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 0 ينام لإ جرفلا ا مدا يناغ للا م تاع ء 0 ةس روف -

 ةارمثلا ءالؤه راح نم 'ىشو بالود ةعقو يهو نارعءشلا ناذه | ف لبق يي جا اما 5

 هذه 1 1 ريخو مهباسنأو ٌْ

 هيسأو طايس رابخأ 3
 راو هند 5 ٠٠ ظ

 ماس رأي 5 5 ١

 دابع نبا رابخأ 1

 ةسبلو يلا ى < رابخأ 6١ه

 هيسأو يرغلا رابخأ 0

 هبسن و نعلا حاضو رابخأ م.

 هضاَخ ةدعو راشإ رابخأ 2

 00 عم ص صوحألا زاخا هأا

 هيسأو هربخو تود نا 3 هك

 ةيسان ومر حو دارا ّ هل

 هيسأو هريخو عماج نا 5 ها

 عماج نبا ةصق ىلا ربا عجر 45

 0 ا نايس يا نكاد كلا

 ع نب مالس ىلع تا لوو قيوسلا ةوزغ نع رك ؟ذ ةلالا

 هبسنو ديزي نب ديلولا رابخأ هم
 يدل نسا رس را ك1

 لماك ينأ راخأ ١و.
 كاان دير راحأ 14
 > ان لحبسا راخأ 16
 ناسش ىنب ةغبان بسأ 7

 0 ليهد ينأ را اجا 5

 ل هد ينأرابخأ ةقايس ىلا ربخسا ع - ١ وع

 هيسأو كاحضلا نب نيسح 0 ادوأ

 ىمعألا راكز ينأ لاخلا كين

 777 ل

 ه6 تع وح 2



 عاجتمو ا

 نم ينانغا هنا لاق كلذ يف كلتبغر امو تلقف هب ىنتقملا الا للا
 نمرلا رما تاتا هاف ىلا نأ حاف هامخاب هاوس

 رظناف كيلا هممضاف عطص. هيف لجر اذهىل لاقف راكز

 نسما ( ينادح هل ةمءاق هيلع هير ناك

 هب ولع 0 لاق قحسا نب دا نعى نبأ

 ىهعلا ُُق فورعم توصلا

 ءانغلاو ىدعالا راشدل رعشلا

 توصلا لواو

 ي سمأ تمت

266 

 ةياور نم ةراخحلا هال لك توص هلوا عباسلا ءزذلا هيأيو سداسلا ءزملا عيمط 3

 يريمحا ديسلا رامخا هيفو تيبلا ةرطخ تردام هباحسا نع ةظحح



6.00 

 ركلاتغاب ناىلياذ الف * ينده ربكحيف حات الف
 رشا نم اروخ ينيقعاف * باسشلاس قع لخ ين شلاوه

 ردع اذا مولي اذ نش * هرذع ىل هللا ط+ دقو

 رهتملا ىنأ رص نعو #* قدغم 2 ىف يناو

 0 1 رك يح د خلا : زلا راش

 رشا قا ب ن*و د 1 0 00 0

 35 ياك كما ولا رع هرم د قاطا يول م كاف هرذعأ ىمالكب | معيش انوا اما نودهح نإ لاق ا
 ع

 00 0 هلال اتذخاف هلا اهلملاو مرد فلأن ردع هل ل ف ل ا
 يب رص لاق ا نب لاا سدح نب 6 ١ يندح لاو 0 0 ها نب ىلع 32 لاق 0

 نم هغلد نر . دا ىنب رص 0 نومألا نب كا سام الا نيدو يلب 56 تلا يف 0 0

 ازا 0 8 رم ناد ف 0 نينمؤملا 9 هل تاقف 0 بساعتف قف مول
 كمر و كنوصاو نيسحاب كر. || ندع ل 5 لاقو كدعضف كيس هّدن ريك بربض ر 3 نأ رعاف

 تم ىنثدحلاق حس |رسا نب بوقعإ ىنثدح لاق رامع نب هللأ ديبع نب دهحأ ( ىندح )

 كءادف هللا 0 تيل 0 هل تا كاحضلا نب ناسح ىلع تلحَد لاق يرازبالا 0 0

 لوفي 2- 3 ف

 ردقلاو هاداَضق وعكس رآلاو # ارت هللا ءارسا 0

 رد و 5 ةفقا قمل 0 اعدع .تدقو ذا نيناغلا أ

----- 
 م30( ىمعالا راك ز يبارابخا اجو

 كمر لا ىلا ا نينغملا ءامدق نم دادغب لها نم لحجر اذه راكز وبا د وبا لاق

 نب دمحم ىنثدح لاق ةمادق نب رفم> نب دمم ( ىنثدشح ) الاضفا هيلع نولضفيو هنورثؤي اوناكو

 نب رفعح 0 ديشرلا ينصما امل لاق يبا ثدح 0 تحمس لاق ىعا را كلام نبا هللا دبع

 هلثع 2 ترم هينغي وهو ىمحالا راكز وبا هدنعو هيلع تاخد ىحي

 ىداغي وأ قرطيتوملا هلع * نا 0 لكف دعس الف

 داه ىلا ريصت تتقي ناو « اين دكا تف

 دالتلاإو فيرطلاب كتيدف * 'ىث ناثدحخلا نم ىدفي ولو

 كتدشن راك ز وبا ىل لاقف هقئتعبرضب ترماو هتقأف هديب تذخاأف كّسنا هللاو اذه ىف هل تاقف ٌْ



 كري
 11 ان اة ا شلل ل53 2 37 را 777ر1 2 77 تف خد بجو تيجو مومو جم هيي ل

 الاو تام كدع نأ نا اي ردا مراسم < مي

 حنا هةص أرعل ةبص فاو ىضمو

 اكننن (عاااكشا م هارد دالزلا عطق

 انديق | ص ريسغ هودطق 0081 8 0 درب نذماف

 انلتمملا لكما يع 1 لكما فالطعأ

 ا لاو ا اع هل لكوتلا لع لاق

 5 ند مايالا ىلع نبلو لسا »+ نيايع لا نام 0

 سايلاب تاه ىد ىاللا بفاعلا د هرواعل اوضن ىلما ند تنيحأ

# 

# 

 اني ريع سم ثراقأ ف #* الخ ىريع ةريههو

 * اوحلا برر يف نحبصأ
0 

 | نيسح انعمو سلجيف انك لاق كلام نب هللا دبع نب دم ينئدح لاق ةمادق نب رفعج ( يف دو ظ
 لوي اشناف هب تف>تساو هيلع تحاصف اهشمحو ةينغاا ثيعف ذس ىلع نيو كاحضلا نبا

 نئذ اهه>و اثاثو * نكع ابهحو يفاط
 ندع 11 رطا نكاللا نترك ناساف

 تكف ناتملا ناذه عاشو ائموي هش اهب انعفتا اموتيمح دق تلق ّىح ةشغملا تكواتكح ظ

 انا كا نك نم تبره مث نجتف نيتيبلا ا أ مضوم ف ترشح اذا تناكو اًنهلحا نا

 لل يو بلا اذ هم رضح هنأ ءان كا حو دسم لاك ر اع كلك ذك ا

 نحو كاحضلا نب نيسح تلأس لاق ياوملا دم نب ديزي ينثدح لاق ىمح ( ينثدح ) دمحخ 21

 ملا و ذا يكل اج 3 تدلو تلا ةن دل اهيا نبل 05 علكوتشلا نلخا ف
 ناك رمح نب دم ن ىلع ينثدح لاق يلوا ( ينثدح ) ل نيّتس هئس جاجحلا نب ةيعش 0

 0 همزاليبو كاحضلا نب نيسح همدان ل 8 لا 1 لاق نودمع نب دجأ ين ياخ يف

 ريخاوملاو يرقلاىلا ب 3 قبطي وه هدنع رضح نم ضعب لك وتملل لاقف هند 1 كلذ قطب

 ىلا اهتاصوأف اطاصيإ يناأسو 0 ًانايبأ يلا عفدف كلذ هغابف كتمدخ نع زجعيو اهف ركسلاو

 يو لكوتلا

 ديال 1[ نأو ريتع 2( و "نيا انآ

 رخأ عستب نيدعاصلا عم * ادعاصا مزج دقو فيكف
 ريشبلا نود نيناك نبا نع * همالقأ هللا عفر دقو

 0 قو # ةلتف ىلع رصأ نم يوس

 ردقلا فزرص بيدن ضرالا يف ةلالا 2 نم يناو

 ردع ارش نكن او نانا < للك ةاع ىل شك ناف



 عز

 هىهاش هرج ةراوهشم ل ةبرح هل هاجر نيبو

 هرساخلا 5 ركلاب :هقحلت * ةيل اهعدتي دغ يفو

 | لاق ىلع نب ندحلا ( ىنثدح ) تئشام تنأ لف لاقف اقداص تنكنا هللا معي تيئز هل تلقف لاق
 ١ ىلع هش ليط مون يف مدتمملا ةفاللخ ق قاولا لع كاحعضلا 0 ناسح لخد لاق ءانيعلا د 0

 هدشن أف تاه لاق تاقام عمسأ لاقف هل طشني مف حوبصلا

 أن صخنم 2 لش ند د ا نهد 00 را

 هاس وحلا 0 وم د قطن 8 ا نم 00

 3 بر# فيطل ا د هدب نمو هظ نم كيقحا

 ] يضاسلاو روك نلا|نوناربح# ايراش ناك اسك

 ا ) ينادح ( نا لصوو حبطصاو 1 نأ قم 0 شعلا 1 و نا لاقو قئاولا طشنف لاق

 :رب مصاع لبشلا وبأ ينثدح لاق هيورهم ن ؛ مساقلا نع قحسا نب دم انئادح لاق ىلع نب نسحلا
 | 0 نيتيرقلاب فرعي عضوم ىلع هفرصن٠ يف رف كاحضلا نب نيسملا جح لاق يجحربلا بهو |

 لوش اشناف كعيساو ىميضام لودو اهدي دل ع اع و 8 علطت ةيراج

 كسنلا يملا ووذ يغش ثيح نم# افرصنم نيتةيرقلاب تريم

 كلفلا ط_سوت امل مل * رق امناك ةاتف اذا #

 اكتيضو قعيضاب لوقت * اهرح ىلع اهفك ةعضاو ا
 ) ينثدح ) تالقاف تدم كف وأ هاتححيضفأو تااقو اههحو ل 0 هلوق ا 2!

 هال 0 نال ا كاملا نب نيسحلا ناك لاق نوره سس و 1 د لاق لارا دمحم ا

 هيف هسفنل اندشت اف ل 0 هفارصنا دعإ 08 فش تعش دق هش 0 2 أ

 قئاقش ُُق هي أدزام اذا د 4 5 تاعثلا رح ُّق 3

 قسافب تل ةيليعل اقوسف 0 ىنماسو م هيفكي يناقس

 قشاعلوا تنك ئئِس اال ندو 0

 قرافملايف ةييش ىناوسو كا # هياذحو ىلع رود -ءل يناو

 * ةرشرهدلاث دحواىلقشعالو

 قآل نيغ اصلان ىس نكلو * هكدا ا[ ا: كولو

 هلا رم ىعسإ 5 كاحملا نب نيسحلال 5ك لاق دوره نب كوميم م لاق ىلوصلا ) ينثدح)

 هد>و هللا 2 الو مسقاو

 هدالواوهتحوزا يفوتلاهنا قازرأ لعحنا هاد نضر لاقفةقاز را تعطقف تاققازرا

 انيململا دهيع ىلإ
 انماعلا يف عفاش هج راالا كيتو
 اني رخأتملا ا ايو ناد والا فئالخلا نبااي



 يكل

 ملف امال تدع ناورذع * !ايفكلادبنارذعلا عجارف
 دياولا نب ا :دح لاق ىموزللا ضيفلا نب ةدا وس ىنثادح لاق سابعلا نب ىلع ( ينربخأ ١)

 ةيوحتاب ريس نع مكن را _ !و هل بارش ىلع وهو كاحشلا نب نيا للاقا كلف يف ا

 هاع ال ءاسنلا 0 000 بيس هيخأ عم هل يرجح هنا هالوم غلب لاق تاه انلق

 كلذ يفت تاقفؤ هب لك و هل 508 0 0 ألا قا را

 1 دج * انط ناكأل نم

 ها ا هل 0 0

 هانم يءاقلو * يبرق قاتشااماذاف

 هادف ءوسلا نموه دقر هللا لمح

 ءاراو ىدلف ند نقلا ع رفاعذلاو
 ءاذف ةودملا» نفقا © ةنيلا قاتكم لك

 هاك 5 نمار ع الات كا نماء

 ايركز نب هللا دبع ينثدح لاق بتاكلا سابعلا نب ل سابعلا نب 1 قرح

 ا ب ىو افا ىلع بأ 5 دال يل لاق ساون نا لاق لات

 امو تاقف هنيبو ينإ حاصت نأ كاسات تدضخف امنع 0 امرأ َكاَح لاق كلذ بيس 30

 هل لو لاق كنع ةعابا كل د

 3015 لنا نا تم نعت ع ناك امو كسلا همر اح

 ا ك1 يد د اتا ل نا احا
 اناورع كلك لإ ريكا ع اقلك ةعور 7 يلعن
 اناا قدس ,هاقد# يدناادنا يدع تلا

 ©0307 2100 1,لاقو ةلاسرلا هذه لكم هيلا لشرو ءاعرتت نأ دب رار قا كككو هل تلقف لاذ
 تا 0 يلا امي تحلصاو هع ىدرت هدب اف كمل انام هعلبات ليش رثك وهو
 ا كا 0 و يأ هل تاقف كادعضلا نب نيبح امو نال هى نب ىلع ينادح لاق

 لاقف ىدي.ساب تاهتاقف ل كلذ رع دادي راالو | رعش هعمسأ يل لاف

 هرازلاو ةروزلا اذيح اي *# ةل_ُةهغ ىلع تراز ةرث ةراز

 ييليل اهعدخا لزا رق
 ل

 ا
 اضرلا تتعدا ام اذا يح

 هرحاسال رحاسلا ةعيدخ *

 هل كلا ا تواذ تلو #

 هرهاس يب ءاز ولا تنابو # اسهاس اهب حبصلا ىلا تب

 تلا ار وع لو هل ل اكل نتشامالقفا
 هن ةعل# لع الا 0

 هرفاولا ةرعشلاك هن رعش * ةرعش ئحالال اه انقذ
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 حاطلاف لئالاف نب رهلا ىتتلم ىلا * حفسلاي وتسم نم ريدلا نطب هللا ىتس

 حاصلا لا أوفع داشنأ ىد كي رمح ن اه كناتع ئسأ ا "الاف يش

 حشا ىلع عم مضض 0 نك نكلو ع قدوه وقص ىوها نا تروج نس

 هل تحكم امانأ تيا كاميرا نإ نيس هسا 0 ص ىلا نب ةداوس يندشن 1 سام ءلأ تب ىلع لاق

 | رعش كلذيفلوش نأ ةلاع رمل ناكو هيلا رمل 2 صخقلاب هموبوةرمصبلاب

 مرحلا ةماه يعاد و ** مما نك ماجالا ىرسم

 يمشاخ و ي رص 1 ْن آن علا امم شا ةلدب دع

 6 8 نال يحد ىلع « ةدكار ءاملا موج تلا

 + ىف ءارازي 00 ىت> * جزم كشلاب يرورسل ام

 00 نكي لا ناك تيخو د ىج رف ينفخ: تح تحرف

 0 برأ 0 0 نإ 0 ا ليا ايقس

 مدقلا ىلإهقر 00 نه بيع ام #١ هفداور عج رقما

 ماظلا ر آو ا تلح تح * انئءمح شيرعل ءلا تابصق ذا

 مملاو نونظلاب 00 * ةرسجم -اهب“ ةليلو 2-7

 دنكلا ل اا درب 0 ضصع ,ىلع هنا ريع 0

 *# مل نمو هبمالنمك * ابعدخمو اهنوطيقل ايقس
 مكاو ميعتلب ةعيطم * ةئمزأ نيلجيتلا مك

 مقسلا ةلعل عافش تناك < اه تلا ك١ صفا ةليا و

 ركلاعراصم يدحا كاتو # هلرمح عسررص يبا تان

 0 مهباحافما ردها * هب تقبس دعوم نع تبو

 : ىلااهدعب نم داعو * ال ةعورب ادب نم ينابو

 يم زمام 0 هيد ؛ ين قاسوو ةسش ينحابأ ةن

 يفسقاوللات حا انهااذا تح

 # ورا مك بوف 0 * منو يحاصاي ابه 0

 مسكبم ءانالا ىف قران نع * كا تاوهلاك اهذساف

 مرض عمام ناوحراب * ةحبشوم هش ءارنع

 يدسدامىرورعم بد # اهل حارا ةنامر تذخا
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 ١| تيتكف حويصلا ىلا هوعدن حفلا ىلا ينع تاب مك 1

 هتلذب بوت يف اركاب ىل حال دق ©: ئئقهزت وهللا نيعو تحطصا ال ْ

 ا ورا نما علال # ه ءاذلا تركو احا تا
 هتلحت ًادض ؤرما هآر اذا * ةمركم حارلا يرح نعيفلا بذ
 هتافغ تاقوا يف رهدلا سلاخو * انل رورسلاب لجو انيلا لحتاف

 نب هللأدم معو محن نا بوقعل ى 0 لاق ع ) يئريخأ ( هدم حبطصاف هي 4. || راص حتفلا اهأ 0 املف :

 هن نبع دع تبن :5 لاق كا ا نب ناسح ىنادح لاق يراشالا دمع نيد امدح "الاف دعس ىبا |

 ىّتد تن - عم أ دق ىلع | اني ل لام 1 تك 6 ل وهو عيبرلا ن 1 لخفلا ١ سام ا ا

 تاقف لقفهذه انتدق يف 'يد كرمض> ناف مداخلا اذه

 يهايشا بر يمون باطو » ىهاللاةهاكف يحوبص تيحا

 يهان 00 مون لبق نم * هنءاكمنمهووالارنتساف

 #4 ها 000

 دب نمو هفرط نه كيقس

 ىهاسلاو روك ذلانيب ناريخ * 0 نك ا 0
 ارح لاق ساسلا نإ لع( يرحا زانموب ةفبهيلغاب رش واحب امانة ىو هللا دبع «:سحتساف لاق ١
 كلذوابرشوامماوخا صعن دنع 00 رس و كاحضل 0 نياح قفا لاق ها 5 نع ضيفلا 0 ةداوس

 عمتجل س احب لمت 0 ءاع موصلامب 2 دق يدعي سأي إل ناسح لاَ نابعش ند م رذاوالا علا ع ا
 ناك اماف قش ها قلك كلاود نأ ,ينحاوتر كس دق هل لاقف كلذب هدعوف هموم لق هيف آ

 لوشب هنلا ب 10 دعولا دححف ءادرلا هلا دو نيسح هيلا نك ةغلا ن

 ل ل 25 ردغلا لع ت 1

 ا كناو>انمت # 2 2 د امو 2 1

 كلا كانا نادم دال تح ناكل

 لا وليا كا < اند داو

 رينصلا نم داالق * تّوَس نأ تنأ ىسفنب

 ردصلاب ندخ نأ ل رغلا ىسعرد> ناو

 اريتسسلا ف كينمسلا 8 38-قرف لوو

 ردغلا ىدمت تح ناو 2 ولا "ال كتفاعو * "+

 رتل يق كدافيع افا < دااسلاا قمع انا
 ' ,. ىطقلا ىلإ حارلا نعم *« وصلا انيطفي اد ْ ظ
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 (اذخ) 00 .ش

 ةيق نيسح لاف ةنا' نبا ورمي هيف ينغو ارعش هيف كاق نا ٍق همالو هقشعَس نيسح ناك ديشرلا
 «٠ وص

 هروخ ىلع هل ا:ذ> ضغو * هرفخ ىلع ىل لاق نم تيدف

 هرثو ىلع هب داش كني * اق حياملا كرعش ىب عمس

 هرظن نمهروتفلا نحو فش> |١ ةفلاس ريعت_سماي تاقف

 ءربكح ىلع ابصأا كيف دواع * برط نم نيا نركمال
 ورمع نع تخون نب لهس وبأ ينثدح لاق يكوكلا ( ينرب>ا ) ًاقلطم اح احزه ةنأب نب ورمح هيف ينغو
 هرب م نإ نيح سك نر 31 تام امل لاق ةناب نبا

 نمزلاحافأ و نمبس باث *#  نيسحاب نامزلا كتر

 ندب اهطوحي حور قرت مل * انل تيب نكت مل ذا كتيل

 ناك لاق ىنأ ينأدح لاق ةيوره* نإ مساقلا نب دمع ىنثدح لاق فافخلا ىلع نب نسحلا ( ينربخا )
 ةعلو تناكاذاف امدح ناكو ريصن هل لاقي تاحارلا ىوادي بيبط كاحضلا نب نيسحلا راو> يف

 كاحضلا نب نيسحلا هيف لاقف تاحارملا اع نكت مل ذاو نيئنحلا عم لخد
 شيراكللاب بط ريصن * ا 0 نشل ريضت

 شيجمو فاعل ىذ لاقم * ةولخ يف شيزكتلل لوقي

 شيعارملا ريطلا "بلع, © ايشرفو يلوا كل لك

 مهةشف ى ةيعارملا ريبطلا ب ناش بعأت 5 ناييصلا هب حيصي كلذ دعب ريصأ ناكف ةلدامملا ىنءي

 تدشن أ لاق كادعذلا نب نيج نع يي نب ىلع ينثدح لاق رفعج ( 3 ”دح ) ) ةراحملاب مهعرإو

 ا رعشلا نه هتلقام 3 نمتناكو * ركسعلا اناحير كدقفل * اهف لوقأ 2اقديصت ردام تأ

 كلذ قدف هارتأ نيس اناقف تدبلا اذه ددرب لعحو هلحرب هاقلتو فقسلا ىلا هب يعرو هءادر

 تدلا اذه ةداعا هلأ كلؤدم انكو انمتْدو همتعف كين اربط هزفاعاف القتال لاف تاك اا

 نب خ انثد> لاق لعن نسحلا ( ىنريذ| ) هياع ردم حبقأب رذانمنا مش ددحو ةراحلاب يم ريق

 ديزروبأ اذاو كاحضا| نبنيس بابي تررم لاق ىلءاك يبا نب دمحا ىنتثدح لاق ةيورههنب مساقلا
 ال1 امه تاقف كاحضلا نباىلع مط نذؤتسا دقو ىبراحلا نارظتتي اهو يونغلاةرزح وباو ىلوا.لا
 يلوالاو ىوذغلا انم عمتجا امم جا ايندلا ىف سيلف عمتي نا مؤالا رظتتنديزي وبا لاقف نالخدت
 انثدح لاق ولا ا يبا نير ندع 2 ( يلدا ىلع اول> ديا يبراحلا نارظتني

 وعول او ناقاخ نب حفلا ىلا لي قثاولا ناك لاق كاذلا نب نيس> ىنثدحلاق ةيش نب رمح

 ناقاخ هسا ىلع لحد دقو تت مهن ءملا هل لاقذ ةئطفلاو عبط 0 د يك د حبفلا ناكو مالغ ذئموبي

 نيئس عبس هل ىد وهو فتوتم ريغ وهو هل لاقف كا راد وايراد ناحل هي جوط سع

 امهملع لكوتملادازو ةلزمملا هذهب هل قئاولا ناكو هانبثو هسنم بجعف اهف تنك اذا نأ ر ا
 نيسحاي ىل لاقف حورصلا ىلع قئاولا مزعف ىفوعو ا مث هب ةيعص ةلع قئاولا م أ يفحتفلالتعاف

 21 وت ل ٠7 7 ٠ ٠ 2222222222 2 3 22 2 ا 25 927 2755 2 هج 237525072297223 52 تت كت
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 كلو لئام كلا انأ نيسحاي ىل لاقف ةيهاتملا وبا ىشلن يعول ىضاو هلك ياييلب ىمآلا يرأ نأ لع
 تعييلتلا نم كانانيل تولط | دق كئاذلا هين ' ناب قيقحل هناو نيمالا نم كناكم تماع دقو بح

 دق  قارعلا ىلا بصنم نومأملا اذهو هيلع ا رو هل ايلثو هريغل ءاحه راص اع هل وا

 لوشن نأ يلع ا كحتواي كسفشن ىلع قباف كيلع لبقأ

 فته خراوص تانصحماو * القت ان مهبأ مرح يع

 فرش مول قى نأ وزغ * 9 | مودينأ كدعب تاره

 هتيزجف ينحصن دق هلأ تراس كنا ا فالتو دلع رشتلا اهوطا و كناسا برغ تت

 وباينثدح لاق ةمادق نب رفعج ( ىنئدح ا ا نا تدك امو ناري ترحب لوقلا تنامخو ريخلا

 انمداخ هجولا لح ىلاوملا دالوأ نم سلاج يتف انعمو كاحضلا نب نيسح ائيلع فقو لاق ءانيعلا
 لاقف نيسحلا هياعلبقأ مث كلذ لاط يتح هنع ضرع ىتفلاو هثردحب يتفلا ىلع لب لعجو اليوط

 ردباب كم ضعب انيلع الهش * ةحالم تقزر نا ائيلع هّشا

 صهدلا 00 م انو انددص * اميرو احالم انك ام لاط دقل

 يف نينغملا ضع, ينغ لاق نالت نبا ينئدح لاق ىفوكلا مساقلا نب نسحلا ( ينربخأ ) فرصناف ماقو
 وهو كاحضلا نإ نيسح رعشن عولخلا دع نزح

 ليقتسم كحاص اذهو * لطهمن ةعد يرث تسلا

 نك آلا ندافلا ةتملطب © انعاو دقو راقلا يدهو

 ناك 1 ركل نوي 922 01و طك داق

 ع لع

 ةنالاث ىف سما هيدي نيب لثم اماف الاطرا برش دمحم ناك دقو رضحاف نيسح راضحاب صاف لاق

 د 5 رانا املف ليك هلم ىلا هلك صان فدقو كلا هلع عب قطا اهفوتد رف كاطرا
 ندد اللا ريتعملا ناو: 187 كش ق تيت :؟ اذا

 د ناعما دراج هلع حار قاف
 رز

 بادعح وس مد 3 0 ُك كف و

 ترابك ف 1 # ةلمر ند برشاف

 كس أل ثوح قل © ازلأ ناح امو

 ا ا »** انيلا رد تمدانو

 بصلملا نم ماولو #*# قيضوضغ 0

 نحتملا ةيمداْس * اهب وذي لدتا اذك

 نإ مل فخ نب ىلع يتثدح .لاق ى وكلا ( ينربخأ ) هتلصو هتزئاح نسحأو هتمدانم ىلا هدر 5 لاق

 0 دمحأ نا د نم مداخب هب 320 دقو 02 كادعضلا 3 نيسحلا نا نودمح نب دلاخ ٠ نع رصن
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 ناغدص اهل ناكو ىراوحلا 0 0 و رفمح مال ةيراح يوه عيلخلا وهو رقشالا كاحضلا

 ل وةتفةفنحصلا اهلا ج ريف امش هم ادع انا ف تلقامدل لوقتف ءاح اذا ه لا جر تناكو نان رّقعم

 ىذلاىناسفلا مداع ىلا كلذ :اكشفقا ةغب 0 2 ا رلذ دب 0 ا قح اهعم أر ا ةيف يعم أر 0

 رفمح أ 0 ف افا مهوت ةساف هل اهه وت 5 هلاثو رفعج م ا دعاكم ناكو رمساخلا تدحادع قاكا

 ةامح 0 رف اهف هلك دهحلا تديح دقت ملالا اذه كح ناقد راند عيلخلا ىلا هحوف

 كلذ ىف نيسحلا لاو

 هش تيسلاةادغكتمو

 دقلا ةرطاش عبطقتلا ةيمالغ
 انك

 * اهلا ةموضوم لان رشلا ةرْرَوَم

 دعولا ةيذاك نيغدصلا هب رقعم د اههبايش دور فارطأالا ا

 دا ىلع ىعمدو نبع صخشدقو * ةرفزو قوش نيب ىضو لوقا

 دهجلاو سال نيب هراظحاب * هداْؤف تم نم ىلع يريدا

 دعبل كيلق تحدقأ اذا تومو * مكبرق عم يوطلب باذع تلاقف
 ظ دما باط يف رغلا يدايالاعنصا * 3 ةلطف رو>ال تنطف دقا

 | دحلايذو تام نكمل ىذ مداعم ا 3#

 كا هعور مكنم ى | نمأن #7

 رمدتلا رودلا سانلا م 2 مطقأ 0 قراخ كب 0 يف ؛ لى لاق عكو كا ب لع 0 ينأد>ح)

 رضقمنغ راعتالا ف كرا

 اني ميشا نا اند

 هلوق هدشناف 01 لخدف اًئيش كاحصلا نب نيس عطش ملو ا ءانيل تاقفنلا مهاطعأو ىأر ند

 طط# ىح تدرفؤا دقلو *# ىل ةطخال هللا نيم

 كاان خيشلا 0 * ةملظم نم ءايهد يف انأ

 طيهوامف دعصا نم لكح * اه 3 كلسملا ةيعص

 طسناام يفرط طس ةصرع * عا اصح كنم ينوب

 ف قى

 لمص تيرتلا غول لدعاف 4 00 0 00
 طرف دعب اطرذ ىيةعلو #* انطوم ىسفنل |

3-7 

 طخعسو يرخ تدها لل «* .٠ طققم ١ ةتيردق ١ زف 11

 0011 لاق ىدي بلا ساملا تدم( فربخأ ) املع هتقفنل راثيد فاا» احا اراد هيا ل

 ةك ان ايفو ةريقك تررش ةيهاتملا يب عم ئثما تنك شات كالا نيسأا نع لضفلا ى

 ةيهاتملا وبأ لاقف اطل نبا ىلع حش توصب 0
 اهاشح دك اهعمد ريغ # ني 2 أ

 تاقف نيسح ايزجأ
 اهادصاممدو تطودقف * اناوح تعا ةرفح يدان

 امزاع تنك لاق كاحيطلا نب نيسكلا ينادح لاق 5 نب نسحلا ينادح لاق ىلوصلا ( ىنثدح )



13529 
 33 5 5 م .- د #0 يسرع يس اب ا ل ياللا يي يل يب أ اأ“6ش>71 و ميو ع دجو 7-5 مما

 ةرحملا كلت ىلا لخدو ينعبأ لاقو 0 ىلا كحضو اهليقف هذي ريمالا يناطعأ تاص 2

 تل لك ىل لاقت ةكشم ىلاام ءاولجا نو ىلا ىلا ةتنملا 'كنغو ىزيغ ردح موا ل

 هيف 0 امب ردقلاي ر> وىفالح كا هللا راخ 0 0 يل لاق مث م تنسحتساو ترا الو

 (نرلا كاجو كب ينتترك ذاف الانا لك تكرو اهم كيرا ىلا لاخلا 'ىل تداع ةيراخلا ةدهالا

 هللاو كلذ نودب ه كك راند ل هرقل كتلط واو تادف دقو كل ضصاصتخالاو كغ

 دا ا كيع كلذ دق اناا هتان نك ىلا هرعت جا كا تاقام تان تنكر
 1 ااوناسحتسالا يف تدزو هقب فوت لع هللا تدمحو هتركشو هلت وعدف اهتجال ىلا لصت

 ماا اب ب

0 0 

 نم ىلا لك اهفاطلأو امالصو الا عوبسأ ي دع ناك اك كاملا ىم ل دقو تفرصتاو تكس نإ

 | ين لكف يناسب نأ هتاأسالا كلذ دعب سلجم هتسلاج امونيمالا لع ريغب لاملاو بايثلاو رهوملا

 تعمسام ىلا هللاةفراشنلا نبا لاق اهنالص نمترذذ امو اطام لدفن م ةباغلا هذه ىلا هدعب هتقفنا

 انثدح لاق ىللع نب نسحلا ( ينثدح ) هيف كل هللا هقفو ام ا الوفي د[ اذى نم نسحاب

 ةعقو بقعب نيمالا دم ىلع كاحضلا نب نيسح لخد لاق يبأ يننادح لاقديورهم نب ماا ن دمحم

 هدشن اهل نذاف داشن الا يف هدانا مترا هانهف ١ هو>خ2أومهومزبف ره هاط باك ادا دغب نع ا

 هاعباو ما كيسا د شا نما

 ء دقلارود هللا كذاك ف لا لا ىعالا لك
 ةردلاو د كلاو هللا نذإب رتل ان

 هريدلاو« ءوسلامو كئ دعا فدا راكدللو

 هيض |مءوط هيرك ت # وملا دروت ساكو

 هرخلا مهتناكفمه * انيقسو انوقس

 هس الود العا سا وطا كاذكأ
 يمدح لاق يلوصلا ( ىمسدح ) هدشنب وهو مسمي ري ملو مهرد ا 2 هل سماق

 اناقسف ناتسإ يف نيمالا عع امون انش هلاجعلا نك نيسحلا يل لاق لاق ر اجا 0 ىحب نب نيسكلا

 ترطعاف لوبال تا لع حالا دتشاف أ ايش قودي نأ ل هزرحمو ثترشلا فاك و قيرلا ىلع

 او ل 1 ةفاقر اهلا تآم وأ ةرجش تحرملا لع نأ ىلع رد لا مدخلا سانا
 15 ناك نال نأ هل لاق مهم دحاو لكف يرامح مكنم نوكي نم لاقف دمحم بوو كلذ لعفو

 ت1 ا ا ا عا ا 1 ا ا ا كل ا ب اعتاد كا 3000802 د ع ال ير ل ل ا نيف دعا ان 3ف راسن لح و ينيك ذ موقلا علظ د سحايب لاق مث هلصي مث اثبع انم داو

 1 7 7 0 1-3 6 27 2 7 َ 2 1 9 ع د 2

 لاقو ىرول ىلع اهلكاف اهذذاف اطاطتف ةقاقرلا ىأرف اهنحت راص يتح اهلا يب رمي وهو ةرجشلا
 ىربطظ 1 ىانلا ل انا ينأ اذكال تاقؤ ا يي اصو أمو هس 0 عجرم م عمل ت تاعدح هذه

 سعاشلا لاق مالا 0 اصب ملو تمر كسيام ينتافو ىنم مهرد فلا بهذو

 مور# مور لاو هحوبا ىو # ةهحطمديصلا مول ديصلا علم و :

 نب نيسح ناك لاق دربملا يوحتلا ديزي نب دمحم انثدح لاق -شفخالا ناهاس نب ىلع ( ينثدح) ظ



 (١ةه)
 5 2 7؟؟_؟[؟9؟؟99_9؟؟؟غ0غ6؟سا 2227 ييييييرييي22 2 ي 7 ي ي ب  ببببتتبتبتبلبتيابا

 رضح اذاف ىقونغلا ريخشب نبا بقل ناكف حوبصلا ب < مصتحملا ناكو كلذ نم هنماوب 7

 هايأ امس قوبغلا ناك اذاف هؤار 5 ترشنام لم هل ع و هعنم نيثغملا عم مصتعملا ساحم

 لاقف كلذ ةعئمف رضح اذاءامدنلا عم برش يتح كرش نا لاس و كلذ ن م حيصيق هيلع اظغ ةاج

 ناكحضملا نم ناكو طارمخلا ىشيررلا مح يفو كاحذلا نب نيس> هيف

 اليقم متاحاي كحبقك #* قويغال رفمحينأ بح

 التت ناسانلايف كقحو #* هلعف يف رذعي كاذ الف

 الملايفالخلان ود كطارذ# هراتخا اع *ىش همشأو

 دشرلا نب هع .حأوبأ جزم لاق ةز 2 نب ىلغ نب دم انثدح لاق عبكو فاخ نإ دمع ( يندح )

 هلا قش أ لح 0 هنم ضغ اناو> نيس> هبواحف هيضغأ اع كاحضلا نب نيسح عم

 اع اضايقن او هف رط يف القت اعارو هرذعل الوبق هل رهطظاف فاحو لصنتو هيلا رذتعاف دغنم نيس>

 كلذ يف لاقف هنم هدهعب ناك

 ريشب هناف ريمالا هحو #* تفرمص ةلمل نيحمت ال

 ريصلا كب امن ريمضاادقع « .هتررس "كاع اذاو
 ناكو كاححذلا نب ناحل ًاقيدصيبأ ناك لاق راشنلا ند 1 :ثدب> لاق ينوصلا (ينثدح)

 تدع ا وكلف اور َت 0 دق ىلع! ا ايدل لاق نأ ىلإ هن دا 5 ل هيلا 0 هعم ل هرشاعب |

 6 رمد عدو هئقنو هريشع لخرلا ىف ءاح نأ نيسحايىلل او 1 يفاعد نيمالا نا كلذو كيو

 تاصاياقس الا يي سعأ م أوق 8 نا 37 هللاو ىلإ هإ لاَقؤ كرعأ يع 6 رك كداوم

 ريغ عرف رخال َِط 5 ديالل ىنتنغا امهسل ع هل ةيراح تاهوهرئاخذو ةدسز نب ك0 نيمالا

 اهوفص ىلع تاردك َنَفَو يش لدفع ىه م يضوءانغو 0 ىسانلا ندحاأ ةنالق ب راج ناو هئمأو

 اه رمصح ىلاو اهايأ 7 0 اع اء اطالدا و ىلع ام أ 57 اهسفنب أمحعل أم او هع ىلع تصخاو
 ىد َن

 أ نيبأ اهسعأ نأ ىلع اهلا كل تان واود تح اذاف ا ينغتل ىث قل مم تسب اهل ةبحاص رضحمو |

 ب رطاو برشاف ىرخال |تنغ اذاو هيلع تر نسحتس ال ف كاع قت نأ نم

 ةرحح يف ساجف ةعاطلاو عمسلا تاقف بوث ةنام بون لك ناكف لغو كرا ققشاو نسحتساو

 تندحتسا نآتكلاعاق ىم تاركا دحأ كفو ةنركا تو ىلع علو فاق دو ويدل يدر

 تررعفأو لوقأان فلكتا ت امجف ىرخالا تنغ مث يهحو يف بطقو ىلا اموأف تبرشو تب رطو
 تيل كو نا ينص تكلم اف تدك هلكم عمسأ 1 تخاف ةياتدنمخلا ل

 0 الكر أراوتع كلذ تليق يتح هيف ركفأ اف ىلقع َاَر دقو اظيغ هيتفش ضعيو ىلا رظني وهو

 درس ناب ند ىلجر 00 سحأو ينضماف ب بضغف هر امم تدرو 0 بهذ يرش

 لح مم لوقأف ينصف نع يفول اك يىل نوه> ودي سانلا يفءاخو نا شط رمق تفرصو

 ام ىدهو هيلا كوسا نم ىنع, يف 6 رصل نيم مؤملا ريما نوف يبدأ انعام ذينلا يلع

 املف تكا و ير ا ا يذر دق هنأ ةراشدلا ينتءاج مث روش هيف ان



 هياكل
 ل سس كح وس سس تما |

 اهف كوشي ساون يبأ ةديصق هذهو

 اع“ الا عبعا اه # مط نامزلا لذقيت لعتراد

 ءارس هّتدم رحح اهم ول * اهمحاسنازحالا ل زنتالءارفص

 ءافغا لقعلاب ما 5 ةيفاص قيربالا شن تلسرأف

 اسدَح لاق نسحلا (ينثد>) ىلوقب رقملاك بضغموهو ماقف هيلع ردقت الو اذه ىلع تردقام هللأو

 نيسحو ساونويأ جب > لاق مصنع ملا نب ديحأ ينثدح لاق ر .دملا نب مهارب ١ ىنثدح لاق هيورهم نبا

 ساو 5 7 أههمادي 6 انشا مع 5 امهعمحف كادضلا نبأ

 ءادلا ىه تناك يتلا قِيلدَو * ءارغا موالا ناف ىمول كنععد

 ساوب 9 لاَقف هب ديصق يف رعشأ ان اعزانتف * ءاللاب درولا تاحفن نم تلدب # نيسح ةديصصقو

 رذانم نبا لاقف اهم غرف تح هنالاصق هدب هنأف كنيبو ىنبب وهو مس هوما 22 رذانم نا اذه

 لاف عمسل تح لحتال نيسحلا هل لاقف هليضفتب مهو هذه لثع ءىجحب حا نأ بسحأام

 هلوق هدشن 6 تا

 ءاشلاو لب الا رد كحو.صنمو # ءاللاب درولا تاحش نم تلدب

 هلوق ىلا ىبتنا يتَح

 ءاهرم نيعيف ةقارقر لثم نع * اهفصاو تءنيف اهتاوذ تضف

 تبيلا اذه ريغ هلك كرهدىف لقت مول لاو اين دير نأ نك تيفتسا دك تاع رذانم ناقل لاك

 ساون وبأ ماقو هل كش لضفأ كتديصقو رمشأ تاق د رطل مز نمارام ىلع هب كتاضفن
 ىلادح نافدنعا نب د ىتدح لاق دعس ينأ نب 5 دنع اك لاق 0 1 ( ا 0

 وبأ مهو ديشرلا نب اص 5 نع لاير اس ١ مصتسملا مدق امل لاق راكبا لعل ل
 ب تك ك5 قاَقَتَو ىمؤشلف هياع اناخدأف انآو شيرلامتاحو ك ادءذلا نب نابحو اولا

 را ىديساي ليعمسأ نب نودمح لاقف كشيح ىلع اذهام لاق ين ار ارامل 2 ىل به يديس

 دغ نم ٠ يناحأب اعدو هحامتسا الو كلذ يل بطتسي يف ايم ىل نه ىدييديج لع يكد

 نأ بجوملا لحملاب دعب 0 نه لأ مل ينا يل لاقف كاحضا| نب نيسح ىلا تعزففيل عدي مو و

 كلذ ناف اههاصوب ليعمسا نب نود. ىلا اهعفداو رعش نم نيب كل كرك ىنكلو كيف هيلا عفشأ

 نيس لاقذ لعفأ تاقف غابأ

 - كا الع هلا طن س ال تحبصأ 0
 هرداف اق نيزرلا ن وده نع درب اوك

 1 0 ا مدت ملا كد>ضف لعفف امطاصيا هل 0 0 اما نود © تفلرعو بدأ لاق

 0 كلما دبع نب دمحم نب نوره ينادح لاق يمع ور )ياحب ينةملاو ينرضدتسا و رانيد
 سس جل يسبب بيبي حلل يحس بلل ابا ل بيبا سل سس يبيت اا يبس يحب بح يي ب ببي ببكي ببن سبب ب ٠لللللا

 اك قوعلا لع راوبالو ع ءدلا ىربال ريخعشل نإ ثرخا نب د# ناك ن ودمج نب 1 يل لاق

 ةلفغ ىلع يعذب نأ نه يال هنا ةمدخلاب افافذتسا ه>ايطصأ ناك ءافلخا مدد ند ل جامو 2
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 2 2777 ا>2222222222252تبببببب7بتتت7ل للببببببباتتلل

 قع ةرفا كذ *«وم ىلا لبكلا صخشاف

 نيدب هلاطو 2 اذا سلا
 نييجاحلا زمغلاب ع * .طاخو ظفالا عدو

 نين وح ودلك ماس د
 هتعقر باوح ءاحر نب ندحلا ىلا تدتكو مهعم تيضُف لاق

 ءادملاو الملا لايعأو «# ماعلا كاع لا 2

 مالكلا لوط نع بوئيكيلا * ىعس ناكل لوسرلا قيسواو

 قوش نودي كيلا قوش امو
 فوضع ره ف الخ كلو

2 

 مارغلاو يباصنلا نمز ىلا *

 مامسسملا لد: رودنع »

 مانا "نيس كعان فرط # اعرح هلل كدساف نيسح

 مالسسلل كرتب هتتظاظف * سار 00 ةوخك ار ملغأو

 يمامز يفرط هتطعا دقو # طظالغ طاذلاب ا

 ا ماسلا ارا ٍلتق شخي مل هقفلاخ وأو

 أ لاق نا 0 لاق دايز نب نوره نب رفع ينثدح لاق . يركلا مساقلا نب نيسحلا ( قرح )

 || قناولا ناكو هسأر لع فقاوت اولا مالغ ناتو دربلاب كاسصلا “نا ناس بدا نا
 ا يف قام هشن اردم ةعاملا تلق نإ كانها ني نيتك لذ مث هيلا رظنيو بعلي لعجف ءاظع

 ناسا لاق هب حر شام كل ت.هو ا
/ 9 4 

 «ه

 ظ 3

 قيمش كيلع نودهام كلما 37 ةحيصتس هباش أح كنحا

 قولع ناكل 2 5 نذر # ا كنو ينيبام مسقأو

 : 20 نب مو 0 هيف قلو صد 50 يش 0 تح 0 0 كا

1 
0 
 ةسفنل كادعضلا ب نيسدح 00 لاو 0 5 0 ينادح لاق « هيو ربو تا 0 نب 00 ظ

 ْ كا ااولبالا ردكح وص نمو #* ءاللاب درولا تاحش نه تادب

 ساو ىنأ كو 1 تنأ هل ت تلقف اهل. نيثدحلا نم د ا ىل كاقؤااهد 0 لع

 : : هلوق يف

 1 ءادلا ص تاك ىلا يوادو #2 ءارغا موالأ ناف يمول كنععد

 || هلتلقف عا ولان تك 0 ىلعو ىلع اذه لوقت ىل لاقو بضغف كتديصق نه رعشلا يو

 انا . 0 مابأو ةماو ساو تكرر بدن يف حدقال رءشلايف مالك هناف كنع اذعد

 كلوق ريغ ردات تدب كاتديصق يف كل له ىل لوقت نأ

 ءاه م نعءيف ةقارقر لثم نع + اهنصاو تل ف اهكاوذ تا

 ( سد ناعالا 5



00 

 سعاش اي انآ هل لود نيسح  ثعلا اندوأ اذا انكو امهننب دعانتلا بيس كالذ ناكف ةديصق اضأ صو

 كاحعذلا نب نيسح ىنثدح لاق قى نب ىلع ىنادح لاق رفعح ) ينندح ( امش ف نع نايصخلا

 5 فاح فالح طظيلغ رع ||و يزلاو ةقلتعا تبيح مأش هلا ل د نك م نال ينفلأي ناك لاق

 1 1 +5 تيأرام هل ة هقيش ذيبإلا كا نه - 1 0 ناكو هب ا ىظح نوكيو هل هلك كلذ لمتحأ

 تابأ و 3 يشن دهتحأق 8 3 0 نأ نا أمئاعم نك + لكشأ الو - أ 3 فرط الو ام

 ناد قرش الو باوصلاو انك نكد زيكا هاه يماتشب || 3 ىملع نأ ىلع اه ا ملأ يف ىبانع عا

 اهوسأ نع ه0 هد هلاخ د اسفإ ىلا تهشو هيدس> ىلع كلذ لاط املف 0 ار ءادهالا

 هب يفءاحاهم تاكا تاوح َّق هع اهلا كيك ضءصل لاقف

 0 يدب طار < يصاب كح 00 ظ

 م 4و نه 58-5 7 يذلا هاذ 00 00

 6 يي تعض ا تدر اكو كلا :5 ناك ام كءادقهللا : يناعح ىلع أ اأن ل لاقذ كالذ دعب ينءاخ

 ةقاتشم يفا 0 نعل ىَح ع ءلا ا كلذ لدو نأ الا دو وه ام لاَقف هللا كافاع كاذ امو هل

 كان د هلا 0 نم برقلاب يذاا نشورلا ىلا لاعتف ةيؤرلا نع بونبال ال باتكلاو كيلا

 اذا نمل رشم 1 1 را فقاو 1 انف عضوملا ىلا ترصو هيلع تردقام دا تاي

 بادو لعام 2 ينريصو يح ر سو ىنايت دسفأو يم دق ىلا رق نه ينالق ىلع ص دق 0

 ناكو ع تفرصناف 0 5 دا وسو كوب لا دق ام هب اذاو رذدقلاو نكنااو داود ةباهم فق

 ىنتْو 2 5و مم 01 ُى حاب ل م هب تراس نم را نايوصلا نه يي 0 ام

 لاق هلمح ىن 3 ت1 ماسر 0 ند مظعأو عجوأو كلذ نم رشا ىلزنم يف نمو لها م

 ىلع هللا 506 نأ هتحاصفو 0 وكلا نجم مف ملا :[ ةق آلا نآ هل لوقأو هللا رذتعأ ت تاعجف

 نيسح> نع نورهنب نوء.م ىنثدح لاق ةظحح رفم> نب ل ) 0 هب ةنامثلا ا هلانام

 لاقف راطفالاب قثاولا ع دقو كش موب ىف ءاحر نب نسحلا ىلا تنك لاق كاحضلا نبا

 مأي 0 نع نينمؤملا ريمأ 2 ا : دقو حوبيصلل كنززه

 مادملا ةفاع نهي ىسيطت * ريثغ رصملا ناقنم ماد

 مم اركخلا 3 0 9 د انشا اذا نول

 مالكلا فذح نم 1 حنا 2 1 اف اننا ن
 ناكهحولا فرظأ مالغل أ هحوو ريخع ثنا نبدر ا ندمم ل 4م د هتعقر ىلإ لع تدروف لأق

 اهءتت مدح و ريشا 1 ب 6-3 0 ام هكا ةعقر مهعفو هودحولا ناس نار 3 4غ ةناللع ةهومو ءافع

 لوش ايف بتكو ابلقسأ

 نيه نصغ نم لك_#_ثأأي هللا مسا ىلعرتم
 ناسدح راد 1 م * ورلا ىف نه ثالث يف

32 0 
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 [ركالا ” رئسألا دراطت * :ةفاف ناسا لد
 ارّرملا هفادرأ بذا « ناطخم يسؤك ثحب

 اقوا رادع ا # اذا تح نابل لحرت

 اراو ةشوبالاو يع ايلا رانزتل قف م

 د هفادا ضيراتم * 01 ام جزاك املف

 اركملا هاذ يف لفل .* هرب يف سفانب لكشف

 مث ةماركالو الف هتركذ يذلا قسفلا الا نيسحاي تلق 1 سس لاقو قثاولا كحضف لاق

 برطو برشف اهيلا اوماقف طشلا ةناح ىلا انب اوموقلاق مث هعم اولك او لك أف ماعظلا راضحاب سعأ
 5 ىلا مابالا ع نم تناكو ةلصا هل سمأ الا مشأاو نينغ ةملاو ءاساللا ن 3 كار

 ًائيش نيسحاي ىدشنا لاقث هللا_تودَغ دغلا نم ناكاملف نيسح لاق قالا لترا ا

 هتدشناف ًانسح ناك دقف يضاملا انموي يف هتلق تنكنا

 هسسوص

 اناك ىذلاك رورس موب يدوع #* اءاوههتمر ؟ أ دق طشلا ةناحاب

 نالعأو ارارشأ ةلاطلا تنطت «. الو مامالا تاناعد يدق ال

 اناا روينطلا انيرطي اذا * ةشحاف ريغ يف الاخ ولو

 اناحنرو احورانل ىدهاف اوحش: * انل كاذ .نيب مائز -سصز جاهو

 ناخب .الال وأ قاف ءاتنلا دس لو لل را

 انامد تاذلنم رك اسدلا نود * هبتصصخ لكش نم كلكشلايقس
 ااننيو ار قرح لك ىف « ةرواغ تاج كما 03

 اناصغأو اقارعا سانلا مركأب * ةرماع ناطوالا ةلهآ تلز الا
 هاا تا 1 ةدع يف ىنغف فا توصلا نسحتساو ةددحم ةينس ةلصب قئاولا هل سعأف لاق

 ينادح لاقةمادقنب رفءح ( ينادح ) قاطمجزه الطو تايبالاهذه ع نم نيلوالا نيتيبلا يف ةديرف

 لودي يذلا وهو ىعاشلا باش وأو كالا سن 0 ىحي نبا ىلع

 بعاكلا دي يف ةحاشو #* ىدنلايف ةناحرتنك دقل

 امهمتباد يف 00 داو نيج حال نأ لا لصتاوباودلا انر " اذتف اهنغي ةنابزب ورمعو

 كلذ يف نيسح لاقف باهش 3 هقيسف اًهاستف ةقباسملا ىلع انهارتو

 ام نردوكلااومذواوشنعو ب اود | اع
 ايرمءارعادج ذاقيسلا ىدم * امهنم لان يذلا ناكام مقا

 هين باهش وبا لاقف هرعش يف ةفورعم ةديصق صو

 عير تافكناو املا تقبس * ةطخ تاواح نايصخلا عاشايأ

 ا ىامح نم الهح تمر دقل * ةهافس ضيرقلاب يتس لوا



 عك
 ب تلا يري ا

 ةئيفسلا فضي اهنف لاقو
 مظلا ردبو راهلا جارس #* هقلخ يف هللا نزاخ يللا

 مطتلملا اهحوم ىف ةلحدب * ةفافز بسسارمع انلحر

 مدطصت اك مهدو * اهظوط اقل اندصق ٠٠١ اذا

 # مان ءيغاراهمهت * ةنوكسم ريخ ىلا انكس
 ممالا ريخ نطاوملا ريخي * اناني داش 5
 مدنا نيطوا اها نر 1 ع ؟ةررفاك رح ا ناك
 مجيساو اهنتمىلع باصب * احسلا ام اذاميدالا رهظك
 مكتراو هلاحوىمط ام اذا #* ءاتشلا لوحو نه ةاربم

 #« مطتابالوان رطا 22 لحار اماكار نآاق

 مدقلا ىتأ كارلا مس انما هلسر ىلع

 ماو هرم عتاسم * اهطب ىف بضلاو نونللو
 مظتنملا اهرون يف عئاور # ةريغم ش>ولا ىلع تودغ

 1 اهنانك اب موحم #* اهبارساو املع تحرو

 قاولا حدي لاق 2

 محمعلاو هنيراعا يدوطب # ادع نا هب ءاضفلا قيضي

 0 ءلا مامأ ن ةقفخي اه اذا. هنانأو مد نصل قرب

 مقنلا فويس مهف درجو * 0 خود هللا يفو

 مرح نم حفصي هللا يفو * هظيغ نم مظكي هللا ينو

 مقالا 0 م امودع هدو دوجلا م تار

 مهنالا ن ' 1 نأك 2 ىذتعاو معأ ا 0

 دما (ينثدح) ا 0 0 كلذ دعب همايا تلصتاو مهرد ل نيثالثب قثاولا هل يماف لاق
 نبنيسلل قئاولالاق لاق قباس نب ىدام“ ينثدح لاق ينالعلا اب رك زن دمحم اتدح لاك نسمانعلا نب
 كقررط هدم[ لاق نينم ولا ريمأاييف :ءميايفلاقف [يلماثش كل بها ىحاحالم ًانايبا ةعاسلا لق كاحضلا
 حم سلاووت قا قرشا هراون تحت دق هرهز طاسباذاف تفتلاف هفصو كيدي نيب ىرئامم تئشامف لقو
 ارونو حايصروت يرث تسلأ كحيو كلامقئاولا ىللاقفاعرذ تقضو تاجخ قح ةعاس ىلع جراف
 تاقف لوقلا * حتشاف حاف

 0 دق ثنغلا - #١ ارفسادقحبصلاىرت تسلا

 ارذصالا رجالا كحاضت *  ةا- نعضرالات رفساو

 اركست ك برشلايفكُدحو * هدرو ىف ناسين كافاوو
 للا سال 0 تلا تا يش ل ا ا ل ا ا



 اي

 ةلاكصلا نب نسل لاقنلع ادق يرش ملفا 5و برشال طشنو لكأف 2 هدف لود
 نسح كانه م اح آلاو ضاي هلأ صضعبل ادا نيئمؤملا ريمأينإ ا لاق دادغل روظ ند ناكملا ع نأ

 فصويف عش نو نأ امأ لاَقؤ ورم أمف نذل اناسبأ لقف كلذ لعو هللاو تقص لاق انه ن

 ثتنشام لك: لاقو كحد ادك ىلا 0 ا هب قطني يناس |ىدحاإلف ري ةيحاتاا هذه
 وه

 تس وص

 أنا سم ريداب 0 َ تدحره 2 مقس نم تعال نأ سم رب داي

 نان نير كايوو ف و 0 ع تك نمدنع له

 انا ا جس امن # ةع نس لانا مادملا ثح

 انك .نم ةاحورلاب :ةنتحالو # :اهنك اسواناح ركل اعوو [

 نكح # 0 ةعامجال مأو رك ا يح كلذ ىلع برشو اه أمف 9 ان 2 اقراخمو يف سعأو مضتعملا امسحتساف

 لاق لرفا (يرخ ا ل رع هنأ لاشو م قرا نو لهر تايب د هذه يف ةناب نب ور<

 امو هب ثسعف ديشرلانب يسعىنال مداخ ل لمع كاحضلا نب نك ناك كاق دمحم نب ديز, انثدج

 اس وعو هناوذأ هلمحوتو هربح كي 16 هحش هحبشف هسأر هع برضو هنن حاف 0 ىلع

 ثعيقهالوم س اع 2 كلذ كدعلا كك اهدعت هل ص رعل و هضفنأ و هح رطاو مداخلا هافش ةدم ا

 نيسحلاهل لاقكلذ رثك ًااملفهلزاغ ومداخلا هل

 تس وص
 يدر نعتامهف ي مه تقرصنا|ذأ 7 ينناف ىاوه ن ع نسب زعل

 -- ىلع مقا لالدأ نولدب د 5 اقىدو ب غلا نأ ومتنت -_- اذا

 نم كن هل اناح اذ ناو 0 0 ىنتحاف دب تك 11

 سايعلا نإ 1 ّ ينندح ( كر فيفحو لفن ناكل هيف هلو ةناب نب ردعل تاسالا هك 2 ءانعلا

 لح دوىاتلل نسلج ةفالخلا قئاولا يىلودامل لاق يركشسلا لمونا نب كادع 2-205 531
 نهد و داشنالا 2 مدع كادعضلا نب نيس>ح ندا ا مْ هونهو هوحدُش د رعشلاو نّؤنوملا هيلا |

 0 هدشناق هل 0 ءا 9 5 داشنالا نع عفر ءاساحلا

 5 ا ل 0 0 # هب ينط ه0 نس> 0 يناو

 مهمملا هنظ اه ققحم * ةعور هئلحل دعو

 2 دق هيسحاأو بح # هل يفا ساتلا دقو

 عيبرلا نب سايعلا نب هللا ديعأ لمهر اذه يفو

 مرطضت ىدبك ىف قوشلا نم * ةعول ٠ ىلع ضخغمل ىلناو

 ماس باق ةرفزو حوفس »# ةلَقم نع تعدو ةيشع 2#

 ما أعمد جل نععلا يي وس »* دعم ىوللا دنع ناكاف



 )8م١8(

 . ا ىلع ار تقع

 ةكشاف ىف كتفلاب مهف

 ثنح نداش 0 نماب

 ةرتعص صيمقلا ليذ بح سإ

 احدق هيدن ىطاعي 1

 ها 1 ا

 الضف ادب ذاب رشال تلقدق

 ىندعوت نداش ىلع ىلب 9

 كك زحام هانك امأ

 اناباق ا مسن اذا

 اطعاان حجرا و #* نصع اكرام |وقنه

«* 

«* 

 كلذ يف لاقوهب ارش نا ةاعو نابع ا دب سعو هياع هرجت> جرخاف نيسح هشمح اركس

 هس يناهد دقو

 6 رمدنعم ربخ ند 0 ي ف

 5 رظنم ْك

 هروزب هردخ يف لوصي

 0 بدهنمتادراوو

 ةرصتحتو ةيفاكما دا

 0 ىنلادأ
 هرصحم يفو هشطير يف

 هرحن>و هنكس نال

 نم هل

 هرحج و هنافحا ردعسا

 هريدعو 5 ه4 ب طلاب

 رام نم

 نب ناسدح ترضح لاق ا ا لاق ضيفلا نب 0 ا كح لاق سامع "نب ىلع نر

 كايا رمل هل لاقف ناسح 0 ما 01 ثدع د هدنع سلحف رمسلا هءاح 0 امو كاحضلا

 ناسح لاف كه مداو. ىل ضرار

2 / ©» 

 ركل لع : ىوطم نإ ع ةقملا ىف ثاقثلا ةايعأ
 * اعددح ىل تو رح اغا

 ةدحااو عادخاب تاه

 ىل كفادعدعب ىرعش تيل

 هريص هانا: ىدلا رام

 الدخن ناك نمل الام

 مشتح 00 ىل لق هبا

 ةرتاد ساكلاو اذ

 هل بولقلا 2 كيكو

 2 يع
 ينحره ترولا اذاف

 يرتد تفحم اذا

 ان مول كاذ

 5 ع

 هدد

 نا

 زن

2# 

 د

*« 

0 

 ان

3 

 د

 د

 نإ

 دسااو حورلايف ت>دق

 يدقو هتلف 0 ند

 دع» دعب .دهملا .ءاقو

 دبالا ىدم يف برق دعب

 دكا نيهافااب د لام

 دحا نم ك.ف يتاهد له

 درطلاب ديصلاو انوط

 ناكلا ىف نع دصردقخلا
 ع 1 ينامدنت“ نود

 اللا نع مل
 درب ىلع روثاك رش

 دسقملا ىلع اورد هيف

 مصتعملا عم انج 0 لاق ةنان نب ورمع امدح لاق ياوملادمح نب ديزي انندح لاق .ىلوصلا ( ينثدح )

 هايمو جورب اه ةيلاع ةفرسشم ةعاق ىلع ريد وهو نام ريدب انقبرط يف انلزتف |نغ امل ماشلا ىلا
! 8 1 



 ( ملا ر

 ' لاقف بصغلا الا انبه سداف الاو 5 ضقاو اهزشن مهردفالا | ةرشع هذه و كَدعا وم

 د ماو هةحاح يضذقف هعو اطو داو 0 ىلدق 3 لل 1 الو ةحاملا ىضقأ تا يديساي هل

 | دوق نيسحاي لأ ف هن واذ نه اص يا 1-5 عر 7 * نيسكلا لاق ه4 عدم مهردلا ف الإ ةرشعلا لمع

 تاقف:لقف نىك كرتصح ناك فاك اع ت1
 2 «.٠

 تح 4 .

 نهو 7 روس هفرط نم ابا

 * 160 تا
 م2 هبه

0 
 م سلا سلع نأ كك

 ردع يل كهحؤ ىنك # سانلا ينمال ناو

 صهدلا كدح 5[ ععاوم نم . يعدو

 ركشلاو لذيلااماوم # ذلاو بصألا اماف

 رسب اي تيمس مك تا* رس: تّدش ولو

 رحلاو ةوحتلا كيكمع 5 ك0

 ا هل عادت نا: كتشف يظحب تزف الف

 د
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 سحألا شتا و[ حر يلا هنلافا دك
3 

+ 

 2 كحد هال هو عل تلقك ترك ذك رن 20 ا 5 * كديضف نسحلا لاق

 كندعاسمو كروضحل ةيدلا نينجا كيطعن لاق ًُ كدعضف ---- ع ًاضيأ را ) ةيدلا .

 ظ ضعل يفت ذغف كالذ دعب 00 نأ امم يل سمأو 5 رطملا تسننف ا هل ار 1 كاي را ظ

 ه1 ل د ل دنع مدح لاك نع ( ضدحب) رعشلا )3 ١
 ظ وهو عيبرلا 0 اضفلا ن سايعلا نب 16 ع دنع تنك لاق كاحضلا ى ناس ىتدح لاق

 | انصقيف ؟ يش كرضح ناف مالغلا اذو ىقس تنسحت هسا نق لعل انأأي ىل لاقف هيقس هل مداخو حبطص»

 تاقف لقف هذه

 ضابشا ترتوي: باطو «يضاللا فاق 231 ١
 هن صغنم موي لبق نم # هئماكم نم وهللا رثتساف

 * هات نواب رزتؤوم * قطتتم فك نم ءرك ةئباب

 هاذ توجع تفبطلا وس م ارك
 انلاؤروكذلا نين اريح هيا رام نك ( 0606

 ايلا نب لع( قرخا ) ءانموي ةّه هلع انبرشو ًاحيام ًانل هيف ينغو هللا دبع هتسحتساف لاق
 صئقلا لا كاما نب نيسح جر ل لاو أ 52 لاو يعو زا ضيفلا ب ةداوش 2 "لو لاق

 6 | دعو ُّق ل 6-1 هدا ا رسل غابو ع ءاقرظ هناوذا نه ةعامج 4ءمؤو ا

 | ملف نانرنشت وامل ااا ن1 ماقأو هاقلتو نيسح هب رمف هلع ىلع هبارش ىلع وهو ا هيلا
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 ظ نأ هتلأسمن هلوق نم تكحضف لغش الب طسولا ىف مداخلاو كانا الو كاني احلاص نأ الا هبحي انالكو

 يندشناف هرعش نم ايشىدشني

 يناءالاب لمت ينيع بصل * يناري سلو يرأال نم نا

 تاكتحش نعل . اناذا © ىرمصو هريمص" نم ىناب

 ناجزمي تربتحااماذذ ن #* احوروت رظن نا ناص> ش ن<

 ناو ماس يدوسرا ملل ٠ تيفال اذا

 اكو هيكح .:قاكفا 2 مو هيما ناك اهاقكو نك

 نادإلا + كوم تءارتلا اوس نويطا !تارطخ
 10 هيفهتلق رعشبانل نم خم ينخف 0 انعمتحا مأ لاَقُف هعم هل م مول رد ينثدحم نأ هتلأَف

 تلقو ةلبق هتلبقف كا يه لاقف لبق تاقف هضراع يل لاقف هريغب يننت مث رضح نم لك
 هرو> ىلع هنفجح نم ضغو #* هرفخ ىلع ىللاق نم تيدف

 هريو ىلع هب 1 كلفني * ام حيلملاكر رعشل ع مس

 هرطو نم ضب بصل حلا + 0 يذلا ضعب كيسح

 هزاع نورردلا حو فمح ]| ةقاص ريتمال ةلقو

 هريك يلع ايصلا كف را: 4 برط نمنشلا نوما

 ' كاحضلا نبا نيسح ناك لاق يب اهملا دم نب ةريغملا انثد> الاق سابع || نب ىلعو ىلوصلا ( ينثدح )

 | نيس> لعش مداخا ىل وم ي رخ دنع اموي انحاف هج اد ةرلا ن طاصا 5 يدع ىنال امداخ قثعَتي

 هيف هلوق نيسان دشناف ةعاس 00 هيلا ككحضو هراش نكس د وهب عمسل الف هبام هيلا | وكشي

 / يركف نعو يساه "ا عباتس نعو * يروس نعو ىليل نع كفيطب لئاس

 ىركسالويوحص ىلع كيلا نيع * ترطناذاكارك ذنم يلق لحم مل
 5 رفخلاو ريفا نكي ةمادملا وفص * ينعزان# ذأ ايدو مويل ايقس

 1 ا ًارهج * داق ىلا كاك لسفر
 رع الا ك فرو يرخا» 3 يدل هلدعار فكر
 ردق ىلع يايا ةدمو تناك: *# افاس ىفم اذأ يوي ةدم 0

 ردطا) ف نراجادك اه ارم ةئاق اعد توطنا ام اذآ َى
 نيسح ينثدح لاق ناو نيد ن دمع دج لاة دس فأن هللا دبع يندح 0 0-02 ىدح)

(2 
 كف يسع ينأ ها 0 را يع 0 قدح كم سر 1 نب 0 ا 0 كادضلا نب

 ' اي هل لوش 0 فا اع أ مم تاد يسع وب هلس راف هل ىف 0 هدعش هسشن َْنَع هدوأرب

 | راسف أعيمج مويلا حبطصال ىلا درصو د ا يتا.حف مويلا ا نأ تيبمشأ دوق قا وخأ

 ةماركو من لاقف ةلاسرلا هغابأف رحدلا يف برش دقشتنم وهو رحدلا يفديخا طاص ىلا و مك
 نم ىنعدرمسإي هل لاَقذ اهرضح 1 مهرد 00 دو ا مالعغاب لاَقف ساخ الوأ نسلخا

 1 وج رج ص سم كت



 )6م١ا(
 00 0 تت ا ا اا م م ا ا ١ ا ذآ آذآ 17آ1#1#1#1#ة545ةا ااا مم

 دقلو رعشلا اذه ديعل لاز اش العفف هف اينغي نان اهرماق الخ دف ةيولعو قرا نذأ مْ كعم انءاح |

 لوالا ليقثلا نم وهو ةيولعو قراخم هيف كرتشا رعشلا اذه يف ءانغلا * هددري هتع.سف لوبيل ماق

 ناكلاق ناورم نيدم نبدمم ينئثدح لاقدعس ينأ نهللا دبع ىتثدح لاق يمع (ينربخأ) رصنباب ظ
 لاق هبيعأو هنسحتساف امداخ ىأرفرضاح مهعم انأو سدنوملا لماك ينأ دنع كاحضلا نبانيسحلا ظ

 لاقم هب ىنم هل يد معا وه لاق هماعاف لاق هللاو ١ لاق هيلا هءاكا ضع هل

 هيتلا نم قرطم * هجن ملاع 4

 هيدعت يف نوع عرفو لاا سوت

 هجراماع سه شدا
 هبات ىلع ىل < ةقل اللا
 هيفطي لاماو * هلغشي معلا

 هقالا 2 ىذلل .* ثرتكمربغووف

 هش يقبغر يف * هدهزت هنأ

 يمعا ينثدح ()نينغملا نه ةعامجو ماسو ]معو ةنان نب ور#* رعشلا | ذه يف ينعودم كس دع اف

 ةئيقلا تلامو اهم« جرخي ام فدي لمج هتيل تحرخ اماف هحولا نسح هدوم يف ناك مالغ اهف

 لاَقف ارعش اف لوش نأ كلا كاحضلا ن نيسحلا ىلا كلذ اكشف هبايشل هيلا

 هعرصل كشال نم عراص» نماي * هعئدب عييطتست ال كنع يذلا لخ

 هعمحأ ءاح دق ول عئصت فيكف * اهنأن تنأ رمش قئارط تءاج

 هعرزيب ضشرعأا وذام دص# تناا * تح نم كّشا ال رك أهللا

 هع ءاجحاألا قلاخ 0 ير 3 ذا كفل اسلي كسدل رس

 اذ اه لاقو

 0 كحيو ماتح # فس وبنئاايكمأ كك

 فيثكت سانلا.سؤر هيفا # ىذلا .فصلاقأ دقو

 وعرازاا هيلعادغف

 الاق اخ ىاحضتو كدش تربش لفاأ ! ةفوكلا انيلا مدق دقو كاحضلا نب نيس تلق لاق

 هيرتشالعيبتسإنا ىلعىةفاوو مداخلا اذهتيءحا تنكو هلك جال سلا نا كتيدف لاقف هتيرتشا

 هراتحاو مداخل 3 هنم فاس ىلع ردقا و ىد هساتءاف ددشرلا كب اص هيف ىضراعف

 د

3# 

 فودملا لثم نع تققككلا ىل كبدخ نع تفثكف

2# 

 ا دقو هودصدعل 2 3#

 ل0107 2277 تس ل لسحووا

 ( يعد هد اعالا ب 50
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 متس قنا نك اينأ لغ د قرا نم كاذل اهأوف

 صخشلا عم ةظقيلا يفذاك مونلايف فطلا ىلع هتيعداام نظأ ق.افاي نيسحاي نسحلا يل لاقف لاق
 ٌُك رونال 0 كل مالغلا 4 هم 4 0 نع راعلا ضد رب 0 ىرحام كنعل ايل ءا اسش دا حاصأو ل

 نيسكلا يندغنأ لاق ا علا بأ كليو لاق عا ءأأ 0 ىلع ) ينثدح ( تفرضناو 1 هيف ككل

 مقلد دعا هيقلم نسحلا راك قى هوم عمتجا نك لهس نب نسحال مالع ُِق يي كاتعذلا نإ

 لاَقؤ مالغلا هماكب 0 4ث اع

 ماللسلاب مدنتلا تب دبأ و * ينعدصكهجولام كتيدف :

 ماظن يف ةبابصلاو كفرطب * ىلقتنرقو ىتتيلخ نيحأ
 ماطفلانم عاضرلا برقايف * موب بغل تدهعام ركنت

 مامللاو ةرايزلاب يرورس * يوهم ىلا تيهمام عرسال

 لاق هم أ نب رم 01 الا يره والا زيزعلا ديع 3 دمحأو يباهملا رمهن نب بيبح يل

 ساو 3 انيلع ليجد ه هرم < هلا لآ عماجلا يدعسلا 3ك تنك لاق عب ل هكاويذلا 0 نيسح ىف 00-5

 ىعمو» ن ل 0 تمض ودق 00 0 سا ونا اني هذه نأ م هلت تأاقؤ ةديد> ل 0 ةمح هلدعو

 هل ِ تاقف د 0-5 هج نعل دوق ىشوم تددح وو ا مك يف باب ن ةلخد هنال نار ص كا

 د ناوذالاو ءاخالا مر 00 د تاقؤ هب هللا كدعص ري لاّقؤ د فار ع انأاب تعا نك

 تاقف 0 هللا كا لاف

 نام_س اهئاضق ىف اما # اهف كيارفةجاحيىل نا

 تلقف هتكريو هللا مسا ىلع اهناه لاقف

 يارب ثدح ءاتغنلا يناربال د َىَح زا كبايح نم ةبح

 ل هده كل نإ نم لافك سلاح ساون وناو كنحو اعز هكدمو هللا دك رس لع اهذتع لاق
 دا نب ىسوم نب د_ ىنثدح لاق فافلا ىلع نب نسما ) 5 )١كللت كنءاح ثيح نم

 . تاذد لاق كاحضلا نب نيسملا نع ملدا دبع نب مهادبا ن 6 ثرحلا نب هللا دنع قرا لاق

 هنع زدعمف حاكدلا دا رآ هنا انمهوتف لاق ًاهلاك انياع و م< هتعملا راد يصورلا ورع نب دع وا

 كن اع ىنع بزعأ لاو بانلاب فاما نم نالفو نالفو ةيولعو قراخم لاف خاتيا ءاحو لاو

 نه تاقف تم مث يل لاق يحلل م2 ل مهنو ور# 5 ل ىلا تعش لاق هللا ة ةنعأ ماع

 ردات هاه لاقف 8 رضح: 0
0 

 تس وص

 نكسلا نم بارتقاب * نزحلا كلقنع منا

 1 2 دقو

 5 ساما نه كر # كنط 2 ءام هيف 5

 | ل5 رن ديل فلالا دج اف لزمتلا تاقي دم ففلأو يل: فلآ راثرد ينل اعدق لاق

 نسا ههحو يف كاف د رط
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 افنعاف ىتسلا ىف ةض *« اضفلابو هالجأ
 #  افئاو انروه #* ناو هبغش المحاو

 اففخو اموقف م * امل مه اذاف

 يناوانو نايذملا عدو كبارش ىلع لبقأ يل لاقف داع مث بهذف ماقو مالغلا بضاغتف
 تاّقف الق ىقاطعأو و لوييل 5 ا

 ماقو احدق

 هتقو 1 لمفا لاقو كدضف ةلق هلدب لعجأ ت

 باطاع ا ينباي ينتاب جرف هللاه نيسدلل مداخ هللاقف ينرمئاف هيدواعف ا لاقوهل اديف

 تاقف كيلع مارح يه يل لاقف ةلبق +: تساتخاف لفاغتو القن يناواني هنأك ينم اند مث كحضف
 جعدلاب لح نيمار جذغلا يرسصق لدلا عيدبو

 جزهو اساك فرصام دعب #« هل تيغ ا 5 1

 جزهو فيفخ نه تاربا * هبوشل ىلع و ا

 جشنو انونق عمدلا يرذو * الحخ ينو يات 3

 جاخو ىنع كيك لادكو ه8:ىرافرد قولو يف

+ 
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 جاماو 0 رق نا نود و امو قالا بهذ

 ان جرفل ايقسف هساَمب جر هيلع ب 3 نوه

 جرا كلاب غادصالا جرا # ةوسبهق ن 0 11

 جرحو مارح ناك ناك 0 سه ية و

 تفك و كتلبل ىف تنك نفك ىل لاك نسا ىلا دغ نه تدعو تفرصناف حبصلا ل مث لاق
 تاقف يدنع ا وهف ًامظن لب لاقف امن 1 2 كلذ 0 هلأ تاقتف' كمون 32 تل

 ع لا نع فرط تن 1

 محلا نام 4 0 ا د 00 نم مقا تلزر امو ٠

 رس دقام كلا ىناصاوف 2#

 كف ر لع لايخ ا

 0 بذاح ينانأ

 كمه يفق وس جي

 هريه# دعإ نم خوضل

 هبوب هتءزالو لوي

 ةلاح> ىلع نوفا ضف

 نك 0 را كح
 ند 0 عفد يمني

 يدان تمام اذ
 اح وأم طنا تار

 هسشن يف 2 نأ ينمكح و

 2 مف قوشلا هب 1 ند

 0 ترك رمل |نم *

 مقلاو هر ةريشعو 2

 مأ 'يثل لوقب نا ىلع #

 مدتحلاةضا عا ضرعأو #١

 7 ًارد مللا تيه 0

 مزعم عمطم الو دك د

 ش0 ليرولا ى إ لاقو ا »

 مسّبأ يتح - وهللاىف طرفأو *
 0 44 كو 3#

 ع 0
- 
 ي .٠

 مح

 10 حس ج2 دج سستم هك 2-25 صج ع جس د سس عسمس جيجا
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 لوقأ تأشن أف قطنةملاك ىلا رظنو مالسا| ىلعدرف هياعتملسف راثيدلاك مالغ
 ليقتسم كحابص اذهو * لطهمن ةيد يرث تسلا

 لك االا نداشلا هتيؤرب * انقاش ذقو مادملا كلتو تاقف ىلب لاق

 تالقف هث تقدص لاقف

 نا نومت * هركس ابو هب دامت

 لحم هلا نرخ 2 اك دل تاز. لاق تل

 2 : تاَقث هم لاق م

 لكشللا انثيع اذبح ايف * انموي يف شيعلا لكشأ دقو
 تييثو اضم يقت كا نع لف يف رو دولا ةرذام تاق نير قا يشم ملا لاك

 ىلع فقاولا اذ نا تاق وه امو لاق طرشلا نم يل هلثم كيلعو ءافولا كل هل تلقف اندنعأ

 مو احادقأ ارش تارشلاو انكأف ماعطلاب اعدو هيفام ىلع كل كلذ لاق 3 ” كددضف فحل كبار

 مالا يف تنكل اقف ناك نأ هتلأسف ينافاو نأ ثيلن مف "يجب ةعاسلا يل لاقف هنع تلاسف مالغلا را
 يتقوأ ت تاقف كنءع ينسح يذلا وهو

 هضف ىلع ربت هءاكح ا

 هضب نكع اهف حولت * ةرد نع ماما هدرح

 هكا لهل ايداع لع قي د لعق
 هن ةح اش الك لط < دك لع شراك
 هضعب ىلرك ذب هضعف #* اهلك ةناف هنافص

 هضع هتنحو نف الوأ « ةلبق يندوز يتبل اي

 تاقف كلذ نم رش اذه لاقف كتامحو ال تلقف ذيبنلا كيف لل دق نسحلا يل لاقف

 افقرق نيللو- تب * افرصو نامت

 افهسم هللا قس ار

 ادع اند ناش كك ا د
 افط# ناك ناو ميكيد لا ةاحير أ

 0 1 يناف افكأ نس نإ

 * بسلا ندام ىناب

 2 : رغلافهرملاا.قسأو

 افعل يال -.
 ر

 قدةَص مْ أاهر 3 هو ةفادضصأ فمع

 افصرو 20 ص د” اعلا جردم اش>و

 #2 ان د * اذ هنئم تمر اذاف

 انك ا قصر 31 الا نعل



000 

 هبضترب نم ىلإ 6 او لاق لع رطل كرا نا ةيهاتملا ينأ نيبو هنيب ناكا 1و مل

 مك نيرعشلاب هيلا اكاحنو هريضحاف ثعبو ح ابأ كلذ قئاولا را اتحاق امه هراتخمو هللاب قثاولا

 ينالو كاذب. ينم ينم لعأ نيسحل ل رحل تاكل نسحا م اخو قرا كلف كاما 5 نيس

 نوار أ هنال ساوب ينال هيلع ردقام ا نيس> راتخا دقو ترتذا ام ريخ ةيهاتعلا

 بهذأو دريم امو كارو او ىنال مك اما>تف لادملا عقو امهنفف نيسعاشلاب رب ا

 نيسح ىلا رطل عفدب قلاولا مق هفرصت عيجا يف اناا 5 نعشلا- نواف ف

 5 ةداوس ىتدخ لاق ةدءلط يأ نبا 2 هةعون ةيش هب ا م فراخ رس

 هافحو دمم 2 يف ناك هاوط كاحضلا نب نيسح 5 ملا حراطا امل لاق ينأ ينثدح لاق ضيفلا

 هحدع لاقف هل هحلص 1 عمطو لهس نب ندسلاب كاحذلا نب ؛ نيس ذال

 لهسنب نسا ىوسدحاىلع * تاحرعم ريغ لام لى

 لضف لب ناب نيمويلا الك #* احامس هدغ هوي يرابي

 ليقو هّتمسابو نم دعب .# ادن مدس 0 يرأ

 لصف باطخو 52 كاش * كشب ةلكشم كنترفح ناف

 لهك دادس مهريغص عارو * امواح 322 بزلوم لل

  لدعب مهزاوت نأ اوزعو * اوربأ مهب تيرج نا كول“
 لعفو لوق نم تيضما اهو * ًادشر ير نإ كك مل

 لصوو 00 نم هللا كلو أ ىف قحلل و كنأو

 ك2 لك رار لع يد عبر ايح عيمجلل كلو

 لما هدعوو هيلع علذو هلصوو ها هب رقذ 0 عدو نوس نا نسحلا امسدحتساف لاق

 نب. شايعلا نب لع لاق ةلعلا نم نسا لجاع انوديف دوكألا يأر 00 كلذ هنك< مف هل نومألا
 نسل لوقن لهس نب نسملا تعهسلاق يزورملا ل ضفلا نإ درحأ سابعلا وبا ينثدحو ةحاط نأ

 كلوق تنعام كاحضلا تر
 ينمحرتل وكشأ امنا * ينحش نم عرذلا ىلا

 تاق'لاق يش ياب لاق هتنرب دق لاق

 ىلته ألا ليلقو #* ينسؤي روسملا كعنم

 ىنثدح لاق سايعلا نب ىلع ( ينريخا ) ةءاربلا نم هتيطعأام ةعالخلاب عييضتل كنا دمحم وبا هل لاقف

 عم رووشملا هريخ نع كاحضلا نب نيسح تا ايلاف ناه 2 انثدح لاق يرملا مساقلا نب د

 يشيل هل تاقف هؤادتب ا ناك فيكو هدنع تابو هيف هعم برش ىذلا مويلا يف لهس نب نسحلا

 رطملا نمىمسو ءاح دقو فيرا لصف يف لهسي نإ نسحلا قلع تاخد ىلإ كاف تا ةمقسأ نإ

 ةكراطا ولا ةق هيلعو نس ريرس ىلع سلاح وهو هن لاو ٍرظ نيون ا ًاشرشرف

 ا ىلعو هتمدخ يف نددرت, فئاصو هيدي نيبو هراد يف ناتسب ىلع فرشي وهو رفصأ جاد



)180) 

 ام عمدلاب أ د اضا ال كيبحو ال

 امحوم ناك ناو ح * ارتسأ هوحش 5 نم

 انظف ا نس مقسا * كاوه نم يدححص

 اهضوم مم يف * املا ةراوس عد شل

 إ لضفلانب أ د ىنادح لاق ىلع( قرح اذه لثملوشي نأ نسحن نه يقبام ب ا ان لاق مْ لاق ظ

 مهر اأو سال لرغأ كاحذلا ٠. نب نيسح لوَشي يمورأا ساعلا ن ١ ىلع تعمس لاق يز اودالا

 لوقي نيح لاقف اذام لوقي نيح تاَقف ظ

 ا قداص ةالع عيسأ ند 2 فلاوس ريعم ماب

 فرطلا ةرتفو ك تيسر نم هل راو قيل حمأ منا

 فرح ىلع ادبأ هبدنعو ا هئمع لضف ير تدع

 لاقيبأ ينئدحا لاق ةفوكلاب يتوكسا ورم نع ةببتق ينادح لاق يمورلا ساعلا ف لعيد

 ناكو مليش اياها 58 تنكو اهأد ىف ع ةيسخم ينفلات تكا لاق كاككذلا نب نيسح ينثدح

 ءاح اذاف قلخلا ل اضيغل ناكو م يحس, اهظفح الو مداخ أمعم 7-0 ناكف نكف 05 لاش

 تا لو ىو: تدحرشو دانس ف تغلق هرب اهعمو يننءاخ ضر هتبقوت أهعم

 ناف اههساك اهنا # نتف ىلع ينملتال

 ند نع نمش # اه مهأ ل اذاق

 0 يرولا عيمج يف * الثم نيل نإ

 نضت#و جسنع و * تع اذا رمش .بيط

 نسما اهحو ىلع ج د” وصلا نم ع لاو

 # نذغلاب مالل نولملا اهظفل ىلعو

 ندشلاب تحذا ةرب # رغلا نم تأ 0

 نكعنعو بيثك ن
 نمدانود ي وه نه د قفاي كدضرب نسل

 : ندمال حورلا ةحز د (اكف 2 2 انحزيماف

 نال اذا اح 41 ت2 لان ءانقكو
 لقوم ناك امو م # 3 نأ ا 3

 7 ناك لك

 ىنا 2 ايحال# كادعضلا تت ناسحو اقر ع ل يماشولا هللا دنع 5 هن لاك ةهظحح ) 0 (

 نسح فرظ تم ةلاطحتح ل 0 ل

 نيسحلا راتحاو هيف 6_5 اذ امه رعش ند روش رايتحا ىلع | اةاف 0 ل 0 ينأو ة كيم رهاتعلا

 يقر ءس نه ايش قراخ ناتخاو 2 4 رع ايوق اديج ساو 3 ا نه عش كاح ذا ب

 هل رياخ هيف ينعو ةجادتسا هنال الإ هنمهفريع 'ىغل ال هيف ينغي ناكال نع افيخس افيعض ةيهاتعلا

 قاسم سس سوم جس وبسس رج رسسستا ا بتمطس سس جا ا و وت بوس جبت و زج ج7 مج ترسو قنوت
6 



 )ه/ا١ (

 نيسحلا لاقف ةعاسلا اهف نغأ اتايبأ محقم يف ىل لق نيسخلل ةناب نب ورع لاق ذيبنلا عضوو
 ه9 ١ وص

 [2ك5 تواح ذا دل تلق < هر محتم يلاباو

 امس ًالوخال لاق اق دولاب كبضخ ا ا
 . انفعا ورمع هل لاقف بابلاب يلصوملا قحسا لاقف بجحاجلا ءاح ذا كلذك مهانيخلات ورم ةفاىعو

 | تح قحسا ىلع لتءاف بجاملا جرخو لمفف هلقثو هفلصو هضغِب ائيلع صغتت الو هلوخد نم
 | ىلا كاحسلا نب نيسملا ىضم اوحبصأ املف فوغش نبا نع ليل اوتابو يدوي اوماقاو ف |
 قدحسا لاقف هصئب ثردحلا هيدح قاحشإ

 اه تمار اما د

 هتال تاي ارمحع توعد

 هسلا مدا ف كا

 الع مهلك سانلا يف راص دق #*

 0 م يهتشيام 00

 0ك يذلا يدبا نكلو أرسم * مهعجاضي نأ 200 -

 امقسلا هلءاغ نم فش انوص نب

 [كب تولظ دا تلق * هنزمل محقم ىنأباو

 ل كك كو 1 لاق اق دولا كصخ ند هللاب بح

 نا 0 فوغ ث نبا تغلبف نظا امف اضيا قحسا اهف ىنغو سانلا يف تايبالا تعاشو لاق

 5 وص َّط 0 ىنغل 2

 هلارح مم تاق قدس تاكعلل ينضسعو ىنروشو ينحفف ا

 ظ د 00 ا 0 ع هلآ مك ال ف ىَع قدحسا نأ هري> يق كيعرش يبا ا أ لاقو

 مانو ركس نأ ىلا تومي نأ داك فوغش ن اوت دللاو توصلا دس ل 3

 ا ( ىطس ولاب يلا اكلا ليقع | نم محقم يف نيسح امطاق نيثللا نيتييلإ يف ةباب نب 1 نحل

 قباس نب ىدوهم تءوهس لاو داح نإ 1 2 وم نا لهي ىنبدح لاق ةحلط د نب ا نب لع ا

 ىو لاق لزفلا يف كنامز.رعشأ تنآ ساوم و1 لاق كاحشلا 00 وبأ ىق نا لوقي
 كلوق يف لاقال لاق نيسحاي ملت الأ 1 كلذ يأ

 نتكم تولخ ذا هل تلق * هتزعل محقم يبأباو 5
 5 امعن الو ال لاق اش د ولاب :كاص# نم هللاب بحت

 امشتحاف باوهلا عج دارأ * لحح : اقع ىو

 امقس ادتيف مقسلا مارا # هش رك تكد

 كتلغف كلذبو هللاوال لاق ةّبلا را ىف كههذم قرافتال تنآف ساون ابي كحبو نيسحلا لاقث

 نيداحح دفنا لاق بلم ساسلا بأ اندشنأ لاق نئاسلا نب لع( يرجع ا

 : هضفن نيج نشل لاق ااحشلا ن٠
 00 ا 2 يي 2 2
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 صمام ممنذا| | ا لاٌّءٌٌْْ 03024220 002222222000 م م يي يي يي يي ل اا

 درولكقطار ّ 3 5 م 6-2 اح أ را ةدرولاكو

 دحولا ىلإ ما اا ىعدتست هينيعب * ةحب لك: دنع تاثرع هل

 دهعلا ن 0 تدسأ دقام 0 نت ةبرش هيفكب ىف 3 نا تانك

 دعو ىلع سيم> نم ن و الخ * ةليل هيف تبأ م 1 هللأ ىق

 ْ نيسحايهللاو 1 لاقو اهحامت ام رو اماف كالؤمىلا اهعفدأ هل لاقو 6 فد 1 ةعقرلا عفد ّ

 : 6 همدخاو اذه هموي ىف هبق ا ينام نكلو كا هتيهول هته 0 0 عيفش ناكول |

 نيسحلا ىلا ترص لاق نأ يف د نب د الاق فرصنا اك هعم لمح ربي هك لاع هل را ينهدحم |

 عدال ا م مو يردا مع : لاق 0 ىذا كليو هل تاّقؤ مايأإ كولا 6 نه هفارصنا دعل

 كدعت تلق دقو "ىلإ قدا
 2 ب

 بتسوم

 0 0 نه 4 الة فطع يار ال

 حافأو يدنع 0 اذ ثأ نيقاس || ا

 6و اح حمد ا يظلاك هارت و

 حشري روش ب * ثكىلع انصغتلخ

 ىديزيلاس اعلان, دمم ريخلا اذهب يتريخا دقو رصنيلاب ليقث ىناثتابالا هذه يف ةناب نب ورم ينغ

 حلا دقو صهاط نإ: هللا ديع 8 1 هدنعو 100 نوع ىنأ نب ل ىنبدح لاقو

 نيس لاقو ربنع ةحافس هايحو هاف هسارىلع مقا و نك اهداجي نلت ةمدانمال كاحضلا نب نيسح

 لاف ًائيش اذه يف لق
 درولاكطقا رقيفيهسدرولاكو د ريدعلا ان ءاضيبلا ةردلكو

 دج ولا ىلا مالا يعدتتست هينيعإ «* ةج 0 تابع هل

 دهعلا نم تدسا نما * ةبرش هيفكب ودا نات

 دعو ى 000 »*# ةلل هق تأ 0 قد

 بحععتملاكرهاطنبب هللا دبع نب دمتديلا تفتلاف رانيد ةثام تيب لكل نيتسح ىلا لمحي لكوتملا لاقف

 ادد الولو عتمافبز ا عجواف 05و ع ا اف باحأ دق هللاوذ نام :هؤملا رب 0 ا كاذ مل لاقو

 نيسح يطع لاقولكو لا لج دلاتااو فراطلاب را 1 واو ءاطقلا هاتازجال دب اط اعنا ؛ نيمو

 ىردخو لاق دعم 5 1 اك لاق ىكوكلا 8 1 0 بردو د 3

 دل ديزي 0 ديدعا ىنادح - لاق قالا 0 : ع ) 0 ( 0 ندي 0

 0 ا لاق ىهورلا در نب ع نعام نب دج يف تيا لاق دعس يأ ن هللا دام 32 ا يد

 فوغش 0 ناكو هدنع أههسدت >او يمشاهلا ف وغش ندنع يا نإ ور#و كاحدلا نب نوسدع

 اوكا ألف فوغش با ند كلذ رسل و 4ةشرحس قباب نب 0 ناكو مدعقم هل لاق نسح مداخ



 ( ااا )

 هئلاب ليقث تايبالاهذه يف ورع نحل # يتعاس نم اف تينغتف اف نغآ اص ىل لاقف ورع لاق

 0 5 هلل اربع ين”دح لاق ةحاط يبا نبس ابعاا نإ ىلع ريخلا اذهب ىت' دح دقو هتياور نه

 امداخ قدعتب ناسح اكو ع ةللاقي ءالعلل ًانبا قدعتأ تنك لاق ساون ىأ نع زاجل ددح لاق

 0 هع واذ :نا يق داك دق لاقف هنع هتلأف اموب ينرازذ رمس هل لاقي د.شرلا نب ىسع ينال

 اقف رمقلا 0 كرا :سا>ح) سحر هدب يفو ىلع ل> د ىحاص ءالعلا نبا ينءاحو لاق هبح

 تلأس ىذلا تلوح 1 | لاق مْ ةعاسقرطاف دمتوأ رهقلا 8 اعأ نيسحاي هل

 مكارأ كاراامو يتأ تل ده حشا

 6 دلال مي هتعو- ضنلا "نحرلا. سماع ةذإو

 اكادي هترشاب اميسياحو * يسيلا تقل يذلا لاخاو

 اك اذ تا قة كاذب يناكف * هيف كلعل -- :تعلام“ ذاق

 اك اذ ةحفنو اذ قارشاب كل #* ف ينالعت ينءال عدد

 كاكح . ذإ كاذو . اذهل ر * كتلالع  تاحام“ نانال

 لاف يل“ يف قيرطلا علقت نأ رده ! رع نا 0 آو تمام هللاو تتيح هل لك لات

 نسحارسس الع أطيب يذلا لمتلاال هلاو نتاع ركذب مآ خا و سن الا نا

 نبدا ىئدح لق ىلا نبع ( فخأ هي مئأم ل 9 نمو رمقلا نهو كي>اصنم يدنع

 اح وهو ل أك وتلا ىلع امو تاذدلاق مولا نب لع ينثدح لاق يومالا ىئرقلا ةسدنع نب .كتعس

 رمل ع لع وهو سا ن صغ هدب يفو هدإ> نك يف

 قطع نتصخو مالا ني يدها ه نكس نم هدفا كس ىلا

 نحت كف لاقل اعرو اقم © انيبتاو نينلا الظن اذأ 1
 نمولا ىلع ىتي ان ناو فاش * انقوعت نم سا كشال ل

 نكي هضقب امهمو يبر ءاشنا * انعمجتس بايساب ينامئرشبأ

 كاحضلا ن ني يسحب تاقف ىلعاي ر فلا" دح ناو تدكو ىللاق اهداشن | نم غرف اءلف لاق

 يليغداز دقوتلقف اع مهر ا 5 مه.حام اواننامز لعن رف يدنع وه ىل لاقف يديساب

 تفر ةدصقب هّح د ملف تنك و [لنيج 3و كت مر ناو هريغ يفو لاق ىالوماي لزذغلا يف

 ىلا امترخاف ةديصقلاب الو هبال 'ىثب اننيب ىرجام عم عفتناال ينا تءاعو د رف ذكموب اهداشنا

 للك اا لاق 0 ”دح لاق ياوهملا ديزي نب د. | ينثدح لاق ىي نب دمت 086 0 تقو

 رك لكو هريضح>اذ هنلع ناك امل هنوهش ُنف ىببام يرب ناو كاحضلا نب نيس> همدان نا هللا ىلع

 باي عيفش ىلع تناكو ةدروب هايحو هاقسف هقسأ عيفش همداخل لاقو ركس ىت> هاقسف فعضو

 ف رضحم يذلا لعدح صحا سما نينحلاب لك وتلا ل عيفش عارذ ىلا هدب نيسحلا دف ةدرو»

 نيسللا لاقت هب: تعلا ىلع اميقش نمغ لكوتلل نأ فور ابدأ ىلا كحوح ألم توا و شل

 طل ستكف كلذب هلرعأف اساطرقو ةاودديرا ىديساب

 ( سد  قااغالا_ 5 )
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 # باتكلا ةقر نأ مأ يف < ”تلاح ةضرللا -كئالعا“ نأ

 ا هير بس نأ 2# ةسطارج باسنلا هند قانآ
 الخ "نيد رجس ةعوق * ىدع يتلا ديس ىلإ م
 # 2 باملات اذ ىلع ارا' كب #* ينعؤطي هلالالعاف #

 نوع ىنثدح لاق ىلوصلا ( ينثدح ) هقازرا 0 هيلاههص وأ تح نوما فاطلي ورمع لزي لف لاق

 هللاو لاقف ذيدنلا لع ىرج"ىث يف ىلع مصتعملا بضغ لاق كاحضلا نب نيسحلا ينثدح لاق دهم نبا

 3 هللا تيتكف امايأ ينيجحو هنبدؤال

 هيضغ نمتذعوت رحتسادقو # يل نم دشأ ماهالا يضغ

 م هتك دلع هلالا ين هأ مهتععب دي #

 ا فاو تالا 0 < انج لاح ل لاول
 1 لع ىنشا نم لكلو * هتم ر>ر يع عفش ىى ام #١

 د نإ ًالاوعامماركلا "فطعتس مالكلا اذه لثع : لاق مث قثاولا ىلا تفتلا هيلع يرق املق لاق

 زواخ وهذ هل بهوي ناب قيقح وه قئاولا هل لاقف هيلع ىضشأ ىفام ت اازأ َدَح هذه نيسح كا

 بنتك اغا تاسالا هذه نا 2 د نما يدطم لولا لقد قراختسم زمأو يع ء يضرف هنع

 مصتملا ل امبتكورتتسافهبلطف ةفالخ اهل ينعون وم نا نب سابع اح دمهناهتعهخاب هنال مصتخملا ىلإ ام

 لاق نوماملا نب ساعلا امو 10 هنع يضر ةهلعفشوا ماصوأف واو ١ يدي ىلع

 بسلا عطقنم لازال # بستك ام 1-0

 بسحالو تيعرانيد * ال نياقثلا ةسعاب 0

 بطعلا ىلع لاذ اللهج # هناكم ماها د

 *  يختاورخ ال #* امط همدق كوباو

 بركلا عرجتلاو سفنلا يوس عيطتست ام

 دال 1 ها وول مقل هم يلا ا ع كلوا

 دنع انك لاقهيورهمنباو تايزلا كلملا دبع نب دم نب رمع انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينرخأ )
 هلامداخ يوه طاص ناكو نومألملا ةفالخ يف كلذو كاحضلا نب نيسح اتعمو ةلل دشرلا نب طاص

 لاقف نسح علاط رق يفسح رنو هلوح ند يف ًاسلاج ناكو هنع يحيتتف ةلدلا كلت يف هضافف

 نيسحلا لاقف ةباب نب ورمع اهيف ينغي انايبأ هنف نحن امو اذه انسلحم يف لق نيسحال
 300 وص

 كار أ كارأ 50 ا * يح كهحونسحردللامدو

 اذ ميسأ هس هوم نصنلا# نيكسرلا هنت ام "اذ

 اكاذةحفنواذ قارشاب كفيف“ ينللمت ينملل عدخ
 اناكح دانكاذؤ راد دك غلا نع يبيحاي نمودأل

 2 جو



 ( اا8ةه)

 (ينريخاو) صقتوديزت اه مظافلأو نابزرملا نب فاخ نب دمجو. رهزالا يأ نبدي زم ناد ةضخش

 أ لاق كلذ ليقام 19 مو نومأللا ا ا ةصقو هر 3 نع ميكو فاخ نب دمحم هضعس

 ١ هئيدحورهزالا يبأ ن ,ال ريايف ظفالاو هبا نع عيكو لقيم هسا نع قحسا نبدامح انثدحو

 ريمايار نالاقو تايبا اف ةعقر باوبلا نبا هيلا لخدأف ًافقاَو نومأملا يدب نيب تنك لاق منا

 هدشناف تاه لاقفهل امظف اهداشنا يف ىل د نا نيثءاوملا

 ديعلاب دو+ قا كعولا رد ىم * دعولاىلا تئءظدق يناف ينرحا

 دحولا نم كيلع ىسافنا عطقت * اديدقو كولملا فلخ نمكذيعا

 دزف يوهب هدرفا دقو ليلق * لئاث ىنع نسحلا درف لخسا

 1 هلوق ىلا غلب نا ىلا

 ديعلاب ملعأ هللاو كلش * هدابعريخ َللادبعشاىَأر

 دشرلاوةلالضلا نيب ةزيم * ةمصع سانالز وماملاماالا

 نيسح كدع لاقف وع نمو لاق اهلئاق ندحا نندولا ماا لاف هللا دعا كنس | ن0
 لئاقلا ىلا انيع هب مأأالو هبرق الو هايب الو ترك ذ نم هللا ايحال لاق مث بضغف كاحضلا نبا

 ادعساوهيلعاعمدار>ذنالو * ادم ىلاكباوادوج يانبعا

 اددسدهيف كلملالمشلازالو * ده دع ءابشالا تمت الف

 ادرمشمأ ديرطايتدلا فلازالو# 'مدعب كلكاب: نومأملا حرفالو
 هنداعو ةملح ةعسونينمؤم ا ريم اناس> ١ لصف نياف باويلا نبا هل لاقف اندنع هل 'ئش الو كاذب اذه

 كع3رحأ لاَقف هياعلتقأ مث م اي 0 ادرءالسلا هل هيلع درف م رضح املف راما هرماف وفعلا يف

 كلوق ىنعد اق لاق ال لات نكته وأ ت تانق ةيمشاه د 1 لتق موي تفرع له

 تبمو ىج ري يوعدب نفته * مشاه ةباؤذ نم ءابظ ا

 تتفم باقو ارح دبكح ىلع * هترك ذام اذا ينم ا

 دع اه مطاما تغلب الو * ةطيغب نيتماشلا ليل تابالف

 ىنقطن افهتر كش ناسحاوينترمغنا دعب اهتدقف ةمعنوينتأحاف ةعورو ىنتيلغ ةعول نينمؤملا ريمأاب لاقف
 توفع دق لاقو نوماملا انيع تعمدق كلضفف توفع ناوكقةحبف تنقاع ناف ىقلقاف هتدقف ديسو

 كمادحتسا نم يعاسما كينذةبوقتع تلدجوابم'تان ب كلاس نإ 1 1 ا
 نيسح تيعا امل لاق يأ ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انثدح لاقىلع نب نسحلا ( ينربخأ )
 هيلا بتكو ةدعسم نناورمع ىلا هرم نر دع ورانا ا لل ا

 تا لك نود نم يناهشو * باضطاىذهينب نءيدوطتنأ

 يناو ي رفط كا يناسلو # يناحو كوتور تنأ 2#

 بامالا لئان دوسأ ذا ض * بلا كيداأ ىسنأ ينارثأ
 باد آلآ ه مزود - نومخحم ةح نبل اذا 10 يفمار ا نأ
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 كاحضلا نب دا نا اهملا دمم نب ةريغملا ينثدحو يخي نب دم لاق كاحضلا نب نيسلا نع

 معو | هل اعدف فدل 0 ا يف ةاحالم امهلب تر>ف يدها نب مهأرب أ دنع 8 0

 لاي وةلادح مهارب | هيلآ ب كف نايضع وهو فرصناف ب ا دقو فرسو علت

 00 هئح نأ

 يشل نم“ عد ىلا © تاو دك رع عدت

 فضلا فضلا ل عفب .# رششام لثم نب

 فيسلاو عطتلاب اعد * لكلا تو الل
 تر

 يمع ( ينثدح ) هتمدانم ىلا داعف هلدوو هيلع لم ب مهار ١, نا مث ةدم هتمدانم ىلا دعب مو لاق

 فيصلا يف نينتلا عم * را

 نيبرت ساو 0 ان تنك لاك د كاكا 0 نايس 00 0 نوره نب نومهم ىنندح لاق

 نع ىل 8 3 * نيبحاصتم ءايدالا 0 مص انكو ةرصبلاب انيداتو 3 ا ناكم ْق اناشن

 ةرصنلاو ع تدر هل هتصاخو نالعلش 1 ثنا ىنغلبو ه هرد ءأدبلا 1 َّظ يبلصتاو 5ك ماقأو ةرصبلا ا

 ديشولا ءانا هاك اذهو « ا تددعو مهزاوح 2 مهحدمو سانلا ت تيقلو دادغب ىلا

 ترص اد م ينغف هتمدخ ىف تك اص هنأت ت تاصناو هيلا | لصأ م ينأ الا

 نيزدح تف :أنيبلا 0 رغ حاصو 0 ةريصح قرافو لامح | مز نأأ

 تاق 6 ىئعملا اذهيف أ لق طاص 0ك لاَقف

 سيح تنأ رحبلادوعقرواو #* تديح لهو داس بد نأ

 ا ةريع الا ىلا له ا#* هم أرم تينا 0 ان غلبيل

 بأوذ ءارأل لمحو ةسغو + ةفلإ ةقرشإ عم سأل مل كن اك

 مايا يف هل يتمدخ تاصتا 2 هتمدخو هيأ يف ةديبز نب دمحع تاصتاو هيف ينغي ناب رماف

 تنك لاق كاحضلا نب نيسحلا نع ءانيعلا وبا ىنشثدح لاق ةمادق نب رفعح ( ينربخا ) هتفالخ
 تددرؤ 1 1 فا رمشلا يب ىنم دك دق ديلا لعمالك اننب ىرحف هةر اص ع 0

 هيل ا 26 ينرجحاهف 9 تلد رام ريغ ىلع هلو ١و ه 6-5 ادر هيلع

 كس ورع

 المالا بدناو ةايحلا ىبا * المهم ينتكرت مامالا نبااب

 الن امنوفح لقت نأام # ىئظحات نيح كنيع لابام

 اللم ينت رجع لاقبال يدع هب تلا ىتاذ ىلا ناك ول

 ةلحلا يد اودتم ترازث 40 تلي ةلر ف عاتتك نأ

 دق 5 254 لاق يعيبرلا سابعلا كا هللأ ديع كلو ءاللعلا ن.هللأ كيع ىلا بسال ليف 7 فيفخ هنق

 كطاشن من ىللعىلا رمصف ا اضركنع تدضردقو ك ب تقويف هانحام كرعشب كناسل يفالت

 تا ةدب ىع نيسج يف تناكولاق اأهدعب هدي تن دك ف هامدج نا تلق كاطاس لك

 ا 0711121 27 7757 ت2 و ل7727 22-23
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 ريخلا امو هل تلقف كوعدي نينمؤملا ريمأ ناف م لاقف مرا مدخ نم مداخ ءاسذا ترجح ىف ةلدل
 ىلاداعو !هتبون ةليل نأ 5 موىرخأ هل ةيراحب ملاف ةعان ا 1 وهو ماقفهلةيظح هين ىلإو امئاث ناك لاق

 000 يا هبتناف اهترجح تلخدف تماق مت من ي ىجح ةنلك رو هتظح تدضقف هشارف

 كي اعدف اهم رحح ىلا تضم و يضغتماق ام ري شضش نأ محو يزي نع قر لاقف اهدي

 ىقيرطيفتلقف

 ىذرلاو اكد كا | ماف 0 ةسلخ يرذ آتوزنا تدضع

 ىكدم رع يحفصأو 00 2 ةوفه 0 2 كمندفاب

 اضقلا مكحىلايروجيسناو * هلاق نم ىلع لذعلا رو

 ىضغلا نا رينك ىلف ىعو 37 قىادقر نهد ينام دقلف

 0 7 0 لوقأ ىنأك ةنه تركفف عش اذه 2 لق 8 لاقو ةصقلا تح هتثح املف لاق

 رائد 0 يل 1 اهظفح يف م هيلع 00 ناسحاي املا يئابحو 0 0 تا اسال

 5 0 7 2 0 0 الا داو ادا 7 0 برشا كرتو اهلع عرجبف تاق هل

 ادنر انع لزللا سوو »# تانعاضرعلا نط تل
 ًادبأ انكوناك يذلاكح * هتذم ىف مونلا ماقاو
 ادعمصلا هللا تسفنتف * هل تفلت روز 2 0

 ادك هيئاع تيطق نا * 040 ارورب مكس
 اورلا ترارااعاو لل بنذالو هيوكشف لثللا بقر تقصو كنكلو تنصل اال 1 لاق

 نيسح ىنثدح لاق محلا يي نب ىلع ينثدح لاق ةظحح ( عر ) دقرف همانم را داع م

 | لاق 2 نب نيسح نع يحب 5 ىلع نع ةمادق نب 2و هب ا دي 0

 هديت اف يبرغلا بن احلا نم م رفعح مأ بإب دنع موي تاذ او دنا

 احاور حابصلا د الو اه نق اا توما وع او

 احالافهقيرط دس قفاألا ىف *« رحت ساك طس |اذ 1
 حاج ني كرد ىل تنرق »+ ةيورق كسل نانساتاه

 لوَش يندشنأف عضوملا

 احايص حابصلا كيد هلمأو * احارافةرحسب حوبصلا ركذ
 5 نو ادبأ انش رخلا ىف نق تاقال 0 اذه 3 لاف 00 7 ا :ىيااب ند هَ
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 اكيقسل ييط فك نمةلومشمو *# عمسمو ىأ نيب هيف فرصت

 كم نع ةفاسم تطشناو حرم 0 مخ تناو تانالل تيضق

 اكدك دوهحلان شيع باطامو * عدومالا شيعلا بيطلات امو

 هلوق ىلا ىمن اءاف ' يش ةعدلا ةذلو ةحارلا لدعيام قئاولا لاتف'

 اكلظو كارذ يف لكف انم 0 ةعصع قانا لنمأ تناخ

 كلم ناكرا دال تو اهاوادلا كا نع تفوق

 1 وراس ل داما
 ا فانض| فاس تل 2 هن رع ارا نم كدارَو

 اكملسل ًاملس كاداع نمل ةادع * ةلاح لكيف رادقالاتلاز الو

 كركشب ىرم نفأم نات نكالف * ةمعن لكيفكاودج نمتنكاذا
 0 كلا برقا ام نوحي كرد لاقو عد قف تنك ةرصجع نحرالا ترشت ,قثاولا برطف

 الا فرصنت نأ هل لاقف ركشلاب دحالاو رعشلا محفملا قطني كدوح نيئمؤملا ا لاقك كئاشل

 وبا انتثدح لاف ةحلط ىنا نب سابعلا نب ىلع ( انثدح ) مهرد فلأ نيسمخي هل رهأ مث ارورس»
 ءامسلا يفو موب تاذ قثاولا ىلع تلخد لاق كاحضلا نب نيسحلا انثدح لاق ىثايرلا سانعلا

 00 10 يحلم نسؤلا رمان تاقف مويلا اذه ىف كدنع ىأرلاام يل لاقف مغ

 لاق.تاقف لاق و لاق ضراعي ال رعش ىف هلعح و:دربال باودإ راشا هناف فسوب

 لطبم »ع انناتم هلضخاو ”# تونح 0 مع عر

 00 وعدنو 4د د رسل *# لطريوعدتأيأرلا ني

 احدا 0 ناك لاق بتاكلا هللا دينع ن : م ١ لح 0 نال نب 00

 0 حا هلق ةلاكف تسر ناب مف 0 ثيل ىدم نأ ىلا اوشا دقو قولا ا

 ةعاسلا]وقا 0 يش ص ' لاَ اميطوةيضاملا انتابآتفصو له نيس لاَقف لوعشقم مهو ءامدتا

 لاق مث ةبنه ركفو

 يهابشا برقب ىموب باطو * يهاللاةهاكف ىحوبص تيح

 ول صغنم موب لدن نه »+ 2 نك ووللا يا

 داك نود ررول# نت قاطتنم كد مرك ةئباب

 هاد بر-*< فرطا قس #2 هذ نهو هفرط نه كيقس

 يهاسلاو روك ذلانيب ناريح *+:[نراع> نك !اناكف اساك

 ىذشو نيسحاب كلوق 1 لاقو م0 كلذ 4ةموبا حبطداو هنيه هسا در قب ”اولا نما لاق

 00 0 ين د> لاو 00 يي نإ 0 ل اك كل



 )كال/ا١ا(

 لوس ثيح اهنيعب هظافلاب

 هرداوب فاخنال مازتعا مامأ * هراط دعسلابن وه نم كلي رج

 هرداصمو ةدو2 مدراوُم * ةهرو دع يأر هل ماما

 لعونيثدحلا ىلع يصعتيو لئاوالل يوري ناك امئاو نيثدحلا ر ءش قحسا ةناور نم ترحمف لاق |

 ةداخ ةيهاتعلا نأ

 م7 اك يناغأ نرعشلا نيده َْق ل

 © وص

 رداع 00 هدراوم «# ةحرو دك يارا هل
 هرك اسعءوس لكح نم ةملسم * قتلا ىلع اسن لوبحلا كلملا وه
 هردخانإو 2 0 ىلو #* هدحو هلاف ترطا فوس دمعت

 رساخلا يساخسنلا ضع يف اهتيعبةديصقلاهذه تدجو دق وىلودلا هرك ذ ام ىلع ةيهاتملا ينال رعشلا
 يماشطا نعرصنبلاب ليقث يناثو ورمع نعرصنيلاب ليقث فيفح نانمل هيف هلو مهأربال ءانغلاو |

 000 هس و
 هرخاواو ةدومم هلئاوا * لضفمةلودتافامت كيلسيس

 هرز امهلع تدشدمربلا ىلع * هصخش فااو هيفطع هللا ىف 3

 وهو لمر فيف> ةيحلاصلا زماعل هيفوقاطم كدالع م رمل ةانفلاو كاحيشلا نب نيش ىلا
 لاق ىحي نيد مخ ىنادح 1 يبي نب دمحم ( ينوخأ ) دوهشملا برع نحو نيثحللا برغأ

 | نبمهاربا ىف | دع 0 ا يبأ نب ل بتاك اص نب ىلع ينثدح لاق حايصلا نب ىلع ىنثدح |

 3 0 يف وهو انج !ديصداضفات د رولر قولا عم انك لاق لهس نب نسحلا
 نم لاقو ب 'رطو نينغملاو ءاسلبلاب اعدو ىدغتف عجر م كلذ ريو ءاملا ريطو جار دلاو زوالا

 : هدشن أف كاحضلا نب نيسحلا ماقفاندشني
 اكرنصق بكانم هايقسإ صخو * اكفرطح رسل وطاقلابةللا تس

 هلوق ىلا ىهنا يح

 م نردك لاح رغالو #* هايج يف جارد_ال نيخ : :

 كر نعال * اضاوق نم4حو اذا افوتح
 اكوط سلجم كيلاحيفتمرامو # ابوصمو ادعم اناح حتا

 سوماق ها ون دحاولا جوز لكو نانيرقلا وتلك وزلاو )١(



 ).٠/ا١ا(

 0 نب ار ممل ارا رك أو اعبط سانلا قرا لاق لضفلا ا نم هل تلقف
 ابا تدشنأ لاق كاحضلا نب نيسح نع ىأ ينثدح لاق ةزاحا ىلع نب يم ل ) كاحضلا

 يتد.صق ساوت

 كسلا (نوخا تان هب ركشلا ىلتخ ناسللا يرطاشو
 هلوق ىلا تغلب

 كاللفلا مج ضع يف ؟» |[ 0 4 5 بصأ اهلا ٌ ٍْ

 هسفنأ مايأ دعب ساون وب يتداقن أف لاق
 ايكوك ليللا نم جاد يف ليقي * هتلخموقلابراش اهيف بع اذا

 يح انآو كا عل ردا يف كل اور الإ رانا ىل لاق ةلامف هدد ىلع ايأأي هل تلقف لاق

 نأ نيسح نع نود نا دخأ نع ردن نب ده نب لع نع ةمادق نب رفعح هن ( نر

 ن مهاربا تدشنأ لاق هيورهم نبا اثدح لاق ىلع نب 066 ) قرح ) هلثم رك دف كاحضلا

 هلاجصلا نب نسحب لوق يدل
 كلر ا يل ىلا سرا تس كي

 هارد نوكلا هتئدأو 2 ا رود حم اذ ٍنَح

 كافل ندم ه8 نال ىف # ةمم ةزوا ندع تفذك

 « لوش ني> ينمملا اذه هنم قرس ساو اأ نأ مز ناك نيسحلا نا ربدملانب مهاربا ىل لاف

 نيسح ناك ناو هياع زرب دق هنال هب قا ورق هنم هقرتم ناك ناف * اك وك لدللا نم عاد يف لش

 امل لاق قراخم نب دمحم ىنثدح لاق يناسأر ا ى يد(! حار دع رصق دّقف هنم هقرس

 1 يتاادن دي صق هدشناف 0 نس نيسحلا هيلع ل>دو ةفالالاب ق/اولا علو
 «9 وص

 هرصان تام نم عاري نا قح ىلإ * هريصن توم مالسالا عرب 1
 هرخاواو ةدومم هلكئاوا # لضفم ةلود تافامحع كيلسيس

 هرزام هيلع تدش ذمربلا ىلع * هدخش فلاو هيفطع هللا ينث

 01 ا كاملا ةلذب قنرر 6 اه 5 ىح ”لالا ”لاكبا بص
 هرداصمو ةدومم هدراوم * امدقم الإ ملا ملكا اعو

 تدب لكل يطع ن ا م هب ةن صول ع ةيوط نسح نع قطنيل نيسألا نك ق'اولا لاقف

 يف بررعل اهم نال هد أمف تعنصف ا و تاسالا هتححاف مهرد فاا ةديصقلا هذه نه هلاق

 نب دمحم ينثدح لاق 0 نب نوع ينثدح لاق ىحن نبادمت رو ) لوالا ليقثلا ةقيرط

 اهم ةديصق كاحضلا نب نيسح هد ةفالخلا قلاولا ىلو امل لاق ىمورلا 000

 هو ةدو# تاو * لغفم ةلودتاف امع كءاسس :

 هرداصمو هدوم هدراوم د ككل ندر مدق امو



 (ادذ)

 لل كال تلاس اله

 ًاسفنت بيرتسيل بيقرلا نا
 ةاة«ترظن دقل تبرأ نئلو

 بقرتم فئاخل ءادفلا ىسفن

 ريحتم محفل باوج آل ذا
 هلوق ىلا 0 يح

 ةقالخح رش هرتز كج
 ةميلس ماركا رهشلا يف هتفاو

 ةعاط رئامضلا اهتقفص هتطعا

 ةماللس ماما ىلا مانالا نكس

 قالب هقارف لق تنمو

 قالقالا ىهاظو كيلا ًادعص
 قانا هنحب للعت

 قانعب ةراشا عادولا لعج

 قارطالاب ناصت عومدلا 3

 قحسا انا اهحم تصخ

 قاقش لكو ةلكشم ل نم

 قاما هوا فك ذا

 قالخ الا بذهمريمضلا فء

 نإ م قاد هتيعر ل قالمالا نم اهقلمم راحاو

 5 هرم ع هيدي نيب ناك ىهوج ن ٍ ا و 4ث ف هئم ان دف يف“ ندا مصتسملا هل لاَقف اع يق

 نه هعقوم أوماعيل هذبإ ٍِ وهو سانلا ىلا جرو هيلا عفدبو مظني نأ رماو هحرذ ًافدف نمهح رح

 لوق ءارعشلا هتلاقام رئاس ىلع 5 لها همدق امو ذئموي هب حدمأ“ نسحاناكف هلعف اوفرعيو هيار

 لاق ثيح كاحضلا نب ناسح

 *ىدطانعهودحولاا وفرص ىلؤوالل لق

 *« مخي رداوب كرذحا يفا
 * هيانح 2 بهاتم

 قارملا ا نيفسعتم

 قا اا

 قالففا محامح ريغ ماشلا

 رع

 * اوبنوننيمزعتم نم قبب م
 #*# هقو رعجك لدحن» نيب نم

 * رصيق لقاعم ىلا لورا ينو
 # مشغتم رمشم نامح

 * الزانمزودحلاما اذاّقح

 قاذمورظنمهركابت هدب * رواسقر مهاهقراطب تره

 قائم اهقول- طانو الذ * اهك ولمراصحال تناكتسا مث

 قاهر اهلشاشح ريغ قل # ةيشعبيلصلاتماسأو تب ره

 هب ينح دمام رث 5 اذه نأ نيسحاي م تنأ هل لاقو مهرد 2 لكل مصتعلا هل صاف لاق

 ننامعَدم ينثدح لاق ىلع ( ينثدح) هعم لاملا لحوم كو هد نيب ضرالا 38 انتاود يف حدام

 امهورادح امهفرظتس و انينسحتسو نتيبلا نينه دشن ىئايرلا تس لاق 2 ا
 بتعلا ةفالس وفصور © قلتم ءانا1 انآ
 عدلا شارف: قرف ه لسلا سلا ندم

 ( سو ناد ١

 قاقدو ا نا

 قادشالاتيهار ره 21



 ك0 ل

 ناوكلا نما هيج ى وه نم د انلقف 0 كعك نأ ل

 0551 هلل انتم 8 عالا تدع اناسأ موت نم
 هلا م نا ىلع دل < اا نيمالا ١ نم نع

 هلوق دمج نمو ليق# فيفخ بيرعل امفو ىطس ولا ليقث يناث رباح نب د.عسل تاسالا هذه يف

 هايإ هسا يف

 ادخل ا يديالا وللا داعم ه8 ب5 كتعادملل ىرعا
 ماما موب يلكنع عفودو * اوتومي مل موق تام السهف

 ماقسنمكيرقب ىئشتساوأ * ايعدلف ىفداس تومان

 ىلفوللا دمحم نب ىلع انثدح لاق هيورهم نب مهاقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا ) ولا (

 دحاوو مكئار ءش فن راع تك رمصبلا نم تمدق دقو نوما الل يل لاق دابع نب دمم يل لاق لاق

 م دل كتاف رظ .فرطظاو كتارعش رعشا كاحضلا نب نيسملا كاذ لاق هف ىعأام تلق كرصم
 لوي يذلا

 دبعلاب 2 هللاو كلش #* هدابع ريخ هللا دعةللا أر

 هلق ك4 هيلاب -؟ اف 0 م غلبأ سب تامر ءارعش نم 1 َّق لاقام نوما ِك لاق 5 لاق

 نينمؤملا ريمأي ليلع هنا نوماكلل كيلقفا هني طرق 1 "نوماملا 'رداؤ فاي ناكو الالع نيسح ناكو

 دا نحلل هلو ةرضبلاب مكحارخ لماع ىلا !اتك ذْخن لاق رفسلاو كارلا نمنح هلع
 ةحلط يبا نب سابعلا نب ىلع ( اثثدح ) لاما ضقف هلا ةدع او كلذ باتكلا تداخل مهرد

 نيدحلا رمشأ كاحضلا نإ ناحل كوش :ئىدرالا ديرب نب دع نسال أ تعم لاف تتاوملا

 كلوش ثيح

 يبز> ةعول تحبه * 0 ةحاسد يا

 نع هريدف نءرها + ]راآ رمقلا قامر“ دا

 0 2 توري ادع راع جهنم يأ

 ينتفلخا م اذان ح ىتد- ١ عا ان

 نجح و فلخ٠' ود * اعم نيب م

 يه فرم كك 1 دع لعل ىلع 5 اا

 ينط ا هو

 ددسك

 ىنع ضرىعانمضار نل .ٍ

 نب ضيفلا وبا ينادح لاق يوزخلا ضيفلا نب داو ف يادح لاق ساعلا ن و ىلع ) ينربيخا (

 ءأ ف هللا كيعتسا

 ةرسديلابهتماقاب لالا ةلا ا نإ نيسدح ن * عادلا ةفالخلا 2 9 ىلو 1 لاق يدجح ن ءةداوس

 هلنذاف داعنالا ُق ذات لو لخد املف د هلع 01 هتنباكع صاق هنع 906 كر مال

 هلوق هكا ل



 ( أدل

 انيدت ع محو ةحامس تعمح #* 0 نمح رلا ةفياخ تنأف

 نسحأ دق لاق كاحضلا نب نيسسح نينءاوملا ريمأي كدبعل تاقف لاصاي ناتبيلا ناذه نم لاقف
 هلوق هتدشناف وهامو لاقف اذه نم دوحا نيم وللا رماط هلو تلح

 تس وص
 درف يوهم هد اذا دقو ىلع د هنافص درف نسحلا در : لِي

 دعلاب عا هللاو هكحاو #* هدابع ريخ هللا دنع هللا ل ِ

 جرفلا وبأ ( لاق ) لاقو د#ت جا يف لاقام دعب ري هل يسقت بيطتام لاق م ةعاس قرطاف لاق

 اهاور يذلا نا ىلعو ىلاعت هللا ءاش نا هباوبا يف رك ذتسو باوبلاا نبال يورت تايبالا هذهو
 هاءراخخا يفاضياأ ىرر دقو كاحضلا نب. نيسح رمش نء ةرزوذم اال نيب العاع ةاور ىف اك

 ةهإلا هذه نم عقو طاغلا لعاو ًاقيدص هل ناكو نوماملا نبا ىلا اباصوأف تاولا نأ ىلإ ا.

 نب مهاربال ةيلادلا باوبلا نبا ىلاو كاحضلا نب نيسح ىلا ةبوسنملا ةروك ذملا تايبالا يف ءانغلا

 ى نبد# (ينربخا) رصنبلاب لمر ىنئاظلا ىسوم نب هللا ديبعل اهفو رصننلاب ليقت فيقخ ىدهملا

 لاقفدشرلا اص ع أوناك مهنا ةنان نبو رمت نع هيبا نع يناهملا ديزي نبدمحا انثدح لاق ىلوصلا

 رافدلا 'ىش ىلزتم ىلا ثعبا كضغباام كليو هللاقف هديحتساام يناماغو ىراو> ىلع حرطت تسا

 ريختيل ًارتفد اهنم ذخأف ءانغلا رتافدبر هيلا ءيحف ىلزنم ىلا ثعبف مهيلع هيقلا يتح تئشام اهنم رتخاو
 وهو نوماملا وحمو نيمالا ىتري

 ادنبلا ماسح تنحل ناو 1 «. اد مثلا كاوا لذا

 كاحضلا نب نيسلا رعش هب رش هيف ام

 ادد عم كلما ليش لاوزإلو دع ن2 2 الا ل

 اذر ده اد رطراختلا ىلا ذو 0 ككل نومألا حرف الو
 اعدمن العاف نوكي ءارتام اذه ارق اذاف ةعاس كايف كاع ومألا نا ملفت ثنا لباس ان له
 يافرفدلا مالغاي نودالا لاق رتفدلا اص ىمرو هدد نوعا كعضو 0 لدحف نكس

 نوكي نأي نب لاق ما الق ينوقالطت هذ ا مكل تاق نا لاقف كحلا ىلع فقوو هيف رظنف +

 م مان تارا ناو كف ضاع فقوف حرطتام ريختيل كرتافدب ىح ثدبأ كال لاق ىحأ

 رباحنب د.عسل ءانغلاو كاحضلا نب نيس ر هشلا نيئمؤملا ريم ا تاقف ورمعاب هنغ لاقف ا اناق

 قحلاقو رد فلا نينالثبىل صاف تار ثالث ورود د ددرإ لس هيضفده ل 00
 ههدصو هعدب ناكو كاحضلا نب نيس>هيف لوشب يذلا رباحنب ديعسو لاقيدنع كررح هنأ 5

 يشك نكات كانا ذك ناو د يف كاحضلا نب نيسلحو * ديعس يف 0

 طلوخ هنا هيلع هعزح نم غابو ءايإ ةعدشو هيلا هلبمو هيلع هلامنأ لل 01 وملاو هب ققحتلا

 نوعدب راصمالا ىف هتاعد قرفت ىلع فقو دق هناورتتس.هلا لوشو هعفدنو هغلب امللتق رك ناكف

 هلوق هانإ هينارمم دينمو هيلع ةقفشوهب انض هتعيب ءافولاو هىصأ ةءحأ صم ىلا
 فكي ' وص
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 م.دق رساي ب نالف نينالف ٠ ن كاحضلا هرمنا م 0 لاَقف هنع 0 ايلا درع نب بطلا ت

 8 د (ىربخأ) م نادعس | :حاص 00 00 0 مفو عشا 2 َّق 0 ءالول ا

 0 1 0 ّق 0 ٍك نقيض نيس 0 ل 8 تدع ال هلاحيضلا

 ءاشلاو ليالا ردك ح ومص نمو # ءاللاب درولا تادف ند تلد

 ل لا
 2 نيماسدب حورصلا كح ةرصتخلاو تدل ثديسا اها وح

 ءاد ص نفح ُُق ةقارقر ل 07 ع هتك صأو ل ُق اهعاوذ كر

 لاق هللاو ينتعرفأ كنا 2 كاليو كاع رقشأاب هللاو ا لاقو ينعزفأ ة هةقفدءص ا

 اباعصوغأ وأ ا الا ير 0 ناك يتلا يناعملا نم ينعم اذه ينتعرو ىتتعزفأ هللاو يش

 ند تعمم لاق ياا نلكف كل ها ن إعتسو ينم هةساتح او هيلا يف ف

 هيرو روم نب مساقلا 0 ل لاق ف م ىلع ب ند 5 ريدا 6 ) يرخلا ( 3 ور معبأ

 1 كوشي كادعضلا ٠ نب نيسحلا تووس لاق رفعج 3 مشاه ىف و هللا كمع نإ ده ينندح لاق

 سانا اموري ن م هك لاف نياولا |نأ اهتدشنأ #2 .الل 0 ما ند يلد 6 يفد 2 تلق

 ةمادق نإ! رفعح (قريت 0 رانش لو قف سانلا ر , اق د يف اع 0 و لاق 6 سس اللا ناكف كل 1 1

 (ين بخار هنما 0 1 كاحضلا نب نيسحلا ن نع اص 000 نع صهاط نا , ا

 نب نوع هيلي دحو ىلوصلا لاو درا نإ ةماع ل ىلا كا نإ هللا كن 22 00 لاق 00

 ىلا راصو ناسارد نهد نوم الل مدق 0 لاق عذر رلآ نب لدفلا نب سا انعلا نإ هللا دع 3 نع د

 نيس مف ةعاج هل كك هوصاسا و ميا 00 1 ند موق هل يحس نأ ص دادغب

 ه سيلا لاَقف ناسد مسا ىلا علب 2 مهءامسأ 0 عولا دم ع ءاساح ند ناكو كاحعضلا 55

 ها ف لوشإ يذلا

 لبا كريفلا ناكر اديلا >2. اتقاق( علا تع ذاع
 افلح كفار ودون ف وسلاو + وفل فتواخ كفاح دعلق

 هضيرعتو دل ها نم ناكام ىلع نيسحلا قاعي لو قيرطلا يفالا ًادبأ يناريال لاو هيفىل ةجاحال
 الاو ا «وكلاو ) قرع 0 ( نوعا نأ ل ود اهم ماقأف ةرصبلا نا 32 1 لاق هب

 اع مهاربأ ن 10 أ ثرحلا نب هللا بيع ندع لاق دعس أ نب هللا دنع امدح

 هكا هنا دلع نب دج ( بقل هاط 0 : الكاك د وسب هلك 5 دق كهاش نب يدن لأ ا

 نيسحلل ناب تا نومألا ىلع 0 تاكد ناد 000 نع يأ يفربخأ لاق 1 وما

 هاش م لاقذ نيب ين 3 3 0 نيئمؤملا :ريعأا تلقف كاحضلا نبا

 انئمؤملا راس ا كايصن أمح ذا 1 06 هللأ أدي
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 ليهد وبا لوي هيفو هدنع نفدي نأ ىصوا ضيا ليهد وبا رضتحا املف بيلعب نفدق ىح ليهد

 ينايشلا ورمعيلا نعهينري

 مركشلاو ىدنلا لها نم ناك يتف * بياع نط! نمدحالاا ذه لاغ دقل
 » م.يتملا قراطال فلا معأو فلا 00 باب امف ناك يف

 8 0 نع جاححلا ردص اذا « ىتمىلع لازاال قا قألأا
 مربمو ليحس نميداوغلا لا>س * اهرق نا تاس اا قس

 هبع يبأ نب مهاربا ىنثدح لاقىمع ينثدح لاق ريب زلا ىنثدح لاق ءالعلا ينأ نب يمرأا ( ينريخا )

 لاقف قيرطلا نم كا جرن رص ثاريم لبهد ينال عقو لاق هللا

 رو نإمزلا نم ضشو * رث دعب ليهد ما ىملسا

 0 توهحوت دقام دعب * مكبلا لا يطملايى رك غرد

 يريط فال وسل 1 كتبسن يا للاكل
 يرق كربق دنع وثب عطاو * ىلبق مدقملا تنايفاوكت نأ

 بياعب اهربق بناج ىلا هربق ىلع تفقوف مهاربا لاق

 7 ىكنب لع ةءاور نمةراتخملا ةنأملا نا تيس ومص الجي

 لعفت الو لوقت ؟ يلإ هي لك الا نداغلا احا

 نا عنو كده نيد اع دو ل

 رمصنملاب جرد ااا هل يمحالا ركز يال ءانغلاو كاكا 6 نيسحال رمل

 4-5 ةيسلو كاففلا نا نيسح راخأ 1

 | وهو ةله ال ىلوم هنا حيحصلاو حارجلا ندوادنب دم 00 (مفةيبلص ىلحا كاحضلا نب نيسحلا

 أ لوا هنأ لاقيو مشاه ينب نم ءافا الا ءامدن دحاو ةيسايعلا ةلودلا هامش نءاشبلاو دلوملا يرض

 بهدملا 0000 هشلا ف فرعلا ن 0 عوبطم فد ا عاش ل د ممم م سلاح نم

 ردان رعش هل عاشاذأو ام اع ريغيفر ا يف ةياعم دَح 1 ساوث وبا ناكوفاص قنئورو لوبق هرعشل ْ

 ساون وبااهراعتساف | ملا ملا ق.سواهف عدبإ امفص يف ناعم هلو. ساون يفا ىلا نمانلا هنسل ى نءلا اذهيف

 نب لسم يجاهو رقش الزر عيلجلا بقلب ناكو اكرمك ف ءرعو ىلا اذه يف اهراخاو

 نم ةلجمهبهاذموب ”راعشا ولم نيذلا:نيغومطملا نماذهو دج ريك لوزغ هلو ةه تفتاةدنلوا

 (ينثدحو) رصتنملا 1 نيعتسملا ةفالخ يف تامو ةئسلا ةياملا براق يف نحن التوط ار ارمع هو باكل

 0 ىلوم رساي نب كاحضلا نب نيسح ناك لاق محملا ىحي نب ىلع ىنثدح لاق ةمادق نب رفعج

 ند#و وهو 1 ةلابسقلب ناكو هدحح ايرو الرا ا فريعا اعراناكف ناسارع > نم لماذ

 نيسح بسن نع هلي هلأ يله ايلا ىلعملا نب مهاربإ نع ىلوضلا ( ينندحو ) ةلاخ انبأ يلهايلا مزاح
 مسحب إس_--- ب ببي يبس سيب يسبب سس سي



) 

 لرش هد هلا ادد قو اذه دما هيلا هللا نيحأ ندا لاف

 كسوض
 اومسواوتيدحط ا يفاتيلعاودارف © م مينمأتدق تنكااسأنأ انمأ
 َّ اكنك يذلا اوحابواغلع اورق مثلَقن ملام انل اولاقو
 محل ىهف امناتم اهدواعو * مكقارفل ىذقلا ينيعتاكدقل

 مسقتم يوطاو يقايح ىلع * تردكوينهشيعلاب طتركناو

 فيفخ ىنئاطلا روزرز نبال هيفو قحسا نع يطسولا يرحم يف ةبايسال مر حرس نإال ءانغلا

 ا )بي رعل رصنلاب رع ميدل ىلع ولا اغار نر الخ هفو ورم نع ىلسولاب ليش

 ىف رهرلا رمتعملا نب مساقلا يف ::دح لاق ىمع يف كاكا لاق ريبزلا يف نب دح لاق ءالعلا ىنأ نب يم ركلا

 لور ل ل ا ا ا يئورحملا تالا أل تلف لاق

 كل ومض
 روبصلا ذا ينإ ةلبل ىوس * اهسبو تدب سلوا كرباا

 ريسبك مامذلا نا ةمذ هل * هريعإ لضأ مكس أسم قرع

 ريمي لضي نا نم بحاص ىلع «ةمذ لضفأ“ كورتملا تحئاضلاالو

 0 3 فو كيسا نآلا اذ ىلع لقتتو كحال لاو تنك كنا يأبؤ ىل لاقف لذ
 هيفو هينافأ عماج نم م يلع س ولاب نيالا ور“ نع يلع ب ولاب لمر فيفخ حرس نال ءانغ تاسالا

 وهو ريا يف ركذب+مل تيبتوصلا اذهكوأو اهارغو ءاك دو ياشطا ةباؤر رف رخا لق تن ةح يقزاعلل |

 روب لع 62 تو اذإ ب ايا 0 :رع هللأ افع

 أ نا هيبأ نك كاحضلا نب كو بءصم 0 2 كك لاق ريب رز ىنبدح لاق ىرخلا 0 (

 قدلف ناوفصنإ هللا دبع هدعوتف ريد زلا نب هللا دع ىلع ا لي دش نك ا.هد ىنأ م ةءاحر ظ

 فرشاف ل 0 نامع ىل ومقراطب كلملا ىلع هدفا جاحلا هداهم داق ناو كا 1 كيعلا ظ

 يلب قيتع يفأ نإ 0 دا 0 0 سيق ينأ ىلع  ةاحيروبأ |

 ةناحير | 1 3 كا هللأ دبع ديعو 0 وب ألاقو لاق ةركلا نم ىئرام للا ا

 لا ب مي ب ىلع ةيشاو

 ليو ا هدنعو ناف * ايلع هإتقتل دعوت 0

 ١ ليع رو ر# ينب ندهكطهرل #2 ىعادنذا 1 نط ن و

 7 0س كيلا # 00 0 ار

 َه را 0 « انك 0 م 35
 وباو .قرزالا نبا تام لاقىناببشلا ورع يلا نع ةبوت وبا انثدح لاق فلخ نب دم ( ىنربخا ) ظ

 11511337 ب م م حم ع
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 هلق علا عا ا نم ليسم لك < هيلو

 دغلا ةودض نا انعم ف مدقتا 0 يىلل وة ذا يعأ 1 ل اوف

 نا ا ا 2 أوف لقب 0 مهعرشف نيضردب | راه 1 الإ عش عئدام بئاس || وأ لاق |

 نإا ( ىنثدحو ) ريبزلا لاقف ًائيش ديال ىلثم ناك ه هتاثأ لاق وهامو لاق ردعال ناك دق:هلا نانأ
 هلوق لدهد وبا قدْدلا لاق باوقعلا كل يد ود يح ىنندح لاق تاق

 هس وح
 امزام بحلا نم مزلي ملو اال # اماك ملا باقلا قاع الا

 انعان ةالصلاب يدانلا تاسعا #١ امدعل ةكم نطل نم أهم تدار

 ل ا يبتزواح ى -_ ا ن“ نن سه |. س كنرأ 1 عار ند ا ف

 فم 0 0 ردا ع اءاك ىو تلا 2 نط تاس و

 يلع سولاب نامي جزه هيفو كاك“ اميلا ع مصنلاب لمر فيفقخ 0 نبا تابالا هذه يف ينعا

 داح نع جيم لمر تالعلا 0 كب ل يفاحيلا وه لي ةثأ ف يقذ ا ةنان نب ورع ا

 عماج نبا ىناغأ يفيدملا 9 1 زك ذو كر مكحل هر ضاشولا لاقو ىهاشهلا 0 هسا ن ْ

 هسنل لو 8 هيف نا
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 اهدار: ادرو .ءاوزيلاب نيحاتح ىباك لدلاو كورلا ل تراك
 اع أ انريدم اخ كللس ا تنسق

 ام الو انيع ءاملل ترزح اف * ىضلاب قنورناطشاىلع تصو

 انكر رك نا اناغ كسا ايمامز تضحك هني رش اهو

 ان اغا كربلا يداو حضإو نيد ا ظ
 | امأةحاجحلا يهو لمف مه اذا ناك كمع نا يأ نبال لاقف حيرلا ىلع الا تنكام هل تلقف لاق

 ْ ' ضل

 الوفح اعلق حيرلا اهبل تلقا *# ةنوحشم تلق تلقا ادا

 ًالومذ افه عبش حدراا نم # ةروعذم تاق ا نأ

 ده نأ هداك ريصيلا اهف لاخ عا ناو

 الوز الحر مدقتو موست * اهعبض 00 حريم د

 اليصا كيرا قيوف تصو * ةود- بشح ىلع تر 5

 الياذلا زيزءلا ىوقلا طخك * هنازح ل لإ طرح #

 ليهد يبا لوق قاوسلا ناير
 م الو وأن احم انالك د ةداس نوكن نا حش ا

 مح 111 يبا فاد ل د نا ا هرمصل الو
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 جرفنام يف ربع ي ئاوغ تبعأو * جلاتيام لتللا اذه. كواطت

 جفلم ناهلو لت هلا فاي ع * يناك ريصحلارهظ يف ططخا

 مو كلام را ىف نأ نع داع مك د كلاما 0 هر ا ا لوأ ليقن دبا ءانغلا
 كلامو هموقث دهرح نب دئاح نم ا رت ع لك عاق كلام نأ ىكحو هسنح

 ياشبلاو شبح نع يطسولاب ليغ ين ديشرلا نب ىسع ينال هيو

 كيسس
 جوحأ ليحل لصوب نال يلو * 0 نوشاولا عطق دقل

 جشنأ مولا هب حاماذااروطو * ينملا ةرمع نم سفنلا ىن.أ اروطف
 00022 دل دف نأ يلع ا دو ونا نع رمت 0 0 لوأ ليفت كلام ءانغلا

 ليهد وبأ لاق لاق بعصم ىمع ىنثدح لاق راكب نب ريزلا انثدح لاق يمرلا 0 يلع سول

 هتاول رو هنلع هللا تاواع لعانب نيا لقى

 ا ا ع انو كما ني ياكل تح
 اهءيعل مادو اهاكوب مات # ةباصع الامالسالا دسقا امو

 اهءيقيال بناح امم جوعا اذا * ملاظ فك يفنيدلا ةانق تراصف

 بوقعي نبا ىسوم يم ىنثدحلاق يممزلا بوقعي نب ن زارع دادقم نب ىحب يندحو ريب زأا لاق

 اهف كلوش يت َحأأ هنديصق ليهد 2 يدك لاق

 ةدارسو مانكتم 0 ليش ك1 0 00 ١ هى

 دقدفو عبر لك يورأف اهاقس * اسم تميخيتلا رادلا 000

 يطروف نإ ىراهلاف هددرواو هراناث كورلا يي

 هضم
 دل اة وح ىلإ انعيشف مدقت * 0 جعأإ ذأ ىمدي أوف

 هج اووم نم لاف رام تس < انآ نينا اردقتا وا نكس نكت
 نا ةلل ضراقلك اعزك :ئوش » ايو ىدي نانا تحس

 فاقول نع لم رييكلا لذبل هيو ورمع نع يطسولاب لمرفيةخ حرس نال ءانغلا

 درح:أ ةضر مر ةيورب * يشن امحم ىتات نا كلعل

 دحتم و ماهم نم ىلشت م مهام # | 1و ا 317 ادعلا دالب

 دحهملا ةمون الا كربلا ىلا * يتتان ةكم نيباه تلعحامو

 دٍديتملا اطقلا طفن نم ةرودبب * اهلحر ذبل حصلا ليبق 0

 هللا عفن لاقو كدعذف كعم حبصتو اهعيشتف نيمهردب ةباد يركن نأ كا ورمل ت تاقف لاق

 يمع ىنثدحو ربز :لأ لاف 0 0 لغشأ ناك كمعو ةيون مدن دا نأ تاع امأ ا نبااي كب

 لح انئاب اراح هللا قس * ليهد لل ةديصق ىموزلا بئاسلا انآ ل زن دعت لاق هل دع نإ كدت

 202171797107011 ت12 112777112773277 2571512-271779775212:212771727270575215,22522:2234729177 5173333277: 72122 دمت هم
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 قاع دلو ناقو لهدا عش اهل كار 5 | ٠ 0 ل ةودسأ ءاحؤ اه كلذ نمضف هنامكو

 ةرهاطظلاحرلا ةسلاح واهاحم تءفرف هلةقشاع كناو كلل قاع هنا رك ذ ناق كاذ امو تلاق ةاعا

 لوش كلذدن دق 4ع 1 ءوس نم اهغلب ع هربت هل ذعت لب هديل ل ثد“ 0 و اهدب مم | ابادح تبرضر

 حر ةنام يف ربعي *اوغ تيغاو #3 جاي ٠ لكلا اذه لواطت

 جهوب ةرمح يعولش لالؤذ # 0 مانا مع 5 تبو

 جفن نط اي طلاماذا[ روطوا # ”يلارص حا با
 جو> | ليلا لص وين ا ىلا نو د ان :نناك ام نوشاولا عل طق دقل

 اورطدأو بحالاءىلع وحارف * مهلا 3 ةيغ اور
 ةن

*# 
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 اوحرح و 8-5 مم م م "نا ككل اوناكو

 جان مرمص راب اوشو اًنيلع ادن 0 انوعتم مه

 جسايرشلانم الوقا ومحلي لو * ميعس هللا ىدهال ان م

 جوعأهدلا ويرهدلا م ةتسا لهو# امن قرف رهدلاف سسك شوال

 حارعو ها يمال كرك ية ا
 مضت نإلا ةعول نم دك »8 سل

 جات نيعلا تناك روع تك « اناتكا مالا هامل تار

 جفام ناطو لتقلا فاي ريسأ * ينناك ريصحلا رهظيف تطط>و

 جاجلملا ثيدحلا مرصلاة بأ نمو * 0 تحلحل انيقتلا املف

 خرعاالا نع اعاذا ت 0 * انوز هلع اترحخل فاو

 خر و رتكا نام كوملا فو < عساولوقلاو لوقلاىلع | 0

 لاق فاوصلا م , دلاخ ينثدح لاق راكب نب ريب زلا نثدح لاق ءالعلا ينأ نب يمرحلا ينربخأ )

 تييلايف نأ ا طقاهامم م رب -- 0 ةيراح لع ىنلاحدب نا هتلاث نقار ءلا نأ نبا تن

 2 0 ر علط| يتح تق واف أيملع دحا لود نم انشا ال لع نمر 1 نيش هللاو

 ديلا تدي وباو ىموزخملا ب راسل اوبا اذاؤ تلح دف لخدا لاَ ىلا جرد 5 لد دف كلذ 8

 لوشو ينغأ تعفدب | اه ر>ح> يف دوعلا عضو املف هسناع ةيطاق ةيراخل ا انيلع تدحرذو

 جرخوةاح اهنمانل نوكي * ةميقماابف تيما ةبرك ىدع

 جرعاالامرزاماذأ ت 5 23 اهروزا ادع بوح يلاو

 اهسار لبقت يح اهلا مق منا انياعو كيلع يشب اهبرا كلعل هل الاقف اعيمح هيلع ايثوف تكب مث لاق
 لعفئاهاضرتتو

 مد ءان كَ نم ةديعتلا كده قى ةيع غ٠

 فا 1 ومص

 2( سد د ناعالا- 50



 ليهد ونا لاقف هلزنم ل يذهو 0 هل حرص الو ضيع ف هلا هل ليبسالا :

 كر 21 كاشف امون هئادعالا * هتكرده وا كلا ناش كين

 لضفلاك ل 86 اع الا 0 الو د دا ه4 ةع 1 تدع ا 0

 هيف ا ليهد وبأ لاقو | ٠

 هم ٠ نع ريبزلان 8 يم راهب نر اولا 4كاور عيان ء ةيوب " يل نعءنابز رمان كالدب ( ينربخأ ) |

 مقع هلع ءاننلا نإ 2 0 ثندلب 1 ءاسنلا مع

 مدعلاو رفولا 4م نامس #7 دعام 8 الاب د لا

 م هيه 0 سدلو 0 د” هلا ىكا 52 مالكلارزأ ,

 قرزالان | حدي لبهد ا لاق لاق هنا عاةبوب 1 انو لا فلخ نب دم ( ينريخا 0١

 لماكلا نب لماكلا نبا لماككلا لطاب || لوف رع 2 و يأ

 لصاولانباوماحرالالصاولاو * . ميركلا صمالا مراخاو

 لد انا ل حادق ريفا 7 # اسماك حام بااو ةسايرلا عج

 01 ىناد 2-0 لاق دابع نب ناماس 0 رم نب دم يف نا كح ل د ار ْ

 لقنب ناكذ 0 رول كلاش ناملس مدق 000 لعد * لجر يش ةبوشلا رفعح

 0 نأ ناماس لاَقُو ليهد يلا يدوب حمج ىفب اءلف ءاطعلا سانلا يطعأو ةسكلا ءانوب هربرمس ||

 لئاقلا تناف لاق مأ لاق ىعاشلا ليهد وب ا ناماس لاق هب ينأف هب ىلع ىعاشلا ليهد |

 لعتكت اهعدق رانلا بطح * اهدارو اهاعشبي هنتف

 لزنعاف فوذ ناكام اذاو * عيهتأف ن أ ناك ام اذاذ :

 ل اهلا و لاق مل لاق

 اودقروا موقلا راح نآأو ص ددعو # مطبي دع اسإ ؛امك ناو من وعدي

 ادد ةر وخ مف 5 راخ اذا لح د كس مولي 3 ىسوم موق يف ناك دق

 اموقنأ نينمؤملا ا لاَدق 2 كالو هللاو ال 00 ا باطن َّ اذه كك اهلا 0 لاق معل لاق ا

 ا "ذأ ع ممعم و فعف م 0 هللا مكلادأ من 5 مهاحرو 0-0 عا املأ مهفايس داب راك : 1

 ناماس | ليقف نول ناذاحن ةعبطق 0 كنع انوفع دق ناماس لاق ينع ىندال 0 يناساب ت ٠

 لاق ا نإ دمع ( ينربخأ ) اهب ه 0 كما 1 ناك درأ لاذ ةعيطقلا ا ا

 نم رم ةأرما يووم ناك لهد أ نأ ةاورلا نم ةعامج نع ىنت "ادم انت دح لاق ريهز نب دما انثدح

 لبعد 000 0 0 كك 1 وى ةلز 5 2 00 ةرهعاط لاش 3 ْ

 1 0 مرا 00 كعلإ 0 0 وذ 0 00 ناكو 08 1 00

 اء مدام طفح ْق ليهد ىبأ لعمدق ةر 206 تناكولاق مارح لو لاللد امهمنب ا . اصب



 (اهذؤ) 0 0
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 ريزلا نب هللا دب ىلو لاق ينابيشلا ورمع وبأ انثدح لاق جارد نب دم نب طاص ةبوت وبأ ينئثدح ْ 2

 | ينيبالو بتاسد ىدنع كالام لاَ كاسح - قرزالا نال لاَ دنس زب ند ق>جرشل قرزالا ظ

 4_.حم عج رف هل ند و ىداقولا هد ف ليهد ونا هاجر 6-0 َّك اهح وتم جرذو لمح كنبو

 : قرزالا نإ وتم ميهرعو س رفلا نه ريس ره يف نحو 0 ري مقل ءاعتص اواذد اذا ع

 لاما كلذ محاطعأف ىتان| اعد وهفاور صرف نر مث اموي راسف نها كا ا نم تل

 ليهد وبا لاَقذ مرد هنم قد 5 قَح

 اعز امو هاشغت مراكملا هنع # تعز امواعوزتمو اريما يطعا

 ليهد 5 كاَقُف أريخ 4 مح رف يصاقولا م ليهد وا ماقأو

 نمل ميَح نم قرفتلا لكي عمز ند لخا ةادغ اخو اذام

 ل1 هلوق يف انل لاقو يمس * ام رثك اف ىطعي افقاو ال لظ

 كالا راد سما لاك اذاف فوقوم فرح مث
 تت 0 و عدد ىلوت ل 2 اننيعاو موهدم ريغ ىحا مْ

 مدق نم تلوأ يدلا الو ىدنع د ةدحاو تلد ال كاسنأ 5

 مكن سم عزجلا عابضك بكوم 2 د الم اري نمل

 ع

 مقأ ل تابلا كاني ين ثذهو © ىو دمر راما 0
 ْ لهد واهف لوش يذلا كاسر نك 00

 كس وص
 دلو نمو داوحلا .سانلا هل لوي * دتملا نكس يذلاناس رنب رح

 : دا ةحج أيت يف عسر ليدك * هلضف رك ذي نيحتاحفن هل

 (ينربخ ا ) عماج نبال هنا يعاشبلا رك ذوذاعي هنأ هنآ نور رك ذ رمهنلاب جزه نيديلا نيذه يف

 ١ثعب ريزاا نبا ناك لاق ىلاسشلا ور ىلا نع ةيوناونا انتدح لاق نانز را نب فاخ نا دم

 يا ثبو ةننن ةطعأ يطغأو ايلاومأ ىلا يهدي دق ديلا كامجأ ضم لك نكررلا دب ا
 نب هللا دبع كلذ غلبو ايلطملا مب داق هللا اودنوو يرق هيلع تياف يت

 كلامهل لاقف هيساحب نأ دارا هيلع مدق اماف صاقو ىبا ندا نإ ميهاربا هلزعوهدسدمف روزا

 هفثك, وا هشتفي نا هياع ريزاا نب شيرق تفاخن ةكم مدقو لمع كنيبو ينيب الو باسح ىدنع
 ا اًمدوإ هل تاطساو هياع ا شب رش ه.ا| 6 مقل ا هيلا تجحرذو حالسأا تسمداف

 | ىلا يهتسا يتاح هيدي نيب نور< ىلدألا دوعلاو ( ١ ) ةولالا صايع مهدئالوو معؤاما هتقلتو

 سوماق ها هب رحتي دوع ةولالا )١(
 مس سمك كش سلا سس سس سس سال سس 5 0 د اال ك7



 )لله١(

 دولا لدنحلا م ه حدمال ذا # ان هب يل-هللاو حدمملا تنا

 دوجلاو فورع ما نعلا نملحري د 0 رج يلقنم ن :.مدغتنا

 ريو اوال سانلا ىقعأ ال © ناعم ريخخلا تاعمد ىف تلزام

 دودحأ فورءملابلطي نابل * .ندعىلا نافسعنيب ىذلا َى

 الث قا ن را را ل اهتممس ناك ناينع نب د دمحم اهندشناو لاق

 اهيف تاق 6 قا تلق امل يحمل 0 لاق ةيتعوب ةزمحى ”دحو راكب نيريبز لاى الإ

 : دول ولا كيلع ا ابيض # نغطضم ترداع نا ىأب معا

 ىلع مقأال نيلوح تقاف ىلع جرا مث « هل ءاضقناال ىدنع كركش نآو:# تبن فصت امف تلق

 تمعأف ماشلاب ليج كاقف نانبلام تاقف قاتل رك ذب مسوملا يف جالا نم الجر تع.س يتح همام

 لاق يع ا يح نبا دم ينثدحو ريبزلا لاق * دوملج نانبل نع بضحلاب مادام تيب نا ل
 مهارب |" لايق اف هحدم ةديصق تناك اف ةنيدملا ىلع لاو وهو ماش 300 محارب | ىلع بيصن لد

 لاق ىدح ىررالا نإ اجامل هد ىلا :كوق نم اذه نأ ؟ىدب اذعام مانع نأ
 دوااو فورد ءملا نِعلا و نيب # الإ سه نا ريغ لقمان ل نا

 قرزالا نبا لثم لاحرب انونأت نأ لاق. من 6 اماع كربو اهحرطو هتمءامج عزف يم بيصأ بطخغف

 دنعنب هللا دنع نبا نمحرلا دبع ىتثدحو ( ريبزلا لاق ) لهد ينأعدم نه دووحأ دم م كا

 ارايح ماشه نب مهاربا ناك لاق ع لا عمجم نب بوقعي نب ليعمسأ ينثدح لاق يرهزلا 0

 ةليطلا تعرف نعاشل مهعم نذا سانال 1 اذاق رهشالا ةنيدملا ىلع ناك اذا نذا الب من ناكو

 ندا ىلا ضاشلا ناكوءامون مهل نذاف ماشه نب مهاربال 5 ةديصقو كلملا دبع نب ماشبل عحدم

 كلما دع نب ماشول ةديصق هدشنأ ف هل را داشنألا هكا يو ةم> هيلعو بيصأ مهعم هل

 بدصأ ةطامم اكل دار ا رعشأ ماشه ةديصقو ماشه نب معا حيد ةديصق دشن 2 | 1 م

 ىذلاهنم و سعاشل هنا - ا مهاربإ لاق تيبلا اذه دعا ندم ا انأأي اذه 0 اولاقف

 قرزالا نبا يف لوي
 دوو فورمعملا ع نم نيب # هان ع نا قفنم نما قيبك نا

 دوهحمو ءاوال سائلا ىرتعا امل * اهلعفت ريخلا تامفد يف تلزام

 ىانلا م ع ل لأ لوك 6 لاحرلا ردتق لعالا حدملا عئصتام هللاو انا لاَكف بيصأ يمحو

 ةءاحش لت جتارااو !قو اوكحت ةفيقسلا يف اوراص املف اوعفترا بجاحلا لاقو هنع إ(-و كدضلا

 0 لاق بعصم يم ينئدحو ( ريزلا اق ) ملح ريغ نم محو رابلا اذه ىلع دوسالا اذه

 مل كيلع نوه قرزالا هل لاقف عج رتسأو هك قف الوزعم هيقاف قرزالا نبا ديرب ليهد

 لمد وبات د داق راند نقلا قئامءاظعاف < رن كتي
 ازاي فاكس راكتملا هلع < تعول امو اهورتمو اها لعأ

 لاق نابز را نبا فاخ نب دمحم ( يثريخاو ) تيلا يبدشناو كلذ لثم كاحضلا نب دمحم ينادحو



20000 

 ةيماشلا يف لاقو هلك كل وهف ب كلاش لو م١ تمدق امف يحوز

 وريح ند ةانقلا 0 كدع * أرودو 1 هلالا امدح حاص

 ىنيينعاح راخ 0 ناوب د ايلا نم تاخد اذا يراش نع

 نودشلا تاجر لها نط * ىح ماعلا ف ساد كال
 نونكمرهو> نم تزيم صاوفلا ةءولؤا لثم ءارهز ىمو
 ينود مراكملا ند امل ُُق 2 اهدحمل اميسن ام اذاو د

 نوناكلا ىلع م ءالاوص 12 جودحنالاو «كلادلالا لد

 ل وتله ل ح ىف يشع ا ع ا ةيقلا ىلا اهتاشام 2

 نوطم ىف ءاتيفلا يحد <« اهو رش لدا
 نيرقل اقرافم نيرق ن * اكحام ري ىلع اهقراف مث

 نزلا ىلإ نيرزملا ءا نقلا قرشا نجح كف

 ينواذع م مه اذا ىساد اولا 5 نء ىلع

 ىبدح لاق ءالاعأ اينأ نب ىو 0 ) قرخأ ( ماقأف اوم ءءء 6 ءأا جورألا دار 1 لح لا لح املك

 2 هللأ كيع قرزالا نإ ىلع ىحا لبهد 2 دقو لاق بودصم 2 ىنادح لاق راك 0 رسر كا

 نا هل لاش ناكو موزخم نب رع نب هللأ دنع. نب ةريغملا نب نيمش دبع نب ديلولا نب نم را دع

 تأ ص ةوفدح هنم 0 5 ركنأف . نول لع ريب زأا هللأ دييعل الماع ناكو يزربطاو قرزالا

 ضرعءلو ه>حدل- « لاقذ توم رضح ىلع ريزلا نب هللا دع لماع وهو مزح نب قرم نب ةرامح

 قرزالا نبا
 هرامع :اناننا تنبح عاف رح يح تان

 هراغضلا هتيطع ند كب د و انا ىلعأ

 هراز ظا_ط سل ءامدح 3 06 ام ةبطعلا ندو

 هراحتملا حدملا ىلع ىطعت + لكهَو ةياش أر>>

 هراصملا هيما منو #'اعا داسحلا لاعلاك

 ىرارصفا ف فردا ,| ىلوم نينح هل لاقف مدقف مزح نار نب ةرامت دنع نم عجر من

 أ فاخي انا لعاو كاكران ريسغ هناف هيلا دعث مهم 5 اف الار حاره كنت ١ ىلع ت تاحم كنا

 كلذ َْق لاو هاضراو هاطعاو لعفف كاد نأ كاع يفلاف كدقفي الو هم زالاف ل نع دق نك

 ٠ دودعم دولا مص ند - 7” اللصأ ىنثدح لا تأ نحاب

 دوماح 0 نم بشرا اداب عنها اضفنا ال ىدح كركش ناو



 )ك5ه١(

 لاق ىه امو لاق هف هب ت دام

 لقع هل احم يجلد ند لك امو * لهملا يه ذ دقو اهم لقتال الأ

 لغشامح نءعتفوخنإو ياود # رزا و الاح نيلوح ُْق ناك دقل

 لفلاو لاخلا ويحت اعودب نش + اهءاقإ ينع رابخلا كالمللا ىجح

 لصو هل نك بح يف الو انت هلو 00 تح 2 ريح: الف

 لذ ةعاس انني امف كي لو * احن ترهش يلا ىدك اوف

 ليلا اهنودتمطق يح .عاشدقو "مج تاك | ينا احعايور 2
 مهنا وكشي وهو نآلا امأف املا لصو دق هنأ نمآ تنك اذ ينع كر لا ودق ناعم اعف لاذ
 ة كلتيف 0 محو ف كن ماع يع مث ريس هف بطخااف لذبالو لصو أس ند

 ليهد يبأ مسأ م مهف ب اكو ممارعشو مهثأرم *أو 5 رقهوحو ع 0 طا

 راح لبهد وبأ ضف الق 0 5 مهزاحأو ياس تالضص مهميمح ىف قرفف م6 7

 نيئمؤملا ريم ا نمار دلاخانأ تن ر يلام ليهد ايأايدل لاَقف ه ماعرف رذ ةيواعم هباعد فرصتيا | ماقو | ١

 ضرع الانيلاومو اننامصخولا كا هب تقلعأ دقلاز ا 007 ست ضراوت فاطحاب كي ءاع

 كرضب امو ك ءلعسأب اب ال ةيواعم هل لاقث هلع 5 نأ هل فاحنو هيلا رذتعي لس دلاخ ىنال

 اقدعأو اكو دقلاق ةيالف لاق كيلا 0 كَرح تاك ىأق لاق ال لاق :تلغأت لش١اتنع كلذ ١

 | اما ل ركب نأ نؤاا ريما ىار'نإ لاق اهضت املف راند فلاي كل ثرصاو زاتيد ىلا"
 أ |
 و قشمد أ فرصناو ة همس ل هب هاصوام ر 5 رادع هنع 00 م هل نهحصو ةبواعم ظ

 ا نكن لاق ءالعاا يبأ ن يرحا ( 0 ) ليهد يأ 1 م لا كلت يف ةيواعم جحح

 اهدا جرد لاو هللا دبع نب مهاز | ىنادح لاق تدصم 0 فلج لاق راكب نا لا

 5 1 نوت !اةف انا ”طعاف أع هن ءاح ن ويجي ناك اهاؤ ال. ناكو 0 را ناكو وزغلا |

 تكاد هيلا قلاط اهنتحوز يتلا ةيالقو يد هب تكا دقو يي قيسام ىمءه ُْق تدس تقطن ناف

 تأ وق رصقلا تعلسا ول: تلاقف هج هلأ تح 0 ا تاخدف تيهذ 2 1 رق با 01

 ألف رصقلا اهعم غلبق ا أملعإ اطل سئاغ ن ند هناف هللا ءام أ 0 هيف كل ناك اي اع كاعكلا

 تر أف يلف | مسه ىلا هتعدفةئيضو أع هيف اذاو هلع رمصقلانةلغاف ةريثك راو هيف اذا الخد

 لاَقذ ةفاهسش ىلا هتعدمت توك 1 فعض 2 ا 5 الم 5 0 مطاوأ رهقلا ُْق تدب 2 سيخ هب |

 4 ملا تءحر ىح هيلا نسدح ف ترمأف اهحوزف مم تااق كحوز/ا ىنكلو ادبأ كلذ نوكيالا

 انفو تا جوزو هدلوو 5 تح جري هعدب الالبو انام ا عم م انا

 يف تغأ دق كنا هنأسمال لاق هناا م هلام مسا مو تشم ىتح هياع يبن هتحوز تماقأو هلام

 دوعي ىتح ةئس الا مقبال نأ اناعأ هيلع تذخأف كيلا دوعأو مهعلاطأ يل ينذئاف ىلهأو يدلو يفو

 ءاحو هدلو هيلا راصاعو ةيحوزا لاح .ىا رف هلهأ ىلع مدق ي َر> امدلا رح اهدنع نم جرخت اهلل

 كرمال هللاو مكظح "ا يورو دق ال مع 00 ينيبام هللاوال , ه1 كاع .دلو هلا



 )هة١(

 تلق كنا ريغ

 قوتك ره 3-5 2 م ترب“ صا و ةاولاو كم ءارهز يه 0

 نود مراكملا ن م | اس يف ا* اهد 2 ١ امال ام 0

 تدز ياو تكد 56 ةيتعتنب دنه امدحو ن راظفوا اهدحو ةيواعق اهوبأ ةاتق نا هللاوو

 كلوق يف تأسأ دقلو اهردق يف

 نوذسم سم سم يف ينم ء _#_ ضألا ةيقلا ىلا امرصاخ من ظ

 كيلع فوخ الف ٍته> ن ل يناس ىلع لبق اعاو اذه تلقام نيئمؤملا ري هللاو لاقف

 ناو + لت ىف سيلنلا اوارك نأ وكرت رمشلا نايتف نا فرعأو | مهلا هاش رعأ ينال

 بابشلا ةروس هلاف هن اموال فاس ودي كل هرك أ امناو زبجي [نم لك هب ولو

 جرد لعدو أ ردد هتنبا نع ةلاقملا ىضقنتف قش وا 0-2 1 اونكولملا قار

 لاقفهل يدخ هءاحذا هسا فموي 35 ةيواعم انييف ةكتاع بتاكب ناكفههجو ىلع ًايراع كم ىلا

 تحن هتضوف 0 ذأ مث تكب 1 رق اهاف باتل لا كا ىلا "طه ةباعما هللا و نينم ولا وما

 قاظناف:هب رنات ىحت تاتكلا دل فلهااق ىهدادل لاق مويلا ذنمسفنلا ةرئاخ تلاز امو اهالصم ظ

 ديف.اذاق ةيواغم. ىلا هب لبقأو تاتكلا ذخنأف.ةرغابنم تاصأ يح اللا لزب لف ىصخلا
 قرا و كيلا قار * ير الف تلحن ذا اله كتاعا

 اقوال 0 اع ا

 اقدصالو دوج كتم امور ءأمو

 يوولا هب ىلوت دوق ًاداءوفذ تددر

 ىلاو دعول 1 اذا تقال نكلو

 ىقس دأاق بارا ينادل م

 اًقراطلا را اح ىوات كاان < زاك كل يرازا + 1و

 لا كاوهنميبيذلا و تاق ع كنب ىلندلذ | يدبك اوف

 ادع مكل د 5 دادزيو #* هظاغ بصلل ندادز كتيأر

7 

 د

 ا ىقام . مقسأذ م 2 || ا عل رص #3 00 ا يمايأ 0

 د ةيصول يذل رب 6 -2 نحلو

2 

 لاقف اق رطم ا دح وف هياع كح ا 0 نندنز ىلا ة عن" قوشاا” ده ةنواعم رق املفلاق |

 لمعأام يردأ امو 0-0 م ينقاقأو ىنضرمأ ا لاق كاش يذلا مالا اذهام نينم'رملا ريما“

 ع كح الا تاجألا هذ بيتك ليغ ذوأ قدا اذهلاق نينموملا ربعي قهام و كافي اشوف

 دنع لاق وه امو لاق نيط يأرلا نا هللاو لاقف هيف يرت اق اهدس اد مويلا دن 0

 ديربام كب ديرب 1ص نأ هللا فل فايا لاق هنم انحيربف 0 ةقرا فلن كك كذاع ان

 تدرأ < كعا أمق رضقو ةملكب ل ةاض دق تك 1 عا د ريغل وحسام ىلا كب قوحساو

 لاق ادأ ةكودحا : ةاعمحو هلوق تل كلذ تادف اذا كا 30 1 نلف 0_ الحر ل نا

 لعىئتلمجو نسوا يتغلب ق>تراسو 1ك لَغا اهدشانس 70 ةديصق لاقهنا نيم وما رع



00 

 ظ 0 اف ينغو ترهشو ةكع تعاشف هناوذا ضب تاب . الا هذه لعد راساو لاق

 )ل ا لسرلا ترودو ةؤدكب هلا تنوانع او 0 ًاداع 0

 00 تدرو يتح فطالاو ربلاب هدهاعت تناكف ا امم ارت كونو ماعلا ىلإ اش جرح كمن

 كلذ يف لاقف اليوط ا قشدمدب ضرصمو اهارب نا نم دهبو اقل نع تعطقشناف اهعم دروو

 )١( نوريج يفءاوثلا 0 #١ 0 تبو ىلل :لاط

 نودطلا تاجره. لها نط: © ىح . ماعلا ماقملا تاطأو

 ييرقلا نإ نير هلا ءاكرو < نام :قرقتلا هل شح تكف

 نونكم ىهوج نم تزيمصا وغلا ةْواْؤا لثم ءارهز يهو

 نود مراكملا نم ءانس يف # اهدحم مل اهينام اذاو

 نونسم ضرع يف ىثع»ءار_ كعك ضخلا ةقلا" ىلإ ارصاخ م

 نوطق يف ءاتثلا درب دنع * اهويرض لجارم نما

 ينبع نءاح راخ ت 0 ناو ب * ابلانم تلخداذاى راش نع

 نردكول ىف لو تعوم قع لواطت اذا كلقادقلَو

 نويطا ع يرانا فاو ماه يموت راط يوه ن أ عرعشيتمل
 نانلا هيلع لذد ةعا موي يف ناك اذا يح هنع كس. 06 ةيواعم غاب تح > رعشلا اذ_ه عاشو لاق

 سانلا لعجو يبل ا جورألا لعد ربا دارا ناسيا ةيواعم لاقف لعد د مهفو

 ا هيلا اند املفىلا ليهد ا ةيواعم هاذانت فرصتنل ليهد 7 ماقف نوفرصنيو نوملسإ

 لوقت ثيح كنم رد ل نأ تتنط. تنك ام هل لاق 5 هب الخ

 نو يف يتايا تباقتو * ىمقس لواطت ذا تاق دقاو

 تا ناجح رد رابع نع رونام نورشم رعخلا اذه نأ ماكان يف لاق.(

 يورو يحل 0 قال هور تاورلا ضعءب ناو يجرزألا يراصن آلا

 نوي نس هاما نعاادع 1-2 رادو الهأ هلالا يح حاص
 لاق كتبا يف ناسح نب نحرلا دنع لوق تعمس امأ ةيواعمل لاق ةيواعم نب ديزي نا ىوريو

 لاق لاق لاق يذلا امو
 ناويكع هو نم تديص سال اوما هؤلؤل لذ ءارهز يهو

 لاقو ديز, لاقتف قدص ةيوأعم لاق ا

 نود مراكملا نم ءانس يف * اهدجم مل اهينام اذاو ١

 لاك 1124 لاقف ف دص ةيوانم كاك
 وأسم 0 ُُق و ءار 1 ةمقلا ىلإ ز م رمصاخ 7

 لع مد ين 0 رعشلا اذه نا مر كا نبل لاقو تيك هب واعم لاق



 دس

 0 هل لاقف تحر 2 سر ةمالساي ةيراح حاصق فقوف ىدنحاي تفقبئاسلا 2 لاف ظ

 0 ها بهذأ هللا 00 ةر> ةمالسف الاو مظع ب تحيل 4 "ناو لاف هداعاف تن ءأا

 ىنعفنيال و كعقني ال اف ىلغش نع ينعطقت لازت ال كنم تيقل ام هلل لوقت ةيراكعا تلخدو لخد مث

 ديس نحو بلابل أ ىلا لتحت انك لاق را<ع نب هللا دينع نب دحأ (ىنثدحو '

 مهفظنأو ًاهحو سانلا نسحأ نم رنات اك رابخالاو بادآآلا نم هنووريام ةاورلا ن 1
 سلحب يفانساح ودريملا سايعلا يبأ 0-5 ل انفرصناف ا طاب فرعن الو ايز مباجأو و ظ

 يتفلا رجح يف تحرطف تالا ةيراجت اذاذ ماندهش يذلا سلحلا ححصنو هانيتك اب لباقتن |

 ةياراخلا ىلا اع يرو )2 5 مث اب م ل رف رينعب ةموتم اهلكش نم ندحأ تيارا اقرا

 1 داخو هائمحر يت> هب ا لا ل دف شرك هدب يف رادلا نم مداخ ك0 0 مان 1 1

 0 00 ذ : انف ةعفزلا نع ءانلا ادعات امافمالا# سافانا

 ملكت ا ايس اذنك < رب اخ ا يك

 ةعقرلا يفهنأرق ة املف هيف ىف هتءمست وص انعدام ب 0 0 فيرظ ءادتبا اذه هل اناقف

 تأ هو وهامو انآ 0 هلع توصا هع 0-6

 كعم انولخدي 3 ىلإ ناك دقو طا كح موقلا كافو ام هل اناقو * لامحاو قونر وب اا كا 1

 قار ّط يأ رذبإ | قد 5 ءفصق هانلواذت 90 م * كلةح كيفون 00 نكلر 5 لح ف كلوذخدل ةصقلا يي

 ا
 ؤ
 066 عامجالاب هدهع ر ا كو 3 :

م7 ليهد ىلا رايخا ةقايسىلا ريذلا عجر 1-0
 

 نب حاص انثدح لاق يدع نب متيطا نع ي ردعلايف ”دح لاق ينار ا كلا ىنثدح لاق ىب (قرحأ)

 0 .؟لو لاق ر يع ا دم ى ١ ليس لاق نايزراا 0 مهاح 0 دن 0 ع ينربخاو لاق نأ ظ

 جام طظفللاو هر رح َّخ 0 ١ ىلع اهدحأ دياز هبا ءىباكلا نإ ماشه ا لاق ىردلا نبا

 ,انيف يوط يدب 56 نم تازيف نايفس فا 1 ا 0 تدج لاقل هربخو ك١ نبا 1

ْ 
 اعراوح ترعأ ذا ة ردحاطا تقو يف كلذو قار ماا عطقناو رخا دتشا دقو ةسلاح 0 0

 ىحطعا ليهد ا .ىم ذا قيراعلا ىلا رظنت اها فوفش اهءاع امساجم يف ةس اج يو رتسلا نع

 املف هنع ةلفاغ ىعو اهلا ىلآو اه ملا را قوق اهام مهسحأو سانلا لأ ند 0 :

 0 وبأ لاةفهتءتشو رتسلا حررطا ترمأواههجحو تركسا هلا تيل ِْ

 إ
 ا
 أ

| 
 ا

 بانلاب ىلظلا تأ َّ 6 د ا افا نيا يناعد 1

 »# نافع 1 + ريدم يس ذا 4-2 1

 باه وب نس اهل تأ ان اهيلطت نأ مع دودي

 1 2 2 2 م 3 22 و عسي حصص

 00 ناعالا "2



 )«ه١(

 جوستم رهف عرف يف بذاط * ةلياخ قارف نم ىلق قفشاو

 جرد ثيدح 'ءانح سود اهب #* ةفيطل سقمدلا تادك كمكو

 جلمدو جاع قفو انه عبشيو * اهلخح ضتفيو اهاحاشو لو
 جاحاملا ثيدحلا ا هو * اهيدح يف تحال انيقتلا اخلف ٌْ

 نع كاحضلانب دو يم يندشنالاق راكب نب ريبزاا انثديح لاق ءالعلا ينأ نب يعرطلا ( قرخلا ١)
 ابي ةرم< ِق ليهد ينال ناكل 0 ند ا نهو مرشح كل د ف

 اريتملاو ,ىلثلا ام تمرعو ا م ارم كفارف حرمات ف

 ارهصلا ءرككو رامذلا ىمخم * 1 وهو كخيش رمحاي
 ارحسلا ىددجو ىلع ىعرت * الف كتمرحسلا اذه ناك نا
 0# وانو ادا تلج 0 18 يدخل

 ايد دال تا مكر < يطل د0 دا يرو
 ع 1 1 دولار ألا نام الا نمد ىلا «تطرلا طفادتك

 0 اك تلو هم اد عا كح 0 1 1

 ند 5 كل اه هدا ع #7 انكم تكارعا 4 ةلاقمو

 |غو 0 0 اف ث هبا تا 9 0 دن يو

 00 هد مخ 0 ه4هب زحل م ا 2 3 تااق

 ارذعلا مك ىلب ال الا #* تضيع ةحاجل مقأ نإ ام

 ليت لوشباهفو اولاق |

 مولان اكيذلا بذلايق يريغو * هتينج باذ ريع ْى ف

 اومهوأوثيدحلايفائيلعاودازف * يا كك 01 احا

 !تنكىذلاب اوحابو انياع * اورثك مث لقن ملام انل اولاقو
 رمصطم | اللمر ديلولا ل لما تايبالا هذه ْ ينع

 0 يه اتا اط داعو 2 مهتار ةليذقلا ى دع تم دقو 1

 معا ت تنك عدلا الر د مف رأ 0 اناوسأ 0

 ماكش كالا الك # ةدلس نا نأ |مظع

 وزلا بئاس ١ و ًام.-لاقزاسغ أ أ * ريع لاق ةم دشن نإ رهان د لاق رمل نببيبح ) نرخ (

 لبهديأ لوقب دشن الحر

 ماكتن الو واث اهب انالك*# دل ناابيت سيلا

 وهم الت فيرا ةنالاغ اللا لعفم وبن 1 برعلا مالك يبا ىعالا 5 برع ءلا تا | قف لاقو ردات

 تبوس وبش تيوس 1 نم وهف ن 2 7 فلم



 )أه١ا(

 ةأرما ة ةرم ىلا تسدف هتحوز هيلع تفقوف امهشبام لصتاو كلذ اط نمضف هنامكو ا.هسبام اظفحب 1

 فنك كال بجحال ينا اهئيدح ضرع يف اه تلاق مث اليوط اهتئداف اهتءاجف اهاهأ راجع نم ةيهاد |
 تلاقو تكحاضتق لاق لمهد بأ نيب ١و ين. كوكي يد ياو تلاق اهكنييام عم ليهدذ ايا نيج وزال

 ةاقسلاو اهقاوسأ يف زاحملا ل 0 ةقوسو اهدا يف شيرق فارع 1 هب تثدحندق 8 يفع نإ دست |

 ناك نم لك تعنمو تروح اف اهتاع نع توت ةيومو كار 2 ٍناتثا عفادتي اقااهدرا و |

 لوي كلذ ىنف هرك امب هيلا ت كامرا دن 0 هنداع ىلع لليهد وب أ ءاحو اب || ريصملا نم اهلاجم

 0 يتربع يشاوذ تيعاو * جاتي ام ليلا اذه لواطت

 جه وش ةر> يعولش لال * اعاك مااام ابيثكح تبو

 جشن ان زحلايب طاماذا ًاروطو. * ىنملاةرمع نمسفتلا ىذا اووطت

 جوحا لبطا ل صو ناىلا نحو #* انئيب ناكام نوشاولا عل امق دقل

 ةد.صقلا رعأ نفا ته د كنلا قف ءانغلا

 جافم ناطو لتقلا فاخي 0 * ىناك ريصصأا رهظ يف طاقختا ظ ظ

 اكلام ناو ده رج نب دئاخع هنأ كلام راخا ىف هذا نع دا 5 دو ىله_تولن لوا ليش د

 هيفو يلال دهرح نب دئاحل هللاو اذه لوقي هنع لئسو هانغ اذا ناكف هيلا سانلا هيسنف هنع هذخا

 يفو شيع نغ يلع )ان: ليفت ىان ديشرلا نب ىئدغ ىألا ْ

 يطسولا ىرحم يف ةبابسلاب لوا ليق* كلام * سفنلا نمأ ًاروطف * هلبقو * نوشاولا مطق * دقل
 نثيح نع نأ ياا ليث فريق دع 1 هيقو قدس ل

 | و داو بحيالا  ىل لع او-ارف * ميلا 0 ا رو

 م < ملو يماح 00 مهيغ نها تنك ًاسانأ اوناكو

 او>ل ةلجد رعقيف مها * اهلهاو ىلهأ نم اناا تلق

 ارو نحلم 0

 ميت هللأ ىدغهالا وكر , ولو 1

 اني قرفيرهدلا فرص كول

 0 )1 0 او.شو ائيلع

 2 را :.ءالوق اومحاب و

 جوعأرهدلاورهدلا مقتسيالو
 جراخمو ةاحئ اهنم انا نوكي

 جر 0 0 نه دك هل

 ةديعم اف ناسا لك ىبع
 نفل لدحر ادع تكل
 اماتكح ءاحو داسا تلقو

 امدز هيشع نرخ قاو

 ىت اك ريص+ا رهظ ىف ططخا

 جاتحللا )١( ريقفلا ججلفملا
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 ماللا حتفي جفام وهف سلفأ جفلا سوماقلايفلاقءافلاىلعماللا ميدقت باوصلا جافم هلوق (1)
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 7 يأ يف 0 * اهدللوو 0

 00 75 ان 00 * ءاضا لعد يل 5

 هلباس اهتايبال .ليذه # يتلا ما ركلاعورفلانبا |نأ

 هلباقلا ةليالا همت م * م هنأو ينودلو مه

 0 الجر ليهد 1 ناك ين ءادملا لاق ةءاسا تلي ةليده ينأرعالا نبا 0 ىف اهمسأو

 00 0 يلع ةفالخ ر ا ور كور ع ناكر هيكش بردت ابان ةمح هل تك

 0 كاع ا هالو ريزلا نبأ ناك دقو ريبزلا نب هللا دعو ةيواعم حدمو هنع هللا ىذر

 وكل نع ىرمعلا انتدح لاق 1 نت /لد البا نوح لاق يديزلا سايعلا نب دم ( فدك

 0 تار ةا نب مني طا ينثدح لاق نابزرملا نب فاخنإ دمع هب قرح نيكس ينا

 0 ار عارإ هل اراش ها اوت ارق ناك يأ نع هيبأ نع ماتم اا 1

 حم نم نيبهو نم بهو لاق مث قيتع هل قر يف رظنف يدنع تاتك ىف رظنأ ى د مكناكم لاق

 اص نب لع اند لاق راكان ريبرزأا انثدح لاق ءالعلا يبأنب يم رملا ) رح 1 نيحجح 1

 هموش رش ليهد : لاق لاق ةورسع نب هللا ددع ن

 (5) انغزلا اناناح قف رعت ءابش + ترد اذا موق حمح ولب يبوق

 افثك الوالزغال عورلاودهاشلاو * اودعو نا نوفوملاوةفالخلا لهأ

 هلوش هموش رخش ليهد يال تعصم يندشنأ لاق ىمح يندنأو ربب زلا ( لاق )

 بسأاو امم زعلا يف حمج نم بهول بهو 0 1 انأ

 دلال يدلاو ليده نمو 2 بىشالا نم او ءارضخلا ةرسسألاو

 باتسملا ياسو ىنيدر يحمر * 0 ديس "نم 1 ها رو

 يع د ساهم رد ضال يرد هيجدلا ص هتوف نسيف
 عقلا نا ل روافع 4 برد لاش ءاظ وقار

 *# بهر | تدعا ءاحره ه مويل #

 ىوه ناك لهد | أ نأ ينئادملا م لاق ريهز نب 0 انثدح لاق فاخ نب دمحم ( نر (

 ييعشلا داشناو ةنداخلا ٠ نه لاحرلا املا 3 هلو ةارضا تناكو ةرمعااط' لاه هموق نم أ حا

 ايل ةدع اضرأ ه تلاكو اج لا ع ما اسلم قرافبال لبهد وبا ناو راخألاو

 فيضلا لإؤتيو ءارقفلا يطعيو 101 0 0 حمم ينب افا را ا نيه داو |

 هيصون ةرمع تناكو اهلا لصي مل 7 مهريغ مت زو كلذ دعب هذه ةرمع جوز هنا حمج وب ت#زو

 ةقيقرلاو ةمكححلا ةعساولا ةئيللا عردلا كري دقوةفغزلا ( ؟ ) ها ممصلاو صلاخلا ةبايصلا )١(
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 (؟) اوعيدتناواوراص ناموا # متضديزو ا اب د 7
 #*  اوحصتتي هللادع برل # ىمسق قداصو. ادهح ىلا

 حفط هياق هللا ةيشخ نم #* هاسردب ليجنالا اريلتي لظب

 حرطم كاصع دق نم مو جمدلاو كلك ول تكمل

 اوحصن مهناف برح نبا مث # هريس مكحاف لدع دواد

 اوح دك محدك اوريخيي او # ينم 3 رات و

 غابو زيزعلا دبع علخ هارزأ ىانلا مع عفرد الو راد كلذ ىف ماكتب مو كلملا دبع مستف لاق

 ادروم اهدرواف ًاقض الخدم هشن ةم ارضنا نإ لكم ايت زيزءلا ديع ةهانلا لوق خرم كلذ

 باهملا نب ديزي لتقاملل ىئابشلا ورم ا همديهمدق نيضذال هب ترذظ نل ىلع هللابو اررطخ

 حتفلاب هك نهم يف هلوق هدشناف ناوّمم نبا كلملا دنع نب رب ديز لع ينادشلا ةغنانلالذد

 ءاطغلا بفك اوبن ملامح و ع ءاوتلل و راطكلاا كال ذا

 ءاضملا يغتبااذا ىضذعالو * مقم نحش وذ معن نو

 ءاضقلا هقفاو رادقمو * ناك ىاألا صهدلا لاوط

 ءارثلا دولا يذل يه دقو * صرح ىنغصي را يطع ا

 ءاخرلا تبنا اذأ اهعيتيس ىح تلو د لو

 اف هع ناكارعا هاك: ضاعالا نوت وأ ا
 ءانثلا" لضتن كيج 3 * اح دم رءشاأس ب ىغهعمسال

 ءايلا -  ىغتبأ 0 * اري ديز وهف ريخلا ديزي

 املا ابق نيح 000 »« اضن يدزالا ىئاتك تنسف

 ءابلا سرا لع 50 اديدج البشقم كلملا تكمس

 ءاحر ال دلولا كلم يفو #* امامأ | انل مودم نا ا

 ءادفلا كل ءانفلا كال دير“ هع سفن لكو ديلولاو ماشه

 لاق ةلَص لزج أ وءاسكو اي ا هل روت و بلك مل نه ةقان ةياع هل صاق ةليوط ةددصق يو

 لئاقلاتسلا هما رظب نم ىساوملا تأ آم 'صاماي هل لاق ءار اماف ةفالخلا ىلو.امل ماشه ىلا دفوو |

 ءادفلا كل ءانالا كل ديرت هع نين لكو دلولاو مامع

 ديزي, نبا ديلولا ىلو ي>ادي رط همايآ لوط لزي ملو همرحو ادب ف قاروولا هللاو ينع هو>رذأ

 مساقلانب ا دمم انئدح لاق ىلعنب نسحلا( ينثدح ( هتلص لزجاف ةريثك ادم هحدمو هيلا دفوف
 نع يدع نب مثيهلا نع فاصخلا ير.ءلا نع ينوكلا دمم نب هللا ديبع ىنادح لاق ةيورهم نإ
 نابيش ينب ةغبال هدشنا هنا ةيوارلا دامح

 سومأق هأ حدتقاك هب ءاربالا مار حدفو رو و توص ادولص دب زلادلص 0
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 تدعاو ةصّقلا هّتقدصق نيه ردلا نيده يف ةضلاام لاق يبد م ٍِظ 0 اضي 1 يالو.» ىلا تءءدححر

 اذه ىف ندللا كلذ تاعخ دقو توصلا اذهب كلا تا>رف يتعأو ييعنيدب ليقف توصلا هيلع

 هلا مفدأسف كالوم اماف رءشلا اذه يف نحالا اذهب ءانغلا ىلع و ا لوالا عد لاف رعشلا

 هل سلو رعشلانم ديزبنب دللولا ىلا سنتامموةيلا له كالذي هل سما رانيدفاا مهرد نك لد

 م 5 راتخلا ةئاملا ند يا وص ام

 شطملاب انولقاموق جهاو  اهامعأ نءوساكلا حدمأ
 شن مل اع باغام اذاف * رك اب عيبر ساكلا اما

 ىذلاوهو يلع -ولاب يناثلا ليةثلا ففيف> نع راتخمملا ةعلط و لع اك ىنال ءانغااو نابيش ينبةغبانل رعشلا

 يعاشنطا رك ذو: ورع نع رصنلا .لهر ف.يقخ اكول ا سانلا هيمست

 رصتلاب اقرا ىداولا ردعلو يطول لوألا نقتلا ند الع كلل ذي نأ

 رم نتا ةيراغع نب داع نب ناتسنب سق نب ةريضح نب مأس نب قراخملا نب هللا دبع همساةغانلا

 ناطساقنبا لئاون 0 ىلعزب بعص نب ةباكع نب ةيلعث نب نائبه نب لذ نإ ةغسبو ينأ نإا

 ١ ةلودلا ءارع بش نه ىودب عاش رازن نب ةعسر نو دسأ نب ةليدح نب ىمعد نب قفا ن 5

 اينار كن يرأ ايف ناكو هءاطع نولزييو مهحدميف ةيمأ ينب ءافاخ يللا مأشلا ىلا دفي ناكو ةيومالا

 كلملادبع حدمو يراصتلا اهب فاي ىتلا نامالاو نابهرلابو لي معالاب فاخن هرغش يف هيدحو ىنال

 نرد دم ينادح لاق يمع 02 ةريثك متادم 0 1 هلو هدلو نء هدعب نهوناورم نإ

 ةلونو 1 زيز.لا دبع عاج كلا دبع مه ا لاق ى يتعلا نع ىرحعلا ىنثدح لاق ينار 21

 لفتح موب. يف هيلا لئمدق هل اخادب. كلملا دنع ىلا 0 ناييش يب ةغبان ناكو دهملاهنبا ديلولا

 هلوق هدشناو هدب نيب لثق همادق هدلوو هيلاو- سانلاو

 :حاط هلهأ نع ًارافق يأ # ناكذع عيد لهناو تقتخا
 هلوق ىلا ىهتا ىتح

 اوخءاص ام نيكلاملا مه اوناك * ولو ريبزلا لا انع تحزا

 حرف الف ىمعللا قالت ناو * ريطص» تناف ىولب قاتذا

 # رخال رئاع هدوب ملا * فرش ىلع يورأ ي يرعب ير

 أودحش دق ريا قاَكَع نع“ # 0 كا ضاخ هلآ ين كنا

 اوحزم اوتهناودخدحلا يف < (ةياتاتا مهو شررق ريخ

 اوحاكيغولايف موقلا اذا متأ + خرب طقلاأو ' هوذا اهحرأ
 اوعمطاذا مهن نتكت ©. انهراو تنأف ”شيزق 'امأ
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 اهزامشا ىف تلج دو اناحاو رام

 م66 دبرها نب ليعمسا رابخا 2.

 رولا هكر دلك ا لو دو لل وعلا نب ريزاا لبال لود كم اطال
1 5 2 : 1 0 2111 7 1 | 

 ' لاق ىلع ن١ نيا ( يريخا) دع شرلا مايأ رخ ا ىلا ارم كنار نب ديل وال ينغو ةيما يتب مأيأ

 ىعأ زا كلام نإ هللا دع نب رش نع دعس ىنأ 2 هللا دبع نعهبو رهه ن ١ مساقلا ن 0 0 ا

 0 عم نبا هدعو هلآ ل 0 نم دش رأا ىلع مدقدب رطا نب لسع نافعا نع

 ١ مهاربامت حلف مث عماج نبا ىنذف دب دش وام هيا تاغ ا ديشرلاو هرعو حللو قحسا هئباو

1 5 
 كلك ف همادقأ ٠ نم اوحمف ىلإ دب نه نبا عفداف هن أ ذل مم 0 ا 0 قحسا مث 5

 كت 7 ىنغف ديشرلا ىلع لاخلا

 مارا دلبلا ند تدك د ََى || نيادعلا 1 ا

 امال ينأ مامالا ينا م * امالا نب

 ماا اضاا علا مف دع ادب ذأ ةبريدا ند

 مانالا نيف نم كاذف يدير دكطأ كلذ لدتعح

 | برص يو م لا تاو صقر ديلا 01 نع يلع ولا لمر ذيرطا نإ 9 انك :أ|

 | ناف ايدح توصلا اذه نأ نا .:هؤملا 0 هل لاَقف مهرد فأل ل ل 3 ” هءارو هيد

 | مامالل ل رف

 | عاتب دب |نيمهرد ىلا عفدف را 3 دلو نء لج 5 تنك لاق ثدح لاف هب هّتندح يدوم نذأ

 | يف نحلاا اذه ينذت 500 ءاب م كا اهدأر ىلع ةيزاجس تطال رشا

 ]| تعفدق 00 ربقلا قو ال تلاقف هيئماعت 3 اذا هيورو ههزوىلع رعشلا اذه ريغ رعش

1 

 تد.سل 0 ىسفش هع تا أح ربه ابرمض يف! رضف 1 2 يالوم كا تثتءحر 0 4 6 :ءاعو نيم ردلا املا |

0 
 ديعتا نأ ا ةيراخلا ىننيقلف 15 0 هل عاتبا ما دعب نيرذ 1 نيابة رد يا عف د 3 ” توصلا

 املف هتذحأ تح ارام ىلع هتداعأو اهلا امفدف نيمهردب الا للاوال 0 ىلع تاوصلا

 0 لا
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 :ندرملا ساس ىوحاو

 تاقدأم قوق امس

 روضصم مها مال ىلع

 ه.:اوح ناب 2

 امهالا جاش . ىلاعم

 ماقلا م-املا صروغلا

 لهاكلا ونذالا نياص

 ةملاو دخلا ضاع

 رساههحوناو »*

 لل_-ح>ح الا نذافقو

 زان .ندفلا_قلوو
 5 ل لكك ير

 انوقوم رادلا ئزي
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 بلس اَيَقلك لاوط

 (1)ب كلا عمصأ قشأ

 فتةعلاكر غشالا رخذم

 ردا يوك روش

 تنحل عشرج ماس

 تيفلاف“ كوتملا للا

 بغش وذ ودح وذ

 بقعلاو راضحالاو

 بحعملاو فقولاو

 برللاو :_كحرلاو

 برغ ىف :حيرلا ىرابي

 ْ ىقللايف(5)فورذخلاك ع

 برضال منا ال ل

 ل ثولب 0

 تبضخلاب لع لاكي

 كَ 3 مدق ينثو

 تس وص
 يف اص دل اكلت 8 ٠

 ادنغ ةداع دهو

 ىانلا لو نأ امو

 !نعالا "اع 3 دقل

 لاه نة ضقأ انو

+ 

 ان

 نب

 نب

 ان

 باغ ةمونر> نك

 بنكلاك ءاودالا 0

 بنذ الب رحطاو ص

 سوماق ها قوتسملا فيطالا تعكلا عمصالاو لبالاو ليخلا داي نيج اعلا )01(

 2 2 دن د يحل : 2-8

 ر#«و ليزغلا هطعاو اينشت كتديصتل ملهحاف هيد>او فدولا زاب تاجا دءاولا هللاقف لاق

 لاقذ هف انغب يح ىداولا



 لالا هيف وفطت نيح اوفطتو : رماولا

 «  -ريك انتا عيرابت * يملس نم تبقال دقل

 ريداقملا تاو د يف اهل ينيع تعد

 روذعع وصي اذا د بيش هب ند ناامو

 رولا ترا نفح كلرطا د د
 * ريصاعالا لايذاب ال # رتلا لح“ قير

 رود نم رودلا كلب * ىملع تأ ذاش حواف

 روبسعن تشع نأ دل * .ىلا تاصناق را

 روكلاب عسنلا اهاوط #* تاحوجمد سيعلا نم

 ج2 رديمتا فا رفا * كاك بقح ام اذا

 ريهشتو فاصعإا * تديرافسعلا انرحز

 # ريحمو جالداب * نأ ىلع اهساننا #

 روذلا نظل نمو 2 لادايه
 روعلاك موقلا اياطم * سمشلا يت هت

 ريفاصملا «تاوصإب * حبملا حضفي نأ ىلا
 ريخاو دوطإ لها ع رقلا ديول اجل

 ريجار لا روخلا عم * لزيلا بهبأ ميرك

 # ريمازلاك ايوه * ايجزت نيح ىعار
 رولا جالا عار * بينا تبواح 5
 ريطانفلا ب اقوي ع هذا هدا لعو
 روستمو ضع يف ه # اداه هاو ©

 ووزنم نع نم دج د# صتعلاو ةدوملا 20

 ريماضملا مذ يف ت # اياغلا ىلا ق.سلا هل

 # د ىلع رون هل * قألا 0 ماما

 رونام قدصلا ظفحي * دو يخا نم لاقم

 # ريبحو موتو * صالخاو ماكحان *

 اد نيس كك تالق مهرد تفاأ 1 لكل يطع و ةديصقلا تاع 0 0 ٍديلولا سمعاف .لاق

 | ,هرد فاأ تيب لكل اهددع ىلع ىطعاو رعشلا تايبأ دع ةفياخ لوأ ناكف ًافلأ ني يطعاف
 ةصفخ ينأ نب ناوى ىطعاف ديلولا | عم يدج ريخ هغلب هناف ديشرلا نورهالا كلذ لعفي م

 ينأينثدحو مظملا دبع لاق هرد فلأ تيب لكل بلاط ينأ لآ اوبعو هاحدم امل يِرْلا روصنمو
 ظ
 ؤ

 هس رف ىلع داطصاف ة هيض 3 7 ي دج ردع ىلا جرد ديل ولا نأ دياولا باصأ . نم ةعامتو
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 الو احا رنا ف
 مماع يه و نيج قتفلا انيأ ر

 اهلي نه ةهيركلا باه اذا

 داماك هانكرت رابجو
 15 طا وم اون الف
 اريج ن٠ رساكم تض.هامو

0 
 يضفن ءاقلل ا ىلا انك امو

 ءاز> انل ءالللا كب ما

 اق- نور كوالا نك دقو
 الا ولع انامرا سانا اعلو
 شا فكك اندلو نمرت 1

 الب ها دلو ل لوك

 انيلا 0-00 دقكوبأ ناكو

 انك ءافلطل لوأ كاذك
 انوذ وعظو نقال اومه

 امامثوه يع م

 اناغب نم ةوادعلابي وكنو

 الع انلئاسل اقح ير

 ام هارثو انراح نوذطنو

 الام دحلا نود دنعن اهو

 مارك اال اند للتاو

 د
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 د”
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 د
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 د

 نب
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 0 كه وذ ىف رت اروع

 انافر ع هلم ند و

 اندم اطبو.طا اهمظعاو

 انلزأ غاط ةنتف دئاقو
 اندع مرا لهأدع القا

 اندده نهةيصم تربحالو

 انمع الو ءاللا انماش

 ا نار لدا

 [ندييح مأ نساك زد

 اندفو نا 1 اندفأ و

 اندقو مهانسدو مهاتسس و

 أن دعق مع امو انيشاو

 ادع كام "تدب اذا
 اندعس هنو ا ةم.سدح

 اندد_> م ماودح اب

 انابح وءبل م اواج انل

 اددو نه ةدوملاب دعساو

 ادعو نإ ل غو هؤجتف
 اندفر نأ لزحتف هدفرتف

 ا 0 ىلغي اذا

 51 ة.فرمشملا دل

 نيب سانلاو هءلعلخد اءاف هيلادفوف ةفالخلا ديزي نب ديلولا ىلو نأ ىلا فئاطلاامةم لزب 0 لاو

 'هيلحر ةبض نب ديزي لبقو هيلا همضو ديلولا هاندأف ةفالخلاب هانهممتام ىلع فوقوو سولح هيدي أ
 ' هيذاتساف ىلإ هعاطقناو ىايا هيحصل لودالا ديرط اذههباتال دياولا لاقف هيدي نيب ضرالاو

 دق هيف داشنالا نع ماشه كمع يناهن يذلا مويلا اذه نينمؤملا ريمأ اي هل لاقو داشنالا يف ديزي
 تعب اف هل ن داق كالذ لع هن دقتاو ساب دعت هلي

 ىريس 1 كلاسأ ىنك * ريعلا يف كالت يمياس

 رومةم- تلقلا بصل« ىوات ل تن اه اذا

 رو>- ىهه يف ةأهم * دهعت و تناب دقو

 * ريراوقلاك ىهزت * يملا لومح لآلا ينو

 ردك 2 لا هيه © وكمو اعزاز

 تت تس سس د ب م سس جس جب ووو ل ل وم 2 ل



 يد

 ىف ىعطس ركذ زال نيوعر هس رات توصلا ةئاملا 2 ه يف ديزي نب ديلولا ىلا بدسأ كو

 5-5 نين وص انهه كلك نم ترك ذذ لماك ينال ر َُ> لا 2 ةعنصلاز الو امد

 مد ةراتخلا ةناخلا نم بسوض 82-

 ي ريس وأ كرب ىفث. * ريسعلا ىف كلت يميلس

 روحغم باقلا بصل 3 0 "ع ل ام اذا

 رييفاصملا ”تاوتضاب .* محيدصاا اند نآا الف
 ريراوقلاك انوع * سمشلا عش انحرذ

 دل 1 عضوم يف 0 أ نبال اجش باتك يف قحسا رك ذ اذكه يطس ولا
 هموم ينالانإل هف 3 مهارب | 2 رمل *لا 6 ف ةبام بان 1 المر 02 روزرز

 يطسولاب احز هد طف ان نأ و 0

 7 هبسنو ةض نب دير 0 قع

 نع نآذعس: نب مهار ١, نب نسما نع ع ميلا نب 0 ينادح لاق ميما نب حاصنب لعب

 آف ف.شثل قوم ةرض ا ديزي ىدح 9000 أى ىنقتلا ةبخ نب دبزب نب هللا دبع نب مط

 ةريغملا دالوا 0 همأ تناكف | ريغص هفلخو تام هانأ نآل هدسن ىلع. تءلغ ا و مسقم هي هسا

 8 ل هؤالوو لاق امرهشل اهلا بسني يدج ناكف ةريغملا نب ةورع د دالوأ 2 ةبعش نبا

 ىلا اًفطقتف ةيض نب دير يح ناكو مم .ظعلا دبع لاق راسي نب صاغ . ينبل م طيطح نب كلام

 00 هانأ ماشه ىلا ةفالألا 2 املف هقراشبال هب الصتم هسا ةايح يف ديزي نب ديلولا

 لثم هحدمت ءارعشلاو هيلع ىنثت ءابطخلا تماقو دوفولا هيلا تلصوو سلجملا هب رقتسا املف ةفالخلاب
 أو هدشنأو هحدماف ديلولب كيلع لاقو هل نذأب يف داشنالا يف هنذأتساف نيطامسلا نيب ىدج
 ينتقراف ا ١ اماشه كنلع تنما ول هل لاقو رايد ةناوسوج هيلا ثعبف هريخ دياولا غلبو ه>ارذاب

 يش نم هيلا ت>ت>ا امهمو هتلغ عينج كتغوس دقف كانه يل اع ك.لعو ف5 ءطلا ىلإ جرذا نكلو

 5 ع م هلغف ام رك ذب لاقو فئاطلا ىلا جرن 8 هسعلاف كلذ دعب

 ا 0 زيغو © انهنماي قديمك يلد ىرا
 اند_م اهلئانب تداح ولو + انيلع اهلئانب تلخم دل

 د و
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 اندهع ايم اهدهع ريغت * كيم وتدعو اكتذض دقو

 د ىدلس 5-2 اع تع وا و

 انقر اذا لاخلا انرهسف ب نادلا يام لع / ظ 3
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 0 اياوسعلا لماك وبا ناك ها 1 1 تناك ةيهذم ىشو ةيسزاققح هيا ءعلخوديلو ||برطف لاق ظ

 م ام ع ينال اهعفرا انا لوقو وا مرو همكب اهحيمعو دعئلا دع ند ال[ اهلا

 دسنو يداولا رمع ىلا: ةنابنب ورمع هبسن يلع ولابجزه توصلا اذهيف ءانغلا * دوا ين«ييديس

 00 هتيلابهتا معزو مكح ىلا يللا نباهبسن اذكهم ها قورخ 1 عزرا ماكل ىلا هر

 | لاق يطمملا ديلولا نب ناوفص نع يءدالا ينثدح لاق ةيش نب رمح امدح لاق نوب نب لسا

 ا موني. تاذ لفاك وبا ى

 ميد ريش تملعام هنا * مثل لك ةاذا يف

 لح ةايحنا هنأ هيفدازو همدقشت يذلا لثم ريخلا 53 13 3 هتيفلف 00 هياع علشت

 2 د يف دنل والو تانك ا

 كتنوص
 لبابلا رفصالا نم * لماحإ نأ تيه

 لضاف ف لكحو #* ادام - اهنةسو

 لزاللا نجلا لثم نيتك كلا رفاوؤ قزو هيفاضي أ لاقو
 ليك يلا ناو ده ىح ىلإ حرت م
 لحاسلاب ريدلا ىعأب #* 0 دقو ءاتثيرش

 لطاخلا لهاا لو * ىشاولا نم البقت ملو

 ركذو لماكوب | لحن أو يملا يحيل هنأ ياشملا رك ذو يطسولاب لمر فيفخ لماك يبل ءانغلا

 مهاربا نب دمم نسسحلا 0 (6قرحاو ) مئاقلا وهو يطسولاب المر هيف مكمل 3 يدانولا رمعل نا

 ديلولا لوق يفاهمو لمر فيفخ هيف وشنلل نا هلأ همعَر شيرق
 جيك 0

 الإ فصلا نم © 1 5
 لضاف يف لكو * ادعم“ .اهنذسو

 ىلئان مه شبو * مهدو نه ضحلا ىل

 لها اي ىو © مسيف يف ءهأل امو ْ

 ْ لرلا ةهحوو شارف كلذي(ينربخ أ )لوأ ليش وشنيل هيفو مح ل ىلاو لماك يبأ ىلا هيما حرف هنق

 اهدخأ ديلولارعش نم نان وص ىلع دضتءءال ناك لاق ءالعلا ينأ نب ا نك شارك قرات نواحي 7

 ليبابلا رفصالا نم .#*- لماك انأ تيقس

 اقتبس نم * اك.لساكلا يف نا را

 انرز . ا ف ءاوللملا لئاق نوماما الط لوجو ام بحس ناكو

 ىلا محرم هيون < معدو قم نقلا ىل

 قاينغ يرعشبو *# ىلاحوت يتاللك لوق. نيحو
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 ا!

 هل
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 يملا وسلا رقع + سلم نع كلذ الأ

 مرص الو لصو اللف: نت ِ كعلا نأ

 لفن دنع - كالاه ب ه8 نا داو

 ١ شاك اهديب سرت ل ا نع با 0 :ردالا ضم و تدخل ١

 1 حاصق هل ةثغو هب 0 ام تع رفا تلفف تدبصاف لاق ارامردع الاف 6-2 موري وهو

 هدي يف ساكلاوائثكتم ىلع ىلا دابا عضوف يفان دتساو ساكلا ذخأو 0 ىلع اق بنوو هللاو

 هلاح ىلع وهو عنا رو ثلانو ناثب اعدو ب رشف هيلع هندعأف يا و تنأ يأ دعا ىللاق 2 لا

 مظعلا هللاولاقف هيلع تناك يتلا ةلطاو متاخلا عزو ساجح م 5 طقس نأ داك يت> ًاماق تر

 د# ( يب ريذا مان اركس هييح ىلع كاع ىح برشلو ةيلع هديعا تر ف 20 ىد كى حربتال

 هللا دمعنب باطملاد.ع مكملاي أن 5 يف رآلا ةدءاط نب زب نعنع 0 نع دامح انثدح لاق دي زمنبا

 نافعنا 0 0 وركن هللا ديع كَ مساقلا رم 2 يف قرقعلا اب امأ يفأ هللا ولاق كلملادم 9 دزنإ

 زحر يف هوءهقنو يدب نيب هّتعض وفر ايدي توعد ذا ةقر هاو ئداولا رهو بعشأ يدنعو

 : لاقؤ يداولا رم قح نم كو ناكف

 نامع نب ور ىلوم انا # نذاز نئا انا دواد نبا انا

 ينخأ لوا أن ا انأ * يراقلا ماع نب 0

 تءوهس له و كازذ> ا يا هل تاّقف كل ا ا لدتا كورا 0

 نا.قام 7 نهدنع تناك 1 كَ الو ي رخف لثع لح رخف لهو لاق أدع رذف طق ادحأ | ١

 صحا ىلع نوصعل بصخغل يف -_ يف

 م لماك ىلا راخأ 2

 كاملا دبعىلوم هوبأ ناك ل ١ ليقو هيبأ ىل ومناكرلب ليقو ديزي نب ديلولا ىلوموهوليزغلا همسا
 مهعم لد وأ مهاب د يف تام هلعاو ها ب مايأ دع ري هل عمسأ و ا ءطو اندحم يف ناكو

 ينَع لماكابا نأ ينئادملا ن زا را ع نعت زخلا نب دما انثدح لاق ىلع نب نسحلا (قرحا)

 5 د مم لاَقف مويتاذ ديزي نباديلولا ٌْ

 منأ مل ليل تبيفادبو # 1 نه ايلخ ناك نم مان

 رظلا يناهمت موقلا فك ايف 6 . فاه لاك حمض قرا
 مسارح ىلقلا يفوذبد نا امح نه انلو يملس نا

 مد ْن 0 شع ايان وا هنن تدكشا ينايس لق

 كا ادا ابابا با ومو سسيسسس و اييصمسسامل تنس يسوي يسب م اسوس بم اس يم اح يسجل اسس جس اال ياسا ا سا يتتاب مكما عدس يس يح سل افي و بج و حيسصتسم ووصل ين سيسي يياحا

 0 ١
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 0 كد لاق حاولا واط 5: لم ”و1 يد لاق ناك نب عناراا يدع لاق ءالعلا ينأ نبا

 هيف لاو هلّمم رك ذ مث جرملاو ءاحورلا نه نكد رس لوشإ يداولا رمع تواوس لاق ير

 ىح يداز ناك اث لاق ينادشنيف نال 5 و يندلأو ف شحوتسمو ينءيشدف نان مع انو نا

 لاق تا هيف ىعارلا هفصوام تب رحو هريغ ةئيدملا تحلو

 م22 تودصلا اذه ةيسن جه

 لقموص)
 اهدوهسو اهعمد ىنع دواعو #* اهدودصلاطو ىدعس ترجم دقل

 اهديعب ون ديو ىل يي لق شرالارأ * اهضران ىدعس ترزاماذا 5-1

 اهديفتسي نمل ايندلايف دلخلا يه * ةشيعم سؤب قلت مل ةءعنم

 اهدول> سفتلاندلايف ماد لهو #* ةراح كلهال تمدام دلخلا يه

 هد نا يانا < دو ىلا ىك نع رصتلاب قاطق.لوا لاقت زر نال ءاتفلاو رثكل رفشلا

 دل رسل انت مد وهو دارا رح ىلإ تفي لمرة فد هقو لي يا اروح ديزل
 نع هوت كوغلا يف اهرئاس ريثكل ةديصق نم تاسالا هذهو وه نا معا الو يعارلا نع هاكح

 0 يذ. ام دعب تاسبآلا ماعو هراتخمو هلزغ ديح

 اهدومىل نيتب املو اذكلو

 اهديش نهاالو لقع اط سلو

 0و ا يتأ كالنق

 هور ريغل انه تلق دقو
 اهربال نم سفنلا ا دق ىلإ هدوب النه باقلا دول 0ك

 ايو ءديبك تيماء ادهم نع 0 لهاندعي يرعشت لالا

 امدط لال ١ 0 ناك ولف

 ةنعلا مك دال تساو

4# 

# 

 ند

 د

 اهدياج م >تساوت:>وتعيرو # اهركذبت نزح سفالاتركذاذا

 اهدودهاديدشامندلايف ناك نأو *

 اهدوقوس شف تت داوأ ناو #*

 ن

 و 0 ا ةذير ياني ذتحبسأ

 ٍ 3 0 ل و د " ةحارسألافأسأب د 7 . :

 رمم لاق لاق ةيايع نب بويا نع هبا نع قدا نب دامح انثدح لاق ديز. نب دم ( ينربخا )

 141 عافش نه عمتي تديلاداك دق رخأ توقاي مكاخ هذ يفو امون 6 ب هللا ىلا 60 ىداولا

 ةكدعنباو يتااتاسالا هذهيف نغ لاف ىالو.اب هللاو مأ ت باق كل ههأ نا 00 يفذل عماجاي ىل لاف

 قيقوتلا ا ا اقف كل هت مءاظو يدار (يمأ ناذ ثأادش ني

 تس وص



 .(زسبر
 تت سسس  بوستاا ب بلا ا ]| | | 1 1020001١

 مد هبسنو ىداولا ز < رابخأ 1

 ا اسدنبم ر ع ناكو نافع ن نابع نب وزع يلوم ناذاز هدجو ناذاز نب دواد نيرمع 56

 قدح عادا نيف اق مرجلا ىلا مدقأ نام يرق ىدلو لها سنت د , مكح هنع ءانغلا

 ىرقلا يداو نع وم لوأ ناك رطم هيحش توصلا بيط ناكو نَهآو داحأف عئصو

 لتقو يب رط يي و يناذل عماج ةيهسل ناكو 0 هدنع مدقَتف 5 مايآقف ديزن دراولاب لصتاو:

 ءانغ هيفو ديزينب ديلولا لوش رم يفو سانلا نم هبهدهع 3 ناكو هينغي وهو ديلولا
9 

 ظ هس وص
 التحف لوقلا لاق نيح «# رع قف تركق قا

 احرسلا نسمط دق رش * هب ريتسملل هنا #

 احلف يذلا موقلا كداعس 7 همظنم عا يفسغلو

 اعدناف رعشلا بال: * هين ىقاولا لك

 | نب ا (قرخأ) اهارحم ٍيفارصنبلا فيفح جزه يداولا رمعل ءانغلاو ديزي نب ديلوال رعشلا

 0 ديعم عف عمتج يداولا رمع ناك لاق سل نع قحسا نب دامح انثدح الاق دب نم نب دمحو ىحي

 هلا ءاغصالاو هعدقت نه مهروضح هعنع الف ديزي نب ديلولا دنع نيئغملا نم اهريغو كالامو

 لاق اذا عاج ةيءجس بلو قكو هاش م ناك اتاو برضضيال ناك هنا ينغابو هل ضصاصت >الاو

 هناغأ 0 1 اولسشتلو ءائغلا هنع اودحأ يرقلا يداو ىنغم نم هريغو 0 5 نأ ينغابو

 رم هددعو املاح 2 ناك ديزب نإ ديل ولا نأ عيب رلا ْن' مالسلا ديع ىنادحو ) قدحسأ لاق (

 ردعل ديل ولا لاَ ديل ولا مأ ىلع فدعدملا كح ناكو لقعلا تأ ءلض ناكو ة ةشر 2 يداؤلا

 عا هن ومسح مهو ا هيقر 35 يبدل ع ا هللاو 0 و ءاتغ دقو ,يداولا

 يداولا رمع هل لقف + مهو ديلو || بضخف كمأ تاذل عماج انأو هل لاقف ديلولا ىلا هسأر عفرف

 ك0 قحسا لاق 4ع كا أ 37 وهو لّقعل 0 حاص 50 ةقر ل لقعإ ام كادف هللأ يناع> .

 عبس مءانغ يف نعل ًاناسنا تعمس انقسلاو 3 نيب ةليل ل نأ ادب لاقيداو || ر“4“ نع تدداحو

 تسوص وهو هنم 0 طق

 اهدا علا ول هد تأ تا اذا هد * اهسلح دو ع تارفكا نك ِ

 ١ وضع باهذب ولو توصلا اذهمللا لودولا ن 3 ا هللأو تاَققف ا قاحار نع 8-15 تدكف

 هتملعأف توصلا بحاص وه اذاو امْع يعرب لجرب انآ اذاف فرسشلا نم تطيه تح يئاضعأ نم
 ؛ كا ق ش ديا ىنكلو ام يرق يدنع ناك ول هللاو لاةف ىلع هيداعأ هتلاسو هيلا يندصقا يدلا

 هتذخأ يح ا 0000 نمو نشسامو طهلناضاكاو عبشأف عئاج اني تع :

 ظ يمرألا ريخا أدع ) ينأدح ( لاق هتدحو دقلو ةنيدملا تاخد َىَح هريغ مالك ىل ناكام هللا وف ْ

 ( نو جت نأ 5639
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 ا ةنملاق ا 2 لاف دشرلا ىلع لخد كلما ديعنب ديزيينب زمغللات | نا ءادمملا نعت رجا

 هللا محر لاق ديزي نب رحغلا نبأ انا لاق يناورم كنا ولو نم تنام لكلا 50 اهمأ نم لاق

 اهاضقق ك1 يلا عفرأ هءلعاعمج ةفلذ اولتق معاق اع. كمح ةلتقو صقانلا ديزب نءلو كمح

 ةليلرك ذ لاقيرقنملا ديو-نب ءالعااانثدح لاق ينالغلا انثدح لاق يلوصلا ىحي نب دمت ( ينربخأ )

 نا نينم ْوملا ريءااي ةمش نب بش هللاَقف ا 6 ًاغيرظناك لاق 25 ديزي نب ديلولا نينم ؤلاريمأ يدمملا

 عضيل هللا ناك تكما لاقف ا در نك لا الا وتل لور د عرضا نا كلو

 انثدح لاق ةزاحا زيزعلا دنع نب دحأا هب 0 دقو كولا ا 0 نم دع هتقالخ

 دنع ًاسواج انك لاق هسا نع. ةسش نب بشيفريذعا لاق وره نع ليقع انريخا لاق ةبش نب رم

 6 لاقف ةيقفلا انالع نبا ماقف اقيدنز ناك دبتحا ىديلا كاف ديري نك دلوا[ !ورك ذخ يدوم

 0 دقل هللا نمؤبال نم ةم الا 1 ةوبنلا ةقال الع يلون: نأ خرم مظعأ لحونع هللا نيئمؤملا

 ترذح ذا ناك هنا ( ىنثدحو ) هتالصو هتراهط يف ةأورع هنع هب رشو هعالم يف هدهشإ نك

 ضيب بايثب يتؤيو ءوضولا نحيف أضوتي مث ةغيصمو ةيياعم نم هيلع تناك ًابايث حرطو ةالتصلا
 عوك دو نوكسو 2 نحو ةءارق م ةاللص 00 مف ىلصيف ةفالخطا بال - نم فاظن

 لاعف ا ا وْطو هبرشملا دوعي مل كلذ: ليق:ةءلع تناك ىلا بابثلا كالت ىلا :داع غ عرت اذ اف دودسو

 ءراجا توصلا ةياملا ةلمح يفو ةنالع نبا كيلع هللا كر 1 تقدص ئىدهملا هللاقف هللا, نم 0

 معا هللأو ا 2 انهه ا 5 ديل ولا ردش نم كار ةدع

 مد ةراتخلا ةداملا ن هما ع ول

 ىقاملا ىنهعومدلاب تقرش *

 قاركناسل يفويباد تنا * مث

 قا 1 قرب احح 6 :فاذلا نم لو ي اقلام
 قارشباط ىعادلا حيصيوأ * ىمياسراد يي 00 1

 اال ها ورع دو رملا يرخف 0 لك في رشا تارا
 نمحرلا ديعا تاسالا هذه ىوري نم سانلا نءو اذه ىنمع هلعلو يطسولاب ل اهر مر.ةخ هيف سلا

 يحاس 1 ران ردك ع حيحص دلوال وهل كلذ 07 0 0 قا يل هوا يبأ نا

 امفهلوق كلذ نمودنم هلوشب اب يلابيالو هرعشىف عنصتينكي ملهنال يماسإو ا راس قر

 تصل عم
 داك تلا ىلا سطس حولا ن تقلل مال , أ

0 

 كاحعش دقام هاحعش اقيفشو 03 0 5 لصولاب ىدناف

 ياشطا نع رصصتللاب لمر فيفح كالام :هانع



 مر ذأ مأ ينم نومقتتام كاكا اخأاب دولا هل لاقف ىك يكل ةسع نب در هل لاقن
 يع تال مةثام لاَقف نؤملا مكلنع تعفدو ار تسحر كلا ةيطعأو م ؟تاطعأ

 0 كي ا تاما لك و روما ب رش ؤ هللأ مردحام كاهنا كيلع مقل كلر هس

 انف هل ملأ وح امف ناو تدك اف تقرغأ دقل ىرمعلف كساكساا اخااب كيسح لاق هللا 0

 اوامف أر ةبا فحصملارشاو ناع هوك و لاق فوعشلا داو نيلح راذلا ىلا ْعجَوَو ت ركذ

 عدبز هل .لاقف هينح ىلا دلولا فيسو لزق ةيسنع نب ديزي طئاخلا الع نم لَك ناكف طئاخلا

 نإ ديرب وهو هدب ا 2 هه ريغ ةلاح كلو يل 2 فذلا تدر ول د.لولا لاَ كفيس

 ىلوم سيقو نعل ديعو روهت نب روصخم من ةرعشع اخ ند 5 هيف صاويو اب هلذ دب

 ةبرض هسار ىلع يماسلا نمحرلا دبع هبرضف ةعم يبا نب دايز نب يرسلاو كلا ديع نق خ0

 2 اةعم 0 21 تصف هوح ردا ها نعد هور 7 ههحو ىلع دايز 5 يرسلا هب رخو

 بقعلابههحو 2 يتلا ةيرضلا طاخو اعقل ةقالاغ وأ هس 100 هودر 0 هع اوفكن رادلا

 نعال | مس ساق قسافلا لقب نع 8 ئمؤملا ريما هدأ لاقو لح م 0 0 مدق دبا زي ىلع ا 0

 ديلولا لق الو لاق 2 عض وم د 2 ام كلذ دعب ديزي علخ نم ناك مل ها - هل

 غبصالالاقف لوتقم وهوديلولا تسا يف هفيس لخدي يرسقلا دلاخىلوم نححم وبالح> ديزي. نبأ

 هينبا مهذذاو ديلولا لتقيف ىلكلا ةلاؤذنا

 ماهو سمش دبع ْن همهاداسو + أهاك 0 دو ًاسق 2 م 3

 مهار دلاب هدهع ىباو انعو + دلا#+ نك مولا بم انتو

 د 000 أونامل ديلولا ا 2 03 ل ناح ف هن كيس اودهش 1

 و يل لاق لاق ريرح نع ء ىلكلا نب ماشه ن عة نع دامح نع ء يحب نب نيسحملا ( ينربخأ )

 : هقسوع لوقأ ديلولا ينغأ تنك يداولإ
 ع

 الايخ تالا ه مالظلا س اغ * طساوب تيأر مآ كسفن كتبذك

 يف ندللا نأ لاقي همد يف ظحشي ةحارد هدب قراف دق هاون َىح توصلا تححتأ ام لاق

 دهعلاب |.معياب دق ديلولا انبا م |[ كتلك و كو اولا عماج نال لاقيو يداولا رمعل رعشلا اذه

 لعشم انته نا 0 دب زب 5 لخدو ءارضخلا ف اموسخ كللذ دعب ديزي [هدحاك معتق هدعل

 ىلع نا ا 52 هر نامعلاقف م ع 0 هعلخو هبرضض دق ناكو دياولا امهابأ مشن

 ناورم ْى ني وا هللاوو اماشه يم هك 56 لاف مأ لاق ينأ مثنأ لاقف 3

 تان كيو لثم هل 3 كوشي ايمكح تمار تنك ناف كيحو ىلا رظناف مهنم 321 تمحا

 ترخا» نب دهشا اند لاق لع ن نسحلا 0 كبش كح نرألا قام لاذ © ب
 انل ا 0 موقلا تيل ينايتحسلا ب وبا لاق دلولا لف ال لاق تراي نب ةعلسع نع ىئادلل د

 نبدا انثدح لاق ىلعنب نسحلا ( 5 ( ةنتفلا نم انو كلذ لاق امئاو لاق هولتقي مل انتفياخ



)4 
. 1 7 1 1 21 3777:1505 1 

 ةعتانلا لوق لثع وهو ديزي سانلا منان حج راهلا فضتنا اه

 0 لاقعا كافرإ توا ىلإ هك [واقرا نئطلل نبع اازنتسا اذا

 دمألا يدانف احلا باب فقوذ 0 نب كلملا كيع نب 0 نب ريع 0 ع ديزي ا

 7 ءاطعلاب عاد نسا ١! هل عيابق مه مرد فلا ةيوعمو ءاطعلا يف رائد نو 0

 هاف ك4عم تدتنا ند لاقو ز رب زد ءلا كءع م ديزي نإ ديلولا لاق نمل سانا ديلولا نإ ديزي بدبو

 ديلولا لق مهائاوف راسف لدحر ةناءا هافاوذ 3 ولا ني زيزعلا ديع ينل ضو ةيربلا 1

 هيا || نمحرلا كيع ند بوقعلو روه# نإ روصنم ميم ا رف زيزع || كح 0 هودخاق ا

 اب 0 ول و اوافأف يمخللا 1 نب ديو ىنا غلا كلام نآ نب تبتلع _شو ةلاَؤذ نب غبصالاو

 ديل ل نإ نادل ري-ذ> 30 هيلع 5 هوحارر كاف ا ىلا اود ا ديل ولا لاَؤ راسا ١

 ىلع 3 ا لاحرلا بنا وس لعأ لاقو 5 كلا ديازلا نيسر د ل بولا قا كيحأ يفا

 لتقف كايف رييكحص مسه نكي لو مسهتاب أ سايعلا تورخ# د مهو ىعافالا ضعاو لا

 جاححلا نا رب رع ءلأ كيع غلب و ايما تت اوناك نيذلا ةيشخلا دالوأ نكد هو يس ملا نام ديوب

 نوقلات مكنا لاقو ليخ ةدب رد ّقك روب ل روصنم ل ١ را د.اولا يأ 3 ولا 0 سايعلا نأ

 بعشلا 1 اومدشو ليخلا كلت ف روصنم جرو ىو بعشلا 2 هوب هعمو ديلولا ل سايعلا

 روصنم هل لاقف مه.تشف زيزعلا دبع ىلا لدعا هل لاقف ناك رده ف وتب هكمز سابعلا اذاو

 هل لاَقف ويزَعلا دع ىلا هن وق وسإ ه اواقاف هلل انا لاق حرلا ك.ترصخ نذشال 0 نيل هللاو

 0 زءاادع يدانم ىدانو عيابدق سسايعلا ا كه | ولاقو ةبار بحصلو 7 ديزل عيازيز ملا دب 0

 ود هللاو كله ناطءش هناا عدخ ن 5 فدك سايعلا لاق نما وهف ديل ولا ن سام انعلاب قل 5

 نم د.يلولا لاقو مولتاقو 0 يف دياولا ىهاظو ساملا و و دياولا نع سانلا قرفتف ناورم

 4 ءااوم نم ملحر هل لاَدؤ مع امس ا 2 1 لاَ سو رةدعل ةعامج ءاخ مه ردنا مم هلو نما 0 ءاح

 هومرؤ طول موق ةاج 0 ارقالر مهادانو ةئيسنلاب هيف لماع امو نيئمؤملا رع اذه علل

 لاقو بابلا قاغاو رصقلا لد كلذ عمس اهاف ة راحشلاب

 تسلا ومص

 ا كدب. و الأ 5 6 00 قو ءالطلاو يح 100 3 اوعد

 الاديب ديا كك تّشاعو »*# جاع ةلهرب ندع افَح صام اذأ

 الاقع تديحام راع أنا 3 كيش مككلم اودْح

 الازه تيارفأ نأ قود الو #* 5 هر عار

 دقو عملا اذه يننغ يذل عماجاي يداولا رمعل لاق م * شرح نع يس وا ان المر يداولا ر ص ع

 17 يا فر ل مكف ايوا روك ديلولا مط لاقف رصقلاب دنحلا طاحأ

 12017000171 1 ب 1 مت د تمام



 0 ا 00

 اوءتر تحلم اذا بائذلا نا * مكسفتأ سانلابائذ نمحلنال
 عذ و قفل ةيككت هال مك ١ مكتوب م ك1 نر

 || ناكىذلا هناكم نيبو قشمد ىلإ لقا ديتم وهو منعا ديزيل عمجتسا املف. هلاحر نع ينئادملا لاق

 ْ هل عباب د و سفنأ ة ةعس يف ا ع م: قشمح ىلا ليقف لال عبأ ق_شمد نيبو هيف ايديتم

 || دورح نيبو دورحبل ىلا دايز نب دابعل 1 لاف ةزملا 0 00 آ هل عيابو 2 لع

 ْ 4فنت يرف مدح لب: ول 0 لحر مف و اولزاف رح ىلع نيمتءم ةعبس ائيلع علط ذا ةإ> ص قشمد و

 || نم يدنعو الف عيب امأ تاقف ماعط نه هبرتشن يش كدنع لله ىلل اولاقو انوث هياع اوقلاو مانف

 || زيناوشو نمبسو لسغ نم رضح اع مننا واخر فو اجاجدم ل تحذف هلحمفاولاقف مكعبشيام 0 :

 || متانلا رفسو مهض»إ تفرعف ادغال اورفسف لك ًابال موش وه اولاقف ءادغلل ا الما

 1 ك1 داك هءاحأ نء رش ىف البل قشمد اولخ ديل 00 20 0 هتف رعف : ولانب ديزي وه ب

 |١ اوورضفةيواعم لزيم اونأف ديدش رطم مهباصأف ل ا.ه قشمد نيبو اهدبو ةزملاب وهو ذاعه نب 0

 كا «ط ىلحر يف لاق هللا كحاص أ لخدا شار فلا ةيواعم هل لاقف ديلولأ ن نب دز اولاقو هبأن

 ملك مت شارفلا ىلع ساحو طاسلا ىلع 2 0 يب دب رام لاقف كطاس كيلع ا نأ

 ددع موكمك لاو 0 1 م د ناماس نب تبان راد لزنف قشمد ىلا جرو هعبابق ةبواعم

 | لع ذي فلج 0 لزنف جرش ءا ولا كلملا دع فاش فسو نب جاجحلا ن ا ا

 لصور وهظلا لع عجأف هسأ يزيل منو ىعا اسلا هللا دبع نب فك مكمل جا ىلعو قشمد

 ٍ ةناقللا ىف ةاعملاو ترغلا نيب ةياخا ىلا دن لدراد فدع رف جراخ ديزي نا قشمد لم اعل

 || اونذا اذا يتح سيدارقلا باب دنع ءاضنم ىف ودكم تاهو ناو عبس ةئس رتسالاى دا

 ليالابددسملا نم سانلا جارخاب اواكو دق سرح دحسءالو 5 قاتلا عم دحسملا اولخد ةمتعلا

 || ةروصقملا باب نم رادلا لخدو باوبالا دحسملا باص قاعاو سرها جرخ سانلا جرخ اذاف

 || اطانتو اوحرشت سانلاب سرحلا حاد ةمتعاا سانلا ىلص املف جرو اهظفحي نه ىلا خيتافملا عفديف

 | الا دحسملا يف قب مل يتح باب نم نولخديو باب نم مم وحر اولعحف صقانلا ديزي باححا

 ْ ا مث لاقو هد هاكر ا عع ىضمو 26 دج اف د بامحأو سرا

 ١ 0 دعاك ايلف الحر رشع انما . نمو لقأف 0 هللا نوعي رمشإأو نينمؤلا

 اها [رااكو ةروصقملا ب تاو اود كا اوضف مهباجسا نم لج انام اف يقل

 د ناركس جاما وب وبأ اذاومداخلا -- اولخدوبابلا مداخ مط حتفف ديلولا

 ا عن د ىاشتلل نك يلعراو 2 رذحم ناك ن لك ىلإ ل انا بحاصو ترسل

 || ىلاهباكا ثعنو ا نب د# نب كلملادع 0 كياعي ىلع وهو ص اعلا نب ديعس ىلوم

 ارك تلات انك وانك ض 056 ل آلا ةودغدباؤنالا اوصتفتال نياولل لاكو .وان ا

 نك 0 ةررردلا نم ماشه ن : ناواس هب مدق ريثك حالس هيلا ُق ناكو نسااملا يف باونالا

 يلا يبا نإ ثد ردح عم هز 3 دعا ءاحو أود 3 هود ق أريثل اناناس وناتعأو هوضق 3 .آلا
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 إ

 | انك دال افا اننويعن ع باغ ََ 4ة:عقدف نصر الهش اَرَب ترعذو 1 9 هلمتحاق هيعمل دخاؤ

 تكلا د نب ديلو || رثك | ل لاق ينئادملا نع زاَرخلا انثدح لاق ىلع نبا نلا ( ينريخاو.) هب

 0 لن و ف ط رفاو ا داو 0 طساو 6-30 ب ارش و تاذللا 2 كخبعاو

 ف ضع ىلا م ماتا ا خان ان وكي ملو هدعب هذبال دع دق ناكو هوهز و همايأ سانا

 أ ىاعلا هال يشق تاو سس كلما دنعنب در ولا 2 ضقان 7 ديزي كلذ يف مهاوقأ ناكو 2-5

 3 ير هنلا اكشف ززملا ك6 10 ةيعأ يف يق 00 قرع نك

 ْ 5 م اع ا هربغ 8 ىثمو هع ند 0 0 م 1 ديال 00 هللو هو مثكأ

 لاَقف ةفالخلا ريفا يكد دق هنان هل ضرعو لوقلا هيلع 00 4ءمو هبخأ ىلا داعف 3

 يف ع نأ هللا كنتدشنف ود هيلا كب تهحول دما اع هئماال ينأ الول - هل

 هموقر ؟ ذب لاةف كلذ ديلولا م غلبو هسفن ىلآ سانلا وعدي لعح و هدنع نم فرصناف اذه ن .|

 هس وص هعاخ يف ضع ىلا مهضعل يشهو

 تاحمدم فافخمي * ىوموضرالا قس
 نات رش اوزيبك :*© يعوق لاناما اذ
 تايساحت 3 *او راصو يبا وفختتساو

 هذه يفو رمصتللاىروخام ىتثمدلا كن لماكي نال ءاتغلاو كلما ديع نب ديزي نب دللوال رعشلا ظ

 ديزي نب دياولا لوقي ةديصقلا

 تانتفلاب اءاه ن ديلومويلا حبصأ

 ةالفلاب ساكو قىدخراو حار ع

 ةامرل ةامرو * لالخ اوكا

 نع ىنت ءادملا ينثدح لاق ث را ب دمحأ اير لاق ىلع نب نسح لا ةلَمقم ِِق ا ) قريخاو (

 اع ن1 هيلو ويخا نع 20 000 ندا و ال و1 نا راو ءاهس 5 هيربوح

 وللا ىلع نم داو و نب ةدلسلا مظا امل كلملا دنع نب ديزب نب ديلولا نب شب ينأ لاق لاق

 قفشأ ن 0 هظعووس الا 4ودشس تاذللا 2 كعبعاو ب نعمل ناد ىلاوو سانا عءاسدجم او ديصصلاو

 انآوديلولا نب سابعلا ى 1 ل يبأ لخدف هعاذ ىف اوبد عش 0 مل املف نع م هياع

 هاهم ٠ سابعلا ناكف دياولا نا م 24 - 8 نإ ديلولا ماخي نأ ٍق مم كب لعءحف هعم

 سايعلالاقف هيلع دريو ىمي ملكي نا يئثرت# يف أ وا 0 ,حرفأ ت 2 هءاع درب ينأو

 سايعلا لاق“ مك الاه يف نادك هللا ن نأ نا وع يبا

 مفدنت مث ياست .لاولا لثم * نتنف نم هلل ىذيعا ينا

 ارعدراونيدلا وما وكسم ساق » 8-2 ا دق ةيربلا 7
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 9 وص

 ا ديسبم الق جسيهف اليل ن # ادقاعلا ىلا أذ فيط ىرمد

 ايلا يماَش نز<ي تنايق د ةلع لع 2 د

 ادهم وحرتو انف دوعلل للا # لولا كعل نامع لماوأ

 اد اولا كلت يحرر ديزر #* هرهد ٍق نط ذأ اك

 اذنسعلا اهم كوتل انمى * هرقل ضاق داع ىف نآف 2

 يداولار ممل .هقو' ةنان تورمت ري دو ءايقألا يلق تاوصأ نه مدت قش نا لل
 مكح نع ريئاند تركذو مكمل لير بيع هيفا يتحملا ركذو يطسولاب يروخاملا نم ًانل
 00 لان المر راح: ١|لضفل 4 0 نو كلام يناثلا ل 2 نأ ش اح 7-0 يداولا رمعل و ظ

 ىلعأب يض فرط يرد وه لاق ا ريزلا نع كيعس لإ 12 لاق ىلع نب ا

 لاق و ردلا دبع نإ ع 00 ع 2 دياخ لاقو اع دا ولا ناماس فيحصل اذه كل 3 ريوغلا ١

 0 وهو نامعو م ل عيب دق ديلولا ناك لاق قحسا ىنثدح لاق ةبش نب 00

 اءياتق َ يم صقانا كلل 2 ولا 2 ديزي اهذخأو' كالذ نولعش 11 3 وو نال عير

 بقع ينأ نالوش أممفو ظ

 00 نار 0 2 وه ركسل 3 كل مف اذا

 ءالعلا ٠ نع كا ل ةلدجع ن ىلع يح كاران تا

 ديل ملأ لع تاكل ةبونمأ 2 هتلاقع كوع باك نم لدحر ناكو 0 ديل ولا ناك لاق را ملا

 لاق ريا رير>ةنم :ىلوديام اذاف هثع هسار عف ر دق طفش امه ا 00 ينكلا كلذو امون

 هدعل أس ثعلب الو هلق انسب هللأ ثعتري ل ىنام اذه ءالاعاب لاَقف ك رع 0 ا

 نام زم راحل يباكلا هل لاقف كد نر يذلا اذه ع رغل الو 1 قا نيئمؤملا ريمااب ل

 ءانم لعدلو !| عم تح مث امايأ 3001 ءالملا لاق ثردحلا اذه 0 ءالعلا نأ كلل لقأ ملا

 نوذرب 00 ديلولا نا هدنع نم لزيت ذأ هدنع يلكلاو ه قر ركسع ىف هانب ناك

1 
 العد دق داو ١|و قب ؟زلأ اذا و هاك هروص لل ّق اذاؤ 0 عقرف را ءالععاي ندا ظ

 ا

 ا
ٍ 

 كسلا نع تاع ارحصلا ُُف 4 يضش كلذ هيوذر لع جر رسام 5 نم ا جالم

 كلذ ىنغاتف ا رح داش هودرو ع 20 ةميص قة :ههنولمحأ هن 0 تلورصاو الا رمش ف

 33 ردا 00 لا كابا 0 ! "تناك كفو بارمعالا كئلوأ تل 1-0 0

 هللاوذ نوذرب ىلع انءاع لبقا اولاق ل>رلا اذه ةصق 0 3 مل تلقف ردم و مفر ح> آل

 صيب باس هيلع ءامسلا ند لَو ضقنأ أ ذأ كلذ ع مق 4. :هارف 5 نك ةاتتص ىلع ليسا ن هذ هي :كل

 2 2 2 7تتتتللا

 سس ويا“ >_20ل7/1ل-2 -ُتُ-ُ:. 29 [؟بؤب 2 2 ب يب_ب_بت_ 7؟ت؟ت؟©©؟ 2س سس سة نس

 هدايا يمل ررهش2لالالالال سس سلما لاا



 لوحالا تاءل> هف تدساق * ل و عا براي

 000 ل لولا رك لو رادلا نع كرطا نإ هكا ندح لاق لع نب. نسحلا ( قربخا)
 هيلا هاعنف لمت يتح هيلا ءاعني نا دحا ردقي مف ديلولا نب نمؤم هل لاقي نبا هل تامو هب ماقأف هل
 قلارإ تل حط دلا تاوسألا نم ءانع عقلا اديه ىو دل ولا لاقن انعم ناكو 0 نا

 : هلق ديشرلاو

 م: ىحن نب ىلع ةءاور نم ةراتخلا ةناملا نم سيشل ومص ع.

 عجار هللا ىلا ينا هل تلقف * ن.ءومل عادولا» نانس يقانأ
 عباصالا كيدي نمتاشوتابه * هبارت هياع ياعاد اع أ الأ

 ملاخالا هياع م اه فكف * ةدالح روظاو عمال نولوقي

 فالطابل والا ليقثاا نم طس والار دقلا نم زاتخلا هنو نتاكلا نائس هانغ ليوطلا نم هضومع

 نا ل لبقو ورمع نع ىلع ولا لوا لقت تفيفخ لماك ينال هفو قحسا نع رصالا نرخ قرروا ١

 ا اند ناكر ند ١| دبع نب دحأ ( ينربخأ ) ةليأ بحاص نيناونا نع هللأ كب ءا ان هيف

 فكر ارمش دلولا تداوم يب الا نعام نا نا ديو كاقا لاق وربع نب لمع تدع لاق

 وهو هب هتمتدنل ولا ةيراح راوتلا ىلا

 ديلوال همذملا كح فان ديا صمالاب ءافلخلا ىذم

 0 از رف موا ول عر د نعل لدا
 دياولا هلآ كم

 دازو ا ىل ”شافمدك نم. مولا كح تبل
 ىدالع © فا راط © امه لذيأ" ةوهق
 داو لك يف فاه ع ام <كلملا لطف

 يداشرو يحالفو * يحالص كاذ يف نا

 أ لاق يصمملا ديلولا نب مهاربا ينادح لاق ةبش نب رم انثدح لاق سنوي نب نكيسعا قرا
 ءابطا صن هناذ ءانغلاو كايا ةيمأ ىف اي كير نيس ولا لاق لاق ىرشلا هدا نب نوره ادعت

 هوينحف نيلعاف 0 اف ركل لعفبام ل روثيو ةءورما مدعو ةوهشلا يف دزيو

 ءاملا نم ىلا ىهشاو دلال 0 ىلا حلا لا نعل كاف ناوكألل قا واجرل] قو. ءاحلا ناف ءانشلا

 دعا انيدح لاك لع نب هاا لاق نا دولا 00 د

 نام 0 اال دقع دقو هللا تلذد لاق ديلولا 0-0 ضع! ىف "لح لاق يف "ادملا ن ثرحلا

 0 وضعلاقف كيف ه 3 خخ تحووس دقو 0 ١ 0 عباس اولاقو كد 3 لق 0 5

 ١ لومي اهنا ينأ كعل لودحالا ن 4 تقل اك هن ىتاف يريعغ 0 نيد و يندب ل اخ داق كابل



 هس ارب لاق م هدب سارلا باقي لعحو هئم طرفام ىلع

 همس مص

 لم اغلا لم 5 قع هنأ ىبه ذب ادو> د

 ل كال تبللا ع نه هيف

 لياظ ع يرد ىلا َُك

 لولا قود

# 

# 

 ليوطلا نبا ماظع هيف * تلئمض ريق هلل

 #* ىون نأ نءضآ اذ ام

 * اوه نم 2 تنك قف

 ا نا عل تدعم 3 #

 نع ربعنا لوألا ليقتلا 00 ماس هيف 1 ىنغو ور< نع مل _-ولات لقت ينا' ضيرغلا هانغ

 | نك 00 را 0 ها 0 را

 نع 1 ن ع ) 000 5 3 1 لق جنح ةدلدد .الا هدلعإا شعل هنأ لايف ب واعلا

 نمأعوب ديلولا يتاعد لاق ا لا دامح نع شانع نبا نعىدع نب ميطا ققو هلأ هن نع تالا

 ( هيدشن اف سيسنلايف يدغعنأ لاقق حبطصأ دقو هلامدن نمةعامح هدنعو علاط رءقلاو رحسلا يف مايالا |

 د يدع لوق هندشنأ م م "يذل شمل 5 رك راع

 يدع وداد ف م مرا ول 6
 اذ.ح ىالت اذيح #١ ةماد : 3

 علطفه رهظ م 0 ا هيلا ًاموأك هشلا 4ر أ غو ناكو 0 للا هل 5 عفر مْ ب رطف

 | باق معوفنإ لاق ليداتلاو قوالب دا ف روتلا واؤلا يمك فزع و فيدو نوعبرأ هنما
 00 مث رجفلا عوولط ىلا ديو بريش, .لاز اق سشلا هدشن| كلذ لذا يفانأو ىس[ دا 1
 سمشلا تعلط يتح انقفا اف ةفايضلا راد يف انوقلاف طسلا يف نوشارفلا اناح ىتح هنرضح ن

 سرف ىلع ينامحو ههردفالا ةرمثعب يل ناو هباس راق نم اماح يلع عا ا ين رضحأمت دامح لاق

 ناك لاق يلذها 0 نع ينئادملا نع ثرمعا نب دحأ انتدح لاق يلع نب سا لا
 "تراك رش هسا وج تو تا ادا 6

 ىلوتسا دق يرفمملا 8 قشمد ا ٠ ةيحرلا يف يرفعطا م هان ديزب نب ا هك 2

 كاذ يف دياولا لاَقُذ هدعإ مف اماشه هيلع 0 لعالا هرفش عطقف املع
© 

 تسي ومص
 فاز دودي ومحل ةرسا لا 8# 2 ره تك قارا مكح ايأ

 فلاوسلا ب رمضإ لب ضاق كحال * ةونع كرت ودك ردا 00

 ائدبملا نك كلا ىلا تو اينولا 0 املف لاق سنوبو يءاشطا نع لوأ الق يلذطا هانغ

 لاق مث هنيع ترتشف هب ساق ال لاق هقح 0 نب مكح يطعتال لاقف

 سد قاع 2-192



 )١١8( .ش 0

 هلواح ديلولا هيرصن املف هب كتتفلا ديري ماشبل ىلوم هلا بدتناف مدحو ديصتَي ًاموي جرخ دنلولا
 كلذ يف لاقو هلتقف هتحب ناك يذلا هسرفب هرهقف

 ايفايف ارفق ىدتسللا ىف بخي *« نما انأم نيب 1
 اماريزا ةفيخ هنم 2 0 ا متعلطت

 اسام ا ىح هل تفقو * سراف وه امنأ ىل ادب الو

 اناتشو ىندعص هنمآتبورق #8 .هكتعط يلا مَ انالمث يئامر

 2 ا جاي قلل نا لقو لوا لشفق مهاربالو رصنبلاب ىروخاملا نم ًانل لماك 9| ماع
 يدنسلاهسرفيف اضيا دياولا لاقو لاق ىماشهلا ةياورنم لمر كلاملو ليقثيناث ىداولا رمعل هيفو

 لحر ا ٌتاردلا لثم برنشم * لكه#رسس يذن يدتغاد

 لفحمل رثأ عقن لكحو *« ل وخلا تالت دعا

 * للضعم نأوش ىذ بطخ كو #١

 011 لتكسل ) راع اروجيدم اناهم نوكيف هيصقنو هعاذم هءو.سبام هل انددعأ انكل ماشه لاقف
 ىلا يماس بطخ ةفالخلا ىو امل دياولا نأ يليقعلا دا د هاط نأ 3 باك

 0 لاق كياف مايأ ةعيس هدْنع تماقأف هتفالذ نه ردص ىضم امل اهحوزف اهب بسني ناك

 عضوم اهانح ناد ا ان تر دق دك نك لا

 اود هلو اينوم لاقت» ميمون اهيلع اقفش ا 2

 اوعدصتف اهراك فيرا رثن * مهونظ عيبرلا خسف اذا

 نسحلا ينربخلاو ةيلاعلا يلا نع بلغت ىحي ندحأا امدح لاق شفحالا نامل َْن 0 6

 ةيرنش لع كمه اك ديز نادل ولا نأ 2 نرغ راك ا 1 ندا نَء لع نب

 نباود.عمو كالام لم نيكل عم فعلاو فحقلا ىلع ليقاو هرهظ ءارو ة لا ضخرو هب اذلو

 هنع ريصبأل ناكف ا ىعاش ف رظ ايد ناكو يدا.علا ليوطلا نب مساقلا عل ناك مهوذو ةشئاع

 همس وص ىدع رعشموب تاذ ديعم هانغف

 قيفتست الا ىلنواوقي ح# _صلاحضويف نواذاعلاركب

 قيدص ما ىنمول, ودعا *ىلل> ينافح دقو ىرداتسسل

 قبربا اهنيع يف ةنيق * تماقف انوحيصاالااولاقم

 قووارلا اهفالس ىند كير دل | نيمك راقع ىلع هتمدق

 كلذ لك لمر سانعلا نب هللا دعل هقو لمر فيفح كلامل هيقو نمل هنا لاقيو لي“ دعم هيف

 11 ل نأ ىلإ برقي لو هيلع بزطو هب تحاو ديلولا ةيسحتساف .لاق "مالا نع
 بضنف هفارسصنا نيح فردف هنع لأس دياوا ارا 01 1 ا نإ فرس < سوما ماك
 يح ملقا ىفشلاو يننا راقي هل لاش مسار لع انقاو ناك مالغل ناركس وهو لاقو

 | هتالو حتما قر هفرعف ربا ن 2 ع اا نيب تسط يف هلعش هلا را



 هلع تمدقف ديزي نب ديلولا ىلا كنب لاق دوع ىلع ها نايا نحا نونظو اا
 سلجم ن مهلا سلجم ىف نو موقلا :هف لماك اأو ىداولار معو ىلذهلاو اكلامو اديعم هدنع تدجوف

 تان تدنغف يدوعتذخأف ىلا ءانغاا ةيون تءاح ذا هاا قس ةريسدل لاَع ديلولل مالغو

 6 ءاهأ ل ةنكأوب ةورع اطاق

 كتموص
 رف دق الإ محناا راغو * ىرضيمر ما مهو ل

 ير لا يفض رعت # م لك ةرجملا يف فار 1

 رم 3 تاقلانأك د 0 هل لا نزح

 ركب دعا نس شعلا ياو #4 ادرج ىلو ي ا لع

 يماشطا نع يطسولاب 00 بتاكلا دانع نبا هيف ينغو ي سولاب ليقنا يف حيرس نبأ هانغ

 هللاو اذ_ه لاق ةنيذأ 2 تاق كو هلود ن م لاَمذ 200 مصايب 5 ديلولا 5 لاّقذ دلاخ لاق

 نبدلا ديعلاق هللا دنع نب نمحرلا دع لاق ايا 0 دقل هنأ ير ىلع هيف نم يذلا ن ثعلا

 > نسحب شبعا لك دقو نش أ كحضف قر :ء يأ نبا ةئيذأ نبا اهدقنأو ةورف ينأ
 نو جاهم 1 نباف قع قو ل تاق ًادبأ هملكال ةنيذأ نيا فل ترزااو ل

 اهنع هللا ضر نيسحلا ُت كل نأ ممل لاند نب. دم امدح لاق نشيحالا ناماس نب ىلع

 نب نيسحلا قلويخأو 1 تدشنأ لاق تعصم نع ريب ز 1 لاق ىم را قا تدشنأ

 كا نب ةورع تاببآ تدشنأ ةنكس نأ يدان ءاا قفل عادسا | نع .دابع نع ىحنأ

 هلوق ىلا تينا املق

 0 نس نشعلا يأو ا حج 0 أ كي لع

 أولق ءاسمو احاض ام ره ناك ىذلا ريصقلا ديس إلا حادحفلا للا ف سا 10
 لاق لع نر نسل ١ (يرجال تقلا زيا تح ركب دعب نسحيو ح 0 هللاو شيعلا لك تل

 قراسو نينغملا عش ةئيدملا كلملا دنع نب ناءاس مدق لاق قس نع يااهملا دع نيدزر اندح

 قاغأ دقو ا حيرس نبا ريخلا غلبف اوممتجاف 1 يه ا ناك م < لاو م

 بايلا نا نأ لبق تحن تنك ولو بالا قلخأ دقو نتعفا لا ل بجحاحلال لاقف بابلا

 مث مهئانغنم نينغملا عييم غرف يتح تكسف عن لاق بابلا قش نم ينغأ ينعدف لاق كل تنذأتسال
 عاق را املف هوفرعو 5 : ىلإ مهضعل نوذغملا رظنف * يرمي ءرملا مهو يه ىرس # ينغف عفدبأ

 (ينري>أ )هللا اهجر > اق ةردلاب هلا مالغاي جرخا ءانغ مكنم و لاو اذه هللاو نسخ د نايات

 6 ل ع الجر نأ ةبدعح نبا نع ينئادملا نع ا ندا اند لاق ىلعنب 1

 0 ف ماده ف رعل ملام هنم ديلولا فرعق باكرلا 2 0 سرف أمف ناكف اليخ كلم ديع تا

 هيلا هحو جرخ املق هودرف هيلع هودر ني:ءؤمل | ريما لا د كا يجنأ لاقو همتشو لجرلا

 - بسسس بسس مس سس سس ع هس سجس همس هس يس سس بسسس هس سس و وس هس سس همس + همس هيج سس هدم سب سس سس سوس سرا سس بسوي وبوابات ا 1 ( نأ يبا ضعل ( قريدخ ف يدنسلا هيمن يذلا هسرق وهف هنم ل أو مهرد كلا نينثالم
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 سانلادحتسإ اا كليو لاقف تاددعس ثا هل تدادعسف نوهدم ي 5 هناك هربا جرخأف هب َك ده

 | لاو ىدذيزيلا ساعلا لرقم 3 ( ك.ةيصخ نيتشاو مالا ةدحاو تاقف ةدحاو ةدحس

 وس هوبا ىلغا | امنا لاق يمشاطا ى دوه نب دمصلا دنع ى - لح لاق رن لع نا دي 00

 ناك انفع بانثلا ريغت 0 مويلا يف اهريغيو دوقءلا هنم سياب ديزي نب ديلولا ناك دقلو هى

 همادق ليطب برضت ةيراحو هل نسرف ىلع هراد يف اموي 9 لاق هب ىلاغيو هحو لك م ههو

 0 ]دج ل فاسأل رصشب حر ليطلا تونسي نك سرفلا نانو تقر لع همدوو ام هذا
 مدق لاق ةاسا نا 0 نع ين ا نع زارا انثدح لاق ىلع نب نسا ( قريخا ) اعيلخ ناكو

 تلق نا قل 0 لاقف هللا كاطعأ امث انذحا راسإ نب ل.ء.ءسال تاقف ةنيدملا ديزي .نب ىداولا

 دج لاق راك نب ريبزلا انيدحي لاق ءالثلا يأ نإ يركلا ( يربخأ ) رمح نم ةيوارب ىلا ثا
 نلطر برشو. ىدغت نئالا موبحسب هدأ اذادبزي نبين دلولا ناك لاقلحر ينثدح لاق بعصم ي رع

 تريد وهو ىدفل دقو هءاكأ هدنعو هءاع تلخد لاقىداولا رمع ينادشخ لاق سانال ساج مث

 ةفافد 0 دحاو لك دا . فمئذف ةفاقددذ> او ادحاو أانوصىن 2حاو تب رطو تددرسف ترش اجل لاَقذ

 اوحرذلا مركلا مرا سائل حاص بجاملا اثار ر اماف بجاحلا ىلا انغاب تح انثو ماقو اهب فقدي

 أ انا م 2 أو ن ساجدا هل لاقتف شات هن رضحن و كءادف 3 يناء> لاف 0 لخدو

 كرد باووقعإ ىف 1 ع 5 ا ع 3 لي 0 1 0 وهو 1 عنا 2

 لاق 3 ل.قتامو ياكلا نبا م اثه نب فيرا ينندح لاق هر راق رقو ا ىلع ىمع يندج لاق

 اماضاح أهعم هل تدب وه 500 ةروصق#م أ هل هر وصقم نم ديزي كب ديلولا 2-0-2 لاق ىنأ َى : لي

 لاق م“ يتكسا لاق ةيسوحلاامنا ةتضاحلا هل تلاقف اهعرتفاف اهلع ٍبثوف
 ظ روسلا ةذالا زافو #* امح تام ساثلا فار

 (انربخأ ) ديلولا نمز كردي ملو رساخلا لسا رمشلا اذه نال لطاب ريخلا اذه نا انا بسحأو
 هل 0 لاقىلد وملا قدسأ يف د لاك ةيش نب رمت ىنثدح لاق رامع نب هللا دب ,ع نب دحا

 نجح ناو 0 1 نم تامل 8 أ 0 تددو 1 00 د.لولا لاق لاق بتاكلا 02 نا

 ا لاق ءالعلاىنأ نس يم را ) 0 )عاحشالا حكش ا ىخسالا ب تاس "اف 1 هيح ُُق

 1 ولاا تاسرألاق ةفوكلابيبأ ثدحي الحر تتعوس لاو بءصم ع 1 لاق راكب 0 ريبزلا

 2 هرعشع 0 ا ةليل 2 000 2 ا 5 اف طق ا ملثم د ةيوعرفربزا وف 0 هنفح

 لاق ةئفحلا يف رمقلا هثاساح لظحإ لاق 0 لزانم ن . 0 ا يف مهظعل ل انا

 ب ارش لاف هدل :ةهلا ن ع نأ 1 0 تبءصم لاو هندحتفولا 0 دقن يفام 0 هللأ كللاق

 لاق ءاللعلا ىأ نب يم رألا ) و )اموب نعي راو فتات ريك :ذ عيباسأ : ةعد 4 هب رمشلا سرفلا تن 2 7 دي

 قرح لاق ةورفف أ نب نار هللا دمع نع يرهزلا هللا دمع نب ن رادع ينبدح لاقريب زلا ىنثدح

 7 ا يلو ا
 كلا دع د يم احمل



 لاقف ةعئللا مويلا نا هل ليقف بارش ىلع هباحصأ مم ناكو
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 لاقذ يطشن
 دهجلاو انرتس قه هدأ * دملا يلو هلل يا لع

 نيرك هلل نيل يذلا وهو © نيتسابركلا قى وهو
 اهلا ريغ هلا :الا نأ دع هاو امو اندلا ف دم

 كولملا ملل تعضخ دق * كيرش .هقلخ .يف .هل نا ام

 درع < هقلاخ نول نيلفر# نجلا نيد .نييللا نأ دهشأ

 نثطنلا ديدشلا درقلا رداقلا # شرغلا بر لوسر هناو

 ايش. -اظعاو ٠ باتكلابو * ارثذن هقلح يف هلضرا

 انكرشم لق المد دق و انيدلا كاذب هللا رهظيل

 اخ لوسرلا وأ هصمإ وأ * اباصأ دقق هللا عطب نم
 لوسرلا يضم امل اي دق *# ليبسلاىدطاو نارقلا مث

 مكيف لازال جاب يس + مكيدل يي ان اك

 اواضت هك وأ هديصلا نع # ارز كاسقسا رع مكنا

 حضاونملعاف قيرطلانا * حصان يناف ىحصن ن 1 0
 يدها ىلا رئاص ب اسأل موب *
 لخددق هيفربلا عاج ىرأ #

 كرس اماوفرعت ءاقللا موي *
0 00 

 5 00 لق دق
 هدمج حاللص نم مده امو د هدصخ امون عرازلاعرزيام

 تك رقاوملعاف مكنم توللاف د اونونو مكر أو رفغتساف

 دنلولا ن ءاببا 0 ترد دك ن لك دك لا رامع نب هللا دنع نب دمحا ( يربخأ ) لزن من

 تل رادنبلا

 ماقع نا كاذب اوع_فتناف *

 مول مويلا نأ ريمالا | 1 ىذا نام نأ كار ا اخ هل ت تاقق طيور نإ دقوا

 3 توعد ربذملا تولع اذا تف مولا ىشن يي 0 نأ درا و قافآآلا 2 نم. نعافلا هدهشما

 وئاملف ردا لع ب
 قون 6 و 0 0

 رادتلا دبل املف لبنا لا[ 5 ىلا تررسأ كن و كلذب 0 ثادحت و

 .ل١ لاق 7 ا 3 توبدؤ ينم م ندا لاقف هيلا تمَقف

 لاق ىديزيلا ساعلا نب د < ( ينرخأ) تازنف نآلا لزنا لاق مهأ تاق تمهفأ انز دلو انلوح

 ب لولا نع تلخد لاق نشا نع يدع نب 7 نع قى رجا 00 لاق دسأ نب لياخلا انثدح

 نادر اعاف لاق ينكأ مث مث نينمأوملا م نم تاقف نك يل لاقق 5 لوا دقورساخلا قي 0

 لأق م كدحضف باذعلا نم نيلفك ىنعأ ىناف تاق ناكام انيكك هب ىنع ام فعض يع 3 يناف يف.

 ال تاق مصالاب كدبع يت ةملاف نع نود - تاق.كنع ينغاس ءايش ألم ىل لاق من ا
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 1 نال يف ضأ د حوا * هنود يجو اهمنود نم يذقلا كبرت
 كك تل او اع | يتعأ ناك نال نيئم وما ريما لاَ ةمد 1 | برو مرا ,|اي ام ١ ١رسش ديلولا لاَقِؤ

 رغم ينبار ناو لاق ورمع نإ هللأ كيع ينثدح لاق هنو روم 20000 لاق نسملا ( ينربخأ ) ا« كتف

 فوعنب 00 بءصم نب نمل كدع ثني تاليدح م / لا ديزي نإ دتل ولا اخذ ينئادملا لاق

 اهلنا هل ليقف اهنع لاف امسحو اهلاح هعارو هنخأ اهار املف البل عمشلاب اهب امد نيب 17 دقو 0
 ٠0

 بدشملا دع ه ودعش د ىاقل جاه اك

 ع

 * رقلاىفترقودق ةرلظن
 تو نع ةادعتقذ ا#* اهاف تقذ ام اذاف

 بوشم ريغصلاخ *# كس حارلا طلاخ

 حيدصلا وهو رجالا هنأ ةنان نإ ور< كو ياشولا نع يلع سولاب للفر تد 2 رر<+ نا 0 ١

 ةدوسملا رو ا لاق ى ا نع ورة نإ رضنلا نع يار ا ىنادح لاق 0

| 
 لوش. هلتسأف ُ 0 ان 7 هيلا بكف هع 0 هدمتس ديل ولاه ادا س نب رمصت تق ,ناسارحت

 مالكلا مؤ 8 رللا ناو #* 0 1 راثلا 1

 ماس 7 1 اقرأ د ي رعش 0 بدععتلا ند ل

 دقمو ترس ن نبان كنع لوذشم يفاف عدوا كح فتل لمح اف نانا > كتاطقا دق دل ولا هلأ ب كف

 نمد نأ َّن نب هللأ دبع انئدح لاق هيوروم ن ١ انثدح لاه لع نب نسل ةيرهار هر هاو

 هيف هتيقل موي رخأ ناكو دبل ولا ىلع امون ت يلح د ل م يلكلا نبا ند يفلان

 تذخأ ىد 4م 5 2 نه اق مالسالاو ةي ةناها الا لأ ب نه ب رص لك سا قدك قا

 0 7 00 يد ن « داهجأ هن تعناف يفدجدلا ف

 اذ تنحي 5 كا ا ا يسهشاأ

 اد لكك را ةسنف هيفا يف ات
 انام ايام ساو كرحت قربا كل

 4 ل

 نك - هييلعأف تاربالا يتدرعتسإ لاجو تالا 0 اعدو تارطو ىتاتس ا ين> كححضف

 هوذالال وق هندشن يندشنت ساق م يبأ ىلع 0 كلغ أ 3 3 ا ا نأ تيولعت 3 اهب ىل 0

 هلوق ىلا تغلب املف * 6# م هوقل اودي مل رشاعم انل *

 داقت“ رارشالاف تلو ناو # تدعءاصام دشرلا نا روحا انج

 عد ا ملح نب دم ( ينرب>ا ) ل5. هما نا ذئتيح تنقراف نانلا هب داقنت ىذلا كلذ انأ لاق

 دير نب ديلولاج رخ لاقدتبأ نع رءع نع يزهزلا ديعم نب هللا دسع نع باتك يف تدحو لاا

 دسم مسصس» سس اسس سسوس بسسس رسوب تم سجس اجر تصمم سس صل مو جو دروس جو جوس وج حج جسجوس سس بتي بسكب بج ورب تصر
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ْ ْ 1 0 
 نم تلاق ءانغلا تذخأ نءف لاق يعورذملا ديزب نب ديلوال تلاق رمشلا اذه نإ ديلولا اه لاقف .
 | ا ام لك تعمحو ينأو تادحأ لاقو رمنو ديأولا برطف تداجاف هتداعأت هيديعأ لاقف نيذح ظ

 رصنبلاب لمر 0 0 نب توصلا اذه قى يف #* دنع توجو اهعاشإب ع كئاغ 2 هيلا :

 ةديصقلا هذه نكد هب 6 امو ليقل فيقخ ىف - را د اف قدس هش ْي و أ :

 م

 0 لاخاخلا | 7 دق 3 ط ىهملاك مهقو اونأ

 * ( اماف ) * يلع س ولاب ىلق “ف فخ تانكلايفأ نبا هيف ىنغو رص 3 هل فهيقخ طايخلا حابص هائغ 7

 هب قريخاف 9 6 ىف 1 ضايع نب عفا 1 تأت نا هلاق ىذلار هغلا 2

 هللا كيمع نا. نم رلا دنع 6 نامع 1 لاق راك 6 ربزر كل ع لاق ءالل هلا ينأ ناك ةركا

 ا

 نم اًميقر ه4نع هللا يكر باطلا نا 0 ف ايرتشأ 0 نإ صاع 5 هللأ كيع 0 وؤوردعم نبا :

0 
 هريخ خف مزال ريمجم 3 الا لاَ مسو هيلع هللأ ىلد هللا لوس لدعم ُق ةالصلا ديرب و .

 اهاضقفمهردفلالا نيعب رالاهيلا عفدف ينع ىغق. يت> ةدعاط 6 ا كنع تدذق ناو 00 ْ

 تيش ينع تدضق نا اهنا يصاع نبال رمعم نا .لاقف هنع يخذقت هيلع ىتلا فلالا نيعبرالاب هل اف

 لاف مزال ر هدم نيل دود وو ةالصلا ن م افرصصتم ةداط َِش هليحس 0 لخو 1 00 نعد

 00 اسال م ل هل نأ 0 24 ن ا لاف 2 ع ريحا 2 ءاضقلاب نع 5 - نب ال

 00-0 نال ولعفف هنع اهوضقاف مسرد فلا نموا تارا

 ةلسمم نب م نب دعس نب بحت نبيماع نب رخص نب ضايع

 ديمالخلاك مع فاذدقلا لق * مكلهاج 50 الأ ميت لاا

 دوع يز ينءام زيها امداع نأ * 0 ريغ يناف هومهف

 دصلا اوالا باحصأو أ اس مش دبعوأ 0 كو | مئاه نم تنك ول

 ديعالالا رضا عم ينب ند 5 # تلافمدلا فالك 0 1

 ديد مع 5 كرد هلل * اوف عدقلاطبالا ةريهز ينب نموأ

 ديحامالا ص كات 57 اوبستنا اذأ مه ن نم ةباؤذلا يفوأ

 دولا يذ هللا دنع نب ةحلطا اهطدعأو م يسارع اس ل

 © دلولا راج هناح 0 حا م

 مثيطا لاق لاق ورم نب هللا دبع انثدح لاق هيورهم ن 0 لاق ىلع نب 0 ) ينربخأ )

 رما يف ”كلوق ىندشنا هل لاقف ديزي نب ديلولا ىلع عرقالا نبا لد لاق شاي ايع نبا ىنئدح

 هلوك هدشناف

 تيبد نيب راشلا ماظع يف اط * ةدرو سآكلا يفو تجش اذا 3
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 مك ف ع امر دايو »8 يدرك فاح يذلا اعلا اما
 اك ادف نظن ن م هللا لعءح * ثتص كريغل يننا يوتا *#

 مكاذك هلاذ سيل تلق :املي . * يش ريغ يف لولملا تنك تنا
 اك ادعام دحاو ىءانلا ري 7 هياع تدع لا نا دو

 رولا قالاطاب ليقثلا فرفخ لف هيلع وبار سول ل 0 ديعل ءانغااو روعل ل

 اماط لاقو ديلولا ن شا فا لاق ال والا نإ ةقئاع قا راجا ىف اح ذو: رصتلا ىرح

 نمهتذخا هلأ يذلا توصلا نسحا تنكو هنتدحا نك مل تلاق هيلا كتوعد ام ينغت نأ كعنم
 ١ هيلا هب ترا يذلا يف ا كيعم ن. هن 3 ت0 توصلا اذه تدنغكيضع تنس ا ةقئاع نب

 2 ءا 3 أعلا نم ريما اده قام ةيمسل .--

 راه وص

 (م)ديصلا اولا باحصأوأ سمش ديعوأ *« دسأ نب نم وأ مثاهنم )١( تنك ول
 (*) ديع اللا رضا حج ينم - »* تاطم لا 31 0 .ةونا يفب نم 1

 ديدي مس ل كرد هلل د اوفرع دق لاطنالا هرهز ىئن نم 3

 . ءائغلاو اذه دعب 5 هريخو ةرمم نب م ينب رح ضايع نب عقاسأ هلو تبان نب ناس رولا

 امنءو كلامل هلا ليقو رصتلاب لهر فيفخ حرس نبال
 هه

 هر 1 ا كب رط نإ حلا
 00 .٠ داوسلا يف ةنثل * ا بحلا ناف ىدعت الف

 أ رمع انمدحلاق يعيشلا سن او نفل لا 0 رتلا) رعنلا لمز ةقئاع نيو ءانغلاو لي ىمعلا
 ,اط لاقف ةينغم ةيراح ديزي نب ديلولا ىلع تضرع لاق مهاربا نب قحسا ىنثدح لاق ةبسش نبا

 : ها ومص تنغف ينَع

 جرخم هراهطظأ نم ناكل #3 مك نم تلمح يذلا الول

 جحذم هل تجبح ن هر لجل ف ل دقت الا ع دعوا
 جعدأ ريدك منا ب نع 2 كلداش ممم قايس نكل ْ

 جامدلاو لحاأاهنع قاض دق * يذحا مضظه 1 غأ

 ناح|(؟9)يانالا حاص ةياور فااخم ةياور لماكلايف دربملا اهاور هذهناسح ةديصقو (1)
 هأ 000 34 كلا ديصالاو سوماقلا يف لاق لإ 5 عج ديصااو رادلا دبع وني يوالا

 لاقو مهد واح داود ديري هنأ 0 امدحا نآلوق هيف لاقي دع الا رمضاا هلوق ()

 لماكلا نم وا بالصلا دادثنا ديعالطاو رودلاب مهدو> يف مههشر نورا



 لكان

 ناسثآلاةققد حاشولا يع * اهلد ميبام. ةيعرح نمت
 بارعالا نم اهيداب نيزتو * اهرضحيف توثامرضا 01 ,

 الا نغ هبالك تداصف 5 تااذ كا. تسي جرح دياولا نع هسا نع يلكلا نبا ين'دحو رضنلا لاق

 كوشي ًاتنأ مت ىماسب نينيعوا دج هنم هشأ تار ا هوا لاقف هب قافز

 3 ال هحذ اندرأ دق # احناس الانغ اندصدقلو

 حام هس ف ا نإاح *.ه 1 ام كبش. أذاف

 حمذنا ناك دقل كاذ ىماعاف * 0 الولو هاتكرتف

 حرووارو رم-«نالزغلايفدغاف * نما قيلط يل انتنأ

 تييداف هالو 00 ا َّن ورم 0 َ ) مهن نإ نيسحلا تان 5 تح سيلا) ١

 ١ ن نفذ كلأسال كرما م يفا ةعا 0 1 هيلع مدق املف دودي لا يق ةعارش كاذب نب ديلولا 1

 هيف 000 اذه نع ياسر ف نآرقلا ينئرفتل الو ينثدحتل الو هقفلا يف كي فل و 5

 فيكف لاةتئش اع لاف تطوس اع 12ا لكو امد نإ لاق ةوتفلاب كءاع كد لاف را

 ا ةأم 0 وه لاق ءاملا 2 كاوو ضم لاق نحأ ع نيمو | ريمأ يف اا لاق ةيرشالاب كَ اع ؤ

 ”ةدرالا ةراجلا كلت لاق نكناذ لاق تححاف فا تر د الا و تار 0-3 نمااف لاق ر م

 لعتر كر نأ ردق أ تمحي لاق هيلع 2 2 ا كود هلل لاق ةزملا له بأ رشو

 ١ ىح نع هب ا نع ور#4 0 ) لاق ( امش ا ملع رات ل رقلاو را ن 1. ناو ءامسأا 0 ظ

 ا باخو اوديتفتشاو اهف 5 ةقرو قئاو هدو نان ةلي تاذ ديزي 0 ديلولا اعد لاق 0

 | سوقلا 0 ّ را أهحعس امدعسأ لاف ديدص ءامات“ ن» ىو مه> هتارو ند دينع رابح

 لاق 7 هقرنم يح هامرف ليللاوأ

 ذيع راح كاد[ نا د را ع

 ديلولا ين" لمح هلل لقف * رشح موي كب رتيقالاذا

 ديس اد ل سلوي نإ ليا (ىرخأ لف قدحاريس الا كلذ دعلا تل اق لاق

 3 مقزورأا شايع نب بوقعإ نع ركب نب ةيواعت ىدح لاق مهاربا نب قدسأ ينادح لاق ظ

 3 راخلا دبع م هدنعو هلا لخدف ديزي نيديلولا ىلا داو دعا ءانأ نأ ةوراا ىذ

 ينغأ نا نين ةيراع هنو 2 آف ايفو ةرع ثلاو ه> ولا نسح

 د.صلا اوالا ناسا هدا مشاه نم تنكولا

 ىنغأ 3 ا هرم

 داو نلعم نريس الرداد +, دلخ تو ضاج رقاد بحمتا ظ

 'تفىعو هيخأ ىلا اليم كلذ تاعف اهنا نظو هه>و رمحاو ديلولا بضغف ردمغلا هب اهيصاام تذغف ظ

 تنغف تءعفدناف ههدحو قولا
 الس وص

 ( سد 2 ناعألا تدين



 فلول

 راضالاد وعلا بح اص #* اذه مث اذه قدا

 را رح يف ىهد كلما اهوقنع ا

 راقو روثاكو هش ,وافالاب ع --_

 0 ل 0 هه عع 3 ىنا ا 0

 نال فدحر 1 باطي نهاورذو

 ةدروم ةلالغ هيلعو املا زربو برطف لك كاد ىداولا ريعل رصنلاو ىطسولاب ناحزه هف

 فال ةرشد قارعلاب هلهاع ىلا ىل بتكو فارصن الا نذا مْ هدم هديع نواف لكس برشو

 دياولا ىلوامللاق ينئادملا نع زارا ثرحلا نب دمحا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنريخا ) مهرد

 نفعا ل لسا هيلا اهريغو ةئيدملا ل م ننغملا لهو ديصلاو تارمثلاو ءائغلاب جط ديزي نا ظ

 كلف تلمف ناف ينحعي ارعش ىف هو قرأ هل لاقي تاذ هدر 5 دلح ن ه لوا م هسيلاف هب ءاش أ

 وهو ا فدك ددلولا ذا اماف اموب هيلا لخدو مرد تفل هاطعاف همحتاف اع مد فلأ 0

 لاق 0 تق ل هل تار 1 0 لاف وهدا سس ونبأ رامز هه هناك هيأ ره يخا لاق ل

 1 نو كدضو لاق كيدي م نك“ و كر ال ةدحاو ا اذهام لاقف نال تادف هل دحعساف

 كف مف 0 اح ضعبأ لاو ه 5 كلذ ه ركف ىنثل 4 .ئغلاو ا صضعلا م اكو لاق 2

 يان نإ كسوهو انوي اهعتاو هنأ ةيراح ت مدس رمح راس ناقد كايف

 كزنو لاق سانلاب ت تلصف همثات» تحرذف اه ريغ سانلاب نعل نأ ا ةالصلاب نذؤملا ذأ اهع

 ض 7 هكر هلا كلذ برعشل ق> 0 نال 1 الق ه2 ءام ريدغ ىلع

 مطوحي تدكلاو نضرألا ىلع 4 ءدلاو هح رس لمد تا اياورلاو هب رقلاب راد ملا نإ ءاللعلا

 لخرلا 2 |”سان ءلا وا انآ لاقو تر ايفا نفك دق ءار دبل الا جسما اين ىذ هيف قب م يت>

 ين ربخأ لاق حانج ينأن ا يف :دحديدح نإ ريذتلا لاق ( مهف نب نيسحلا باتك نه تذعدن ) سانلا

 1 لاقف تيما هندعو جارما ددع كنا دير نب لولا نأ ةلدح نب رمح

 اهف يف كسلا نك اظءلاابر * ىنقتاعت لقت ىلا تماق

 6 ءاد ٠ ند يعل ىددقت * ل اب ل د لك

 1 مداو ىنيد دع وام دش ند 6 رارعدب ىلع مونال كاذك اند

 اج شي نزيل داكف قارفلا نا #* اط تاق ناطيملا ادياماذا يح

 ايزي لعفلا نسم يع هللاو # دحا اب رعشي و نرفاراعلاا 5

 نب ديلولا يم لاق دعس نب دلاخ نع ىلكلا نب ماشه انثدح لاق ديدح نب رضالا ( ىنثدحو )

 صاو نمدحو نهاةسكسأو نوماع بفثو بادعاما يف! ند تا . ن* ةوساب كم هدم وهو للبر

 0 وهو يوكم ل ةلصن نط

 باحتن ا يفب ند عمادملاروح د ىلا ع ةوسنب تر ص هقلو



 دك

 اللا عبنأو ىلا منأ ا رف مامالا ديلولا انأ

 اللصو نم ةافحاقت سلو # يفد هرسصأ شو ىحلس ىوهأ

 الذع نم لاقم ىلا الو # اًهزان» ىلا يدرب سم

 ندالااذه نا لاقيو يطسولاب لهر فيف هيف يذاولا مع مورا 6 وبأ هيف ىنع ا

 يمل ناسل ىلغ دا ولا لاق كاق ا رع ذامح نع ى# نب نيل قنا ) دلولل

 22 وص ْ
 دتلوال اذ لق مدعالا ددع * امالسلا دنا ولا ىلع ىنمرقا

 دهس نيبو انثي انبر *# هيلع قا ندين دج

 يد لاق ىلوطدلايتع نب دمع ينثدح ) يملا نبا نغ ىطدولاب كؤأ ليش تفقد ىلذهلا هانع

 ديل وال تناك لاقى ىلا انثدح لاق يئاتسدلا متاح وأ امدح لاق ةريضللاب ىثرقلا رمضا نب دلاخ

 (:لخ رة ءلغ لغدفا اهدعاضل بااسل لش 4 او ةعطا م 3 يما را كاق 0 ديزي نبأ

 هذشناف هب مريف هريخ فرع دقو ةحاح يف ه.ءاكف ةئدملا ند نه يرق

 ففي رمل اهلثف كلثم باثتعو * فودصك لع ثدتعنا تننعأ

 فرفعت اينع تنأو ارق «-اغاو كك ول“ ناقل
 ففعض تح نهفوئوقلا الا * 3 0 ال ةعطقلا نا

 'خ فولأم كليف ه_ق لدلاو * هس ن ىفلاب ٍكمأ ىنكلعا

 َّ نب ندحلا ) قراخأ ) اهلك يثرقلا حتاوح ءاذقب 1 0 1 الذ لغحو كدحضف لإق

 نإ يعاو دي نب جياولا يناعدت_دا ةنوارلا دامح لاق لاق ين ”؟ادملا ٠ نع ثرأعا نب دمحا نع ىلع

 فااخ نه ننم وما ريما مدخلا ىل لاق هراذ تاذعذ اهلف هن 3 تمدقُف ىلاعل نيفلاو يقفنا نيفلأب

 قيام ددأ# و 3 * لاق نينمّؤملا ريغ كيب تاق ذامخاي ىل لاقف ةفالخلاب تءاسف ءارممعا ةراتسلا

 تاق تونا مت 3 لاس اتع يردبال قارملا نأ ةيؤار ىمضن يف تاقف اؤران 3 ” داقعاب كحمو لاقث

 قاربا اهنيك يف ةئق 8 تماقف خويفلا ىلا او 0

 قووازلا اهئالس ىنض كيدلا نك رانقغ لغ هن

 قوش يدوم يدل تمافو ندلا يحاص نع ماتلا ضأ مْ

 ققر شع هاذدغ ىعرأ # زب نع ا ةنم اها.ق

 هللا دبعلو لمر فريفخ كللامل هقؤ وعنا وأ ليش :ف.ةخ نيل ءانعلاو دنر نب ىدعل رعشلا

 تع نم ةفلطل انك تحنرحا دق واح اذا لاق يئاشطا نع كلذ ضلع يمي رلا ساعلا نبا
 نسدح و انيدعل ها دل ق هيدر لاق خدقلا م 1 فلا ١ أ ير هللاو حدق اهدن يف.رثدلا

 هاف هآلو لمك و ا رضح وءادعلاب ٌتذب اف هدغل

 تس عك
 راسل ءافهزدت الا © انئيع نئاكلا ردأ
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 تيسس و ض
 احاهف تقاف» يعل 6# لاي يماس نم فاط

 احارسس ىلا ثفناف ىف # ىميدن يلباخ

 اجناحو احيش تين د يعرب نوفل ةالقب ظ

 الإ شح نع يلسولا لمر فيفخ هيف حرس نالو ورم نع ىلع س ولاب ليف يفلان ىداولا و ع هانغ |

 . اممو هيذادرد نا علوا ل يبدملا يملس ينالو
 0 . 0و ٠

 هير انه هللا ب * اًهشاع يأ مالاس ا
* 

 هييسح ةيولعأف ىميلساب 2 هش يف ثنع نم 3

 4 '0000 3 مكب يذه هنأ 4 مح راف

 يحيط سايب ردك مل د ةمحا رد تنك ول تنأ ٌْ

 المر حيرمم نبال هم نأ ير ركذو قحسلا ن ع رمصنبلا يرحم ىف ةبابسلاب المر مث 5 اع |

 يه ا

 بسس وص اممو 0
 توربب يرق نود هربان فوس د م نكم 51 تدب بر |

 تونملا بيطو مكب ركد »*# اقوشو اوونو ؟وخم ابرط ظ

 تييشج دق ام هلالا كاقوذ »# مرسو دال نيتك اع

 ةلارغ رك ذو ىماشها نع رصتنبلا ير ف ةبانسلاب لوا ليش ةشئاع نال ىناثلاو لوالا تم لا يف

 : لهر فيقخ حرسن,الو يلع - ب ولان مر 8 ىذا يلاثلاو هديعلامو ث 0 طاغلا يفو مهأرب ال

 ترويع هل نوكي 71 وهو يداولا رمعأ نهرلا نا ليقو رصتلاب

 .. هه ' وص

 نال ثم ءايذأ هيبط * عوجم يناصو ينتقرط

 لالا سؤ ريف تيلقسساو # :تيحلل ريوقلا3 رق لثف

 لاك ادفولا لع هع ع تناكوى وحلا وهالاعطقت

 لاح رال 0 ةشجو + دالب ن م انو تزاعأ 3

 لوالايفعرس نبالو كلاثلاوىناثلايف قحسا نع يطسولا ىرجم يف قلطم لوأ لاهادن ريع قآل
 يلع ولا لهر هنأ يماشطا 0 ةشئاع نال نُ هيفو قرح نع ىطس ولاب ليش في فقد هدعلامو

 اممو يداولا ر*“و حيرسن ىلا بسأي لمر ف. هشو

 ١702 صصص بسسس سس سس سس يس سس ب ب
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 اهنمو قحسا نعيطسولا ىرحيف رصنخلاب لمر فيفخ هيف ىداولا ريعلو ليقث فيفخ مكح هانغ
 0 مهكسرف

 اناذع بلقلل تنك *# يمياساب ىلا

 اناطو ليالا درب * يمع ةنا يميلساب
 ابار هاف ىئلماف * ىن ىشو شاو اعا

 ماطرلا مبنتلا يقلي 8 كيم بسلا كايقر
 هنا مهاربا باتك ىفو نامل هنا ىملا نبا رك ذو .يم اينبلا نع رمتلا اره ىداولا رمت هع

 -ةسوص اينمو درطملاب
 تنش نأ كريخم افق #* تبيح كلت .ىملسا

 قا وأ نأ كيلا 2 كش عاب لقد

 توري رك م ىذا # ك1 12 اق
 توناح دنع امت> * اماوعا ندلا ىف تون

 اهنفو وره نع ئطسولاب لقت ىلا يداولا نمي ءاتع

 انيس ورح
 22 ىيطاب كتلقل نم لكن كعشتم ىوطأ قا بلقلا نما

 ديالك نودو ففرطلا نود 8“ اهردغ فرعا ىسالء اوف حاس
 دعس ثني نيبو تيلولا نيم دق ايلا ةداهس ماو رش دا
 ماظعلا اير ةروكمت * ةداغب دائوفلا فلك 5 باقاي

 اممو ورمح نع رصنلاب المريداولا رمت هانغ
 + ص

 بهذو ماوسو راَمع نه * .اوبرط اذا ريشعم ينكدق :

 انوفا وش عمتساو ىنم ىل اولاق مث

 برعلا م« اهظنمىمع تن * امنا مياس تينمتف
 دلال لبقثلا فيلا اذه 0 طا رك ذو ورع نع يطسولاب لوأ ليت فيقح يلذهلا هيف

 امرك طسولا لش نات كالال هلق أ يملا نبا رك ذو ةصاخ

 لسس وا كوشر نم * ذنعش ما ىلا. له

 لبيلخ دو طظفاح #. ننأ ريخم " حصان
 كسلا . ناكحاو ه ىرفل دولا لدن
 لياقلا ىلاصو نم * ليال ىض 1

 امنءو يطسولا ىزحم يف ةباسلاب ايف احزه ىداولا رمت هانغ
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 20 لل نكره اذقم اقوا
 لا مهرمغلو # مهدو نم ضخما ىل

 لفها دب_ساح #خ ىوس مهف ين. الاق

 1 ؤهو اهمو رصنبلا ىرح ىف رئولا قالطانلوأ الق لماك 23 ةانع“

 ةيسس ول
 كارا اك باسحلا مون يفو # يتايح ىملساي هللا ينارأ

 كاضقدقل نيلطت ول نمو * ارمع تمت نب نزال

 كاكب 1 هلا * ”ينوعالوتامتمم ول نمو

 كادعام ةضر رملاايندلا نم © قمتم يطعأ ول ًاقَح نءو
 كاصعامو تامملا قاذ اذأ * انوم قاطاف تمتاقول نو

 كاعد لجر هلت ردخ اذا * ىنعم افاكح ًاقشاع نبا
 نان رخل قد نعمل ناثلا 2 مساياعد همدق تردخ اذا ناسنالا نا لوقت برعلا تناك

 ل

 هللا ىل- 2 هللا لوسي لاق ةف كيلا سانلا بحأ ساب ع عدا هل لءقق تردخ رع نب هللا دنع لجحار

 ترك ذو احلا نال 2 تانالا رع ف نانو 1 سو هلا, لعو هللا لوسرا لع

 0007 طا

 هس وص
 ينانع ام اهاضا * قئارت وا ىعاس و
 نايفلا روح ًاقشاع * ىلام ووللا يف ان

 ين ذا لملم لوقا # نلف 7 قرح“ اغا
 اه ءا عرذلا اخ © انو تنك دنقلو
 00 ىملس ل> * نئانعو ىلق قاش

 ينامو ىمياس ىف * حيصأ مال مكلو

 رم لف وهو ديعمىلا بني لوا لبق هنو ورع نءعىطسولاب ليق* فيقح ةديرف هتنغ

 ملبس وفا ن ,ال هنأ ىناخرلارت دو هلدنأ كلا رثك 3 وهل هني ف رلل ىلا هءانغةمشنإ

 اممو حي جزره
 كتلوص

 اح ى اعالشوا 8 ىئليش قع اهل

 0 هرم تلو صناع  كلف

 امح برلا هاضق دق

 يمحي ناك دق الرس

 : 1 ع

 د”

 انلع نينا كلك دا. « يللا تلف دنفلو

 د

 ارك تلقلا يف تلو 2#
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 ا بتعم ةرذع ن * مع أ غابأ الأ

 املا كر نال كفو نك 1
 اهرب اني" تاكا ع انشأ ىلع تح

 انرثم ناربملاو ٠ «نادعالا ىف هشام
 انطخاو يطل ناز ف 7 يتلو دول
 افاسام نحرلا افع # اسأر هب عفرت الو

 ردت بمرسوم. ولعو اونمو

 كيروص
 ىلدملا موي ت>رخ * ىماس نأ ىنوريخ

 ىلفتي نصغ قوف # حيلهم ريط اذاف

 يلعت 9 اه لاق * يحاس فرعل نمبتلق

 ىلدت 2 اه لاق « ىع ندا رطل تلو
 وت م 1 ١ لاق 8 نمل توما لف للا
 : ىلعت مث ًانطاب # الك لقلا يف اكف

 اهنمونامحدلهنأ شيح رك ذو يداولار علو لماك ينال«نأ يماش ارك ذقاطمرصنبلاب لوأليقث هيف
 هس وص :

 ارانتساو يلحناو حبصلا ب 0 ماس قانا وة

 اراقع اسك ميدتلا اذه قساو * ىمياس قير فالس نم 0

 ىنتدح لاق يديؤملا ىناكلا نا دمحم ( ارا 0 كادوا يلعسو اب ليش يان حد نأ هانغ+

 18 كلمل 5 ينود- هنأ هناساح ع نه هرمضح ن -.ل لاق نوال ذر فا , لح لاق هللأ كيمع رع ا
 ي

 نقلا 00 3 موضع هد كلم رعش هنا 1 فرعي 5 ناوتنلا ْ

1 

 دياولا لوق 0 هلئاق نأ لع 3 الا مثلا لاق ّْ ار قلعت 1 هع
 اراقع ًاساك ميدللا اذه قد و ان ىعياس قير فالس 5 ا

 هلوق لثمو قتللم ةراشأ هع أو ميدنلا اذه هلوق يف هنراشأ قش ىر 2

 ىلا ا مهرمجغماو 3 مهدو نم ضخلا ىل

 يفو هسفنل اهصالختسا هنكعيو مط فؤرعملا لذبيا لاحرلا تايوط ىلع كلللاب دقي نم لوق اذهو

 تس و رص

 ليايلا رفصالا .ن ما . لماح نأ تديقس



 اكلت

 تدللاو هي ىلا ّق ل نينيعلا يعد لانغ

 ترك ذات ىلع اهلك تاسالا يف لماظ وبا 1 و يط_-ولاب اجزه نيلوالا نيتيبلا يف عماج نبا هانغ

 2 ىلا لهز فصن تاثلاز ادا و عبارلاو كادلا يف ىداولا مكح ينغو هسنجي ملو لذب
 ا اممو ياش اأو ورم نع

 اهانأ اهف مولا تاع 5 نأ 3 ا 9 ءاع ىحاس تدع

 اها دف يلف ناك اهنم 0

 اهأ وه فدان مل ٍٍ ل

 # ماا و
 د

 عاب رااعم شرا تذاع 8 لف جلس ولادك

 د

 ل

 ياه تدار تنك نلف

 ظ عادا 0 اهانأ لو اد شد ينا ريغ

 تلقو“ انيدل . ىتعلا - ابلف

 0 ا ليش ىملا ىحتل هو" قحدا ن - رعكتم أ قر ُق 00 نمر فيقح ل ا

 20 1 ل فو ىحي نب ىلع ةياور
 هللا دبع ىنثدح لاق هب وره ؛ مساقلا ن دم ينثدح لاق رام نب هللا ديع نب دع ( رجا

 نحاس لع يدر نانع اان د] لاق 1 وهو ديزي نب ديلولا دلاخ نب ديعسىتل لاق ورمي نبا
 ديعس هل لاَقف انالث قلاط ىهف دك ناو كيجأإت ريس رد ينأكو

 ! غاب اقرتفاو اعماستو همتشو ديلولا هضماق ثلق امن 15 كالثم دنع هيع 5 لح ءزلاؤا

 لاك هنع كلو دئاولا تدحو كيو عرج اذ تحرج ىدلس نأ كلاولا

 اهاضر لانأ َىَد د

 اهابأ ابق مويا تويم نأ *> اجافتتائلع ىملس تبع
 تلذ ىف اضيأ قو تالا ل دو

 «© ' وص

 اهالثسف يبحا_اب افق * اهافس تيلي يتاا رودلا ىلع
 اهاقام كنع عمد لضخأو # فوش 00 هبا.بصص كتعءد

 اهادتنا هداف 1 تدرأ * اهإبأ انتوجم دنع تلاقو
 اهاوه يب ءم هل كدتعو # يعيش ءاحم انداعب تفز

 اها تق لج امهف تدام ناو كاذف تدضر ناف

 ا هن ىلذباو قدسا نع يطدولا يرحم يف ةباسلاب كدر فرق سلا ينأ نب كالام هانغ
 هلوقب ىنعي قحدال يناثلا ليقثلازا شبح رك ذو ياشبلاو ساوب نع يطسولاب ليقث

 | لاقف دلاخ نب ديعس اخم ناك هنا # ىخرش ءاجم انداعب تدرا *

 دلاح نب ةيعساب . لفق كناف ©: هديريومل احاتفم كن نمو

 ةلوقب هيلا ردتعي لاق اهانا هتاخم نم ىءاس تديضغ ا ينئادملا لاق ظ

 ع د 4 5



0001 

0 )(0 

 ا يماشبلا ركذو يداولا 5 نحالا ا ىحب باتك يف 31 ولا ىو دخلا

 نأ لبق“ فيف> لالدلل هق نا ةنأن نب ورم رك ذو جيرسم نبال لهرو دعم لبق“ فيقخ هيف

 لامك تام مت امو نان 1 ا ا ىنئادملا ٍقاقوررطمتلا

 ال ءارجملا نم ةتيفم ع نمماكأ ىلت الخ نأ

 ادمحبو ةمركمو ( بايع هع اوتحا ل دياواي كرمعل

 ىدفي نا لغأ سمشلا عاعش هادم ن 0

 ادقف لحاو اعزاح 35 او *# نيعل 00 امرأ ملف

 أدحو رسيو ةدالج كيري # اكلم هيدل نوكت ن زا ردحاو

 ىماس يف اطاق يتلا ديلولا راعشا ركذ

| 

 انما ف نوتفلا ىف ف

 لاو>ا دعب نمافع * كسلا لزتملا تفرع

 ظ لاطه لب ولا. ة ءدع * نانح لكح هافع

 ظ لاخلاو مث نيو * نيعلا ةرق يمال

 ظ ىلا تان اوالح »م لس درا تاذب

 ظ لايرح نيب قيحس * اه ىف كسملا ناك

 ا ا نايل :>الا اذهنأ هذاد ا ذو ورم نع ىطسولاب احز :ه يداول 1

 ا ةسناق داولا المع لماك وبأ هانغ ىذلا توصلا وهو اهمو حرس نال هنا يءاشطلا 0 لمر

 هن
 ظ وكلا ا ب و 1 ع لعدم لزانم

 ظ نوزّلا هب حاب رسلام اذا # -ىمياساب انفع كلا تأ (

 نع يطسولاب لوا: لك تفيفاك ضي رغال لاَعو رسم نبال هفو لوالا ليقثلا ن م ماك نا كاع

 0 وع دولا را كل لقويءاشطا
 "1 »49 وص

 تهانس 0 تداباصت دق ينارأ

 تيلصو تمص دقل * بملا ينكر واو

 تش نا ريثضا الو *) تريصت تش اذا

 توا ةيرغفلا ف نك كالا طارت دك
 56 #* ريص ىلا سبل يميلس
 تسحو7 تدْقَو # نيسفلا تكي

 م
 توريس ئماس نمار # أَو روؤزب بييحأ الا

 (:نم 2 ناعألا 2-5 1١



 )؟١١(

 4-5 داما نم رمل اذه قام ةسسل :--__

 ل

 تس وص

 حاقتلل 0 لاب الو 9 لحن ر ط كاس ا

 | مالاس نب ا هرطا ١ 00 ٠ نأ لص ل راما

 كيعس مب 1 0 رك هيام ديلولاب لاط املق

 ايده يتاد 2 دولا بيض # عيحص قف كب 1 كل هه ناهع أ

 نإ 7 ايمو ة ةثيم نامع ا 1 ىو يددسنام تا م نكشأف

 ْ 1 ا يحب عرش ذم الا ثدليإ مم اهانآ هحوز اهلو املف ةفالخلا ىلو ت> كلذ ىلا هبحب لف اولاق

 ؤ هيلا تك ةليل امف لاقو
 اهبل أ دواجن 8 يرو واد نع حت 1

 ىف امن اهقو ةليوط يعو

 اهسبح لاط دقف س * ورعلا ج رع و

 اهسبا ضقي مل حو # ادب وأحبصلا انددق

 اهسحم باغ  ةليل * .يف لالطاك  تزرب

 ايس حلا ك1 »م فعلوا ني نم
 0 اع ورع لوح راد كبش ف ةلوا رفا لامو شبح ركذ ذ ايف جيرمم نبا هانغ

 يف يداولا رمع ءانغو ىكملا نباو يماشحلا ةباور ىف سورعلا جريخم نمو« هلوأ ليغ فيقع

 ىماشطا هقفاوو ةناثلا ةخسسنلا يف رك ذإو وربع نع رصنلاب لمر فيقج رخالا تاسإالا ةعبرالا

 نسون نب ليععسا ( نرخ دقو ) ر<.ىلاو لماكينأ ىلاو كح 8 بد ىلسولاب احنه هيف نا

 اوهو ىدهملل ضرعت دق ىداولا م ا تأ لاق يعمصالا انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاف

 هللا لاطأ انآ لاو: هيف رقت هل اذد جرخأف ةرهش هل تناكو قيردطلا يف: هل فقوف جملا دير
 ظ ٠ لئاقلا كءاَش

 اهسيح لاط دقف س * ورعلا جرحت يتسءو
 اهسل ضن مل حو * ادب واحيصلا اند دق

 'فرصناو هلصوف برضملا هيلا لخدأف ىداولا مكح وه اذاو مهب حيصف سرحلا هيلا عرمستف لاق

 م: سورعلا رخل الوأ ةيشن لج

 رصنبلا ئررحي يفر موكا فق حره نايل هيشو يداول /| روعل ءان ءأاو ديزي نت ديل ولل رعشلا كاف

 لمر :ففشذ مكخ ن .ظ نا قحسا رك ذو هل جزهلا نأ يداولا م 9 6 قحمأ ن رع اعيمج



 7 + عا 625150

 ماس تاو خلت بهذ دقف * اهكرت تناو ل نع جتا

 عناص انام: ةسازاا نبأ اي يف ل وأ لاف تديلا هدشنأف هيه .لاَقف ديلولا ىلع لذ دف سع

 اكنم كنار لع كالدأ نا امأ ةقازلا ٠ ناك ف انا امن الا تما ريخلاف

 انا يذلا اذه ةبرض اذه يدوب كسار برضا وا رمعآلا قوف نه امكنم كب يمر اوم

 لاق ةينازاا نبي ملو لاق كلذ ن 1 لا < ام لاك عناص تنام الا كعا يعات عئاص

 لاقو ين د ةينازاا نباي اذهب هللاو تافا هوا لاق ةدءس ىلا اًرظن نينع بذل نكت م

 هدعنا:هل تلا اهنا: ةتياؤر ىف نيحلا

 ردقا تنك اللاب اهياع تناو # اهلك رت تناو ينل ىلع يبا

 هيكل وله ءانغتاسالا 0 يو

 3 لقأف

 7 وص

 ركنم ريخعا كلاي ينل نارجهو * رجب مويلا حبصاىنبل تنب يرا
 ربظاو نوطب اندلاو ىهدالف * تريغت يناب اندلا نكت ناف

 ردقا تاك ىرااب املع تناو * اهتكرت تناو ىنل ىلع ىنا

 ردنا لوا لبق“ ضارغال ثلاثلاو يناثلا يف ءانغلاو حجرذ نب سدقل رعشلاو ليوطلا نم هضوىع

 يفوىماشبهلا نع يلعسولاب لمر في.ةخ ةيراشل هتقورمهئيلا للهر بيرعل | منو يكاشهلاو ورمت نع

 ىنارف ديري ديزب نب دلولا جرو اهريخ ىف ينئادملاو مالس نبا لاق لوهجم ل اين فيفخ لوالا

 اعاده ُكرامح ين طعت وأذه ىد رفذخ اننا كل له هل لاق تيز هياع رامح هعم تايز هيةلف اهارب هلل

 قاوم راقت هيدي نيب و بايثلاهاعو ديلولا ءاحو كلذ تايزلا لعفف كب اين ينطعتو ينام ذخأتو هياع

 ىلا نا>دف هنيأرف يراوحلا ضد عاطاف تسولا ىلمتلا نع 0 اذد يت>ا ا

 َتدَحرُو اها دنا رف حر ةنهيلا ىرظناف ى حراق دي.أ ولاب ىسانلا هنشاانايز بالا | ناقو ئجلَس

 لاقو فرضنا كتبز ىلا انب ةحاحال هل ناقف قار دقو ىلولا :قدافلا باو وع تلا 9 يرقرقلا
 حام هجولا ن_سح * اخيش ت ا ين

 حو_سمو ءابع نم © خيش فانا با 8

 حبر ريع اري < دعس 3 ككل عبو 1

 حاقللا نانا ليطعا هر * لات ع 2 لدم كما اضيا لاقو

 حارقلا نم قاقزلا يفام الو * يماس قي رةجاجم نم را
 رم ينود باماا قاثو #* ىلا اد او و

 نبال لاَتَف اهو وذو ةشئاع نباو ديعم مهفو هورضحف نيذغملا ىلا نتا ةفال_1ا ىلو اًملف لاق

 ترصبأ يف ا + هلوق ا مهرد لا هنا يدنع كلف يش 2 ناتود يندنغ نا دمعاب ةشئاع

 ةنا هل أو يمقن يقام تودعام دءلولا لاقف تاسبالا * لس لع كم اف # #2 انيش

 ّْ كلذ نودب 'نينغملا رئاسل ضو علخو فاطلأو مهرد فلا

 00 ا ا 2و



0 

 (قئادلا تادج 00 00 تءحز )

 تنب !ةمل 0 1 0 هلع لخدب 1 ضررعإ الأ هش 0 ادي 3 هابأ تكا

 ةملدمأ 10 كدياولاهي || نيد هامل سام ءلامدق املق برش هياتم ناكو 4 هور وقعا

 ك0 00 35 0 املق هى .توع الو 1 4 ف 6 3 0 00 2 * قييم م

 لا در كلذ ْف قاما 0 ناك لاقاذه را قرد ةيلتم

 ةعيبر ين نب رم تاباهه ا 0 0 تا ورم 1 اهمأو نافع نب 0 نب ور نإ ا

 ين'ادملا نعو مالس نب دمحم نعهمب | نع قحعسأ نب داح اناح لاق هزالا يبا نإ دم ىنربخ أف يموزخملا

 دلاخنب ديعسأ رمصف كانهناكو 0اطتس ل رةىلاج ر> ناككلملا ديعنبا ديزي نا ءامسأ نب ةيريوح نع

 كالذيف كايهس سر دير نب دللولا 6 احس اهءساو .كلملا دع ما هتلب تلاد ناهع نياوزر# نما

 اهذئاو امضاو> اهرتسو هتحوز تخا دعس تنب يملس حملف لخدف ادئاع ديلولا هءاحو تقولا

 يما بطخو هتحوز كلما دايع م ١ قاط هوبا ا 4 اف ديلولا باش تدق وف الوط 9 نوعربف تماقف :

 هللا تهلقو اها ىلا تثءف 0 ماش ع نامغ ما اهل لاشي تكا اه تلا ارميا ىلا

 در 0 هدرو ديعس ه>وزب رة هذه 0 هه قاع كناثيل 0 نادرا ماشه. ||

 يا 0 ناو دئن.ح امحوزت نأ انثالث قااط مو ىنجوزلتسلوو

 تحوز تناكدقو 2 ل 00 كلذل مهاف ىلس هل لمح و لح هيلق نك اطناكو همحو

 نب دمع انندح الاق ىلع نب نسملاو ي رهو ملا زي زءلادع ندع ) ينربخأف ( كلذب عفت 15 ريغ

 د_لولا ثعب لاق ينئادملا انيدح لاق مولا نأ نما دنع ملم 0 امدح لاق 3 ةيورهم نب م.اقلا

 غانا ىلع مهعرد 0 1 ةرمشع قىدمس 52 كل نا لاف هبانما ق للعام دق خا أ ديزي نا

 بعشأ اهبعضوف ديلولا اهرمض>اق ام | ءأا ل قد مهردلا قر الات ركنا ادق لاق 0كم قلاشو

 نيئمؤمل ا لوقبب اط لق لاق كاس تاه لاقو هقنع ىلع

 قد ند ةمايقلا قىح لهو :#* ليس اذ كيلا له ةدعسأ

 قالوا كلبلح 0 توك نن يتاكوي نأ ارهد ىلعلو يلب

 فا ا ءل ا هو »# يفليع رهو ًاتماش حيصاف

 اهدنا لد أملق هل ا ةيلحاو تشر مة اط عوف تاما هناكع تريخاف باللا بعشأ ىنآف

 كدلقال هللاو تااق مهرد فالا ا اما يند.ساي لاقف قسافلا اود اههدخلت أامذ ع ام

 هلفغجو هاوطف تماقف هنع ىموق لاق ين ىذلا ىطاسب/تلاق ىل نيسمامو لاق ينتغلب أك هغلس 1

 هلزق تلاق كادف تلعج كتلاسر تاه اقم هبناج ىلا



 (ةمق)

 جي هأ تدح نهو لخأ + ةيحعسو وخضرالا ف هذموأ

 جعدأ ع غو د بيرم ندا مكنم 10 562

 سدا لححلا هنعقاض دق * ينحل مضه روع عا

 رك ذو يطسولبجزه نامحدل هيفو رصنبلا لمر فيفخ حيرسنإل ءانغلاو دلاخ نب ثرحلال رعشلا
 .وهو اح دق نيرمشع هاقسف ينةسأ مالغ ان لاقو ادي دش انرط برطف ىملا يحيل جزيلا نا يعاشولا

 نيياو لاق ناندح نم تاق هبدخا نمو لاو كلاخ نب ثردلال تأااق رعشلا اذه نم اها لاقم أهديعتسا

 تغلب اعاهعتساف بهذأ لاَقف هيحباص أاعدبؤ ين> راطيف 4 نوح لها ناكو قا رعلاب تدبر تاق هّسقل

 ١ لاق ةبو روم نا [ ندد لاق ىلع نب نسحلا ) نرخ ) ةظح هدنع ا ملو لعفف انك ف ينءحاربالو

 1 دلولان سامعلا|:”دح لاقيرقلا ثرخلان( دمج ان هللإدسع ىندح لاق راع نها ديبع ىتثدح

 0 0 تارايدلا رمل امو 5 1 0 0 دنع جرخ لاق 3 لاق

 ايناواس ا جار فلو ديا كن ل لاق امنس يا سل نايا ب ا

 الار رف لفأ لاق م اخر نه ملطع نوع ىلا اواو نراك بارمشتل رح هيحاسل اه هلق ما

 ' هتيار دقو .ةرموص لاق هناه هواه لوا باه ولا دنع لاَقؤ الع يد د نابرششيو ادب هنايطاعتي

 دحاو لكو هتايطاعتي امن ا دّقل هللا و بهاولا' لاقف ردقبإ 2 0 بهذف ةدشلاب فصول 5 ْ

 نأ لى لاو يااهملا رمصأ نب تايح ) ردع ( كر ريغ هن رمد و هعف ربك ةيحاضأ ه ولع انيييتف

 نيكل لش يل ب راع و لاق ى ىشع نام ونا اقدح للقاذك ىلا

 هل هزننم ىلا جرخ دقو عيبرلا ا مول يف هل ضرعف ديزي نب دنلولا لك | عاق نك ناسا

 ندا هوعد لاَقو هنع هودصل هءلاس رحلا ردا 00 كربازو كدفاو 0 هؤملا ريما اا هن حاصف ٠

 لاق هم مث لاق

 ىنم عمست لاق اذام'دبرت لاق ىعاش زاحلا لها نم لحجر انآ لاق تنأ نه لاقف هيلا اندف 9

 / تاه لاق تاسا عبرا
 «© وص 1

 النفق كفرس ناكر نيقلو * ايطانك راو لاخلا نمش

 الحوت قح ريطلا عوقو الا * ةجاحب نحي ل كوحن ند.

 لاقاذام ئثدثح ريسلا اذه نا لاق
 اعف كلذ 00 و ام د” هنار> ”ىط وم ع دود

 ' لاق هث هلا تاصو دقف لاق ظ

 الرسل زانملا يف كرا نرتحاف #* الطق يح نارين ا تحال

 ايدي رانسد فال 1 دوا هولمغ | كتفادَص تحوو كنتدافو ت 0 لاق ال لاق اذه ريغ 00 لاق ْ

 ىاشطاو ورم نع رم. :لان لش ناي ةشئاع نال ءانغلا *# ل> رو



 )م١١(

 ماشطهلوق هرعش ردا' نمو

 يدعبو ىيباجم يرن فوسق * ينمبرقلا تالءدق كت ناف

 ىدعبلاوحالاو سائااولمسو #* انش نا كش مولت فوسو

 يدحو يذ يف تسباق اذا # هي تطرف ىذلا يف مدنتف

 ينثدح ا لاق دس بأن ورم نب هللا دعو هيوره٠ نبا ان تانح 7 ىحي نإ نسحلا ) يرحل

 ةتعمس لاق نار < نبا ميطا ينثدح لاق دئاع. نب دمت انثدح لاق ىشرقل ثلا نب دحأ نب هللا دع

 قشمدب كوشي ريدا ىلع هتء.س ديلولا عيوب امل لوقا
 عاقتس منع رضلا ءامس نأ #* ىينم ينع رم نا مكلتنمض ٍ و |

 دمحم نبا هللا دبع نب يدع ىنثدح لاق ةبش نب رمع ىنثدح لاق زيزدلا دبع نب ا

 هل الرمشلاو ةنيدملا لهأى لا تك ديزي نب دياولا ىلو امللاق هنع 0 بلاط يبأ نع نموا

 عبطت بتكلاوباتكل كلان دكب ا 5 ؤاطعو ' م كاد كر زم

 علقتس م عيا ءامس ناب * قحبع 1 اذا 0

 تايبالا هذه كدأو

 [وسأف ددللا قاكس يعالج 2 !وعلبأ نوخملا نك را انآ الا
 00 اورشبتساف هدلاوب * ةنس سانلا هب أ 9 |واوقو
 عفشتف اءابت + يا ةطعاو ةدايزو مكب قاحلا كك ويس

 عنم هنع هللا يضر ىلع نب ديز هياع جرخ امل اماشه نأ كاذب ني“ . را له هتساك» بيس ناكو

 لاؤام فال لع ال ديلولا ىلع درب ضد نب ةزح كاك هند يتباععأ ةئيدملا لل 2ك لحأ

 علقتس انع رضاا ءامم تمعز * ام دعب رضلاب رضلا ءامم تلصو

 .عمطنو يجرت انك م انكو * انسودي ايح ناك اماثه تيلف ا 5

 ثعب لاق ديوس نب لّقفلا نع مزاح نب هيج فال لاق هش نب 0 ىنادح لاق دمحا (ىنربخا) |

 مكلئاق لقيل لاقال اولاق م ك2 وعد م نوردنا لاق ةثالخلا ىلو 31 هلهأ ن : ةعاجلا ديوب نع كباولا

 : ينكلومن لاقف هن ل هتمعن نم كل هللا ددجام اسر انآ قمزلا رهاا تدر 0 لحر لاح

 حالصلا لع نيد اعلاف دار تل ةكيالللاو هللا دس

 حالملادودخلل .ضعلاو ساك- هلا برشو عامشلا ئهشا نا

 حادقالاب ىلع. يبي هر * افلا مداخلاو ميركلاميدتلاو

 لاق هش نبا رمع اسد الاق زي زعلا فمع نب داو نينوب:نإ لدتا يرش ) مش اذا اوموق

 طبل لاذ داعس اهل لاقي ةدلوم ةفوك ءارغص ةيراح ديزي نب ديلولا ىلع تضرع لاق قحسا ينثدح

 تنغف ينيلغ اهل لاقف نا تلاَقف نين 0 ءيش يأ
 «© وص ٍ

 جرخم هزاهظا يف ناكل #* مكبح نم تاح ىذلا الول



 ) ا

 بّقتعم 1 4-40 تا د هنراضغ ْق شعلا انقتساو

 بآحلا ىلع ولعت زوم ىهف * اهمداقت اهناز ةوهق نم

 بسنلا ةفركلا ةاتفلا نم * اهتولح مون برشلا ىلا ىهشا

 بحت رظنم يف تد_- ىت> * اهرهو> قرو تاك دف

 نئقت نم نيع يف ءابض وكذب 5 نيزك اهحاننرا ف اتاكش
 تسلاو تارأملاو دخلا قدعما ةنمأ ىا نم ةف قى

 يبا نك ملم و ىل#ه * مسه الو مولثم يرولا قام

 ماشه ىبأ هانا 0 لاقو هريذ يق ى ' ادملا لاق

 اماشه يعني ديربلا يفاتا ذإ * امادملا ىتسأ تبق ىلبل لاط
 اماق م ءمتاخم :يناتأاو >2 تيضقو ةلحم يفات 1

 امالاغو - انشأت سانلا لضم * ىدقت دعب نم ىلولا تلبذف

 5 تنك ىداولا ر ا ل لاق لاق رير> نغ ينئادملا ن 5 ةيبأ ع نءدامحن 2 نسحلا ( ٍينريخأ ( ظ

 لوقي اعنف نينمؤملا ريمأاب 20 تف 5 اق تاسالا هذه يناغ ّك لاَقؤ اماعوه 0 ذا ديلولا ينغا اموب

 كتسمسوص . «©© ْ

 0 د اذ

 ْ اوخاس 00 يف اهولذ داف ءا رعشلا اهدا دق 5 رب“ 2 راعشا امفصو راك 5 3 2 ديلولاو أ

 الولو 4مم عضا ود ةدع يف اهررز 0 رعش ْق اهام>و اهلك هساعم خاس هناق 4 ماش ساو 2 انناعفا 1

 لاق ىلع نب نسحلا اهند_كنا تابا هلو ابشن نع 'ىنت اهنا ىلع انيه اترك ذل ليوطتلا ةهارك

 ونا ناكو دلوال هريغو ناد وبا يتدفنا لاو ةيش نه رد يبدشنا لاق مث نإ نيسحلا يندفنا

 اهدعنا اذا صقري نا داك, ناسغ

 , بلا ةئب ىهدلا ىلع ناو * برطلاب موعملا ىج عدصا

 مح نا ىلا ادتبا ذنم هيف دوح دقو هردانو مالكتا عيد نم اذهو ةمدقت» تضم ىلا تاسالا

 هلوق هيناعم دج نءو 0 يف كاحضلا نب نيسللاو ساو وبا اهل دقو

 ينام تمد مزح اد وا + سطيف دهام يناظر

 ورم يندشنألاق مهف نب نسكلا نع ىلع نب 0 (قيعناو ) ماثه : ف تضم دقو

 . كاقف هديحتسي ناكو ديزي نب دءلوال ورمحع ينا نا

 عزم نبح ةحاخ اذ الوادم # دخل مل رشا عم ريخ نكي مل اذا ْ

 عنقنأ الف. يسار مط ترسح # ممانه يدحاب اومه اذا اوناكو
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 : هنا يل فملا ارو #* لل تعيش يا

 ْ هتهدلاو نبدي #* ماشه تانب اذا

 هتهدضمب نك دف + :الللح اظرف ند ْ

 هنركحرلأ م نا * اقح كنخلا انأ ْ
 ' اهلين اءاتع رك ذن هلق تباط املق اهي ديلاولا برشو ثرحلا نب دما .ربخ ىف يتئادملا ٍناقو

 هنربىل_كملا ارو # لياب تع٠س ىف

 6 يىداولا زوعل

 عمس اف لاق كنلتقأل ًادبأ دحأ كننم هعمس نا هللاو لاق مث لاطرأ ةنالثث هيلع برشف هيف هانغف
 فرىع الو أه دع هنم

 د ءاننلا نم يلا ردع قام يل
 »© وص

 هفاصرلا ف نك ىبأ اناا ذأ * هفاللا بارُش دلو يوب باط ِ

 قدف يضخ انءاحذا برعشي وهو ديزي نب ديلولا دنع انك يداولا كح لاق لاق ناسغ وأ ناد
 ان رظنو ةعاس انكسماف راموطو ماخو بيض هدب يفو ةفالخلاب هانهو اك هيج نع ها نعو ةيبح

 هلكليالا امهم ةيدغت لزت ' نيتيبلا # هفالسلا برش لاط دق يناينغ * ينوئغ لاقف ةفالخلا نيمبهيلا

 لاقمهاربأ ن قحسا ايدَح لاق هش تاك |[ لاق يرهوجلا ز رز ءلا دنع ندعلا ) نرخأ 0

 دياز نإ ديأ ولا نع ينسف نيم ْؤملا 3 ديشرلا ىلع تلجلاف لاق ة هصنح ا , نا 21 يي , دو

 فرظأو سانلا حا ا 0 و لَقف 0 كلا ني وما ربع أنا لاَقف حز>زتأ تيهذف

 بديضق هدبفو يم همومك م هناع ع تنل عش ه روش نك ا لاذ ىانلا يا سانا

 تراك ينو 1 كندلو مالغأي لوش لغحو قا ّق تبحضقلا لد 1 , اممق هج يلو

 دعس دكمو 1 لاق همنا 7 مكسمحلا نبناؤرا

 اعرتا دق رثوألا هلاككم # يري يتحشاع اماش

 اعودأ ام 8 الط ا د اهلك يذلا ءاسلا أ 3

 اعمجأ هاربا هلأ ان ةعدب 0 0 تأن م

 ْ نب ا 6كعن أ ا هفص يفهلؤق هنم 0 هف 0 0 هعدو هدو>و هيف 0 7 ا

 د ا ناسع وبا يدشنا لاق ةيش نب رم قّدشنا لاق مه ص نيسحلا قدشنأ لاق ىف

 اهدشنا اذا صفقرب داكب ناسغ وبا ناكو لاق دياوال هريغو

 بذعلا ةئبان ىهدلا ىلع آو * برطلاب مو.بلا 0 عدد



0 

 اهب ببصإ ًاريغو تاواعس 2 نخل ىلع عبرأو ان 0 رصقو كش 2 دنع

 هل هاش داو هلا رومالا بحال قفوتلاو ةمصعلا هللا كاسب ني:ءؤملا ماو هدانع نم ءاشي نم

 ْ؛ تاتكلا نك يف نتكو

 لاقم كيلع فا تس ىلا © ىرطا ادا وشل حا تأ
 دع قب دهأ قرشاو زازطا ترك قا دعا ندع لال لع نب نسا« يرخأ) 1 3

 نع كلما دبع نب لاهملا نع لنعمسأ نب ةيريوح نع ءينئادملا ن ع ةيش نب رمح انثدح لاق زيزملا

 لدرأ كاد ديلوا ابتاك ناكو لاق ور نب رذنمل ريبزلا ينأ نع. هلك بوبأ نا ا
 نع كلو ةليأ يلعتت أم ريب زلا انأي يل لاقف هتاف ةفالخا هبف هتنأ يذلا 0 ةحيص دياولا يلا[

 نسف. ان :ىكراف 2 علوا دق لحرلا اذهو 0 امف يفت تا روما ينتض ىع ةليللا هذه

 رمعلاق لبقا دق جهر ىلا رظنذا اماشه وكشي لم لت ىلع فقوو نيليم راسف هعم ترسوبكرف ||

 توعليقا دق ديربلا اذه نأ 35 ماشه رش نم هللاب ذوعتف ديربلاة عقم عمسو هثيدح يف ةيش نباأ]

 دب ربلا ىلع نالجر ادب ذا كيقريو كرم لب ربمالا اهيا هللا كءوسال تاقف لجاع كلع وا ىح

 5 اسفاوتد َدح ناودعي الزنف ديلولا اي ايار ابرق اماق برح نب نايفس يبا لآل كوع اهدحا نالش أ

 لاقت الاق ماشه تاما ريخاام محو لاَقق ةفالخلاب , ملستلا هيلع نار ليسو محوف ةفالخلاب هلع |[

 نك كامو 08 باتكلا ارقف نحرلا دبع نب ملاس كالوم باتك لاق امكسم ام اهكب ابحر |

 ْ لزب قح 6 لْز 5 نيئماوملا ريمأاب الاقف هسسحو هبرض ماشه ناك يذلا هساك سم نب ضايعأا

 اوبس زاركلا ىلا صاع لخرا اهعم هلثا ةاْلا يجرتال- لاح ىلا راص املف هللا سما ماش

 دب دنلوال نا !دناتكاناو ١ لافذ همت نش باطف ةقاقا ماده قافاو ؛ يش ىلا دحا ناضي الف ل 5 :

 ' ءاع سعاوب قتارطاو تا وبالا متن م ىذق ةعاس ندعسلا ن»« ضايع جرن هتعاس نم ىضقا و

 قح ًامقف اودبع مو ماشه ىلوم 0 ءارخلا ٠ ن* هونفكي نا مهعنمو هشارف نغ لزأف

 ماشه نب 3 ا ذاع نادع اذخأف يوزلا د نب ماشهىبا ا د.لولا ماو هوراعتسا

 درجه وسلا نب ورع اب ىحن هل لاقف ان دق الا ارا ام ديلولا لاقف كلما دبع نب ديزي ريش
 أ تقدص لاقف هللا كام ٠ نه هدب يفام درب ا نيملاظا دا كلبا ريق لمجم مل هللا نا هللا ديع

 كلذ لعفف افاتي قح تادملا اهي ءاع طش نا هيلا نك و: رت رخم نإ فدو ىلا 1 ثعبف اهدا

 ) لاقو ( ملاظملا هنم اوضتقا ىح سانال ماشع نب مهارب ا مقا نا دس تاذلا ىف 8  انامو اهب

 لو اشنامثرهظلا ليقةركس ةمعنلا هذه نيقلتالهللاو لاق ماشه هل ين امل هنأ هريذ- يف ةبش نب رمح

 هفاصرلاب نه يف يفانا ذا *# هفاللا برش ذلو يدو باط

 - هفالخلل ماخن انانأو * ًاماشه يني ديرربلا نا

 هفازنع ةنئيش انوهلو # اف صناع ر مح نمانحباطصاف

 مارك بو برشو هيف هل ينذق هيلع برش و رعشلا اذه يف ىنغي يَ ةعضوم حربا نأ فاا> مْ ْ

 لاقف هنانب هكس ماشه راد نم اذه هل ليقف هنع كانت اهعانص د و لاق ا هل عيوب وف لخد

 20 ند كلل
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 تارتب اركردبال اودع وأ # اسوبا وطني مهن "ارتب اوماطي نا

 ناك وملا ريمأ 0 ينغلب لاق ماشه ل ديلولا ب 0 دنع نبلاهملا ( نثدح ( ظ

 هللا ىلدي 0 نأ لحأو يع 0 ينامصأ ن ءاحم نم وحمو ينع عطقام عطق نه

 نا هرعأ فاق اولا ل نال يباح هنا غاب ملو هنم هلثم ينااش * الو يف كلذب نيئمؤملا 1

 نه برش نأ ةديدعلا ىف نك 1 0 " ذام' لع لبهس نبا نآك ناو ىردام ىلع:يرخح

 ردي الام قزرلا نء:ىل بيسو رمعلا نم ىل تتكو دهعلا نم ىل هللا هةع دق كلذ لعو بئذلا ظ

 001 هل هود عفا وم نع هفرص الو هتدم نود ينع هعطق ىلع ىلاعآو كرابت هنود ل
 كلذ دعب سانلاو ا 0 الو نرحب اوهر ا || قحا مف هردقام ىلع يرجي

 نيمو او هءاع 00 0 دل اهدمللا ن مهسفنأ ىلع مان آلا نوفرتقيو رازوالا نوح

 ردا ف هل ءاضقلا نحو هنعاطل نينماوملا ريما قفوي هللاو هل. طفلا و كلذ فا رانا قس

 هباتك ردكا ىف ديلولا هيلا ا ةردق |

 لل ا[ داس امون كسا « دراو لك يراذأ اهظع:ندلا
 لهانملا كلت درو نع ةئاحب * ادرصم ءاحرلا دوخم عجرأف
 كا 7 راع قالب سلو 9-1 سا اممت يصف

 لانالاب هفكح الع دش * ةوره ضرع ىلع اموي 0
 0 نينمؤملا 0 كلذ ريغو ماعقام عطق نه هب تيك ام اما مهف دق ماشه 0

 عطق نم تدحأ يذلا يف ملاملا فازتقا هسفن ىلع فونت الو كيلع يرجي ناكام هثارحا نه هللا

 تنك يتلا كءضاوم مل نينمؤملا ريمأ ناف اهدحأ امأ نيرصال كتبات نم احم نم ع -

 لاناه مطاني ال مماع ةراد مهقاذدأو كاس تاك > الااماو كلع هير ام اج ا فرصت

 1 0 6 5 ا يف م« كوت كو و مهيلع ثوعبلا عطق دنع نيماسملا

 كتم كز :ناك ل يرمعلف ليش انآو كننع هعلعق ةفانكتساب كايأ هتاطغا نم فاشام ةئع هللا

 انافز ناك نا ىلع ةاوبا هلل ليهس نبا داز لهو دادأ كلذل هللاهلء> امل هيلع ىردحام ك 00 2

 يتاا روءالا يف هبحصتست تنك نم رمثب ليه_- نبا كلذ عم سلو هتياغ هفسلا يف غاب دق

 0 كل هللا هيكساامم ترك دام 0 هيف خب ب وتال الهأ 1 20 معاد كيما 0 هرم

 ىلع وهو نينمؤملا 1 0 دقلو ع غلاب هللاو هل ءافلعدأو كالذي نينءؤالا ا أدب دق هللا

 ل اند لاو ها ناو انه الو ا اقم زك رو هللا ءاطع | اع هدفا .كلعأل هلأ الا عار نإ نم

 مط هيضت ري نه ريغ مه ضأ يلوي نأ نم ا فار هللا ناو هتقراذ» نم هل دبال هناو

 الار ل تل يلا باول نأكل اجرا نوح ليل رع هلل نسح عم نين.ؤملا 0 م

 الا كم كارل رام ركبذ علتن نأ نم ملظعا نيتمؤملا ريمأ دنع هللا ٠ ءالب ناف مه هب اضرلا يف

 نه هيلارئاصو ضفم وه يذلا يف ناف ليدعت ةافو نيئمؤ|لا ريهال هللا ردق دق نا هنم نوعب

 كبدي نم كتوم رغأ ةاتتك اه نينم اولا رخال كياتك نأ ىريشلواندلا نءافللط سا ةمازك
 نس ب !١ ش2 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس أ ااا ااا ا < هةية



 نسا

 ماشه ىلع ا ةيلولا لاقو لاك ضاشهلاةلآور نسلط 2 كلا
 ْ لل :

 ىادقاو ىر 1 0 اناع *© - ساعلا و ديلولا نأ

 ينانعاو: ىاوحا ني لباقم ©. اوستنا اذا العلا ووذلا ىبل نا

 مالعأو تايضم راسن. ىلع * الكو نكي مل ناب هلا ىل ىنب
 اماقث زعلا ر>.ش٠ خذاب يف *اوءاعدق ضايعالارهو> نم تالح

 00 + هحاطعتم محا يعاد مارملا تعد

 ديمع نإ حلا ) قرتخحأو ) قحسا ن ء يطسولا رعت يف كا لة فيفح يذاؤلا رع هاتغ

 نب ديلولا ثعب لاق يريبزلا بعصم ىنثدح لاق برح نب ريهز نب دمحا انثدح لاق رامع نب هللا

 ١ هلو هدشنأف هتيوار كلملا دبع نب ماشه ىلا ديزي

 يادقاو ير ؟ ىدم ىعم الع * تملع دق ناموا داو ١

 كلملا دمع نب راكب هم عم ةرمم برش هنأ الآ اقادقا الو ارك دسم هل تدلعام ليو ماش ه لاغف

 لاق ىلع نب نسحلا ) ينربخأ ) ىسعف هنم ادقاو 0 كلذ ينعإ ناك ناف هيراوح ىلعو هياع ديرغف

 تاخد لاق دانزاا اذا تءدح لاق دعس يبأ نوزع ن 4 دبع ينأدح لاق ةيورهم نبا ان”دح

 ءركاذ نم ين ف لظدأ مو تضاف ديلولا نابت اهو عرسولا هدعو ةالالادع نب ماشه ىلع

 ىلوو ماشهتام املف ضن مث اليلق سلجف بضغءوهو لخدف هل نذأف دلوالنذؤتسا ناثنلا رف
 امو مف تلق يرهزااو ل رعالا لوق ركع لاقف .هياع تادف كة دملا ىلا تشك ديلؤإلا

 هسار ىلعففقاولا مداخعا لاق ال. تلت :كالذ ىغان اند يردا تقدد لاق كما نه "يش يف تضع

 نينمؤملا ريماإي هللا كيقبي لب تلقف ىرس ماشه بهذلاق مث هتلتقلىرهز'ا قءافلاىتب ول هللا ياو

 ثدح سلخ 3 همم تدشعتف ءاشعلاب اعدو برغملا ىلص مث برغملا ىلا ثدحي ساجح مث مهلا ىلصف ماقو

 بر فهو ينيب نقف راو ءاحو ىطخ» ءاناب هوناف يف نه .ةسا لاق مث اليلق 050 ةمتعملا لص يح

 تسلا عطس ةباد كلذ هللاو :كازامو كلذ لثم ناعفف ىننيقسا لاق مث الياق ن ثكمو نفرصناو

 ينادحلاق راكب نب ريب زلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نيرا 4 ىربخأو ) احدق نيعبس هل تيصحاق

 ديزينب دئلولاىلو نا مورلا ذالب يلا ل> دب نا ىلع ىرهزلا عن أ لاق دانزاا نأ ن عانعضم ىمم

 نآووح هب نم ءيصغو دلولا ن يفشل نأ دهرا نيو ىئادل لاق كلذ لبق يرهزلا تاف
 رهشلا اذه لاقو هوكرتام ةذل هيف مط تناكول ام ىلع نوبيعيل مهنا لاقو مهنعاف بارمشلاب هنوينعي

 راع سنو هركذ ميدق ءانغ هسيفو ةراتخمو هرعش ديح ن٠ وهو هنف ينفي نا ىداولا نع نأ

 كموص سنحم ريغ ىداولا
 يقاذل ىدسحلا متر لع يبش * قمل قام ناو تنصت دقو

 تاوشنلاو ديصأ ىارصو # 50 و ي.دلاك تابعاك نه

 تاداس حجاج فونالا مش * مههوجو ناوولا يأت ةشف يف
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 ةرازنو نيقلب ضرا نيب قربالاب لزتف هيلاوهو ةتصاخ نم موق هعمو ديلولا جرد هتصاخو ديلولا

 ثدحن اع هرناكيل كلملا ديع لوم مس نب نوع هساك ةفاص رلاب فماحخو فدغالا هل لاش ءام ىلع

 اف يف 35 انا ل بهو ابأاي دبل ولا هل لاقف امي اونرسشف لعالا دنع ن 1 ا كيع ة4وم جررخاو

 يو أمف ينغف ةف يداولا ارم نمأو 8 لاقف |[
 ه9 1

 تس ومص

 اسءجحرملا هحرب يف ردابب نإ أعم 2 محتال 1 ما

 اعمطم ىلحال ذا حال دقو د 0 0

 يسءاف * هكلم اند ديلولا لعل

 اعرعنابدحلايذليماتك * هكلييف لم'ون انكو

 امضوم ط ناكو اعوطر نذ ومالا تع هل 0

 تلك و مهمرحو هباحصا ىلعو هلع ير نك ديلولا نع عاف اماشه غابو رعشلا اذه يورف

 كنع

 تاقق

 اه.حتسا دق هيلع

 ينغلب ام كلذ قةح دقو اعدبو اندحمو اندخ دمصلا دنع تذما كنا ينغاب دق ديلولا يلا

 لاقو ديلولا ه>رذاف لاق امومذم ندا دنع جرذاف ءوس نكد كئربا ناو

 لا يدر ل 6 0

 0 ندب نأ ةلأسو 120 نم هيلا رذتعاو ل ديع 0 دق هنأ ماشه ىلا ديلولا ْبَنِْكَف

 نبا ناكو هربس و هاقنو ليهس نا ماشه برضف د.اولا ةصاخ ند 0 هيلا جورألا 2 ليهس

2 

 0 تاو هالوو هديب عار هدأ و لع يبأ هم دق ماوشملا كوحالا اذه فورعملا 0 نهو 5

 قي نم لاقف ديلولا كلذ مفف هسيحو هديقو حوسملا ار اظ ءازع همت دلو

 ها رذاف دمصلا دع عجرذأ نإ ىلا د عادلا يرو حاف يل نأ مسبالو نورتام يف

 ناكم فرعو هيف يبأرع دقو هد نطو هب رمضف 1 جورألا ّق لس نال نذاب 5 يف هم هنلا ترتكاو

 دءلوأ /| لاق 5 4م را موللا كلذب ينراضي 4هساحو 4ب رمضف ىلا هعاطشاو ينم م ضايع

 تس و ص
 ادب ةعكل ىدس ايدل

 اور يقل يمك !تنازإ

 مكتمعن سارانمو نوخمشتا

 لثه ىلع ردقت لتنانافرظنا

 هيحاص ديصأل ةئوسل ان

 هتودع هررمضن 0 هيلع ادع

 الخدلا ري 1 يراهم يلا د

 اللذ م ذا مهنه ناو #

 الودلا 6 31 اذا نوءلعتس *

 الثم مطب رضاف باكلا يوس مط »+

 الز هامدعب نمي وتسااماذأ ىد هنن

 الك ادق الكأ هل قاطأ ولو *
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 لاقف هاثرو ديلولا مف ةماسم تاف ةفكيو اماثنغ باش ةعلسم ناكف ا نب لدا 2000

 تس وص
 همدعملا دا نايخحي * طساو نم ناديرب انت

 هلع ندد يبس * ىدرلا الادعلا امو لوقأ
 هام تي ص ادقف ءىضت_ * تالا قانا روك
 ميجا نع نيقلا لحف * نيفلا خل كسا نك
 همبأ 5و ودعلا نع # هتيفالت مكي نه مكحو

 هملعم ةيار . اط تيصن * اهدار ل

 نع يلعسولاب ليقت فيفخ سنوي * يدرلا الا دعلا امو لوقأ * | رو ولا تاسبألا هذه يف ينغ

 نا شح 5 يداولا ر_هعءو لل“ اك يبأ ىلا بلي لوأ الق هيف نأ يعاشبلا 3 ذو ورم

 راكب نب ريبز لا انمدح الا ءالعلا ىنأ نب يمرأاو ىرطلا( نا لا المر هيق سن ويل

 يع ار ظل نع رايس نب” نانزإ نب روظنم نب سرض» نب ريهر نإ يدوم ينندح لاق

 نبديلولا علط ذا هتطرش يف ماشهو كلملا دبع نب ةملسم قوت مويه هركسع:يف اناو' كلملا دنع نبأ

 ىبةعنأ نإ ماوملا 0 لاقف ماشه ىلع فقوف هياع ز> فرظم رحم ناودن وهو سانلا ىلعديزب

 ند عر وف رغثلا لت>او يرب 000 ةحاسم دعب 1 دقو يضم نه قو ىتإ ند

 م>وو اياوخ درب مو ماشه هنع ل يوقتلا دازاا ريخ ناف أودوزم تا 3 0 ا

 لوقي وهو ديل لولا عت لا ا قد سال

 راهلا عتمام دعب توك * أ دوق ثم هج

 راحال حو موقلا لوقف * ماسلا ناكر نع

 راقع مهب تحوط بورش © يرملا ةءاسم دن انك
 راوط تتح اك تل

 رايدلا اهنع مهبغ حيرت * موق كادفو تعجل كتيلف
 رار الو وورلد سكشوأردصلا مقس

 دوق يف ناحم فالا وأ

 نب ناوره راز.. الو روز, ىذلاو ًاماشه كتل 0 نب ديزي ردصلا مهقسلاب يف نعل

 دهغلا للهحمو بولا ملخم نأ م اًشه دار | لاك هربآ نع كاحضلا نب د ينثدحو ريبزاا لاق د#

 .ديلولا لاقف هدلوا

 6-5-5 ممم نم اريك رفك

 0 ف ادهاح يب فا 7

 نملاولضفلا وذنمحرلااهب كاز

 | ىبنام تمدبل مزح اذ تف دا

 يجتام رتش نم تم نأ مهحيوايف ** ةنيغض ينجي نيقابلا ىلع كارا
 قف تلا نجا تيلايأ # 0 رثكأو موب مهب ينأك

 ىلع ماشه بتع لاق ىناذملا نع زارا ثرحلا نب دج | اضع لاق ىلع نب نسحلا ) ينرخأ (
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 رئافلاو اناا نؤسلاب د ةحوزممو افرص م رمل

 كخحشرا انأو ديل اولا كب يل ربعلإ لاقو ل 6 هنا ىلع ماشه ب تصَقق رصنلاب المر يداولا ر مع 2

 مسقو كينلا روظاف 26 ةرمشع عب ع مب موملا ءالوو تاولصلا رضحاو بدالا 0 ةفاللذعال

 ةئدملا ها ىلاوم نم ٠ لحر لاق الاوم ا: هن ,دملاو 0

 0 ينأ نيد ىلع نك * انايد نع لث اكل اعاان

 در الو قبدزب ضل 2| ماس ران لزيلا بهاو /|

 تاق 110 أبا 0 ماه ع ند ع انآ لاو 0 هناع م نعام ىرسقلا م علل 5 ءادملا لاق

 8 7 يراك 00 0 0 هب هعاشبإ سس كلذ ناكف هذه هنع اماشه

 0 ذيفناكدقو كالملادبع نب ماشثه ساجم اموب ديزي 2 لولا لخد لاق ماشه نإ نساتعلا” نع قل“

 د ل وادبإولا نأ سال هل لاق ساج ا.لاف ةيمأ نب نم رصح ن

 ناو نرحل فكو نحال ينا لاق أ ًافوغشم نوب ناك كابأ ناف 0 : 00 كيج

 لحفلا س داق ت تكسا لاق 4 هيمور سان ل 1 7-6 ف نيحطاب تءاح دق نيم 2 اولا لاز إ

 لبقأو كلل رظن 5 1 و اع ىلع أ لاق ا رظملا نبااي ت ك1 ديلولا هل لاَقؤ ىلع ةيسع ِق

 اذهأ ل لاقف عا 0 0 نينؤلا ريمأي كبارش لاق كبارشام هل لاقف ديلوا 3 ماش

 كلما دع 0 احم ديزي ندور 2 لاق ىن 0-2 َّع وأو 6 رألا ندا ري لاق ا

 «٠ يوقع لحد نأ لق

 ديلولا نسلحف ا ماشه نسلو 01 يلوم ا كلملا كدابع ن.ماثه 5 كييعهس هفو

 نيئمؤاا ريما نبديعس لاق فراع هب وهو تنا نم هللاةف ماشه نب ديعس ىلع لبقا 5 ماشه ساحم

 ساطسنأ: لاق ريمألا اهبأ كالوم رين زلاوبأ لاق تنأنم لاقف ريب لاي نأ ىلا رظن مث كب انح علاق
 ماشهنب مهاربا نم لاق ماشه نيمهاربا لاق تر نم هاته نإ مههاربال لاق مث كب ابحرم تأ

 ماشه نب ليعمسأ لاق هفرعب وهو ليعمسأ نم لاق 0 نب ماشه نب مهأرب | لاق هفرعب وهو

 هجوز يت 0 * يف هنأ قر كم نك يذلا لاق ةريغمل نب ديلولا نم لاق ةريغملا نب ديلولا نبا

 ريم ءاح دق امط لق ماشه لقأو اذخماو اذه لوقت ا ءانذعالا نبااي لاق هتنبا دلو ضعب وهو نأ

 اليلق هل لخد هنأ الا هساجم ردص نع هل ىختتي دياولا داكاش ماشه لخدو افكو جف نينمؤملا

 ات ا لاق كار تلفاملا طاص لاق ديل 0 تنأ فك هللاقو ماشه ساحف

 ءانخحالا نبااي ماشه هل لاقف ماقو كرضح نم ارش اوناكنا هللا مهنعلو نوحلاص لاق كؤامدن لمف

 ديلولا لاف ا هدام 00 إذ هقنع !؟وح

 ا

 - صاعو لاعفل وذ يدح ناورمو + ىدلاو نامعو يمداعلا ىنأ نبأ نأ

 ا الل ةاصعلاو نوفا 37 هَ #2 اهزعو نيتي رقلا ملظ ع نبا 9

 رخاش نم هب رهش يدطا ىف # هلاخ كي نهو ىلاخ يدطا ىب

 كلملا كيع نب ماش قش ناك لاق يف 00 نع 0 ١ ا 0 لاق ىلع نب 7 ) يفر ل (

١ 
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 راش نه هب روش ب يدم ي ١ #* هلاخ كي ن“ و يلاخ يدبلا يب يأ

 اةساف ناكو مهانكاو مهداوجأو 1 ارعستو ميما ظو ةيمأ ى نادت ف ند دبا نب ديلولا ناكو ظ

 راعشأ هلو لتقف سانلا 5 ضع 1 ي- >رهظو ا ٠ كالد عاشو هقدب زلاب ا. هيب ةهّسد ف أمم اعمءاخ ْ

 0 ركشيو هنع كلذ ىفي نه سانلا نهو هرفك و هئخ ىلع لدن ةرثك

 ىئئادملا نع رز 0 ا نب ا ىلع نب 00 ) ينربخأ ( كالذ ريغ 2 0

 نب ديزي 00 00 هح>و 1 قالا 1 : ا 0 صقح نإ ظ0 كرانملا ىرغا

 ىلعهل دقعو كللملا كيع نب ديلولا نب سا.علا ثعلو شدحلا ىلع كلملا كيع نإ ا دقعو باهملا

 انته>و دقو فاحراو ردغ 1 قارعلا 5 نإ نين.ؤملا رولا سايعلا هل لاو قمد لها

 | دهعي ملو نينمؤملا 4 تام اولونو قارعلا نأ تمد  ل! 5 الو ندع ثادحالاو نيبرا# ظ

 ةيلسو كلذ غابو وادغ لاق ديلولا نبأ هلا ديعل دي تدوع ولف مآشلا حا داضعا ف كلذ تفيش ا

 لب لاو ديلول /| دلو 3 كلملا ديع دلو كلا اا اعأ نيمولا رمال ديزي ىلاف كلملا ديع : نبا

 | ا.ق>حأ ىحأف يدلو يف نكت مل اذا لاق كيأ نبا مأ ةفالخلاب قحأ كوخأفا لاق كلملا دبعدلو
 ىدسحا نبا ذئموي ديلولاو لاق ماشه دعب كنبال مث ماشط عيابف غلبي مل كنباف لاق 50
 ظ
 هدعن ديل ولا علال 5 هيلع دهعلا نكلاو مأش ءط عنو كلذ 0 اد ا اماف هل عئابأ ادغلاق ة ةئيس ةرمسع ' |

 نهنابو ىف هللأ لوشودهلا ر طم , ناكف واعد ديلولا 0 اق هيلع لاء الو هدهع ريغلا 1

 د كاف هس ةرعا نا نبا.دلولا هئاو ائامو سمح ةئس ديزي يفونو كليو ىتدب اماشه .لمح

 | نإ هع هال هدلعل دهعلا دقعو هعاذ يف عوط مْ هدم ةلزنملا عيفر ماشه دنع 4 0 ديل ولا كر

| 

1 
 موقيو هساحم يف كلذ رك ذيو بارشلا ىلع هنامداو هكتممو ديزي نب دياولا رك ذب لمحت ماثه ١

| 

! 
 أ

 لكحل عوف : ريك لعق هم روظو جن طةسبف نيمر اب هنم كلذ ر مظل جلا هالوو هب دعقيو

 ظ هم رش كلذ ينأف هسشل ' عل نأ ماشه هيلع أماق سانا ج ل ىلوم 0 بارشلابو نيثغللاب

 نإ تصل ديع ة4وم جرو ايد 6 جرد اديدش ءاف>ح هاقحو هبأد ل هيلاوم 2 مهر ءاطملا

 اعاد لا مم ده نك 1 1 ةعم لاو هعلخ ىلا سانلا ماشه اعدو ةقدنرلا 0 ناكو 4 2 دع

 ناورل 0 كلذ يك ريغ أ ىنكي ةملسم ناكو يصاعلا قادن ؛ مكملا ن تنب مكح ظ

 ةعسلاو ديلولا علذ ل 20 هن ومظعإ اوناكو لضفو 3 اذ 1 3 أ 55

 نب دلاخو ز 20 رع «ءأ| 2 ا .اولاو ىموزخعلا ليهو سا نب ماشه انا مهأ راو ل ماشه نب هما

 هتتاالا كش 00 عدنام ديلولا ىلا ب :كو ماشهةصاخ نم ا و ى.دعلا دلي و> نب عاقعقلا

 ديلولا هيلأ تى 2 ما تأ مالسالا لعأ كئردام يك رعش تيلف رم ريماس الو سشادعتم ريغ هتكتراو

 هايا هلكو ىلعالا دنع نب دعصلا ديع كلذ هل لاق لب 0 ديرب نبا

3 ©« : 

 ركاش يبأ نيد ىلع نحن * انيد نع لئاسلا هيأ



 د ا ا
 جيس

 : لودلا سرعك الا ناكام * هلزنم سيق ول عمجم اًؤاج
 لسالاو« احطبلا له أ ةدجن * نمو ءارئلاورصتلا نم راع

 ل نبأ ناس ارو لاق 1 ياي كارطأ الرخا كاف فاقحلا لع نت يطا ( يرخأ)

 لاذ مع ( يندع) ةرجملا نه نيت 01 دل علف نك قودلا ةونغ نا يدقاولا
 نس للا د دبع نع دانزلا نأ ن ع يدقاولا نع دعس نبا انثدح لاق ةماسا يلا نب ثراعا انادح

 د مودم ادن هل ناكو 7-0 نب مالاس جم امو تان نإ لاس دع تنعش لاق َت را

 اهر ار رحلات عضو 010 ةعداوم ِق اوناكو موف تالا عرساف م ا نه سنقو فأن 1 هللا

 ظ ع ءانالا ٠ نم ناسح ىتباف ملط ظع ءانا يف انراشتف كب راش 1 لاني نام 5 مطخلا ني ىف لاق مم

 ١ لاق ةيلغلا كل لعحا كلذ 0 ه اريخ 1 ههجو يف رسشلا فرعو 0 لاقف اولا شق هل لاق

 ا هيوعد امنا يمشي الام لع هه 76 2 اأأب كتم : نب مالس هل لاقو ناسح ينأف هيرمتلا ق١ 31-3

 | يمض اا ءىست نا ىلع تأ قوعدتلا نس قل 1 3 اا ءىسأو هب فدع" هلا هلا و ا 0

 تسلو كفاح يفاو < تا ال اللا كيلع تلاوح امو ةسلا# ءاوس 58 يف 6 مالثس ه] لاو

 ا عكشم ن١ مالاس ك و أوقرتفاف مكب ورح 0 4 0 ا ودحصلا َّق نا يردحعلو 2 | د

 ارك ناكو هعدب ند اذه غلب دقو 3 2 نا ةييقل ىلع

 م ةراتخملا هئاملا ن + تيس عم 1-0

 لماهلاك باغام اذا ينا * لماك انا نع ع غابم نم
 لكامل رنم ءآدبام عم * ه.رقىلا اقوشيندازدق

 حرج ف رولا قالطاب :لوالا قيقثلا نم ريا كو ءاك ينال ءانغلاو ديزي نب ديلوال رعشلا

 ها ىلعسولابىئاتلا .ليقالا فيت ند انس اضرأ هيف لساك ينال نأ ىئبج رك ذو قحشا نع رصنلا

 0 0 ديزي نبا ديلولا را 1

 ليقع 30 5 10 ل 0 ا ءلا ا كو فا دع .
 و هيفو جاجا يخ تن يو ىفتثلا

 جاهو جارعس أروت : كلاب نق جاحملا نيب و يداعلا ينأ نيب

 3 جانلا دّقع هم دعب هيلع #*

 موتكما اهماوةبمأ نب 32 3 لا نايفس يبأ نب ةيواعم نب دبزي تأ 0 كلما دنع نب ديزي مأو

 00 باطملا دمع تنب ءاضيبلا مكح مأ ضاع ن نب هلا دنع ءآو صاع نب هللا دنع تنب

 ديلا إب ديلولا



 (ذالر 00
 3 : ظ : ا

 هش نايفس 2 لاَقف هتفايض نانو 2 رق 0 وسلا ةونع قف هيلع و نك مغا أ ىند# و

 مكشم 3 ماللسس يف ٍِي 1 ط ع ع ةيمآكف 8 1 يناورذ يناقس

 دنا و نغأ م مها وس د ادحاو هزي دملا ها هيت

 مخمو فرع را كيوع ٍِش ال د 3 5 الو تاقلي الأ يذه : ا.اف

 ءرصخ نسال يو بريس 3* 3 دو# مدع أ ناو

 4-5 م نب مالس ىلع نايفسىبا لوزتو قيوسلا ةوزغنءربلا رك ذ اجو

 الو ةياتح نم هام هساز سم ال نأ رذن ناضسانأ نا كلذورد ةصو د ءارالا هد

 اعيش عنصإ و هموق نه ةدع يف جرن 0 هللا ىلد هللا لور وزش 2 م ورمل

 1 نب دمحم (انثدح ) قيوسلا ةوزغ تيءسف قءوسلا نورمثت م> رخ امنا اولاقو كاذب شِإ ارق هيريمف

 نع 3 , دمح نع للضفلا نب ةءاس انثدح لاق ديمح نب د# انثدح لاق هياع 6 رق ربرح

 راصنالا لع ا ناكو كلام نب بك نب هللا دع نع نامور نب طزرو ريب رلا ل ردع قد

 | ةيانح نم ءام سعال نأ رد رد نع نلت عج و عجر نيح نايفس ونا ناك لاق

 ةيدحتلا :كلتف هنغاريا شل 0 5 نم 1 ار قئام ىف جرش سو هيلع هللأ يلد ادع وزغب ىت>

 قح ليلا نك وح مل هوموأ دير ىلع ةنيدملا نم تدب هل لاش ليج ىلا ةانق ردصب لز تح

 فرصا اوهفاخوهل تفي ن أى أف هبان هيلع قدق برس نا 3 ىحيف اثالي الا تحب ريضنلا يف 85

 5 ارقفهلنذأفهيلعنذأتساف فرك كاسر كالذ هامز يف ريضتلا ينب ديس ناكو كش. نب مالس أ

 ةيدملا ىلا كرف

 هلافلجو راشالا ن٠ اجر اواو ايل ل داوضابف اوقرشت سردلا اط لاغ محا أوف

 مهلط يف لودي .اعْللا ىلس هللا لوسر جر شن سان 6 رذق نيعحار اوفرصنا مث 3 اهواتقف ب تت

 ' موقلا دوأ نم نم و ردقو هءاأو نايفس 2 هاف دقو ايحأو فرصنا 3 كلا ؟ غاب ىح

 مالاحر تعش هباككأ ءاح ىد هتلمل بقع ِق جرح م ىسانلا ريخ هلرظنو هاقسو'

 ا هياع هللا ىلص هلل الورم عج ر ني> نوءاسملا لاقف ءاحنال هئنم نوففح ث را 0 7 ط دقام

 ىلا 5م ند احراخ زهح وهو لاق نافع وأ ناك دقو 0 لاق ةونغ 0 داو اسو

 لاَقُف 6 رو امف ض رحب زرعش نم اناسبأ ةئيدملا

 لله م 5 اوعمحام ناف * مهعمجحو ب قلع

 لود ككل هدبام ناف * مهلناك بيلقلا موب كب 3
 0 007 ور 23 ءاننلا ترق ب

 لعتشم داؤفلا نا جرز>>_# ا!اوسوالال“ 00

 ( كلامنب بمك هباحاف (

 لعفلاة طا سر سل ل نحل
 للا ةق يف قرثروظلامس ن٠ لاجرلا نوح رطتا
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 (ةك)ذ

 كير نآلا ىلا تاق اذا من كاق ةوبنلا اهنا كحيو تاقف اهظع هللا نبأ كلم وكل دم
 لبق الاب كءاج دق. دمحم اذه شيرق رشعماب دحسملا يف خرصف 2ك« ينأ يتح ًاعيرس جركل مهرذخ
 ىل-ذد نمو لاق كراد انع يننتام كحيو اولاقف نول وق فراذ لحم نو لاق هق اول هب مكل

 انثدح الاق دما : 0 0 رب رج نب دم (انندح) نما يلوم نهو نمءأ وهف ا

 هللا لع نع داع نب ىح نع قا د1 نع لضفلا ن : ةملش انيدح لاق دعا نيد

 ءافاخلا نم ةعامج تعا : تجرخو 0 0 ت0 يبأ ينفاخ كومربلا موي ناك امل لاق ريبزا 10

 ىب هيا نايفس 1 لاق نوح لا تمزه اذا مورلا 00 مين تفقوف برح نب نايف نأ موق

 ' 0 د وان نوملسملا مهفقك اذاف رفصالا

 1 ذم مهم قد را # ولم مأر ا رفصألا وو

 وفعلا ينب نم هل اريخ اند را اًقاقن.الا أ هللا هل:اق لاتقف يبأ نو دح نملك ماىلع هللا 6 اماف

 يلح ا م مدح لوش مو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر باحأ لع :كفاوطبف  ىدس ذم 3 ناك م

 نورت نع ريرح انثدح لاق د. وبأ ى ”دح لاق دعا نب دما ( 7 (١)هقاش نم نويجعيف

 لاف نيعن ٠ انياع لد لاَقق هرصب 0 نا دش ناك لع ناس هان للجد .لاقب نسا نع تان

 | 1 يب ضر الا دان 1 لحاف ه4.هاح كالع كلا ةلاغ را مالا نإ ناممع اي لاق ال نام هل

 كلام نع فسوب .نب لهسانت د كو العنا رم انثدح لاق ىلهايل ١١ نايح نب دمحم ( ين 5-0

 ايفس وبا ءاح لاق ريك الا رحالا ينأ ن ع .يلنادءطا ةرسنف نءءانعشلا يلأ نب ثءشأ ن ءالوعم نب

 نايس انآ اي ةنع هللا ئذر نااط يبأ ن. ىلع هل لاقف ال>رو دا رع المال تئش ل للاوف

 ا كك [1 ادد وا انش كلذ مهرض

 نافس ينال هشئاع نبا يندشنا لاق ىثايرلا انثدح لاق يديزيلا سانعلا نب دمحم ار 315

 ْ لاق ركب وأ يلوا برحت نبا
 بضاوةلابرضب ال مل اعوض>ا # ةعئمو نع دعل شيرق تففأو

 ١ اهلقأو شيرت ل ف سمالا 00 لأب 6 نسحلا ا نأ لاَقف 4ع هللأ ىحر بااطينأ كا لع 1

 ا 2 لاو لو هيلع هللا لد هلوسرو هللا 00 1

 عرئاغرلاب ازئاف اهنم .لاز امو هب ترفظيذلل يفت فطايف
 نسما 2ع كنان نور م 7-9 لاقد قا نإ دحأ ( ينثدحو )

 مك يف تراص ةفالل ا ة.هأ ىب رمثعم اي لاقف نايفس 5 هياع لخد - نام يلو ال لاق |

 ران 3 هنح نهام هللا وأ ة 0 ركلا تا مك اه وفقاتف م 4 تراض دقو أمق 0 َىدح كا

 هوجو ردا اذه 500 نايف © دس 1 لعفو كي 5 ل “ع قش نام هر حاصق 0 3 اذه

 ىدوولا نسم لإ مالاس يف اهو ا || امفيتااتايبالاو عنشم أمه تت د امفو اهركذ لوطي ة هريع كا

 ندس>و مس 4 4ع هللا يدر نايف 2 كا يق ىف ءارتفالا املع صهاظلا رابخالا هد )00(

 ١ لصالا ححع هم هأ 0 ةأور تاق ند كالذ مع اك هما



:)88( 

 املكف(١) ٍلسو هيلع هللا لوسر وحن عسوديلع هللا ىلصللا لوسر ةلغب ضكرأ هبت خردل يقدر
 هءلعفللا ىلص هللا لوسر ةلغب ىلع هللا لودر مع اولاق ىلا اورظنف نيماسملا نارين نه رانب ترص

 نام يذلا هلل دخلا نايفس 5 لاق هنع ىلاغت هللا يذر باطخلا نب رمع راثب انررص يَ مضو

 نافضانأ تق ءافتو ةلغبلا ضكرو 0 هلع هللا 0 وحن دتشا مث دبع الو دّقع ريغب ك٠

 ءيطبلا ل-جرلا ةئطبلا ةبادلا هب ق.دت امي رمع تقيسو ةيقلا باب ىلع تء>:قأ تح سايعلا لاق |

 هئم هللا كما دق نايفس وبأ اذه هلا كسراي لاقف سو هياع هللا ىلد هللا لوسر ىلع رمع لخدف

 هللا لوسر يللا تاج مت ه هترجأ دق يلا هللا لوران تلق ةقع برضأ يف نءدك دقع الو دبع ريغب

 تاقرمحع هذ رك ل ينود ذيل مويلا هيحاشرال هللاو تلقو هارب هاو إو هيلع هللا ىلد

 تاقام بك نب يدع يب ن* ناك ولو فانم دبع نم لحر هبال الا اذه عئصتام هللا وذ رمعاي الهم

 5 سا ول باطلا مالسا نم ىلا ترج ناك تلح موي كمالسال هللاوف ابعاي امم لاق اذ_ه

 مسأو تاطخلا مالسأ نم 3 و هلع هللا ىلد هللا لوسر ىلا أ كعالاسا نإ معا ينأل كلذو

 هلزنم 3ك > رو ةادغلا ىلع هب ودغت تح هاينعأ نم: نمهذا ملسو هي هلع هللا ىلص هللأ لوسو اقف

 كل 30 1 نايفس انا تح لاق هآر اءاف لق 0 هللا د هللا لوسر ىلع هب ادع

 نأ تننظ دقل هللاو كدر 31و كذلخاو ا ياو تنأ يأ لاقف هللا الا هلا ال نأ 1 نأ

 كقنع برضت هللاو لق ىق نا ةذاون ديخت كحو لاف اخ ى ينغأ دقل هريغ هللأ عم دكر

 ساعي فرصنأ نايفس ونا دهشت نيح نم ساخال م ه.اع ١ 5 0 لوسر لاقف دهشتف لاق |

 نايفسإأ نا هللا لوسرا تاقف هللا دون> هيلع رع تح يداولا قيضع ليلا مطخ دنع هستحاف

 نمو نذا وهف نايف ىنأ راد لك نم مأ لاقف موق يف نوكي ايش هل 0 دفلا يب لحجر

 ليلا مطخ دنع هت 6 يت> هب تح رك نها وهف ةباب هيلع قاع دو نوب ويلا لخد

 لو قام لوقت ماس لرقأف ساعي ٠ وه ن : م لوش لىلءدعو  يكارفلا هيلع ترق دارا ا

 ءالؤه ن 0 لوف ة 4 يح 4 ركو ل ىام لوقف انا لوقأف ءالؤه ن 00 لوقيف ةلدق 3 4 58 رع 6

 هيك 2 هلع هللأ ىل د هللا لوسر سم يت> ةئهللو ىلاه لوقيف هن ءجتح لوقاف

 نملاَعف قدحلا الا م“ قوبل ديدحخلا يف راضنالاو نيرجا# ا ٠ نكت هللا 0 هللا لوسر

 نمل دل لاو 0 ,حاه ا ُِق ماس 4 اع هللا ىلد هللا ل وسر اذه تاقف لخضفلا انأأي ءالؤو

0 

 | _سو 4ع لع هللا ىلدك هللا كلوسر نا 1 لاق هنا 00 ماشه 0 هدا يراخللا طفاو 06

 كل و مسا
 نوسمتلبءاقرو نب ليدبو ماز> نإ مكحو فرحت نايعسوبأ جرخ ث 0 كالذ غليل ميقا + 5

 "1 ماكن ارنب مهاذاق ناربتلا ضنا لوريسإ اوادقأف م هللا ىلد هللأ لوسر نع ردخا

 ورم يف 0  ءاقرو نب ليدب لاقف ةقلع نارين | اماكف هلا هام نا فس وبأ لاقف ا نارين

 إسو هيلع 1 ىلد هللا كوس نم رح نم شأن مها رف كالذ ند لقأ نانم والا

وسر مى اوناف مهوذخأف مهوك رداف
رة 5 مما 0 هناع هللا ىلد هللأ ل

 ثيدحلا 5 

 ل ب م

001 0 

 امه ا ل



 ش 55:

 6 ََك لاق 3 عساك وه لاف أب ا ا اذهام يدوولا هل 0 1 ا و ريح 0

 با لقا ها اوحأأ يدوولا اق د انو اوقدص نايفس وب لاق لاقام لاق ىذلا لجرلا اذه مع
 هربغو ةيبعأ نا بداامو ادبأ نما اذه ىص دب نأ د ا ف ينااست ال لاق هةيع ينادح 0

 ىلاىداتف ساعلا لاق 4 يدوم ةأرونو داوم ىلع ساب الو يذا 4د 0 ىدوولا 3 ةنم ريح

 ربحال تاقف ربخلاو نايفس وبا هيفو دغ نم ساجلا كلذ ىلا سا>ا تح تجححرخو تي. ربخلا

 كعمل نسل هرمع أ كريخاف هللا 0 1 معز 6 لجر نع اذه يحع نيا زن ا كنا ىنغابو

 لاقف نايفس يبا يلع ل ليقاف هيبأ اوذا تاق هيبأ را لاقف هربا وخا همعاناو ةمع نبا ةاكلو

 له هللا كدشنالاَقف ىلع ليقاف ىلع ددريلف تب زك نأ اف هنع ىناس تلقف لاق قدص م“ لاق قدصا

 ه0 ناك نإو ناح الو تدك الو ناطملا دع هلاوال تاق لاق ةهفس وأ ةؤ.د كذا نبال تشف

 نا تدراف هدب 3 نأ هل ريح هنأ ا سابع لاق: هدب تل >5 لهف لاق نعال نش 3 رق دنع

 هءادر كراو ربما بهذ ا تاقذ ىلع دارو يذكم هاو نام فس يف ناكو 40 3 * اطوقا

 لدقلا ١ 0 نانم وبا لاقلت ذم ىلا انمجر املف سابعلا لاق دوهي تانق دوهي تحيذ حبصي لجو
 هب ن“ 0 نأ نايف _س انآ كل لهف تا ا دق تاق لاق كحأ نبا نم عزذفل يدوولا نأ

 ا هللاو ال لاق كنئافك ١ نم كريغ كعق الطإب ناك ناو تقيس دق تنك اقح ناك ناف

 يف ع اج اوك لق لوقأم 5 د 1 ع ليلا ىرأ يتح

 كك ا 0 0 كلف 0 ند 00 لذ 00 9 انرظنو 1 2 0 ا 0

 لاق يربطلا ريرج#نب دمع ( انثدح ) مالسالل ينادح يذلا لل دبملاف اهركاذل ىنا هللاو ىل لاق
 ١ نب دمحم نع 0 ناتو نير لاق الملا ندع ك1 0 ىلال» || اندح لاق يوغا اندح

 ايراد اعلا ءاوم ركع نه نعايعأأ نب هللا دن بع نإ 0 تا قحسا

 دقو بيلعلا 5 نابع ءأأ لاق 2 -وأأ انزع يف 6 ناروظلا نم لو هيلع نإ نك هللا لوسر

 يلد هللا لوسر اهب نيل هللاو شيرق حابصاي ةنيدملا ن ن* مل- .س و هيلع هللا ىلذ هللا لوسر جرح

 ءاض ملا م و 4ع راع هلل | ىلص هللا لوسر هل ١ ىلع نك ياللا - سس 4 كاللط م 1 ماسو هياع هللأ

 ناك مهربخيف 1 نكح الخاد 1 نول بح>اص 1 اناطح م يلع كارالا ملا جرذا لاقو

 ذا هل تدر ا أ كارالا يف فوطال يفا هللا وف هوما م بو ةياع هللأ 0 هللا لوسر

 هللأ يبد هللا لوسر 0 نودسح ءاقرو ل ليدبو مازح 0 مكحو ناعت يناذوح تدل

 هللاو ”ءدهءرو نب ليدب لاقف انارين طق ةلللاك كرار امهنلاو لودي وهونايفس 2 ابو ةياع

 ةلظن >انأ كلقف هلا ودتفر ف كا كلذ ند مألاةعاز ر> نايف م ها ب رأا اة ةعازذ ناري

 هللا ىلذ هللا لوسر اذنه تاقف كءا رو اف 0 يبأ لَو أدؤ كل ءأ لاقف ممأ ت تاق لضفلا ان لاقف أ

 بكرت تاَقف ع ام لاق نيحاسأا نه فال[ ةرمشعا هل مك لقال اع مكيلا فاد دق سو هياع

 كقنع نب رضيل كب رفظ نيل هللا وف مف ةيأع هللأ ىلد هللا لودر كال نماساف ةلغبلا هده 0
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 ( ةيسر

 برضا 11و ءدنغ نم توصف اللات قانا ف 15 | 0 ىنأ تددولو ننتاه يعدق تحن
 رفصالا ينب ؛ كولم 0 صا ةشنك يأ نبا سمحأ سمعا دتأ هللا دانعلاب لوقو يرخذالا ىلع يدب يدحاب

 هيحد عم موديلا هللا لوسر فاتك هم اع مدقق قحسا ني لاق م6اطاسو مهكلم 2 هن وناهم

 ( لق ه يلا سو هياع هللأ ىلص هللأ لوسردخم 0 هما حرا هللأ 00 ه3 ىلكلا ةفراذ نبا

 نافلوتد ناو نيد سم َُك 2 هللأ كنتو م اساف دما ام يدطا 2 ا نه لع مالسلا موزلا م ظع

 2 هنأ خز كلملا كم ع ندهز ف ىراضصلتلا 0 ينريذ اف تارك 3 ) لاو ( كيلع 3 ملا

 هللأ لوسر قاع ى هلع مدق املف هاقعو لقمه مو 22 هيلع هللا 3 هللأ لوسر صا ٠ 00 كلذ

 م هن نماخ و 1 ناب هلعحف لقمه 21 >أ لاق ةقم اذ 0 ةيحد ل 5 8 4 اع هللا ىلص

 راو هاش تفعزو ءخا هلا 1 يا كاع ةسارفا رهن «- وز ل اك

 سصعاف لاق هقدصو هعيتاف هيف كشال ءرظتنن انك يذلا ىتلا ها ةيمور تحاص هيلا نتكف ها

 مديلع علطأ مل ماو ميملع تقلغاف اهب ماو لم 1 يف هل اوءمحف مورلا 0-0 لقره

 ىلا زضدب خرا اذه :ىاتك قالا مكتعج دق مورلا 0 لاقذ هسفن ىلع مهفاخو ةيلع ن

 انت راو اناسد انل [تف هقدصتالوهعياذلف موفانباتك ُُق و هرظتن ان < ىذلا ي 1 هلا هللا وذ هند

 تقلغادق اهود حوفاو>ر ذ>ء ة ركسدلا تاّوأ اورد و :دحاو لجنر ةرغ عورات رف لاق

 ةلاقملا ل كا اغا مورلا ر مدعمأب لاق هيلع مهوركف 8 ىلع مهفاخو ىلع مهور 5 لاف مهود

 ىذلا 2 - 1 دقف ثدح دق يذلا مالا اذه يف مكنيد ف مكتبالص ٠ 0-5 اغن ال تاق ىتلا

 لاق ىلع 008 نسحلا ) را ( اوقلطناف م َْظ تدع 9 9 ركسدلا باوباب صماو ا اورذف َك 0

 سايعلا يل لاق لاق سابع نبا نع ةمركع 00 9 وبأ يف ”دح لاق ينالغلا ا اك زب دع تنكح

 اموب عنصأ ت ف 0 تل هبرد> كب ناسفس وبأ مهم 1 1 .علا 2 ةراجنيف ثحر

 يذلاي وب 0 لاَقف كلذ 0 لعفيف اموب نايف رس 8 جف رقم لاو نايفس يب, فرضناو اما

 تفرع ِ تاقف كنادع ىلإ لص رفق 50 أ قر و لضفلا ا ان كل له هبف عئصأ ت 7

 انأأي تا له ىلإ لاَقف يداتحا و وما م ىدخشل 2 ِء ادغلا 0 كل و هب 1 2: :او 1

 ىعأو مكن ىايأ نايفس وبأ لاق يأ 8 يأو تل هللا لوس هنأ معز كنخا نبأ نأ لضفلا

 تلق هللا دنع نب ده لاق كلذ 0 وه و تل دحاو لدرالا 0 لوي 3 هل ىغي 5 كح

 ماق خ نأ كريذا يفا نايفس يأ نب ةلظند هنأ ند اك 0 ير مْ لف دق ُْك لأق لعئام

 0 اللهم لاق قداص هإعل ةلظزح اياب لف لاق هللأ 05 2 وعد/ لاك ورمل لاقف ةودغ عطبألا

 نشا ارو تح رامهللاو هنأ تللخال كديع ينباب لاق 2 0 اذه 0 هريصل 2 ةتياور ٍِق ىلع نبا

 محل تاق كلذ ثتعموس له لضفلا انااي هللا كناددغشنق ةءاع احم ةدحأو لك يوكو 204 مك نأ معز

 ةفاذح نب هللا دبع م داق ت> لالالا كلذ دعل ناك اش انمنع اهعلف تاق 6 ا هذهف لاق ١
ّ 

 سا 3 2 3 00 1 هب ثدح نيل | لهأ س لاح 0 كلذ اشقف 3 وم وهو ريخلاب نيت
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 ل ل دلل دا 1 نا ف رعوي ئكلاا نع مرعأ اذسا أما تنك نكلو ىلع 0
 ناب. جرخ ىذلا نجر اذه ٠ نع ير بخ. لاقأ هن نثحإ م يع 0 معلا

 نم كخهام كلملا | 2 هل لوقو 1 نس ار ها كل طرأ ات اءدو طع 2 يطأ

 هنأش نم هنع كلأسا ايف ينثيلا لاق مث ينم كلذ ىلا تفتليال لمجف كلبام نود م 0
 36 ل قا لاق 0 انعسنوأ وه ضخم تاق مف ةيفل بفك لاق تالاذي اع لس تاق لق

 هايأ هوءتءاسف كلم مكيف هل ن ناك له لاق ال تاق 00 ه.شني وهف لوشام لوش هند لها ىف دحأ)

 0 تلق لاق مه ن 00 عاما نع يريح لاير ل تلا لك هي سيع اودرل ةيدحلا اذا

 8 6 هموق ند ا نك ناقد اماق ءاسنااو نا املا نع ثادحالاو 1ك ماو ءامدملا

 مم هعبتب ظ ا هدب املق تاق لاق هقراشو هيله م 000 0 ودخأ هعيش نمي ينريذاف لاق 1

 يريخاف 0 هيلعلادتو انيلع لادب لادعس تاق لاق ةئدبو كح يرد فنك ىنربذاذ لاق 2

 هردغ ن ءانالو ةدميف هنم نو ال ت تاق لاق اهريغ هيف زمتغا هنع قا م ل مف ردغي له ظ

 نه صحم يل 0 0 هيلا نع كتاأس لاَقف ا لق 00 35 اهلا 0 هللا وذ لاق ظ

 6-0 ناك له كتلأسو 0 هموق طسوأ ن 01 0 يتلا هللا ذخاي 02 25 مكطسوأ

 هومتلف ذ كف كلم هل ناك ل اه كتااسو الأ زف هب هيشتي وهف هلوق لثم لوش هني نان .

 ثادحالاو ءافعضلا ممأخ مع زو هعاسأ ع 0 كتاأسوالنأ 0 ةدكلم باطي ثيدحلا اذهب ءاحف هايأ 7

 كرك را همزابو نأ عش نع كتلانو نامز لك يفءاي مالا عامنا 02 0 و ظ

 هئم جرختق لحر باق لخدال نائالا ةوالح 0 هقرافف ا هعبتب ال ا زف هقر 1

 ب رح كلذكو يلع لاديو هاع 00 ير هنو كندر ا مدس

 امىلع نياغيلف هنع ينتقدص تن 0 0 هردغي له كتلأسَو ةيقاعأ| 0 3 ءام نالا ظ

 نود ري لاك مه ٌؤافعض لب تلق مج ٌؤافعض مأ هن وعد سانلا فارشأف لاق. ال تلق كامله نم لان ٌْ

 ال تاق لخدي نأ د هنيدل ةطذعس مم دكا در لوف لاق نودي رب ليبكلت نودقنب مآ ظ

 قم نعول كاقدرده لبق لاق آل تلك لاقام 0 نأ: ليف تدكلا فوك منك لوف لاق

 8-3 لاق ةملكلا هده ريغ 21 مف حدا ةلك ىف كك مو لاق اذ لعاف عا يردال ةدم 0

 اداه لاق هنم لاثو انك لاك كاحتيس ةسوب انتن:بركعا تلق .هايإ كلام ناك نك ة لاق مأ ت

 ةاللصلا ا ا ا ا وكرت الو هدح>و هللا اوديعال وش 0 | 1

 كلذكف يبن وذ كف هناثركذف هيسن نع كتلأسهل لق ناجرتلل لاقف ةلصلاوفاقنلاو قدصلاو !
 ّ ترش دونا تام نه كل وقلا اديه كم حا حلاق ل كو اههوق بسن يف تءس لسرلا ظ

 0 كالا ارك 2 كللاسو هلق ل لوب ىداج لومر تاقل هلق لوقلا اذه لاق دخ أ نك

 متك لهكتلأسو 3 كرك كاب لجو ت 0 7 16+ ناك ولف فال نأ :تزك ذف كلم
 3 ف فالّتحا ض .٠ نتياورلا يفو 3 نا رك ذف كاقام لو نأ لبق بذك ا هن ووجهت ظ



 (ةذ)

 يدلل عر لاقي ا ور< نب دواد امدح لاو 2 نالبغ ينأ نب ليم.سا نب رمح ( ينئدح ) ْ

 نعةدتع ن ا نع يرمهزلا ين دح لاق قح-ا نب دمحم د نع دشار وبأ ةعرز نبأ

 لوس نيبو انني ترش فظو ارامل هلق سرح ل د لاق ساع نإ

 هللا لوسر نيب و انثب ةندطأ ت .اكاملف انلاومأ كت تح انثرضح لو سو ةياع هللا يلص هللا |

 نيحاهائمدَقمُم ةنغ هنم 5 ردم .ماحو ناكو مأشلا 9 سب رش ند رش ف تح رد مدع هيلع هلثا ىلص

 لو اوناكو مجالا داع مم كل م مهحر راف ناو 0 3ك ه* ىلع لفه رهظ

 ا جر َلرَعَم صح افكر ممم 2 لق 4ع ءاد نأ عا و مهم كلذ هغأد أملف هآيأ هويلتسا |

 نيحايرلا اماعىتلتو طسلا هل طش بدلا تدب يف ىل ادي در ام هيلعدر نيح هلل 5 هيمدق ىلع ظ

 2 تاذ ب 1 مورلا فارشأو هقراط ك4عم ناكو هنالاص أمف ىذدقف اب اليا ىلا يهمنا املف

 1 لاَقف 2 ةادغلا تدع دأ كنأكل هللاو هكداط هل لاف ءامسلا ىلا هفرط ب اه

 00 كناطلس يف منو دوولا الا | نتتخم ةمأ منام كلملا ا ما اولاقف ها نأ ناتخلا كلم نأ ةجوانلا

 دوم نف مم هد تح نم قانعأ برتضنلف هزق كدالب يف ناطلس هيلع كل نمل اك ىلا ثعاف كدب

 لحرب يرصا بحاص لوسر هانأ ذا هنو ريشي ميأدنم كلذ ذ يفا مها هللا وف مهلا اذه نم حرتساو

 نم برعلا نملحر اذه نا كالملا 3 لاق مل رابغالا يداه و تناكو هدو برعلا ع نب

 ىرصل ب>اص لوسر لقمه 0 هب ىهدنأ املف هلئساف ثدح أ ءثدحم لبالاو ءاشلا لهأ

 لحر نار نيب جرخ لاَقف هلأ هدإس ناك ىذل كا اك نع هلس هب ءاح نا لقمه لاا

 ةريثك ناطاوم يف | مالم مهند تنك دكو ةيرح 1 هفلاخو هوقدصف لان هعسأ دقو ىأ هنأ معز ظ

 ا ر ىذلا ي 1 ساو اذه لاف نوتكع وه ا ذاك هود زد هاف دخلا ىرخأ اناقتك نع ا

 مهلك م لام 0 كدحو كل ناف ةلزملا ن م ءالو ميش لك يأ ار ملا ٠ نسي ىف درسا لك كوالا

 ا

1 
08 

| 

11 
ُ 
3 

3. 

1 
 ' ناعبل ارهظ مأشلا نافا هل لاَ هّئطرش باص اعد مت قاطنيو هبا وااو را رد آل م

 نم متأ لاقف 0 بدحاص انيلع م ذا ةزغل اناف لحرلا اذه موق نم ا

 ع 0 اذه طهر نم متألاق هيلا انيهثا املف انب اوقلطناف كالملا ىلا اوقلطنا لاق من اننق زاجحلا
 0 ارام هللا ميأو نايفس وبأ لاق انأ ت تلق لاق ( ١ ) امحر هب س 1 هو

 دعا هاد نيب (*©9) يندعت 1 لاق مت لقىه يندإ فاغالا كلذ نم ع اهنا ىزا الخرأ

 ا نأ ماع دق هللا وف لاق ( ” ) هناع اود رك بذك ناف هلأس أس يا لاقو ىناخ يناحأ

 يفو ( ”) ين هنأ زي يذلا ل>رلا 6 ًابسن برقأ مكيأ لاقف يراخبلا ةياور يفو 2١1١0

 لاق م ي راخعللا ةباور يفو (1377) ةريط دنع مهولءحاف هباحأ اوبرقو ىنت هوندأ لاقف يراخبلا

 نم ءارللا الول هللاوف لاق هوبذكف ينبذك ناف لجرلا اذ_ه نغ اذه لئاس يا مط لق هناحرتل ْ

 تلق مك هيب تفك لاق نأ هلع قلاسام لوأ ناك مث ةنع.تبذكل ذك لع اور أ

 نم ناك لبي كا:اال تلق هلق طن حا مكنم لوقلا اذه لاق لهف لاق بسنوذ ائيف وه
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 نوعام ههحو 4 مضلا 8 #* اللاظ مولا لك كالام تناك ا

 )١( نويعم ديس كنا لاخاو * اديس كن و.س<كموقناك دق

 هل لقع الو نيعلا هارت امف رظنملا نسا نودملا لئقو نيعلا هتياصأ ىذلا نويعملا

 نوهدم هسار ملاس ما نا * نهداف كئاسىلاتءحر اذاف

 نرتتللا كيك :اردقلا ودعا لئاوب داراام كيوش لفاو
 نونسملا اهناند كيتححفص يف * 0 207 كنا لاخاو

 . ١ نييبلا كد عقم ناك نأ * انه ضأ نيد دق ل نا

 نود ءاهود كد داع + امال يل اهطخم تقلظنا كح
 نم ًاسأرو ةياهاجلا قا نهرف كاداش نم 1 نايفس 3 ناكو صاع يبأ نب سادرم ديز و

 موب د همايأ يف نيقفانال ًافكو هنابح يف لسو هباع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بازحالا سوو

 ضرأىلا ششيرق لاوماو هل ام راختلا زهجم ًارجات ناكو انه اهزكذت رابخأ همالسا يف هلو حتفلا

 لزب 0 فئاطلا موب هئيع تثفكو حتفلا ةدهاشم ملسو هي هيلع هللا ىلذ هللا لودر عم دهشو م

 ' انتدح الاق يعرأاو يدوطلا ( ا ) ىمعف ذئهوب ىرخالا هتيع تئقفف كومربلا موب ىلا 0

 يللا م نب قخسأ نع بعصم نإ هللا دنع يدح ق حاص نب ىلع ينثدح لاق راكب نإ _ 7

 مأهت تدن ل000 هللأ 0 هللا 2 كا نايفس 1 0 هنأ 0 ن 2 يبأ ن

 ادع < ينثدحو ريب زلا لاق ةلظنح نأ اذ 00 5 ا كدعذي 3 0 َّف 5

 بواجب هد ناينسوبأو نايف يأ تكة ةينيح كك 0 ا لع هللا لوسر

 هفنأ عرقيال لحفلا كلذ لاو كتبا كل دوق ار نا هل لدقو 0 ه.اع هللا ىلد هللا ٍكوسر

 انثدح لاق يديزنلا ساب لان 000 1 ا يبأ أ مساو

 نين ةرلا هعيع نب نامع ن 5 رع نب ةحاسم نع ينأ ءادملا انتدح لاقزا را ثرملا 1 080

 لاق لخد امافنا.فس يبأ 0 ذاب أط ف سانال امون 0 هللا ىلد هللا لوسر نذأ لاق ندوح

 كيوتل فود ىف دفا كا ناس اعقل لامن ةراجحا نداع تدك يع ىل 500

 لاق بءصم نب ءاطع انثدح لاق يناح شو || دسأ نب ليلخلا انثدح لاق سانعلا نب د ( انثدح )

 قاتلا ل بو ةياع هللا ىلذ هللا لوسر نذأ لاق كهربا ىى<# نب رفءعح ع ةنيع ن نايفس ىنثدح

 تانظ د - يبق ساثال تنذأ دقت هللا لوسراب لاف ب 0 انآ هناع لذد نع را ناكف

 ١ وص سانلاو كنا هللاو 05 3ك ىلد هللأ لوسرلاقف يلب“ ط ندومأ هقدتعا ةراد> نأ

 1 أ

 نولوقيفءايلا ححصت' ميت ونب ولاق واولا ةاوذب ءابلا ةاوذ سبتنت ًاواو تبلق اذا ءابلاىأ اهمال اواو

 هأ تدلا دشناو طوخمو عويبه
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 م7 ةراتخلا ةماملا نم تمص ومي ١

 ظ 00 نب 0 . اما لع © ةمادم ترق قاورذ ناس

| 
 2 مدستأ و نيغأ 0 مهاوس * , + داو هندملا 0 0

 : ل يقوكلا هيوبأب 1 نامالا ءانغلاو برد ب نايف_س ف ال رعشلاو ليوطلا ند هضومع

 ٍْ .مطس ولا ير يف ةباسلاب ىلهر فيق> ةثعاشالا

 # هبسنو هرابخأو نايفس يبأ رك ذ »

 5 ' نب ةمهم* يبأ تن تاور ءأو فانم دعت سمك دع ني ةها شا > نب ر>د وه

 ينأ ء”اواقابك نب رتشلا ن كلم روف نب: ترا نب .ةعدو نةرتخان صاع نب يزعءلا دبع

 ١

 ' ةعصعص نب صاع نب لاله نب هللا د دع نب ةئرور يمرون م كر ا ةيفص نايفس

 مدقو تلطملا دنع نب نما ءلا ينب كر نب ثراحا نب لضفلا مأو نينم'وملا نأ يودع يو

 3 مه راش ن + لاو نم سات ءااو صايعالا نيب قرفلاو ةيمأ دلو رابخأ زك أر 5

 تيس نأ لاقيو ظاكع موي يف | هلام ا دق 1 ا

 8 6 ءاردزاو ةيرقاا رش امهقارحال ىمادتا 7 ىنأ نب سدارم تانتقو هتلتق نا نإ ىو

 0 -ححزف 0 تايآو راع وو هزاع تأ يف بر لأ ةئا 0 0 َْئ - ةعواعا

 : تءصم قل ىنندح لاق راكب نب ريبزلا اندح الا ءالعلا يبآ نب مارا لب وللا ( ينربخأ )

 رس ا ماشه نب سايعلا ن ٠ءي هرم نع ديرد نب نيسحلا نب دم ان ربخأو

 5 يو هب راتب لم اواو وع كا رح نم فرصنا امل ةيأ نب ب 0 ىنامشلا ورع وأ

 1١ لاق ىل لاق عض ضوملا اذه ير امأ صاع أ نإ ساد ص هللاَقذ ماريال فيلم رحش ةضغ كاذ ذا

 1 م لاق كلذ بعد هعردز مْ ةضي هلا هذه قرح هيف نكي 0 ناكل لوف وه عد 2

 تروظ مث ريث 5 جيحضو نينأ ةضيغلا نم عدس اهط العو تراطتسا املف ةضيفلا يف ةنانلا اي ريجا تفوز

 كلذ يف صاع ىأ نب سادزم لاقو اهم تدر 0 طق ىح ريطت ضر تامح اهم

 ساشد دقعلا قو ليح يلا # هن ا > اط ترخعتنا يبا

 نادم نح الا ىلع لاك هك ل ق موقأ ىف

 : ةضغلا تقرتحا 1 لوقشي | ا وعمسف لاق

 اكلات اعالم «باسراف ترد لد

 اناوقلااوساذا * اسراف 0

 ْ اناع احا هلق نداتقنل

 : كعل اهاعدا م ةيرقلاب نفدق ساد افاق انا نأ صاع يأ نب .سادرصو أ نب-بردح ثمل مو

 سادي نب ساع كلذ يف لاقف يرفظلا مث مث يالا ةهرع ينأ نإ يكول

 ( "سو. نانا 1900
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 يف كدي تلح دا ةفاعلا»هللا ,كاسأ "لاق نورفاكلا اهنأإ لق أرقا هل لاق هيدي نيب فقو املف هب ||
 هب اوه>ون دقو ىنغإ 00 هاشو هقذع تئحوف هب ل 0 ةتفام دّدتا تحرر اا ْ

 6 نأ فوقولا مذ * ربح يماسف ىلد 0
 رفا اني فارس نى: 2 ىف ثالث الا ىّت

 0500000 ل الاسم كك هر دك اهدا ةلءاولكو ولخ هئرت نمسح هب نواكوملا عمس الق ||
 ينئادملا نع يبأ ىلع تأ رك دام لاق لاق نينا ( قرش 1 مهاياو مهءوب رئاس ةئانغ فئارظ

 ةتيدملا تلخد اذا لاقو الام هاطعاو هالوم امأزر هرحأو ادم هنا هللا دبع نب دلاخ جحا لاق

 يعبتا نارمع نيدمت دنع ليقف ةقذاح ةيراح نع د ا ةئيدملا راص الاف د مف 0 ْ

 11-0000 رءاقر كلا دعو ال نذاف هاتان د اةنان هللا ام م يح ملا ىف زيظلا الصف ىضاقلالا|
 لهلاق 1 1 لاقف هل بشاف رع بسأو درف هناغ امل 2 : 0 العن و ديل 1 5

 تنغآ مث سانلا ل اذا تحارشت 0 ةيراجاي ةنالف تركذ َ 7 اقف جاحاف ةحاح ن

 2 نأ ىلا ءىجحنو اهم كرد عم بهدي خيشتلا لعحف سانا 3 7

 يف اهةلعف هلعن ىلا خيشلا بنو * ا قرش يح < تدل اءاف * بح يماسق ىلع يجوع *

 أ ىودها ةندب نأ ينودهأ لوب لع>و امف ل كسل د فرطلب داو 006 لع انو ا

 نه ريخ ربقلا قو يه لاق رانبد ا | ولاق يىداح املأ يك لق 0 مولع ل اق مل 3 ةيد أ

 ىلسوملا نبةساوسو ( 5 0 اذآ اوف رضناف ادمأ - اكمال هلاوز رايد فالآ: ةتس |[

 ل بتك يف تدجو لاق قحسا نب دامح ينثدح لاق ىلدوملا مها ربا كى لع سان 0 وهوأأ

 0 تا ناما- س ينثدح لاق ةز+> نب ةراوعا مت 0 ىنقللا صقح نب نامع نع

 هب م ذأ نييقارعلا نم ةعاجو كرامملا نبا هدنعو اسد وهو عرج نا ةقاح يف انك لاق يملا ْ

 مرا بأ ةرزأ ىو 00 ل رولا دقو نريب نبا لاشو دا لاق نزمت ناأأ

 هلع مسقأف م 2 ا نا ردقأ الق ىل م تدعو دقو لد>ءتسم يفا هل لاقف جرح ناأإ

 عم ىنساح 0 را ىلا نا ان لاق ىدوتسمل لآ ا لاق ديرئام هل لاقو نساحف ا

 كحيو لاق تاودأ ةنالأ“ قوق كاتغ نا قااط هنأعا لاق لدن" نإ كلأسأ لاق ءالاقثلا 0

 اولقعا لاقف هباحصأ ىلا عرج نبا تفتلا ىناحصأ نع ستحأ نأ هرك [ لاق نيسملا كلحام |
 00 ثااثلا مويلا يف هانغ حرس نأا نك 2 0 توحلا ىناغ هل لاق مث للا كحر ظ

 انغف لماحلا تركت يت> ينالاو بهاذلا ىلع قيراعلا علمتف ةبقعلا ةرح ىلع ||
 0 نان كحنو تاسع ثال داو 2 حرج نبا لاقف #* ريح 50 ىلع يجوع * |

 نبالا اهو قذف ماقو 1 ةنزاثأأ ند 5 11 3 3 و 0 كلاقا 212 كف يلا ةيالثأا

 ينعي زجرلا يف نولوقت افق لاق 001 هركنل انا اولاق تامفام مثركن 1 مكلعل هن .احدأل جرح

 كدا ند كلام ندع نب نوره كا دو هم قرالا اف لاق هب: سابال اولاق ءاذملا ||

 تانكلا يبأ نباو ةدشاع نناو نزنث نا اقولح سانلا ا اوناك نينغملا ن٠ ةنالمث لاق ينيدملا :
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 امد تفرذدق كاركذ ند م ىائبعو < ىتيرت ذب الو يسمأ نا لل يبأ

 ا 11 ناك ىذلا بحلاب هللا يمر * ةداح كاش يل تكلم 0 تى!

 تدع مْ لاق ةناب 6 3 ةباور ند قحسا بهذم لع رصنبلاب 31 ليقت فريشخ طايس هانغ

 انا تلاقف هيديعأ اه تلقف اهلا تلزنف هب ىل ماوق الام توصلا ةوهسش نء ىنزفتساف ىضَعل اهبرق
 يت> ىلع هيدرو ناهرد ناذدهف تلق مو 0 ناهرد تلاق وه كو تاق 5-0 لع يف كنع

 تفرصن و 0 ا ىدح حربا اف ا و نذل ا تااقف نيم رد اهئيطعأو كك 0

 نا اقف تحلط دق ءادوسلاب نأ اذا 3 ع هلم 0 الغ نم تدم تأ هب يمون تووباف

 توسل ىلعيدرا ك.ءاع قى ةيراخاا تاقو ان يف تودعفهريغ تنغت ةبرقلا تعضو اماف سمأالاب

 را ع ,هوأ ا هنع بهذ تالئمام هللا ال ت تكلاقق ةيح يح يع يلد 0

 مئةيناثهتذحأ ىح > ىلع هتداعأو اهم || امهسفدق نرخأ نيهردب الا لف تساو 6 دق كنكلو

 1 ل 1 راد قالا ةعواكب تابعا لو كب قاكو مهاردةعبرأ هي 4ق 2 َك 59 |

 0 ناك همادقو راند لا هلف ىنب رطاف قناع م لاف هريرس ىلع وهو اموب

 0 00 ةءادوسلا توص تدنغف ةمان ىلا ءانغاا راد قح ب 0 0 نخف رائد

 0 كسناو تلا ىلا يعوق 1 لاو 0 نان ىلا يرو هتف هدعأ لاق 3 ” راثي .د فلا هيف

 تصصقو هب هنندش وه امولا 2 نيم ولا 5 بح ثددح توحلا اذ تادف كاكحضيام لاف

 ابلوق بذكتال لاقو عبارب ىلا يمرف ةصقلا هيلع

 « رم #
 نيحم نب نيا( ينربخأ ) توصلا ةبضن انك دادقو ىجرعال رعشلا * ربج يماسف ىلع يجوع *

 نب , روعل لبق لاو قحسا ن , 50 ينثدح لاق دان زلا ينأ ن نأ نع يدقاولا ن ع 000 ْن

 أذاف هيلع ا هلمح نأ 0 هلماع ىلا ت هك اها فا ف ةندلان نأ ُر زيز» هلا دع

 رم يدب نإ فقو املف هتطيرذ ينافد لمح دق هيد رحتعم فارطالاو ةيحللا بضخ خيش

 لاق اناأاي هللاوال لاق ا هلأ طي حلا هذهو ةيبشلا هذهل ا لاقو هبوصو هيف هرصن دعص

 امو لاق انش لجفلا نم اقناع هل لاقق كك تكسا اولاقف هريضحخ نع هلا ناشاو هللا كا

 كاوا ناسوم قا : 'يط>أو لل دمحلا أر ةا 5 لاق أش نأ رقزأ وف اوقنا دكا و نا لصفملا

 ءادامح نع

 ىف هوعض لاق ىراخلا ءاملا ل هللا وه لق ارقاو ا ف هسا ذوعأ لق أ رئاو

 ينهيلع اورجأو ةالصلاو ةراهطلا دو دح نم هيلع بجي امو ناآرقلا ةملعت ملجم هي اوكوو سيدك

 عج نارقلا ظفحم يتح سيما نم حجب الو رخأ مهارد ةنالث هملعم ىلعو مهارد ةثالث موي لك

 كيلا لمحي ن 2| فحو 0 ا نرخ ىلإ وخر كحق ايلف يتلا قد ةروس ىلع املك ناكف

 هذه يرأام كاقو هحالف نم رمت سّنيف ةدحاو ةلمح هل ىلع ردقأال يق الوأف الوأ ةملعت |ام

 اعد مث حاصأ ناكل انايرع اها 00 وأ احاتحم اهائيطعأ وأ اعئاج اهانمعطأ ولو ةعئاض الا مهاردلا



 (مك)
 3322235855321-23232-2-2-0252727272757272722 )حب باك ٠ ا هما7ا77777"7بفصح٠7لا77ج7جخاي0ووا

 * ندع: ىلا ايقناب نيب ام تاح دق ىرايستو يراركت محملا يفلاطف

 ىراكنا ريغ فرعب كوبا ادقع * مهتاوأو 0 كم ناكف

 يراضلا نياشاك ءادقلا فو < هلباوداح .ءورطمتكسا ام تملك

 زارع لئلا داودك يفسح ىف. ها هاقللا فاط ذأ لاومسلا< نك-
 راح عما يناف ءاشنام لق )١( # هل لاقف فخ يتطخ ةفاش |

 رات ظحامبف امو رثخاف © امهنب تنا لكثو ردغ لافق

 يراج منام ىنا (8)كريسا لتفا © هل لاق ليوط ريغ :كعف
 راهطا تاذ ضي و جرك فو * هب ترفظ نا هيشيقعا فوسو

 عرارسا عدوي[ اذاتاظفاحو © اردنه نهاد اكنيدا نهرسال

 (©) رات ابن دعو نكي لو © اب تنال كه ءردأ راتحاف

 أ هل لافو هقلطاف كل وه لاقف بورضملا ريسالا اذه ىل به هل لاقف يلكلا ىلا عرش ءاخغ لاق

 ةيجان ةقان ينيطعت نا ىلا كعءياص مات نم نا يثعالا هل لاقف كوحأو كف مرك | تح يدنع

 وه حيرشل بهو ىذلا نأ يلكلا م غلبو هتعاس نم يضمو امكرف ةقان هاطعاف لاق ةعاسلا ينيلخمو

 يضم دق لاقف هطغأو ا دح كل تمحو يذلا ريسالاب ىلا ثعبا عرش ىلا لر هعالا

 هناف ءاسندعال رعشلاو # ن ل رك امو# ري انو ف ةقحلا هر ف ىلكلا ندر

 يف ةراخلا توصلا ةناملا نع ادرقم اذه دم امف ينأي وهو مئاقولا نم هيفام رك ذل لوطي ربخ

 ءاسنخلإ راخا

 نإ نَح 2ك 26 0 امو 0 عك 3 :ءذخأ ىلا 0 0

 ف قانأ | 0 0 نبا م قدح لاق 6_0 2 00 ا ينادح لاق قى املا -

 لعاهتضوو اهمال ةبرؤ اهرهظ 1 ءادوس. ا تكفا ذا هع رشم ىلع فاركم و نع ىل ه ةفىغ

 تدع تسلحو حيرستل ةعرمشملا

 هم

 سس وح

 00 مف ىدعر الو د هتاتق ا باقلاباصم يدرف

 #* ام رغم باقلا مئاه هيكرت الو # يوريو

 امقلع لذبو ىن-ه 0 م د قدامس مو اه 6 ا 0 ١ كلا ل

 ىورو (*)» كريسا جيذا يورو (”) يراح عماس اف هلقت امهه ىورو )1١(

 يراتخ ريغ 2 هدهع - و #*# اه تسال أ هعاردارات>او



) 86 ( 

 : تدفو ماوقا ناكام اذا 3 يبا ديك عردا تيفو

 تسذب م لءومساب مد د ال ناب امو ايداع ىحكوأو

 2 تي اك ءامو 6[ 00 ايداع َُث ى

 و 1 ا : 200
 تسع عمك ش لوق. ةديصقلا هده يقو

 تدصع ةلذاع سا ل مف 0 يدر ال الا يتاذاعا #0

 تن 0 ي وخذت الو 3 يوغا 1 تنك نا يدشراو ينيعد

 سا فهيقل فيم قادولا 0# نح موالا ت ط3 55 لذاعأ

 0 0ك لا 2 لصو كا د»# ىاثعد ل مصاحملا ءارفصو

 تيقس دقو تب رس لق قزو د3 اذا ىلا ثرردح لق قزو

 لوالا يف رصنيلاب ليقث فيفخ كلا٠ اهف ىنغو ىطسولا يرحم يف ةبايسااب ل وأ لبق“ فيفخ

 م>رأا ديع ىنغو يلدسولاب العر عبارلاو سداخلاو يناثااو .لوالا يف اضيأ نامتم و بادر

 ف 6 هدعلأامو عبارلا ف نع 0 نس تاسالا هده يفو رصتلا المر قاتلاو لود 2 فاقدلا

 (يندح)اضيإ بوسلم ريغ نيف يبصوملا م فاربالو ةينسابإ و ساو هر د م نأ تايالا رئاس

 لاف ىومالا ديعسنب ىح انندح لاق خيش يل نإ ناماس ي ا - كاف يديزيأا نان ل نب دم

 لاَقؤ تفك ند الحر 6 احه ا اكل ناسا نب لد َّى

 ما 5 نم :تسلاو 3 مهم ت سلف م | طل نيش ١ ود

 5 80 الو * ظرق -نيرابج طهر نهالو
 ءادعمب دعب سانلا هيسفف لاق ءال“ وه نم ٌفرشا كلأنأال 7 يلكلا لاَقؤ باك ند مهلك ءالؤهو( لاق (

 لا رسل ا 00 م رساق فعال مم تايدق موق ع ءاكلا راغاف هيلع اظيغتم ناكو يذعالا

 هللاق ىذلا 4ع م ع بداص يفا "ا لأ ايداع ل لاوس . حرش 3 6 ءاحبو 4 رع وهو

 هلوقب يثعالا هب يدانف يشعالاب مرش رف 5 قابالا

 يرافظا دقلا دعب مويلا كلايح * تقلع امدعب ينكحرتال عرش

 لاقفهءاعفرشاف لآ ومسلاب كلاا حاصف نصحلا نم اهيراك نكو هل انا: كلل دل لاو
 تءفدزناق هنأ ريك ق ل اءاوينريشع نمو 18 نا سه قا 8 0 دقو ىذدبإ ْق كا اذه

 هيلعراَشأ لكف مهرواشف هع اأو هني لهأ عمج هلجاف ين ءاحأ لاو كن |[ تهد الاو عوردلا ا

 عيصاف ليس عوردلا عف عفد ىلا نسا لاقو .هيلع ا 0 اماف هنا ذقنتسو عوردلا عفدب 3

 عورملا كاملا ف اون طا كلا فرصا م 5 كن || رن تف دم وهو هش أ كالملا حذف عنا - ا 6

 ناكل نم هأ سيقللا ءع لسا ةيززو ىلا اهءفدق مسوملا
| 1 ٍِ 

 3 | سم سستم
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 نا ءالحالا نادل مام يح نار ل
 رحسا اجاب يح تا كد | ىدات الث |اةوساس امو

 الس ا( قل هلك شل نر ردا د ودل تكيندق انك امافصا هللاو اذه ىو قدا

 0 ) 1 ( لاقي كلذ نا لاَ 2 ةوسنلا 2 ةحرابلا 43 0 هةفص هللاو اذه كادف تى امدح ؤ

 0 كة عتساف لصوملا ىلع ناك بعصم ل نى ود نا لاق دهاع ب لع نع قادما 0 ثا نا :

 ك1 ل ع اطباف لعولا نك ودعا ةررك رك نار لهأ داع
 ل ظ

 لجرلا جرت 20-5 و اقانو كدشا ىلوسر ترمه دقذ الاو ل رظب صاماب كذنع ام لبحأ

 اذو لد 3 1 ىلا ال رٍظ ضاعاي ةيلآ ب نيكو نارك قحاف جارألا نه هعم ناك امدحاو ظ

 ءاسلملا“ ةيودلا < تقرع © يوركت ا ةذلب لها اذاو

 هذه ريغ يفو اد هيلطأ ال هللاو الو تا وا هللا م ند لاقو كدعذ ةناتك ىد 0 0 رد أوأف |

 ةحفنرب ركعأ يفهنلا تن كهل ةناورل

 | 0 ا 00 #*« | ور ع والا طاخلان أ ظ

 لجر ينانغينأ لاقلاق دامح ند يحب نإ نيس ملل مف برهم * مالاسلاو ةينازلا نبا اي

 ضب. رغ || نك ةنيدملا 1 نم

 اه ءايشالا ىاف ال مأ * ريذ ةمارب مسر دنع له

 تمدنام ينبا هللاوف 37 يذ»و كاذب هل | حسأ إذ مهرد فلاب الا ال لاققف ىلع هيقاي نأ هتأسف ظ

 كلا 0 0 60 ف نالا هدعو ينأ تددولو كلذ لع يعذب. طق "ىث 0

 ردا فلالا اك رايد
 د

 *« رس 4#
 داوم غن نةناكو ا هنأ لاقولا اذاك نب لاو. ْن عرشأ ر هشنا اد لع لع و نأ أن ريعت د ظ

 ردا كلذ يف قيسلا ناكو تال نك 1 لايف ءافولا ف لثملا هب برضإ يذلا وهو برس
 ا

 لاق خيش ين نب ناماس 001 لاق يدذديز اا سايقلا ن ١ لع هب ىنندحو هدم ع ون و يلكلا نب

 رلاوتلا عدوا ردح نب سيفلا و مان اك لاق يب اكل | بئاسأا نب د نع ئوهألا كيعس نب , ىحي اثدح 1

 ل وحسلاهم ندحع» 3 ماه تحال يئاسغلا روش 0 ّت رطالاشو ملاظ 0 ثراه اناف اعاردا ايداعنبا ١ ا

 عاردالا 5 قا لءونمسلا ىنأف تلا تلتف نا اما عاردالا م اس نأ اما هادانو امالغ هل ان اذخاف

 لءومسلا لاقف نيش 1 (١ هي ءطقق تك اب مالغلا طسو عل رخلا ب برضف هيلا

 ا

 لأومسلا عدوتسارصق ىلا جورخلا .دارأ اءسيقلا سعأ نأ هلافونم ناكو يناديملا ظفلو | )١(
 ا

| 
 1ر5 103014 01 5 و رحم لت و وج و57777 وب و 7 ب يحجب جل

 زرد ماشلا كولم نم كلم ها نغ شقا و سما تام املف اعورد أ حالخلا كر ثار اعورد



 (معز 3
 يسلب اتقطصل يباب ب مالا

 ادود اهتاقلن ن 0 ىداضأ 38 وأ * نب سانا ول لطم لاطدق

 اديدعت صر خلاق اندنعيرتناام + .اهمرك اف اونع ىل لدن ل

 ثيدحو ض,رغاا توص نكلو ىللاهيف بحا ةعدلاناك تقو يف يندحعزا دقل لاق ربخلا هتربخا املف
 ابرق يتح لحعلا يثمن انيضش ضما لاقو اهسيلف هبايثي اعدف صيخم هنع الو كرتم هل سيل ةوسنلا

 نااع نيحاو ثدردح تيطا يفنهو نواع انفقو ّىح تاعفف كيشم كرلع ضف> ر < ىل لاَقق نه

 نيقوشتم اءاح دلاخ نبا ثرحلاوةعيبر ىلانبا اذه نكءاعال ضيرغلالاقف انهن رف واننسهنف اًءاسف

 اسلدحا كب الا انيلح ملام هللاو ةعبر ىنا نبااي مالسلا كيدلعو ةنالق تلاع - نكشيدح لآ

 ةلع نم اذبقو 55 نكلاسرب ينءاح قسافلا اذه لاقف انما انيفخا دقو اب تسسحا ا

 كرجا نحو دف كف نذدرت اذا 0 كلذ لعر كتم توحرو اح الا عسا 0.
 هللاوةوسنلا لاقف صر هلا ءانغ هةصق ند هل ام نعد ةداز كر ا يم قفاوو كل دعس سدح و

 لوشو يح صبررغ 1 مفدناف هناه 0 نسح توص لع م دقلو :ةالذك كلذ ناك ام

 نك ع ا عنا 2 لوقأ اذا »+ ادومعمىاقلا اذه ا ا

 كلذكو ريخلا اا ه4عم هر ىبان 1 0 لقاو هيد كا لكذ 0 ىلاهلك رع ما ىلع قى

 ار را نحو م ِرط ةوسنلا ذو اوايجلا 0 تنقل ردقلا ادب يح امي طاو ةليل مأأب 0 0 و

 كاذ ُق رم لاقو م صضلر لا دْحأَو

 ٠9 ' وص

 رظتن ءامشالا ياف ال م د ريخ ةمارب مخر كيع له

 رك ذلا هحييم امن قوقلاو -* تسر ددارادلا قنرت ددق

 وا ضعربءاشع مع « قرح ىلا *ةاف يشم

 رحسلاجام ىح تاميخ_#_!!يدلثالثلاة وسلا ساو

 رطخ اهل ىربال يتلا كلت“ * اهنرك ذ مطاو دنه نيف

 رطو انامل لاط و نوف د انو ندع انقلطنا م

 1 حار ما داغا نييلا فزا ذأ ةاتفال اطوقو

 رظتتف اءوب انانأ اله * ه:ح اح ضع ضر مل نال#

 رهاب" هلاذن وأ هب ناد 27 كح رت نإو هلا راك هللا

 دبعل هيقو يطسولاب لمر حيرس نإال هيفو رصنبلا ىرحت يف رتولا قالطاب ل وأ ليقت ضرغلا هانغ
 اهدعبو نيلوالا نيتيبلا يف رصنبلاب لوأ ليقث فافدلا محرلا

 اورعاام ضمسءاتعدس * يرض رالول دك

 0 نوف * انلو اندتعو انلظ موي

 ىنغي عفدناف تاه رمع هل لاقف هدنع ضيرغلا اذاو هتاف 0 يلا ثعا هلا ةلمالا تن :اك املف



 (م8)

 نب ل ع 5 نع 0 نب داح ينأدح لاق تايز لاذع نس نوره يد لاق عكو

 رساي ىلا ترصف هتءدخ قف أنفق رفذ روصنملل اردهأ ًافيصو ني و كرت :ك لاق هسأ نع عيبرلا

 9 51 حارتسللا ر >ا يف قبربالاهيطعي طخ هلا عا انش لدن ءازاذفكف هوضو 0

 اكل ارداف جرشاو قيال هظعا تنكف حارتسلا ر ١> يف يناكم نك اموب يل لاقو حرببال

 كلت نم ا[ لخد م * كحيو مالغاي يب او ىلع كتم يل لاقف هيلا ترداب ه:ةكرح تعوس

 0 فاتك ره اذا <> فان ا رذ وه انفع ءاع بوتكملا رعشلا 0 ار هاط عا 0

 وه اذاف ه

 مانا رع ناعرلا ردص اذا + يا تناو جأال ىلا انو
 لبالللاليوط نوزحعتراسف * الح رقوش دتشاام اذاتنكو

 دل لآ لاق وعام تف عادق نمؤملا رمان تلقف هل تطفو وهام ردن 3 هالو تراك د

 05 1 لل كلام لاقق هقفاعو هسفننو ةهوأت تكف ها هأ لاَعف هوت مث هوأت 5 رعشلا لاق

 1 كاوا

 ةقرفتملا تاوصالا هذه ا رك ذ 18-

 6[ عطقنت الثل اهنع امتدرفا امتاو رابخالا

 د ع
 يبا ىلع تارق دامح لاق لاق 0 ن نيسحلا ( ينري>ا) * 1 باقلا اذه ءاممأب يما 2#

 دلاخن ثراه يعور ى ”دح لاق ىكملا ناهاج ب نمرلا دبع نع ديعس نب 0 ركدذو

 تا 0 ضعل 1 اليل فردا لقا 0 لها 4 ةوسأ عم عم جرح صار هاا تأ خاب لاق

 يسن ىلع تفخو نونردح ىلاو نهسلاجم ىلاو نييلا تقتشاف ةرمقم ةلب تناكو ةكم يحاون ن
 هتاف 0 يف« ناكو هربع ا و ةناطلس هياع مدشرال 0 مهم نمع ناكوأا ُ بلاطات 25 2

 ناقو ا كياع لاف رج يناتعل دو نولك نهيوس -7 ةنالفو 4 الفو ةنالأؤ نأ هل ت بأم و

 توصلا ا - ىنغعن صير 8 ناكو صير هلا كش وق ةاننشلا تو هده تلم يفكيلا نقول

 هلوق وهو 4ع 3-5 نأ صدر اا ل اسم رك ناكو اب ًايجسمأ هب ةعمر يبأ نإ ناكو هديدعف

 ادع هداتعبإ 6 لوقا اذا هد“ 8 اداوم كاملا أذهءامس ابيسمأ

 05 حلاو نائم ءلا ةيش اهل يدها #2 رفن ىذ ل ناز وح ناك

 اديطصادق باق ند ه حرقلا اكن # ان ليحرلا دج دقو يفارت تاق

 ادو>وم ند ىلا ةيغل وذ + سلكت 0 ىف تك

 ادعاوملا قو امو لما 8 أن ينفلختف | ممالع وم لعىرجا
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 اهنمو شدح نع يطع ولا لمز 0 ءانعلاو ب 1 نب ورمعل رعشلا ليوطلا نم هضورع

 1 تت

 اعنف نا نسا اهاهز هوحو #*# تلقا تهلسو انفقاو املف

 اعضوأو "لك 1 غاب وينما-نلقو 2 بلر ا نان اس1 5 اذ

 اعد 52 رغأ 3! انيلع ا 0 6 د ذاح الان والو

 أعم هدإ 8 0 اعاردلا نس هش د 0 يي وهلا . ' كاك 0 نبرقو

 ما هاو حرس نءال ء ءاساو راس رعشلا ليواعلا نه هضورع

 اهنمو اذه ريغ عضو ىف رشا عع نيكل دق كال ةدع يف عماج

 ْ كة وص
 رفس ملأو دودصلا مف * رب نملسف لع يحوع
 رفنلا انس. قرش ىتح * يتم ثالث الا ىتالنام

 ظ مشلاو لوأاالارهدلام '* هبتي لولا مث لوحلا
 ا ل 0 م2 نال هلا لاقإذ يناغبلا نع لوا ليفت رخال ءانناو سنرد

 00 0 حيحصلا لوقلا وهو عماج نبال هنا لاقي لمر ه- فور ار

 ظ اهتم لموت تيقح مما نأ نط نو

 تتح وم
 1 بذع كاوه يف ابلق تفلخو # دحاوب تشعناملق ىلزاكواف

 ؤ برش توما الو ىلوفعي شعلاالف# عورج باقب احا انكلو

 طفت فك امل اح اهتلعو ”كاغرخ فراح تاس
 ظ نتعهذا نءاىلا قلق "لأب نكلو *# هناكمتق رعدق كو

 | نب هللا دسانهنا لاقيتو لم تنيقح عماج نيل ءاجلاو ارو ورمل سد ل تا ا
 ةرغلنا لاقيو تيرمل هنا لاق جرح ةقو لش تهت داذرا قو كفوا لس 0

 ا , عماج نإ ايلع مدق ل لاق 0 بعصم ( ين دح ( عماج نبال هنا لاقيو ةراف 0 هنأ لاشو

 ةئدملا نكن ا صعل 0 5-5 0 3 كك .ثرلا م ايأ ىف ةمدق ةئيدملا

 كَ البلا 0 نوزدع تر انك 23 . لحرق وُش كس 0000

 هلم هدلعل ل هلق تع وس امو بهذم لك يف بهذي هنود داكف اّنيص الحر ناكو :

 2 توصلا اذه ةبسن 50

 دك وص

ْ 

 ظ لهاتملا درو ناع || راسا هَ ققان تدب 10 2 1ال 0

 0 لهاملا ذر نايعرلا ريصاادا # ىلا بدنأو جا

 (:نسددد قاعالا 50
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 ليلذ نيتك االاراج وزي نع * انراجو ليلق انأ ارض امو
 لولو سماع هنأرام اذا * ةبسلتقلا يرتامموقل اناو
 لوطتف مهاحا ةهعركنو #؟ ان انلاجا توملا يح برش

 اهمهو ئداولا مك ءانغلاو ىدويلا ءايداعن لاوس رعشلاو ليوطلا صض وقم نة هصورع

 7 وج
 ةيييسل وص

 امسقم انهن راص ال تضرعاو * اصلاخ كدو ناك امل كنتددو

 ادبي نأ دارولا زك لع دف هقام حدا ص لاما ذو
 اهو كا لقت بررعل هو 1 لهال ميد ليش فيشخ هيقو ليوطلا نم هضورع

© 

 ةسسصس ومع 3

 ترءشقاالإ ليطا هنرمدب الو أن نعاط لوا 56 الإ 0 امو

 ترق نيعلا - 6-5 لثق #* ىنغلا هطخن 5 م رع كرد

 تاوليخلا اذا مومهجل ريصاو د مسمارتب اديارتو أوءاط ناف

 هنا ىي نب ىلع د و رمهتملاب ل 3 ليش حرس نبال ءانغلاو ءاسنذلل رعشلا ليوطلا نم هضومع

 عمو ةقيرطلا هذه ُْق ديعمل

 «٠ 7 و

 او مودل ريدا هدا وم #23 همصهو ةامق اكواعص هللا 1

 يي اثيلءاد.طا ىلع يصعو ان هم رواسإ اكولعص نكلو

 اعرف امون نغتسي ناو ارك * .ايقان ةهيركلا قاب نأ كلذف
 ءانغلاو ح.يحصلا وهو يناطلا متاح هنا لام و( ازدرولا نب ةورعل هلأ لاش رعشلال يوطلا 0 هصورع

 «٠

 فقاعف باقعلا ناك ناو كاذف * امكحتامح ناف هفدراف اها

 ٠6

 انو 9 3

 رفو انل نسلو ركو ىلع راز د ةيححح ذم ةيصع اناف انثغا

 الشوا ةمار ةورع تايبأ 9 'ىش هيف درولانب ةورعءل هنأ لاش هلوق )١(

 ىررزتع لك انلأ نئاقملا ف ىشم * هلل نح أذا اكوامص هللا ىلل



 ( اذ )

 اداداوو دف معو ايَغ د د يوطايذبرضملا لالا ان داماذأ

 اناثم عجاضملايف اوناكل ىقالن * ام لثم نوقالي اوناك مهنا ولف

 نع هذذا هنا ربا يفو ىطسولاب جنه 4 نبال _ءانلا نا: يانا 5 ذو لب وليلا نم دو ع

 تس و رص امموذكع امل ءاداوس

 درغلا طشانلا الاو ءايظلا الا * ام سياالءالخ تحضا رادان

 دمكلاو قاوشتلا لاق نع ناطو .ه .اواذح ممل اذا نيذلأ نبا
 عماج نا نو ندح ةباور نم يلعس وا لوا ليش فييقؤذ حرم 0 نأ توصلا اذه 2

 لاكلا اود الا سمشلا رثملو * لمح ىلع بكرت ا

 للا براشلا مشي فيكو اوميش * اولمث دقو ارد يف بكرال.لوقا

 يفلا يذعالا ةديصق نم هيف ينغي ىف هتك دقو رهاب لك ر جرس نا تالا يشثعالا رعشلا

 اممو# لمت ع كرلا ناةريره ع »+ اطوا

©» 
 ٠ سل ص

 >ه مدالا يفاد رعش اط # ةيرماع ةمسلق ىلع انرمم

 00 نموا رطبا وك سن ايوة رسل _ او

 نامف يب اال تريده #* قرساف ميك انا تاقف

 نافل: ع 0 ىقتأي دقو # هشو ىند فدلا مح ناقيفر

 انهو رصنبلاب لمر فيفخ جيرس نبا هانغ
 انما

 تل 9 7 3

 اد هداتع 2 لوقا اذا 03 أدوهعم باقللا اذه ءانماد ئتفأ

 اديعا وما يفوت الو لمأ ع 0 7 ىئلختف أمم 00 لع مرت

 ادو>وم ستلام يعني ةيكز وذ »# ينءاكت ال ع نإ يتناك

 ظ 0 1 اه هنف هلو يلع سولاب ل اه فريف صضيرغلل ءانغلاو ة ةعبو يف نب روعل علا

 اممو قحسا :بهذم ىلع ىطسولاب لوا ليق ه ةيثادسل ناكل و

 ّ كسو#
 ا هيلا انا مأ نييلا كشو دح اذا ىوبملا ينيلغيا ىردا ام هللا وف

 هيحاص بلغي تقال ىذلا لثش * ىوطابلغي ناو باغا عطتسان اف

 | 0 شيد ةياورنم ار هنيلاب ليش فيفذ ىدححلل ءانغلاو ةدامه نال ثلا ليوطلان م هضورع

2 2 © 
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 ليلق ماركلا نا اط تلقف * انديدع ليلق انا انريعت
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 م م م ع م ا سس يحيي صسسياييايبييااابل

 رفعج ىلا و شرلاا - 2 ريما ةيراذا توصا ىف 1 تئعناو اهعضاوم نيتاسدلا تدحاو رانوالا

 برقلاب مداخ ىلا هسار ديش ثلا عفرفإ كلل ماكل فدا لاول لاقق طع اذك تعبسأ لاَقو

 نينمؤملا ريمال توعدو 0 تحن هنريصف ىلا هب يعرف هب ءاحؤ رانيد فاأ هبف سكب اعدف هم

 يديساي رفعج هل لاقف هيف تديزتو هتددرف توصلا اذه نين.'ومل ريل لع نبع نبااب لاقف

 عف رف لاق ادحاو ندللا ف نجلا نك نأ الوأ هانعمسام فالح اذه ءانغلا يف ديزس فيك هارإ امأ

 دانر ءددف تاو هن ريصق هن ىفءا>ؤ راثيد فل هنق 0 سكب اعدف مدا كلذ ىلا ةمآر د.يشرلا

 ىراوهلا هيلع يرتشي هنأ ىنغامب ناك امتوصلا دعب توصلا دصقأ تلمح كرضضحام ليعمسأاب نغت نغت

 ىلع دعاف كئانغب ةليلا هذه ليعمساإ لالا لاك ل ن١ 2س نأ لا كلذ ليف لزأ مف هينغاف
 ةيلادق كا انك رمعات 0 مداخلا اعدف تينغتف ةيراخلا توص ينعي توصلا نيئماوملا ريما

 توثحف تست مث ةليإللا نبااي لاقف نظل و تمسبتف ىل تلاق ةيراخلا تناكام ترك ذف لاق رانيد

 الف ةيراملا ربخ هيلع تصصقف لق راهتنإب يل لاقف ةاجنم قدصلا نينء'وملا رضأاب اةلقو قكر لع
 ناش 00 دا نأ يردأ الو ريرتسلا ن : تلو ماقو اذه نوكي دق تقدص لاق هيعوتسا

 ءانس احلا ن اماثميف نوكيام ع ايش ا تدذشرفف نيم "وم ا ره مب عا ةقاراد يلا يي أراصف

 نم 0 ًاريقف (ملخدف 0 راو ىلإ هك وح وب ةلا كي مدخلا نم مهئامدنو كولا

 دم نع يناسعلا سقتوا نع عيبرلا نب هللا دبع را اذه ىل( 5 ذو ) مهريسايمو اناعأ هج

 ا 010 يلا ىلا كح اددش عض ع نهذلا قبض لاق عماج نب ليعمسا نع مساقلا نبا

 دق ةفيلخلا نا عماج ناي انغاب دقل هللاو 0006 لل لاق ذا تدك ابلغا نحب عم سلاج

 'يثيف تاتحاف كضهمن ندحنف مهضعب لاق ضوهن ينام هللاو تلقف عئاض دلبلا اذه يف تنآو كرك ذ

 0 86 قط 5 3 ل 2 لغب نع تازءو دادغب تمدقف قارعلا ىلا تدخشو

 هذه هلاخدا يف طاغ 1 ءتتوصلا 1 ىلا ءادنؤمسلا' ريح: نك 1 مو يناعملا يف هلبق ىذلا

 راك يت ِِ قر ص رادرودلانأ رب حا اذه ْق (لاق) ان مه هر 5 7-0 1 ريخ كلتاو انبه ةناكمملا

 011 رص ينغأ تمقدتا مث نآلا ر ان[ اه تلفف لج ران اهاورع لاق مداخلا جرخف يللا

 بذعي كاوه يف الق تفلاخو * دحاوبتشعزاملق ىلناكولف

 بره توملاالو يلوفصي شيعااالف# عورم بلعب ايحأ انكلو
 بضغت فيك اها يح اهمءلعو *# اهطخسف وذ>اضرلابابساتماعت

 بهذ ل ىلاباق الب نكلو * هلاكم تفر عدقهجوفقلاىلو

 دئنح دش رلا 2 ردو

 م5 :ىناغالا نم تاوصالا هذه يفام ةيسن قم

 سس عمك

 اندنع لبللا رصقاام انل اولاقف #* انال لوطانباخاىلا انوكش
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 امعطمو اسويل ىتاينارهدلا ند 3 ه4 ظو 0 اكولعص هللا ىح

 امروم داؤفلا : بولس دم هش #3 ىهساهليلاذأ قد يجضلا ماني

 امدقم ايل ءاح.طا لعىضعو # هه نواسا6 ولجص نكلو

 ايرفاموي نغتسي نأو اعك # اهقلي ةهيركلا قاي ناكلذف

 ةيراططأ تذفتو لاق

 بك ار ريغاهفلخ ىثيكقيفر * نكي الف صولةللابر تنك اذا

 بفقاعف باقعلا ناك ناو كاذف * امكتامح ناف هفدراف اهنا

 برك كعم 0 6 رعشن ةيراخلا تنغت و لاق

 ور ايباقلا ع دصي ءادن تعمس د” رفقلا دليلا ىنمص ا ٍ ملا

 رووا سلو رفو لع زارا 2 حلم طمع انوا
 ١ ةعيبر يبأ نب رمع رععبب ةثلاثا تنفتو لاق

 اعنقتسنا نسحلا اهاهز هو>و #* ت 0 يه انفقاوت املقف

 هل غاب 0 ناو 3 نقص ل نافرعلاب نفاس

 اعد ورغأ نا ائيلع تفخأ 3 ف ننلفع داحالا ٠ نءضاوالو

 ةقبطلا عفراو اكو ةقف هولا هن ت1 يأ لي د ع ىلا مداخلا ءىجحم تءقوتو لاق

 لجرلا توص تدنفتت هللا كافاع ٠ نغت ىل لاقف مداخلا جر>و هن نأ م لعفف نكون طحو

 نا كحنو اولاقو 0 ىلا اودتتسا يح نورض# مدخلا نة ةعاج اذاف ةلتعام ريغ ىلع 0

 نبال ءانغلا اذه تبذك لاقو مداخلا ىلا جرخو ةعزسلا كلتب ينع اوفرصتاف ىل تلق ءانتلا اذه
 ديرأام تملعف دوملا يذخ لجحرلا يل ىتاا ةيراجسال تاق ىلا ءانقلا يهتنا املف رودلا رادو عماج
 كحيواولاقف مدخلا نم ىلوالا ةعاملا ىلا تجر هب تينغتفىناثلا توصالامانغ ىلع دوعلا توسف
 وهو تديزف ينوقسو يف اللا فرعل الف ىل توصل تنغتف مداخلا جرو أوعحرف ل تاق اذه 5

 رههس مَآ دودصلا مف د ربسح نيل ىلع 5

 0 اب 0 ع د 01 ل ل

 0 رفعح و نمؤلاممأ لأ[ رعش ّ 0 نب لد 2 ااق ت تاقف ل ءانغ م لاَقف

 دقنينمؤملا ريمأأ ذه عسرلا 0 0 ُك لاق 2 مداخلا 4م جر ناك يذلاريسلاع ارو نمالقأ دق يد

 ري 3 كادف هللا ىناعح عماج ل ع اق عماج نا ّك لاّقف اعاد تدبو و رمت لوص املف كيلا لقأ

 لاق نينمؤملاريمأ نإ اع يذلا تقولا َ ا ملحد م تاقةرإلا هذه 5 5 كحنو لاق نيم وما

 طساأو رنا 3 ل دول احلا :كلت صعل 2 8 رفع> و وه يهكمو 3 نبااي كحنو سلجأ

 لجرلا ترمأف ءاريملا ةيرابلا توص يبقي رطقن عماج نبا اب ىنغ لاق مث هل توعدف كلمأ
 تفاقتسا يبن> هدهاعتو 6 دوعلا نزوف تدضأام فرعف قم 5 ني َّ ىلع دوعلا حالصإب :
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 لهولا امتاج يف. ريفاعيلا يشم * اهعجرت عيرلا نأكانروطا يثمن
 ال لاقف لجرلا ىلع ىتلا ةيرايلا ىلا مداخلا داع مث ةفلتخع نيتاسدو ةفلتخم رانوأو ةباصا ريغب

 هلوة وهو لجرلا نم الا نسحا هيف تناك ىل توصب اضيا تنغف

 درفلا طشانلا الاو ءاظلا الا + اب ننياال ءالخن تضأ راذإ
 دمكلاو قاوشتلا باق نع راطو * اولذج مهرزام اذا نيذلا نأ

 توصب ينغت تعبنا اهيات ىتاةيرايلا يملا مداخلا داعمث هب تنغت امو اهلفغا هبسحأو ةيناثلا ىلا داع مث
 وهو يداولا مكمل

 هبلاغانامأ نيبلا كشو دج اذا *# ىوها ينيلغيأ يردأام هللاوف

 ينخث
 ينغل

 هبحاص بلغي تيقالىذلا لثف © يوهلا باغي ناو باغأ مطتساناف
 وهو نين توصن تنغف ةثااثلا ةيرالا ىلا مداخلا داع مث لاق

 ناحه مدالا يف ؤاص رمشن اط * ةبرمصاع هيدسك - لع انروع

 نجاحا نع 00 ةيات نمت * اهنوذ تقلا تناح تقلاو تلاقق

 ناهف يبحاص اَعأَو ترده #8. قريساف مك انا كل

 تاتا ىشلا ىتتلي دقو * هئيبو ينتاب نفل مض ناقشر

 هلوق وهو ةعسر يبا نب رمعل رعشلاو هيف هبشف انوص ينغف لجرلا كل داع م

 ادع هداتعي اك لوقأ اذا #* ادوءعمىاقلا اذه ءامس !ىسأ

 د 01 ل اعرطا رق ينال رع مروج ناك
 ادوس اهنال ىلع ارظيسمو * هتحهب س.شلاعاعشك اقرسشدو

 ىداولا مكحل توصب تنغتف ةيرايلا ىلا داع مث |

 .ليلق ماركلا نا اط تلقف * انديدع ليلق انا انرمت
 ل تك كة عر م راسو لل 1 2 امو

 لوكتو ضاع لول ادا هدي ليتلا [ئراط ىوقلاناو
 لوطتت .ةطاسإ هيه ؟يوت# انآ الاجأ تولا تح ترق

 ةسائلا تنغلو

 امسقم امهم تريصامل يموعإَو ' اصلاخ كدو لاك 1 كتددو

 ا كل ولا بريك اذ 8 كليب ديلا صولا تا الو
 ءاسنكلا رعشم ةئلاثلا تنغتو

 ترعشفا الا ليلا هةرصبأ الو * نعاط وأ 1 نك الا ا

 ترق نيعلا هن اموب يعادل ا ع انعلا هط# م وهو ار ان كرديف

 تلو نلمعألا هر _تحذاذ # هيزرب هدم ا 5

 ثااثلا رودلا يف لجرلا ىنغو
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 يدينيب ينور دير ةرج اهسقر ىلع ءاريح ةيراحي نأ اذا يك يف ىهذ م مارد ةيالث الا كلما

 لوش يحش توصإ مثرتو
 اندنع ىلا 00 ا * انلل لوطا انعأ ىلا انوش

 انيعأ مونلا انل يشغي امواعأرمس م6 ويع يشع مولا نال كاذو

 انداذان و ريشدتسي م هوانعز> # ىوهلاىذلرضملا لد الان داماذأ

 اناثم عج اشلا فاول قال #* ام لثم نوقالب اوناك مهلا ولف

 واف كؤانغ ما 0 ا عودا ام ةيراحا,بتاقق فرح هنم ىل ردب مو ىأقب ءائغلا ذاق كو

 اماحر يد ١> تغفرو امه برق رادج ىلا اهروظ تدئسأ 5 * ةماركو انح تلاق تدعأ تئش

 تاقف فرح هنم ىل راد امهللاوف هينغل تعبنا مث اهفاس ىلع ة را ك0 ىرخألا ىلع رو

 ءيجي لاز 0 500 عاام تلاقو تحلو تلطقت يرحل رع ةسدعا كلش راك 0 2

 أ + ىميقأ ت 0 ب ملا ا مهاردلا ةنالثلا ىلا يدش ' تبرعذف اهلذشف ةيرصلا اه ءاع ةيرا اهلا ىلا:

 كبسحأ 52 د ا هل تنأ ت تلاقو ةهراكلاكامذحاذ لاق قلن ن ناىملا مويلا كيو

 ققح امانَغ يف ىركف تامحاف. ىنغت تئعساولاقزانيدروفلاو رانيد 0 ناس سلا هن دج 5 ظ

 تح رخيفا مث قانا لع كنا قد ةددرأ كوم 0 تفرصناو هتمهفو توصلا ىل راد ظ

 دصقأ نم الو هحوتأ نيا يردا ال تيقيف لو باب ىلع ىراكملا 2 لزيف اما>دف:دادغب ديرأ ظ

 ادحسمتءارف ةئردملا عراش ىلا تيهنا مث مهعم تربعف رسحلات نا تح سانلا عم ىشما تبهذف ظ

 رغما ةالص ترضحو هتلاخدف ةأرس موق دحسم تاقف اعفن م عيب ؛ را نب لضفلا راد نم برقلاب ظ

 3 لجحر ىتبو دحسملا لهافرصناو بعتو عوج ىلع ة ا تنص نحن اك 0

 ثلق امرغ كسح الاقف ىف 1 رف 10 مك ايلم 6-0 هغارفنورظتي لوغو مدخ ةعاج هما |

 قعانص تسلو ةفرعم الو لزام امم ل سداو 1 اهناحتد كلام ملا ندد قات 2 جف لاق 1

 ضعإ يف ل - رارداس بثوق لاق ا تلف تاع انس انو لاف ريذلا 15 ىلا ام تمي يتلا 0 1 ظ

 ىبي هتاف ىباط ىف ءاح دق لوسر "و نشوالا 1 اذه لاقف هنع يف لكوللا تلأسفهعم 7

 زيلهدلا ر 5 قف ةر وصقم تلخدأ 5 ةروصقم 5 ةروصقم ينزواحو ةفالخلا روصق را رمصق كك

 اذكر ٌتحعورس اذا كلذكل يبلاف ت 6 ا يح 0 0 كولملا م ع نم اه اع ةدئاع نا ماعطل اعدو

 كلذ لعفف بيطو ةفلخ و لوسغا هأ اوعدا لاق اذه وه لق لح راا نإ لوشإ الئاقو ل ف

 يت> ةدع ريصاقم تزواش ناريلاو ريكتلاو سرحلاب ام ىعو ةفياخلا راد ىلا ةباد ىلع تام يف

 تدعصف دوعصلا لج لاق حاف ضم ىلا ايده كفح|دف اهظسو ف ةرسا ١
 رق دوغ لجيولا رج فو نادحلا نحوول ىف راو ثول د د

 لاقف رتسلاءازو نم مداخ جرخ نا ثبلا ملف اهنع اوماق دقموق ايف ناك هلايح سلا اذآو ف لج رلا

 : وهو ىل توصب ىنغي ثعباف ىنغأ لجرلل

 لكلا اود الا سمشلا رثو * تتق:ىلع كر والم نثك +
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 تقلا ف د ايلا يح ع نامت دو اقصر
 ا د تكد اذاف
 تييدلا . ةدعاد .ردعلا يف 8” ةيع !جاعاوا تجاه

 نسما 0 0 يا د د و هج

 تا ١ رغلا خييشلا 0 د هتاللن نة م

 اق 0 ند هب --- هدا ل هْساب ع 0 هنأ 1 هابأ 0 مرسلا 00 ءشللا

 ديزي كس ديلولا يف نري ةمالسل رعشلا نا ليقو رمنم كا ىرحم يف ل ر ىداولا م ل ءانغلاو كازه

 ىنادح لاق لوتس ىبا نب هللا لشن ع اندح لاق هيورومم نا اند لاق ىلع ب 00 0

 ْ ةاهامو ىسعنب لع نب هللا ديع ندد لاق كلام نبل الا نب 0 لاق دمع نع نسحلا

 8 ءامدنلا - ندا هعم سل هدو سل ع اح د.شرلا نأ اهغلب ر ةعح 1 ل ثدحي ديزي تءومس لاق

 ىلع :ءايللا ا ا مويلا اذهو ثالل, 0 م كرأ م يفأ ني ثمْؤملا ا | هلأ تاسرأف ني ضاس 5

 ناك اش هش م الا [ه ريغ الوعامس 0 ا ا ان 1 ال أ 6 تنأ هلأ ك تا عا نبا

 لاقو عما> نب دددعاوماق مث ةعاسلاكيلا رئاس يفااملالسراف هيف تنأيذلا يف ككرشا نأ كيلع
 هول.قتسا لق فن ؟”اصولاو مدخلا ىلا رظنااءاف ديشرلا لبقا وتجد أ اهءلعاف | ملا ضما مداخل نيس

 نياريصو كم .شرلاع اجوريصاقملا ضعل ىلا ت تل عفاج نبأ 0 | ملاهحوف هلق ملا تاق دقأم . 0

 ديشرلا ىلعتل> دفر مع> مأ تءاجو مم رضاح نك الواهف د عمسل ىتلا ص اوملا صن ُْق عماج

 ينخُ عفداف ىف نعل نأ عماج نإ ا ّ 422 :ءاواهقنت ءاق هسا كك امساحاقودب ىلع كل 5

 فم

 سس وص

 ةعلح را تاشباةانكل 2 5ق ةرونحر تدعرام

 هق رد اقرخم ءاملا هم ول * هل ماظن ىلع ىرخم ءامألأ

 هقرا اع ملال دب سب 6 ارا لع تانواتب
 هقرتفم عل رجا دعل رادلاو ن دغ دعا ليا ذا انقنأ

 هيفو قحسأ ن نعمايشالا 0 تود م ليت يلا عماج ني ا ءااو صر.لا نب ديشلار هشلا

 هيقو هسنحم ملو دبعمل ان ه3 نأ سنوي رك ذو ةنآن نب ورمع نع معتم 0 نبال

 يعاششا ند رصنبلاب لمر تاي لا ذه يف 801 طاو ور<# توا رك 1

 تااقفلاق يلعسولاب ليش يفان أمف مل نأ ساشا 0 ضارغال لوالا /ليقلا نأ د و

 قع ىلا فد اهمداخ يل ت تلاق مث نينمؤملا ريمأ اي هللاو تيهسشا ام نسحأ ام ديسش 0

 ا رامي رب 0 انتقيسو لضفللا يأ تاب انتءاعديشر || لاق 2و مرد ل ةناَه تدب 0 عمأ

 ب اوقعل را لارا ١ هللا 6 نإ 1 ) ري ( 3 ل 0 5 الل 0 ' املف

 نإ ليعمسأ يي 0-0 لاق 0 0 انعاتعأ] نيود كَ لي ى ١ لو لاق رود لو كا نبا
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 فيض

 ىلع آلا ءذخح مهاربأ هل لاقف *ى : يف لوالا ءانغ ءلا قف نكي مف ذ ءانفف توصلا در هل لاق مث لاق كب

 نسحلا 0 انك لعوب ادح رطتنأ 5 عماج نبا هل لاقذ لوالا عامسلا ىلع ميهارب هاداف

 ينادشلا نسحلا ن ىلع ينثدح لاق دس نب هللا دنع انثدح لاق هيورهم نبا امدح لاق 00 نإ

 هانغف ديشرلا يدب نيب ينغي هعم عم اني ديشرلا يدب نيب ينأناك لاق 6 هب نب د

 لد_:ءم راقولا جان هيلع #* هلئاس بال ةفياخ

 ةيلاتنولا تراضو هباعا نع علا راف الف اكسو اك عماج نبا موهو هولتي نم ينغو لاق

 ينو هشاف هتبونل هين 22

 ليسلاو جر /| كتفع نأو * للطلا اه أ ٍتايحو ا

 ديشرلا كلذ او ه.هفو هلاك ذ نم ساحلا لهأ بحق لوالا تييلاولتي وهو لاق

 م توصلا |ده ةمنسل وقهتجم :

, 0 3 

 لسلاو حايرلا كتفع ناو .* 7 6 مس

 لدتعم راقولا جان هيلع * هلئاس بيحال ةفيلخ

 ةياورنم يطع ولا لوا ليق# عماج نبال ءانغلاو يداطا يدوم هب حدي رساخلا جاوا عجشال وعقل

 لاق و نب نم زاا دع 3 اين ينادح دقو نوره (لاق ) جملا ي + نب دماو ياشطا

 نا هوك نصح نوه ادا ءاط قرد نسحا عمات > نءا ناك لاق يلا و نب دا ينثدح

 عماج نب مأ يأ امف 0 ثدلأ عيراانب لضفلال لاقف لاخلا كالت ىلع كلذ عمس نأ دشارلا

 عماج نبااب لاقف هوط ساحب يف وهو نيئمأوملا ريمأ ىلع هطن را تدزوذ لعفف هما ارا ناكو

 هلق يف يذلا نزحلاو ةقرخلا كلتب 0 عماج نا عفداف كنا ىعن ةطب را هذه يف ءاح

 اوربق اهبام يعرص مجامح نمو *« مدق نمدنسلا 9 2

 ريا هنود م>ري راه دقي # هتيلم بتكت نمو راه دنهب

 نوره لاق نيطاسآلاو نال 1 مهسؤرب نوبرضي ناملغلا 2 ا ل هللاوف لاق

 ينغم لاق بوبأ نب نمح لا دع هلفغاف كلذ رضع لحر نع هب ثدح دق ىملا أ نأ كشأال

 سلا ديشرلا هل لاَقؤ ىملا ناالدو 1 هفو ميدقن ٍِ وهو # سرر لأ ربقلا تبحاصاب # كالذ دعب

 رايد فالك ةرمشعل هل صاو

 د7 ربخالا توصلا اذه ةبسن اخو

 يه
 تيسس وح

 بيثكلا فرط. .يف .ماشلا * يتلا نيبقلا  -بحاصا
 بواب 9 فاير - # حمافسص نيس رتحملاب
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 وبا ان لا بوبأ نإ نعول دنع ىنادحو ( لاق ) رائد فلا 0 ا كتحاح لاَقف

 دشرلا نع ء ىلدوملا مهاربا أطبا لاق لز 1 ىنادح لاق لاجرلا ىلا ن ,أ قدح لاق ىدابعلا يب

 مْ دعل تأ م هل ليقف هيلا نينغملا 39 ريص دق 3 ءا ناكو هنع كا مداخلا 0 رع

 ِق 00 2 اك ناو بت رطاو 4 أذا ه4 8 ىنذف 0 نكادو ىناب لد راها ا ْق ءاح

 مهاربانسحاام يطبتابةللا واما لق اموصرب نيب ويني دعقفهساحم نمعماج نبا ماقف لاق ساما

 ةمش نب ر م ينأ ,دحو ) لاق ( هدنق ناكدوءلا و ل هللاو م انسنف ينع 3 مكرغ نسحاامو

 ين رفعح 4عمو 5 ا 0 ديشرلاىا اعد لاق كنهع نإ نا نب 6 اربا نب يد 2 يي لاف

 لذ دف لاق رفعح ماقأو ا شرلا فرصنا دغلا نيالا مهول اهانغف 23 0 اهاناو هد.:ءاماقأف

 ناك 0 الا اننغي عماج ن ا ل م ه4إ لاقو هريخ أو ة مهمولا ا | مءدح ل0 ىلدوملا مهاربا مولع

 أ ديرتنا مهارب أ هل لاو لاق ىلدوم ا مهارب ر 0 بيطلب نا ديرب هلوقيف وهو عاقيالا نه 0

 نم 0 تك عاشبإ 0 هيك 6 ؛ اا 1 م عماجح ن 8 ء طرمذامه هللا 3 هب نطتال اع لا بيطأ

 نانأ ياهلا ل نع سىيسناك لاق يلأ ين :”دحلاق د نك ا 9 ىنادحو(لاق) عاقل

 هل كو هل نذاف ذيللا يف ةرحالو بالكلاو كوبدلاب ةشراوملا يف هل 0 نأ ديشرلا 3 عاج

 ما تل و هللا مرعاو لخأل قاتؤملا ريما تدك لاق: تاتكلا لصو املك يامعلا ىلا:اناتك :كلدب

 عقوو عماج نبا هر نش كاق كردا كحل لاوحالا هذه نم لاح ىلع كتفقث ل هللاو روزم

 ععاج نبال داح لاق نوره س> اءاف ل اعلا عم عقشبام ديربلا ىلع وهو ىديزيلا دامحو يناهعلا 2

 تك هل لات روستو رداف مط هنآ لقو ا ارياف لاق لمفا لاق هل نع ا َّىَح هيلع ىنعأ

 هل 0 هذه نم فامأأ هج ن :رملاتحا ينكلو انبذك نينمؤما ريمأ مهغيو ىنامملا يف لبقبال اذه
 8 ل ل هلدعأو ل ريح لاق قاما ا 00 ناي هل لاَقؤ ءادتا نوره

 انك نأ معز لاق ا ءانفأ أ هاعد امو لاق 0 وفأ لق لاق هفئدض 0 لاق هلع ف فوض الو

 اذهلاقف اهات وهف بالكلا ىلع ضغف هبحو ل اكاذ سانكلا ىلع قتلا ولا ناتع ن نامع ن ا

 0-0 لاق ياخ ار نب نسحلا ىن :دحو نه كَ نومه (لاق) هل نع تاس ناكف هولزعأ فيعض

 نب مهارب | ءاعدف ةكعو ةنيدللاب ةميقم تناكو هتدلاوب اراب عماج نإ ناك لاق ينارطقلا نع ينأ

 ل_ءحو اديدش اع رد كلذل عزحف ل لاق هيدلاو يأ هبق نائم ماوملا ريما ىلا | انا ؟ هل اا يدوم

 هللا عنتماف كاع 0 0 برش و مط يف 2 ا 0 ماعطلاب اًواح مل 5 هن وأ وسو هنوزعل هباهأ

 حل عفداف كناوذال هلذاق نكد هاوملا ريمال اذه لديكم كنا يدجيملا ب مهاربا

 «0 1 ا و

 اوربق اوهام ِ رص محام ن ندو # مدق ند مورلا و بوردلا 0

 ريا هنود مج راهدعق د 4م رد ندسهو راهد نش ١

 نع ًاعيج هر بف هز جرس نال هيفو ىلهر عماج دال ءانغلاو ياراخا غرذم نب ديزيل وهلا

 انحزم اعاد كانريخ م 7-00 هللاو ال لاق م هل حاد 0 درع مهاربا لعحو لاق يماشطأ

 ةمسساللا
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 نيمضوملان :ر ذه ىف ثافغأ ىلا تملع دقوا رج ًاطخأنينمؤملا يمأإ ناك نادي أند مهاربا ىف لاقفاذك
 ديما فرج هنن انعسف عب ضرألا 8 تبا دحأن اهعأم هللاو عماج نب 0 5 انفرصنا امافمهأرب , |لاق

 ناك قحسا لاقهيف ىذلا٠ ءاك ذلا اذه عم ة ةنس ني رمشع د٠ ءانغ ءااعم ب ناسناوط هللا وق لاق نيئمؤملا

 هس وص رعشلا اذه يف ىنغت اذا عماج نبا

 سيسر مقس لوط ن* * يبامل يب ناك ند

 )١( سور دعب رطعال * ينوم لق نءنآلاف

 جرس نك يفر ع اقل ندد
 ناكو هريغل سلما ك كلذ 2 نت م لم را 4س رط 2 عماد نإ ال ءانغلاو شا رو 5 نم لدرل رعشلا

 اذا هنكلو ا ال لاف هيف ءدااع كالذ 0 امودرب هيلع ل نأ لاه مل | اذ

 ىنغملان ا كالذو ةحار يف هعم 0 هزواحي اف حاصإ ىدلا ضرغلا فرع رءشلا يف تدنغف تادّنا

 ل ارا 01 ناف تا ةحار يف وهف هريغ ىلع لص 00 بح يف وهو

 نب تدد2م تتووهس لاق ىله ايلا ليهعأ نب ىف يدعو ) لاق ( قدح الو لاق مع م 8 كر

 ب رمضف أهم ش 8 ملا ثعبق ىدوه نامتأ 7 ىل_دوملاو عم ءماح نيل نا ىدجيملا غاب لوشي هللأ دنع

 شيرف نهد لحجر 3 كد هل لاقو هل قرف يع محرأ ماج نأ القمل ىلصوملا

 اذه لعفيل ناكام ىهوعه هل لاو 45 ءاح قد د را هفاذ لضفلا هحو ي- 9 اق املف هد رطو ىنغل

 عفدف عملت نأ نإ نينمؤملا ريمأ ي- وم ١ هول ىنك ةلفاف يل لاق لاق راك نب ريب زأ | ينثدحو ) لاَ ا كريغ

 تيضقدحاصب اع هيلا ثعاو عماج نن 1 د 6 - ضهأ لاقو واشد اي عيرلا نب ٠ لضفلا ىلا

 املؤ 4م عمل ٍ 5 8م ىدو٠ ىلع ليد دو 4 8 ند م حاصاو ماما لضفلا هلذدا اناذد 6 او هتانش

 3 بأ ل يناف هلذ داق ىرذا هن 4 اع ىناخداف لاق لح ةثاا تح عى ب! 2 ير : لضفلا هل لاق جرخ

 اهحوز 0 ةيرذعلا هللا ديع تا ءامعأ سو رع دعا رطعال مطوقو رووهشم لدم اذ_ه )01(

 تاذآوإ ت 1 ندي نأ كر الف مهد كل ءأ رسعأ لج اه>وزنف اهع تامو.سوىع

 ساتلادنع 0 ل ُق عناب راما سو ىعاب كيكي ١ ت قو يلعفأ لاَقؤ 0 نإ 0 تينر 3

 ! تف. كالدعب و 7 ريغ ةيطإ 23 نع 0 تلاَقف ءايشالا كلت امو لاو سان || اه.لعإ سي انشأ 2

 ل ريف 0 أ 0 [- 2 1 او ل 00 1 ةءاسالا كلن ام و لاقف

 ة>ورطم اهر طع ةوثق ىلا ر اخأ دقو طع كيلا يمض لاق | , لخر املف © ض رعأ اهنأ حوزلا

 تأااّقف 9 رطع تن لاق و ةلش أه د> وق هب هنلأ تددهف 00 لدحر جوز و اسو مع كنعلا رطخال ت اف

 َن تست

 سوماق اق هأ نيف 4ع راق ال نأ بارع, نسا نع كعل رطعل اال لاق 0



00 : : 

 اهاياح ريسغ ةرطعم »2 -- تاخذا ينعزانت

 امبامسساب ىلا تدمو * ةلا ىلع انيقتلا املف

 نإ سبق ينب ىثعأ ىثعالل رهش مهروزي ناكو نارحن ةفقاسا مهركذ نيذلا ءالؤهو ةيلمث 1
 ءانغلاهوءمسيو رمخا هنوقسي ءاشام اهدنع مقيو نار اكلم اهو ديدلاو بقاعلا حدعو مهحدميو

 هللا دنع همم نع يديزيلا نسانغلا نب دك 0 كلذي ( انربخا ) هتلصاول ز>ا فرضنا اذاف 3

 ءانغااو هللا ءاش نا اهعضاوم يف رك ذنممه٠ ةريثك ر الأ هلو يلارععالا نبأ نع بيبح نب دنع .ن

 هنأ ورمع رك ذو لوآلا ةءبرالا يف قحسا نع اهارح ىف يلع_سولاب ليقلا ف.ةخ يريح 0

 مثسداسلاو سماخلا يف ناقه 5 ذو هسنجم ملو كلام ان اهف نأ لدول وك دو نوع نإ

 ينثدح لاق هللا ديعنإ بعصم نع دامح ( لاقو ) يملا يح يطسولاب لمرفمو.ة> يناثلاو لوالا

 لضفلا يناطعأ يداها .ى موم كلءو يدهملا تام امل لاق عسرلا نب لضفلا دبر ناكو زارطلا

 يد_ع هتازافتاءفف اد اذب نماعت الو ه3 يف هلمحاو عماج نا ىتأف 4 0 لاقو ريناد

 يتارلاو وه ناكو ةل-.ا تاذ يسوم هز دف ءاض نعام عماج نا ناكو: ةيراج هل كي كش

 لاح ربحا مب ام لاباس اقف اهدرط و ىدهملا اهربرضقا دولا مايأ ىموم ىلا نيعطقتم
 دقو نينمؤملا ريما اب ىدنع هللاو وه عسيبرلا نب للذفلا هل لاقف ىنم هعقوم مهلع و 3-2 1

 هالوورانيد فلا ةرسشعب ةلبالا كلت لضفلا لص وف لدللا يف هب ف هيلا ثعاو تافرأ يذلا 8

 ودل متلنلا ناطن امو ديعرلا ننزل ريمأ دنع انك لاق هيا | ضب نع ( قدعتا لاق ) ةتباَحَح
 يدعسلا تيب نغت عماج نبااي ةراتسلا ىلع

 ىلامز يف نولت دق 3 ىلع * ىماس ى كاان تااسواف

 يفالب دق لكف يادعأو * ىنعباس>الاووذ أهرب

 0 0 »< ىلاع ى ؟ ىادج نع م يبذب

 ناجح نع تنك نع ماذا -# ورح - كيا لازآأل يفاو

 رفا رق راط هلك او ا اميمة هلع عرقا اذا ناكو,هسار عماج نبا كرش لاق
 دع اكواكلا بحاصول لاقف لءفب ضن عماج نبا ناكاذكو هدم ةعمس ال معا ربا هج و ديراف ه

 مهاربالةراتسلا بحاص لاق 6 :اننآ م حا كفا ١ لق تأ لاقت داعاق دعا يريمأاب لاَ

 2ص 7 يفو 8 ص وم ف تأ ًامؤأ ١ نادعتساك و 10-2 لاق عرف اماف ىنغتت عل 0 نغل

 حو 6 س وماق ها 0 هنال رولا ردص يأ طارب ب روم دوعلا ر ممدك طا ربلا ( ( ١

 ةدام 2 برر انامل يفلاقربكلا ن م 4 ع روك رظني ىذلا سوشالاو عفدلا هو ة 4 وبز تانويزلا

 عقد يأ ٠ رداع وهاس ا كاذب ينماشن وبز اهدحأو تاعوقد تان ود ز ىنعم 06 نا لاق 6 تت

 تبلا 0 هب :1ط عنامىأ لآقو عقد وذ ا ةنوبز وذل هناو ن ب ز ةدام 2 لاقو اهريغ



) "94١ 

 وه ع

 دس وع وهو هنم دبحتا 5 دا

 هدعاق هنول ف ةماق *. ةتريشاو كلا كيذا
 هاواي 4 دحاو اهكنو اذإ كشال

 ىلاجزطا اذه بدسأو ةكماربلا 0 ريناد يفهلوقي يح 66 هناا صفح فى ل وحش اذو عوردلو
 دسم سس سس سمسم س سلا

 لاقي رهزأاا ليعمسأ نا رك نب 0 نك ور< نبل ديع (لاق) اهريغو عماج نباو مهارب ا

 00 لاقلاق هإد الا بقليإ ناكو مالسلا هب هلع تلا ع ينأ نإ ىلع نب ره نإ رفعح ن 007 ىندح

 ماير طو ضماخلاو وللا هيف 0 نات هيسلا ىلدوملا لاقؤ عماج ن : ءأآو يلدوملا م فارإ كاد رع 3

 تنك ارد ناو ول> لسع جرخ هش تحتف نا لسع قز عماج ن . آو 00 ن*اةنم لك ان طن 001 او

 هان ىلع نب يحي ( ان ربأ ) ديج هلك وا> لسع جرخ هدب تحف ناو ول> لسع جرذ هند

 500 اح هيلع مدقب الو عماج ند لضفي م فار ١ فكر ىدبملا مهاربا نإ مهارب 0 نادل

 يف امذأف و 3 ذيدتلا عمال ن نا 0 دقو كنس كر ندا ف لاق هيلا لبيع ع

 مساقلااأ عماج قي 2 هقرديصإ تمهفوهيف يرذ دق لا ها ا تلا ما 1

 ا نا بدأ وأ لاف تا ةداعأو 4م ا 1 توصلا 0

 ينامر هدعاسا كح 1 اماق * مول 3 ةبامرأا ةيلغأ

 تلف يعرامو لانا ت1 لع ل دا ناش 2 رال تاقف هياع عم د نب ام ملا ل رك 0

 هيلا ثم هل لاقو كدبع وه اا لاقف هياع ناك ام ىلا دوعيو ينع يذرب 00 ىلدوملا م .ءاربأ لاَ ظ

 ليك يل ىلا ماَقق اضرألا حصل كرا تا نال نود رهاظلا 2 ءةاكر ينءفتال لاَقف ه 3 كيف ْ

 قاردعلا داح مالع ءاروح مدق لاق ىدايعلا 2 يبا نع دامح ( لاقو ) هلع نام ىلإ داعو ظ

 حاصف دضرلا نين٠'وملا ريمأ داك 2 5 لاق انادعصأ ضعا ىنثدح لاق ندا نينغملا را لك

 ا

 عماج نبا سضفف كَ 1 0 0 هينغا انا لاقف ىلدوملا م هاربا مهردبف يثعالل ر هلا

 وورممر هيلا 0 توحلا ينم © راطيملا جاتحاال ة 5 ار شاحح ن اأن دوعلا م لزا و لاقو

 : تار ثالث مساقلا | ايأاب 0
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 3 16 ماو ناسا
 اعانزأ ريح مهاسقو د حيساادبعوديزيروز

 امباصقب تاع.سملاو ن #_.مسايلاو للان دهاشو



 (؟58)

 لاق يملا دهأ ٠ نب دمحم ىنثدح لاق لو 3 1 0 د نوره ( لاق ) ىلكلا

 هنأ ىتعل ماش 0 لاَ 4 00 ند و ىال وم 42 تألاق عماج نبا ةالوم ءالود قش د

 00 ىلئاق يف ىلع ل 1 نا 0 الح رناف دوعلا ل دو ىف يأ لاف أعرمسم ءاحبو هول ىلهوعدا

 فم

 سس وص

 فصعلاعزاعزااحايرلا جوه * اهريغ رايدلا موسر تسما

 ةحشلا ماورلا نانح لم 7 لَو اهل 00 لكصوو

 ليقثلا نم ن ىذيلل تودلا اذه يفو نا ىلا ةمسابو هانغدي كلذ دع ناكف ماشه هئع 0

 ةياورنم قحسا بهذ ىلع ىلع س ولاب ليقت يفلان ضي رغلل هيفو يلع || ىقىرحم ُُق رصتخلاب يناثلا

 لج محا ىنبدحو نوره ) لاق ( رو < ذملا كمل 6 اح نيآل هشو لدا.عل ندللا اذهنا لدقو ور

 ممسلللا حبحب حبحب ب مااا سسالاملللا

 دبع دم وبا انثدح لاق ي ءا. ردا جيلف نب يسع نإ لع ىنثدح لاق باهولا دبع نب ل

 رائد قالك ةرمقع اعهع تدع نّسب نوره نم تذخا ما ١ ىل لاق لاق يملا دمح نب هللأ |
©4©» 

 تمص عمك

 مرصلاو لصولا نيب نك #23 ةفقو ند قشاعال ديال

 مقسلا نم خيام راهظا * هسبتع يفو اجار ند

 ىلا عاد هنظو * هنظ ىلا عاد هقافشأ

 مير ىلع يي وبي ند عجار د هرحطص هيا اذا َىَح

 نا ةنا نا 108 0 ل 5 يان عماج ا ءانغلاو 0 الإ نب سام ءال رعشلا # هور اذكها ْ

 ةءورملا تأ بيصل 5 ماح نبأ يللاق مثلا طيس وا هل عا هشو ملسل ن دءالا اذه ظ

 ور ينأ نبا 022 لاق هللا دبع نإ بءصم ىندح لاق ريهز نب 0 0 نومه. .(لاقو) عش ْ

 اولز(1)خشب اوناك املف 1 نوديربا ارامح نييشرقلانماهريغو هحابق يبا نب نمحرلا دعو يرافغلا |

 ع وهىلا انمهذول اناقف ءا 3 5 توص 0 ذإ لل .4ع ايف كاك مف اواستغل كا كانه ىلا رثملا ىلع

 ا ولاَقُف هنم نوبرمشل م 1 خاطف 0 نوذغي هل ا عماح نب : اذاف مهام 0 مص ءانع ا

 قويا تاويل 2 برش انساحف مه اك موقلا عم سلس 1 ىنأ َ | مدقتف نادفاب 8

 17 نأ ماقف ةيعافلا نبأ وهف الاو ةحابق نا ء١ ا يبأبا و عماج 5 لاقف ىنذذ هحاش يبأ

 ىلا انب اوضمأ عماج يأ لاقف هحابق نالاَو ء١ ىلع اهي مهرد 2 هيف اناره هاعسو نم جرخأف

 كلملا ديع نب دلع نب دوره (لاق) كلذ امه رحا ىلع ن<و حربنام ا هدينع انفاق انيضف كولا

 يان داك لاق ءالوخلا عماج 8 ةيراح نع لقوتلا ن2 نإ 0 كك ناماس نب ىلع ينندح

 احنه تنغتف ىلب تلق ءادوسهل ةقيشعيف يدي احنه كينغاالا ينباي تلاقو تبرطو اهوب تنغتف

 سوماث هأ 0 نبا هب نفد ةكمب ع خف 6



 هيجان في طونبللا

) 50/0 

 اولاقف اءملا سانلا رظنو هب سحأف ا هدنع دح وو ثردحلاو هقفلا هحتافف تكش نم .ىللس لاق

 5 ع ءايرخ أ و هباكأ لاَقف عماج نب , هيأ معي فسوب 5 ينغملا ىلع لقأ دق يذاقلا اذه

 سانلا هلع ادع ىحل يناثلا نذالا ناك اماف همغ ف مو ءلا دعب هدفا ص ىلا 0 ال هلعلال اولاق

 مال 1 هن داش ا ىلا فقوف بهذف هآرف عماج ن نبأ بلطت رظنق فسوب 1 هيلع ادغو

 تداحتو فقاوت يذلا اذهفرعتا ي ذاقلا اها هباككأ ضع هإلاق فرصنا امافىلوالا ةرالا يف 1

 نا اولاق هلل انا لاق ىنغملا عماح نبا اذه اولاق ءاهقفلا ن + 3كم لهأ نع شب ءرق نع لجو م

 رظنو تفسوي ودا ءاج كيلاثلا :نؤآلا ناكاماف تالف: نق تاه او كمل فاو كو 22 0
ْ 
 فسوب ونأ هيلع مالا || درف هيلع م فوق ءادق هب ربا نق هنأ عماج ن ,افرعو هكنتف هيلا |

 ٍ 1 ةصقلا ا ف 58 عماج ن ,أ هنم اندق هنع فرحا مث مهب هاقلد ناك يذلا هحولا كلذ ريغب

 أ كل اولق تركن ضي وع فرست كلام تسوي أ الق م وس عقوخ اديب نقم ا

 ْ 0 سان اادامو تأشام عئصا مث ةلكسم نع كلأسأ كل قفقاوم ته ركف ينغملا عءاج نبا

 هلال 4 نم ةظلغو ءافحم كدشن ف كيردب نيب فو افلح اسار ءا نأ ول فسوت ا انأاي لاقف نووعوتساا

 ني 3 [تفلاس اهلع لاراف 5 ه# دئسلاف ءايلعلاب 4 ةيمر اداب لاقو

 يف ىورو لوق رعشلا يف ل نو هلع اطلا قع ينلا نع يور دقال لاق اسأب كلذب ىو

 فدسوب ١ انااب كاف 2 0 هيلع 0 0 ف ينغي عفدنا 6 كك 7 تلق ناف ملح نب ا لاق تاع

 او 0 تبحاد تأ تايوتا انأاب لاق كللذ ٠ 0 هللا كافاع كاف هده تم 3 ه ف تدز 5

 (لاق) عماج نب ه١ ع ىحيام م ب 7ىاقلا ىلإ لططوو عامسلا يف قس ظافلاب هتاسح نأ ىلع هندزام .

 عيزع ناس نو نع نإ نايقس نع ردتملا ني: مهازااى نا 5 تالييش نب هللا ديع ىنبدحو

 ةلصأ 1 ىأف ءاملخلا صعء ن ل "ا باص !ئدرفلا اذه نأ ىنغاب هباحأ ضعبأ لاق زا ندعسإ

 هيف ينفيام هبادحأ 3 1 اف كلذ نع 50 مك ل 8 لاق ءانغلاب | ولاق

 لاق هه نسخ ان
 لزتملا مكحلا نم ولتاو * حابصلا تحليااب دجسأو

 لاق هيه نسحأ لاق
 ل ةبر ّك راعسا 3 تفاوت ند ا 6ع ,اف يسع

 ىنادح لاق تاكا دع كك ا ١ ل لاق ىلا 85 2 0 5 ىنادحو هعدق اذه امأ 5

 دم (ثدحو)ندالا دوم عصي نأ لبق توصلا ةديصدعي عماج نب ناك لاق ٠ نمحرلا ديع نب ِتَظ ظ

 دبع نب ةيواعم يبان 00 نع لس ني دعس ىب نع را دع ف ةيراخ ونأ ى ::دحلاق ٠ رع نبأ

 نواكأب ال نينغملا تكرتل ينالغش دق بالكلا سحو راحقلا نا الول عماج نا ىل لاق لاق نمح 1

 انك عياج نبا ىلا لجحر ىدها لاق هبذادرذ نبأ نع زيزعلا دبع نب ل ( ىتربخا ) زم ا

 ةباححأ قدح هنف مسا لكب هوعدب لهحف بالكلا ءامس ا رتفدب اعدف عودا لاقف همساام لاقف



 (ةخ)

 انالفا هتتيمناكو تين 0 وللا هذاك ”قيقحي

 انافخ كلهن ودن 22 كلل آل اوذورف

 نع ىور دقو قدص لجأ باطملا ناكو بلطملا هئبا هادفق ردب مول ا رفاك ةعادو د و لاق

 ظ دعإت جوز و مه ينب نم اما مساقلا | نأ عماج نبا كو دحلا 0 هلع هللا ىل< ين“

  هءاحأ تس ن نعش نع دامح نع تايزاا كلاادنع نب دمت نبنوره 00 نكلا لقا ل

 ا! وهو ةدئاز نب نعم ع عماجن أو عماج نإ مأ تيأر لاو الأرب نا 0 بدحاص دوعن

 يم نا ريمآلا هللا ماع 3 تلاع َنِعْلا ىلع ل 0 0 رو شار 5 نم 1-5 اهايد طو اهعبش فيعص

 | ليد لاق هب ىلع لاق بدحاتم 6 تلاق وه نم لاق 4 هاو يب قرففءفكب سبل احوز يجوز

 | قرطأف لعفف هام اس لح لاق يتأسعا لاق ا هده نم لاَقؤ مل ههوشأو هللا 3 ند حبقأ

 لاَقف هسا ر عفر 2 ا نعم

 تداتم د أميع ّق ندحالاو د برج ربع هدأ دول يرءعل

 بحاح تح ندءاص وح هلاثعو * ههد>و تدم ل 85 ف

 براشو تباشءالصع ةحل ىلع * ائاد رطّقي ركلا فئاك افناو

 لاح حبشايو بولح 0 00 اهقوست ةاهملا لكم 0 تدبأ

 رح اعلق ل حد ىلا اع ىزوجم اهل لاقو رانيد يف 0 5 1

 0 0 يب 5 هل 00 هنقت نع 5 - - لأس 0 نأ هيبأ نع دام

 0 ناك كم .ثرلا 3 لاف كمعا بدساب 1 ناب 6-0 لاف 20 5 0 0 5 قدحسا

 نبهللا دبع ىتثدح نوره لاق م حملا ن د و كسب لي رشم نم

 ْ ةورق يأ نينا دنع ني بح قو ا لقا وزلا كلملا دنع نب 0 ماش و ىندح لاق ورمج

 هيلا جاتحي اب هملعأو هللا باتكل هللا قا 0 نم عماج نبا ناك لاق يموزخلا دارق ينأ نب
 الو سحشلا عاطت ى 7_0 هيهدق تضل م ح 2س هلا ىلصيف 4 ىلا 0 ردفلا 2 0 نم جر ناك

 ٍلفوتلا دم نب , ىلع 0 نوره (لاق) هلزيم ل فرصا , 35 : نآرقلا مدع تح ةعما ىانلا صب ٍْ

 نم هل همدق عماج تك |مدق اولاق ل لع لاحر نم هربغو ةيطع نب 0-5 ؛ حاص ينادح لاق .

 5 منع ناكو 5 دودسلا فييحا دق ةاللصلا يك تصلا نس عماج نونا ناكو ديشرلا ىلع 2

 يف 0 ىانلا فَ د تاكام ىلع فتوف هيلع نذالا سمتاي دلاخ نب يَ باب ىلع فقاو وه انف

 3 بأ لا ىلعمع املف سنالقلا لها هياضكأب ىخذاقلا سوي وبا ل قاف 35 ةرصن وأ مهل نذأب ح ميدقلا

 هتنيه ةوواتاو هوس فاررذ عياج ل ىلع 4 ع تدقوف هءداحيو هساح ا فش 0 كاع اذن

 لاق تيصأ لاق ة هش رقلاو ةيزاح1لا كلف تهسوب ١ كب هللأ عتمأ هل لاق م هساح تل فوق ءادعؤ
030 

 مكب ن نهتيقل نءو لاق“ لاق فكالّزعَم نيهر ا يأف 58 ىف نكد لاو تيا نمر 00-0



8 (586) 
 م[ < 1 1 1 1 1 1 1 |( الال#9

 كافرا رَظ هش 0 نع ب وق رمومم ؟ءلا كر 0 عر كعم :دااو ىدعجلا ةغاتلل اعلا اذه 2 رعشلا

 0 نسل ا تدسادف 00 2 نأب تقثوو 0 يوب هللاو تندحأ 0

 1 0 301 ناق كءسأ و 0 5 لعش كلم عماج نك تاقف يد

 ىلدوملا ينتخلو كقزرام كينينا هللالاساو كداز هللانا تددول هللاوتاءفال هللاوال لاقف تاعف

 ىدا ولامكح تامو رضحلا نسحب مكنال ادحاو اهردالو هللاوال تلقف اذه نم مكحاي ذحا ٌناَقْق

 هنافو لق هيف ىمرادلا لاَقؤ هردص 2 هتباصأ ةحرق نم

 تسل وص
 داوع نيد م حا # ةلع ىيكتشا ى و نأ نا

 ىداولا م كا يفاعبراي * عجوم هب ناقلاو تاَقف

 0 نم تلم ل ص 2 ا ةداق صضيب بر

 داشلاو دغنملا ا نإ اره هال ا ف 10

 رصنبلاب احزه يداولا مكح هيف ينغ

 م ةراتخملا ةثاملا نم هس وص 1-0

 6 0 يغمدغاو + مهوترافقلا ند دلانف راعمأ

 مس 0 0 ل هحوت 0 * ترداقطياخا لءفام مءنع

 مسقنل نيهلا ةدهادح هللاب نإ أهم | و 3 مم تدهعدقلو

 مر 3 0 هك ادعو 7 اي د اهدن 3 ماكل 0

 عماج نال 0 |او ناو صم نب كلملا دبع اهم دع 5 كم صو نم تنصل عشا لماكلا ند هضومع

 | نين !!ىمهار .الو يطسولا ير يف رتولا قالطاب ليقث يفان اهدحأ قحسا اه و نائل هيف هل

 ور< نع ء رصنالاب ليش اممف طايسو قدحسالو يطسولا ير ّق قاطم لوا ليقت نيلوالا

 م7 هيسلو هريخو ماح ل 2 1-0

 2- كيوهس 0 ةرييص 0 ةعادو يبا 0 بلطملا كا , هللا كيع نإ 1 ا 0 00 ليعمسأ وه

 0 مح الاق 0 1 , ا نع كيه نبدت 5 لاق ىريطلا 0 00 0 توضع

 هسرب شار و ءأر 0 ضعل لاق تبوس 1 0 00 0 1 ع 0 هلو ل م

 ( سد نادل 25)



 6 (ة4

 اهتماركلابلا د وعأسف نحَرخ آل هللاولاقف لحرلا ىأفعر بأ مكح ماقف كف ىعأ مل كيلاو هللا ىلا ظ

 قح هب تيصلا هل بهذيو ءانغلاب رهشي ل ميكا ها د را ) 1 ( 6-1 ال

 ةعانزوم 1اةفالح يف كلذونينم ٌؤوااريمآ سايعلا ىبان , دي“ ىلا عطقتاف سابعلا ينب ىلا مالا راص

 يف جازهالا ينَغ هنأ لاقيو سانلا جزهأ نمهنأ لاقي 7 هّتحماو نينغمل لع هراتخاو هب

 لهاج كناف تكسادل لاقف نيثنخملاا ءانغىئغت ريكلادعبا هل لاقو كلذ ىلع همال هنبا ناو هرم رخل

 (لاق) طقوم رب ملام كتبك اف تاي 00 جازهالا ت.ئغوتوقلا الا لنا مف ةنس نيتسليقثلا تانغ

 سلو مكح نم ءادا دوجا ادحا نيئفملا نه انياب رك انيارام دلاخ نب ىحي لاقو دمت نب نوره

 كالذ مك لئقف هل سفن هيف ديزيو هريغل وهو الا كلذ دعب هننغي 3 < ءانعدنم عمس د حأ

 لاق سنوي, نب ليععشأ ( نع ) هؤانغ ريغت برش اذاف برش يريغو برش أ تسل يلا لاف

 | نب ناواس وني هب هلصيام هغاببو روصنمل ىلا يهانتب ىداولا م ه2 ردع ناك لاق هيد نت رخ ايدلح

 اذاف ةيعوتسم برطو هنوصل ا 0 0 نأ الا ع اه لوقيو هفرستسو كلذل بحق ىلع

 لخد مك ناك دقودل فرست يف 0 سا نأ ىلا ةفرسملا اياطعلا هذه هنوطعي مالعو 20

 أ ةلغب ىلع هلدقو ايشع جرخ مث هاري وهو هوبأ وأ نيطقي نب ىلع لاق وأ ةداوك نع لغز ىلا
 3 رش ىداولا م كح 0 اذه نملاق روصالا ه 1 املفهل اهث رعب 0 رب هيلع علخو روصنملا اهفرددل

 0 و نينؤلا رع كلذ فكو' ىلق هاطعيام قدحتسإ اذه 0 تل نآلا لاقمت ل ا

 نبنسحلا ( يف ا ) هقح يف الإ هعضي الو الطاب هلام نم ايش ىطعبال انالف ناللاق هنم كفابيام

 1 تار لاق يبمصالا نع ىلهانلا زرحخا ن بنعق انثدح ل كاع بست يبأ نبا انثددح لاق ىلع

 هلو ه.ف رقثو هفد ع قارطلا ىف هضراع دقو سدقملا تدب ىلا يدب ى ذم نيح يداولا

 هال كلا ردا هاو [!ملاقو ةبار نع تارت
 اهسح لاط دقق س * ورعلا جرخم قمو

 نط ههنا نيحاو هاهو ىداولا مكح هنا ربخأف هنع لاسو هوعد لاقف سرحلا هيلا عرستف

 ا ا درب و للا ايو رمل جزع روك ذل قل اذه يق 2

 نع محضالا حاد نع يلفونلا د# نيىلع انثدح لاق هيوره٠ نبأ انثدح لاق نسحلا ( قرح

 ادج فذعتسي نا غابي ملو هعيحرت لقو طسوتام ءانغاا نم 0 يداهلا ناك لاق ىداولا مكح

 نب ريبزلاو 00 .دأ راو عماج نبأ هانغف هل ىهن ينب رط َن نه كاقو ردبب ثالث ةليل جرخاف

 حرس نبال هتنءف داراام تفسعو عش أوعنصل ملف ناجحد

 ا
 رظاا لئا 1 د ا و 2 ا١ ةايالك ءارغ
 متكم لكح تايفح هلل | لعدقواههسا ريغ يف 1 |

 ملت ا برط »# نع م د اذا اهاف نك

 معلا نه عناب وأ ناليه »* واش قارب نمورضلاب نا
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 دما ينادح لاق ىدايعلا ىحب ونا لاق كلملا دبع نب نوره لاق رخل احزه ىداولا مك ها

 رعشلا اذه يف لاق شيرق نء الجر نا يف اصقاي ىل لاقف موب مكح ىلع تلخد لاق درابلا
 ا تر رمضف دوعلا 2202 ق ىك 2 يَ دوعلا ل هبق تدنع دقو د يىنغملا 2 زغلا حلا ى 0 6 دع

 || تعم قدا لاو يحي وبأ لاق توسل 7-0 2 نم لوأ تكف ةمانَغو هلع

 ا رمصم ( لاقو) ىل الا:|ذسه نوكي ناو لاقذ وه نإ ةتلاف ىف: انوع ىش يارا

 نار هلل اكد قلد رال لاقوفدلا ىّت جا 0 هل لاَقؤ ىنغل ارا 8 0 2 حبش ينادح

 0 2 يس

 (| يداولا مكمل تاقف هانيتاف انعم عماج نباو ىداولا مكح ىلاو دلاخ نب ىحي ىلإ ثعب حيف ىل

 تلقو تدعصف كَ 6 ءانغلا ىلا انرم ا او 0 ينوأعذ انعم عماج نب نا ىل لاق و

 1 اق 0 ْق ةعم 1 و عماج نإ ينغو كلذ ليم مكحا ف لعفف تدنغ مث ءاغ ءأأ نوكي هللاو 0

 ْ جرخو تجود اب انيلا 1 نأ 5 لهف اندنع كب احأ اا د هتيراح ىلا لع رأ ىذ ل1

 : ند 00 هز موقلا يف 1 - الانا ٠ 58 كر 7 كط لو اهم اع ليقاق نك فئاضو امعم

 1 اهداف نيفل أ عماحنإ ىلا عف هدف | ,ءاَخ مسرد ىف النا تاع )الك تعا 1 هل مالغ ل راشأ مث حيلف

 ْ دينا ىذه غاب لو رينابدل ت هو نيفلأ يلا عفدو 0 اهحر طق كلذ ليم مكحلو هك يف أاهح رطف

 : تسر | 0 ماع تداز دقو دغلا ن م ىلا | 8 0 2 م ,دلا تل كدنع يل أمسيت >حاؤ

 |١ نن نوره ( لاق 0 راو ىذا قاوخ الع هق رش "نأ كحال يدا كتي دوب كيلا تدع دق يلا

 مريع 0-0 ا ا 0 يحاضر اهرأ 3 300000 لاق لي

 00 م نع ىدولأ نب 1 3 0 0
ٍ 

 [| يدبملا نب مهاربا ىلا اهب يلب 5 كا هك ناراخ عدلا رد لا

 َ هتاصوو هب 3 >< ام هيلا 6 كم تأ » 0 1 مدقف م فأرإ لاق ماشلإ هلا "لماع ناكو

 : يدع م اا اف نيم ْؤملا 2 ةلد لثع كلد 0 هل تاقو هانا . ان تس ينأ الا 1 ل

 3 هل اه هو ِى |١فلالا ةناماثلا ن ه يلا ا ع توص لك توص ا أمف هم تدحإ امو ند

 اان هللا كاس هع نب تءصم لاق لاق هب ذا درخ نب هللا ديمع نغ زب , وعلل دنع لع( قر 1

 ٍ 6 ا 57 21 ماق ا هس كا | ةيراح ىلا ان هذ ول نول لوشن 0 ع ذا ةئيدملاب يداولا م 5

 نونظي مو موعم 5 نظب تر تحاكو موخم ل ََك حدو اولذدف ةورؤ هياعو مح موعبن و ام مح ||

 8 0 لاو اتوص 2 0 00 2 ا ةبراخلا 0 هنوذر دل الو كر بحاص 5 نم 1

 1 "وف ءانغلام كدردب امو ةمار 0 ازك صاماب تدبلا بر هل لاقذحاصو هللاو تنسح أ ىداولا

 | لاققجرخبا م اقو كك 0 -8 ١ تاذد هللا ديعاي مكح هل لاقف هن رعد دا د هقنعتي هيلع

 ا |ذك عود لاقو ا مهو تل ا *أان لعأ انأ ك كال -ر ىلع م 0 لافف كيرضارلإ ل بر هل

 ةردعملا كا دفتاء> ل لاَ يكوبا هللاو هناةير ادا تااقف ينغإ عفداو اذكعضوم ابا
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 م: هبسنو هربخو ىداولا يح رك ذ

 هارتشاف ديلولا د قاح اقالل_>ح 1 ناكو كلما دع نا أ رولا ىلوم كو 20 ن ؛ كم لا ا

 انأ | ىنكو سد 0 ىلا م ع هلا ٠ ند كارلا اي اع ع لامتخا يك لو البإ وط - ناو قتعأف

 1 راس نب كح وه ربب زلا نإ هللا دنع نب بعص٠ ( لاقو ) ى

 هنأ هيبأ نع قحسا ن ١ داح ) 0 ( ةندملا ل ىرف ملا ىداو نم تن زل لَكَ الا ناكو

 ٍإ نإكو هند نا ةددح نه تا زلا لمح الا ناكو ءانلاب بضخ أح لو الي وط اخيش ناك

 داع نب دولا نع الب وط ارم 0 داو ع ىنذلو فدلاب ر 2 ناكو 3 لدعا ف هرهد دا

 ناكو لق كارا رع رم نه ءانغلا 0 0 هتفالخ نم رطشلا يف تامو 0 ينو كلملا

 ناك ىذلا وهو 00 دواد 0 نادر نإ 2 مف نيذغ 57 نم ةعاج يك رّقل هلا يداوب

 0 0 نب دياخو تود 2 نب ا ةيوجسلا

 ها دد لاق ىلع نو يي ( ىنربخأ ) نحيف عنصي ناك ءالؤه لكو يداولا

 ند غلب امو تلف طايسو ءار وعلا نب حيافو مكحو ةلدجلا برأ نينا ى ه تبار نم قدح ا

 يبأ ىل لاقو 3 لاق 2 مث“ 6 نوداوو لوي 0 05 لاق 9

 ندع نا 0 نع هيت - يئاذ 0 1 0 ا دنع نب ا نوره ( 1 ( 31

 دمحأ ن ء قحسا 35/ ذامح' نع يفالعلا ل لاق يلوصلا ي + نإ ن هب ينربخأو ماا 2

 راه ل وهو ذيزي نب ديلولا لك ذأ 11 5 يناذدأ 1 ىداولا م 5 نع هسبأ نع دا نا

 لاَقو وهام ىرداال يش هك يفو رصهوح 06 0 يفو يو فدو ي*و ءادرو يو هج هيلعو

 تينغف مالغاب نغ يل لاف برطب مف م ماك هونغف يل اهو قعامو يه ينام هلف يمشاام قانع نو
 وى و ٠

 نا (#«>وو ع ناولا اهانلك !

 ناري هل سدل 3 دير ااا

 ناسعت 30 تل تعم اذ

 ىط_.بولاب فييقخ لهر مهاربال هيقو يطع س ولا 0 ىداولا م ءام ءااو سابا قر عيطأ رعشلا

 لخداملف صولا دّقع 1 ل هب يمرؤ رايد بل هبف سك اذاو هك يف ناك ام 0 تو

 سابإ 31 عيطم هاا ف هوجو ةهدع ن 3 2 ريدا اذهو هيلع ناكام ع م7 رامجلاب 00 ثثعل

 سا رد 0 ل دارا ك- يفؤ

 هب

 تسل عمك

 فافألابو لاقثلاب ريصب .* ىنغملا لزغلا و>ا ىحيوبا



 15 فانني

0 
 11101 171 7 ا ج5 0 0 1 ا ا ا ا سس هس سعال

 ظ ردت دحاولا كياع رعهتت ىأ اهر وصنو اهسقاع ديري اهقع

 اهرب ىدنع- سيل لاف الولذ © اكس. ةيالطل ضد ١ ا
 اهروث ىرهظ قوفاموب لعب مو #١ قع رع نيلثال أريسع َتاشن

 اهرومط كيشو فرح ةعص ىلع * لئام نسال كح ا

 اهرشر 5 مث فتح ةديدح * هل تنئئد يذلا روك كل لف 0

 اهروصقو اهراد هنم تاههو #* اهدربلل اهدنع ءاوث ليطب

 اهروشب اماَفأ ىولبلا نمادلا < ملأل انهح ' تلي اسالو
 لسعلا انهه ىولسلا امنت + اهروش

 اهريمض سم سفنلاو اهعرص * تيرا موي هعدخ هنع نغي /

 .اهروزي نع اهب يفي ةوق اذو * ةمعيزع اذ امزاح ادلج فالي ملو

 اهرير> نيعلقملا ءاش رفني * ةباحس ينم كذخات ملو رصقاف

 باحسلا وهو علقلا مهباصا نيذلا نيعلقملا

 اهرورذ الع رورذم ملا نم * ةمكحب كنم سانلا نقسن الو

 لاق ماشه نب سايعلا انثدح لاق ديعس نب نك انثدح لاق 0 نب نسا نب دمحم ( ينربخأ (
 ناو هيأ عم برؤذ وبأ جرخ لاق ا نع م ىلذطا ثرحلا نب هللا دبع 0 نأ و ا

 لضف المعلا يأ هل اولاقف هنع هللا يحد باطخلا ندر لع 2 وح ليقع 1 هل لاقي ل

 لاقهللا ليبس يف داهحلا لأق هدعب لخفأ ةياق تاءف دق لاق هلوسرو لا ناعالا لاق نينمؤملا 0

 اوافقاعلف نيململا مم مورلا ضرأ ازفف جرح مث ران فاخأ الو ة ها ىناو ىلع ناك كلذ
 هيلع فاختيل لاقو ةقاسلا ي>اص اههعنق اعيمح هيلع افاع نأ هج سا ساخر 0 توملا هدأ

 ىضموهيلع فاختق دبع ينال ةعرقلا تراطف اعرتقأ بيؤذ 5 امط لاقف لوتقم هل اأو 0

 كر فوط فلذ رفسا دنع ال اقخ رك لو ل5 كد 2 د 0 2
 0 يناسغاف غرفا تح عرفتال كاف: ماباده ىلا قر رجا 3 كفّشن حفلا نم دا © 1

 1 ناف سا انلا عمنا م ” رجشلاو نوصغلا طع قلأو كح رب فرلا ىلع لثناو يريفح يف ا 3
 ل دتهأ مل هتمأ الواو اي اش لاق امم المح اه لاق ةمايخ 6 تمم اذا قفالا يف اهارث ةحهر

 هيسفن دوج وهو لاقو شحلا

 تاضعأو ةعاولا برقأو * باتكلا عفر دبع أ

 بايصتا هكراح يف رحأ # باجت لج يلحر دس دعو

 ءارو ناك ا مورلا دلب يف رثالا اودع مالسالا لها نا لاق .ناكف لا تقلل يتح تيضم مث

 نيملس ا - ند د ف رعنإ ربق وذ 00

2222222 22 ------- 
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 نلت قا تك م مظعاب

 تشمام لزبلا هتاجح يننا ولو

 عباتت و دقو بصل و مقتل تنل

 يتاياخ يخل 13 يدلل ىلاخ

 3 ىا ذك رف لاش

 01 اهر وطأ ةوالخلا نم ىلاحت

 قار نيب ا اموب وداخل

 0-5 قايرق نوصحلا زارحالا

 نئارآ الا نايتفلا نيه امو

 ادعلل شفنال واه ةحافق ك.سفنف

 ةئيعب فافع وذ آلا موقلا ْن

 0 ىلايل يف رعد ك2 اعر

 د21 تاكلا ءافارأ ايلف
 هدو لامو ينع هيأ يول

 ةلقمو لالد اهل: هقلعت

 د

 د

7# 

 نا

 د

 تن

 د

 نا

2# 

 انذإ

 نب

 ن

 كا

 اهرورم لاح رلا تانامأ ضو
 اهرودص تقلي ىد لزبلا هن

 اهرورمع تاضادق لكف اراه

 اهروطأالاهلث.ىلاحنام اذا

 اف واه زار اكاد

 اهروق فو ايم

 اه ريمض هيلع ي وطرام ومسلا نه

 اهريكعاض رارسالا دقع اذا

 اهريخو سفن قدد هنمكا ذ ىلع

 قو نيس

 افرول لييسلادصق ىلع ىلا 05

 اهروشو ةنتف هنم سفلا يفو
 اهروزي ايف ناك دو> عذاعا

 اهريدن ءاقشلا بادكال لظن

 ( هز نب تدلاخ !هناحات:)

 اهروثع م> مالحالاو رفاسو #2 أنغ ذا كيل هللا 3ك هبال

 ايل ديرما ند روكا لع هد كل رفاسو انغ

 ىلا ةريشم-لل اماخأ تل و

 ما امأ كرعل

 فاطعتسالا ةراحتسالا

 اهرودص ص أب تقاض اذا كلا *

 اهرو كار النكلو كفل هك ايلثمو تعز انف ىلا ناف

 م6 ضرع اهروخت

 اهريحسو ةيش ىند تنأو 0 كلام نب 0 اهلا 1

 أهريسإ 0 ةئس ضار كاوا ان ا تكا هريس ند نعز# اللف

 اهراسا ا ليقتسس نال أهريسإ دكه هآور نمو ةراس اهملعح ا 2

 اهريسا ةارشلا ناس كنة اهريسو أهريسا

 اهروصنو اهبقع يراوجلا كلف * ةفاخم ليا> نم وكست تنك ناذ

-- 



 ظ د : :

 رق رباقم ىلا ةنيدملا ى 0 يف روصنملا يش٠ ربك الا روصنملا نب رفعج تام امل لاق شايع

 0 لاقف عيبرلا ىلع لبقأ مث * هرصق ىلا فرصنا مث هنفد يت حا مم نوعجأ سانا و

 0 يلهأ يف نم رظنا

 مهو مشاه ينب ىلا تجر عيرلا لاق قبيدم نع اهب يبدا يتح * عجوتت اهييرو نوتلا نمأ «

 قيبلهأب يتبيصمل هللاو لاقف هتربخاف تعج رف اهظفحيدحأ 0 0 رف امنع ملأ روضح مهعجاب

 لاق 6 0 اب يتيصم ند . ىلعدشأو مظعأ بتد الا ف مهيغر ةيقل اذه طم دح أ مف نورا ِ

 اهدشني ناسنا نم اهء.سأ و د ىلاف اهف رعب 1 دنحلا ن* م اوعلاو داوقلا يف له 0

 عضوم نم فرص ادق ا ايدئوم اريك ايش الا اهدشنب اذا 5 5 سانلا خيام رعت تح 74

 هذه ًادتباف ا تاقف بيؤذ قار 5 معأ 0 0 نه اعيش 1 له هتلأسف هئيدأت

 لاق املف اهايإ هدشنتساف روصاملا ىلا كا مث قيغب تنأ هل تاقف 5 ةينيعلا ةديصقلا

 اذه 0 ةرص ةنام تنبلا اذه ىندشناف هللاو قدص لاق * عز# نه بتعع سبل نهدلاو * ظ

 هلوق ىلا ىمنا املف | مف رم م < هدشناف ىلع عارصملا ْ

 عيبرأ دئادح هلةارمسلا نو * هناندح ىلع قد آل صهدلاو

 رق كل رمأأ هل ت تاقف هتعرتاف فارع هنالا ح كا ردا لولا از ه نع ب'ؤذ | نأ لس لاق

 انثدح لاق يملا سايعلا نب ا ا ةثام اف هدب يف ةرص ىناراف ”ىشب نا

 لصر نك ا ايل لاش ةاردا ىو ىلدطا بيْؤذ 3 1 يعمصالا انثدح لاق يثايرلا

 رعوع نب كلام نب ميوع هل لاق, لحرب لعف بود 3 نأ فك 0 هن اذ٠ ريهز نب دلاخ املا

 امفلاقو لعش 1 هاضرتت تاسراف اههرصص دلاخ للف اع بيؤذ وبأ رع املف اه ملا هلوسر ناكو

 دمع يفكحيونافيسلا م. لهو # ادلاخو يني (ك نبدي 1

 يددام 0 بنغأاب ىظفحتوف * ةبأ رق يذ نهم تك 8 دلاخأ

 دمع ىلع يحلا لام ء.تح تا * 0 و اهاتلتم اهلا كاعد

 ىدحي مهب يطملا تاب دقو موقل * ادب اذا بارسلا ,قارقر 5-0

 ئه الم ايباهزإو لوك * ةديضفو 0 كفنال 0

 نش ةدايصق د ىوريرو يراخلا قارقرلاو ل بنغلا رصخلاب نار فيقذخ 2 نبا 06

 كلذ يف بيؤذ وبأ لاقو ينغأ دارأو دحأ لاق نمو عنصأ دارا محملا لالا او دا لاذ

 اهريع يش لك بارتلا عقرك * اهماعط ًاريثك تناك ةيرق ىأ
 نيالا ريثكلا بارتلا نم عقرلا

 ةعيبطم * اهنا كقوطقوف لمحت ليقف )١(

 وهوموزخلا طاققلا دمر ءازدلا عفر ىلع ادهاش هحضوب يف ماشه نإ هكر تيلااذهو )١(

 ليقف لدب تاقف 2 رصتلا باص يروذاش

 نص رشا ل تا 2 ل شي ا ا ا ا يا 2 يي 22 252 2 2 22 يبي



0008 

 لاح مأتم رأم اه رك ذالو + امح صهدلا هذيل ى هلأ كلف

 يوريو هش بطاخم ت ةتائااع أ هلوق ا اضيأ هيف كيعل نا لاقو يلطعس وا ان لوأ ليش نس هلا هانغ

 كلل نكملاو راذلا نكس نكسلاو ىجمصالالاقو هيف اوناك نيذلا نكسلاو زها نع وا كسلا ف

 ىوريواهلارطملا لصي الثلث باعالا توم لود لمح ' :ءاح يؤنلاو راك ربع افعىوربيو 5

 اوت ثدح لقاعملاو لقملا ص رود ىئطلاو #2 ل امل ْق 0 دق ىف ط عاطقاو د حب كعمل وهو

 كيمو 2 اابقسلاو يثنالا ل ءالاو ت اسد - د او ةيفط ىنطلا 50 لقعم اهدحاو أوعن *ماق

 لئاطمذوعنابلايف لحالاىنج # هئيلذدس ول كنم اثيدح ناو

 لصاخفملا ءام ليم ءاع تاكل د اهحاتت ثيدح ا لفاطم

 اذاف ك6 نو عضل نيح ةقاثلا كيئاع 0 ذوعلاو كلا لحدا ىند يلع ن ولاب المر 2 نا اع

 ىدلا ءاناو ضارفرلا قوك كح لبا نم ليتل لتفنم لصافملاو لفطم اهل ليق اهدلو اهعش

 لاق ي ىساب رلا انثدح لاق ىديزيلا ساب ايد ا رح اور طاخم باغتو هايملا ب يطأ اف عببتي

 بنل وهو نايل ات .طأ راكمالا نيل نا راكأ لف ةاطم هل وشب ىف :غاعأ 3-3 : ود أ انآ نأ قالا 0

 لاق نيدرك 0 لاك للا 2 ند تناكام يطأ ناك لتملا كلذكو لاق تعضو نقل لوال

 راشفتسدلا نم راكب الا لحعتلا نم )١( رالذع لسع نم لسعب ىلا ثءبا س راف ىلع هلماعملا جاحملا تا

 انه هب نعي امش اهب لضف ىلا ةزبدلا هتديدق اماف راتلا هس لب يذلا
 ب 0 -

 سس وص

 1 نم بنعم ا صهدلاو د عج وت 4هسرو نيوملا نما

 عفني كلام لثمو تلذتباذنم * ًابحاش كسل ام ةماما تلاق
 عجيضملا كاذ كب اع ضل الا د أمدعضم ملال ال كب : 8 ما

 وعدوف دالبلا نم يفب دز * هيأ 00 امأ 0

 : اهار< قف رصنيلابلوالا ليقثلا ند لطب والا ردقلا 0 0 0 نإ هانغ لماكلا ند هصو مع

 0 ذف هبيرو يعمصالا قفاؤوزرو هن وق ضو يش لك ةنع بهذ ا زْ ودم نوذملا تيوس ىمصالا لاق

 تمزلو ةنيزلاوةعدلا ته 0 مما تاذتبا رشي يحث لاش لوزوملا ريغلابحاشلاو نونا

 قئاوب مال و هب كلموشو كلذ كب كن متل ا اذهن ع كدذغإ كالاملُمهو رفسلاو لكلا

 ز>ارلا لاق ىصحلاو لكرلا ا عحطضأ ا ع ل م ندح 0 كيلع ضقا

 ضكرأ ثيحدهضم صيفد>وو نب ض ص ريغ نع كر هدا

 ا 1 1 للا

 5 نع يدع 00 0 *”دح لاق 2 ا :*ري> لاق و 2

 سوماق ه ديلا لسعلا هيلا بسني سراقب ع نامت رالغفا 0



 ع ) ةأ/ ( يع

 نم ةروع تيأر يناروذن بزأ لك هياو هيا تلقف ريب زا نباي ىلع كلخدأ ىذلاام لاقو عزفف
 أل لاقف هتريخأف يه امو لاق ىلا سانلا بدنأف ان جرخأف | اموف تيدخو هسبف ةصرفلا توجرف انودع
 تي مودع نى ريبز رلا نتا عم اودّنا سانلا اهب ١ لاقذ 7 را يأرف جرخ م - عردتل .ةروغ

 ىلاعت هللا ءاش نا ىتلا نم منك ١ < أن ياف ئرط نع اورضاف لماح يلا قو انراق نينا

 توف هتلتسو ة_رااخ 1 ىلا ممقزح قح ينع اوبذف اولحو هيف وه يذلا هحولا يف ت 0

 حالا ونا نم يناميأر ع كاذالا هباضأ رثك "1 ىطظالو لاسر :يقاالا نحت هللارت يد

 تعطقف فيسلا هنع هاتيراح تشاو ل تء.ءهرو طةسؤ هتزءطف هتك ردأف أ ا ا هءوذرب ىنث

 يتيحات يف نوملسملا لجو ا لاحو يحمر يف 00 تقر مث هب هيلع تدحأو اهادحإ دب

 0 ةراشدلاب 0 دحام دعس نب هللا دع يل لاقف ةعز تاكو واش فنك مهولتقف اوركو

 ناو ناكو هومسقو مخملا اوعاو 2 طا نيح نامع 5 ىدعل ناورم مدقو نا ىلا ينحف

 نمحرلادبع لاقف هيبس هيف ماكت ام كلذ ناكف نامعهنع اههضوق نأ ةئامسدك سم | ىلع قفصدق

 تنب ةيفص يهو هم ل 0 نكي .أ نس اوفصىوخأ ةذك ءوخأو وه ناكو للم ن ناسح نبا

 ةكم ىلا نعل م طقس نم اهوبأ ناكو حمح نب ةفاذح نب بهو نب بيبخ نب رمعم

 ادع رع هللا كرئام ند * لا دهح هللا كح

 ىلت الا كيف نك يل « .ةنتفااتل "تقلخ نكلو

 ىو دق نة ا # هل تيدا ل رطلا و

 0 0 ا طماط د < اساا سنن او م تطعأو

 اند نه هن مع ءىنلا نه # يرء.ش الا هب كاناال امو

 يدبلا هيلع قيرطلا رانم * اني دق نيئهالا ناو

 يوه قف اهرد عض الو * هك تاهرد ا 5
 يطعاف قارعلا نم نامع ىلعهي مدق ىسوم وبات لام هيءاح ىلا ناكر د يذلا لاملاو لاق

 كلذ سانا ر 0 اف مهرد تا مهرد ىلا هام هن ة يبأ نديسا ىلا دع

 نثاهنظأ زيزعلا دبع نع ى نب ريح نعفش ن رع انهمدح لاق هللا ديمع نب نأ 2(

 نس يدع نب 1 نب دينع يف نم لحر بود ا 0 يذلا ة رح نبا لاق يدرواردلا

 ' ل لاعب رخال 1 مطو ةأىضا مهنم ةئيدملابو طق ةئيدملا الو ةكم اونكسي محو شيرق نم
 راتا ىداولا كح نحل ند رم درا د يذلا توا ادق ارا اذه ةر نبا ناكو نافحس ونب

 امم هيف ينغي امش ةليوط ٍبيؤذ ينال ةديصق نم

 كشوف

 لئاوالاب هدهع نعمأي 1لا نع * لئاستمل مأرادلا مسر تائاسأ

 لزانملا يفتو دق ءابط ريغو #* هند ناام رادلا ممر ريغ افع

 لطانب يتاط لابن مل را نم * اهدنع ةرحينبا دنعام نا ولف

 (-نسد ب قافاا ل



 (ةخ)

5 ىنأ 0 0
 5 هيسلو هريخو 

 نب مغ نب ثرألا نب لدهاك نإ ١ ةلهاص نب موزي نب ديبز نب زر .نب دلاخ نب دليوخ وه

 ةياهاحلا كردأ "نو 2 ا دحأ وهو آي نا رك نإ نيلملا ن ١ هكردم نب 1 ليده نب كيو

 مالسنب دمع انثدحلاق ةفي وبا يب كار ةيش رفا ةازغ يف تامو همالسأ ند ذل لسأو مالسالاو

 ءالبلا نب ورع وبأ لاقو ماللس نبا لاق نةينالو هيف ةزيمت الال- هرعت بيؤوذ ونا ناك لاق

 ادع اح ساد رعشأ لاق ايح اولق هالو ١ لق نانا رعشأ نم تبان نب نان نان
 (ينربخأ) هلوقت ن< ووري ينألوةن» اذه نب مالسنب | لاق 0 عفادم ريغ ليذه رشأو
 ٍبيؤذ وبأ ةاروتلا يف لاق يردداا ذام نب دمم ينربخأ لاق مالس نب دمت انثدح لاق ةفيلخ وبأ
 وهو ةيبرعلا باد ضع كلذب تدع ازا فازو ةيايرفلاب عاش || مس أ ناو ارو زف ع

 للك رءذلا ىف ا: 52» بيرتلا ريثك احيصق قاكو كاذ ىذا دق كاقؤ هنم بجف قحسا نب ريثك

 هلوق ىنعي هينب اهيف يثرب يتلا .ةينيعلا هن د.صق لي دهءأ رعش عيمج بي وذ وبا مدقت ةيش نب رعيديز وبا

 عز نم بتعع سبل هدلاو * عجول هسرو نونا 0

 هيف ينغيام عيمج ركذنسو اهيف مهانرو نوعاطلاب دحاو ماع اودع أ هس مح هل نينب يف اهلوقي هذهؤ

 ىريب زلا بعضم نع هبأ 1 . قحسانب دا نع ىحنب نيسكلا قارا هذه هرايخأ 0 ىلع بم

 وذ نبأ ناك لاق نمع يتدح لاق راكب نب ريبزلا انثدنح لاق ءالعلا كل نب مرح 2

 تيب شرقا 0 نإ ع 0 حرشيلا ن ؛ دعس نإ هللأ دنع دنج ف جرخ يلذهلا

 نب هللا دبعدممب اهالاو امو ةيقيرفأ دعسنب هللا دبع حق املف نانع : ا ذا ايزاغ نب 7

 501 لوقبهللادبعفف بي ةذوبأمهيف ار ارفن هعمثعبو نافع نب نامعملا ريش هدنح ىف ناكو ربي زأا

 ا اهعورفلا نو * ىلا دنك فدص 0 و ْ

 لوق يف ذئموي وهو نامع ىلع ريبزلا نبا مدقو اهب بيؤذ ا رضم اومدق املف هل ةديصق يف

 دنع هللادبع ريشو ةئس نيرشعو عد را نيا يدقاولا لوق قوفس نإ ريتعو تف نبا رب رانا

 بييخو ماعلا كلذ يف ادلو اناكو ريب زلا نب ةورع 2 و ريبزلا نب هللا دع نب ببي همدقم

 لاق نالوب ريد رلا ناملا دنع نب تان نب بيع ن/ ويبرلاو ىلا تعمسف بعصم لاق اهركأ

 هلأ ةثامو انلأ 000 ب رفا كله وهو ةشرفا يعام رو > ان طاحأ ريب ز || نب هللا ديع

 هطاطسف دعس نهللا دبع لؤدف يأرلا يف اوفات>او مهم نيماسملاب قاضف الأ 0 يفنحيو

 ىلع ه<قار مهفاصم ىلع 1 ريح رج ن٠ ةروع تيأرف ه ريبزلا نب هللا دع لاق ركفو وا

 سيواوطلا نك نسمشلا ند هبالظت هل ناتيراح هعم ميم 000 هءاحأ تلح 01 نوذرب

 1 ينمأ دق هلاو "8 ف هنأ لاقف هيحاح ع نه هيلع ل لطف هللا د .ع طاطسف تئحف

 هشارف ىلع قاتسم وهاذاف هياع تلخدو هتءفرف هطاطسف رخؤم تيبأف تردفلاق هنع سانلاكسمأ



 ( ه6 )

 لاقف بيزرغل: هاو .ىردتام هللاو اولاقُف وهنأ نينمملا ءالؤه لس سول سا ل د
 #«ةدهشتنبةكتاع مأ ديلولا ةيراج ةدهش نم هتذخأ ينا الا يردأام 00 و لاقف و نل نا
 رص:طابلواليقث اهدحا نانحل هيف هلو زرحم نبال ءانغلاو تاقرلا سيق نبال روكذملا رعشلا اذه

 لمر فيفخ ماسا هيقو ور“ ن نع رسب لاب ليقت فيفخ ا نء يطسولا يرحم يف

 ندا نعد رم نإ دع 3 يحز نيدو ياشهلا نع لوا ل زر# نب نيسلو رصنبلاب

 تثكم دقلو دوعلا تيار نم برضا تلاك لاققاموب ةديش تر ةكتام كا هنا 2

 نهرا ينأ ن نمو ىفءا "لدور نيف دا ىنراضتق موي لك يف املا فاتحا نيئس عبس

 لاق قح-ان ءهيبأ نع يحي نب. ىلع نب ىحي (ينربخأ) ايادهو مهارد يبس مهرد فلا نكات

 لهأن ا 0 ايناو عقلا تنامو مهاو راو ءانقلإ هلأ. قاح 0 هده تل هلام

 0 نا لاذ ت اق هئانغ يف دياز ةيعاذاذأ نكت عيجزلا هك ايكو عماج نبا ناكو ةكم

 نيباموي هن ا كن ونح نم عدو ءانغلا ماظعم كلا: ام دع هل دال يذلا عيجرلا اذهام ماقلا

 كرهظ هللا علق | يما تلا رغشنا يف رعش 0 2 هللا ع ا يا اهل لاقف:ديشرلا ىدي

 ىلع 0 لاق لاق راكب نب ريبزلا | لاق يااهملا ريق عون تبيح 2 اهدعب هاذال دعت مو

 اهل نهحراطت ةديش تن ةكتاعو ةكع .تاضنملا ناورملا يراوح لع تلكم د رب رح ١

 اديبع ماركلا عدي يوهلا نا * املعاو ةمالملا اعد ىحاصاب

 تايزاارادنب كليو ةدهش تنب ةكناع اهب تحاصف اديبعلاحرلا عدي * 97 وقت نهم ةدحاو تاعش !

 ىدحتساف كحضا| ينباغ دار أ رادنب ىف م اذا تنكف لاق وهماركملا ن نأ لجر همارظب ضاعلا

 نارا لوش 11 ةيراقم هثبو ىناب اذه ثرؤأ 3 َن> ةشاشب كلذ لي هدع ل هنم

 م دوعلا ىلع هدي تعضوو ءانغلا هتءاع ضو 22 اكول فراخ ناو قيدد رفعح نب ىلع

 هرابأ يف كلذ رك ذ دقو ديشرلا يلا راص ى- خا كله ىلإ لحر تلو نم لدتاف

 م ةراتخلاةناما نم بلس وص جس

 لطان ياهل لاب را نم # هد نبأ دنعام نأ ولو

 (١)لئاصالاب هئانقأ يفدعقأو * هلهأ م ا تينا تنال ىروخل

 لوالا ليقثا ةثلا نه راتلا هنو يداولا ك1 اا 0 تمد يال رعشاال يوطلا ند هضورع

 ذآ رو اطل رثخا عيب ناك ل حر يممصالا هركذ امف ع ةر نبا اهارحم يف رصنلاب

 ١ ىفاملاتي ع يذلا لطانلا نأ 2و ءيأللإ ا سبل يبارعألا ن ١ لاقو رمل هب كك ٍزوك لطانلا

 احلا ند ةع رجلا لطانلا نولوقب با لا ثعوس قاسيا 50 أ لاقو ء ءيد يأ لطان ءانآلا

 لأب حلا ءىجيم لع ادهاش يمسالا لوصوملا بيف يرينا حاض درو تالا انو(

 هد رش لوطياع كالذيف نويرصنلا فلاخ وهتاص عراضملعفمرك اونيفوكلا بهذم ىلع ًالودوم

 12003010 ل17 7 0 ص 57870 01552772117 250072 جر و 121 سستم
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 0 ا
 ريشي ناتلا اودع تبا © ام كفناتسا نا ىلع روزا

 ةعاسلا جرخ ةعاسلا لخد ةعاسلا نولوقي اوناك في5 يأ نباي يردنأ لاقو برطو كلذ هبجأ
 قم اهلغيو ههد>و لاح ىلا هتيامساو 4ك ءارو كل ةيماهماب ؟ يو لعحو ع ةعاسأاا رع

 هعوحرو هباهذ

  ةراتخملا ةلاملا نم يشد وص وب

 امال تنك نارظناف #* املاظ تمل دق حاص
 ماعلا انهو درعا © ةل لكم ير له

 ىر#م يف رولا قالطاب ليش“ فيفخ كالا راتخملا ن حالا يف ءانغلاو ة ها ينأ نإ ىدعل رشا

 ةحيحس هفيذلا وهو رصنلاب المر ببرعل هيف 3 ةردلا هحو ء 6 1 قدا نع رصنلا

 نبال يطسولاب لمر فيفخ هيف ل هاشطا زو يطسولاب ر ا ليش فيفخ يملا نبال هفو

 فيفذ هيف ةدهش تنب هوت دا دا المرهف 1 ا 0 هينغا نمت اهعمس دقو جرس

 00 ل يللا ل ا هما وتس كك ااتم دي نم وهو لي

 يماش هطا هللا دع وأ يندح زيعملا نبأ لاقو امن دل ذو اهديحتسو اهمدقي ناك قحسا

 هج رن نأ اهعأو هبحعأف مصتعملا ىلا ةفالحلا تعفأ نأ دف لمرلا اهنخل 00

 دنقلا ءالوع راحل 0 و ةيحضاولا فشخ نم قه طلاسم عمسأ ملو هيراوج ىلع
 اهل سيل هنال انه اه ا اهرابخأ ناف ةديدب تن هكباعتالا هقدر ذي عضوم يف اهلوأ 2

 بح وف راتخملا وه اكنأ هباحصأ ٠ نع ةظحي> 20 دقو اذه ريغ 5 داق ةعئصلا: ٠ نم هفرعأ "يش

 ا 2 فراخ

 اا ياسا وو لل نإ كيلوا را ةوش اهناو ه6 ةسدن ةدوش تلي ةكئاغ تناك )2:
 يلفونلا دم نب ىلع ينثدح لاق ءالعلا امدح كاك ىلوصلا ىحي نب دمحم (ينثدح) اضيإا ةينغم ةدهش

 عماج نبا انعمو ذيشرلا دنع ةليل انك لاق نينغملا ضع نع يعيبرلا سايعلا نب هللا دبع ىنثدح لاق

 عفدنا مث نونغملا ينغتف ىلع نب لسا ى دواد قب د ةلمللا كالت ىف هدنعو اهريغو ىلصوم او

 مهفاعضا نيب هانغف دواد نبذ

 تسس وص
 يمنا يفوختف ىنتلتقو * يملح ينتباس د لولا ما
 الغاا بقاوع ىف نيش 000 اولا م أ هللاب

 مع نم ءادلاب انييطل * امو بيظلاى 3 قا

 مقس ىلع اهّقس هندوز #* دقكمحع ٠ ا ديلا يع

 نمل يبيحأي ديشرلا هل 1 هل اوبرطوهرمضح نم عيمج كك توصلا ديشرلا نسحتساف لاق
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 يدسب هننذدل و فعي يذلا اذ نم * هسذ - نعال رفغأ ملانأ اذا

 يَدِسنَع ا رايه ةئاو الميد + قديم هل كفا 2 3١

 ليقث هيفو دبعم ىلا يبحي لوحنم هنا هريغ رك ذو يملا يح يحي نع يلعس ولاب لقت ين ديعمل ءانغلا

 ِْ وهو اهمو قاورو سىرع ىلا بسسأب لو

 مآ ةراتخلا ةباملا نم شل وص الع

 بحوهوتيلاح مك-]و 75 دحا تاما
 بيجأف مرس ام ىلا ىعداو **. ينءوست مكمءايش|ىلعيضغاو
 بياس رايدلا ءانفاب ممأ * يتناكوحكارك ذ نءتازامو

 بدبدماظعلاو ىدلج نيب اط * ةحاح سفناا يفو ىتلا امكثبا

 ةَسّيفو يتيلوأ امب نئثمو # ىنتلصؤام لصاو يا هللا كل

 بويه نيه 7 امج ووزال لح ىو ًاونع تلد ألف دنا

 بوذ:كيلعتداكدق نزلا م * اهناف اماعش يسن قرت الف
 راتحلا ندللا يف ءانغلاو نونناولا هذعب امو نفاخ تلا ىسني نءسانلا ن هاو ض وحال رعشنا

 نال ةحرالا تاسالا يف نأ يعاشطا ركذو را ايلا يرحم يف قاطم وأ لش وهو نامحدل

 و رخآ اليقث مأ ىنع نامحد نح رعأ الف لوالا ليقثلا نم نخل حرس

 | امي نمو * ينالصوام لصاو يفأ هللا كل

 را يفوتنا قط وال لمر :كيبفح ةحاررلل ايفو ورح نع يلعسولاب ليقث ين قحسال

 نس ندر دبع ينأدحو رغد رلا لاق نيس ندم ا لاق رسبز لا اكد لاق ءالعلا ينأ نا

 تنمو بلو

 هءلعت فق وف ةيقتنم تءاح اه 6 2 صوحالا رث 1 رفعح مأ 3 روح نع ىرضزاا ل ديع

 تعا اهلا ىءءابعتسا ى ذأ مغلا نع : ضقادل تلاقف ةفيفع أ سعأ تاك مث رعل هس اخ يف

 قو |اقو ةقافو او ةدحاح ت تكشو تكبو هَلاَغ هتضودق اباتك تروظأف 02 كده

 كحو تلاقو (ج>و كما ف اهفر علا الوطق انعام هنا فاح لعشا مح 5 21 ضفا اولاقو 3

 عمتجاو هلوقو |طوق نماقلا اذا ىَد طو اهار 0 اهفر ءلام ةنثأ ع فلن لس ينفث رعل امأ

 تابقا ماو اقكسأ نافا1لا تلاق مث تماق مطاوقأو مهطغل كو راذاع اودي أودكو نمانلا

 ا كلذ ىلع تفلح دقو ينفث رع و قد كيلع يلام هللأ و ا هلثأ 0 تلاقو هيلع

 سكت وضوحا لشن كو ل ف 7 5 0 تلاقو رقعج م 0 تلق لوقت و رفعج م 0

 يديزيلا سام ءلا نيت يفر م رمد ْز انيدوم لاق ارا ) قرع ( مه دنع تبت و كلذ ن

 وزخملا بنأ اننا انأ تدق 0 دنع نب كالملا دنع نع رز هلل دج ناك تاس[ 0

 كر لوق

 ريسهفل أهفورعم ىلا يناو 27 رفعح أ اهفو رعم تعنم دق

 1 و ل و و وب و د ووو وجسم مسدس صوص وسم تدع معو



 (5؟)
 1092 2ببسئيئختللاا7ببب7بتبتتتتتتتبتتتنل سانا ابا--التل

 2 يذلا تيب ءااىلا ىبلقو * اهب تاقصاللا 0-2 لا نوزأ

 وريم نأ دبال رزيل اذا * ىوطااذنكلوار اورتكاب

 ريشي ناثلاب اودع تننأ * اك .كفأ أ تسا نا ىلع روزأ

 هرارشبهريعيو تايبالا هذه يف صوحالا ضاع فوع نب ورم دعا ورع نب بئاسلا لاقف

 رويص دالحلا كينغ قت وأ #* رفعح ا 1 عنم دقل

 روغب قافصلا ءام نم 0 * هتفا ىح توسلا نكع كالع

 ظ 1 صوحألا' لاق
 يدعب هنذدهل وفمي يذلا اذ نش هج دنعألب فغأ ملانأ اذا

 دنع ةكراما هنا الذب 2 يدر 0 ان

 0 رام نا اهرعاو نيطوسلا ررعلا بع نب رد اهاطعا اهنآو ةضاخح ةريخ يف ريزلا لاقو

 ازا .يرازفلا ينافطغلا عقاو نب ةرممو ةراد نب ملاس يحابم ام ناك هناف نافع نب نامعب ءادنقا

 اضيأ هف صوحالا لاقو هريخ يف ةبش نب رمع لاقو امهب ادلا>ّف نيطوس اهاطعأو لبحي نامع

 نشب ةمش نب رمح ةياور ىلع اهيف دازو تاسالا هذه شفخالا ناماس نا يندشنأ دقو

 اهلا امهعفضاف

 بيجأف ةعاس نم اهتاراحو * رفعجمأ ىوهينوعدل يناو 0
 تراس عسا 2 رك اودع .هحأ ناناهت تيبلا ينآل يناو
 بيجحاف ريما ىلا فاو * يلءوسآ م ا 00

 كارصح اهدي شم ماو ده نللطاو ةانأا يعاو
 بود كيلع ت داك دفن زا نم + اهناذ .اناعش ىف 00

 كو ىلوأ اع نكو هع قلص وام لضاوب قا هللا كب
 بوره نا 16 رووا م يننا و اوفع تطعأام داو

 تاور هدع ىف نود ةيورع ىو ةريخألا ثامالا: هذه: حالا هزكخ د انك
 احل َناَعَأ تضم يلا رافشالا هده يفو هتشأ هرعشا ىمو ظ
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 1 عش كرد مكتايبأب يي ١ رانا الولو رودأ

 رقم ناقلات 0 ثدي ل تسل نأ ىلع رودأ

 هلوق يفو امهف قحسالو ورم ع رصنبلا يرحم يف ةباب هلا لوا ليشت نائل هيف هلو دنعمل ءاتغلا

 يفو لمرلا نم نأ # رفعح 1 قرأ لأ الولو رودأ هدعو # انس تاقصاللا توسلا و

 نحل هشو لش فيفخ مهاربالو ياذطا نع نع ليش ضي رغال دبعم ءانغ | بق نيذللا نيّسسلا |

 اممو هتفرط رك ذي لو زيعملا نبا نع ةيراشل

 تس وص



 ١)ذه(

 مه و رك ذهل سيل قشاع

 امو سنجم ريغ ءاروح ديزبل نحل هيفو جزه بيرعل ءانغلا
© 

 هو ومرح

 هعمادلاةلَّملا تح راما *# هعطاق ةيفاح اي ديعاب

 هعقاولا ع تح 2 د قشاعيف هللا يفاخ دبع 5

 ضٍ ور#<# نعرصنلا جزهراكز ينال ءانغلا

 مد ةراتخلا ةنأملا نم تكلس وص انج

 اهاهد اذ نه بيغلاب يرعشتسل * روز ال رفعح 3 كرا

 ل مع: رد ا
 نب رفعح نب هللا دبع ةالوم ةيندملا رفعج مال ءانفلاو صوحالل رعشلا * فيفخلا ن نم هضورع

 اك هيف ناةلإ ىف ورم 5 دو كلا نع ءرصنبلا يرحم يف لوالا ليقثلا نم هنلو بلاط ينأ

 اهأ رح يف رصننلاب ليقت ينان حرس نبال هيفو رغما د اذهأ يعأ الف رصنلاب لوال لقت ني

 ياشطاو و رمع نع يلع بولاب ليش فق ميهاربال هو قحساو ىكملا ىحي نع

 1 رفعج مأ مم صوحالا راخ رد

 اماف رعشلا اذه اهف لاق تأ رفعح م أ عم هرابخأ الا امدقتم صودالا راخأ تكد دقو

 ( تلبب رفعح ءأ يهو ةمط> ىت ن٠ راصنالا نم ةأسعا هذه رفعج ماو عضوملا اذه ىلا 1

 كلام نب ةءطخ نب هللا دع نب صاع نب حازر نب ثايغ نب دعم نب ةداتق نب ةطف ع نب هللا دع

 سبحو يرهوجلا زيزعلا دبع نب دحأ 010 ةريثك راعشأ اهف هلو سوالا نب مشح ل

 نع ياطلا ىحي نب دمحو م ءاقلا نب بوقعي ىنثدح لاق ةيش نب رم انمدح لاق ىاهملا رح نبا

 نب د ىنثدح لاق حارب 2| ن دواد ندع 2 ينربخاو تبا كاد زيزعلا دنع

 0 انتدح لاق راك نب رب زلأ 3 ءالاعلا َّك 2 يرذلا قرت بءصم نع ريهز

 عاشو رثمح ماي: سشنلا ضوح الا :5 النابع اولق ىوذلا رفعج نإ زر نع هللا دبع نبا

 هريخ يف رييزلا لاقو ةئيدملا ىلاو هيلع ىدعتساف هتتي ٍِ هددهو 000 هدعوت اف رد

 ادلاحتف ادلا#ك امط لاقونيطوس امهملا عفدو لب> يف امهطب رف زيزعلا دنع نبأ رمع هيلع يدعت ةساف

 هناق 5 برهو هباس يف صوحالا حاسو هربخ يف ريب زلا ريغ لاقو 81

 أمف لاق صوحالا ناكدقو ابره 8

 ريقفل اهفورعم ىلا يناو # رفعح أ اهفورعم تعنم دقل

 رودص ىلع اهفترغو دقو * يقرايز فا رتعادمب تركن أدقو

 رؤدأ ثيح تردام م 2 رفعج مأىرأ نا الواو رودأ

 ه2



 )١ءة(

 رورمسم كرس اهب ينا «اوريعافك رسيرجم ناكنا

 اهنمو ىكملا نبا نع يطسولاب جزه مكحل ءانغلا

 كس وص

 ملا فيط يركلا ينع ىننو * انا نكلوزيل لطي مل

 موال متل د + انل ىدوح اهل ت ا

 مدو مل نم ديعأب ىنأ 37 يملعأو ينع دعانا ىه

 مده ال هيلع 0 ول *# الحان امسح قو 0

 ملا لها نم ماا عضوم د ىقاع يف اهل يملا

 | ىلا هبسني مف ةقب رطلا هذه يف قا هركذو ملا نبا نع يطسولاو ةبابسلاب جزه مكحل ءانعلا

 وهوريخالا ت تللا اذه 3 راش ناكو سماخلاو لوالا يفل مر فريفخ تاوتم الآ تل

 رادلا ملح وب ىادح لاق ناركلا اتدح ل لاك! يا بحلا مح *

 0 0 ل 0

 طف تبلا اذه 0 هللاو 3 هدعق لاف نالف 0 0 تلف 0 تالا ن م راش لاَقف

 اممو تاسالاب هقلأ وه م رصح ند نع 1 كا يع هزيع دش هجم 8 2 ير فا

0 
 تتسس وص

 ىنجحب ياطذ ىلدعاوىرفغاف # ىنذب تفر يبا دنع

 تنع ريغ ع دق الئثأاق 2 0 تسلو ل زبصال دبع

 ىف بدعو يعاسح بات بحلا قفا نيح تل دقلو

 ع كال د اا هن 0 قرصا تر

 امنءو يملا نبا ٍباتك نم جزه ملسل هيفو ورمع نع يطسولاب لهر فيفخ طايسا ءانغلا

 هيداش ماكل دق # ىمعناو ينم كيع

 4 دك يئالباو # بشن لو ى أر تاش

 اممو جزه بيرعل هيفو ورمت ْن ء يلع - ولا لمر فذخ طايسل ءانغلا

 © وص

 ماهعسملا كيبيح ىف مك مالسلا كياع يتمهاب دبع

 ماقمو ساحم هيف هلو #* يداوف يفالزئم سلا لزت

 اهنمو جره بد رعل هشو ور#< نع ىلع دولاب لهر فر.شخ راكز ينال ءانغلا

 وى ' وص ٠٠

 كاد موتر ىلا # ينبع ةرقاي . دبع



 متم م 2 داو ىئشاو #١ يم. اف لاطملا لا اط دقديعأي

 انفو مهاربا ن ١ نع سنحم ريغ ءاروح ديزيل ءانغلا

 كت وص

 برحلاوليولاب وعداف الوأ # بيسنم ءاقال له ديعاي

 تكس وص انهو ننحي ريغ ءاروحديزيإ انقل ظ
 دساف باق حالص كيدل له م 1 نم :م ىل لهد.عاي

 اهنمو سنحم ريغ مهارب 6 نع دابع نال ءانغلا

 بسس وك
 بقر نيع ىلماتو # بيرق نع ىبح دبعاي
 ترغملا ىف كتيعر دقاف * ًايئاف 0 ىعراو

 سيللا لإ يلا كفي ع ط1و كلا
 ىيظلا ىلا ضن را ضرع خ ىوولا نو كلا

 امنءورصنبلا يرحم يفقاطم مكمل ءاثغلا

 تس وص >
 كدعو ينمب هيللعو * كدبع ىج را هللا دبعاب

 كدنعهلاميردي سأو * ل

 كدحو هب نع اذا # العلا برل نيلوقت اذام

 ءاروح ديزل هضو هبناغأ م نه جْزه قدحسال هيفو ورم نع رسمدتبلا ليقت ىلا مهاربال ءانغلا

 ايو طال ناثلا لقثلا نأ ءرح ركذو هسنجي ملو مهاربا هرك ذ نط

 . -تسصوص
 ياو. ىنحسأو # يلورك ىل- ديعاي ١

 يبحتو يترفزو * يمع لواطت ذقف
 امنمو هسنجب لو مهاربا نع ةركس نبال ءانغلا

 ككسوص
 ع

 00 نس ديعأب »2 وح 5 علا هللا

 قرمأ جيأ كاتكو د عت تالا

 اممو ورم نع يلعس ولا ليق فريفخ يداولا مكمل ءانغلا

 روز هريغ بح لكو #* روتسم :كل ىدح ديعاب

 (نند تب نانا



 نكمل تول
 كسوص 1 ةدمصقلا نه نهو ياشطأ

 رادلا تحال“ اذا ناتي ضيف « ماميل ىيعف يناريج لحم
 اوراصذا سم الاب ترذاح يذلا قحو# هب رش يظحأ 6 0 0 تك

 ةد.ع يف هر ءش ىف يناغالا ل ل يملا حيل ءانغلا

© 

 هس و

 ها ةمع] اق داؤفلا تائف #* رض ةدبع دودص نم ينس»

 رم ّنطابو 3 هد “ب أيع ب> ن. «باقلا فءي ؛كاذ

 ور هع نغرصنبلابلمر قحسال هيفو 0 ل 2الى ليشت يفان مهاربال اعلا

 نع ليقث فيف> ةديرفا هيفو مهارإ باتك ىف هتان عماح نم ٠ يطسولاب لوأ ليش مكمل هيفو

 اهنمو يعاشولا ن ع َلَمَر 0 0 نيس 4. فو هباتك نم 0 لرش هن ىملا ىحبل هفو قحسأ

 سس وص

 ا لعف نسح ليقي هللاو * لبقتل نيه 0 5-5 2 و

 زر نبا نيس هيفو هباتك نه ل وأ ليق' ىملا يحبا هفو قحسا نع ليقث فيفخ مكمل ءانغلا

 اهمو ياشطأ نع لمر
 © وص

 افتَلا ثروي ءاديحلاو # افش ىننش كيح دعاب

 قامو هب تاس ال © يلتجلا ةيقتح كطاو
 اممو قحسا نع رصنبللا ىرحم يف قلطم لمر فيفخ طايسل ءانغلا

 0.٠

 يدل ينفشو ينارب دقف * 0 هللاب دبع اي

 بعت بححملا ومكح نم #* هب تفلكامب اعرذ تقضو

 بوللاكردصلايفن ز>رحو * اهب تيجش ةبرك يحرفف

 بعللا نعاذ ل> دو تاه #* ابهل يكتشا ام ينظن الو :

 ظ ايمو نع مقل درا اه طاع اع
 010 وص

 كاقلأ مو ىدنع هلل ةنم نكح ينيروز دبعاي

 كاج آو كوجرأال يلا * ىنقتساف هللا مّ هللاو

 كالاخ 37 1 م نأ # فندم كلاه ىتا دنعاب

 كاذنم ردقلا اذمب يضرب #* اهلدم اًمشاع ىدرت الف

 : اههو قحسا نع رصنبلا ىرحم يف ةبايسلاب فين> جزه مكحل ءانغلا

 022225252525252 بيري. 52222222 22 2 2تدلدلتب7 2222222 2 حتا



 ( ع0

 اشمش نقفر بالا تح +« ةلبهأ نءاك و

 اسمح ىداللا فيجو © كانط نركإ!
 اسنإ نيوحيام تلقف ت * وبلا يف نم لاف

 انمظ هولا اع نط تررع ل رظاتا قوق
 اسامه نيدرتو ةذاذل ديد يللا فرط ١ اك

 ابق تناك تك نفقا 8 ل نواس
 تح لاق يزئءلا اند اولاق يفريصلا نارمع نب 6 2 نع قا ىحيو يدسالا 6( قرح

 الا مايأ ن ذم ترعشام ىل لاَقف 3 تاذلزاك تأ لاق ىلفوللا د# نب رفعج نع دم نب ىلع

 د اقف رائيد نب كلام تلاقف اذه نم ىرظنأ ةيراح اب ت تلقف حبصلا عم ينأ عرش ع ءراش

 بيلو سانلا ضا رعأ علا ذاعم نأ ا يل لاق لح دف هل حا ىلاكشا نم وه ام رائد 1

 هزل قالك يدع نهجرأ ار ال تلق ناب يدفن نع هعفد الا يدنع نكي مف ماس

 هيلا وم تاب امو ىلع * هامالع كلام ادغ

 هيلانع تييعأ كلبقف * اهح يف موللا عد تلقف
 هيلاخلا اهل لو ةادغ * اهرس مهمتك ال ينا ,

 هلاك :ةفطرقف تنك © ةالاتم كلا ةدكحا

 هيلاخاذ ثعرملا تئهر * ىننا ةيقر ىلع تااقف

 هللاوحأ ساتلا كتل نإو < هب فواد ل 1
 ينادح لاق روهخ نإ نسسحلا يف :ْدَح لاق كلما دنغ نب دم نب ورمع 8 لاق عكو (ينريخأ)

 ةديع داعم انآ اي ت كلاقف أسمع ع 5 0 تادكوانعت كسل يفا لاق راشد ةيوأ ود يمالا ل 0

 كاذ ناك هللاو ةيلقم ريغ نع لاقف مايا ذ ل كروو كيلا انقوش دتشا دق كل لوقتو مالسأا هلأ رك

 ىلع يلماف ماشه لاق لوسرال هعفدأ ّ كيل دوق امف ع و ةعقرلا دْح ماشهاي هتيوأرل لاق م

 قالثلاب ىل تفك و" قالتل « قاوشالا» كيلا قتاانع

 قاشملا عواسم تاو كده ذيع رجس نشا هلا وانأ
 قاسفلاب ءىربلا فاي. د #_:1طا سستح يم رحخلا باهاو

 هل 0 ىف راشب رعش نم هيف ينغي امن

 كدوص

 راطسأ حال 5 اهناغم حولت #* رادلا انماكتام راد ةديل

 راح لوقلا_حب فك و * امدابم اناوو راسا لئاسأ

 رانلا هل تدش طفنلاك دك يفو * اهلأس ذا اهراد ينتءاك امو

 رابخسا  ةبابصلا يدان نئتكملا#+ تيكن و اهراد لاح
 نع لوأ ليف عماج نبال هيفو قحسا نع رصنبلا ىرحت يف قاطم ليقث يناث ميهاربال ءانغلا



950 

 اناحيرو احور اهنايقلب ىتلي * ةياراق ف رذتيم لوأ تلكم

 ةيراحم فوغشم ءاود ن مله ىوريو

 اناا نيعلال بق قثعت نذالاو # ةقشاع ىلا ضل ينذآ موقاي

 5-5 0 من 6 00 ير 0 قالطاب لق 2 3 تايبالا هذه ف 580

 اهدشنيو 0 نأ كعل نفرصنيو نبرمشسا و هدنع ناكأف 0 ةوسأ 2 هروز 00 اب

 اق لاقو لاق اهنشن ف هةعمطت الو

 را احب كك ل حاف يلق ايقلما ذا نيك نان ليقع تلق
 رصبلا 3 ملام ير دا ْؤفلا نإ 2 مول تاَقف يذم اهو و يا

 ردص هلي ج ربال و ادرو ضي م نت ابنت نارحلا ماحلاك تدييصا

 ْ ايف لافاو دع نم ردو انفال انك لانو نو
 يلف ةفلاخحم أمق مىموأف #* رشعم ةديع بح ف يدهزبب

 بحلاوذ ره نيعلاب ال باقلابق نذل يضترا و رات>اامو ياقا وعدت اقف

 باقلانم الا نايذالا عمسأأ الو * يوولا عضوم يف نانيعلا رصساش

 بصلا قشاعلاو قتلا بفلاو < و * اصلا اعد نسخ لكالا ندحلا امو

 ظ أمق لاقو لاق

 ررصأ كديعو ىعا ا كانإ * نقتل كارا ىلام تلقا
 اوركذاكوعدوتساامعءاضما * اقر>اوضمىلوالا نيب تعضأ

 رصبلا ير ا ءار باقلاو د ينفغشل ثيدحلا ص لاَقف

 وعلا ليلع 3 نسحلا 1 لاق ىدسالا ل كَ 0 ندحا ا ريدا ع ) قي (

 تءاح ةدبع نأ اهف دازو ةصقلا هذه لد 01 نع 0 نع بهو نب ديزي 6 كلا لاق

 محتحا دقوهنيفاوف هن. هيلع ع نك 1 رعش لوي نأ هتلاف بيرق نهادحال تام دق سمح ةوسن يف هيلا

 وهو قّكرلا ةيمسلا ةيشع 4 ساجيو نادريأ|هممسل ةودغه3ش سلجم ساحم ناسا هل ناكو

 لاق ىذين' فصو هسبطو'يءاعط هو ىل خطاو يتب ىلعك سما: +.الغل لاقدقو ناذربلا يف سسلاج
 رظنف طرشلا قد بايلا قدي ند رظنا مالعاب كحنو لاقف ًافينءاعرق هيلعب ايلا عرش اذا كلذكلهناف

 ناخد ملف نيلخَدا لاَقف هيف 0 00 لوقت نأ كلاش بايلاب ةونبلا نس لاَقف هءاح و مالغلا

 لسعم ىرخالا تااقوسيز يرذالا تلاقو رح نهادحا كتلاقؤ هسنانق ف ىنده ذيدنلا ىلا نرظن

 تلاقو.- ةعاس نكساهف يبأرش نه قررشتو يماعط نم نءعطت وا اقر نعل لئاش تسلا لاقف

 ناعفف هروش ندذخو هبارش نعد قرشاَو ةكاقلط 0 ناك ينا اذه كلذ ن 5 م نكملع ا نهادحا

 راشبهيف لاةف سقلا بقلب نسحلا ناكو اراشب كلذ غابف هب فتهو هباعف ي 8 نسحلا كلذ غابو

 002222222222202 22 2 لا



 (:5ة)

 ا ءادالا_ ندع ترا 0 اي 0 0 هب 10 ا 2 3 دك يمل ىلا ١

 زارطلاوه ىلوو دنسلا ك دل وحال دو ىداوا محو عماج ناو مهار 3 ندعم املأ دكا ةمما| ٌ

 ءارعشلا ضع هف لاق كلذ دعب زاوهالا ىو 3 هم زبف مربلا فيسوب لتاقو ناسا رب ديربلاو 1

 ىلع هللا بداص اص ن ىلع وحمو ثدي ءللا ا .حدعو هحدع 1

 ىلا يدشو ع يدش ثنا 0 .ىلصلملا يذ اص 5 . ىلعاي ْ

 ىلوملا سوى ول نم ف تنتحاف ت دوو ا رخل تنل دع هكدا

 ْن م ةمالد أ هيف لوش ىذلا وه يديم ا ىلا ةاحأر ىلءملا ىدحأ ىذلا اذه ناماس نإ 0

 امه حماس ّظ ناماس نب ىلعو ىدولل يم رف د.صلا ىلا ديلا عم جرخ ناكو يدسألا نوجلا

 اهالتقف بلكلا ناماس نس لع تالباو يلغلا ىدهملا باص نايدهسإ بالكلا هيلع تاسرأ دقو

 ةمالد 31 لاَتؤ

 هداؤف مهلا كش #2 دط يدهملا يمر دق

 هداصق انلك يعر ن نب ما نبا ىلعو

 هداز لكأي 'ى سالك امداطا اعف :
 نب ريب لا نع ك.يعس نب 0 نعءو بعص# نع ريهز ل نا نع لع نإ نسحلا كالذي 0 1

 ا 1 هرم نع راكب

 7 ةراتخملا ةناملا نم هكثس وص قم

 داهسلا نم تيقلاق وبخ + ىداقر نع يوما د رعد

 ماس هنا يءاشطا

 م ةصاخ ةديعو راسل 0 1-0

 ينيدملا نو 1 انثدح لاق عبكو تفاح 0 د ) ينثدح ( تيم كلا هذه ىوس ءراجأ تناك ذ ا

 رورس# ن“ لع نع دعا نب هللا ديبع نع ىمع هب قرخاو لاق اذكه ىعمصالا نع هند 7 ١

 ناكو موي تاذ هساحم يف وه انيبف كا هل ” هيف ساحب ساجم ر اشيل م ىعمصالا ن

 ةأرعا تقلع دق يا لامتف همالغ أاعدف سلا يف ةديع اط لاقي ارا مالك عمس ذا 0 د

 فلآ اهنلعأو ايكو ايها هزه قاد يضقتا اذاف امفعاو يه نم رظناف تءاكت اذاف
 اهيف اهملق لآ معو تاسالا هذه اهدشن و بحي اط

 كَ وص
 اناك امياقلا يفوت نيعلاك نذالا * مطتاقف يذم يرءال نءاولاق
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 منو ند دق نا هع . تارو انيكرا كا

 اهضعملاو ءاضيبلا ا 5 5 هل تدياف كاذ اهححأ

 يمدلاك درذ راوح نيب #2 أهرمصق ىلع ل ل

 امظعاوالمرلل تك لثم »8 هةر لع طرلا دقبتو

 هس وص

 عامللاب نيد 2 ا بن وعأ ةلام لعد

 يمهشملاو وللا .كلالد

 عاطشا كل ءى ا د 9 ندم نتنلا عنمأأل

 عاضللاب كب ١ رس نسل د

 نطولاب رتغا اذاي رك ذلا عفت 00 نُ 0 يشو يح 1 ل

 2 نداشل اكعم لا ىرعتشسا ف تكفر اد ا كااه 1
 َنهنلا ةلها ,م نم بصع دارباو د ا 0

 0 يذ لك يذع فاخأ * ىإعطلا وال لل تل
 ىرخم يف ةيامسس اب لمرو ورم نع هرصتلا لوأ لَه ا نعل هد حرس نعال ءانغلا

 لوألا ليقثلا ل نوح سمح لوا وتلا يم وقلاب الأ # هلوق لمرلا وأ قحسا ن ع رصنبلا

 أدهو رع مان يتع جه تاي دا هده قو يلساكا |

 ؟ىإ

 تسع ومص

 حيلمل هلاو بايثلا ثر #* انقيدصلام ءانس ظا) تاق ذأ

 حيشم ةأيكلا ىلع ءاقللا مور * ىنناف بايثلا ن ء نلأستال

 حوت لاحرلا ىلع ءاسنلا عد + 0 3 ا ا

 م ةراتخملا هن كي امان ريتكسرعر 1-0

 سج رمسأي يم دبع يف * اذماع- اذف تينأو

 كلا ءابظلا نك د ةودسأ هش تكبر

 نب يلعملا ناكو رصنبلاب كدمو ب م را -4 | 4 او يدهملا كو فتي:ر ُّط 2 4 ءالاو عشا

 ناماسنب ىلع اهارتشاذ ابلعأ ن م لحرأل هفو لا يدلوم نم نيدلوم نبك ولمت ثم 0 فتئرر ُّط

 بوسم دادخرب ىلعملا ن صل رو ىلعملا رهعو امهقتعأف يدها روم : أا.يهوف روصنملا ىلا اها

 3 هع لإ
 ل



 امم و

 (؛:+)

 كس وص
 درب رع لكشت ءاضن لع عا
 افصانم قارعلا زب نم سياتو

 تحسب ينياون و تلق اذآ

 اهلعي مانام دعب اه لا تاون

 ايحص والهأ ندا فرط تراشأ

 انودعنم انلو> نم ىر تلأ

 ةنولعاف 5 نما نن) [يط تلقو

 الثؤم اد .< ليممسا ىل ىن
 ةحاعز“ ىف ةوهق انلغ فلك

 درحلايذ ةيشك نوه ىلعىنمتو *
 دنحلا ةلهأامم نم بصع دا 2 و #

 دصقا هلا 9 هللا رحل كلاقو +
 درصلاةليل يففكلا هندلسو دقو #

 دسح نه متر ىلع يوم يذلا يطعتس#

 دىم دق فنالا خماش مالغلكو #

 ددملا لفحأ مفيسلا تذخأ ماذا #

 دج و هذمن لالك دنعو *

 ديالا سوقا موقلانابج كيررب #

 ككساوص
 ا مْ ءرملا قشعل دف #* دام ضعل باقلا اهم

 ده هباقو ديمحع وهو * ابقح هبح ءرملا مكي دق

 #2 مهفاخا مك ينودده

 دؤر ةناصمح هتمحم دق *

 ة ددم ينأ تاهه

 0 ه9 وص

 يلق قرفتلاو نيبلا عدص

 مدلل وماو نسملاذو

 يرن عمادملاو تلق دقلو

 تاون موب قارفلل اعزج

 يباب نينبلا ما تلونو *
 06 مسجلا ىلونو *

 ب ىع ضي اهناك عومدب نب

 يبس جراعملا وذ هللا يب هيوحح #8ج

 1 تس

 ىيبوأ مويلا انيلع ىدوج

 اهقيلعتك بلقلا قلعام

 مسح اذا بار برو

 امودنمو امحرا ا

 55 معا ها

 اعاعتتأر زا الن نع له

 انوا مف : 7 نأ #*

 ادذلا لجرلا تلك ف
3 

*# 

 امسوملا درو فقرذ 0

 امصدم ا ةعكصأو د

 املس قرا ِ اهقلا ع *#

 انلساوا تاونآلا لعكس
 امدانف باطن لو ىدذع »*

 يو نعف مولا هضاخ د



 (4؟)

 2 و هباتك نم 0 ولاب ليقث يناث يملا حيل ايفو ورمع نعيطسولاب لمر حيرسس نإال ءانغلا
 اممو لقت فيض ًاهأ ابنا ىحل نأ احح رك ذو جره اف دمحأ

 كس وص

 امصلا هب كتفلاخ دق بعزأ ىلا * يوللا 5 ر عساك الالطا فرعتأ

 يوتلانمطحثرادتلح ويداؤف »* اهي لح يالا الهسو كلا

 صضعا ُّى هيلع بنع دقو ةعامس هيخالاط وق تايبا هذهو 50 نإ نع رصنبلاب ع مه و هيف ءانفلا

 : ' كيك فو رومالا

 ىمهلاو هدأ كلا لها فق رك ذال + هبرقو ريمالا كونرد ردا

 اطخأ ددلع يف هللا باوب ءاحر 0 ةيشع لك صاستلا عباأو

 يدنلا سمتلا ءاعند يف تدعصأاو د هروسش ءاملا ترصلإ رصشب تسمو

 ل يل اذكر نين م ةيحرفي حرلالصو تتشاناو
 يوذلا ةقرفت هللا مادا ادعف * يونلاو قرفتل امرص تئش ناو

: ©©» 
 1 تحس وح اهمو

 افغش انبولق تافغاشلاب * افلا انحرش لايْطا قرط

 8 |اش نم هاما امو تيطلا4 لوذي دقلو
 انكلا لا بض<عامديذن م # اذ كا اد نإ نا ينأ

 اقصولاو لبدشتلا كب نسحل# ىلصت نا حاضولا نأ ىبا

 افرع ان تلذب اف تندو * اهكركذبلقلا م كفتطش

 راشبل ىوريو هي و امو
 رط للا تارساكلاب د افلأو 1ك هلأ ا تح م أي

 0 تضرعل ء د 1 فداورلا 6

 افرط نر 5 ال نكور # ا ص نر

 افلح ناكو نا, تلقف ب اش 37 يلاطسو 2#

 افاد نعد ا دلا تلح يضقناف ياش يي أ

 قررلا كيم دئاصقو

 نا 00
 افرعو فانا ا دق »* ىفلا تااذل 1

 افرص 0 نويقسو * يدلك سناوالا تدص

 دع

# 

 افلخو ايذك ينأايزخ # يدوم نيل 5

 انف نك - نيل رأ *

 افصع ناريغلاب نفصعو #

 دمج يبأ هد>و ا مرتو رك ذ نع هدسأ عج ةديصقاا هذهو اممو

 ضل 2



 لابحو ةفوخم ضرأ لك * ىرسي ءامتسروصقفف رئاز 1
 انف لوقت ةذنح ةليوط ةشور يف 4 ةدندق نم تانألا ةدعو لمرور ياثطأ نع داع نال ءانلا
 : لابنل نام هيود نمو د وتلاو هما مللاو نزحلا عطش :

 كاتم نم لوقو اننلا د اه ا مانملا يف بتاع
 لايخلا اذه فيطب الهسو ردقطقلا ددع ًايحرصو الهأ ت
 يلامو ءادفلا كا يلهأ اق اع انولطل 11 0
 كذلعان و وه ودعا اذى كعك ايلا يدعو 1 و مهلا يهو
 لامي امح تسق اف س #* انلايوهنمانابق ناكام تسق
 لاحرلا 0 يو الو حا لكحافت امح دجأ مل

 كاب رع يملا :ةضور ىوهو © دس ناسا اان
  لالتحا نسحو اندنع ةدجت * الا دهعلا 0 هدزب 5

 ىلاذقو قرفم باش ام دعب * ىلاتع فيك نولذاعلا اهيا
 لامشلا حل نيعلا ناكي * ينم ىم يتلا ىلع ىلذع ع

 لامالا تارشاع حبص ينك * وح او هل اوهر هل ىذلاو

 اتا "كف ”ايفلع دس #1 نم ني تلاالو قرشا تلم
 ياخ ودي ف ىل ند وأ < اقيم تملا اما ناسا: نأ

 يلاتتقا لحم كح قا علا هيب لل

 لالرلا خخ املا نسأل د" قاناكلت نا ل5 ىأ

 لال نم ”ةلؤلس ىوعارت هل كد ال

 ل ومص حاضو رعش نم ءانغ هيف اممو

 لوسمو لاس الكف © لوف 151 د ضال اا
 لقت م تن فوخي و * اشير تشعامهللا كاسك ال

 ليلد كياع الا ادبا * اخرفشءاايفتفقنا ال م

» 
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 لوسرلا انمتاحاحلا غابي *# بيرق ادنهنا ينن ثيح
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 مدخلا 17 نيئمؤملا ريما اب هذ تلاق هريغ يرام لاق اهلا جانحأ ءا هأ هيف ىل ناف هريغ ذخ ظ

 00 1 17 اورذخ ره مف هل ادع اعدم هب هش همضوفهساجلا# ا تح 4 ل مه مأو :

 انفك دقف اقحناك نأ “يش انغاب هنا لاقف قودنصلاب اعد مث ءاملا ىلإ ترفحو طاسبلا يحنف ةقيم
 | كلدنوها امو بشنلا نفد انأف تاكا نكانلاو مدل ردا تللو ( اضه وكلك د هدو كانذدو

 هياع ديلولا س ا>و هلاح ىلا طاسللا درو ضرالا تيوسو بارا هيلع ليهو رسبلا ىف هب فذ 3

 2 [رثأ كلذل نينيلا م أ تأر امو لاق مويلا اذه ىلا ايندلا يف ىلا اصول مويلا كلذ دعب يؤرام مث |

 يندحلاق ريهز نبدمحأ انثادح لاق ىلع نب ندا ) 00 ( امم توملا ىرف ى> ديلولا هجو

 اماع يف لاقف اماع الزاب ناكو قشمدب م حاضوو نينا مت لاق هللا ديع نب بءصم

 تسس وص
 امالع عومدلا ىتبتسا مالعو * اماتح انزح مكن ماتح #*

 اماقسالا ثروا ودازو امتثو #* ىلتعاو ( اش دق يب يذلا نا

 اما> نوم نا قفشاو د ةع ةضرارم نيثلا مأ كد دق

 امايألاو .لافرألا ا يجاوب * مناقب لوطي 0 تر

 امامعالاو لاوخالا قراف دق #* اهضراب سيرغلا لجرلا اه ربحاو

 اماصعا اهباتح بر اوهصع * سنو نييهارو نيغار ©

 اماظعا اهمالك عاطتسي ال * ةدومحم انالا ةرهاظ بانج

 يئاشبلا نع يطسولابلمر فيفخ يداولا م كل رراااو عبارلاو تلاثلاو يناثلاو لوالا يف ءانغلا

 مث سماخلا مث عبارلا ىو يلا ن ف ا نب نوره يتباور ىف دحو امثو يموم نب هللا دبعو

 لاق ىلع نب ٍنسملا ( ينربخأ ) ياش طا تياور ن٠ لمر فيف> يداولا ور.عل يناثلاو لوالا

 مهف نيب لا مأب حاضو ب تدع كالاا كنع نب دياولا غا ءاب لاق بءصم ان”دح لاق ريهز نب درعا اكد

 نيب وهب نأ سانلا مهونو هلوق تققحو ينتضف 1 نا هل لاقو هيف هنا زيزءلا دنع هلاسف هلتشب

 ةمطاف هتخأ 0 نينلا يد دق هنأ ديلولا م غاب .ىح قنحو ظرف ىلع هنع نما ةمير يأ

 مف لاقو هنعب ىلاعت هللا يذر زيزعلا دنع نب ”رمع ةحوز تناكو كلملا دبع تن

 1 ف لط اوةفتا الا تذأ *« اهدح فم لاو في ذا تنب

 اناا
 مث بهذم نع هل الو ّئ اواو 1 0 نع رح د لكلا اذهل امأ لاقو هظيغ دش قتحاف

 ما يف او اك كاذكو #2 ترئاجو اب اهاباوق ت>رف

 ربب زلا انثد> لاق ءالاعلا نا نب يم را ) 1 ) ايح اهف هتقدو تر 2 رسب أو رضحاف هب اعد

 نب د تدع ا لاق نوجا ن 7ك قع ا كلا اع قرح لاق راكب نبا

 حاضو لوق ا

 محالا يف هللاض>لرام امنءاعاو # اهدنع تعرضت ىت> تلون اش

 تايبالا هذه مامتو هسفل ًايتفم الا حاضو ناك نا لاقو كحضف لاق
 222222222222222 ا م
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 هراد يق هنفدو هلتقف هب هءاحف اليل هساتخا 6 هيلا ثعبف ةىع هل ديلولا دحو قت اوف لزب م
 ديع تنب نينبلا مأب ببش دق حاضو ناك هربخ يف موثلك نب دلاخ ( لاقو ) ربخ ىلع هل فقوي ملف
 مف فرشلاو كرا نب زيزءلا دنع هنأ 1 كلااةدع و: ديلولا ةأرما ناو 3

 نينمؤملا ريمأاب لعشاال زيزعلا دنع هيا هل لاقف هلْشِإ رمأف هن قف هءلطب يعاف اهب هيدشن ديلولا غاب

 هلتشنأ لا قير د52 هان بيش امل هباف ليهد 30 ةيواعم لعق م6 هب لعفا 0 وق ققحت

 قودنصيقهلء>و هئم لش لقة4سش 0 ناو ا 0 اذالاتذ 7
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 َتققع ينل اند 2 0 عضوف سايلا 0 ةباس 1 اضل

 قودتصلا ها و هيلا هاهم أف دبا ولا مداخ كلذ ىلع فقوف نا تناكف اكحاضو ا ش

 شفخالاناماس نب ىلع ( ينريخاو) اعيمح راكب نيرهزلاو ا دلاخ ويف ذ اذكه 500

 لاق ىاكتا ن | نع تح نأ دمع انندح لاق يركلا ديت وبا ننس كت نلاسلا داك

 قودحف 0 اناناهدنع يع و18 ل 2 ا ْ
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 هعم هب ثعبفق هل امداخ اعدف هئسدتتساو هحيأف ةمق هل مر ديا وال يدهأف هيلع تا اهدنع

 حاضوو ةاحافم اهياع مداخل لخدف هب كثر ا ىخعا هوبا اذه نا اط لق لاقو نينيلا 31 ىلا

 يقال وماي لاق مث هوبا اهلل ةدو ديل ولاة 11 دف ىرب وهو قودنصلا ةتاح داق 3

 نباي تبذك لاقف هريخاف ديلولا ىلا عحرف ةمارك الو ءانحللا نبااي ال تلاقف ارح> هنم ىنييها

 ار تال وحل يعو نان 0 مأ ىلعلخدو هنلعأ يال عرس فز جا ءانذ 8

 كيلا بحأ ام نين | مأ اياه لاق مث هيلع سافل هيف هتلخدأ يذلا قودنصلا مداحلا اه قشر دقو
 اطوانت فا اك يجناوح عمج هنال هراتخاو هيف ساحات اقف هنيراتخم ف كنوس نيب نيالا

 لاق نينم وما ريع كل اهلك تلاق قيدائصلا هذه نم اقودنص ىل يه اط لاَقف 0 ة نم ديرأ اك هنم

 تلاق هيلغ تسلح ىذلا اذه لاق تئش أ ذح هل تلاقف امن:.ادحاو ديرأ اهنا اياكاهديرأ م
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 تدصخشو 0 ماكنا ة.حت نشلا : كاإذ كعلا تحدد نعبلا حاضو دياولا لق ألف محد لاق /

 دباب لاقف تايقرلا سيق نبا ينيقلف كلذك
, ». 

 قاقلا ةيبحلا نود دتشاو * قثت هب يذلا تيا نإ

 قر اهشطب ضءىفو نيأ # اهاصاقم يف ىرغصل ن ماي

 ىلا كود ت 3 اناا ف ي و ءانعأ' 0 نسف نا راخأ 2 تل 0 دق ةدامصق ضو

 ا 8 نارا توبوا دداوأ ىةرعأو

 1 م 1 >< لاق هدام ع قات هللا كيع نع ىلدوملا ر 5 2 0 5 2 ينندح لاق

 90 تلف 9 كللملا كيع نبا د ولا ه هحوز ا نأ طر 00 ا ناد ءلا م تدد>>

 تاقف ةرضاغ اهم راح < ت.حسنو كلذ تدب قالا نا نميلا حا اضو يلاو
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 دان زلاك عذل# ةدلاوإ #١ ةيمكشلا ' قشاعل تي و

 ع ل ينثدح لاق رك ل ا ا لطف ديلولا كلذ غليف | 00 حاضو امأو

 امر كلئادع نإ دلؤلا وعلا حاضو حدم لاق يبّعلا نع نا ونبأ يف :”د> لاق يناركلا

 هيلع مدقق هرهأ يوقتو هدنع هدفرت نأ ناوره نب زيزعلا دبع تنب نينا أ هءدعوو ةفلخ ذئموب

 هيف هلوقددشناو حاضو

 يا تو
 الأ اي كلايخ _ ينقرأو #* اليم كيلا لامو يبلق اص
 الغ نك 5 ناسلك  قيفد #*  ”ىدنت داك ملا ةباعي

 الل تاب ىذذلا فطلا نم © نثمن :٠ تان“ 'تعاام“ ابعد

 ل٠ اراك رم اذآ * انحتصف' تدرأ نا-نكلو
 اليذ عقتلا نذ امارس * ودعت ليخلا ا ول كنف
 ه5 سو انام ديه * اذسا لا قرف تارا ذأ

 د00 ل لح لاو ارشو ان ايا ولا راس كذا
 اليوو يذأ نيرخآ بةعءاو # موق رايد رورملاب لخدبو

 ع ع

 00 0 م ! و ردحاو هدقر ديلولا ن ةامدكف“- نا 1 0 هك 25 ها سد درو هجن كامو هل تل كك : ىف و حل هلأ يد اق

 ظ هل وش حاضو هحدمو هلق 2 ريدو هنع تح ناب عل

 هلضاف يذق اهب تنيطلا 'تلط 8 افقاك :ماثن ال كتيع لابام
 هلعو مدا هلعا ناو ا لازيال كبلقلام لب

 هل< لحاال يرخاب ىنخاو # هدد تبان ا سجب| تنك ام
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 00 ل ا 2 ا ا 2 2 م ممل

 انتاج كاف يذز زورملا نسحلا نب مساقلا انمدح لاق ناب !زرملا نفاخ نب دم ( 1 (

 نادرا تن نا ناو .نت زيزعلا هيع تنب نا ءا نا دع د ميظاو طقل ع نع يرمعلا

 ىراوجلا ن م اهعمو كم تمدقف هتحوز يهو ةفياخ ذكموب وهو اهل نذأف جا يف كللا دبع

 نعادعأ و درا م دحا اهرك ذ نا: امج ءاردقلا دعوتي ديلولا بتكحو انسح هلثم ري ملام

 هتيوهف ن .ىعلا حاضو ىلع اهم اميع تعقوو رعشلاو لزغلا لح اهل ىدصتو نيلذلل تءارتف تمدقو اهعرت

 دنع نا دج نأ مهار ربا ينئد > لاق راكب نب ريب زلاانثد> لاق ءالعلا ىنأ نب يم را( د22

 مت لاق حيدب ن ءهيبا نع ةريره فأل دعا ةعح نن دمحم نع ع ىرهوجلا زيزعلا

 تئعبف ةفيلخ ذئموي ديلولاو ةحاح كللملا د.ع نب ديلولا دنع هو ناوىمح نب زيزءلا دبع تنب نينيلا

 دجوف اهب بيسنلا حرصو اهركذ هناف نميلا حاضو اماف ينايسنا نا نهلا حاضوىلاو ريثك ىلا

 لاف ةرضاغاهن را سسن واهرك ذ نع لدعف ريثك اهأو هل لييسلا هيلع ديلولا

 هس وص
 يدا وذ اك سلسل ثم ريخغب # يداوغلاةرضاغنامظأاجش

 يداسو ىلع تادئاعلاون> مب ةادغتديشوأ رضاغأ

 دانزااك عذإت ةدقاوب * هيمكشت مل قشاعا 5
 تدحاملت :كفعدب لاق شد>و يماشولا نع ىلع ولب لوأ لبق" زر نبال تابالا هذه يف ءانغلا

 بشن نع تانقرلا نسف نب هللأ ديعل تللقف اهعم ةشنأو الا انسح اهحو ير 00 ءاشنال نينا مأ

 ىل لاقف نيطقلا اذه نم

 انوحم كنت مل اذا رحت للاب معنصت امو

 انيرحالا تيا يللا لق تطلع اذإ

 0 يق يف 20 يح تح دقو

 ان وقدم ناك ارمأ م ادا انع تحم دقو

 0 ناو ةلامالا عض وم كناف ىلع م 3ك | ىل.لاقذ ينالخ لاق

7 0 
 « بدلا مأ نعوم اياَيعو اه 0 3

 اهءافص ومص لق م * يما رح اهريخو
 اهتاهبش اهرو. قر خشا“ نسءشلا :ةيشرف

 امتاقنو انسحب ن * اسحلاض يلا ىلعتداز

 انئادرب :تنقوتت * امش كرام

 اهباولغ ىلع  تضمو * 00 تفتت ل

 انقل جانو :ىدك دنا مآ جوع الو
 امتاحنلل ةسوحم * ةلغ ىل تبرق دق

 0 لاول 1 ا 2س رس و ا ص ص ص سس و ور سس سو جوج سس مص مدمس جا



 (*عغ)

 0 انسب ضر ر ثنلف تاق

 * انقوف نم هللا ناف تلاق

 * ةحح اًضغا كفل تاق

 »* ىدللاط وقسكان *ء.اعلدعة شاف

 تاكا كات لا يف ءانلا تبأ

 قط ديا ناك تلق
 رفاغ محار ينرف تاق
 ماسلا عجم ام اذا تأف
 نسج و هان هل ل

 مأش ا وغو ةضور يف لاقو هلأ هنأ جملا يحب رك ذو ينم * جرد تادف هلق قا ءانخأأ

 ايدماو لزانملا

 انوعش اها كر نر نم كدزانملا ت 0

 اولح ثيح لع ىِ اك اوس

 كوس اك حايرلا تنالا

 ايو :انلقا ايا بات
 ىلق تبذع دق ضورايالا

 0 كل كاوه ياكرو

 رادطحش ةضور كيسني 1

# 

23 

 د

 د

 ابيجِي الا اوعد نأ مظعبو
 ا هل 0 مكيلا

 اسرق ماق ىدذلا 1

 ابيثك كرك ذل نم حبصأف *
 انقل قراقع :ىف 000

 اسرق تناك اذا: ترقاألو

 (اضيأ 0 لاق امو )
 شاشعو حطانأ ني. موقلاو * .يتاغتشور تنطلداؤفلا برط
 *تى سس كضرانودو تي دتهاينا

 #3 اقلك نجلا ”تفلاكت لاق

 ؟روزا هك تلق ارزق تلق
 ايا تول نكشف لاق

 فا : رك ماعم انروزنف

 ةريم حطباب يشع اهيقلو

 ادهسم تبو ادومعم تالظف

 يمحأو يمدج لس > ضورأب

 د

3 

 د

2# 

 د

3# 

 شاشرو 0 يفنز>و رفق
 ىثال تفيخا اذا سما نا

 ىثاو كب يشن ايش اواقفش

 يئاخ دل ربمج ورع ٌورما انأو

 يثشاكنيذلا نو> ال فطلاو

 ىثافب سيل حاضو ايرسلاو

 شايكأ ةل#حبو لخالخب
 ىثاوغ ءادرلايفىنيع عومدو

 ىشاشم تغلب قد مظعلا يف

 0 [مف لاق امو )

 اللص ولاانا يدهأ نم ٍ د ع ليد اهي لالا قرط

 هر نودو ىلا يرسو

 انس درا نم ذيحاب

 هب تس ان 1 َقَح

 يفكدق ك.س> اذيحاي

 فرصم كدع ىلاع هللاو

 21 لبا اود ند نان
 الهسلاو يلا دالبلا نزح

 المش مهلك قئالخلا ىغأ
 القع ىل تيشاام هللاو

 دلحفلا ىلحاف كلا الا

. 



 (نس)

 نطف اذا سلا الو كش هلا كن ىف رخفل

 نيغلا وه. ةاشولا لوق * اماف ةشولا صاف
 نع كومو اودصنم 2 ونا اذا .ةا ثولا نأ

 نك تدقمعو لا 0 انهو 22 هلمحح تسد

 نءؤم كلدب فاو 3 هد ا تغانأ

 0 نمتدكف تل 2 دو كنا 2

 ند ينادابي نع كك ّ ىعومد تقر

 نا اذ ليف ناك ام * اندصم تسل تلا
 نسل كاك الخ تا ا تا
 3 ا 0 ثم هللاو 2 ا ع مْ هوف#

 ند داؤفلا نأ * فحل > اما هريسخأ

 نطولاو ىلهأ تءلقو *# ا هش تضئاا

 كر

 نيللا تعيص فيصلا ُق كل صو باطن 0 أ

 ناش هلاك ضع 1 23 اذا يد

 لاق 6 45 ىعل وللا تدعرص فردصلايف هيورب هربعو لاق ذك

 0 وأ كفن أهعم 4 )يه حاضو ١ 0 و

 ندبلا هل جريحا قاس * يذلاو ةضور دعامل
 راعشا هذه ةضور يف هلو هللا ءاش نا بسني حاضولا ةضوراب وهو ةديصقلا نه لوالا يف ءانغا

 فك ميدق نه امف هلوق ن 1 ِه هيف ع 0 ىلا عشب 5 اهضعاو 1 0 ا ف را

 رياض الو هلال قاقلا" 22: ركل 0 0

 رئاغ لسحر نا أ 0 ا 9 الا تلاق

 را مراص ىقياسو هكييم # ةلع ىقلادط يفاذ تاق

 صاط هفقوف يناف تلق *

 صهام حاس يفلاق تاق * انمود ند رحلاناف تأاق

 ةحس ةوحإ .ىلو> تلاق 2

 انناود نه رصقلا نا تلاق

 صهاق لااغ 3 تاق

 ا

 قاد ل هر نط وح ولو ءاجلا رح مك نمللا تءيك فيصلا ا يفو 6 ص كا 2 سوما املا |

 لوالا ىلا تثعبف قامت اهحوزنذ اهقلطف هته ركذف سموم تح 6 ار هب تيطوخ هنا عما

 || يف لاق روهشم لثم اذهو لولا ةياورلا ح حلا نيالا تحيض ور 00 هلوق () إ

 سا ل كلذ ريغ ليقو ها اط كلذ لاقف هحي تسل

 ).سد ا ا ا عش ل نتا م (
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 دن الا هداخ لل تاهه # مهفاخأ يك نق وذدخ

 ريغ مهاربا باتك نم دابع نبال نإ اهفو ورمت نع يطسولاب لمر فيفح زرخم نبال ءانغلا

 لاق يزوتلا ىريخأ لاق دير نم ملا ينأدح لاق نايزرملا نب فلخ نب دم ( اريحا ) سنحت

 املف ةضور اط لاقي 3 م ةأارمأ يوهي حاضو ناك لاق دنح! نب لب 1 ع اا انثدح

 اهدلب نم لحر ال مث ةليوط ةدم تكف هريغ ت>وزو اعز : اهطخ امم هىمأ ربتشا

 تمدح دق ةضور 0 اذه ىرتعا لاق 2 امو يكد كلام هءاحصأ هل لاق ىف ع هيلا را

 ىلع لدي ءاشاو. ةريس اعمل الا ل | لع ربذ> اهط 0 و نيموذحما عمتبيقلأ دق اهار 4

 انآ كلا ردتلاو تيدحلا ثع عونصم تاتك يفاآلا هدجأ رف لصتم ربخ مآ دش نع كلت

 ةحوز ناوىم نب زيزءلا هع تنب نيئيلا مال بيش ع امهمبام عطق اف كلذ دعب ءاذملا ١ | جاصاو

 ) نرحا ) ةياكملا هذه بّقعل اسم 0 اهراخأو كلذل ديلولاهلتقف كاملا دنع نب ديلولا

 لاق هللا دنع نب بعصم اند لاق تارح نب ريهز نب نوجا انتدح لاق فافحا يلع نب نيسحلا

 | لهأ نء ةأرحا يهو هرعش يف اهب ببشيو ةضور امل لاقي ةأرما ىوهي نولا حاضو ناك

 لوشب امقو نعل
 «.٠ وص

 . نميلا حاضو تينع *# دق حاض ولا ةضوراب

 نردلا هود مل # بارش نم كلليا> ىتساف

 ند فالس 2 ل 36 لح كيس ُح حرلا

 ناق:نلع نايات كدكدلا ينجم يفا

 نارا لعأ نم ةعور عم حاضو رب فرعي ناك نمي ملل لها ضع ينادخ بعصم لاق
 ىكسبوهو ميلا داع مل * ةعاسممع لدعو مهفقوتسا ذا ريسإ وه 0 هءاكحأ عم رفس يف نك احاضو

 نِهَيَحر و نيهوذحلا عم تاعحف تمذح دق تناكو ةضور ىلا تلدع لاقف هلاح نع ل

 ةررا دما تالا ف ءاضلا اا يي لبجو قذف ن ا ا نم تحاص أ اهدإب

 هو ةووك ملا ةضور يف حاضو هلاق امو ءانغ اهعيمح يف ناف تايسبالا ماع عم بسب ريا اذه يف

 هع“ نع رم زل نع يارد ا ءانغ
 0 وص :

 لزب ائيلع اوداح ول كلهأل * ةضور ريخاي حاضولا ةضور ايا
 ىلتافتشناوهيبحاف تكشناف * هلقع تبهذ حاضو كنيهر

 لدنمو كدمع انايحا دقوتو # اهران جوحتليلاب ائيح دقوتو

 كلود لب ار ءاعو ءاحاه راسو تفصم ءاورام لع هوز امكن ةسونلا لوالا تاثبآلاو
 ننف ىلع ناتماجح كالا 2 ينحبمت ا

 0 لاح امعاطتق * هفلا وعدي جوزا



 هةر

 | د تذدّقناو | ماها ىلا همأ 5 كافساف لفط وهو هوبا تاق يرش ةبواعم نإ 1 نإ نالوذ

 هك و هيمي ءاحف همأ جور ردح ف حاضو بشو سرفلا دالوا نم اهلها نع الحر تد>وزتف

 هناهماجوز يعدأف هن وبلطي ندج يذ كام هم ناحق ىلا همن ريح ن هةعدب لها نمةعامج م مهعم وةينأمأ |

 كالا هب مك هس أ لالك دنع نب ليسا ضاري سل ل

 حسم نإ د ريمحال ؟ الا هر مك اما موعم رضح و 0 ف ءانسالاو نوبريما فكي أ نادك يش 9

 سرفلا ين جل نزي يذ عابأ را نقلا حاضو :تنأف نهذا هل لاقو هلاج هاو ةسار ىلع

 لاق ا حاضو بقلق دئموب 0 ةملكلا 0 ّه هب تاع هن رمصتأ دز يد 0 مدق ن ,دلا

 هرم تان 2 كلوش ثديح كلذف هند :5 حاضو هد> دم كا ذاد مم كك دلاخ

 6-0 نا دود تى ادكاو #2 هاك قدام ياف نا

 نعللا ةابأ نه نكسب ك1 ا # ا ذاد عر كلا تان ْن |

 دام يبأ 1 رواش اذن اكو

 للم 0 هدعل لالك ديعو د 00 ا 2

 مههوحو نوركتاسا نيعنشم ب 0 صلا لودر 0 دسز 1 يودع ا ةماو 0

 ثيدحلا اذهب تندخس موثلك نإ 1١/ لاق مهام ءاسنلا نء مهسفنأ ىلع ًارذحو نيعلا ع نم افوخ
 ”ع انا كاف ءانالا 2 معزي ناكو كلذ يما ال را وو ر

 2 يفو 1 ال مح ءلاو ةماع ةم 5 د وبأو ناع مب لالك يسع هل تلقف ىد راف مننا ذاد

 مع احا نيو 0 ةشيلا ىلا مسا 0 يغباف يششيح مس ما وهو ةهربا اومست دق ةعامج

 امناو قورافلا وه رمع ىمس نم الو قيدصلا وه ركب بأ ينك نم لك مهساب يبلع
 ف نمو تاغ | تر ا محوف لاق هءؤدب الو ايكاخو» هل تدل تامالع ءامسالا

 قالا م نب دلاخ لاقو ينالكلا تايز"نب دمجو يلكلا ن ١, سرفلا ءان 0 ل

 ور نإ ابراجأ ب ند ىدت :كلا عوردلا يذ ن ع تا أو ندح يد حاضولا

 مادا نإ كا نإ ظفار كلا فمر ط لاق نعل 00 نعام ىوم حاضو ناكو

 قر ىدنكلا عوردلاىذ نب ناعرفدلو نم ورمع تنيةشور اهن | يلكلا نب ماشه ؟ ذ لاق

 يدع نت مكي نع ىرمدعلا انثدح ل اة 5 نب دم ىنبدح لاق عيكو فلخ ن , لم

 لك هب تمهذف ةضور اط لاش سشرفلا تائب ند قم ىروع ناطر نأ لاح نب هللا دبع نع

 كاد ف لاقَف هن هرشعو ةلخأ هساعو اهانإ هكوز ند اههوق عنتماف اهطخو ل

 مه 1 :
 تيس و

 دقني مث ءر ع 0 قسشعإ دوق د دىلأم 00 0 أ

 ا ديم وهو 2 اءقح ةيح ءر مكي دق

 دهسلاو كيف م ةسلادفشدق * ل ضع ىف نه 00 أداه



00 

 نبّللا دبع مأشلا لهأ ىمسنو كاذب هن ومسي زاجملا لهأ ناكو ةببكلا هلالحال كلذب ىمسفسوي
 ا )ا اواضتسا نايا هوفر - ًادباصأ ناكوا مفهماقعولا | 0 ل !رييزلا

 نب لع: نب .ليععسا نا .يغلبو يبأ لع تار قحسا نب دامح لاق لاق ىسادرملا يبي نب نينسحلا

 ةئددملا نم هيلا تفزف ريب زاا نب هللا دبع دلو نمةأرما بوقعي تنيءاممأ جوز“ ساع نب هللا دبع

 هود ايف لاقف هل تدستف امنع لاسف يريتعا دسلا لع زاوهالاب ترق سراف وهو
 : هبق اهلاحر قوفو * ةلغبىلع فزن تلم

 هيمكلانهمارخلال احأ# يذلا تانب نءهيريبز

 هيحولااهبوا وعم 000 دحام كال» ىلا فر

 يف ةيواعم نب ديزي نب دلال # لزغ ىنعم فلقل نمالا * اطوأ ىلا ةيماللا تاسالا ناب لقدقو

 ضاشلا يحاتلا" تياعلا' نب نسما قدح ) يملنلا ةرحش ينال اهن قي رسولا تل ةلمز هتح ور

 نيد :ء تنك لاق اللا اللا نإ تسع نب كي وبأ اد لاق فينس نة اد لاق
 لوقن نيرريس نبا هدشناف رصعلا ةالص لبق رعشلا نه يش نع ةلادم ناسا هءاحف نيريس

 لسعلا بوذو ىمازلا ميرو * ليجزلاو ةمادملا ناك

 لدتعا ءامسلا طسو محتلا اذا # اهايثا درب هب لعب :

 ةاللصلا يف لخدو كا هللأ لاقت

 م7 ةراتخملا ةئاملا نم ]وص 0-0

 اوقلطنا دق مهاومن تنك ىللوالا نا * قرا كب بهذبال كحيو باقاي

 5 ىذا كر تهدي فد

 قرتحم تدك دق مهرغ نه تناو * مهر ذأ اولابي ل مطابام

 تاسبا يفو اهارحم يف 2 ! لوا ليش راتخْلا هنو طايخلا حابصل ءانغلاو نهلا حاضول رعشلا

 تار نب تت را رعش ند اه ريغ أمعم 1 دق نيا ف ةعامدمف ةدع نا هدم قل كه نهد

 0 هللا 0 كلذ دعاه 2 مم حاضو را 3 يغقسنا ىلا اه 0 07 4.م هن نا 31 رعش ند و

 ه6 هبسلو نمعا حاضو رابخا اجه ا ها 1 اضورراخا ع

 نب هاد ٠ لالك دع هع ن» ليعمسأ ن نةرلا دنع همسدأو هناهمو هلا هيلع باغ بقل حاضو

 رزهو عم 3 ااوودق نردنلا نسرفلا دال 7 نه هنا موق لوقيف هبسن قرقحم يف فاتخي مث دمح ىلا
 ةيواعم نب سنقنب ور<نبنالو>ل 1 نم هنازورخا معزيو ةشدلا يلعززي ىذ نب فيس ةرصنل

 نب عسي طا نب نعي نب ريهز نب سرعنب نطقنب ثوغاانب لئاو نب سمش دنع نب مشج نبا

 رجب ببيييبسمحس ممم يبيه يسم سمس سي جبيل بيحب بيبي حسيب سل ل سس يبيببيبيبيببإسإسسسإسإإإبإِإيكيإيييبببب ص سس ها البس سس دلاخ ريح نمدهنأ 0 ناطحق نب فءرماوهو برع نب بحشب نب ايس نب ريمح وهو حجج رعلا

 ل 1 ل2 يبا نا ذاد كب ليعمسأ هوبأ ناكو برعلا لمح | نم نولا حاضو ناك لاقم ودلك نإ
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 دأرأ هنأف هوعد تالاف هيلا اهلاوم بنوق كيف كلك نا ثار رعش ند كدقنأ 1 ط لاق تسر

 اهدشنأف يف ثرحلا لاق امب تاع دمع تنزل ديقتسي نا
 قرع علطم كيلب اودغو * قالا نسحأب ريمألا ن

 تودغىناو قلطلا ب بك اوكب ادغ يهجوب احوز تحبص اذا ينأر 0-0 رك ذام هللاو تلاقف

 مهرد كمل 20 عيفرلا سسجلا يذ تببلا يف قلخلا نا أو قرشلا يلا ىنجوز' 0 عم

 22دك لاف يعشأ | سنون نب ليعمسأ نر ىريكاي اذه دعب انامل دعت الو نيتلح هو

 مههاربإ ىلع يضغ ديشرلا ناهيبأ نع دامح نع حس ؛ نيسحلا فرو تك نزع ةش نب رمع

 5 يلصوملا ناك ول لاف ه 1 ذا هلاح ىلع وه انيق اموي حب ءطصا 2 ةدم هسرش ةقرلاب هيب

 هب ءيش ثعبف بنذ ريك هلا هب ْئف 0 ريسمالي اولاق انرورس مثو انما مظتنال

 ينغف عفدناف ين هما نأ نم هيلا اموأو هيلا ر ظن لق ديشرلا قرطأ خد الف

 تارفخ ةوسأ يف بليز هب * تي نامعن . ناااكسم عوضأ

 مهاربااي هللاو تنسحأ لاقو هس ملا ارظأ مث انرط زئتهاو ارارم ها رح نأ ديشرلا كلامت اه

 اذه تافه ا م ول لاق الوأ كاضر ىدساي لامتث كلذ لعفف عل الا او هدو ولج

 هيف ينغو بايز يف يرغلا هلاق امو مهرد تلا نيمالكي هل نس
 «9 ' وص

 فبانطلا ةايمضصمو © دم د 5ك يس

 فقاو نم بسزبو * اننا وكلت نا

 فئاحةوفحو سب * اهدغي مل ةزبنعو
 فلاوسوةلقعل * ازفقلا اهكحي ءارغ

 معزو رصنبلاب هلاو حرس نبال هنا ةنإب نب رمح زك دو ياقطا نع لمر فيفخ جملا يحي ءانغلا

 تليز يف راع ىف ءانغلا نمو 0 لقتلا نم 1 م ىكملا نبال هيف نأ يئاشطا

 لخلا دا ا بحي و ىعم لقرماالا

 لصالا نيب وءاشعلا نيب ك : ارالا عرقمويانا تءارت
 لسءلابوذو يم ازذلا يرو * ليبجزلاو لم رألا ناك

 لدتا ىركلااهصام اذا لك ناد

 نأك يف ان هيف كلاكنأ ىنوب رك دو قدسأ نع رصنلا ىرخ قداس دوا اه 1
 اهو كا هدعب يذلا 0 3 ليجيزلاو لفترقلا |

 لجحرل | لعف بكرلا ض ىعاذأ * تيار لهاهتراط تلاق
 لنزع تناقل اقاتشا د أ * احداض همس 1

 نباساجبملا انههي تلا ءانععدلا للا مو ًانل ىلذهلل اهف نا هيبأنع دامح رك ذ
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 ةقراثق و هاا ةلآذ د تيفلأو لم وهللا طاسإام اذا

 يناغالا نم هرعش نع ىتب امو قحس! نع رصنبلا يرحم يف رصنخلاب ل دال ءانغ
 هعم هرابخأ ركذنل هعئاصو هتقيرط رك ذن ل يريغلا بيسن يف

 تيس ومص
 تارفذ ةودسأ ُُق تفز هي 0 2 ناهعت نطل اكسم عوضت

 ىحي نب نيسحلا ( ينربخا) 00 نع رصنبلا ىرحم يف رصنخلاب ليقث يناث حرس نبال 0

 ىروفلا هسه نإ هللأ دنع ن تا نع هينا نع قحسا نإ دا 1 الاق كد مم نإ دهحو |

 رفعج أ خاناف نيه زتم 0 00 رعو 6 نبا فداصف اهزيتم ر هج نب هللا كم 3 جرذ لاو

 ىرعا را ىف هن وا ف يحي انآ يك حرت رب الا لاق م هنت ف يناغ ةز ءا لاقو هتلحار

 لع اهفصن قاف هتلح قشو ترحن هت 0 لعن د ا تكم نأ 1 نط 6 عوضت *

 ارائيد نيسقحو ةناع هيلا 5 ىدذلا م 2ع :رأ عابق 2 1 ىلع رد الإ َتصَ :ااوةزع

 ) 1 ( هب 00 ا ماع رد كولا فلا ةاهأ د واهنز 0 ف تسلح ا رع 0

 لاقروصنم نب ىلع نب نس للا ينثدح لاق دعس ينأ نب هللا دبع ينثدح لاق عيكو فاخ ن , دمحم
 ةقزأ ضع يف ص نيسملا نب .كديعاس نأ ىلطملا سايعلا نب دمحم نب ا تاَنَع ا قر

 لاو ني نياعلا راد ف ينسي و رحلا رجالا عتق 6
 تارفخ ةوسن ىف بنيز هب * تشماذاناءعن نطباكسم عوذت

 لاق مث هعامسا ذإي امث هللاو اذه لاقو هلحرب برضف

 تاردهدال كلا نان تدرأو * اهعرد بيح تءس 1 رحلات سلو

 تاملظلا يف حال ردب لمه ىلع * ال ياو كتان ات تلعو

 تافرع نم حار ند امناورب * تنفأف عض موي عار تهاقاو

 لاق فار 9 قدح لاق ع( ردح 1 ياما نإ دسنل رعفلا اذه نأ نوري ونكف لاق |

 نب دمت را 000 ان ها دع نع يمصالا حا للا دبع نب نعرا دع ا
 نمحرلا دنع نع باهولا :ديعنب دمحم ىنثدح لاق يلهملا 07 نب ةريغملا ينثدح لاق ىلوصلا ىي

 سي ميقت تاكد ةجلطا تحد ةشئاع 0 امل لاق ا نام نب 3 دبع نع هللأ دنع 0

 تايتثعلاب سامو هيف هزئتتف كانه اهل ناك ريصقو فئاطلاب ميظع اهل لام ىلا جرو ةنس هئيدملابو

 هب اهوناف هب ىتوتئا تلاقف اط بسنف هنع تلأسف رعاشلا يريغلا اهب رف ةامرلا اهيدي نيب لضاتتبف
 تلاق ةيلاب اماظع تراص دقو ىمع ةنبا كلت لافو اهيلع عنتماف بنيز يف تلق ام يندشنأ هل تلاقف
 :تايبالا 2ع نأ ناهعت نطل ا عوض * هلوق اهدشناف تلعف الا هللا كتِيلع 5

 لا وللا رو اال تقصو الو ايطوةامرك الا ترك داالو الج الا تلقام هاو تلاقف
 ال 0 و ل | هلل تلاقنإ ا دحاو هب لع كلاقف اط شردت ىرخالا ةعط اتاك املك, مهرد
 12110 وج ل سو و تم سوصوستاو هر تصر مسجد
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 لب لاقف * ادهاح فتشاف جاحح ينتاث ناف * لئاقلا تنأ يربماي هبا هل لاق جاححلا سار 1

 لوقا يذلا انا 1

 سعذ هنثي ل ضايرعلا دسالا نم * افئاخب تسلام جاجحلا نم فاخا
 رتس هود نء سل يضع ضربا, * ىلتاقم الات نا هيدي فاخأ

 : كدا ف
 ناك لك تعود دقو تيا #* انرغمو اقرش تفوط اذ ان ااهف

 )١( ينارث دصت ناالا كتلخل يف ريطت كنم ءاقنعلا تاك واق

 هليبس ىلحو معئام دواعتال هل لاقو هئماو جاححلا مست لاق

 اد امص سس سس -ب-بسس

 ا , قحسا نب داح ةباور ىلا ربا عجو ف

 نب دمش اهحوزب نأ ا ل جاحملا نا هريغو ينئادملا ر "< ذ لاق يلا يف :ثدش دام لاق

 د ف تا دعموب وهو ةنس ةريشع عبس نب وهو ليقع نأ نب 2 داى نبال

 اهح ها يو مكحلا ترا اف ريك خ تروا 00

 مكحلا لمعتسا قا ملا جاجا لوك 0 وهو اه رك طاير نب دمم ناكو ماغ ا ىلا

 0 30 هرم ماا طاير نب دم يف بليز 4 0 رصيلا ىلع بوبأ نبا

 هب مكملا ركب 1 لاق هيف تالا رم مالكل كلذ انز -ادقو كتطرش افاح اي ابا عا ءلو كنا

 0 مكمل لزعو ةرمضصبلا ىلع ىردملا ليه نإ 0 جاحملا ل ل 0 زمق 70 رخعأ 1

 تأيه ةردعبلا مدق اماق هلام ند هزه>و رعد || ىلا كلذ كعل هد 26 مالا ضم ١ همدقتساو اهن

 ا ريغ اعل نا ا ْط لف ةوسأ اهعمو نيتانسيلا ضع 0 هم تح ردو ما بيز هلا

 اط هتفشكف كل كاذ تلاقف ةولح الا ال تلاقف كقاس ل ط تلاقف اهم اقاس نسحأ |

 لأ همردح 0 تايزي 4->و 0 ناكو لاق الاخذ 5 ىردخا تلاقوا راد نيثالث ا طعاف

 لأ و ع نب كلملا دع ما ؟ حالا ١ لتقف الف نولع او تءشالا نبأ جرح ا: 8 1

 ا ١ لع ةكداو رك م أ | عيني ب ىلا نك وسلا عب بتكو فب

 عر امتع د امعسنيز تطقةسو ْث رف اع كلا ة 4عقعق هلخ لا د 3 را هنرعلف جدوه ا

 اهرب ىرعغلا ِلاَقُف 5 ندب ةافوب حتفلاب د كش يذلا كاوسار || هيلا داعو تثاَق 0

 هس وص ٌْ

 هقحاول تن> > رأ مدع: ااذا اوده 7 هقراوط ىنيرتعل فر.ط بايزل

 ا ةتقاسورجفكلانا سقاس ا 38 3 0 ينملا ناب ص كك

 دريملا هناوزو.( ٠١2

 70 ا” /تفوط دف كبك ناو ب احر صر لاف يب تقاض يدب كاه

 ينار 1 لا 1 الا تك 1 د هسهشمسسس 5 ع3 وأ ءاقنعلاب نكح ولف



 ١ 0 ّ ظ ظ و ظ
| | 

 هريغو صفح فر 0 20 ل ىلع تأو رو لاق ا 0 نع م يعن نيسحلا ) ينربخأ )

 هأ لاقو ريبزلا نإ مر قل ثعلا 1 ناو صم نب كلملا كا 2 ل ماق م ا ل فيسوب نأ

 000 ا كر لجرلا لازيالام بنيز يتنبأ يف ف لاق ان ءالغ نا نينم ًوملا رب أ

 | جاححلاباعدف هيلع هنما امو كانهام ىلا هثءت ن آلا تنأو هنممو كي 7 قوتي لزيمل جاحلا هنباىندب

 اا دوق يد قدسا لاق هل ضرتت الف هيلع كل ناطاس الو ىراج 1 ادع نأ هل لاق
 ريزلا نبهللا دبع جاححلا لتقدقو ىريغلا عم تن تنك ىدطا يدع نأ سل لاق لاق ىنتثلا 0

 يلع فخ كناكم نادل لاقمث هباعدف مهرذا يفزاك ىنح ىريغلا رخأقةع ,ءال سانلا ودع طا

 هل وق هدشن قدك لاق 1 الا تلقام لاق بنيز يف تاقام دعا هل لاق 6 0 ند

 تارطع ةوسا يف بيز هب # تش.٠ ذإناءعن نطااكسمعوضت

 تار“ وم ءاحطبلاا يشاوم * هشرعتاو.لاقوف ىذلاناعا

 تارجتم«ليللا حج نِح رخو * ىتلانمتفك الافارطأ نرخ
 0 شن انءررعا تاق اهط كتك قدقناو لاخ اطو ًارختو امك الإ ريم الا اهأ ترك د أف
 0 هلوقىلا غل

 تاردح هنيقلي نا نم نكو #* اهعار ىريمتلا تر تاكا

 "تار سلا كدقت نارطقلا لمح ةرحآ ةحرا الا ناكام للاور لاق” كك ناكامو هلاك
 ا 0 نب ليلا نع يناركلا انثدح لاق 0 0 ) هل ضر. ملو فارصنالاب

 ؤ ميكمحلا نب تشوي. .تني بدير بشي ققثلا ريك نبا ناك ا نب مصاع نع ءاطع ن 3

 0 3 نءيلا ىلا برهف هناسل تعطقل قدح. لاق لوقب نا الول لوقيو ةدد جملا ناكف

 هب نه ف لاقو ندع رحب

 عجاوه نويعلاو يرست براقع * انني رحبلاو جاجحلا نع ين
 عظاف ىعألاو جالا نما ملو * ةفيخ تشهجأو اعرذ اهب تقضف
 علاخألا رقتست تسيلف عيمس * هب ينءاح ىذلا بطخلا يب لحو

 عباوتلاعومدلا ىددخ تاضخادقو 0 يتليل ئارلاو نمالا ربع! كبف

 عجاوفلا ين'سعذا ريخو فعا * هلا ريصلا ن 1 أ مو

 عجاضملا تيشخ امت يلباط لو 6 ها يذلايس 5 :ءأامو

 عباص الا هك نصح كييساو * اعلاط كده ضار 3 اين ىلا

 عراجشا 000 يوع هماهم * ةوحخ تعم نأ فقث نع ىلف

 عساو كلابأال عا كف اذا * فس و. نباك:عءضرعءااتاذضرالايفو

 عئاض هللا ظفحيال يذلا ناف * ادها> فتثاف جاجح ينتلث ناف

 ظ فقو َق> ءاخ هئنطو ىلا قاتثاو ابراه ههاقم يريحالا ىلع لاطو هيلع ردقب ٍ جادا هيلطف
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 هلوق ىلآ غاب سدا مْ ةوسأ نم اهلل عاترت نأ اه قح هل لاق

 تارمتعم نم رال ناسا + ةيشع تار خشل نر رص

 هلوق ىلا مم غلب َىَد 1 6 اهملع ئ ةماوص ةحادح تاك تل لاَ

 تأ رحتعم ل لأ 5 0 0 نول دا 3 رطأ 0

 هذي ع بلاط الع 30 لاق هل ضرع 0 كل ءىرب لوق كلوقو برص عطر ا

 دز وبألاق ةرط لا هد هيطاشن هلام ل َِوط بره كعل 4 هءادسف هقع نارشلا هب همم منْ مسقأوهب

 كتيوص اضيأ يو ف ىرقلا تاكو

 نزحلا مولا كدات ء كك الأ 03 نهج نم هر كتقاشوت ب رط

 يني اهلا عا ناكول اهلوعاف * . يؤالا تير نامطا: ىلإ تزاعأ
 ندع لع اوجش ءاقرو ةقواعم * تعدام رز كاسل ارا
 يني يذلا الإ ك.نعي لهو كاع اولمح مول يلا كام أم نأ

 5 * ىنتحضف دق نا رم ةاس ضو

 * ينريشع لحو ىلها يب تءشاو

 انت 00 ىمت نبا اهف ينمال 3 فو

 مراد نك نأ داوم كلي 7

 ىنعد وأ ىداٌّؤُف خس ديلا

 يف صحاب لمزلا نما تايآلا ده نم ندانلاو 0 و ينالاو لوالا يف حرس نبا ىنغ

 اه تلاقذ تكيف اذه هلوق فاسو تنب بيز غلب هنأ لاقف ديز وبأ لاق قحسا نع رصنلا ير

 مع الو يف ةرعبال ل لهاح اذه هل وش م نأ ىثخأ د تلاَقف كدي هدا

 : اذأ أمف 00 لاقو لاق

 ثاثالا نم ليمجا يزلا ىذب * | ونايموينئامظلا كتحاهأ )1١(
 ثاثيحا يأ تنو اذا تحب # قتلا نه تكلن ا: نال

03 

2 

 ثارتديس رايب كلاق © قرص لهأ قالت نأ لمؤ

23# 

3 
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 0 هآريف ي هدم

 3 ملا 00 ير م اوناب موي حئادملا ىلع نأك
 يعاد اذإ كم و

 ثاكلا ا صوصق يكنلا نه ن-مويع ل ك

 وعظم نودي مهو ةنيكط انط قف اعاو ةنسلط امدحاو نئامسلا ةلوذ كاس ىو

 هلوقو ةئيعظ ةءيقملا ةأرملل تح رثكو اذه يل.ءتسا 2 لوتقم ينعميف لدتق كلوقك اب
 مهاوهّمساو ليما ىرلا يذب لبق دقو ةحيحصلا ةياورلا يه * ثانالا نم ليما ىزلا ىذب *

 اماو ةئيزلا نم رهظام ىرلاو تدبلا 4 ثامألاف كرو مان ندع م قات لح هللا لوق هيلا

 لماكلا نم ها اوطلغ انبه نش ثاث لإ نم يلا واتا لا ريغ يرلا تير كلوق ند د
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 تف

 ”اقكلا 1 8 دك لاف رك ايوحا نيبو اشب ىقني نأ ةغاركح هتساتتو ًادحاو اني تلق
 3 كس وص ةلاقاه لاو صو

 تارطع ةوسل يف بيز هب

 تاربثعلا ىذ عزو ا ءامءاملاىملا

 تا ردكلا هاير علطت

 تقف ذأ لامك نط اك 5 وضن

 وز ءامطا نيبام حيسصاف

 عطاس دنطا رمحم نم جرا هل

 ىد نم اممحا ننام :نيدا
 نم

 تاوع الو اعشال نلشاو

 تأ ءاحطبلاب اوم هش رع تاو.سلا قوف ىذلاناعأ

 تاردتقم ظاحلالاب ناتقيو * ىتتلا نم نائيلا فارطا نيخي

 ارسل ةطيداولا تيار“ + تأ ناين موب ىل دق
 تاري_لا نعفسلإ و رور> ماه اهدحان ١ اهوحو نولح

 تارصتب» درولا نوصغ عاني توام ءكالطلا ردا تش

# 

3 

# 

 ان

# 

 تر هعم» نمرا نييلبا * ةدفع نحر 6 خش نرسم
5 3 

 نب

# 

* 

 تارذح هنيقلي نا نء نكو *

 * امود ل زواح د نيندأف

 تارسح اهرثإ يدفن عطقت * ةبابصو اهوحن اقايتشا تدكف
 تاريسخلاو قدعلا نه اناحح

 تاريلاب بصعلا ءادر تالب * امدعب ةظيفماو يفت تءحارف

 ما ل ا ل2 | فارطا نرمح هدو خف نررج هدينو لولا يف عرس نبا قع
 ىلا بتكف ناوىم نب كلملا دبع ةديصقلا هذه تغابف ديز بأ لاق قحسا: نع رصبللا ير ىف
 هدا وأ ة. دا نأ كناقاو رد 02 2 عار هع هلاف بنبز يف ثيبحلا لوق ينغلب د ة جاححلا

 از لاق هس نحر امدح لاق ىاهملا رصن نب تح 0 ) هتقدص هتيقاع ناو هل

 | ع هل لاقف هب راحتساو كمل دبع ل جاحملا نك يرعغلا بره لاق يرافغلا 2 وبا

 هلوق ىلا ىهمنأ اماف هدشن ف تنيز يف تلقام يندشنأ

 تارذدح هنيقلن ناك نكو * تضرعأيريغلا تك 0 املو

 ةثالثو نارطقلا الع لح 00 0 قر ناكامو كالملا دبع هل لاق

 نعأَو دلرمأ تءظع دقل لاق 3 ” م22 برغتسا ىت> كلملا دنع كدحذف رعبلا لء 0 رد

 الع لقا 2 م م ملو هعضو ئاتكلاب ءانأ اماق هلع هل ليحل نأ جاجحلا كل هلا 7 كتكر

 ىلع نيت آل بنيز يف لاقام يندشني مل نأل نيئمؤملا رم ةعسب نم ءيرب انآ هل لاق يسم ل , ديزي

 هلوق هدشناف دعنا كليو ديزي هل لاقف ن 1 يندشنأ اذا وهو هنع نونعأل 05 نالو ةهسشن

 داي ا هوب ف 0 هبا ا تقوذا لان اطير اكسم عوضت
 هلوق ىلا غلب تح هدشنأ مث اهزن نفر تع د اه ناهس تناكام هللاو تبذك لاقف

 تارذح هنيقلب نا ء كو 5 انعاز يرغلا هر تار املو



 متحد

 6 جر كلر : 1

 َى 56 كر لا امو هنححأو لضفلا كاذب 0 ا 5
 0 لا

 مد( ةراتخلا ةناملا نم تسسسس وص ٠#» ظ

 تالا ٠ نه ليمجا يزلا ىذي * اونإب موي ناعلملا كدحاعأ

 تاع 0 تو اذا تحن #3 ىتمملا ْث ا نئاعظ

 رصنملا يرحم يف رولا قالطاب درأ نكت خاسر د لاو ىريمتلا دخلا

 م7 هيساو يريقلا رايح رجع

 7 ل طرطخ نب كالام نب تايح نا ثرخلا نب ةعمر نب هش رد نب ريك ن١ هللأ ديع نب ده وه /

 ةيومالاةلودلاع أرهش نااساطلا هوشنمو دل وم ل نع نسا كش وه ىسفو يدق نب ١ أ

 (ينثدح) م باشا هرم *ك راعشأ ز ىفدلو فاسول نب جاجحا 8 مك نب فش ولا تند تايز

 راحل ركب نب طبقل نعي رمعلا اًندح لاك 5 ا 0 ا نايززرملا نإ فل نإ دع

 ياهلا رصأ نب بيبحو يرهوجلا زيزعلا دبع نب 57 راخم نبدا دبع نب دخأ يرحاو |

 ْ َ فسوب نإ جادا قرح تكيةيوت تاب تنيز قلو ناك قررتعلا كا ةيش 3 2 انثدح اولاق

 | نب ةريفملا دنع تناكو ينةثا دوم نب ةوسمع نب ماه تنب ةعرافلا ا هبال "ب ا

 | نم ناك نكاو تيعيعأ دقل 0 7 هللاو اط لاقف للاخت يهو ةركب اموب اها رف ةيمهش

 | ةظش نم الا وهام هللاو نك 5 را لعب نيّئيف هللا كدعنأ ت تااقف اهقلطو تنّسا دقل ءاشع

 رم لاق هريخ يف ةصاخ رصف نب بيرح لاق ينانسأ نم نيس نيب تكسمتسا كااوس" نه
 بوقعي نع ةبش نب رم انثدحلاق رصن نب بيبح ( ينريذا ) ليبتلامضاع وبا كاذب انثدح ةيش

 نب بوقعي هيف اورك ذب ملو ةيث نب رمث نع يرهوذاو رام نباهب انثدحو ينةثلا دواد نبا

 || هللا دبع نب دم عمل يفا ةنيدملاب ةعامجا يضاق ناكو يلذطلا بدنج نب مل لاق ًام.> اولاق دواد
 قساوننا جاحلا اذه لاقف اذه نهتاقف ةميتشلا عبقأ هع هفلخ ريسإ مالغو نامعتب ريك نبا

 || ةعرافلا تدلوو هريخ يف ةيش نب رمح لاق كلذ ل 2 ِق هتحأ ت 1 يناف هعد تاق

 || !مناريم يف دايز نبا ىلا ةريغملا نب ةورمع جاجحلا عزانف تتاف نب ةبعشا نب ةريغملا ند جاحتللا»م 1

 || هذهلوقت هلل للا دبع يبالأ لاقوهسأر ىلع اطاوسأبرسشف دايز نبا هب سعف ا اغاغأف

 || سشحفتس نايفس يبأ لا لوقي ون ايفس 0 كَ نه مهفني دايز ا لع دقاح جاحملا ن ناكو ةلاقملا

 ٍ 0 يفوع نا بيز ترذنف هلع تلاطف ةلع لتعا مكمل نب فسوي ناكو لدح حسر دايز لاو

 || ةلح ص هتلعج موب. يف عارذ ا وهو جو نط 0 ةاوسل فايع 22 فوق تقلا نخل يشع

 || هللا دبع نب مهاربا اهق ريت ىف انييف رهش يفالا فئاطلاو 25ه نيبام عطقت ملو | حدب لقثل

 أ هل لاقف هيلع لبي دحم أ فئئاطلا مدق املف ةرمعلا نم افرصنم هللا دبع نب دم و ىريغلا

 ُ مأ لاق 0 كلك كقول كام لاقف ناءءن نطب يف ءاءطا اه 0 لاق بايزب ع كلأ
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 امو لاف لو الفت هنا
 -ك

 ناكر بح انا 1 0 ءاملظ ةليا كح
 بائطالاو داتوالا عضاومو * اهئابخ قورسلاب ا

 اذهةليإ ديشرلا ينأ ىنغ ىلا نبا لاق ضي رغال يطسولاب ليقت فيفحهيفو ىلعسولاب ليقث يناث هن

 مف سايك ١ هيف اذاف اباين ره تييلا كلذ يفام ددفأ ىحاب مهل لاق مثاهب را

 : اههولاق نيعلا ةميق عم | مكروب تفل | نيس ”تناكف هيدي نيب ةلوخ فورا نع

 تس و2
 نا ىرخ تيميو # يضرع ىقإ يلام ةىسايفا

 ىلحر يلا هتااحر ىتلا * اذا قيفرال ةمامذلا يراو

 ملو نيتيبلا نيد مه نم لوالا تيبلا امون ديشرلا عماح نا ىن غ ىكملا نبا لاق ليقت فيفخ هنلو

 هعمس لجو اعيمح نينغملا عماج نبال نكمل ارم هدزتسساو ديشرلا هب بيعاف اضيع و

 ميهاربا ىغق 000 عج تعو ع :اوذ ةريششعو ,«رد فال 1 2 هل سمأ مث هيلع 2

 يثاغتساو عماج نبا ىمأ ن ناك يذلاب هربخاف هل نذاف هيلع نذأتساف ىكملا ىخم ىلا ههجو نم
 ليعمسأ ةهقرعي ملا 0 اتيب كتدز نا ثار ذأ لاق ال لاق ان كود تدبلا ىلع داز :ذأ يمي هل لاقف

 تيسلا ادعي ىلا لح اع فعلا لاق ىل ا هدا ىح كياع هتح رطو هيسنأ مث هفر 3

 هاقلاو يناثلا تدبلا هداز م ةد وم اناعأ هلع هفلحتساو | 7 رسوب اديع ةبلعا كالذن ل هللاو لاق

 اذه ميهاربإ هانغ توص لوا نك ينو 2 نم نونذغلا رضح املف فرصناو 5-8 ىىح هيلع

 هداعتساو دشرلا ةلعيبرشو نادحالا لك تا و هف ا يناثلا تدبلاب ء ءاجو توصلإ

 اقر هاو هلك كلذ لكخ كل ريثعو ماوخ ةرششعو مهرد فال 1 ميه الالرعاو ا

 ناكو دشرلا راد نم هيلا عماح نبا فرصناو هلزنم ىلا ى ذمو همساقف ىحي ىلا كلذ ههجو نم

 فك ىحاي هبا هل لاقف هيلا لذدو هباوب ردص يف عماج نبا عفدف هنع بحتحاف ةلع اياب يف ىحي

 مث ةعاس اهاشتو ةي فاعلا كل بهو الو كتعرص هللا عفرال يناقم ها لع تا كتل كحد

 كلل دع نب دمج نب نوره ىنثدح لاق ىمحع (ىنثد>) خودم وهوأ هدنع ن :رم عماج نبا جرخ

 ناو كونا نأتي 00 2ءكجملا ى < نب دمحأ نإ يح نان ”دد> لاق

 نامحد نب ريبز يريناق عيب .رأأ نب لضفلا دنع اموي ناك نا دب زوجا اردلا ف نب 3-

 ل ناكو لصفلا بحس, كلذو هيجاض امينف دجاو لك ىرابيو ناشي المك يحن ىمي كال

 مهلحتمو هس رعدتو سانلا ءانغ لح ثلا رلا هل لاق امهدن مالا لال ملف دن تدعو كيال

 ناك نئل تاقف هيف اهام كيلع فخي م ان 5 < اهيأ مكحا لاقو ىلع لضفلا لبقأف مه سلام

 ناك نّئلو هواهحو هاناهج ام معو 51 ملامو هور ملام يور دقلف هريغل ًايش هينغيو ىحي هيوربام

 هيئغي ام ناك ءانغلل ءادا حصا الو 000 ادم ف ع امو ةعنص سانلا نسحال هنأ هّتعنص نم

 ااا ا ككل



 ا

 ىننغ ىحياي لاقف اراد لتب يدرك ىلع سلاح وهو هيلا

 يداو ىلا نطبه داو نم ندعمت .« ال نددللاو فالآلا كن
 برش و توصلا اهف دا تأ رشع تت يما نا كك احدق لواتتيو هانا هننغأ لأ

 ىملا .ىحي نبدا نب دمم لاقو فارصنالاب ينرماو مهرد فالا ةرشم يل سما مث حادقا ةرسثع

 ند ان وص نوعيسو 20 كال رفعح ايا قدحسا يل لاق لاق ىحب 57 دما يبأ يادح هريخ 2

 لطخاالا رعش فهن لاقفاهنم فرعت يش يا يبالتاقف حارلاوبف مهرد ف لأ نيعبسو ةباع هنع اهذذخا
0» 

 هس وص

 ريغ اهف رص ُّق يو مهحزاو 0 5 تاو كنمءاوحا رف نيظقلا تفتد

 رد حوا ص محا مقتعةوهق نم د م-مديتسا 0 تراك ينل 6

 نبالو را لوا لبيقث امهنف ميهاربالو ربخلا يف اذكه لوا ليقث نيتيبلا نيذه يف يملا ىحي نط
 اممو لاق لمهر حرس

 ©© 
 تسل وص

 هلزيم ءاحورلا نم افعو * هلمّْؤَأ ف طياخلا ناب

 هلفطت :لفط" ىلع ونحم * ل طاع  ءامدآ ةيبطام

 ينالوا ىلت وصلا اذهنا تددو قحساىل لاق د لاق رصنبلاب ليقأ ينان وعلا اذه ُق 0 نأ

 اهنمو لاق هلفطت لفط ىلع هلوق ند ندا معمس له لاق مْ 0 خف ا ةرشع مرغم يفاو

 ناش نوكي الزأ تز ريتا اهرس اعلا دارك تك
 بانك نهل رهظن و ارومض »+ اهلودا قى ال حتف لمابا

 ادكف

 سس وص

 دك هفشي امث باقلاف * اهمداع كلتو دنه اهتداص

 0 اي دنه ىلاس الو * اهياصورم ى وقل جنش

 ايمو لاق ليقثلا فريفخ نمهنْلو
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 اًذيذخ: ةاتخ ولا ل ع كوع لش
 ادومه اقتلخ الزنمود * احلا ليخلا طباصو .َ

 ْ امنمو لاق م ليقث فيفح هنو
9» 

 اتسسسسسا 9 : :

 رظلا َقافَو لم 8 اذا * يداتعي ءانعد لايخ
 ا - “ذأ



 2 رب ا
 ظ ظ 05

 قاعم يف تذحأ كنأل كئباعأ نأ ىف ىملت.ال لاق ةطيرتشلا كا مل لاق ةطيرش ىلع كمان
 مهاربا ل اعا كير اع . يم م رفظت كاف ىلع لات نأ دواعت "لاق بلاطلا ند ردقأ هيلا بولطملاو

 الو ريخ هم ىنقحايال هبال هيلع الي هقق ةيداعأ 2 1 هتينغ ا ين“ دَح د ىلع ىدهمل ا نا

 لاو ال دمح الو نمت الب توصلا ذخأت نا كعضومب عمطو الطاب يئانغ ذأ, نأ ديريو ةكرب

 2 ا و ةداعأ كلل .اعف الاو وه وه 3 طرش. ىلع هنن علا نالا هم د

 - فاأ توصلاب غلب 0 يح ينأ يك امو اليوط اموأس ف دا لاق هب الإ | كل بستحأ 5 هف رعل

 ْ هيلع ىتلأو هيلا .اهعفدف
© 

 دوم نوس رعم نحو 1 #3 كيعل رازااو فيز كنتقرط

 عطاقملا ن س> ةحسقلا دما حم مغلا 0 للا 0 توك وهو لاك لس فدك

 يك هدول ينالبأو قاريعأو توصلا 0 يراد هل لاف يدهملا نإ مهاربإ ىلا 3 هذحإف

 ةسسسم عل | وه كيباواذه لاَقؤ هآنأ هانغ و ميهاربا كحعذق ةصقلاب هل هربدحو ةه رش و ا هحعحشو ىلا

 ىلع هل و مهردفالا كيني َّح ةداؤاو همم يح # ذحا قش لك هيا فاخاو 00 يح هياع هاقلاف

 6 هيلع 2 دوق نيكسملا روزرز كمال ىديسأي 1 لاو هماخو هجرس 0 تهشا نو

 يدهملا نب مهاربانب هللا ةده ىنثدح لاق ةظحح ( ينثدح ) مهرد ملا هل سماق ا هل ب ه علط

 لش فيشخ هل ندللا و ىلا 0 ىنغف روضد>

5 46 

 ا 1 * هب مها ىل ليلخ

 ل ببي يبجي بت سببا اي ةييبيب(ب ببي (ححبببببببببببببا بما سس سبا بيب سم سما للسلم كا لي رمشعلا هل صاف كلذدب ا ل ةتيسل 0 0 ا 00 ا أن دنس هدرتسلاف

 هداعتسا مث هدوجو توصلا دروهيدي نيب ضرالا لبقو هل امدف طيلختلا كرو هدرب هرمأو مهرد
 ىالوم لام اذهف هيف هللاو كدعصن أ الوكلامنم ضو الا هب يسفن كل بيطت تسل يك هل لاَقف

 ليقف اهرضحاف مهردفالا : ةرعشعل م هاربا ىلع مكحو نيمالا كحضف 557 تنأ ذخأت 35 ا

 1 0 0 مطقف هذخال ناعلطتي ةبواعو:قراخسىلا رظنف هدوجو دوم داعأو هدي ىحي
 لعلتقأ 5 م دع ال هللاو نايبص ةدع هاّسا يطغت خسيشلا ةيص> نم ةعطق لاقو امهاع

 زي رتل يتم نع هذحأات ىسكلا رجالا يديسأب لل عملو هاو ا انالوم

 انثدح لاق ىحي نب ىلع نب يحب ) ان 2 () ةعم ايدو عا يح هداعاف هيلا راصف كلا هنق

 تاخدف دعاؤه ىلا لس ل أ نع يملا ى 2 نءاذجأ ى ,ددح لاق ينيدملا بوبأ وبأ

 0 ا
 ضم 0 ا 0 0 0 10 ا0ا ا 1ا اة 121212121 2 يي 2 ارم
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| 
 ١ اذهيف ةظدح ّك لاق صض وعن الأ انوص ىف وأن الو هلك 0 ناطلا م الو ردح الا هع جرح الف

 َس ءافللا نم همدخو هرشاع نم 0 عمو لاما نم هدافأام عم ىحي لعف كتيدف اذه لصفلا

 ؛ اولفاغت ةهراكم مهانعح نأ لفسلا ءالؤه عم نو باعد الو مالبرال قالا راسو ةكماربلاو ديشرلا

 لاقفلاق مول كيلعام ت كاف ا نأ فاول نع انوناعو امم اع هب أوم ريسيلا ورلا انوطعأ ناو اع

 كل 2 هه لاق لي رام لاق تاوضلا اذه كيلع تقلا اف ضوملا ىش يأو ىحب هل

 "ل تناذل يم انأو ة ةيمر هل ءابظلا هذه لاق كل يشغو ىلإ لاق اهلك 5 كل نا انآ | ماع كعفب

 نازمملاو ىحب لاق ا تاه مالغاي قالا لاق هل تاصح املف همم اهلم# 0 كل يه لاق اع

 تم يمس ا ياااااشااش2ل#لتن ا حبلللا .
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 و

7 0 7 

 “» ماء ا سا

 هأوق هياع ىتااف اف اهايا هاطعاقف اههرد نيس ذح - نعل ال ناكو فار

 اعلا كلم اف 5 دلع نا لقو 0 ا للا لح نألق ملأت

 هةحاح كودو ياراش هءلط ىذلا توصلا 0 دق هنا قراملا ككشب 1 0 ليقث مدرأ 5 هو

 هللاوال هآلاقف هانا 0 ف 0 اعدف ةحاملاب كتح دق هل لاق توصلا 0 دقو 0 اروبا ىلا 5 ا

 هلا لخد املف اهزد نا مم ثءبو هيلا ىنثعبف هياع لايت>الا دواعف كعدخ دقو اذه وعام |

 0 لاق اذه اق امث اليوصو ا 5 نك : لو ىل كنا وعد ناد تبلاو دق يح هل لاق اررشو الكأو ١

 كلاس يذلا تاوصلا “ترك ذب .لاق مه هللا كرس :لاقك كَم سافالاو كنع ذخألل يت حم الإ هللاو

 هانقف عفدنا مث لمفأ لاق توضلا ؟ ني لاف اذام يرق لك 1 كلا ىذلا وه سيل اذاف هايا

 ادغل.>رلا ناكنئلءاو اودلالق * اذذأ دق نبدا نا تبر ملا

 لاق تكشام لاق ضوعلا لاق ىلع هقلا وه اذه نامع | اني كتيدف عندل لاَقف لوأ ليقث ديعمل ءان ءلاو ٠

 ميهارباىلا و ه4 ودا ٍتَح توصلا ١١ اذه هياعوتلاو ا كل وه لاق ولا فرطملا اذه'

 وه نا - هللاو ك2 لاَوؤ ها دوعل هل اعدق ة4حاطا تديضف 50 لاق كءاروام هل لاقؤ :

 هن وعد هيلا يل ثعلب كأااثأا مويلا ناك املاق 2 ىف هانأ ه.طحأام لك 0 اع لايتحالا دواعف '

 يذلا وه 0 اذه 0 نامع ا انا هل لاق ف كلاش ىحي هل لاقف نسمالاب انلعف لأه اتلعفو

 تا اع نم بنيز هيفام يمان سا خا تنل ه0 :لاقف تدر

 تمام تلقا صفبلا 2 لاق هللا مسا ىلع تاه لاذ ا 8 الا ا قع قتال يح ْ

 كيعل ءانغااو هيلع ىتاف اهرضحءاف مهردلا ني او ع لاق كن اع ىلا يَ دولا ةعاردلا هذه لاق ْ

 و ليشت ا

 هل لق لاف لغا ا وه 4 >اح هل لاَقؤ مرا تارعششلا هفداصو مهاربا ل يكمو ه4يم 0

 جرخبلف الاو وهناك ناف ملاق وهو كادلا ف 4ع دْعف لخدب لاق و 3 لخ كف كتجاحب كح 5

 هل لاق ىحب كلذ لثم لعفف هياع لايت>الا دوامف كعدخ دقلو اذه 0 هللاو ال لاق لعفف

 علا يلدمتعت كنأيف كشأ امو ندع اأي هللاو ال لاَقف دعا كينيزب ت رفطظ امأ كدعذي وهو

 انو نذل كَم تديحتسا لو لاقو 6 كح ةساعم 6ك 0 1 تنكح دقو ها 5ك
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 582 لاق مما 2 ارداف كرف ءالضأ كياعدب لأ تى 35 يا مع هللاام دع

 يف ناك كلذكو هت _سايرب فرتءلو همدشو هقصاو ايدها يحيل بص.تي كلذ د. قدسأ

 نم نآلا ىلا يناغالا ب تك يف عقاولا فالت>الاو دينا نلاق هظب 0 00

 ا فلا ءاهز اف تاع ذل! هوا ىحن ةعنص تناكو ديعس نب "ا لاق قع طا اا

 ةعنص نع لكس هنا هنع جملا يمن دعا كاكا نسا در در قابلاو دحأ اهف هبراقي

 0 ل ا
 يي ناكىفأ ىللاق قحسا نب دامح ( لاقو ) دحأ اهف هل متي لف رخات“ نو مما م رم امي

 هلأسي مث كاذك هنع كلذ لمحبف هعئاص ريغ ىلا هبسنف وه ل ل 43

 امل كلذ الواو هراوع رب ان لتحت لقو هنم رثكو كلذ لاط ّى> ةيسنلا كلت ريغ هبسايف نورخآ

 أ لاحلا حاصت نأ ل ديشرال امي قحسا لاق هريذ يف يكلاملا ديعس نب د ( ناتو كلا ةنواك

 لاق لاق انغلا نم هيسني اهف يحي بذك كال رمادا ا بحتأ يكملا بحي نيبو هني

 يبأ م ذأ يد اعلا ا هبال ود هدعصأت و هذ داذأو هأبأ ا عش هم بلطي قحسأ هي 93 ||

 ل11 نجر لا هسئام يفاف هتيسأ نع يمانع يلاشأَو 20 0 رمش اما

 هانغو انْ هيف عنصف ار 0ك هاطعأف هتف رعم يدب كا عنتكال هناف هتنغ اذا هنع يكل او هلل

 هلا قدا هانغ يد روح املف هين 0 هللاسأ نع نام :مْوملأ رب . نا هل لاق 86 + بنشرلا

 ا ءٌ هل لاَقف 3 ىلع ديشرلا لقأف ىن دما سدانغل قحسا هل لاذ ندللا اذه نا ديشرلا

 ؤ جرخاملف عرقا 3 لاقو ان وص ين 3 نتودك هنع تذخاو هّتمقل م لاق ينيدملا سدانع 7

 | يف عج الو 0 ا ع قاخام ا نا هيراو> قءاعو نال قالطلا قحسدا فاح ىب

 رفعح ندجأ 2 را 5-25 ءا كلذ هتقو يف مسالا كاذ عضو هناو م ريغ الو نينغملا

 دير || يدب نيد اموب يدج> يف :غ لاق ل 1 ىكملا 6 دحأ نب دج يندح لاق ةظدح>ح
 وه«

 نو

 وود ,ادلا تك را تق ثاق 7” رودلاو ىلا يناغم تك تعم .هىله

 روح عدلا قاثمأ سناوأ ضب * قنأ انشيع هاا لح لعف
 يأن باي كل ةماركو اخ من لاقف هايا هدم نأ هلأسو قحسا هيلا راسف ليقث فيفح هل ةعنصلاو

 | بايث تنحي يدج ىلا ثعب فرصنا املف قدسا هذخأ تح هداعأو هيلع دعبل كلذ موري كريغ واو
 نا نع هالوم ن 3 2 نع روزرز 0 ”دح لاق ةلظحد> ( قتدح ) :سيفن توقاب ماخو

 ا تارا ةركشج ةحرانلا ى علا ا ا كا كافل
 | | هياعىل لحاف هدعن مف هأبأ هن دعم 38 ءرعش تي ف نه دخلا ديلا ناك دقو 3 1 هيف انوذ

 ا هلأسأ ىلا 4 لقف هيل بهذا همالخ ذكي انأو راما ىل لاقف قيس ىع كلو هنم ىل هذخأت تح
 ظ كتءمس تنك ينا قراملا هللاقف ذا عضو اودغت اماف هبهتتحف هللا تيضمم يدنع مويلا هيك نأ

 ءاضفقتسالا نه هقح نأشلا 55 يفوب يح ناك و كانت ا نا 0 و بليز 4.ف انود ينغل

 1 252005:79059091377197 22537778333 223333247 125737725052327 032 27 قت 715511522:1121175: 37351134617 و222 "لن ةنتتلا ق2 نع م ضم قع مه تعتح



 ص111 اا ااا الا ا جلهه23-232---لللا

 سستم

 هل حمصو مهرد ل نيثالثب دم هلصوف هيلا هاد ماو ترص فلا ردنا 11 واسر عد لأ نيولتي د هس لل ع0 0

 مدش ناك قح سا هانأ نأ دام ينادحو ةساوسو لاق سانلا ىذا 2 وهف ل لوالا ناتكلا

 نع 37 ىف ىحي ولخي سيل درعوكف ع ناو ءابأ لصاويو هلصنو ًاريثك اهدقت ىكملا ىد

 4:  متاهجام ءدقف لوش 51 اة دوك نأ اما نوع د مكنم ا رعب ال يذلا ءانفلا

 نأ ناكو لاق مكيلع 00000 0 0 5 نولوه مك ني 2 هل دقو هةاءنص نع نو

 سلام ملا ا نيمدقتملا ىلعءانغلا 00 ف هلا نذ ةمقل يساوى 4+ هب ديفا الو لوس

 طاخم ىحناك بتاكلا نسا نب دمحم ( لاقو ) ل نم هك ام ىلع هنابث ةلقو مط

 دبععو ةيمم ضررغلاب هيف هيشتي توصلا دعب توصلا عنصل ا ا طب اخ ءانغلا تسل ف

 0 اذاف هعماس ىلع هيتشل يح هناقتاو هماكحإ يق دهحو زرحم ناو 1 ناو ا

 نع 0 سف اهقرعب د 7 سدلو اهمقن ا ص ل ينأف كالذ نم كذا ام ىلع هانغ ءافلخلا

 كشيالف لك اوالا ةاور نم هثارظأن نع 31 سنوي نع نالف هلو نال نع يك لوقيف كلذ

 هدا ءاذ اا طيضف قدحسا ان ح ام ىنإ 1 ماج موق الو و هنارابآ تيثي الو هلوق يف

 هللا ادسغ .تووص يمح ( ينرب>أ ) سانال اهنيو لود ف 2 راوع كذدكو هنودو ةاع َنَم

 ناكوهدلوو صهاط د 0 1 5 00 ديعس نإ دحأ ن عءاكذ صهاط نب هللا دبع نبا

 نخا طفح مو كلامل اذه لاقف هنع لثسف اتوص ىنغ دقو امون 0 0 0 لاق داوقلا نم

 اذام تلق قحسا هل لاقف يل اذه لاق هعاص نع لثسف كلا ا ع هدومها
 ىنغ مث هنع كك لح توصلا ىن ةغ مل هب ريكا اح ء لئث_سف هب كحاضتو كتيدف

 ندالاو ل 0 ليقثلا يف ةعاس دعب

 كسوص
 الائؤ يد دا و # المتحاف ا طياخلا نا

 الملا لما امم سفنلاو * مهو برو 00 تالظف

 يفهتةيرط الو ضيرغلا طف نم اذه سيل نامعا اي قدحسا هل لاقف ضارغلا ىلأ هيسنف هنع لئسف

 همو» ةيقب هسفنب عفتني ملو ىح اي 000 بعام , لو هلام ضي رغال تك رو كلام تذخال تش ولو ءانغلا

 كونو 3 كك هساعل هيلأ ب 0 عساوربو ة ةريثل 5 ةاطلاب قحسا هل ثععلا ٍفرصنا اماؤ

 كد فأنأىإ تن هل يندياكف كتتاراسو كت ذغامد ىددتي ن نأ الو ينداضتق كنا رقأ ند تيرم هل

 ىكع نأ ىلإ كم كوخ كلا ةك أ ىلع هب وست يريغ دنع هدجمال كنا عت ايتلسعار

 ىح قدص قحسأ فرعف راتخم امو لو تنأو هل مقتل كيلع هلمح اذا احالس كريغ يطعأف

 1 ءاقولا هيلع طرشو اهدعب هضراعيال فاحو هللا ا 1 ىلا فاطلالا درو رذتعي هيلا بتكف

 يف صأ هبزح اذا ناكو نيمدقتملا ءانغ نم دأر أم 7 ةحاولع هلق دئاوفلا ن 2

 ناكف ىحن هرذحو كلذ دعب هتضراعم قحسأا دواع امو هحصنو ه.واعو هدافأف هيلا عزف ا

 راصا د يي ناكو لاقذنع لثس امف طاخ قدحسا باغ اذاو هيف قدص 'ىش نع هنرضحب لثس اذا

 ( تيد د ناد 5-0
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 نامند جان ميس ب .ىثعأ لاق الو شيرق
 انايصد .ناهحد مط ا اك مهياح دنع اوراصف الرخ اوناك

 اناماس 0 ا ىثعأ * هت:لاقم يذعالا نع هوغاباف

 انانغ توملا لبق ناحد تيلاب * ةتحصل ورم 1 لوش اولوق

 امو نبال اهنا يدنع هبشالاو اطاق نابأ نب نادج هنبا نا لاعبو ىت>اللا ديلا دبع نب نابأ لاق ||
 ىحي كردا هنا نظا |

 :نماي

 نأ ًادباحدتت ' 8 ا ب<تسلاحت كول

 انام تاقاذط نشل ىلع * عا ًاناحد لضم

 انانغ توملا لبق نامحد تبلاي * تضرع ةينميف اهفسلقت+ و
 اناك الو ناحد حدام ناك ال * هحدامو نادل تنجم دقل

 اناداموي رحلا ةياغيف ماق لب * اير ذانيعلا ريض نباك ناك ام

 اي يس ل هي اهريضو رك وادا ذب

 نا ف7 هللا هاش ناءاهعجو م قف هك 0 هل ينأه نم وهو نيعلا ريغص نارك يبأب ينعإ

 حيد وهو تامو هئارظن نه دحا هيي ملام ءانغلا باصاو ةنس نيرشعو ا يملا ىحب روأ

 جرف هتفالخ لوأ يف يدوملا ىلع اوءدق نيذلا نيبزاجملا عم مدق ناكو لتعلاو رصبلاو عمسلا
 5 مهر ناكو [ويحار هادا ا هك هدلوو وه قارع ا يح 0 مزكأ

 ةاود ىلع ضب 8 نينغملا 5 دعتعملا نما سدو ا م يذل ناك ع 0

 تاكو ةيردعلا هب رق مبعد تان دلل راع ة.اةأم 2 + ةعامج هنع َلْدَمأَو انياكأ ٠ ند ةعاج 2 و

 ةنسح تاياكح اذه عملا نبا نع هنع انبتكو ةظحح | نيك ردا نمو تان ورب داو 31

 0 ميدقلا ءانغلا يف وعزت هن حيافو يندوملا 2 اح نا ناكو هلع ا :

 دا زباوملا م ط تح رذخ اذاف هءاحأ ىلع هب برغيو هنم هذخابإ اع 0 موهضعل يئاعيو هنعأأ

 1 دك عرلعأو امسنو يناغالا يف باتك هلو ةمدقت» ةردان ةبيحت ةعنص هلو هبيصأ اورفوو

 هناق دحأ هنأ تانك لع ليعلاو هناناوريق هطياخ 0 جراملا ناك --

 داس 1 رولا ندي دلم قتخو هبا ظلام نم هفرعام لاز زومبا يدك 1
 نب ةبساوسو ينادح كاف عيبزلا نب هللا دنع ( 0 رد فا وعلا لعبور لعبا وع

 اعاد عا يناغالا يف ان اك يدع 20 يملا ى ه2 ن 10 د ينادح لاق يل_دوملا

 هفرعف قحسا ىلع هضرع مث هب رسو هتيحتساف نسلا ثيدح باش ذئموي وهو صهاط نب هللا دع

 نيمدقتملا ىلا هتعنص بسشيو ةئبأ توصةيسن دحال ححصيال ناك ىدج نال هبسن ىف اريثك اراوع
 عقو مث هتناز خ ىف ىتاو هللأ دنع نيع نم طقسف هريع ىلع.ك 1 اح مد هعص موضعا ل

 كسنلا أذهيف نادهل لاقف هيلع هض رءئفالضفم هياعو 00 هيلا ناكو يأ أاعدف هللا دنع نب دمحم ىلا

 ف ةريْغَو ذم حض باك كل لبعأ كلو سانا لع نايلا اذ دفعا يب اهطاخم انيثك اطيلخ
 121555150555222525272205277237227 2272 2 د مص ل جس تجسس سم و < طش ووو نهج وجر 2277 2 عدس حقا هتان وس دس صص جسمه



 )ة١(

 ذآ علا يف ةكف ىلعأب سم ل ىنا 52 لا بتاكلا دابع نبا نع ينانكلا دلاخ ينأ نع قلل

 تاق يلا لاش دابع نبا اذه هل اولاق مأ تناظف ةئمدملا لع نم نايتف همم هل رامح ىلع كلاع انأ

 يناخدأ مث صاع نب تعش ىف ا اعفف انهه م لم لاق ممل ت تاق دانع نبا تنأ يل لاقف هبلا

 0 لا تاثي هنا ينغاي ناك دقو كلام ع اذكه كينغا تلقف يننَغ لاقو رهاع نبا زيلهد

 ةتيدعف-تمقدناف كتسنص نم انوض يتتنغ الأ هللاب لإتف هلع بصعتيو

 هس وص
 فيلا مداقت عبر ىلع * اليلق افق يبحاسإب الا

 فيجو أذ قفحي ب اهلا او #2 دا ليش

 قاحهن أك كةلح نكلو كضيضلأ هادف قل كقول راسك تك خطاف ماشتحا ىلعالا هايآ هسنْعإم

 ليقثلا نمد 0 دابعنب ءانغ رودص نم ندللا اذهو تانأادق ادي كَم تلقأ دانا لق ةساز

 انثدد الاقنيسحلا نبىسيعو ى#ي نب ىلع نب ىحي ( انربخأ ) يطسولا يري يف رثولا قالطإب يناثلا

 ةيسايعلا هلودلا يفدادغسيفو# بتاكلا داءعنبا نا ملا 0 م ةعامج ينثدح لاق ينيدملا كو

 ىدهملا ىلع زاحلا ىنغم نم مدق نعف هناغأ بوب 1 لاقو برح باس نفد

 *( ةراتخأ ا ةئاملا نم امل وح (#

 دعراقداد عيبربوص # يدعإ هريسغ اللاطاي

 ديعلا لغ تنك 5 حلا © ةشحو اذسنالادعب كار ا

 درلا نع نم تداعب © اك دللط يال
 دصلا ىلع عوبطم 00 #* فره |جغوذهناك

 يطسولاب جزهلا نم راتخملا هنو يكملا حيل ءانغااو رعشلا اذه لئاق دحأ وأ مس مسي مل

 - د هبسنو يملا يح رابخأ الع -

 ا مط ءئالو 1 نطبلا 0 ملو سيرف 1 نأ هالو 0 أذاف هومشتحو هونت

 0 هلوق نا ةعازد 9 هنا ةيذاد 0 كو نامغانأ + ينكو كلذ نع هلأس ند

 ليعمسا نبدمحا وهو اذه ةساوسو تيقل دقو ىلصوملا نب ةساوسو ا لاق هللا هحر انشدص.

 ىنادح لاق هللا هحر ركب يبأ نع رك كش أو ه-كش ةنم اذه عمسأ ملو املعم ناكو مهاربا نبا

 حرشلا يف هيدرتسا# شيرق ىلا يمتناف هنالو نع ي لا يحي تلأس يبأ ىل لاق لاق 0

 بويأ وبأ انلدح لاق هبي تدلع نب ييثو قادولا نيا نب دع ( ينو ) هينعأ نأ ى

 ومالا كوم كلح متكب ناكو ةيها نب ىلوم وهو ناهع نأ يك كلل 200
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 تاَقف ليتتلا كاذ يف 5 ام قرصا يوريرو

 لخاتم 1 كد ف كر اذئاع كنا

 لثما برضي ينل * يبو كاوهينريصو
 للج هستيق الا * يفنمكل تملسزاف

 ل_جحرلا كلذ يناف * الج ريوطالتقزاف

 نأ د ةعيجإ و ليعمسأ نب نودمح .دح نع رصن نإ دمحم نب ىلع تاك (تددحو )

 نهفناكو موق ا نود لاق هدنع اود.طصي ب هياوذا ند ةعاج ا ىدجهملا نب مهاربا

 ىلع هرناعو مهارب ١ كلذل معغاف باق 3 ماعطل ه.ؤ لضفال نار 27 وهو هيلا راسف قراخم اعد

 ان ود ينانغف ىلع لخدف يب ىم هناف ما اس نبا ماسالا يت ذأ ناكام ريمالا اهيأ ّللاو ال لاقف عنصام

 هانغف الدلمأ ءاننغف مهارب | هللاقف هذخأو لضفيف قس ميت > رحسلا ىلاهيلع تب رمش 8 رق هعنص هل

 تس و رص

 بطاخ ريغ ىلا تفز ةقتعم * ةمادع رك اف يئامدنتننك اذا

 براغ نع ىف ني اءادر قدرت ف تلئاماعلا اهند ىف تقنع اذا

 هاا ه 6 هرضحاف ميلس ىلا ميهأرب | ثعبش لاق رصنبلا ير ِِق قاطم لايق فيقخ ماس ل كاكا

 يف راصو قراخ ةلاح يف ان رمك يي َىح انموي ةيش هيلع انيرشو اكسل ماو هيرأوج ىلع هحر طو

 نا لم

 .مدك ةراتخلا ةثاما نم يكس وص اج

 قالعلاو ةهافسلا نمو * ايصلا نم داؤفلا قتع

 قاتعلا صلق ينسحلا ص * واق نع لحر تطحو

 قلعو يدصف نع روردحلل ىرازإ لجدف :تمفرو

 قاتم ىلا قوام تح سفنلا برغ تففنكحو

 لا رو لطيو الا رذقلا نم راتحال هنو تتاكلا دابع نتال ءاتغلاو رمشلا اذه لئاق املا عقب م

 هريغل هنا ليقو لقت فيقخ ميهارإال هيفو قحسا نع رصنبلا يرحم يف رولا قالطاب لوالا

 وردعأ هنأ ليق لب

 4-3 داع نبا رايخا 1:

 نينغملا ءاربك نم 5 رفعج ايا 55 حم يفب ىلوم هنأ 1 موز ين يلوم دابع نب دمحم وه

 ناكو اهريثك ةعنصلا نّتم ءانغلا هنع ذخا نميف بتاكلا ساوي هركذ دقو مهنم ةيناثلا ةقبطلا ن

 لاق سنوي نب ليعمسأ ( 20 ) بتاكلا دابع نبا 0 ِق كلذإأ ةكع ناويدلا باتك نم 0

 صقح 1 ناي ند هسأ نع داح نع ىث نب نيسحلا يرق قدحسا نع ةيش نب رم اة
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 نء يلعس ول جزهو قحشا نع 0 ئءلان لَم فريفذ نان ةيف هلو ماس 0 ساو ينال ر كلا

 نو صه ىنث لد لاق حال ينأ 0 6 ا 1- كإَو ري ( اهاجربلا نأ لدب ت تهز يا ||

 ةلودلا بحا كن نأ تاما نك 4 كو فك مالم نب ملس ناك لاق 0 نع قرا نا

 لاق ا ناكو هريهد توصلا نسح ملس ناكو هذ ىلع قار ءلا لهأ بتناك ناكف هناقنو هناعتو ا

 ضما اموي ماس 3 9 لاق ي_# همساو خئراصنالا تحاو 1 0 ىنثدحو مهاط يبأ نا نيج

 ترا نحا انيلا جرخ ا عم هأ 2 لا ص يافا دو هعداف قرزالا قحسا نب ىسوم ىلا

 2 ازيا: يرتشاف بهذف ندع يسوم ز رهف اكان نك مو م اممحطا مو اذيسو ةنس<

 5 00 لاق ايضاح ١ بضغلكأ ان انا املف انيلع ني ان اسلحو ف دكلا ىلا هلذداف

 زيا ىف ىح انمديخاو لك انك لكي قدكلا يف اسما راو, ضدنكط دو 0
 م ناك لاق ينأى :ةدحت لاق يديزلا دمع نب :لضفلاينندحلاق ىلع نب. نسما ( ٍقربخأ )ضيبلاو

 7 لذ دف هلاخ داب تام اف هع حب مالغلا يندلعأو ا احفيناشغيامأ ريثك ناكو قيدص مالس نبا

 دب رو ةقيلخلا س 2-5 0 انىمأدقو دغ دما ناحروملا نا لاقف ةيضقم تاقف ةحاح يف كنئح دق

 ىلع تاقف احالم اهيف : ىنغأ انايبأ ل اف هنرضضح نه الو وح هفز رع م مش ف صال هب :غأ نأ

 تاقو يدنع ماقاو هتباد 0 لف لاق ندللا ىترضح عنصت و ىدنع مي 7 : نأ

 ليخلا تقاضامل كك ف 00 اذباع كت .

 لثملا برغي يبل ينو كاوهينريدو
 للح هتفقال اف * ىف كل تملس ناف

 لجحرلا كلذ يناف * الحر ىوولالتقنآو

 8 ناك هتف لع ذم هيأ م نم تايض ا ءانانغو هيلع دنع ان 0 هيف ىنغف

 ينادح لاق حار لا نب دواد نب د- مح ىنثدح لاق رامع نب هللا دع .نب دج( ل ر

 طق رعشلا نم تقرسام لوس ينأ تت لاق د َح يخا ىنثدح لاق .ىديزيلا دي_#م نت هللا دنع

 ديلولا نا نإ ملسم لوق نييئعم الأ

 نا لاجو هك كا ري ي طظ كاذ

 ىامالايفوأ مونلايفالا كات اب اه لاحملا هنود ا

 تقف ا تدذ رعتساف

 «6 ' ورح ٠

 قاعأو يلهب الو هع رادلا ديعلاب

 قاما 1ك داف لا كدا اعو ْ

 أضيإ سم لاقو لاق يعاشولا نع رصنبلاب جزهملسل نيتيبلا نيذه يف ءانفلا

 ليتقلا لحرلا كلذ ينذ * ضرا ليش ىمستام م
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 ظ ساد ام لاقارود دب زيف لاق كوشو ناحيرو ةبك اف 4ف نانا لاق مهارب ئ لاق لسع نم ديرب ١

 ! 0 مالسنبأ مياسف 9 لاق هياضح 0 كيري 4م ل ندع لاق رار 0 نيسك لاق ضيا م دناري

 او و امو ميلا ي ىنغو قحسا ن ءةيشن 0 واو كي اكاد هنا فظن! ام

 0 سا موصل وه يب ما كا ١١ يدب نيا هلعسلا

 امو لاق ىت سأ تح ديشرا|كحضف اذه م 17 ةمص اذه نم 5 هلا ذبع نأ اب هل لاقو

 نع 00 هاج امدح لاقدب نه نإ دم( ينربخأ ( مويا .كالذ“ ا تك أ ذأ

 ينام ناف جازهالاب هعلو ةمنصلا يف هباحصأ نع لق درخا اها يدعم ان ان دللا ندع لاو لاق هنأ

 ةثال ددكرلا ىدب نإ امو ماس ىنغ ل لاق 5 لاو م ا سلام كلذ ند هلو 0 ه4هئص

 ضار عال يف تفرس أ« يا هلاو د افسأ هنع تبغ نم ىلع تم * اطوأ و 000 تايؤيطا

 تت ول لاكو مهرد فلا نيئالثب هل سمأو هب د يباق حبصأ * ثل اثلاو رحبلاو

 جزطاب ادرفنم ناك مكحلا نا لي كح ازها ىف نانحألا ا ىلع تدزام يداولا مكحلا

 3 تارضألا هده ةينل 0-1

 يم

 تس وص

 افلخ بيصعع هنم تسأ * افسأ هئنعتينغ نم ىلع تم

 اقرمصنم مهو ب 9 » ادب نيع ةرو ير نك

 افكو يبا 1 هللا ىسح د” مميدجو يف هاد لا تاق

 اقرذام اذا 0 د نرد ن عسمدلا نيب

 يطسولاب عرع يباثلاو لوألا ف مدخل نا ا 1 هلو ماس 0 ءااو ا كب سامع دل دكا

 يلع.س ولاب ليش فيشضخ ميهاربال أءمفو قاطم رصنلاب لمر فيقخ عبارلاو كك ألاف 8 رد آلاو

032 

 تس وك اممو ور“ نع

 ركل ها > ث رد>و هن رحطاو ضاىعالا نق ا "1

 دعا ىلا دلل يذ َِ # ىوطايذنم ضارعالاورحطا

 رجلا نم ا نعت سا < يدلا ىمحت .نارحتللو 'ىلام

 رد نم ريا ف عام د يد اف تم َرَحاَم نودو

 اهم.و رصنلاب جه ملسل ءانغلا

 هس وص
 تسيرلأ نداشأا هيدبأ 32 تود هب يف حصا

 نيشملا يمارالع دقو *+ قاضتلا" ىف: هم ايداع
 تر هناك 3 ان جيا اًهاَذ 5

 بدطلا عقم املقف نيا بح هاحعُش دا اذا
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 ظ جوس راهش لوني ناكو نانو هب هيثم امط لاش نا وذا هل ناكو يع هدنل اذه لاق وه نأ هتلأسف

 5 تممس لاق مهاربا نبا قحسا ثدح اقراخم تعمسو ديز وبأ لاق ناحيرلا برد يف ميا
 06 دق تنكو لاقانريخ بهذ مالغلا اذه لاعاد أمين ل د ادهو لوه نودم ن مهاربأ

 وهو هنع هيدحأ

 ريثملاب كرغأ ال نيل نآلا نم * ىللاتن قارفلا يبق ىلا توكت
 رجا نم يا م ةقرفف ء * |ز زعلا ينءاس اروح :وم دص.,إ ذأ

 نع دعب ىنأ ن يقدح لاق ةيورهم نب مساقلا نب دمع انثدح لاق ىلع نب ندا( تك

 هللا دايبع دلع هيو نأ اموب انحرططأ لاق لضفملا نب ىلع ينثدح لاق كلام نب هللا دمع نب دمت

 هن هس انانغف ناسغ يبأ نا

 ناسلا هقطنم نأ دق * يذلا لجحرلا اه

 تس ل ل يع انلأف فا رصنالا ا 3 < انموب ة ةيش هيلع انسوص 0 هنم ل 00

 الا نع ىلا ىرتتست لاق كل حاصب نأ يهشن 0 يأ هيبنل لاقو هائحاف دغ نم حبطصلتو هدنع

 هعيلشاف لاذ ءافح د اءاف لمفأ لاثف نك هل نادك اك رانا لعتو ناك ءدك ىنمعطتق
 هللا دبع ثعبو كلذ نم انعز تيم وه اذا 1 مانيل ىتاتسا هلك أ ينوتسا املف بحأك
 مهمدلو ةس 2 عبار وه م 0 0 تلاق مث تعج رتسا نار مل ءامم اه رخل كداحف هفأنّىلا

 1 حاصاو هللا دييع 0 لسغو كلذ يلا انكسف مهلبق ن هنا ةتيمو ّ 37 متيم هداه تحاك

 كانه نذدف مه رباقم ىلا هب انيضمو هيلع يلدو

 ١ م هر ايل ا نم + تيس مص ع

 ليس م نييعلا يف قركرت *# يلربعو ىدعس أ عبر ىلع تفقو

 لوبذ حايرلا فانصال هياع # هموسر تقت دق اعبر 0

 قدحسا .نع رصنيلا ىرح ىف ةبايسلاب فيفح جره ماس سا ءانغلاو رعشلا اذه لئاق انل مس 5

 4 ماس رابخأ يح
 وهو عطقنا دقو تودلا نسح هجولا نسح ناكو هللا دبع انأ ىكو يفوكلا ماللس نب ما وه

 ناكو داجاف عنصو هتياور ترثكو عربف همصانو هملعف هقشعتو هيلا لاش ىلدوملا مهاربا يلا درحأ

 هْنبأو مهاربا و مملح نا ع قفتيفديشرلا مدخن اك "ىب سقاشا هل 3 هيلع د هوحمب قحسأ

 لف شاقلا لأ نم ناو طفاش اك مهبل ةفاضالاب ن 0 يداولا مكحو ءاروعلا نب حيلفو قحسا

 يحب نإ لعين, ىح (انربخأ ) هنع ناطلسلا اهضرقف لاملا نم ةرفاو ةء.ظع ةلح فاخ تام

 هس ني 00 نا د ةاخ درب ىلع مالس نب ماس ماس ل يف لاق قحسا نأ هيبأ

 2 نع ىلع نب يحي انربخأو قحسا نع ةيش نب رمت انثدح لاق ساوب نب لطم م

 لح نم قزلاق عماح نب يف لوقت ام ا هش تناكو صازلا امودربل لاق ديشرلا نأ قحسا نع

 022 2555 2 2 ل و سموم
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 اد الا دمت لا حاأ 2 رق رجلا يرخ قف رص لوالا ليقتا: نم طسوألا ردقلا |
 اهونارخا ناب هفو

 عسيطتسا سدلام فاك #« | ربص كنعمس نا بلقلاف

 عيطم عماس مك وهو * ماوه يف مالنا صاع

 م4 ةراتخااةناملا نم سشسس وص هج

 نانلا هقطامت ناودك ع ىذلا لكجرا امال

 نامزلاّ كك.« سيلفز #* امزلا ىلع نيتعنال

 هللا دنع اماق رصننلاب كو ليقن راتخملا هنو ينغملا هبل ءانغلاو يضورعلا نوره نب هللا دنعل رعشلا

 نوه نب هيلا دن ,عوهو ةسفن يف هل نم 0 الا زم هل ىلا مق عقو هنا زعأ اف نوره نا

 امد _ةم ناكف دحا نا ليلا ن :,ع.ضو رعلا ا ةرصبلا اع را عديمسلا نأ

 لقموهو مهف هرعشريك اذ ارب 1 0 مو د5 لاك مهدالوأ ا ناماس لآل عطقناو هيف

 نيزر هف ءرخ اختو هع كاد دحأ مْ هر 3 0 ضورعلا نم ا 0 كك

 انف نوره ل هللا دبع اماف ند أذه نم هرعش 2 ا لعجيو ةج علادبب هي هش ينأف ىذورعلا

 هل دا رع ها م ىلا عقو الو اريد هل تفرع

 -- ءاحاو هيد رك داع

 | عاشم أ لق يفناك هناوةفوكلا ند ةلثخأ ناو ةيلص مك مك يفإ ن* ل لجحر هلا ةيذادر> نبا خز

 ملو الع لوذدلل ًابيس هلءجو اهلجأ نم ءانغلا لمتق دادغبب ةئيق يوبف احلاص ارعش لوقيو يننبال
 هده ىف هلاقاامق نيسحلا ىف دعو هوانغ نودو رهشاو نأ عنصو هؤانغ داح تح ديزي كزي |[

 هلوق هيف ينغو ةبراخلا
/ 0» 

 هايراب كاذوكمأ كيلاف 57 برأي

 هالوملات سني ومالغلا مل # اهديعل قراام ءوس ةالو٠

 اخت دي ااه لع اررض اذكعينايح تناك | توي
 ا هلع ىلإ ءانلاو رعشلا يك نم سائلا نمو ىطدولا يرجي يف قاطعم ليقث ىناث هيبنل ءانغلا |
 || اذه ىنغ دقو قراخم ىل لاق لاق ةمش نب رمي 0 لاق سنوي نب ا را يدبملا ||

 امويتوصلا |
 (؟١)ماظملا كنتي ايمح افناو * امراصو ىكذلا بلقلا مس أ

 نيئادعلا دحا روهشملا رعاشلا قارب نب ر.عل تيل! اذهو (1)



 0 ردي ماا نا نيد شنو منا دهبي

 نما الا

 انني دوس

00 

 0 2 رسن ودمر 8 كنا انوعداناهذهاياولقو همأىلا | واخ مط زنمىفاتيمهودجوف | را

 0 انيلع هفوشوا ناطاسال انيض رعتال أهلا كايدشنو تا 0 26و دا تاق

 5 ازيمت ىلا هتبَخ امم تراخ كانتا هدأ تار مقدصدقو لمقال تنك امتلاقف هلفن ملام

 ؤ ناءرابخأ عم رك ذب كلذيف هرب>و ينغملاهيب ةافويفا مرعب .ةصقلا هذهت 0 دقوهتنفدوا 00

 لاف تونا وبا اقدح الا هل طفللاو تايد نيكل ا يسعو ىلع نب يحي(: ريَخَأ )ىلاعت هللا 1

 * يوهس رك ف يوطا يا او فاض #* طام .-) ىدهملا نب مهارأ تينع لاق يو <لا نن دحأ انثدح

 ا 1 أ لأَعُف ءا زلا 00 كيبأ ةيراج ن كل 0 1 ىلا لاقو اذ ت2 ةئيسوع اق
3 

 | ةيشرقو ءادوسلا ةم 4 رو ءابزلا ة يشر 5 نم هيشرق وي نوع كانَ راوج ثالث ينال ناك

 | اريثك اممسا تا ٍلاقديوملا اذه ارم يدع ىلا 1 ءانغ نونسحأ ءابز اان تناكو ءاضيبلا ْ

 ها هذه 0 طايس ل 1 مف ثن ع ف م اا تدقفشو مع ترو نينغملا تدءيس دو لو

 1 نيسملا نب 2-0 ةياور ن“

 تس وص

 ىومح كاذ نكد ريس امفهض للظ د اري 0 18 0 1

 ولخ ريغ ينناف . يتافثاب * ايلخ ىتاوغلا ىوه نم نك نء

 قحسا نع اهارج يف يطسولاب ليقث يناث طايسا ءانغلا

 ( ةراتخلا ةئاملا ند كس وص )

 راذعا لك دف ترذعاو ئدهج * هد تلال دعا ورسم مذ

 راك ذو مه. ندر ماما لح جةلاج تيوسا فو تتح

 باطرلاهل ليقشو رووشع ١ ةعئضأا لملف ا باطرلاو باطرال ءانغلاو نوشلا اذه لئاق - ١

 ىطسولاب جزه راتخمملا هنْطو ةنيدملب يطرلا عيبب ناك هنال

 (ةراصلاةالا

 عودص هب يقف 0 #3 عسي 5 عدصأ

 00 اهاط 2 مد #7 ييعزنوفحو مهرإ يف

 فريفخ ْن 0 ل و يف وكلا ديزي نب نيكدل ءانغ |او هازق درعا و عقلا ع نياق مسي ل

 اش در ىف توصلا اذه ركذو قلاوال ةواتحلا نانحالا ُُق قحسا َر 9 اذكه يلع وللي ل

 نمانل هيف اَض 1 رك طولا ير<+ يف رولا ٌقالطإب لوالا ليقثلا يف ه نحو نيكد ىلا هيسنف

 2( س هد نا
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 نانا ىذذلا بكت ندا واوا اذه تنك اذا يتلا 1

 اهءعفدق كنع اهامحأ ان لاقف ىروظ ىلع ةبرةلاو فر ظننت ينال وم تلاقف يد أ يند.ساي لاقف املا م اف

 قشتو كننغا ناىت> نم ةيراخلا هل تلاقف اهةشف ةب رقلات يعرف برطف توصلا هتنغو اه 0 هللا

 ةديدح ةبرق اهب اط ىرتشاو هتفحام عايف هعم تءاحف قولا ىلاىمم ىلاعت كلدعال اط لاف يتب رق

 لاقفنيدتهم اوناك امو ممراحم تحير ام ل>ونع هللا لاق م هللاو تنا ةناحنر ايا اي لحر هل لاف

 مساقلا نب نيسحلا ( ينربخأ ) نوح نوهتف كولا نكت ندا لوب عاملا لات 1 لل
 موي يف ًاسلاج ناك يفدملا هناحير ابأ نا ىنفلب ىلصوملا قحسسا لاق لاق ءانيعلا وبأ ينئدح لاق يبكوكلا
 ىديساي هل لاقو ةهماحلب 0 هيا بث وف ينغملا طايس هل 0 قيقر قاح صيق هيلعو دربلا ديدش

 : لاقو هانغف بدنتح نب توص ىننغ هيف نموربقلا ق“

 لومهكياع ينافحاو بود * قحمموكاوهيف نيهر يداوف

 أم بحيعتم فقاو طايسو هلو سانلا عم :حاو هيلع يثغو ايراع ىتبو هنم جرخ ىت> هصيق قف

 كيلع هللاب ين ىننغ لاق دير ءيش يأ مؤدماي كلام هل لاقو طايس همحرف هيلا ماقو قاف ِج لعف

 للف تحمل نا عادولا نا * لبحر كنم ناح ةمامأ عدو
 ليعيق هئثم ندم حرلاف + هفاطغأ تب اءاع تاس ادم

 لف ج مم هاي كلالد ناسح # هباف لالدلا ا ناك نا

 ةناحرا اأ ىسانلا 0 طاش يذمو اعيرص عقوو 6-5 نم دل جرذ 3 26 عطاف هايأ هأنغف

 نسحلاءانغاا ناف ينوعد لاقف هربغ كل نسبلو كصق تقرذ كحنو هل لق قافأ املغ نمعشلاىل

 صيمش طارد هل هجحوو لاق مايا ةعيس دقوا اذا يدوملا مامح نم رورقحال افدا برطملا ينغملا نم

 م لاق يئدملا توأ وأ ى قدح لاق ى#ي نب ىلع نب يح 0-2 ةمامحو ليوارسو ةيجو

 تاك و يبأ داك طايس ناك لاق قحسا ن 15 ا قحسا ن دامحو يعازلا هللا دبع نادي

 ىلعز زءأيبأ هل لاَقف هنأ دوعإ عماج او ىبأ هءاحف ةلع لتعاف رصعلا كلذ يف ناك نهو عماج نيا

 ديسلاو ذاتسالا من اناق مكل تنك فك لاق اهم كتيدفل ىدتفي ام تناكولو حر

 اأأي كالذ لعفأ يل هل 1 اهولحتنت الو اهوريغتال نأ تخاف انوص نيتس ىفنل تدنغ دق لاق

 هنق ىلع كلذف فرعف هنع رصقاف 00 كئانغ يف نوي نا ته 2 0 كلو بهو

 تافعتسا دم .كل ىع مالا دس اا كبلا يتلاسحأ يسنيف ها صّق هيف ن2

 هز ناب سار هل, ناكيياعا رح هطايسس ناك يقحسا يل لاق من هربخ يف يعارتلا ل
 مهدحأ طايس ءانغسانلا ندحأ اتاك ةعرأ تكردا يأ لاقدامح لاق باع هل لاعب براضو لامح

 لاق بعصم نع وأ را اند لاخ ع ( يرخل#)) يداطأ يدوم مايا لوأ يف هوم ناكو.لاث
 ه0 قاع ف دزعال ما 1 لاقف ةجاح كلأ هل لاقف توملا هب لزن دقو طامس ىلع عماج نب لخد

 320 :- لاقادب ح قدح( انرخنأ.) انوُص رشع ةينام وه اهئاف سأرب 310

 تامو مهدنعم انآ هوعد طايل اناوخا نأ ديدح نب رضا 0 ديدح نب دمحم ىنثدح لاق دامح
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 يضلا نانأ ن دع لوقي هفو ساور ينب نع وهو راقئم نب سابع وه هانع يذلا ى ءاوزلاو

 لو ىلع هم نكف د2 نا ا
 لصولا يف .ىغري الو # رذعلا كا ىف

 للا نه مجحاإو »+ وم نك نأ 3 :

 ىغتيام اريثك ناك هنال قالا اذه 50 قحسا نب دامح لاق
 طاب لا رانا حب ا ق * هيف ةاحلا فحازم ناك

 نانع نب هللا دنع هب 2 هيبآ نع فااخم نب نوره ىنثدح لاق فاخ نب نم( يرو )

 داه ٠ نع ةساوسو نم ربا اذه انا عمسأ ملو قلل ءاؤَسو نع يببرلا عيبرلا نب لضفلا نا

 نا لاق تيأاب ءانغلا اذه نا قحسا هنبادل لاقف طايسل و لسوء .هاربا ىنغ الاقدسبأ ن

 | ينج شربالا نب مالس | برسشي وهو امو.يدهملا لاقو لاق طا 5 ف ل

 لاب ءاعجق يسع وأ معناجتالا رنا يشم يطول د 0 كاس تاو
 كدعضا ىد ملاو مهن ومتشي ءا ااا لمحق سما زلالاب> وهي ءاععقوي ىذلا ناكو قدما تافعو ينغملا

 طايس سم لاق هيب أن ع قحسا نب قد لاق ل1 ا :”دح لاقت ءاذ نبدمح( ينرب>أ )

 هاكروا هلا و ا هسءشلايف سلاح وهو درإب موي يف يندملا ةناحير ىنأ ىلع

 لاق بدنح نا رعع ق كتوض :غ بهو ابأأي تنأ يبآإب لاقو

 5 تباعا * قدمو كاوه يفنيهر ىداؤف

 ىلا لجو هلل او 1 57 دادزا دق و نيمشلا ن م هدوضوم يا مدد هصرق قف هايأ داق

 ا توصلا يذ نسما ىنغملا نك ها ا نأ ايا هل لاق كص 3 قش نهم كافام كاع

 اه نعو لح راما كلت نينا نم يدع تا 1 هل لاقف ىمح مامح نم رورقحلل افدأ برطملا
 كوَقلا نوومتيز نينلا ىلاتو كراس كاك نادلا اا 1 َنيدتهم اوناكامو مهتراجت ت تحير
 طفلو اذه ع ا رك رك ذف ةيذادرد نب زيزعلا دلع نب لعريلا اذه ينربخأ دقو هنسحأ نويتُف

 رمع انثدح لاق عسبلا يلا نباب فورعملاييبشلا سنون نب ليممسا ( ينربخأو) منأ هربخوا بوب أ يبأ
 بدنح نب رعش يف كذحاب: ىننغ هيف نمو ربقلا قح هللاقف يتدملا 0 ينأب ص اطابس 3 ةيش نبا

 0 0 ليم كييدو ع ب اذ[ ل ١ ا ل
 قفشم باقلاو تا ااو نوكم :* ةرحمو رك دا د ةفاتع

 قرحيو ىلصي بحلا را بلقو * امتع فو نم ضفرت ةجومىلو

 قاعم اهنم هوحرب ام ىلقو * اميتم ىلها نيب اعيلح لظا

 | ال لجر هل لاقف هيلع ىثغو هنم جرذ ىح هقشف هصيق ىلع هدم برض هافوتسا اهلف هايا هانغف

 ينثدح لاق ليعمسأ (يتريخا ) مدقت املثم ريخلا قاب رك ذ مث ءانغلا كنع ىنغا ام ةناحير ابا اي قافا

 لوقتو ىنغت صو ةبرق اهرهظ ىلع اموبب ةناحير يباب ةيراح ترم لاق ةبش نب رمح
 لذ دولا يذلا الو ىلإ ده ضيا ىايتك ول ان



 جرفااو مارا "املا مازكعا مدلا نوحي لاق يكشف أ يف لؤقتتام لاق كلاذي اع لتس لاق تلك

 فكفل لاق هقح ريغ ىف هنوقفايو هلح ريغ ن نم هنو. لاق لاملا يف مهلعف فيكف كمحيو لاق ما ارا

 عبتت ءالؤه لئفأ ةبار 1 ا «.أنوكييو هقحتو نمو هلام هنوءاظي لاق مديل ىف مه

 لهسلا رمحأ بيطا را ىأ لاق لق لاق ينأر ىلع يناتع ل

 ذا امأ لاق بيحت نأ كاست ىلع تيحوأ دق لاق اذ- ه نع ىلثم كانت | كلو لاق ليا نع جمأا

 "1 ا عاف نأ كونا لاق نلساو دعا لومار عد ركسأو ىوقأ ل بجلا 2 نافذ تل
 ع

 بتاوذا ع نم دبال لاق اذهل ثم ن نتسسرال | كلو لاق ناحر أ قاوزمأ ضمرهمار يناوزأ |

 ع

 ىف ل 000 ناحر للاورر ازا رس | امأ لاقف ردغت وأ

 كاش يذلا 5 دلل ةحأ اءياعو كي ع لاق قدزرفلا مم 00 1 نيلجزلا

 ادورب تومرضح راحتلا يل * اموطن دايغ |اعم دأر 0

ْ 

 اوراصو اواو 2 قدزرفلاو رير َ-ح صيف اوبذاجم دق سانا ناكولاق اهر 7 وهف لاق ريرج لاق

 يناغضةهف نيشرام 3 نا كلا نيده ناب يا نا متدرأ نا لامك كلد ف هل نيمكح ىاهملا ىلا

 مهول ف ةارسشاإ معا سديلع نوهمن 5-52 ىلع مكلدأ ينكلو اهني م كل تنك
 0 10 تا 1 5 هباح أف ا نع كدا , ديبع نأ رد 5 كا كارلا 8 هاف مققاوت 0

 0 17 نم ةأسما نأ تئدح لاق كورد نب نلوميم ىف 0 لاق ةاظحح رفع> نبدمح |

 كك يد مهسحأو يدعو 0 سانلا عجشأ نم 5 000 0 ةءاحفلا نب ىرطق

 رخو سانا ىلع لم تناك اهنا اهدهش نم قرون كلذ ىلا بي ملو مهدرأ مهنمةعاج اهم طخو

 هلق ىنع .لمح ىيفالأ * هلدغو هنهد تال. دقو 2 احأ

 كا 1 نرخ لثن اهردس الو ايلق تاز اق تاوهالاوو ءاب الات | مودفب مهو لاق

 اذالالعنبةد عناك لاق يدعن منيطا نعي ردعلا انددح لاق سارف نب ميطا 3 د !انيدح لاك

 مكيلعأ رقأ مكبلا بح اعأ مبلل وقف كسلا نمنات هيلا جرخيفوم كضعا ىلا جرخيبل مهادات سانلا فاكت
 ةقسفأب 0 لوقق ادعت اقكتو ف رعم لثم هانف ع دقف نأ هلا امأ هل نولوةف رع 1 ناد لآ“ علا 0

 نوقرتش م * اولع ى وح مهدشنا بو .هدشني لازب 2 000000 تيل طا

 1-5 هيلو طايس طا 6 0

 ةياورءانغلايف امدةمناكو ةعا ارح اوم 2-0 تعاون ٍ 5 هللا ل .عدمسأو هيلع باغ بقل طابت

 1 ءااق واذخادت 'عو ىبصوم امها ر .اوعماحن بأ دا 0 ذلايفادودعمبرضلا يفامدةموةعن هصو

 ءا رعشلا ضع لوي هيف و عماج نب أم اجوز طايس ناكوست 5 || ساو نءوههذخأو ميدقلا 5 ءااا مدار اجز

 ىداوسو قدازوطاسن ل د يناحشالا 2 || تك

 يسع 7-0 ريطل ءانَغ نتحمل بهذ دق طاب كاع

 أورال يننافام طامسل 2 ءانغ تءوس اذا 1



 (ه) 3

 كيس صسسسسسسسسسسسسسسسسلسلسسسلسسسسللسسس ص 777سم

 ةقارزالا سعاش لاقف رثك ددع دزالا نم دعوت قعر لق
 اها د فاط دزالا خويش # ليجد نه رظنمي ءاح نه يرب ١
 5 . و
 ممم رذا سىعاش لاق 4

 قرزالا نب عفانب نوملاظلاو * ةجحثداولاو ردد ناتمش :

 قرط» ا هحعجرصا ال نم د عقاو هلا ال مح توللاو ف

 قاغب هيصن : ند نول تن د هباصأ نينمّؤملا ريمأ نكاف 3

 لك اق ىمشعلا هليأ ديع نب اص نإ هريذ ف ينئادملا لاقو دريملا ر 6-5 مف ةءاحفلا 6 يي رطق لاق

 دمحأ هب ينئدح ايف هيببأ ن نع ريرج نإ تعور 0507 اك سشادخ نب دلاخ لاقو كلذ

 نب بيح نأ 4 1 نع ريرج نب بهو نع هي ل نع ةمدْخ يبأ 3 لمحل نع ءاشولا دعما 6

 ميكح مأ قلا ملام شيعلا ىفو / دييعارا هاا ىف ىلإ كر

 اهلثم را لضيبلا تارفخلا نم

# 

 مقسأ الو كف يذل 2 :

 )١( مم اح ريغ ىهدلات اثات ىلع ** امهحو مطلا موب يا كرم_ءل

 (؟) مثل ريغبر + |يفيتفناعط * ترصبا بالود موبينتدهشولو

 وف ملسو ريس نم م ايتإللاو #2 لئاو نب ركب ءاملع تفطةادغ

 ميك ا رودص انتو * مهدالب وحن نويزاجحلا لامو

 (5)موعتىهفدزالاخويشتلوو * 0 نوأ سيقلا ديمأ ناكو

 : اأصءقم رثك أ ناك اموي رأ ف ملكك و ظلاف نم امد جي #

 2 ىلع اع ا ادح هدرا مر تاكيمالا بر سغا

 مح بدو بالود ضر هلا ارم ك١ مو بالودب رع

 ميرح لك رافكلا نم حيت * اناخو كاذ موي انتدهش ولف
 معأو هدنع ندع تانج * مه_سوشت هلالا اوعاةمشت تار

 ةارسشلازاك لاق طق رالادالخا انثدح لاق ةيش نب رمع انيدخ لاق ىلاهملا رنصن نب بييح ( ينادح )

 مهضعل جيمالف ترك ىلع كلذ ريغو نيدلا ا 0 ممل ا نوفقاوتي نوملسملاو

 أ ان ةدنع لاقف ترش يف اهو ىلا باح واو حلا لاله نب ةديبع اموي فقاوتف امش
 1| دق لاق كلذ لثم يل تنمضت نا م لاق اهنع باوحلا ُُق ا انشأ نع كلئاس ىنا ةبار>

 ميك 0 ليا رودص انتو ىورو (*) مهذ يورو ( ؟) مثل د> ىورو )١(

 لماكلا ىف م يناثلا ردص فذح م فوذحم تبلا اذه زحتو ( 5 )

 مل دس )و بصخ نه : اهنالخأو 3 اهدح لوا سقلا ديعل ناكو

 موعل هللا 2 اناطو موعل *ىغولاةمو>يفدزالا>ويشتلظو



 "1 ل كر ىلل نكي مذا بلطملا اوفاع يح ةيازلا ةرسلا لهأ مقادن عّسرلا لق املف لاق
 اونعاطت هلثم اولتتقيل اديدش الاتق نيمو هلبقو ذئموي سانلالتتقا دقو يريعا باب نب جاححلا ىلع

 لحرلا نك يجو .ةوق مهم دحأأل قبي ١ ىتح ديعلاو فويسلاب اونراضت مث تفصتقت يح حامرلاب
 00 نومداكتيو ةراححلاب نوما تن هاك ىو ءاعالا ند اقشا ىد راق لحرلا ترق مهتم

 0 1 2 لاك اهذخأ ن ه عنتما باب نإ جاححلا ىلع 0 اهوبأو ةيارلا موقلا عفادت املف

 روعأ 2 لاقذ لتق 0 ا 0 ا ةبارل اهنا لاقف هم 0 اماف اهذخ للام

 011 تح نق" فكحمو ءاوللا دم لتقلا فوخىأتف كيلا اهوريص مث * اهرمأ لع ترعلا تعراف

 اوراصو فوفصلا تضقتنا تح اولتتقاف مهضهانو ءاوللا ذخأف 0 م 1 كت
 تح لمحو هيأيع ضمغل د لعحو نشاوحلاو 0 دع قوقل جراوخلاو سدارك

 00 امد رطقي هفيسو هسار عفرب مث لتف دق هنأ نظي ّىح لتقيو مف نءطلو ةارسصلا ف نك

 تت رذعأ نب نار تان نإ جاححلا يتلا م هي 01 ىف موق ل لك نياق نسل دارت :نماكلا ىريف هيلع

 حصأو اوزجاحت مث ةلوج امهْنب سانلا لاو هبحاص لتق امنه دحاو لك نيتبرض افاتخاف يب ءارلا

 تلاقف جراولاب الا فرطمط سبل مهرمأ ينادغلا ردد نب ةنراح اولو ومهتماعبر ا :رسصرالحأ

 نارمء اهبا يثرت هليقو باب نب جاجا لتاق نارمص م ا ىعو ةأرع كا ٠ نف 2اس

 رح لا يفهللا وعدينارءناكو *# ةرهظو 07 ع دبأ للا

 ردغ ةداحام يدبب ةداهش * هقزريل ًانالعاو 0 هوعدب

 رك ذلا ةماغرضلاك نارمعدشو #* ةم>ا٠ رح نع هتباح يلو

 للا حتف اذاف اون نأب مهف ىدان ةيارلا هيلا اوماسو ةسايرلا ردب نب ةثراخل اودقع املف لاق

 فرط مهم 0 سلو اوقتلاف سانلا بدنف ةضيرف رداد يلاومللو نيتضي رف ةدايز برءالف مولع

 ةماعلا ن < لقا دا كلذك ,ث ايف ىلتقلا ىلع الا نمل انت 0 تاحارجلا مف تششف دقو

 مهئاحسا عم نوحيرم مهو اوءمتجاف نوعبرا مهنا لاقملاو ناتنام منا رثكملا لوقي ةارششلا نم عمج

 لاقو مزهماف حار صك ودب ن/ ةنراح ار اماف نيملسملا ىلع اريح ةدجاو ةكك اوعنتجاو

 اويهذاف ملكش ثيحو * اويلودو اوينركأ 2#
 بارعالاةضي رف ناتيصخلاو * كديبعا ةضيرف راما ريإ لاقو
 '”0 تو قرن لحد يشأ وقلأف جراولا مهتعبتو نيمزهمم هرثأ ىلع سانلا عباتنو
 ةارسثاانم ةعطق تقطوناببش نب ورمي ينب دحا ةلظنح نب لفغدقرغ نمث ناكو مميش. تءاسو

 تح ةارثلا اولئاقو مهونواعف مت ينن نم ليخ مهيلع تفطمف مهلع ارك سلا دع لك

 ةارمثلاو ىريت رهب هعم نمو ةثراح رامف سانلا ةيقب تربسعو يبات ىلا اوفرصناو مه وفك
 د سعأ نه دح وهو 9 باه 1 0 رفص يبأ نبةصق 1 مولا دزالا ىلع ناكو مايأةنال اوماقأف ز و اوهالا

 كاف الا نم تطحا لباكب تييصأ تلا يدب ناك ةحرالا تيار ينا لاق كلذ تنك و اولا ظ

 ظ هالتش و هالثتسا لاشوبلا 0 هداكنسأ ( كاف“ ) دع موس لتقف داعم لب الا لأ لتاق دغلا ناكاملف
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 )0 سهلا 7بلس ببببتتببببتت مم  ااتااش-ي1]

 اطامعأو زاوهالا قوس ماقأ مملاقع كرا 0 مههاذمو جراو ا 3 1 تل 1 قرز لإ نب عفان

 تككشو كناعا كعل ترفك دق كة هناارعا هلت تااَقف كلذ ف 6000 امه ناكدقو سان | ضرسال

 0 ثا رافكلا لتقاف ناعالا ىلا ردكلا قم" ردك تع ناو كت وددت كَ 9 م هنن

 ضرعءتساو اطوق ليقف ارايد نب رفاكلا نمضرالا ىلع رذنال حون لاقك نامبصلاو ءاسنلايف نع ّ

 5 لد اوناك او ريك اذأ ءال* وهن نا لوشإ كح نادل 1 ءاسنلاو لاحرلالتق ف 4.ة رس طس وسانلا

 عضاو فر.سلا عف عفر هّثأم ُْق اواذدبو اعمح ل هيج نأ ىلا اذه لثنا لكت اد *ىطو اذاو

 رس 11لعأ 3 عانراف داوسلايف هلا مع اشفو هن 00 تل شاو را اضدف أَو لآ ىحيف ةيأم ما

 نأش ارخ نب دلاخ ن2 نب ريهز نإ ل نع لع نب نسحلا ل ينئادملا ن نءازإو ا ٍ

 دخلدا موقلا نيبو انني سبل هلا ولقو مهرمأ ةبل لا اكشن نس تح الا كانا ل

 ماوس يف ينس لثم باورفظ ا رتل لا ط لاقف يرت اك مهتريسو ||

 هللادنع هان )0 حالسلا يفلحر فالا ةرسشع هيلا 0 :+اق نوح الا مضر رحو ؟ودع داه> يف 1

 ةعيبر نب 0 سبع نب حسم مط راتجاف ًارينأ مملع لو نأ هلأسو لفوت 5 ثرحلا نبا

 ينا لاقو نال نع لفات مح نم دش اماف هعيشو مولع اغا ايد اعاد اير 0

 يفر 0 اق ملم ت ترفاطظ نا موق فراخ ل ىلاو ةضف الو بهذ رايتمال ت> رذاق

 ىضمو ريتش 0 نا عجرف ع-جرياف ةأي 55 0 نهو ضوساف داهحلا ةناش ف . 1 مهحامرو

 كريكت نع (ديدش ذاق اوقاف قررالا عفان مهلا جرخ بالودب اوراص املف هعم نوقايلا

 ,أ ةكردملا يف لتقف دمعلاو فويشلا ايراختو نئقلاو حارا تدك ليلا ت رقعو حامرلا

 0 عفان لتكو نيتسو: نيم هسا ة لا يدامح يف كلذو ةرصبلا لهأ ىلع وهو ندع

 انور القفو رك ل مم لق يف > اورباصت نير كانا كلذ نم سانلا يدق اسأل

 0 مع نيب اعقاو ةارمثلا قا دكر هدأ تناكف لير ا ذئموب ة ةارقلاو نيركسعلا

 | ناكو ينادعلا ورم نا متسبرلا غانا لع تفاح اق 0 در رد و سييع نإ ىو سود
 قرزالا نب عفان فالختساو ةرهس نب نمحرلا د- عام 2504 تيصأ هد تن مدحالا هل لاش |

 نماعي> جراوخلاو نيماسملا اسير ناكف عوبرب نب طياس ىنب دحأ روذاملا نب ريشب نب هللا دنع

 تاصتاف عوبري نب طياس ينب نم ةأرشلا سورو عربوب نبةنادغ ينب نم نعلج 11 سيئر عوبرب يي

 هللاَش ةلهاب نم لحجر قرزالا نب عفان لتق يعداو هربخ يف ينيادملا لاق اموب نيرشع مم بركلا

 ىف تار اأو ىداني لجرب انآ اذاف درو نور لع هلل اك تنك لاق كاذددس ثدحتو ن0

 قايد ند لقتنأ انأو ىبلطي لعحو هنع تافاغتف ةزرام املا ىلع ضرعي هب اذاف مع 0 نم

 ةننلا َتِح رخ رثك أ املف ةزرابما ىلا يناعدف تعجحر مث يلحر ىلا تر هف ينابازي نسيلو سيخ

 نيد ىنن 21 دق هارخا يساذف هتلمو 5 تدخأت تلازلاو 0غ رصف 0 نيتبرض | ناسا

 رم م نا شيلا ىلوو سبيع نباو 6 لق املف اولاق هب راش تل ديف اعفأن تن

 ةلاحمال لوتةم يفا داع د لاقف موي تاذ حب ا مث اموب نيرشعو افين ةأارشلا لتاش كب

 1 22 7 22 2325 0 جو مج تو و 2و و و و تو وح حتصاسح
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 سس
 م7 ةراخإ ةثاملا نم كسوص قهعو

 مكح حالا نقلا ىف كو ا را ةالاواشت تاق اذا
 مها وذ طا دال 1 تدبأ 2 00 واد 1 ردد 0

 ميع كاطإو قلخ نيا عم * اهنازنآملاةطوطخماطخلا فوطق

 يراعقل 0 مومو ىمشيعلا هللا دبع نب اصل هيورب نم ةاورلا نق هلئاق يف فاتخم ر ءشلا

  اهدح ا نان هف هلو طايسل ءانغلاو يركشدلا لاله نب ةديسعا هيورب نم مهمو ينزاملا ةءاحفلا نبا

 ( قحسما ن رع رصلا فارع ف هباسلا لاق تح دار سر را لع رض وهو

 ا ا هه مكح مال رك ذ اهفو ةيفاقلا هذه ىعو نزولا اذه يف ةديصق ةارشلا 00

 0 ءانغ 0 لور رحلات عد لو ةيالثلا ءارعشلا ءالؤه ىلا

 ف تالا هذه

 8 ريغ بر ا ُق ردا #3 هل ولو

 نب بهو ركذو انقلا ورمل هنأ يدع نب ممل 0 ةءاحعفلا نب يراطقل ملا ناك 5

 نب دلاخ 0 ا لاه نب ةدنمل هناا وأ رك ذو ىميمتلا مه- نب تنم هلا

 سنويو قحسأن ء يطعسولا يري يف ةباب كلاب لقت يلا ديعمل ءا دءلاو فلا فعل هلآ ا

 - هذه مكح ١ ا 8 0 0

 نم 00 اود نيبو مب زاوه اللا 0 نم ةيرق ضو باذلوُد ةمقو 2 البق لاارعشلا ناذه

 نهللا كدسع ةفلخ 200 5 نك سماع 0 8 نيدو ةقراز الا نيد برد م تناكو خدارف ةعبرأ

 ن ذجحأ برها هذهاربخ ( ينربخا ) ريبزلا نبا مايا ىف كلذو بلطملا دبع نب لفون نب ثرحلا

 نع يزارلا دش نب هللا دينع | ينريخاو ينئادملا قع هش لأ نع ىرهوجلا زيزعلا دبع



 ي نم سداسلا ءزللا © ِ ْإ ظ 6 1

 0 1 ا آذآ هس ١
 .«ي

 تا / 1 0

 م

 ا 0

0 
 0س
9 
3 
2 

-82 

 0 ١ هللا همحر 0 0
-92 

 هازل تلا ل 2 اك ل 8 ' ظ ( اءر نرشعو دحاو نير دام ءزج وهو )) ة-
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 8 يناهصأألا جرفلا ينأ مامآلل يناغألا باتك نم سماخلا ءزيلا ةسربف ن-

 هرابخأو ىلصوملا م 0 تسأ

 ا ةمره نبا 2

 مهارات 0- 0
 هسنو ىريشقلا ةمصلا راخا

 هلو سس نب دواد رابخأ

 هيسأو نا راحل

 هيسنو نادم ىثعأ رابخأ

 هلو يرصتأ د رابخأ
 ه.سلو ةيوارلا دام راجل

 هيسنو لدانع را

 هو رك الا فارما احا

 ل تمت 1



 نئاعظ نم ير' له يليلخ ريصب
 أمدع ةعيدولا وح نم نلمح

 ةغصو أرذشو انوقاي نيلحم

 مطاج ىدحن عزخلاوىرقلا 0

 هضاس كيريهجو اذيحالا

 الاح ةميطف يحتسال يفاو

 ان قرألاو كيال ىاو

 محارل ىصولق تاك ناو يفاو
 امطاف(* )درفلاب 7 وكلاب ىملساإالأ

 قاع نأ يملعأ مث يماس ايالأ
 ةدلبب ءاسنلا نأ ول. مطافأ

 هإايلخ. مرصي دولا وذ اشيام ىم

 هتعطاف ةفلح بانج 3

 د

 هيأ سانا دمك 6 قا ن ِ

 احاو م 0 مح 7 5

 سس

 اكاقملا ندد او - نحرخ

 ايارضلا ن ىلاعت

 ا[ 0 0 اعزحو

 (؟)امراخلا نع رتحاو ارق نكروو
 ه- الإ ىف ىناملك تالدجمو

 اهءاط ةميلطف ى

1 00 
 امحارملا مطفاي ىف و اع

 امئتالّتم ىوالا فرص ة

 امطاف كالاوت نمد ىاد رف كنا

 اماه( 4 كتنماأل ىرحا تنأو

 املاظ ةلامال هيلع (ه) بضغيو

 امدإب تنك'نآ"ءوالا لو كسفف

 عال يغلا ىلع مدعي الوغي نمو

 اجلا قيدصلا مول نم مجيو
 اان ناك نم مالحالا ىرتمت دقو

 داو ادع
 د قلت نأ ةفاخ

 #آ

 لهر مرذملاو نعءاطق نعزيجاو نادع نردد نءطق ياام راخملا نعزبجاو أوق نكروو )0غ(

 كتمت ال يورو (*) قلطلا يكوكلاب ىورو (*) لابخلا يف قرطلا فارطأ مراخملاو ليطتسم

 يرامالان | ها بضغل يا دعب يورو هر

 ءزولا هيلو سماخا ا مّ

 نم توص هلوأا سدانلا

 اذ ةرافملا هاك

 والحلا تلق

 سما
1 



 كنا

 اذاو كيذخشباذهام اط تااقفامالوم دنع تد ع دغلا نم ناك اذا يح نالحت ةنبأ دنع تابف

 ةليالا يعم تاب لجر راثا تلاق عاما دنع اهايا هزفح ةدش نم طايسلا ران اكو نينا اهئاك د 3

 قش هناق ٌتلاق كلذ لش ا ملةيشعأاب و 8 اليم الحر تي 53 دّقل | 0 ١ كلا ةيلطاف :اك دقو

 ران الا هذه يف رئأف يم تايىذلا 0 هتيأر يذلا ليخلا ي حفلا وهو اهاعرب ناكو هلبا ن : 2 لكك

 كاتسا نافاك اوسهي طعأوةن اع ساحب نأ هيرصو أره هل يمدقف كانأو دغ ناك اذاف ةمطاف اهأ تلاق

 لاقو يف هيلعدمقا هلع تلاقفر مجان هاف ريخ الف 21 رمح ا ىلع دعق: ناو هفريخ الف 2 هب

 ,. ةمطاف نال نبا تنأفدي كاع -اوهسأر عطقفكاوسااذخ وهي اع دعقب نأ يناودت محو هيَ ن> دف ىن 6

 : هياحكأ فرصن اوارعم يضف قاعتنتناك م هب تقلعتف هب بتنا تلاقو امحهبتدادزاف عنص صاع 0

 لوح بارتلا نورثني سرحلا ناكو شقرملا نالحت توب تقلعام دشل اوقرصنا رح موقلا لاف

 نال ةنبا الا املع لخدي الف اموسرخو ع ٍنيح ابوث هيلع نورحيو رذنملا تنب ةمطاف ةبق

 2 الا ' هل نولوقيش نودوعيو اه ملا لد نم 2 نورظنيف ةفاقلاب كلملا ثعب دفغلا ناك اذاذ

 بو اهطن ىلا هم 0 اه روهظ ىلع اشقر نالخحم تنب تا ةلسللا لات كك اجل نالحم تئنب

 تنب رثأ انرظن اولاقف هيلا اوداعو اورظنف ةفاقلاب كلا ثحب حبصأ املف اهعم تانف اهلا هتلخدأو
 لعشام ىري كلام نب فوعنب بانح نب رمي ناكفاهلا لخدي انيح كلذب ثناف ةلقثميهو نالحت

 00 داكسالو كيتك الو اش ىدكتال ,ادهع ينتدهاع ن نكي ملأ هل لاقف هبعذم فرعي الو
 قاطناف كلذ ىلع فاحو اهيلع ىن 1 وأ اذا كلك الو كع را هل لاف رخلا شح

 عنصإ فك هريخأو فرصناو هف 1 نالحم تنب هيف دعاوي ناك ىذلا ناكملا ىلا نفل

 عنصو اهب ىلا هتلخذأو هتلمتحاف نال<ك تنب هتاف ا ناك تانج نب ور نأ ريغ نيهباشتم اناكو

 اهمدشهتمف دف دعري وه اذاو هن ا د رعش تدجحو اهترشابم دار ا نككص 0

 ععوم ىلا قاطناو هب تسهذف نالت تنب تعدو يديعملا دنع رس هللا حف تلاقو هردص يف

 م اهعطقف هعيصإ ىلع ضعءؤ حضنفا دق هلأ ع ذالك أب مو ةر لا عر دق هأ ٍِ اءلف هيحاص

 سقس لاقو عنص امث ءايح اهبف امم ن اك تلا لبالا ينعي هف نام ىذلا لاملا كارو كا ىلا قلطنا

 كلذ يف

 اهطاف مويلا ىل مرصال ىملسأاب الا

 ةلاغ عرف نع يركبلا ةنبا كتمر
 ااد كلو مادام اذباالو «
 امتاعن نلحب صوخ انب نهو *

 ا.كارتم نك مل اياتتلا بذ_عو * دراوب ليد>رلا موي انل تءارت

 ك1 3011 اقرا نسملا نم # ليك قوز لا ناتج ع

 )١( امعان ةليذولاك اليسا ادخو * امصاعم اهنم لاضلا تاذب كترا

 كر رع زاك تعراو تاع اذان ع كو نأ لع الع“ هلق اك

 ةمئلا تارم هلي ذولا 10
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 ضعف .هتدأنو اهردج نم ءامسأ تعلطأ, هاداح اماف ل١1 مهءاحو مدقتف مدقت يدارملل اولقو
 يدارااابب يضموموقلا نعدادرو ءالدق مرو اوخا هكردا يت>اهبرقب راسو هسرف نم
 كلذ يفلاقف ا قارفل تثق لح ينغلو هيحب اهةحلاف

 سباسب رفق ريطلا اهنف ططخ * سرا ودلا وسرلا لوا نما

 ضب اع أ يف لافو ةليوط ةديصق هو

 هااضتنا كا ءاما ىلا فود ةبابص جوجالا بلقلا كلاغا
 د صا! يوولا كاذك # هملق ا اس الو مع

 هاك رورأو نيشاولا نم م خل # ي اند ا ب>يفؤرم ءأيحلاأ

 هماغو دا لا ا * املاءتنك ناسفنلا ا 5

 هبلاصودرو فاقفق ينع نعزي * يأ تا سفْنلا ايكد ادا

 ناكو ىرسأو الام باضاو ىف حض ناردح لل ىذ لا ا عقو ( ورم ونا لاقو)
 كلذ يف ىثقرملا لاقف ربك الا شقرملا هعم

 ركل نع 0 يش صاع ينب كا 2

 رحسلا موخح ل رح

 تنم ا 3 رغا نار 3 3

2# 

 خام اوراس حل
 0 ةدهم قىرسلا) توج لك

 ررغلا قوف 00 قارب # أوأر قَح -اشلا ا

 0 نيح لبق ينردصأو 2#

 ركع فحص يدل ميرك 3#

 رفع دق هه>و لدحر نمو نت

 مهردأ 2 مم افأف

 هتف رطخح ولسش براق

 فقع ض نم نارح ناكو

 0 ةفرااو 0 0 لاق 7 و نب ةفر 1 مع رغضالاو ا 2 5 نثقرملاو

 تل م لاق ةديلو اه 5 00 :| تا ةمطاق قشع يذاا وهو ار | ص اطرطاو نشقرللا 0

 ند هّوطن "لاق بايشلا هلو> ةليل لك نفر سرا ناكو سرد هيلعو رمصف اهل ناكو نالت

 لاقف اهدنع تري ءاملا لها نم لسحر ةليا ص ىف ناس تلا و لل

 أميدحعل نع الحر هع لكص ا نال ع نأ نةقردل كلام ب قام نب ور<

 سانلا لمح ا نم ناكو يامظ هلباكرتو ءاملاب ماقافهلبا قرافيال )١( ةيعر شق ص ناكو اهعم تددف

 شقى ءاش ىانلا لا رظنتفرصقلا قو كعش رديت تا ةمطاق تن كو رك ىننحأو اهحو

 دحم رث كلا يعرلو ريكلاو مضلاب ةيعارتو ةياعرتثو ففخن دقو ةثلثم ةيعرب لحرو )١(

 ها لبالا ةياعر هانا ةعانصو هتءائنص 0 لبالا ة ةيعر



 مف (ا١م8)

 رع ىلإ الظرف رع هب ىلام تلاقمئاخلا اذه ام ةيراجلل تلاقفهتف رعف رانلاب تءاضتساو هتذحأف
 تلاقف هاعدف كمنغ يعار كدبع عداهل تلاق ىنتوعد مل اط لاقف اعزفلبقاف نار فرش ىف وهو

 لاك راح نيك لام ,و لاق نابح فوك ىف لجر عم هتدجو لاق مئاخلا اذه دحو ناد

 را ةتكارت دقلو وه نم ا 2 سل كاف ءامإ هرقل ىذلا ناللا ىف هنا

 امامحو هسرف 5 رف هبلط يف ة ءاسلالحأف شقى مناخ تلاق مئاخلا اذه امو اهجوز اهل لاقف قمر

 تاو د[ لقالاقو ءانما دنعتاف امهلهأىلا ,هالمتحاف امهلايل نم داك ط2 اناس د نمت

 دو2# ناو ,ينقرأت * يميلس نم لايخ الامل 0

 ديعب مهو |, اهاهأ نك داو 8# لاح 0 ” دا تف

 دوةوىطرالا ىذباط بشن * رانا يف رطامس دق نا ىلع

 ه1: نالرقو مارآو * قارتلا ضيب امم اهلاوح
 شبع سؤ جاعتال معاون

 0 ثلا ءاطباعم نحرب

 دوهعلاو .قئاوملا تعطقو 8 وةدلسب نكس

0 

 ا الو ورا قماوأ *
0 

+ 

 1 داصا قامو * يتبع ناحيو يأ ىلا اف
7 
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 د

”7 

 دوربلاو 2 احا نوماع

 : : ص 1
 )١( دي>وعرف اط ه4معنم راب ندحلا ةليساأ برو

 دوب فاز لولا ىتت * بذعتبالات يتشرشاوذو

 ديصقلاو بئاحالامرازو *# ينايش يف انامز اهب توط

 ديد لصو ممم ناع ا نابل

 د[ لجر ين © لفشلاو قرع ينأ ريغ لاقو ) دام صضرأ ىف نفدف ا دنع تاف م

 ىدارملا نماه وبأ اهج وزف اقاممناكو شقر ما امطخو ءامس ا ارسومن اكو لازغلا نرق هل لاق.

 ىعو اهملع لها فاح اندنع نأ ها اءاف هتاتقال هب تار نمل لاقف شق رص كلذ ىلع رهظف أر

 "0001 1 يدارلا يو هلبا يف شرع برع يح اب اوطيزتق نشقرم نم اهلنا
 سجوأو يملا يف يدعل ثدح ام مالغاي هل لاق ةف اءظع قرعتي امالغ يءر ىحلا ىلا شق عجر |. اف

 لإ نك رملا عسب حرف فوع تب ءاهم ا هلآرعا يدارملا ىدتها مالغلا لاق ناك الل ةفيخ هردص يف

 "اص و كل

 أولاق شط علط أملف قار أ 0 5 و موقلا ا 1 عباو مالا ةهيسر ف ىو هم ل سياف هيح

 5 يباطاف كيلع رع ل ال | ولاقو 2 لود كام كك. د ناو سقف ص 0

 هوذدربف هنوذأ هقحلاب قى كلم باط نع كئثيدح ووايو كرض ذل تل م ىلإ ال هناف يرفساو هيلا

 ىا فوصوملا ءاقباو ةفصلا فد هنف دهاشلإا ه>وو ماشه نب دهاوش نه تبلا اذهو )0(

 لب نيقاطم ديحلاو عرفلا تامماب لص ال وهو حدحالتيبلا نا ليادب ليوط ديحو محاف عرف اط

 ححرصتلا نم هأ نش وبحت نيف هل نيفوصوم اماما
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 هتعدف اهحوز هل وعدم 0 اهىمأف ى 2 را ًاقيشع ناك ةليقع نم 5 ايو هل حد ءأو لق 5

 ةيلط ف ىغمو ابكح 1 اهابإ را يدارملا بلطيل اهراضحا ةصان لحاوو هل 1

 ضررا صو ناو لسع ا 010 انيك الر ايار ا لمحيام ىتح قيرطلا يف ضرف
 هكرا اط لوقي ةديلولا جوز شقرسم عمسف سشقص ةدنلو دارا ىليقعلا عمو دام

 ينيعيطأ اهجوز اهل لاقف كلذ نم ىبت ةديلولا تاعجف اعوجو ارض هعم انكلهو امقس كله دقف
 ءدلو: بح اناكو ةلمزح هاحأو ةسفد هوهأ ناكو ىتكر نشقيم ناكوي لات مانو تكا

 شقمبتك ةديلوال ىليقعلا لوق شقسم عمس املف طخلا امهلعف ةريخلا لهأ نم ينارصن ىلا هيلا
 تايبالا هذه لحرلا ةرذؤم ىلع

 ةيييسجأل ناك ا
 انكي ل 01

 نسولف تد ررع انااا

 (50المفتالنأ نيهرحاورلانا
 البقم ايس عارسالا قب ت 1

 المرحوتسقل ا

 ارا قح نادب ا ا نأ 6 ردو كرد هلل

 6 القث.ًابعباعحالا ىلع يحضأ * اشقرم نأ ماوقالا غلبم نم
 الهعم ةعببض يب عمج باغ ذأ # ه واش عابسلا د 7 اع آو

 لحرلا ىلا ةلمرح رظنأو شقرملا تام الاقن امهلجا ىلا اجر ىح هنارهاو لقعلا اسرق لذ
 هل انتضر اك دقو "اهيلتتف نال 301 اهرمأو | امهفوخواماعدف تايبالا ًارقف هله لش

 اي بيتا اننا 7 ننا) نت

 0 ناك أ قرض لأ فرعف هريخ نع لامف ناكدملا نأ يح شفرملا تلط ف ف عض ضوملا

 نم هل لاق هب رب املف اهم ماا | رعأر ليقاو هيفوه ىذلا راغلا ىلع و مخل مهاذأ يف َدح هق لزب و

 وه اذاو نالف ىب ءار لاق 0 3 ه يعاَر و لاق دام نه لحر نأ سشقص هل لاقف كنأش امو تنأ

 امم اوندأ الو ال لقب كيا كح 0 ماكت نا عيطتستأ ن 03 لاقخ هايس جفذ ي عار

 تيلحم اذِإف اذه. ىعاخ يدي هل :لاقف املي ام اف اع ال باحأف ةللك لك ابراج ندا 1

 2 كلذ لعق 1 نا لهو عار هبصل ١ 00 هب بدصم كناو هق رعدس اهماف نهللا ْق هقلاف

 هب 000 تقلطناف هيف متاحا 4 ط زيعلا اط باحو جد قلاب ةنبرا الا تحلو اأو متاخلا يعارلا

 ميسا اش مئاخلا عرقف عنصل تناك تالذكو هس رمق ا ةوغر ا تت 3-1 امل امدب نيد هتكرتو

 ىرامالا نبا نم ها نائح رفعح وأ لاقو راتوا رابح تك بيلا كلذ مساو )١(

 ىلغغلا تلفن ا تانلضنملا يف ىورو (”) الذمتال نا نيهر ليحرلا نا امولت يورو (؟)

 هذه ىلع فلالا نوكتو ريجالا وهو هعم يعري ناك ىذلا هفيسع ىلفغلا ىرابنالا نبا لاق
 وهو سداسلا لبق ات تايلضفملا يفدازو (5) قالطالل هب وارلا

 الجو لابلاب هيلع يثعأ * هتكرتف هفناب عاسلا بهذ
 يثاالا لثيْاو عابضلا رك ذ وهو ناءبضلا يثءالاب ينعو

 ( نس ناعالا ت5



 (ا؟م.)

 ف اهلا فايا رسأ يذلا رهو ناسرف نم ايا كلاعب اور وحلا ناكر دنت زيان لإ
 م ما لم رلا اقن.هل كاش عضوم يف باغتو ركب نيب تاراغلا ضع يف ةفحانم ريغ نم نيا

 نحاف رجغ ىحاو ىف مهو هموق ل قانا ردت تاع نب وزو ةكرداو لباس 2

 2 لا هنم يرتشإ لها 2 اًقيدد ناكو رم ند ام هلق را عسل ر رجا هيلع مو ةراحأ

 دقو هب يف لباهمدنع اوبرشو ا ع اورد: كالام ومب هللا عمتجاف ر 0-2 1 وهو هيلا

 هب حوذيو رعشلا نم هلوقي ناك اف لهاه» ىنذت بارعثلا مهف ندا ا دلكف نوكي اني ورم هل دل

 كتر درب قح ءاها دنع تربت ال.هللاو نايرل هنا لاقف كالام نب ورم كلذ عحسف بيلك ىلع

 ِق 0 ًاغاهف ه ىعريف رحخ فاوجأ ن :٠ اعدل كوكي ناكو كلام . نب ورحل ناك الح يفعل

 لع اورد 3 0 لا لتقبال نأ ىلع صار - مهو اسر كلام اي ناكر ت.اطف ا.قلا ةرامح

 ع 5 لواه# نك اعد 6 5 اا دك كلام نإ 0 رخو ًاثطع لهاهم تام َي> ريعبلا

 0 وهو 0 د تدار دق باغت ين د لاك تف هنأ رخأ ليل لاح تاب ساكو سار

 90 اهرك ذي لاقف

 قالا ف ةطدل بوما ءا* ابنش للحلا ةْئبا اه ةببط

 0 ديزي همسأو ةناعل نب ساق ْس ا يسيقلا ةقئيه ناكف تام يح ل ملهف وهام اهخلب املف

 الا لح 0 نركالق دل لع ترف يرعا ا رهو افك ناكو لوه نآؤرإ

 ةأورلا نم هريغو يلكلا نبا ع 2 0 الهلوم هلتقل "1. نك اجد نأ ف نير هع

 الود اهفو هل رش ةيرم يف اوه نشقرلل راج رك ذب ةزوك ذلا ءانغا اههف يننا لا ةكصقاو

 مولم نه .لخعلا ماك ع نمءظلا ك تتش له لب

 ءاهسأ همع ةنبا ىدع هآ رك ال شكر اربح ند ناكو يه ىلا لصتلا هقئاو و.( ورع وأ لاق)

 او يح كج وراألا لاقث ابنا ىلإ امطخت مالع وهو اهةشع كربلا وهو كلام نب فوع تأب
 نق سم قاع 3 * ديعاوملا 8 هدعل ناكو نعلا ا نم ةعيبر جر نالقاذهو(١) سأيلا

 نم لحجر هان قيدشا نامز اف وغ تاعاَو هزاجأف هد دعو !اهذ هدنع ناكف كولملا رم كلذ ىلإ

 دعك ا نع ين 2 ل نام ىلع ءاهس ا هحوزف لاملا يف هنغرأف فيطع يفب 1 دا

 اونقدو هم أواك و انك اوف تنال 11 ذل! هرردكأل هلوجا لاقث سشقرم عجرو كلام نبا

 عضوم هب 0 تا اج هور مهياع قرم مدق اءاف اهوربق 2 ةفحام يف اهوفلو هماظع

 هبوب 3 0 فو عجاع ذم موب.تاذ وه انيف هروزيو هداتعي كلذ دعب راصو هيلا رظنف ربقلا

 نس ىأ ةالفعأ ىك اد ه امدحأ لاق ا يف امستديا ذا اعد نيك ناكل هخأ اننأو

 07 نع نق م تخجل ءاعس ا ريق هنأ هاو نقم ءاح اذا اولاقو هونفد يذلا نا

 اعدفف ءاممأ ىدارملا وزتيو هب هريخأف ثيدحلا نع هلأسف ًاديدش ًانض ينض دق ناكو مالفلا اعدو

 كولا ا اسير نوح يأ نسأرن قح كحوزا نادم هل لاقف ىرامالا نبا ظفلو )١(

 10770200068110 ا ا د م ع ل ل ل ل و رم وج 2 ج2: مح دج مسه



 1 .- 5 د. ه0 ا 8 - ىا» لي” وكولا ظهرا

 /ا/ا١ا (

 مدت 2 فو يماشملا هر لوالاليقتلا نمر ا نأ معارإ 3 فو رياادو ىماش طاو سلوي

 ا هه زايخا لكم هيف هدارفا حاصإ 0 وم هلام مم 0 اعف ةياقك هيفام بدصأ رايخأ نم

 مال نب قيما 3 0 8 6 لو لاق يدب يزيل تح ل نم م( ( توصلا

 مري ها يضل
 ان م لاق حيبذلا ن ؛أ قرع لاق يرافغلا ندم نإ نع نع 0 ار ردبملا نب مهارب اانمدح |

 هلوقىلا دوسالا تقيس نو انال لوب هتعوسف هيلا انءمتحاف ةيرضن ن د ل

 ريب زلا ينثدح لاق ي ل رطا(قرخأ + ظعدلاق ل اذكوا دك « ىلإ بح ا* ب 5 رلا لح رين أ لبق ملا بنيزب

 ع :> افةيرضب نحو يفطخلا ن راسل ١ تام نعد ناحل عرش ينثدحلاق

 | لوجدت ب اذكو انك نم ىلا بحأ تيبلا اذه ىلا دبعلا تقبس نوكأ نال لوب هسا.
 لضفلا ىمح ينثدح لاق يديزيلا سايعلا نب دمحم 5 د 0 راالحرب نا لبق مملا تايزيب 0

 تكلا هل لاتماخلا يف بيصنو ديزا نت تربكلا عل لا ةانك نأ نس نحر سل

 كوكا يندشنأ

 دعنا اذأ اهظفحأ ينكل تيمكلا لاقف اهظفحألم لاو لاقف * يك را لحو نأ لبق ملأ بنيزب
 نب بب>و يره وجا زيزعلا دبع نب دمحا (ينربخأ) 8 وهو هدشنأب 00 لبقأف ١ لاق اهابأ

 نبنيسحلا قيحأو مل الوم نع تربوا فا .نإأ و 5 لاق هيش نب رمت 0 لاق ىلهملا رمصل

 ةينبا ىلا تر اكن ذأ 3 1 تلاق مط ةالوم نع صفح نب نامع ن عاهد ا نع دام نع يحب

 ىلع ا.هسفنأ ايقلأف او دودأ ةع لو 0 تا تت يه نأ ودا 0 هع و كا هبو رمدم

 ءادوسلا ت تأ رو د ا لحرب 2 لش م تاز #3 ناكرلا ءانع يب ىنغشي ا لم و عات ا 5

 يف قحسأ لاق هتحوزو تبيض وه اذاف يركف ىانلا َّق تشاو ين رم هل لوقتو دوسألا 1

 ها نع دامح ند يحب 0 ن- 00 2 0 2و 1 ىذلا 0

 لاح تاوذةوسن تكوَذَأ ذا تاحار ىلع ريسال ينا هللأو بيصن لاق هسا نع ةسضاتك , دم ن

 ىلو5 ع

 ىحي انأاي هل ٠ نأَقف 2 نإ | نوعم اذ و د يك راا لحرب أ لبق مملا تايزيب

 كا ِِى رو مف انعم ابيصأ نا ىحن انأأي هللاو انددو ناقف ن>اف نهاننف رعشلا انه قاتنع

 اسصن نا اومعز دقل هاو نيح تلا كلو ٠.فادح>ا تتفتلاف ٠ ندعو نم فرعت 0 ىربعلإ

 يذلا ناكولاق ا 0 تدصمو مويلا ا نا فرعتأ ال هللاو 1 مرحال ةاوس ال اذه 4دشلا

 ي رعش ند حرس نب هل ىج

 باقلا كالم ما راك نأ لقؤو * بكرا لح رينا ليقع ا

 بح مكبح نم تدقلام لماع د ةدومكنم 0 نالقو

 06 هل امف تاع 0 كناتع 0 اما تتنذلا كل امني ُّق لقو



 عواد

 هلل تاكو هلدوامف لاق نيمو اهناك وااو رك ىينلاذوب اهو ةينآلا هذه الا يش ال لاق هتم كنف
 0 كير هل لك ايا يعور بياعلا ةدانإ كو لاق اذه ريمأ ال كنا
 ينبح ملو تاعف ام اك 3 لمجف نام ال1 ةايطم هيلقو رك | نم الا ارش اغل

 ٍ 0 زام هللا وف لاق هنم قي 37 - ىنتك ال مولا لاقو هيدي رمع عفرف 0 ||

 ١ اذه 03-7 5 | ٠ نإ بود لاقو ةندملاب ىدباولا اخأ تت ار دقو هميدح 2 هءريو> لاق هق

 ند نص لظ ف ا هلاك ا كيبل ةرصيلا ل ند لدحر نع وردا ء١ لح 0

 ٍندحلا قوق ن لوش لئاق اه انأ اذاؤ موراليتلا نوضح

 مير تاقيم ىلا دحا ىلا * ىتالاف عراقالا نيب مكف

 6-5 لد نهو هضراوع 0 ّق 0 ند ءاروزلا ىلا

 ميضه حششك نمو لك الب د قامالا 1 ناع نهو

 لحرلا نم تلقف سانلا نساك .يف 00 قيل 8 هتيدانف ىكسيو حيصف ناسلب دشني وهو

 ردح ةبرراح ىلع تقرم كاف اذه كرام تت تل بر ا نه ةأز زغلا ن هدر نا كعدو امو

 اهيد يف تاخدف ناطرشلا ىلع بلغف كفلاخأ مل ىنيد يف تا>د نا تلاقف امءاكف اهنقشعف سانلا

 *ىشال لاقم ويلاهنم ظفحم اه تلق هلطفح دقل هلا ودعا لاقف نآ رقلا ا رقت تنك ١ تلقث ىرت 1

 جرو كءادف مطعن نا كللهف ل ناما سم اوناك ول اورفك نيدلا دوب اعر لحو نع هأ وق الا

 هللا كبح قاطنا لاق مث ةعاس ركفف لاق

 0 نأ د نم رايخالا ىفاممو 1-0

 مد ةرا يلا ثلا نم .كتيرد وجو

 ركقلاو تايارلاو لهاوصلا هيف“ * ةضاس ليالاب" تح رضا يف
 لا ل ني ا اك < سماع روخ نارك دوكاو

 ئ 0 يف رص لاب لوالا ليقثلا نم هنو 00 راتخحلا" نحبالا يف ءانغلاو هم ره نبال رءشلا |

 دو“ نم» اذه ةعوم وبأو اضيأ لوالا .ليقتلا نم. نأ .ةمومه يال هيفو:قدسا لاق قحسأ نع
 هرك ذاذأ اريذ هل تدحو 0 9 نءالو:رووشع سنل ةئدملا لها نم

 2 اماه نم يتب رص رجح

 ىاقلا كلم ان انيلع 7 لقو.. * لكرلالح رينا لق ملأ بيز
 بتع هل امف تاع ن٠ كباتع * انا تنذلاكل اهن#ك يف لقو

 00 والا دل 6 راخلا هتلر ايم ني كبل را 50 يفءاضلاو بيصئل سسك

 نع 0 فيفح نم رخآ نأ د هيفو 0 نء رصنبلا يرحم يف رصنخلاب لوالا لبقثلا



 )ةل/ا١ا (

 ١ اعاو ةدصصقلا هذه يف تضم دق ةمره ا تاتبا 2 ءانغلا اهف ىتلا تايبآلا نم ةليوط ىهو

 توضلا نع ىقل 10 5 تان امأو * اهف ىفعو تايبالا تقشاف ةعوذص ترا َو> تريغ

 هلون ةله تابأ نما كلذ وييو.ك تره نا تاسآ دس
 ممسو هرظنم رحفلا ءوطك * ىدر اذا مالظلا يجد ءيضل

 مح انفاطامو لوس * انئيلع ةنثمو ةلئاقو

 موظكح ةجاو يهو ريصت * نكلو ىنمم اهل ىرخأو
 مودق هنم ناح وه ىو * اهصتحم يلايللا الدعت

 موحسلا نيعلا اهعومدب دحم * اهع نيكاولا ةلَفَع رب قع

 'لوالا ل قتلا نم هنلو دعل ةاهنو ةمىع نأ رفك اهف طاتخلا هر هلا تانآلا هده ىف ءانلاو

 ليش فيق> امفو ىدباولا ىلا بسني يناثلا ليقثلا نم نحل ايفو سنويو ورم نع يطسواب

 ةريغملا نب دلاخ نب ةصياونب يصاعلا نب تاصلاوه يصباولا اذهو حرس نبا ىلإ دسم ىلا بش

 0 ىف زيزعلا دنع :نب رمع نال مورلا دال قو رصنس ناك موز ْن هر نب هللا داع قيل

 انامل كالاتغ تاخر كاع ردو مورا دؤاج قحاف بضغف ل را هدح

 يد ل اق راك نب رسب ز ١١ امدح لاق 0 نب د انيك لاق ىديزلا سايعلا نب دم ( انربحأف 0

 1 نب ةيريوح نع هاخأ 1 ورم ا نأ هنظأ ءالعلا نأ ؛! ينرخأ لاق رولا دنع نب هللا دع

 لاق ةش نب رمع انتدح لاق ىرهوجا زيز ادع د مح قربخأو مكح يبأ ن :ليسحا ق

 لاق 00 تءمح دقو مكح يبأ نإ لؤمسا نع. ءاعب 1 ةيريو> نع شاع نب دعسامدح

 ةسش نب رمح لاقو ءادفلا يف هنإ ثععلا 0 دع نب رم نأ ثدح للءءءأ نا هريخ يف يدبزللا ْ

 ةيدك ةيططقلاوم ءاج ىذلات رلاءاناق ي رلا دع ناري وع يك 8 ليعمسا نا

 جش تودو حرصت ناساب ينغي الحر تءمس ذا ةيئطنطسقلا يف كوخ نأ اب لاق

 مر تايذج ىلا 1 ىلا نيف رض رو همكن

 ل 3 نجح كالدك وع اند مل هئسحو ءانغلا تءمس املف هنم دعا طق 1 مل ءانغ تعمسف

 نع تلزنؤ ةثيع ىف وه اذا ه:م تبرق اماف توّصلا نم توندف عضوملا كلذ يف ةيبرعلا ةبرغو

 دبا نيذه ىنغي هافق ىلع قاتسم لجر اذاف ةفرغاا باب ىلع تدقف هيلا تدعص مث !هتقثواف يتلغ
 بيع مث هللا ءاشام يو ف ىب عرف ذ اذاف ىرخالا ىلع هءاحر ندخل تاو عر اعقل ديزي ١

 5 كرسأ هل هللا كف دقت رشإأ د تاقف ماللا درو بئوف مكيلع مالسلا تلقف-أ ا و1 نيع تالذ لملف اغلا

 لات تل ند هن 8 3 " ىراسالا ءادف يف ةيغاطلا هذه ىلا زيزءلا دبع نب رمح نينمؤملا ل ديرب

 ريم ىلا هيدتفا نم بحأ هللاو تنأ هل تاقف مهنيد يف تلخد ىتح تبذعف تذخأ يعباولا ان
 تملسأ الا للا كدشنأ تلقف هف تاخد 2303 دق 5 مكلا يف تلخد 3 م نا ىلإو نذل

 ىل:لتف ا تاخد اذاو اهاأ ناذهو مهم ا تجوز دقو يانبا ناذهو رس أ لاقف

 ىتبب اه نارقلل ائراق تنك دق هل تلقف لمفا ال هللاو ال ايي يدلوا كلذ لثم لقو ينارصناب



 (اا/4؛)

 اهرك اذ انا ةد.صق 0 ناولس نب دحاولا د.ع يف ةمره نبا عاد»ن م هيف ينغي امو # يدجملا

 ايت ناسا هيلي ع اواملح ادق نيفملا نا لع تامآلا 0 م يغارف دعب

 تداول
 موك نيسلا تاجات برقو * 7 ا املو

 معنلا ارهجوا جابيد ىلع * سهزنوالا تادكاو 2

 موش ص وذاهراوك ايدل *« اباطملاو تاعدوم نيتا

 مير زاحام ىلا دعا 1 ىتاملا نيب ةرح نم مكف

 ع والاف عراقالا نيب مكف * ىوربو

 مواك هب سيل نوالا ىف #0 لح د نم ءاجأ لا

 ميلا لح لا رظأ ام ا: اذا قالأام ر 1 0

 ماو يوادملا ةملساو 03 مقا هجم للمال اح

 لوقانباحأ ضع تعمسو لاق يمحشالا ةليفن لاهملا ينال 2 رعشلا اذه ا رع ذل نك د

 هل ةديصق نم ةمره نال تايبالا هذه ضب 0 لوقلا نه حيحصلاو يلذطا ريزعلا نب ردعمل هنأ

 وأ ام هك طاخو ةليف تاس يفو اف ىنغ املو مبلا ةضوفخم ناماس نب دحاولا دبع اهب حدمب

 اهوأ يي علا هتديصق نم وهف يف ةمره نبال ام اماف اهمفر توا م ىلا ريغ ةيفاقلا ضفخ

 ممذلا صهدلا ىلع 5 ا 2 ها يدب انتراحأ

 مام الو راوخلا ياو الاب ى ريس من كماع هحو يبا

 مر فانك 1 ىلا دحا ىلا < ىف 0 نيب مكف
 | تساا دع م ءاعا ىلا

 10 00 نيك نمو

 مولك ىدب سيل نوالا ىتأ
 ميذه حشك ن مو لحفل الز

 مو.ولل نأ نأ + نكحلو مولي نم ينع,باغو تقرأ
 موعر 5 يما وأ تاييزل يلقب عجو ينغشو تقرأ

 ميوبلا عطقنم حبصلا يدبت * يتح ل وملاك د كا

 مكشلا برض قتيو بشي ل وحح> يف ف قابأ حرصلا 02

 مولظ الو لاذ ةموصخ 2 فتم ؟ 1 او اذا

 مظعلا نم ريغصلاب ضارك #* هنم ترصفبابشلا ينعدوو

 0 كاع در, الام عدف موسرلانمدوا تارالان م

 هاج دعتم قلت الق لقو

 مطقلا نس 2 دحلا ماط هت:وانو تامركملا هنعد

 120000012000000 110163021211 2577 137 1517171 721505621000702 77ه د تم نق 21602 ف فما نم حس ديو حو دمتي د هع ف
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 ' اهجاتهم سفنلا متاهىلع * ةءفن يحور انراحا

 اهحاضن !نود ةحاح الو انت 0 دو 2 ريخ لو

 ْ ناماسا نب دحاولادبع حدمب اهب مف 9 ل

 . اهحاده تاك ثعلا فوز تضاخ ىلع ىدوتق ناك

 اهحان 6 رد 00 2ك 7 و ل فال 0

 اهحابر اذ 9 ىنُخ هاا ىتاف داو دوفولا ل

 اهحالو 0 6 ٌُك

 اه>ارف مراغملا لوح

# 

2 

 نز

 * ولما رود باوبأ عار#
 * دحام تسد ىذ راد ىلا

 اهحاشراو لامشلا موو © اهلا هامع نال دكر #
 اهحاح> ناد ا 8 »+ اجا ني هي دع تفقو

 ىجحلطلا هللأ دبع نإ ةدلط قحسا 00 ناحل لاو دربملارهص ي وحالا ر معد ٠ نا دله ) يثريخا 2

 هيلا عفدو ة هم ص نبا ل ؟دحاق الود روصنملا ه>-و لاق رولا نا ناماس ن ل ها ىنادح لاق 2

 تسداق دددعسملا نم اذك عض ص وه 2 0 أاحو 8 كاف هلا ضع لاقو هل هةصوو هعلجو راند 00 0

 ناماس نب دحاولا دبع حد مق لوقا ا هند.صق كدشتي ناولسو بارا 3 ةماى ٠ للا كل

 حاشي ا ةمداق 1 ناكو ل 6 تناك ايلا اندحو

 ينلا ةيماللا هتديصق كدشن 1 ناو هنا ينئحو هقنع برضاو دحسملا نم هجخر >أف اهك دشنا اذاف

 كاما لاق ةساخلاب فرتعلا الو اهريغ كدعتا 3 وأ ا هو هالو رائد هداج هلا عقداف ام | ىدءدع

 ك1 كلقام لاو دحاولا دمع يهديصتهدشتتداو هيلا ساد رودنملا لاق 6 هدحوف لاوس ||

 اهم نسحأ كتدهنأ تيك نا نكذلو يداعب د ىلا اهات ادلو اهفرعا الو طق ةديصقلا
 هل لاق مل اه 0 ىلع ل > * لياختلا امهلا كنع هنو ىرمس هداف تا تحد نق لاك

 لاَقف 1 - يش ا اذه اي لوش يش يأ كاقذ ىلا ه_فدب نيئم وما زيمأ كرا ام تاه

 ا ين اك نا كرغأو ىلا و )ام ايمو نيئمؤملا را الا كثءام هللاوف ل اذ 8

 0 ع ةيماللا هذه كرسمش ا نا 4 لآ أر تاحو يَ ا اهانإ ا ا هد طصقلا

 م ف ةحلخأو رانيدلا ا الا هيلا عئدو ى ردع فدك لاق 2 لوسرلا فكم هانا كال ام

 ا بح لاق راكب نب را لاق نيم ندم © ( ينربخأ ) اههثيدح ن 3 نع دل

 مهرد تفل ا هل ع هحدم تأ ةيماللا هبديسصق تر | همه نتا دج هنأ ام لاق مدح

 ديع يدب نيد فقاو وهو هر ثحم اذه تيار ول ىنناي هل لاقف اهلقتساو ىدبملا هش هم أكف

 ٌْ هدشني ناماس نب دحاولا

 حانخلا ةمداق هر ناكو 27 انا ا [يااغ اندحو

 ك0 تءمحام ى ا يفلا هللاو 0 2 لوقلا كلذ دعل ةنادخ نأ تيار ه2 كا هل تق

 كدمات 7000 رهأ يق ه2 ذ ىلا ي جاه لك نعام كاز الا هلوق ترك دف ريح دمت

 سس سس ب يي لل

 مس سس | سس ب سي سس سس | | | | | سس سس سمعااسل

 < "نس كما ت0



 لفن

 حارقلاب اذه طعس راذ> صغا 1 ينءولت لهف هتلنام لكب ين“ ردها لا تنك دل هللاوف

 نبدحم نب نوره ينئادح لاق عكو ني ا كر ) ادحاو اب ذثتللل هتدشناام هللاوو

 ينثدسح لاق ىنقثلا صفح نب رمت ينثدح لاق يناح ولا 00 دم ىنا د> لاق تايزلا كلملا دنع

 ةئيدملاب 0-0 ىلع ينأ عب تاخد لاق هياع هللا ىلص نيسحلا ن لع نإ د ني رسح ند

 كءادف هللا يناعج اعلا لاف ةمره نب ماق سانلا -- اماف ناورم راد يف سلاح وهو

 هيف هلوقددشن اف تاهلاق داقنالا قفل نا نأ 2 0 نا كتءينصو كرعاش

 هلوق 3 يمنأ يي ند © لياحتملا ايهلا كنع هيون يرس

 لئانوباقع اهبف اهركح 0 ريرس يفافح نع تاظ هل

 لك ال قكتلاب تفوخ ىذلامأ و * يدرلا ةنمآ تنمآ ىذلا مأف
 هيف كلوق هدشن ناماسنب دح>اولا دبع يدب نيب ,اماق رادلا هذه يف كتيار دقل اما رولا خا هل لاقف

 حاتملا ةمداق ءاوبأ ناكو #* اخانح تناك الاف اندجو

 لكوريخ بلاط معاش لجحر تنأ روصنملا ل لاقف راذتعالا ىلع ردقام يت ةمره نباب عطقف لاق

 ا لاق ليز نإ نسحلا هن هنلا ماقف 1 ا نائم اوما 2 كل ا دقو ىعاشلا لود كالذ

 اه هلم ابنا نام ولا ري 0 ناف يش .قيارال فالتم قافن» لحر ةمره نان نيئمؤملا

 لاقف لعف مماع اهيرحي ناىراحلا بحاص ىلا كلذب بتكيو هلايع ىنكيو هيفكيام اهنم هيلع ىرحن

 نسح> نب هللا ديعحدعهلوقل هيلع ا.ضغم ناك هنال اذهديزنب ندحلا هب لعف اعاو لاق هب كلذ اولعفا

 نحطا هحوأ ينل ماتقلا اذا #* ةنحبم مأههجو تريغام

 نع قحسا نب دام انثدح الاق ةظحدحو مهزالاي نأ ن ةارحار يح نأ لع نإ ىع (يندج

 رودناىلع ة ةمىهنإ ؛١ لخد نارذ آلا هلم موىح نب لضفلا نع هريذ يف ىلع نب 0 لاق هيبأ

 دعا ُُق لوقت نأ يع امولاق هلثع ا ل دع 5 ادم كت> دم دق يبا نيئمؤملا را لاقو

 نابل يرق الا كنك لوف

 ااا انآ كم دقو ع اارج كاين ناكر
 هلوق هدشناذ تاه لاق اذه نم نحنا تلق دق هل لاَ

 لئانو باقع اهف اهركاذأ # هريرس يف اف> ىف تاظح هل

 ْ ع كبيلاةرفس- يف فاكت دق ني:هأوملا ريم 2 ىدوملا هل لاَقو مهرد فال ضار هل ىماف لاق

 ديعل لئاقلا وه. س دلأ هش هل تيهو كلذ نم مظعأ وهام هل تيهو دق ىلا يف ا, روصنتملا هل لاقف

 0 نب دحاولا

 25 1 0 رتعلا * ىجحري نم ري نم ليفاذا

 اياوب امءاهكاب ا آلا لحمي نمو

 كر 1 5 هن 01 * كلغ لق ءامن تراخا

 اهلواوةم صه نبأ رءش ر>اف نمةديصةلاهذهو



 (ااما

 0 حامسلاو عوطتلا ريسغ نعف * ريمأ ىلا توذه دق كا ناف 0
 6-5 حايرلايف هدب لوقلاضءو انءلع ثيع هةطقس نكلو

 يالعواىداشرؤ وع و يدع ينو يننا كري

 مارستلا ه تان دج 01 يرذا تدعوو ة> الط تثشه

 حانخلا 4 هم كوأ ناكو

 خالساا نود هجاللس ناكو

 عاج تق الط اد و
 ةورخلا نلتلا لح اك
 اخت مش ييذ ضرع زوم د ىح فورعملا كحولتن ناف

*« 

+ 

 نب

 خاتم 0 نيح ىتل * يناصت وأ ىع ضرت مل اذا
# 

 نب

 د

 نإ

 ال مهاربأ يناداسحا لاق لْماَوَم 95 نب توقعإ ع لاق راع 0 هلئأ كيمع 31 ل ) نر

 0 دي>اولا كم - حدمتأ ةهنه ص سل تلق لاق يما مهاربا 3 هللأ كع ين'دح لاق ىرمعلا قحشا

 تنلا اذه هف لوقف هريغ هن. تحدمام رعش) ناملس

 حانخلا ةمداق كوبأ ناكو د احانح 0 اءلاغ اندجحو

 امف لوقت مل

 حارقلاب كطخس راذح ضغا * ينا نوميملا دحاولا ٌمدبعا
 ةئسدملاب ة هدو عد يتتباصأ يلرذددتل ة 4 قلاب كرأ يفا لاق ا كلذ سح ودسأ* يل يأن

 كضوأ انأ تلاقف 2 اًهءام يدع سلتا كحبو اذ تلق جورذال ي مع تب ينتض,:ةساف

 | الاهلزنأ لزعم نم سدلو رامسلا يذونو ماو وا دخل اب ا اع يصوم نك تا يدع تنكف ىناكم اع

 تسل ل بالا ف و> يف دحاولا دنع ل. دعس# ىلا ثيواف قشمد 0 ا يَ ةم ره نبا ىسانلا لاق

 مث نذأف اندق ردبلا هناك لجر نع قاقتي بابلا اذاف رحفلا غوزب ىلا ترظن نأ ىلا هرظتنأ هيف

 قحسا 5 كل لاو ةنكع لع تملسفو هنم توبدف 536 دحاولا كعع وه اذاف هتلمأتو ندع 5 0

 امأ لاَقؤ هءاوضر نم كر رثو مالاسسلاب هللا كاحو عا 0 ين تع أ تأَقق انح صو داهأ

 أ ناف يعأو كانط ءاستال تلف كءاووناتق:قوقلا ند شاو 121 لاط دمت ارور نأ كل نأ

 كناءأش نأ نيام 000 دقف عرتال لاف كريغ اناغتسم تدجو اق ىلع ىنخأ دق مهدلا

 أ حهنم ريك آلا نفد هءاع اوءاسف ناطشالا مهناك اوجرخ دق ةيتف ةنالثب اذاف ه.طاخأ اليفا هللاوف

 مث ينود“ىشب هماكف هيلا سلجف عجر مث تيبلا ىلا يفق هيون :قرفو قات يدشللا
 نم مث ىدب نيب هب برضى > بايثلا نم ايع لمح طباض ديع هعمو جرخ نأ ثباي ملف ىلو

 أ ابآاي ندا دحاولا دبع ىل لاقف ىدب نكن هب برعضف كلذ لثم هعمو عجر دقدب اذاو داعف ةينات هيلا

 ١ امال ام هلأ وذ كلايع ىلا عجرأ و اذه زيف تابعا ماش ىح انيلا رمصت مل كنا مل عا يفاف قدس

 تمقف كءارو نم ثعغاف .ىللخراف م ىل لاقو راند ىأ 4 غعفدو انلايع قادشا ن م الا اذه كل

 | انالفىف_خ هل مدق مالغاي كتفليه هذه سوالب لا 3 لاف تتح يتقان ىلا ترظن املف بابلاىلا

 م



 تنم

 ْ 0 02001 ب ءهرزيلاو ةمىهنإأ ةيفاز جدر لاق لاق ىرافنلا ةءاسوبأ يف 1 يئايرلا لاق 2 ءربجو

 ناكوهريغ 56 حدمأال نأ ىلع 0 كللملا دبع 0 ناماسنب ددححاولا 0 مع رع عاق قءفر نمل

 ناكو هناكم هريغ ىلوو لزع نا بشباب 0 قاؤع مايقلاو يتاصو يربعدبال ناكو ةئيدملا ىلع املاو

 بويدحأولا ديعناك م ىل بوي كال ا 2 ىناعدف 006 ف قع 0 ٠ ىلاولا

 حق هب لزع يذلا تحدم ينأ 5 ةئيدملا دخاولا دع مدق م م تننظام يف ١ عنا مل | ةح دق ل

 ارت نول دقو ةعابب , هل الحر الو اهجواندلاب عدأ م تعم :ة.لع لوخدلا ثمرو 5 حش يف

 تدنأ ليلا ينت زوعأا ملف هلعشإ اأو كلذ يبأ "1 هد يتارعم ىلا قم عل نأ 2 ل عفشل نأ هتلأس الإ

 ناهللال وس رنباابت تاقف مهياعو هي ءاعدللا تاولد للاط 5 0 لع ب ندا أ نسا ب هللا كيع

 دكلاو .ءرمشللا يناعد متادهع كالدب هت .امءأف هريغ حدمأ اال نا ىلع كا ىو 1 ناك دق ل>راا اذه

 ينربخا 0 ىم نيك ّك عفش نا هتلآسو يتدفق هءاع تضصصقو 1 ل عل يبلاولا . تاكل نا ىلا

 4 و هةامفدحاأ ولا ديع مأق هي هيلا لذد ام ناس نإ هللأ دنع نا ددحاولا ديع ع ىلع فئقاولا

 ةمره نءا الا هيضقم ككل ةحاح 1 لاق 2 ١ لاو هلل كد ككب تدع ةحاحا لاق 0 هند ىلا

 تيضرد#لاق ة 4م مه نياق داش اق تاعف دق لاق لعفاف يت جحاح ّق ص دس نأ هل 57 نأ هل لاف

 اوما لاق لعفت نا 00 لاق هله 9 ئه ىنيفعل لاو كدشتن 5 هل نا لاق هتلر 0 0 4ع

 هيف ىلوق هه دشن 1 هيلع تاخدف هب

 حانحلا ةمداق كوبأ ناكو * احانح تناك اللف اندجو

 تاقفذت 2 6 داشنالا ق تزوج اب ا بنو : هرز 0 يل ا 0 هللأ دبع بضغف لاو

 0 مو َ هللا ص ل موعد 0 01 "ا ةمداق 1 ناكو نق 0

 تسقامهللاوو هايندل اءلط هدد الوق تاق يفا كادف هللا ىناعج تاقف مالا || هيلع بلاط يبأ نا

 لاقوهللا درع كدعضف # حاب رلأب بهذ لوقلا ضعبو ايف تاق دق ينعمسأ نأ طق اد 9

 ردانو لاو ت0 ند 0 ولا 0 ع ب 0 "لأ ةشاخلا هد فقلأ ل هو كو 0 أ هللا كلتاق

 ار 4م صه نبا رعشديح نهو مالكلا

 يماس بح نم الثامحت هربوص

 ادزو قاتال مقل نأ كاف

 حا ريل تدا_رع اه ديط ع

 حاصريغ كياقف لحرت نأو *

 كن كلا ع ول راو 2 رقع كدي هزاع لطي
 ار كا راد معا دج ىلإ. ةومحلا . دج اولا ديعا

 حامرلا رج_ك.ي " يفاقلأف *
 حارملاو بزءملا لاملا نم #*

 يفلدتماو ةنشملا يف يبصنو ه«: ياس يف كريغ :تمحل اذا
 حاكتلا نع ناضع دق مارك ينعنطصاف كل ىدئاصق ناك

 يك رهم لاحو ياتحار ةئاقف

 انني كد فايرلا قييفاو
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 لاقف هندي / هحدم دق ناكو ةيهيههنبا كلذ من غلف : ينحدم و عمج ا قبب 0 حدم 2 رعشلا لايام

 ناماس ن , دحاولا دنع حدو دب ضرعلا

 قفشلاو حدملا باو حدملاز م * هعمي ريشلا حلم بحعمو

 قنأ هرعش يشأ وح ن نم ةقسوذ * هربخم لو حدملا ينآ

 قرفلا اهباق نيو لاحرأ سم * اهحعي ءارذملاك حدملاو كلنا

 قا هلاثشي الو مذيال نم * ةرعوس يصقمنم نيدع نكل

 اوقدص هل اولاق اذازو>داملاو * هحد.تف هيئات حئادملا لها

 ناملس نب دحاولا دع ىنعي

 ّق را اهفا رطأ يف لاش انقلااذأ هتمالع َق الو رو ا :

 قردلاو خرلا الاو نائسلا الا # هعفني ءرملا دنع لام ال 0 :

 قصف ”بيتادي تقبلا + تضوانحا حار
 ' امهمدقأ وهو لهاهم لاق هيلا اقيس امهاف اعيمح 3 مم نمو ريهز نم 0 هقرسس تدبلا اذهو

 الوفلا لودجلا دعوت عزاب ظن ةراو يسقلا سحعم اوضتنا

 فودسلاب مهوذاكيو مهوطلاخبأ مف ويس أوضتنا دع“ نم مهومريل يسقلا اودع 51 الم 06 ينل

 لولا نم 5 ريهز لاقو

 اقنتعا اويراضاماذا تح براض .* 0 اذا تح اومتراام مهعطي

 هقره نم نعت ىلا 0 1 ىتملا يف را

 قادني سانال هباوب نود 00 00 دوح نم كباب داكي
 قلش يورو اهنا نوفاع ءلاو نوداحلا هن ٌفاط !اذا ىو

 قرولاو ماخنالا ركع مهفو * مهروزأ نأ الاجر ى وطال نأ

 قرخاو نيد روا وعلا اه ذ «تدجوتفشك وايتااٍبايْثلا ىط

 0 بوثلا ا * ةعسوذوهواموي بوثلا كرتاو

 قارلا برشملا تهل تيمظ ولو * ىنقفاوي ال ياو ىسشت مارت

 || وهوناءماس نب دحاولا دبع اهدقناةديصقلا هذه ةمره نبا لاقاذاف هريخىف تايزلا نب نوره لق

 نيثالث هاطعاو سرف ىلع هلو هباسن نم ةيشوم ةعلخو 0 هأ 0 زاححلا ريمأ كاذ ذا

 كلذب هل ىماف هب هربخاف رّملاو ربلا نم هلابع ىكيو ةنس ل اك ىف ءىفكي ام هل ايو داش ةثامو حتا

 | تسلهللاقوهب سناو ةييقل ىلا ةماطتقأاو 7 يف تمدو تمد ام ىلع كل اذه هل لاقو ةئسل عمجا |

 هجدتمأو هناك« ىلاوال ىدصت ةنيدملا نع .ناولس نب دحاولا دبع رع املف ذأ يريغ ىلا فاح وكيع

 هاف> وهدرطو ةمره نبا هنع بحح نأ صف رب 5 | هيلعف كلذ كيعل ' دحر دع 1 ثيلي 1

 لي ب م هاه ) 3 ( ا ل هل داع هم هيه وتسأف نسحلا 0 هللا كيعلا هياع 3م

 يئايرلان ع باعت ى حك 0 دعا نع ندفح الأ ناماسنب ىلع هب ينربخ او كانرلا اي دح لاق ىعا زا
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 ضررغلا ىلاو ناهحد ىلا فسشي ليقث فيفح هيفو قدحسا نع رصنللا يرحم ىف ةباسلاب ل و لبق

 اضيا لدا.ع ىلاو

 0 مد ةراتخلا ةثالانم قتسوص اج

 قادني سانا هباو نود ند 2 ه4 حاضصن 85 ند كباب داك

 ىحك نب ىلع نب ىحب را داو ورم ورم نع ء رصنملاب ك1 امقثاا نم نأ نيبلا نيذه 2 قدح ل

 ندللا ف ءانغلاو ة ةمره نعال هنأ تكلا نب ب اوقعل كذَو حرطل ر هل نأ قحسا ن - 2ك

 0 ةمىه نبال تاسالا هذهيور نش اها ريف رصنتنلاب ىللهر فيغخ تاليعلا دال وم ةيهشل راتجلا

 عا ف حمرطل 6 2 3 ندو كلملا دبع تت نا 6 دد>اولا كيع اه مدع هل ةديصق نع اخ

 حيرطل نامل 6 لوألا 9 تدبلا نا نيلوقلا ند حب ىحعصلاو ديزي نب 3 لولا م دع هل ةالمصق ند

 أميبشت يف لوشيةليوط يو ديز نب ديلولا اهب حدم َحأأ ههدرصق نم ٌحرط تنسف ةم ره نبال قاثلاو

 قاطنم مويلا 0 كناف قل 2 | ما> راب تّدَس دو سعلاو لوقت

 ” ىف ة رج اهايحا :نطا الو -#*..ىدلخامو تلاق ىمظك اذن تاق

 قاعكدنع نهرباقلاو فيكو * ؟داعب لوطاال يحا نا تاقف
 لا را لاس هلع دب نم يداؤفال اهقراف
 ق.نلا و ىلا قرح عباس 0 د 0 كانمع مهرأإ ىلع تضاف

 0 د 58 ءاكبلا يد'و.ال كينبع ق.تساف

 قدحلاالو اذه ىلعن وفحلا الو # ةيقارب تداح نو نيوشلا رحل

 ديلولا حدم ف امو لوش ور< ند 00 لولا ليما 31 نط نللا نه ْق قحسال

 3 ةهش ديل ْنكل 000 ند د ةلدعسم 0-0 كف 4 000 +

 00107 اريك ودفاع ويكي انوعفر اواو ااودهو دراج نا
 هلق امو ءانغلا عض وهارر 5 3 ”اهريخ ر 5 8 اذه أم 9 لأ 4 همره نب ميه هارأ ةدمصق 2

 تاوصالا ف قحسا ن يح 4. :كلومجأ كلذ امعس هللا 0 00 نأ نمو * امم هدعب امو

 هلق رس و هلكاف تنم || اذه لعراغأ 00 || 00 56 3 كلذ د42 : هلعلو قحسا هلاق ام ةرات 4

 0 لها“ م لجو نع هسأ نع قحسا نب دا لاق ىلع نب ىحب را ) هلئأق نم

 لهان 7 كح رنع# هنا نع دامح نعكلملا دبع نب دمحم نب 09 نب دحم لاقعك و هب (ينادحو )

 اش نا تحال ال ناكو كلما كيع نب رب ديلوأا نب سابعلا لاق لاَ متأ هريذو ةرصنلا

 عج د حت جر مص ل 2 ل ل يي نسخ ا ماسلا



 ةمسسسلا

 و ديزر # مكل يحو نامزلا ديدب

 لق“ فيفخ مهار ال هفو ىكملا نا نع 50 سولاو ةباسلاب 200 5 لدايعأ ءانغلا
8 : 

 تسل وح اممو :

 ىمهفتف قفيتكص تارق اذاف * قجاحم هوفازناكةء>:ساينا

 مناو تامفنإ ةلايسلا لهأ *« هنأينأ نإ هللا دع كيلعو

 ماكت بهن اغا ناو ا # رت ناللا دهع كم اعو

 لاق كلملا كع 0 ن نوره نحلل يع (قرحأ داع ءانغااو 4م ره.نبآل رعشلا

 بحاص ناك لع نأ نيح نب نسح نأ ا 0 ليعاهسا نب دمحم نب هللا دع ينثدح

 ههه لودي هو تاق
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 موفق يدي تارق اذاك #2 قحاح وتاج ام حماس يلا

 ماكتب هنر . مطا الو ادي هنأنا 5 هللا دهع كياعو

 ةلايسلاف شب هل ناعأَو وه دل يأ ا م ةمره نبا ناكو يرفعملا 52- 0ك هللأ كديع لاق 1

 باطي ىلع ن.نسح نب نسح ىلإ ب 1 مم ريش دفا هنا رح ةروس اط لاش فرشلاب ة 2 دنع

 لماعهب ريخ 0 نا هللا دهع ىلع انأو لاق هّمقر نس ار امال نيتيلا نيذهب هيلا ب 5 اذ هئم ا

 ناهل لاق و ءاخ هيلا ء 0 نا ةلايسلا 3 اعىلا كو اذس لعافلا يعدلأ ب 28 ىنهأ ةلايسلا

 هلام بلا لهب لماغلا هنلا جر خف م هذ ع ةنار >< ةروس دنع وب رمش ءاهفسلا هباحأوةمرهنبا

 نسح يف لاقو مهوبافف 1 احدأو وه قاعاو ًايزه مهةبسف ةمره نبأ ما رك

 قوقحلابو 5 وخلا ىلدأو د اذس يي ديمما كنلااح

 قومو ةحاتماغا نب 35 د ردع كادت ريمالا ترقت

 اتصسس ومص اهممو :

 رح 2 و تح الاب الذود »ع مكدل ل مويلا نر مالع

 ١ تنم مف 2 نحو د ىدرلا. نمءاقو تشاعام س ملأ كل

 باهملا ىخا كر ريختلا نإ دعسان هلا ناف * لحجر يف نيضقتام لئانل اوف ف هطنعا م

 يتلا لكان 1 د رفع تاع لا اذه نك عض وه يف ُْق كلذ تت 0 دقو لداعل ءانءلاو ة ةردص ينأ نإ

 اهممو هل تل د رفنم عر ف ف 5 راح اطو ءالامملا تا يش رع علا 0 2

 يي

 0 00 هيف 50 د هطشاوم اعأ ذق دواسالا ل

 . ريش كلما تنفق هنم تانصن © ايئاوو دم لع تين نا

 فيفخه يفو قتحسسا نع رصنبلا يرحيىف ةيابسلاب لوأ ليقت لدابعل هانفلاو ةعيبر ينأ نب رمعا رعشبأ



)0 
 20022200051 111110 ت-ت- _ --د--5دذد>د>>د>2>2>>3>ة

 هبا نع مكح.نب حامرطلا نب ةريبص نب ىحي ينثدح لاق ةديبعوبا ىنثدح لاق ذامد ناسغ وبا,
 ىلوق مهظفحاو سانلا 5 ناكو ةفوكلا كددعسم ّق ةيوارلا دا تدك لاق حامرطلا هدو نع ْ

 لاَ ىلع لقا م دب ريام يردا الو ةعاس 3 ام نودس يخو د اوددست 6 ردعسا طياخلا نان

 هتقويف اهف اهدازاتيب نيرشع ةداءزو اهلك ىلع اهدر مث لوقت مك نمالا سدل لاق ميا تلق كل هذها'
 نيرسشعذ :مرعشلا اذهإنأتلقّللاو بق لاقدحأهيلععلطا اممايا ذنم هتلقرءشلا اذه نأ كحيو هل تاقف
 ىءهح نه ةضقذخأف ادبأ اذه كلعل كسلاح نإ الحار ًايفاح هدء> ىلع هلل تأ ةف ىلع و ىلع ذ الاو ةئش

 0 اجلا و نع الج ودون احلق ىلابا تنك نإ ةجي> ةنام يصخلا اذه نم 6- لكب ىلع هلل لاقو ددعبملا

 ّْ ' اهو ةديصقلا هذهى حامرطل ا يتدب دادعم يبمصالاو ةديبع ونا ناكو ذامد لاق تف رصن ام علاض تع

 ل كا .

 10سسللا لا لالا 12238929٠219 لللللل1_ا ىلا 23 -939ه3تتا

 دجريلاهاوسام فاخ اواد لق #* هنارمسل لاح رب ةل> بات<

 نيذه ىف نانا ردنأ ءاذه نالو اكو

 4 ةيسلو لداغ رابخا 2

 طايسو ىتاكلا سن وياهم قل ةساثلا ةقطلا ند مدقلم ناس نغم كم نر ىلوم ةطع ل لدايع

 ا سا ىف كوام ىلا دقو الو زاحملا قراش و ًافيرط باشا ففرظأ 4ح ولا نسح ناكو ناهحدو

 ظ ظ ىلع نب نسلا ( ىنريخا ) ةداهشلا لويقم ناك هنا لاَغيو اهقوف وه نمو هتقبط نم هريغ دفو اك
 ةيطع ن لدايع ناك لاق حانج يبأ نب داح انك للاف كلل دع نب دمح نب نوره ىنثدح لاق

 ١ ايداوأ ذاق امادحا ةلحو شارف ةذع.شم رشاعلا ناكو ةرمشعلا نس فراعلا نا 3 أفيظن الامس برعم

 | وتك ةحبصا هل تاكو .ميرطاو نيحلا» يتخ هم ءاكلا

 ديو اق قرح كعمدو دق رام نيبلا ردح 5 امو

 م-مفتف َّ

 لذرأ رثك أ نمو رص نم هتحنا امنا ملأ ىلأ, لوقيف ةعنصلا ركن الا هل نولوقي اوناكو

 دكه تاوصاالا هذه ةيدشن 0

 تنام وضح
 ديف يرحب كيد < منقراطل 1 لح نما
 دمع يوقش ىلا داؤوف « ينداتقاف نيا ىلا يناعد

 كبعسم مكينع هل ناكل * يوعراو اخي يأف ناولف

 دع

 د

 ةحح تأرق اذاذ * يجاحمموفأ نأكتيحتسايفا اي
*« 
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 لاق أك يه نينمؤأا ريمأاي تلقف هذه لثم يف يتدشنأ لاقف !بابح هل تنأر يتح هتجزم مث ساكلا

 ديز نب يدع

 قيهسالاو نوؤم حقت كليم ودود
 ”قيرإ اهيع يف ةنق *« ثماتقحوصلاىلااو ران من

  قووارلا اهنالسؤهكسمدقتلا حرك فالس ىلع د

 قرف ستلا طال ير توق * ايلاك عيتاقف اهتوف يرتف
 كلت ن نه ةقفسم لوانتف ماق مَ نول ىو ماو يرش .تانالا تدوخ لزب مو اهءرسشف لاق

 تلا يفام كنود دامحا» يل لاق مث رقبلا و يرتشي نه يداو هسأر ىلع ٍاهلعجف قئارملا

 ةديبع يا ن :ع»دامد انثدج لاق نعأر .آطا دم ٠ نب مشاه ( ينثدح) هتلمثأتت لام ل ناكف كل وهف

 0 كلذ ل لوح 0 :ةطعاوبر ءلا راعشأ نم م حيحصلاةيوأرلا دامح نم ها 25 تا لكلا

 5 نس دحلان لا نانزرملا نب فلخ نب دمحم ( 0 ) قء>هيفناكو اهراعشا يقهل> ديو

 برعلا ةاور نم ناك و ىرفلا روسملا يف .”دح لاق ىدغ ن ميلا ن نع ىردعلا ىنثدح لاق سارف نبا

 ريمالا اهيا نمرعش نم تاقف 0 ىللاقف دايز ىلع تاخد لاق برح نب كامس نم نسأ 3

 تنين ىح ةديصقلا تممتا اف لاق # اهلامحا ةودغ ةيمس تركب * هتدشناف يثعالا رعش نم لاق

 تاكفدامح لاق هيلا اهدعب هللاو دعا ع * اوماقف اوعفترا سانلل ب>اخا لاقو هه>و ىف يضغلا

 ةئاوا هل ما مسا ةديصقلا يف نر لت هدقنأ نا لبق تو ريما 7 ةفباخ يتدقتتسا اذا كلذ دعب

 نعزارلا ثركلا نندمحا انثدح لاق نازرملا نب فا> نب دم ( يتريخا ) ةحوز وا تا وأ

 تققحتسا تح كظفح نم غلب امو ةيوارلا تيمسجل ةيوارلا دام ديزي نب ديلولا لاق لاق ىنئادملا

 لكى عل دشن أ ا(أئاف رح نريثعوة مام ىلع يرحب ترعلا مالكا نتمكوملا ريما اب هل كاف مالا اذه
 عامسالا ىلع فاختسا مثدباو ١ لمح دشن مقدناف تاه طفل اذهنا لاقف ةديصق ةثام اهنه فرح

 نيسحلا ىف :”دح لاقءالعغلا ينأنبيمرملا (نوا )هفرصوهتلص ديل ولا نس> افلاق امهافو قح ةفياذ هنم

 ىلا ديزي نب دياولا لسرا ةيواراادامح لاقلاق ىلصوملا قحسا ينثدح لاقيرانردلا بلاط نب دم 51

 تيفو رش ةهيفرط نعالا 0 تاقؤفلاق ديربلا ىلع هللا ىلء< ا ماو

 هتتسحا ام" [نه هدقناف ىلب راعشأ نع ىناأس هم ةيلع تمدق اماف ف.شو شيرق يباتك نق ف وا

 هندشناف ماشلا لهأ نم هوحو هدنعو 0 ّ 2 لاق مل 3

 قد قير رانأ يف * .ةوهق موقلا حب 1

 اذ_ح كلت ااذح *«* ةمادعم تل 7

 ادد امانا وحر ا د كة سو دالا كرد

 اناس يتم انيردام ىتح انيقسف بارشلاب انيأف موقلا ناذا اوذ> همدخل لاقف امتدعاف اهدعا لاقف

 0 ماقلا لها نم م خيش لع>و سمشلا رحالا انظشإ ام نافمذلا راد يف انحرطو انا 3 * لاق

 ان”دحلاق يعاز ارا دم ٠ نب مشاه ( ينربخا ) اذه انب تعند يذلا تنا لعفو كب هللا لعف لوقيو

 1 ول يل 2 5222 را

 نم املا 62



 )١54ا(

 ]| مادا اوقفتاو ًاضيأ ةلازخ نباذهب ينئدحو لسم نب دمعسو كلام نب هللا دع كلذ نم وُخ
 أ اهبادآو برعلامايأب ءاملعلاو ةاورلا نمةدع اهف عمتجا دقو ذاب اسيعب يدهملا نينمؤملا ريمأراد يف اوناك
 ألا جر مث ايلمثكف لخدف ةيوارلا يبذلا لضفملاباءدف بجاحلا باحصأ ض عب جرخ ذإ اهناغلو اهامشأو
 رولا لضفملا هخو يفو لاو را امكنالا دامح هجو ىف نإب دقو اعيمح لضفملاو دام هعمو انيلا

 تدي وا رتمإ نا معلا لها نع ريضح نه ريثعماب لاقق امهعم م داخلا نيسح جرخ مث طاغنلاو

 راهشاف ةيدفاي د روسأر هرعش ةدو1 مهرد ىلا نع تلا اعلا ادامح لصودق هنأ مكماعي

 اديحا ل عع ل نم هساور ةدو هقدضلا الأ نيس لضفملا ل هوو اممم سيل ام سانلا

 نار بسلا نع الانف لسفلا نغ اهذخ يلف احرص ةناورةدارلاب نكون دام نم عمسإلف اًثدحم

 لاق نأ هب ديصق .ح:تقأ ىماس ىنأ نب ريهز تيار ين هدحو هب اعد ا للضفحءال لاق يديملا

 هل لاَقف هكر هسفقل ا ىذلا ام لوق.كالذ لك هل م ملو # مره يف لوقا 0-1 عد *

 ا ف يوري 1 هلوقب لوق يف ركشي ناك هتموت ينأ الا اخ اذع قد نمارس ١ ع ام ل هل

 لاقو :هكرف. هناش نم يش.يف اركفم ناك وا اذ عد لاقو مرهحدم ىلا هنع لدعف ارعش كوي نا

 لثم نع هلاسف دامح اعدم هنع كل_هاف مره يف لوقلا دعو ركفلا ن٠. هيف تنأ ام عد يا اذ عد

 هدتقناف لاق تفكف لاق نينموملا ريما اي ريهز لاق: اذكه سبل لاقذ لضفملا هنع لأس ام

 صهد ذُمو جحح> ذم نيوقا * رححلا ةنقب رايدلا نا

 )١( ردسلاولاضلا.ق الاي رعد # نم تناحتلا عف دنع رفف

 (؟)رضلا ديسو لوبكلا ريخ * مره يف لوقلا دعو اد عد

 كفالحسأ نم ديال ريذ كنعنينم'وملاريما غاب دقهللاَقف دامح ىلعليقا مث ةداس ىدهملا قرطاف لاق

 قل ون اع هل فاد هنع هل اس ل 00 نع هنقدصيل ةحرحم نيع 10 ةعببلا ناعا هما | مْ هياع

 هل 00 اهلئاق هنا ذئنيَح هل رقاق ريهز ىلا اهئاضا نمو تاسبالا هذه لاح نع ينادصا هل لاق هنم

 اق ىكوكلا مساقلا نب نيسملا ( يفر 0 ) ةفشكو اهصا ة ةروشا نما هي نحاراع لعفملا يفو هق

 دق 01 لاقف 00 0 كا 1 ةيوارلادامح لاق لاق يعمصالا انثدح لاق ديبع نب دخأ امدح

 ديصلا يف و هيلع تمدقف تامحف كل. ينمي ديزب.نب دولا نيئمؤملا ريع تانك ينانأ

 د رح كلا ل كاف تاع حو هضرأ ىنمرالاب دحتم تيب ىف ومنو هيلع تادف يل نذأ عِحَر الف
 و ةدمصق 0 1 تلق تلساول نم غلب ام لاق كلذ نولوقل سانلا نا هل تلقف ةيوارلا

 يف تيصف قيربأو ساكب ةيراح هتناف تنال 3  ةياورل اهنا لاقف داعس تنان اهم 0

 ! لاق # رداس |او اس تالرأل ىوفض #3 نه 1 :ادبلا مفدنم رفق نو ىرعت 1 1 )03

 قى رو. جيشنا عورو © 0 وه يوفضو تا :| ئكل رانآلا 100 هقو رعم البا قا ||

 ةاديلا لهادحاوو ريضألا كامدس و ودع || عا ريد يل ىرمضكعا دم مدس 8 ةاديلا ري هل وف ةادءلاريخ

 : : 1 رضاح رضا دداو اودان

 عع .



 هردفالا ةرسثءكلو ركلا يف د تم تاب 0 يندشنأ لاقف يدهملا ىلع تاخد لاق ةيوارلا

 كلابضلا حسو رس 2 هنأ لوأ وأ يف ةيوأرلا دامح ناك حاطتلا نبا لاقو * ص كل
 هالادع“ ساق دام رهف راصنالا ر هس 95 ءرد هيف ناكو هلام رح لحر ىلع ةليأ بقل صوصالاو

 ملايف غلبف هيلع ناكام كرثو كلذ دمب برعلا تافلو سانا مايأو رعشلاو بدالا بلط مث هظفحتو
 دامح نع هدح نع 4 ا نع لضفلا ىمح ينأ دح لاق يذدلا سابعلا نب 5 0 0 غلبام
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 لطخالا لوو هنادي 1 فيصلاو ءاتغلا ةوهك نو ناءاخو

 مس هناولا فو جاحرلا عار ©: اهتوعز رفا هام ضف اذ و
 تبلت ءاضمر 2 ةتداط 1 م ل اهحزام ا ما اهحش :اذإ وْ

 بك رااوتاحارلا تقو اوعرص 3 # كليف قضرالان وس 0 او>ار

 ىم ينثدح لاق ىديزملا ( ىدح) دا هب يندعوو هطرش اع ىل ر و 5 ىل لاف

 لالي ىلع ةيوارلا دام مدق لاق ناماس كب اص 21 كلي لاق خيش ىأ نب ناماس ينثدح لاو هللا كينع

 ةمرلا يذل لالاب لاَ هب ه> له ا رعش دامح هذك4ن ّ ةةرلا وذ لالاب دنعو 6 ةردبلا ةدرب يأ نب

 يضت املف هلدب مله آلا يردأال لاق هلوقي نم لاق هل سلو ادرج لاق رعشلا اذه ىد 0

 لاق ا كلذ 3 3 لاق ة هيضقم ض لاق ةحاح كيلا ّ نأ هل لاو 0 داجح حاوح لال

 وذ لع نإ نق لاق ي ريغ 0 امو ميدق روش و ةيلهاجلا ءارعش ضع لاو هلوقي ن .ق لاقال ظ

 ) اعاص لاق.) مالسالا لدا مالك ن م راهاجلا 5 مالك فرع لاو كلوق نم 0 هنأ ةنيؤرلا

 ي- وم أ ام 0 3 طا | اهاحو اهلاق ةدرصق 0 تا ةدر ينأ ن ١ لالاب ةيوارلا دارو دخلا

 اهف لوغ يرتد
 ماج نهو ا 0 مك نهو + مسح نمهو أمق سمح اع ند تءمح

 مأس هفرط 5 مم وقمسلا 27 اهلفادح اهاياور تاءقدع: دم

 حدمينا زوحم ناك لهف الاو ةئطخلا ىلا هتيسنو تنا هتلق ءئش اذه نا تماع دق لالب هل لاقف

 هلدوو ر مشت ق>اهريسو سانلا يف ههذنا ععدن 5 يورأالو انا هفىعاال ء ءيشل ىسوم | انأ هع هلأ

 ىبارعالا نا 0 لوي دار ال رخا 0 1 تووس لاق عك ا نس لع ) ل (

 ادب حاصإ "اق 3ك 1 م ةبوارلا ذا نم ٠ رعشلا لع 1 دق كوه يف ذخاا لضفملا تءومس لو

 نه ودرب 0 هلا ل ناد كا ذك ناك هت لاق ٠ نحلاي مأ هدياور ْ رسما كلذ 56 هل ل

 أ "لاف مهناعمو َ رعشلا بهاذمو اه راتتفاو ترو ءلأ 0 ملاع لدحر 4م و ' باوصلا ىلا ًاطذأ

 طاتختو قاق الإ ُّق 4 كلذ لوم هرءُش ُق هلحدبو لَو بهذم هب همم دينلا علا لوي لاَ

 ديحأ كب ناوضر ) نرحا ( كلذ تاو دقات ملاع 0 الا امم مح حصا زيعي ال ءامدقلا 0

 يد -- لاَ يدهملا كب مهاربا قدحسا هناي ' لي لاق مهرب | 0 تفادول ا لاق الد وأ

 ْ ف دجحاو)ةنس اا دقو كلذ و ل ذأ م يدوم ناكو بد ولا دايأ 2 ةيوارلا ىذدي لا



 ا

 8 لدحو نع هللا نافدوءولاةئ#داع ةليوطلا نم يق داع # ىنغلا ةينغم عمسو لاق : ىلا هتيدهال

 ىثايرلا انثدح لاق ىدسالا ننسحلا ( عر ) ديع ةليروطلا نم يبلق داع # رعشلاو امني قرشب

 نع مالس نب دم نع هيبانع دامح نع ديزم نب دمحم هب ينريخاو ىتءاللا نامع وبا ىنثدح لاق

 ارق للف 1 لاق: رت هدشناف ةيوارلا دامج ىلإ لخر ءاك لاك قحأل نإ لمفملا نرش

 كيف تلق دق هل لاقف هيلا داع 1 بهذف ىنمماف اقداص تنك ناو كل سيل اذه اذه لثم لوقتال

 رعاش انأ ع واع لخأأ * هيوحهأم اذا دام د

 0 1 نيا هنع 1 * هئطبي مدقت ادامح رئ ملا

 رصاع تيزسال مادام 1 زل * انييدولو ةئلعدماو سلف

 راوتم هموك قدص لع هل * هرب ةديدق يرمأ هتيلاف

 رخافي نميف ءرملا سدبو حاكنلا يغتدي ءرملل سرعلا م دامك

 ةوجا[ولوالا رمشلا ل ئاق كناو رعاشكنا انماعدقكسخو رادقملا اذه هللا كافاع انسح دامحلاقف
 فرصناو اذه نع اينغ تنكدق هل لاقف ىنحضفتف هميذت الو رعشلا اذه مكن نا بحأو هنم
 نحلا ونا ىدسالا(قتثدح ) ءالبلا نم ىسفن ىلعتر رج امن بجيأ مدمسالوقي دامس لعجو لجرلا
 هوحملاقف لوغلاىنال ارعشةيوارلا دامح باع لاق يعهفلا هللا ديع ونا انثدح لاق ىثايرلا انثدح لاق

 دام هيالص تقو مي- هيو * هبر فر_ءي ناكول فلا من

 هاد ا مودقلا لثم * هشناف ناندلا هرفاشم 0

 داوس. باسحلا موي هضاييف * ههحو ةمادملا برش نمضرباو

 دالحا ابل يرن دوييلا نا * هباسو هزب كئحسبالا < *

 0-01 0/0 ردخأ ب اهرايخ رح انحاإ دايخ
 ك0 ا فرطا ند يلوم ايبود اهنا اهغالم- انيس

 صاع مآ يرماخ عبضال برعلا لوق لثم وه * دارج نيتبرقلاب اه ينخأ * هلوق ينمم لاق
 هلوم مغ خفتناو هافق ىلع ىتاتسا دقو ليتفلا ىلا ءيجم عبضلا ناف لاحر ركو لاظع دار يرشبأ
 هلداوبالة باد وهوعمسلا هنمداتفذئنيح بئذلا اهبلع بيف ةوهشلانمضدحنو هب كتحتف ظعنملاك ناكف

 يدزالا ىرفنشلا لوش ىنمملا اذه لثم يفو لغبلا لثم

 (آ1) له اهل تئذلا يرئو * لينه قتقل عبضلا كدعضت

 بيلا اذه اهنم تلا ةديصقلا نأ حيحصلاو ةعامح هلاقىدزالا ىرفنشالتدبلا اذهنا هلوق )١(

 اطوايتلا تايباب هانر هنال هلبقتام يرفنشلاو ارش طبات ءانر يف اهنال هل تسيل

 ركأب ءاملا بيصو يلكلا ريزغ * عار و ءامْفْلا ب وص :يرفتشلا لع

 تييلا اهنم يتلا ةديصقلا هذه ةبسن ىلع قافنالا عقيملو تايلضفملا حرش يف ىرايثالا نبا اهاور

 ادد تا ليقو حيحصلا وهو رمحالا فلخل ليقف

 مست سد م: مس سلا مس 2 د سس سمج ع رج بص ب 7 صسسته
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 7س ليا ا ماا  0ادا -_/ .٠  1هع .

 01 4 ا

 ليل 5 لاق رضح 2 1 مأ هلدعل سصعاش 1 ريمآلا اهب 1 نا لاق يندشنأ رفعح لاقف نع

 هلوك الآ 0 رعش هللأو 0 خاسف داود 00

 هل و5 0 يي قىح هايا ل تءفدناف

 0 أن ريسغب تننه اله #* اصعلا ىلعتيبددق عزو لوقتو

 لاق ةارما مسا تاقف وه يش يأ عزوب 10 تلا اذه دعأ رفعح يل لاقف دام> لاق

 الا عزوب تناك ناس لطملا دنع نب سابعلا نم ىنأو هلوسرو هللا نم ”يرب وه عزوب اهءسا أر

 ىح هللاو تءفصف هافق ناملغاي عزو و نم ةليللا مانأال اذهاي هللاو 6-5 ناليغلا نم الوغ

 0 ا نسا ا اورغ 1 ا
 دار دك كان ن» ظلغأ ناكو ىلع ىرج ام امظع أ رش تقل و بيسان هك

 كربخأ ماهل تاقف ىل عجوتي عييطم ىفانأ تفرصنا اهنا تفسلا نحو دل 3 2 يعارعأ دل
 قدح لاق ةمادق نب رفعح ( ىنثدح ) ةيمأ ينب عم يذم دق ىظح نو أري مهم 000 ال نا

 هل نوب أملا نا ىنغلب لاقف ةيوارلا دامح سلح ىف ثدحي الحر نا ينغلب لاق يهاط يبأ 5 2

 خيشلا نع ريحا اذهستك | همالغل دامح لاقف ءادلا اذهب يعريلجرلا ناكولاق ةأرملا محرك محر

 لاف ءاسؤرلا .فارشالا نْضَنِك ىلا ةيوارلا دامح تتقو ىلاق هلهأ نع :لمَحاَ معلا ريخ نا
 باصوالا نميدفىسفن كل * اهف كي ارق ةحا- ىل نإ

 تاك ف الخ فاكر
 باحيح يف اهرسا اديور ك + اهلا :قيح هوذا ا 1

 دامج هللا تتكف كرعشن قريشت الو كجلحل ىلإ كيك | لج را فلا كف

 با رشلانودلاحدق اقيعءان_ < كدا كتل قشاع ىإ

 تاس 1 م صضاسا * يلهأو 3 :كتدف اهينسك اف

 باس 7 اهرمع اهلع#_>ا نأ ةنامالاو هللا كلو

 نب دام> نع ىي نب نيسحلا ) 0 ) سابا نب ع.رطم ةصقلا هذه تدور دك اهع هلأ ثعف

 ةيوأرلا دامحو در دامح هيف سليف تنك لاقي رطا بون ديد لق هلأ نع قحسا

 نآلع ةليللا تمنع دق بوقعباب يل لاقو ًاديدش ا 1 ةيوارلا دامح هيلا رظنف ا مالغ 0

 تاع دق 0 اذاو ينك دام و ين 0 مف انع مْ هب كنأش تاقذ مالغلا اذه ىلع تك

 هديب تذخاف داراام هيلع لطباو حضتفاف سانلا هتنيف ماكتا نا تهركف مالغلا عضوم يف تءو

 معامو لاق مظع حيذب ءانيدفو اذامنوكيف نالا تفرع دق لاف ىنفرعيل ءار ندا دع لحارس وك
 امالغهل قيدص ىلادام> ىدهاو قحسالاق * لزنا يح ىنعفني الف يدهج هحلاعا اناو حرب هللا

 ىدهأف ًاذيبن هل قيدص نم ىدوتساو لاق ظفلا مظك هيلع معتن ًامالغ كيلا تنمب دق هيلا بتكو
 داوسلا نم ازيش ناولالا فو دحاو نم لقا ددعلا يف تفىع ول هلا)_دكف دش ةكيتسد هللا
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 ْ يننغ لاق مث هبون دحأ هيلا ذبتف هانفف

 اننيز- ةيؤرب ًافلأ خ رش لاميألا قرط

 1 راع انكر كناو اننائساو ايرادقاب كيلا نولبقم ١ نإتمؤملا تعا لاقو دفم تف
 رط مالغلا اذه نكلو كن الو كردق تلهجام دابغ اي هللاو لاقف يصلا اذه ىلع تانقأو
 0 نسا (ىنثدح) ةشئاع نبا وه اذاف مالفلا 0 0 تانج زاد نم رجانطلا لئمىلع

 ةيح نيلو ىنارلا نع ةمحنب مئاهدب يزيخأو: ىتملا نع ينايرلا: قتدجب لق بتاكلا ينارداملا
 نماوفر ءذ هءاوذا هنع لكسو دحوب : دادغبب بلطف 4 ةيوارلا اداح روصنملا بلطلاق * 5 ما

 نايرع وهو ةناح ين هتدجوف لوسرلا لاق هصخشإ لوسرب هسيلا اوهجوف را مهأس

 مفرأ ةلاسر - 7 ناعوت ريم 0 تاقف ةح.ةسد سأر - ىلعو ةباحا ن 0 56

 نبنافه رءش ل هل لاق هيدي ني.ب لثم اماف هيلا 2 ا اف كالت ند 00 ةلاح الو

 4 ( دق اق هانا قر ةلضن نب ماه

 دعاورلا ه0 ماهربق ىلع *« ال ةيجاح اعأآ احوع لياخ

 دناَر ضرالا دمحل مل اذا هادح يغتديو هأدب يجرب. نم ربق ىلع

 دءانم فش (©) ىلا نيو « هني لئازعلا ولج اتلا عك

 د عاقب نم ىلع القثالو ابيع * نكي ثيداحالا موقلا عزاناذا(4)
 دماح دازلا ىلع هم او اديمح * هنطب حبصي تالعلا ىلع روص

 دئاوعلا 4_-لع تحار دق نيرحب * ةريفح ىف قفلا لك يتفلا ائعضو

 دقاوفلا :2تالوحملا نو 12 رم هلوحب رمضت فيسلا لصنك اعل رص

 0 ) هنع هللا ىذر :سايعلا بأ ي ىخأ ناك دكه كاف مك هن 1 1000 0 يف لاق

 روصخلارفمح ينأ نب رفعح ناك لاقهسأ نع قد حسا نب دامح 1 لاق ي 0 ثلا 2 ”سحلا

 257 نق ةيديَح ا هل د ل ناكو هحيو سايإ نب عيطم فختسي ةيد 0 || نانفورعلا

 1 عيطم ٠ ىتأف ءارئا هب انتا لاقف مهمابأ يف اوف اح 0 نك هاي ناك د

 دنع يلامو ا يب 3 تناك يلود ناف ىنعد دامح هل لاَقف هيلا هعم ريسملاب ضو كاذب ه ري

 ىلا عييطم هب يضع من 0 مّ 8 د 0100 راعتساف هيلا باهذلا الا عيبطم ىنأف ريخ ءالؤه

 سولحلاب مرتعاو هتاعأ ور و هل ضف و هيأ 5 0 امالس ةيلع 0 1 لخد اماق رفعح

 لك ىفلامف*يورو(*) نارهايورو (؟ ) دس ىف نيا بعأ تاكزةجاا ف لاقو )١(.

 ةياما خاص يورو ( 4 ) فيعضاا يجزملاو ه دعايتم فافن يجزملا نيب و#هنبب ناك يتفلا

 دعاقي نم ىلع ابر الو ايبع * نكي ملثيداحالاموةلالضتنا اذا 1
 دعاقي نم ىلع ابر الو اطوقو ةرذافملا يف اعسون ىلهءّتسإ 5 ءا. دلا يف لاضتنالا لصا يزيربتلا لاق

 ه الفن.يا بع يوريو هيلع ربكشي مل يأ
 ا
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 ا

0 

1 

 د ورا ل اعف

 31 ف

 / 0 1 1 1 م

 1 ١ 0 ا 714 10 40

 ا رض (تأد ىسونلا ا“ ا و بدا ون ام

 ١ قي دج ع ين ل 3

 5002 هدا نضع راش يلد اوال

 )ةه١(

 ند هْلَش 6 راد قفلزاو اهادحإ باط امل نيتيراخلا هل بهوو هداشلال ف نام هلأ 55 كلو ١

 3 ناو هيلا جاتمي ام لكو ام م امونيتيراهلا هبف دجوف هيلا لقتناف هل هدعأ لزم ىلا 2 ظ

 هنري ًادحأيتبي الو ترش نكي ل اماثه نال حيحصلا وه اذهو مهرد فلأ ةنأم هيلا لو ؤ

 هتنسأ ءانغ ريشا اذه يف رو د يدع تاع يف * هيلع فقاعيو هيبعيو كلذ 0 0 ا رك
 «0 ' ومص

 قف ال هلام نولوش ح.# _صلا حض و يف نولذاعلا ركب

 قوهوم ؟دنع ناقلاو هللا ديع ةئباي كيف نومولبو
 قيرإإ امي يف ةنيق * تماقف حوبصلا ىلا اودان مث

 قووارلا اهفالس ىنص كيردلا نيمك راقع ىلع هتءدق

 هيسنو ديعم ىلا ىكملا نإ ىحي هيسن ةعئاص يف فاتخم لوالا ليقثلا نم نُ نيلوالا نيتيبلا ىف

 ايفو لمر يمربرلا سابعلا نب هللا دبعل عيارلاو اودان مث وهو ثلاثلا يفو نينح يللا يناشملا

 ديره نا دع م 1 نرحب 0 ليش فيفحو كلام ىلا تهدي لهر فقد

 تتك ةيوارلا داح لاق لاق ىعمصالا نع هع 0 قحسا نب دامح انثدح الاق ىحي نب نيسحلاو

 00 ٠ ااه لع ةيوارلا دانح ل ا < نب فسو ىلا ةفيا> وهو ديزي نب دولا

 ةعاطلا 0 اقف لا ءدنمدع اأو تادكلا هأن] اهلتول ولف مهرد فال | رفعة ظعإو 00

 ورا كفو يذلا مويا ناك ام اذ امدخاف مهرد هن 0 0 رحش نب نيكداي ل لاق :
 ع

 نع )1 2 تل ني ريما نهدف نع دق يدار ان دامحاب لاقف اعدوم تقسو تعا هش

 27 ديزي كك در ولا تننأ ى 6 ثح 0 رجا 0 ناوعلا نا ريمآلا هللأ 0 تاّقف كتان

 اق يا ةعزلا ناشي ءادرو راثؤا نايوت هيدعو ده رن رس ىلع وه اذاو ىلزذاف تح اسف ا

 يندشنأ لاق مث يشأج نكس 7-5 00 ءالو» لن اكوب و كلامو كرعم هدنعاذاو :

 ةريس اي هقسأ هيقاسأ لاقف اهرخأا ىلع تدنأ > اهابا «دشتناف * 6-3 اميرو نونللا ن 000 1

 نع ديعمأب لاق َ لعنتااو هياكل نيد ,ا١ تردذ سود 0 ةنالث يناَقف ل ا

 ادءاطم نزواح ذا ن » امظالا كحداه لهالا

 ىنع لاق مث 2 ها

 ماشنلا قس هنا عرش #3 ىجلس ائعدوت ذا 2

 يننغ لاق مث ىنذت

 اذعوئدلا و واو باجمل قوس ه- ةملطي لكس اند

 هنا 0 0 هبا هان 0 هيف جودم 3 هأناؤ 3 0 بزب 0 قاع لاق 3 ها

 ين هل 000 6 هاقسف ف 00 0 0 3 0 ّق 00 ند 0 هئم 0 رأ 0

 بعل نه راوح تدب اطو 0 0 أماع كاذذا ضو



 (ا١هد) ظ

 ْ ناوبالايف وهو ري نب فو. ىلاترصو امهيدنأ يف تماست-اف ليبس نم كلذ ىلا ام الاقف هيلا

 , هللا دبع نم محرلا ندرلا هللا مب هيف ماتكي لا يرو مالسلا ىلع درف هيلع تملسف حالا
 نه ةءوارلا دامح ىلا ثعباف اذه ياتك تاق ة اذاف دعب امأ نم نب دهس ولا ىلإ نايم ول 1 ماشه

 | لا ةليل ةرمشع يشأ ةءاع ريسل انروم الج وز اني دة مسخ هيلا عفدأ و عتمت هالو عو سم ريغ كات

 اآ ص ترسو يرقلا ف لجو اتعضوأ لوم لج اذاف ترظن و رانيدلا ةثامدخلا تا
 ظ 8 ءاخرلإ ةشورفم ءاروق راد ىف هياع تلخدف ىل نذأف تنذأتساف ماشه با, تففاو يت ةليل
 | ةسفنط ىلع سلاج ما هو كلذك هناطيحو بهذ بيضق نيتماخر لك نيبو ماخرلاب شور فم ساجي يف

 بهذ يفاو أ يف توقفم كسم هيدي نيبو ريئعلاو كلد 1 خمضل دقو رمح رح باس هيلعو ءارجح

 رأ+ ناّتيراح اذاو هل>ر تابق يح توبدف ىناتدتساو ىلع درف تاي اور حوفتف هديب هيلشي

 ظ فك ل لاقف نادقوتن ناناؤ ١ ادي بهذ ن. ناتقلح ايم ةدحاو لك قدا يف اءهاث» 5

 لا ظل ىو كسلا تف هب مف أ ىردلا 0 00 را ري تاقف كلا فو دامحاي ت 1

 لاف وه امو تاقاةلاو نم ردا + ىلاع رطخ ل كل
 قيرإ امع يف ةنيق * تءاغلاهوبحويصلاباوعدف

 هندية اق ام :دشناف لاق هل ةديصق يف ديز نب يدع هلوش اذه تاق

 قف الأ يل نولوقي ح#يصلا حضوىفنولذاعلا ركب

 قوهوم ,؟دنعباقلاو #1 لامعة كت نودواو

 قيدص 5 ينءوأب ودعأ #* يدعل دما ورك ١ د

 قي[ يغا تلح ثدنأو # م عرفو امسح اهناز

 قو نال ىرراضفال + تاذع كاجلقم انانو
 قيربا اهنع يف ةشق * تءاغاموبح و.دااراوعدق
 قووارلا اهفالس صك. * دلا نيمك راقع ىلع هتمدق

 قوذن نم اهمهعطذإت حزم * ام اذاف اه>زم. لبق ةرم

 قيفصتلا اهريثي راغ.ص * ردلاك عيقاقفاهقوف تفطو

 قوراط.٠ الو نا ام ريغ # ءامس ءام جازملا نك 6

 3 لاقو يقع ثاثب تيهذ ةبرش يناقسف هب هقسا ةيراحاب دامحاي هللاو لا مْ برطف لاق

 تيهذ ةيرش يناقسف هي أ ىرذالا ةبراحال لاق مْ هشرف نع 0 ىح ب رطلا هفذعتساف تدعو

 تلف لق مل لاق تناكام ةنساك تاقف كارد لس لاق تحضتا ةثااثلا ينافس نإ تاقف يع كل

 تاطقس ةيرش ف قف هبقسأ لو الل لاق 3 | هطامو اهماعاعب كل 2 مح اه 1 لاو نيتيراجلا ا

 مهم كس كو لك ص مدخلا ن م ةدلَح اذاو يسار دنع نيتي راجح اذاؤ تدم قا يد لقعأ يف أهعم

 امذدأف م عفاف م !- 0 كي كي مالسلا كياع ا رش نيئمؤملا 0 4 مهدحأ 8 لاف ةردب

 ع هاقس هنأ هري يف دسسع نب د محأ لش ملو هم ا نع دامح ظل اذه 2 نيتيراخلاو



 ىلاعلا م دب نص لوق ينعمام ىل لاقو

 نفساا ةعبنلا دوع فوذ م * أدرق ا أمم 1 فو

 لاق صقنت ىلع ىذ فو ىلع مهذخأي 00 نع هللا لاق صقنت فوه لاَعف 10 ام ردأ ف

 ينادح لاق عكو فلخ نب دم .( يتيح )داع نم برا مالك احا هلو تأ رام منها

 قدزرفلا يندشنأ لاق ةيبا نع ماسح ى دلل نع وربع.نب رصلا نع ديدي د تاردا

 رضاح ةيوأرل /| دامحو

 مدلا ىلع لاحأ اموي هيحاصب امد ىأر ا وسلا يدك تنك

 ملعإ نمو لاق نولا ل نم لحرل. اده كالدك سضالا سيل لاق من لاق هلوقت تنأ ناهد هللاقف

 كريغاميج سانلا هلوجيو كدحوهماعت كنال ىل هوورو سانلاهيناحم دقو هكرا ناتدرأف كريغ اذه

 ا ع لاق حاط الانبا يف ”دح ..لاق لضفلا ين *دح لاق يديزملا نسا د ينثدح( لاق )

 ادانع ت تااس الو هسفشن ىلع ا ةيوارلا دامح نع طق ءالعلا نب ورمع انأ ت تلأسام لاق يفاببشلا

 هللأ دع 0 رك نهللا دنع نع تول نس مهارب | اد لي ىلع همدقالا ور+ ينأ نع

 دود طل لاش رشن ةنالث ةذركلا ناك الاق يرماعلا رع نب مهاربا نع ىنقثلا نع - نا

 نورشامتبو رامشالا نود انأيو بارشلاىلع نومدانأب ةيوارلا دامحو ناقرزلا .نب دامحو در دا

 ع نسا (قرحا ) امي ةقدنزلاب نومرب اوناكو هيحاو نق 0 اوناكو ةليح ةرشاعم

. 

 م 6 ل ا ١

 ك0 ا

 دا ىلع دايز ن ىحيو سايا نب عيطم ل اذ د لاق 2 نع قح-١ نب دامح انثدح لاق ىسادرملا

 دامت دابز نأ ىح هللاؤ نيطن نو 1 نهالعأ ع دق تاءصق ثالث ىلع هحارس انا ةيوازلا

 الع قفحو اهمااع لقا ىرتشتو ةراثأا هذه عيب ا عيطم هل لاقف عاتملا ر ا لدن فرط لل

 ةعيدو يم اعأ هده زيف نت نر كا يمي هل لاقف هب عشسو ىقابلا كش ىلعو

 لهجأ اق 6 ميظع لعو يد هل لاق سانا 19 ةنامالا اخ هلأ اها عيطم 4 لاف ةبراع 1

 ' اهظأ ين و 0 اظاام عيطم لاق هربع اهم دعا نا د نضل ن“ ظ

 نيتيبازلا ين اان ىنع اموق دامح امط ل هده جرح نف.الاو لام ىلع هدنع خا

 دا عنان |[ لاق نع نب ندا (يتدح) نب كبح نك 2 ه6 1 نم جرد

 دبعنب مهاربا نع يفوكلا دمت نب ديمح ن ء ىدعلا ل ينادح لاق ةديدع وأ

 يدع ا نع هنأ نع دام 7 يحب نب نسا ينريخأو ردا ندع رع ْئمرشلا :نح رلاا

 كا .عنيديزي ىلا ىاطقن ناك ةيواأر لا د لاق هل طظفالاو م ص ١ قحسا 34 00 ةنوارلا داح نع

 8 ديت تاع كي زب 0 نم هلهأ رئام نود كلذ و ماشه ناكف 55

 يآ

 | عمسأ مل املف 1 يناوذخأ 0 نإ الا جرجا هن هب فتن 1 همز ماشهشىلا ةفالخلا |

 | افققودق لالخ 2 اذاه ليفلا تان ذيع تسنلخ مث ةعمجا تدءاصف تدر 2 ا 6 0

 تاق َّ : رذحأ 3ك اد له نه قس 10 ل رم ب سوا ريمآلا 7-0 دامحاب ىل الاقف: قع

 0 نسا 3 اد مهلا فرتشامال 3 م عادو مهعدوأف لهأ يف: قاعد ل 4 له نييطرشا ظ

 101 الل رو ر  ص وا ا ي#  لا
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 ة.قعنإ لدا.علنا ةناب قورك لا دو يلذهللهنأ يعاشولار 5 ىطس ولا لوأ لقت ف.فخ هيفو قحسا

 م هيساو لوألا داح رابخا 0-0

 .ىلوم هنأ معزو هبسانا اءأو هتبوارو هبحاص ن ناكو يدع نميطا ه رك ذ اهف ةرسيم نب دامح وه

 ءراجاو تر ءلا مأيأب سس اذلا لعأن 1 ناكو روباس نيدامج هنأ د ينئادملا ( رك ذو ) ناش

 مهءداثيو مهاغ دفيف هريزاستو هرثؤتو همدقت ةيما ىب كولم تناكو اهتاغلو اه اننأو 2 امشأو

 ليم.ساو يمعو ىديزيلا سابعلا نيدمم (دح) هتاص 0 امولعو 0 ءلا ها 8

 ا دا تلقو لاق حصن اذا سانا معا دامح ناك يم.صالا لاقلاق ىئايرلا انثدح اولاق تملا

 ىمسهوبأ ناكو لاق مط انو د وق ناسش فق 3 00 ةعمر 0 0 َئ ل ناك لاق

 دامح آو ىدع ل 5 نكد اولا لف رح ىف ىشلا لاق للا ى 01 ةرعسإ

 لاق اولاق طيقلو يدعنإ ميطاو يدا نع 0 انندحلاف يناركلا ىثدح لاقو 1 كا

 عاج لكل ىورأ ينأبلاَقف ةيوارلا كللقف ىقالا اذه تققحتسا اي ةيوار 0 0 نبدياولا

 مهب 2 مو هقرعأ مل كنأ فرعت ّ مهم م رك ور مك هب تهوس ا هملا ريما هك 3

 ركب اء اذه نأ لاقن ثدحلا نم هنم يدع ا الو مدقل ارعش دشنأال

 0 فو ند 7 00 كلو 00 لاق رعشلا 0 ران مكف

 "ماو اذه ىف كا تماك لاق مالسالا رمش نود ةيلهاجلا رحش نم 5 ىوس ةريك ةديصق

 هةر هيلع 0 سو هنع هقدصل نأ هفا>ةسأ نم هب 2 م رض قح ديلولا دقناف داشن الا

 6 نرحل مرد فأل ةناع هل عاق فإذا دياولا ا 00 ةديصت ا نيفلا

 0 ه2 يبأ نب ناوسمع نع ىلدوملا 5 "ند لاق نأ ى ء'دح لاق محنملا ىلع نبا

 ةصقخخ يأ 3 ناورع نع هر ع يرىصمعاعلا ر 9 نا ::دح لاق نابز رملا نب فلخ نب د#

 ىلع ءا ا نم ةعامج ىف ىدسالا ريطم نب نيسحلاو ينقل ليعمسا نب ححرطو 0

 نيدياولا فقوا رم اك دع لدر اذاو. ايف تاه دق سرف ىف وهو دبر نيدلولا

 عضوم ند هش ينحملا اذهواذكو 0 نم 0 8 ةركش نمنح انا لاح

 املف ةيوارلا 0 اولاقف اذه نه تالقف رعشأ اك ل ىدع الق رعش ن هناك ا

 0 ةناكل ةنلع وهو نينم ْؤَأ ا ا يف اذه مالك ام كرف هدشنا ديلولا يدبر نيب تفقو

 كر اراعشأ نم 35 لهف اهمالكب , 266 ةماقلا ماك ا لجر' يبا ند لاقو ىلع خيشلا

 0 درا دنا لاذ ليتم نبا رمش مهل تاقف 000 رعشالا هلك رمشلا ينع بهذف ذا
 حيصملا ب ءاقلا بضه ىأرام 6 ل هاذ ريك قدح نه م رادلا ل 3

 انا ينحا نبا اي دامح ىل نال رعاك رف لوقي انام ل لاذ تفاودا فق ىل: ناقف تارخ 1
 نع يناركلا نثدحت#لاق ا دع ردم اذا نا ملا كا لاق ,ءلا مالكب سانلا اء
 كبف كلذ رمفأ زعشلا نم تكشام لعقلأ:اموي ةيوأرلا دام تلق لاق ىدع 1 نع 6



 (أةفر

 أ حتضأن ارم ند كنا نإ ىغولا وى 0 ليخلاو

 ْ اهأل وفل ت رو ءاشلا 2248 حط ىف ملس ل هب راجو تازبآلا هده ل يبصنلا ا ينغف لاق

 ١ . مث مهف يتح عمتساف اهالوم اوم جر هم ناحل تعمم اردت كلفاصا ىو + ا[

 ا جمالك وهو اذط رعشلا لاقف 1 نمو ءانغلاو رعشلا اذه ن نا دمحأل لاقف امهلع لخدف لزب

 ا 'لاقو هلبقف نادمه يثعأ سأر ىلع يكناف يئادمولا يبضنلا دنحأ انأو يل ءانلاو نادسع ىتغا
 ْ 7 روش ةاذتع [ هو تولد كر رعأ مو كنف سعأ لو ىئاقراغت نأ اعدك ميغا ناك

 زخم ىلا ايضف ىلا 6 اردد نيك راو كب اود ند ناك اه يدع اقاح لاق ناس رذ ىلع

 | قوذ ئرأ لاق وهاهو كاق اع يرأ نا قئعالل دما لاقةلزت« ةراك الذ انرسأ ء مث ًانيح ماقال

 | لحأ عا عيمجو : ماساد> وف ةيرقلا الدف دخأ ةيرقلا يف كا اه اقداص تنك نيل لاق انلعل 0 رمق |

 | نأ 201 ذو قس اذكه مهقان لقتناو مهززك أ تاف نوعاطلا مهباصأ دق ةيرقلا
 ةاكونيع < "تازعع#

 اهاهأ قرشتو هّب رو تن ردو ةكلعام ل 2 4 عر ِ مظع كاع اماس نااط جالا

 1 صعل امإو 3 > راخ نا 2 1 امإ ةفوكلا 0 فارشا ضع ا 15 ع جاجملا هعاب م

 هّقاع ف هنأ رظن

 ©, ملس ىف ه هزل يف ىاصم :| ا 0 ه روس فق علا هلاق ىذلا توصلا اذد ةمسأ م

 سس وك

 حزانلا برطلا كارتعإ ينا ِى وطا عيطملا باقلا اهب ا

 حماطلا كيلق اعامش راط * تآنام اذاف الخ ركذت

 حجار اسممازعو ةلذو * اعم نانو ىدو تيطعأ

 مار الو داع ىلا كمذ هالو نككي تام ملم
 حداقلا هدبز اخف روب م

 اك اهناقذأ هريسخم

 ةلسل اذا يلا 2

 ن

3# 

 هن

 حداملا ةحتف يف قدمي > ادساع اما تو قا
*« 

 نب

 * ابلهأ ىلا لوشلاب :حارو

 حيانلاو سباقلا ر>ءاف * ةيماش حخرلا تبهو
 | قحسا نع يطسولا ىرخيف ةبامسااب ليقث يناث هنو 0 دمحال ءانغااو نادم 2 ءشلا

 رد الع و كلامل هيف نا ذو

 م: ةراتخلا ةثاملا نم يشكدس وص اج

 درفلاف نيماغزرلا نيب امهماقم د راه نم رس ىدعحس نه 0

 يي دعا يك ناك نم ش>وأف # هب تنكسام لاط ىدذدعسل لحي

 نعرصنلا يرحنيف رولا قالطاب لوالا ليقثلانم راثُلا هلو لدايعل ءانغلاو ةيوارلا دام رعشلا

 نس
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 يدا يبأ نإ ديزه نيد ( وحال هر اخأ ةلج يف ر 1 كلذو ىسانلا راخاب معلاو ةفوكلا

 | ناره ىنعأ دايك قف يراك ذو اكل 1 نع قدسا كب دا مك الاق يد 0 نيسكاو

 كاف هل اللصأ وه ل نارص يذعال ااوم يبيصنلا ديلا 0 !او ناميملا هلاخر نع هنع ةروك ذملا

 003 فرح رب نه ريس ن تانطلا نا دع و# مالاسأاب ينم ةلوخ أبيح د هرعش يف هّتءنص لع هراعش ف ا

 هلوق باس ناكو لاق ا ررعو ةتءاص ديال تاوصالا هذهو د ىوطا عسيظملا ب املا | 2 1 د و

 ناد ى هعءأ نأ ناادملا طاباس ماس لوف نك يربذملا راح نب دعس نب حاص نب ماس قيرمملا

 | اوت ةف ولعل اء 0 امها و رو نجا ماس ىلع الزيف د تي ايما أو

 ؤ اسلحو اييذا نكد هموت 50 ءاطو هب امعنافبا 1 أءماع ض رعف "اعمؤ هلزأ ل "القت دب نأ اهوملع

 | هج فا يشعالالا 00 .ذ ينغأ تح هبدح دع رعشم< كلا لجرلاذهيف لقييشعالا مصالادح ألا اةفناررش

 جز انلا برطلا 0 ينا 0 0 طملا باقلا | نأ

 0 0 كح 0 ا تيهأنت ااه

 225200101101011 ] ]| ]أ 5 3

 ايصلا لهح كرتتال كلام

 امج نع كا يا نم راصن

 ملاح مك ادو تاج

 0 لاط دقا مث
 اددام 0 تدم ول قا

 هيرتحاف ريثعلا ةياؤذ

 هب ينظو الواهب جلب

 ل016
 اعم ىناثثو ىدو تيطعا

 ه1 كليووشاو د غلا كاعرأ

 نمو ب تا نأ يبا

 هفشنا ىلعو هم 00 ُ

 قل اان عا

 اهلهأ ىلا لوشلاب 0

 د

 »* الو 5 3

 د

 اولحمأ اذا 0 ع دق

 يتلا اهأ رق يناقلا ةلمالا 2

 هم> هل فورعم مصاف

 د

 د

 تن

 0 ا ا
+« 

 دب

 د

 د

3 

 د

« 

 د

 د ةديم 1ث حمرا تدهو

 د

 نإ

 دع

 حضاولا طمشلا كالعدقو
 *  حشاك هنا الا رد

 زاب يدبك نع الو ىنع
 حزاملا لزم ام اذأ دج
 حجانلا لمعلا ريخو ىعسا

 حداملا هتحدم يف قدصي

 اصلا هشدس دق رمل 0

 ع 6 ناي نأ

 ار الو“ داع ا ىل كيد

 حجار امازيم ةلخو

 حص ان نملعاف ىب>و دش

 حطاب هلو وبما ترد
 منال مسيم يقامقت نم

 حداقلا هدنز ايف ردا :

 اك اهاقذا ةريغم

 عيالاو سباقلا رحتاذ
 حمام مسهل داقو“ كنا

 0 و اهف قباغال

 2 كلا لغد ه
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 قارءلالهالاخف بورا كالت ينجا> لا ىلع ضير تلا ديدش ناك يشعالا نا ىمودسلا

 اماع ساج مث جرسسلا قوف اهعذوف هعرد 2 هس رف نع ا اوداع مث ةلوح

 عضوم اذه سيل وأ١ ولاق تعنص ام متركنأ م كلما مط لاقف مهلع لبقأ مث هنوري سانلاو ثدحأف
 موقلا ىمش هر روظأو هومرتس م تكل اقرذو نوح 5 يف حاس دق مكلكال لاق 5

 مهودواع مث دموي مأشلا ع مزماوىلتقلاو حار ملا مهف تعاجو ليال ىلإ مون رلاو كما
 تناكف نو<رتسم مهو لاتقلا مهوركأبف مأ اهلا لعلنا نم ددم ءاحو َت رع ذقو دغ نم ظ

 هذه يف اهلعف 0 00 نع ةياكحلا هذه 3 دقو ثدشألا نا 17 ةعزطا

 هعضوم يفهرأ رح أعم ءاكح ام. را د كفودد ط1 نبا رابخلا ىف نا انشلا ورع أ تلح 2 01

 باتكلا | ذهن

| 

١ 

 م هبسنو ينيصنلا دمحأ رابخأ ع

 0 ب 0 وه ءانغلا يف بصنلا د هنعو ا )0 ع 0 كوم باصنالا بحاص وه ى هصنلا

 مالسالا يق رام :طلاب ىنغل اكو ركذاف "الصتم 4 0 د و نيندالا ا دهر ند 2

 ند ا ا رك فلل لَو هو ار 75 دايز نب هللا دينع مدام لاش ايف ناك.

 وش ف0 م يناف نيب روبنطلا ٍباتك يف ةظحح هرك ذو دوءلابينغب نم رثك الويس :طلا

 باتكلا اذه يف ةنعو اع هللا افع ه.هذم نك هر ذ اهف هلال هاو )9 واحلا سلخ نه -

 نم نال اذهت طش هيلع تح ناكو هيلع ر دق ام حقب هتئانم لهأ ند فر 2 عيمج تاك نأ

 مم آو مهرابخان سا دك ديا هب لهجالاناكا راها م ل 0 ١ 6 ةعائص 1 تا

 ا تاتكلا اذه نم هيلع تأرق اهف ناكف 1 امو اا الاع مواشي اد مهم ةف عاام حلمو

1 

 اهريسواهرهظاو رويتطلا ىلعباصنالا ينغ لل صل لا دا 1 لا 0 د

 هم لما ةفوكلابن 31 مهني فوك كا د ينبدحو ) تبدا.الو رعش هل ناك الوةفياخ مدخي ) مو

 تموت اهكلف ءراغ ةجذولاش ام |ايعد ةوعدىف صتغا هنأو ايرلا سانا ضر ناك هنا عم هراسي عم

 يناثلا ليقثلاو ليقثلا فيفخو لوالا ليقثلا يفةعئص هئم هلف ءانغلا اها ةزك اذه تاق وا سا

 اهنمو * مالسلاب ينه ةلوخ اييح * هلوقوهوهرك ذ مدقتىذلا توصلا اهنم اهلئمدحا اك

 اهدف ردنا ىلعأت وط الو اراوس * عدن مف نباح ىراوجلا تباس
 انهو هرانخا ىف كلذ ترك ذ دقو جرفلا نب ليدعلل رشلا و ىناثلا ليقثلا نم وهو

 حزانلا برطلا كارتعاينا * ىوطا عيبطملاباقلا اهب 1

 ه2 نم هفصو ام امأو ةمدغ لع لد ةردإ ةريثك تاوص[ كرك دو نات ل00 1
 ثردحلا اذهبهثدح نافوكلا نم نم يردأ الف اهلك آ ةراج ةحذولاف ع نم هتومو اراب سانال هضرقو
 عم 7 ىدبصلا 0 نال انه اهعضوو ةياكملا هذه م ايذاك نوكي ناد م ول2< سيل

 0 نمتاقثلا كلذ يوريلق: نعف ليقف تاشالا نا 2 ىف هفلاو هبازق ناكو ناد ىثعأ



 ند رصتحح ن م لاق

0 

 هيرار 11 ياحب مح از امو
 مهعمح قرف هللا كار ليكن

 ةعرب دعل ةعس نم ريك اع

 ةمظعو ةعدب ند اوندحا امو

 لح مسوي خبل افاد دامو

 اناو نيقدنحلا هيلا ائمطف

 انفومص نود جاحم لا مدام

 هليحو نيئمؤملا 1 دن

 هروهط نيئمؤملا مل 0

 ناوىم ينب

 همورأ نشرك ق شرف رخو

 ان سعأ

 ةلهح . هللا اوءلاغ موق

 ع 1

 هع اندحو
 ع

0 0 

 هاك ناك نيرا لك كانك:

 مهفلخ لهالاولاومالا ا وكر دقف

 ميلا تاريعتسم ممل ندا

 ةهحرب كا نولوانت الاو

 سس ا

 هاعأو ريحت :| هللا عا 53

 اهي ندحأ دق ماش ء.ا 0

 آنن

 أن

 د

 نت

 د

2# 

 د

 د

 د

2# 

 نن

 تن

 نن

 د

 د

 نذل

 هن

 نب

 د

 ن

 ان

 ال حدملا دار 1 3 :اضتأ اقف هلدس لشن ريمآلا

 ودعاي تننظأ هل لاقف هيل لقأ 5 * نا ضرب نارا | كيت 0 0 2-0

 ادوعم بوردحال ىتام 0

 .اد مشو . دالبللا ضرع مهةلصو

 ا . اوساخمويلا اهوئمض اذا

 ادعم هللاىلا دعصآ لل وقلا وقلا نم

 0 ناش راحلا اف فاو

 ادصرخ توما ىلا انيطفأو انعطق
 ادعوم كلذل برضي ملو احافك

 اناعم ىبنمأ هباطاسو

 |[ و هاش 15 هع ىلع

 ادؤ“

 اددوسو اماح قالا اذه مظعأو

 نعت ىلا الا فرك ناو
 ي

 ك1 را ناك هودباك ناو

 انطأو قافنلا ىلاو نمو اًفيقض

 ادرد نرالللا نيهلعاضيو

 ( دل ىف امد نارديو
 ا اقل وملاوب اناس نك
 يدرلاو ةهافدلا نع اوك رت دقف

 ادد 3 و 00 اديصن فررعتو

 0 ريطلا نماوقال امو | ولاغف

 ادكنأو ىتش 0 نم كد

 ةمر ا 2 ا وغ 2 ييذد 3 0 رععللا اذه ىنع دخن كنا هللا

 كنعسو كه ناب دحلاف * هلحم نأ دخلات ا اذاو

 دولومللو هدلا ول جب 2 د ذاب سرق نيبب و غال نيب
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 ناماس نب ىلع( ينرب> | ) هنم كضرع رتشاف ناساو سس> وذ ٌؤصا كانا اذا ةر>حش اياذكو ذك
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 ايف قأز نم رخ فس #* وب نب جاخح تنم
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 و اوس رواد اوما 1171171111

 000 ا لر طاضو ضف جؤو * هنونثع بذاخ خيش نيد

 لج ميذ يحض هانذف * ةفباس يف لمربي انءاح
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 رورسغ لح ماوقالا ىلا كرك + 0 لوقبام يفوأ لاق اذا

 روكش يىدتسال نة رص امو هاكات هلال ناجلار ا

 ريسقتب بلقني ل يوثام يوث * لزانك تنكراضنالا وخا الوان

 نا ديزي براق وبأ اهفو نيدصأ ةرفص نات باول رصاح هريخ يف يدع نب ميلا ل لاقو

 حلا ايريدياب كسلا مهامئاف موقلا ءالؤه م <21 ور ال سائلا اها ١ كلما لاقن ةدشلا همر رخص

 الجر باوملاسدف مهفقوم نع مهولاز 1 مهوم زف يعماإب مهوقاف هباعصأو بليل مملع لمحف

 ءالم عاق ينغلب مثيلا لاق اين المج كلذ ىلعهل لح وهلال 0 يبأ نب ديزي يلا سيقلا دبع نم

 لاةفهدعب لتقو هلدَقْف هلاتغاف يديعلا هل سدباف داع اذا اهلثع هدعوو يدعي نألبق مهرد تول يام

 | كلذ ىف نار 00

 اصع نم ةيفرسشملا الا موقلا عم # ىر / امو ىدعلا ب تام نوءسإ 1

 اصرعو ماتا مريخ انني ىلاو © ارذاح ءاح يذلا ثيالا اب أ الا
 اًضضقملا نامل نذلشتت "ضق "8 نيرو اقوي اقل يع بسحا

 اصرشملا العا نانا فكنرشو م ردا تنا ذأ زاوهالا كزيسبو

 اصحتو ل قح نويدصأ *# اهرد ىهدلا كل يب ال تنسقأف

 اًضمشمو ادادش ااعح م كلو هر د مس 0 نهانا الو
 اضرأ هللا هدو كيلا عيدج * اهلاثإال ةحاح' يذ نم در م

 [مقروا نك عيدج لاطو * ةوسك صاظو اناينب ديشو
 ١ يف يثعالا رب هعم روك ذملا ءانغلا اف ناك يتلا تايبالاو ةمجعم ريغ لادلاب عيدج عدج ريغصت



052:50 

 يمت امو كاتم

 دياع ند كل ان رصتنا مولا

 أمل ىلإ ئرلا

 نحب

 ةمعقوو

 0 ند كل انقل مكو

 انمادقأب هانثطو مث 0

 قضم لف نسح ءالب ىلا

 ايار 1. كدت
 هنيدشت اللقب نا وهلا موو

 يجر امكح كوجرل انا
 اتمض امو كيفكب حفاف

 سما تناو يطعتال كلام

 اطو> امو ناتسديس ىجي

 صهدلا

 هل انحم هورك“ كي نا

 ىه 20

 ةراتج ساو تدبلا ةمرح>و

 لطاا 01-2 كل كل
 ل كتان ام

 2 ا
 0 "الأؤ كاندلو ني

 ٍِؤ 2 ند كل ا

 ةيدنلا نعام نيناردلا مت

 هباتحمي لوول 0 1

 مل ءاللحاب ىلإ 5 1

 لحم

 أه دعا

 أمد ىف

 اناسحاب ىلا

 هموق يف كل لاخ برو
 ىتسا امو .نءالا رضتخح

 كك كا نيل
 مهرك ذاو كلاوذال عراف

 ا

 ان

 ن

 د

+ 

# 

 نت

 نت

 د

 نب

 تن

 نت

*« 

# 

2# 

 2.2 222 1 2شلال- هه للؤلؤ6© تش ششسسسُا_ 2 سل 6ه©ظظذلى[ 5“ لؤى ه5 252522 22 2 222522 يي و رو ل ل ل ا

 دحاو الوىنثم ن“ قبل ف
 دل نناا داضأ لوو
 ىل_ةاع اًعمح ند لفحم

 دراح قن:> ىلا فرصي

 ةسار دولا لس
 دهازلاكح كلذ يف تنأو

 دشارلا تكنلخ

 دئايلا كوفاوب انتلا" سبل
 دغارلا ق

 سلال : ل
 كلاتتلاو ”فراطعلا نما رف

 دفارلا كشبعا 6

 نفد ةدوعا

 دراخلا عم ضرالا د زجو

 دقارلاك فورعءملا يف 5

 دحاسلا ارلا برو الك *

 نب

 ان

 دباع كلان نم هب نمو

 دقارا لح نم ةوفغو

 ديك لو كنا بيع

 لدفا الو :كعح لداج

 نك ناو دوكملا ف رحال

 دلاولا كاصو دق هللاو

 دشاح نم كلاوذأ ناف

 دارا 0 ناف.ضخلا يمنم و

 دناكإ قا ١ شحلل نساابسو

 دكا ولا ندقلا تاهش: لثف

 دراملاو لهاجلا هفس نم

 دير الا اهو ءامخ
 دعاشلاو عابلا ليوط عرف

 دول » لظلا ناسا يوع
 دهانلا ةيداعلا يذ فصلا يف

 تك هو ست تم



 دراطع 2 اثم

 دقا رفلا 0 دعامو د 0 0 عدا ناكامو

 نم قي ل ةفوكلا لغأ هعم دشح فسوب جاحتملا لع ثعشالا نبا جر الو ( اولاق )

 ىشعأو يبعشلا صاع ناكف 9 م ع جاححلا ةأط ولقثل هوم جرذالا ةهار هإ 0 ممارقو مههوجو

 لمحو هايأ هتفلال يذعالا 0 يلا ىنادمبلا ةفاضأ أي يصنلا 00 و هعم 2 نع ناره

 || لاتقلا ىلع هراع اب ةهوكتلا ل أخ صضر# كاد 1 هح دع ثعشالا ن 1 1 0 لوش ىدعالا
9 

 هدد 0 2 ىف هلاق َّ ناكو
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 ديبعقوسع اوس ناسانلايف * .مقورع نيمذع اوسنأت نا

 ديعسو :دمح نيب دحلاف * هلحم 0 هيا تاس اذاو

 ةوالح ءثراوةهدكم ا ه .الاعلا ئددم لانن |كب ترصقام

 ديلتو فراط 31 قآنعأ 3 هل ىرت مورقلا يمس أذا مرذ

 دوقسعملا هنا ول 0 ناره د هل كتديفرَحل ةمظعل اعد اذاو

 دوت رد نءمس ءانالا د د مهن اكديدحلا قاح 2 نوشع

 دوفمو ديمس قدص لويكب + !نوافحاةدلتك .ل ارت وعد اأو

 ديعدك ىرت الو تامركملايف * مكسق برا اسيقىرت ناام

 نسح ءالبو 07 فقاوم.ثعشالا نا عم نادنح ينعالا تناك هريخ 2 ةيوارلا دامح لاقو

 5-5 ور“ مآ تعش الاب. نب دهن رجلا ع أ قال ةلاوحا نك « يثعالا ناكو ة ةرووهشم را 1و

 يثعا هلأسف ًاريثك الام ع ناتيحس ىلا .فعشالا قنا زاس اتا ناك يادملا ند ني ديعس

 كلذ يف ينثعالا لاقف:هءش هتاطخ لع ةداز هئم هيطعل 1 نادم

 نم ٍةضورلاف رضحلاب :* ا اههسر افع رادلا فردت لك

 يدا هايد نيهان كلاشم ضوزإ يضطر

 اب رشأ يذ نع مست د« ةقايرقلا نشا كد هن
 دصاقلا اهمهس نم اجاب * تمر ذا اهمهس يلق طخ

 دباللا دسالا شطب شطري * ىذلا ناجطا م لا هع 1

 دشاعلاو يئاقلا ىلإ رج اهب تكلا دعا 0 3:
 دراولاو رداصلا عم عوز * ةحدم نم كل ىدسأ دق

 دحاخلاك فراعلا ا فيرعاف "+ :ةوعد نم .كل ا مك
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 | ميدالا نم كارمشلا نكلو * لاعا نامل 1

 معن يف كلذ لبق انكو * اتتلزهف ناهصا اننا

 موشولايذ كليب ىلعتناو * انوزغ ذأ ةرمو 1

 مدلل قيرطلا يف رثعيو * لجو لك ها

 6 قحس الاو يبيصا * ناسليط الا كياع سيلو

 نم كل 10 امتي # زوو نر و لح دقق

 ١ 5 1 ام ل تسنح

 هتياوريف يزتعلا دازو حاطتلانب هاي

 ميدع كولمصو برتفل * نمار زم امصأتناكو

 ميدقلادقحلاونا ةمالاووذ # اهفو اهاني ١ كلو

 مزك نع ريل ام هوجو ١ نارام تكل

 مح ىلا ّريساال .يزيسبم * 0 ينم ةهافس ناكو

 مسيل ىمالا ةياورل امس * ارك باتع نبا ناكولف
 مقسلا | مرلاك رادلا نات # ةايلع تلغ ند دا رتفكو

 ىذ لغب ىلع هعم انوزغ تاور ىلا تع داو ى دل ديا ة رم نم دلاخ هيلا ثعبف حاطتلا نا 00
 تدرامالك اذه هلا لسرأف اممفص و نيذللا متلاو ناسايطلا قلعت 0 وأ كلذ ناك مو موشوا

 11 حلاو دفنا نمر ىذا تسريع ام ةرعا رار : ة رع نإف. ءزيدم اماق «هاظإ كقضوللا
 كننلا اف: نالطلا امأو لهسو نعوو دج و هكيعوأ لك ىف كيدزعي لاري :ال نم ةيكترا يذلا ١
 هج انتو ليقا عج دارا لال كاقف كلل ةدحا رت لإ كين تلك أَو مذلاو راعلا نم هايإ

 لاق يعازخلا دم نب مشاه ( قرشا ) هك 3 تيدق نمي يور ادكع هاصرو عظع لاع 3-
 يدعأ هنلا جرخ ناهع أ ءاقرو. نب باتع نب دلاخ ىلو ال لاق يمحالا انثدحت لاك ىئايرلا انثدح

 اهاقأ يف هلمحف اياطع سانلا دلاخ يطمعأب وسان دع دج 1 هذاك راج وة م ناكو نادمح

 هوحم لاقف هقاط اطأ من 0 هسش دمد هلأ هنع هغانق دراطع كا هيلع للضفو

 نم الو كيلا # ةصاصخ هن ل نك تنكلاطو

 دعابتملا حزانلا تن 1, نايف * ةلذ» يهو عامطالا اهنكلو

 دعا وملا رخل

 دقاع كْشأَو ارزش ىنظحالت #* ةرانو “ يش ركع ف يبل

 دلاو كا امههشي ملو تقلخ * نملعاف ةرازف ذ ينباك ال كناف

 دراو تنأ اميضوحالو كوبأ * اهادننءالخ دقام كردمالو
 دعاوسو مط قا انعأ كتذيل * دراطع لا تنماس ول كناو

 * اهانت نل ةيداع ةرئامو *

 دئأف كوش وأ اخي لنا 8 ةعوان ردو نلدألات آلهو
 لكك 5755ككككككككك'كلتات”_ ”(” © ثثثت““ “" “ك١ “2222

 دعاوقلا هل عفر تدبو
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 0 5 ع مه # همشرأو هاو دن كا ىلا

 رصبق لو ىلا هك ىلا 00 انن اهل اون روناس مآر الو

 # رج'وب نا ميظع رجاو # عساو ربغو امهود نهو

 0 ىثعأ نأ د 3 ثدي ياكلا دقت نإ 0 0 نأ حلالا نب 5 نب دخت ( ا

 ليك 00 و 0 دلو ما 1 مهفو هنيقاتي هبرا و>جرذ هأ زخم را أمل 3

 0 ١ تلات 0 0 مَع ليك هسرف 3 وهو 1 2 زاح نإ ىلا 1 نورع 0

 : 0 هده ىانلا ضع 1 لاق هذه ن لاق ينعالاا معوسو شعار لا خبشلا 0 اونوكي ١

 لو مث ءامكلاي ينع كيلا اط لاقو كحضف دلاخ

 حالسلا لامك ردي امو # رورح سرفام كير دي امو

 حار ملأ نس ٠ نءرهدلاه ادع ني ريك خيش ام كَ ١ ردي اما

 حبسا حشو ىلا هتللو * امويدرولا تكر ول م.قأف

 حارا 0 #ٍ 9 0 م رظنا اذا

 كيلع اعأرتجا دقلومر 2 َّط هللاو ت تل مو ىدعالا هيلا تكف دلاخ 3 تا كف ةيراخلا تك لاق

 ع كلذلاَقف | مس هنأو هل هتفصوو حبصلا هجو يف لجرب تع ا | ه«ريخأف كاذ امو ا لاقؤ |

 هذه لوقتام هل لاق هياع لخد املف يذعالا ىلا ثعق تاس الا 0 كل لاق ' يش يأف ناره

 تلف اغا اعمن تونا لاتف اهو كلذ ل
 يعادالا مر ملا وك 8 تار 1 تا
 حالملا قدحلاو لدلا نسحب * يباق ندصفلاغبلا رقش ىلع

 حاير ىنب ءايظ نم كل ادب # برسناقف ءايظلازم تاّف

 كلاهتبهول ينم تدلودق اهنا الول اهنا 0 لاقف تاسالاتداعأو لاق اذكهام هللاو ال تلاقف
 ىعملا اذهيف دعتالنأ حيصملا بأي كللع تعسقأ هللاقو هيلاهعفدف اه لثع اهنباَح ىدتأ ى كلو

 ىلع هب تاي ملو اهرك ذ تمدق ىتلاه_دياور يف ىزنملا ربخلا اذه ( رك ذو )كنم طرفام دعب 0

 ا

 هب هدعبو هايا هيلي ام ضعب يف ىثعالل لوس دلاخناكو اعيمح حاطتلا نباو وه لاقو حرمشلا اذه
 تك اننا رولا يف ضقاو يما ذم تاهحتسا ىف ا شالا نودا كل نا دان بلر نأ
 هقرافف هاسانتو هافج هلمع ىلا"لصو اماف يشعالا هعم راصو ناهمدإ ىلع دلاخ ىلءعتساف لاق تئش

 : هيف لاقو هف وكلا ىلا عجرو ىثعالا

 مع قى مان ىلا امو © مث اهمرامأ“ قنتعا
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 لكلا اذار لم ءاضقو
 ا هدا. اه ولم ناك.

 0 ا دإ2م 3

 ليصجيزلاو لحب : ىجح ناك

 اماسا 7 ىلع بصإ

 ا ترا كفرا اذا
 ترا 0 ند

 را مكر ماتا روق
 خماش .بسح كل يعد

 ام ىنفش ل كلتف 0

 ىديزيلا ةياور ائهه نمو

 1 يلع
 ناكل ىلا سن كنلو

 نار ىعاخن ل كل و

0 
 4.ف وحب

 انآ مو اع كريخو
 علاج ا ا ناب

 اهرح نم سانلا ىحل ناو

 انلبق اهءاح نم معزيو
 ارحل نم رب ةوعا

 ةعحر انلام نأ تنثدحو

 ااسأ انا كاد ل
 اط طاشن نه يل ناك امو

 انك ا شب كلو
 تفتلا و ءاحنلا ناكف

 ع نه درد> فيلا وه

 ا 3 أ م 1
 ةريع تكا و يعدو

 أهدعب نم: هيقالب تلف

 0 2 امذ تعال

 فاوحاو ردتعلاو ردلا

 2 كد اه ناس

 ملا هةطااخ

 0 ا
 ةحعلاو كح

 رز نحاس قاف

 رمَصَم اهريوخ  نكع ىلع

 داكف

 رحز ذا توصلا اهعزشب م
 0 0ك 5
 رام ذأ تالت تدلك

 ا 55 | اهم 1

 ردقأ ام ىنامحو

 ندا كر
 قوذ

0 

 كل انه ودس ت

 واذ نك

 ع وأ
 ردصملاو درولا طحش دقف

 رحتملا الو اهيف وزفغلا الو

 رعدا اهل د نهداراف
 لياقلا ناو

 2 رفضت وأ 000 0

 1 مف

 رهشأ هد عل نمو نيئس

 رهجأ 0 تت

 رضعلاو - هتلاجألا داو

 ريو مدع وذل دوخأو

 صك ىذلاك قاطنا ليقو
 رك“ منو كيلا

 رح انييم» سدشلا" نع سلق

 رسحتس عمدلا هب لظيب

 رصرصلا تبهام رهدلا لب



 ا
 اهرف بورحلا يتتباصأ لف 3 فدراف فادرلا عنم اذا ىعدا

 مديل قكب فاق و

 بأ 3 0 ديكو تا ريغأو

3 

 يت بجلد و نعام ع

 فدح>ربوو ريطل ف نامل

 ففعتو ينغ امع يندصيف * اميوح ءاشا ول متاغم ىرأَو

 كلامل اهف يعاشهلا لاق يادبلا نع 0 ليقث هنطو نامحد تاسالا هذه يف ىن

 آس لعععلا ترض 2 اعيج اول ىلا نبا اذه ىف هقفاوو يطسو انوا لش فدع
 ّق ا هماقم لاطو اهبل جرف مهعم جاجملا هجرخأف ناركم ىلا .ةفوكلا
 خيش يلا نب ناماس نع يديزيلا ةديدقلا هذه ضع يندشن و كاذ

 رضع اهو : لاذقلا تاج ورك ملا تاع دا انس
 ردشال لنيل ىف كلموكس كلدإف 21 0

 رصشب وأ بشلا .ه«بعدقشم ## .ىهش له لذاوعلا لاقو

 رموهتت اسم يىل تضم رشعو * ايفو." نعل 1 يفو

 رضع 3 عمسإ ناك اذا مزاح ”ىرمال فولو

 رد :ام كيت ردح الو »مع صمام ١ لع نفسا للف

 >< دما هي نامزلا ناو عملا يزحا تدارك

 رس يسكب ربل اهو و 4 2 اع ءاس امويف 4

 ردقيام .هنم هل ينيو * ىفلا ىتاي كلذ لك نيو
 0 م ينأك

 3 ةموكعد 1 اههشح 3

 ع قى ل قرخا مو

 رفقملا دتلا اهفرعلو

 ةفدقلاو .ةيفاحتلا لع

 رفح حاس 9و ليلا نه آ ةءافخ ءادر> قحو

 رعحالا قاعلا هنأ“ رج نتا # اللا تح حمرلاب نعاطا

 محم الر 0 5 0 0
 ترك كلو
 اعدام اذا خيرصلا 0

 بيشملا يف حال دق سءازاف

 مدانك# :نقعلا يع يلخر

 انتنلا نلؤقع ىف الأ داو
 ينندطصيو ناسحلا د

2 

2 

 م

2 

3 

 م

 ا كه اذا اقوطع

 9 انا جايطا كو

 1 7 دقف نينلا مآ

 ردعدم انا ناك صهدلا ذأ

 رعسلاو وللا ىبما اج

 1 1 1222 229022 177:05-22300:5958:3:2152100177- 73277012 1107 212277015227152 52251217115 5172327 15707 072سم دعم هر هاب مم جروس دس جتنا
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 سدنس رذعافو احاشد نياوع

 نسماسع قارفلاموب مهتدغو

 هل-حرب ىنئافو طياخلا ناب

 ايظنم كازالا"كاونع وح
 ىركلا للع ىلع اهنقنر نأكو

 ةيبظ يني ترظن اهناكحو
 تعفادم مانقلا ىلا ءونت اذاو

 اهرمص#' لامو اهفداور تاقث

 ةيحنر ةركب اعارذ اظو

 بئارتو ةلوة_صم ضراوعو

 ماطو
 يتءاحو ياوه تناك يتلا كلت

 1 ثدأ 0 ند تامل اذاو

 ةءاحم قارفلا نم تكب لو

 تف رضا علا مايالا نم احح

 الكم الا 6 7-5 أ

 نما لويقلاف مسيلقلا نيب

 هديب ءابقلا "قا

 را ىحاوت نم نات حان ةلشؤ هعو

+« 

 انذ

 نات

7 

 انت

 نإ

37 

 ان

 د”

 د

« 

 ان

 ان

+« 

 نإ

+« 

 د”

 1 4 58 يدا دإب نم عضاوم ل هده

 اان #3 هقينم لاز 3 ةعو لايخف

 مم دعم : 3 ا 6 ١ م

 . فذ قارملا ةيسك أ زايو
 ل جداوطان قفارملا كتف

 فعن كلمل ت5 ذ اذ دوح
 بهطني لابن: تك ادا ادع

 فترفولالقلا وف يندم لدغ

 ففطعتو اطل فشخ ىلع ون

 تف عصا تع* ودي تفي بلا ثم

 ىتأ :لام م

 كرام باطلا نان ؟ظو

 فاطخم ةكرب اك نطبو ضب
 فرشت نيح سحشلال < امو

 فس ةيحالاب ازاد نا وأ

 يكتم كف رمل
 يل كى دا نيكل" نإ

 0 ا راك
 ف.سرا مهادالا يفحبصاو يما

 ل ةعو لاح نأ ت

 4 م نأ يبا 0 * امعاب كلذ 0 يفار ا دققلو

 0 ةفاددعأ نمي ىلا هانا وبورا ينمرضت دقلو
 كفح زاوناودتقت الذات ا يف نا يدع :ثأو ميلا لب الأ لب ا

 يفاو ةييلاو بيكلا تفاح »* 5 و م 7 كاد 1 3 8

 1 مو3 يف اضاف

 لكبو #3 بلطم تارثلا باللطعل أ

 و نامزال ربصا 0 # ا

 تاس ف رشأ ةينملا
 30 لود لا كعساك الإ + تدك عنا دلجا لع قا

 'فيلتأ الس : هب تقبس اذاو * هتلن "يشب حرفأ مل تلن نا
 تاما وفا 1 ا كا 7 يمرا وف قيضملايف ي رمال ىفأ

 0 ةقيال ا هيض ر> * ىطصاودأو طااو 0 نانا

 ... 0 اس 1 دا 1 ا د ا ا و اب كل 1501 ك1 او ارا. مالا ا
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 نيرازت ني ديز ني كلام نب نادم نب فوي ني تاج نب مح نإ تا
 ناطحق نب برع نإ تحبشي نب ان امس نب نالبك نب ديز نب كلام نب راخلا نب ةعسر نب ةلساو

 هيقفلا ل 0 ناكو ةيومالا ةلودلا ءا ارعش ند نك رعاش حب .صملا انأ 2

 1 | 0 نحو 7 لاقو كلذ كرت 7 ءارقلا ءاهقذلا د ناكو هتحأ جوز يعشلاو

 0 هب ينأف كيش ال نبا 3 جرخو د محأ هيف ينغ ارعش لاق اذا ناكف ةيدلملاو ةيريشعلاب ْ

 فافلا ىلع نب نسحلا الأ ةامح نمو د 0 ) قرح ) اريد هلّتقف ىرسالا يف ا

 ذه .ءراشبا نحا هنا -ىذسالا ةيوايم يا كدت نع ىردلا كاع د 1 1
 انثدح لاق نييفوكلا تاور نم مهريغ نعو ةيوارلا داح نع يدع نب مثيلا نع ةسانك نبا نع
 ينادء هلا شاع نيهللأ هع ن نعءعيدع نب ميلا نع قصوملا قحسا نع اعيمح نافه وبأو ةبش ن هر

 ةياور ريغ نم ناك امو يعمصالا نع را نب ةوعس ةياور نم اهضعب تدي يزمعلا لاق

 رم انثدح الاق.طاص نبأ ىلعو رصن نب:بيبح دحأ وبأ يبهملا ( ينربخأ ) ًادر ةم دل رك ذ ءالوه
 ينادمولا شايع ن , هللا دبع نع يدع نب ميطا نع ىلسوملا قحسا نع اعيمح نافه 00 ةيش نبا

 نيددلا عيل جوز نادم ي ةعأ ناكو نادم يشع أ كرما جوز ليحارم ََى سماع يب قل ناك لاق |

 ا هيف اني تاخد 0 ارهلا هل لاَقف 5 ةال ءارقلا دس 1 ناكو ا 00 ا

 تاقوهيءارؤو فاز ةلا تكرت كايؤر تقدصنا.لاتف ريعشلا تذخاف تش ا.يبأ ذخ 2 5 ريعشو

 نب دم نع يزيعلا ليلع 3 نسحلا انثدح لاق ىلع نب ندا ) حا ) لاق مك ناكف َرعستلا

 نك رع ! نب 0 ع ؛كدحو ىرعلا لاق 100 0 2-0 مدس هب واغم ًالاق يدحصالاو ةدسع ىنأ

 جاجملا هانغأن ًِ حج لاو ناره ىثعأ ناك لاق ةيوارلا دامح نع تدع نب مب :هامماؤر 0

 را يذلا كيل ل 1 ينسد_ ىحاوو للا

 رادع ادلب تلاقف تارم ينا“ اهعقاو دقو حيصاف اهسش ن. هن :كف' اليا هيلا تراصو هتيوه

 نات رفأ مرضت معلا 6 4 تلاَقف انك لع اذكه اط لاق مكاتب نولعش ا نيملس 1

 اقرط هب تد- آو هدو.ق تاح للنالا ناك اماف:اهدهاعو من اط ف كد لا كتصلخ

 نيءاسملا ى ا نم سعاش لاقف هعم تب هو هتصاخ يح اهف رعت

 اهرونأ ةانغلا ادت نانسرف ظجهلام رت ل1 ١ هيدي ناك ف

 ريدلا مس !نم هقاطام 0 ىدعألا لاقو

 كس وص

 فذحم سعاقت اذا نيفسلا موع *# فيحرت نهريس نئامظلا نأ

 فصعتم هحلط بر 2 0 د اًهومح نأ ينح يذب اص

 ناو ورع نع ارتصتلا ىري يف قاطم لية "فيفخ يطا يبصناا نم نيدملا نيذه يف ىنغ

 ورم نع يلعس ولا زيوس تزال أءيمقو يل



 00000777 جس ح-تس ] 3 0
 ينبح مل ناو ىننيم هللاو 00
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 تلاع 1 انو ا تاخدو تاق كدت لاقف هل امتمسو شب و“ خرم ةًاسمال تلاقف نم لاَقف

 ا ينام ىلع امهدب ا د يت> اهماسق لذخدف هل قات اقف ينيرتشا ناين ده

 رجلا دبا 5 ءحرطنو | ماعحرطأ 0 تماقاف ناجح د لاق ةيرا الاب فرصناو اهايا اهدقف

 زن اذا لازاال تنكو تتذخ دقو مآش | ىلا كلذ دعب اع تح رخ م نينغاا نم اهؤارظنو

 00 قياما: ةرغأ لمح ا ىلع حر 1 ل يف ةيحاناهب . السل زنأو ةحان ءايرك الا لزأ

 ل 5 ينغتنو برشنف بارش انأ اهف ان ةوكر عضاو هك 1 ايش جرخ اف اهلط ت تحت ولا

 ظ ينل اهلع ىتلأ انأو لزان موي تاذ انآ انيق مأشلا نم انبرق يتح كلذك لزن مو

 تكسوص

 م زيزعلا ديع نم تددرل * هيون ماه قفش وذ دروأل

 0 هنأو 6 ع رعشلا اذه نا ةاورلا ضعب محزو ناويم ن ززملا دع ير رثكلا ةعللا
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 ىلع ديلولا 0 عمتجا هنال نكلو روظحم يف لود 1 هيلع نإب ًائيش نآل ال هتلادع تطقس هل

 ناك قحسا لاق لاق يف ةدملا ت0 انتحل 0 3 ا انربخأ ) هلمعتسي ناك ام
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 ١ قارءلادل لاف ا اهنكاخأو ةداهت قلك ل نمت ل حو لك ةنيدملا د ل ءاضل 1
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00 

 ا اع 0

 ممكن



201 ) 

 ا

 ا 000721 ايم فاالالاو كارو 00 يناعدف يلا لح رظفب نا 21

 ؤ تعاتر اف ناماسنب رفعح ن ع ةلكلا تا ل لأ عر ال 9 1 كديرب ريمألا 00 ِى لاَدق :

 00 كللام لاَقِق 5 تدك كاذإ

 تلقف كو اذام ترصاأف لاق
 0 ىع نيحلس للا لقلمك امارغ ةرد ًادنع 0

 دمك د ع امر أالا ناونال تلاعف ىفاخل يتالوم ىلا ا ىتاتسا يتح كتكضف كلاق |
 ْ 1 لاق 3 كر رد زلا 0 لاق 10 يبأ 0 2 ) 0 0 5 نا آل هللا و

 كاف اوكلع نا لق سانعلا ن مق عم سلاح اموي ا لاق نب دواق نع 1 نو ا 1

 لاش ناسن اةيراا ىرتشا ةماعلا مك ىو هلق اننع ةنكع م اهانتو مق اهب بحتاف ةيراج انب ترش |

 مك لا تدكف 35 0ك د لاق اص هل 8

 8 ا له ساو ذا اضرادم #27 ان زاحا يدلا كار 2ك و

5 

 ا || اولا يبحو سم ١الا عم راصفطاص هلوح

4 

 لاق ديلا يأنب يم ر-أ ) قر ( 0 اهدح وف امرتشمل ةيراخل ا 212 ُِق 2 لسرأف لاق أ اه :

 1 نسدح نا ريهز ينادح لاق هكا نإ ىدوم - نهللا ديع 0 لو لاق راك ى- ,زآا 0 :

 ! املق ةيواعم ن ١ كيري نب دلاخ نب دى 0 7-1 مس ند دوأد نأ ساو 3 0 ل 5
7, 0-8 

8 

 ”لاوش اعنا هيلع لو ار 6 ا 0( نَ 1 واحو دوا 5 عات هه داء اعل ل 2- - 5 1

 احادتلا تنقل ا رد تدقالو ع مسماوب 0 م انو

 اعنا لا لا ل6 نالاو 2 نودح ا هدمدخت هادخو

 احايذدلا ى 7 7 تاهع م كك عر 1 دودو 0

 0 ريحا هم ُظ ناقد فلا هل 500 0 هاذ 5 سى ةعظع ةز ا لاق 8

 0 هل لاَقف هناملغ ند ىأ 0 هريخاق هيلا 8-5 0 هيلع الع س 1! 0 فاد 8 امو هيلا اوموه و ةناملع ل

 | عوف لاق ع 0 ند لحرب الو 0 نم كل 1 ولاقف 1 | ص كلذ تر اولعف م 5 5

 كد نم 0 0 لغلا لاق يذلا 5 ' نأ قد ال ا(مَف هن ءاناف ةئيدح يرضاغا

 1 0 لاَقف 0 نب دواذل ةشئاع نلف هر هش نب ر<# كل حارا نيدواد نب كي د د

 ْ لوش ثيح واذ هاذا

 هبورع نع ىانيع تيمتو # هبيرش يف ي> نه تحل
 . . ا

 هيضمح نع | ا ال هسلقت ىفرهدلا ف رص ذك

 #* هبونذ س مظعالا رفغي وأ *

 لاق سس نب دوال نك ل هللا دنع نع ئ نب دحا يدشن اهلا

 1 2 2 ا م و صح و صرب ل رص وم ل ا و ع حما
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 ارخفمو مكيلع ًازنع هب نوري * اوحبصأف اهارذ اولان ومكقحم
 | يحب ولأ كاف تان يح ا جيو هلسصإ 0 مو هيلع. 5 ىلا هل ديز نب نسحلا داعف لاق

 هيحدم قنا 14 كل 1 0 فلآ ةنالثلا هلاب ايداطعأ | رفعت نأ |[ هلوقب ينعي

 نع ىدقاولا نع هن 0 قحسأ نب دا نع ى نب نيا رتل هتاطعا هلا زم ءايا

 ةنيدملا نم كاما ةند لع نهرا نب[ اكس دارا ندا دنع هلأ دع تنك لاق دانزلا ينأ نبا

 ناكو لضف اذ ناكو انعم ىعوزلا ىئاسلا واو رحقلا.يف ل ليالا فصن ةفياللا ىذ لايح

 لماع دييقمو نسحلا و هنم ببصأ ن3 كيرف هيلع قيط ائدبأ نيبو لزغلاو عامسلاب افوغش.

 هب رظيو هتوص هب دع لمحو لس نب هواد لوق نسحلا دعناف ةيدملا لع رودتلا

 ريسملا ةمطافو انعوحعيل * 1 نام انس رد

 رييسصلا قرب اك اهدلقم * داب وهو ضرعت ذا يسننا

 ريرأسا صالاب كيدي دقو *هأ وهف رعي يوطأ عطب نمو

 ريفزلا يه مسمار داكف * يشرهذادغتر ةزينا ىلع

 نع يلع ولا ليقث ىلا ىلذهلل هفو قحسأ ن 0 ملا ىرحم يف ةيانسلاب لقت ين ضد رغلل ءانغلا

 كن 0 اع || ىلا ها حوف قبطلا بئاس || وبأ ذخاف لاق ملا نهي ةناب نب ورمح

 كتارقبو هللا كلاس بتاج ١| وبأ هل لاقف تننجأ كيو كلام هل لاقف دز نب نسا قار لع

 كلم اق لاق تلعفاك هيددمو توصلا: اذه داقنا تدعا ام آلا لخو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 اسلا كل اف دانزاا يلا نبأ لاق هايا هفالحتسال تايبالا ن بلا درو اكحض هسفن نسحلا

 0 لاو م ا 2 هآوه فرع ىوولا نما دف #3 هدم ثعوس امأ دات ل فأن أب ىللاق :

 0 ىزارلا دمحم نب هللا دنع هريخم ( 00 ) تام اللا ةثالثلا هذه هيلا هتعفدل ىلام 1 هنأ

 0 يلذهلا ركب يلا نع ينئادملا نع زارخلا ثرحلا نب دحا اثدح الاق

 تلاق تعصم نإ قرم تذب هلا ا 0 ينندح ل !اق راك نب ريبزلا اثدح لاق ءالعلا

 نب رفعح ةفلخ يسعلا ةمدضِ اذ اف ءاضقلا ةبدحرب ترزق ةيحاج ف ةمطاف قالوه ي كرا

 نم هفا 1 0 00 ىروشس لطر تيكلفو يناعدف ىلا كيا سانلا نيب يغش : نايلس

 يد طوسلا تاوانتقتلاق طوسلاب اهعنق يع مرحاي لاقؤهب كل ىشدتاقف اذهام لاقف ا ناولأ

 ا ةحامسلا يف 0 دل دعش مهاربا نب دعس نيدو كنب قرفلا نيا هللا كللتاق ت تاقو

 سعاشلا لاق دقو ةحالملا ىف مدا

 هح اهسلا 2 0 نب # دعست لداعلا راح

 هجاح لك ريما نم * دعسل هللا يضقف
 لوقت يتالوم تناكو يب موس ناكف تلاق اهنع لخ لاقو هيلجرو هيديب برض يتح كدحضف تلاق

 ةرظنم يف وهو ةبحرلاب ًاموب تررم نا ىلا الدب يلهأب ديراال لوقاو كلذ يوهم نا الا اهعيباال
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 ون يل عدا ا و لاق مث هلثم ساي ثيح ساجي 0 الا 1 ىلا

 باسءاقنو ا انس مانا 6-5 ءاخدل يعدف هللا دم هع نب ةحاط نب دمحم نب مهاربإ ل

 ءاشو هريهشتو هتءسو اذه كذش هيشنت ينحأ نبااي هل لاقف ديز ىلع ناك 6 1 هيلا راشأف

 نا اذه هل لاتف احق ناكو 1 نإ 1 لقأ ََ < فرصناف | و سدللا ادهر ىلا دف الو هيون

 | 0 درج كهحو ةحامساما كلصا ميل كل اذه لمتحا ؟ يد يأل تن 1 هل اذه للهتحا رفعح

 ةميهر نبأ لاقف ًاطاوسا هبرعضف در

 هح امس يف نبا *© دعس لداغلا دح

 هب 0 مآ # دمسل هللا يضف

 ىنثدح لاق تك ؛ ديمح نب بوقعإ ينأدح لاق راكب نب ريب زلا د 0 ) قر (

 ا دو يبأ يل لاق لاق نوشدحاملا ن ١ فاسوب ع نوفحاملا ا لأ دمع نب كلملا دع

 0 اذا ىخاقلا ناف مهارب أنبا دعس عم حور 1 ىحع انب لحعت ىناي ءاضقلا نع مها رانا

 ل ىإذ لق لاع توص اذاف مهار 0 نإ دعس ناد ان قدح انح رشة نر ا سانلا كر م

 0 قدحسا ا ان كءاقب هللا را هل دوه 000 , دواد اذاف انا>دو ىلع لحأ دق هنأ عرأ اذه

 ل م لاق ىنأ ىلعو دعس ىلع لبق )0 0 نر مس ن , دواد دل> دعس ناك دقو كي

 سعاشلا لوش هفو لاق مث روظ يف م نيعبرأ

 هحامسلا يف َّ نبا #* دعس لداعلا برع

 ه>اح كت * دع هللا ىكقت

 ه1 ع رولا دك لاتاراك نب رب لا لاق لاف عبكو: فخ نب دمج ( فيخأ)

 نق كنز نب ندا ناك لاق ا َُ نزرع دع نب كلما دع 2 لاق هللا ديع نب نوره

 0 مس ن , دوأد حدم املف ل نيقئالا نه ةلغهنءاح اذا من .ىب ىلوم مس نب د دواد دوع

 واجح نم مدقف نسحلا كلذ 5 ديدش دعاس دير نب 3 نيبو هشب ناكو ناماس ن نأ

 رفعج يف لئاقلا تنأ نسحلا هل لاق املسم دواد ه دلع لذخدو ةرمع

 ا ناردجاف نللوكو © دج مالم ايدج انكو

 أريثم ما ريثم نع اطخام اذا * اماكن ب ىهاطلا ن نبينا يوح

 اريخف م-هباسا ن 5 ريش * همامأ اوفص ءاوح ىن نا

 لوي يالا انو هرافي ريخ متكف ؟ءادف هللا ينلعج من دواد لاقف
 اودع نكناو يناملا نع ع ووفعب * امعئمتدح وأ تيقاعنئايردعل

 أرصنعوت رذف نااعرفمرك أو يب ا ع و تدك اع تعا

 ارفع>و ىللاعملا اذ ايلع وعديو * مشاه عرف نمءارهزاا ةرغلاوه

 اكل قدرا كلتلا كيو 8 دعا طساوىدنلا ديزو

 ا ل لا افلا اذا لع وع رفحا ذا نم لان امو
 55_02 تت <[ ااا 2-39



 «ايا"دج 0 57 3 5 3

 يك د - يلة اا ولالا

5 

 000 ااا

02 

 اف لو" ذا كنتديصق يف كلوق نبأف ا ولاق يرق 00 يدنع

 2 يانا كم نأ * ناش ت1 ال تع راما

 راسعاوي رس ىلعى راشعءلار قع#* ىنم فيضلا اماذا اق تدع

 أ نباتات أ دقو يمشأ اطا هللا دنع نب يرسلا ىلع لغدو:( لاق ) تنثع ىذلا كئاوأ ند مس لاق

 هدشن | مث هيدي نيب فق وفل

 نعاس : ؟اندلا .«نداخ اوعجريسأ # برع نمومح نهض رالا ىلع نماي

 قارا يلا مهدلاو ءْنخ ندا مهامأ تنك , دق ةعسأ ند رمد

 : و لا 8 نب دوادو لاق

 ادازك نم يدوزنايرظناو * اداعملا رجلا عامل لق

 اناوعبوا اريج ترواحو 218 انلاوءاجير 1 نا
 اداقئاف هن يداؤذ تء* دقدقلف يوتلا كب تءانت وا

 ادزف ايش د رف د ءآو نملا ىود كد 3 كَ كاذ

 5 ا ارباو يحي دخت نا را ايد

 0 ءازع هش 00 ذلا ل نم ريا اده قام ة همس ١ جو

 تير

 ىراط و ىئانابا كنم ضقأإ دع 0 0 دع ذادإ

 ع
:0 

 نسحلا 6 لاق 0 تت 3 م لاق ريد زلا مد لاق يسوطلا ) | 0 ( يهنأ ثتسابو 0

 1 ةيالو 1 هن دما ن 6 0 روع نيل كينع نب 10 نة نهارا نب قحتأ ديز 3

 اونحناف ها و 0 هلا ف "ا عم هل نووي نا 0 اعدف تك هم اع ينأف ءاضقلا

 1 كك ا دقو ىلع تدح> ال كي لاَقؤ 0ك ينأف هم || 10 كو نإ نسحلا كلذ خلو هوم

 مكلءاشعال مط لاقؤ 2 نءاا ىرقلاو ءاشعلا هن ا وحاصف قيقعلاب وهوموق هقر طق سانلا لك 9

| 
 ساجم دحسملا يف سا> تح !دنح هعم نسما كمر لع ا لمعت ىح كلش د

 لاقف هياع فقوف ملس نب دواد ةءاج هنا را لع -- ءاضقلا

 قحساي نممتجا كيفو م ع او لانا ٠

 ءاضقلا نه ديز نب نسحلا هافعاف هساحم م 0 م ةعانس ساجيف هنع عاتق 0 هوءفدأ لاَقف ظ

 دلال وم كل لوك هلالق كوشر | لاقو أ دانك نيسعح“ سر دوب نا 00 هر ملف |

 لاق ءاللعلا يأن 5 2 ءكرعأ ىلع ىلع هذه 2 ههرك ا يشب 000 نا ىلع كال ام !

 . 0( || 5 - . . 7 2 5 .ه

 ىلص يتلا لدعم 2 8 ربا نإ كعئرش امد لاق كلاهما نس 0 د1 لاق راكب نإ ريب زلا 0

 2 نب دوادهعمو ر ,ةحح نبا دعو لعشا 0 كاد ذا نزلا نو مسو هياعدللا

 م 00 ١ اَديَر ىلا اغا 2 أهم فو نأ 0 مارح ةنوأم باس اهيماعو نييميتلا ىلوم
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 ادار و أريج ترواحو م * اعلا نم اعبر تالح قوكت نا ١

 اداّشاف هن يداؤف ت #* دق دقلف ىونللا كب تءان وا

 الرف 10 ع لل ناو ىلا ىو كتم تقاع ىقاكاذ
 |[ 1 واتت دقو يلعسول )ان لوالا ليقثلا نم راتلا هنطو-نامحدل ءانغلاو مس نب هول دل ل

 أه. نيشق رملا رالف دان ءاطو شقرملا ىلا انوست» قدسا نع يأ“ نب ىلع ةياور يف رعشلا انها

 يف هرك اذ نأ ربخ يفو مس نب دواد رعش يف انيلا عقو تح تاياورلا ذاش ن ” هلك 5 ومد را

 م ا عقواش هتاور نع انيلا عقو ام 5 ل

 اطذ مول انم ءرا ذأ اقكلا اذاعه "راق ىغبني الف ىرجلا اذه ري ملامو هريغ انه ط يئام'انطراو

 ١ ت2 و فرع ناو ةياصالا ىف ادجاو هناور نو هانكح .اعاو هانع رجا الو هدي عت مل

 هللا ءاش نأ لي 0 لال رم فن 1 الو هرضيال كلذ نافذ كاع ةأن 5

 4-3 ةيسلو 5 ْن دواد را جعجع

 ظ

 ركب نأ لا كوم هنا هاو را ضعت لوي مث يؤا نب بمك نب ةرمم نب مت ىنب ىلوم مل- نب دواد

 0 نم ةيسايعلاو ةيومالا نيتلودلا ءارعش نه مرضخم وهو ةحاط 5 ىلوم هنا مهضعب لوقيو

 نب مهاربا نب دعس ناكو اهخو سانلا حم 0 ناكو كيدالا هواكو هدا دواد هل لاش ةئيدمل

 1 تيدملا ىلوتي ناكو هب اعدف ة 0 0 رطخ موي تاذ 2. زو هللا فوع نب نحرلا د لع

 لاقف هتيشم يف اهيف لياخم ى ولا ةرطخلا نحأ نم هب كلذ لعف اعا هنأ روظأو احربم ابر 2

 ةمهر نبأ ةئلخاو 1 رعشلا ضع

 هحامسلا يف لج * دعس لذاعلا برض

 هجاح لك ريما نم #* دعسل هللا ىذتف

 اد ن تلا لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ىسوطلا ناماس نا 2 يرش

 هماو طينلانم لحر هوبأ انالوم وه سانلالوقي كلذك لاقف مهالوموه له لس نب دواد نع ةحلط

 | رمعم نباحدعولوقي كلذ ودعا ءالو يلا بسشاف رمعم نب هللا كينع نب ر< يلوم طو> تنب

 اد مل كلا اواو 2+ هريس تسلا ار الناطج اذإب

 لاري تالي. اهفاقعأ 0# ةيفح  دننا "ناك نب رزاحَتم

 2 زلال لع ندريجتم د ةقلم لككح لطم نب رماحتم

 ريك داص كليف ماعلا طاح © ةييامح كذرأ اذافاظولا لسع
 دا دعا م د الإ هب نارك ير هلو نويت
 0 .ال يذلا يعلو يدحخ #* ةيند طو> قّعب ىان اوعفر

 ينثدح لاقةيش نب رمح انثدحالاق يباوملا رصن نب بيبحو يرهوجلازيزملا دبع ن 21(

 ناكوهداوس ةدشل مدالا هللاقي ناكو ةم نب مت ينب ىلوم مس نب دواد ناك لاق يبدوملا قحشا
 ييببححححححححيحججحجبسبببببس بسبب سب بسبب ببسي سس ييس سل سس يبي سس ااا ااا لااا
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 اعدصتا افصلا مص 0 بصإ * 0 00 0 ل تلاقف

 | هللأ دع نب قى وه نع ع يدعلا 00 نإ ”> ىلع ل نب د وعسم 00 لاو كاعلس 0 نب هللا دنع

 نا هانإ "ناسف روملا  هنع هلع طعشاف احم اهل ناكو هم تي ىرشتلا رضا ال ا
 | يف هذه لبقأ ال لاقق همع لبالاب يتاف هوطعافهتريشع لئسف 'ىشب هنمي ملف لاملا ريثك ناكو هنواعي
 ١ اماقع عطق امزاعق ن م كلذ ا املف هيلع يف قا كلذ لاف كل اطظدسب نا كابأ 50 8 قلبا 0

 َط هللات لمع 0 ناح هي تل َتااَقؤ ا او هذال كل أمه ريعلا لك داعف اهالذ و

 هماقم لاط دقو لاَقف رغثلا 0 ىد هبدحو ند يضمو ا هن ريشع هدعاب الحر مويلاك تيار ظ

 : هلءذ ىلع مدنو اهقاتشاو |

 أعم اع شو اير نم كرازم #23 تعا تا ىلع يبا

 اعمسأ ةبايصلا يعاد نا عزو #* اعئاط سمالا يان * نأ َنَسَح ف

 نب ميا ن 00 0 نع قدحسا نب دامح يد لاق ةءادق نب رفم> ريخلا انه را( دا

 هذفلبالا نم اذكو اذك ىلع الا اك وزأ الدكان ا 1اس دع هع هسا طخ ها ١ ىدع

 0 همج اهدع اهم ءاح أ اذهخأ ىلا هنع لن الا قاف اهب دحام هيلا ا كلذب هملعاف ا ىلا |

 ةمصلاىلا عي ا 0 هب ءاحام ىلع هدرا همك ا ال لاق ف أريعب صن ظ

 6 َتَقَأ نأ 8 44 مالال يفاو أهي م ذأ طق كار 0ك هللا لاَقف هريخاف كءاروام هل لاَقف |

 كلذ يف لاقو تاع يبل قدر ىلا لوو هنا

 امض رود ادب ميصلا تامضاو ابنت تح سا تان 1
 تادعاإ فل هو نر لا

 انماط يسال قانا نك اف
 قرافم عادو دهشت مل كناك

 عاتكب

 اورداغو نيف ن م لمح

 نما نذللا ىليلخاب الا

 0 عجر نم دال هنأ افق

 ا تو اعلف يرسلا يف

 ه سمعا

 املك

 عجا ورب ضل تا.شع تسلف

 موقلا هرع دق 2

 كب 0 ع ا ةشيع ص ربت

 ىزجمأ ءامسال لق

 اعماك اسشو انر# نم 0 #

 اعمسا ةبامصلا ىعاد نأ عرعم #

 اعطش نيحاص يه»- 0 0

 اهم اتليسأ ما دع لهجلا ن ءلعا#

 مصاول #

 اممسأو عبطأ نال يموأب #

 موقلا 6 يش ةساع *

 | عمدلا كك

 اها ضارالا د قارا ل 3

 اعمدي كنيع لخ نكلو كلا *

 مع ١

 أح اعلطش ن

 4-0-5 لعنب يحن ةهياور نك را ةئاملا نم ٠ لم وص جو

 اذار كف يدور نآىرطناو * اداعملا



 كافل

 ظ 50 1 ا اا لهوا 2 يطا 5 دب نميداوف نأك

 هلل دبع نب ةمصلا اذه ىل ليقف هنع تلأسف هسسفن تضاف يتح نيتببلا نيذه ددري لاز اف لاق
 ظ ندحتتسا يبا معالا نبا ناك لاق درا َس ا زارا اند لاك يم 0 2 ىربشقلا

 ِ: كاس وص 1 ةمدلا كو
 101 كيك املا د دك را د ول "هلا للجو اما
 اعدصتل افصلا مص ىلع بصي * هناول ر 511 او ل لاه

 لمر كبح يبرز 1 يلطسولاب ل اه يان 0 ينأ نب هللا ديبع نريلا نذده ىف ينَء

 اعزب ردصلا يف قوشلا تانيتلاحو * انني لاح دق: رشلا تيأر املو

 نحو ايل ءاخصالا نم تئجو * ينادجو تح ىلا 2 تفل

 فالاح فاح ولا يدزالا ن ناماس نب دمح نب مهار ١. ىل لاق لاق ءاشولا ل لا د ' ىنربخأ )

 ثنح ام يربشقلا ةمصلا لوق كزغلا ىف مالسالاو ةياهاجلا يف تلق تاسأ ا نأ

 اعم م انهشواير نم كرازم * تدعاكسفنو اير ىلا تننح

 انددنا ةادملا عاد نا عضو © ائاطرشالا يأت نأ نسح اه
 اماذحا رخلا دعب لمجلا نع * اهترجز املف ينولا ينبع تكب

 اعدصت ا مش ن نمر دق لع * ىنشا نأ مايا ا

 اعمدن كينعلخ نكلو كيلع * عجاورب ى ل ع تل

 أ وأ ىلا تاسالا هذهو يئاتطا نع لوألا ل اقثاا ن٠ ان 1 زلا ةشرق نيتيلا نيذه ىف تنغ

 0 را سمار نو 5 دق داس 1 َ مرد ا سيقل ىور انو ىلإ تتح

 ١ امهعا نيلوالا نيدنملا يف راح قا 060 3 دق كس 3 هر راح يف نوذح١ال اهضعب

 مق كوكشم رخالاو قرط ةدعنم هل اءماب تاياورلا ترئاون دقو تبنأ اممياورو 2 نب سقل

 ناكو لاق يريشقلاةءدال متاح يبا نعديرد نب نسحلا نب دمع ( اندشنا ) ةمضال ما نوئححءال ها

 نع لع نب نسحلا امهندشناو متاح ىلا نع ناكل نع 0 اهديحتس متاح وبا

 5 نع هيورهم نبا

 يرازلا تاعلادودصف تندنأو # اهقالع ينةراش مل 3 اذا

 يرادهونوادودص طرفل كس #*# ةدحاو كيموي نه ينبع لاخ

 بيعش نع يبا ىن غدد لاق ماللسنب قدحسأ نب هللا دينع د لاق يب اهلا رمكن نب سمح )يف رخأ) ظ

 هدحو سلاح وهو اموبب يريشقلا هللا دنع نب ةمصلا تررم 1 1 ينإ ض.. نع رخص نا

 ىنعا لاق تننجا كاحيو ينم نم تاقف تلاق امف كتقدص ام هللاو ال لوو هسفن بطاخيو يسب

 اهف لوقا يتلا
 اعمدمنيعالتفكفك اهكيرك لك *« ىو داو هللا لالجو امأ



0056 

 ”تالاقو "اقع 850 0 هلع هللأ ىلك هللا لوسر هل لاك ان رض الو انين“ ةط الآ كييعأ كا

 تنذب ةبرصصاعلا اطن 0 م ةسد همع تان 3 0 0 ان يوه هنأ ةمصلا ريخ نم ناكو تا

 نبرسشب نبماع اهطخخو اهايا هجوزب نأ ى َ اييأ ىلا اهطفن ةريبه نب ةرق نإ بييح نب فيطغ

١ 

| 
| 

 ١ احبق 8 صاع ناكو اهايا هحوزف 0 رفعح ن-ةئش آلا بعاللم نب كالام نب ءارب ينأ

 كالذ يف هللا دنع نب ةمصلا لاقف

 صاع هيلحرب مكهدهدي هيلا *# مكعالطال !ىماع اهو>كتت ناف

 ادي 7 0 ةمصلا دحو اه>وز اهم يب 3 لاق هيلحرب ةرءللا هدهدب ىذلا لعاب ههش

 | مقفي تور ٠ نب لهطعلا نين هريح اط لاش م ارم هله هج و | ص نزدحو

 00 اه لاقو مف 00 قلو يوتا لع 5 اعلا اىل لخررملا ريسي ًاماقم اهلع

 3 أ امف لاقو

 قيدصل مكنا يلام لثم م 0 ىلةلاو ىأنلا ىلع مل: 0

 قار ُّط 0 جم و نددر * ىثحلايف دعس ل !تارفزاذا

 ا أمق لاقو

 اهبوره باطق ؟ايرب انثأ * كسرأ وكرم عرلا انام اذا
 اهجوتجل اترك ينازل رو © ار دع طلع كذا جراسا

 ضاق لاذ
 را | ىضغو ىمح نيب ةوسن ىلع * يش وه ةب رص اعلا 0 له

 0 وح نءامذا 00 #* 0 اكلات انرم

 «© وص

 انلاطملاو ئمْلا هللا قف ى . * ىلا قبب نأ هلا نالأبت الأ
 [لا 0-5 قع 0 رطم لهت يقال نم لان

 ّْ اه اف يناغالا 00 م وهو ىعس 00 0 هلا ٠ نم هنو 2 نيكي ناتع :

0 

 1 ا ديع نع 0 ا ب هللا دبع 00 رد ل َ ل ب 0 كيع ظ

 ايف ىل 4عيص قى ىثمأ اموب نأ ام لاق ندا ا اع 0ك لأق تلا
 22 لحجر ِي

 | مادهأ ه4 ءاعحو رطم نات سلا ف ناسا انآ ذا راحشالان م كالذ ربعو نايمعرلاَو ةهك افلا ن ءنآولا

 0 توصب لوش وه اذاف هلا ترغصاف ملكتي الو ك رخام

 رباوغلا ىلابلا يرتسأ نامت هس ير كير الد ظ



 فراطغلا 0 0 1 # ةيماش 0 2 لا 0
 كك ؛احصلا باسملاموبت رسشن اذا# ةفح كيدي يف ُْق تقف

 ماوس 01-2 دب كلادلج دا ايينيصتلا ب
 نيك1 اا 1 ا +  ىحالس م كعا وجيم ناكا

 فراصءالخالاءاساملك نعو # هناكرب هباوذا ىلا معا رمم

 فئاعزو ةوش الا كفالز> * مم 4 قي نبات .ذلاك سان العرأ

 هل ةديصق يف قحسا 1 مهار | نب دجال بويأ وبأ ىندشنأ لاق ىلع نب حي ( نربخأ )

 ملكا دن ٍِ يب نيني # .ىولامادغ ماج اباطيقل

 مر نك كر ا ادح اذإ 1 لبق ولف

 ماح رلاو 2 رتلا هياع * ىوثيس يف لكف دعم الف

 ه2 اسبل لاثو لاق
 داوعالا ىلع ىحضلاسرلا لمح * ىلببلا راد ىلا قف ا
 دانو هيلع كب ب رضاح نم #* هعومد ييحيام "نم

 دا نه هبلثي 0 #* هلضت فرعو ب ل

 داوغو امة صادلادض 1 د6 اور يلسوملا نبااي كتتةسف

 يدا ب مهاربأ 6 هرايخاو مشاه يغب جه هرآم د لثم اياه قحسدا راخل . ترشب دقو

 اا نع كلذل امتردأف د 55 نحو اهف تر ذ عضاوب اهو ا ااف 0

 مهأ ربا نب قحسا 4 هعيص ٠ نم ةراتخلا ةناملا ىف انو: باتكلا كو يف انط رش 2 اعسح انهه تر 5

 ياسو

2 ل سس م اهارجيف ىلع ولا 0 ليش راتللا هنو 0 و يريشقلاةمصال رعشلا لي ولطلا نههضو ع
 0 يل ا 11 ا 1 

 7 هيسلو يريشملا ةمصلا راع 1-0

 مسا ميسا

 0 ني ريخف نب ريذحا ةماس نب صاع نب ةريمه نب ةرق نب ليفطلا نب هللا دبع نب ةمصأا وه

 قب ةفصذ ا 7 ركع ن روصهنم كب نزا وه نإ ا ةيواعم 321 م 6 صاع نب ةعسر نا

 ا هدو ة هب وم لإ ةلودلا ءكزوتش نه لقمع يود يابا سصعاش راز 2 ريو نس نال.ع 0 3

 000 ا دعا و ملسو هياع هللا ىلص يب لاب ةمض ةريمه نب ة ةرش

 زارا تالا نأ نجا دي داق < و يزارلا دم نب هللا ديبع هرب ( يرينا )هلو سو

 "0 ا دبا اةاطلمرلا ى هاهو باد ناو لنجل ركب ىلإ نع ينئادملا نع

 هللأ لوسراب هل لاقو 1 عمو هيلع هللا ىلص ياا ىلا 4 هجم نك نك ريشش 3 ريخلا ةملس



 ( ١م هر

 هيلرب يتاح را ورم نب دمم لاقو

 ةيبللفق توحال ناك و هل الوقو

 هدئاودع ل ند ا دادغس

 ءدلانو تمر رطل تيا وف كادت
 ير دف ناك ناودمسلال قدا

 اذا

 هدقاعم نيساتال نأ هح راخم تحف وادحلوقلا ناك دحناو

 هدئئارف نانلحا :ملظن نم ضفرا أك * ةربعب ىلصوملا نباىلع كبف
 دامح نا كو ةمادق نب رفعح تاك كالذ تذعسن هضرب يدير جلا هللا دبع نب بءصم لاقو

3 

 د

 هدراورددي سدلادرو توملاكب »+

 هدهاشمتباطو ه.ثاو> تقرو هددح نوف ترمضذحا لزو د

3# 

 نع ريزلا ن نزع هيف را ءاللعلا يبأ نإ يدر كناحك 0 اهايا هدشنأ قحسا نإ

 قدحسا د هيي هدأ هنأ سىعمهم هرم

 27 5 ا واع م لبو # فراوذلان وعلا يس نائردلا

 فاطالم قيدسص 31 مل ديفم * هلثم سانلا يف قي مل 0

 فئاقللا هيلع تمضام هللف * ايداغ هللا ىلا قحسا زهح

 فزافزو هر د نه عر ا د ةديرمك هبياع ىكد ص مهرودص

 فعاضتملايدنلا كاودح ناك اك د انة نيكس لا ا رد ا 00

 تفااسو كس ف اهم تقيس ةلز> قئالخ ن كاف ف كل مف

 فراغ ءاملا هب جزمي مل دهشأا نم #* ةوالح انيلا لخأ ا 0 ص

 فدل هبزد نم فسأ هب د ةلوعب قيدصلا تيا>و ترهذ

 فزاونلا نؤشلا ن-,م» عباتت # هباق ندواع ركدلا تا راع اذا

 فراعقدصلا وسع ىلا 1 ا تأ ه# هلام نوزري ناوذالا ىلا تايح

 فعاز ميلا ترخارو ىلع و د١ هدايفقتمسلا نأ ىولسلاو نملا وه

 فراعمو امافا نك ملاعم 2 تركو هدلعل نه راك 5

 قراع كيداتفا الوزان ناو 8 يرعا تنك يارا اك
 تنساك ورق نتاع ام :لطأو * كدوحو تت اك 151 11

 فصاوعلا اماع تنتساورادلا نم * هالك لاءفلاو لاا نإبو

 فراط رادلا يف نذل ١ ةيقاعل * 0 هالعل نه هراد تا

 ا رادلا فاط نا سحتامو 23 لا ردم قيدصلل أمق ناك دقو

 فحاورلا هيلا هيحزت ءاح نا 3 ةفلزو ءافصلا ناوذا ةمارك

 نكي ملو ماركلا رغلا هتباح
| 

 د



 2 1 انام هللا دنع دا هب كلر ور متأ نا تحا طاسلا اذتك مقو امل 0 :رعشلا اذ

 يش لكي. يرورعم ن ملأ رعشلا ماع يرورمسل د انأأي ةللاو ىل كافو ءرادقف مظعأو هلاشزلا

 . امته اق نيلوالا نيتيلاب ءانغلا يف امهقللف

 هد( تومصلا اذه ةيسن لتعم 0

 هدا
 فزاعملا هتجبره * اهب رغ فك اك فءاسالا يوه نه * فكرأو نيعلا يف
 فراطو ديان د © .اًوتلا يف نامخكل .فلا تنا نم: قر..#..اه نأ 2 هع

 ار طرا !ب جزو قحسال ءاندلاو ريدا | ده يف هن 51 ذام ريغ هسعاش رب نع دق 7

 امو قحسال ت تاق لاق هيبأ : نع ىكملا نأ نع ْنَع ىيردملا 0 ا لاق يح نب لع نإ ىحب

 نب داح انثدح لاق ىلع نب 0 ) انربخأ )طق نيتثام تنلبام لاق كبس نكن دم ابأإ

 ءاوحن لاق كؤانغ نوك دان حسا كال تلك ىو ردا نب كو ىل لاق لاق قحسأ
 رن امنا ينال لاق سانلا راكب 9 5 ”ال كلام ينرمض# لجحر هل لاقو لاق تود ةنامعيرأ

 00 ماو تا ا ايج رط ردا هردإ لاول وت هراحلا وحس الو ةودص

 دادغبب قحسايفوتو نقم اهم انهههن 0 0 ءاع امتبتحا وا ترجف اهي قيلت عضاوم ىف اهركذ

 1 قدحسا نا يرهاش هلا دع نا مهار لاق ىلوصلا( نر ) لك وتملا ةفالخ لوأ يف

 لوس 0 مانم يف يأ هه ا ا امل جنلوقلاب هيلتريال نأ هللا ل

 كافرا بوش قف ترد احا هدفا تاء كالو جئاوقلاب تاوع تسلو كتوعد ترجح دق هل

 نع فءض 5 مهرد باع هموصل نإ هئكمأ مول 0 0 قدصتي ناكف نيتئامو نيثالثو سمح ةئس

 لاق يباهملا دهم نب ديزي ينثدح لاق ىلع نب ندا ) نرد 1 9 تاموهدقطب ' موصلا

 كلما لام ن* مظع ردص ىهذ لاقو هيلع نزح وهمغف هتفالخ طسو 5 3 < ىلإ قل ىن

 ىلاط نأ ىلع نب نيسملا نب ىلع نب دير نا يبدع ن دج ادم هيلا يبن , 2

 0 صفير نما تك . امودسحا اذوب حتتفلاماقو ناتلالا تانكي ناقن هع للا تاواض

 باتكلا نم لج رينثدحلاق ةظحجح رفعج نب دجحأ ( ىنادح )كلذ ىلع هلل 00 قدحساب ةعيحفلا
 ىل لوش الئاق مئانلا يربي اهف 51 لاقهسأ نع يأ ن”د> لاق لب رطق لعا

 نام رلا| ناسا تامو ند 2١ نب تالا تاه

 تناوب سيردا لاقو ىبصوملا قحسا ةافو ربخ يناقلتف يِتاو- ضع يف تبكرف دغ نم 55-7

 1 ىلدوملا مهارب ا نب 1 يثري ةصف>

 قم هيف تنا اربق ثيغلا نم # لباوب ىلصوملا نبااي هللا ّق

 مر كيلع ىي» ةريف .* قاقماركلا تشح 0 ذ

 مدي قارعلاب اذيش تك ىناقحسادقف وكت هللا ىلإ

 151010100003001 01 ج2 و 7 ٠ جبع ص جو جر جا طرا



 م

 رايخالا هذه لق هريخا مال دقو قدسشال ءانعلاو ردا

 فحم 27 9

 1 0 0 #١ رفق ىف ١ 0

 نوع تف 7-0 قحسال ءانغلاو قحسال 1 كص نك علا 3 15 ل كرو سعاش ناساي 90 غلا

 لاق اتا دمج نا در يبنادح لاق قلع يول هسا نا دبأو 2 ند توصلا اذهو

 شاع و هللاو ةبولعو قرا لاَقف توضصلا اذه قحسا هل امهو قل يعد هتف قئثاولا كك 0

 مدع سل لاقو بضغق نيم ْؤملا ديما نسم هنا هل اولاقف توصلا اذه ٍِق قدا رابغ قشام كيعم

 ديول اذه ْق تدب لوا نيقمح الا نيذه نم ىنعد لاقف يملا قد لع لدقا مْ اذه الا هد

 نه ايش قحسا كرب لهر اهأاق لك ساوالاو دارو هلك 0 اودلاو ةلك لولاعلا تالك عب 5

 لفغحو طيسلاب هالثؤ اديشن اهم دب عبرالا اذ ملا ا ةده فق هادب ع يي هملا هف فرصتي ةهيصلا |

 تعؤس لهف تاك غب راف 2 ا هه لمجو اب 3 اسالتذ أو , منا اع 0 احامص هيف

 قشسو هاش ند قل 5 5 نيئمؤملا د قدض لاو هن اع د اذه لد لعفرز 5 1 مده 5

 ام لاو قحشأ ين ؟ كيد --7 لاق لوم م نوه ره ىنندح لاق ةمادق نب رفعخ ) قر ( هدلعلا ند ا

 | هخقؤم يبحأف ةزيطا ريغ نعتزيد ادع اهعاراتدب أنار نمو ةريكاب ابرد فحتلا ىلا قولا سس تّدارد

 تاق هتان ندس>و

 اسوم روظلا قو ميراربد * هب دلل ا نش لحما 2

 رود يمدلا لاثم 6 تارصاقو' عدا ا ريغ ءامو لَ اطىظ

 | اة .طضاققات ركاب ولدللا نم هع 4ف كدعل نأب رخو هف الا ا هللا 0 لهضأ ال قولا لاَقؤ ا

 يف قس نا ا»ع ةزئاجج ىل صا ريدلا كلذ نعال 6-6 لاع ا توصلا د مه ىلع هيك

 الإ لاق هسا ن ء قخسا نب دامح انثدح لاق دبز نب دمع ( ىنربخأ ) رصن ملا لقت ينام: نيتسملا نبذه

 ئ ربط ا انهمدحو ناشيلا ناذه لاقو ة ةعقر يف ا ِي ا ل صضاط 5 هللا دبع كا جرخأ '

 اه اذاذ امهم رف أهيمق ينينغأ نأ لف ناتس ربط ن م ىلإ يدهأ يدبصا

 ىقةعاتسلال ىوط ند ني 16 نيعلا 3

 فزاعملا هتحيه « اهيغ أ فكالك

 4و رطو هح رتشو هنمشل ناكو ة ةيئس ةاصا ىناصوو توضلابى عأف هنلا | امهتودعو امهف تدنغف لاق ظ

 / هب رم ذأ عسر || نر هنلع ضرع سلاخ امويرمصتع ملا انينق ةباحإ زب عاقو ارجل 0

 امهعمو ناتيبلا ناذه هيلع نسحلا ةياهع قف جاببد طاسإ

 كفل ٠ «تناأ قلم قف 8 نا :تولل اغا

 فيراطو دلت د * اًوفلا يف.نامح كل

 يف ءانغلا كفغش تف نع دف ينا هل لق 00 ا لاقؤو يىهاط٠نب هللا ديع 1 ل اا ضعف

 7” د يحج سيسبب توتمسح
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 انعال تنك نا وكن 6# دوا :ىدلا تغلب دق

 اليفط تيارام لاقو نيلجرلا نه لجعر ىلع ليقأف اط هحيفصال ان. هتدحتساف هتنغ ام حاصا ناكف
 ه.حاملوتق رطأف حرتقم يليفط ل املا ةناغ 6 تحرتقا ىح ليقطتلاب ضرب مل كن اهحو قفصأ

 تددشم  ةيرالادوع تذخاف الملق تر 517 ةاللصال 0 م 00 اللف .ىنع هفكي هيحاص لع>و

 يف لحرلا كلذ زو مث اوداعو تيلصف يعضوم يلا تدعو 5 احالصا هتحباصأو هتقرط

 يدوع سم نم تلاقو هلح ت كيا وداي دولا ةيزادعا تاندلا 5 تماصانأو لع هيدي ع

 7 نكح م جالدل ها هتقيط دشو مدقتم قذاح هسم دقل 1 نب تلا نعل هيفا |ولاق

 1 راط م 0 هب تبرضصو هالتك هب برضذاو 0 هللابف تلاق 0 31 1 تكلعف ةءاض

 ةختأ انديساي هلاب اولاق مث ىدي نيب ساحو ب”و.الا م 0 رم

6 
 ىنلك اذا ةقيلخلا ىلع هينأل ينا هللاوو ئئدوملا مهارا نب ع نأ نيش مكفسعأو ما تا
 ىتحمكعم تساح الو فرحب تقطنال هللا وف 0 تاع يالا مونلا دم هك ام ىاوعتسل 5
 هللاو تاقف رذتعي ذخاف كءلع ترذح اذه نم هيحاص هل لاقذ ثخلا تيقملا دبرعملا اذه اويعو 2

 تاونمالا تينغو تادبف:اوداطوءوحز>اف هديت اوداخاف حري وس كسم تدلجالو فرح -
 أرهش يدنع مهن لاق يهام تاق ةاصخ يف كل ل اه لحرلا ىل اقف ىعتاص: نم ةيراخعا اهيتَع ى

 0 يردبال انوا نر سو قاف لينا تاق يلح نم اهاعام عم كل ا
 .ةيراؤلا ىلا لس امو اك دعب نك امل أر ىلفرعي الف عضوم لك يف ينياطي نومأملاو انآ نيا
 كمحيو قحسالاقيف ار اماف قققو ند نودلملا كل تكرر لس لادعلدب تحف مداخلاو 1
 | ةصقلا نعنومألملا هلآ هلأف ةرضحاف هننبب ىل اع م مالدف ةعاسلا لحرلاب ىلع لاذ يرب# هال ْق كا

 ا ال لاقو مهرد فلأ ةثام هل اواو اغ نواح 5 كلييسو ةأو ص وذ ل>ر تنأ هلا لاقف ا 3

 ادا ةيراجلا ينرضحا لاقو مهرد 0 نيد ىل نر لا لدتلا دب رعلا :كلذ قوشاعت|

 نيسح ايلرعأو يراولا عمةراتسلا ءارو يني م ا م لك يف : ةيو ا تاعح دو َّك لاق 4 ف ا

 م: قىتاغالا نمريملا اذه ىفام ةيسن جه

 تسسسس و

 1 اهتم ف ل عاعش #7 ةردح ا لف رلا د

 قدحسا قاع نمو م نباءنع ء يلعس ول ا ةبانسلاب كالا ا.ه قحسال ءانغلاو ةمرلا يذل رمقلا

 ايناج كنع يأنو * ًابناع دص نمل لق
 ١ انهت نارف د درايذلات غاب دو

 أ

 أ
| 

7 
 تدر اأو ةةنكرلا كللتب هللاو ترف مهرد فل



 (ا19١ؤ)

 تاو 0 توصلا نيه سادم نم يتفاي تلق 2 + ريحت ةمتدشو 0 أذه يب مم 5

 ظ هلييوارسيف ىركخل ىلدوم ا قدس هءوس ول م هللاو يانغ اذه هةيعود نم ينل انك اذه لاقو 2 كَ

 تقطن ينا هللا لع امو حتا لدم ح ام عمسيف نانا يف رع نأ فو يراه لاو ترد

 مهاربا بتك لاق قا نب دامح ينئدح لاق ةمادق نب رف> ( ينثدح ) اهدعب توصلا كلذب

 3 هفرححصت ينأ ل ةنسالا لثم حمري ال فحصت يش يأ ىنأ ىلا يدعوا 0

 اموب تاخذ لاق هل َن عادا اح ا رفع (ةايورشلا )تا هيلا تكف ةئ .ثبالا ليج

 لب تاقف ادام مآ عنصت أ وعدنا لامن هلك | تيك ءىذل نك ىفش يأرف ىحي نب رفمج ىلع
 تاقف لق لاق حدمأ

 ” نكي

 خيتو رع هر 0 1 كيلع نداناوا [تنكو
 كَ نيفتءملآا سي لعفو # ةريرسو ةدو_#©:  ةسالتع

 مات تتصف ان امه عصا نا نأ ائس> نيل 3 لاقو 0 للخ لاع كامو ينتحاف

 قحشا نب داو اند لاق ديم نفر ([2[) كس لزب مف يناثلا لقا

 ترش اهف ةمدال]و .ةقالثلا راد ةمزالم نمدردش ناو اموي تودغ لاق هلدح هناا 7

 ةفياللا لوسر ءاح نأ يناملغل تاقف جرذاو ءارحصلا فرط انا لع 1 2 تكوو

 0 تفطو تدضمو تحولا نبأ 0 مكنأو 0 ضع يف ت يي و وأ

 بحر حانجو لالا ني ءانف يف 6 اب ورا حرا !| يف تفقوف راهلا يمح دقو ا

 | قد ل ل ل د هيلع | 011 هيض هما ءاح 5 لأ رف 5 قيرطلا ىل ىلع |

 1 1 0 0 2 وقاط تيارو هدعب ةياغ الام رخافلا سابالا نة .:

 / ندا نااع واح اح ناد كلاما اع افقاو تنك يتلا رادلا تلخدف ةيئغماهلا !ملعتسعر
 نادل حاس نط ونا ىلا تاس ت0 ءاموعم تازئو الزف امط نذأف انذأت 1
 | ابرشو تلفذ دوع اهدييفو ةيرايللا تجر رخو عض طوق با يلا وك ماعطلابىقأو ١ .خانرسلا

 هنكلو ىليفط اذه لاقف ينافرعبال امهن راف قع نيرا قرا حك كأنو ةمزق كد أ

 يل نيف ةيراملا تيغو تال تتجسوهترشع اولحأف ف
 00 ا ثل اناظملا مامأ * ندا 4 ترم نا 5

 حضوتي اهتم يف م 5 ةرد> ءامدأ لمرلا تافلؤملا نم

 يعنص ن 0 اهئاعضا يف تنغو يش اناوصا تنغ مث تو وبس 1 ءادأ

 سناوالا امقراف * سراودلا لولطلا
 سرأسإ رفق يهن * اهلها دعب تشحوا

 يتعلص نم اهئانثايف تنغو ةيدملاودتا 3 اوصا تنغ مث لوالا يف هنم حلصا هي هش اها ناكف

 امناح كنع 0 * -اشاع دسص نمل لق

 1 1 1 1011 7 1 ا 17 ل 1 02979175717 117157171013006: ج17
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 اجب ا ا

 ؤ راسالا نم كناك ةما. ءلا هذه ام لاقف ىءار ىلع 0 ةماحي يف هوب د.يشرأا ىلع تلخد لاق

 ايو ع : م ف هماع تلخد م ىلع 1 نوصل لخد َىَح تليد هيلا اب اعد دغ نم ناك املف

 رطذ 2 تلفاو نتقافص يد تذخأو 0 ا كتدبلاو 1 0 يلعسو تدم

 ىنغاو نيتقافصلاب ِتَحَأَو

 راسالا ةعنض نم * حيام توصل عمسأ

 رانوالا ىف ريطي # فيرظ فيةختوص

 3 ل ع ا ا يناحو 5 لوقي لل د>و موش داك يت> ىلا هدب طسفق

 ردا ادق قدحسا نأ مهرد ٠ فل نيرا ا هريغ تاكس ا اهو ب ةيش هيلع برش

 "دع تنك لاق جملا ي وم نيد ا ينثدح لاق دامح انثدح لاق دب 00 جرم

 5 ناك نو ضع ين عمرلا نب لضفلا

 2 سل وح

 نزحو مه كنم يبيصأو * نسح ىنيع يف كنم 0

 ندمزلا لوط الو 0 مدق * ”يايغ هنآ - ىدطت ال

 0 0 ناطيسشلا كذا هنكلو ال لاقف نييروبنطلا ضءبل تاقف اذه نإ ردا ىلا
 انثددن لاق ديزم نب دمحم ( يفريخأ ( ةنئاغا عومج ن٠ يطسولاب لمر نيتيب || نيده ف قدس

 هانل أ لزنم نمءام تيقستساف اا هعَم تنك شوط ىلا فشلا عم انجح رذ امل لاق هيبا نع دامح

 رعشلا اذه تلقف ءام ىنتقسف ةيمظ اهم 6 راح انبلا تح رشم هته لاعب

 كنود

 يداؤذ يف نكمت دق ةندب * داو تاينح 2 لان

 داص نان مغ متاح ةاعل * ءاقش تناك هن رش يناس

 اهحاصي امو ىلع وملاو اهباطخاف لاق ىديسب هللاو من تاقف ايكج وز ا'نأ بحناىل لاقف ديشرلا هتينغو

 ةيولعا هيفو لوأ ليقث نيتيبلا نيذه ىف قحسا نأ * مهدلب نءاهوحر م نأ | ماهأ ىبأف ان طش

 تيمعاام يبأ ىل لاق لاق قحسأ نب داح ىنثدح لاق ةمادق نب رفعح ( ا ) لمر فخ

 رعشلا اذه هتعنص حرام توصإ تعيتفاام لت لت نق

 اش
 اقرتحاف انلاب يوتكاف * 5 تلقا لت كا
 اور اك دسشل اغا ع« اهم ا ١ انأ

 اقع نأ كشال دقاذ * يدرهط قاذام نك نم
 هجوم يل سم ةماعلا نم ًانامنا نو اف ذ ًارحس ين حانح اق دا تب اعحو هف تعنص يناذ

 ةليعل دعلا د هل وهو فطاتا طوس 00 نأ اذاف هيئءال معتم كلا ل نه تركف 2 د

 نوكي نأ ةّينغ ذأ .ىتلو توصلا اذه طاوسلا اذط نا نمير تاقو تحف دساف ءانغ هنأ الا
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 ام
 افدظن تارايدلا م أعط نم اياب ىلا مدلسقف هت: يف ماملبلا ىلع ضرعو مىشوب جو م موقلا

 رأ مل ةيهارإ ي يد يب لكوو ةئم تب زمشف نع رطا ناعوو تارك ينانأو ةنرع ف بط

 كلذؤف .تاقف ءاشع تيشاو تعوق 0-5 يحي .هف لكشأ 0 ا ا
 فدي 2

 يوحأنداش لازغ # يصقالا مثاقلا ريدب
 ىتلأ ام صم الو نإ ىحادسد ه4 يح ىو

 وام هللاو الو ن يدهح هيح مكاو

 يق تدذغف كلدب توحلاو ا اف اطل تربخا ىف اح دق ديك رااو نك تل تك

 هيلع ا ب رطف توصلا هن لا 2 كحنو كيام 5 نأ 0 لاق مف هيلا ت تاخدو تايبالا

 ةيراخلا 2 هةطتساو عيشلا ىأر و هلزنو 2 1 دضصدو دغ يف كلعحضللا و د او كسلا

 كا || ةيرا احلا سمأو تارملاب اعدو هم تابت 5 في قذ ماعطب اعدؤ نسم الان م تناك ةلأ

 ريدان ريدلل سحأ م 4 75 تباط يح ب رشوتلعفف 4يهسو هةةمدخ كك 1 - ا

 قس زازع م , انرمد املث لاق ىبأ ينندغ داو لاق اناد رآ نيئس عبس هل هحا ا 0

 قدح لف دقوا ينبلطو امايأ اب انقأ ةهةيعب رق يف هزنتل يل باحصأو انأ تجرخ > قباد

 0 انتهز 0 نينمؤملا ريمأ كيلط تنك يأ ىف كاهن عدلا نب دلل تدنأ تعجحو املف
 تلعن لصفلا نو تاكل دك ادهش د

 كمل |
 ىزاودا ءالعللا 3 ىط دنع 9 ل للاب * ىلق نإ

 زاجملا ا فر و ماعلا كي
 0 تسبإو ي ورطأ ومع كنس 8 كيال يش كس ا
 زاإلاب ممن تسيلو ب عمقا وعنا :جيلل تلح

 هيلا ترذتعاف كدجأ ف - ءلط ت 000 بضغم وهو ا تاحح مثهف تينعو

 هين كيعت لو ءكلعدرش لا زامو ل 35 كسا ور ,ذعلاقو مديت هانإ 4 هنعو رسيكلا 0 ا

 أنا كف نيئمؤملا 0 ل ورب اذا قحو 00 تالص وءام 1 رجبفلا عولط عم عم انفرصنا يت دع ءاعمج هتلمل

 ْ نا ايىل لاَقو 06 اع نأ 1 00 رادلا يف ناكد ىلع غ 0 عماج نبا اذاو تاخد تيفاوف انوعدب '

 00 هد. 30 رد ير او ينكل لاقف يردأ ام امةهللاو الت تاّقف اس ءاح اه 2 ىلدوملا

١ 
3 
 ظ
 د
 ١ ها تا 8 امأق اناذ دق ا نا 1 آلا جرح و هللا يك املعو كا 1ع ةنيازلا عا رد ث

 اة
3 

 | م ف 3 00 ا - 2 ا 2 ” لو نأ الا رد 8 هناا لاَقف 2 : 1 3 هب َُح اة 1 لاق تعي

 ليوالا قدا ن "ل انفرم هلاو ب يضها يف 2- 4 ادق ان اوديو فيلتك اع 55

 يف هنْطلو لق لش دمام د مساقلل هس فو يلعس لاب 8 5 فييقح # ينمقألا مكاقلا ريدي د

 2ك نع دان ىنادح لاق ديزوم نب ع لمر فيقح * زازعلتلتلابي اق نأ 3 1

0 
ْ 
8 

 (2 د ا 2-0



 ذذه)

 77 هادم وض نغ ينام لاقف حطم

 اولا ىلا رادلا لها ناك ناو <« اراذلا اوتو دق رادلا لأ ناءالا 27
 اراط دقل دا ريش ركذب ل ادم ائزح ىلق 5 دقو

 ظ 00 0 أ 0 عا ارارص هلع برشف هابآ هَتيَعَ هل هحارتقا ٠ نم تربطتف

 1 ا أ يطسولا را ليش ” ىتدوملام هارباال ءانتلاوسايا نب عيطا ر ءشلا هب ىدهع ر ا ناك مث تفرصناو

 : ' جرفلانب هللا ديعاتثد> لاق د دعس نك نب هللا دنع اثدخ لاق ىلع نب نسما ( ينثدح ) ار نغ

 ىنينغي ةيولعو تدب ىتنك لاق ةيواعم نب دمحأ انئدحلاق

  تكسوط ْ
 دنح هريصبا اذا هنع نيف * هب حال سارلا يف طيش نمنكرعا

 ةودلا اع كرح ةهعو + اح طم نم نير ناك دق
 مالغلا طسوب 0 عم ندب هيلا تثعبف اذس ينيةسك دإ ىلدوملا قحسا نم ةعقر ىلع تدروف

 ا تكف هع قاحتلا هلع هل انبوب با ريحا قحسا ىلا مالغلا عج رف 00 محز رسحلا هن

 ههاذب تيمر 0 #3 0 ل أب

 ترخا نينا رك ا كشاف كئاوكنا
 ةيازلا نا 50 #3 0 تملش اهنلاب

 ند كو ةمادو نب رفعح ( قرا )هج 2 هتعافشب مالغلا تا هعأو ناندأ هر هيلا تعيق

 كونأ عنص ال هللا همحر ليعمسا نب نود. ىل لاق لاق ىلصوملا قحسا نب دامح انثدح الاق ديزم

 توصلا اذه هللا همحر

 كس وص
 مدلاو حاورالا امريغو * مدقلا افع ىتلا رايدلب فق

 مدس نيعا موقلا نم تضاف * اهلئاست اهب انفقو امل

 مقس هركذف 4م تافام. تن ذداذا ىف نع هدعل ارك ذ

 مرصنمو ةيمه عطقنتم * هتراضغ تماد شيع لكو

 ةيولعو قراخم ىلع هددر يقارب مصتعملا هل لاقف اعيج ق/اولاو مصتعملا هن بحمأ لوآ ليقت ل

 ذا اناس نأ مهناسنحا كنلا سن هيفا رك مناف هيف 00 وب كنح هوذتسا) ةعابلاو

 امو تامو مهيلع هدربو هلزنم ىلا هنودصقب اوناكو ةرم يتئام نه رثك ا مهلع هدرف مهلع كلضف

 لهم نم نيو .( و ( 1 ليقث هنْطو قحمسال ءانغلاو رعشلا هحسر آلا هللأ ع هم اودحأ

 متاقلا هل لاقي يذلا عضوم ابان ريك اماف ةقرلا ديرب ديشرلا عم -- لاق هسا نع دا ل

 تفرشاف تدعت دقو هند دعت ريد ىلا حالو, دصلا ن بلط يف دعباف هعم انحرخو ديصتي جرذو انلزأ

 ىل حتفف لزتف جاتحل كلذ ىلا ينإو لاو يأ ت اق مويا ان لوزتلا يف كل له لاقف هيحاص ىلع

 نم هم. لازن نع قدح ل أ ىبب ةلود كارد وام هك انع ناكو ىادحمن سلحجو باملا

 ئئاأأأاأنكشللال>ا “ «“©"“"""”"""«“7 7“ 1 ٌ ٌء؟00



 (أ11ة)

 وه
 : هس عمم

 نئاع لك نم نا ردالا هب تطاخا < ككاو مسه باقل نم الا
 بذاوكلا نونظلاضءب نم ربصلا ىلع * هءازتعا نأ نيبلا موي ني

 ظ سس وص
 بئارتلاو ينحلا ناد ه.ص مد #خ ةمهسل ىدا وف يار ىلع مارح

 بلاطم وا رانك يمد لهق #*© هقاراام ىوملا الول امد قارا

 نم * نسحأ 3 هل 3 تاقف لاق

 ةيراخلا هب ىت 0-0 ىقبرط ف هب ليا نأ تدر اما لاقو هذحاي > املع هتقلأف هل ا

 يرضح و + هق 0 0 ه.ف عندأق 2 لاَقؤ ف 8 اذه

 اذ_ه يف ةعنص قحسال د ' تاعفد ةدع مدق ن ّك لل نان 5 1 ناكف هتنغ اذا كرمأ

 نحل قراختو هنع هللا دي هنأ اك لمر فيف> نهاط نب هللا دعا هيأ تدحو ىذلاو رعشلا

 لاق هظدححدح ) ىنادح ( ليش فيقخ هبله اطلاو قرا و يلع ولا 6 ةنان 0 ورمعأو لمرلا نم

 2 0 فرعق لدول قحعسأ ن 5 لو 1 00 لاق نودهحح ن دمم هللا دبع وبأ يف 2

 ماع 2 ا مادق هيل ىد هعقر هيلع لحد 5 15 راضحا د -كف دادس هلزنم ْق 3

 هنأ لاقو ة ةقد اخ وهو هبال ناب تلمع مول و ْق 2 كيلا عفد محلا نا نأ هل لاقو ةد<+

 احادقأ برش املف ىتس نأ سم من لاقف لكأ له هلأس 3 * ةما ركلا لثع رخ دنعام كحتسال

 هل ءانغااو هيف رعشلا توصن ىنغي عفداف هب ءىِش او وعدد قال 00 لاق
: 5 9 

 تس ورك

 مك عمدب ناقرو رغآ نأ هيرب د يع حسم علا ةلعام

 | معبالوهو ! ان رط صفر ا الا ريا ىلع فوقولا ناملغلا نه مالغ ىقبام فارق هللا دبع 3 لاق

 توصلا اذه ينبنغت نأ نحت نودح نااب لكوتملا 1 لاق مث مرو 5 ةناع هل نَعَأَف لعش اع

 00 نأ اذه لاقفىن كب ع اذه نم م لاقذ هب تميرتف م أ 0

 ا 0 م 2 ةزكل ام 0 رو ول

0 

 سس وب :

 دم ىلا نيتينللا تاو اوشو ت4 ىلا 2 00
 ةيحلاصلاب هتينغ ال قئاولاب كتلمف تخأ هذه قحسااي هل لاقو لكوتملا كحضف

 5: دارا برو ىوطا قر دو 0 راغ_صلا ةييصالا ىلا تارط 1 :

 هل نذاو مهرد تلاةناع هل يماف ,ثرد كفل هيكلم لاق فارصنالا قف كل نذا امل كطعا يكف

 | «دجوفقدادهب ىلا رادحتالا يف هنذأتسأ قثاولا ىلع تلذد لاقهيبأ نع قحسا نب دام ينثدح لاق
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 للا داتا دل لق دير ندد ( يرخأ ) ارناع يءاجو ىلا بكر قمقو هلا تلصو اًماف
 هيلا كلذ 4 ندفلا داجو لوألا هج رح ةرضيلا ىلا ينأ جرخ

 ٠.0 وص

 نفسلاب» يحدق ناب اوداتن تح * نزح نمنيبلايفامفررغأت نكام
 نان مو تلاقام ضعل تمدعيجف # |ماغت نيسعلاو 0 كاك

 ندغلاب حيرلا مسن ليع امك # ىنفشثراو ىنيدش ىلع ت

 نكت مل كيا يتفرعم تيلي * ة ياي يصحو تلاق 00
 نزحاو مها نيهر ينأ تاه ايو ل325 لع اي رفا

 ليم ة ةيقع نب دادش يندشن لاق ا ء قحسا نب دامح ىنلدح لاق دي 0 للا

 يديعوو اهب ىو 1 # يبلا ةطخلاب سفالا كنع لست يف

 ديدس ريغ كنم مكحي انيضر # ةحبق ىركت ريغ نم 1

 نع امهتيأرل امسمب الا قارملا نمفرسنأ مل ول لاقف نيتيبلا نيذه راكب نب ريب زلا تدشناف لاق
 ا ليج دادش يندشن 1

 ليي لك لاملا دنع نيب #* امكاف ىلام ضع ينيلس نيب

 ليوط نيب رجم يدي نيل * 0 ةرايزلا 0 ىناف :

 ١ تاقف ىلب لاقف اهف كديزا الهف دادشل تلقف يبا لاق

 ليحرل ادغ انمزأ نحت اذا * اندعبنيلوقت لهيرعشتيلاف 22
 لم تدعاس دق وتلا تلو عجا هر اعلا ةلالا

 كتيم ساب كسفن نع هترفن لاق كالذ فكو تاقف علا ئاضا رعشلا اذه ناو هللاو ترج دانش لاق

 مجحنملا ىح نب لع تدع لاق ةظحح ( ينثدح ) اعيح كس عاضف ليم قحلي 3 هذ المح

 هددغ 0 نب هللا دبع ناكو ىعصملا مهار |١., نب ق>سا ىناعد لاق ىلصوملا قحسا ىنثدح لاق

 رسأ مهو م6 2 لع مهانيف نينغملا نم اهريغو ىراكو ةبولع رضحو ترضش ىلا هحوف ذدئموي

 تفتتلا مث اهسيلف هبايثي اعدو ةعاطلاو عمسلا لاقف بجأ لاقف نينمؤملا ريمأ لوسر هافاو ذا اوناك ام
 لك ىل ظذ>اف سلاجلا ىف رودي ا سانلا ظفحأ كنأ ينغلب دق هل لاقف قانا دشار نب دمع ىلا
 حاد أمي لاَقُد 0 مالا لع كردعأ تدعباذا تح ناس ذا لك هامتاعأو اركب توص

 عجرو هب هلا جاتجي امف هيلا مدقتو دغنم كباب ىلا صوخذشلاب ع 8 2 ىلا يضمو ريم الا هلل

 هللا كزعأ هتيكح ادع لاق كيلا هب تمدقت مف تءنصام دمحايلاق هباس عضوو لخد املف هدنع نم

 دارو ةزشام يك ]هل عم نا صمأف هدعب ءانغلا نم هوئسحتسا امو موقلا برش اع هريخأ مث 3

 كلذ لعفذ هب موقلا هنافأم م يود سإ يت َرَ> هل هظفح امم توص توص هيلع داعب ناو حدف ْ مم

 ريمآ دنع نم .يىفرصنم ىف تلمح دق ينا دم انااي ىل لاق 2 تاوصالاو ذيدنلا يفوتسا ىح برشو

 يتدشن اف ريمالا هللا نعا ااه تلقف اهعمساف انايبأ نيئمؤملا

 222 75056ئت6ئتبت 02ر22 2 2 2 2 2ر2 ري ا م ا ا مم
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 يف هنطل قحسا عنص ال تناك ةصقلا |[

 ينثدح هعضوم يف توصلا اذه راخلا عم كلذ ترك ذ دقو“ ىلإ نلقو نهاربع نم نضرغ

 ينعد لاةف يدبهملا نب مهار ١, نع قحسأ ت تلا يحب نب ىلع ينثد_ح لاق ةمادق نب رفعح

 0 ينبدح لاق فافخلا ىلع 0 نسما ) ا ) ةياكح الو ةياردالو ةياور هل تسأف هنم

 تناك هدحتو هياوشلا بيطاي 00 تناكو يقراح ةراخلا ة ةميشه تناك لاق قنا نع يديزلا

 اهثرا تاقف

 نيتفلا - نمد ةطزانعا تلخو 8 ةحضفر ولا دق ا
 نالعالاو . رلا فدل تيد * هيح تحلا ادا تأ

 نامحلالا ىلا موس ريصيو * هداف دنر 11 نيلي ىح

 ةحاح ةصفح ىأ ْنن نسردا ا هال نع 1 ن دامح انمدح لاق دير# نبد ( رخال

 يل لاقو 2 ىف تدزو هل اميضقف:

 ماع يبصصوملا نبا اهب ناك -* امراكملا اولهح .لاخرلا اذا

 اماخ ماركلل تلمح دقف * اعاد ءاش شرعلا وذ كاَشأ

 انا كلا ل هاد ناك امتاح تفك و قحسأ

 هناا نع ترمذت) فرض هب لزيف ةصفح يبأ لآ نيب نم ا ساررفا نك أ ىل لاقو دامح لاق

 ظ ش 7 ا لاش
 يواوزو يوض ان تدفن اذا * اه تفلح يذلا ل.

 هللا دبع اعدو يتاعد دق ماشه نب ىلع نآك لقمع نع دامح امدح لاق دي ناد كر (

 ناك بارعالا ن م 0 هع تلغاشتو ًاديدش انديدطصا ققح هنع ت ا ةئديع ينأ نا دعنا

 ةشيع ىلا نبا | ولاسف داعب نم نضع ماس نب ىلع دنع ناكاو ا سد ناكو كك اذ ينئيح
 5 يكف يلَخا ىلا هيف ينسي عشا داس |

 -” نارصالا ةوعد نع. ايطن لكش طماو فاو دعوا العر

 با سعالا نم نس ام ضعب * انيدل ناباسعالاب احط

 تاتكللا فام ريخغ ناك ناو اع عل يذلا انفع دق

 ىدوملا نب مهاربا هتلظأو دامح لاق تايبالا هذه لع ةنع ىنأ نبا لح يذلا ىلا تيتكف لاق

 باوحلا در هيلع ىدنعو مانا ىلا تعوف دق

 ل ءاح يذلان * اك الوز وفدنامىردعاو

 باتكلا دهدم نمظح كين# لالو اق كا
 هلوسر تاب : امانأ تالتعا ققو هات نب لع ىلإ تيتكو ىنأ لاق داح 0

 : لينال باغن# تاو #َ ينتقراف دم ليلع نأ

 ظ لحس اب 3 يذم امف * اذكه الو تنك ”اذكهام

 111010 تل قد 2027 00 00277 دم 05 9 9كم 010572 07 205207217905 2 191917 تا 11027 هس تاتا حج



 ةدذف

 راما قر ذا ةيبحي ةراس هلا ىلعل انا هللا وف اننأش يف ا 3 هن اواذ رضخحمو هحزاأو هن سناب

 هب سناب 0 يذلا نيبو هيب قرب ملو ب فاملا طاغو ليقأ دق ىمثاطا اص نب كلملا دبع اذاو

 7 عاملا ىو تعشق ردقلا ةلالح نم ىمشاطا اص ئ كلملا دع ناكو ىحن نإ رفع

 اح دقو دوا هعم برش نأ هب ده>| دق نيئمؤملا 3 ناكو لياج ع ىلع نيسؤلل ري

 نأ رفعح داكو هيحاص ىلا رظني انم دحاو نك لقا اليقم ءاحار املف هسفنا ار كلذ لمش ف ٍ

 هتيسنلق رك هنف 1ك ىلا فاورلا ىلا ناص اذا ينبح ان و2 ليقاف انلاح لجرلا مهفو اظ اع قش

 ًاظدغو مغ خفتنم وهو ماع امطلان رفء> هل اعدق ان ان ومعطا لاق 2 0 هناسابط عم اهب يمرف

 انوك رشا لاقت بالا دامس داق هيف نم ىذلا نيل ىلا ل أ مث هبرشف لطرب اعد مث معطف

 لطرولطز اعد مث قو سلف قولخو ريرخ صيخش اعد م 0 مدح هللاقف هيف مل ا مف

 ىرسو رفعح سف تباط اافءانغ اع نا هللاو ناكف انينغيل عفدنا مثلاطرأ ل

 لزي مو نامفتللاقف ئاوح عضوم اذهسيل لاقف كجناوح مقرا هل لاقف هيلا تفتلا هب ناكام هنع
 6 يضردق نينمؤملا 0 اق كاف داك لل نأ بح دحاو لع نات مؤملا ريهأ هل لاق يح هياع حاير

 لاق 01 نيد يلع لاق كل لوقا 5 كحناوخ عفرأ لاق ّيجاح تناك هذه لاقف 0

 ع م ةعاسلا يلزتم نه اهضيقاف اهضيش نأ تح ناف مرد تلا فالاك ةعبرأ هذه

 ا لام نم , لمحت يي ةحاط نءاضينكلو يلثم كلصي نأا ىلع ليال ردق نأ الا اهابا كئاطعا

 507 نينمؤملا ريما م دق لاق تك هون تح نيئمؤملا 00 06 ينبا لاق ا 1 ع

 !ام دما لح لا كيد يسفنيف تاقف قحسا لاق لا ذأ 0 و ةيلاعلا هنثب هحوزو

 رادلايف تدحوو ركبدق ىحي نب رفعج اذاو ديشرلا راد روض الا ةمه ىل نإ 1 م تكس املف

 ىلع الخداف هنباو اص نب كلا دع اعد 2 مهب اعد دق هؤارظنو يضاقلا فسوب أ اذاو ةلح

 ةعل ران كل سعأو كنع ىضر دقو كيلع اد>اوناك نيم وأ ريد أ نا كلما دبعل ديشزلا لاق دنشرلا"

 ةيلاعلا هتجوزدقىفأ اودهشا لاقف هنباب امدمث ةعاسلا ىحي نب رفعج نم اهضيقاف مهرد فاأ فالا
 نب رفعح جر املف لاق رصم هتيلوو ىلام نم مهرد فاا ىنلا هنع امر هماو نيئمؤملا ريمأ تنب

 الإ 1 ةفااكاامو انمزاكام هل كش نول رسما لع ترك لاف طا نع هنا نع
 ريمأ اي كنع هل تنهض دق هل تاق مث هب رسو كلذل بجسف عنص اموكاللا دبع لوخد 0

 ) ا ( ا أكف هر كا :امض هل فو لاق هتءاعاف وهام لاقف انامض نيئم'وملا |

 * ليس كيلا ةرظن ىلا 0 0 ين تعنص ا. لاق قحسا نع ىديزيلا لضف ينادح لاق ىمع

 كلصوو تاذ نأ كرب هللا تئعف ةروك ا ةبك اذ قيطب يأ لوسر ينءاحو ةيولع ىلع هتيقلأ

 ةلع لخد نأ ثبلب 0 دق هنا ىلا كاسل ت0 دلع نا ري هان كلا تمر ا ةعاملا

 هاد 5 21 يات ها كيريشا بف كلر ل عأو هم بجبف توبفلا انين .ةيزاع
 نوءاعتسو ينب اوهو فيكفهلضفلهتيحال يربغ نبا ناكول هللاو هل يتحمو قدعس | ليضفن ىلع يننمولت

 هذه تأ 3 "ود كيعس وب ةيواعم ينأ ا : ء يلهاذلا مكاح 0 5 دقو هب الا نشل ا



 00 ها

 تاقف ير مهرد فلا ةباغ كل ترمأ دقو كل ىاضر ناف لاق نينمؤملا ا كاض را

 هحولا قيفصاب لاق نيئمّؤملا ريما كلذب كلوا 5 تا 1 5-0 0 نامل اه | و لاق نيئمؤملا ا

 كلامن هللا دبع نب دم ينادح لاق نول بداح لاق ( 7-2 05 ثا | له ا

 ناو نما 0 رارالا ا أمف فرو اهم تحأف ة 4 قس عولخلا 502 لمع لاق قحسأ ين 0 5

 ير ل افق ةكم توبدف تدبوف قحسا قدحسا او>اص ةئيفسلا باوبأ صضعل ىلع ليقم

 تقف ًانايبأ اف لق يف لاقو ءالخلا ديرب مأقف كئاَمب هللا اهرمع نيئمؤملا ريمأاي هنسح تاقف يقايفس ظ

 فال 1 ةهرعدسع كي نيه الكا امحو قحسااب ا يل لاقو 0 اهاهمشاف تاسالاب 0 جرو

 ُْق يك 0 و ناكملا ىلع اه . اعدو ل لع اع هللأ 2غ اذأ نيئمؤملا ريمأاي يق 0 اق رانيد

 قئاولا تدنغ لاق هبا نع قدحسا ن داح 1 لاق دنيز ره نب دهخ ) 3 ( تالا هريح

 وهو ىلها ىلا تدكساو يعاقم كال دقو أر ند رمدعأ 5 اناو هبت روش ْق

9». 

 ساشالا ةفيعض يصوحبصلا يف # تدب اذا بونلا ير اذبحا

 ناسولاو تاحشملا نم ايع 2 تار ىدنلا درب تلمح دق
 1 لاهثلا حير اذبحاي بوزلا حير اذبحاي ناكم ت تلق ول دم نأ يل لاقو هندحتسأوا هيلع برشف

 ا هلاقام ىلع بهذام ت تاقف سف الل لَ ةماخو لقا دا_سحالل جحح كو 2 قا ع

 تاّقف لق لاقف دعب مف ريس ا نكلو نيئمؤملا

 سايلاو هلوهذ دعا بصلل »* ىوطاو ةيأب صلو 0

 تقتشا م مااو بوذلا ال دادغب لعأ مسأ نه تودع ن 4 0 طق 1 أ قئاولا لاَقؤ

 نس ّ ةيالا 0 تن ذأ دق 0 كدعذفو هدب تايقف 0 1 لح تلقف 8 آل

 0 0 00 نع دك م 0000 م

 0-2 ترضخ ةوتفلاو بدالا ن« نف لك نم ظح لز زاب كحاب ناو ليلا توصل ءاغ
 نينمؤملاريمأت او ريخح ام يل لاقف يي نب رفء> ينيقلف تفرصناف ملا هنا يل ليقف ديشرلا نينم 2

 يلا 3 و معان هنأ هملعأف 8 هللا 0 ناتم وما 5 اد ىلا ىغ.و كناك١ فق لاقف معان

 ذجأتوكينغأو ىنداغتو انموي ةشب ام وا ىح كربلا لا اخ رف نيف ولا رع مان دق يل لاقو

 0 >اب ماو انمعطف ماعطلاب اعدو انباس ائحرطف هلزنم ىلا أنرمصقف عت تاق اذه انئقو ند اننأش 2

 هسبلف رير> صيخقب اعد باريشلا عض أملق هئم م نم اندنع سداف نزربتل لاقو يراوجلا

 هسعاو هيلا مدقتف بحاحلاب اعد مث هينغاو ينينفي لعجو كلذ لثعييل اعد مث هب قاختف قولي اعدو

 يف طاتحاو لوغشم هنأ هملعأ نينمؤملا ريمأ لوسر ءاح ناو مهلك سانلا نم دحال نذايرال ناب

 ناك الجر ينعي هل اونذآف كلملا دبع ءاح نا لاق مث مدخلاو باجحلا عيمج ىلا هيف مدقتو كلذ
 1111101371300 0س نا دسلا د ةقلا# د00 220 0 205 تق ا جل 0 جا ا ه3 02 ه0 22 سس سجل
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 قايعالاةحصب داو+اىرجم #* امئاو دايلا 00 ع

 قاتع نوتم ىلع نيرعلا دسا د ينك ركاب رع >ذو

 01 ريسغلا ارق مهن ويسإ ان تنكنأ 0 ةعرك نم, 3

 قداط ربغلإ الاعب تقراف دق د اهطقو اهاهأ 2 2

 ان رخا) كريغ 6 ابعريل ةالف تدعر لاق تيافأ امو هل تلقف دمحم األ هللاو تلفأ 9 لاَقُذ لاق

 000-0 تاق لاق سدسش تنب ةيفاعن 0 يخأ ىنثدح لاق ىلع ني

 ا امام س ل مكقواحو بهاذ عطقنم وهو ةفلخلا دنع مك رضحعا 5 ذأ عنصي نك قحسما ن 6 |

 (انريذ 7 بارتاا ن 2 ريصن يح هفطلو 2 هقفرو هقذحم لاز,ال هللاو ناك لاقف اسدلا يف ظ

 ريك قحاب يل 0 عيب رلا 6 لضفلا ىلع ت ا لاو قحسا د12 لاق نأ 5023 لاق ىح

 فره ل لاق م هللا كحلما كانو دا ا

 عي هلاللذ لوك 7 هءارو ناو رهظي نأ بيشلا

 ع ًاوبلأادبنيحن حالو ان ةمالق بيشملا ىن « صقتاب م 1

 لاق نأ اح لاو ئىد ) كح را 0 0 3 رو 2 مالغأي تاه ل

 نسلا 0 ا ”٠ لو لاق 2 ني داج نع ىدذ 0 نسحلا يلريخ 1 قحسا ين

 ير ىلام ينأل يمي نب لضفلا لق لاق قحسأ ن الل ع نب دمحم نب ديزي دعا

 هنكلو ال لاق وه ليلعأ لاق ككش ع همالك يف 1 0 لاق هريخام ين ع قدسا

 ىل لاف يبأ يفءاذ هكنيلف أه هحءدح نافدل لاو ةوفح كين 0 مداخلا دفان هم ا كَ اح

 4 بلا تدنوف كك ءأ لضفلا جرخو اما تَّحو ئرج اع يثريخو كنع لات دقت هقلإ |

 أم تيك د هعق رب

 اللا وكما كبار صحا« ءوسلك نم ةءاذن تاج
 اسالتخا الإ مس نااق *« مالسلأ نيبو ينينولوحي

 اتاي الا كاد ءداز اق: 2 دفا ىف كرما تذشاو

 لجشن تح نم اعاو يديساب هللاو ال تاقف 0 املعف دق 5 لاق مل 3 بلع يح ل اهأرق 5 اماف

 ينبدملا 2 وبأ انئادح لاق ىلع نب ىف ) اهيا ) ينءاسا كلذ دعب دعب مو اديدش الاحخ ذفان

 باغ دقو باحات ضع اموب مصتحملا 1 لاق قا ىنثدح لاق كلام نب هللا دبع نب دم ن

 ىنتفليف ىنغل موق لاَقو درنلا بعلب موق لاقف تقولا ل # يف ع:ميام لون ىح .اولاعت لاةف هنع

 ردقأو عنصيام نفأ ىكلوال د تلقاشملا تأ لاق ئاسأو لوقأ اذا ت تاق قدسااي لق لاقف ةبوتلا

 بجو لاق يعد كلتلق بصت م ناك كك كح كل لاك تدص/ناف ت تلق بص م نافلاق هتف رعم

 0 أمق تا يبلا عاقل: منح تالق 6 ناك ناف لاق سفن تلق لف لاق بجو تاق

 0-2 تلق تئمام مكتحا لاق مكحجلاف تلق تفصتأ دق لاقف قرف دقف ابابق 3 انف تام



 ظ ىلصوملا مههاربالو لوا ليق“ رحبالل هيفو اضيا قحسأ نع رصنالا ىرخيف قلطم فيفخ 0

 ' لاقف ليقثلا نمل حتفلاهل لاقف اجزم هانغ مث ليقثلا يف هأيا هانغف لاق يعاشطا نع كلذ عيمح لهر ْ

 ضراعتا قحسإاب كليو حتفلا هل لاقف قحسا ىنعي ريزطا اذط لاق جزطا نملف لاق جرس نبال

 أ مرح الا ينتافام هللاوف كلذ ىلع لاق مث هس يل ىلع قحسا ضبقف لاق كجزوب حرس نبا ليقث'
 هتعملا ىلع امو تلي دا لاق قحسا ينثدح لاق دمحم نبديزي ينادح لاق ناد ) رح ) نقذلا:

 نو انآ 9 نمافوذ تفق و يناندتساو هنم توبدؤ يناندتساو بوصم نيمهارب تك قدسا 5

 5 ع مكناو ميركل | قحسا نالاَتف مص هتءملا- نطفف مهرب 1 حا ل الا ُُق ايزاوم

 ىلذها شارح يبأ كوق ىلإ ١ اذللات تنفاز انمادحم مث همارك 1١ لثع عركلا

 نس رءوس ره وشارخ ان 2 دإ ةورع تا هلل ىطإ تره

 ايف دشنأو اهرخآ ىلا مهتما اهدشنأف
 ضخ دحام ن ءطحدق هنأ يوس # هع ادر 4 ماع ّقلا نه رد و

 باتكلا ةباور هذه نينم ْوملا 0 تاق بد للا كاسات طظاخف صحح دحام نع 11 دق ةاوذلاو

 نم ينرذحي هئعب قوم تا | لاَقف 0. دحام : نع زب حيحصلاو محلا ع

 ناك هنال قحسا ن م ردس ةرداب نم ىلع 1-0 دق هنأ تماعو تكدضاك يطاغل ت :طفو قحسأ

 | همحر ينمنق ناك نم اخ ع ليطيو هتبوةع مظعي ىتح رح نم ءافلخلا يف اذه لثم لمتحال

 ةيواعم نب هللا ديبع لاق لاق ىحن نب ىلع نب يعي تكسمأ يدع كلذ لع هللا

 , هانغمل هك آم قحسا لاقو ميدقلا ءا انغلايف جزطا ل اناس لاق 00 املا دنع انك ةنا نوره لاق

 ) نيرا ) ةياورلا ليلق هنا در ىذلا اذه ينال تاقف ميدقلا جرولا يف اموص نيثالث و

 ةعسط قد ومو ةتلطف: رك ذم: هللا كالتاق ل رح نب سابعلا يللاق لاق ق>سا نع يبأ انثدح لاق ىحن

 لاق ىلع نب نسسحلا ينربخ تأ كا 0 أ :”دح لاق ىلع نب يح ( انثدح ) كر 2

 هف لوقأ ىل ارعش بارعالا ضعا تدش 1 لاق قحسأ نع دم نب ديزب 0

 قاردب ماس كل يربع امل أ

 قاتشملا ةبااص كيلع تحاه

 قاروملا عمد قباوست ردا

 اوللا ةفصان موي ناعظلا نا

 قارتو بئارب ضي نو د ياض! د[ تال
 قاقر سقمدلا تايه رمح < لفات تانءدو هل نوشاو

 5 ترصق و كاذمويدنهكتمرو قارب درا بذع رغاب

 قلغملا ِِِء مراسم 0 0 اماسم تو اق تردحدقلاو

 قايل وأ يلمح ايه هم اسفاوا تينأا فراش نإ

 هنازو لاما عم لالملا نك

 د

+« 

2# 

0 
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 قاع ىنح قدعس انش « هاا كنار 1 طر
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 ىنح هتدلغف دا قراخ ءانغنود ةبواع اع 4 رط تأر أاملق 4 رطاف ةيولع

 7 ٠و
 تسسا عمص

 تذحتتلا لق يأا نكات مهو #3 يوطا كب جاب نا لبل تلح تردد

 ئذل ف ها 5 ان

 كتسوص
 سدا لق بحل ناك تا مهو * ىوولا كاب جاب نا ىليل 0

 بهدي راادب بهذي ايباد * كلام م ٠١ :تءرداغ اع[ الأ

 قحسا نع رصنبلا ير يف رثولا قالطإ 0 نا 0
 000 ]ا رع رعشلا اذه نم ال اهلا اههناضأ نب رجا نتن و نيتييلا_نيذه يف عماحنبا ينو
 نافانضملا ناتيلاو

 بذعملا دائوفلا ىف يمياس يوه * يك مو يعظع ءانحا نع محلل يرب

 ينأ ىلب يف الزنم قع .ىهدلا نم *  .ةلسمع كل تا "نا دعتسا أو

 امو قئاولا يدب نيب ةب ل ىلع لاق يار كح ا در اندح لاق لع نإ نيحلا ( نريخأ ١
 ٠ وص

 ها دا تيارا « فاس ل يع
 0 107 كو

 1 كمارو ج1 ضار لل نواز
 ِْ رسكاف يدنع اب * يثاولا ملال ىل

 ةيولعل ىمأو ندحالا نسحتساو اديدش ابرط قئاولا برطف لاق يطسولب جزه قدحسال ءانفلاو رعشلا
 ناكو لاق قحسا ينعي ريزولا اذهل وه نينم وا ا ريمأاي ال لاق كل نحللا اذهأ لاق من قاد كل!

 ( انربخأ ) مهرد ا نيئالث قحسال يما واح( الل لت لاقو ب ىئاو كدمف [رضاح قحسا

 دنع قحسا ناك لاق هنأ نع هبذادر> نب هللا دبع نب هللا دنع نع بتاكلا زيزعلا دبع نب ىلع

 ةيواع هانتق رضاح ةيولعو يح ر كل جاححلا نب حتفلا

 . تسسوص
 اضسم سارلا تار # تحت ام شا كنقلع

 اضف مكلاوت ضيفو * تاتماتعاو نس لع

 اضرآ ابلخ تدننكا ضرأو يح الأ
 اذعبلا ىلا ودب. ناو ه .مجلع اذبح .كالهأو

 00 هيو قحسانع رصنيلا يرحم يف ةباسلاب ا اق” معرس نبال ءانغلاو ةنسذأ نال ةرمعنلا
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 ىضلا مو رقم

 لكيه متاوقلا ةفط 1 ملل * اهدارط مو ليلا تدهشدقلو

 لوأ اناذا هنكرأ مالعو * كلزان لوأ ت تكف كاي اوعدف

 ينثدح لاق ناو سم نب ل دمك دع لاق دعس نأ ن , هللا دع ان”دح لاق ىمع ( ينادح )

 نب دمم لوم يف دال ىف لاق امأ 5 انعمتحا لاق عيبرلا نب :لدفلا نإ نامل , هللأ دبع

 لكشف كامل ا دقوانينفت ظحالم ان دنعو لصوملاق حسا انيلالخ دو انلخدو ريخشب نب ثرحلا

 اهجر ديف انآ نم اهوفرعت ال لامن اهررخ ءا داق دنع نمو منك ميف لاقف ةبئاغ هو قحسا

 رمت ال هو تجرخو اهم عفتتل يتح اهاوهو اهوعد نكلو اهمبط نع ينه ظفحتلاو ىل عنصتلا
 00 ادا ازكع نك ءاروعلانب حيلفل ةعنصلاو تنغو تأدتاو الوأ تناك 6 تس

 _ ص حيافل ءانخلا نأ

 اًملع امو ينم ةوقش هتقلع * اقر> انداش ايبظ تقلعت ىنا

 اهديعتسإ وهو هيدي نيب ناك دددش دس نم حادقأ ة ةسمح نيب ىلاو تح برشو قحسأ برطف لاق

 2 ةاود قحسا د

 ظعاو كاذ نع ببعلا يف يل ناكناو * ظستلم سس
 ظئاح كنم هةظفحتسا امل كيلع # نكيلو كشس انينغ ظحالم

 ظفال كظفاك اظفاي ملو ديحم * ندحم كءانغ ينفام مسقاف
 طلاق نينغمل ديدش طظيغو * ةءاسم ينم لوقلا م ضع يفو

 ديشرلا ىل لاق لاق قدحسأ يف نندح لاق ياهلا د نادت 0 لاق ىلع نب نيسحلا ) ل (

 عيبرلا نب لضفلا ىلوتو كب ىلا لع ضيف كنان نودح تلك سانا تل ُُش عاطو

 لوأ نايف | مايأ نه ناك اهاف تكسم اف كليو كاذو تنأ امو يب حاصو بضغف ةرازولا

 هتينع 0

: 1 2 0 

 قدصلا كدنع رضف * 0 اذا

 قحلا عفني مل اذا * لطابلاب عفنلا ائيلط

 قفرلاو ربصلا هاوه * ىف ابيص مدق ولف

 قزز . يوولا نكلو هن .سانلا لع تءدعل
 قحسال هنا حيحصلاو عماج نبا ىلاو قحسا ىلا بسني يطسولب لمر فيفخ تايبالا هذه يف
 (يرخاو انوي تك دق قحسا اي ىل لاقو ديشرلا كحضف لاق ةيهاتعلا ينال ر هشلا نأ. لئقو

 امو مم ىلع تلخد لاق هبا نعقدحسا نب دامح ىن'دح لاق دمهم نب ديزي انثدح لاق نسا

 اع 3 < هل ظنا رفاتوص قراخم هانغف قراخمو ةيولع هدنعو هيدي نيد قلاولا أذاف يأ زر نم رمل



00 

 اريرح>للا ىنغملا اوبرقو

 ارورس هل نوريطي مهن

 ا 0 مهُثيع وفصل الو

 اكس ودبما الع ير ةرآلا
 و

 لل ا ريع بسم اع كام

 أر وص : نكي 0 ةيارم

 اريح موس رمت

 اروز الا صهدلا نوقطنإال

 اطر غض ا

 أروهقم هلدب اقرتاكعم

 ايت قئاولا كيك دا
 [رومالا رد كدنج ماها
 ارون ةئلع قأ نم يرن

 اندر د سا دحر
 ايه هل كلما حتساف
 اروظحلا هب نانا نما دق

 اريمز م-ماديع تبواحو

 01 هقدح 2 ام

 أريصصف مرشف ع الو

 زيرش احضوه ادي ر دعم

 ارورغم ايذاك أنه 6

 ال 3 هملعل الضفم

 ووعد انراه يم -

 اريثك اح ممم كسا

 ايكت دةلرسكا ء اذا 1
 ار ا

 اروصه امن امدق ثنكو

 ا لا فاح اكو
 اريكص) هل ناك نم نع دق

 روثعلا 7

 أريشم ملو هيارب
 اروصنملاو يدبملا ىل_قت

 تر

 أريب ا مصتعملا هنرو

 اريقفلاو ىنغلا ىرت ارحب

 اروكك هل ةلرالا هكاووسلا ولنا نم نوح

 اريدج هل ركشلاب تنكو # اروذك الو يمعنلا دحاجال

 "1 لد مالا ندقنا لوف قدسا تعمد لاقناوره وب نوديم دج لاةىلو مل( قشنح)
 017 رقم ”اناق نرولزيع و تاق كفا كلا

 نب ةعيبرا يندشناف اذه لثع لذي ال مللاب هلذي عم ناكو ىنمملا اذه ىف ظفحم 'ىث يأ هل تاق من

 نب

 د

* 

#« 

 د

 نت

 د

 ان

2 

 د

2# 

 د

3# 

2# 

 د

 نت

 د

 د

 د

 نت

3# 

 د

 هانعمزال او 5 6-5 000 0 دهاش |او ةل تابخو وه تندنلا 0 2ك

 ع

 3 ولرعت ا 3 هدنع ريدقتلاو مطقلا ىلع سو هلمحو هب ووياسو ل بهذ 0 نوكورعم

 ظفالايف ل ا اذهو

 اساق لعف ىلع عمج ال لعافو لزأت 0 ا هيلع ساشإ 3 طفح ام كع ًادهاش

 121037927900900 سس ا سم سس 225 © د سا سس و جوج جل 77 توتملا ص رج تتم

 ينيمامدلا هدروأو هبا وناس دهاوش حرش ن 5 مظنلاو ىلا فحصأ لوالاو
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 ةعاسلاهل دم اذاومهرد فاأنينالثب هاناصو انك دق طق .رعشلا اذه عمسن مل هللاو ان أك لاقف لاق

 ينثدح لاق ىلوصلا ( ردا مهرد كا نيثالثب اناص وف تاسالا كظفحل هعم كلو هل ةلص

 ا هعقر هلاك ديف قحسأ ىلع نوح بتع لآو زاجلا 2 تتاكلا 2 نسا ْ

 هلوق اه او اذاف نوما يو مق هدب ند هيلا

 يللذ نعو ينذ نع هاوفع نسل * ىلمأ يوس يعرج نم مظعأ سا

 0 5و يرجح نو ملظعأ تفاح ع اهل دف ردتلا ف اذو اذ 00

 ىرك ذىلع هئاضشن أدع لاو هن لاحام وكم رح نمأ !ردق ىلع كرذع قحسااي لاق“ كدعضف

 انعمودصلل لوطاقلا ىلا قثاولا عم اح رخ لاق يااوملا دهم نب ديز, ينثدح لاق ين( ىدخ ١)

 تقولا كلذ يف قحسا مدقو ديقعو قرا#و ةبولعو ةناب نب ورمع مهفو نينغملاو ءاسالا ةعامج

 انركابف حويصلاىلا روكيلاب سمأ مثاحادقأ برشو لك أف داع مث لوطاقلا ىلع ديصتف هعم هجرخأف
 ىلدوملا مهاربا نحل ةناب نب ورم ىنذف انحبطصاو

 ككساوضص
 ذا نم ءاو - ىدنع ةعدق- © فش داق ل ناكل رومأ ثولب

 دك ةناسحل نك ىذا الاضيغب # هبيغب تقاو وم ئدتع تضاو

 قلاولا لاقف هريغ دقو يدهملا نب مهاربأ نم هد ا ىلع هانغف يطسولاب لمر 0 كو

 هردنج هنا يدوملا نب مهاربا معزامم هنكلو يأ نح اذه مأ لاقف نحالا اذه فرعتأ قحسال

 ًاَدِح قئاولا هنسحتساو هتقيقح ىلع هب يقف هانغف تأ 2 ل لاقف هباع صدو اد هت

 هللاوال لاق هيف اذه لوش تح يدا نا مهاربإ 4 تنأفأ ا لاقف ةنا ن 00 كلذ خف

 ناب زيع "7 نع الضف ءانغ ءادان ت ت0 ينغل 5 نع الصف د 1 نأ طق كيس اننب

 ناو كل حضوأ م ناف ناك . نم ًانئاك هريغ نعو هنع هتذخأ ام تش توص يأ ن نغف الاو نين 4

 ف وحلا ورم 0 نطهز هب يدت ا كي 5 و 1 يع ناصش ار توص كال ا 5 رضح

 قحسا لخ دددغلا نم ناك الف مقاف هسا نع هتماقا ا قولا ه0 لوقلا يف انو

 كل ااف قلاولإ ىلع

 ارك ولا .تفراقاه رسطلاو «:ارؤكيا فرت 1 نلكو
 0و نكي م ريدغ ىلع اروفصعلا قطنتس حخبصلاو

 ارودسم ا تام قر و ل 0220 ١

 اروتق تنو كي 6 ميس اروطس 4 لعأ جس

 د

0 

 د

 اريرخ هب ءاملل عمت * اروفك هيسحم يصح ىلع

 3ع

 اروضحمب اوفح دق برسشلاو د

 اريبكلاو رغكطالا ا دع

 تنأ كلو> داق ءاتغاا امأو هش 0 اذه 1 د دعو دعانا ةقيقكا ىلع امأ هلثم 1

 اتيان قال طر
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 رغثلاب عرق, رفثلا توص رتئاوت * اهءجرو يناثلا عرق نم نسحأل
 0 ا ند كاداكلل ىف ترفل ند © لدفمو ظمأ يورأ يوولا ر 02

 0000 بايشلاو غارفلا ندحاو كلذ ن ا اود املا ىل لاقف

 ا نيلغب ىلع ةراد لهال ءال | يتتسإ ح حتق هل لاَش مالغ قحسال ن :اك لاق ىح نب نيسلا ىنثدح لاق

 رادلا هذه ىف سل هنأ يرحل لاق حتتفاب 0 ءيذ يأ اموب هل تاق 21 لاَقف اعاد هلاغب نم

 ثف رظتساف ءاملامويقسأ:انأو رنا رادلا لهأ مطت تنأ لاق كلذ فكو تاكارتاتماو دوش ادا

 دق هل تاقف اههيلع ىتتسا نيلغبلا:ىل . برعو ينقتعت لاق بح ءىش ىاف هل-تلق“ هنم تكسو هلوق

 ينال ناك لاق ٍقحسا ن دامح ادع لاق عدج الا هع عا بلا 0 0 ع

 هش ينأ لاقف هئنم كحضف باوصالو لع ريغت ءانغلا يف ماكشي ناكو نايف ىعاشلا ريصنلا

 ريضرلا رع دوا هت + ىرافا اف ماعلا رع تكس

 ريصدلا وبا هيف نح دقاك * ىمفشن هيف نن> ا نأ ةفاخم

 1 نا دق رلااع لاق هسا نع قحسا نب دامح انادح لاق يمادرملا بحي نب نيسللا( قريع
 1 امو اًنكعتاَو لعفف ه :غأ 1 ق0 ا ا افلا ل نإ يف هوا م هريغ ادحا

 لاَقف هدر سدلو امم يفوع دق ةلع بقع دعوا دش 5001 1 هدنعو ىحي نب رفعح

 ينغأ ال نأينام دق ديشرلا نا هل تلقف مهرد فلآ ةئامكلبها يح ةليللا ل 0 امذلا يَ

 0 آل فل درج رمت ضسلاو مكيلا ليلا دع مم انو يريخ هيلع حي س و كيذال 1 هل آلا

 يحب نب لضفلل ينغت لن 0 را ىتكر قحاب هأ لاق ديكر 1 0 لف هبجأ لو

 ا دنع الا ىنغأ ل وع ام هنآو ا رك انملا لع الا طق هتيبلاحام ىإ هلام تفلجت

 فد لاثف ا 59 وال ىف نم عيخ أذه . نع لاس 3 ىدهملا ةبرتب تفاحو رفعح

 تلخد املف هياع امتددرف ىل اطذب يلا مهردلا فل الا ةقملا ري فىعو هل د د ٌْ

 كك توها دقو قع اه ل مهم تقردت كرحأ نع كلاب نق لاق مث ىلإ كد هيلعا

 نوره نب نوميم ينثدح لاق يلودلا ( ينبدح ) لضفلا كل هاذب امت 0 0 كل ةكاع

 نع

 هسا نع نوره نب نوءيم قدح لاق يىلوصلا ىنتثدح ) افرع تالثرا أ نم اذه لاقف هدانسا

 32+ لديف هل داج تال تسل دع ةيردحلا تدع 2 ديف دانسالا لوش 00 قدسأ

 يملا كاك ودعا ع كلام ن هللا دعي نب دج دج ناك دعس قف أ نب هللا دنع ىمحت ينثدحو

 مف يديلا ىل وم بيحصل ءا 0 يبأ ا 2 ب لضفلا

 سس وص

 0 اىدأو ني 0 1 0 ا ع

 ا تاو مات تامثلا نب 0 6-5 اذا ا

 عسل 5 ىلا رظناف هعدقو د هقأ ع اي سها نم تارجحا ذاق

 2222-2-01 < ااا -ا|>”>+١١ ١+4 7صسلل77ب7900 ا 111 #ذ#ذ#ذ ك1 ذ# ذ ]1 1 111010 ا ااا للانلا
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 ' كل ةفيصولاف ا: ل 0 يف عنص 2 0 ا
 ٌْ يلا

0 

 حالم هوجولا تارح ريسلايفو 0 ةينقع ندد تلاقام هياو

 حراوطلا هتحرط ذادسا اخا * 1 0 امرا نري

 / هريغ ىلع حرش ار 9 يد هتاءاو 4م ول هش تار و هيلع حب 6 هابأ هتدنعو انل هف ا

 قثاولا ىلع تلخد لاق قحسا نع يدب زيلا لضف ىندح لاق يم ( ىنثدح ) ةبراولاب تفرصنإو

 هتدنغق هيدي نيب تفقوو ةنازذلا نم 5 تذحأف ندفتلا ا وهو اموب

 بشع اهل يق يفو بولقلا ىعرت # بخسلا اهمه ءابظ ءاظلا ن

 بهذلاو توقايلاو ردلا | ملحو د اهل نور يتاوالا ءارظلا ىوها

 باح 0 0 نأ رد سد * ةيداب نك<برس الو نب رخال

 5 انانحا قرم ا د تيهنأ امو ينيع ع رس ام نسحاي

 تول لي ار يق 0 3 ل 00 تق رس دب اذا

 ند ع نك مهار 3 2 ل يل

 دنع ينادح لاق لاقةنمادق نب 0 2 ( 0 كالا ةرعشعل َك 7 هش 0و هلم 3 ؤ

 مست 0 3 0 0 ةعاردل ل1 او ةروصقملا لوؤذد ّق هأ نذأب 1 1 نو“ ألا ىلع

 َّى 2 1 هناع ل 8 هده تل مانا دق نكلو قحسااب هرك اذه لك هأ لاو نومألملا

 لاق هللأ كنع نب هللا كينع يي ؛ ليح لاق ةمادق نب رد ) ين لح 7( تا هيلا اهل 0 مآ 3

 ناكو امون قحسا ركذ هنا ئماننالا تلح يأ نع تارزلا كلا دع ى دمت ننوه د

 ةمرلا ىدبهيشن كد لح ُُق مكلوق ٠١ لاقف 1 يدم رعشلا يفهمدشو هناش كرو مش

 الا دحأ :لمف ام نظف الو هلدنا هعمان دخأ ككشب مف هيلا هيسنو هيف ينغو اريام ل لاق
 لاف رعشلا اذه نع دلاخ وبا لئسف هاورو هلك ةمراأ ىذ رعش لصح نم

 مزاح ريسغ ةل-يهز اهمشحيل * نكت مل ءاهت. خراا ةجردمو
 مساوتلا حايرلا ساغا عطمو * ايداه ناك ناو ي راسلا اء لضي

 مسانملاو ىرقلا نيام د #* ةلمشب اهزوح ىرفا تفسعت

 متاوءلا ىلاذللا ير اتوهموجحم # هباهذيت نم ورملا رارش ناك

 تينغ لاق قحسأ نع يديزيلا -لضف ادحلاق رامع نب هللا دع نب دمحاو ىمع ( ىنثدح )

 نتيلا نيذه اموي نومألملا
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 لاقف ءيش اهنم قبي مل هنا لقت ملأ هل تاقف ابي تاه لاقف اهدشنأ ينممسف يممصالا لخدو لأق
 القل تفرع جرخ املفهلعذ ىنظاغف امم 7 نيثالثتاسالا هذه دعب دقنأ ) ع ا ىقبام

 هملعو ىنثمللا نب روعم ةديبع ينأ لضف هل تفصوو هدنع اع هلو ةفراعا هركش ةلق عمرلا نا

 همدقتسا واللح الامهلا ا ىت> هيف هتنغرو برعلا مولع عنيج لع هلامثاو هدنع اع هلذيو هتهازنو

 ءاح لاق قحسا نع يديزبلا لضف انثدح لاق ىمع ( ا > رعبا نم هبادعح يس تتكلف

 اعلم هدح وق لاحرلا نم الذن ناكو يدصالا 3 ف ىلإ ةرضلا لعأ نم ةعامجم كلما ءاطع

 00د تم قل له هل لأَةو كلكلا هد با رقاب هن ع هل>رب 42 ٍِش سمشلا ف عا هنا دك يف

 3 لاق هللاو ال لاق نيثدحملا نه وأ ءاهقفلا ند . بر هلا - ند وأ ةغللا لع نه ا طق | ا 2

 ا يممصالا وعبأ اذه 0 0 لإ 2و هللاو ال لاق كا ح 00 1 هاك 1 انإ هيورت 6 تدهس

 هححضفف ينأ يندقنأ وا يأ ين ب هى هالعلا 1 1 8 لّهال همم معمسأم لعو ه4 لع يل اودهشاف

 ةعسر أ هداعف تح رفا ردرلا قحسأ نيبو هنب لاخلا ناكو يمصالا نص مع مح * لضفلا لاق

 هللاقف لعفا لاقف مهرد قلة ينص ضرقأ ي سال هل لاقت لها ربيو بدالا يف بغرب ناكو

 انوذربو ًامطاق اينو ا يلا يدهن نأ م لاقف اذه ىوس يوشن "يش اف ةعسر 3

 لاقف قحسأ كلذ م غابو هلزنم ىلا داع املديلا كلذب ثعبو لعفا لاف ىل< احرسو ع

 لطتنس اياهأب عميصأ 3 ناد ادعلان سلا

 لياخلا هلاك ور+ أ # تفي ناك د 5 هنأ معزيو

 نوع انو ياام هو ان ينأ لاق اقام اذا

 قلك تلا نإ هوبا 8 ريدام ردت ناك نا اكو
 لو ظلال كور 2 ار كلما ءاطع هلو

 لف ناسا عملا يور » ءديفقا ب اا حس
 * يناصعذإ ةعسر يب اللقف

 ليعلم لاو لا عا دوف .ايسيتح اك دور تءاضدقل
 ليسا دصقلا نءهبراحو

 ليهص ع زج هر يف هل # انيز نوذربال ناك ج جرسو

 ليقتستال اع كنأ # عاف فال الا هس امأ

 ليوط نمز هود ناك * اهع زعتق اهءاضق ناو

 ىدب نيب ا تناك لاق ا نع قحسأ نا دام دج لاق لزرع نب تدم ( ىدح )

 00 0 0 طرد ام اكترصتلا نمو ,تجرخ ذإ دمع ىلو وهو قثاولا
 رظن اهلا ترظنف كلذ وحنو ليداخلاو باذملا نييديأب فئاصو ةدع مدقق طق ينع
 كيفةريخلا تنابو كمالك عطقنا دق دمع ابااي كلام لاق ىرظن حالا نيبث املف ينآمري وهو شهد

 /| لاق مث كدحضف مولم ريغ تاقف كبلق تباصأف ةفيصولا هذه هلو كتمر يل لاقف تجاجلتف
 رارملا لوق هتدشناف ىف :ءللا اذه ف يندشنأ

 ا سل. د او. ل اششتكا فلفل تدب ناش فاش الظن اغا7
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 تس وص

 افع تح نيديدحلا ر 9 * هفرصصيف ىهدلا هرواعت

 قولوا ليش م ءأس ا هفو ىطس ولا» ل 5 يان هل ءانغلاو دصزلا | 9 كو ةديصق نع قحسال 0

 هفرطلا نوداهس 0 سانلا ناكف لاق يدا نا 0 نأ شخ 0 و يعاشطا ةياور '
 ا

 قحسأ عنص ال قراخح هلسأأ ىلا ثثعل قلاو !| 3 قرا نا دلو سا لاو لاقو و

 قراخم هنقلي ام ءانغلا حرط قحسا نع نقلب 8 نكي ل هفداصف هيلع هيقليأ توصلا اذه

 1 0 0 هيلا راصو 0 ادعو ل ة نحن نأ دبل لاقو #4 هعمو لودسرلا هلا دا

 أ نع يلهابلا ةراجاوا نع بتاكلا نيسحلا نب دم ( رك ذو ) عجرو قحسأ نع توصلا |

 ع

 متو 1 5 .و امهلا بني 1 بحيو ةيسورفلاو ةعادشلاب ىلع ناك قحسأ ٠ نأ نول يبا

 صكنف مهس ةباصأق بولا دعامم ضع ديش دق ناكو:لوتملا لع ةيضرشملا تالا ل

 هيف بارط هوخأ 0 هدقع ىلع

 ىكوملا سرافلا [نأ تلقو 6 قطن الام تفاكت تناو ظ

 كوالا كنتم ىلإ تيجر » هلاش كش 1
 نأ نعوم يراقب رج ناك ناع ودنا اتسا ىلع نب يحي ( انربخأ )

 ماعم يلع ماعم لضف ةرخآلا نم كضوع نوكي نأ كيأرو 2 أو كءرف عم ىضرفأ ايأر كيف
 نب نهرا دنع يندشنأ لاق 0 يندشنأ لاق نئفحسالا قاءاس ن نب ىلع ( ينادح )

 قحسال لوش همعل ٍيدصالا ي أ

 |وقرشاف 00 لاج طءاخشلادر * الا ماركلا تريلا تفل نأ

 قرشا كيهذال كيوت لفام# كاد اذ كات ل
 اوقدصدقواولا دقفناسملانباو * مهلك سانا ناسح تنأ ىلقو
 قرا كمضاع اذا :كيلع ىتثيردع الو تاسانا موه ان معاق

 اديقه تاو © لاك نجلا و: ىضو تلا لا ا ا ثابب لا هذه نا ىلع نب ى# لاق

 هيلثو قحسا هادف أءمدبام كف 7 هنع ناو 0 رلا 7-2 يءدألا نع د قدحسأ ناك تانحلا أ

 فهدوو هدنع 2 ال ةعيذدلا ناو م ةعضو هل2و هر كك ةلشإ هريخاو هسباعم دش رال فشكو

 ناعتساو عسب رلا نيل ضفلل كلذ لئهلمفو للملاو ةحامدلاو قدصلاو ةقثلإب ينثملا نبرمعم هنااا

 نيا نع نم ةديع يبأ ل اوذغنأو مهل اع نيكي صرال |[ 4س نس عضو يَ كزب 5

 ناك اناسسأ عيبرلا نب لضفلا تدشن لاق هسأ نع قحسا نيداج انثدحت لاق يلا عرس 20

 س رفةفد يف اند ١ سمحاالا

 ماخجا نم دان لما »# اس سول سا ل
 ماهلا ىلا يعاطقلا روس * ماحالاو جرسلانيب روسي

 11 ال 2522 ل ا ا
 ( رم نادل



 ذ٠٠١(

 ظ هلعف لدم لغفو ىلا مهاربأ ءاح“ ي ىبو ١ تتاككلف تعج ر 0 0 ةها مل 4عم ع 8 هع

 ظ ءيحن كعدأ 0 ءىجأال ةيلازلا نبا اي ينازاي كل ا د ل هيلا جرحا يمالغل تلقف

 قلو دعب الأ هيلع ا رع 5 اذه نإ لعق ةلاسرلا هيلا يدأف مالغلا جر 0 * حقا همتشو 0

 0 انقيرط يف ىنأتنو بحطصن نا تيبحأ امنا اذه ىلع كهركأ أ ل 0
 [ بوب 1 لاق ىلع نب يح ) قرح ) اهدعب ىتدواعي مو فرصناو هلعش الف اذه 1

 و 3 حاب 0 ٠ توصلا اذه ينغ ع اذا قحسإ ناك لاق 1 ع ملا نا نع د

 هماود>ح دا مان م تو هن 0 ا نهد 1 ع ا اذا

 هب راه اروطو اروط هدعاس 0 هةر ةأمع نه ريح توحالف

 هم ٠ 3ع راكب كب ريبزلا نع ءالعلا ىنأ 5 يم را كالدب ) 0 )يرازفلا رايس 5 نايزا رعغبلا

 او ها نع دا ن ء يحن 0 0 كد ص 0 دم (نربخأ) ىلطس ولا لمر قحسال ا !او

 نموت مس 7 اني نيرشع همودق دعا هول اق لا ا ع 0 نع ىلع نب ىحي

 ف ا ًارتستم عادلا ىلع بااو 3 ا نه يدع 5 0 ىنغل 0 و ناكف يفاغالا

 عامسل ا انح ناكو نعلاو ءامنأ] ىلا رهط م جحح ب 0 كذك م اأو كاع 3 0 لوأ

 ةفالخلا ىلع هيي لجر ىف نيئمؤملا ريم ءأ لوقي ام يلع نعاطلا لاقو هتريضحب ت>رخف ينع لاح

 يناصب ناك نم قاافحو ير ذ نع كسم 1 0 6 هيتلا ف 1 يب 8 00 لاق

 دق اناف ك 362 ىل ندا نأ ىل لاقف امون ةيولع ىنءاح يتح يب كلذرم ا 0 ىذلا آر ءوسل

 كلاين 15 اف اذ ه نمل كلاسي نأ لع هع مس هنأق نا اذهب هنغ ا اف مولا انيعد

 ىرعس ف ىلع هيلع ند قلاق تاه لاق ءادتإالا ن كيلع 5 باول ناكو ديرتام كل حتفنا

 دودسم ريع قلرط ط كللاامأ د هدراوم تدك كف ءاملا ةحرسأب

 دو رطم ءاملا قار ط ٠ نع نا د هل ةاوخلا 5 0 ماح مح 5

 هانغ سلجملا هب رقتسا اماف ةيواع يضف لاق ورم نو هنع يلسوأ ب لمر قحسالا ءانغلا

 ىدي سان لاق اذه ٠ نمل ةيولعاب كخن و لاق ىَح ءان هلا عمسل نا 0 ادع اش 00 يذلا رعشلاب

 2 ءاييلل رضح لاق م لاق يفعل 5 لاَ 2 ربع ن ه هند رطاو هنوفح د ع نم ديعل

 2 ءاع تدكناف امهدام هيدبب عفر 5 توندف . لاو 0 تاخد هيلا ترصف هلوسر يف اخ

 ( ينربخأ ) هربا هقيدصل سناؤم ل هرهطظ ! او ير, نع ه رهطاو هناك ىنضتحاو

 ا وهو امون دضتعملا تينغ ءالعلا كَ نس ع ١ لاق لاق ضيرف يناحر ا مهأرب 1 ندع

 قحسأ توص

 دودسم ريغ قار ُُظ كيلا 8 3 هدرأوم تدسا لف ءاملا هَ سا

 ) 1 ( مدلاو 0 جزاعو جور طلاع يذلا ءانعلا هللاو اذه لاقو راسم هداك 50 براعذ

 اذه هرعش 2 قحسأ يف 3 1 0 1 قا لاق نود 0 سيعلا 3 ا لاق ىلع سس ىحب
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 ريغ نم عمس نأ جات ن الا اذه نأ الا هناسحتسا 0 َّئ 0 2 د يف 3 3

 نيع 0 2 كا مأو لاق هقدحو 4ع اطل 1 2 ىلا باغل ناكو هقلدح الا باع ؟ يس قدحسا

 ينثدحلاق يندملابوبأ وبأ هب| ينثدحأ لاق 0 لح ند ناي اا 0
 نيب "يش يف قحسا عزا فيصولا ةئولس يبأ نب مهار نأ عار لا كلام نب هللا دع ندع

 درتأ مهارب | هل لاف درلا يف فرأو قحسا هيلع درف همتشف هنلع درف ءانغلا ن نسا ا

 يأو يدشرلا هل لاق نيونلا يلاد* ن نم كناف تكسا هل لاقف نينمؤملا 2

 نوكيف قتعلل دي كاف ترص و عئاص لك ل ءافلخا يرتشي نيم م وملا ا نبرتعلا ىلاوم قد

 ىلع هل فقوف مهاربا جر>و لاق ترك ذ نيذلا ءالئوه 0 ماجحلا مهف

 قحسأ رمعب فعذ بيس كلذ ناكف كوم ام ةعرقع ا برض 0 هيلع زاح املق هش ل

 هانغنم ديشرلاىلا سدف هياع لخدب 0 مهاربأ هنع تح ل رت ريح ديشرلا غابو
 8 وص

 هاوس هلا عفاش هلام # هالوم هلذا دبعل نم

 هاشحلام لثم هو>ريو ه #* اشو هيلا هبام تشي

 لوأ لق بيرعل هيفو لمر فيفخ فيصولا ةءاس يخأ نب ميهاربال ءانغلاو ةيهاتملا ينال رعشلا
 ام يحاص نع ل تاسالا هده دشرلا ع اكلف ا ندر فتح يل 1 لقو

 ءاضر يديساب هنع تيضر دق لاقف ق-سا ماقف ق>سأ يضري تح هنع 5 نأ هفرعأ

 قدحسا ىخرت هرعاو يدار هنع ىخذرف هلوق ن ا ]أ 1 هيدبب نيب ضرالا لبقو اند

 يلا ةءاس 1 7 مهارب أ ءاح لاق هبا نع دامح امدح :لاق ديم نب دش ( يف رب- >او) لمعفف

 ىف لصوملا قدا ةيونو يتبون نوكت نأب يف دعت نأ حاب ىلا نيتؤلا رهاب 4 لاقت

 دق لاق تلف تلاس اك كلذ لد نادتمار نان ناف هلت كلا يلوذد نر تا

 ىنف وأ فينع اقد ينأب قدف مهاربا ىنءاج هيلع ىلوذد موي ناك هناك هتليسملا رشاخ ك1 ملو تاعف

 هللا ت>رشن 2: تءمتعاو ىط ءامفات 1 عر هل لف هل دك يبأف لخدي هل تاقف هريخ 0

 نأ دس ىم ألا راذلا لحدا نأ كر رود هل سعب نينمؤملا م نأ لاق ريدا ام هل تب

 كلت ىلع يموب ة ةش تنكو رسكتم انأو يمر ىلع هعم تبيض ي ّ يضمو يل ب 0 ديا

 لحلا اذه كل<نيئؤملا ا لاقف هللا كلذ توكشف عيب رلا نب لضفلا لا 0 "كالا

 تالعا اًعؤقحو هتمدخو قحعسا نيئمؤملا ا هل لاةف دشرلا 0 لخدف هعم تعقف هيلا انب ش ,

 هللاو ال لاق ةماس لا مهاربا يل اموءض٠ ل تاما عضت يدهملا نينمؤملا هما

 و 3 لح 5 ءاثغلا ٠ نه 7 اذه هيلع ىرح نإ فاحيو 08 ينءاح دق هنأ لاق |[ د 25 تانقاف

 لاَقف ءاح ةملس يذا 0 مهاربا نا الا ىث اذ_هنم يرجدام هللاو كحيو لاقف هيلا 2 م لق

 درفنيو ءاشىم 'ىحم هل ىلتف تلعفف هلودو ع يلودوو قحسأ ةبوت عم يبو لع نا قرد



 (ة8)

 --1 توصلا 57 ةمسل 0

 «© وص

 ذاذتااو حاظصاو # ذاذر موي النمو

 ذاعم نب ىحي ناو.*# كمت نباو ىنقساف
 ذاق نإ يرنكا حبش ع تقع تيكح نم

 دالم ند اهاوس نإ مها ن ه4 ءرداآل 1

 ماشه نب ىلع هلوقب را 5 نع ءارصنبلاب لوأ ليقت قدحسال ء أ ةغلاو ماشه نب ىلعل ر هشلا

 ىنادح لاقىمثشاطا م داقلا نإ ا ىنادح لاق كيس فاد ١ هللا كيع م الاق ىلع ب نسحلاو

 0 ىلع اعنا تشطو اشر ءاهسلا ترد اموب ماشه 0 لع كك تنك لاقىلالطا هللا كيع 1

 دادل لاو حابطط- 5 د داذر 6 امو

 كر كل لوقي هل لقو ذاعم ب حك نا 3 ل بهذأ همالغل لاق 3 < ةعباألا تارسالا 0

 0 هل امنع هج ءعو لوسيل هيب ىلا ءاجف كمتعو ناني كمالغولتنأ كاع هط موب اذه

 هريخاف ماشه نب ىلع ىلا مالغلا عجرف قرد فلا 'ام اولاق هيلع ل
 ةعاسأا 5 هب 0 عراد 0 ينام هيلا لما هل لاق نيدلا ن 0 هيلع مهلام غل ءامو ريذلاب

 الامرظتنم هللاو نأ كده تامحب ا 0 نبا ىلعل لاقف هامالغ هعمو ىي نب دمحأ ءاحف اهلمحف

 ءاواحلا نمرثك أ لاقف ءاواحلا تءاج يح امهعم تيدغتف دحاو كلامو ىلام هل لاقف مهطعاف *يجي
 يبأ عم لما حرم س ةمالغأ لاقق يدب ا تاك اف ترشلا ىنعل انادي ات لح دبا تلك

 ينئادملاناماس انثدح لاق ىلعنب ىحي ( انربخأ ) يعم يهو تف رصن اف م هردفلأ نينالث ىلالهلا هللا دبع

 أمف تلقف ةيراح تقشعت لاق قدحسأ يف ”دد لاق هلأ ءيكلا نبا نع

 ليوط كا يدوبع نا + ليدس ييع 0 نأ كاك 0

 لي زحهياع موب لح قمت يسال نب ينع باغ

 سس 10 هرفو رح 1 فيةخ برغل هيشو 0 ع رس :ءلا لمر قدحسال ءانغلاو رءشلا

 ةيواع ريملا بسن ىطسول | لمر هجنو ىملا ندا هنأ ليقو ليش فريف> ةعرقلا ه>و ةزمح

 ىانيع. ىلع .ن تاما تك ََح اهع : افوذشم تنكف اتكلم مل قحسا لاق زرحم نب نيسح ىلاو

 ( ينريخ ا 0 0 ىذلا ي صهد 0 0 تلو اق ةمدقتملا ل توصلا اذه ت ركذف

 ةظدح ( ينربذأ 2 ماعلا ىلع اذه سلو قحسا نع 7 دارا لع الع نإ نسحلا ريحا 1

 اذهيف ينذب نأ ءسأف هرضحأف قحساب نوم املا: اند لاق ةح اع ء ملا ىحي نب م ع

 ا هللاو نسحأ تلقف ا ريضاح تنكو ءاضف * ليل نعمات نأ ىلا له « ىتف 2
 ثق كم كلذب رعأ وه نم ىلا م ل د اناؤ نومأملا لاقؤ ه رعش ىدم هندبلد ادع 0 نينمؤملا

 ىحي لاقف هدرفتوصلا درب ا قعأو لاق امو كاف اع ريش هن ع ُش ىلا ئح ىد 2 يبأ ا

 سس لا
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 نأ مطاوخلا نياق ن ورخأتلا امأف- تاّقظلا نم نيطسوتملا «دتصل انف هسا لااوالا 0
 حاحسالا ىلا حايصلا ن ه هلت فطاتلا نسح هحاص يف عبطلا نسح ناكو اهودربف اهووربي

 هنأ وصأ كلذكو هرودلل_صا 2 علا ُق رعشلا زاحأ نزسسو ل 2 3ك 6-5 9 بدرب , ىلع

 نه 0 ناك َىَح هنانَغ لح 2 ههذم كلذو هنق حيصيف توصلا ىدتب اهرك او اهلك

 اهحح ريق هئمعأ د 3 هأف د>ا م حتف 4 نسحا 2 حايصلاب ادب هبال عوسلللا هن ونقلب ننغملا

 لعفيف دوعن مْ نمللا 0 اهيزاوبام 91 هكا كلت نم اهطخ 0 الب زم اهلزهو أحيج رت

 نعاو ءانغلا يف 5 ام دنشا اذعو ةدنش ىلا نال نمو نبل ىلا ةدنش نم حرخف كلذ ل

 فلا ىذلا هباتك ردص يف قحسا رك ذ دقو ىحب نب ىلع نب ىحب لاق ةعنصلا نم فرعيام

 هنوف عييمج يف | مار 2و اق هلا هنامز لهأ لعأ قحسا نارا وعصام ضعب ىف دازو هرابخأ يف

 هيلعةعئصام صضعلإ 2 ْداَرَق ميدقلاب هب ةدشل دقو عض دوا ءاعغ باتل 1 0 او دوعلاب 0 ذأو

 هغامبلو ةعانضلا ده ىف ع يده ا 0 مهار .اناكو ا ا تفضصتلاف أد.عمو حوبم نبا ضراعو

 ىنثدحلاق يندملابوبأ 5 نمد لاق ىحبي ن ىلع نب ىح ) انريخأ ( هلثم قحسا دل نكي ملو أمف

 0 53 قحسا لاق ماشه نب لع نب مهارب |

 رضظنلا هباب قلغأ مويلاف * 00 زيصلا تان قأك فق
 بنر ءلو لقت فيفخ ىلا 0 دج الهفو رعد | يرجو قاطم ع ليش 0 ءانغلاو رغتعبلا

 ةباططلاىلع ةركلا ذ هلا ايبا لا ادب تيشام قحسا لاق يعاشطا نع اعيمخ لبق ين

 لج 00 لاق ىلع ب نسحلا (ينرخأ ( اه دا امرا عناب 5 ف 0 م ل

 نع ىملا نبا نع ع دلل بوبأ ينأ نع ىلع نب. ىح انربأو قدحسا ينثدح لاق ي اهلا ديزي نبا

 املف دمنا برش ذاعم نب ىحب كاذ ذا ناكو ديشرلا م نأ رت يف توصلا انه تح لاق قحسا

 56 2 ذأ عم 51-3 ع ىلا ثعاو هب يوتا هاهشاف هتينغ 7-5 0 2 نع

 ذاعم نب يحب ناو * كيم نباو ينةسا

 داعم ب ع + قساو »# ع 3 ينةساف

 كاع هل ا هفلغو اح دق تارش 0 00 5 كنيقاع الوأ ن؛رشتل لاَقف هرضخاف دله هبلا ثعبف

 هنلا ب داعم نب يح كوسو ينءاذ تدنلا كل تفرصناو الام هيلع 2 هوو د كاذب رس

 مو هلبقأ ف *؟ىشف .لاطأ نم 1 ادبأ دم مادق توصلا اذه يف 52 النأ ىن يفاحتسإ لزب

 هف دعأ



 2 : (ة5)

 ناضل دوي  كدراوا ديقتو ول ذ ئ:ع نأ حيسملاب تفلح

 , نبأ ىل لاق مث هبضغ ن كف قدحسا لاق ةناب نب ورم نع يطسولب لسمر فيفخ قح[ال ءانغلا
 نانو هب بجأف ةةدحلف كر اع دعا لبطل قفا اذا 17 لثمنا لاقو كدعذف 00 7

 ١ انقرصنا َّ ل عولط انام ريشو 55 وه لوما اسنكلاو | ِه 1 ل ل نم ةليل 2

 تضمو 5 روضخلاب 1-3 دقرلا لوسر ىلا يأ حل روس اك تعو حبصلا تيلصف

 لاق مث هيلع ركسلا ةيلغل رادلا يف ناكد ىلع غرمت هسفن حرط دق عماج نبا تدحو تلخد املف |
 ةنعا اهيلعو كيلع ةينازلا كتين ارصن ببسب انيعد يردا ىنكل لاق هللاو ال تاقف انيعد مل ىردنأ

 ىلاتةتشا يناف هيف اودوع قدصلاقو كدحذف ةصقلاب هتريخا ديشرلا ىلع تاخد اءلف تكحذف هللا

 ان لق لع نب نسما (انرخا ) اقرصلا يح ةلك امو هيف اندبف يفومتكراف ال هيف انك ام
 ناطلتلا راد روضتع نم رحتحاو هنز ريغو ةبوثلا ربظا دق قدعسا ناك لاق ىلهملا دمع نب ديزي

 قالذ دعل هبق ينعو هيلا قدحسا بّتكف 0 كلذ نم هيلع 0 نورك نا هغلف

 سس وص
 هعاردلاو ءادرلا انماخ دق * هعاطو اعمس يبلا مع نباإ

 هعاندلاك رمامالا طخسسناك *« هج ةعانسلا " ىلإ هاهدعوو

 هسح الهلاق ةهاتملا ينال ر كلا ]ذه نأ يالغلا ر ؟ ةادقو ورح نع رصتبلا ل“ كر قحسال ءاحلا

 ا
 00 و8 ةليتق انل دعت 0 00 0 نأ نعم 00 ىرخخا 0 يشن

 يمامزب تذخأ هللأو دق لاف هلوش قدس 0 1 ا لاق ديعم ةعئص ا نم كلذو ديعم

 00 0 7 ينرخأ ( 0 ال نحلا ذاع نا شح رك ذو رعشلا 0 نأ 0 كيد ثرلا |

 اب لاو وه لاقف نسحلا نب دمع كلذب تربخأف 11 ف كلو رطرعزو هينا ظ
 اودع نب دامح ىنثدح لاق ةظحح ( قر ) ءامدقال هيصعت عدبال + 5لواعتلع زو ا

 اذ ىف دل تكلا عش كرتوص يف هاو يك دست سانا نا هل لاقت 0 ا
 ديععب ناك وصلا نذه يف تيمر , كو ىنأ لاق ددعمو حيرس نب | نم يزخ امهعا اولاقو ةلدتق

 ا طار دار تلح ساو دتك كادلعواكشو ينيب سايقلاعقوو تبرقف اه اهو حرس نباو

 011 1 وفم نا ةلعا ندا نب دم نأ( ف 2210 نق تارف 0 صلال

 ناكو نازوالا 0 هتمسقو سسرتلا ةينى هتمغنو لوصالا هيك د كن ن6 كاقث ىلدوملا

 ءاح توص وع دصق انوص هيف ينغشإ 3 داو اه كاست ىأف تاعاشالا طمس عيج ٍْق د ظ

 محتقيو مهلييس كلسيو لئاوالا بهذم بهذي ناك دقو هضراعف ءامدقلا قاذحل طاسلا كلذ يف

 اهيف عمجم ةقيثو ةيوق هتعنص ينأتف همكحيف لاثملا ىلع ىذ_و هعنصيف مسرلا ىلع ينييف مهقرط

 لس سىس سس سس بتسريب
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 يهذ حاحسالاو حايصلا ْى أاهبيرو مسا ةرثك ناب انتوكلسملا ةلوهسو عبطلا 2 ةودلا نيتااح ْ



 تا :
 202025222222529252525959529529222 ل

 ًاشش هنم موفَأ و ءامهف ام اماكتف ءاضلا يف قديسا رطب ل ملا نب مهأو أ ماو لاق ةناب نا |

 لاق ىلع نبيع 0س د رك ليلق يف هنم نحم اق ءانغلا ا ابا تلق

 ل تقتشا امأ ىل لاقف يتامدق ض.؛ يف قثاولا ىلع تمدق لاق قحسا ىنثدح لاق نا ” دح

 دا نيفلا أهان تاقف

 0 مقَس :ن نم اعأ امو * هتفياذ نعيدس هللا ىلاو كأ

 رقسلا ىلع يوفر الو هل موب #١ هياتم نايا اال

 يرصن يف مايالاو رهدلا ثدحأ م *# ينعاعي مث هيل لا ليحرلا ل

 ةيلادلا هتديصقولا د دقو لاق لاق

 ههييسس وص
 دامب يفوتاق كتفلخاو © دارلاورلا ادع ا

 داب هديت مل ناو اهمنزللاو * انعدوت ذا اهنمىسنأال يسنأام

 00 000 3 اهقلوقي يطسواب لمر نيتيلا نيذه يف قحسالا
 يدالوأو يلعأ ىلا ًانينح يبلق * افه كيلا يصاخشإب ترمأ ال
 اكو ليش ند سفنلا تباطو 5 مهنيبب لفحأ وتم ا
 دارفأ دة قرد ا معو ا يندرفأ رب حا كل بال ةمعن <

 يداد_نو ىئصو اهب طابااخ + كمشناو كحل

 ىداح يح دلارثإيفحبصلا ىلع ىدح * امو ما ا حانام كنركشال

 ادامحوالضف ينرضحا قحسال ةفيلخلا لاقول ندحلا نأ م .هاربا نن دمحا ىل لاق ىح نإ ىلع لاق

 هللا هه ىنثدح لاق ةفحج ( يثدح )امها فاو أ م ياك 6 دق 0ك لأ

 نم ه ىلا ةمسقلاو زحتلا نم هيف هفلاخ ءىش يف قحسا ىلا نك 5 اق 5 ملا نب مهار ,! نبا

 لاق فاد نامل انثد_ح لاق عيكو فا نب دمت 0 ) يم اني سالاو تكااكلا

 جر نيح د.شرلا 6 تنك لاق قحسا م لاق يعازلا كلام نب هللا دنع نب دمم ىنندح

 ىناقسف كاش دزإج لع تارك را 2 ل ترض تدحرذو ءاسنلا ىلا:امون لخخدق ةقرلا ىلا |

 هس دك ا تد تزرو سدا ونوس تدب يف ةحتار بيطو ابيطو م هلثم رأ مل ابارش

 افرط ا محو داوعلل اك ا ا نحأ 1 َنانَع لدا نأ 2

 م ىلع ردش الف ىن داعب دال نال اهدنع تقف امام متأ الو مالك 0 الو نقاالو'

 تصقار و يشم 2 ترطخ هنأر أءلق نامضع وهو هيلع تلح دف هلدسو يي تيهذف تفرصنا ظ

 تدعو كا ند ةلضف 3 2

 «9 ١ وص

 يزاوجلا ءاظلا نم يلظ دنع * زازع لت للا, يلق نا

 زاجحلا فرظ قارعلا لد عم # هفو مآشلا لك ندا
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 ادرولا عنم دقو اناشطع ءاملا ىلا * ةرسح رظني ناموملاك ثحبصأف
 هيف دز ربدملا نب لاقو

 ادص اذا بيلا دص يف توملا يري #* هش ةحهه بولسملاك او

 لاق شف>الا ( ينثدح ) رصنبلا يرحميف رولا قالطاب لوالا ليقألانم تببلا اذه يف 0 .,

 ةصقح يبأ نب ناو لخد لاق باهملا دلو نم ع ددح إف ىدر الا دار نإ دعى
 ا

 ' اوسع نناوص مهاربا 0 قحسدا 0 نامل نانح المش يلدوملا م فار 1 امون

 مزاح نباو مزاح يرصنس م او د نورا 1

 مق ريغ ادعاق ايزلا يادي * تاوانّتو عاش فنأب تسطع

 الدللاو كنا لاق 0 ال كلام هل لاو لوغخشم 0 هنع وهو ردا ثدحن مهأر | لو لاق

 يأن را ن”دح لاق هظدء> رفع> نب 0 ) 0 ( قد ُق اذه 0 غرفأ اك يراد

 ةهز ّق ىلدوملا قحسا عم 0 0 باوةعل نع نوره نب يدوم حن هن لاف ءالاعلا

 هيف لوش ىذلا دايز همالغب هفاخ قحسأ ه>وف يلا عا ا

 دايز ىت-موقلا ض.؛ دهدقف ل اهفري دايز انيقاسل الوقو

 لاق بلاودلا نيتح عمسو برش املف يب ىعالا انافاوف لاق
 وهج

 تس ورح

 3 ىلا دجو ن٠ نحأو * يدجو اهب امو نحن تركب

 6 رول يع عومدو د مع ضايرلا احب ا,عومدف

 يدجحو الو ىفاك مط ىنغي # امو تفلك 0 ىلا اكو

 يدنعام هياع دازا ىدجو * ىلا نيةشاعاا دحو سق ول

 قحسالا أمف م تالا هده لع اللا بارُش امو | ركسال و مالا 4 د ىلا قحسأ فرصنا ق لاق

 قرحأو هسبأ ْن ءقدسأ 0 دا نع ى“ نب نيسكاو ديزم ب دم (يف أ 2 ءلا 0

 ن لضفلاىلع تاخد لاق قحسما ن ءهللا دبع نب دمج ن 2 دعس يأ نب هللأ كمعا ع نع لعاب ند د

 "2 تاج ددص نما اب 00 هيلع عملي بهذم ىنيتس درح:سوس طاسإ ىلع وهو عيبرلا

 تلق لق لف تا ةيحانلا كلتىلاو ناكدرحت دامح لاقال تاق در#< دا ن* يردا كك لاف

 بضغا اذا تلق لعفاال لاق ا ةنم تلك هن والعشب وس يا لاق ىاناا لعش انك تاق 3 7355فل

 ا طا زل ةلرتق هلوسر اذا ىلريم قا و انذلف !ضانتم تح رع لمفأ تنجام لاق
 رضمه 06 0 نشب

 قاو ا عاتملا نم تدم لك كنف د دقلو

 ىتاثو يضغأ و قهاكفو »+ اك 0 كارا قعل رو

 َن الا 2 ذفلاق طاضللا نم ريخ ناتيلا ّك لاقو كف هيلع كد أمل او ٠ه ربذ ُْق دعس يأ نا لاق

 ورم نع نودل#+< 0 سديعلا نان 6 ةظدح رفعح نب ا يلع ل ىحي ) 0 ( انماع كال



 (ة+ر 1

 ىذخ هتيراح سملل هللا دع لاَقف قوما مايأ م كلذو هده هنع فاخم مث سهاط نب هللا ديعل

 اًنادرو اهدرب الا بوت الو # ةرق ليلا تدهو

 نمي ىلوقو ةديدئدإو نم هدي ن . ىلع هيقلأو هب رهشأو | اهميحاعأ ةيراح لك ىلع هلا

 نم ةيراحال نومأللا. لاَقؤ نومأللا يدب نيب ه ' ىنَع 6 0 عاشو تل ةئيدملا 0 0

 ضعإ ند ا 5 ا هّديراح 0 صهاط ن هللا ديع راد 2 هتلاقف اذه تدي

 هك توصلا اذهم.سأ 4 ا ءانغلا قرست ترصدق كليو قدحسال نوم املا لاذ ةنيدملا ا

 3 : هفرعأ يي 2 هيلع 0 انو قداح صل ند بش هيف ىلع عفو دقو نط كنتايحو اذه لاَقؤ

 قل قمدخو يتهرحو تح اذهأ لاف مالك نب كيلا نع ىلاركب

 32 يناحضف ا م . ا نكلو كف دكر كا تبهوىف هينغتف د تار اوداغ لالانأ يوأمأ * ّى

 م اندنع 1 5 ول لاقو هللا دنع كحضف ةنيدملا ا ضع نهم هدحاا اتعاو ةفيلخلا

 نادوأ لاقدر يش يأ هل كو هرذع ليقف رذتعاف اهريغ الو سمل كيلع مد مل لعش 3

 5 را ىلا قحسا ىهدمو 0 لاق كلذب ةقم اك 6-0 _2ت- 8 ءاع هعقلأ ند 6-0 اهسشت 25

 ) ىندح ( ةدم كلدب قدسأب ثدعل لعحو أ ملع فوو و ند 0 ةصقلا ريحا

 لاق لا نإ 0 هللا كيبع ينثدح لاق ةظحح

 0 قحسا هانغ الل نيمآلا دم نإ قلاولا ىلا هادا قدس ناك يتلا ةحانصلا تاوهش ين دح

 لوالا ليقثلا وهو ه روش ّق ةعاص ىذلا

 ٠

 : هس ٍ

 دلولاو لاما, ىمش تملابش 6 تلف نيمالا مئاقلا مم ا

 دل قوفدولان 0 يبلودإ ناثإ تس

 دق وهظ >> ( ينادح ( شارف 1 | ملامح هراد ا تاصو دوق 0 0 2 هل نحف

 قولا تدنع لاق هسا نعقدحسا 0 داج 5 الاق نايزرملا كك 0 نا

 سس وص

 تنرعت اهم نسل احلم ىلا © نرتكلا» م1 كر

 - بيرغلا برتلاو جيرلا يفاوس © اهيلع ىرحو اهمسر 1
 ايف نسحأ وه “يش يأف .نيتبلا يف ةمره نإ نسحأ دق قحسا اب ىل لاقف لاق نا لقت هو

 وهف م دل تاو ضر ل تءاح حو || نأ دبر تباإلر ها بزرتلا هلوق تلق لاق ا دعمك ع نم

 (يتدحلععرد ل ناس ا 0 تنص لاف كيعلا 0 وه ن وه كر تءاح بيا ْ

 دكا نأ ده 0 انكسر نورخلا سس نسا نا دام ىنادح لاو شيدالا ناماس نب ىلع

 8 هد ناك نغم اع

 كت وص
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 كايا ةئلار كلذل ددلاف تكي ةببصم ىتباصأ اذأ دنب تنكف ةمرلا وذ اذه يل ليقف هع تلاكك
 قحسالت ا لاق كَ نع يلع نب 0 ) 0 ( هتدءط حصفأو ةلعإ اكن يبا ىعالا هللا لتاق

 2 لا هرلعو ذاع رك وأ ينأح لاقف قثاولا نم وأ احوع ىلياخيف كتل ةوحأ اعأ

 ى< نب .يلع لاق هسفن نم نكمتم اللاقادإ سار ل اودع لا نش ديد لب قا
 قئاولا ةزرضحب ناك ام قحسا يل لاقو لاق قحسا رك ذ 5 اءمادحوف كلذ دعب نيئحالا ت تامأتف

 يمه ل قلاولا 0 زيعملا ن“ هللا ديع ناك" لاق نونه نب ىلع ( يو ) ءءانغلات ةئم رعأ

 نينحلب دحاو توصيف ينغ املق هنأ كلذ لعليلدلا نمو لاق تاخن دقل يف ق>سا نحل هعدقت يف

 0 اهرهشأ قثاولا نحلو اهدا ذا ديلا نع ريش الو نودلا ررشو اهدوحأ ظقف

 ا نع لجتر م١ يما نبا نعةظح ( ينثدح ) هتياوز ترثك نمو رادملا الا ةدكسا نحل

 (انربخأ ( يذلا دلعل يذلا هي هش حاصيف قع ىلع 1 ض ررعإ قثاولا ناك لاق ىح نب 5

 (ا'ريخأ ) تام ع عنصام مث تلخب دقل هوبأ هعنص توصر 2 نأ دامح نان نع

 ىنا عأ لخد لاق 1 يد لاق ةينش نتزرع ديزوبأ قدح لاق يعاز ا كح ل ماه

 ارك نلف هل نداف ءارعشل أ عم مصتعملا باب قع دقاتفلا أ 5 رسم مياس يب نم

 هدشنا ةيدب نيب

 اطخلا راصق نوتملا لاوط. * نوطمااضامح ن ورعلا ضا م

 وشال اةح ر وصل |فاطا # 'روقللا قاقد روحتلا :قاَتَع

 اقْلا صعدب رازالا ثولت #* ةقارقر لك نم ليباطع

 لل كاد نيم لحفل نأ + الكا اضنم نه اذأ
 د كلا انلط سانا لهأو 8 -جاطبلا لها ضرلا رفلا ىلإ

 ايلا لح لهجلا اذا محو *

 يجدلا م طا

 د

 نإ

 ١ دا اذا 3 تاوطس مط

 هول ياي دكا كن

 مهاضف اوكردي ىكسانلا يعس

 اهداتقاف ةفاللخلال 0

 نم مس نع رصقف

 ىرجح | 0 سأأ يف زربو

 2 نيثالثب يلو ,رد كل نا يبأ سعالل 5 امف تيلغف ف 2 معن تملا اهسحتساف لاق

 0ع يديزملا ىل_ذف ينثدح لاق ىمحع ( ينثدح ) تاسإالا هداج ل و 5 جرذ> امو مرد

 دق ىىلا بتكو ها عا ادب تك تالا ماشه نب. ىلع ىلل د

 100 0 سلا د ل داو مدلل نم قو سلا نيا بلس :بارشإ كلا تنم

 لمرلا يف 1 قحسا عنص ال لاق يملا ذحا نع يناشطا هللا دنع ونا ىنثدح

 رك ذلاو ثيداحالا لاملانمىتسيو * 4 را لالا نأ ىوامأ
 رفو هناك لاملا ءارب ديرب * ًامتاح ال ماوقالا ع دقو

 ةمزالملاريثك ناكو ةحتحيس ىلع هعاطقب قح يرد ىلع كزني لازيالمث 0 ةادقبا ردا لمز وهو
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 وهوا أ ناب هب ينرمأ ىذلا توصلاف هيلا يحاز >اب ا

 هللأ ءاشاام تقأو تجر - مهرد ل ةناع 1 صعق هابإ هتيلغف #* 0 ينأ وأ ىح تاحب دل 5

 ردع نينم وما ا هل تاق ىماقم كا ط املف 1 ءانخلا اذه ا نأ ردشإ مين ن نك ا نجل

 ع

 الو هحدا ال ىنالة اةفكحو مو ىل لاو يل نا ردقي نينغملا ءالكوهنم دحا |

 لمعو قناولاىلا اهادعأ ناك يتلا و احش ىنني ىتح اهنذخا يتلا ةيراطات تلعفاشم 1 يسفنا و

 فو لاق 2 ىلإ اللا يدب يف ىذلا واو هنود و هارعش ىلا هيلو هسنجو اهناغأ 0

 ل ةياع يلممأف ناكملا ىلع نك ا 0 ١ 0 اف اه.ءرمه هيوذخ 0 ّس د اهعال لاق

 هل ىعادو دنعقلاوال تاقف ًارضاح ىرهاطلا مهارب ب قدا ناكوفارصنالاي ىلإ نذأو مه :

 يأ ىل لاقف مهاربا نب قحساىلا تفتلافةبغ ردفبت م و ةينمأعب طحت ملامنينمؤملا ريمأي هللا ءلاطعأ

ْ 

1 

 1 اسمهتئج قحسا ىفاوام اق دادغب ١ تمدقو نذم وأ | ضاق ديعأ هللأو ىات اف ءاعدلا دمعت قحسا

 لاق ريمالا امي 0 تكاقددع نه 3 كفل نام“ 00 لاق اميردنأ قدحسألي كخن و ىللاف هلع

 ىحي نب ىلعلاق انيلع ا ىتح انتط ىلع قحسأ ثعب : نأ ىلع سانلا يف اك كحيو ىل لاق

 ظ 8 الط نذأ لن م اف دادغب ا ادحالا 2 تاعفد ةدع قلا !١ ولا 00 لاق قحسا ىن و
 كفو هنانف هك نه بحتو هنسحتساف قئاولا م لحاورلا رودص نم احوع 00 .

 ةراث لاءارونم سمأو هتقيرطو هعاقيا يف كتوص يف 1 ني قحسأإب ىل لاق مئامايأ هن هنوص ظ

 رادحتالا يف هتنذأتسا ت تنك دقو يدنع هتخمسو ىل ىلا تضق  نئئمؤلا ني هللاو دقتاقذ هونغف ٌْ

 نيئمؤااريم اايهللاو دق هل تلق 3 ؛ هتعسا تلقام هل تاقو ندللا اذه عنص امل نذأ ف د دادتتىلا ١

 كلذ كعل ُّك نذاف تدزو تا دقل ّق ىند تصصتقإ

 م5 توصلا اده ةيمسل 0-١

 © وص

 لزالايف ايكباف يوزح ءاعرجب < :نحاورلا رود رع وع لح
 لبالتلا حب يفشبإ وا دحولا نم * ةحار بقعي عمدلا راد ا لعل

 لمر هدحو يفاثلا تييلا يف قثاوالو نيتببلا يف يط_سولاب لمر قحسال ءانغلاو ةمرلا يذا رعشلا

 رفعج يلا نب ريثك ينثدح لاق معن نب بوقعي ينثدح لاق رام نب دحأ (قرحا )علا

 ةيضلا|ىتباصأ اذا تنك لاذ قاع ى 0 ء ينالا ساو ن دخل د ء ينوكلا يعازملا
 يلامعأب نأ اذ هاف ةسانكلاب موي تاذ تريم تح ىلع دتشي كلذ دجاف ءاكلا نع تكمإو ترش

 دشن وهو هل ةقان ىلع فقاو
 لزانملا يف ايكباف يوز> ءاعرجب * لحاورلارودد نم احوع ىليلخ

 ظ ١ لبالبلا ىجن ينشب وأ دجولا نم * ةحار بقعي عمدلا رادحتا لما
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 كلعو اماقس ينف تلج اهب
 صا بارتلافاسن + نيعلا ىذق

 ت0 تاسعا 2 يرا

 تح يللا ا هك ذأ اذا

 يتلا نم ىندقأيتوملا ي + اف

 ب 7 قل ولّوح تا دّقل

 ىناماف ىحاص ايالحرا تاقف

 لك 00 هللا اط تفلح

# 

# 

# 

0 

 0 هيوالافورص #* اهب تفذق ةيبارعاد>و امو

 تنرأ تريح نظن نم يمنا دربو * هبيطو هاضعلا ءام ترك ذاذا

 0 ام ىلع يناثحأ أ 0 5 ريغ ةعول ين ركحا

 لورا اقفل فاشون د أ يآ وأ ىح تلح وا كاف نع هلاذ قحبسا نحل امأو
 وهو رءشلا كلذ

 تدك ًاواللق تطعأ ت تاذبناو * ةيجس اهنم لخبلافتلخب ناف
 يلوصلاى هي نإ د#تو ىلع نب نيسحلا ( ينرخأ ( 000 ىرح يف ةباسس اكوا لق هنْطو لاق

 ناكلاق ١ نع م ةءاقهد نب وفم نان ىمم هب ينثدحو يداوملا كح نع 0 انيدح لاق

 دعب "يلا هيف 0 اير ناكف ها ةحرابلا اميل عقو اذه قدحسال لاق 1 وص عئص اذا قئاولا

 كد عام جرختساو كب راقيل رم اذا كتنص دحتم انا هل لاقو هدنع قراخم هداكف 'يفلا

 هللاةف كلذ ىلع فقا نا با انف قلاولا لاق عمستام ريغ كتعنص يف لاق كنريضح قراف اذاف

 قحسال خد املف لعفاف لاق ا نمهعمس الو كل هنا 9 ا هناق ىوملا رمثزم نأ هكا انف قراخم

 املف هتمسق نم قثاولا 6 ملة ةمضخ عضاوم يفكلذ لعفو هدهحب هدسفب نال دمعتو قراخم هانغ

 نلخأ نم نحو هي لم يذرم ريغ دساف هل لاق توصلا اذه ىرت فنك قثاولا هل لاق هانغ

 اهنا نينمؤللا ريمان ةدييرق هل كاقعاامون ك3 ىرج مث دادغب ىلا هيفنب تاس جرحا

 هسفنذخأ قحساو ةدوح وامك ةدحدف دا زدنا كنه وأ ف كتيح نم رد توصلا + ةلغ دقاق قراخم هداك

 ريما هرضحيلف هريغ همهش الام ةعئصلا لاع ٍضهاغ نه مهغيو هرسوأ هءاق © لك ُق قحلا لوقب

 ناكناف توصلاة قم ةح ىلع فب ىف وح هأنإ هم آو عحسإ |. هقدصا نأ ناعالا 0 هفاحو نك 1

 لاك ذأ ادا كرتن نأ رو سلف ي وتس تح ناكهي اعمانقفاوو تعةيلع ن نكي م هى دصف ادباق

 ا هيزلودع اضرلا ل رضح ا هلم تانك دا هدنعام هفلاق ع ناك ناو داسف هف

 ربخيف عمجأ اهنع هلئني اناوصأ قئاولا ينن غ مث هل فاغ سلجم يف رمي ام نقدصيل هفاحأ مث ًامايأ
 اذه ىلع سدلهل لاقو هداحتساو هيضرف هنع قأ اولا هلأ اسو توصلا اذه ةديرف هتنغ َِ 1 اارف

 لصوو هيضغ نكسف اهابا قراخم داس راو هاا عضاوملا ن 0 11| ةتعت

 دمحم انثدح لاق: ئيدملا بوبا 0 اكدوح لاق لع ىح ) ارد ( دم قراخ كو قدسا

 دقو ىرمهاطلا 3 ا نب قحسا ىلع لخد هنأ صولا قحسا ينثدح ل لاق كلام نب هللا دعنبا

 ةيغر هغلم الو ةب 70 طحن ملام ريمالا اهب | كالعأ هل لاق تدضقف ةحاحىف هل ماكت ناك

 مهاربانب دم ىلا قارا لخرأ هني 'ءاشاف اننكذ 2 3 هن دعاف ينم هداعتساو مالكلا اذه ا لاق



 ا وكتداكوأق وشلانم * تنطق ىش دانف تاك ذ اذأ

 ادهع امك اس ١ ثدحأ مو اعادو *# الساس 1 انزح > يفك

 دقو نايشلا لك 000 ا هللاو تاقف دادغب ىلا تقتشا يلصوماي ىل لاقف لاق.

 2 امهءاه لات ناب قرضخا

 رازملا برق .ميهنم كقاشو * .رافغصلا ةدصالا .ىلا تنجح

 رايدلا . نم :رايدلا تزد ذأ « عوفر كا ئ
 ىلا ريح قحسااب ىل لاقف:

 ىف هنل قئاولا عنص الل لاق ينا ينربخا لاق ىلع نب ىحي ( انربخا )

 تلو ؟اماقكت يسشت تالا يأ نم ٍيقدقأ يقول ر ماع

 مهرد فلا ةناع .كل.تّما دقو انيلا رص ملأ اي ا ٍةَأَف دادغب

 تنضل بارتلا فاسو «نيعلا يذق * | لاس يفأ ول تح تلح دنقل

 ليلا ل هش عنصف هف ىغل نأ 2 يلدوملا قحسا 0 ءشأاب هحوف ًاديدش اياها هب تعا

 ناكأم لاقو هنيع 2 هنزل رغصو هنم بحت قئاولا هعمس اءلف قحسأ ةعئص يا نء وهو لوالا

 قحسا لاقي نب ىلعلاق انتل انيلع دفا دق هنال رعشلا اذه يف ةعنصلاب قحسا سمان نا انانغأ

 ناشلا ان معا قئاولا سا رضحن ناكام

 م نيتوصلا نده هش 0

- 

 تاو نام يش تلح 8 ا ند يفد ا يفوملا علا

 تدل بارتلا يتاسن منيعلا يذق 3 نا ينأ و َىَح تاك لس

 ن*دو لمر بارر ءأو لمهر را هفقو رم لا 04 ُْق لش يان قل أوال ءانغلاو يبارعال ر شا

 لاق ل تاسالا هذه ( قدح ا ( هلئاق ن 2 50 وهو رك م ءشلا اذه بدساب نك ندب

 00 رع هدجح 0 نع نوره نب ىلع اهندشنأو يحن نب ىلع نب نوره يندشنأ

 لاق ناجل 2

٠ 

  59هيي

 3 ناح تحبه اذام نصغلا ىلع 7# ةودغ 2 قا هللا لاق الأ

 ىلطس و لالي قان ةنابزب ورم نيتنيلا ندم فوغ
 تملأف امد ينيع تردطق امد * ةبابصنم'يرمانيع ترطق ولف

2 

 تن> 2 05 4 6 تاقو د امو ترا 6 تك اق

 تلون دوق يتلا ا ىلا قوشب * ىنتلتق نمد ول تارفز :ىلو

 تلظأ دقدع ف: يرام ن هل تضم دقتوملاةرفزيذهتاقاذا



)80( 

 نوكيهلثمدا 0 0 تن 1 هللاوال لاو طق م لدم تيا 0 كا هللاَقف ًاديدش انا

 و قدحسا يئاعد لاق لضفلا ى مل ىثدح لاق يديزملا سانعلا نب دم هللا كا 2 3 ) ينندح (

 ىلا تفتلاف مولا 0 انا 0 كاحضلا نب نيس>و ةيولعو نامحد نب ريب زلا هدنعو هلا تيضف

 رعاشلا لاق م سايعلا | ا لا و لاق قحسا

 نيع ةرق ىفف ينع تبلق الك * نيفرطلاندامايالا نم هللاوتنأ

 -يللاقف قثاولا ىلع اموب تاخد لاق ا نع قدلسا نيدامح امدح لاق ديز 0 ( ينريخا )

 ن١ ىف كتاح ىلا مرق مولا ةحبص ايا قدسإل
 بشعاط يباقيفو بولقلا يعرت * بحسلا !مهه ءابظ ءابظلا نم
 بلحالو عرضامنيردي سلو #* ةيدا نكح ذو نعش

 بجبال نيملاب قرسيف عطقلاو ** اهءزاي عطقلاف تقرسس دي اذا
 انيدح لاق ديزم ندمت 0-2 هبراس نم ةعاذ ىلع علذو هتلمل للا هيف هياع برسشف لاق

 دادك ترك ذق ةهّرلا دبر وهو ةحلاصا ىلا قئاولا عم تدحرخ لاق هبا نع قحسا نبداح

 هتينغو من تلقف اهيلا اقوش نكت دادع تكا را قا ل لاقث تكف انا ئداوو ىلهأو ىلاعو

 بسس وص
 ادرس نيل تاحإلا لكنك 8 امناو رايدلا 3 تلز امو

 قحسأ نب دامح نع ع ربا ادي ديم نب دع (قرحاو هوز ةرد يللا اع ل أف لاق

 نم دج ينادوام لاق منأ هريخو هب 0 نع دامح نع همع نع نوره نب ىلع هب ينادحو ها نع

 كلك لف نينمؤمل ها هلت اقف فداا ىلا هعم ترد دقلو ىلاوا هب ىناصوام لثع طق 0

 + دنا اهباع لاقل ةديصق بيلا
 فرضت: © يدعبل اراد يح + فن واح لخسال فاك ارا

 ىلوق ىل اع تننأ

 هيلا لو دال وءاوه وصأ م لحلو ليس ىف نياثلا 1

 فرطف رحبلاو فرط يف ربلاف # اهناوح نم رو ربب تفح

 0 توران رب اهم كنان * ةساع نس مسن لأ انو

 هحدم يفىلوق ىلع تيلي ِح هندشن | 2 كلذك يه قحسااي تقدص لاقف

 0-2 نمي وحكام لذبىربلو # اديأ هلام ىنشب ها ال

 لأ ةيامع َّك ع و ةيففأ انت ودع اي هللاو 3 01 برطف 0 َدح اهف تيضمو

 ترك د 2351 فاك اذ + ةحاضلا « ساونا اف لوقي يتلا ةيحلاصلا ا داو مهرد

 00001 ل رادع نانملا
 ادعبادغااممتددزاام اذافيكف * ةبيرق يهو دادغب ىلع ىكنأ

 ادب اط قاارك ن نع اندحو انا ول * ىف نع دادغب تقرافام كر كل



 ١ ما/ (

 هياع قراخ ىنغف مين ءاث ند نغيل لاقو ترعذو

 عطقتي نكي مل نا ىلع اريخا * عمحا لصولا ةمالظ نم عطقت

 مالسلا دبعو شيك نم اصقر نسحا هللاو ناكف ابرط صقرف قحسا ماقو هلعف نم قثاولا بحت
 ) ىنث دح ( قدس لاك لثك هتعاتض 2 ادنا حلا لال 5 ولا لاق سانلا صقرأ ن * م اناكو

 وهو يهاط نب هللا ديع ىلع تاخد لاق قحسا ىلا دح لاك مم نب نوع ْئي ين دح لاق ىلوصلا

 تاقف هدباك | نأ ىلا ا ” دبع ةبلغق حلر طشلاب بهو نب مههاربا تعال

 قاحا روش

 هلبا ىف ىعاشلا لاق ام اندنع رئاكدتل دم انأاب كلئاضف نأ للا دبع ىل لاقف

 ابمارك هع ىف ترئاكك © اهفاتن كلاط اعانأ اذا
 لاق قحسا نع للعلا دع نانا ؛ ىلع كد لاك نانؤرملا بت تنلخ ىدخ ١(

 4 دنع ل أميمف تعصو أها سد ساق جاح اأو تس لعل نيده اهسسفن هسبارعالا اذ َح مأ ىن دعنا

 اهو مثهرد كفلا ننزل ل ع هدا ىىح هداعتساف قلاولا

 تيقل كلم كيك دف اه نقلت * ي وطا نكمل نأ ءانمطا شاين

 تدنع نيح كيزدا هب ناب د ىلعتف ىلا يحا_ة>حا ءارث

 ذاعم نب ىحن ىل لاق لاق ناو ص 2 دي ينثدح لاق دعس يف نب هللا دبع ىنثادح لاق ىمح ( ينادح (

 احشاكت ةفيلخ دنع ايقتلا اذاو ناوذا امهف اولخ اذا ىدهملا نب مها رباو ىلصوملا قحسا ناك |

 || باهذ دم د قدا تل تبهذ لوو

, 

 تا صخغاو كيلثي ,مهارإ نأ قحسا 1 53 لاَ 0 0 امون اعمتحاف حشاكت حقا

 ١ اقراخنا 0 + 2 00 كلذ لوقا 0 اثات ىنح ال راج

 معز نا العف ةعاسلا لعفا ينكلو 00 و نك "لع هلام لله دخلا نإ انه ناد

 ادوع دضخا َ هيي شل 00 نا هل يخي الف الاو'ائيش' :نسحا تسلف : هتسحن هلا مهاربا

 ميهاربا اي مصتعملا لاقف هيلع برضتو كربغ ينغي وأ اذه ىلع نغ ميهاربال لاق مث هرانوا ش وشف

 كلغ ترا قح' نغ قح ا هل لامك اقداض ناك نإ وه هلعفل لاك كدتع اف كت

 دوعلا نا دحا ) ع ام توصلا نم غرف تح هيلع برضب قدساو يناف نغ روزرزا لاقف يباف

 دوعلا رادقم ىلع نالاو ةدشلا ا لك لمحو ةشوشف ا ًادوع اوناه لاق مث شوشم

 00 ىدي ىلا رظنا لاقمت 0 هدأ كح وو رار لاقمأ يقوتسا وح لوألا نونا

 نظاف لعش 5 لعشيو هيلا رظني روزرزو بارصإو ع قدحسأ لعجو لءفف برضأو لمعأ

 ن الا دخ مهارب آل لاقمت توصلا نم >4 نال اع امهمغن ةحصل داسفلا نم ايش دوعلا يف نا

 ا

 سائلاىبحا وهف كا 8 ريغشيو هياع ىقدال اديازت هف ديازنف د كلم الام هن وص نهد كلع

 1 أو لعشب ظ 6 00 تنكنا 00 كو ةشرط د ا م هي برضا نيدوعلا 0



 : (مك)

 ليت نك رخاملا ىلإ دلت: * ليلخلا ىلا ءاقصلاب انمجر

 ليما هاو ان قنحا * حفصو ةعحارم يف باتع

 ىلوصلا (ىنئدح) هيلع انك ام ىلا انمحرو ىناقلت يتح يلا جر هباب تدصقوةعقرلا,ت وح وو لاق

  ةبسن ىف ةلوّقام ق>سا ىلع نوربتسي اناها ناك لاق ىاشطا نع زتعملا نب هللا دبع ىنثدح لاق

 0 هنوك رت مث هناطيضتو هلوقيام نايتكتف ةراتسلا فلخ نيتءهف نيتنتاك اوساجي نأن ءرادناو الا

 | اهؤرقي هناك افرح اهنمصقني الو اهبف ديزي الف هيلع ةلاسملا كلت نودي مث يرجام يسني تح ةدم

 00 هلل 6 كدر دلال. لع ب يف لوقأل ىلا دكج اودلتف رقد نم
 هي ولع ءاقق نود الا دنع انك لك قدا نع ينأى :دح لاق يلهملا دز. نب دمحأ

 هس وص
 راع حال م اهياغم حولت * راذلا انملكتام راد ةديعل

 راححاو يتكون لوقلا دري فيكو #* امدهم ايءونو اراح>|ا لئاسا

 | نومألا لاقف لاق قحسا نع يلعسولا ىرحبب يف قاطم ليق' يناث ميهاربإل ءانغلاو راشبل رعشلا
 هسداعتساف هتينغف تا دف لاق ةيولع هيف طا دقو يبأ نينم ا 2 ديعل تلقف ندلالا اذه ن

 ريرح لوق لثع ِ ” احادقأ هيلع برشو ا

 سعانقلا لزم ةلود عطت م # نرق 2 راك اذا نوبالا نباو

 دحأ ينتدح فلاقف ةياوث سانعلا ىنأ طخ ريا اذه ( تدحوو ) مهرد م نيسمحب ك عأ من

 ىننف مدع هاملا يدب نيب انعمتحا لاق ىعسرلا  ناابعلا ن ؛ هللادبع ىتندح لاق ماح ا ا.ه وسأ 0

 1 ولعل اقف اذكج وك سالف تالمحا قحسا دا لاق رادلا 0 ١ راد ةدبعل * ةيولع

 م مدح ةيولع ناكو هيف كلذ نابو كا هحبق انمتش قحسأ لاقف ةماز اذكه هنغ ءاندحا

 دعل قحسا ناك لاقهدحن 0-5 نع نود ب سايح حلا وأي نكح لاق ةلظحح ( ينادح ) مجاب

 مهارب ١ نب ق>سا لثم ةيرهاطلا نمالجحر 1 هدهع 31 31 ةفيلحلا الا ينذي ال كمال ةافو

 ةيولعو ا نيب ات 11 قناولا يمشاف مصتحملا دهع ىلو وهو قولا دنع انعمتجاف هتقبطو

 3 داش راما لاقف كدنع نآلا اه فيك قحسال لاق 5 اورئاه يتح لس هفف قحساو

 ا واع بئوفهريغصت ديرب "يش لاحل 6 لع رهو ىذاب 0 ا را وعلا
 مع 0 كسبأ قحو كنا.“ هفلحتست ' نيا قااوط هؤاسنو رئار> هيراو> قئاوال لاق ٍِح

 0 اني لعش ن 0 ىلع ايدبرعت ال قثاولا هل لاةف تشع ام ءانغلا نع نبونال هنع هل ا

 ترضأ ن ف كاك تن لاذ كدح ءل ةعئص مانا سانا ٠. 0 نم هل لاقف ا قدصل نأ قحسأ

 اذها قالت ولع لاق تنا لاق قراخم دعا 7 وص سانلا سيطا نق لاق تنا لاق فرقت دعب سانلا

 مهلئمايندلا يف نكي مل مهدحا ا ةيولم فلات لانو لحاف 0 ىلصم ل رعت ت تناو ىف كلوق

 قحساذخامث ةيولع قئاولا رمثاو قحسا بغغف اضايخما عمسإل يذلا كؤانغو تنااق نوكاو

 | ىتلاد دل تا كي لسلو ككل حر لا هرزو ملا عشوم ىلإ داما لقت اذوع
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 دقوا ىر : تناو كلا كاحم امنا هللاو هنأ نوعاي كليو هل لاق مل م ىذر و ىل هاضرتف لضفلا ىلا لخدف ٍ

 ريمالا دنع هل< عم هب عنصأ فيكفلاق كلب ضي رعت اديه كا .ضرب مالع هلوق ىلا ير ” الأ كحدم

 كَ ر#“ نع نوب نب ليخسا دعا ضف راو نع نوع يتدح لاق ىلودلا يقرا

 شا ارف ىلع قاتسم وع امو نوم املا يقابدت سأ لاق ىلوصال هةقايسو را طظفاو 0 ءةنش 3

 اذك لف ذك نلف كافف يباحتا كيلا اوكشا قحسالي ىل لاق مث شارفلا ىلع كر تراص ىتحا]

 ندسح ولع كلضفدب ىديس 0 َ ا تاقفدصا وح ن م ةعامج ددع ىَ انك لغفف اذك نالفب تيجو

 يردق كلو ينع نا اذهو ىدح يف تدواش اذه لتس ف رزان ينأ تابظ ف 0

 كفء امالالوقاالنأ ىناءاع يديس دنع ةلزرلا هذه تاقف حصان لقاع ملاع 2 ا( و لاقف

 ه0 و اللا روش ف ل تو مايالاهذه يف كنأ يف ا دة لاقو كحضف لانأام الا ناطا الو

 هنغ لاقف هتعنص دنم برشال كدنع ترضح الو ىراوح هلا تدب ام يديساب تاقف كنم

 ىوقيو هن رطل 1 هدم 2 نيئمؤملا رم نينا وف دير م هبدؤا نا يفاعنمي وحصلاو 3 أ ت

 اا ائرشو امازون 4 5 ا كلت هو انيدغتو ءادغلاب مأمن تق لاق دوجأ 0 هب

 يعارلا نعشق ينال هتبنغو يديساي ىل تاقف توصلا كلذ ناو ادام قسما

 تت ومع

 اراص نياقرافملا ىلا نع * ارايدلاةمراعب لاست ما

 ارافقلانمدلالئانت فيكو * ًاباوح تباف اهلءاس ىلب

 هموت راسة باع برش كاز امو هتسحتساف لاق ىلطس ولا ليقثت فيفخ نيتيلا ندع قحسأ ن

 لاق قحسا ى 0 لاق دقت ن نوع م لاق قوس( 0 نم ةعلخ ىلع ماخو

 0 ىدلاو مول تاذ ىل تلاقف ةحيصف تناكو 5 أع نلمفاف 10 0 م ىلع مدقت ةسارعا 5-50

 ينالحاو كتحاصفب ار 0 دقلو ا تأ ثناو ايف تدلو كل 0 كن كل قطان لك

 نوع ىنت دح ( كلل 1 الإ جر ّ م الو ل 2 الا لوق كد خا "اق كتحاهد عيب رلأ

 ع صو ىعارلا نك 9 ناك لاق قحسا نع ىلع 0 دلع نب ةريغملا ىمدح لاق ىلوصلا لج نب

 امانأ ينع باغف 0 ريناد ةتطعاف لاق ىتوقو ينعاف جو زاالع تمنع دق د انا ا ىل لاف اماع

 تا ماه لاَقِف اما ع انهاه ى 8-5 انأأي تر داع 2

 بيطو دساح 1 تاب ذأ د تي ينأى © قرعش كلان

 ببلقلا ىف رانا 9 0 ان بدبرلا اشرال اةاغق ان

 + كيضقلا لجاد "ارش نفذ 8
 قدحسأ ى 1ك لاق دمج ن كوع ى ين د> لاق ىلودلا ( ي 00 ردّ انأابهللاو ريخالا يل لاق لاق

 هزوحأ نا مادو ّك هل هباس ترر 0 0 2 00 ماشه 0 لياخا ناد.وو يق تاك لاق

 هيل 0 -كو ساطرقو ةأ هاوذد توعدف هيلا اليد الو

 يبيجببييببحبببببببببب ب ب ييبببيببيبببس سس سس ببي ببي سس يي ببن لل

 ( شم نعل



 (م6)

 راخا لسوحم يذلا -نافلا .نلتلا. يأ
 قانا قت اه * ندالا' هل ضفري :

 هقاس طدح بوبر نيعلا جب جعدا لآ نغ

 هقاتشاف هيمراو *# ىباق يسف قامو

 ةزئاجب ىل حاوي لع ملجتو هءوب هه هلع بارق يدتلاو دحر نجا لاو اذه لاقؤ ترظف
 لقتل نأ لا و 2 دو كلذ لق دقو زر ناللوالا لب 0 اذه يف رك ذ اذكه

 لضذف ينثدح لاق يم ( ينثدخ ) ليقت تفقخ زر نبا نأ ناو ة ةرو.ط نال رصنلاب لوالا

 يقيد صر هياعو موي تاَذ مصتعملا ىلع تاخد هثيدح. ضرع ىف اموب قدحسأ ىل لاق لاق ىديريلا

 لضفلا لاق مبتق فد رافد ءاام نمتلقق ككجا ام لاققا تكحضف ةرهزلا:ءَرَح نم دق اك

 لاق ىلع ن ي*“ ( 0 ) امبشنو الخفا 0 هم غلبأ امفصاو الو لق اندم“ تك عش امو

 لك أ تددو قا يل لاق لاق كلام نب هللا درع نب دمحم انثدح لاق ىنيدملا بوي ا

 001 لع ءوتاال طوب رع + نار برع ينغملا ي رك ذ دنع يل ليقوأ 6-5 لبق موب

 ىلا تكلا عذب * يف هنأ يب أ عنص لاق داهلخدح لاق ىح ( انربخأ ) كلذ 4 لع مو اهنم

 اقف نوم املا دع جرطا امون اور 1 لاق دامح انثدح لاق ىحي ( ان 00 .ناذأ نك ىلع

 ىر#+وةدحا اوعيصايفاحز ره نيثالث هانغ ملهي فدهرتكا ام قس |لاقف ميدقلا« ءان ءاايفهلقأ امةنابنب 00

 كيم نإ ةفاع بلا ى 2 0 نع ا هر هاه اود نعامدحاو

 0 00 وهو الا ا مكيف امو لذلا اذه قحسال نولذن م كلا روووز تلف لاف

 ادا د ايزو اد ل هيماش رك ول هللاوف كلذ لقتالىل لاقف ةءدو مكعئانص يف

 عيبرلا نب لضفلاتبعال لاق قحسا ينثدح لاق دمم نب نوع ينثدح لاق ىلوصلا ينثدح رانلا يف

 هللا تيتكف يف رثو ىلع ب ضغف تقلج و تفلح فراخ 35 عق وف درئلا

 لضفلا ىلا حاورلا يبنابغاو يماقم #* اوار.دقو نوتماش سانا لوشي

 للا مرمدنم مويلا هئم 2 * ةيمه لضفلاب صد اذه ناك ذقل

 لذعلاو ةءالملا يسفن تءطقل * هتءلع بنذ كاذ يف نب ناكولو

 لعفلا كلذب كسفنل يرئال كنا كمذ نم دشأ لاقو كح 5 رق املف هيلع تاسالا تضعو

 نآلاحاصأف تر ل نافاضم ك>+.قو كنئس>ناودهدلو لحلا نح كتندا ىنأ الول هللاو ع

 ع ريمآلا تنابو يف لح دنا تلتف ته" ينءاكف كلذ يف هت .طاغن همححي ناكو نوع باق

 : هنك تاقف ةئالان يعرب نوع ناكو هلل

 قرا عيت. هنم ءادل سانو * ار فاع 3|5و

 هيف تاقف نوع يضرب نا دعب الا لضفلا اضر ىل منال هلأ تدلع مث لاق

 نوي ناكاذ | ةدغا ىل تنأ .* نوع كلتم 0

 سر كاسر داك غ ل-#_ضفل ا يذرذا هللا و فاقع كلل

 121007007500100 د تعداد 2 و سس جو م موس جو وس ودم وسع وشم و



 ادهن نأ لبق يضع ٠ لامل ىتإ * ةياقو َُ للاخ نك ينيدذ

 0-0 فردا هقأعيازعو »# قا فضلا اذا نأ ىماعت 3

 دعقاف م قرا نومأملا لاف قدحسا قف سلاحا ريزطا اذه لاق ندالا اذه نا نومألل هل لاقف

 تفتلا مث الطر هيلع نوماملا باريشو هداحاف اأو هيدا ناب سلك ماقف توصحلا 0 يذب نيب

 ىلارودلا راد م قرا نك 1 ع ةنيعتم 5 هاو توصلا اذه نغ هل لاقف قدحسا ل

 ًاضيأ لوالا ليقتلايف ىنغف نغ هل لاقف ةيولع |إإ
 , ه6 وح : ١

 دور انيرعشمو ةمقاو # ضم )كرات مويلا ثدر ا

 دوقولا هز ةران ةيأل »+ نكلو ام فرس اال

 داوقر ينادصأو اعدك د اهف مون ال ةلبلب تى

 ديزتسآو رود سارمأو. * رخصب تطبزامموي نأك
 مداعافا هدعأ ةيوانل لاقفن قديسا ىلإ راشأو ىبلاخلا اذه لاقف توصلا اذع نمل نومك هل لاَ

 ا 0 0 راع نر مم

 مث داز امال 0 َت دا 8 وف دعو 00 0 ديف اع يا ىو اها يستسلا يذا
 082 ًافاكم ىلع 1 ىتكذ الو عدم هاعانف اعءادعرا نع ب ا تملع دق نين عاب لاَقف امهماع لّقأ

 ع 5 ًاعدقنال امها ع انا ل الا 8 15 ينرط نم 4 ًارام 9 هل لاقو نوم نك رداق

 هللأ دنع نب دمحم ىن ا لاق ل اهرس نأ« نب هللا دبع ين دج لاق يد ينثدح ) كلضفب الهح الو

 هيدن نادو ديصلا نم عجر دقو متدمل لعامو 0 قحسا ىنثدح لاقيعازألا كلام نبا

 42 دعو تل ءانغلاو سواحلاب يف سم | و ترمتل وهو دما ن ند كلذ ربعو ءام ربطو ةحنذم ءابظ

 وه«

 سس وص

 لبالا ىلع شح ولا مهز # ةرص عسر يف انيهمْشا

 لضخ دام لختلا تالا د لكه لاوطب انودس ف

 رحم ا قى 8 رولا ق ةالزطاب لتتم فيفخ ىنضلا دما دلو نادم يذعال هنأ لاش رعشلا

 هنف لبالا ل تب از نءاو.لاقو مستق قحسأ نع 3

 هت 9و 1

 اسوم تاوشلا رش #* اذا مف ىفلا 5

 اييطم بانثلا نسسح # | د ع .

 انه ضم ءايظلا 2 #2 ىلع اهرص هنوقسإ

 لول لق زر نيد“ انغلاو لاق نجلا حاضو ردشنل هتدْنَع مْ برش و هيشأ اذه لاقف

 '“تسلوص



 (م«)

 ف راط و ديسلت د .* 'اءوفلا يئناتح كل

 لجعيو ان اف عنصي نأ همأو ءرضحأف قحسا ىلا ثمبو تايبالا هذه ن هاا نيجيجاف لاق

 مكمل جزا 54 ناك ول اقف هنم يبأ ايمو. دمختا لاق مونيا دب . ىنخي ىذلا جزطا اهبف عصف هب

 ديزي 6 لاق نسحلا 2 0 0 ازوالا بحاص ناك كح نأ ديرب نسل دق ناكل ىداولا

 نونألا دنع نيمالاب انك دقو قحسأ ةعئص ينأدنع اموب ان رك :اذي لاق يملا نبأ يف ”دح لاؤرد# نا

 نيساي نبأ رعش يف هعنص انطل قحسا هانفف

 تس وص
 ناوالا ”انيقراف # :سسارانلا .سسول بطلا
 قس انسبلا نفق ىهك اهاهأ يعل بيموت 7

 0 داده ريغ قحسا عئادب ن. نكي ٠ را يأ لاق لاق يصنلاب ليغ بحت قحسال ءاشتلا
 جحش و كحيل ظسسبو ًالالهسأ اموف ىنع دقو نا اتاك سناوالا اب .ة رافو ناك قرأ ودلا لولطلا

 مثهبراقيل وا ائنه ثم لعفلاف ءاح نقول فا انلاب أو تاك عبرأ يف هلك كلذفوت وتساو ةمغنلا عحرو

 هلا اوف رعا هو قح اوناع ولو دعو نك ركاو 2 اامز يفام هللاو قحسا لاق
 اذ_ه' ادش هت :هق قئاولا دنع ناك هنا ىلهملا دم نب ديزي نع يع ( ينربخأو ) هب هلاوفرتعاو

 دار نم او اذهأ يردأ الذ هلاق ىلا نإ نأ روكذللاو نوقلا اذه لثم قثاولا لاقف توصلا

 ينثدح لاق ىلع ن حب ( ناو ايا :# رق هءلعت فنا 1 < لاق م قئاولاهيف ا قفنا وأ

 2-0 عءاون ناجح نب ريزلا ىلاو امون عيراا نب لضفلا لإ لسرأ .لاق قحسا نع نإ
 لضفلا خبطميف زابخ اذاف توسناف ينكرحي ريبز اذاف تمنفتسعنف هرجح ضعب ىلا رع

 يح قبوشلاب ب رمضل

 تس
 ا ينفش لازغ - ماقلا ريدب

 ىتأا اه ىردب امو # يمسح هل يح يدب

 ىنخام هللاو الو * يدهج هي> ىخاو

 هل ذت نم رظناو 1 لعل ا يل لاقف لاق رصنبلاب لبق فيفخ قحسال ءانغلاو 2

 انسدح لاق يس رسسسأ نفلعلا نيادح محا ىندح لاق ىمع.( ينثدح ) اذه دعب ءانغي نضاال ت

 اي 0 يل لاق لاق 2 هي واسم ني دكا ىنثدح هلام ع
 قراخم ىنغف ةناب نب ورمي و قرا#و ةيولعو ق>سا موف نيثغملا نم 1 هدنعو نوماملا نينمْؤملا

 لوالا ليقثلا يف
2 4©» 

 ادع لئن قوت نلمح اليف دع 0 الا هولا ال لذاغإ
 اده هع يسم ايو كالا 2 مكب الو ار كامل نكأ ىرذ



 (م1)
 دلع تق قل 1 لل د - قل 6 ق3 1 351 1 ل3000 171610 ا“

 ناوذاو كواب 56 يمادن ريكا # ةربذ كب ط4 ش0 مرت ىتومو

 ناصاخو ليلخ نم هيلع تدسف: # نملوةك كيف لاق كالب دق ولو

 +552 و كيلا قوش هرعلا و

 ينالا هيض قع ى 2 انعإ الا ع2 ك1 ريغ ع مهلك يادنلا تدح

 * اف اهددن: نم ناوذالا ب 3

 اباه قطعت دل 0 0

 كاتحتإ هه دع انه هرقل

 2 ند ةدوال: ناوذا صقنم :

 ناذذ 3 نم نيليش يأ ثبلل

 ل 0 ناعتساو هيف فز ترب < ةةهحاو ليم هلاك ردعشا انا

 ناك ع خيضم اهغضمو * ةفيحس فاعض طال 2

 ناين ممر 1 مهسو الاو # هنوئرتت ىذلاخيشالزعشلا اوعد

 ناريج ليلا ةملطا ىف فشك * هوعدت دإ رثلاو كشت

 نا رقاق هلع اد 0 هلشال ىذلا درولا ددعالا نأ

 تالعاو رب كك ىف وذ اعف

 ا مكميظمت لوقا ندع ل

 هطاقس نيدهاج متدرأ دق ن مو

 عا اا ع مق نكل ىرمعل

 ناهس كلذب :يدنع ؟رارقاو

 نارح لا نم خبشلا كاذو دودو

 هن وامل | ىانإ مك 0

 9 اع لاهل رعد ذل

 نب

 نت

3 

 ان

# 

 نالع : عرامش نم | رع كومو # اماف باود>ال اودوعتال هد

3 

0 

 نت

3# 

2# 

 نانا هيهاذم يف يراغءاف * هرش سانال نأن نم |ىس و

 نيدمح ىل لاق لاق ةراقرق ليثارسا نب بوقعي ىنثدح لاق رامع نب هللا دبع نب دا( ىادحا)

 هفصو هب نون راه كش قدس 0 توك دنام ا امون وب قحسا انك ادددقو ياحرللا رك

 قار دوو قرف راو ابدأو ١ فو الع نعد ىف ادحاوو هلامز قةرغ قحسا كأول
 جغالو هساحم هسياح لعل ثدي اذا عماسلا رب#و قطن اذا قطاناا سرهللاو ناك ةدوم ةحو

 كاتع ناو كدافأ كرطان ناو كا اهلأ كنثدح نا هتلواطم نع سوفتلا اوذن الو هثدح ناذ اللا

 ىلع دحا مدقيف قحسا هيف ماكتي معلا ن م امدح الو تداآلا نه ةلمد ير تيك امو كيرطا

 نبدمحأ يف خدح لاق ىلا 0 نا د انتدخ لاق:ىلع نب ندا ( ىتريخا ) هتارابمو ةتلحاسم

 داي طاسإ هئم ل امف جرخاف جر 3 ينيصلا لا اع نوعأملا 1 لاق ىكملا يحب

 هيشاوح يف بوتكم يناذيبصأ

 فعاسال يوه نم * 0 نيعلاب ٍِخ

 فتراحلا ةقحفا# هع تعادلا

 فلا كنا نم قر * اه نأ تراآ انج



0 

 باس هلناتسإ ىلا 0 قدحسا جرحو هب .مزلو مها نعل 05 نم“ هريغو قدحسا ةراز كرتف نكس

 يفا رطاوقانلا دشارنب د وهدا نحل حاصنب ىد ومموفو هؤامدنهعم جرخو لب 1

 موقلا ركذو هرو.تح ينو هب ناك هس ركذو قحسا هل عجوتف ذ يلدوملا قحسا رك ذ ىرحف

| 
 نب ده ه 7 ع مط هعقوم نسح اع 0 و ا ا :اعاو

 ا نى : مها ا 8 اف هنع 00 قدحسا هر>زو هياع هبادكأ هدم ا 0 دشار

 اص نإ و ل ف هر : > امو م0 2 موقلا هي هلق 0 ىلصوملا قحسدا

 ا مه ا ىدوأ ل ةذلا

 ناطحؤو دعم ىف هنأ ىلع * اوعمج ًالهتعسانلات اان

 ناتس ةهزئو تاذل ساحع * ينان ريمالا ناك نتا يرمعل

 يناكياو هلا: اغوحل ل هدو + ةباتص نم ناك ام يداز دل
 ناس اودايأ نم ا ينصح ىلع انام لاار اغو

 قاب ادنأ هتاص>نا .سانلان

 نإ ةمؤرإ يف ئعاسلا 0

3# 

 د

 * هليربام يذلامرقلا ديسلاوه

3 

 ينادلا الوبيرقلاب هيلا تسأو * هبرظ اوزوض نأ ىلع زعبي

2 

3# 

3 

# 

 ا ىنو تعصم اور 4

 ىناقلي ناك م يناقلف هيلا

 ناطلش نعق لا وال هباطاقو

 ةلص نحو ا تلا

 كلي رس ا نيف العو

 ناسا رع جلبت اذإ ه ةييذلا كا رانذلا نا لهو
 ناد احا سم نانكو نع * اهرك ورح يعد مال كاقاذا

 0 ف رشا لوتراب هرم ةيسرافلاب مالك اذه

 ناولا ريثك حزم نءاوا مجرات © نساعو قنا يهام نم كليف

 ناحل ندا ميركلا || كاذو * دشارنإا تانولاوذ يبن زمغي لهو

 قانغ وه اذإ ًاتوص ينعزامب * طادنام كلا ىو قرا لقو
 ىف ءانعلا كناري

 يوهاذ نتفآ رفنلاىلايلكال و * رظان رظنم ريجمتلكر ا ٍش
 نايبتو حي بارعا قيقحب * هداعأ مث ريمجتاب حاص اذا
 يناو> ا نيب نمدولانمهرثوأو #2 ع نيذلا يناو>ا كئاو ا

 ناو حاهناودا ىلإ تتح 4 50 م 00

 دشار نب دم هباحاف

 ناوخا ةعامج نع يس وأ كتنأ * ةلاسر 3 هك عااعتلا تعا

 ٠ نب ةنمواتس فا ىرمعل "يمول © 1 بل 1 ذو قوش

 نامدنو قيدص نم ع امو < هلعا تنأ ىذلاب انفطن  نكلو
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 كر لوا ليش و و لطخولا ءشلا

 كتمروص
 اهيداو مسا ن 5 7 مسابو * اهابحا نع لابجابيف .ك ال

 بأ الا يمحو يرد * ةساغ نوشاوا !| 0 3

 اهيونأرادلا يف يون قارؤ الو. #3 اهرح + اهأ نأ, يدور اش كلو

 اهضنأو ينيصذ »قوش ااحراوب * تدعب اذا امم ىلو صواقاو

 نب را هللا دبع ونأ :”د> ناق ةلظدح ( ينثدح) رصنبلاب جزم قدحشال ءانغلاو قار كال يقلل

 كلب وره ندم تيك حا امأ قلاولا لاقف ءانغلا حامانم جا زهالا امون ق'اولل قحسالاق لاق .نودح

 رهاط يأ ندا دل كلذك يهف# اهيداو مسا نع هوا مسابو جايلجلا ن ء لايجاب يكد يفا *

 ثعل قدسا لاق 0-5 1 ةدنعق تن نب جاجلا نع نع يذلا نب د# نع ىدواولا 2 ندع ىنادح

 مالغلا ىل لاَمْذ ههجو يف ةبريذ هتباص 9 دقو ةأرششال ةنقو نم فرصنا دقو م نب ةحاط ىلا

 ةوسئله سناقتو هتيرضب صد دق سلاح وه اذاف هيا تيضق برش لاق لمعي امو تاقف با 1 ش

 ء. لاق م هريغإ مريتلا لاق ره سل ىلع كلمحام ريمآلا اهب أ هللا ناحبس هل ت

 برس ةم أ هللاو تدحا كاع هابإ هتيتغف لاق #* اهابحأ نع لابحاب ىنك أ 00 ا

 8 نيعيس ا لاق كدنع 0 هل لاقو ةرمضاب هإ -- نع ن اقف 0 اف هننغأ او ةماعلا ىلد ين ه_-

 ع رق مل لاملا تءزوذيفوا 0 ناماغلا نم ةعامج عسا هدنع نه ت> رالف هعم لمح لاق مشرد

 تادف ساطرقلاو ةاودلا ت ما الغل ت تدل اد نال ىلا 4دج ول و هب هم هيلا ربا .

 00 ءىدااتش تش 27 ف حاملا موج يف 06

 كل دك ةردق ىل 34 2# 4 لا ع 8 ١

 كح ف هشام هاما قرد مايمويلاف فاتن

 ل اص ىلع ى زيبرا ال 0 ول ق فن” نب نم يرذإ تسلل

 0 لاقو ىلإ هرصن 3 تءاسف هيلعتنا>دو هيلا تريصق ىلإ ثعب عبارلا مويا 2 ناك اماف

 الحلا نع لاجحاب ع نغ ىل لاق م نال“ نر رخآورخأب ل أو هتف الط

 توبدف 0 لاقف توما هن ةشرط يف ل 0 تبع تنك دقو: اهلق ىلا تاعالا هج 3 هتدنغف |

 مدا لاق رعش ىعم ف 01 هموف 3 ف ل 8 عض ىذلا 0 ا اف تساحف ساجا لاقو |:

 [مرضحا 0 مهرد 0 هنا 05 لاق عايضلا كاف نك كلش . < لاق هرضحاف يؤلف يرضحا هل

 3 * لاملا اذه اولمح ا لاقف اورضحاف اكول اماللغ نينا ىف ع مدادال لاَتْف ةردب نيناُع يا

 نب يرحل يفرح )2 2 يطحأ هل َد> كلام ماو للملا دؤخ دم انأ اي لاق |

 نايشغلا ريثك ىلصوملامهاربا نبا قدحساناك لاق بلاطنب دمع نب نيسحلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ

5 

 ىو ىرر مط ربا نا ق فرط رو قى نب من. نه قى م تس هل كلذ مأ | 8 1-1 ناك هه 0 ا صصص *ن هأ | ( كا

 هنوم لبق ه رسب قحسأ باص اق 4م 0 هروما ضع ف هرواشيو هب الاص راوبو هز اود
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 ردع هدعب ةنامو. اذه تاقف كلذ يف دشرلا: ىل لاقف هلا دقف هسبأ ةعنص. نم اذه ديشرلل اولاقف
 لطخالا ر هس 2 عنصأ: لاَ مط هم

 الذعلا اززكت الو ينع ىذالا افكو * الب امكحيو مولا اذا

 ! ناك ام ديشرلا قع“ نع لازو اونع ذا هد_هب ءا> امو كلذب اوع.س اع او قرع مهيف 0

 هلوق ديشرلا هب هربتحا ىذلا ندللا نأ دامح ريغ 0 دقو 2 هنظ

 1 يف ءيسبي بيبح نع * لاس مويلا يباقو ابد 0
 هف صا نا داش رأا هاو هيلا همعئدو تقولا كالد ف 2 لاق 06 ديول كب 0 خفلا نأ 9

 قحسا ن دا ٠ نع يد نإ نخا : دج لاق وصلا نب دلع كلذن ع لج

 يبأ ءانغ نك ديشر || | هواك لول ل 0 لاق كير نء نع 0

 نامت ججح ذنهو فكو د يفاغملا كريذع 0 1

 نابأ ىولت قى هلأ رإدلا كا ن قوش ريغ لزاتللو هم

 يفاسا اهب جا ثبر أ ولو نب 6 ف تحال ىلل رايد

 ناقطنم.' هل نقد يندب #١ ير يح علل لاظب داكف

 اذه مهعدا نأ هل تاتفهنافو دعب هلت هنأ ةعنص نم اذه ديل اولاق نينغ هللا نا ناو هي لاك

 اونعذأف كلذ كدعل ءاح اه 9 اورظن م هدعل توص ةنامو

 7 ءاندلا نمر امخاللا هذه ف ام ةيمسل 22-

 «© ' وص

 الاوبلا لولطلاو *« امايملا ىتحح فق
 اكاتنكناكباو * حف اياعأ لعو

 ل ولاب لو ليقن ق>سال ءانغلاو نيساب نبال ر هشلا

 الو ثم تالثام ضرد ىدذدب 9 الولاعأأ تف رع يالا ن 5

 (١)ال#اقرنياوح ُّط رف نع 3 ند ا باسو نويلب

 رصدلا ليه قات قحعسالا ءانتلاو ريهز نب بكل ردشلا
0 5 

 الذفلا ةكنال وينعيذالاافكو « الهم اكحيو مويلا يتاذاعا

 دائضالو ادوج عطس( الحبصأس « قا خلافا 5 دم قاعد

 هاج رلاو ةيطلا تفاخو ىلع * الداتع عفضلاو وفا وعض واذا

 البهأ هب تناولك آل ان[ لو * هتازئام اذا زاتحم نأ الف

 ةثراح ينلَأ نب نانس اه حدمي ةديصق نم هناويد يفاهو ريهزا ناتيبلا ناذهو (1)
 1 3 2 دج جوج



 عاببب) 0 3 0

 ك0 و هيلا ليم تناكو هدا قحسا ثدحن ءارهز اط لاش بالك ب نم ةأسعأ ت تناك لاق

 لود هنعتياغ دقو هبلا نيك انآ قحسا ىندح لاق لوس د د دنا 0

 فاندا دعب اريب ميقسلا دو * هدأ ىنا ىلع لح ىدجو

 فالا نيب نم برتغم دحو وأ * اهدحاوتوملاباص ا ياكثدجو وأ

 امجأف لاق
 اناخام ىلقلا تقذأ دق اط لقو * تطحش ذا ءارهزلا ىلع مالسلا رقا
 افاك وتو احس هعمادم ىرذب * ائتكم تفلخ نأ تدبر اما

 انالا تقراف دقو كلع. ىدحتو: 2 هقرافأ فلا لك كد اق
 لاق كلام نب هللا دبع نب د6 ىب قدح لاق هس نان نإ هنا دلع ينأدح لاق يم ( ينربخأ )

 ةسفنا قدحسا يندقنأ

 لحتلا ينخ نم اندنع ىلحأ ناك هب * اساحمو ناسواملا موب هللا قس

 لضفلا ةيضغ الو رن باحح * لم ملواضغ ا اننتجا ةادغ

 لخا نهد رمان فارما + ان 1 مْ اها اودع

 أسال تالا كتك أ موا لقو كحشف ناسوالا ثيدحام لت كاشف ليش اك نا تاس

 نب دج ا. ىنثدح لاق هيورهم نتا انثدح لاق ىلع نب 0 مى كالا

 9 كو هلع قلو هظرشو دولا قحسا تقص تاك هنا لنارعالا ناب نع يس. وبأو ثرملا

 هلوق نسحتسو هقددو 4.ءاعو هظفحو هيدأ

 تيمصس و

 ليروط دهع مونلاب يدهع نأ * ليس ينبع مانت نات لع

 لست هلع ادحو مولا 1ك ينرعف يا نه ينع باغ

 2 وت ,> ىلعهع و هد ضيفت هانغ اذا قحعدا ناكو لاق ىلعسو ولا لمر قحسال ءانغلاو وعل

 (ينربخأ) هل ظفالاو مت دام نع ىمو٠ ثيدحو قحمسا ن عدا نع ىلع ن يدب ا ءاكب

 | ينأهعنص تو لوا لاق قدسا نإ دامج نع ىموم نب ده امد الاف لع نب نسحاو لوكا

 را ةئيص“ توص 1

 امداو مسا نع ةيدوأ مسابو دع اهارحا 00 يك

 ايااويلا لولطلاو * ايناغملا يبحن فق

 ؛ دامح لاق * اه 18 يناول تح تاب دقل * يف هتعنص ضراعي نأ قثاولا همأ ىت جح ةعئصلا عل 8 مْ

 وهف توصلا اذه وص يأ تاك املق اماللغ 3ك لم ىنودسح نونغملا ناك لاق يأ 0 دودو

 الوثم ثالثام ضرح ىذب #* الولطلا تفىع ىليل ل1 نما

 ( نم 2 نال 2155 )



 (ا/ت)

 ا يقي اق ناكر وح ائيش قارحلا تار ام رارط نل كنا هتاحرو هفاخم هل ا وص يذلا لاَ

 امدح لاق يم را ) انريخا 2 هرسو نسا قاد كرك ناو يدب يدحاب ولو كلل هتيرتشال

 تامتلقف هبذادر> نب هللا د.علعفام ةسالكلا ءارهز ىل تلاق لاق قحسا انثدح لاق ىرائيدلا

 ينيندح ءارهزل تاقف لاق كرسامهيحعيو كبح ناك دقل هادصل هللا رغفع ميك و مهذ 2 تلاَقف

 كراوفلا علوم 3 كجحوزل »* كراف كنا فراخ نأ ل

 هتحماف ةهماو اهشان اشو لاح نم ةلضف اهشن يف نإ هتقرع تلاقف اهحوزل اهضغب نم هيجي اام

 نادحاو ربع نع ةيدخ لاف دربملا ديار نإ دمع انيادح اف ندمحالا ناماس ب ىلع ) ير حا (

 نينمؤملا ريمأاي ير اما هل لاقف سفنلا سيقل ه 1 رف مايالا نم اموب مصتعملا ل دع لذ دىلصوملا قحسأ

 ا نانف هل طقنا الو در م يس نات ا هلا لاس حو ط

 ماعطلا اوهدق ناءاغاي لاق من لاق لعفت وألاق كاطش 1 يح برشاف برشو ل ا نا
 ءامد:لارضحو متر فدا زتملاعو ل 5ك اق ماعظلاب يت ق نينغملاو هايدي يمك ا وكواتتلا أآودمو بارزشا و

 قدحسا هأنغق نونغملاو

 في / 2

 مامطأ كلذ ل2 2 0 2 مالاسلا رصفأت < كِريعلا تيقِس

 مالسلاو هم الات ان كدصخو د ارو تل ءاع هلالا وشل دّقأ

 هف نأ :ش 0041 5و ةوكحا نءارصتلا ىرخ ىف ةاشلا لكفز ىنصوملا ميهاربال ءانغلاو رعشلا

 كد 2 قم و كر د علب رطف لاق يعد ولا ل ا 0

 لاق ىلع - نسما ) 1 ( عجأ كلذ ٍُق قدعس ا لضفو 1 هيلع علخو هلصو الآ هن رض

 ةزاحلوأ لاق قدحسا 0 حامص را نب ىلع 0 لاق دلاعس يبأ نءا 00 27 هنو ربه نا 0

 هنسد>:ساف * اعوز باقلا 0 د تلت 0س لوا ىف راثإ د لاخلا نم ال

 امنزاحا دا لو ناكفرانيد م | ل لع لاطرأ ةنالاع هماع برشو تا ثالث 5 د و

 ا قدسا 352 3 تاذ يبأ ناك ل |او قدس 0 داو ينادح لاق ةمادق كر رفعح ) 0 (

 هحولا حب 3 مالع 0 رعد 7 نوقةسل 3 اغا لعد تانرسشلل | وساع 5 اف تبدصم نب 0 514

 ينأ هيلا 00 ب عم مهل لاَ قحسأ ه 1 رو ا م ذس 0 يا ل

 حادقاب ايكنأو لوهفلا "تم « ايلسحل اجاذفا كعذ 0 1

 حافتكو أ كي عوجحطا كعلا د هته لدلا حيل ير كر

 حارلا نم ىهشا هّتحار ليش 23 كي يذل ن * مالا هي 0 7 1

 ا اهياعمالغ يز 2 رصّخا ةقم اما نسحلا 2 ةر وصاأ اماك ةقم صوب اعد 3 3 كفك لاقو كعضو

 تا نك اير وتل مركب هلق تار نأ قد ىلوت اط لاقف ةقطنمو ةينقأ

 0 ىلع ينثدح لاق تس يأ نب هللا دع انثدح لأ 0 قردعأ 00 ك هللا ها



 (7ف)

 4 2 قدح لاق ةظحح ( ا ( 05 قحيسا 1 مم ا رو

 18 فريهولا م فو 0 قى دمت ه4هوعم 0 ا 3 ع لاق همغل ا 0 2

 ماو هنارادم نم ءايش 000 ىف لمع ىنغ اذاف هائيلغ دق انا نظنو هيف عمطت يف َجح ءافلخلا انءاعاأ]

 ارارطجا شا ىرتو هل يغصإو اناود هزيجيو اود ةفيلخلاهيلعلبشيو انك انطق خح هفطلو ْ
 ا ي

 1 نوءمتح نونغملا ناك كاق ىلاو ا لاق ىلا دمحأ ن 0ك ىنا دح كل طي اتا :

 هفطاب كاز الق هيف نوعهطيف هنود الا تدع هيف ب لود ا نسحأ مهلكو قدحسا م :

 ثدنحع“ "| 2 نه لو وهو اق 38 دهتيو مهاذعيو امج 00 او ماغي قى هنو ردمو هقدحو ٍآ

 حن 6 ( رتولا َنَء وح . هقاد 2 ناكو بحيمأا ن ند ع هوم ع ادف هلك انرودا 0 قئاويل

 32 ملو ءانغلا يف ثينختلا ءاح 0 قحسا نأ ن لود نإ سمع ءلا وبا انربخسا كاقن ىلع نا 8

 .بحبوجوج هج + حج

 .يف هل نيعا نوكف كثينحتلا ضعس هس 2 دا ح رولا هقلح ةرفانا هقذحم لاتحا اعاو فرع

 اورضح اذا نونفملا ناك لاق بأ نع يماشطا ينثدح لاق ةظحج ( انربخأ ) عمسلا ||

 سلو

 ديدشرلا راد نم فرصنا دقو ينأ ىل لاق. لاق ىصوملا قحمدا يندح لاق الغلا نا يعرملا
 اك هل لا تك ىناشغي الو ها رآ تسا كوقيو كئطبتسإ ىحي نب رفمج ريمالا تيأر
 كنا هلل لق هل لاقف كلذ ىأ هغابف لاق لغش ىلع وه لوّشو ه.حاح ذفان 0 هنع ويحك

 لاو مْ ًامانأ تاق لمغ اذل هما

 اننا وكت كبار نصحت ىلا ف وب لك نس كاد 1
 اتسالتحا الا رسأ تسلف * مالسلا نيبو ىنيب نولوحي
 اداه الا هاذ هدلز اق. < دنا ىف كيا تتعار

 ْ 6 يفر يزما زي دجلا الا نكي مل قحسا رمح اذاق نسا م ريغ مو انيوه اع 0 قدما

 أ لاش هيج مداخ ناك لاقو هلثم زو دف هك نع دامح نع ديزم نب دمحم ربخلا يف رق دقو

 ريشحأ هبلا:تلحد املف قريشا تعم تانيالا ذهب هلا تيكا الخ كش كاجح ادا كت ١
 || كحضي رفدج لعجو كب داك ىتح ذفان بضنف هللا ودعاي اهتاعف أ ىل لاقو هيلع تاربالا ًارقو ًاذفان
 ْ ن هللا دينع ىنثدح لاق نللاط ينأ نب نحل ىنثدح ) ىل ضرعتي كلذ دعب ا 3 قة

 ْ مث مهاربا نب 0 ىلع تيم بضغ لاق هسبأ نع هللا دنع همح نع يديزملا انيحاد نوملللا

 ْ هباحاف هل اةتساو هيد نيب ضرالا ليقو رذتعا هندبب نيب فو املف هب اعدو هنع ىضرف هيف 7

 ةمداكم انثأ يف هل لاق من قرح اياوح نونألملا

 هرذعملا يف تغلا ا تناذلو # ةلْز نس تعا كم وان

 هردقم نع كمذ رفغاف * ع ىنتيلو تحال

 أ ءذاعلا يبأ نيا قرا (انربخأ) ىلدوللا ال ا ىاربا نب قدسا هنلظأو ربخلا يف اذكه

 ١ ىلإ ارغش يبأرعالا تعش أ تدشن[: لاق قحسأ ين :”دح لاق للاط يبأ نب نيسإجا انثدح لاق:



 مين

 كلذ يءاح ىف تلقف

 ادئاع ساتلامركأ ادو#عم تيار دلع ملو ديع سايعلا وبأنه اذأ

 ادحاوو قثم ه ك2, ال اضارص هيوردّتي سابعلا وذنب ءاحو

 اكلاوو مع ءاوعدإ هل لحم * ماكو مالا دنع هودفب

 !مكف ينرمأف تدهاف دمع اناا ادع لاقمل 0 هل امداخ صاف اعحطضم لضفلا ناكو لاق

 لاق لاق يبأ فردا لاق ىلع نب نع نا ا ) اهظفح قدح اهددرب لءجو م

 دّيع نب دمخ انثدح لاق دعس يأ ن هللا ديع انثدح لاق فافلا ىلع نب نسما ينربخأو قحسا

 قلرعا يل لاق هتستحاف اماسم اموي نامحد نب ريبزلا ينءاح لاق قحسا نع كام نأ نب هللا

 هل تاقف هلا ريسملاب عسب :رلا نب لضفلا

 برطنو اءوينيهالتلا عم هلنو # برش كخحنو ماوعاا أي 3

 ضع لضلا كرتأ وركشا هذشن * هريخءاح دق مولا تب اا

 هلت 1 ثردحلا د2 ةئع د 1 تدس نع هلاسف لضفلاىلا راص مْ انهو انررسو يدع ماقأف

 1 0 هيلع يل ند الو هلا يناخ ديال ناب هيجاح انوع ا ينع ههجو لو>و .بضغف نيثيلا

 تاقف ةعقر ىل لصوي

 امك 15 كاطر: ىعردل ءإملامو * انابطغ تمدام سأكلا ىلع مارح

 اناسصجا ةءاسألا .كانتع :يندوعت 6 لأ مو تاس نق يناف نحف

 نيو را اذه.( يقر 3 دقو ) هياع ناك ام ىلا داعو فع ىذرو كيرحضف اهانإ تدشن لاق

 هيحاح نوع يف تاّقف هيف دازو هلثم وذي هيبا نع دامح نع يحي نإ نيسحلاو دب ص

 نك ناك اذا ةدعع لت 3 نوع كلثم سل نوعاب نوع

 نوذرب 31 كضري مالغ لش ضفلا يضرذا ١00 كل

 مالغ هلوش كل ضع اا كحيو كالو ثدتو ارعبأ رق ع نيردعلا لطفل نوع ينأف لاق

 ظ كلاب لن ا ءرمأف رعأ تناَف هيئم م نا تئش ناف تعمسام يدعو دق لاق ةءوسلاب كيضرب

 00 ل دحأ نب دن ىثدح لاق ةظحح ( يقربتبأ ) ىع ىخرف هيلا ترصف هلوسر ىنانأف

 52 ا لضفلا ىلع 0 تلجد لاق ناحذ نا ربب زلا ىنثدح لاق فأن ::دح لاق لح 1

 اءاف ناهر يسرنكم حلاو ١ تكف ركب قا ريش وايش لع ًادلغ ثم نع دق ىل لاقف

 مويلا | أ ىل كاف تساجح اماف هللا تاخدف مهار ١. نب قحسا ىلع يقبرط تاعج دغ نم تعدل

 لاق يدب ,ث هنق رمق ىدنع

 ب 0 نيهاللا عم هلو * بارما قل بو ماوعلا انأي 0

 بضغإ !:لضفلا راور ا 3 3 هريد ءاح دق مويلا تن رام اذا

 ىانلا قو. تفي ادب لضفلا 6 ا رمت 8 ُّك لاق تاادإ نا انًاوهب ضع ن 0 نا اقف

 اكماكس قح عشا عضوم ا ل باط يرش أملق كالذ كا هنجح ف هيلا ا 2 ا قفراو أف



0 

 لبولا قدغ اهداح ُّ 00 نعد ع ا يك كقوربي 006 ةشنن

 يل التقم الو بلق يطئان اط # بصل مو يطا تا

 تلح لاق يهمصالا ن 2 لاق تا نب دمه انثدح لاق شفذالا 0 ىلع ( نثدح )

 لوف قحدا هدشلاب سفنلا سيقا ءانيأرث ديشرلا لع اموي ىلسوملا قحساو انأ

 ليش هنلاام ىتت إد © 5 اع تلك لحال :ساد

 لساخ تامملا .ىح .هلالخم * يرآالوماركلان الح سانا ىرأ
 لسن لاق نأ, ىبض تمر افي # هله يرسل دار
 لش نوك نا .اريخ. لان اذا # هتءلعولقفلا تالاحربخ نءؤ

 لست نحلل دق ك ىلامو * داع نإ زثكملا لاعف ىلاعف
 ليج نينمؤلا ريسمأ يأرو 5 ينغلامرحاوأ ر فلافل ديك

 لو نحو اهاوصأ دشأام اهب انينأت تايبأ رد هلل لاق مث هللا ءاش نامالدي .شرلا لاقف لاق
 ئوعشل نينمؤملا دل اب هللاو كفصو قحسا هل لاق مهرد فلا نيسم هل نع ااوضف لقأو

 10 مهرد نينا هام لوفلا اذبا اهولعمحا لاقو ديش 1 52 ا ل
 نب رفءح ربيخلاا ذهب ( كح ف 0 ديصل 0 قدسأ نا دنمو تعا ىعمصالا
 ام ابيرق ربخلا ينعم رك ذف قحسا نع هيبأ نع ىلع نب حي هب ا و هنأ نع دا نع ةمادل
 قحسا نع ةيش نب رمع انثدحلاق سنوي نب ل اىمسأ ( ان )فاني ظافلالاو يبمصالا هراق

 لخ دفاموب عيبرلانب لطفا تنك لاق هبا: نعداع نع عدو ةمادق نب رفعح هب قرخان

 هساداف هنابح يفتام د نالهيلع قري ناكو لفط وهو لضفلا نب سايعلا نب هللا دبع هبا نبا هيلا

 لوقأت امناء اعتمدوا 1

 سس ظ
 اد>اذهكنا نر قع # 0 هللا كلدم

 قده ام لدم يدفي مث * .ىدرم هدحع ارز وم

 ادخحمو ةيضرم امشو * ادحو فليس تتم اهيشا

 اذقو  ةدوحح نارك 4# ىو هدأ كا 5
 كلوقب تبلسنو ار نزألا نم تضوع دقف دمخ ابا اي كب هللا ىنعتما لاقو لضفلا منيت لاق

 < نب قحسانأ ول ىلع ثد دحلا اذهب ين د>وةمادق نن رفعح لاق هللا ءاش نا ا كلذكو

 نأ تامذلا 1 يف ينغ * هل نبا هرجح يفو هيلع لخد دقو ىحي نب لضفال تايبالا هذه لاق
 ه>وءاكذ لو ع مثدلو دفتعما دلودق و هعنص هنا لاش لمزلا ند ع لكوتلا ن ىنلع

 ىو دج لور فيقخ ا 2 تنوع علا نا ة ةريس كلا ةعدب نع ةزرلا

 هنودوعإ مئاهوذ 0 0 عيبرلا ن. لضفلا تدنأ لاق قحسا ن ع ىديزيلا دق دمت نب 0



00000 

 ل 0 ل و اول ىلا ةطائوت اندلا ةنح انا
 ليتق ل ل ما يدتغاف ىلإ يش ١ ةع>ارأ

 لوسر كيلاىل موي لكل * ةحاح كضرأب ىل موب لك اف

 ةريخالا تايبالا ىف ءانغلا * اهب عمسام قدصو ىبحي نب ىلع لاق طق كلذب عمسام هنا فاحف لاق
 بااط 6 د نيد نسا ا لاق ءالعلا نا ىرحلا ( ىينثد تل يضاكابا 1

 ا 00 نب ميهاربا ينبتاع لاق ىلص عملا ا نب قدا :ةدحلاق ةكع 00

 ةمزال ةعاط ةصلاخلا ةحلا عم هل عجاف امزاح 0 ةقداصلا ةدوملا 5 كل عمج ند 0 لاَقف هيل

 يلف نا م م عورفلا 3 تقطن بولاقلا يف نوصل تدب , اذا كادف هللا ىناع> هل تاقف

 كتحاس 'يرباف لاقماسلا بلقلان..الا مقتسملا دولا رهظي امو رئان كيلع ءانثلإب 0 0 0 كل

 تاولصال يظقيتك اه فقرأ ام كالا 5 كيلا ىشيحم لعجا تاقف ىلا كيم 0

 هسسفنأ ال اذ رم تلقف نافل ا توج ىلع ودق ند لاق و كحضف | رمصتتم تا دف كلا

 فعاضف مصتعملا ريخلا غابو مداخو نوذربو ريئاندو علم ىل مار اجرا كس هريغأ هذخح ملو

 002 13 ىرابدلا انتج لاق سرا اند ( تحير او حير دقو تحرق ناطغأ ام ميها ارال

 ةيوقعو اوفع بنذ لكلنا هيلا تدتكف ينع هغلب ءيبث ىف عيبرلا نب لضفلا ىلع بتع لاق قحسا
 ا اف ريل كو رو ال ةيدقا ةماعلا نو زا ءاهاق ةروفتم ةر وتدعم كدنع ةصاخلا تود
 لاف قحسا ىنثدح لاقى رانردلا انثدح لاق ىءرخلا( ىنثدح) تقم ىلا يدئويال ضاىعاف ىقاعم

 0 كو اتا سو هش ميرا نب لصفلا كو دا عال نم لجر ىلإ تناتحي نا
 ودك نت كو روش ردك انك اك مك مف لضفلا هللاقف هيلا يضف هبلطي لضفلا لوسر ءاجو 1

 قحسا ناك لاق تلاط نب نيسحلا انتدح لاكن ئرا (اتدح )روح الاعردحو روص ءانعو

 نم هب ماع برغو هبا كلذب يباع ناكو تاىعالل ةدقنيو تاعالا نسا. ىللع رعشلا لوقت

 ينارعأل هسدشنا ام كلذ

 انيطق سانكلا عجحام نيسنا * انيعار زحل عر ودل اعقل
 ان تاكلمرلا 7 وفا واط كا نمف نسب اذاف
 ان اراه صا نهلور ل احا نوما تار نيعصاو

 انرتعلاو كلا نير نقار قلها هوبح 0 كت اعأكو
 [ر نت تأ رمجلا ٠ نمي ال رمادا نءاكصو

 هل وهو 0 ! ه1 ركع اها يدفناو لاق

 لدح يوشتاذ نيحشكلاة فوقهم * لك ريغ نم نينيعلا هل ردكم

 لو لا ند ناهدلا جت ايف داورت #: ىريلاا ةكعفم .فازطالا : ةمعتم

 لكلا ول1و يوقلا لح ع يذلا +: تر ىف :لاعرلا ةبابلال دويص
 يطا 11 الا يارس و املا هنلاحو هنع بلا: لحي

 قو

 ش
 ١
 ٍإ
1 
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 باطف عيبرلا نب لضفلاب هيلع تلمحف رابلالاب ذئموي وهو ينافجو لاق 7 كلذ دتشاف ينافجو
 تصنع و رخأ انو كنق تيس دقو اهقوتم كرا يف عجطضم وهو يناعدو عولحملا هعفشف هيلا

 يدييفو تلخد جازهالا يف اورام اف ري رح نم ءارمح ةقشب يطسو تددشو ءارفص ةباصعب

 ينغتا انأو ناتفافص

 تس وبك
 رامالا ةعنسصص نم #* سرطتوصل عمسأ

 رانوالا يف ريطي * فيفخ حيلم توص ْ

 ةناملثب 3 ساو كلذ مهموي يف مهتود ناكو دم# كلذب رسف رصنيلا جزه قبلا ءانغلاو رعشلا

 نأ يبأ ينئدح لاق يملا ىحي نب دمحأ نب دمحم 0 انهن ةظحج «( .قرحلأو ) رفعرد ىلا
 ىل كح ةمدس بس كو لاق هيف دازو ىب مداه كلم 1 د ريخلا اذهب هتدح قحسا

 كاتمامعن اك قحساي ىبكاقن نسحت سم ريغأت ول يم 0 كل دقو موب هيلعتاديفأيرابنالاب

 د :رع لضفلا يمع ينثدح لاق يديزنلا سايعلا نب دمحم ( 5 رامالا لهأ متاع ند

 نب ىلع نب ىحي 0 قحسا نع لضفلا يمع ينثدح لاق شفخالا نابلس نب ىلع قرخأاو
 قيام 3 يف تلق قحسا لاق ينأ ينئدح كاق ىحي

 فب وص

 ليلغلا ىنتيو ىدصلا اهنم وري * لييس كبنلا ةرظن ىلا له

 لباقلا نم نع ريصحو # .يددغ مك كم. قفاه .قا
 نمل ىناردتكمالا ىشرلا اذه .يقاورسخيلا مناشلا اذه لاتن مالا ميسعلا تحس اهظ

 * نيملدق ديلوتلا ناامأ هيدسقأ هندسفا لاقو ههجحو يف هيا تضيتف هتليل نبا هنا هل تلقف أذه أ

 ىح نإ يلعينادح لاق ةمادقنب رفعح ( يقريخأ ) رصنيلاب ليقث 0 نبلا نيذه يف

 ين ىلعىل لاقف هيف دازوهنع ةياورلا تمدق نم ه ا دف رك ذف را ديم قدحسا ينثدح لاق

 هل وق كلذ نف هلا قيساععنا يورو ةرجش ف 3 و ينمملا اذهب بحعي قحسا ناك ربط اذهبقعب

 تصب وص
 رمح .كنذع اقل "قه ه# . ىرعلا وظل اهنا

 رك لك نإ يتتلونام نا
 ادحأ نأ تدلعام اقف يملا انه ىلإ ته دع كنا تاغ ىطتوا نع نش ل 0

 ليقع ينب نم يبا سعالهتدشنأف هيلا ىف

 ليحر حيلم ايانم ناح دقف * ةرظني حراما انيعدو ىنق

 لياق .كنم سل اكو كيلا * امرظن نا ةرظن اليلق سلا

 لمشاهد انو نعرف أ اهرازأ تالب اما هلك
 هن رج



 0 اونا غو 0 1 ل نينغملا ىنعإ منير

 7 توصلا اده هش 1

 و

 تس وص

 ميدلاو حاورألا اهتريغو * مدقلا افع يتلا رايدلاب فق
 محسنيعا موقلانمتضاف * اهلئان اهب انففو امل

 مقس هناف هم تافام * اوركذاذايضم شيع أ ركذ

 مرصنمو 00 -- نب هن راضغ اك كك

 كاف يببدملا ا وأ ) قادس 7-0 ( هينناغأ 0 نه ىط_سولاب لاوأ ليقف هن ١ قحسال ءانغااو عشا

 0 مهتعملا نيئمؤملا ريل كد تنك لاق ةسنع نب فج ىف , لح لاق مكيلا نوره ى "ليحتل

 اع ىلصوملا قدحسا

 اساح كانع أنو ## ًارناع دص نأ لق

 توصلا اذه ا 1 يايا نب مهارب | هل لاف نال هيلع بت رششو نال ا هن داعاب ءىمأف

 0 ور#و ةيولعو قراخ نانغ 5 ةعامج م :عأ دقق هود 8 لاق 0 0 ما

 دق ةرم نيس تددعف فت لاقف ءوذخأب يتَ> مسماع هب هقأني نأ متع ءملا ارق مه ريغو هبا

 ثيدحلا اذه يف - نور لاق هوذخأ اونوك ملو كونت دق 2 نونظي مهو مولع ام امق هداعاب

 ىسوم نأ نجا كفك هج نأ اب فحم هل لاَقف ريخعشلا نإ ثيرحلا نب ه#* الع لخد ذإ

 كحلضصا هللاو يا لو لاف 0 ني ىتددع يفاو هل وصلا ف قحسأ 0 ةحرابلا اس د

 لاو هذخأ دق هنأ ن اخي وهو الا دحأ موقلا يف امو ةرمم نيعبس ن نمراك أ انأ تددس ءدقلو هللا

 ىردأالف اذذعأ مهعرم 0 انا ةد هلا ىلع 6-5 ىلع هللا ع تردقام مهوأ انو مهم دج ملتعاام

 لع ) 6-5 ( ُ ناطمشلا كلد نم قع نا ردشإ نه»و هس وعص ةدنقل 3 هيف هدياو“ز همكم

 ءاوس هلكم 2 ربا اذه عن كو لي لاق قحسأ نب داح 0 لاق 00 نا

 لاقك نزولا اذه قغ رعش ر مق مصتمملا داع اهو تى كك لاق هبا نع دا ينثدحو بوب 0 لاق

 رعشلا ادع نهم علا 2 نزولا : ىلع هب كل نأ هل تاقف وهام ريغ ىلع ل تددو

 نا نح اماح كِنَع يأنو »+ اساع لص يك 9

 اءال 2 ا تا #* دال يذلا تغلي دف

 نب يحي ( ينربخا ) يطسولا يرحم يف ةبايسلاب ليقث يناث قحسال نيتيبلا نيذه ىف ءانغلاو رعشلا

 ش
: 
ّ! 
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 ةلاخ ن يح ىلع تلخد هركذ اهف ٍىرذع مقي اسمي ةكماربلا نع . تاندحا ىنا هللا َك ا هل لاقف

 مراكأد يبأ عم الزا ا ينمهأ م طال 65 كر اعاو هيلع لوحدلا تاور نك أو امو

 1 رجلا 5 0 ئدحاصل مع رصقت يدب اذاف تراظنو هنع هلع | تاحاو كاذب ازدص تققضو

 هل عقو هنأو قف صو رد ا اف ح. ءطصم وهو دلاخ نر ىحي ىلا ل اذد هنأ هيف داز رو هتلق ام

 0 وم نه دحاو كو افلا يخلو ةناع لضفلاو رفعد ند دحاو لك هل عفو و 0 فلا

 هالو لدم هللاو تلا !اقو رصح ن مو ماش هه ن ىلغ 0 4. لاقو دل ا كا هئاع هنو

 تأ هل لاقو هسا ل م 1 ولع م هو بئاحعلاب أهيف يأف ند :وصلا ى ف دوعلا قدحسا ا 0

 يرملا تيمكلا يتنت « هن كلذ دعب ينغ مث ينغ كعيوقت ن .غانيامو [ذاتنسا ناو

 ) ىنادح) ةئس ةزاجب ماشه نب ىلع هعماق فرصنا 3 ن نلع, ترش اك ةمو 3 ةش ىنغي كزي و

 نوفل نا لاق يعمرلا س امعلا ن.هللا دبع ِى ىنادح لاق دمع ا نوع 00 لاق ىلوصلا

 4ههسر اع لمحاو: | مقام 0 رقا لاق ة هةعقر ههاداح ىلا جرد تاككاو تلح 5 ف بتوصم ب مار 1

 هه

 رطمالضرالا حامر أ موءرلا نيب 0 > وهو يلق 5 نحدال حانر

 هاو نم ووللا قلو كرر نأ * هحتا“ نجحدلا اذهل تلدج .ينا

 نيتملا نيذه يف اونغي نا ملا ندا كنف 0 كادف تاءج مدت نيتيبلا نيذه تع

 ضال ةعاطلاو عمسلا ت تاق 006 عم ىلا اهذفن قا انا ةنالاف ىلع هن وءاصي ام 6 قا او

 سلب | فاك ول هللاو تلقف ىلصوملا قحسا 2 ١ لاقف ىلق د 5 اممف عئص لهف هللا هزعأ ريم لا
 سس سس سس سبي | بيب يبي بيب بياسنسبببب-بببب ا:

 هغامم حلب الو كلذ ىلع ردقام هن راقب لب هبواسإ لب أف قدحسا لضش 16 خس أيف 00 نأ

 50 0 ءالؤه لوش مال لقعا ن 0 لوقي اذكهو هللاو كقالص لاقو ىتاتس ل َىَح كادعذو

 1 أءممذ ف صو تفرصناف ةدوعلا ن م كر دقو لع تاّقف 0 6 لاخ كك ىلع أءهمف عن أ |

 ف لد لاق نوويم ينثدح لاق هظحدح 00 د>) نيدارقلا ءانغ ةلزنع قحسا 4 ةءنص دنع هللاو و 0

 هلوق اه أمق اذاق نار هللا هزعأ ريمالا

 م تاقف كيضراع يف سىشلا كحض دل ق'اولا ىل كاف را م 0 لاق لاق يلدوملا قحسأ

 0 أ تلق مث تيكبو يديساب

 البد ةننفلا حادا و ”*« :لييصلا قاوش .انزح .قك

 الملك افرط كنود نيضغاس #.دغملا تاياغلا يار امو

 اا وط -ءاكب تانشلا باو «ءاينصل ىضم ادع
 همالكل نك يكلم رطشبولو تاعفا كبابش در ىلع تردق وا نأو لاقو نرخو. قثلولا <ف

 قحسا نب 00 انو لافيد نمد 21 ينرب>أ ) هيذب نيب طاسلا ليش الا باوح يدتعا

| 

 الام ا تشمل لحو ن البلف | كبام-ش ىلو ظ

 يف هن كونأ عنص امل لاق ليعمسا.نب نود ينثدح لاق
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 ا قاطأف مراد ال نان ادهرد ىلا ةلاغ قدس دمع يال تيما دق لضلا هنبا ىلا |
 32 د10 1 ثااثلا عيقوتلاو يهتشيام ىلع اهئانبو ديرب ميك رادلا حالصا ىلع اهقفنيل الم
 ١ اهقفني كل ةنام 8 كوخ هل 0 هيك ل رفا هل عاتب مهرد لأ ةناع قحسا دمح ىنال

 عبارلا عبق ةوتلاو هلزما ّث ركام , عاتب م هردفاأ ام تنأ هل قاطأف ديرب العا ا انب ىللعأ

 هياعابةفنيةقشو هعاتسس لزم مهرد ا ةناماثي كاوذاو انآ قحدا د يال تير نق دق لا

 لالا تلمح دف لك ولا لاقو هتقفت ا ّ اهفرمصل 0 هرد فل ةناع 0 هل 7 هد: 0 شرفو

 0 د رقالاو يمساب تاعايتبالا ب ةكمذهو مهرد فلأ نيعب لإ كرواج "يش لك 'تءرتشاو

 الو لاو يشرفو كرك ف دان اه لاح ناسا نمار هتضيقف هضيقاف ه 0 كروب لاملا ||

 0 ل وه ركش ىلع 00 ةاقا 210 ادهام كار

 ردا نأ لع لذي الو توصلا ن ء يتاح لضفلا لاق.مث ءال*وه ركش ىلع مالت ال لاو ال اولاقو |

 0 داس ل 1 ليقف ماقف 001 لقا اقف هل هموش نأ

 ىور دقلو ةيولعأ يوتسا ن2 ا نم انلامحاو انعوقتب كو نا ا ْ

 رن دعا ل 0 0 دقو ماشه نب ىلع دنع تناك ةصقلا هذه نأ هئيع ريحا اذه ىف ْ

 ىلدوملا قحدا ماشه و ىلع اعد الاق يمشأ اطاهللا دك 2 او نومه نب نلوميه ىف ل دح لاق ة هظدح>

 ىلعهل لاقف ةيواع حو قرا هدنعو أر ا ''ُط داقاو دعا ا ركسو هددع 2 ءطصل نا ةاس :

 باصاق ماعطب هل اعدف 68 هب مايقلا ن هلا 5 ص ينئاع لاق رم انأ ا ةعاسلا 00 اشه نااأإ

 وهو نيساي 0 هيف 0 وص ةيواع ىنغنو مهدي ىلع 0 6 هثم ١

 0 / وم

 ريد كاذ رييغلا ىلع م و د 0 6 دولا تحدت 4 ىطِإ :

 رو.صل يوب ايفا ماناو 50 0 , يوطاءافش

 كليو تاطخا قحسا هل لاقف ورم نع ردنا كير ليش فيقح ةححاأ رحال ءانغلا ||

 ينو دوعلا كوادت ” مث ماشه نب ىلع برشو الطر برشو دوعلا ةيولع عضوف ْ

 ههسس وص

 هددج شحو٠ قير ط < كرع ىلا ومسأ دقلو

 ١ ا فا ةداو جي ةسرخ نما لا فلو ْ

 هدد نو دوملا عش ثوف كليو تأطخأ قحسا هل لاقف ورم نع يطعسولاب لوأ ليقث دبعا ءانغلا |
 اءينشي نيثوص تينغو اررط هنحف هلا ركب هللا ءرعأت رمآلا كاعد هل لاقت قدا لع لقا |

 نيالا ىنغنالو هللا زعأ ريمالا يدب ناد ىف + ال كا تممزو أءهف ىف : طق ىلع لالا زعأ ريمالا |

 ليلا ىلا 0 دش يذل 2 دنلا عرسلا 7 كال ضعب كاعد ولو دي لو 0 ةفءا> ىدب

 كلو عار 4 كاكا 1 0 كريغل هلم دل الو كا ا 2 300 هللا و يف قحسالاقف

 اح
 00 لع ىلع لبقأ مث تاتافحلا ف كاكرب َفالَذ كلاش ناف بدات ميو“ لا ةعاج كب كدر

 إؤظ55ظشس |0010 777777271 وس
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 نم معو مو رك 5 اذه هللا هزعأ هل ىنغأ و كئطخ نم ايش 0 الو مويلا ع 2

 قيقط يناو هدحجحا د وه ريا مط يتءزالمو 3 امو ترصقو هنف تاطخأ كنأ م

 هنزتحتس اه لقا ا هللار كلذو هينا هييذأ نآيو سنس لع الا 0 ةرذعملا |

 وه سل هولف امن هب ها ايش ف“ عمسأ لاَ مط هحدم هظاغ دقو لضفلا ىلع لقا م ىنم ْ

 يا ءادتيا يف تدك ةالإو | 0 نى تدحو 0 لبق يبأ دنعالو يدنع موئاص 2 4

 00 0 ىراودو هناملغو يناملغ نيب يرجي لازي 1 ا ءراذ ف يأ عم الذان ظ

 نه اراد ترج اتعات هيج فاك لاو رجضلا نيف هيلا مه وكشف تاقبطلا هذه نيب يرحم

 لدين ! الواط ةلآلا نه يجمام ا مفةعساو ار ارادة يراوحو يناملغو انأ اهي تك

 رطخ يحال انيس سا ا دا كي ل

 ني ى دعو لك ندا نأ تقو يف نمآ الينأو ةرداب راد يف لمادلوارا نم ودع الا
 نم ىدنعو 30 رح تاطق تقو يف ه>وب وأ كراد بحاص لايف ىلاح ع الو ةوعتخلا

 ارامح ىل جرسي ناب يمالغ ترماف دحلا زواج ّىح اديدش اقيض ىردص كلذب قاضف ه.ثتحا

 يضفأف لفنو ءاض رب تذرف هج رساف يلق لعل امم اهنف جرف ءاردتملا لإ يضمال ىدع ناك

 بتئاوتق دلاخ نب يحي باب ىلع ىب مي يتح اهف كلسا يتلا قير املا يا ركفم انأو ريسملا يبا

 ل لا ساف اول> دف ريزولا ىلا تاقف قيرطلا اذه نأ اولاقف ىلإ الع

 هب دضق ىفإ د لاو لعنو ءادرب هيلا تا>د نا نيضاف نس ايفو دق الحذ ترقبو لوخدلاب |

 1 ” حق ناك اةيرط 00 ةيمقأ [وأ رابغ كنك هل تلك كاد 2 وس ناك لاا كلت فا

 مْ دقفتلاو دصقلاو ربلاب كل انستحا دهم نأ اب ىزلا اذه ام لاقو مي 1 املف تلح دك ت6

 اهوا نم ةسفلاس جاف كان ذات كتدمأ ىكلو ىد او الت لسضر اس رط انا

 اذه كيلق لغتت ال لاقف دازو هللاو يأ تلف كلف لغش اذهفا وتسع يد انه 105

 عضووتاك اف ماعطلاب اعدو اهمسياف هباس نم ة ا قداح 1 هل اوتاهو هراج اودر مالغاي

 أعق ون اهضعل تخط عاق راع ( 2 ةعقروةأودب كلذ طسو ىف اعدوهتينفف برشو تب رشف دينا

 ا ىخمو ةزءاخايف 3 دارف ىتث هراسو عاقر || هيلا عفدف هنالكو ضع. اعد دق وه اذاف ةزاحم ىل

 رسكنم ناو تعقف مانق ىح مم | 1 0 جو ل

 تلا ىلا تلد ئىد 0 يعالغ ىل لاق ر ادلا 300 اف يراح ىل مدد وو تحرش بئاخ

 ْ نع سلاح 0 ع نزوو هلك بردلا ع 5 أو اه>اص ىلع دهشأو كراد تعب هللاو دو لاق

 ا ل 00 2 نمعالا تيأر 3 نالت ا كاد يرشا هنلاو كف رعبل ٌُك راغب كباب

 تان لع تان املف لع ام يردأ ال انو تئحو يناس> يف نكي مل ام امف كلذ نم تعقوف الطلب

 ىلا ل تح كراد هللا كذا لعل ل نكاح ىلإ م اق دق ىحي هراس ىذلا ليكولب انأ اذا يراد ِ

 قاطي ىد 6 أف كل لخدوتاخدو كالذب يش ا هيف كيلا جاتحا 2 2 كتيطاخم

 1 م م ل ل مس م سس ممل سس

 يناثلا عيقوتلاو اهقصاليو اهرواجيام عيمجو هراد اهم هل عاني مهرذ فلأ ةئئام قحسا دمت ينال
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 كدعضذت ةيده نكي 1 هح رطل كرما ول هل لقف كل هلاق نأ لاف لوقلا اذه يل لوقتس كنا يل

 تا كنا د دق ريذعلا اذه ردت ند ليوح ع 1 دقو او اع ع هاقلاو معاَز ا

 سودا لدول ىارباو ةفالخلاب مصتملا 4 7 - ف 3 ل ل اذهو ةيدطا هذ ا كا

 1 ينادح لاقينأ مدن لاق لع نب ى ) 2  توكلا !ددع هلا يدع مكَف ديشرأا

 لاقف قراخ خا ل اذه ينغإ اموي ريخشب نب ثر 1ا نب دمتم عفدا لاق ءالاعأا ىأ نبا

 0 ينادح لاق مدل ةءاقهدلا نب دمع رفءدن دا ثدح لاق ىمع ( ينثدح ) ةسأ ران جرذ

 دع نوماملا ميأيف ك 0 اقراخمو ةيولاع اعدو عيبرلا نب نب لضفلا يئاعد لاق ىلا ى + نا

 هلأس را د للا 7 اكلة ع م ةطفان تناك ةلاح نأ الا هنع ا 1

 ا انآوتاكأ دف 0 ينو راظتننال 0 30 20 اع 3 كادت 0 هلأ ريصي نأ

 رطقب همالغ ءاحو سلحف قحسا ىفاو مث ردا برق تح برت انساحو انك آف ةعاسدمب مكلا

 نأ يف عيبرلا نب لضفلا يف 5 ةيولعناكو هنم هتاقساب بارشلا باص 0 ةيحاب ةعض وف ديدن ريم

 وهو او هيلع لضفلا هحرتقا طامسل

 كو #١ ا رود تاضالا كرت دقق
1 

 اعد ا صصقملا م ُّط ه1 حاب 23 ىنوط ىهدلا يرضي 1 عل نا

 مسلا كماتلاو حلا مهمز

 ككل ا اناو تودلا اذه اذ ُق نسما ا انا 0 8 هل لاَقؤ ينام || لبق ا 00-8

 اك كتم عضولا تدرأام ي حاب هل لاف ةيواع ىلع ل اقأ مْ هتمادق تماقو الا ا دو

 تهر " ناف ا يأ لأ أخلاو باوصلا بوسام كيال كع 0 د تق اكاو كل هتلق

 8 رتالاع الا تدر 0 35 اذهام هللاو ةيولع هللا تحاو نحا مل تاقو كل 5 كلذ

 1 دق 1 كفيعو ريمآلا كاعد ا تقولا | أره ع 0 نح 6 نيحا كب رمشع ءوس ن ١ ا

 ه'ع كلغش د ةماب لاك امو ]تع ةحا انس عم هتمدخ وهن 5 نع عفرتلا 26 ءالةءام 2

 مالا هتسلاحو هاشم نع تحفر تار نع 1 56 زيمر مو كعمو هع 4 مْ قم اا د

 ءامشا دق توص ىلا دعت 3 ” ءافك الا لعءف ىلع دير لب ءافكألا لعش م طشن نيسحو نش

 لضفلاال ول هللاو امأ هن ذل هابإ كةصغتس ميل هب 4ع 3 0 مو هناع اق رصح نعد ص ويه هحرتقاو

 امو تت رك ابو تردايل مهعابنأ نا لد ريمآلا هيلا كاعدام لم ل كاعد رفع> حو قى نا

 لاف اولا 0 هنا باطاخ اع 1 اإ باو دعا ند للا كسمأف لاق ترد أ الو تت ا

 هنع ا ل ينأ ءا وهف هف 0 يذلا تقولا ىلا هنع يرذات نم هن دا امأ قحسأ هل

 هيف كريغل الو كل نوكأل ثيح ند 0 ةحاا ا هل تن 1 الاو يي“ كادب قثو نا ملطاف قئاعإ الأ

 م هلضف نم ضوعأو هحيتمتساو“ هعئانص نأ ا 0 هع مفرتأ 558 4ع يذرت ا 0

 هيرو ةويما ئم طر ذينلا ىف 1 ناف ىه ذينلا ىلح 0 تل هب ىلايأال ا اذهو ت ا 1

 ينعط امأو 2 ١ عفتابو يطاشن متي هتاه اناوذ ا لع صغنمو ترا ىف اع ردقأ م مدا 5 ناو

 كعل كل ١ عدلاسم قار هللاو أو كعوشأ يدرا اكو هرا.تحا ىلع ندطأ ل قاف هرآ امك ىلع

0 

 نفيد سي
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 ىب أب اعرذ قاض نمو * هكباف ىغم هد كلذف
 نق فول ف كواكب * ةلغ نم .كنيفشي .لهو 0

 الفلا بو ىلظملا انثعب © دحلا ماما ديشرلا نبا ىلا
 م لح كلم ىلا 0 #

 فلا كاذ ناك اهدينسو * مشاه ىف يأ ليف: اك

 اطاوصضرالا يمناك 1 كا هللا شعت
 ونام“ هاد وح «نذ زوال * ةموركا | دف ىوام

 ىتلاىدهو لالا رونو * نا عار هلذا ما
 نإ د5 ىردالا دف 2 نرخ ناب الا تانانه تدع د لاقو ةزئاب ءا هل سعف لاق

 قرود تهدم د ةباَوذ
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 * وللا مَع ا ءامسال * يفو 0 ىند ءاعما تن 50 0 ءامسأ تر ىو هيف ىف 1

 رانيد ىف ' ارى عاق أمهم هتدنعو حا 7

 م7 ا نذده ةيسسل 5

 0 0 ا وأ ليش 00 م و ةلاوت م 0 00 ف قحمعا ن ل

 ىلبلا لول ًانيهر ماقأ ** اول افع ممر ءامسال
 كم .«نبدحأ ين :”د> لاق نايف ”دح لاق ىلع نب ى ) 0 ( يلع - ولا, لبق“ يان قد اعلا

 ُِق 0 : آل قئاولا يدي نيب هوت لاق ءالخعلا ىنأ ب هللا

 نيك لف ول نإ ب ا 0 تاأاقو ىم ل تك

 ذاتسأابت 1و قناولا ىدي نيب نه انِح رخ احلف - هتفش ضعءو و ًارزشأر ذأ ا اضاف لاق

 تود ىأ يردنأك حيو 53 لاف 5 ف تأطخأ ءأ عش ىلعتر < رظنلا كلذ ىلإ ترظن م

 كلذ يب اح 1 قى ا بتوص صعو ق د قبر ُُط 0 توصلا اذه ه4دحعء.ص لعح قد دأ نأ تدنع

 يدار 15 هند نع هين ص 0 ناق يد ول الآ هباح نعو ليلا فرد قار طلا

 كا هدأ ّىَح 1 يلا رص 2ك ل لا فرح هدحطل رذ لا فاخحلا ل لام ناو يوه

 قدحسأ نأ هحو ريغ ن ها , لد لاق ديزي كا لم 0 لاق يمك ب 1 , ىلع ) قرح

 هيلا 0 م" عملا بان ىلعي 10 نذؤملا باهولا 35 1 0 عجسف ربع 86 مصتعملا 06 ةليل تاب

 تلاق و ينم ءامس ا تم رح ع ل هيلع ىف ذ ندالاهل م اًقتسا تح هدنع 2 هلت داع أف هنححأف

 0 دضف يدبملانب مهار م كك نب ديزي انهدح لاق ىلعنب نسا( فرش

 ةيده كيلا يدهأس ىأ هلا 0 ىقمل نسحو ةمالسلاب هل واو هريخ فرعي قحسأ هيلا

 مهاربا ه 000 *نآَف 3 تااقو يد ءاد 1 ا اه * يف 2 00 هماللغ ا هيلا هح وو ه2 دصفال

 لاقو نما كاذب هل لاقذ لعفاف يراوجلا ىلع ه>رط ىف كل نذا ناك ناف ةيدطا ائايق دق هل لاقو

 1 22252222 2 7 ا 3111 تا انت طل تتاح
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 مدلا داقتفا لث م كدقفو * ة ايلا قارف لثم كقارف

 : مرك نم مو كيف: قرافا * افون مكف مالسلا كيلع

 و ةعنصب نّتباا نيذه تلح ول دمع نأ لاقو رائد كل 00 هيلا ينحف لاق

 هتحرطو كلذ تلفت كفن ى 1و ا ىلا كلذ تادهال انَعَم نيحراخلا نم حاص) نم

 توصلا ذيع ىع اك كالذي نا زان د فلآ هعمو ىلع درب نار 2 ةياتك ناكف نعلا شف

 لاق لاق قحسا نءقم رع 1 ليكم نجار ادور روع ىلو كلا كا

 | من تلقف 0 ند الرش كم: تانك .لع ىل لاق ةقرلا ىلا ديشرلا مم.انج ريا مسالا ل

 0 تاع ولف تففخ امل اذه لاقف اقودنص رشع هن أع ت تاقف ؟ لاف هل»< فخم: اهم تلمح

 يندح لاق ة هش نب رم انثدح' لاق ساو نب ليعمسأ ) انريخا ) كتخدعلا ل اهفاعضا تأَقف لد

 وهو ارثنو امظن موقلا هائف ءارعشلاو ءاسادلا ةلح قف هلآ تاحد مصتحملا يلو امل لاق قحسا

 .هتيدشنأف اقتطن1دم ىلا رظني
 «٠

 تكس وع

 ريضنلابايشلا نصغىؤوذو ةنن ريتقلا كم قرفللا حال

 ريبك يلصوملا نانا # تلاقو ين ا تا
 ع 5 ع

 ريد بيشب نيتس نباو * تدصفىسازب ايشتارو
 ريزم ولح ىشلا اذه عم * يفاف يش تكد ع ورد

 ريقع وهو ثيللا لوصيو * :زا رجوهو ف.لالفيدق

 روهو بولقلل ءايضو #* ءافش متأ سايعلا يف 3 ا

 ريرسلاو اهرب_م مكلو #* انف ةفالخلا 0 ملا

 ري ماقا 4 امقم ه صه دلايد.مكف كلملا لازال

 ريزو هلالا قيفوت ريغ * يربيو نئيري امف هلام
 ريشرو دهاش ودبي نيج #* هيف ريذال ةرغلا حضاو يا

 ريخو راقوو فافعو * لالحو ىتت ىده هناز

 ريسح حيلط ىهو تءزن * امو.حمرلا هدوج يراس ول

 هو ىلوت هنالشن اق هتأنغ نم همدقم موي هيلا تاخد مْ ” ةعاما ىلعا م يناضف 1 ىل صاف لاق

 تس وص
 يللا لوطل ائهر ماقأ * اوال اع مسر 0

 افنع :ىح نديدملا رك هفرص يف ىهدلا هرواعت

 يدرلا ف رص ىلا فرصرمو# هتاعور شخم ملنيباا اذا
 يوقلا نيتملاصولاليحو .# اب ىرخ وهللا ةعيمذاو

1 
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 56 نأ 7 هك نيبو * هند يح 3 ىلا 0

 برش و برطف هأبا هترئغف حرس نب | نحل تاه لاف نام :مؤملا ا 0 تاّقف ٠ ندللا اذه 35 نأ لاَقؤ

 هتدنغف نع لاق مث الط قاقسو الطر ةيراخخا و الطرا
 اي

 : تس وص

 ورا د ام كعل قوش جاد

 ظ لاق نو نبا نلح من تلقف رؤيا انط هيف تمس تدك دك لاقك ىل تاتو لا اذه 7

 لجافيمرصتعمزادق تنك ناو 6 لادتلا اذه ضع الهه مطافا

 ١ لاق مثالط رةيراخلا ىتسو الطر رشف هدفت حرص نا لمر نغ ديرا نحللا اذه نكي 0 لاقف 0

 را اهراشا اتا را تكد ا نينغملاو نائقلا ثرداحأ هلدجأ تلمحف ىددحا

 تالاثد كادح د عيبرلانب لضذفلا لخ د ذا كلذ لالخ يف نيدحللاو .ءامدقلا رع م 01

 ك.سفنو>ءت له يسابعاي هل لاق بدالاو فرظلاو ناسحالاو ندحلاب نهفصوو نهكسلم راوج

 ا للا كايف اهف ىدفتيو ني وخلسال يلا نتنمؤملا رمان هاو مل لاقت نوع دس سل ل
 لوب نوفو لاخلا تاذ ثدخو ءايضو رحس نهو هبلق ىلعنبافف هيلا نهب هجوف ماق مث

 ثدحخو ءايضو رس نه #* ثنخو ءايضو | دفنا

 ثاثلا اهابزرتو يملق ىنا# * اطامذالو رحس تذخأ

 ةقئاعن ةممن هلل دع تينآلاق قحسا ن ء نوره نب نوم.م ىنثدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح )

 طنساف ناعالا ديقع الو : الا ا رضا: نا ىل لاقف, ترصح هبلا تاخد املف ةرصبلا ١

 كباط# ىنتررس دقل هللاو تاقف باد آلآاننم تبرقدقل باسحالا اند تدعاب نئلف ةشحولا كَرأِف

 لوي ثيح يعاطقلا رد هللو كباوج نع اري كرب قد
 لمتنباو قحا نم نع ةهورالا 5 * ًادبأ مهاقلت ن كاف نك احا ظ

 ىلدوملا قدس لا م اشه نن دا ه>ولاق نافه ا *دح لاق م طا نب اصنإ ل يرحا (

 ةتلأ. ت 1 06 نارفعزب

 برطلاو وهللا لوطب تءن ماو * اكتم نىظرلا نارذع دا ل

 بدالاو ماحرالاو دولا ةةمرك * ةبجاو سانا نيك عاكلا ةنيوق

 قحسا هبلا بتكف لاق

 بدلا قافؤوئتسم كو فا هاتفا هيلا
 سنا نم ىل وأ اهتم رد ماكاو © اه رد ساكل سس رن

 لضفلا دارا امل لاق هبا نع قحسا 6 داح نع 6 نب 5 ىنبدح لاق ىلوصلا ) اندح )

 عيدوتلا دعت هيدشن :أ مث هتعدو ناسار > ىلا جور ىحي نبأ



 دف

 0 مهارإ كب رمذ ول كانو ينادح دعتال كليو تيهذ نأو كامادل ةأو كاتلالو فرعا

 0 هلِبقَأ ت 51 كولتف 0 يما ىذا 1 لعلخاب ى ا وهو هيربضإف هنم كل صتقأ

 | حاصفن آلا هغلب دق 0 كش امو ينادي هغاب نكاو مالكلا 0 ينال هللا ودق نيئموملا ريم ب

 مهلكو مدخلا م ةعام تاقو فرصناف مث لاقو رضحاافةعاسلا ميهارإب يلع لاقو مداخلا رورسسع

 هلهجو هيو لخد ال هنا دغ نم ىنوربخاف ىرجي اع ىتوريخا اعيطم يلو الئام ىلاو ابحم ىل ناك

 ف ياام بدو يتعياصو يمداخ ن ءآو يمد ناو يميدنو يتعيلصو يم داب حتي هل لاكو

 ءانغالو كالام تن 1 هلاثمأو اذه ىلع مدقت هاه هاه يرضحو يساحع فختساو ىلع مدشو ىساحم

 يذغ ىذلا قحسا غلبم غاب ؛ كنا مهوتي تح هانا كحراطو هن دج نمو وهام كيردب امو

 تيثالف كيلع ةحملا ةعاقا يلا كوعدو هر مف هن كنأ نظن 2 هتعانص وهو هملعو هل

 ام كلوذ>د نهيدالا ءوسو لدعلا فعضو طوقسلا ىلع لدي امث اذو يدل هملشلا مه ةءلو كلذل

 يح هماعت الام كئاعداو 1 5 هابا كراهظا مث 5 كفرشو كنءو سم ىلع كنذل ةيلغو كهبشيال

 اطلب ةالا.» ةلقو ةفرعم ةلقو 0 وم اذه نإ كلو ملأ الأ ل ردملا ليلا ىلإ نسانلا كنسي

 دج ا هاعأ نأ يدي: نه ىفأ اا الار ةلرر 0-0 ميظعلا هللاو لاق مث حيبقلا درلاو بيذكتلاو

 1 تا وأ هفةس هيلع طقس 1 هاد ىلع نم م طقس وا ءامسأا ند ل هيلع ل را

 ملف توع نأ داك دقو جرشن جرخاف نآلا مق لع ءأ تنأو هل ضرعت الاف هللاو هللاو هللاو هن كاناتقال

 ةرم ىلاو ةرص هلا رظني لمحو مهأربأ ن نع تدع هدنع مهارباو هيلا ت ملف فاد ناك

 كئجن ال اذه ناو هنع ذ_خالا ىلاو هيلا كليموقحسا يف كتمح لعال يفا هل لاق مث دك

 فيىعاو 0-0 هيا نجا نكلو هو 2 اضرلاو ىخري نأ دعب الا دير م هتهح نم

 ىللاق مث قالعن» ٠ ناساو ةطسنم ديب هتنقاع هاو مف كفلاخ مث كلذ تامعف اذاف هلصو هريو هقح

 57 د هرلاحاماو ىلا ماقو هللا توقف ها كف كالوم نباو كالوم ىلإ م 1 م

 0 5 ادله 2 روك ذا درع ةيسل ريم

 كيو

 ثدي ؤعرا اق باتعلا لاظ دقو * تيا هت تى ان ف لدا

 تينا كشاف كا ولو # ىجيام يفو د لذاعأ

 تيئشا امو نوشتالا حارو * 2 تقطبو ةءادم تارش

 هم 1 0 ءانلااز « انك اه تسع كيب
 ا نادف (يرحأ) طم ولا لمر هيفو ىلا ن نبا نع ليش ينا زرحم نبال ءانغلا

 وهاذاف هيلا تاخدف ةليل تاذ ديشرلا ىلا اا هسا نع قحسأ نب دامح اد لاك را

 ةدرو ىلع لك روم عانقو 4010 هي اع ةيراح هدب نيو نبلاع

 تدغف نغ ىل لاقف 0 ا لاق ا ا اف

 ظ2>ط))شظ:707 1 10119-11777717 07007000
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 رجلا ضعب يف انتبو اظيغ اعطقت دق ةءولعو اقراخم تارف لاق دم اي ركألا يتامحبف هل لاق نا

 ١ ءاح نأ ثمل ق هلوذدب لس 0. انف ردق قحسا ءاح اذاف ةرداا باب ىلع ساجا ىلا لاذ

 5 2 كلخلاتف هنا ؛وط 1 ل ؛وطو هداوسو هنز ف 4 ا كو يبأ 3 كك ا ع قدا

 يع م ةاكذلا يخذاق 0 3 ىلا ىلإ 0 ا ءالؤخاي لاقو ةمام ةلا ةيولع ىلع تفاقق

 نا عش ناد لن ملو دأ رأام غاب هللاو دتف كنع اذ ه عد قراخم هل لاقف طق تخبلا اذه

 م

 ند

 نأ قنا ا رع | د هنم جرال افرق بد قا 3 :.اذاف انا> دف ان , اعدو داود -

2 
 علا نم ه غرف اذاف ل ىدلا توصلا ىنغف دوال الاماق موف 2 جر ينغ

 ذأ ل تل الا فص ىلا عجرو همت ملو غلب ثيح هب هرماي ىذلا توصلا

 ديشرلا 0 يبأ ىل لاق لاق دامح ىنثدح لاق ةساوسو بقلملا دو ا مهارب | نبليعمسا نا

 نذت قحاب ديد رلا ىل لاقذ ىدوملا نب مهرب مهو 0 هوامد' هدنعو امون

 تح 0 نوشتنملا حارو * فرعا تقسو .ةمادم كب رش

 امم اذه سدل .تاقف تا الو قدحسااب تيدا 5 ىل لاقف يدبهملا نب مهارب | ىلع لقأف هتينغف

 يدفن كئامنأ ىلا كئادتبا ذنم هف لم كنا كدحأ مل ناف هنغف تئش ناو هفرعت 0 هت

 كنم انتبرق يتلا ضو ينأ هاا قعانص ءدغ ال“ ماوملا ره تاقف 0 ىلع ت اقأ 3 : لذلح

 بذلاو حاضيالا ن ا 1 لع عالي دحأ | م ائعزا اذاف كل طاسد نبل و كل انمدختد اذ

 قحسااب كليو لاقو ىلع يد, 0 م 00 لوبيا ديشرلا ماقف كيلع مول الو ورغال لاقف

 دفن ثنا هلا تاقق دعم يه كاع ملام ينل>ادف ينكيال ةلعافلا نبا تاقام لوقتو ىلع يرتجما

 ةسازاانبااب كل كر تنكل كلذ.الولو ةفياخلا 1 ةفياخا نإ ا كتباحا ىلع زدقاال نو

 ىلإ هغيمح فاشن كمذ ىف ىلوق نكلو ةفاراز تا كل 0 نا ندحااا تاكا

 نا تءاعو تكس مث لاق اراطيب ناكو قحسا لاق هبهذمو هتعانص ترك ذا كالولو يعالا كلاخ
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 كح ءالوا 0 يداعت مك ىيداعتو كدب 00 لاَ الاق كيلا ريصل ةقاللذللا نا نظن ا

 نأ قدر افشن ا تفاوعيساو معو هنع فءضأ تن هاا لع هدلولو هل ادع |

 ىلع مارحف ذايعلا هللابو كيلا تراص ناف هنود كلتقي ناو هدلوو ديشرلا دي نع هللا اهحرخال

 بنو ديشرلا 0 6 و لاق كلادام ع يح 5 صأق كك ةأب 0 ند كيلعأ توملاو ل دموي نسدعلا

 لوشاملاقو بضخغف 2 ةفجحتشااو ا 5 دو 2 را و راق لاَقف هيد نحب نك مهارب |

 هناي الاءحف ةكقلا ٠ نع 2 0 ناسحو رورمسم ىلع لقأف ريضح نع لف تال ع تاق كلو '

 تاذ هلام 2 رمادا لاقو هن ول عحرو ع يرِسش ةفاللخعاا ا كانا ا ل نأ ل ا هه>وو ا

 سا 2 ع ف اذه . نع كيما كعضوم 2ك عجرا كياود 0 ردقإال ةنأ كفر ف ةعومس

 دف معاو ىلساسف يدع قل ا قرض م حربأال نأ نها ىانلا فرصناو
 أو 1 تاع ثالث همز هللاو لق كدارصو كالوق مهفأ 5 قا 1 قحعسااب كلب و لاقو لع لهقأف

 20001111 222525222225595 2225 ئ ئجز2ُشظظتلُظْلاْْااطساللل م سس سى | | || | | | سس م ل

 ( لع نع



 حامأو 0 كاع ع 4 هو * ةاهمو اد_جحسو افاطعءأ ه.شلا يش

 حطبأ ندا هل لي مع لكلا دع 000

 را تاو.حالف يع ن“ عراب د يرأ أمك ىلع اساللا" ت ا

 هذه يف ق>سا نأ مرد اة 1 تدق نونا 0 03 هنقا تعصف ينبجحأف

 يىلوه وشنب ىنثدح لاق يرهاظلا دمحم نب يدا ) رصنلا يرحم يف قاطم را تايبالا

 ىلا انئءفدف ًامومح تف ر:ىرشأو د كلا د اا ياخ لاق ديشرلا نب دحأ ين

 هلا عفدو قدولا قدا ىلإ دادغل ىلا نام الغلا نيدهع دال لاك يئاسار> 0 هلكو

 رب نك توكل ةعيسو 0 طة ةارلع ةضق نم ا ةثالثو هماحو هيك را ان روهشو مرد ا

 هادو ىاوس 0-0 تو ا 5 ا دعو دم رات طافسا ةرمثعويناسأرخ

 عانس 8 د عا هو>و نم لدرل نيمالغلا ن نيدهنأ قحسأ فىع لوُسر | لاقو ةقفنال مهرد فلأ

 ( 1 1 انوع انهملع اك هل الاقو جرد ىف هل اه :كو اهراتخا اناوصأ 11 ل لااا -

 يربشلا هيلا 8 مل كعل نركللا ند ا اميملع اذاقتوص هاما 0 اعإ 6 مهرد لأ هيل

 توص ل 41 2 "مرتان 0 احرد توص لكب 4 ملا عف داف نت وملا دعلا يلا 0 || 0 اذا

 0 قحسا 5 و دادخ ىلا ا امذق تك 4 تع ةءاام دقني 7 0 1 م كلذ دعا

 0 مدس انرسأ اج اهانذخأ نك تاوشاألا ادلع قي كزي ٍ 00 ليكولا هغابو هترضحم

| 

 ا رس قحسا م ءانينغو هيلا اناخدف يأر نم لكس ىلإ

 ١ الذ هدب نيب قحسأ نإ 221 اكو قئاولا ىلا اذ ادعو دار أ اع ا اب اعدف انال وم

 ا

 ١ ّق' اولا لعانا>د أاماق هدم انيضمو ةياضا رد : 1 املا طق ها ا هاهون و هياع الع

2 

 ال1 راف ريض اذ رصف .١ 5لاقف ةسرافلا ناينغي ناسارخ نهي ايرتشا نامالغ ناذه ىديساي هللاق

 ءانذخأام ينفن انعفدناو من اناق ةيبرعااب ناينغت لهف متسحأ لاقو قئاولا برطف ايذياوف ءانغ انينغو
 ق'اوال لاق# قدحسا ماقف هلانغ نم اا دغ يتح هنع لفاغتلا نحو ايلا رظنيوهو قحسا نع

 نامالغلا نا ل نارح ىو كو كل ل 0 لك رار كليو يدنا تا

 ل نام ا ا كوفاف يردأم 0 ل كا تاكو نك اهو ند يمياعت نم

 يناغ "ا كت لات رات< نسحي 0 م يناسأرخ ارت ىلاثلتاو غاب هل لاقف يناسارخ نسا

 ل اميما عادا هادا يحلل نأ تمر ولو هيلع تلتحا انآ قدص لاق 3 5-2 7 كرددعضف

 نا قئاولل 1 م (لاقو ) هتليح ىلع 0 قحسا هل لاقف لعف اا هب :امءأام ا اعل

 0 كالملا كل تاذب دق هل لاَتف اهروضح ينعنع 1 1 معان امهم كمال لاق مدت اعد

 نب هللا دنع وبأ يف :”دد> لاق ةاطح> ( ىنثد_> ) ةبوب كك 5 ا كد ا قارتفا هرئؤت

 ضع يف قولا 1 لاق هانغو قولا ىلع لذد دق ناكو ىرودنطلا اليف نبا ينادح لاق نود.مح

 هتضراعم نع اعيح ا اركب دغ يف حوبصلا ىلع تمنع دقف ةليالا نيثغملا ن٠ ا حربب.ال اياشععلا

 011 [ةضرابعا ىءاولا دع هل ناك ام لاو الف لاق تياام كتابحتوال هل لاق هناف قحبشا:الإ
 كسل يس سس 208444141016410222 لل ببي بيني

 1 كح ت2

1 7 

ِ 

1 

3 
5 
04 



 مهب

 ناق نحاس هطقاو ف تف 8 0-00 ىلع وهو هل توصلا هللا هزعا دمحم وبا قدص كادف

 ففلاو 2 عنصاف كلذ نم مكارمشلا اذه لكاس او سانا اس ل ظ ءانغ يف بملاف بملتن ا اذهايتدرا اذا هيلا بتك 1 ىل لاق مث اديدشًابضغبضفف ةعقرلا قحسا ًارقف ||
 | ايا ا ةملعل الأ 5 اع هل دسقمو كيعلب سائل || د> يف كراع ريغ بعللاو ووللا ادم 5 يف |

 مهاربا ناكو لاق هب رددح لوشو هيف قرخ# ا كلل 1 م توصلا اذه ع هللا كدبأ قدسأ

 لاق قدحسا 3 نود يددح ينندح 0 ب ىلع ) لاق ( امسحو ءامدقلا ةقئش ردن هيأ لوشب /

 ع 0 دورتي ١ 0 دارس ل فونت اركب ل كل نا

 مم ماع تيش 6 هنأ مو 5 لاق ق ا لهاح هنا كوتا لاق ممم ةمنصلا ىلع ردقأ هناو ا

 مص 2-ءلأ كح ف لاق تادخ اندحلل اهمكو ل 0 اع تولت 17 2_1 3 اه اودتيم ع ءاشأ

 مولا كلذ دعب ير لول ال] ةمح اع نر + و َق رطم ًاجاو مهاربا قف 1

 || يعدم اك 15 هم 52122 يهشل و هتعنص يف بنطل ى> نيددقت لا ءامدق نم هحاصإ ءانغب عع

 ميهار 2 واد قدحسا رض قدح الكا نين ا ل ا ميهأربا 0 ناكو لاق ًايدق

 0 ةقاع يث لكلذا 6 قحسأ ناكو هةضراعمو 00 قدسا عدبالو 520 باطيو

 هر 00 1 4ببا َن ء قحسا نب دامح يف 5 ةدح لاق ةءادق نب رفمج

 ةمزلا 4 ه4هعم الحر ا 02 ترر# 5 ءاوطا مش

 ككساوص
 حرطم نوي : نيعلا فرطأ واجه 2 دو 0 ياي يماعأ 1

 حئستو بئرشت اياطملا ماما * نداش مأ ان ترص نأ كلن "5

 (١)حضوتي 0 ك 3 ةردح ا لمرلا تافل وملا ن "144

 ينثدح يرابنالا نبا لاق ةفيرظ ةصق ثبللا اكطو ضايلا صلات هامل اتهام

 نع انانيو هيد نيب يراسل اريك اصيح را بوبأ وبأ ناك لاق دنع نب دححا

 نوطبلا ضيباا يه بوقعي هل لاقف ءابظلا نم مدالا يف نولوقتت ام موب انل لاقف ىملا دع

 نال كوهام باس ىف هاتف م ناندح اهرووظو اموطإ نول نيب لصفي روبظلا ريسلا

 | اهرك ذ اذاف ضايبلا صلاوخلا ضيبلا ىهف مك دالب يهو لامرلا يف اهنم ناكام امأ هل تلقف رقءج

 بوقةعا كلذ ركن اف تفصوام ع مي ف 0 نر سوا مفتت اذاو فدو اك ىهف سنك نم معا

 | ية, نم ءاج دق تو اد ا يبا نعالا نبا هللا دنع وبأ ند اتسا ذإ كلذ . ىلع انكو هلبقي ينأو

 | انااي هل ت تاقف بوقعي ناسا نع قامن ام اكف ءابظلا نم مدالا نع بويأ وبأ هلكسف لكشف اك

 ان امب وه لاقف حديص ةديصق يف لوقتام تاقف ىعاش لاق ةهرلا يذ ىف لوقتام هللا دنع

 || لوقت برءاا يه لاقمل ًاركفم قرطات + ا لمرلا تافاوملا نم * امف لوق, يذلا وه تلقف هب

 تاياضفملا حرش نم ها تءاشام



 هوز

 نحو ةعانصال اذه 0 اا ةمازلا 0 ا 00 اذه كمالك نم 1 نتنل

 ا 0 هللاو يناقمر ا لاو كلذب 1 قدحسأ ىلا ثحر 5 كاف م ع .ءلاو بعللاو وول هعيصأ

 لع هفي قوت ند هةيع ميهاربأ هّدغلب اع ع رد 4ماولا ىدنع ماقأو تءهذ لوش يذلا وهو هفل ةّقما رجلا

 هناف امهثنام دسف م قحسال اهدص ةدشار نب دمحم ناك ىنا ىل لاق د# نب ىلع ( لاق ) هئطخ

 ١ ةءادر 3 نب ده يف ناكو 5 0 هنا هعقوت ن م كد د هيلع يدوب ا نإ مهأرب 1 قباط

 قحسأ هيف لاَقف ثيداحالل لقنو

 دشار نب ا ظةارا. الا ا ةاالو د هياذا ناقل قدك ص نامدنو

 كك حام قئالخلا دوم“ ةباحا 3 هتجحاف يعش أم نمل يناعد

 تالا ل الاب الا شعل »< اهاهأ 7 تاذللا يثريخ الف

 اهروظي ٍِ هدأ ص غلب ملراعشأب هودعيو ة قدح٠سا ءاحم مه ماو ءار ءشأا نم ةدعدجاو نبا عملاق

 هيف لاقف قحسا كلذ غابو

 2 نءموقلايفتدشنا اذا د مع 1ك تالعكار رعش تاساو

 و 00 مدد وبا د ف ماوح د 0 يلولقاو 00-7

 ركذ هل نوحي 5 أ اهلع * هناعا دق نا ريغ 0 5

 روع فش اجأ ىرب نم اهنم عيضاو 2# اساور هذا راعثالا ةعيض ايف

 نإ ىلع ينثدح لاق يم ( ينربخا ) هيلا عج رفهحلاصو هيكسر قدحداب دشار نب نم داعف لاق

 ةمأ َلَريعَو 0 نب مهار ! نأ حشاو نب دمتش نب روصنم ينثدح لاق يماش || رمصأ نبدمح

 اسس يمك

 0 م0 ىئ 7 + الولطلا تف سعىبيا لأ

 0 الاقر نيل وح 0 0 0 و 3

 ىروحامو رضا ٍىرخ ف قراطم ل هن 5 نا ةفدلو قدعدال ءايعلاو يهز ني مكل ركشلا

 انيراوحهيلا | هج و > ًاوينأدنعم 07 1 1 03 أدسف لاق ل 59 فيقذ نامحد ريب زال هيفو يطسولا ١

 أ 4 رط لاق ذه كل نبأ نم قحسا لاق هنانغ نم ىدبملا ن ميهأر ؛أ هح رط يذلا توصلا 5

 اذطو هللا 0 قدحسا ينال امو قدح ل لاف ىللاعت هللأ 3 ىدذ#و 0 تك 7 هاربا قدحسا ا

 هدنع نأ تع ك1 1 هم سهع نأ 1 هلاك هلا رط ام وه سداو هةتعئص | ١: اذه توصلا

 هترضح ينغ هناو هتستحاف ىلإ راد 0 زعا ًادمم اانا 3 ينا. ىلا ب 3 يبا يل لاقف

 0 ا 8 ىلع نسل هناو ه4ويص هنأ م كت يذلا ةللريم يف هتقلا يذلا توحصلا

 تالعح ع تيكف ميهار 00 اهم أو ةعق راا هنن - لاق كادفهليا ىناعح كدنعام معا نا عراف

 يره“ كشلا اهحرشو هناويد ِق يو ةروهشملا هن درصق نم ريه زل ناتيبلا ناذهو 4

 0100ا174417 77 007770



0060 

 ) 0 اهل أو مغرد ىلا ةناع هلكسملا هذه كلم تررمشا دقو ىلا ل ا
 رض اعيج نوسملا نك لاق نود نب هللا هع وبا ىدح لاق هس 22120 6

 0 اق االاو فرتدللا د وهدا رض ناك هناف قف الإ موحد مهاد و قثاولا س

 قئاولا ناكو هناطي نأ ىلا هيدب نين نم لكس عرف و ينَع اذاف م هل 8 ا 31 3

 عطف ه>ح دق ابرش ن م قلاولا عرفو ينَغ غاذا ناكو هيد ا هولا ناك ٠ هل اعفر كك 0

 هذي نا عضيو عطش مث همئزف تدب ضع يف كو نأ الا 0

 تاون ادقلا ضراغو لاثف ةحن قدما هلك ذ ا نعى ل يحي ( انربخأ )

 و اص ُُق هعزاسو ءاتغلا ىف هلداغو هرااني يدمملا نإ مهاربأ ناكو ا 1 فصتناف 2

 ينندح لاق دع 8 يأ نب نادم 20 لاق يف ( قي قحسا دعز تاور هك

 ميهاربا نب قدحسال لوش ا دش 3 د. ىل لاق لاق كلام 6 هللأ دنع نب ل

 اناف د ملع اع ىتأ انتل قحسا هل لق ءا انغلا كير 2# كك كك. ماعلا يدوملا نب مهارب ا نأ ل هملا

 رك ناسا هلا اغلا ةواللح نأ عر هناق هل لاق هيض ةدايلا ىلإ ا

 هلاح ىلا ةفاضالا وه كلذ لعق أذاَف 2-2 هزدمل هام صعب طقس اا كلذ لعق ندا |

 كرحلا يمس نأب هنم هش فوذحلا هن ناب دشتخ وهو تاكشلا انك الا 2000

 تاغل: نم اذه قحشا لاق يدادملا كسحملا اذه ؟ءانغ م مهار ١. ناف لاق مْ ةيولع كحضف

 للا مكان كرر كاتم لومار مر ككل يلا برا خال هك اذا

 لحد تح ةكاملا ع قب ا ند فخسلا ف ةىلا وهو ينام خلا َُك ردا ءءانئع يمحسأ نأ

 ىرجامهي اع تدعم ا 0 ةيولعل لآق 2 < يهالملاةلمح ن ع 0 هك اجلا ةلج 2 ءانغلا

 0 تا 2ر2 كياع 00 ميكبلا ىلع مج هلق تلف تا ل

. 

 0 م م م مسح ل سس || إس سس سل سس سس سب يمي م | آخ

 طيغت امش 1-5 6 ٍِ هربخأف مهارب ا ل راسو لس 0 د وا 33 4م اع مسقأو 0 هماكف

 قفص و كح كلذ" يل 2 اح لك 0 ا كا نباهءاح من 0 مش - حقا قحسا مشو

 لاقىلفونلا 5 يلع ين 0 لاق يياوملا ا بليح ) 0 2 هلوق ن م مها 5 ظرخل ارو

 مهاربا ن: قدحسا ىلع 02 ذا روظلا ا امون ل ىلا يف ناك كك نس لن ينرتخا

 كّد 2 يي لاق هللا ءأ 5 ه لق ل لاق ةد اح كلا يف 1 ٍِ دق لاق هناكع توريس يبدوملا

 ينينغيل نالش ينأ 1 يئاشنإ نأ اهّرَمو نينغم نيمداخ اناكو ناماسو 0 يدع كي.ءالغ 0

 يديسأب لَ اح ادقأ ةعم ب رشاف ك'اكع رسسس هناقىدهملا ن.مهارب ا ىلاَو اطن'و كيلع يتاح 5

 #* ينم تصهذ دقو امدلا نم تبهذ #١ كال وق نع ينربحا هلل قف ل [ اذاف يش َنَع كلأسأ

 سدّ وهنأ الا هيف هتدتشأ ىذلا ل12 ُِق زوال 7 0 5 هق هك يت 1

 12 دلاءالك ىلع را راصو مالكلاحبق اهن ا ا ناو رعشااو ندالا عطقتا اهدع و َتد هذ تلق ناف واولا

 تكاددتسا ناناهانا كتلك كو كيلا 0 لاَقف اذه مهارب تكا ا 2 أ اب هل تلَقف
 ع

 اراك ايلممدنعت.ساجو مهارب ا تهل 7 ىلع هيام ىلع كءعض وأ كلذ لمفا لاق رعأتت و يندر أ



 (هك)

 2< 0 كا تناك ةصقلانا 2 ا 0 5 ذف قحسا نع يباوملا دع ندد ظ ظ
 0 كاذب رقي مل ناف اهف هئطخ ىلع قرا هتف نكات نع هلاسأ نأ لاقك | ف دازو |

 ' امو نينموملا ريمأاي تاق ججتخبلا يدنع لدعي هناف همالك نء نينم'وملا ريمأ ينيفعب 5 لاف ةيولع 15

 اخذ نظف ماقو هاف يلعغو كدحضف بره هدو هب يعالك كلذ ل اعد هللاو دق لاق 5 ١ لاق جتحبلا ل 0

 0 ىلإ يال هل تلقق فيسلا ىلإ ءدسب برضف ةتيضغادق يلا يبماملا معاربا نب قحسا
 هنربضح ةفياخلا ماكنا دحأ مدقيال ناكوكاماف هنذأ ريغ نع ءزم هيدي 10 ةمح ماك ال تنكاف

 لع ان دع 1 ىلع نب 9 ( يفر 3 )هل الالحاو ريمالل املظعت هقيس ىلا 00 نهولا هيف اب

 لاقهيبأ ن ع قاحسا نب دامح انثدح لاق يبي نب نيسحلا 0 مساقلا 5
| 
 لع درع اع 0 دق ةيراح نو رنع هساحم ىفو ىدبهملا نب ميهاربا هلاعو نومألا يتاعد |

 م0076 1201 نم تعي تاكد النا ره نافدلا نينه ءراس نعارشعو
 ًاطخ عمست له ميهاربال لاقف نينم'وملا ريمأاي هللاو ما تاقف ًاطخ عمستا قحسااي نومأملا لاقف
 | ميهاربا داعاف 0 2 آلا يف هنأو نياسع وما ريمأاي هللأو ىلب تاقف لا*وسلا ىلع داعاف ال لاف

 نينم هيولارب هءأاب تاقف طع فسللا هذهيفام نيئمءوملا ريمأاي هللأو ال لاق م - ىرتترلا ةيحلتلا ىلإ ةعمد

 عجاف 1 عملا لص ميهاربال ت تلقق ن ا نه سماق نأ 0 نيعلا لعق !| والا يراوحلا 7 |

 انآ 2 كالا كب رخو 2 ةلرلاا برشا نام نإ هوما ريما تلق طخ انوهام لاف م |
 قدسأ رامأل ميها ربا مهاربال كلذ ك6 1 ل انه نائم وللا ا مم لات الملا ف

 ريمأاب كف دش لاو هب راع ال 0 ا نيرشعو ارو نيناك نعد ل من الحر ناف اهدعب

 5 لاقو ةيوستلا دساف ى م اهاك رانوالا ف ناكو 5 ري قى ىد كا نيسحلا ) لاقو ( نيئمءوملا

 ةظحب> رفعج نبدا ا ( 2 ينانكفدمم ايأ اب كرد هلللاقو نمل نينمءوم ا ريمأ برطف

 كدر دق هنا تدطالا طق قحسا ينانغام لو قثاولا تعم لاق, نو ديم ى دلما ينادح لاو
 ١

 ملاذا هريغينرضحبا هنأو رمد 56 رس نا نآتنئطالا حرس نأ ءانغ نعل هنعوس الو كله يف

 0 علا قدحسا تيأر يدنع اءمتح اذا 6 0 برطل 1 قو يدع هم د22 ٍ ا رضاح 5 0

0001 
 تايش كر لان ولو الع 14 ىلا كالملا 3 نه ةمعت اقحساناو صقل ةيلقا 30 نهثكار أرو

 ىحين لع لي لاق 0 0 ) 0 ( يكلم رطش هل ن و ىرتشبإ مم طاشغنلا و

| 
 0 7 د هاا || ليحأ عم.هب 4. || و 5005 ا نومألا ىلصو ا قدحسا ل | 0 ْ

 2 0 لاق هل ن ذاق ءاهقفلا عم كوخ دلا ىفهلنذأي نأ نيحدعب هل اس مح " كلذولا هباح اف عاقلة دار 3 ١

 خفر ونوال سولح نورظنلبم 5-0 1 رح>يفاس واح ةيواعو قرا تررع ريع كبل 0ك ا ا |

 6-2 هيشاع قحسا دب يد 18 و كا وس ةلعو, م مد 2 0 ى لخد ذإ هدنع ن 1 م نانلا |

 ىضاق لد اذ 2 2 1 5 وقاب لاقو نيم ةيولع داكف ن لوم 1 يدب نحب ف4عم ساد

 3 ا ال كلذ ىلع 5 2 2 هاا ياذيب نيد اساح ّئىد نغ“ دب ف هدو ةأقلا |

 نوم الل كدعضف لاق درسا 2 ه4عم زا صلاو ةعطا مول دا وعلا د ْق هل د نأ نوم أملا ْ



 ( ةو)

 سس و رص
 ىبدعتي ىرغا دقف الهج * بسلا ةييظ ىف قاع

 بطلاب ندعفشي 7 ل ام تره نيح اهيلع تت

 تيجامأ تاذ :رك © اط رع اع عد

 باذذلا ةودع ىقوت تلاق #خ اهءاتاب تمم !ءاكف

 ينادح لاق نوره نإ ىلع ) ينندح ( صبا 34ر2 يف ةبام تلا لقت 2 مهاربال ءانغااو ركل

 يظحاو هيرأو هت داك 056 يبدوملا قحسا ةيراح نهد ٍينادح لاق ىدزيلا ىدوم 0 دل

 ا هنع 9 كدا هللاوال تلاع ءان 3 ند كالو 2 00 قص * يأ ل تاقف اهتمقلو هداع نهد

 كللذو ادجاو ا( وهدا طق 90 تذش | امو كلذب لما ناك طق انوص هبرأ وح ند ةدحاو الو

 |١ اقاعم ادوع ىأرثهف ماني ناك تل ىلا لخ دو ناركس نذثم وهو ةفيلخلا 1 نع فرضصتا هيأ

 || وه اذا باللا تغلب اًملف تحرش مالغلا ينءاخ نم دب ىل حص مالغاي همداخ لاقو هدب هذخاف

 ٍ قونسو هول 8 رفختسا دقو هددردو توصلا اذه ع وهو هذ ْق دوعلاو هشأرف ىلع قاتسم

 تكس وص

 كك وكلابفرطلا طسو * بهذيال كلبي الأ

 5-3 رقي الو ودب الو د ل ال حب د مهو

 : هنم عرف ِ ملف هنع هذحأو هلم عرف يد 6 تفق وف كسمأ هن 1 قأ 0 ف املف

 ةفقاوتنأ ؟ذملاقف ١ د ااا تاقف ن 5 مالعاب لَم ىدلط نو 0 هدب نم دوعلا عضو '

 دسم

 11 مق ول 31 و3 هتدنذف هي ع لاقم 00 بصضصغمر 2 1 اظاؤ 5 توصلاب تادّتا 0 تلق

 ْ كحال 00 0 مف كال ا ةمق هيف كياع تيمتب دو لحذو 2 دقو ىل لاقف

 ع ائغلاو نعشلاو روم ءلاب عا مه توصلا اذه ن د تل كرو ىلع 2 3 هللاو دقو هابأ

 مهارباهدنعو مصتعملا دنع تنك قدح اىل لاق لاق ينأ ىل لاق لاق ىلع نب ىبحي ( 800
 ىانلا عماح نبا كا نا“ :موملا ريمأإ لاق ّ 4ضعرب لخأ عماج نال انوص مهارب 5 ينغف ىديملا أ

 اة هاف فدخ اف 0 ا رم هللاو تاقف ةصاخ اولا اذه ىفو 0 هفلخ نولح

 دد.افو رفهناصقت ىلع هقول يددساي تاقفنيئموملا 0 ا هنلاو تدك لاك ءازد الا ماب توصلا

 هد رو هددربلف يناثلا تدبلا 2 هنأ ت تاقف ةباصالا 2 عمطو هماقاق لوألا تلا داعاف نين“ هوملا ريمأاي ١

 مهأر وقنا ةعاش كو وع كح هذه نينم مولا ا تاق 4 رذاق 4 ردق هتمسقو هنا : 0 ند صقنف

 2 و ةلكسم م فردال ءاج ذأا قير طىف 1 بأي: ٠ ند هاك نيثالث ن ع هلا انا 2 نملك

 5 "ارح لاف ىلع ب نسكلارب أ ادهع ) 00 ( هافعاف همالك نم نيم وللا ريمأ ىف فعل أ لاو



 (ه4)

 دعب ىالوم ناكذ كيا مقو نبأ 5 8 نحالا يعور توص اذه لاقف يالوم ىلع ل 3 قا مث هديب

 ءانغملا لقن دقو هيف ةلعاا الو هف رمإال امور انط هحارختسا نم ا 0 تنور لوقي كلذ

 لاق ىسوم 5 دع ين'دح لاق 1 0 ) هيلع بف و هف ع يح ةدقلا تيكر لاو يل مع

 تددحوو رسعالا ةيولع ىتثد> لاق كالام نب هللا د2 ا 6 ور نب هللا هع ينادح

 لاق ليعمسا نب نودمح هد نع يماشلا رصن نب د#ت نب ىلع نع تكلا ضعب يف ربخلا اذه
 ظالم ىلع الزاز_ ق>سا مدقف مهةذحو بارضلا اورك ذف قاولا دنعاموي نونفملا رطانت

 ريم اي قحسا لاقف كنم دمتو فرح اذه قئاولا هل لاقف مهعيمح ىلع ةسايرلا كلذ يف ظحالملو

 قحساهل لاقف ارضحاف اهب د 1 قلل ا كك حالا نإف اءمنحتماو اههنيب عججا نينموملا

 اهل 0 ارا ةنالاع يحس لعفا 1 لاق امه يشب أمحتم 0 هقو رعم 0 تبارمغال نا

 ن٠ قئاولا يىحيف ظحالم هنع رصق و لزاز مدقتف هيلع ارمضف * بيسلا ةيبظ ىباق قاع *

 ال لو سانلا ىلع كلبحي نين» دما يملا هلا امم طظحالم هل لاقف دحاو ساحب ف ا

 لف قردعأ كا الا يم تر نار ند ل 0 هنأ ني:مءوملا ا لاَقُف وه برضي

 هباهو و لو طحالماي لاق مى * ةقيطلا هذه نم دج ام قاعتيال هب يهم نإ لعو

 3 ا أو |[ ال وهق تاعتم طب 2 راوالا طا اذه نانو 1 وألا رع لاق ظحاللم كالذ لعفف

 ينغف كح تاو عل 5 0 لاق 2 2 ىنغف هعقاوم فرع يح ةعاش هس - درعا دك >أ

 دحاو عضوم قد نءدجر + مف ةيوسنلا كافل اداولا كلذب قحسأا هي 0 انوص ظحالم

 تءارام هللاوال قئاولا هل لاَقَق نيت د ىلع ردحو دعمت هدبو ةدحاو ةر نع هافوتسا 3

 0 تال ءىث اذهنين.'ول ريمأإب تاوبه لاقف ىراويللا ىلعاذه حرطا هب 5 :
 هالو مانع 0 قربا يدي نك 1 00 ذيلهفلا' نا ينغاب اما نط حاصي 5

 عحرف 5و1 م ض١ شوشف هدوع ىلا هفلاخ ُ هنأش ضعبل ماق تح هيقرتؤ هتعنلص ع قاد

 ىلا دساقلا دوغلا كلذب برعش كزي ٍ نادعلا اهسلاح ىف حاصت ال ولو يردبال ودو برضف

 | ناهزو هزو هز لاف 6 هيفام فرعف دوعلاا نحتماف ةصقلاب كما ا هلحر ىلإ لع ماق - َع رك

 تذخأ 5 ةباورلا تأطاوت امل هم طاخلا هذه هيطاخ ند 7 لص 0 لأ ةلصااب هلصوو هز

 6 رعش عا هطيل“ أ تلو ينم اذه ىلعىوقأ 4 نو نأ ىلع 5 تاقو هيلع امر يفت

 | عضاوملاو يح فك د الا تاقرط ا عضو ضرالا يف قب مل يت> 4 ةك

 ا اان اهنم ءيث لكان ةاسا ىلإ اءاذأ 0 ىلا

 هده نوع تم نلو 00 قولا 1 لاق ا هب ىنغلال يد اذهو ن قرت ل لا عضا وم 0

 اهوا سلا حاخام طسلقهل 0



 توون
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 ظ 4ع ع يذلا توصلا اذه هقيرط ىايق هافوتسأ ناد هلت اقف دع لع تلق أف هتعمس الو 0

 ١

5 
ْ 

 نيت ؤملا نيمأ اي تقف ليقتلا جرطأ يف لاق تنأ تيرح ةقيرط ىا ف تراسل تاش 1
 ا هعاشرأ 2 ارد وه سداو اح نه هير اض برضل و المر هينغم ىنغلا ثتوص ُق لوقا نا تدنعام

 ْن لا 5 عا نيئمؤملا را ةدص لاقف ىدعب ىدوملا نب مهارب ا 6 لاق هياع برض ىذلا

 اع و اذه هف رعم نط ك1 كل مهوبا لبق اني 0 نآلا ا ع هل تاق ينطاخغف نب

 97 لاق ىلودب ءادتقاو ىلإ ى اعاما روح نك 0 محملا تناكلغلا هلو 8 ةيحو ه4 ا ا 4. ف

 3 كلذ ف تانك رصح ن 328 لك ل كلذ باهذ ل تادهدي لمحو تعم ف قد نوما

 ا
 ينأدح لاق نودمح نب دحا هللإ دبع وبا يف نادح لاق ةظدحح رعد نب دا ) ينربخأ 0

 0 1 هز رط ةءالو 3 00 0 ل يبءدالا نا

 0 ريغ 2 ابريل ١ ا د١ 0 اش 0 ا

 نود نبا 1 امهلضشبو امهر 0 كلذ دعل ناكو اهينيحتادلا و 6 دعا يبءصالا لمحو لاق

 0 ؛أ نيبو هني 00 نا مزاخ ن نب هعزذ نيا

 ل 0 كا 0 ١ ةماز نيا ١ هلاك ا اذا نم 3 اب عماح ن 7 ء١ هل لاَمو اطااختف كيشولا ه1

 5 نيدصه لاقو هنئم كلذ ليقف هيلا ىتأو ءالوق ةل 9 نب مْزاَخ ىلا ي 2
 ع

 اهاهع ثااؤ ا 5 ا 37 ةحان ص ىدنع تناك قدسا لاق لاق يبا ينادح لاق كل +
| 

 ظ تلف اذ يش راقد فحل ىنايب اذا ىلزيم يف موب تاذ نأ انف نوما املا هنو 2 مصتمملا قحسا 1

 0 0 هل اهركأ ذ هدم وح انس ترهذ تلمت# نام وال م ا اذه نم اًورظنا

 اى رظنو ءالبلا هرق تءلتقب نلخلدك نحيل اناو فانا ىلا: تينا لوشرلا ي يضم املا اب ىلإ

 ارخأم ةغمسأ تاَةقث وه نإ فردا كت 3 ء ىناأسو تنكسف ن 1 ىهجو ريغ

 0 دق ىه اذاف تبرضو هتنغف ةراتسلا ءارو نم ةيزاج صحف كالذب هللا ءاش نا نينم"وملا ل

 ادع نش والنمل تلعن رتسا انوع .ندارق ل 05 اممم ىتدز تاقف ميدقلا

 هنآ تفرع: هننا تحدنتو هتيمح اني تلف كلذ تلد كنا نق ناك ةيراض ةأرقالا روع انو هلا

 كلذ تاق نبأ نم لاقف ةبراض هتبحاص نا تماع هعطاقم ةدوج تيارا !ءاسالا يش نا
 تقدص لاف ككشا رف ىلاتنثا نوكل رخام وعتتلط * .ءازجحاو هعطاقم تظفحدق اهمال ت

 يناثدح لاق عغاما مهاربا نب قدساىنثدح ( دم ا تدان )ام رع اغلا

 حبلم انوص ةيءورلاب ينفي ناكو يور شارف ءانفلا ينماع ىذا يال ول ناك طااق اننال و ىف راك

 .رءلا كتاوصا ن٠ رعش ىلا هياّشاف يمورلا ندللا 3 يدَح قراخاب ىالوم ىل لاقف ندللا

 0 قحسا هيا راصو كلذ تاعفف هتف رعم نم عقب نأ معا يبصوملا قدحسا هب نحل :ما قح أ

 جرد ىف هايا هتينفف كئانغ طسو يف يعورلا ندللا 0 5 ىو ىلا ثعبو ماقأف يالوم

 هم راع عقويو هعطاقمو هناز را دةفتيو هءسقيو هعبفتي لعحو قحسأ هيلا ينصأف هلبق ترم تار د

 رمد

 ( نم حا ناءالاا 80



 ظ 6 78 (ه*؟)

 | نأك يعانم يف تيأر لاق هيبأ نع قحسا نب دانح انندح لاق يبهملا دم نب ديزي انثدح لاق ىلع
 لوف معليا ي ا 0 00 دس 1 عرف 6 ف 6 عسا اناو هرعش 2 سلاح ا

 وهو قدسا تام دل ناك كلذك و د نب دنزن لاق رعشلا ينثرو هنأ هل هن 1 نم ضعل كلذ

 اا انيدتعت لاو دب نع" نا معو ين ىلع نب يب( ريخأ ) هنامز لهأ رمش

 أ 0 2 00 هبرضض تحاعت تح ةصاخ ىلام نم الزلز ارودنم تيامعأ يأ ل لاك

 همهشو داس 3 نتف: كرار ىف تاكو لاَ 0 0 1 دا يوس مهرد

 58 يوقأ همالغ ناكل ىلق هاف رعي مل توص ىل اع هءالغو ع نرد ول تح علام أو ةدالب

 الك عل ]شاملا دع( يربح ةتلاقس ا ا هل 5 0 همهش اذاف

 ق--!نعىلهادت نب ذيزب انثدح لاق ىلع نب نسحلا ينريخاو قدحسأ نع لضفلا ىمع ىنثدح

 م هةر تذ هتاف اط يناعدو ةعلو نارف انأ ينكي ىل راح وأ رداد 0

 ينأسمال تلقف تأ ل و رشا
 كارا 0 نيو رع نار رم + ملوع س ١ نافس أ نا و

 هل تاقف كنا لاق هزيجأ الفأ تلقف امتي هتلسرأ اهناأل لاقف اذه ريغ سلأ هل تاقف قحخسأ لاق
 ا ةعلو نم ريخ كردقو * ”ةريثك توب ن“ 0 ظ

 مولا اهواعر هلا هب تراظّا ام اللسدق هن 00 تم يتأَو تنا أ تنسحأ لاق مث كحضن 34

 باش غلا ناك ولو 1 قا ءلا تر زارط نأ كنا كب حاعو هاجم كلمحم نا ان

 مرتو دود ولارسست ةيقب هئمو هللا 0 ىلعو ىدبر ىنيو يفرع يدحاب كل هيد ارال رخل

 لاف راك ني اهلا دنع نب د5 ا ا نئفحألاو ياهملا ديزي طظفا اذه دوسكلا

 ارا 00 ا فلعل ينادح لاق ةيش نب رمح َّى

 ناءةس يبأ ة ةعاو ىلع نك هللاو ال لاف كل اهخحطن رأو و>ج ند ةقلف يف كال لح هل ينالككلا لاتقل

 2 دح

 هآرب اللف ا رظني لعدف ةييالا كال 1 هيلا تفز 2 2 0 نايفس وبا اكو هوغدوا

 كراو-ن هفقلف ىل يلاهف يموةق * موع 1 نايف د أ ناو لاقكلا

 يقدح لافيوأي ينثدح لاق ىلع نب يحي (انربخأ ) هلبق يذلا ن 0 ريذعا ىقاب ر 1
| 

 تاعر لاق ت ف[ اهو تاق 0 | ايلا ودك قأ لاقفىل ار هس أمهف ايبا عا تدل |١ لاق قدحسأ

 ديزي نب داس دح الاق ىو شئفخالا ناماس نب لع( را كالق عرب مل ةرفغق

 لعتا> دل وق نعول قدحسا ب لاق مالا || ة هْمادع ناطاس /| باد صا صضعا يف 50 لاق در ملا

 اقف ده انينخم عسل ا ا لاف 1 برضي ه ريغو الامر ا هماغإ ديقعو هوب نومألا

 هلت تاقفهئس>تساوهظر 5و همص وف مهاربأ ي ا 4 ا لاق ير 50 اذه َنَع اع و رم ا له

 5 ةقرذ ينالسل تح أ قالا الانا كم بأ رو أ 0 تاداا

 9 تاوصلا ادهدذر اديقوا ت تاقف كام اذ: قا لوق نم كلذ كيعنع الذ ىل لاقف ىماع ّق ذيرعلاىلا

 يت

 تءاراملاةفهتيار 2 ْن 0 َتاَقِف ه.اع هب راض برضو هيف 0 ان | هتينغ يذلا



 )١هة(

 كَ ككل بع (انيخأ) مثرد فاأ 0 ا هيرخ 2 0 1 ىلا 1 روصنم

 قدحسأ در ا هءادع) ةشئاع نا 22 0 لاق هوم أ دج د لاق يديزملا سايعلا

 تت 5 دعأ ف 5 ت دعا نكاف ىب 0 دمع انأاب ايه لاقو هب بد رق نسولل ا 8

 نا ارح لق يلهملا دمحم نب ديزب تدع قالا لعن دج لا ( قرخأ ) بادآلا ان

 سيلا هن لأ ىلع قام الوله ام نع باغ قحساو 5 ليا سلا ه باش

 ني عم اذه ًاهتذو ةفعو 00 هقب هلمم ا اقءامفلا هل لول ءانغلا نم مهدنع هب روشأو

 م5 <> لاق تادولا نا ايعلا 0 | كل م لاق لع / يد ) ا ( 0 هلقعو لو هال

 ردعتف هذم عيسألا؛ ةشيع ع نب نايف 4س ىلا ترس لوَشي ىلصوملا قدسا تةومس لاق هب ف 2 م رذعملا

 هتيانع ن : يداوم هفرعل نا ا عير 2 : لصفلا دع هيأ ف همأ سم بعصو ىلع كلذ

 له ا نم دمحم نأ نا لاقف يف اا و لعفف ين دج هبلا مْدَقَدي ناو ناطلاو بد 5 نم يناكمو

 د رعشع ه2 ىل ضرغف كلذ ِق هلأ ف هب يك "دحام هيلع ل ضر تاَقف لاق 0 0

 مم لاق هب يناثدح محب 2 هللا رعأ ل َتاَقِف 1 صرف ع ىنئدك هلا تيفي املك ف

 كوعنر 0 10 2 لاق ء 6 و عش هديب دقعو ١ لاق 0 هيو تف 6 هدم دقعو

 كف ىلع هدف كددتنلو تب نوح 3 6 ل ن“ تب رام 0 ل لاقو يلا كحضو د

 اك 3-3 لاو ىلوحلا يد نإ لع ) ل ( تيدا كَ لاح 1 يي م *« ىلا رصف

 تك لوقي لصوللا قدس امس الو يدك فج در نانملا أ 1 نيسحلا
 يل لاقف ًاريرم - الحر 0 هوب هيحاج تك رقاق فام يعمو ريرضلا ةيواسم يأ ىلا موي

 مو 2 كلل تاهدح دقو ثد د 3 ىذه تاع ىعفنل هنيحع مون ينالو دق 0 انأ نا

 ا اطيح دل كلاقف- ءاك ,ةيواعم وبأ يف هلع 0 تل 2 دو لخدف اهمأرق اذا

 ف ىلع اقأ م الف هلام و ني 0 1 ثيدحلا 2 ءافعض َََق .اذه قع كلو تلعح

 تضاف زانيد "املا ار ف مك | هل تاّقف هب هتانعو هفعض كد هللا ناسحالا 3

 ىلع ىننددح ل لاقىلو ةحأا 2 نب دلع قرح 0 حرشلاو تكدر ا هيلع 0 رئو مالغلا هنا

 يبارعالا نبا هللا دنع 2 فققو لاق باعث ينادشلا ىح نب دا 0 لاق يدّسالا دمج نا

 ا عباأ لاق 50 1 ىلا ي 2 أ لاق هللا دنع انأاي نأ ىلإ هل لاف : ينئادملا ىلع

 ندو هلام قا د كالم ىلا انحا.شا لمح

 ناتو ع 2 مهاربا نب قحسا دمحم وبأ لق هلا دع نأ [ ركل نمو هل لاقف
 قحسا ناك هرق ف لاقف يراسالا مساقلا نب 2 باعث نع ريكا 0 8 ) دقو ( يئاطلا مام 1

 رداولا باك 27 اع ىنارعالا نا هل 2 امد 1 ةنس لك يف ىل قالا نبا ىلع ير

 هدل_ه هشدص هل لاقف هل قيد هعمو قسرا أد باب ىلع اموب يي ارعالا ين 5 هطخ هل هند 7

 نب نسا( قالا ( 0 ندهو هلام لك كح ::ىدلا وأد هده لاَ 2 قحسا لي ينا كّسّدص راد

 ظ
 ا

 ا
|| 



 را تيس

 )٠١ة(

 00 هلو زاححلا 2 و هيلا رقتش 0 مذاتسأو ةعاممجا خا شن اكو < 0

 هيفعمح راتك فا عدلا ىلا :نارطصل 2 ناو ىلدوملا مهاربا ناك دقو همدقتم ةئمح

 مظع طل عباصألا أ يف هيف انتآف 4. نأ رد 1 لا تالا ءانكلا هما 4و ا مدقلا ءانغلا

 0 ؛اصالا كرتشنت امعز امف هضعإ هوغو ادد اقام تالذ ٠ نم هانجام 1 قى

 ةئص ىلع هرج فرب ألا ب2 ىلا ج حا ام كا تق رتشا ولو لاحم اذهو

 1 امئامع ةلاسر يف هترك ذ دقو انهه هءضوم سيل ليوط اذه يف مالكلاو رصنبلاو يطسولا

 قحسا هلعف هلك اذهو هريغ نعهب ىنغتس ءاصقتسا هتيصقتساو هسا اذه حرش ىف :اأس - نم يناوحا

 الدو دج نمويدإق نمو نب ديلفا لم لكوألا هتمسرام لك ىلع يلا ىح هزي هجرحتساو
 هف رع 2 اراك مط اد ريغ نم روهدلا هف ا وقأ دق ىف هئهذو ةعبطل يتفاوو يق.-!ولا مان 0

 ميهاربأ نب قحسأ درع تح لاق محملا ىو ىلع 0 لح لاق ةمادق نب رفع> ( ينريخاف (

 0 اني هل لاةف ترض تمضصم نب دخلا 0 هلآ وأ ىلدو ا قدس لا تعض نب

 دك ىلإ كلعرم لع ةرخانلا يهه يتلا ةداحلا ةمغنا ا 1 اوادح سانا ناول تتارإ
 كروناذا ناكو نيتميظع اًمناكو اند ترمحاو ا ل ةليوط ةعاس ًاحاو قحسا ىف دف هلم جر

 عا ًامالك نوكال اذه يف باوحلا نسل اا انف اني ةعولو ريكو ار عا اذه لغم هيلع

 هلباقو 0 ناك هنال ًابضخ» هْنَع 0 لحق 3 م نأ كتير تن رص 5 برمذغلاب نر

 لجحّرلا اذه 0 0 اني يل لاقو هبيلا راصف ى 2 نع لع لاق هنع ش نسحال اع باوحلا نم

 لاول 0 00 ”ىْش وه اعاو هتحيرش هلثم طذتس نا.ةءاع غابي مو تعمس ام ىلا

 هينطعأف يش امه كلا رج اذاف قيسس وملا ب 3 مط نومح رش | ريق ا ١١ نا ينغاب دقو |

 هسا غو ايلك راح . مات اذنه ترك تااغازو اه. .. 'ىش هيلا جري نأ لبق تامو كلذب هتدعوف

 اا و لئاولالا تي رانلع هنلس تسلا ها هع رؤي يع تحعأ نم هنال هلئاسفو
 ىيسب ولا يف ةعوضوملا نتكلا نم هدعبام مث ةسدنبلا يف ل و11 سلفا تاتك رع دعب الا هتفرعم

 هلا حاتم“ يب هنع دع مو 3 ا هترقب هطنتساو هللا 0 كالذ ٍِظ ع

 هنأ ز زجعمو ا 0 ا اذه دع نيت م هؤىعالو هلا لذ دم هل الواد هآرقي مل 1 9

 قحسأ م 5 هلواد> مها رخو اهضر عا هنو مسبع هزيعكو ماك اهلهأ ىلع هلضف هتعانص يف

 ميهاربا اهيوهف فدلاب ينغت تناك يتلا راشوذ اهنا موق و كعاح اناناك يرلا ل اننا يا نعا

 هذه كهاشنم ميه هأ 0 ا قدحساو املا | ميهاربا نس ديت ل كلت 1 اذهو اهجوزو

 يف ساغأ ىرهد ن 1 لاق قحسا نع ينأ ينربخأ لاق مجنملا ىلع نب 0 ( نرخ

 نم أزج هيلعأ رتاج هلا ح نبا وأ ءارقلا وأ يف ا ريصأ مل الامال ل

 وص ا 'مذخ اف ةدهش 2 ناع ىف أ ةنالث 3 نير داع ةازاز ًاروصنم يف مث نآر ملا

 هملعأف يبأ ىلا رظأ 6 امنق 7-2 يي امدشانأف ةد 3 و يمد لا يق 1 نيتوص 53

 درا قوموما ارمأ ىلا ت تح نولفلا نال | دربك ىلا و تان امو تنقل نمو تقلصام

 يضل
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 هنااا

 هد ةراتخملا ةنأملا نم تسصصسل وص اج

 اللي اررصق وشما كحو ان الم 85 الا كبا - 00

 الب دبه مبيشلاح بص تادآو نإ ايصلا قار هل - قى
3 

 ورم ا قحسأ ن 3 اها 6-1 2 يلطس واب ليف 2 "يان ر نا 55 قدحسال ءانغلاو ا

 7 مهاربا نا قدسا را 0

 هدو اود ا كف هب عل علو د.شر لا ناكو دمحم أ ىنكيو ةحا ا ف هيلا ىضم 0

 هلحموبدألا ن 0 0 5 3 0 0ك م فار نإ قدا هب هيدع ايو 4. 3

 ا ففدوب اهمق ةياع ل ادي نا رو نكاح يق تارمو رتل فاعلا ةءآورلا نم

 قال لك هناف هئسح ناكام ىلعو هيلع كاغلا ن6 ناو هن مسوبام نار ةمأ ناكف ءانغلا

 بخلاو ىتب نب قل 0 ؟ قل هناف ريلظأ اذهىف هل نكي مو ءافك أو ءا رظن هتاودأ را

 موءاعمو ا 7 م> هم :ءانَص لحأ مامإ وهماهراناو ها يس موماع لهسو اهحوأف هه را ع“ سانا

 مهدشأو لا 0ك هنأ ىلع قر اعل قئاو 1 دهشيو ماعلاو صاخلا هنم كلذ فرع |

 3 ىغأذ نأ جيه كلل م 0 0 نأ 0 و 3 هد ىهسا 1- يب دب 0 م

 هر و ها ل ذب ند

 يور دقو 5 ةاضقلا ءالؤه 0 انيق رك د ا ففيعاو هب ىلوأ هناف قر دحت ءاضقلا

 ينأو دعس نب ميهار و رش نإ ميشهو ةثع نإ نافمو سال كلام لدم هر ىتاو ثيدحلا

 قضاءان اا هتهأ رك عم ناكو زاحللاو قار ءلا خويش نع مربع ةدايع نيا حورو رردلا وادا

 0 لا هنع ل نمو هناملغو ه«يراوح لع د لك نع: الح مهدنأو هللا قاخ

 بياع ردشإ ا ارك هرامو هم رطو ءانغ ١ سانجأ حمس يذلا وهو مريع ن 3 ء الضو هل 8

 ليقثو ليق ةثلا 0 ناك اذه ىلع م ًاعدق نكي مو ه كعب رع 4ب قاعت الو هلق 0

 كفرا هناتك يف لوشي هديمال نه وهو هنا 3 0 اذهو فرقا فيقخو فنقطلاو ليقثلا

 كت لا ىراخا د ردالو رصنبلاو ىطسول ولا ىلع مباصألا رك ذ يف ديزبال مث يناثلا لهرلاو لوالا

 6 ىف رثولا قالطاب هيف أدف افانصأ لوالا ليقثلا لعحف سانحالا ريم ليها ف قدس

 أع اذ_ه اف مث رصنب ءلا ىرح يف ا !ب ناك اع مث اهار + يف رصنلا هنم ناك اع هاللث مث رص خلا

 يذلا اذه اهم لوالا 0 1 نيف ص د اا لعدد مّ هن رب 0 ىلع يلع س ولاب 4يم نك

 زيك 3 00 _ق 0 000 هارج و 0 0 0 الإ 0 يناثلا كيلا وجا ركذ

 يحب ميم اب 00 نا 2 نهد ةءاج أ دقو هنإأ 0 هم صا 0 نع 0 هالعلا 0 كالذ موه



 : (:8م)

 لمح الو.ةرف> نم حيذي * .الوحازقاادرابلا برعشيا

 لامنهباضط اللعاب رق * اعالي ةدرت هناك

 كلا نال اويهوت نامنالو ناجح لان نادقالا .اطوب رم هيب تأ" لن نال“ ةمره نبا :لاقق لاق
 | ندوعأل اهاثمل داع نال هللاو جسوكلا نبا لاقف هقلطأف ةمره نا هب اونأو هوظبرو مهرد ةنام

 | ينثدح لاق تايزلا كلملا تع نب. دم ل تره يندح لاق فاف هلا ىلع نب نسما 0

 7 نكتو عماج نبا هانغف عماجن با انعمو | ذمانآ لع ف ديشرلا دع انك لاق هنأ نع قراخ نب نوف
 ةقرلاب دئموب

 ا تيك وا تال + اج دا كنا ءاقوش جاه
 انا ردلا تدمسدا تعاضتقا * مم نييلاب با 0

 اباقلا روز ى> اننا ام # كيشو قارفلا نا انماعول

 0 انقأ ام * مهاونتلقتسا نيحانملعوأ
 يطسولاب لوأ ليقث ًاضيأ هيف هلوقحسا نع يطسولا يرحم يف رتولا قالطاب لمر عماج نبال ءانغلا

 ديشرلا هتسحتساف لاق نين زرحم نباو عرس نبال هيف نا حياف نع ريئاثد ت 00 قرم

 ع ا ىلع لقأ ال الو هريغ عمسام و ركس يق َو> الاطرا هيلع برشو ا وام ةداحساو ا

 ترصف كيا ريصأ تح كازنم مرت ال مهاربا ىل لاق انقرصنا اماف رانيد فالا ةنمخم عماح نبال
 0 او سو لخدف ىزيلهد ىف هت 0 هتافاوعي مالغلا ينءاعأ تح ىلا 0 رف ىلزت ىلا

 لع عماح نا يتءو كيلع يحيبقو كل حو قع لح 0 ران نيب

 ا انَغ ىذلا هنوص ةّقبرط ىلع 0 تعددص دقو دشرلا ىلع اًملع ىرت ام |

 هيلع هتيلغو هب رطأ اذاو كنتوص ىلع نءطم 0 هءوطدلن لحرلا اذه دنع ياغي اعاو ىيشاو

 0 ا ل ل را 1 يع ب ورتطلا علقم يد كلذ ماق يم هدأ
 هل 0 الطر هيلع برشيو هانغ ىذلا توصلا .دريف 0 نءا صب و 0 وعدبو ماعطلا ع

 كيلع ليه مناف. ةعاسلا ءايإإ كماعا ام ينذت ىح هتدر درب هنآ نم ج1 1 رطس دانا لس اذان
 هن ىلع تا ذ ةعاطلاو عمسلا تاقف كيلع هلابقا نك ناد يناصي نأ لال ار كح

 توصلا داعتساف ىلع ركب مث فرصناو 1 ق>هددرو * للك نو عزا يدعس راداب *

 عسي دشرلا لعق .اناجد املف ديشرلا زاد ىلإاانزع 2 رد م وا

 لطرب اعدو توصلا درف عماج نيل ا م هن ىلا 8 1 ناكَو ًانيشف 80 مها ربا هفصو ام

 مها ربا توص تدلغف تعقد ا هغدأ مل هنود عماج نبأ 50 كا 00100 رم

 تاّقث توصلا اذه نا هللاو م ناقو ترم 4 اولا ا ين> تعا وهو هيلا ىعصل كزي لف م

 الطر و دعت توصلا ديعتسإ لعحو هر رمح مادق 0 يني دتسإ 1 ق ميهاربال

 يف هسديف ءانغلاب ء يجن لوشيو بغشب عماج نإ لد ملثمي ىل ىمأو ةينس ةزئاي يارالسألا

 كياعدازو كنم داقتسا هللاو دقفكنع اذ عد لوش د.يشرلاو وههنغياف | 2 3 5

 درى يل اج الا ااا د46

 كيني يزف

 توب ١ و ال ا لا ١
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 ا ا ل : ْ
 ١ دامحانثدح لاق عكو فاذ نب دمحم ( انرب>ا ) ةمره نبا هلاق رهش لوا ةديضقلا هذه نا يروفلا '

 ا نب دمم: نإ رفتح يدش لاق يذرالا دنا اولا نب هللا دبع انثدح يأ 5 تارك لاق ا نإ

 ليسالا ةرفالا عان 6 ور لسقلا ذولا عمال
 ظ لاق عكو ) اع )عا ند اهو ىالل ةاشلا يرتب ناكامنا ةئييخلا نيا قيم لق

 0 هب ثعدنف هال | ايطداف موق ان قشر و هموق عمت هدا كلا ةيبا نع دامح انثدد

 اناعدف كرعش انئعمساناقف مك ءاحام لاقتف انيلا جرذ هيلا اني 1 اذلف هع مقنل 2 0 ا ادار

 لوقت كاحيشَو

 ينالك ىلع هدف تع # حمل سم قراطروت اذاو

 بايذالا رشاريش هب ريضي # هئيقلفهنلدعت_ ب نيوعو

 لون كاجمساو

 لمو ا توروقللا ليمدع # اهر 2م تآجودق ةقان ك

 لجألا ه4 2 رفالا ل 0 و لاصفأأب ذ ذوعل ١ عتمألا

 ين أ اند 6-2 و 0 0 ةباصع ضرالا هدحو لعام لاق 5 أ : ودحاخ مدا رظنف لاق ٠

 أ رعشلل لوقت ىلاعت هلأ 2 ميه 5 لاَ مالكل || ع ا نيرا رز كان 3 ىعداب هللا ودعا هأ اناقف

 / 2 كاوذلام ل ام نأ 1 نودبرو لمف أ الام 000 1 هللا ا نولي الامنولوقي يع

 (ةيخأ ) ثلا ىلا قرنا ىح انداز يف ه انك وي اعرب يف اندنع ماقأف انم» هاتح رخأو هلم

 ' مكحلا لاق 032 نع يمءضالا ى أ كا نموا كيع 3 هيلا لا كيحاس لب ل ىنادح لاو م

 ءارمشلا: ةقاس 1 أ وناك ى كحل نيكمو نانكلا 00 4م ىضه نا و ةئرو ةدايم ناو ىلا

 ٍْ هل وع ةمره نإا مهمدقتو :

 ِ لحال ةسرقالا 0 #* الو 0 عتماال

 فك نورت اما لوقيام اريثك ناكو هل انسحتسم تييلا اذهب ايحعم يمع ناكو نمحرلا دبع لاق

 هديعا ترق الا 0 ءهرذؤرام لوي 3 8 ناكلو داز 4 متاح اذه لاق ول هللاو لاق

 ١ .ناورمل تاق' لاق ةعسا نع دامت َنَع عكوو ىحب نب نيسملاو ديم نب دمع (فوخأ ) ىتا

 لوق. يذلا لاقشك :ءأال اندنع مكتقيط نم 00 ءشا نم ةصفح نإ |

 لجالا"ةندرفاالا 0 #* الو تسلا عتماال

 ةمىه نبا لاق الل لاق“ ةفاذح يأ نع ىندملا يرعا ىاناتدك ناق قلع 1 يحي ( انربخأ )

 لفعجالا ةدرق الا عاتبا #* الو لاصفلاب ذوعلا عتماال

 ظ هيج نينح لا ىلوم جسوكلا نبا لاق



 ع 260 :

 نمةقانلا هذهف لوش اهلءعت م اذا 0 عسرو اع ا ا هل هر 1 لما روض 0 نأ نع 51

 00 هغلا 0 يده رج نم 0 دو 00 7 00 امم عشت ع 8 5

 تلاع 0 لوألا للقتا نه 0 6 0 0 ا يحل 0

 ىكاشطارك ذو كلاثلاو لوالا يفىط دولاب لمر فيفخ نامحدلهيفو لاق حملا نبا هقفاوو ىناثلا مث
 ظ
 زر نبا ىلا سني المر هيف ناو لي فيفح يلذهلل هذ ناو ظ

 4 2 همه نا 1 يي“ م

 هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينَأ نب ىمرحلا ( ينربخأ )
 يل هحاح يف ت>رخ لاق ةيخأ نب ةورع نب ى نع نوءدم نب لفوو يرهزلا زيزءلا دنع نإ

 نددتسا يتناحأف قحسا ! | ل يلع نب مهاربا لزم ىلع تفقو ةلايسلاب تنكاملف
 00 ا او 1 َتااَقف قدحسا بأ يم اعا تاقف ىلإ تح 0 يرظنا تاقفاذ ها

 كن (لوت اق تلفدا ع ف دلضان ساوأل لاق دازلا نه وقم يناف ىرق
 لجالا ةبيرقالا عاتبا * الو لاصفلاب ذوملا عتمألا

 0 ةيابع نب بويأ ن 2ك 2 نع دامح نع يبي نب نسحلا ( ينربخأ ) اهاتقأ هللاو كادت

 لاو تنأ يتأب لاقو هيلا اهمضف وو ةمره نا مجرب ا تيرس لاق هيف دازو ءاوس 0

 نب 0 انيدح لاق .ءالللا يبأ 5000 ا ) كل ةعرزااو رادلا امح يتنإ هللا ما

 سد نبا ةئيفس يف ةمره نبا عم تيك لاق ع سم ىنثدح لاق نوميم نب لفوت ينثدح لاق راكب ظ

 تاقف جعل سم لاق اهضعل عم عسل 0 دق 00 مم عيا مف هراوأشا م مغ نم ةعيطش هل عار هءاش

 كلوق كنع بزع نا اني

 لبا الو ىرقلا كردل الا * اه ةايحلا يف ده يمحاغ ال

 ل
 لجالا ةبيرقالا عاتبا * الو لاصفلب ذوملا عتمأال ١

 َ هعم امو يعارلا فقو َي> هلاهانممناف هل وهف ايا 2ك 310 2 كاردأ كلام يل لاقف

 ١ نع قولا دع نإ لع يتدخ لاق رام نب هللا دب ع نب دح 5 اراب

 لئاقلا تلا هل نقف لخر عقلف عذال انَغ ىرتشا ناك ةءره نبا 7

 ىلبإ الو ىرقلا كردل الا * ند لها يعغال

 حاصفهظفحاف بذاكلا كناو كسفنب هور لا منعلا هذه نع عفدت كبسحال ينا هللاوف ل 0 لاق
 يم را ) ل ( ءالخبلا 00 ةمره نبا 0 امر ىانلا امماف هل وهف 600 ناديي: نم

 د._# نب رفز ىنثدح لاق نوءبم نب لفوت ينثدح لاق راكب نب ربب زلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب نبأ
 ا

 00011 1 1 ا 2177772 ووو رج وصعب سنس ب اس تت تسسصس وج بويع هموم يصمم د رصد نجع ما
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 هرناح هئم الخد يناصتلا لحم * اوار اذا كولملافارشادكبتس

 * باك ارطفرظلا لهأه كيو

 * تفرتاو هذه نعالا ىلاط اكو
 هك اوس لهست عمد ةضافإ * امام ضعب نم سانلاءافش راحو

 هك اوكيلتدبامىرخاىلالو *

 هيحاحو نا.م *وملا ل هناع

 هيداوت تلمو هك اوي لوبع

 ةربع حبصلل ينء ىلع تاء

 ءانأ نر هبال دامح م يدك و لاق

 لباو. نيك امنلا ءون نءكداجو * عجافربق ن.هللا مالس كياع

 لدا هب رى 300 نا ا يبعدنا ل اه

 لبالب كيلعدحو نهردصلايفو * ةبيدصم ىنبصت مل نك ام

 لئام ىبع نان لاح لك لع 2
 لجرل ماشه نب ىلع نب مءاربا يندشنأ لاق يندملا بوبأ وبأ ينثدح لاق ىلع نب ىني ( ارب )

 5 4 ولا مهاربا ير

 بادحالا..ةلحم يف ايواث *. بارتلارفع.تحن ومللا حبسا

 هصخش نأ هدّقف ىدنع نوهو

 بادصالاو ناوذ الا ري و_#_مللا ضرقناف يدوم ايونذأ

 00 وطاداكبو د هيلع 0 تكافح 5

 كالذو ينأ ا 2 ىلا تاخد لاق هع نعداح انثدح لاق ديس نإ 2 ينريخا (

 امفذكف ىيع تثتعءمد ان 4ع 0 ساخحيناك ىذلا هعص وم 20 ارو كح 8 ف هناقو ا ند روش كنعا

 ناكو ريعتساف ال ناد ضرالاوهل>رو هذي تامقف 4م قلد هيلا قاعدو ديشرلا ينو تربصاو

 تاق مث ًامئاق تيئوف ًاققر
 نوزل اةمصم نم فاخ # نوميملا ةف.اخلا ءاقب ىف

 نوره ىلا عزفم اذ ناك د” 0 اذا 0 ريضي ال

 قزر ىلا هقزر ةفاضاب ع هصخُس اللا ا ا كلتا ند دق ناو وه ةلاودلا ذك ىل لاق

 هدل ول مهاربا فزر اولءح الاَقذ ىنينغيام هابإ يي ملوك ىف هدِلَو ىلا هب نكنم وما ريما نا ل تادف

 قدحسأ قزر ارم

 7 ةراتخملا هن أملا نم » 7 2و 0

 0 اااالا

 للط ن و 2 نك ثدح د نام 5 2 زولاب يدوس راد ا

 لحو لع يق ارو تنان * 0 للا 4 اذا يفا

 لالا ةبيرقالا عاتبا * الو كاصفلاب ذودلا .عتمأال
 رومضذلاو | يعمم ا فاضضالل | اهدال ا هه رخنأ لوش لئاع امدحاو 0 نو قل لي 2

 ( نيف د ناسا
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 دلاثاو ةهرط كاتبا تنال © هرج مداؤفلا:عتس يذلا اذأ
 دقاراب صهاس نأ ىف ىلا »* 4 رد ىنيعزوفج 00

 58 ف 0 ) يدب داي هللأو 1 تاقف ةمدقتلاب 0 رءشلا اذه لاق ن سيلا 3ك 0 لاَقف

 "ىشوةمح 1 5 0 و 0 ةعاج 1 لاقذ لاف مويب 1 0 تاقف ”يش 2 د

 م20 دو ا كف هك كنا ن تنك يذلا ناحلاب ىلا اخ ضءا لاقو ةرهاظ اهساف

 الآ اوت < وتبارلا قف غرمتف 00 ل 2 ير نراك ناب لع راس اعلق ةتنبظاو

 صو كو اهق 0 قدساوبأ ناك يتأأ عضاوملا لب هو ساجلايف رودبو همز يف حود, لعجو

 الركب 0 0 هتكسأ ت تافحكو ايدك هبا ىلإ هدكم ب برعض م ”ارطو كلذ ند ىذق ى

 هبا قرذ امنا اموصرب نأ لاش الثا ىلع عاب نأ كتاأس امنا لاقو اهسحاف هبا أعد مْ نيح دعب

 ماقأو ل لأ تدقق ت0 امم تيفتشا دقف كالزيم ىلا ا صا لاق م * امم اريخ وه هيلع علخبل

 لاق ةيش نب رمع ينثدح لاق ساوب نب ليعمسا ( فرحا ) ةددحم ةعلخ فرصناو هموي يدنع

 برشي وهو يدهملا نب مهاربا ىلع تاخد ىبصوملا مهآربا تام امل لاق ديزي نب مساقلا ينادح
 لاطاحماف قاكسعالاو كد ف انطنان همدشو هقذحو ىلدوملا م هارب نرأ ذه نينغي 850

 ةبايس نبال رعش يف ىنغي يدهملا نب مهاربا عفدنا هيحاص هلاقام لثم انمدحاو لك لاقو انمالك
 لسالا يبال تاسبالا نا لاعبو مهاربا يري

 نايقلاوهازااتاشاشب #* تاو دّقف دوملاىلوت

 نامزلا ىلعىبصوملاةايح * ىتتتقتيشةشاشب ىاو

 ناندلا ةقتاع نهدعستو * يهالملاو ما زااهكتس
 نارقلا ةلان هكس الو * ىلوت ذا ةيوذلل هيك

 5 كفحسلا ها بارا هك نع تام اذا وع ءارتثا 20 قر تاقو رضح نم ىبب اف لاق
 هانأ يارب هسفن] 0 يندعنأ لاق دا يدعنأ لاق لاق ىلع نب ى (يفر أ () هوك تماشلاك ناكو

 هتناور ىلع ةدايز ا مفو ىلع ريغ اهدشناو

 ىبقلا بحاصاي هللا مالس كيلع *# هريسقب تفقو امل هل لوقأ

 رطقلا لمس نمشيغلا و تتازالو # ةرفح تريح مهارب | ربق نأ

 ريص الو ءازع نم ًادصن ىاقل * عدلا ا كيلع يدحاو يع دقل

 دا لاق كاراصدق 00 ة ا# ةلل اتقارف 00 ا د
 0 قدحسأ هي هسال دام يندقنأ لاق ةساوسو بقلملا ىلصوملا ليعمسأ د 0 ( يفر 5 ( |

 يلصوملا مهاوبإ هابأ
 هبظاحيو هبرت قى ندحمو *# ابحي ال يذلا ربةلا ىلع مالس

 التل تن د 77 ا ع ع هس جت ب ع هس زو معمم 2222
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 ادرع الا نلصي دقو باشلا دقف * ا ناصاوبال قاونلا يرأو

 تيشدقو ةبوصنم ىتراتسوبيشلا مذو د را حدم يف ينتأ همأ رظنب ضاعاي هل لاقو د ديشؤلاهراعدخ

 هساح نع هحرو ةرذ نيثالثث هيرضيف هدس دل 5 نأ ءماف ًارورسس» اعد مث يف ضرعت كك

 هل نذأف هيف هانلأس مث ربش ةيولد اذحو هسفقنب عفتتأ الو انموب ةَشب هب انعةنأ امو عفف |

 مد اهرك نإ ياغالا نمل اذه فان 200
 تتاح 9 أذه نم 0 عضوميف !م أ اح اها: وع ناكولاخا تاذب 4و ور 21 1 عمرابخأ م هأ ربالو

 ءانغهف ريثك ر هش ةيراخلا هذه يف هلو ا رامغ يف اذاخدا نع ةينغتسم اماذب ةدرفنم اهمال

 عطش الثل هدر ا 2 تناك ذا نيمللاءا رعشلا رابخأ نه يمل 0 تطرش دقو هريغلو هل |

 نيسحلا ىنثدح لاق ىلوصلا ى و نيد ( ريح ) هيف لخدنوهلا فاضت ام رئاظنلاو نئارقلا نيب

 جللوقلا سعأ ردد فو نيناكو نامت ةئس تاخد امل لو ىلصوملا قحسأ تعمس لاق يي نبا

 كلذيفلاةفهرادىف هتبون نعو ةفيلطا ةمهدخ نعنزإلا يندعقف انايحا هداتعي ناكو همزاو ينأ ىلع

 بسس
 يب ىذل:ةاساقم نع * 1 كي

 كيحرو قدس +: قو
 نبدمم نع ىلودلا ( قر هعئنص نأ رن ل رع رخ ا ناكف لل نم ان هيف ين

 يف وهو هدوعي ميهاربا ىلا ل>دو ارا 1: دشرلا نا هلأ نع 0 0 8
 سعاشلا لاق 5 يدي داي هلو ان لاقف هاري تنأ فك هل لاقف سلع وردا

 ميخلاو ىوادملا هملس ا هونرقأ هنم لم ميقس

 ينادح لاق سنون نب 0 يف رتارت يلع ةيعانلا عمس يتح كيور 0 جرخو هلل انا ديشر || لام

 يوحتلاىئاسكلا مويلا كلذ يف تامو ةئامو نيناهتونامت ةئس ىلصولل مب هازوأ تام لاقهش نإ 25

 مهلع ىلدي نأ نوعا صحف تيشرلا ىلا كلذ عف ره ةراخا ة ةم.ششه»و صعاشلا فن عالا نب رنا و

 سمسم نسم

 مدح الآن سايعلا || اوم هدقو 0 َلاَقِف ميهار ا ىلقلوالا انه ند لاَ هي لبا نيب اوفصف جرن

 يديساي لاَقف عا :آ 1 كلام نب هللا دبع نب مشا اه هئم ابد فرصناو غرف ملف ماع ىلكف م دقو

 هلوقإ لاق رمذ> نم ىلع ةمدقتلاب سان 0

 دباكتو اب يتدت ىلا ىهل * اهنا اولاقف سان اهب ىعسو

 >املا 2 ينبجعيل يفأ * مظل يغن وكي مدح

 ا مقال قا لاةف عل تلق اهظفحمأ لاق مل 3

 دك ارلا مالظلا :ي ينب ذعو ينع * هَ طم للا م

 داق“ هيل اما ريم ىعا ا هناك لينلا دك ف لاو

 دحاه ولخ وهو اعأ ن نمع « هدصيداقزلا درط نم تنداب
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 ىدرحم هنحاصلا نم ا م #*# هتيدب ادد اواحى وها تدحو

 3 عنصل 0 نينماوملا ريم ب ل هللاو لاقف ارضاح ىف 1 ناكو قحسا لاق هريخ يف يبعشلا لاق ظ

 صرب انف مهاربأ لاق نورخآلا لاقو ريض> نم عيمجو ل ا ف توصف ان تانالا هذعا

 تلاقف ي هعو رك ذي لو هربخ يف نابزرملا نب لاق عمست ة 0 و « تيتو تل يف تس

 تاقف ىلعفا لاق هيف هلوقأ حدب اك نأ 0 اًقام ةياور نسحا دق نيئموملاريمااي |

 يناغ :ناشلل 16 مقلم ف مهاربالام

 ناهز "نير قحسا ين 0 ا

 نانلا# ناكرو ودم رك وح هلم

 ناكل لك د ىديبا وبا املا فج
 هعنص ىذلا ندال' # اهرطش اهأ تبهوف مهرد فالا ةرشعب يل رماو ةزءاجمب ديشرلا اهل رماف لاق

 ةبايسنبال وهف يناثلارءشلا امآو ليقث يفأن ةيواع | هيفو يطسولا 1 امقث ةسارعألا رعش يف مهارب ا

 قحسانب دامح نع ديم نب دمحم ( 000 ليقثلا فيفخ نه نحل هيف مهار ا الو هف كشيال

 تاقود.شرلا هتدنغو توحلا اذ اع ناو 0 ةئيدملا 00 :؟ لاق 4
 «© ر

 نالدب يب تش لع 41 بكلالو # 0 افرع مل ناناتق و م

 يبا 2 مر عر تحشو * قا هض ال ىسرع ترار

 يناحيشأ رسيدبيو يداؤذىبصي * نسح هئاعش يذلا لاعفلا لك

 ناناتفاي الهم خشلا ىلع 17 #4 9 .ثلودن .ةلوطدارذحالب

 لاقف ارضاح عماج ن با ناكو ةفيسم 0-0 500 و هيد نيب .ةاقلم تناك ةيظل ىل صأو بررطف

 هانفف ادسح هللا قاخ دما نافذ نينا الا ءانغ عدو ءالقملا ءانغنينم وملا ره عمسأ

 هس وص
 امترحح يف نيعلي اهملك * اه بارت ال: تلاق دقاو

 امك ىلا“ اهب كضمو-* ينعبتي ال لظلا ينع نذخ

 ةعرقلا هحو ةزمح رسل ساير كت او در طق

 هد
 م ذ مكحا 3 58 لكب امف نؤشعي

 قدملا صخشت نيح مهريصو #« اودهش اذا مهفاصنأ فرعي

 قلحلاو ريتقلا .

 ةيولع ىنغ َّ لاك راع هل رعأو هلع برش هو هنسد: -أق
 فب وص

 ادقرلا ساعتلا ذقو اذا يبد #* 1 راع اا ىنيد ندع <

 "سمايل

 ١

/ 
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 هتيئفف كتاص تنسحأ يطاشن ظقوي ًاتوص ينتينغ نافرئاح نالسك
 يرزآ انيعالايوذنمقالنامىلع * ا اثم نا يان دا فارم

 يرزيإام نحال نو ينال نافيفع * اوشو اذا وا نايفص

 لاق سنوب نب ليعمسأ ) نوح ) مهرد فا نيس ىلع تاس لك ماعطااناعدو براطف

 دق ريناد كتبا نأ دلاخ نا 0 يل لاق يأ يل لاق لاق قحسأ يف :”دح لاق ةيش تر ع

 قدا ينأ كرربأ ىلع هضرعا ىتح هب يبجمتال امل تلقف هب يه ًاضيأ تبعأو ينبحتأ ًاتوص تل
 م 00 هناو ندطم علان 1 نم هريغب الو هب هللا ا ريزولا ةفرعم يا هللاو هلت

 لك عا نان ا نر ة نسح حب هت وهوالا أ وة أ

 0 ةعانصلاهذه يف اذك ولو ةسرامم ريغ نم ضرع نع اهءلعإ نم اهب ميفأ 0

 2 اغاو نسحلاب سل ام يدنع نسح اعر توحصلا ةعناص ىلا قيم نال 0 كنار نا راهظتسالا

 دامو ةيوصنم ةراتستد> وف ا ةقيتللا ىلع هلل كنا داو هابآ كعامت دعنا يزور

 هلااءوعأ رولا ىل ءركذ يذلا توصلا يت اظ تلعو اك ىلبق هيف مدقت

 هتنرلوزت الثلث ىنعريخلا وطافالاو هب يرورس منيل ينيفرعف هداحتسا نا ىل لاق ريزولا ناتلاقف

 لوش ا ف ا قى هاه تاق يد 535

 تذخ مهيب عمر ان اعدم كلع نك ىف

 تمحالأ مقار 0 ىلعف # ع ركل ةعاه تيكن

 تدجوا يف أ هدف يل نوكف هج اعضوم هب 4 0 اطال 30 ا ترمعقامو هللاو ا اف كا

 5 د>- نه تك نال كر أ اعاب هل 300 2 ىلا تدع 0 ترس هم اياب هللاو تدخلا

 تدحو اق 1 هنف ك 00 اعضوم هش يرآل ةيدعتسأ دقل و هلم اوعنصإ 3 نونصحأل نيتغملا

 تفردهنأ 8 ا كارسأسو يا > ررمس هللاو كل 2 اهابأ تت اعل ماقم موشن كلحا ند اه | كفصو لاّمؤ

 ينثدح كاف د كوس يبأ 0 0 الا نانزرألا ناو يم 3 ينأدح ١ 0 لأ ناس 2 مل

 ' هللاو لاق هربا نع لش و قحسا ينأدح لاق 37 ل ل 1 00 00 اسأاأ هللأ كيع نب دل

 ةقمو لحد دق يولع !ناةيمرد لا قد تل يف ركفم اناو: مو تاذ ىلزتم قل ىلا

 كير ]أ 2 معاراا ى احا 1 لاق هيلا ع ريصو تت قفو نه روضكلا 00 0 0

 لاَقف تناوار رايب[ كل اهل 4 ساب اهعموةيبأ معا لأ تدر آو ل ةباعالاب ىلع لاقف تسادف اح

 لعد 2 هه يش اح تااّقف نيم وما 0 لواماهمال ت 2 لا لوش عادم نا مهار 1 ١

 ىف ل تلقا صعءل ىف ودع د تاقف 0 تلاَقف و نيل وها ةسيحاي تاقف اهلسف

 دحولاةدشن م ندخلا ىلع و د يرك ىصوأ 0 نار 3 لو

 يدحو هب قيما نامل 6-0 أهم د لزان ةلاخ ءءال ا 3 1 ا
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 ءارو نم ثالثلا يدحا تلاقف دعا َ وص نهادحأ تنغف 00 ءانغ نينغف نول راو> ثالث ىلا

 ءانغاا كايردي امو قسافاب تلاقف ديءل اذه .هل اذه نسل تبذك تاقؤ هل اذه ميهار | ندحأ ا

 ةثييخاي تذأ تافق اضيا ةلاذع ا ند تلاقف ضارغال 0 تنغ مث وهام

 نسحا كالت تلاقف ىل انوص ةيراللا تنغ 3 كيردب امو كليو هزخا مولا تلاقف ضارغال اذه

 مهلا هءانغو هيلا سانلا ءانغ نييسنت تا ميهاربال اذه 0 تاق اهلا هل اذه جيرس نبا

 ىل نواك نروظو نولك نيرطو اعيج كاذب نرشابتف م ا تل كل او فلو تلاه
 قصف نهتريخأف بسلا امو ناف هللا 0 00 اقف انررس دقو كسفن انتمتك نلقو

 وه تاق 0 نا ءاعو انياع كسيح باط هللاو ن آلا نلقو: نكحضف دب فشرلا عم

 ىعَدَو عوبسالا دعا ناك اعلق لوزأال 52 نهدنع هللاو تقف هللا ةنما ىلا اق قلقا 3

 ىهجحول ناطق ت> رمسو لب زا يفيناساحاف عن تلق الع ثالث دع تا 0 "5 00 أن

 0 غوس دقف لورد ٠ ناو يباط يف دادغبب عيشأ دق ءادنلا اذاو دنشرلا راد 1

 كيلا ل ينءتش قار املف دي شرلا لع قوات“ < مدخلا ردامتق تنذاتساف ىلا ملطقأو

 1 عم تساجو هن كن حا اع الا تاغاشتو ا تاو مهرب اان هن عطنلاو

 تناف ريغ هب تزعأ امو كايدب نيد نأ نيئماوملا ا تلقف: يدل تدسف : يح .ءاهفتنلا . م

 ناك ناف هعمساف ارابت>اال ةرورضض كنع ينهطق ىذلا وهو طق هلثع عم سام ترحم ثيدح ىلو

 اذه نا لاق مْ ةعاس مح وف 1 كيحشي سلف هناه لاق رعأ تنأف الاو هلفاف ارد

 لدص# يح لبق تنش نا نهعم كس احا و ع تاق عض وللا اذه كعم يف ا بحمل |

 تكي لصاح كلذ تلقي رظنا لاقت لمفأ ت اق دعوم ىلع لب لاق دعو» ىلع تش ناو نهدنع

 هك ناو فارصنالاب 1 تدع. أ املف ب رطو برشو ىداحاو ُق 0 ص كذلعف تش

 هدمو هيف 5ك قاعم ل 1 د اذا عض خوملا تيفاو 0 دعولا تقو ف ٍنولا تيضق نهدنع نم

 فارضنالا تدر و نيئلبل تقأو ع ءالس ىلع هللأ ند#و كَ ا يا 1 كه 13تي يراوحلا ظ

 1 نأ ناقف كلذب هتدعوو نكت رشاعم حا دقو ي دنع يش لدع وه اخأ نى .نإ نه تلق

 يهمه جرد ا نا اف هركأو ديِشرلا تيلاو تفرضأاو ادع ةلمل نومدع وُ هب 0 0 دا

 ءاح 5 6 50 نا ىنقفو هللا ناك دقو اع انكبو يدع لوصو تك عضوأملا اني 6 | َىَح 1

 خام كوين و ةيلملا وأ ءانغن 500 نكلو ةقطن نك عسل الو هنعو 7 هس

 0 هيطاخأ النأ قرأ ناك دقو ا اسر و رك ريس مت ع نّقأو كلذ نيدعدي 0

 00 ءانع ع - 5 1 ارو 0 ناد "أو: ناي لارا ايآوهس تاقد مثلا ى“ 1 املف نيئم ٌوملا

 انت كمع تب 0 نهم ةدحاو كيلا تزرب ولاهللاو مظع صأ نم تافأ دقا ا ا ىل لاقت

 نهود رفمدخح دغ 0 هحو 4 ا كلذ ف نر نوماع بضع ناك كف هل ٠ نه اذاو اف هل رص :اف

 0 00 4 5 ) كلذدعإ يف 6 ؟ا”فاطلالاو ايادهلا تاك مثرد فل 1 30 ىل هوو هرمصق أ

 مويلا 08 لاقف ديشرلا ىلع ت 0 لاق د *دح لاق هبا نع قحسا نب دامح انثدح لاق ةمادق ا



 ش

 (سد)

 7 < ينثدح لاق نسر لا 00 هيلع ناكام عزنو هسيلف هياعام

 را نيو كلا جرخأف معايا عماج تا مركلا دنع نب لع ىدح كاف هه لا

 ةنالاقأب مهرب لاقف وسم ريغ رثو 1 ف عماد ير ةدحاو ةقير را نبرضف

 ردع ارو نرتعو ةبام يف رتول عاج نأ ةنطف ' نالوا تسحعف يوتساف ههدشف كان: يدش

 الاقرمصأ نب بربحو سنو نب ليممسا ( ينربخأ ) هنيمب هل مهارب | ةنطف نم يحك دادزا 3 0

 ناكو ةقرلاب ديشرلا عم انك لاق يبأ ينئدح لاق مهاد ا قحسأ يف نشل ةبش نب رمع انتدح

 2 د 5 لزرو 7 هتسيأف ةّساخ يف تبرش ارو ط 0 ارش هم 0 هدصقأ رامح كانه

 ىنغأ تعءف دناف ًارفاص 0 هبول تن ًارذ هل ةيطاب
 .٠ وص

 حار 2 مل * افرص ءاببص ينق- 2

 جاحدلا تا او جاد 1 ءالاو ىنآسا

 ارش م لك *# ىليلخ بهو انا

 جاحفلا ريصصاعأ يف * يلقب تهون ني>

 0 رصتخلاب ل 5 ينات طابسأ امفو ورمت نع يلع ولاب جْزش مهأرب ال تاسالا هذه يف ءانغلا

 لاقف ةيطابلا نم ذدنلا ضاف دق كحيو هلتاقف يتوص عسي راما ش هدف لاق قحسا نع رصنبلا
 ىلا تك املك نانا هللا كل تام قرح ان ز> 0 1 قحس | انأاب كسلا قف ينعد

 ميهارب ١, لاق ثدح ينئادملا 1 صهاط يبأ 50 أ 5 كاحيضل - كلذب هتثدح دشرلا

 000 مم برسشلل هتايل تلم>و مر دلال أدع تام دف يفا م هاربا اي 1 د.شرلا ىل' لاق --

 تقو يف ينرضحب نكلو آذس برشت الو "يشب ادغ لفتشت 0 دا نم كلغ ركقم الار

 5 تاكا وأ ف 0 نيل يبأ قحو لاقف نينمؤملا ل 00 عمسلا تأاقف ة ردألا ءاشعلا

 تأ رقالو هنع تيحتحا الا ناو نم ل ينءا>اق ت>رذو تاق كقنع نيرضأل

 0 تت هراد ءانف ن 0 ة املف هللا ًادصاق ت 9 ل راص اذ | دي رجال م

 رظنن ” ةماق 3 «راحو 0 .ه نرد دقو مدأ امع.عب ارو لا حب هلم 00 لسز اذاو

 تحس ير نأ هلعأو طخ اذه كف ملهي ف سولحلا لك ينتعزانف هب هق سلحيل دعو دق ًانامنا

 4 رق يشأ تل يبلع كح قعراسو قس " عزانأ لزأ رف كالملا نوكيف 0 ع ىنقوءلإ

 نكحضف سواح ىب 3 ا قي نا أاذاف تازنف تحرذ 3 رسصقلا ىلعا يف راد يت لسزلا دمو

 ودعاي ناقو باححلا ىلا نرداس سرق نم ,قئار أماق امر م هللاو ءاح دق نلقو نبرطو

 و مف يف < ادع 5 ا مو هلاخدا قدرا يذلا نمو هللا تاودعان تاقف انيلا كلخدأام هللا

 الا اذه امو تاف دقف 0 0 نهادحا تلاق ّ ني“ 3 . ؟حيضل نهو انمأذ اذه

 ينأ الا لضف قف 0 هلكأ ىلا ترعدو ماعط ىلا جرخأف ةايم ةريثع هرشاع مف فر.رطظ

 نحرخ اتش اق هيل ٠ يح من ةردقم ةباصا هنم تيصأف ةرمشعلا ءوسىملا بسن نانأ ته 5



 م0

 دوع راضحاب ا 2 ةي راح تن داق 0 ترشاف هَتاَقَعَى 3-0 0 نداب هيف 20 لاق

 :نينتملا تكبأف مايإ هتينفف نوره ىلا ترص مم يوتسا ق كارا ىو توملاب منرلأ تل

 يذلا تديملاشرشبو مهرد فا نينالثب ل ا هب دعت س هتأللاز اق تدعاف ل 10 م

 تلد ل 0 هينغَأَت :كف | 0 5 0 هس كلع وا

 رو رسولا هأ ل الا مدرك مر دلال 0

 مها ربإ ينغو اموصرب صزو كل زاز برمذف ديشرلا ىدب نيب اموصربو
 5 , و

 ىله>تيساو ىلطابرصقاو د يلةع نإ غارو يأف 5

 0 نءطقو ين ع كل »+ اروخ نيكو تاساغلاتب 1 ا

 مث كرس موبلا لو ني نردل 0 5 دا أن حاصو هيلحر ىلع بنو يح نوره بر طو

 لبق فيفخ مهارب ال ءانغااو ةهات ملائبأل مهارب ,,ا هيف ىغ ىذلا رءشلا هللا رقنتسا لاقو سلح

 آد ةدراعدح ديدر || ناك لاق هيبأ ند قحدا ب داح ينثدح لاو ةظدح ) 86 د رصنلاب

 نب سام ءلا يب 42 نب رفعح سحاق ع نأ ردحجلا ايس ىداكعو 3 بذعو 4 اع تيضغف 0 1

 اقف فيحالا

 بدع اءاق منملا نأ د مم رش نيذلا كاتب .-امجار

 بلطملا زعق هلولدلا بد * 2 لواطت نا نجلا نأ

 كلذ يف ببسلا ن 0 تاو م ىلاردابهع.س املف ديشرلا هيف ىتذف يلدوملا مهاربا ماو
 امهفاكي نا ديشولا كط ىذا ركن 8 هاراو ناسا نيدو 0 راق 4 رعذ

 ا لوأ لاق هسا دا ٠ نع ةمادق نا رفع> ( رح ( مهردفأأ كيرا امها ل و اف اهع

 0 اا هحدمب لاق هاف رياف يال ا ةفالخا ىلو امل دشرلا نم ىعاشل ت>رذ
 © ٠

 سس وح

 ان قرا لفرع يلو املف * ةضيسم تناك س.ءشلا نأ رمل
 اهريزو ىو اع ءااو نور # ههحوب الا_> ايدلا تسلأف

 لاق ىلع نب نسحلا ( اريحا ) عر 0 اا يهل رمأو مم رد يلا ةيلعر هل ساقيه ينو
 هابأ نا يبدوملا قدس ينادح لاق كلملا دع نب دمحم ىنثدح لاق دعس نا هللا ىبع انسدح

 صاقتف وه هيلع تناك ىتلا ةعلْاو ديشرلا عم علال ىلإ ةملخلا | يف درناب ديثرلا عب ا عل

 كل تيفوو ترش دقو هب ءافو ولا درتلا م د رال لاق مث هبايث عزف مهاربا ماق هر ل

 فن ملاذاو كي ا | شاويأ ل 3 كليو ديشرلا هل لاقف ىلع ناك ام س

 كتاف نيئمؤملا ردع انهن ن |5 لاق ءادفلا امو لاق عن لاق م يدتأوأ كاليو لاق كنكمأ تر

 رظو اعدق كلذ يف هللا رختسأ انأو نئتمؤملا ريمي هب رف لاق لعام لك كيلععا لاقق لوقلاب 5

 انف ادام تنلوسسلا» 0م 717

 اهل بيشو نللطن نيف
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 عجاورنر م يقاللان ءزآلا له هب اكرع مالسا ي يتازنعأ
 عقالب موسر وأ فانآ ثالث# للان 5 وأ ملستلا عج ري لهو

 هرابخأو يناثلا ليةثلا ف.فخ وهو ىط دولاب ىروذاملا نه امي نيرعش هناا نادك ىف مهاربا ة ةعنح |

 1 نع دام ينثدح لاق ديزم( ينثدح ) ةحورمه ةمرلا يذ راخأ قى نا ىناملا اذه يف اهلك

 لو 0 يف نبنف.الو ىل 00 .ثرلا نا يلع دقو اوي يبي نب رفعج لاق ينأ لاق لاق
 نسلم “يتلا كا تعأ كلا يح اهأ ىل ل شف هيلا ترن نس اني ترا

 0 هللا 0 قددر لب يشاف مهرد نفل اا د ىلإ كدشرأ واه

 طفح ةمرلا يذ رعش طفح نينم'وملا 0 نا لاةفلاملا اذه يايا هئاطعا ماقم م هباف ه>ولا ده

 هتءنغاذاف هرعش ظفحم ال ام هريغ هب رطب امت 2 ا هب رطأ ءانغ هبف عوض 0 هرؤلو هو امصلا

 هذهربغ ىل ةحاح هل لقوه.بدب نيب ضرالا ليقو اق كيلحر ىلع مقف ةزاج كل سمأو هتبرطأف

 هؤزرت الو هرضن الو ةدئاف لك ماقم ريدنع موقت ةحاح يهو نيم'وللا ريما اهأسأ نأ دير نال

 ا ةعفنم الو اط ةمبق ال كاع ةلهس امزعطش ةعبطق لقف كتدءاح ؟ يد أ كل كوة هناق

 مرح نيثغملا ىلع رظحمو هرات>ا ام هبف ينغأ ,ةمرلا يذ رعش يندطقت هل 0 كلذ كياحأ اذا

 هم قاونو ممم دي ص هصغد نأ ل الف هئسدتساو هرعش 0 يناف هذ ينول>ادي ال نأ

 مالكلاتقو تيؤخونو ةداالا كلذ دك 2 نه تفرصنأ امو هنم لوقلا كلذ تامقف كلذ ىف

 اماعت تلاس ام قاقو ههجنو يف رورشلاتتسو ىل كاف 5 كلاش تود 0 اذه يف

 تك ااسوعو ةعبطقلا تمححضتسا كتل نولوشو ىلوق ندنوكحاعل اوف كو تكلا ١

 ةيرتبو هلوسر قو هللا تاقف تش ف5 قوت لاق قث وتلا يف ىل نذاتا نينم'وملا ريما اي تاقف

 * ن لعة راس نينفملا نو اهدا ىليمت دا ترايفل ىلع ينتلعج الا ىدهملا نينم'وملا ريش
 ةمرلايذز ع ّق مم 1 هان نال مط 0 كت داو كلذ ناق ةقرلا يذ روش يف هب ك4 حل

 هلام تداغف انفرصناو هيدا ناد 0 تابقو هلق تركشف هءانغ عمسالو هرالو '؛ يذل هبانأ ال

 ل :-اف يناصوو هبر ا ب راو ا رع ودم اذا ناكف م رحش يف ام اع دال توص

 (ينربخأ) مهردفاأ فاأو ممر يلا د . هللأو 4م ا ي ريغ ممم لا هب عتاب و

 حرا ىبسوملا م هأر ١. لاق لاقيناح رب ا ور4 3 000 ىنادح لاق بتاكلا دايز ن ةمادق 3 رفعج

 تليف اموهخ٠ىراد رحح ض٠ ىلا تا>دف ٍديشرلا هبق ىنغأ ءانغ هف غودأ 0 د 0 ىلع

 امومغمكار 1 ىلد وماي كك لاثؤ ا هوشأ خ م تدبلا يف 0 يد ا

 4 راد 0 كاس || هيف يغأ ١ نون ضال

 00 لايذالا ام رح * ةرفقب ماش 0 ينوكت مل ناو

 دمي شكد شسلل يسيل

 ردحلفلا ه الم ىفدليرلا فاسو © ىرتاقد رار
 روش امصاوت ليخ تت 5 #27 ضفان فيصل نم ىملا ىلع يتحو

 0 كل



 (مج0

 ديزلا نم تالا ضخ ن دغ ىلع يحذلا قاور ّق ءاقرو تقاه نا

 دعولا "هن دن ىانلا ناو لك * يأ: اذا: بحملا نا اؤمعز دقو

 دعبلا 5 ريخ رادلاد نكن ىلع انزت انبام فدا 0 مواد لكب

 لع هدعا تلقف كر اوح ةماعوب كانغ يف هو حلاو درسا ى رود املا ءانغأأ“ ادع مهاربااي لاق مث
 هيدر ع كيفاشعلا نا ك1: تعرف 0 نكن. نم تاع 3 هنم تغرفو ه1 جاتحم س رمل لاَقف

 2 ا: ىدالس ع نا هس يش 0 ير اودحال تاقف 1 6 ردد وف مرا تادأ و ردع

 خيشلا 0 كا ويلا 00 0 اقاخ هد >وو را ىلا 80 تدر 2 ع ءائغ يا

 نه مكه نق وه اذان عسا ل امال تعححر 0 1 1 تعايلا لح دام د وه خيش يأ 2 لق

 والا مولات نو نا داج تنك اأو سلبا انا" قدعسا ابآ ان كيلغ سأبال تيلا تاوح ضم
 كولا رد ادد عك ه ملا تا> دف هذه لثم ةؤفرطب ادبا هفرطا ال تاقو ديشرلا ىلا 6

 55 ١ امك قرد ف ةدعبار 0 اذاؤ ام دود تا [مذحا له تايبآلا ةدش ل

 ناكخ._.ثلا لاقو نالل>وةلصإ ىل سعاو با اال نك 14 تريش ساجو ديشرلا برطف

 6 16 اجو اموب 4تيقامب 2 1 هتاف | مه 0 رذو امدح كنأ ند كلل لاق اع معا

 م تاوصاالا هده ةيسن ٍ .م

 ةعنصهيف يلا عقب ملو ريش نب ثرحلا نب دمحل لمر فيفخ هيف هف عأ يذق لوالا توصأا امأ

 ةيرئطلا نب ديزبا ه هرعشف د ند تح رح امد »* هلو ٌ ىذلا يناثلا توصحلاو مهاربال

 يلع -ولاب ليقن ىناث د را ور< نع رصنبلاب ليقف يفح مهاربال ءانغلاو

 ةشرط أذ 1 مو 0 راكد اكو ناحل ا هيف نا مهار ُ و 00 ىاشطا ن

 ةباكرلا هذه 00 مهاربا لعلو هن لوكأام رد امو لا اد رهو ان دج 00 م

 دبع نب رخأ هل دحام هن طا ههألا العا رولا ل تاو تعنص وأ اهب 0

 مارا قحسا انئدحلاق ةبشنب رمت انثدحالاق رام نب للا ديبع نب دحأو 0 را
 ناكمانملا يف تيرا و كلذ 0 كا تاع>و ينئاف انْط تحنص لاق هبا نع يبدوملا

 و نفت نيإف را تاق هب دعت ىذلا اذه كائانغا رعد كاعا هار |١ اب لاقف ين ىنإدل الجر

 لاق كح مرلاىذ

 رطقلا كئاعرجب النه كاز الو * البلا ىلع يمراداي يماساب الا

 ا 8 م #* 0001 مل نو

 املف هللا قاخ ام قفوأ وه اذاف هتينغو يلع برض نم توعدف رعكلاب حرف انأو تهتناف لاق

 ار ا ل د نادل لعو هاك ل ةمرلا يذ رمش ىف ءانغلا اذه تملع
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 نافخح هيلع لاجو ة هده 1 خيش نأ اذا ىدب نيب نددرتي يد أوحو يف اوفح دق 0

 حوش كل 1 اورو ة ةضقش ةعوقم 506 هددو ةيطال ةوسنأق آر لعو ناهعان ناصيةو ناريصق

 تمم همم 0 ىنا>ادنام طظيع هنف ا ع لع ةكرشلا ناخادف رادلاوت بلا 5 ىدح هم

 حلا 0 0 هلع تددزف مالس نسحأ ىلع ل- فدهلحاال ى تحج ومو يناوب. د رطب

 اور اماغ نا 0 :ظو بضغلا 0 ىنام 0 هاه داعش وا 0 5 و بار ءلا مايأ وساناا ثيداحان

 كل لهتاقف هش ع ةحاحال لاَقؤ ماءطلا 6 كلل ا هفرظو هيدال لع 10 مطاخدأب 2

 ا ىنغل نا كل له 00 اياب َ لاف هلم هئيفس و الطر تت م كيلا كلذ لاق بارما َّق

 تذخأف هىمأى فن ىلع تاهس مث هلوق ينظافف ماءلاو صاخللا دنعدي تقفن دق امو كتسنص نه عش
 0 ه|دق ع يذرام ت تاقو 0 ا مهارباا ا لاف تدنغق تب رح مْ م دووءلا :

 كل له لاق َ قطاخم ل 2 و يكل يام» 6 0 أ 4> ارتقاو نذا ريسغلإ ىلع 12

 تنحف كبل 0 - ملأف قحسا ان ت1 كقق تد ف دوعلا تح اق 04 اندب زن نا

 يدي نيب هل هب تش مك انه هي ل تام ا ايا هتينغ اع ا و تدنغتو دوعلا

 2 غلا كدعل نذأتأ لاق ّ يد. ا 0 لاقو -4 نط كفو 53 1 3 هلوقل هربغ ل 0 ةفراخ

 هسحو ةسدو دوءلا داو 3 ينم ةعمسأم كمل قر دنع وأ ٍق هلق تدع ساو كلن 8 تاقف

 ىنتل 5 هنود نك 0 نس يبلع ناسلن قطني هجاخح هللا وف
 ٍ ب ,

 تس وص

 حور# تادب تيدا 0 مم نب يندب ند ة>و رقم د كو

 مديح صل ةلعاذ قد نهو د ايوروت ساللا لع اهابأ

 0 تارمثلا صيصغع نينا نت ينأو هيف يذلافوقلاو 5 2

 هنانغ نسح نك كم قد 4 تيبلا يفام ل كا و باوبآلاو ناطمحلا ل دال هللاوف مهارب | لاق

 هكرلاالو تاويل ١ ومالكلا عيط | ذل ا ومد 1 شوهيواح ىناينو يااذعو يأ داو ل 6

 ينغ مْ يأف طلاخ- ال
 وه

 سس وص

 اوكا كل يفاف #* ةدوع ندع ىوالا تاماحألالا

 0 قط ير 0 تر د 3 ند ندع ب

 نون 3 امج نيف_س ا # ان 2 ريدطا دادرب نوعد

 ل ونع نط عمد و نيكب * ا 0 نول ىديعر مم

 ريخش نب ثرخ 0 4 امن و هتف ع يدلاو مهار 2 ىلا ا 0 تاسالا 2 ف فرعأ م

 ينَع 5 كا دس 0 احامراو أير 8 بهذي نأ ىلقع هللأ ع هللاو داكف لهر فيقخ

 كس وص
 نص عار كازيتم قدازدم عيد .. تش. هما دلل



 0 قولا

 برا م عوسللملا قدك مك 1 هن يماظعيف اهأوه بدو

 فا دلال روش ينع دب و فارصنالاب 2 ف لاق ينم ةلاهح تناكو يضإ رعب نطفف لاق

 بوتكم اف ةعقر هعف امداخ يلا سد رهش دعب ناك اماف
 يب اب تيوه نم ردب ملو دمت « م لان ون كاح ةوكدق

 ياك اي هل لقو يح ال *# نم ىلع مالسلا رقاف يا يناتكاي

 بادو ل ماود هاند فدع قتسا ١ دفرمتلا' امكن

 نينمؤملا ريما يدب نيب. كتنغ يلا ةنالف ةيراملا ةعقر لاق اذغام- هل تلقف ةعقرلاب مداخلا ينانأف
 لا 0 يلطرغو يش هب تيفش 0 هديرضو هياع 0 4 مداخلا 2 33 ةكقلا ك1 ص ق

 تاعف دمت ىلع لاق 30 00 كحدعذف ةعقرلا هتطعأ و ةصقلا 5-5 يروف نم ديشرلا

 يي ار كلي 1 هب تدرؤ امل كقحأ ضب 1 0 تاقف ينتقا 0 كيل 5
 نانو لاو لج نأ دع ( 3 ) افوذ نكلو افافع تاعف يذلا تاعفام يفأ م هللاو كيلع

 عنصي فك مهاربا ىدح لاساسو دشرلا خي هنأ يبأ ينربذأ لاق قحسا نب دا ينثدح لاق

 نع نين برطلا لثمأو ير كف نم مطا جرخا نيئمؤملا ماا لاق ناحلالا غودي نا دا

 ااا تلال تلميح نك لك اعل كعضو ندح ناو رفظتو بيصآ نأ محارب ا

 تّض رهف ربك خش وهو تبتاكلا ضو 0ك لاق هدح نع هيبأ نع دام ينثد 535 لاق نانزارلا

 ادحو لكل نآك نا نب د ىل لاق داح لاف كرهد :ىنم تنك تع نأ لاقف يانغ هلع
 جزطاب مكحو لمرلاب حيرس نباو ليقثلاب درفني ديع» ناكو ليقثلاو فيقلا يف تهذم نينغملا ن

 0 مهارباو حيرس نيا الا يلعالا زب بهذم لك يف 2 هل ا 0

 5 0 0 ا هنأ هه منع وص أمدن اذحلا دقو 0 اخو رود

 أمهم 0 دام انما 5 0 ايلذ هللا 0 2 1

 لاق ال عر دعا 3 كل 0 ب عش 0 تح اه هللا وف ةماك لاق |

 | ةعجلا يف ًاموي يلبي نأ ديشرلا تلأس لاق مهاربا هدج نع هيبأ نع قدحسا نب دامح انئدح
 وه لاقف تيسلا مون يف ىل نذاف ىناو>او يراوحم هيف ولخال بيسب الو هجوب ىلإ هيف ثدي ال
 ا يبارشو 00 5 8 دقو 0 توحلا مول قد تاق لاق ا اع هيف هلا 00 ا

 6 تأ 0 0 ينئدح لاو يربح 0 رطلا 0 ا ىنادح 00 0 ينندح ( 1

 يسل# يف اناا دحال ىف |, الأ هيلا تمدشقنو باوبالا ق ةاغاو ىناوي ترا هيلا ت٠ 0

 ١ كل ق< لاقف دير أ اع ا رغاطظ 0 عج 0 عاقل لكك اهكلساف ناس الا كالابم يل عرس

 أ



 ا ع 00
 عيبلل هنأريم 8 ضرعأ ا ىنغلب تام امل 0 أعمل نا اموصي ناكف لاق ةقذاح ةعوبطم 9 3

 تذغف اهضرتعال املا ترصف

 دومعم رانوالل دوعلاف * دوعلا هرانوأ نه رفقأ

 ديرغت كدت هلا *هيوص نم رامزملاشخواو

 دوقفم تاذللا يماعو * اهناديعو ريمازءال نم

 دوولا هاشم اةيرقلاو + اقرأ ف < رخلا
 ديشرلا ىلع تاخدف ياق تعج 0 ىنيع هللاو تك ف هلأ ناك هل قيدص هب ءانر رعش اذهو لاق

 كنا َكْنع مهاربا ىف 23-> ىدااوب ا ىغاط لاقذ ت 2 اهراضحا م اف. ني

 دّقل نيئمؤملا ريمااب تلاقف درت نأ نيعأا لاقو ديشرلا ائيع تىعرغتف م يف صو هتنغف هتراغ

 يف عفتنيف يدش دعل 3 كل 3 ءافولا نما سبل نكلو لمالا هنع رصقنام ىلع تضنع

 تدع 1 07 :غ لاقو | يلع ةقر دادزاف

 هف ةتئمضام 533 باقلاو * هيدمو ينامِك م ||

 هيف ا ,مخل 0 اع موتكملا ك0

 قع دان امدح لاق هدم ( 00 اع ىرخحت ليلو قدلو عاب ني 1

 عيصلاو نأ تكف حبطصأ تح - ًادغ ىلع ركب مهارب ا ايد رلا يل لاق لاق هدج نع هَ
 ةولح نانع لد وا ناب طوخ اه 5 را دع نا ل انآ اذاف ت ركف ناهر يس 0

 وو ساوت نا هش يف تنغف ىنغ اط_ لاقف 0 اهدب يفو لئامشلا ةئمد رظنملا

 رثأ يرظن نم محولا ناكم هيفو 36 م حبصأت ىف هره وب

 ركفلا هح رجب طق امج رأ مو #* هتح ل رطاخ يركش صو

 022 ل ءانأ ىف يبق 0 نش * نجح ملا 2 داو

 0 هه لاقو نيئمؤملا 00 نه تاقف حمم نأ تدك 0 هللاو تءهذدف مهارب 00

 0 نبدسدح 2 كاذك ند د يل اماقو دا كعك 0 كل

 0 ينَع اط لاق 2

 ةينح وح

 ريصلا كلورسف يرحلا ديكلا يل * مهئاسن ىدحإ نييلا ةادغ لوقت

 رفصاهر حج يفو ضرب اهدخ ىلع * اهبعومدق ةريع اهقنخ دقو

 ليقث يا ميل هيفو هباتك نم يلع_سولاب لهر فيقخ ةناب نب ورمعل ءاثغلاو صيشلا يال يعشلا

 ريغ يلف 8 امسح تدلغف مهاربأاب 0 لاق مْ غامر مْ يناقسو ترش لاق رخا لمر 0

 "يد ند طفدتم

 براش مح يف ساكلا اني 0 4 ىثمو امح ىف تبريشل



 ةوق
 صوص

 0 فورالاب مه اذاو فيصو نام هافاوف م اذا حاص مت دخأ كعمو 0 نو نلاتبحاو

 | نم 5 وف 0 ميداربال ةماعتم لاف مح او ح مهادات اماف مهار 8 > نيطاسالاب ا

 0 ا رطإ كاع لفن دونت امدو هتاف ا 0 0 واق دعقع تينأف تايلصملا عطق
 هءاحذأ كلذك انأ انيق 9 ك0 قة ه زئاجلا تت 9-92 تطشل و كلذ ُُق تل محاوتاعفف لاق ترد

 يح

 3 هز وب دلابفيلا 0 أ 3 ديرب أ كير ع هناا اذ ناك يذلا 00 رعلا رو ر مسه

 مامح لاق ع ةاددأ تما 3 عام نمو اضع طاغتساف يعد مث هي 10 4 لك هذا يف ول ىتلاف

 دنع ني هلل انآ ت تاقف ٠ ناءفالو نانفالو مع معيش ن ناتقالو ملت آل هللاو نلاط يفأ يف ل يك نيا

 ظ
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 ظ
 ىغأ تعف دب اف يب مق ١ عقاو» ا سو اف عسل 7 اح اذه ْ

 »© , وص

 ثالث نهد نم تاعرتم * تالله موينطا لع ان وع مأ

 ثا_ثح يي ءادط آل + ستع ةيغ " عيرأ امد

 كاك هوجو "ضد تازطع * راو نييكتلوات اذان
 تان تان الا اييع نط ايو رووا كل ايف م

 نه تاعرتم ثالث تاق املف تدنغف نغ لاق مت ةعبات ار برشف اه تمأال انالث ىةسا كلب و

 لعفف ريشعلا ةمت عارأو ىلع ثح لاق هتءنغ اماف نغ ىل لاق 6 نال” كليو تاه لاق ثالث نهدعب 1

 0 فردناف لسوف م ا ركس قَح نهرذ ا ام هللا وذ

 0 يشب يفالو اف ىمأت 0 مهرد ففنأأ ةماعب هلزنم ىلا هتعيشالا ىو باج كاع

 هيلا مهردلا فلالا ةياملا ينقيس دقو ىلزنم تيفاوو تامأام تكوذأو قارك تعا دقو هللاو

 لاو 1 دبع ند 0 ند ىح ىنبدح لاق كاوهسش 1 ب هللأ ديع انمدح لاق 0 نر

 اًوَنَع لاقف نينغ |! ىلا هيل تاذ برغولا جرت لاق عيرلا نب لضفلا نإ سابلا نيدهللا دنع ييئد
 اعيقرلا تمكس دكقو ىلصملاب * 00 تال 2 يلياخاب

 اعو>رلا تيوه دقفيناءحرأو # يدمسو ده رابد يناغلب

 ا اب ىلدوملا مي فاربا هل لاةف برش هو || برط هنم غرف املف عماج نأ هانغت لاق

 اوعفرالاقف نورهبر م 1 نا تدلل لوأ ن*ء تمحي ما نأ لعحف هاتف كيطس نم

 لاق ق دص ينام لات ميه ربا ىلع لبقأف نيدو 5 هذ أهللاو ين عماج ن ا هل لاقف ةراتسلا

 نور هس هك ف انا لك اذآ ىاثل ل ع 0 لاق يديساي كتابحو قدضأ

 ظ
| 

 ظ
 ؤ

 را يسال قي در 9و 2 لاس ريس ركس اذا

 ند براضلا لّراَوَو سه | ٌقلااموصرب ناك لاق هببأ نع قحسا ن ١ 512 ل ديزو نب 2”

 يب رعلا انغلا ىلع اقوول ديل هعم ين - مدقق د اندلا وداد ع ءاو ةنش هلا لهأن فرحا ل ا داوس

 00 لهأ عب رطأ أناكو ةفراخلا ة 4همدؤد ند هاغأب يدلا غلبملا اما ىد اممفقنو مَ هود>و اهار 0 |

 6-52 50 لاو فرعا اهءاعو اهاير دوق ةيراح كزازا 00 لأ وادخل امهمعاتض ْق ظ
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 عم سلاج وهو ةراتس ءارو نم انريضح اذا ن روكت ذ ىهردلا ةناملا ىلا رانيدلا ةناملا نتاع انممزدط#

 ةسمخ اهفةئينق انمدحاو لك يدي نيب وهينغن نأ انو سماف مدخلا انءاح "يش حارتقا دا رأ اذافيراوملا

 نموا ىاربإ 3 ةعنصب بايرز ةيراح ةفلص اموي تنفق ءام زوكو لسغمو حدقو ذيب لاطرا

 0 يرخأ ىلع داعو * ةدجو نسح 0

 لاقو يناكب نسا نأ 7 مهارب أ ذ_خاف هياع برش انأو ل ا هيلع تب رشف

 دعب ءدرت نا اعمط تكسماف كيسح ركست كعاف برشتو براعت و ىنذتلال ينل تيعد اعا نوايا

 نع 8( توصلا اذه ين ادع هدعب الو كلذ لبق تع.سامو اهدعب ائممت>ا الو تاعق اق :كاذ

 نب هللا دع ينانح ناق يع (يفررتسال) تاور نم ارت ردتقملا ناكو لاق هتنغ امم
 | يبدوملا قدحسا ىينثدح لاق 5 ب ناملس نا 6 نب مس ءاقلا نب 5 ينندح لاق دعس يبأ نا

 م املا تركتاف ةك اب ةيهاس ةمئاق ءادوب انأ اذا !رككس قل وحأ ةكع أ انس كاق ١
 تلاقوتكف اهيلا رظنلا

 يان دعف يداؤف 0 أ 0 00 2 اضع
2 

 ىتتلل ها تذخأ #3 يربح م 0

 هئارتنا 0 ب تاق 1ك هيفص ل تا رق يك رو ةهدلح 0 22ه * < الق يه ف هج 8و

 2 وهيف تفق وُ ةد> 0 ترودو يلاع 1 ع٠ ىلةاور ل لاق أدقو ةوالح مهالحأو ة 00

 ةئيقس نب 0 مجراخ هب 0 6 رمي هر نم و ا م لم نم 0 را

 تاق هايأ امعنو امقصل هّنق رعف ماعط هنف نحذ هقنع ىلع

 ىنتبدعو ىداّؤف تل يتم مالع 2

 هدذدرو4ه“ هس ءانغ 2 هر ىنذف 0 2 كك 4 0 را مأ تل م تثتوءوسو اهتيأرأ هيه لاَقف '

 0 شاءملا تاط لاف اا عحر ” الأ هل تاقف ءانغ سانلا 0 ره اذاو ةئم هن ذخ أ تح ىلع

 ةناملت لاق ول 3 هللا وف ينأ ىل لاق قحسا لاق مهرد ةناهاث لاقف ةنس لك يف مديح مدل

 3 ىلع ا مشعل اذه 1 7 مهرد اللا هوا .امءأف ه هب 0 ا 0-0 تداطل رائيد

 0 | ملا 02 ةيددرو "اضق كلذ تك 0 هكهم دهم يب تت م كل تلطل اللف | سه

 نك مدضالا يف جَء 0 تن 0 00 لاق قفوت :ا ىحب ْنن نه 1 لاق 0 رصل نإ تييح

 هايس مداخ يلا: هاذا لما م لأف هراح اص ناكو لاق ىلصوملا مب .هأر 1

 ١ قرط ىلا لحدا نك 0 رادلا ىلا تير الا ارلاب اميش تح 0 را 0

 ظ نودحصلا د رم 0 ناكو اكسو 01 1 ل و ءان ءلا 4 ةس د - راد ىلا:يب يهتاف ١ مف عأال

 ْ اذاو هيقسإ مداخ الا 1 سيل نحصلا كلذ طسو يف يم 11 ا وه اذاف ةعساولا

 جر 0 ص ف د شر 3 7 0 00 هه 0 016 3 أذ ُُق 0 ناك ِي هلأ هند ع 5

 مااا,” | |0100 0 تاتي ال5059
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 قهاش ىرذ يف يناوخأ و * قراب انس ينع مولا 5

 لوالا لهرأا نم ةعئص امفدلو هل تاسا نم لوش امفو لاق |

 كس وص
 ذاب ملي اذ يف تيمرو #2 ىنأرسحمف : ملاظ يفأ د 0

 ةناعلا ريحت ماقع اذ دزه «يزوا غو ىرفناق كتم ءاطونو

 ؤ امهف هل نأ يكملا نب دمحا تانك ىف تدحوو لمرلا نم هدح نس .نا رب كا اذه: يف دانح َر 5

 دلع يتدح لق قارا نمل نب يبيع قدح ) لب يان دندلاو دوا لَم ' اهدجا نين

 دولا هارباديشثرلا نسح لاق ىعاز لا كلام ن هللا دبع نب دمت ىنثدح لاق دخت ينأ نب هللا | ظ

 | قح ل ندللا اذ ه عئص دقو ةليا هانممسف كلامزب هللا دع انأ ين سايعلا ىبا 00

 هر رق
 اهو نها ىعمامي ترك ديو 2 ”ىاكم تلال دق كا

 نايا ندع ماك لد تاذ © انيلغ موه ذا حارلا قرش

 اليقث اليك ق اسلا يف لاعا *# موجتلا يعارا ىلإ لاطالا

 ةيولع ىتثدح لاق كلام نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح لاق هللا دبع ىتثدح لاق ىسع ( ىنثدح )|

 6 اوقلا هيو 6 3 ُْق وهو أمق يفوت 0 هتاع َّق ىلدوملا معرب ىلع تلد 3 كاك ما

 تودلا ادع مري وهو هيف تام يذلا
© 

 5 سس يم

 اعرف 0 را ىلع داعو 27 ةهلس>و نا سح 00 ريغلا

 لخدب ”يرخب نك ا 0 ةسأ لا 0 تلد ان 0 قحتلا ل ذيع تءثدش ل لاق

 نز,الايف سلاح وهو قحا يالا ل ا> د نمل و دهد كمل ءل الا سال ع ااح وهو قدس يبأ ىلا

 م توصلا 5 0-7 ج٠

 ىلا نبا نع ليقث ىناثو ور< نع يطسولاب ىروخام نانْط هيف هلو مهاربال ءانغلاو رعشلا
 ىأ كك مهارب | نينغملا ن م رض ناكف نيياحالا 2 ان وعدي ليلا 3 لاق هظدحح ) ينادح (

 هنيلاطي هيراوج نأ هل يعدنام زبك أ ناكو صانلا افيصوو انأو مساق نب مهار .او ًازياكو سيب ءلا
 لكل عا انفرصنا أذاف هئدحتسام ندتحاف 3 ا ابق ع دق ًاوصأ ن١ 0 اضحا

 0 مار انس اورانيديت 10 .دولو رايد تك اب ىلو راني دةءامتالثب مهاربأو 6 مهأر |: نه دحاو

 سواق هأ نونا رعم ساخم ن هذع دقو هيف لسكفل ضودح لوالا ةئاثم نز,الاو 6

 7 0000 100 1000 7 جب ور جدو هكو جس بوب وس روج جن 7 7-2 مج جس دج حسم



 ديعح

 ظ هاتنع بهذا نم لدا لاثت هلآ 0 و كاف بريغ لك نم ةينع اناده قءاجق لاق هلأ تعب اه
 أ لاقف هيلا ا ا فرصناو لي ةنالق ىلا هب ثعبت ىح اذهب را لحرال دم لاقف تان .وقاي ٠

 0 اذك سمالا نم ناك كقدص ِ دب اللاقو لالا الا 0 هرمض> اف كال ده فر :

 ' ديرا ام امف لمعاف ىل ةيدطا سيلا مهارب | لاقف لاثعلاب ءىش تنمض امو ةطبرششلا ىلعالا ال لاف

 عي ىلعو ا يا 3 ىلع ايادهلا قرغب لع>و 0 لع لاثعلا درف لاك .ىلإ لاق

 نمذخأمل ؛ ىث اهنم قي مل تح هيراوح نم مادخلا رود يف ن٠ ىلعو هنا ءلغوهناوخا نم هرمضح نم

 الدو مشرك رم حيد دمع لدو فرصا ومل اذه لانو فارصلالا تارا ا ن0

 : 0 را.# ىعدف هم هون نم ةلدف هدشرلا نا ناطاس || تانك شح يدح قازراا ن دمح | (لاقو )

 ا هنا ا[ ود 0 ,.د ىف جر>و هكرف نضال نمد ا ا ملا تاك

 5 هناكمل هيلعأ 1 0 قاعد ةلار 6 ناكو نيشا را امداخةنا سبر أيدي ناد ىو رازا

 ل نو الزعم تدل لاق ةعا سأاد ده يف نام 0 در دبا 5 3 لاقرمدقلا بابا ند جرذ اع و ْ

 ندم ول هللاقو ةراه ار ةاح لقو ه هاتف 9 ها 2 هار 1 كرم ىلا يهمن | يِ ا ككل ناد وذعم ن و

 ميهارب | نسل ا ناوبالاف 00 لزم قفاق رطل م لاو رهلخأ ةعاسا وده لد يفأ

 اًثيشدن مباصاقهل 0 ناك امتاك هب يقف يع م دلك ٍ م طشنت ا ىدب ا ميهأرب ؛اهللاقف

 حر 0 لاف كود كنب مخل م ا كم :خأ 1 يديسأب ىلدوملال ا( 1 اعدمت اريد

 تر ص لب لاف ةدحاو مأ 0 د لاَقؤ هيشاحو ناونالا ردد ندخاف م هأ ادار

 هتيثاح ند ةيص تنغ نأ ازا رومانع ف يذل طششب الو

 نساك" ىاق نق تي سدقأ #2 هحداوق تعادق ديدلا يو

 انا ا تراظن اذا * « مجسسأو ينعي سانلا حب ام

 تكساف :«سءناس نع ةوالا لاس الاطر | برشوأز اع تاودلا داعتساو ام انغل برطف لاق

 هرام# اعدف هلا هيرس 1 يذل هيريخاف هدب نيب تفقوأ د تءدفاق ام 00 تسعاقتف اهاندتساف

 هباعدّوح جركهسفنتداكف ةفياخ نوكتالذا كرضام نان ارا ىلا تفالإ مث فرصناو هكرف

 ةيراخخلا تناكو ىد# ١ تنبةيلع هتخال تودلاىف ةعنصلا نا هتريذ ىذلا ناكو لاق كاد دلل هادا

 ند ( كرا ) لمر فخ 6 نحو دنشرلا رات اي راع هاربا ىلا اب تهحو اط ظ

 كرم 6 رمل اط لاش 6 نا هر اح فاأي ىف ناك لاق 6-4 با نع قدحسأ نب داح ان لاو ديز

 نعديش مدس ل لحرمت أه“ داع يب 0 (>و نسا 3 يا نك ا ا تا 6 ءيرمالاو .يملا

 أمق 0 لاف مورلا دالأب ىلا ةقراا

 قلاع ند كدعي دهعلا نع نكيفاعاف تركك تال“

 ا

 عمس ديشرلاوهي اناح داو ناو ذا ريكضص نم يح كلذ ناعفف مداح ةدحاو ينغلو ناسا فال 3

 © نسم دي ناقا 69



80 

 باب ىلع اهف 9 نوني الا يل تايدسز 2 اوناكو هيلا طا 2 اح ىف رخشا الو 0 كا 8 نا

 ةعنصلا كار اد ينثدحدق ناكو ىلدوملا مهار ١ رادتدصقو اهاد>ا يف ت >5 رق تمقف يراد

 كي مف حارتسمملا 0 هل ة همشح ىلع ك0 شخحلا 2 هتجاخل م اق اذإو هنا جاتح 8 ريد قد 6

 ددرب وه اذاف هلام 0 تفقو يَ 0 هلق ف جس ريو توصلا نه عرش 4 املع عرش, ا

 تحسس وص توضصلا اذ ظ
 اعدل كلان اجو يروا ا [يارع لف ساكنا ف تكس اذا

 8 وكس اكلايفس اكلاهتنءض اذا < لاخر تغار تر: ناو

 ابيطأو 500 :ءاجوز رأ ف 3 انهما م ركلاو نزاا يجن اهوبأ

 انآ الوامأ نوللا يف تيشأ امو اهسنج ريغ ف لئاخ
 مرح كرش انساح املفدشرأا ىلا ان :ودغمت ا ىح تاوصاا هم حتما ا تاز افلا

 يف ىلدوملاو توصلا اذه تدنغف تءفدناف يننغ 1 نبااب نيئمّؤملا 0 كل لوق. لاقق ىل | مداخلا ظ

 قالاعلاب فاك ىلسوملا هاربا بئوف مرد فاأ اناث ساو هلع ترش هنتر 00

 0 1 نش يديسأب مهارب 0 نا هيلا هقيساام هيف ىنَغو ةحراللا هلاق هل رعشلا نأ دش :رلاءاسو ْ

 قول ديم را تلق هيا تعلا نما أ ما لب اعضي ميها رباوهتمو هبذكالول انأ ىلوه

 كال نم دقو هدر للا ليس الو لاملا 0 لف يخأ امأ 0 كاف مو هتقدصو 2 لاي نأ قحأ

 تل دام هل صاف كلاذ> اذه 0 وصلا تن تأدب وأف هيلع ي ردحام ا 0 تل ةناع

 ين ل 0 تاي زاا كاملا دبع نب دهح نب نوره ىادح لاق عكو فاح 'نب دج ( قرح ( هيلا

 011 ع لفعا نإ حباف نع جركل دبع نب كاع ىئدح لاق يقرقلا بوبأ نب ىدع
 تاقف قيرزيبب يفناكد ىلع سااح وهو ةهره 0 ترص لاق ا نع بر> ىلوم ه.قفلا رفعح

 ه2 نشأ اه لع ردو هق ىورلا لع عطقن | م ”هتلق,تنك تدب لاق انبه كساحم ام قدحسا انأ اي !د

 لاف رعاع كلف هتكاراو هيصخرأف
 بوكت 0 * يدعسلصوك>ارطاوكناف

 داما كار انا انيعتما تك 5 هج آم رفص ةيرو>يل ترش هيف يل عطقنا مث هتلق لاق |

 انك رع يل راعتسا تااقف اهري> نع اه 1 اسف اهةا>ريغتو اههحو مرو ا || ترش يآ

 لد رطاف ةءيهنبا لاق سرعلا دهشأ ملو هودر هير 65 اأو روحو مرو هلال ندا اوي هو

 تاقف رعشلا

 دررلا ناب اند نانتكمد نع فاك
 فواح اذ كيفي دقو اهلا مراح 12 : تدرف

 ينبدمم ىلصوملا ميهاربا يا لاق قراخم نع قدسا نب دامخ نع < نب نيد 20

 عاق نيمو راما اور نال :ك<« سللاقف هدنع ميش نا دق لاق ناجم موب: يف دلاخ نبا

 يدل اندم ىلا َق 0 5 لاقف مولا ال ةرمدلا اذا اب رمتف لاق

-- 



 فلا

 راني 5 ءاكنلل 0 ترآ 2 م ىكس ةنع كريعإ اذ نه

 يتلا ةيئارأا ا 0 سايعلا ةهلاصق ند هش يد امو هاطفدح الو هللا هلال 0س هريعلا لاَ

 تيس عمك
 رادقألا هقوستو هب نأ © حال نورك كو
 راك قاطن ال 0 تءاح #2 يوطا 1 يتفلا كل اذا ى

 يأ ءطا ٠ نع ىلطعس ولا كو لقت كرار روصغنم ةأرما نطاش ا ا رموتملاب ليقت يلا عماج نباهانغ

 0 نبا نم ةقورسملا ةنالعلا تاوصالا هذه نا ل 1 يملا نبا د

 هلوق 6 ايو ان لك ةبرقلا فرطا مع # و #خ قرح 11 توي نيد ريقأي *

 ها لك م تيكب * و * رعتساف كنيع عومد ءاكلا فزت *

 4-3 نإ وصلا نيده ةيمسل --

0 

 قورودعاور كيلعتداح .# كآ توب ناب دا

 قرقحءاكبل | فدك كلو كد كح لقفءاكبا امأ
 ءام ن' ردنملل نيعدن انا دس ينب ند ا ها دلع نيكل نق راسنا ينب نم ل>رل رعشلا

 ناك هيف هلو عهاج نا احنا راخاف روهدم كلذ ريخو امملع هطخسيف ا.راتقف ءاهسلا

 || ماربلا بح اص انيح نآ د حيرس نبال لءرلا نا ليقورصنبلاب لءرو يطسولاب كلوا ل

 انهو طولا يلاثلا ليقتلا سا
:3 

 با لع ام نسل ءادعام ىلا * 4 ةيرقلا مس 0

 بيرغلا برتلاو حرلا يف * اماع يرجو اهعسر دنت

 * يدعس لصو كح ارطاو كناف

 توقملا] اه ماعف !يفدأب * راعتسم ىلط ةقاثكح

 ْ بود ابتدا تبقي دقو * ابل اع 0 ت1

 ْ يئن صلئر لل هيفو ىطسولا كري 0 مولا قالطاب ليق 2 يفان عماج ال ءانغلاو ةمىه 50 هقلا

 ا مساقلا نب يدل [يرح ار ك5 ذم لو ىلذهلل ن نحل هيف ورمح ا نع رسم ماا 1 ليقث'

 أ ىلسولل مهارباو ىدهملا نب مهاربال ديشرلا لاق لاق يأ ىنثدحلاق لضفلا نب سابعلا ينئدح لاق
 ا هلوقي نا ناك نا 1 نعش لاف دف 0 كلو 8 يفور 1 تا ىلا ينأ نب ارا عتلع قراذ

 . تدي رحسلا يف تءةف يديملا نإ مهاربا لاق هريع رعش يف ينغ [ىعاش ع ناو 1 هيف ينعو

 ارا ىنإ م 1 تلقو يئاملغب توعد نجفلا عولط تح امل لول رفح أ ءيش ىلع ردقأ نا
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 لك مزاو قءنص ىوري نادهمزال ةّدوبص قرا نا يمر ولف الاو اا هلهحاو كا الأ ءانغ ند اش

 كك داشر || هل لاو مم امومذم ناكدنع را 0 كلذ لدم هنأ رظلو 4 ط 11 دحاو

 0 تينأ ليعمسإلي هل لاقق عماج 0 0و نع تحولا

 هنع ىكرف ةفرالا اعدم كنم مويلا فصخساو سماوب هتامفام قلدصو ا كياع للا تهد تهد

 ا م فاد لعب د اذه انيراخم دقو نودع نللا دع انأ 0 11 كا ىلع لاو

 جف كوالا توضصلا نأ 1 0 هده م قحسا عوض 0 يري اق 5 عماج

 ات ومع

 اهاكك هيتيرق تنانااذا .* فذ لك 2 3

 اهادم تغلب ةوقش نكلو * لاقت نع ينيل تقراف امو

 1 لبق يللا ىلا يي ل هلل فو يس ولان 00 5 يئان عماج نبال ءانغلاو ٌحجرذ تا مل كل

 امم كا لاق يماشولا نع لوأ ل 0 ميه ربال هفو هناتك نم نصسلاو رمصتلاب

 ع ل ص

 ماع لك امقاعت حاير د ماغراا يضفع هلم اذ تقع

 ماقملا كاذب 0 بحشو # .لولطلا كلب لولخلا لالخ

 د درو رازملا بيطو * راوإلا برقو رايدلا ا
 مالكلا نس>و 5 # روكا نشسعو ززنع صدو

 هن 0 مهتما نأ هلط عدقمو 17 2 يناغأر 00 00 0 000 عاأ

 اهنم ثلاثلاو لاق هريغ 4ماول ا 0 "ناو هن رع ينغ اذا نينغملا -- نك 0

»© 

 تيس مح

 رار د ععمد كريغل انع 0 ردم - افك كنيع عومدءاكبلاف زب

 راع ءاكسا نع ترازأ د م 0 هنع كريعت 5 ند

 ميهاربا هضراعو نودهح نا لاقو يطسو ا نا 5 3 د ءانغلاو 5 نب سانعال ةرعكلا

 ع دقو لاق هب رأق الو هّةدعأب 0 اهأ 10 2 رمل ان كفر نم ل هدف عنصف ردشلا يف كلد دعا

 0 ) ينادح ( انهه 1 نا وى هم نيل تال ا دسأف فر.فذ نأ رعشلا 0 ا

 2 لي 0 5 1 ناقةَسأ َنَء 0 00 ها | نبدحأ يف كك لاق 3 ا هللأ كيع ا ىنادح لاق طا

 م الإ نب سانا كوقر هذ 0 7

 او مف اهعمد كريغل ائيع 0 رءتساف كنيععومدءاكبلا فزت

 اذه لاق َىَد 4ه> رع نحو عم هيلا لعد للا امو ننسحلاب ىىفلا اذه هللاو قل راسن لاَقف

 ةيديشارلا ا لاق قدحسا نَء نوره ب نوعيم ىنادح لاق يد ل 9 ) ىنادح ( ةمغلا

 نباسلا لوم
 " سس تس ست ا ع ع ع جس جوملا
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 . لزب ل ةرذاف عا هيلع علو ربك راوخ هزا>او 4 رو رسمه دش رلاو هةمول عماج نبأ ماو

 فورءللادمجشىلا ثءا م مس هل رم ل خو لاقف رصنأ تح 2 اا ميهار 1

 00 ديار توص ا قدماي يف فوع ند ل ناكو نام 0 نيثغملا ن م. كح 00 فزلاب

 فزالمب هاربا 0 هتنب همزل نلف اف هلاثمأ ىلع 0 ٠ ضع ُق 0 دحو دق دشرلا 1

 ٌْ ها ا 1 0 0 || ىذم 1 00 د هيلا ا لا ل ءاش ناك هج كلذ

 تاوصالا هلم عمسأ نا يف لانحمو يمتدنو ياتو ىتتو لكل 1 5-0

 لاق هللأ اس لا ةقم 0 اك ر 2 ص ارعالا ند صضيىع نك يهح ن م هام كلو هلم ها

 ب اع ع م كتئح لاقو 4 أع مسو لخ دف هل نذأف عماح ن ١, ىلع د سأو هدنع ند يضف

 || لاق كتعاتص نم كلح يف لضفلا 2 كذب لع ةماقع تلا مرح يذلا هلل دملاو كريخ

 0| اه لاق ناسلا“ نع رصق. هنا كحيو لاق يلد« ىلع ىف نأ نم رشا وه لاق ارب كذا لحل

 يدنع م 1 لاق دساسألا كشو ىندب ا كك هديا تليق نم 1 نأ رس ذاتسالا

 0 ًادتبا مث بارمثلاب ادو الكأف ماعطلاب عماج نوب هل اطدق ةعاطلاو عمسلا لاق لمفا تح
 لءجف هايا عماج نبا هانفف ذاتسالا اهيا وه امو فزلا هل لاقف لؤالا توصلا رب> ىلا يهتنا يح
 هابأ اف ىاثلاتوصلا ن عدل اسم ل ع حب قل عماج نباو ترسل و ردو قفصل دلع

 0 د مدل ومالا دا 0 ا 0 وألا ثوطلا ىف هلق لع لو

 0 رحال ذا ٍدايغو ةبزرضت -هيةلاعدة اداوم 0 20 1 كلف 0 5 ا

 ميه ربل تو > اهددرب لزب 2 نا ل ئاعأو (مروض: يف كباذ هارب لاق

 0 رص أه اق مق اذ د نينغلاب اعدءاءاف ديشرلا ىلا م ها ربا ادغو هلزنم ىلا فزا ا

 ملولاق ع عماح نبا نك ت ءقلام تالستل ًارهش كلزمم ّق نم نأ كل يغلب ناكامأ در دو 1

 لوقتنأ كام .عامو لاق ن اوقآل ا 3 نما هللاو كء أدف هللا ىناعح نيئمؤملا ا كلذ

 زحل 0 نوكم نأالو كضرامي ' يل طمشن كاري نإ ىو ل ةباي نسل هنأ لاق لق :

 ع ةلاهجلاب يملا 3 دق كك اذ 0 لاق هف عأال توص ضرالا شق اف الاو كلاغيف ةيحو

 ةرصع انهه سيلف مويلا هناهف لوقت 6 ةفرعم ىلع سمالابهنع تكسمأ تنك ناف انبحاص نمت عدس

 نا ةدطاعلل - ىلع نأ ى <> هم ا ع عماح نباو اهلك تاودصالا ىمأف عفدناف زيت الو

 دال جرح حلو هتعنص ن م الا |: و عد هد و طق أهف ىعام 5 هد ع ناعالاب 0 عماج

 لاَقف ىنقدصأ يفابح م .هار .!اي لاقف اندخع تن 00 لاق يدعب تثدحأ اف كحيو هل لاقف هريغ

 ةنئع كاضر اطوأ 3 تنوصو فزلا دمحع هيلا تنعيف هر < همر كوع كبايحو

 لع وم دل را هرا نقان نع موللا نآلا 2 ىد | ماهو ا مح هءاعىل ل حب ىعق

 وه 5 نأ 0 اعاو نعغلا نم تان اذ_هو سانلا كَ ا و وه 0 فرعأ نا

 وة ند ىئخ
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 وهو مامأ ا[ 3 36 هرم و ىلعفلا ل نوم سا اهرظ يِ ف الأ را ةنأد 11 7 كيلا 0

 ينَع أمل مكينغم مكيلع | نم نا ١

 جرح قىفلا ىلع يباصتلا ينام * أوجاب نا ل 9 0
 ا:ءقف ىلصوملا مهاربا اق ىاهج , 0 لدؤ 00 نمت 1 رع 2 مكسوفن نأ 2 هك انأو

 اذاو ةايوط ةيبغ انع باغ مث ةدوم دئموب هنيو انني تدقمنأو رؤرعس آه ار رصو ةسار امد
1 

 أمف ةعقر هم لا ذقنأ دق مشاه

 # لا ىلإ لييس نم ف له مشاهأ

 0 دقوب وأ ران مرضت # اًيعاعتش ناك اقرمد ه6

# 

# 

 ىهدم لك ىف سفنلا مه قرش

 تايم ناو ىده ا ىفلاو اهم ةلبلو توسط دق مون تول

 اءالاو مالاو سفنلاب مك هج احن انا ريدم

 دوق قعفع يح ا ناك لاق هَسأ ن رع قحسأ نب هج انج لاف دنزم م نب دمخ ( ينريخ 1١

 مْ الا لخدو هنأاكن ىلع ةعض وف ينال ناك توقاي مت ماخ قرمسسف ةيععورس ءىش ل 34 ملكتي ناكو ةعر

 5 5 ع تاّ انآ انف ريخ ىلع هل فق مم افقاون 15 يذلا همالغب رضو ةهيلطف هدحن لو جرخ

 2 هنقدو هق هدر مت اليوط 0 متاخا جر اف ار نّدل مل ف قءقعلا ترصنا ذا

 قعقعلا 6-9 لاقو كلدب رمست : ينأ ىل !| هب تدحو

 قعقعلا يف هللا .كراب الف * رئاط .يف هللا كرا . اذا
 وتقع"

 قرشا ةِلَمَع دحام 2 #2 حانلا دب ممصوق انانذلا ليوط

 دال ع ا واح ىلإ

 نات رك اذو ىلا نب دمحأ ىنئدح لاك د ل هللا دلع امدح لاق قع نبا نحح اا «ينريخ |
 6ع

 هما نع | ىلا م 3 أ نب دق هب ىدح لاك ريخا اذه ةظحح
 رفعج نب دمح | 3 * نب قى )7

 نب نودمح هدح نع 0 رب د نت لخ نع كلا نضع يف ريا اذه تدحوو هدح نع

 ةءاصعلا هذه اًعامس لاط دق يح نب 6-0 7 لاق دش رانا اب اهلك تاياورلا تعمق لموسأ

 ه1 ذلج نإ لع نكلا ا[ضافكر . اأو اهايا كمساقأ لف اهيف مالا طالتخ

 نينغملاةنحل ءامدتلا رضحو ىحي نب رفعح زيح يف ميهارباو ديشرلا زيح يف عماج نبا 2 هريظن

 هعطقالف برطلا ةياغ ديشرلا 1 ناحل لك هف 0 اوضا نسا نب دشرلا سعاد
 رهظو هف عاام َنينمؤملا ريمااي هللاو ال لاقف هنغف 0 اذه ميهاربااب تاه ميهاربال ديشرلا لاق

 ان وص ىنغف لعمسأاب نغ - عماج ن لعمسال لاق 3 ” دحاو اذه رفع 0 لاَقذ هيف راس الا

 لاق ميهاربا اي هناه ميه اربآل 0 لاهو ام لآ ل 5 راو لوألا ن ٠ نسحأ اي 5
 املاف امهلضفيو نيلوالا نيتوصلا مْدَقَسي اغا ىنغف ليعما 5 نع تان“ ناذه لاقذ اذه قرع الو

 لاق هللا كازخأ انتيزخأ رفعج هللاقف ًاضيأ اذه فرمعأ الو لاق ميهاربا ايهتاه لاق هرخآ ىلع ينأ

 انا ف كش تح تضف ع انا كولا نت7شال ل

3 



 سلا 2 3

 | ناكن ونجمات هلأ 22 تدل نم لوأ لاق هببأ 0 قحسا ن 0 دامح ٠ نع دبس نإ دع عيرعاد

 زاحملا | لهأ ءامدق ن 0 اهديدعف 7 اوصا يف ا هنأ ينذابق رو جوي دودو اذا

 هنع ا توص 0 اذ اقذاح ناكو هنع 0 قحهعدخاو هقدر ا أ هاج ك1 00

 ريو 02 م ةماحا 11 ىلا 0 أ مالسلاب ىل سرا

 فرز 0 نه دورا ن ر #* جولاو 2 5 نأ ءحأاف

 روكاماهرك ةعراا يوه ف د يسفن وس وفتلاواسآ نقعد

 ريسطإ كيف داب داؤفو د١ اهاوه 2 قوس سهل ن“

 ىنعباغمته يدوي م ىلع م,موقأو ىعانلا قذدحا نع هلقع هيلا داع اذا ا 4ع خا نا ٍَ

 0 || يرحم يف قاطم لمر فيف> سنويا ءانغلاو ديزي نب ديلوال رعشلا اذهو هربخ فرعا اف
 0 (ينريخ ار نح عطا ولان لمت يف ا هكيح رقلا هح ول ا وردعأ : هريغ 2 قحسا نع

 ماعلا ا 00 0 تدحرذ لاق هدد د هع . ء قحسا 0 داج اندح لاو كد سم ب دع

 | ينمأو لك ًافماخرلا عاوناب شو رفم ها 000 ىلا هلا تاخدف اموب يتاعدف ! نع ال

 : ةعاذ ىلع عاخ 2 ك4ءم ِي ىناقسو تارت كيل |اب اعد 5 2 رصعلا ل 4م د كش تلطحو ك4وم تاكا

 ينتمدان مويلا.اهايإبكتبلو 0 نء 5 ميهاربإ اي راظنا لاق مث را ذولا ىلا حار ا ينو

 برشت كلل ادبعن ةماس «ناوب 7 كت ساحاو كتلصوو يندب نءيفابأ كيع تعلعو ىتك افاد 2

 هلحرتاءقو ند 8ك ىد كلمع ناو كلدشا نم ئد ىلع ا ساب تاقف يجد

 / يلع 0 لبعد لاق لاق ريهز نب 1-0 2 لاق ىلع 51 نسما ) قر أ هيدي نين ضرالاو

 1 لوا نك نو كر هم اع لخدو رو ا 1 ند ه4غا رك لعل ترسل ساجو ةفالخ ا ديشرلا 57 ا ا

 وهو هيف هرعشل ىلدوملا مها رباهانغ نم

 ضاط مامالا نورهف * انتالحم دالبلا 1 2

 07 « انف لدعلا ماقت_سا 0

 ءابظلا مرا ىلا تنكس مك * هيلااو 1 تق: نماثلا تك

 ءادتقادب رومالا ين كنتاقق * .قد لب ل اوسرلا نم تعبت
 لأ نيرشم هل ماو كو رعش يف مهاربا اب ا تدخلا ةراتملا فاخ نم مداخلا هل لاَعف

 : 2( قرحاد ىلا نإ دمحأ نع ع يطسولاو ةبادسلاب نيل يع توكل د 5 ١, نل مهرد

 0 ملا ديعس وبأو انآ ت1 0 د لاق يلهملا ده نب دز, ينثدح ل لاق ىلع نب نسحلا

 5 نارا الع و اكل انينغي مشاهو ا 0 ١ 0 ف ني اهون 2 قاسى مشاه و

 بتثو دعب نم هب انرصب املف :ىّزلا نيك ةئظا لي ناتسدلا انيلع لحد دق للع ر نك ذا

 || هد ىلع نر 00 ءادف ائم د هف رعإ لو عاب هدب نت قحو د مشاه
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 تادف ةيرطار ينفدتساف مسالا كا 6 تعود مى ترريدا يلا مك ش يف اوذذ لاق من



 ةفقفإ

 تيس عض
 دع اق ايننا كف_شو © دعت امءانرحا' ادنه تنل

 دنع آل نم رخاعلا ايعا # ةليحاو هم تدشداو

 رات 0 ول تا ع را تلاس  اهوعز

 دو نه نيع لك يف نانح ط ناو دقو )١( نكحاضتن

 ان

 د

 نا

 دل ا نإ رج 2 رد رعبا نكح 6
+« 

 بلح نه هنئاح 0 دسكلا ساناا يف ناك ايدقو #*

 ل كا لعل 0 هطول لش نادي عارا نكو ةئئر نأ نب ريما رمقلا
 هذه ىف قحسأ هر دو يكملا ىحي نءرصنبلاو رصنخلاب ليق فيفخ كلامل هيفو رصنبلا ىرحت

 0 #*داه ٠ نمراداب ىح اا #هنحالد مش كلامل هنا ىلع “ ىث لدأ 000 دحأ ىلا هيسنب ملو 4 ةشرطلا

 رعشلاوهيف ةعنصلاو هرعش بت د ا ا ا ا نر ظطا نداذف مخ هيفو
 نآرهاط يبأ نب دمحا دال را يطعسولاب ليقث يناث هنْلو قدسال ارح
 هسّخ هنع هغأب 8 لزلز روصنتم لع دحو دق ديشرلا ناك لاق هسبأ نع هىدح قحسا 0

 نك ريشا فاهديد اود ينغي ميهاربأ لعجف ةحاحخل اموب ديشرلا ماقف اهوا ننس يدع هض

 وهولزاز سبح يف هلا
 لظنلل ودنلا ' انين .مليأ < .لرازاب مجار كب انيهد له
 ليقم ائياع عستم ريتخاو * 1 0 نم أ ملأ

 لقعي ول ةلذ نم هب اذ ام * هبرقو مامالا دقف نه سؤب اب

 لكس 0 را ع #2 اددرممووطا قد تيلراه

 سادف كلذ يف وهو ديشرلا ل>دو لاق ور« نع يلعسولاب ل اه فيفخ م .هاربال ءانغلاو رشلا

 ديشرلا بضغف اكلك ةناه لاقف يدر.ساب اري لاَقف لوس 0 كش أ 0 .ااب لاق 3 ” هساحم يف

 كاك روبقلا لهأ رك لهو لاق هارت نأ حا هل لاقف ءانغلا د ركل 0 < هل كعب
 0 : ميهاربا مأو ساحع) ءرعأو ميهارب 0 رمت هلم 2 دار عدا دقو هب اؤاحأ الزلز اوناه

 ا ىنمأو لزلز قالطاب ا الطر كالذ ىلع ديشراا برشو ايندلا الزازف هياع برضو أ

 لعام دق كتاكو ط ماعلا نادعلا هذه ثدحأ ني كو ك كرو الالب ايم ىلإ ةفرضو هع قذر |
 3 تدلو دقو ميهارب ع ل زار تا تناكو لاق ب>ءلا نم ع تءاحف سرفلا ناد 0

 6 مدعم كحد و وت هيف كك فانهالاو دريملا ةباور 0 نفاق ةروهشملا ةياورااو )00

5 

 سلسل أ



2 

 0 5 دنلاو أ رظنيت مف توصلاعجرأ ِ تاححو هند تادبو هب تا لاق شلح نع لهر:

 0 كل تام هللا ينارش نه ينعد لاقف ضاف دق كبارش كو هل تاقف ضافو ءانالا 03 1 1

 نومها دح لاق ىلع نب نسكلا 0 ) نيزح اده.كقلح لأب ام لاق ال تاقف مايألا هذه

 كلحح د لاق ميهاربا نإ تايط هير نع قحسا نب دامح ينثدح لاق تايز ءل| كلا دع نادك 5

 توصلا اذه هياع ىف 39 ينأو قراخم هدنعو امون يبأ ىلع

 0 وص

 نم رغلان رع ا ود ىاتمي دقو ا كنك تن اوم نط

 بيرق الو كانه مثا الف * خاخ لها رقوملا كقاشو

 تاس ياخ :اياربت نع * ضرا ضرع ا

 ترحل نال. اهلها ..ةراخو * نيف قرد ا 0
 يبييأ لءح قراخم ا امافلاق ور 0 رم هنلاب تدوم ا 1 5 لاو لضصاوج ل رعشلا

 نأشاا اذه يف ءاوالا بحاص ىئدعب هللأو تنأ ضر هاو تنأ سابا ةلشدف م قراخاي هل لاق مل 14

 هللا د برع نب رمح ينادح اق ادهش تأت لا دبع انئدح الاق 1 لع نإ دا ف1

 يف هن يف عنص امل لاق قدحسا ن تكلف نبا

 دج م ا 0 0 كعام 1 2 0 :

 ءى ركشال تالا < بيعيو كساف اننادعما نم كئازاب امأ هل ت تاقاو هنقص يف هتبعو هتءداخ

 ا عدف كلذ نو عسوأ رحل و هذ .اهنال ندلب هضراعتف | ا حرم نبا هفلمت دق توص يلا

 9 تامبام ىرعاو نس هر افا لاول ذل 0-0 بضغف هرتع ىف دحتو ءامدقلا ةعابص كر

 < ين رذاش واكعدا ىنا هللأ 0-0 لاقف هتلضربوهتيراد يضغ ناوكلذف ينم لبق ناف هّتءنص

 ندللا اذهيف تعنصترتذا هنم دملا تيار اءاف توصلا اذه ةقيرط يفيناثلا ليقثلايف هتعاصتوص

 اتا فارع ىلتاو «انلع دك نا كك
 اعال كك ناويرت ةفاائدلا دج دو

 مكحم نا بحن نم لاقف انيرامح ةلضف عطقن ءارحصلا ىلا نيحراخ رباستت دو ءانراخاف نال

 هكدا طوس اس نت كف يش ا ها
 | انيضاربدقاذهي يحاصو ينالاقف يب هب هيلع ليقاف هل راح 0 للء 2 يطن خش ليقاف 1 تأ

 هنمو يه يسم فى ءاغ نا انحلال 00 0 يس ئأو كات يش 00

 دق ىل لاقف ىلع قفا تعرف املف ىلع تردف دعو هل لا ًادف لل مسأ ىلع لاقف م فو

 هيلع تد 3 انا ت51 ل اهل حام مطل ئمطلق ىطمو أ اف تاع

 اقرا يح ىنعملا 0 ٍْق كلذ كعل هتعحار الواقف 5

 ك1 6 كك

 112 2111 2ئ5لل 2 22ب7بإاا 122592122525227 دو 2217272205 هم بوت جوو وست يبو موو ص وجو تع صو جب ووجع تصمم هم ومص و مص هج رج مه هوس يةقتج

 ( نم - ىانالا 3 هير



 3 ا 1 ير و د هير سح 7 7 0 2 902 2 0 ف ا 1 3 -- دج وح يعلل عد 2060 17

 0 2 2 م 7 ز27_ب_ب_7بي2_-7ببب- و

 انهه نأ الا هاه لاق مث كل ه اضرأ لام ىدنعام قحسا | ال1 كحد كلاقك نإ رح دق ةقلتلا نآق

 انكم م 0 يرش م للا نيت تمأ ءاادحوو هحنا وح ايد يع بحاص لاوس رزان ةاصد

 اهصقش الق كم امورتشل م ل لوقأ اذ وهف لاق كادف تامد يد + تأف كتب راح ءايض تاعف'اث

 8 4ءعمو 3 لإ 0 لوسر 0 ف تفرصنا مث 6 5 ر تامقف راد 0 نيس نم

 أ ناوي تلق مكب لاق امح ا ىلع ل لاَ ىد 2 تلم كدع ةنالاق كبيرا لاق

 أهدب 0 لاَقؤ ةيعلا هاله نس 1 52 كر اذنلا م نا 01 و 0 | مءصآنأ ل زاسد

 4 ملع# رايد نأ ا ّق كا لدا 5 لاَقذ 6-5 بأ اهب 8 ا اذأ لع ا ا هل ت تاقف هل

 ينتاو لعمر افلأ نا ؛ الا 1 25 قف عفو املف راغد: ةراكسنرا ىلع ةيراكا ء 0 ناكو لاق كل

 ا < نب لضفلاب وأين وأثدحةيرا اي ت02 تأ دا وك دن .اايدعم يذلا تبدد ىلع راشأو عمز

 لا مت كد كتر ظأ املف هد>و سلاح وه اذاف ىحن نب لضالا ىلع ت ركب مث لاملا تا

 دقأ اوف ا اذ 5 كاد تاءح هل تاّقف رائد فا رع كش ثمردح 0 0

 نع 0 >3

 يتيرراجم ءا ةيرالاب ءىج مالغ ايريشال لاف رائيد فلأ نيثالثلا لوبش 0 3-0

 ا ّك لاق موقال تهذ املف هير احلا 3 موك تعفن اندرأ امئاف اه كل اكرايماهذخ لا 8

 رانمد للا ننال ا اح دق هنأ نك دود 5 كس هر ايضَقف اح دق ةينيمرأ بحاص 1

 كا دا يرعلا 11 ةيراخلاب 2 ا ف ثدح 01 تفخو هق صو

 تفرصناف رامد فل ني”المث ن« اهصقنش الو هذه كتي راح هياع ضعاف را اهءابل يرش

 ( 01 | راسا لولا رجا ىل جم ديمو هدير يحام كور ىلإ رك وقير
 كل هللا كراب ةملسم اهدخات رانيد فلا نورمشع بالا ىلع ىم٠ ىل لاةف رانيد فلا نيثالثث نم

 تدِحأو | اممءاسف لوالا ىفوخ لثم تفخو ليلا راك هل عال ار ىف هن

 000 الاي برعو دمك ار ملف حو وخااذاف ىتع نأ لضتلا ىلع تركيو كامل
 يلوالا ةرملا يف تفخام هللاو تف هللا كفاح تاق راد فالا : ةرمدع كتف تمرح كحنو

 ل طا دلو لملف كدمسم آلا در اهاظ د2 لا ققاهعب برا ءاحف هتيراج مال جرحا م
 ةرشع ىلع اموز دق ياو هللا .ه>ول ةرح اهنا كادف تاء>ح كدبشأ تاقف تءحرذ يم>را اهب يمك

 هللا ءاش نأ تقفو لاقف اذه الا اهؤاز> اه 0 كا نيج نإ٠وب ل 0 فالا

 كلامنب هللا دبع نب دم ينبدح ملافدنع ىأ نس هللا ديع قرح لإ ىلع نب 0 2 35 (

 هذه هيشأ 0 لب رطق بامصأ مزالأ قامش ف تنك 0 لاق لاق ق>سا ىنثدح لاق

 ينيقلف اموي ىراب ىلا تحف ىل هؤبو ديلا بارمشلاب ينحف ل راق مسيق ذذحتأف لزانما

 انك قلل لع دك دقو كتبا نمر وا يدع قس األ ىل لاقق يرام

 اروكبو امالظو * احاورحارلابرشاف * اروقو حارلا كب رش * يف نكو حارلا برشا

 فيفخ براخلا لزاز روصنمل هيفو ىطسولا يرحم يف ةبايسلاب ليقلث فيف> ميهاربال ءانغلاو رعشلا
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 ا كلذ ىلاذ اد نيكس كعمل ناك املف مهرد فاانيرشعب هل صاو د داو 0 ١ قيفر قافرلا ىف ىلحر مذ لهو #* هتيحص ريشع نم ينالق له ىلس

 1 طعأيناوكيبأ كردح ترا د كيف ف ناك و لاق مث برشو برطف هايا هتيئفف هتصق |

 كاف تأ ا يديسأب هللاو ت تاق 0 0 را ف ا توضلا دع راند فلا

 1 نم زكأ كتف يبأ ها يديد ق تاق مْ هلوق نم تحف عمطت اللف 0 2 ه2

 م 2 نكرت ١ كشو 1 قب ىلع فاالا اذه ريغ امه ترا دك 1 و رايك فلا خام

 5 0 اق ا مه خلفا ىذلا اف كحيو فاد ند هللأ رفغتسالاقو مح ع حوف هللاو يأ ت ا ناش فل

 ناعتسملا هللاو اعدضت دشأ ان 1 دا لاَقُف هنع امضق رائد فال | ةنج اهغلمم انويد ىلع ظ

 1-0-5 توصلا اده ةيدسل جو

 همس ومص
 قر قافرلا ىف ىلحر مذ لهو * هتيدح ربشع نم ينالق له ىلد

 قيحس جاحعلا يثخم ربغا اذا * قباح ماركلا موقلا ىوتحيلهو

 قيمضتارعسشلا ايادملاو كل © يبنأ تنها بغا ندع رولر
 ءانعلاو ير هلا لا تي ةطنو كرد د يلا و ىلالهلا ةظرق نب سرض» ىلا بسني رئشلا
 ةنالثلا هذهىف ءانغلا نأ آلا حرذ نب 0 رابخا يف 5 هتيسأو نير دما ةيالثلا راجل يف طاح

 هللا دبع ىنثدح لاق ىمع ( يي ( قحسا نعرصنلا ىرحمو رصنخلاب لوا ليقث ديعمل تالا

 ميهاربااموب قوشتلاق 0 ىضنانع وبأ يرخا ثلاق ةيئانخالا ةوديس دس لود
 ىذا لاقف نات يلا جرو هيلا عض وم نه لخدب ءام هكارب هيف تناكو هل بادر ىلا ىلسوللا

 نا ساذاف لدللا فص يف مان وه ايف كلذ لعفف بادرسلا اذه يف قايل تو ىو ترا 11

 تعفدن اف مان وه ءادوسلا تلاقف اًمئانىرن اهادحا تلاقف ءادوسو اهيا ةحردن. انتلزن دق

 توضار حا ت7 وسلا

 ره نم تايضطاىلا * قحل ىلا حزم افع

 رذحىذلال> رارق * ىلا ربقبلا عاق ىلا

 ناثروئسسلا تماقف كرحم مث هذخا يتح ًارارم ءاداعاف هاداعا امهنلبلا, لاقو احرف ميهر تا لاق
 تنحفهل ةيراح ىلع دغنم ه>رطف ا دحا ىلع ه>رط ال هللاو ىرخالل لوقت اهادحا عمسو

 0 ا اده همر 2

 ىو 0 نينمحلا لد ( هناي نب ور#و 5 قى نع يلع سولاب لوأ ليش كلام هيف ءانغلا

 و د ينثدح لاق كلام نب هللا دنع نب د ىنثدح لاق دعس ىأ نب هللا دع انثدح الاق

 مهأرد ىلبه كادك تانج سايعلا ان هل تاقف اموب ىد نا لصتلا َ لاق ها نع ميهارب . نب
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 ناسامر بيضقلا ردص ناز *#* صعدو بدضت نه نافدأ وهو 9

 ندا ريل نا مز دقو ورم نع ردن :لان ليش يفاب نيتيبلا نيذه ىف مهارب 0 نحل

 58 ْ لهأ ضع ناكلاق ق>سا نع ةبش نب رع انمدح لاق سنوي نب ليعاسا ( ينريخا ) كاحضلا

 ميلف ند داق قم تلق نأ هلك دلل راح ىاو يرواش كح 0 نك اهلف ءانغلا ىطاعت دق

 اقف لح رلا ىلع لبقأ مث يمصاي كيدي امو ىل لاق م هد ةحيبص ىلع ينأ حا محاصف ىذا هيف

 ران كيلغام حالي ىل لآ ل ةعانصلا تمزا ناو لاقام دضب يبيحاي تنأ

 اوحضتشو اوريعيو هب ا ا موعد ءام داوم مهوكولم ءاب أ ءالؤه اذه ند هو فلآ 0 هللا

 ك ارو ةعلحاب , يملا همزل زلو لاق م لاا ا, سانلا ىدل انلضف نيبيو مهب عفتنتف انيلا اوجاتحيو

 يتح هم كلذ رثكو كيلع هللا كرا 00- 0 ا هل لاق نسحاف ىنغ اذا ناكف

 ىذات ااا دف تب اعح هللاقف 0 هل لشهملو تن 5 42 0 يبأو ًاموي ىف ف هف ها 2م ىكيملا فرع

 لاق مث هلوقل ن اسف دق هنأ ىفأ ل- ء نكي لو ينأ كك ا لال تاردأ نم توصلا اذه

 مدهو هوانغ نسح ى 2 هب سد دات رار كناق: ىعشلا مك ريصت يتح كيلع نايقال هللاو هل

 7 لوش 4 فو

 كف راغب د ىلع قحلا كل هللا ا

 كفو الا اهطان د < اذه دعب يفارت نا

 كل 2 دععل ةمهمشنا #23 امف ةوقلا يرو

 ا 8 ل تاو قدس نع هكا رع يدع كاي لسسسا ( قرح )
 ناكو هداعاف 1 هل تاقف هتمسق ٍُق ا 0 ا ىدي نيب قراخم ىنغ لاق قس

 قدسا هر م لوشام عد ملا نبمهارب ال لاقؤ هيف ًاطخأ دوق ىديسأي دش رلا تراقب ا اطخلا

 ةلع اياه يف ينأ ناكو هللاو يأ لاق ينأب ىضرتأ هل د تاَقف طخ انه الون لاق اك مالا سل لاق

 كدنع و لاق هداعاف توصلا 11 0 لاَقؤ و حك 4 ع ىحف ا ولو هراضحا كم سر || صا

 مهارب ا يحا 0 قحسا كنبا لاق اذكه هل لاق هنأ طخا دق لاقف توصلا اذهىف مهارب اب

 هةوصوو 0 32 ا هيلع فاشن ١ عش تع 3 0 ةأود اوناه لاق 2 ل رظنف عي هنأ

 هئيقلاو هتيتكف توصلا اذه ةمسق نم دسافلا عض را ا 0 5 و ديشرلا ىدي نيب

 0 قعمو بحو كح حف قدم أع. هاثاق ىدلا اذاؤ دشرال يد نعد هاقلاف ماقو رمش و هارقف

 كاذ ُق يبا لاقو نعذاو لذو لحد الا ا 0 الو فهدهوو ىنثاو ظرف الا نحل 28

 هملع رمش ااز 00 0 نمت

 يا جر اكل ةر 1 4 را بيط
 نع قحسا نب دامح انثدح لاق دريم نب دم يندحو هللا ةيه ينثدح 0

 د.يشرلا ةرضح امو» يلا ىنغ لاف هبا

 الات 1001 100000 1 1 1 ا 777272797777777 7277 2 27 مج ه7 م قل



 )/ا١( يمل ب

 كلذايدنع طقسف اهيراقت مف

 مد توملا اذه ةبسن لقيم
 وه

 تا

 عطس 0 00 * 7 ا 3 1 00
 هسفو ةغئاع 00 هنأ لقو 1 نع نجوا ايلا ل ددعمل ء انغلاو هعمر نأ نب رع ر «شلا

 ) قراخا ( ميهارب | ىلاو عر نإ نا تساي لع ا فيي فخ 4 فو قدرا ىلا تسال ليش يناث

 قحسا ين :”دح لاق كلملا دنع نيدمحم ىنثدح لاق دعس وأ ن.هللا دنع 5 لاق ىلع نب 10

 يلع كلذ لاطف يننوفرعبال مهو اهب : منا نعتأ ن ا 1 كو يزرلا تلخد كاق هننا

 اهفلخ 2 ةرات_ش اهل دمو هل ةيراح جرذأف هدد ترف ةلوم ىلا ةليل مهدحأ يناعد نا 1

 9-5 املف دوعل توعد اهب مايأ ي ي'ر 0 قا رملالا قولا ةباورلا 00 د ًالاتحلا ص ايا ا ظ

 يرءشيف ينوص تينغف تعفدأ هب
 ميعأ يرلا يرق يف“ عقم  يترلاو ع

 انك اف ىلإ ةرذابم ةراتسلا ءارو نم ةيراذا تحرش يارا اهيذ ندا انها تنك دقو

 ىه اذاف يصوملا ميهاربا تلاق اذه كيذاتسأ يأ اهالوم اه لاقف هّللاو ىذاتسأ تلاقو يسأر ىلع
 ىف علشوا ى :رو اهالوم ىنمركحأف اهب دهملا لاطو ينع 0 ا يثاللا ىراوعا يلا

 ير ال لدتا هللا ياو ىلا نمخ د دك مل اع را رشتلاو يرلاب كلذ دعب ةدم تقف

 ْنَعيفاراعقلا ينثدح لاق دم نب طلاص ةبوت وبا ينثدح لاق دعس يأن هللا دبع انثدح لاق نسحلا

 هنرضو ىبدوملا م ,هاربا سدح دقو يدوملا ىدب نيب امو انك لاق ىكملا ىحب 0 0 5

 ِتاذ .انيلا ستكف ير ىلع حرطيف لاخلا كل: ىلع جرخم ناكو فوص ةبج سباب ن 0

 ركف .درو نم "يش انترضحمو كفص رطع ءامدلا تءاجخ دقو نوحبطدم ن نم «ٍ

 يناريحو ىناو>|نم * اموق غايم نم آلا

 ناتحو درو هلع © ترتملا كل عينه

 قازحاو قاحشاب # يدحو درفم يفاو

 نالت يائفحف #* نفح هل فح نف

 (ي رخل ءاا دع هقاطا مث تقولا يف هبلطب لاو هل قرفباعأ رق هحيور نع ىكلا مارد ل١
 يناعلا ىلعل تناكلاق ا : اكل ن نأ ينثدح لاق كلما دبع نب دمحم نب نوره د لاق نسحلا |

 أمم لاقو 00 5 مهساو ميهارب ا اهم وهأ ةينغم ةيراح
 66 / ومص

 يناربهاوه د ىوه نم * 0 ترسفا 0



6 

 لليق“ سماخلاو » عيارلاو عياسلاو سداسلا يف رس نبالو ورمع نعرصنبلا, ليق# يان تابب الا

 ايف : ,ة'اوالو 1: كوب ل سماخلاو عبارلاو عباس اأو سد || قت" تب رعلو ىانشظا ٠ قرح كك

 نا نو عرش ن؛اىلا كديعم 0 مو تدنأ دقو امحلب هتضراعف ا( ا اق قلاولا هويص م وهو لعر

 كدح ي ريشا لاق كل ا نع قحشا نإ ذاع نَع ىحي نإ نيل رك ردم لبا 2

 تاب يح ةيرا الا هده هلم هع >> لاَقف م لاع ة 4م د ا + نإ رفع مهاربا

 ماكل د ناحورأا 4 هقربب رايدلا ن :ىل * يلوق ىح اه ا "الإ أ هَ 00 ملول لاق هك كالا اذه اه

 ”رط رفأ لاقو رفعح كادعضو ةدابزو 31

 تندم ار هاذه يدل 2

 تس وص
 نامزب اننامز عيبنال ذإ * ناحورلا ةقربب رايدلانا

 0 حلا

 نادب كاذلامةجاحزلا عدص #2 هداؤف نيمرذإ يناوغلا عدد

 يلار# ىفشك:ترغ و 0 ةحاح لون مل ءالهأترزنا

 لاقو نينح ىلا | امهريغ ةتحسناو ىطسولا لوأ ليقن ىلا نب دحأو يعاشطا هرك ذ ايف ديحمل ءانغلا

 (ينريخأ) رصنبلاب لمر فيةخ مهاربالهيفو ءاروح عزل هلآ نع *«ىب ارك ذو ضي رغالانا نورخاآ

 ةيمهرد اهنمو ةيرانيد اهم توص ةلايعل كدح عئادص يبأ ىل كاف“ كافر داح نع نتسحلا

 هوكراشف ةلاماثامأو اهف ًاعيج سانلا مدقت هاب ل طك اةحار مو ةيسلف اهنمو

 ءانغ نم كلذ دعب ة هلا ةناماتلا ىأ طقسا مث لاق بر طو عاف ةيقابلا د مف مهكراشو

 ند هسا ىل لاق نودع نب دجال توص ةنامس يه لاق ه1 هع : ا ناكف 1

 *ةيرا> ب> نم مب ىل 5 0 0 فنحالا نبى اغلا رعشيف هبوص 00 44ه 0 ا اين 1 ءانغ

 اذيع ةمقا قدح سايعلا ناف رعشال هناسدتسا الا ىنعم هيف هل ع ف
2( 

 4-3 تودلا اده هيدا 7-0

 2 0 حل

 اناني و ل هنا ناحل #  ةيراسبح نو نكن ىلا
 انوعال رادلا لهأوراهلا فصن * مكباب دنع يفوقو نيركذت له

 ينريذا لاق ةظحد ( ينريخا ( ىلع ولاب لهر فايق> مهاربال ءانغلاو كرف كحل ا سايعأل رشا

 ىلعو هبراش 5 ضرأ عل ال : ني ةشئاع ناو 1 نعشلا اذه 8 هلو ةشئاع نأ ضرع هبال لاق ا

 ةشئاع نإ ة 4ع صل تن ا 6 و 0 ك8 ريغ 2 أمعاص ناك ول ءانغلا كيح ند ينأ 2 ا
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 هأوهيام ريغ هحتش نأ هل قشاف هاف حف نمو 1 اه 1 هذاا فرعو هاقوت ند « مأرملا ب فبهسعص

 اهرااوبوممالصو | ره 0 رثكي ناكو قاع 6 هناك: نع هل ا ناك د أو اما

 لا كلو هل بر اأو هعدلا هل مك ندم انج يع يحارب اا هل لاف 1 هدنع نأ نتتا

 بهذم ن* 0 06 2 نبارهذم ناكو ه4ي..م قيئرااو ىلسكلا ىلا هوادضا يفاغ الإ ند يش ىلا 1

 ىغصل ا ال ٍتنكو لاق كف يفام نع نأ تاو> رهدريب لحز ىناباَشإ : نأ ني «ئمْؤملا 0 ا

 هلوق هتيلغُف درعم

 (١١)رطقلاهللب روفصغلا ضذتنا م * ةرتفكارك ذل :ينورعتل يفإو

 تيتفف قدز هللاو تنحاا لاق مث اعارد ابطل هتعارد ب لاء
 رششحلاكدعوءمايالاةولسايو ** ةلي 0 يندز امحايف

 بد>وو هللاو كي كليو يدز لاقو 0 30 3 ا اهيطش 2-4 *ءراد 2 هدب بارمذف

 تدئغف ميهاربا ا كك ظ

 ريض هل ل لك 2 كنرزو د فى وهلافرعبأل لاو 7-1 كنرغ

 0 ا الو ةئيدملاب نآو سم نيع يديساي تاق ديرتا١ تاه كو هلل ا لاقو هبوص عقر

 هب رظا ىانلا 0 احلا اذع قررشل ناحنرا ءانخالا نأ ايلاقو نان رم امهتك يراك ى 2 هسا 1

 تن لذ ذأ تق لحاجلا اذه دب ْدَح ىفار 1ك ميهار اا 0- 1 رءس ىناعحتف ا ُُ ظ

 را فلأ نيس تذخاف 1 هاناولخ هيفام ل ةضاق الام ظ

 يد توماادع 00
 افادمإ ' وص

 دلا نكس اننيبام ىضقنا املف * اهسو ينيب ىهدلا يعسل تيجي
 رشا كدعوم مايالا ةولسايو * ةليل لك ىوج يندز اهحايف
 رحطا هغاي سلام ىلع تدزو * يدملا ىف تخاب دق 0 رئثابو

 رطقلا هلل, روفصعلا ضفخا اك * ةردق كاك نورد ينو

 ريصدل سيل لبق يتح كترزو * ي هيلاف دال لف يد كر

 ماما يد سا 0 كمخأو يأ ىذلاو امأ
 عدلا امهعوربال :اينتنيسفللا » يراقارتد وادا

 نم لوالا مث يناثلا هدعبو . ليا راب ه1 , و 8 ءانغلاو يلذهلا رخص ينال رمشلا

 57 دقل

 هدرول ام تديلاو حيفضوتلا قماشه ن 59 ا ةءاور صو ةرتف ناكم ةزه ةروهشملا ةياورلاو مل

 رمكلا لا ةنولاوول نا ددلاو ل اعلا لعاف فات هك ث 7-1 هل> د لومفملا باب ْق 200 نوب ودع: :

 حيرصتلا ىف م طاشنلا

 _ تس يا 2 2 ا ا ا 2 2------2--------------3و



)١:( 

 َىَح جرخأ مف قراختلي تنأ تنسحأو د ُكَداَت سا هللاو نسحا لاقو ءراصلا نود هدا لك دي

 "او عا يد.ساي تاقق مويلا يدنع م 1 كاف اة رو كالذي رف هل .كحاو ةيراخلا ها

  فلأ نرشعانب ما ينأ عم لا مالغإ 1 ىلزنم نم جرخأ م كرورس بحأ ينأ الواودحاو موي
 ظ ىلع امم ترئاف ةردبإ تحتفف لاملاب ىلزع# ىلإ تفرصناف مهرد ردا مهارب ا لارا ,ثرد

 0-0 فرعتأ مهار اك ال اف انموي يد 0 د ترشو ىرا وجا

 ,ندا ىل لاقذ قيس ا تاندكا ركاو الوأ | ماع 2 00 هندج وُ ىربخ هف معو

 "ام تاقف ة ةرمشعلا كلت عم ةردب نورمثع اذاف بالا 1 عفراو سلجا لاقف ىتب ام تل

 ١ نظأ امةفاو تلقف مدقت ام يرحم ترج يتح تسب نأ 002 د 50 5
 مم ” هفاعضا هللا ككذلم دقو ًارهد هتينك ”يثب كلش ىلع لت 7 هتلنا٠ ةلودلا هذه يف لان ار

 نيلوالا يتوص هللاو يناسنا ًاتوص ىلع وأو توصلا اذه ذقن ساجا لاق
 «9 ١ وص

 رضا قنا 9 مآ ىلا * هليو لص تاو لك يفأ

 رجعو بح تدم نه كلاذ * ! فانك انا ر>حطا ىلع بحا

 0 0 اعل ا د لك اني تراس رح ىلا
 0 مهلع هايلطع حورت * هؤانف نيدتحملا عساو ىلا

 قرا لاق هتقي رط انيلا عّقت مو م مارال ءانغااو ىي نب رفم> بحد ةصفح ىنأ نب نور

 د قح ىلع هددرب لزب ل هان لهفتي هسام تافق ءان هد لوم تفوح له م ىأر ١. ىل لاق ع ّ

 هتريخو كلذ لثم تاعفف تيضق لاق و ها تاعف 6 ه:لفاف رةمح 0 . ىل لاق

 دعقوةب راما رضحأو ةرات لا برضإ اق م اعدوهب رسف توصلا هيلع تضرعو اءهم ناك ام

 را تاتا ناشودحا يت> اهلع توص 1 كره اف تعف داق قرات تاه لاق مث ل 00 ىلع

 توصلا عقومل تئج اهإوان دانأ 0 ذهىديسايتاقق مويلا اندنع ماقملايف كل لهف كذاتسأ نسحأو

 يدل ةناماث ىلصوملا ىلاو مهرد تلا هعم لمحا مالغاي لاق ةيراخلا ىلع هني ل تح ىند

 ميهارباىلا تركب مث برطنو انموي ةيقب برمشن نيرورسم يم نءو تفاقلالا كاس ترصأ

 هانا ا تلا تلح ىلحا لاقف ىلا ام تلقف قراخاب تنصح أ ىل لاقو 0 يناقلتف

 وه ةروسم تحن هدب لخداف ةعيضلا ريخ ام تاقف لاملا اذاف فحسلا عفر 7 هيف ملا اف اوذخ

 بتكو دلاخ نييبحي هن اهارتشافدادغبب دج وفامحاص نع لئس ةعيضلا كص اذه لافف الع ءىكتم
 داك نإ تر راو كا لسا« نم ةعدصلا ءارشإ اسف اوتيدتال كن تماع دق ىلا
 قراخعاي ىللاقو ىبب م 00 راك كادر ب كل تيحوو لام نم كل اهنشنا
 ددلا هلاك يطول ناس هده ءال ئه لك كد تركتح اذاو ءالؤه لثم شام ترشاع اذا

 ءالؤه لثم كردب. يي 2 ا مل ىساحجم ىف سلاح انأوعجأ كلذ اناصح كل مهرد ل نوتسو

 قالخالا 0 ي»و٠ ناك لاق قح-ان 0 ند اق 4 نب ىلع نب ىحي ( ل



 0 ب دم ب ل 3

 هند تقولا اذه ف تاقأ نبل ى م لوقو كة كياع ري دحا هلأ لص 1 لبق هلع

 ادحأ رألو ا 0 اذه 0 ينأ هلو ةعيضلا حا ه كك || تيقلأ امو يابا كومه

 0 3 دق اهيباع هح رطنل هكا 0 ءاع هتيقلأ يناو هتيراج ةنالف الا هةدعا

 كد عل ريكا: ىنت و لعثاف قرد اهب اع هو ل كل كوشو ضع مل هم م أ ةرا دابا

 ىل هلاق ' يذ ل 5 هل ينرمأم هتماعأف اأو فصو 5 2 #4 باب تئدؤ لاق كلذ

 1 كلطاف رضا تلقت ف رمد : وا انهما اما 0 2 لاق مل اماع هتقلأف ةيراملا ا مهارب | ١

 ىلا لاو مود قالا ةرجتع انوا 0 حد 0 مالاغأب لق هف انل 30 تحاع دمذ كءاش هللا |

 تقف زم ياو ىلا مهردلاف ال ذل ا ُ 6 ضلا هده نك : مهرد فاأ 0 قدحسا فأ

 يدنع نهم نع ترقد و كارم اك يذدهو ىدنع نم ريس داضع سر

 ايلاف فلكر يوناتورجو تب رطو تبرشو تلكأو اهتدسوتو ةردبلا كلت نم مهارد ىراوا نم ظ

 0 سمالاب هتليك تن ايلا تدح> وف هتيم هريذ نفرعالو ىذاتسا نينأل هنياو_ تلق قدا

 كي هلأ ملأ ريشا ام هل تاقف بحن اع كالذ قاتي 0 تيارطو تع وق ةياع ار ىلع هد> وذ

 تيا نم راغانب ناكدام تاق بهو ناك اع هتريخ اف سمالاب تنا كريخ ناك 18 ىلب لاق لاملا

 لاق ةءيضلا سمأ يف كياع يب ؛ يد أو ل ردب ةرمدنع اذاق هدف راو اما لاَقؤ ةرات كا

 ناح- ستقف ام لق فك :و> م لدم تراصف | ماع تدوءدحش قى ىلزنم تاخد نأ الا هللاو 1 كحنو'

 تيعاح و تمر تودلا كلد قوش ةيعيص أنوص كلغ ىلا ىف .- ّ لاق اذام 00 5 مرظعلا هللأ ١

 ىلع ىلأف ةندلب قاد
 ٠

 تس وص

 لصتلاو خرلاو فيسااو ىدنلاةاغب + كرب 3 نم دولوااب حرشو

 لضفلا دلو نم ناك نا امسالو * هاضفل فق قاكالا هلو ْ

 قسدالما ةنا نب ورمع ركذو يئاشطا نع رصنب :ل١ لوأ لبق م ىاربال ءانغااو ريصب ىبال رعشلا

 هيشنب رم نع ساو نب ليعمسأ ) لوح )ميهأر 1 نط هنظأ 0 فيفخ 0 جلا وهوا

 همست * ساق لضفلا ىلع 4هضرعو لع ثا تأ هد هش : ربط َِق تالا اذه يح هانأ 3 قحسا نع

 ىع ىتلأ ٠١ اذ قراخم لاق هنع اك بيضقو شقأرم ىلع ا هيراوح ىلع هناقلاب اقراخم باو ظ

 لضفلا ىلا ها || ضءعا لاق 9 8 ا لوالا ىدنع رغصو طق هلم عسا 0 تعمد توصلا

 ةثدحو هيلع نذأ :ساف مويلا هيرا وج عم ةواحلا ديرب ا دحال نْذَأ مل هدجم كناف ى 2 نإ

 عفرأ يدنع ناكو.توصلا اذه تنص دق يلا هماعأو كيلاو انيلا ا نم نم نك اميو ند . انيدحم

 هيقلثل ادصاق كب .توحوو ةتيكحا يح .كيلع هجفلا ياو سفالا هس ىلا تل كا

 لاس تلسوف اكن ذالال 1 ا ىلع ىمالا تدجوف لضفلا باب ىلا ترصف هتيزاح ةءالف ىلع
 لاف هاربا هللا يرخأ كامف كاملا رم هيلايق ىلا لص واامدو ىلا مويلا يف يربك هت ءلعأف فالكلام !

 هف رم ريلقأق جد :الهتبتغ نانا 01 لاقف أمرمضف ةرات بلا برضال اذ امداخ اعدمت هسفن :: ىلع

 6 1 نادر تسر



)( 

 نا هللإ دنع ( 00 ) هدم ىف :[ نواعو هلق عماح ن نأ تاهو هدداوق ند رثكأ ١ داقل هيلع "الع

 اق عب رلا نب هلأ دبع نب نوره تنب ةيدخ يناثدح لاق يبيبرلا عسرلا 2 ا راخلا ين“ 0

 وأ 0 كام نس يد 2 نم صلر هي 3 2 0 هللا دا دسع يدل اأهإ شا 0 دلو تشاو

 2 ندم يف هنط يبدوملا مم .هأ ر.ا يلع ىتا ١ تلا مهرد

 ئه .لعذبر |يئاط تيضق # ينءاسم هيفو 5 اهرس اذا

 ىهأ لعد كب الا هرك دفا ةحار هيفي كرا مونيىم امو

 4م أ 1 ع عماج أ ينءهسف ىلع و ] ليش ع ال 0 ا 8-0 رطشناا 0 ىشلأ

 تنص 0 عماج ن نبا لاز اهوا راس عا هبال أ لاقت هر هر ينااس 0

 00 ) 0 ىلع هب ود 2ك وصلا كالذ 2 4 حصان ل كاف اب اح انك ناك مث 0 هنا

 الزام 0 نول | ريمأ انل نذأ قراغ لاق لاق 4 0 0 0 لاق ساو 5

 ةساوسو 0 :رخاق م اك للا نود اساحلا ىدش : مرا عم اع و لغتش 2 59 نمو 8ع ةنالاع

 قرا نا نع 0 12 2و ريا | ع ىلدوم لا مه هأ 0 نا ل لع 3ك 3 و

 مو انلزائم ىلا انفرصناف ةميغتم ءاملا دحض دقو 0 عع ح.طصاو امون داتا لعشا ناكل

 اظنالاو تاكل رك ١ ىف انهه اقفناو 5 ذ تمدق 6 هلكت نا رك مرا دام رعاف 110

 "0 ال فة يا تطل هميم ءاعلا تحبماو قرا لاك ىل- توا نإ ةلاورا حرك ا

 تقووىىلا انل ابحعاووس نأ ئدنع نم تاوض أف دوعأ مل م هريخ ف عاف مهارب ا ىذاتما ىلا نيهذال

 ربامت اقف 00 .اويلاو 0 زياهدلا و حوتفم بابلا || اذاؤ ىلدوملا م هار ال ل 2

 صهز قيدابأو 0 رودق هنادي ناد ؛و هل قاور ىف ن 0 وه اذاف ت 2 0 لاَقف د

 ص ممر د تا و روك كم اك هيف 2 د و امفاخ ىراوخاو هب وعلم ها

 ا 0 5 0 لاَقؤ وح ا م ارو ند ا رخل ةر م لا م 42 تاقو تاوص ذل

 0 و 0 / 00 ا 0 اط هللاو دو قو راش 4عيص ريخ قاتاف ل يذلا ىلع

 مهرد فلا ةنام ةعاسلا كيطمي نف تاقف لاملا اذه جرخأ 00 1 يا كلو مدع
 تاضش رو توصلا 06 1 ندلحا لاَ هيود نع قىكف ديشرأا ن 4 - 3 عمطأام هللاو

 مس سسسس ا سبب سا سمسم _ ا هإإااباسسسسا

 9 وص

 مآ ناز الا ةركك ن4 تبو * .مقس نمو مه نم 00 5

 مران ردود افياحت ىدطدحا * انه ف وراملاو دولا ب
 | ضماىل لاق مند 06 نلف لاق رمصأب لاب كرا مل ىلدوملا مهارب 0 3 ريصا ينال ر نانا

 نذاتساف دعب ساحب لو حف دقباللا 0 را دم .كنافذلاغ ن يكرزولا باب ىلا ةعاش 3
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 يد.ساب 2 تلقو تبوك هريناند اذه اوطعا ملي و لاَقف تودلا تدعاف يع درس نا لغاشتو ىلا م

 قاطانز ةعد ا وتلا لصح اماف هيلا اهم : ىل عقوو لعفا لاهو ىحي نإ رفعج ىلا ىل عقو

 يع َّق نيا يلا ا ناك ىدنع لاملا ىللص>ح الق هذعع نء راند فال ة هدم محو لاملا ىل

 1 نماموي عسبرلانب لضفلا جرخ لاق ءانيعلا وبأ ينربخأ لاق ةمادق نب رفعج ( ينريخأ ) يراهم ن؛
 كوش نك رص نو لك نيئم وما رق نا لاقف ا ةعل 5 مف ةعقر هعمو ديشرلا ه رضح

 يهو اهزيحم نأ رعشنا
 املس: لايشلا عع هيلا ددراف * ةمالسب ونا عمبيحلا يدهأ

 امايالا ماوه الوادتو #* هبلق نضام كاب فرغأو

 اماهر كيلع هعمدا دوحتس * هلا نّهاف هل تكب اذاو

 امامذ طا لمة تنك نأ ع هعو.دلهحركعومد سدحاف

 عكو فاخ نب دم (ىنربخأ ) ليقثلا فيفخ نم ًانل اه انف مهاربا سمأف اهزيجح ن نم دجوي مف
 ان لوفي نأ تيمش قاف عيبرلانب لضفلا نبللا دبع ينثدح لاق ىرصبلا سابعلا وبأنثدح الاق
 00 5 ضع يف هدّةفف افوغثم هب ناكو ىلدوملا م ا | هج ا ةقرلا ىلا ديشرلا جرد

 لل ريما لوقف كغ ا ل لاَقف ءانأ مث هتصقب دحأ هربخي يل ةيلطو

 00 تيك" ةلزنم ةفاظن نمو هف رظ نم اع ىل فدوف كو اك عض 0 3 بيك يبادج

 نم سفن يخسأو ماعط ب طأو لحر عسوأو كُن بيطأ تقفاوف افخم هتيتأو يل مامأ تمدقتف
 جرخأو ىلع مسقأنينم'وملا ريمأب قاحالا تدرأ ام افهدنع تقف ةرمشملا فيرظهجولا نسح باش
 ةوضو د ىه تناك ريزد هل تيهوو الث تكف تءارا اع درحاو ب تاريخا نول

 3 6 سل م : هنق تلقو

 نيمويدعباموي ةفاصرأ طسو # هب تفصق رامح لزم ايقس

 نيفوحندلافتقتعدقءارفص..* اهءرشاو ياوثأنهرأتلزام
 نيندب اند ارا هيدواع #* اهءجحا ىن.تدق اذا

 نيشلا ةنعرانلز كروت

 اعد مالسإ ض.إ اهريسفت ةيئايرنس ةلك انيشب لزأ هلوق رصنبلاب لمر فيقخ ميهاربال ءانغلاو رعشلا
 | دقو »+ 2

 ٍبِهوف امودرب هلع نعزو هايا هتف تودلا:اذه ىتع دقرلا ىللاقف ميهاربا لاق هعدو امل اهب هل

 كا ىدهأو هرضحأق راما ىلا 0 نيطقأو فرد قلا هيام سلا ل
 دير ينم نب دمشو ىف نب يلا (لحأو سرج همس ضار را

 يف تب أر يبال اموب 0 تادح لاق قدحسا نب دامح انثدح اعيمح اولاق عيكو

 لق هف انآ ىذلا قثلا العو ضرالاب قدات تدك ى>تافسف لم يف ناك ار كاياو ل

 فل تحج رف ناري فراك ةاناو نا نطق 0 او قح- ايؤرلا ميهاربا لاقف ٠ ان ل

 قنإأ لاق ناكف قحسا لف لاول وعلو كدعب نيقب اف ضرالاب تةصاف تولعو كل كك !اثو
ْ : 
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 د3 ما 0 0 ادحو امرا 00 ا ||| كرا

 هل رعأو هنع يضرو ديش | هب اعدف هكدا ئوتلاو حل زاد ٍيَح تفق وف هل ةيراح ىلع

 راند ف الا ةسم#

 م توصلا اذه ةمدسل هجم

 ةهيكح وص
 أههودعس احس نيدخلا ىلع ضيش 0 هعومد يع لامك بر الأ

 0 فن دق 0 لاحر 5 بلا 000

 0 ل مدع مديل نيرا را لاق لسرلا 0 | 000 نع يأ ندخل

 نبا ىلع دينا بلع دقو هنفرلا ف 5 ُق انك نا يدوملا نب هارب ا قرح 0 هيلع لضفب

 تدهفو هذ كذاتسا ير دق يردد لاَقؤ مهارإ ا ىلا تفتلاف ١-4 فايف ا 0 ينذف عماج

 بطغف تاصلر هيف ظفحمو ايار ناعفف ترصاادعاو خيشلا اهي ١ هشأ هل تاقف لاق لاق هيف هقدص

 لاقف .ىلع لدا مهارب ا

 ىامر هدعاس دّتسا املف * .موي لك ةيامرلا هلع

 مهار | صاتدلا غاز لاق ةجاح ىل نا م ايأ دس دشرال تاقن ياك الأ فلحو ىلوك

 2 1 تاقف هاضر باطإ تح مهأرب ١ نمو لاَتف هيلع كاك اه: ىلا دوعإاو ىنَع تر نأ 3

 لاق ىلع ىأ (ااهلف هبأر لقت: مأ ربااي هيلا م لاقف هاضرب ا ال تاو را ىذا نأ نيئمؤملا

 ل يا ناك ام ىلا: داعو ان نر كنعتدضر دق لاق 5 تاق دوعل

 00 تح 2 لاق لاق قحسا ن ءثدحن الع يف ل> تعوس لاق 2 ىلع نبا يحي

 ريكا يطوف --- تكون تهدف ةنلثاق كغ م 2 يدقق ءادبلا طولا لزت ةعاسف ةريخلا

 تادف ىلزذاف كوذدلا يف هتنذ اداف ه> ولا نح باش هبان ىلع اذاف ههدصقف ناتب ىلا ترظنف

 ضعدأ لاف ناتدنلا اذه ٠ ا هل تاقف تحرش ءام اهو او ةبرت نحف نا ا نه هنح اذا

 امو كاف راند فاأ رع قرأ لاَوف عب 5 تاقف موس ىلع وهو مم لاو 2 هل اقف ةثعاشأالا

 تاقف يرامش لاق عضوملا اذه يحسإ

3 

 0 0 كيال 3 اط 23 هرهز 0 روثاك كبار 1

 كليو لاَقؤ تدثغام 0 | هأنإ هين ءانخااب 5 ديشرلا س ا>ام 1 هم 1 ىنارضدو لاق

 هعقول 5 لاقف ى 9 38 رقم ف زتعاو راند قبلا ع ةعل راب 0 ار ةصقلا هن ريذأق يراهش ناو
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 انانحاالوايح انعود هاا < وملاهللا ىزجال

 انايقلا ائلع هب يلغأ نا زك ند يح وبالاس ضان ءاح

 اناذآلاو بولَتلا ييخيسملا تارا كك
 ةاس قا كا

 ©« وص

 - 0 الآم نام 0 م ك0 عامنا * 00

 ا 0 30 3 0 هم

 يعاشطأو ور< نك يلطس و ا لمر فريقحخو رمد ا 5 فيفح نا رعشلا ل 0 مح

 هريذ أف ةيهاتعل أ ي ادع ساكنا مم ناك ل اق ةءاعد نآَن ع صهاط يأ ل دخن ا ) ير لا

 0 هلا وبأ هيلع لقا ىلا ارا سب يش نأ مس

 رد ىانلا 2 تاذللا 0 تاكل م

 رمتففم مييقعو اني كأ  ىدلخ نا نسا

 0 أ ه ىهلي ءىش ضرالا يفاق رورسلاو وهلا سبح ظ
 ةيهاّعلا يبال ننف يلا نبأ نع ىهاط تان ١ 0 نع ناز رملا قلن ع اما ضع فدع

 ْ سبح ال. ىسوملا ميهاربا بطاخم
 ليوع ايو كياع ىلسوايو *  قيرلحا كول 0 ايا 1

 ىكودسر لو كارا ناد ا 00 1

 ليس نم كافل ىلا ىدلل ظن نيكو يدا د
 ليا طخلا تكنو دقو «- اينوشلا د كللعا لا ار

 نبهللا دبع انث دح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انثدح لاق فاذا ىلع نب نسحلا ( ينربخا )

 هاير ىدهملا ناكو 0 1 نع ينغملا قار اهلا 0 رح كَ حاص ةيوو نأ ى 5ك لاق 1

 اذاو ىلدوملا م فار 1 راد ترد ةينامش :ل| ن“ ه1 تفرصلا لاق يده 5 نإ مهرب يف ا

 ا وطه

 4 *ه ودع 5 نيدحلا ىلع ضيف دع 4 كعك قمد لع نامل بر الا

 نور 01 © تفق وف ةياع نبرمكإ 0 هو ازحأ هل ىوتستل هر و هددعل وهو

 ىلا تورد تدهحأو ةياغإإ هل ىف تغلب ىتح هديعأ تاز اف ىلزن» ىلا تفرصنا مث هيذن كك -_-_

 هءسسدح*ا كا ب رط د.ثرلاةقمس | ملف ىنَع ( يش 0 2 مهاربا عفدن اف ديشرلا 1 انعمتحاو ةا

 نيو هال تل 0 0 مهاربا اياذه نم هل لاق مث هيلع برشو

 ديشرلا بضغو مُهاربإ توف داع هتينغف يببحاي هنغ ىل َلاَمِف هينغأ انأو 1 توصلا مه



 نو د كفوا تع و رسال وألا

 ناكو فذ>الا نب سايعلا هيقل 2 2 ير نكد م نهدلا ب رض مت ( مهار 1 لاك )

 هي وم

 قنا هل لح رق 2 هغاب ' ينل هياع أط ا

 تاس لق 1 6 0 تدحر الا نايضغاي هلئأب 1

 كولا اذه ىلإ: تفماف لجل ناب ك5 لب لاقق
 تدل 50 ل نا توعد ع قوام ريغ 0 3 ول . 1

 ها راكد ا هتينغو لاق لوأ لب“ ا

 هنأو لوالا وصلا يرحم تت 0 لاَ ا رو رعسم عكا كل ال ىدتسات 0 يش يل ف

 5ك طر ماق هال تن امقف تحقف هلم ىعالا ةلالا فرمصنت ناو أهم ال واهدرتس كاك ركل رعد
 2 6 ا
 : 2 ا

0 
 بحوأ لع 0 نآلاو كاندزف مالكب ةزئايلا ىل اع تت 5 3 ركلا كلب لاقو 2 0-1 راسد

 هظحح ( دس ددح فنا م نب هدلا نكلو .اهنف امفعاضل تقولا اذه 0 قد صم نأ ال وأو ةدابز ُ 1

 زاريشن سوط ىلاهقءرط ىف ديشرلا ل ا
 اد
0 

 هلر ا توصلا 6 ًادتئاق اع 8 ىذا: مهار ا ناكف هالليع ب رمدعل

 تس وص
 زاغ اها زاغو * جاجح نبي اماقا * زاريشب نيميقم * ايندلاو ندلا تيار

 هيف كتعنص ميهاربااي ةل لق وكدكلا نصح د و رايح فلاب هل ساق لوالا _لقثلا نم وه ,

 ديشرلا كدحضف ينرضحام ين ةول تاقف ءانغلا يرطاخ لغش يديساي لاقو نا 2 كل دس ره حا

 اع هارد ناك لادم ع هاك نع ى“ نب 0 6 رح تقدص, هل لاقو هلوق ن 0

 دل نك ادا دف عام ًاريثك ل وقي ها ناك نأ ل حل اقدم أالا ريك ف رخال
 ءاروملا ينأنبحبافو يداولا م كو يأ 5 ند ها 0 امو ( ق>سإ لاو ) مهاربا

 نوةسد مهريغ ءانع نودؤيرو نو:-دحف نوءعئدي اوناك لاق مهتدح ن 5 غاب مو هل تاةف طامسو

 02 ا اور ال وا 0 0 0 ةلزنع اوناك لاق قو ناك يعن تا

 0 25 3 رترسد 0 هودم لحرا 1 ندوة 4 000 امم غلي مل اهريغ ىلا

 دا مدح لاق دك ب ن1 ينرب>أ ) هلك“ مهف نكي و ندا لاق ناو نسحأ ةلاسر

 قو وس وا ليد قرح هيواد رخ نبا نع زيزدلا دنع نب ىلع و 01 0

 رفصلا هنوملع را او ءانغلا ءانسحلا ةيرالا نومي سانلا نكي مل لاق قحسا نع اعيح ةيش

 هيفو نهرادقأ ن 1 عف رو غلبم 1 ناقلاب م خاب أ١ هنأق يبأ تقدما عرار 1 نك 00 دو. !او ْ

 أ اهالوم اهب ىلغأت نام ا لاية يراج ىوه ناك دقو يباهملا ةنييع يبأ نب دم نب ةثبع وبأ لو |
 ايوب نو داز ءانقلا ى تذازاءاكف اميع ذح انف هنا: قدتباو هارب 1 ادور لجو موب

 هشبع وبا لاقف

 ا طا يوكل عل نق طا رار ل رح كباوثامل كلك
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 عيب رلا نبل ضفلا دنع نم أ قدا انأأي .نبأ نه لاقف ة.اقلا ف "نير واجس انك عيبرلا نب لضفلا |
 نادت نحل لضفلا ىلإ عبرا ل 0 جور لاقف كلذ ند ردم ريغ ع تلق

  ايجاوامبج اكل ءاقولا نوك يس اكل 3 افك , مل نأل هللاو لاقف كل نام.تيالناسمأ ناو
 لاقف رعأ وهخينلَص مل نمو يناق اذه 0 نف هبحاضا اكتم اذحاو كرتأال هّللاو ريخ 0

 ا ) كلذ 0 كتاق دقو تاق 00 مهم ريغ ىدنع تنا ىي نب للضفلا هل

 هديقف هيلع بضغ 0 ًالاذآ نأ ::كح لاق قحسا ين :”دح لاق ةيش نب رمح ا لاق رك نا

 مندل له ةدح ب يسيعل لاّقف 4 0 هضز دق نك 00 ب رسشلل سادح 5 ” ةقرلاب هسحو

 ي

 هدب ناب ىنع كفن يذوق يف ترضخ يراضحاب سماق هلع ىلدوم ا م فار .| ةييغ م لاق بيع

 هتينغف مهرب 6 نا ًادوع ينولواذف م هيمأو

 تارفخ ود ف بليز هب تقم لا نا ءد باكسم عوضت

 ءيرماو ءينطا كل تبهو دقو ةللاب كئنهاسو يموب ينتانه ِلاَقَو برطو برشو هداعتساف

 مهرد فلا تنام امهمل»ه تضوع تحبصا املف تفرصلاف

 ه4 توصلا اذه دن

 تس
 تاردخ ةودن يف .تليز هب * 0 طب اكسم عوضت

 تادعتسمر نول نينا 952-2 تاكا 0 نرص

 تاودتقم ظاحالاب ناتقيو * يتلا نم نانملا فا زطعأ نرد

 تاردح هدفا 3 قد ناو 2 وت اير "5 تاء

 ىملا ىحيو ق>سا نع رمصل :لا ير يف رصتخلاب ليقع يناث حرس نال ءائغلاو ينقنلا يملا رجعلا

 دلي ضع نا د ( نرخ لوألا لئفتلا ند ان ءالملا ةز رمل هق نأ شيح ركاذو ةنان نب 1

 دمحم نب نوع ىنثدح لاقيىلودلا ينرياولاق قدسا نب داح انثدحالاق ةلظح> رفنح نب دخلا

 ديربة.سامشلا باب دنع يذلا هرموق نم احراخ دلاخ نب ىحي تيار لاق هبا نع قحسا نع اعيح

 لمع وهونادربلا باس يذلا هرم
 ه» ر :

 دوحالاو متاهلا ينتلبأف # دحن 0 وسارت وح
 هياع هيدزف يفا لاق

 ديدح يوه ن.ذنيبامىلف: # اذه دع 0 اذب مقأ ْ

 صو اف هاا هتينغف هللا ترص م * لل قثللا فيفخ نهاوهو هريخ يف ىلوصلا لاق ان هيف تيتو لاق

 0 ديس نم هللا كاز> هل تلقف اهءالو اهجرسس ذئمون هتيم تناك قلاده اهو راو تكلا كك

 ىرذأ راشد ملأ 1 تاي ة4ميقس ضو ءاوه الاو اهرقتف دراوش هو سشالا قات كناف



 لاوزا يتم تمم مْ د ىلها تقرافكا وهيف دوف

 يلامو ىلها نكي تا رغلو د نأ .> كاوديف تفعدقلو

 كب حنو هلوخو يداطا هللاو هلوق ( قدسأ لاق ) يلعب وك لكو تقخ مدار ا خااو ر ءثأأ

 ىبهذلاب انرود ناط.>ح ايي 8 شاع ولو راند ل نيكو درا دجاو مول ِْق هند ا 1

 ملم نكو تالغلاو لاومالا نم كدح ىلا رادام ىلإ ترظن يأ يل لاق ( دامح لاق ) ةضفلا

 فالا ةرسشع ىهو ةيراخلا ةلازرا ىو مهرد هلا بيلا 0 هند وف 00 0.

 ب ًاذام هللاو الو اهظفحي مل يتلا ةرزتلا ةالسصلا ىوس بوب هعاضا تاللغا ود ورش مهرد

 15 هل' ناك لاق كلذ ها 0 0 ينال ت لقت تقو 3 يف لح“ ماعط هل ناك فا ل

 موق هانأ اذاف ة هبح ىرذخ كا ةقاعمو ه> ولم يرش 20 وهدلا ف هلم ةدجلاو هأيش ثالث 0

 يرذأب ىأو تولع ةيلات تحدو رودقلا تدصلو ةقافل اها || تفطف تغار 0 اذاقرودقلا قام اومعط ظ

 0 نيب , الات روش نك هل ذخ امو هيبطو هم ادلع هتفيظو تا اكو خرطملا 3 ةيح ضو ا

 هناوخال عئادولا ىراوخلا كر 5. ادئع قشا دقلو هوك فوفو ير ناك ا ى اوس مرد

 صخال يرام ل بيطلاو راو ماعطلا نو اماع يرو الا ةدحاو نم م ةيراح نوناع

 فالرإ ةيالا الا 00 ف امو تامو اهانكو اهاصو اهالوم نا 0 ةدحاولا تدر اذاؤ هبراو>

 ىلع نإ ىدو عكو فااذ نإ دلي ) يثريخا ( م تضف رائد ياحب نيدلا 0 هيلعو رائد

 ةيراخلا هذهانس رتشا انا عيب رلانب لضفلا ىلا لس رام ةلل هد د2 تم افاق رائدفاا 0

 هنو كنيبو نعل ىلع لقت دقو مب رو امو امننط 6 تلو انتا ند ام[ د نو مهاربا ند :

 جرت نذاتساف هنلا ىلضفلا راضف لاق رانيد فالآ ةتس امك ن. انطحم نا هلف هيلا بهذاف اكتنيام

 سمأ يف كي دقو عدخ 5 0 أمق ان ةنؤمال يتلا ةماركلا هذه نك يع لاقف هاقاتف يددح

 لاق ٍدارأ كاذ لاق ىدنع كردق ولي.نا دارا هنا مهاربا 4 لاف هلك ريفعاةريخا مْ هنع كقدصأ
 0 222 ا م تي

 هنلا لّصفلا عجر نقرا د فا رسشع ين ت تططح دق كل هفعضأ 5 نا نك ا ما يف ةقدد هلك ىلا

 كدح 51 د كو ىنألاقهن , اها طق ةقود تءاراش هلام اذه ىلا عف هدا كليو لاقفربخلا |

 سا: |اافرعأ نأ قا 0 لاقو ينع لفاغتف لي اهوه امو ىنام لاما اذه 0 امل ناكام تاقف

 ل |[ ع يل دلو ءرك وهو ذل تح يديك هع لالا تدح ا رول تاويق

 تيما اهاودمدع يرد ماغمو طشأو هش تاعساو لضفلا ىلعو هيلع تاك دوو ردقلا

 الب هيلا لاملا لمح اءلف راثيد فاأ نيرشعو عر ةدحل ذ فو مهرد ول ا ةبرالا

 كادف هللا يناعج نأكل تاقف تنأ كا د نم قل 00 ىل لاقف يناعد ةطرط>

 دنع نم 0 يبأ يي نب 0 ىتا لاق ينأى لاق دام انج لاق عبكو ( ينثدح )

 ااا 00-7



 دينو" ةتيرسبلا ل مل ا

 (ة)

 ع

 | 19 3 لا دبع ين رخأ من ةيفاع 0 تا يدنع هلل دع 0 ناكف ينب رضف

 ' هيف يريم ىقلات اش ىلذح ناو رعأو لو 2 نر هد ىع يف جدلا يدا

 ا لاش هيأ مداخ ىلا يف دا ترضاأا نكت ءدلَخ ىلا آو «خاسو 2 د دع اعد
 مسمع

 ف قيلابوذاب يسع رعب 7 5 و ةثحاط لاهدل هن راح ىف لكوو ربقلا كلذ ف يلرع ا كيد نامع

 يمد نت ا اع ة 0 يل يي ءاطأ هش «1 تاقف هيلا ححريسأ ء ءالخ هيف ناكو ربقلا كلذ

 8 1 ا نك 0 ىلع تك اكو لع ريقلا ب 1 املق كلدب ينالافا قبلا 0

 ناتح اذا هق 1 5 م ا 5 ع 1 ع و ا 52 6 31 دل 0-2 زل كل

 ينعايدم ل 001 نا تددمهف ديدُد ف. ىلو ا ريسقلا قث نم 6 نال

 0 احرخ ىذلا تقدلأ نم اة أهتم هك م َْك امو ىلع اماق ا ىدب ىرذالاو|

 هةشدح و َُك دل مداخل نا يأ ىلا تهحوو 4 كد مث 2 ءاشامم ريقلا كلذ ق

 8 اق د 2 ملو ىل بجاح ن طا 7 :لوأامع اف اكل
 ى

 / لاق نيتلمو نيثالثو عبرأ ة سس ىف ىلا وم د نم اوتو رف ةحابل ناش 1 ظ تل و

 سيكا 2 تاقو مهارب 1

 البق الك قاسلا يف لاعأ * موجتاايعار أ قيل لاطالا
 البجا رص يت ايتن < راذلا قو ناوطا 1
 اللياق معا 0 تبسح اماف * ءاخ رلادنع ءاللخالا 0

 السياح قدح :نياكاف 8  ىإ 1ةلاكلم ذاب ل لواعل
 ' هينبا ىلع لخدأال نأ انف يل ةحف ال نيب لكو قانملاو قالطلاب ينفلحأو ىدبأا ينج حرخأ مث لاق
 5 ةيهاتملا ىنأ ر هش نم 0 ند ف تءعاصو لاق ليه حو ابنغأ الو 8 ماوه

 وهو هلتق بس يدهملا هبح

/ »© 

 لسالسلاحورقنءقاسحو ايو * 0 ع يلق عوابأ

 لئايطا كايش ل - مل 7 اهحبو من اي يس حموابو

 لداكملا يف امد راع اهنع نذل 0 4 اعلا اندر 00 2

 #* اها مويلا يسش للعا ينيرذ

 * ىرادقف بارشلاب لاعا ينيرذ

 تايبالا ةثالثلا يف ىطسولاب لمر مهاربال ءانغلاو مه اربا هدجل هنأ داح رك ذو ةيهاتعلا ينال رعشلا

 ةفالخلا يداطلا ىسوم ىلو اءاق ( دامح لاق ) يطسولاب لوا: لف نيريخالا ا هلو لو

 ل سكت انلزانم تناكف يدوملا اهب هفلح ىتلا ناعالا بيشب هل ررظي لو هنم ىدج رتتسا

 لدانحو يرث ىف سءر ةنيهر

 لئاط ريغ هذه يئبع هيف

 | يدلو م | تقرا عدي ا لت 5 ا اما ّدح هبلطب نوعورب انلهأو تقو
ٍ 

 هر 506 م يلع هللا قاخت نعأو'
| 

 0( نعم



 يبأوفغشف ممينغو مع تدي 1 | عاشق تمحو 0 ةذ نك هوا وج لل مالا لور ىل

 هلزنم يف هفداصأ مل هيوناوج نال لاق دع نعد 0 نك دام ْن ى# نب نيل (قوغا ا

 َنَح رفاهف هن لاصق يتااكاحلاو ىتءان 5 هنريخأف ايسوحم ناكو 00 1 املف ءاح ىَح هيرظتاف ١

 هلزنم ىلا داع ىككلا .ناكاملف هيلا جاعتسا|م ل تف هلأ ىف و ةراذ ّق 2 د رفاو يف

 ةركاف انل تدعو ذيب هنق تا دق نال ىف ا دلخ هيلا تلزنف ين نم 2 تارغلا نم ةعاج سوا

 ةيوا تغلبو 5 مع ا دجأ فاو 00 اوردضو معاش يف اودحاأو : 58 نيح ايدو

 جوحأ ان كميلعت نا ن : ا اولشو للا م 0 ا

 يلرضح أف ىلا هجوف ىربخ ىلع نب ناماس نب دم غاب يتح امايأ لاخلا كلت ىلع تّقأف ايلا كئم ظ

 كادر 4: اعلا كالذي ا اعاو ا د 0 يفا ريمالا مم .| 4 تاَقق هتم زالع لقوا ا

 ىنام مزلؤ لدوملا للا تدحشاف نأ نيا نم لاك ماو ينذخاو هدنع كلدب عفت طش ةفوكلا لل ظ

 لاق هدنع يفار الف يدوملا مدخن. مداخ هياع مدق تح ام وك ع 0 رو ام تفىعو

 يف عار ع لا يديملا ىلع لوسرلا مدق 6 1 َىع هعقدق ل 0 هه ىلا جوحأ ناد :مؤملا ريمأ هلا

 د# ىلا عوجرلا يدهم ه سما هل ينفصوف ير د يللا قدا يف 3-0 كالدب ا هدصقمو هش رزط

 2 ةسأوسو ) لاق ( ىنهدقو هدنع تك يدجيملا حاملا د ءا>و كلذ 0 هنلا يداخشاو

 رةعد اوخا نع "نع قاعها نا ىسع هتك يمثاه لوا ناك لاق يأ ينأد 0 ع هريذ

 لك هلق نك تعق وف هيل يي ي<٠و هبونأ وح هل ينفدوو ةحامسو ا را مهاتف ناكو دعو

 نينغملا 3 ىلإ عي امو ناماس َ يد ١ ينذحاف هل تقصو يدجملا ينء.سةفيلخ لواو 6

 الا هنع يبغأ تن و هيلع تيباف 0 كا هةمزالل» ٍَي ينداراف 0 1 قاك لاق

 سس يي لل يم ل سس ل ل ل ل م |آآ

 نسما ُّق ةءارقلاو ةباتكلا تقذش ىنسحو اضف ىف كللذ هظاخف 0 هتئح هتئح اذاف

 تلح اك نينمؤملا 2 1 7 تلق مه 01 لاو سانلا َلَراَبَم 2 يفرش ىلع 0 أف امو يناعد

 نعو لج هلل هيف انأ ام ع ج وءاركرا كرك ندع واو يناوذال يترسثعو يقذال ةعانم 00

 07 ين رضف ذيبللا نيرتمس» اناكو اههعم تبرشو اههماع تاخد ف هغلب 7 عأ تاقف نيس

 ناك هنأ يبأ 00 قحسأ ي رثع لاق ري ىق ( ليفمسأ نتدف مح لاق ) ينسي>و يندبقو طوس

 ينااسف يئاعدف هيف انك اع هثدحو يدهملا ىلايفو اب يف مداخلا ا موعمو اهط ةهزن يف امهعم

 نذ ة قبب يمر نا قرض وهوهأل تاتف و نيّتسو 1 تب رمذأ تدرحف يب رمأف - 0

 اتعطق ولو هنع اهمعف رام يدق ن كب | م ناكول هللاو ىعد كلفس اهم كال لحي يأ ماردالا

 ىح شف هتفح يف .ف.سلاب ىب رض اذههل تاق اماف د.علا يعا ملا ٌقانأ ةلاح ىف تكل كلذ تاعفاولو
2 

 نامفأل امهماع ت تلخد نا هللا وف هتبلا نورهو ىمو» ىلع لذ دنال لاقو د مضغ ا

 ديعل لاقو مدان ىنع احن رف يدجملا يف 2 ىلع اًتمقوف ينرع تحف ْ ةعاس ىلع يع تاعقسو هب

 قئرألا ماللس دب ند ظوساا كلام كك هللا دنع لواتتام كلذ لدقو لاق كلا هلي كلام 0 هللا
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 001 ا

 نودسو ثال هلو ا نينامو ناعت هياس 1 ىونو ةفوكلاب هام نر 00 ا مار

 هلفكف الط معا فاذو ناهام تامو هريخ يف ةساوسو ليعمسأ نب 2 د لأ هن

 ثالأ# نا هونأ تام را مو :ال ناك هنأ مزيت أ ىلع نإ تحي لاقو مزاح نب هجر ا

 ناكف و 02 هلاوخأو همأ م هأ ربا ماقأف هن رك اذ ومأ رع نع هل نوعا هن ل

 تينا اعف شرا هلانو < مت يف ْيل 5 راص بيس اذهف باتكلا يف مزاخ نب ةميز دلو عما ظ

 ناكو مهف تارا , ا نينمؤلا ريمأإ انوبر لاقو هتصق هياع صتقاف مع يب نيب ,و كش |

 ييتصقهللاو د لاَقذ يالوم الا اذا ككاو 1 اقكحنو ديشرلا هللاقف بيدا 0 انولوتو عاضر اند 0

 هد 3 1 1 ىلدوملا مهاربامطوق بمس ناكو هربا قف ىلع 3 ىلا نيئم ٌوملا رمال

 لحوملا ىلأ مهم“ ترهق ةنم وغاب ودخل يل هلاو> ا دم ثاو هءاطف ةانعلا ىمتاو نافلا ب -

 كقلف لص ولا فلاب ابحر نايتفلا نمهناو>إ هل لاق ةفوكلا ىلا عجر الف ةنس ن .اوحن 2 0 ظ 6
 كيلاعصلا نم ةعامج يح هف لل_كوملا ىلا جرح هلأ ءانقلا هيلط بيس نا هريخ يف ا لاقو هب

 !ٍ ممم م نونغيو نوبريشيو نوفدصقيف ها نوسحو مهعم هبيصاو قار طلا نودصي اوناك

 رفاسو هم ا ءانغلا ي مسأ هسفن نم كلذ 0 ع افمهقذحأو مهيطاناكف ا ءاتغلأ ن نم 6 ظ

 ل نادك هتدضرو ةلوع ال ليمحلا نلت وعون ذا 2 ك1 ا تاوملا خلا

 عاولا ل انك لع ا 1 اذا ناك هنأ 0

 1 0 ىللق لأ 0 قرط 0

 5 نم دب كاك كدللا ثتواكش ف

 حيحصلاك مهدنع اهناو سانلا دنع امترهشلا ماع ىلعام“ر ؟؟ن[ءاوهنعاالا ةاكطاددبب تحد

 0 نيسلا ( ليحلا» الروج علا د 0 مهاربا ةيسن يف ةياورلا ن

 ناكف تانكلا كنا ىبا - ذا: لاق هسا رع ف ا ندا الق ةرالا ينأ نباو يساد رملا

 مث ءانغلا مت كامو نفط ولا ىلا كورف هه كلذ عج الو سحنو برضي لازي الو 0 مال

 15 نا مسالا اذه ريسشو ر 0-2 1 جوزاو رممو ا اج مغناو ىرلا ىلا راض

 لاق هدلو رئاسو هبا قحسا ما كدهاش اضيا اهب جوزتو يبرعلاو يسءرافلا ءانغلا ذخاو كانه هماقم

 جزا نم ءانغ هيف هلو مهاربا لوقي هذه راشود ينو.

 قاس يدر سانا عشم_يح نه يرورسايو 2 يتينمو يل كلا د د تاب راش ود

 از راإلا ذب وسلب اب اماهأ مدانأ ىرلاب تنك يأ ءانغلاب هتبطعأ ”ىث لوآ لاق ىأىنندحو قحسا لاق
 000 وا هدفنا داخ اني رش لصوملا نه هبت كوع ناكلام ةم ن .الاقفنا الو عش

 هل روس جارد لع عاخو يب فخغف ىرلا كنعأ ن : لحر دع ينءءسف 1 هلامع ضعب 1

 ىلا ار :ك ةودك ءانكو مهرد فالا ةعيس للءاعلا هلدو دقو عجدو ةلاسرلا» ىضهو ةغبق

 ناكف مهرد ىناأو هن لاو ودكتلا تفدض كوحتو مي ةنالث يدع ماقأف هكا :ك ىذلا يلزنم
 0 وواهنتدافأ يت ٍدلا ةعانصلا ىلع الا هاردلا هذه قفن ا لاو تلق ا اام لوا كلذ



0) 

 م ةراتخلا ةنملا نم سشسس وص

 ميب لس هللاو 900 ينم اعمر

 ىوركلا اب ها رصعت يقال * مقع يواثلاك * عيف ليالا ساعن و
 ل هبل نعيئار 10 مها ىرلا ىرق يف * مسقم يرلاب 1

 قحسا نع رصنلا يرحم يف رئولا قالطإب ل ر هنو يبدوملا مهاربال ءانغلاو رعشلا
 ىلعس ولاب لقت ينناث ىيللاي ه2 نب دما هيفو قحسأ هبال هنا ليقو ليت ميقخ هيف ا 0 .الو

 دينع نإ ا يئاتشلا

 ميقا بدل -_--
 7 اا ىلدوأا

 عيبرلا نب هللا دبع هب ينربخأو هيب نع دا نع محملا يمي نب يلع نب ىح هب انربخأ امف وه

 0 دا. ٠ نعو هد نَء هي نع يبدوملا م فار 1 0 ليعمسأ 0 لع 0 ا وهو ةساوسو نع نع

 هنأ كوميم لأ ةمسسأ تاس ناكو تال 0 نعم ا ناهام نأ 0 لوميم كر مهاأرب | هس نك

 نم يحتست 00 نايف ضعب هللاةف ناهام نب مهاربا ن ه هنأت ك نونف هل قيدص ىلا ب 0

 نوءيم 0 5 اعف 6 با ا 010 ءريغأف كو 0 هريعلاَقُف ينأ م ماوه لاَقف م الا اذه

 لاك محملا يف فرش تدب انو سراف ٠ نم انادأو هيبأ 5 نع قدحسا لاق نوميم نب مهاربأ ىف

 ناكف مراد نب هللا د- 2 يف ةفوكلإب لزنف ةيمأ ين ا نوخ نم بره نوميم اددح

 اهحوزبف مراد نبا هللا داسبع يفب يف ةفوكلاب اع اولزتف مهاربا وبا نوهحيم بره امل سراف نم

 دلومناكو الط مهاربا اخو ( 00 فراحلا نوعاطلا 2 تامو مهار ١. تدلوف ةفوكلاب ناهام

 فرد نداقلا فرح انتا سنو ارد ناك ةرصلا كن يذلا فقراخعا ن 1 5
 برعلا أ كك ند هم لسلا

 0 نيقاهدلا تانب نم ةا دي دلو نيبو مهار ١. نيب



2
 

/ 

0 2 

1 

 باس

 طا
 مس

0 

1 

0 

3 

0 

 ا

5 

0 

0 

 ةر-

1 

 ْز

0 

0 

 را

> 
 سكت

2 

1 

0 

 دك

 ل

 طا

0 
57 

| 

 ُُد

3 

2 

322 

 هل

 اة

 هدا

0 

 م

 ل

0 

1 
1 

00 

 ا

000 

 ا

: 

 ا

 ا

0 

- 

 د

3 

0 

1 

 وج

 لآ

3 

 ا

 نقيم

 يي

2 

3 

4 

 م

0 

3 

 م

 ع

1 

 سرج

 د

 ا

2 

0 

0 

 د

 ع

 ب

1 

3-8 

- 

 كل

00 

 ا

5 

” 

- 

 إ

0 

6 0 

0 

21
11
11
1 

77ا
[7[
خ|7
7|#
+#|
#+|
#|1
+||
11|
1||
|1|
2ذ1
 

 در

5 
 دكر

2 

22 

2 

2 



 )48م١ا(

 1 يناهصأألا جرفلا ينأ مامالل يناغألا باتك نم مدارلا هريكلأ ةسرمف

 011 ا ل ع

 هاو ترا خص ناسخ را 0

 رد فا رع نع رثا 55 - ب

 الو ناد دلع سل ب

 هيسأو سي وط را منا

 راحو

 راج لانك كاذب ف تننلاون م يصح نو دج نع ةقفو لالدلا 53 مد

 هالو هراخلاو حيرط رك ذ 4

 مراخلو مننا و

 هنو نيك لوف دم نا راخإ ؟ ذأ 5

 ةرمأ يب نم ءاقنلا ساشا الذ نس ذ ه١

 ءاروعلا يبا نب حياف راخا هم

 هلو هراخأو ةمره نبا ركذ ٠

 كلا يبو راح 55 بسسس
 ةميهر نبا را ا١١ا/ ا

 هرادخاو هبسنو يدمحلا ةغبانلا ركذ ١

 هراخاو ىلذطا 1 ا١هأ

 هرابخاو هيسنو تابقرلا سبق نب هللا دع ركذ ٠64
 ع

 حملا يأ ب ثكالام 1 كا
 هيل و هراذخاو

 هيسأو ةبقع نب ديلولا ريخ قا ركذ اها

 ١ دمي مسددل اناا لالالا 3177080 ااطما ب اندماج لب 7777 77

5 1 / 4 000 

 اننا د نص ل ل يي يي ل حا يلا لا ا



 ( امل ) 1
 ا 1 111 1111 17 111 11000010111 2 اك اطل 15 نا طه ا تلك 17ج دا وسكت اسست هتةتت الو

 تنغو تمفدناف رسام ىتنغو ىهتتاو ىنألا كو كتصقام اط لاقو ريطتو بضعف أ[

 هرودوهلزائنمتمده 3 درط.٠ ماقم اذه

 : 6 اذه ريغ ينينع ىهتأ اط كحخحنو لاق مل اريطت دادزاف :

 مدلاب جرض كنم امرج رسياو # ارصان رثك اناك يرمعل بيلك

 ةباش افا ةمساب هاما قا هيل ناكو رول حدق هيدي نبب ناكو تبن وف هللا ةنعاىلا يعوق اط لاقف

 ١ اذه نا معاي هللاو رادو ع لبق [ ركناف يقاوصلا ضع. ىلع طقسف | مايذ فرط
 اهيفام ا تع هللأو ةلحدو لاق كرو نمو لا ريغ هللأ ك.قس كا كك تاقف ! انمانأ ا

 هيف ىذل ع ىذدق تسع اماه 00 ةئداه 6 ضو 3 2 5 الو فادي توص ١

 ءاحيذلات وصلا لاقف هتم.س هللاو دقو وهامو تاقف معاي تعمسام 8 ىل لاقف لاق ناشفتست

 | سعالا ىضق لوقي داع دق توحصلا اذاق مهو , الأ اذه الو ايش تعء.سام تاقف ةل>د نم ةعاسلا

 0 آلا نوككما نأ كاف ريك للا كح ١ مابي ٍفرصأ الاَقذ 0 فاست هش يذلا

 ىلوصلا ىح ناد يره ولا زيزعلا دنع نب 0 ) را )هب دهعلا ا ناكو تفرصناف

 دنع نب ع ع كاحضلا نب هللا دبع اثدح لاق ينالغلا ا 1 نب دع حلاة هل ظفللاو

 هللا دنع نب فرطم نع مرج نمرلا دع نب دمحو دمح نب هللأ دنع انثدحو دمحم لاق هسا نع

 ةقعنب دياولا اذه هل ليقف ةيواعم ىلع اداوح ناكو ةيقع نب دلولادفو لاق ديزي نب ىسع نع

 اذكو اذك لغو ند ىلع لود اننادت نآلا هناف يطعم ريغ اطعم نءجربل لاو لاقف بابلإ
 دقو يداولاب كلام راثيأ بحنل انك نأ هللاو ام لاق م هعم ثدحتوهلأس ذ هل نذاف هل نذ“ م

 ىلا ماد لءجو حرت 7 ديزيل وه ديلولا لاق تاعف ديزبل ةبوع نأ 0 ارق نيئمؤملا ريمأ ب _عأ

 هل لاَقف نيد ققفرأ دقو ةبؤم ىلع ناف ناش ُّى نامل ا رظنا امو هل لاقف انا ةبواعم

 لف ادياولا هل لاقف ائيد اوكشنت كفتتال مث مث هرذبتف د 1 لا وا

 1 لاف ةرب زا ىلا راصف هناكم كك 3

 تاه و2 تااس اذاو #* ال لو_2 تائس'اداف

 تأ نفلالعتنأو يورت ©“ ال ريسخلا لاعف نك

 تامملا يتحنال» كورت وأ *. عاب ىلإ ل . الأ
 كف ىلا لقا 0 هلا كو ةقاقح هر رخأ ةمدقم ٠ ةيواعم علق لاق

 لحاو كا ىأ اوس طعاف * تر دق كك ع 0

 لضم 00 00 ا قعزع نا كنع كر ردا

 لفقع ىلع لفق اش سلو 6 كرطا ا ف يأ رال ؤرصا لاو

 ةرئاخخ ةيواشم هيلا تضف ناجطلا ىلا لذ ١

 « ةراتحلا ةناملا نم توبع هلوا سمانا زيحاهيليو عبارلا ءزيحلا مت )

 ( هرابخاو ىلسوملا ميهاربابسن هيفو هرذ |ىلا ناوذ الا ىثيبن امبر رث



 )كم١(

 ةمقع نب دياولا لاق كلذلف ةقدصلا لبإ |

 هيهاشم لحال هويتالو * مكتحأ نبا حالساودر مئاهىنب
 * ههاوم لحال هو.عالو * يورو

 1 هفيسس ىلع دنعو * انثب ةداوطا فك مئاد 0

 هانم تاعف اك * هناكم اونوكت امك ين 0

 ينثدح لاقراكإ نب ريبزلا انثدح لاق يموطلا ( كر ها لكل و تتالو نسا انكم

 أنآ ربخاف نامَع يلومادا# تا 0 يأ ن نب ةيتع نب ديلولا نأ: يرفع قدحنا نب هللا 5

 لاقف لتق دق 6

 يداوفهنم عيرو ىمسح لس #* ثردح لبق تكله ينأ 7

 داخم لبق تكله ىناتيل * اداب طالبلا تقال موب

 وهاو هف ىنعو ةناكم رجا هنم صقنو تو رعشلا اذه ىف ديزدقو

 تس وص
 يدام,م عولضلا نع يناو *« ىدأوع ينلمو  ىليل لاط

 #* يداقر س>ا الو يبمداق * رياق نا شط كرادخ نم

 دام لف كله قا تحل 4: كان طولبلا تقال و

 يدزانو .قراطو ىلا و < نعاو حا ىلا 00

 يداؤف' نحل امو يلاساب * ىلوت تلد 8 ىضنلال تن

 رم رك ذو * تاسالا نم عبارلاو لوالا يف قف لا ارا قاطم 0 2

 د لوالا يف ةقيرطلا هذه ىف يرسم ن ا ىلا سب نم نسالا نمو زر نال هنا نأ أ ظ

 اذهيف نأ رك ذو ول هقفاوو رصنبلا يرخي يف رصنلاب لمق# نان ضي رغال هنأ ىملا نإ كذا

 00 56 مف نأ نع 5 رك ذو تاسالا ةس 0 خلاو حرم نبال رعشنلا

 ا مياسلو يطسولاب ىلر فيفخ ضارغاو يطسولاب ل 2م يناث يمربرلا سايعلا نب هللا ديغلو

 5 هدحو لوالا تيبلا ىف عماح نبال المر 0 م د يطس ولاب

| 

| 

0 

 لاق ىدهملا نب مهاربا نب هللا ه هيه يندد لاق ةظح> رفعح نب دحأ 0 ) هعئاص 0

 نانو ىد 2 رجلا نامعاي ةر قم فصلا ىلا نم ةليل يف ةديز نب دمحح ىلا قمرا لك ىنادح

 هدنعوةديبز حطس ىلع هل طسب دقو هنكقح قاده كلا ناك ىلا زيصفاة سكس دق 0 ن' ىهاط

 لاقف هدنع هّديراح فعضصو هناك ناد هيراو>و ةايوطةوسناقو 0 ا هياعرفعح كَ نايلح

 هبزا سم ىرسسكب اموب ت تا 2 ووك 9 ِ.ه

 عبئاختو هقيس ها ددتع و د رس را ذلك مدام
6 

 هي هئاحمو هفيس ىلع دنعو * وه اهاو تع 0

 افلا ص كو نديم كنب

 . دك ظنت 32سم

 ظظظ027آأ7*71]ذ]1|]|*|]|]ذ ]ذ]ذ]ذ]ك]ذ] 1"
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 أ كيأعناك ام ةصيقاب هدتعةصيقو د1ولاواموب ةيواعم لاقت دلولا لغ 23 2 0 2 1
 ظ ركشلا نع نلأست الف مالكلا نسحأو محرلا لضو لوأ يف ئمؤلا يمان مح كاش ل1

 0 ولظم اماو هللا رففتسنف نوملاظاماف مهنم انكو هيلع اوبضغو سانلا ىلع بضغ مث ءانثلا نحو
 | نسحأ دقل للاوف ملو لاق ميدقلا يسلب 0 ناف نينم'وملا ريما اذه ربع ف دحو ةلاهلا رق
 'تكسا لاق لم اه. ةن نينم ولا 0 كلذ لع ردها كناف لاك ملا ريا طسو ةريسلا

 2 اع تكف ا كا ىنايمع لاق ثدحتال كلام هل لاقف موقلا تكنو يكشت كدألا

 - مسلم سل تسلل ص ل ا سس 'تامو ةقرلا قيوف؛ةيقع نب ديلولا تام لاق ىنئادملا ىن ينثدح لاق رمح ىنثدح لاق دما ( ينربخأ ١)

 أمهم ريش ص دقو نعل || 2 00 لاف ا وم يف اع انفدؤ ديرو

 دول_د ةعقامب ا 2 هبت 3 ماظع ىلع ترم

 ا ل باولا ربو 0 مدانق #* قدص مد ديلولا هل ناكو

 ظ دياز 1 عجشابوأ ةزهح *# ايانملا أر _ِ_- نك طا

 , ةبقع سَ دياولا جرذ لاق هسأ نع يأكلا 0-2 ها داح نع ىحي نإ نيسحلا ( ينريخا )

 ْ تت يئارصن برعلا نم لحر هل لاو هولتاقف مورلا هيقاف دقر 0 ةمدع هنمدقم لعو مورال ايزاغ

 ثنا و ؟ونفا ءافعض وار ناف راهلا فصن 0 ؟ واتاقم -عوعلا# تنل مكحصنا ينكلو م 0

 1 نآ ادغ هه قع 5 ردعا# نملسبإل شعم هير قل ناواس لاق 2 و اوبره متربص
 بلا نون# لام || ىلع لحر فلا: ةنالاث هكعم 0 مك 0 مل و هنادنصأو دقو نبأ ْ

 ةبقع نب دياولا لاقف مورلا هللا مزه ىح اديدش الاتق مهعم اولتاقف هباحصأو ةبتع اوقحلف

 علظ ىلا نم ذاذش ةيقب * نا 00

 عذديمس قرذ 8 زانو #* اهون> نوريضي ديعلا اهلع

 عزوتملا هب رقلا جاحد حايص مهؤاسن حم ضان معز يناذ

 اداود> ديلوأا 00 دق ناكو كلذب ديلولا جبع ع 2 لاقو

 هلئانو وددملا ىتأي اذا لاتق * امهافط سا نيتاخ ىورأن اليرأ

 هلماعو مدالا ينبدرلا نائس * ةقاكب يورو ى ريما لع

 لعارضة رو للا مصل #* 0 دع

 هلئاو ا عافيلا ل ا ل ١ تدقوالدالا لزم. هم ناجح 5!

 هلتاق 0 هع رجاالا وذ مف * مه رادرح نع ضيبلادام1 | تيقن

 ١ ةئطخلا بذكي معن نب يدهلا س للا لاقف
 براحم نم. فمورلاكتبراح دقق # هتيقلام اذا بهو انآ غلب م ش

 تذاك ةئطحلا . نكلو: ودع *« ةرتثثكدساوتاَح ضرالا يقو

 نع فني نا ءادمه . نب ىلع انثدح لاق ةمش نب رم انثدح لورا دخل نيدحا (ينربخأ )

 | نمالب ارعذلسلا ن : 01 56 للك ىلع لسرأ ناي لق ال لاق هما نع نظف نذل

 ( عب - 0 ا ٌ



9 00 )١84( 

| ْ 
 مزح رو موقلابقاسفر د لزم 0 موقلا قاس لجو كر قاطصملا ين ٍ ةونع نم“ م مسوو هيلع

 ل :>(1)(لوشي 1 زجر )لوي ل هجن لزتق هباحتأ ي داون نأ - و 1 هللا ىلص الر ادب 0

 كيكات نأ هفاخم كك ده انف امهللا ل وسر اي اولقو هيادكأ 4. ادق ديز ريحا عطقالاو تدح انو

 ا
 كاذ و لاق 0 ىردام الوق تلق أ وأ اوولا 3و كيم اوندو كرف ةكن كبصتوأ ضرالا ةباد ا :

 اهدحأ برضإ ةمألا 0 ناك دا لاق دنز ريخلا ا دج امو تال :> كال وق 5

 ناكف هلوأب دادس ا هللا عيلبف هللا لييس يف را دب عطش و لطالاو قذا نكد قرش ةبرض

 ىلع لذد ىل>-ر هناف تادنح ا ىلع م ل ما لتقو الواح و هدي تل ناحوص كو دز

 6 لمن هئطن ن راصم ج رخف ىانلا نيعأ كا 0 كَ 0 نأ كت رحاس هدنعو ةيقع كك دياولا

 لاق وهلتقف هماخ ند ءادعأ هيف

 ناطضلا ف ار شاع ناو د ناس اباو ادلو نعلا

 د ناماه ناو رك لوس 3#

 لاق قا أ ردنا 8 مهارب ا ان دح لاق ة هي كب 1 انثدح لا 5 علا مع لإ 1 ) ىربخأ )

 انارة كلا ء هيقع نب ديلولا نافعن ناَمَع 0 لاق ىرهزلاا ا نس نداكمو 9 تا

 يهر>طا عماج نب دعس انثدح لاق :نمرلا دبع نب هللا دنع م كك وبا لاقي هاعلا نب ديعس اماع

 هش ا ف 0 لعءح ناكل الاو جرام دعل همم ا هم دملا ند كهس لّقأ 0 لاق

 : 3 ند 8 اك د ىد قارعلا تاسن لبو : :

 لاق لاق عرس ب كدعس 3ع ةمئاع ينا 0ك ىن' ادملا يف كي لاق 0 ينادح لاق دهأ ) ينريخا (

 مقاس اجر نآك -- ناف ربنلا اذه اول 5 لاقف ةفوكلا ىماعلا نب ديعس مدق متاح نب يدع

 6 يذراو اما نيلآو 0 يحساو هيه ٠ ني ولا ناكو ديا ولا ىلع ُ 00 جد هدعصل

 0 لاف

 كيعس ةدالفل 0 أن ءاحو 0 ديلولا بهذ لد الي واب

 * ليج و عادلاو صقني *

 الفاو رح ا رجا نسا ك0 ار ات ا رحل لاقو

 اراشتسو ا كا 0 7 ماع لكح ش رةنماثلب

 ران نود الق هنط سلو * ىتحق .اقرحرا انل
 ةفوكلاةبقع نس ديلولا م دق لاق ىئادملا اندح لاق زم انمدح لاق ن 6-3 ءلا دنع نب دح|ا ( 0 (

 لل كوع انيآر م هللاو ل هلع كود ةفوكملط ل 5 كار ب اا 9 ةيعش كَ 0 0

 هيلع الأ اوداعاف مكنم 0 دعب تر 4 هللاو كلو لاق اريخ لب |ولاقف 0 مأ احا لاذ

 نا دز ور ولا لاق )" كاضا كح نا ل مكضغب نا هللاوذ هب نونمام ضعب لاقف

 ريما ةخسنلا نم ةطقاس ةلّْجا هذهو )١(



 (١معء) ظ

 قراج اذه ملسو هيلع هللا ىلص 5 كوسر نأ يلوقو يد>رأ اط لاقف اعرضي هنا تلاقو د لولا

 ةيده ملسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطقف ينع علقأ ام تلاقف تعجر مث ةعاس تثكش تقلطناف

 تثكش تقلطأ اف قراحا سو هياع هللا ىلد هللا لوسر نا ىللوق مث اذهب يضما لاق مث هبوث' ند

 وأنت دياولا كيلع مهللا لاقو هيدي عقر انريض الا ىتدازام هللا لوسراب ت تااقف تعحر + عاق

 لضفلا ىنثد>ح لاق يفريصلا دسع أ ى دددحو ةلش نيد رد انذح لاق 0 0 ال

 م ح لاق رمي نب بوبأ انثدح لاق ةبش نب رمع اند > لاق ىرمصيلا ن 2

 دئاولانأ يدوم يبأ نع يعش هللا دنع يب 3 ء جاححلا نب تبان نع ناقرت نب رفءح انثدح

 مط وعديف مهيب لا مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتق امل لاق ةيقع نبا

 ىو يفلح ساو دار ينسي لف قاخم انآو هيلا 5 ءيش مهسؤر ىلع ح-ءو ةكربلاب

 لاق دلؤا نب تلح اتدكي لاك. رعاتدس لاق يلا ا تأ را ٠ ينسي ملف

 لمحتتف نالت نيتنتك هيرب رحاس هدتعزاك ةقع ى ديلولا نا نسما نع ةلاصن ن كرالاا
 ايهزرتق ةلاغلا بلغت ةمريملا هذغ كيذا نا كريسإ رحال هل لاه اعز ير طا

 هلتق ىتح هبرضف اورفأف اوجرفا لاقف ءاج مث فرساا ىلع لمتشاف كلذب بدن ربخاو من لاق
 هسبش مكيد يفيكنتفي الثل رحاسلا اذه تلتق امنا مكلعال سانا اهب ]اي لاقف اوك >و ىاثلا 0

 م ىتامدلا ديعس نب رح انثدح لاق ةيث نإ رع اندح لاق دحأ 1 0 ع الق

 نأ وا لاقف رحسلاب ناعتس لحر ىلا رظن راصن الا ن « الجرذأ يرهزلا نع زيزءلا دعب ديس

 تسيح مف ران دن راند هل لاقف هس ة ةيقع نب لوا هب ينأف هاتف دمت نيد يف هب ن اعل ر

 ىسموم انثدحلاق رعاثدح لاق 0 ا )لفت راند ىلا دل ملال د هليحس 0 را

 ني دلولا هع ناكل كتاج نأ قو نار 11 انثدح لاق ةماس نب دامح انثدح لاق لعمسا نبا

 امافق فس ىلع للءتشاف هّدب 000 هدف بداح 4 رف هلم َج رو ةره فوح ىف ل اذد لع ةيقع

 اهمطقف ةرقبلا طدو برض مل 0 : تاز يلا نونانأ لاق ءرشلا ف. فار
 ناكو هنع هللا ىذر نام ىلا: تالذن تح دلو /| هز 5 سانلا ىعذباف ةرقبلإ ىف ر>اس ل١ عطقو

 كاك ا - ع انا هأ لا بهذيف ليالاب بايلا هل حتفي ناجحا

 نب بدني قاطنا لاق نيريس نب د#ت نع ةرق ادع لاق ريصأ نب جاحح ك1 لا و2 كان دك

 موصن نيك نإ ٍبَدِْح :ئارااماف قاورصن لحر نجلا طر فركاك را
 لخدوالح رنحسلاب لكوف قدص موقا مهرش اذه اموق نا هللاو ينارصتلا لاق لبللا موو راهلا
 ماني همت ابأ يري لش هفاضتساف دق نب ثعشألا اولاقف ةقوكلا لهأ لّصفأ نع لاسف ةفوكلا
 هللادنع نب رير> اولاقف لضفأ ةفوكلا 06 7-0000 نم جر هادغب وعدبف حصل مث ليللا

 نيد ىلع ىندو بدنح بر ينر لاق مث ةلبقلا ليقتساف هبادغب وعديف حبصل 3 لدللا ماع هدج وُ

 دهاجم نب ىلع نع ينئادملانع زارا انثدح لاق دم نب ندملا يمع ( ىنثدح ) مساو بدنج

 هللأ ىلد هللأ لوسر فرضنا أمل أولاق هريغو نهرا نع نامور نب دن نع قحسا نب دمحم 0



2 20-5 

 ءاسرؤد اهماغب الا ىهق د 04 لياحشلا ىقكأن تفرع

 ع لا للا ا نأ ف ولو لب وطلا .ايال تفرع

 ل

 سس وح
 ءازولاعاصلل تحال نيح د يرش عطقيأ جس عاس ىأ

 9 اده م هش يفغلر ف ع

 ءارحلاهدوعيف يفواوبضلاع٠ اهرك روةدعلا نكتس او

 ءاساملا ةيودلا ينتقرع * ينوركتا اهلهارادلااذاو

 ءاسرخت .[:هماشن الا "“ىهف + نم. لئامثلا قات تن سع

 ءاطغو ردا ليلا اذ نا . * نيكول اعلا اهلل ف ع
 دوادينذو قحسا نع رصنبلا ىر< يف قاطم لهر فرفخ عرس نبا هانغ فيقحلا نم هضوىع

 بح نبا لاقو ور< نع يطسولاب لوا ليقث” فيف> ثلاثا مث سماخلا يف يمشاطا سابعلا نبا

 هيركلا سعت تاو لل قرش دير وا لقوا د
 اروعم ىهدلل تيسمادقل ياوسش * ةدلبب ديلولا يبمأ نا ىرمعل

 ارهشاترس ناو جار هل يناو * حلارو هايس فور ناو

 اراذنم هده ءا ركاب انآ 13[ *ىملس زدنا ىذلا نص+اوهناكو

 ارفع رص سامح يذيداوب نوري * افك لولا ىنوداوفداص اذا

 ارششش دق هدل>- يحاضو بحي * ا لازب 1م ناني بيضخ

 اناد_> لاق رشم نب شيح انثدح لاق يط اعدل نان نت قدحسأ ( ينثادح ) ةليوط ىهو

 ساننع نإ نك ريح نإ 0 مكحلا نع ل ىنا ١ اد لاق يسوم نب هللا دبع

 كنم طساو انانس كنم دحا انا هنع ىلاعت هللا يضر بلاط ىلا نب ىلعل ةبقع نب ديلولا لاق لاق

 د رثلا لوط قاساق تنأ اهاف ثكسا هنع ىلاعت هللا يضر ىلع هل لاقف اناعط ةحتكلل المأو_اناشل

 نا 1 هلوق ُْق ةداّدؤ نع ناييش انت كاف د كب سل و اكد لاق متاح نا د ىندح لاق

 ةيشنب رمع انثدح لاق زيزءلا دنع نب دمحا ( ينريخا ١ نووتبال اقساف نك ناك نا

 اودنرا دوق معا هريخاف 0 هيلع هللا ىلد ىلا ىلا عج رف معاهف هو اولا هوار املف اقدصم

 قاطناف لدعم 3 تدك نا 9 هيكل ن١ دل مو هيلع هللأ ىلص يلا ثعرق مالسألا نع

 مهالصو ماذا أوعمسو ماللسالاب نو ماب هو ريخأ هؤاح ل هنونع ثحعرش 0 مان يح

 ) انريخ ا ( هريؤخ اف م هباع هللأ ىلص ينلا ىلا عج رف هيديعإأم ىارف كا مهأنا اودصا 5 ا

 نب محا م لاق ىدومه 5 هللأ دكديع 1 لاق ةيش نس 0 اندح لاق زيزعلا 5 نب دمها

 | يتسن و هيلع هللا ىلص ينلا ىلا تءاح ةتقع نب دلولا ةاضا نا ىلع نع 2 ين نع كح



0 

 روذذم ريغ حصنو لياخلا دو * هل قحو ىدنع ديلولا نأ

 زدت ريغ رصتس داعالا لع 8 :ىرولاو ندا
 روصو معد ىل عاوذاتلا يح * ترك د موقلا بذشف

 2 مويلا 08 ورمأع مأإ # هلأ لقو بهو يأ ءادف يض

 نم نع هما نع اعلا نإ دمح ( ىردقاإ) سيرد دبز يبيح ن نأ ةءاور ىفو

 نب ا نب ىو عي ل ناسا دق ةيقع نب ديلولا ناك لاق ىنارعالا نإ نع نننح نبا

 ىف دز وبأ ناكو ةرررطلا فدا 0 ا رز نوفر | ىلع ينالعلا م الن 0

 ىتأف الف الاو تاعف كدحو كبعر 0 ث نأ كاف ىلا هيلع ينأف موعريل م جر

 0 ندور وصلا لا ان. 212 ءاطعأفةمقع نبا دياولا ذيز 7

 رميا دح لاق رزعلا درع نت دمح ا ( ا نا ىو ذك رذ آلا 5 ايدحاو 5 هل

 اهعفدو هنم اهعزتا ةفوكلا ةيقع نب ديلولا مدق اماف سوا نب يرم دب يف ةننلا تناكلاق ةيش نإ

 هحدع ةيقع نبا دياولا يف هلوق ىف هيلع لدب دز يبا رءعشو حصا لوالا لوقلاو دِسز يبا ىلا

 اراضلا اًنظ جانا نم كرتمل 4 يردك لا ا 0
 ارافقلاو اهنم فقلا يعرت # روب تاذ قرانا اط حابا

 وف مْ هللا دمحم

 < الو اه حابا

 ةدشلاو بدحلا نم ارز> ديري
 أراصقلا ةءطقملا نحطحطو * ىللاعملا ىلا هادب تلاط يف

 اهحرتسأو هنم اهعزمنا دعس اهيلوو دلولا لعامل ةساس هج ىف 22 ل
 لاَقُف هدب

 أرازع انطن تدع بهو ىبا 5 #١

006 

 د

 ءادرلا ق_ثيام لم ةمسق * يس قش اول رماع ىنب 0

 ءادنيع هند كاذد قب يفؤت# ؛ضانا قا ةرمطا لوا تكارشا

 ءالوح ةحعدم املا ع د اناا ند اهارب نع نفاع لك

 ءانع ايل ناو. انتل نأ »تنل ع راق قات

 ارك م بدنا نو

 ءاارحلا هدوء ِق يفواو

 هن

 د

3 

 دع د0 ا عك كوك ءا #*

 ءارغ ةريبط امعفس #2 ران نجح هن 3 عاوهس نم

 ءاملا» - ةيوذلا قدك ع نوح ةدلل لسا اكو
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 ارق .اومارإ سلا ارا 182 تا كمر ره راك لاخر نم
 اولا سانا ىلع نهد لام * نكلو .الخَد نيلاطام رب

 لالظلا لو رام ل كزي 1 د لدبي 2 كامح أ كنح نه

 لاخلا ل يتحا ىنايح دولا وخا كوذ ا يننأ ا.ءاعاف

 لاق دات لكم ادبا * لاع يدنع كيلع ار ل

 كاسم نيدعلا ناك 151 بتكلاو ناكل رع كالو

 الا ةوادفلا صهاظلا يناو

 م ءاثخلا نك را اذه قام 2 جس

 3 وح وى

 لاحت ًَِ نوعادح رولا واو ىلع ىورأ نب الر يعلا ىرب نم

 كايَعلا هش 0 ءاللخ باد# هو يب تدب تدنلاو تانك

 قالطاب ليقت فيفذخ هنق لالدلا ىنغ ١ رحصلا ىو تا رو لس ع يرورألا فيقلا نه هصوىمع

 نب رم عل شح لاق 000 دحأ ( ينربخأ ) هريغو قحسا نع رموهعم ءكاىرخ ىف رولا|

 دحسملا باي ىلع نااط 0 ليقعراد د هلو افديز 0 عودا ةفوكلاَةق 2-1 نب ديل ول ولامدق امل لاق ة ةيش

 لا ى مراد ندا عرج نا ديراب نأ ةقوكلا لهأ هيلع هب جتحا امناكف يطبقلا راديهو

 نب هللا ديرع يم ينئدح 1 00 3 تم .( يريحا) اهرط 0 يتارصن وهوا

 هلزتاف ة ا كلا ىلع-نامَع هلمعتشا نيح ديلولا 1 دفو هر نأ 00 7 ان تايح يبا ظ

 نعطلا لوا كالذ ناكف هل امهوف هنم اههوتساف دحسسملا باب ىلع ب 0 لفعل ؛ازاد كلوا

 هدنع رهسف ديلولا كك عماجلا قش تح هلم نم 0 0 ةف وكل لا 0 نه هياع

 : ةتاطخلا 0 ناك دقو لاق هياع مهم كلذف نأ كش وهو دحسملا قثدف جرو هعم برشلو

 وهو هلاق تيب هنع هغايف بلغت ينب تاقدد نقع نإ ديل ولا ىلو هلع ىللاعت هللا يذر

 لئاو هنأ بلغت ىنم كيغف * ذوشع ينم نسارلا تددتام اذا

 مع نب بح نب 6 نب كلام نإ كا 5 م نب هاك عدوتسا دق دسز 0 ناكو هل زعف

 ىب كلوا دحوف دِسَز ىبأ لاوخأ باغت او تناكو اهباط ني-> هيلع اهوذربي / اليا بلغت نيا

 ديلولا حدمب لاقف هقحي ديلولا هل لا دمر يبال نيملاظ بلغت

 ىريددشو يردصا ايعي ناكدق * اهونا ءاساب يرعش تللاب

 رورمسم ريغ ييمو هب حرفا #١ فرش نم ةللاءدزام"ىنمأن 5

 اهي لوي ةلبوط يهو مال نب ةنراح نب و ظ

0000 
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 * فانع انيلع تائيق فنعو *

 نع ىنئادملا ىلع تضرع لاق رمع انثد> لاق 0 ) رحاب اا تعد يأ ىلا يدع لاَقف

 انةتعتسا اجلق ديل ولا ىلع ديس نوف 5-3 لك بدذح نع يعشلا نع حاج الا نع عيبرلا نإسق

 اذطو كلام نسلا لوقو هانإ مالسلا هياعىلع برضو -- قاب رك ذ من ١امع هةسيح 0

 يموزذملا هللا درع ب مهأر اد نتا 1 ان د ىلع هل لاقف هيف دازف

 دع نع ةبو ع يأن , ديعس انثدح لاق ةيلع نبأ انثدح لاق يعوزذملا دم نب ديعس انثدح لاق

 لاق زيزءلا دعا نب داع يرخخأو ثدح ناساس انأ ملل نب نيضحلا ت-ءس لاق يحايرلا هللا |

 5 ا و لما ادح لاق ماح ن , كل < اندح لاق 0 انثدح

 نب ديلولا 2 ل لاق 1 يل ناشد نع ئعانرلا لا هع انثدح لاق ةبومع كن ارب كيعس

 حلا هيلع مآ ع نبا كنود ىلعل لاق ا ه.اع اودهش دقو نافع نب نامع ىلا ةيقع

 تيه اود: تعدد لن ندخل كك لاهتادح ف لاقو ثيدحلا اذه 0 ركذ من نيمرأ دلخ هب نات

 كوسر داج كدسما ىلع لاف نيمبرأ غل حدا ىلعو هد م اف رفم> نبهللا دعا 00 زمتو'

 دع(: ردا لس لك نساك ر مع اهعأو ادار ع نافارأ اسو هلع 5 ىلص هللا

 امل لاق ها دلاخ نع مكح نب دمحم نب هللا دبع انثدح لاق رهع انثدح لاق زيزءلا دنع نبا

 دمم ( ينربخأ ) البا اق اماع 00 موق ةداهشب مويلا ينبرضتل كنا لاق دحلا ا

 00 يبارععالا نب نع يح نإ دج ينريخا لاق هللا دع م نع ىديزيلا ساب ءلا ن

 ع مك 0 نب هللا دنع انثدد لاق يش نإ 1 اةدح لاق ىرهو ,ا زيزعلا نبع نإ 0 ١

 ناك اع اوان 0 :يشادع اتدح نفذوا ند مارب ي 10 ديعس نب دلاخ
 جرذخو را ند كلا هيلع دهش املف ةفوكلاب هتيالو مايأإ ةيقع نب را كيلوا اعد يناغلا دز

 من هتياور يف اعل يديزءال ةد صقلا يق طفالاو دبز 1 لاق ةفوكلا نم

 لا نهاد> يرورملا رس# ملت لعورأ نال ريا 3

 لاينلا هدف" نت فاز شع موا را ا
 كارازلاو ءاركذذلا هاف نه كلا كك ناعلل كس
 اوان لرد كت مأ ديملا كانك قردش تل
 لاو 00 ف ناك :«-دز مآ نيملعتام دعب

 لاول ديرأ اذا كازبو م ت1
 لافالا .انبناك اهوجو يا اكد دك تالا

 لايتخا الامال سيل نا ريغ * لح( 0-2 3 ظ

 كافه كح | وأ لاصم نمد تنل ناك و) هللا رك

 لاخ_ثالا كنود لاح الودواا الو ءافصلا 00

 اولاتغاام مهماح لض ةلض * يصقتملا تلدرع تيرطر
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 01 سس سسسسسسسس سس سس سس سس سطس سستم

 كلا ف دلولا لع ةدابدلا يف اضياىور دقلو ن وامعت الو نوملعت مف مكليو هلوسرو هللا قدص
 لاك ةبش قدر ايدح لاق .زيزملا دنع نب دا ( ىنريخا ) ةالمملا يف هتدايز نم رك ذ ام ريغ

 تذيز ا ناك لاق كادضلا كآن ء ةفياخ نب ناعق نع مالس نب كرايم نع ينئادملا ىلع يدع

 اناا هع الأف ةالصلا رض ف 0 1 ا ةيقع نب دياولا ةرثع نايلطي عررص وبأو 3

 هريرس ىلع هاعضوف نارك وهو هالمتحاف ءىتب ءادجوف ر ازا 1 ايحفاف يرش هنا اذلغ ى

 رادلا الخد نياحر ان ار دقو يردال الق هلا 1 1 ةقلق فاد هدب نم هعاخ 00

 رخآلاو هجولا نسح ليوط مدآ اهدحأ اولاقف يل اهوفص لاقف كريرس ىلع كامضوف كارا
 نب هللا دنع هحاضو 9 1 ىتلو عررم أَو شر 8 اذه لاقذ ةصيم هيلع عون سم ضا سع

 0 ع ىلا اروح او مها ريخأف اهيعو يي لاك نإ ةفلعو يدسالا نك

 هو> رح نا لأ يف كانت انا أولاقو هيلا اوصخ شف 0 يف انلوق لشال مهضعل لاَقف 00

 امبرش دق رمح نم نا و اولا انار اولق وهو لاقدإ هذ كنا اناق دقو انقانعأ ن كيلا

 هس نا عرأ لاقف هرواثف هنعمل اعت هللا يضر ىلع ىلا لسراف لقعيال وهو ءادحا ةفشسات هوا

 هيلعمدقف 4 ةعن ديل ولا ىلإ هنع ىلاعت هلل ىذر :نامعي تن كف هدد هن رع ع 3 اءاودهت ناف |

 ناعالا هءاعدهشب مو يرعشالا كلامز دفسو يدنالا تدعو عرزم و ا هيلع دهشف

 كغ كيفك اذطو كلام نسا لاقف هبرضاف م نسحال ىلع لاقف هبرضاف م يلع نام لاقف
 هللاق ناكر غاب الق ناس ٌّآ 00 و ةرصخ«ب هب ريض هبرمذاف ف رفءعح نب هللا دل ىلع لاقؤ

 ر لاق ىرهزأا نع ىئاقرلا نعى ءادملا انثدح لاق رمي انمد>.لاق دحأ ) ار ( كبسح ىلع

 ا : ار اولكر تضع الك الافق دن .اولا عا يلا ةفوكلا عا ن ل

 امالكو 0 اهمردعح ند ع ف نا هاو ةشئاعل 50 أف مك ناكل ميل تدعم 3 نعل

 تعقارق تهوس هش اعد 5 00 مهثاسفو قارعلا لح قأ ص 3 امأ 0 ةظاغلا ضد ل هيف

 اذه بحاص سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةئس تك ري تلفون هياع هللا يلد هللا لوسر لع

 2 اذ كدللا 6 لئاق ند 0 لئاق نم ديدي ملأ اًوام ِى 2 اًوادف سانلا عماستف لعتلا

 اولاقف نامءىلع 1 هيلع هللا ىلد هللا كوبر باه ان ا لذخدو لاعتلاب اوراضتو أوم داع

 لاق رع ان دح لاق دعا (يرحا) عشر ء مْعالاخأ لروح نك لادم الو هللا قا هل

 هلل 3 نايعل لاهو ةنيدملا لدحر مدق لاق ف ازال م ند ىجانلا 7-5 ينأ 0 5 ؟ادملا كر

 او لاقل مولا دج كديزأأ لا ةف ا: دا تدلاف 4 4 عل د.لولا 1 31 تءاص فا 4نع

 (قرحأ () ةاووشلا تيرصو دودا تاطع سانلا لاقف لد را ناتع كرش 0 ةحتار هم مثأ

 نامع دنع ديلولا ىلعدهش امل لاقت د نمضد نعي هابااز ل ارا ر# ينثدح لاق دحأ

 لزق مكاح نب يدع مهف هيورذعل موق هعه جرخو جرن ص وخشب هع ارشبلا ت كك خا ا

 : 00 لاقف مهب قوسإ 9 ديلولا

 فاصوا قيتع نم تاوشنلاو * فاجنألا انين دق انفال



 اا

 يضَر بلاط يبان ب ىلع فاق هكرتف نيف ْوملا ريما نم: ئييارقو هللا كتدشن هل لاق هْنم اند املث دخلا

 ابا تكس ىلع هل لاف ةبارقلاو هللا كش ديلولا هل لاَ د هيلا ماقف د لطعي نا ةئع هللا

 اهدالج اذه دعب شيرق ينوعدتل لاقو هبرضف دودحلا مهليطعتب ليمارسا او تكله امناف بهو

 روز, ىلعاودهشممامهللا دلجام دعب ةبقع نب ديلولا لاق لاق يريبزلا بعدم ينرب>اف قحسا لاق

 عيدك ةئطخلالاقف ريا مهع ضر و ريهأ نع مضر "او

 رذدعلاب قدا ديلولا نا * هبر تأ موب ةئءاطملا قش

 ير لزم كناتعا وكر د ولوتي رح ذا كءانعاوعاخ

 رقف الو عمط يلا عزت * ملو كيلع اوك

 ةئطخلا ىلع درب لحت ىنب نم لحجر لاقف

 يرد امو الع دينا نب مهالسصا 0 دقو ىذا

 ريولاو عفشلا نيب تنرقل * اول كو 0

 - رمشعلا ىلا ومهالصتلصو د اولعف ولو بهو انآ ونأف

 22 هللأ ير نإ ل ل ا 000 لاق ةثئاع نبا نع علاط نومي» نب : ؛ سايعلا ىورو

 نورفاوتم ةفاااؤك ةدعو تاع لع ندات داق ةعطخلا رضح ر 2 ةيَوَش ف ةفركلا لحال ديلولا

 لاق ردع ديلولا ا نأ أوعمطق

 ذل قخادلولا قا « هير ل م سا

 رقف الو عمط ىلا عزنت * ملو كيلع انوذكم تحرش

 ةئيظل | ىلع درب لحت ينب نزهلحر لاف هرذعل ماقدقنأ اونظو كلذباورسسف لاق

 ىرد امو المت ؟ديزاا #4 ممالص 0 0 ىدان

 رمدنع | ىلا مهالص تلْصَو 2 أولعف ولو هوا انأ واف

 لاق يملا ىح نإ دنع « نرد[ دل عن لاه كنا يضر نامعع هب نيعاو | وق رطأو موقلا محوف

 ا تاع نه تحساو هاظفد نه ةيش نب ر 1 0 لاق هظفح نم لففلا ناد 2 0ك

 يانا دنع لدحر دوش لاق هظفل ت 6 ُُ من هتياورو ة 4م 7 كك ل © نع هطخ تاي اا نبا

 يطيب 0 اعدؤهشملا لاةذنار كس دهاشلا لحرلا 0 ةداهش نييادرعملا نم لحر لعةرصبلا ىلع

 0 رقا لافف ' ندد يفا يل دهاشلا لاَقف 7 | نم 0 تا ىلا هنإ هللا كزعأ

 اءناشو تن اخ كعلا #3 ايانرلا تاقلا قاع

 مدس دقو ةفوكلا بارخ ودع نيدلإلا عصام هب يحيل يطبعملا ىلع كلذب ن :>اع اعاو لاق

 لاَقق نأ رق اذه 3 نظف 0 جاحعلا 2 0 رعشلا اذه هيالد ُق 0 تا - وهو ةالصال

 ( عب ب قئاغالا 58 )
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 رشا مويلا دهشب مل "ين سنع دعأب د اعاو عارض ا ىئيردف د

 0 امل كلذ عدا كلو كتل تلق ولو ك1 ل 01 ا لاو اما لاه

 0 مهلع ق ضو يد هل ع ىلا ثثعل 1 كل هع سعأ 5 ظ ١و كتي سا دعو قر 56 هللاو

 (ينربخأ) مها سلك هللاو م لاق عض ذومكدن ا هيأ لاو 0 ههلكف نوم مه مننلا ليه ّنللا ظ

 0 هريخم نع 0 ينثدح لاق رمثب نب دانح امدح لاق 5 ىنادح تا لا

 "أ وح نب 00 نك مس |[ لاق ند ا 0 0 ديز 3 لاو

 كلملا وه اعاؤ قحسا ا 1 كو زوال لاَقف كدعن | انقمح م ا أندعل 0 ردا كلاهس هلأ لاق لاعس لع

 | ىنثدحلاق دما ( ل ) اكلم هن ولحس اوكار ا كا نوي هاشعتيو موق ادت

 00 لولا مدق ؛ لاق هل نب نايفس نع 251 نع طاع يبرق نع ع قئادلل ين تدحي لاق رمت

 ْ 0 اا حا دقادمم ناكو لااا تدب ىلع دوعسم ن:. هللا ددعو ةفوكلا ىلع 0 | الماع ةبقع

 0 ماو ا دعس لاقف كلذ يف ديلولا نم ريضضحمب هللا دنع هءاكف لاملا هذخ هللا دمعل ديلولا

 ا ار هاشتاق د ايلا رظنو هللا دبع ديلولا زمفف هتيدأ هب ينذخا ناف
 ظ لاق فورعم نب نونه انثدح لاق ةيش نبا رمح ينبدح لاق دمحأ ( 5 (" لالا 0 أهلي

 تامكر عد 1 هاكات كا نرخ طع ل ةيلولل رح لي سدر 2 نأ نع ةعمر نب ةرهش اندج

 000 21 ) مولاددتم ةدانز ىف كتم الزام دوعسمب ني هللا دبع لاقف 1 لاقف مهلا تفتلا مث

 ؤ ىعشأا نع حاحالا ن ءارب رج اندخ لاق ديمح نب دم انمدخ لاق ةئش نب رم ينثدح لاق دمحا

 لاقف هيلع اودهش نيح ةبقع نب ديلولا ثيدح يف

 ردا دحادلوا نأ معه وا ىف هس نع
 يردي امو 2 ةديزاا #2 ممالص تع دقو ئدان

 رتولاو عفشلا نيب تنرقل * آوتدأ ولو بعلو اااوباف

 يرحم لز 1 كنانع اوكرت“ *- واو تررج ذا كناتعاوفك
 اس1 كاملا لاو

 قافناب ىهاحو ةينالع * امف دازو ةالصلا يف م 5ك

 قارتفا ىلا ع مينا و ىدانو-.# 1 ناس يف ر 0 2

 قالخ نم 07 0 ند نأ ىلع 0

 ل انهو دعوا د3 كاف يأ ىحدخ قبو داع لاقلاق عبكو فا> نب دم ( ينربخا )

 م-6 ىلصيل ماقو ةفوكلا 000 تف كف رخ ب رمش اباز ةبقع نب ديلولا ناك لاق يءدالاو يلكلا

 بارحلا يف ًايقناو ؟ديزأ مه لاقو مهلا تفتلا مث تامكر عبرأ مهب يلسف عماخلا دجسملا يف حبصلا
 0 عفار وهو ةالصلايف م أارقو

 ان تاتا ل ع اقلا قاع
 هب رضا الح ر ضاق هبيتاف را هيريشب هلع اودهشو هريذ 0 نامعىلا ةفوكلال ها صخشف



 )ة١(.

 , تكس وص. باوجلاو ًاضيا هلبيجلا ةبتع نبا
 هيحاص عورلا يدل هاقلاو ل # هناف حال_لا انولات الق

 هثاصعو هيده 6 8 # هل_ثم ناك دقو يرمض هتمشو

 يلطسولاي ريف ةبامسلاب لوالاليقثلا نم هت ناو 0 هيف جعدحسم النا جلل 5

 جدع سم نايل ع 4 لوحنم نم هنا هريغ لاقو

 مد هبسأو 1 نب ديلولا ربخ ىقاب ركذ اجه

 بهو نادل رولا يعَو ةفيطق ينأ ا راخا م 0 0 و طبعم 0 0 ديلول

 هدشسلل

 نه 6م ناكو باطملا كيم 1 ا ءاض ملا 0 ري يورأ ا همال نافع نب 0 ا وهو

 كاع ةدركلا د هللأ يضر نامءا ىلوو | ا ناكو مدا وحاز هيناحمو مهما رعشوب شارت نايف

 يا كرب لوقي يذلا وهو هل عوي دك كالدب هيلع ديشو ارهاب رمقف صاقو ينأ نب كورس

 ةيواعم صضر#و هينع هللأ

 ا نامع ا و نايم 31 يد نا كمان دنهام هللاو

 راع كمأ 5 هواش و د هلهأ ديس مولا دبع لت

 راودلا كءلع تراد دقو ا 37 3 دّهال مول ا

 ندم نب هللا دنع اند لاق ةيش نب رمح انتج لاق يره وأ ري ردا عن را 0

 0 :ع هللا يذر نامع عم ساجي نكي مل لاق هيبأ ند دع نيو اا ءامكح

 ل ولاو ىداعلا نأ نإ مكحلاو ب 0 الفلا هه نإ يافلان ىلع

 7 َس ماق اءلف هاجم نع هل ل>ز تاعمأر املف مكحلا لبقأ مث ساجف اموي ديلولا لقأف ة هيقع

 0 كم ا نيح 0 يردص يف جاجا دّقل نيئم ماوملا ريم اي ماو ديلوا لاو

 تلق لاق اهملق ناذللا ناس (| 5 رق خب م هل ه6 ا هللأ يذر ناهمع هل لاقف كمل 5 0

 امع هج نع مول يناو_عدب يكل * ادلاخو بدنا نا مع تاما

 6 يوحد ةفوكلا "و نع قارعلا كيلو دقيملا لاو نامع. هل قرف لاق نايع ينبا ادلاخو ع يفعل

 هللا يضر نامع و لاق تا نأ َّنِع انباحسأ ضب ىف ::دح لاق ةشش نب رمع ىنثدح لاق دمحأ

 امدق ا 00 ناود *+ هكلاز كف قار 0

 يف مقو لاق عئصامو كل بخاف ساقويفأن , دعس أ ملعو اهءدق ةفوكلا ة همقع نب نب ديلولا هنع

 | نداتساف ناجع 9 كا انا أب مف هنأ نم 0 5 اك كانه سانلا ثدحي وهف قوسلا

 كْئر نا تح 3 لاق بهو أ كتلمدقا م ك2 لاف 4هم 0 يحد هيلع 0 هل نذاف دعس ىلع

 هيلا ياوج رف مهلمت ىلا اذحاتحا موقلأ ن نكلو كلد نم قررا انآ ناك اديرب تح [كلذ ىللعو لاق

 ا اندسفمأ أبدع 2 ا هللا وال لاق مث 8 "أب ؛وط ث ثكف ةفوكلا ىلع نيئمؤملا رمى 1 أ دقو

 23 مث كدعإ
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 رْخ آلا هل لاقف فقونو 56 ف ري مف رشا افرعف ةدحاو ةقاث امهملا ثعبف هعم

 45 او دن الم رولط قون نك و 8 قوق كاوا ايلا ..الاف

 هدرطواريهز متشف الطاب هدجوف كلذ دعب اهرمأ نع ثحب مث التف اهب يغمو هيحأ عم "ا

 كاملا همرك أف اب رحاملاع ايش ناكو كلما يلا ني..الفلا وبانعازو مدقو ههوق دالب ىلا --

 اناسو اناسل برعلا نايف نم ناك نا هل لاش هل انا اعدف هناكم | ريسهز غلبو هنأ ةيد السا

 || كالملا دنع ىم ذا هل لاقو هنضكت 1 ىف لّحاو هب قاف كاملا ىلع مدق دق احازر نا هل لاقف

 هيلا لصو يت> كللملا ىلع لو دلل طاف مأشلا مدق يتح 00 0 ارا رثأو ين“ لاو
 يح الو هللا كايح الف لاق بانج نب ريهز نب سماع ااملق تيا نوةل لاف هن ىاوام دحأت

 رو يروظب عنصام كللملا ياوطنا تاماخ دان من مالغلا لاقف يعاسلا ب وذكلا رداقلا كابأ

 نافل نا.كلألا اع أ هل لاق ذا | مون هندح وه انيق هئامدب يف داو هنم كلدلبقف برضلا ران 1

 لوَش اعلا َ أ كحصأ هللاو دق قا لوك نأ عدأ تادلف اكرم نك

 الالض تيهذ ةحصن اهارا * اهتذن امل ةحصن كلاف

 كوبأ كاذ لاق سل ىتلو أميذ 0 دق ةيح يف لوشام كالملا اهي . كلذ دعب هل لاقو امايأ هكرت مث 2

 لاق كلذ 2 امو هل لاقف امم راثيل الا حاذر مدقام هللاو ندلأ تدبأ لاق عئصام نيلحرلاب هعاصو

 انوع هيلع تحبو هل تنب هعمو هتبق ,ىلا هفرص يبثتنا ملف. هيك :كتأي انيع هيلا ثسبا مث را هقسا

 لاقذ هدءاست هتثبا هيلا تماق هتنق لخد اماف

 دوقر انهدع نسل الهسو * اان ردنا كداتس نم ىيعد

 ردك ف حاد ياسا د كل عسسل
 ديراام كل ادبدق اله سو #* 1 رح ءارخال تراك وايناف

 دقو)هعضوم ىلا يه خاذدو ديلا ليه صحف : اوعمس 5 و كلملا ىلا موقلا عج

 يو ءالولا ىلع هذه دياولا تا | تايخا نب نع ل نقف ا كاق يدي زيلا سايعلا نب 0 1 يندشنأ

 هبقاري محن حال مج ل اذا هك |. نوكال ليلازهالا

 هبهانم لحتال هويت الو * مكتح أنبا حالساودر مئاهن
 هسلاسو هولتاق انلع ءاوس * ةداقا اولحمتال مشاه ص

 هبلاطيف هقح ًاموي قا ىذل * ىرينيو ريسكلا مظعا ريحيدقف
 هبعاش عدصلاب ًاريالافصلاعدصك * نم ناكح امو ؟ ياو اناو
 هلا سو فيس نع دعو + اذ ددقاكلا تنك مشاه ين

 هبراش شاعام ءاملا نيسني لهو * هلّدقو ىورا نباىسناال كرمعل

 هبزاسم ىرسكي اموي تردغ اك .# هناكسم اونوكي ى هولتق وم
 هبئالجو هسرج عييمسلا معي * 0 مكيلا باتل يناو

 سابعلا هوبا لب ليقو تايبالا هذه نع ديلولا بط ىلا نب ةيتع نب سابع نب .لضفلا باحا دقو
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 هلام :نينلل ترق دإ + 2 اذه داتعا

 هلاسكم ىثملافوطق تماق * اهردخ ىلا تماقاذإ 0

 هلاساس قيذام اذا بذع # دراب رب 6 ء رثف

 يطعسولا يرحم يف قاطم ل يق” فيف> نا ل ةنالاث هدف حملا يبان , كلاملو ةعسر يبا نب كارلا

 ليقوةباب نب ورمت نع يطعسو !ان لمر فيفخو قحسا نع اعيمج اهارحم ىف ىطسولا وأ ليقنو

 نب دامح ىنثدح لاق كدي ام ناو ماج نبا ىلا بسلا لمر هيفو حيرس نبال هنأ

 ةديصقلا هذه 30 أم قر هسفنل لشن ادشنم تعمد ةدع 2 لاق لاق 1 نع قحسا

 محرالو يبرق نم كذبو ىنيب * امو كيلع يش تضق يفا لاما

 ءركافو رتص لقا 22و ل #* هب تصمد ياق ىف كل يذلا الأ

 حمسلا يبأ نب كلام وه ةديع 3 لاق قحسا لاق

 م را ةناملا نم هس وص قت

 هنع ةظححح ىور ن*و سيعلا ىلاو ىكملا كلا لهس ب نسحلا دلوره ةباور ند

 هكار تنالم رهظ قوت فيكو * اهتوف كولاعي اهالحن الاف

 هبزأ م ىرسسك اموي تردغاك * هناكم اونوكي ى هوا م

 تال هانم كح هال هود" الو *يكحا نباحالساودر مشاه يف

 0 ديل وال تاي الأ قابو ىلهاح 36 ىف ند ل >حرل نمشلا ن م لوالا تلال وطلا ن نم اصول

 رصنسلا 6 8 رو /| قاللطاب لوالا يقتلان م 0 00 ند اك |او طيعم يبأ ةيقع
 ند

 قدحسأ نع رضا قر ف ةباسسلااب لدا ليش صد رخال هو زاتحملا ندللا وهو قدحساو ساو

 نانلا فل ساما هفو ياشطأ نعءو ورم نع يطعسولا 7-5 ف قاطم رذا وا ليش كيعمل هيفو ا

 ليش في قذخ درطعأ هرقو شح نع ردنا لوا ليقت ثااثلاو

 ( ةيدغ نب ديلولا ربخو رعشلا اذه ىف يدبلا ربخ)

 نبا نع يم ينربخأ لاق:دي رد ني نسا ن ن2 ير ناك كلر ند ن ىضم دقو

 الاق 8 نكسم د هن ءاددحو لاق هم وق رام اب املاع ناكو ينئادملا ن ح رلا كل ع نع هيب نع ء ياكلا

 كلما لع مدقف هيداحو همدان ىلكلا بائح ب ريظ زر 4 0 ىنفحلا قالا ةيرام تك ثر كا ناك

 اثم دا ١ ناك كح اعد نكد كر راخإ لويصو »نرد اهط لاش دز ندع ى 0 3

 للاو:ايه كلملا اهسأأ اقف, تا ني اريهز عدم هلم رثالا ناكنا رو تلا

 للخو كتروعب هيلا نارتكب أهو رذنملا نب نامعنلا دج ربك الا رذنملا ينمي كيلع نيئرقلا ا نيع

 ناكر نينرحم اعلا تم كر اذا كو ءردس سوا رف الك لاق كنمنايربام

 كَ



 : (ا١ا/؟
 1 21 ا ا ا ا سل م فس تس ا نم بوم دج سما دم مدمج جست ١

 ق5 ناك ولو امس اهضعب هيثرو دحا ودب 0 0 و ريثك ةعنص كالامل أذكه

 نوركتياوناك كانه 00 0 نو عملا نم ىنتني ناك اكلام نا لبق دقو هؤانغ فاتخال

 ربح ( ينريخاو ) مشا ه ينب 2 1 نه دنع هركنيو هك نم دنع هب لذتب ناكف هيلع

 لياتس نع يوللا 4 ةينع نب ة ره ىثدح لاق راكب نب ربي رلا اندح لاق ديم نب دمت : اذه لباتس

 1 ةبتع نإ ةزم 3 ةاكحو ةهلدح ةمع نب نسحلا ل قحسا ءاووزاف كملاحو ريا 0

 د نب دع نع هسا نع . ياكلا نب ماش هه رول نع دام نع يحي نب نيسحلا ( ىنربخأ ر

 ناو هدج | لاقف < ران ةماعأ نم ردلاب حالا يف همم نع حالا ينأ 0 تل لكل لاق ينل
 رعخلا ان هنودكف هلا ماك ال :دعالا ادهم 0 0 رأ فو مأش اب هاك > نم

 يو زخم ةككلجر دنعح.سلا ينأ نب كاناك لو كف نع دا نع ي“ تءنإ 5

 رعشل من لاق ىنغي ذآ ال لت تلا كل داع ءانغ تدي اما لايف تأ ءاناق كان اح مالغ هل ناكو

 هعمو هالومجرُشل تح > ىلع الا كاذ 0 لاقف هنغت لاقف هانأف هلا ثعبف يحلا لهد ينال

 هانغو هنع كلام هذخاف * جابتيام ليالا اذه لواطت  ىنثت هقح ىلع ساج الف هّتسب ىلا كلام

 كالا الإ ءانغ الو طق هتننغام هللاو لوقي ناكو هيلا سانلا هيسنف

 م57 نيتوصلا نده ةيسل جم

 ه6 8 5

 2 ا برئيرب هل 0 2 را 1 1 نم نم ريدلا حال

 ا لاا مدا نال رمل نو ال راع دن
 ليقث حمسلا يبا نب كلامل ءانغلاو : تيران" نب قانح نب نمعرلا ل هنا لافيو ص وحالل نكمل

 قحسا 20 كعمل نأ هيفو رصننلا يرحم يف ريولا قالطاب لوا

 سل
 ج رفتام يتركس يثاوغ ا #* 4 لللا ءاذده كواطت

 #١ ةر يول لالا + اك م 6

 ا يملا ىف ام اذا اروطو * ين 00 سفنلا ىف ارا

 بهذم ىلع رصنن اب لوأ ليق# 0 نأ نب كلامل ءانغلاو ليهد 0 هشلا لي وطلا نم هضوىع

 - لك هر نع طا نع دام نع يحن :نب وطن داو 07 كرر نم قيما
 سانلاق+أ نم كو تلاقأو , كلام انعم نكت لإ لتق موب ديزي نب ديلولا ترضح ةشئاع نبا

 اولمجيف انيسأر اوذخأب لو انو لقاح ترش ان تانك اذ برعا لك يلوا ل املا
 ا مويلا كلذ لبق طقالقع هنم تآَز امدشتاع نبا لاق كلذب ره ىحأ اوضح اكيد هلا

 وهو حمسلا ىبانب:كلام تءأر تلاق ةيبظ ينتثدح راكب نب ريبزلا لاق لاق عيكو اخ نب دمت
 عطقنا و ربك دقو هنبا ىلع ىتاي هتمانم ىلع
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 كلالاهس | يناذا دوق ةشئاع ٠ ا لاقو هذه كنولواو ينتذأ دق دنع ديزي نب ديلولا لاق يلكلا قود

 دك حمسلا نأ ن 1 كلام هل الاف اكيهذم ناد الجو ةيهدلم نادك الجر ىلا رظناف 00 هه

 نمش ديزي نإ ديلولا ىلع ىلع كالام مد ألق نو وك دلل زاحملا ىئخم راسو هيلا تاجا يف أ

 رمغلا فرصنا املف هبجمي يف هانغف ديلولا ىلع ءلخداف هوب ردصلا نع كر لا ل
 نذالا ىل ىلطإ كادف هللا ىناه> هل لاتف كئانغ نم "يش هبحسمي ل نينمأوملا ريسمأ نا هل لاق

 احم ىف دولا ساج املف يدالب ىلا تفرصناالاو هينغا ام ءيش هبححا ناف ةدحاو ةرص هيلع

 كللام نمأف هلا تنسف ه4 ندئاف لاق رسف كله هنا 4 كاتو ندالاطل سال 0 0
 لاق هنإيبلكلا نب اريغ لاقوهتيشءيف رطخي هيلع لخد يتح جرش افرص تايحارص ثالث هاقسف مالغلا

 ذا يلدز هل لاق مث رانيدلا هاطعاو هايا هاقسف رانيد كلو بارش نم اسع ينةسا ديلوال شارفل

 فقو ساجملا باب غاب املف هتيشميف رطخي ديلولا ىلع ىلع لخدمأ انالث برش نتج قمفف رخاآ كدب واف
 ىنغف و عفر 7 اهعقمتف بالا ةقلحم 0 0 موا

 : الو ينحات الف 4 ينأ نب كلام آلا نكعألا

 رس قنا ندا هل لاقو ًاعاق هقئتعاف ماقو امل ادام هيلا هاطبا ادب تح هيدي ا دولا اا
 لاق فارسناالا دار رجب ةتلص'كرح وا زب يف كلذ هتوص يف ذخأ مث هقنتعا تح دفا
 ةلوق لع كلام يار

 رظلا نم كلاح يف قراب كسا عملي اك را ا
 ديلولا هل لاق

 اظلا ند كالاح ّق نق وانفشسلا بكري 9 در ةلاك لودأ

 عادا ربغ طق ع عئصل مل اكلام نا وف لاق دقو لوح هن يأ الب وط كالام ناكو

 سانام مدساب و هلم صقتيو 4 قدي ريف ىاناا اع كنا ٠ ناكدنا و# حمسلا نأ كلاع الا نديعالا 3#

 ىنع

 ناكولو هيف نياسال دحاو يىهذم هلكشكلام ءانغ لوشو راكن الا “”ةباغ كالذ 3 قحسا ناكو هيلا | أ

 اهءغن ضع فذحو 0 لاوطلا ديعم ناطادو هاذ 3ك اعاو هقاتع تلح سانلا لوَقب 5

 نيسحلا ( 5 ) الف 2 عنص نوكيال نأ اماق هتئاس>و نأ هتفذ>و هاهطمو ديحم هلاطأ لاقو

 كلاي لاق لولا نإ كفا نراك رك ذو ىلأ ىلع تأر ة داح ٍباتك نم تخسن لاق ىحي نبا
 ( قحسا لاق ) نذا ىلحلا تنأف هل لاقف ه:م صقنأو هيف ديزأ ىنكلو ال لاق ءانغلا عنصت له
 هل لاقي يذلا ىثراخلا يمشابلا هللا دبع نب دم نب نؤ>رلا دبع نع يبهالا ةبتع نب نسحلا رك ذو
 - سعاتشلا لق. هنقو ليانس

 لباس ماركلا نبانيف لقو ايعدف ع هنود ني ىاشلتع 00
 أ نب هكتالام ىم تلمقم ةيتيدملا لع تررف نتيولا سأ ساشا لا ضاع ا
 وضخ قاك نا هيلعو هلع كضنلا أي لاقف فلا نما اسس ل هتلأف ب

 صمالا نسلو قحسا لاق يلا بسنيف نؤطخو يضاف هل هئيهأو تحأوه ةدَح نكللو
 م ا ل ب ص سس يسم سمع مس سس يس سم سس يس امس مس سلا تت يي

| 
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 م



 )١٠ا(

 هنش ودات را زم وب ادهاش # اماع ناك راخا نا بح

 هبت هك ٍق ىداهت 0 تع اح نيح اطدب هّرس دق 9

 ىور ند فلتر هللا هحجرق 06 ينَغ ند كخو هللا هين اذه لاق ن٠ كلب وهل لوشبي كلذ لجو

 ةحاجحت نم احن كدحضي وهو ىو م اق مث هللا ها رخآ اذه

 سس دح لاق حانج نب نغشيا ن عقدا 2 كم لاق نانو نب 0 0 5- 1 0 (

 ظ يبان كلام ىنادح لاق ريبزلا نب ةورمع ن ىحي نب دهم نب هللا د.ع ىنثدح لاق نامع نإ بعصم

 دام رطاف ةلل هاننغف ةنثلاع ناو دبعم عمهيلع انمودق لول كلملا ديع 0 ديزي ىلع انمدق لاق حملا

 1 ار 1 تكلا هلع اودعل كاك لا اعاتب ا ها اي دلو لكل سماق
 ١ هان ريخ اف ديزي ىلا اًنعحرف ةماركتألو امح الو هللأو الاراجد 72 ناخد 50 مخ موب لاؤو ظ

 رصح امل هاعدو ه 0 هللاو ل لاو م انو كلذ ع 0 لاقف هيلع 5 هتلاقع

 رق مع عجرأ نإ لمح الو مط اهم او دق يبا هل لاقو ا 0 يع قرطاف مق ها هدنع او

 6 رخل اراد ا ايم دحجاو , لكلا ىف ها دقو كرت هللاو تاو كالام لأق ماع اهعطق نكلو

 امل لاق دنع نب نيسحلا انثد واوان لع تر 5 لاق دا باتكن م تّحعسأ لاق ىحي نب نيس أ

 ا نب كالام ناكوىلعنب ناماس ديع ناكو ةرصبلا م دق مم قا ن ه ىلع نب كا دنع مزيما

 غابو ىلع نب كا ناد ليالا فوح ىف . ىف كاللام اهانغو امرازف دهحو رفعج هرآ سا ام دقو

 نلوعمسلا متأو ىركلا ةماطلا عقوت ن ني لاقو و 1 رفعح 3 ف مهاع لخدف ناماس رب ا ظ

 كالام مه انغف لعفف عمسل و نيل الأ الاف عام كا

 ك2
 ناي ذو كنا هدي اذ كنك دك كب + نامزلا نيلخا نع لوا: تنك ام
 000 0 27 3 يس 3 0 0

5 

 ا

 د 35 و 2 0 00 يبا نإ كلاع الا نع ان

 مراو ءالسالا ق قد 0 # 20010100 2 ءا سيمأ نم

 مالا يف ضخرلا يأ ليج « الو ع 01 ند تبيضل

 مدي ملا كاذك مويو دريس ةيش 217 ال - لكس ثواب

 مشلاو قالخالا ميركلا حمسلا يبأ نا قااعو: هلييف تعم

 رانا ددللو الل ل لاق اكلم نا لاتف اسا رك ىبرصتلاب المري كلاثلاو ينلثلاو كوالا يف كلام ءانق
 نسف ديزي ند ديلوال ةلاقملا هذهلاق هنأ لاقرو بعدم همت نع ريب زلاكلذرك د ك.صعأ اضيا تيوغ

 لاق لاقينأ ينثدحلاق دامح باتك نم تخسن لاق يحي نب نيسحلا ينربخا ) هتلص لزجأو كاذب
 ل ا ا ا ل ا ا 0 1 ١



 مده
 هس سس سس سس سس يس يي سي سس ل سس

 0 هونو هياطبق 00 7 الثا نامل هنع لفاقتف هف 0 ل هوب فلام نهو رفعح هل 1 كللاع

 50 هنأ هربخأ هنا مهارب 6-00 نع ينأ ينئدحو (دامح 0 هبل هنا

 ظ جرخ ناك دقو هفردق كلذدعب لاف هف رعاملو و أ 1 ناماس نب زب رفعح باب ىلع ةرصنلاب

 ظ لاق ندوب نب َُ ع ) قر ( هءانغ تدمسلام نا قرسح لذ ه ةرمد> ىلا لاق ةرصملا ن 3

 ظ دعو 3 3 م ينأ 6 كاللام ناك لاقى + 0 لن نا 0 1 كا هش نب 0 ان”دد
2-6 

 4 ماا كلاغ + يصوأ شن > ًاامافديا |عطقن او رفعجنب ةزلأ ل + يلاراص تلا هوبأناكو رقع> نإ هلل أ د ع

 | نب لأ دبع ْن -نيدح بطخ 6 ” مويلاىلا مف وهن ما ىف ةوعد َّق لحما هانرو هلاعو هلفكف

 | مطخو امم اراهأ شبس ىصاملا ا ورة“ نإ هلل د.ع لإ بيعش تكا ةدباعلا سام ءلا نب هللا كيع

 انيح تاع اف ةدوف دم واسع يش اهم ناب تاكو هدعصاأل دل ةدباع | :اكو اناسح كلام نواعف هقفتل

 الف ىلع نب ناملس لع ةرمديلا مدق 00 ا 2 نيسَح: ىلا كلام عطقناف هتحوزاو

 ضرس يفهن وعدو رفه> نب هلأ .عه:ءحصب تمهيأأ لد

 كإ لعاح ودب رئام كيطعمو كلصاواناو يدالوا 0 دف نا فاخاوإ ع ل 5 كاللاماب هتلقام

 لمعفأ لاق كرب نا عجر و رحل َنَء جر نأ ىلع ماع لك يف ِ 0 كل || هب 0 ا

 ا نيس اي 2 ا حا ىلا هدوزو هإتحو 55 انا هلا عاف كادؤ هللا ىن

 باوقعل 5 د لاق 32 ن نوره نادم ىدح لاق كلملا دبع نإ دك نوره 0 لاق

 | حاس خو ذآ هف انا اتم ماا تلخ دفا اح ةيدئا ل ناقه ١ ١ مهاربا نبا

 / تبحاص ىلا ت2 رد ا 0 م زرت د ههل 0 010 00 ماشا

 ةاضان هل تلف ءلع تلخدف ىئخملا حمسلا كَ نب ثالام 1 لاق خي ثلا اذه نم هل تاقف ماما

 0 0 ءانغ سانا نا 0 ل 5 نيا لاف ءانغ سانلا ا

 ناك لاق 5 نع يداعلا ىحي وبأ يف 1 لاك ينيدملا بوبأ وبأ ىف 2 كلا 2

 اناتعف اكلام انلأس ول ضعبل | مهضعب لاقف حاف نب كلام مم رش 1مل انزال رك رق

 0١ ةمأ علاواملا هللاو م لاف م ع 9 ولا ملا لدعف مهدنعلوزملا هلق مهضعل هيلا ماقف انوص

 0 ردشإ 1 هضفذخ 2 رد 0 هن وص عف رف هحرس سون رق ىلع ةعرقملاب عقوأو ىنغي عف عقدا مل 3

 نس راكب نب ريب 0 ند نوره ىنثدح لاق 1 ا كاقاو 00

 هي 5 لنم ريخلا 0 0 ءانقلا 0 اوناك نيذلاةت هلأ ا ّق ناكملا هدح

 ينأدح لاق همغ نع ء ىجمصألا ى ا نا ندر هع ى نةدح لاق ىنردملا بو ن”دح لاق ىمح

 0 3 ناكو هرج هحاح 4 0 ردا ينغملا حمسلا ا ب كلام مدق لاق رّقصلا يبأ ب ا

 نوح كلعي ص كا ناز كالا حا تنك ينا د لولا ايأاي كتيدف هل لاقو نيئتخملا ن 0

 هل طسق هدنع كلام ل رفا تاعف يدنع لرد نأ ثا ناذ ناتنجم لا ضعإ نع هلادحا تاناع نم

 ىنفف فدلا ةجاحت ذخا مث سلخ هدنع تناكة فيطق درج ثنخملا

 ( عب ب” قاغالا - 5« )
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 لق بقعإ كلذ ناكو قذح وربه نبني هحراطينأ اديعمر و هسلاج يف هعم اكلام ساح 0

 داير يحارمشب مرش نبةب ده هلق ىذلا ةدايز ىلع ح ون ا عم 0 كلامج ردن - مشتت نإ ةبده

 لدّحو بارت ىذس هر ةئيهر * بكيوكا ت01 تيعلاب ىدلا د

 لتؤ٠ ريغ دها>ينا يابو * ىناصا 5 ىلع اةمااب 5 دا

 نعول رج
 لوطتم وذ .سهدلاف انمع ينب * دعوا وبلا نم را * لئأالاو

 لكك مكياع اهوخ.م نحاق #* ةره برا لكك ائيلع ع

 ر>الاو هذ دازو هحاصاو هققرو اهحون يف ة 31 رألا 7 هيفاحم مدا نينار 8 اذه يف ىنغف

 تلم دب زا ىهوف 9 قعد "اف

 ضعب تعسر ءشيف ءانغ تعند دق يا ريمالاامب . هل لاف ة 2 لح 7 هنانغ يف داعم 00 ةفاح

 0 هيفاحنىذلان الا هانغذ هءاه لاق هيف هتننغ ريمالا د ناف ىن :.2أ 000 هلق ةئيدملا لأ

 ريمالا 1 الجبال لاق هه رطو كايعم ءاتع كمل[ |[ -ه مالغأي 1 هل لاقو ةزمح برطف

 أ رماح ون هب هش يدل ندللا هانغف تاه لاق هتشبرط ال ديعم ءانغ نم سيل - ين عيسأو

 هيلع ةزمح ةلح ئار ؤ دعم لخدو رائيد اثام امي هيلع تناك ةلح هلع ىلا ز# برطف

 ةزج ل توصلا عوسامل كيعم بضغف نيت وصلا 3 8 اكل مرمأو بيلا 52 ا كالدب 5

 عمساو لحمتال ةزم هللاقف هسفنل هعد .فيلان 5 0 3و3 ملا ع دا 07 تح ؟ دق لاقو لوالا

 هل لاقف ديعم قرط ف ردعاالا توصلا ينغي نا ءرعأو كنئانغ الو كناش نم سي ةكص اع

 اال د فورت تيه: دازو رك اكو مايالا ىلع دياز: مث كاهاضا 0 درعا اشار رج

 ماي ند ةيلحي ديعل ةر+ راج ل ب كس وعر يحلل 0

 تامل اساداعابأب هللاقو ديعم سأرلبق و هل> ريع كلام ماه هسفنتباطو نكس ققح ةزئاحو

 هد هتلسحتسا 5 يف تينغف يش ينآياغ ناو 0 كام دبا امم ىدمبل ىف :غأال هلثاو ىنم

 كلام ناكف در و لاو يألاق هب ىنآو 00 لش 5 ديعم هل لاَقف ينع 2 0 0 كلا الإ

 ديعم ءانغ 07 ف اعيش يلفنل تينغام ديعم اذ_ه لاق هنع 0 ًاتوص يف دع اذإ كلذ دعب

 نإ دا انالح لاق دب سم نع دمع ( ا ) هم او 4ف دز و هي راعشالا نا جاف

 ينب 7 هللأ د 0 دج ان نعرلا ديع نع يبللا هب هع نا نسا انثدح لاق هسا نع قحسأ

 ةئيدملا نمسا ىنأ نب كلام ىعم تام قارعلا در 5 00 تدري لاف باطل دع ن كلا

 ةعما ةليل ةليللا نا قف ةرلا رسشعماإ اللاق نسما ةشع تناكاذإ ناكف حافلا سايعلايأ نأ يف كلذو

 متيحااماوحزتقا ةعاسلاف ًايثمتدرأناف ةطاقل تي ع رع ما ا ىيرلاب 3 | رعأ انأو

 ءنا فرغت نافملش راديف قيرحلا حاص من برط بينت نأ س.شلا تداك اذا قج انيشف هلأسنف
 لاق ديم نب دمحم ( ينريذ.ا ) ةظاغملا ناعالا دعب ةلءالا كلل“ ىف هئم ءانع 1 ةليا ىف نوكي ف

 1 رسل جملا ولأ ني كلام“ ن ه عمسإ ىلع نب نامل ناك لاق هسأأ ع نع قدح ن داع امدح

 هيولصيو هب وريف مهلا هعاطقنال هندوعو هنادبيف مهلا لدع ديزينب دوا لع مأش هبل مدق اذإ ناك



 ادا

 رظلا نم كلاح يف قراسلا بقرب و در
 ' ىلعنب ناباس ينب ىلا اعطقنم ناكو ةيسابعلا ةلودلا كرذأا اوك رو ةليمح نع ءانغلا ا

 تأ رق دامت تاك نو تدكتت لاق يحي نإ نيسان دا 0 يبأ ةفالخ يف تامو

 دن ةيلعلا نايف اكط تيمحف ا هشلا نأ م 1 حملا أ عاطقنا يف ببسلا 5 يبأ ع

 كلذ بيس ناكو ىعشاولا هللا دنع قب نيسحال 0 ناكو ةنيدملاب حمسلا 3 دلوف , مهدحأ كلام

 مههصاخ ةيمهسلا دهس تنب 50 نيسح جوزي املف نييءهسلا دعس 1 نيبو هب 35----

 كلام دلو يح مشاه ينب نيب وهني لاح كلذب تيشنفهنواعن هعمدل انوعو هعم كلام دحناكو | ميس

 كلام رخو يبأ 0 تأ رق دامح لاق لاق ىح نب نيسحلا 5 مف هيوعد تراصف 2 ف

 1 نشارك 0 هلاث(0 )ف را 0 ناماس ىلع مدقو سانعلا ىب ةلود ردا

 2 نم قاسواب هلب ةكو هاسكو هتلص ناماس هللحعف رفعج نباىلا هعاطقناو ا

 ينادرولا 95 لاق فسو 0 مساقلا يف ::دح لاق نوره نب نوميم ينئدح لاق ةمادق نب رفعج

 همأدب تمدقف (0) نيابجلاب مهدالب ىف ةمطح مهتباص 5 ىط نم ينغملا حبسلا نأ" نب , كلام ناك لاق

 ديعم ناكو ريب زلا نب هللا دنع نب ةزمح باب ىلعسانلا لاح ! ناكفمهل 'ى 'ىشالم اتي 0 هلةوذ>او

 22 نا فرامل نام دايخ و هييحافدءانغ كلام عمسف هينغيموي لكى هد ناك هةر ملا

 ىلا فرصايف هعضوم و و ّ ا ناطنالو ةئيدملاب فوطي الف لدللا ىلا دعم ءانغ عمت

 عضاو“ ف رود اردد ايدو هن ل كلذ عم وهو هبرضتف 0 بيك

 حارو ادغ الك ة زج لعحو راجل لك ةناورالو 1 امنت (*) هتارياو ةتاحاحساو ةتاحيص

 لاق تنا نم هل لاقف 1 كَ ىنارعالا مالغلا اذه لحد اموب همالغل لاقف هبابل 00 : 1

 تع كنا يناو ةوجاول م أ يمو مكيلا انتطخ نيادحلاب ةمطح ان 03 نم مالغ نأ

 الو هلك هنحل فرعأ لاف ا فرع 0 لاق 1 رم كباب تمزلف رع 0 كراد نم

 له كالامل لاق“ هانفف ا نا ا دبع اعدو مهفل كنا اقداص تنك نا لاقف رعشلا ا

 هرافطعو 1 هنأذم ىدؤت رعش ريغب همغأ داق ا عفدأف هتاه لاق 2 لاق هلوش نأ عيطتسل

 دعم لاق نآشدل ناوكلاف ه>رذخو كل لا مالغلا اذه د ديعمل لاف 00 مرال ها ءاعتو هنأرب و

 لاقفدهيلا ةبوسنم هئساحمتناكف كريغ يلالدعالاو كيلا ةبوسأم هتساح نوكتل لاق كلذ ل مو

 تيارأ كاقااننال كلم زإلل» تدحتو لك كلا مث هب ين: مأاملهفأ ناو ريسمالا قدح

 هاربيال كلذكو لاقاللاق كلذب يضرت تنك [كطالا ند ىو هل تا ىشلا ع كلا

 ىف ريخمب يلهأ ىلا تمتباقنا الو طق ةعبش كباب رعتبشام هللاوف لاق ميا لاق لمفت ماعب دمحم نأ

 املا موقسإ ديعو مهد مداخن 3 صاو 30 اقزر مط يردحاو لزتع هبوخالو همالو هل

 سوماق هأ صضفخخ 0 هيو عفر ينغملا 0 ربلاو ) 22
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 لوَع نيا وكتلا اع ىع لع #١ تك 20 قايل 1 مح

 517 قل ل رو كوش ناك ءارثم رمألا نتالي ىل لاثن
 ان رت أودأن ه كافش * ا ام ًائيدح

 ىنغ# مهلا اذه ىن ءمهش نيح كانإ ىح ا دقلو أ تازام ل 5 يأب لاقو برطف

 0 ماشطأ نع اهالك ليش ل اف كلاملو يطسولاب ل وأ الق 0 الا هذه يف

 يجاطلا 0 1 هللا هع نب ةحاط ىنثدح لاق دربملا ربهص يوحتلا ىنالدصلا رذعح نب دمحم

 لآق نافعنب ناهع نب ورمع ن.هللا دنع ندمت نب هللا دبع ينثدح لاق راكب نب ريبزل لا انادخ لاق

 : 0 لوش يتلا تايقرلا س دق نب هللا دييع تامأ 0 ريبج ل ا كقلا|

 لوكا َّك لرد اذمح #* لؤسرىدعس ند . انانأدق

 لاقف هل تااقو لاق ءارام تا كحنو 7 لاَتف

 حيبضنم وهو هءاصأ ىتأ 6 # رب ىلصي م الا نأوا اثيدخ

 هلوق كلذف ىنتشاو ينشف بلك ةرمب ايقتلاف يفوو دعوو اقوت فصوو اًقوش ركذ
 لونين اوكلا اينع كاغ * تلك ةرع قلل اذ_ج

 هملع نع ًاماع 0 5 ينأب 0 لاق دا هذه ةمالما كيا هل لاقف

 © تاقرلا 0 هللأ دبع رعش نه ةراتذملا توصلا ةياملا يف اممو و

 كح وص

 مد ةراتخلا ةناملا نم جم

 اًرئلطت ادق عاورع تدك ل والان 2 1قارلا كي هذال كعو لقا
 رخ ١ عضوميف جرخأ دقو حاضول هنأرك ذو

 م ةيسلو ةراخأو عممسلا نأ نإ كلام 1 0

 نبورمت ىف دعا لج ىب دحأ ينا اعلا ةبلمأ نب رباح حمسلا ينأ مماو حمسلا ىفأ نب كللام وه

 يقول حلا مو مما أو 9000 ينبب نه هيش رق همأو دياولا | 0 ينكيو ءامرد

 نا ور نإ ا د كعس نا كأس ن١ 5 ناملس نإ ١ حمسلا يأن ١ كلام وه يلكلا 0

 0 و ناكو موز نب 0 3 نب فوع ن : 00 تان دين 1 لعل ىندحا ءامرد

 هلفكي ر ةء> 5 ناكف هَ ا ىدوأ ردح 2 امنيو - ط ىبأ نا رفءح ن 1 : هللأ كيع لا

 لاق هدا دوى ل د بلا ل مخ“ 3 يفب 0 هل

 هيفهلوق يفىلطملا دبع نب نماعلا نب هللا دع نب هللا دبع ن م ناسا سر ةشادزإ نب ديلولا

 ا نه كلاح ُّق قفراطكل || عمل 0 ردع 1
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 هب ريك كلذ تاكا ادوذ تّةلع ا

 شح نء رصنلاب لوا ليقث هلو دف هائغ

 3 ةيقر يف سيق نب اهلاق اهناع اوه هربخو مدّمتْلا ربا ىف ىذلا توصلا اده ةيسا 0

 هس و2
 جعد ابيع يف ىلاو # جنغلاو كلا كاذ َنَح

 جاخ اهدعو يف ٍتلاو * تدك تقنع نأ عاق

 جرسلا ةعيبلايفام لثم # امترود تيبلافيرتو

 جر> ةلبق ىف قشاع * لحر ىلع هينوربخ

 ْف قاطم او ليقف فخ كلام ءاتغلاو دحا ولا دبع تذب ةبقر 3 هلو تابقرلا قف نإ ل لا

 (قرخازاذه وهب ليقو هنا نب وومت ةءاور نم زر < نيل رخال 0و رصنبلا يرحي

 ينثدح لاق يدعسلا شايع نب ناماس ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ 0 يم رملا

 6-5 نا ا بهذا ةئيدملاب ن 00 موي ىل لاقف انوردم.ريثك ناك لاق رثك ةيواو بئاس

 * نييتس 2 ةنئانأ * هلوق هدشن 06 قولا نبا هدشنتساف هعم هيلا تمهذف لاق هدنع ثدع

 : : هلوق ىلا غاب قح

 نيد ةامالا ناخ نا -نسلو ا نو يداعيم نفلخاو

 لاقو حاصو هسفن بضغتساو رك امعس ةنامالا ىلعا قيتع يلا نب هل لاقف

 نويد نهدعو نمىنندكناو * هلحم موي دولا ءافص نبذك

 لعأ ناك تايقرلا سف نبا كدسن ملا بولقلل 6 نا حلمأ اذه كلب و قيتع 0 هل لاقف

 هلوق اع نوف هعضوم باوصال عضوأو كنم

 جعد اهيع يف ىنلاو * جنغلاو لدلا .كاذ بح

 جاخ اهدعو يف يتلاو # تا نا يتلاو

 جرسلا ةعيبلا يفام لثم * امروص تيبلا ىف يرو

 جرح ةلبق يف قثاع * لحر ىلع له قوربخ

 0 بهذ تح قت عافانا كدحضف هللا هاش نإال لاقو كلذ لحتساو ريْثك نكسف لاذ

 ورا تاس ااا تدشن ألاق 5 ريرغ نتن حرلادنع امدح لاق ريب زلا انتدح لاق يغرشلا

 تارقرلا نسق نبا لوق

 تكدس وربح

 كرا ىل لود ام اذيح *لوسر يدكسلان ءانانأدق

 لوح>و امد اهنعقاتخ 2 :نيوش نق اع كات نم



 د

 بملانمىدك اوف * يلق تمن ةيقر

 يع نم اثنا اهوا < بغي وخل قاع

 ا 2 52211 14 ورم ةاور و قدا هدم لع رضتلاب ل 1 لقت ىناث كلام ها

 ّ 0 نب ديعس ينثدح لاق ريب زلا انثدح لاقءالعلا تا يلا نيج نال يلا نإال هف

 ا لا هتلك قع ينأ ْن ريثك دشن أ كاف هللا دبع نب معاربا ىنثدح لاق ريبزلا

 ليش 4 مراه لياق * لئانب ليا> نم ضارب تساو
 ناو تقع هيدر يبأ نكح قدصأو عنقأ نايشرقلا قشاعب سيل "يناكم مالكاذه هل لاقف

 انما ليلقلا اهنم ريثكو * اهنمنيعلاةظحاكيظح تبل
 ءاحرلا بحملا عنقي هنا * ليت م ناو اللغات, ىدعف اكافلولر

 لوث ثدحح تاقرلا ىبق نباو

 انيلطما ع ىلا انتم 00 ةحارطولا مكشيعل قر

 انيدعاولاتاطمناوسحب * انا تئشام دغ يف ادع

 اح كنم لم ون اع شيعت * اماو يتد ع يز# اماف

 الأ للا هقفو قع يبأ نإ قم لاف ولا بأ ةمفو يورخلا :تئايلا يلا كلذ. تاك دف كات
 لو ثيح اذه لاق م ريثك نوبدملا لاق

 لذبت دولا ىذا ىليل الو كابل * ةبابص نم 0-5 الف يبأو

 لصتتأ يذلا تيك تفأاناو ا 0 يبتعلاب عاج 0
 ع

 لاق يبا ينأد 0 هدام هع تعوس لاق ريب ز :١أ| 0 لاق يمرحلا ( ينريخا )

 دعس يبا نب دحاؤلا دع تنب ةيقر ت>> لاق صاقو يأ ن | دعس كي ةقلاع ومد قدح

 رتستلتوهأ م مت تديلاب ةليل تفاطف ىنم كحبضتو ييدح فرظتستف وا انتا تنكف ةبرعاعلا |

 اب رعشا ملو اه اغا د اغا 0 تاق رأأ نسف نب هللا ل بع عم 0 قو دولا نادل

 لاقو عدراف ا مدرب هتحفنف هيلا تقيس دق اهفداصف هليقيو دوضالا ن كرا مت 0 5 يوهأف

 كاف كلل 3 تنحف دعس نى نب دحاولا دنع تنب ةيقر هذه اهفرعت 5 تلقف هذه نه ىل

 فاوطلا دنع ىلع ىربغل ل # وذ نضل نيىريذع نم

 لان ول اع لفكو دوسالا ردا لش جادو
 جرح ةلبق يف قشاع * لجحر ىلع له ىنوثدح

 ف نم ىحي تح كس م ار ت>اق.اهذرب ةتحش امو لاق زن .ا اذه دعب سسنب ءانغ هيفو

 تاَقف دو لاقو لاق تريلا لوح ند حم 0 0 همهم عا ددحسملا لح ناد 5 ا 1 دج سملا

 ايف لو يف ءلأ هنأ 1 لاق كالذ نا أم مط” "نو 121 تو له سف نإ ا اهفارصنا كعل

1 

 كير

 هيقر نادرا تفك * ليلخ ادق الئاس
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 انمحاص لوش نيح لاق 5[: نالوش نيح لفوت لاَقؤ ةعسر يبأ 0 0 2 تائقرلا

 صكشت موقلا رابدالا 3 اهأرت ام 14 0 لاناف 000

 صخش 2 ّ 00 #١ ةبامص نركانعأ 5 دق 9

 اا 0 لزقلا يف لوقلا زهشأ كجاص لذو هل لاق 0 ا لوقيو
 هللأ رفغتسل كيه تس لعح نءعلا 0 ف كَ نم امهدبام يغقنأ 24 اف 5 ص لاق رعش لان :اأ ك1

 0 لاَقف رابخلا دنع نعهثيدح يف ىر كك لاق ل يفو تح ب6 حا هذدعاو هديب دقعلو

 ىلص هللا لوسر كد دم ُق ا ةداشنا نم هللأ رفغشس ا ا لفونل تل هانقراق 5 و بهو نإ

 (ى ار اعاس قلل هم د يحلو رعشلال تاكنتسل اف داغنتالا ريس وهالك لاق 0 هلع هللا

 كيبع هدانا لاق هيبأ َنَء ةلاحيضلا 8 دا ص518 لاق ريب زلا 0000 لاق ءاللو || نا 3 يمهرخلا

 لاقف ناآلا ندا ةيلع سك ل ةيراجلا هل تلاقف ريب زلا نب هللا دبع نب. هز ىلع تابقرلا سف نبا هللا |

 3ك يمشي لاَقف 2 0 نع ةيراكلا ترابك ينع بحت>| ام يناكع ع وا هنأ اما

 كك تعور ةحاح نم له نبك نبااي كب ا رم لاَقف هل تنذات ل دا أف رلا, نسف: نب اذ 16

 لاق ىلا تام ثالث ىل خأ يف نمد ةيالع تدحوزوثالا' ىلخأ تائب ةيالاع ىل نينب تجوز مم ١ لاق ١

 كت انلوراثيد ةايسرارابف : هنأ معل رأ هنالك ١١ كح ىن يبلو رائد هاير رائد 00 ةيالثلا 5

 ند كل تدشب له رائد ا 0 اا ثالغاا 5 تا ءأو رائد 0 9 رائد دنا ا / ا
 ظ
 ا

 لب لإ فافذ عاقر ىَد هرفسأ هحاصل اع هل را رفسلا هن ةبوم الا هللاو ال لاق سدق 8 نيا ةحاح ؤ

 د6( هيف ىنغوتايقرلا سيق نا هلاقام رد -

 كس وص
 رهفلاف ءاضرلاةقرلاف* © قبلا اود ةقردتسما

 ظ ليش ينان ءاليملا ةزعا هيقو ىلطسولاب لوأ الي سنو هانغ

 امص وه اممو
 انياطمأ مث ينملا انيئمو .# .انيرختال كشعب قر

 انيدعاولا تاطمناو سحن #* انآ تئشام دغ يف انيدع

 انيريصت كنأو رخ لع يدك ا ا
 انيرقلا عبتي دوعلا نينح لع 5 0 كو

 يلعس ولا ىرحم يف ةيابسسلاب ليقث ينا' زرحم نبا هانغ رفاؤلا نم هضورع

 كسوص امو



 اولا

 ل لكلا رد قلو راك انحرجل تن
 هريرطا كا جار 5 * اونلا حلاللق كح

 ىملانبال ليقثلا فيفخ نه نك هيفو ًاضيأ اهف لاقو لاق نافراعتي امواهدنع نم لحر دقلو لاق.

 كتسوض
 ججات مل ةريثك ًالولو © ناب لاله كح دجال

 جرزألا يف 0 5 بلا 111 ردك كف

 ينثدح لاق يناطدقلا 0 نب هللا دبع ىنثدح لاق 0 نب ربزلا انثدح لاق 1 0 (

 0 كنب تايقرلا س ف نا اد نب دعس دنع ت 7 ر>نب 0 ديع ن

 ا أمم تدبيف كنت 7 ةنأو اناسبأ ت تق دقلاو يي دعا 00 ةريشعلا رافظا ن 0 0 ؤ

 دقن اق تاه لاو

 مسرلا قاعني يف نيد لله م 1 د 0 56 اهاهأب رايدلل له

 مرصلا كهدح ول سيل 0 #23 اتمرصت مك هقر تأااق

 محللا اهماع رام ناقاس * اهوثدح نيلذاخم 1

 م | اكبلا ى ءلاع له 1 0 انفقوم كك لد حاصاي

 تانقرلا" ع 0 نا لاق ناك هللاو ال د.يعس لاَقف

 مسرلا هلاك حولي اردت < افلح الريد قاكب ام لب

 دعا م 00 0 :عا دنعس لاف

 5 دل ناطاجلا الو دووشا « ةردعا قال تارا ف

 تكصأ كم مالسالاو نيدالو * لزيمك دنع مزحال و صأ تن

 كب هللا باصا تيدا دق لاق تاعف دق لاق اهن جراف كالذ ىلع ماقمال ديعس لاقف |

 د ءاتخلا نم ريكا اذه يقام هق 0

 5 هل 1 1 هع ا

 تنرض

 مدلل امماع رام ناقاسد »+ امودد نيلاخا تا

 مثإ كيلا يف انباع له م ا * امففوم كاكبأ له حاصاي

 لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق ءالعلا يبأ ب ىف هرألا ) 0 ( رم ملا الهر 2 نبا اءف ىف

 3 ىقحاس 0 رابخلا دبع نع ركب ين نب نورهو ير 41 دادعان ك2 اند

 هللا لوسر كدحعسم تاكد لاق هدا نع يؤول ا 1 0 بهو كب 0 0 كد.هس نع

 8 م بلح ف قيساأا نب دنعشإ اررما ذا بشل هاو قح -- لئوت 0 مو هيلع هللا ىلد

 سنك 0 هللا دمع 8 مكيحاص 3 3 0 ند كيعس ابااي لئوت لاق 2 ائمالس در هيلع

 2_6 يي يتهههج:-:-:و هته رئت لربط يي للا ا اا ا 0 00-



 ا اهلل ا ماع ءاوس# س دق نبا لوق د ثنأ قيتع يبأ نبا نأ كفابو ينأ ىلع تأر ا

 راك ن ريزا انثدح لاق ءالعلا ين ا يم را ) نر ( ءايمج يرأ ىف 31 قاا وده تناك لاك

 ىم ينثدح لاق

 ثداحلا دال اذه ام هل لاقف ءايمعلا سرافاب مالسلا كياعو لاقف هيلع 0 هب 8 دقو نفك نبأ

 قوت 1 * اهراهعو اهابل الع ءاوس 2# لو ثدح كنف تيوس تنا لاق تن :أ يأب 5 انأ اي

 اهنمو هنع مح رتب نامح رب ىلا د اذه كتيف لاق بعتلا تينع اءإ لاق ءايم ىلع آلا را ليللا

 ه5 ' وح

 اهرامن* نقرلا لعأي تضانو < انضرأ تاردلا_تاننزك

 هللا ديبعل قع ينأ ن ١ لاق لاق 55 ناماس نب ماشه يدح نع بعدم

 اهراشعو اطوثاهم كواطع * ةمعن هللا لو امم ىلوخو

 اًهراح ضورلازع ا «كداع 8 لها كا يدل د
 اهرائم 00 قيرط * مقئالو قيدص لدول كمل

 مكح هانغ * لئاش امتدحاو حقات نيح كلذو لحفلا تهركو اهناثذأب ,تلاش ىلا ىوذا كوخ

 انج لاك هش نر 0 للا ( ينربخا )يلع ولا, لوا الي“ يداولا

 ىحن | ا لاق دلاخ نب ىح ىلع اهو تاخد ىداولا كح لاق 5 ىل لاق لاق مهاربأ نب ق>سا

 تا رفلا ضافن أكتر 0 # ف 0 ىتات لاق 500 0 0 يف كب را

 تسلو نائم وملاّريم 0 "ارا وكيلا اه> رخو كغم فقا 0 اذهو هذيه اهف م

 قاف اب :رتنان د تلاققةنايسم كلذ هتمكج | ذاق هيف اهدكف ررطلا تكو وىلاملاظملا س ده كفرا

 فلا كلف هتظف> نا اا لاقفهاكي رمع كيساقأ كعت ىلا اناو فرصتي وراند ةنامنم 6 + وبا

 كلف راسدلا هاي ل م < ني كلنانااد 3 قفشأ قا تال كلش ىعف ءاقو را 38

 0 0 > ينبنغآو يسفنو اه ف كر زف اذه لطبالاو رائيدلا فناالإ نيزوفتو هابإ

 سلو ينم هعمسبي كله تلقف هين نك م توصلا نغ يحيا ابأاي لاق مث تسطو ءامي اعدف

 1 تى نالا تنأ هينغ لاق 73 ءانغلا نب هادي د م هاضري الق اهم همها 5 هيلع ل

 0 يك هاد نادم نق 0 0 انأ كءادف تاعح تاقف 1 الا ع ام هللاو

 تقدص لاق اجوص 2 ايد هيلع يرو يدع اط لذي وهو ةعاسلا هننحأ هذهو

 داحس نرطاش ل يديساي كتايحو هل تلاقف لعفف رانيد 8 اطو راند ا مالساي تاه

 نانيد لأ توضلا اذه تدخلا دقؤ تفرصتاف تلعفق كفا كلذ لاك رادلا 1

 --. 00 نب هللا ديبع ل تنادملا م قم

 ايلع كولا

 ( عب ب قاغالا ) 5١
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 اال رد الملا ذو كيل نامؤلا رمآ ا( لاقف لعاب تعمسأ دلاخ نب ىحبل ديشرلا لاقف ظ
 لاقف ةيراملا ىلع يمغأف لاق نيبحن ثيحي نم تنأف يعوق اهؤازج كاذ لاق الق نكسيل نذالا

 داع ان 2
 امدعا زوش تاز هللا ل #2 ا نيم ْوملا 0 تر

© . 

 هس وح اهممو

 اتعواعو اهأ. اهماع ءاوس هن رفعح تار ايهلاي تدهش

 اهراسغ ءى طا 0 1 #١ 1 هللا - بءل دق أما 00

 اهرا رقق مد يف الق ناكل * رفعح ن ء١ هد نار راو

 ء يطب.ءالو لحل س دل 0 تراث 5 تدّش هلو رصنم ةءلاب لقت 5 يان ديعم هأنع ىلإ وطلا نم هضومع

 قع اهرارغ 3 ىطب هلوقو لحمل اف هدلدقم توق ف ب 0 نه ريس راس اذا نالاؤ يدق لاف

 هنمو كلذ هي ا كف راعتش ع م ةقانأا عت ل رارغلا 1 5 فورعملا اهعئم نا

 زجارلا لوق

 :ردلا رارغك ارارغ مث # هريشش تالهن لكل نا

 كلذ لثم يف لمح لاقو

 انارعو ةرد كنيع عومدف #2 ران ةنشب نه كنيعل ا

 ريغل أريس راس هلوأ ّق لاَقؤ هردعمل هردلص ضقن هنا سلق نك ىلع بيع م تل اذهو ربي زلا لاق

 دو ثبب ِق 0200 ضفانف نسا 2 تاذلا ةياغ هدهو 23 اهرامو اهامل اماع ءاوس 237 لاق ِ لحب

 تسل و رض
 امطف وا م | زها دق امهانعطسو نوايش .ث عض رت

 امد ناغلو 0 #*# اهدئعو الا موب صام

 ةديصق يو ةنان ل ور<# ةباور ند قدس | بهذم ىلع ىطسولاب 3 ليقت فريفخ صلر هاا اع

 لوقي | مثو ناو نب ا دبع اهب ح رس ليم

 امذر هنافح ودغل كللملا د 27 الزي زملا ديعييل نى 1

 امحللا كلمت ليخاو نك .._# اك رثال ولاو بحتللا 0 !|

 دج (يرخأ) ةاورلاهنريغ مث 3 هنع يور كلذكو حا امد اا 3 هذه هي دام 5 2 لاق ناكو

 دش لوقي ىنارعالا نبا هه دم لاق ا دعا : ردا نب 0 ات لاق رامت ب هللأ كم مع 5

 تابقرلا ن سف نبأ لوق نع سنوي

 امدناغاويو الاحر ح د اهدنعوالا موب صام

 يزاحح وهو تابقرلا سيق نبا كلذ لاق دف هل ليقف ناغلاب زوحمالو ناغاوب زو# سنوب لاقف

 لاكلاق م 6 نيسحلا 0 ( تن ع ترضلاب ةييهن لغش 4 و ع صقل سس لاقؤ حليف



 )ذة١(

. 

 ًنالف نأ لاميو ناكمآلا نم ارق ىأ ةلضاو اللا يتفطام لاق ةنبره تسل اي|

 سعاشلا لاق اذكو اذك لمفن وكي نانم مثال

 اتأانلاسر نم نكت طلب -* الح مآ ءامعأ قرا

 زجارلا لاقو هب
 ناد الو ممانم تفلكام * ناعيضلا لا“ ورمع اهفلك

 م و يركلا هب ءاح امعأ 0 كلا نأ كك ا

 نالأؤ رواس لاش هيمو سصمالا هَدش ةروسلاو هتعفشا قحا هنايا هقصادا اع يا هيقصل قحا راما

 ) اهنمو ( امرأ ةيقبلا ةزووشل اذ ليقو اداشنو اءلاغت اذا نالحرلا رواستو ًانالف

 «.٠

 دس 9

 اويضغ نأ نوما مها الا 1 ل ى ند أومشام

 برعلا م-ملع الا حاصت د 6- و كولملا كا مسعاو

 م لاق د برطلا ة 6 ريع 0 ند هلداع د ابلوا هلأ هدم لا نهرو ةبامح نع دا نيذهيف 3

 0 ىلع ودغآو حور ةن8س اندم تقاف سيف ل0 الا كد ءأ هذه ةريثك ا

 0 قا! رطلا ىلا حان نم فرشم ةئس دعب انأ انيف ي أ او لاحت نع ىنلأست الو هيلا جاتحا

 ظ كتنعورال تلاَقِف 6-01 5 نأ 1 0 6 1 نع 1 نءةمذلا ةءاربب يدا كلملا درع ىداتكإ

 ظ تفاحدا تدان ةعسأاو بحرلا قش ةماقملا ثدر 0 8 تل م علاشءأدن اذهناف تا

 هيلا جاتح 1 2-6 اهلعةلحار يلا ا لس أ ناكل و فارصنالا 0 هيل د اهل تاق يق كاك ا

 الو تفرصلأف يف اكل اذه تاعفام تلاق كاك ل كءادف تلعجلا تن ا نم ما تاقف ىرفس ْق

 هس نعراكب نبرسبر ءا| ) رك ذو) يرعشىف ا | را ةرثك اب هسا دا 1 هوس يف الإ . مق عام هللاو

 مولت :3 ىلع هع اعإ سرطف ينأ 2 ل ىنب بحاص سانع نب هللا دبع نع نب هللا دع نأ بتءصم

 نوحدع م 0 اذه نأ موهضعبا لاقف مئاه م ع ع 0 تا ءا رعشلا رع هدا 1

 انف سبق نبأ لوق ل اذع دحا جدع نأ تاهه لاقؤ هب

 1 ل نوما ع الا ةمأ ىف 1

 عقوأ مث َ 51 ن.٠ اذك صاماي دعب كفن يف كلملا يف عمطملايرأ الأ ىلع نب هللا دع هل لاف ٍنيتيبلا

 لان رك 0 :ةدحن لاق ريهز نب دمحأ انثدح' لاق يديزلا»سانعلا نب دم( انربخأ ) مه
 0 هلق 55 .شرلا نوره نم رع لاق بعءصم 6 هللا دع يد>ح نع ىمع ىنادح

 وب ضغنان وملح 3 الا 2 يفإ ند ومس ام

 تنثغفت لق هيف ترص د ا تعال دق اهم 1 0 3 00 ه>و ريغل هب تأدتبا املف

 هلا بنلعالا نيف 4 اق فافنلا ندمت ك5



 )8ه١( :

 هتاف مرولا بلكلا 00 تحف هسأ ر دنع ىلا تردف هلحرب ىناكرو هينيع حّشي لو هب هشاف ريغصلا

 هيلا لخدف هل تنذأف هل نذنالاق بابلا,تابقرلا سيقنب | تاقفكحيو كلام لاقف يف ارف هينيع حتفو
 تاعحف اهم هلدع لاف ريئابد امث ةيبظب اعدف هري سدق نبأ هفرعف هبرقو هب 00 نبأ بحرف

 كليو كالام هللا دبع يل لاَقف 0 راند نايل تددع ىح يدهح ىنود 0 منرتأو دعا

 راد ةناعاع ايفو ةيظلا يف نك ام دهن يح دعا تا 0 توصلا عطق تقو اذهام ت 0

 يهم هيلا تاخد اذاف أ ل لاق ىلا وو كولا يطا رهتلا الل لآق امضبق املف هيلا اهتفدف

 ماعطلا مدق اماه كلملا دبع ىلا هعم لخدف رفعح نبا بكرف ًاشحاف الك | لكف ماعطلاب ادو
 ا ا ا ا( اذ 8 لاقت اذهل ردي نال كالا دع كاقف لك الا :ىي لمح
 لوق, هنال لاق كلذ فيكو لاق 0 2171 نك لق نافذ بنا نا اقداص

 اوبضغنا نو.احي من زا ل ودام
 لاف لاما تدب نم ءاطع هلع ٠ ناكل نما ها 00 مف هيدا ١ لك كاد هتاتقناف

 دق لاق همذ نع يل توذعو همد يل ترهو اك ا 0 يل تع نأ يخاف يل هتهو دقو مو

 ءالاعلا يأن نب 0 (قزرحأ ) كلذن هلت اما و تاعف دق لاق ءاطعلا نمهنافام هيطعتو لاق تلعف

 ا نأ ىلا اعطقم تاقرلا نيدق نبا ناكل انآ ع ل لاق راك نب ريب رلا انندح لاق

 ردقب نأ هللا دنع هلم هءاطع ههرحو هئماق كلما 0 نو م هنيدهنع ىغقبو هلصن ناكو

 تءاح مث هنم ربك | كالبع نم هموعو لاسام هللا دع ءاطعات كلذ لقت هتايح مايا ةيفكيام هسفنل

 هيلا اهعفد مدق املف هتاصدل 0 هنزاخ هللأ دنع مف بئاغ سدق نباو كللملا دبع نم ةلص هللا دع

 نسق نبا لاقف ءانسح ةيراح هاطعاو

 لئانو هادن نم لضفب تءعحر #* هؤادف ىسفن هللادبع ترز اذا

 لفاغب بيغملا ىف ىنع كني ملو  اظفاح دول ناكهنع تنغناو

 لتاقمىم ن انثلاو دق ايذل * تديدقو لالا دع يكراد»
 لهاتملا 2 توملاضايح تيار #* ام دعب توملاةرمت نم ىنذقناف

 لخالخ تاذ ءانسح ةيراحو #* ةيطع هتئح امل ينايح

 م56 ىناغالا نم رايخالا هذه يفام ةبسن ايو

 سس وص 6

 بكسنت عومدلاب هتيعف * برطلا ةريثك نم هلدأع

 بقصالو اهراد مأال * اهل حزان ةفوك
 بيس اهنبو ينيب فرعي # الو ىلا تيض ناام هللاو

 بحي ةروس ىحالو يلق لاا يفةريثك تةروايذلاالا

 ا اهراد مال هلي ىطسولا يرش ىف رولا قالطاب لاوأ البقث دسم ءانغ حرتسملا نم هضورمع



 )/ا١65(

 بكس عوم دلاب هئيعف * برطلاةريثكح نمهلداع

 بقص الو اهراد ماال # اهل حزا ةيفوكح

 نيس ناك نا. * الو ىلا تتص ناام'ةللآو

 1 * اا ىفةريثكتروأىذلاالا
 اهف لاق َِىَح

 بححل اوراقولا هيلع ينصاع_#لاوباوباىذلا سغالا نا

 ىهذلا ناك نيج ىلع # 'هقرفم ق وفجاتلا لدتعت

 بعصم ىف لوقت وم>ءلا نم ىتاك جاتلاب ينحدمت سيق نبااي كلملا دبع هل لاقف

 ءاملظلا ههجو نع تلحن هللا نم باهش سىعصم اعا

 ءايزك هالو ةنم تورح © هقا نيل ةىع كلم كلك

 تايقرلا سيق نبا لاقو لاق ًادبأ ءاطع نيملسملا عم ذخأتال هللاو نكل و كل قبس دقف نامالا امأ ظ
  هللأ دي , | ءاطع سانلا عم ر كك هللا 2 هل لاف 6 ءاطع انا ه 2 تم 0 0 نك ا رفعد نب هللا ديعلا

 ةئسنوناهك كلذف لبق ىذنم ةنس نيرمثعلاق كسفن رمعف لاق ةئسنيتس لاقن لا نمتغلب 5 رفعج
 كريمعت ىلع تومينأ ىلا ىلعكال كلذ لاقو مهردفلأ نيمبرأب هل مأف مهردافلالاق كؤاطع 5 لاق
 رفع> نبأ هللا درع حدي تانقرلا سدقنب هللا دع لاقكلذ دنعق كسفن

 اهراممو اهلزل لع ءاوع 2 طرة نأ ركاب دل يب تدقت

 اهرازم لت تكل هل رس سلا لعب دق ا
 اهراحضورلاىلع ىنأيك كيلع # هلها تنا يذلا ينُش كابا

 اهرازع قشمد يف الياق ناكل * رفعح نياروزت نا 7 هللا وف

 اهرائثمتن افورعملا نهقارط * مقألو قيدص لصوب مل تم اذا

 اهراحم نيتقرلا ىلعاب ضافو # انهران تارثلا ردد كن
 اهراشعو اهلوش اهنم كؤاطع» # ةمحم هللا لوح امم يدعو

 اهراغص ىمتتو اهاربك متاك * كرابم ءاطع تاك كرام ْ

 دنع لاق لاق كلملا دنع نب يعصم انثدح لاق ريب زلا انثدح لاق ءالعأا يلا نب يمرذلا ( انربخخا )

 رح ننال لوش ناح هللا تيشنآ اما سف نأ تحير تاك 3 ندّللا دل ناو نب كلملا

 اهرارغ ليلق فك هلدومم * هنا هللا معي ا
 هتماعو تنأ هل :هلعو هللا هءاع هللاو دق سسدق نبا هل لاقف هللا م لقت ملو سانلا زءبدق تاق الأ

 للادسع نأ ىأ ىلع تانق قدما نب دام لاقبلاف ىجت نب نيب« 0-0١

 هللا دنعب راختساف هانت 9 ولالا تي ترف ءاطع ناورح ىيكللا دع دس 11

 ءاحق رذعتف رفح نبا: ىلع ندالا لطف ناب ىئاسل اضن ديص ناكر امان دانا و د

 00 حان تحبتف رفعج نب هللا دبع لحر لبق نس بئاس لاق هيلعدل نداحنل رئاخ بئاس



007 

 هللا ددع لب ا يلوم ىريربلا ريصيأا 0 هللأ ديع ىف د لاق ىرس رز “لأ م أولا اهريغو ءاللعلا

 هخأب نَح ريبزاا 0 بتوءضص 0 تدرد تايقرلا نس دق نب هللا كم م لاق لاق كح 5 نع ريب زأا و

 ٍ 0--- ب نءردغا 00 0 3 سر ءاأ كب تءصد 0 8 ف 4 000 7 كلا كم ع ص ودعُش

 ا تدب 0 هق وك 0 تدم ملقا 0 كلمس يرأ 3 0 : 00

 تالاف أمف تدعقف ةبرشمىلا اه ةحرد ىف تدقرف ناتبظ امهم 1 ناك و | ةأسعا هف اذاف هتاخد

 لوح نه ا ًاناه دنع كلذك تقاف ءوض ول ءاملاوشرفلا او با ا اعطلا ن 00 ا

 يه نم الأنا لوا نم ب )ناو ةحاطاو حايصلاب يناأستف حاب 2 اكيف لعودغت و ىنحا صيام يل مت

 506 ىلع تدغ يناكك تض غو يف حابص ملا تدقفووما اقملا يب لاطام اف لماو يفحا. مااعمسأ كلذفاناو

 | هللا ءاشنإ هيلا جاتحتاع كينأأ ىلتلاقف يلهأولا مد كادر وتض غدق ىف امة رعف ةجاحلا وحابصلاب

 اا ءلع نيتلحارتدعأ د 5و تارق تنخ اذا تلاقؤ ىلا هقاوزأ , لالا برضو تيسم ا الف ىلاعت ءأ

 أ كرو تك رف كا ناتحارلاو ديلا تلاقو: قب رطلا ةقف: ديلا طعأ وديعامهعمو هيل جاتحاام
 | اولولوف تايقرلا س دق نب هللا ديبع تلففادت ها ند هيلاول )اق ىلزنم تقةقدف 5 1 تفرط يح يم

 يت>دبعلا ىممو تض مت تر كا مهدنع تّقاف تقولا اذه يفالاكماط انقرافام اولاقو اوكبو

 و مهعم تسلش هباحأ ىسعإ ربل 0 بلاط يأ نب رفعح نب هللا دم مع تع 5 ةسددملا تمد

 كح رق نب تلق نلنق نبلاقف يهج و نعول ت فدك هنامأ حراق راط ناوارإ لوداو حالا

 تنب نينبلام 0 7 اسىنكلو كب رفظلا ىلع ىهصرح ا ءاطيف مهدجأام كحنو لاق كب اذّئاع

 ابلأسي ابملإ ب كفا ماع ىش قرا كلملا ديعو كلملادبع كي ديل ولا هوز يهف نآو صن زب رع 8| دب 3

 كلملادع ا 0 ل ةعافشلا الأي ا أنا كالا 1 نأ هلأسام أ 0 و امتىلا هل عفش نأ

 0 نبا الإ كل ةحاح ل لق لاق 0 0 مم تلاَقف ا له 0 لعش ناك

 قباب مأ لاقف اهدخ ىلع اهدي تءضوف اهدخ تا هدر عفن لع 1 2 تلاقف تايقرلا |

 تان مرا نا يجاح نإتلا ف تايقرلا 3ع 28 نباتا ناو كالا حاج ل تدضق دقف كدي ىعفرأ

 0 1 كا احم رض هير نمأ 76 لاق كلذ كلأسأ 0 ا كا هل كا ل

 نسق نب نذا 5 ىانلل نذا مل 3 نذالا ر> اف كلملا دبع ساجم - نيح سانا رضحو سف

 الا ولاق اذهنوفرعتامأشلا لهاا كلماد.علاق هيلع ل اذ د اءاف هلنذا مْ موس اا اودخا قحتايقرلا

 لوش يذلا تاقرلا لسا نإ هلل اديسع اذه لاقف

 ءاوعش ةراغم اغلا لفشل #3 الوش ارفلاىلا يمون 2

 مااا ةاسنلا مارد نع _ *ىدب و ةينب نع خس الهدا

 دق 556 ىلعو ل رت :قاراصو هتنمأ دقو نآلا لاق قثاملا اذه مد انقسا نيئمؤملا رشا اولاقف

 هدشن اقأ هل ل اف هحمدم هدشني نا تام ق رلا نسف نبأ هن ذاق اولعفت 5 هولتقتل هل نذاآلا تأ

 مف لوش قلاده د.صقو



 )هه١(

 ةندملاب مكحلا هم ةطرش 007 يا 0 ندد“ دبع نب بعصم يف طوق |

 سَ < ةئدملا طش الينا لاَقف هتطرش فو ل 0 ديع نب بءصم 0 ةندملا 0 نيل

 روسملا لددف د اطيضاهطيضف هللا عار ملجحر يتناك هلاعإف تالا ل ةنيدملا |

 لاقث يعصم نم ساناا هوكشيام ير ” امأ لاقف نإ م لع هن رع

 ىككرلا مانو فوطقلا ىثي # بتع قايس نم اذهب سبل
 ةنيدملا دعس ب ور#<# كف تالا 3 هنأ ردا ةباور ند م عدل ريا اذو ُُق بوءصم ريغ لاقو

 أَو مشاه يف م 0 ا نب هللا دنعو هنع ىلاعت هللا يضر نيسألا جرخو

 ريزلا نب ق ل ءانلاف انفرس قا 1 تر ما نإ اا 6 َُك روس خفتلا لاتقل ال لاَقؤ ريد هلا

 ريد زاا لاو مئاه ين 6 راود 6 او ءاودل نا ربب زا ْن ورم هتطرش كيهس نب ورم ىلوو

 ني ردنا نادم مخ برضو هامحلاا 5 لاش يأ | عيطم نب | راد مدخو غلبم 0 غلو لعفف

 دا لاق 0 تا د هل لاف هبرمضيل ريزاا نب ورا اعد من طوس هن هنام مدا

 ورم تارصو ها ةهورع قو يرجو ا هب ريض م كلذ 0

 ا اأو هنم برص نم د هم رح نب ووسملا ناكو رز |انبا ىلا هن اوبروف اديدش ا رص سانلا ّْ

 لاقو نيماسملا رقم ريغ ف هيف دق تاق ا ربه ابرض طولا هب ١ رمدو 4 2 ش لا الذ مالا

 تلاس لاقرب رلا ىتدح لاقى را( ينزردعا) مالعالا نء اس م تاما 0-0

 نق نأ | ولا يكن مالسالا 2 شا رق ناش نع ندس> ن 8 ك2 كاحضلانب دمحو أيعصم ى ئ

 دلع نب نانع ند ندخل ه ده هاكحو نان نب كاحضذلا نعو ىدع نع كلذ يكحو 3(

 ىعوبربلا كللادبع نيرو ف نع يمرسلاو رمت نب ةمامت هلثع ىف نادحو ريب زا لاق يعوبربلا نمر

 ا

 لاق راكب ن ١ ريس لل ءالملا يبأ نإ يم رااو يديزتلا ساب ا نب دعا رس

 ىلا نا كافرا ضف نتا نردلا عم , دمع هم نع يرهزلا هللا دعا نمر هع

 كم وقل حصا كناق هدو تاق 1 ل دق يف قرم هل لاقف يرصهزاا فوعنب هلل ديع نإ هد

 اهف لوقي ىلا هتديصق هدم اف نشف كان يك انيدر ل لاق تاق اديح ناك ناف

 ىتءصم ليال يرسو د يوطاو ووللا مم

 باقت 9 دي 4#

 ينأ 0 رفعح نب هللأ كيع 1 ا 0 7 كيع لقوا تحص#م 0 املؤ كلملا 00 رس لا نا

 أ 3 يم راو ىديزيلا نسا هلا نأ ناد( 00 0 هما 2 ف كلملا دبع ا بلاطا

 موقاحلاب قاعت الك وه ليقو نطبلا ىلعا نم ينرملاو موقاحلاب قصل ام لبقو هن / ردوا 0



 )4ه١6(

 لاق وه نهد لاق 0 2 ك نا نينؤملا ل لا 2و امم ناكل هعاش || يمعأ ردب رضع م هلاغاي

 0 0 ىلع لاومالا كا و 1 تاقفتق ا هنم ا اا لاَقؤ 0 لاق قدسا

 يناطع سلا ن نم انقرصنا املف ملجأ نيتمؤللا رمأو كريت *.أف انآ امألاق يطعي مف كرشت نأ ديرت

 هع 3 ضو مهد كلا ةامدب 0 اذهف فرطملا اذه لاسعار افلأ نينا

 م ةراتملا ةماملا نم سس و 2

 هاا نع ةظحمجح ةياور نم

 اوبرطيو اوذلي كك * اوبرششي موقلا للع

 تار نست لا عاد * اوملا لاش اع

 تيزو ئددس قرا * اعلا لع هتتشرف

 بعصم لءالايرمس ن #* ودوىوطانودلاح

 200 ذاع ل نك نع طاسو
 أ لوالا ليقثلا نم هنطو كلا ان كلام راحلا ندللا يف ءانغلاو تاع لل 11 هللا ديحل ردشلا

 عبارلا يف حرس نبالو رصنللا يرحم يف قاطم لوا ليق# قدسال هيفو يطسولا يرحم ىف ةبانسلاب

 كو ليق“ فيقخ هدعب امو يناثلا يف د.عاو ىطسولا ىرخحم يف للي يناث لوالاو سماخاو

 يلعسولا يرجح ف ةبايسلاب

 م5 ه راحو هيساو تايقرلا سيق نب هللا ديبع 0 ذ ج٠

 ضيغب نب دبعنب ريجح نب بابض نإ برها نب ةءيبر نب كلام نب حرس نب سبق نب هللا ديبع وه
 دعسنب ىدع نب فيررط نب ةعيبرن. هللا دبع نب بهو ام بلاق نب يؤلنب صاع نب

 نب ريس زلا انثدح لاق ءالعلا يأ نإ ىرحلا ( ينربخأ ) ةنانكن ةائم دبع نب رك ل ث نبا

 | هندحو ريب زلا لاق ةحاط نب د ينثدح لاق ىرمعلا ةمالقيفأ ن , دم نب دم ينثدحلاف راكب

 ترا و ىولاوإ شعاع ن 0 نبل لاش ناك اع .ح الات ا نسا ن ا م

 نم اهرعو امهساب ةدش نم نايرحالا اءط ىلق اتاو نيفلاحتم اناكو ةماه 0 نه نانردالار

 ْ 0 نيمس ةوسن ثالثب بيث هنال تانقرلا نق نإ هللا د دع بقل اك ا ا

 ريجح نب هبابض نب نابهأ نب بهو نب سدق نب دعس يا نبدحاولا دع تنب ةيقر نمم٠ ةئقر

 قر اط لاق هكا ىف ن ةأرماو ةيقر اط لاقي اه مع ةئباو ىؤا نب ماع نب ضرغب دبع نبأ

 ٍ؛زاا نع ءالعلا ِكآ نب يمرألا قر مث دحاولا دع ناكو د>حاولا ديعتنب ةيقر يفهاوه ناكو

 هلوش سق نبا ينع هاياو ةقرلا لزم

 دحاولادلع تامونامزلا رثع #* امدعب ةريزجلاب شع ريذخام

 انخْلا نحللا اف ىتاآ'ةئناثلا تانبالاو ربخلا اذه بقعب رك ذن ابف ينغي راعشأ ةدع تايقرلا يف هلو



١ 7 

 افلخلا قدصت ىدعس نأ ول * انمل تفلح اح ىلع دقو
 افرع قلعم نماها وبس الو < ارش اهريغ للقلا قاع ام

 افاكح احب ينترداغو * افلص تضرعأو ينبح مف

 اندح لاق ي يلا نفور اعل يلع-ولا ىرخم يف ةبايسلاب ليقت يناث ىلذهلل ءانغلا

 يع ا 0 ا يلدا ةافولا هنرضح امل حيرس نب نبا"جوز لاق قحشا ن 0 2

 سلاح وهو تيا عفبأ ٠١ اف نإ هنئم تداوو لاق هلع لك ا

 اذهو فحصملا قفد نءا 0 لوشو هصقرب لعحو ةقك لع 1 سن'اوق نشب رق نم هبشق يق

 0 نم 1 نا اذه هن وق رعلام 0 لاَقف ىصحلا اذه نمو لوشهام كليو هل ليقف دواد ريمأ نإ

 تا 1 ناخو و 3- تعطقو ىو كنحو ءانغا 0 و دوع ىلع دلو حرس نبا ة ةئبأ

 ىلع 0 تاخد لاق اعللا يدع هللا دنع نع هل 0 يح 012 + 5

 د طق 50 ام 500 ب ف رطم هيلع م أرق ةحاح 2 0 هاربا ب قحسا

 ير كك ةيح ةلودو ةئسح هان طا ناك دقل لاَقف فرطأملا رح 2 0 نأ ىلا انادحتق

 الا ةعوقأ ام تاقف بح ثريدح 1 0 9 هتوف نإ لاو هلثم 3 6 تلْقف اذ

 نيمالا 2 لوسرل تيبشاف ندم 1 تبف مايالا ن 3 اموب 00 قدس لاف راند ةام ع

 نأ لبق لكحا تنكف ماعطلا ىلع الخي نكو لمت نينءؤال ريغأ كل لوش لاقث ىلع لخدف

 هيلع تلكدف همم تمَقف ءادغلا نعدلورلا ىاياو يآ تحل ساو تاو ا
 قحسا اي دم يل لامتف ا زذ ةيحو فرطملا اذه هو ةئنع نع دعاق ىدهملا نب مع

 راجح ينو نيئمؤملا را تتم 21 نع ءادغ تقو اذهأ ممل كنا لاق يديساب عن تاق تيدغتأ

 تاقف اهابإ هوقسأ لاقف لاطوأ ةنالث اولاقف اًيرش ل لاف لكالا | ىلع يناه_> امم كلذ ناكف

 مه ونا انأو اي كليو ر يلا عد لاقذ ىلع قرش نأ تيأد نا

 ىلا ع حا اعش ناكف هيرسكا 1 نر عفد ا ليست يده 0

 ا ا> دب 0 7 لخدف ماق مْ ب رطو 0 لاَقف هتنغف ا رصان رك ناك يل راك #

 نتدرو امزيب قتيخو قب ىلا بهذا تاقف يل امال_غ توعدف همايق ربا ف تهَقق 0 ءاسنلا

 هتباد نع لَو بايلا ىقاو أمل أمهم يف ءاحو مالغلا ي 2 ة رار بهذاو ليدم 2 اههفلو

 تدعو يللا يسفن تعجرو ا..ماكأف نت درو املا 2و هلع ضكرام 3 ن ه قف عطقنا

 كدي ناو رن ع نأ 6 تلفف ل أمضقت 3 9 ةحاح كيلا ٍِك مهأرب ا يل 0 ىسلحي كل

 ١ اقرطم كنم دخ ال ان تلقت كل فرطملا اذهو # يرمعل سيلك # ىلع ددرت لاق 0 لَقف

 هددر ا لاَقؤ ًارارم كيلع قدك قىراوسا ىلع هنقلأف كازنم 9 زي يك اذه ىلع

 ارا توضلا هلْ تددرف اذكو اذك هلا نم وهو كل نم ةاقانش دا 15 ىلا ىلع

 * معاربأ هاننف اد و برسم ا'دعق مث ساجو ءاح ىقح ائمقف دم 52 انيد مدخلا و -

 هللاو 10006 لاقو ًادردش ١ رط د ب 0 ان 000 شع هللاو قلك * ىرمعأ ب تلك

 ) - مح ىاغالا 0



 ١)*ه٠(

 ءامطلا ممعمو ليللاب هلمع لمع دقو شيرق نايتف هيلا ودغي شاقنلا يلذطا ناك لاق ينأ ينادح ا

 | 2 ر> ًالادفطواا لوقف اه انئح دقنول وقيفةهفطظولا مم لوقف ع هل دويتن ءا تا

 ب ود ىلع راج مت اهنوازني و ةراححلا ن نولةنبو مهرزأب نورزتأيومهبايت نوقليف يراجحأ او 0

 !' هدم كلذك اوناكو ءاسملا يَح متغل وهو كوبر مدد 1 دل دع نوساحعف ل الا تخائش ْن

 0 م ةعامجا 5- كتفيطو ل لع ايم دحاو 01 اح دق نك ند 2 هل 710 هل 0 :

 تقفاو ناف مويلا ل هلعحبل تلك 2 نه انود ا 0 و 00 دقو ماع كف كو صقس

 تاودالا ةيالثلا هذه تإلع>و اودار 3 م تدع - 0 و 2 ب, اكرتش.م كلذ ناك اناو هه ةعامجا

 را راتحاو اوتاه لاق انموب ة ةشإ 6 3

 لا لا احا فرط اني ملا * را رات>او # دنه نم فئاصملاف تافرع تفع * ظ
2 

 ا 5 عش مالا 0 ف اهانإ مهن 2 37 الك ينداز : ىدعس تر - #2 رد آلا راحو

 ١ هيف 3 لهف 1 1 رانا 0 هد 5 ين م | لاق كا ركل اودار 1 اماف كاذ نه

 مه اذغف عفدأف كلدب هاه اأو هلاَق ا

 07-5 ءاقرول 0 اع 05 #3 ةهافس 0 ناأ

 ١ لعأو هانإ مهانعو أوداعف هلع الا 36 8 انح ومص ل لن ال 0 0 0 أو /و

 وي كرا لل ذي قب نم
 تس عرض الذ

 ع 5 نأ

 دهلاف ناب را نيا نحف اك د دنه نم فنا صملاف تاف ىع تقع

 ديعلا لعن رك 0 متسبلف * ىلبلاو مداقتلا لوط اهريغو

 د

 رمدنخلاب لوالا ليقثلا نم طسوالا ردقلا 00 هنو يلدهلل ءانغلاو رو | هنا ليقو صوحالا ر ءشلا

 امهو رصتلا ىرح ُق

 7 ةراتذملا ةماملا نمو هك وص قع

 دعصل ول |قءاَروْل|تةاكدقو د دحتمملا لالا فيط اس

 00-5 ايف جيلا روغت فايف * يكاد يرمون
 ىرخيف رولا قالطاب 00 انش يىلذهلل ءانغلاو همسنو هرعاش م4 ! انل عشب ل طنا نم هضوىمع

 هدعب قئاولاو دشررلل ريتحا ام اذه يلذطا نوجه يملا و4 هشو و راتخلا 0 وهو رصنيلا

 ا در دلل توص ةناملا نم

 سس ورص
 افلختعمزاو يدعس نارحم #* افلك ىندازف يدعس ترجم



00 

 * دق مويلا نكنود ىئاسناي

 * ىظلب بلك لق ىنصخ

 لحي مويل يعي امنا * نكهيءويل يسب نم سيل
3 

0 

 د

 لم ءردإ صدلا يندح

 1 أنم ىظلويفارو نم

 لكشلا 1 وا كرد

 لحك اودع أررد

 ىو ناكل لسمو

 0-5 داخل لديلا ر 5 7

 3 داهم 2 200 لاق كلملا دنع نإ دمح نت نوره ىنادح لاق عيكو فلخ نب دم ( ينربخأ )

 هللاشإ 0 5 لو دوعسم اننا 95 1 6 معو كيعس 0 لاق هلا ناوخا نايلدبلا لاق هسأ نع قحسا

 ةراحطلاّش قس ناكو كح ءأا تبسايام ربت 5 لعق 9 مأ اهل لاه ةأسعا ناو دويسفأابا يف 56 كيهس

 يفو راثلا كود حشا

 !ورلتحاف افد» ناك نحل
 ةلوتقم ةلتاق يننا #

 ةقيرت ءاحطعابا كاع ماعط نوتأف قع لك كارد د 00 سيق ين
 دم عام لاو 0 1 ركألا ذا لق دقو محم نوكيو مهل ينغف ميتابو ابلغ نوساحف

 ًاشاقن ناك ىلذهلا نا يهللا ةبت 2 نب ةزمح ينثدح لاق راكب نإ ريبزلا ىنثدحو نوره ( لاق )

 دجيسملا ىلع فرشأف حار ىبمأ اذا ناكو نعللا دخل ّ نكي لا ةراحح نم مربلا لعل

 د 0 ا نه ةرمحو ةرفص ص. لك صرقك ليلا يرب نا ثنا الف ينعم

 ةراحملا يفمييدبأ نوعصت) الاف حطبإلا دريل هب هيلا جاتحا ر >> انههو هللأو امأ لوقف دع نا

 مل ىنفيو ًارجح اهمظعأ ىلع سامي يتح مهمم لزنيو حطبالا ىلا اهوردحيو هل اهوعطقي تح
 فيطل وب ينربخأ لاق حانج أ نب ةومتم يلا ل ع قحشأ نب دامح ىنثدحو نوره ( لاق )

 ا ىتح ةيشع كك وحْور 0 رق نايتف ناكو 0 نِم ناكو رك الا'يلذبلا قمت الاق ةرامو

 ينريخاو ( لاق ) موينغبف مهتايو اهياع نوساحف هراد نم امرق سششيرق ءاحطب اهل لاقي دك

 ذئمْوِر وهو دلاخ نب ثرحلا ممم لاق ريزلا لا ىلوم بتاكلا دابع نب نسحلا نع ةف طا نبا

 تاعطقم هياع حرطف فوص ةج هيلعو منغل رحفملا شيرق نابتق 8 وهو ىلذها ىلع كم 0

 نع عماح نب رك ذ لاق هما نع داح ينثدحو نوره ( لاق ) اهل ك نا هذه تناكف زذ

 كيلع 0 لاق ككسإم هل تلاقف 0 هتنيا ىلا رظن ةافولا هنرضح امل حرس نبأ نا دابع 0

 تباط دق لاَقف هتنذف ىف لاق ه.ذخا دقو الا 'ىش كئانغ ن . 1 حال هل: تلاق ىدع ةعيضلا

 قذبلا ءانغ هاف يربك ١ لحاف ا عانت 1 ىلذيلا ا اهحوزف يلذبلا اعد مث يسفن

 ُُ 0 قدح ناك: ساو نب ليعمسأ ( ينربخأ ) هتجوز يهو هن ا ع اع حرس نبذ

 هوان نيرق نانتف ناكو ىع ةلزتنم ىلديلا ناك لاق ناسع وبأ ىحي قي دك 2 قدح لاق ةيش

 ناكو ىم نم ثرذا هردخ كاع ىنغف ةيقعلا ةرح ىلع سلح قدح ةرم لبقأ مث كانه مهنغبف

 لفونلا دمح نبا لع  قدحو نورج (-لاك ) 3ك ىلا عجرف هل 0
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 ي>ةدعر اماقأدق ةعزف ةيراكاتماقف امترارح نم مامي نيب ام طفاش ةسفنت سفنتق 8 دن نيب هقئا

 لثم_لع نءاسح :تايو ةيكلا بوو رمان لا دلال ٠ رطل ةمق هيلع تصقق [ ن١ لع ,تلخ د

 دقو تماعدق ىذلا ناكملائموىدلو و ال كلنا فارع رحطا ىلالسراف

 انحاطصا دقو ينفث اندك يح اليوط انامز كب ف ترابك دقو يم تأ

 ع قح فخضرلا

 أو يتنبا كتجوز
 لثمكيلع 1 قح - قاطنتنأو حاصلا نم سانلا هيق لخد امف لخدت نأ ف 010 زجاحمو

 ا هب رفد هنم البألا هيو ناكل لك نكلو لعاف انأ سرجملا لاقف انموق ىلعو انيلع ذخأ ام

 ساسح مسيلع صقف امهموق ن ٠ ةعامج ا . قدح اح 0 اعردو هما هاطعأو سرف ىلع سايد

 0 لحل ءاح دق حا نإ يتفلا اذهو لاق مث ةيفاعلا ن ه هيأ اوراص امو ءالبلا نه هيف اوناكام

 امأ لاقمت هحمر 1 َس رجلا لا دعما ىلا اوماقو مدلا اوبرق املف مدع ام دقعإاو 4 هق ماخد

 نعط مث هيلا ر ظن وهوهيبأ لياك لحرلا كرمال هيراسغو ىنيسو هيلصنو يرو هينذأو يمر دو

 نب دم ينربخأ ( جرفلا وبأ لاق ) لئاو نب ركب

 لتق لاق يعاطقلا نبيفرش كا نع بأ نع ماشه نبسايعلا نع يم ينثدح لاق ديرد نب نسحلا

 0 ا 5 ناكف هموش ق مل قح م هدف انا

 ءاسل عملت 0 ِ سا تح هي ل نلالح تناكو ةعمرا ناايرك عض نإ 0

 كرا دع ل 1 راعو ةنامش هيف اهمايق ناف عا نع ةلياح يلحر ب 0 ناقف متأملل ي ا

 8 .ةلفا "العا ا مرا تا ةفافشو ارو حا تاق انام نع يح رخا هذهاي اهل تلاقف

 0 3 لتثقو لءلح دقفو ديلا ترو ددعلا لكن تلاقف ةليلج اب كءاروام اهأ لاقف ةرم 31

 تايدلاءالغاو حفصلا مرك كلذ فكي 1 داك الا تقتو نادح الا سرع ند نيب ولبلق

 تلاق ةليا> تلحر املو لاق امر مد بلغت كلعد ندبلابا ةبعكلا برو عودخم ةينما ةلياح تلاقف

 اموق غلبف ةركلا دعب ةركلا نم ةىمم لآل ادغ ليو تماشلا قارفو يدتعملا ةلحر داك تح
 8 00 ها اا ات رعد لو رطب تنك و تاظ هلع
 ْ لوقت تأشنأ َ ءادتعالا فو>و ءامحلا

 ىلاست ىتح موللاب ىلجعت
 ىلذعاو يمولف موالا ب>وي

 الث . عدس نا ماوقالا( ةحلاب
 يذلا تدك ا اذاؤ

 لعمل ىعادتلا

 افا ساس لح ع لح

 ه. يد>و ىلع ساسح لعف

 يوس ىنيع تدقق نيعب ول
 6 نيحعلا ىذق نيعلا ليحي

 هب صهدلا ضوق القاب
 هتثدحتسا يذلا تيبلا مده

 ضكح نم هلو ينامرو

 نجت 0 2 تان مع 0

 ىلجأ ندمو ي روظ عط

 لذحا مل تاقفناف 0
 ىل:ءلام يذأ اللا نكح 2

 لع نم اميح قب فق
 لوألا قبب مده ىف ينشاو

 لع بخملا هب يمصملا ةيمر



 )ة؛١(

 مو ) ةنا ني ورحت ةلاور نم قحيسا هتت ل 4

 تنس وص ظ
 لاي>-نع لئاوبر>تحقل #خ ىنم ةماعلا طلصمم ابرق

 ىلاعسلاس و نيكي تاسباع * لاحت تابرقم ىف اهأبرف

 لاص مويلا اهرحي يناو هللا لع اهتانح نم نك 1
 (اهنمو) حرس نبال هنالاقي رخا نأ هيفو رصنبلابلوا لي ضيرغلل ءانغااو دابع نب ثرحلل رعشلا

 تس ومص
 (١)رارفلا نبأ نا اركب 0 ابك ىلا ورشنا كلاب
 رارسلا نيو ريثلا حرص < اولخ ها ارو 1

 رصنملاي رحميف ةباسلاب لوالا ليقثاا ن٠ طسوالا ردقلا نم هنو حيرس نبال ءانغلاو لهاهلل رعشلا

 (اهنمو) ور<ةياورنميطسولاب لمر فيفخ رجالا هاتغو قحسا ةياور نم
56 

 ىرروخ الف تسما تااذا + 0 ميج , ىذبب اليا
 نيدصقلا لبللا نم يبا هتف * نيل «لاط تئادإ كيا
 ردتتع نذل ىلع حا * شعل تانبىددح يدحلا ناك

 ريبكلا لما ةمقك حولي * ليهس ىلا نايرعشلا ا
 روك ذلاب عرقت ضيبلا ليلص * ا

 ليقف يح اهلك تاسبالا يف هلو رصنلابلوأ ليقثفاتلاو كوالا ىف رح ناو ساو ا
 ىطسولاب ليقت ىلا جدال ءال ولا لع اهلك تاآلا قواد ود نع يلعسولا يرحم ىف قاطم لو
 ناماس ن 5 ( اطر نه نا افانزا لاميو ورحم ةناور نم قحسا بهذم ىلع

 يارعالا نبا نع تييح نب د امدح لاك ير ل انريخأ لاق ش ءندآلا
 نابيشنب لهذنب ةىم نب ساس> باغلو ركب ب رح قلق 7 هرخانا ةديبع 0 نعلضفملا نع

 تعقو وأب اهأىلا تءح> رف لماح هو ساسح هِلَدَقف نكت ا ةعيبرنب بباك لتاق وهو

 تأ تدل وذ ناينافتت ناتليبقلاتداكام دعب ةعداوملاىلا او راص مث ناك اءنيقي رفلا نم ناكف برحلا

 سرج نيب عقوفهتباهجوزف هريغ افردي ال ناسف ا 30 2 تامالاعا سا
 هل كل اذ كيب كةحءان يتح هتنع تأ ا 1 4 هللاقف را و نإ 05 يي نملجر نيبو

 هد ام ناد را را وأ الفرا اهرحاف هب اع هللا انك بأ لأ د

 دعل لاق ركب ىلع ةناغتسالام ال لاخدإ هيف دهاشلا هحوو هيوميس دهاوش ن ره تلا اذه ١9(

 رارقلا نان ركبلابهلوق امأو ددهو ديعو هلم اذهواب ءاك هل اورسثني نال مم ثاغتسافتسسلا دارب 1
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 م7 ىباغالا نم رامخالا هه يفام هيل 0

 كس وص

 اليلغ بيلك نم ردصلايف نا * ًالولطلا يس نأ نععلا ر

 ايده عاد نوصغلا يف اعدام # يذق ” ناةجاح ردصلا يف نأ

 اللغو او رس صا 2 انونانركا كانا تيك

 الو ذواودغذا نصللا نب نم * ابحت مويلا زجأ بلقلا اهيا
 اليجف الح مانالا نامطب * نهروهنءلولطلا ويفك
 درا لوف عر ا فا ا تا صارخا
 اليوط فويسلا مهف تدكر * يح قراوبلا تحب انريضو

 "ل اعا يب رطل اوضأف هالو اواي نأ اوقيطي +
 0 ل لا وما هيض تكلا نب توقثي لاقو ىدع هسا ةذيع وا (لاقر ليال مشل

 الهلهم بقل امتاو بالغت نب مغنب ورم نبدي د ل ل

 لاقو دئاصقلا دصق نم 3 هنأ لبقو هرعشيف برعلا ن* ينغ نم ا ناكو هتقرو هرعش سطل

 نب سيقلا ىرصصا لاخ وهو هرعش يف تنك ند لو وهو هقرأ كك ءشلا لهله دق ليقف لزغلا

 ءاذلا رز همش تناك ناكف ءاسنلل ةيداحملا ريك ناكو نياو ثنخ هيف ناكو قرتكلا رح

 هلوق كلذف

 اد لا دل انف د ”تنلك نع  رياتقملا كولو

 5 ءالو يطسولا يرحم يف ةبام هانا ليش تاسالا نم ىناثلاو لوالا يف 0 ءانغلا |

 ادحا تا ديعللو نبال اهنم ةححسم هيف ىذلاو يرحللاو عبدالاو ةقيرظلا هذه يف نط

 مهاربالو رصنبلاب لوأل يقثفيفخ رخآآلاو رصنيلاىر حم يف قلطم لوأ ليق* سداسلاو لوالا ىف
 يروخاه كلاثلاو ل يف قحسالو ئطسولا ىرم يف رصنخلاب ا شه علا رلاو لوالا يف ا

 ىرجي ىف ةبابسلاب لمر فيفح امه كلام ورصنبل لوا يفاثلاو رانا ف ةيواعلو
 ًاضيأ حرس نبالو رعبا ى رج قى ةاسلاب لفقر فدقح عباس 5 سداسلاو حرس نءآلو يطسولا

 رتل لوأ ليقث فيفخ يفاثلاو لولا يف ضيرغللو ةطقلا نول نش كيف نماثلاو كوالا ىف
 كلاملو ا نع دا ةلاور نم يطسولاب لول لبق# فشخ عد اسلاو يناثلاو لوآلا يف ىلذهللو

 ةنان نب ورمعو قحسا نع رم ودم رص ورعان كو ءاحاؤ قاثلاو لوالا يف
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 لاو م ل اهااو * ئه ةنثلا د2 رك

 لاما لزب ه طن ىدعو 37 كرر فعلنا

 هانغو قحسا ةياور نم يطول || يرح ىف ررإا قاما لوا ال حرس يأ هانغ لوهج ر ل
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 ريدغ ىف ضحعر لا نأك < مهياع هيك اع لكلا لت

 اضن لاقو لاو نب رب ينب ند حوا ءالؤبف

 قاتلا ىف .ةذيذل توما ء < عب نلخأ ةنااث كل

 قانولا فوم قاسلايناؤيال * ديس رع كلا
 ىتاوالا كتقو دقل ايدعاي * تلاقو يلا اهر# تبرض

 (1)قالح س أكب اوقسوهارأ ى * امذن دعب شيلا يفحرأ ام

 قانعىباوقودصلا عسرو كامب صاعو ورمح دعب

 قارعلا تاذ لع ىلح من # ىدواأ موب تيم س مقلاىرصاو

 قافتالاب ةاكلا هامر مفكتح ذا سراوفلا مش بياكو

 (*) قالعماذ دلأ اهصخو © 2 دج راجح الا تح نا
 قار هيف ملسلا هئزم عفخ ال ديرا راجولا يف ةيح

 نيذلا مه لئابقلا ءابا نا الياق اوناكىلتقلا نا ىلع ليلدلاو ماع ( لاق ) بلغت نم ةينامث ءالؤهف
 0 مكف اوقدص دقف ةثامسمح اوناك ناف مهن يبو مم اودعو مهودعف بورحلا كلت اودهش

 ابأ ردحج لتق دقو لواهملارعشب جت فيكو نوني يخأ نا عمسم لاق لئابقلاو ىلتقلا ددعغلبي
 موي بيبح لتقو رعشلا ىف ه ركذ / ف ةرشا ىركشلا لف وع مف كد رق ةضق موي فنكم ١

 يركبلا (لاقو ) ةعبر اا 5 مف ةحسقلا نبأ ةضق 23مو كلام نب دعس لتقوتادراو

 الد# تادراو ىلعاب ا #١ ه2 عا مول 0

 اضيالباهملاقو '

 قلس دق دالخا تفزا ف افنزلا هدا رك راسل
 قارتلا دنع يسفن اولءح * دقف فرح دل> ينوالح

 تادراوموس رخشإ رخآ لاقي |

 دان هل تاويل * تارا
 مهلقعال تنك نا ةغراامو رداع لاهلي رألا :الوخ نا 1 عمسم لابام يماعل تلقف

 نظام“ هللاوفألا ةيسبرأ اذكرو اذكموبف اللا حلل اك موب اواتق مهنا نولوقي اهف

 مكف يا 0 مهعم اولزناو مهئانباو لئابقلا ءامس اودع اوتاين افلا تنمو و6 موقلا عيمج

 |ونوكي نأ نع

 ور ز090) قوفس تانك اع هأ قا اهمال ةينملاكلذب ديري امناوةقلالا نعلودعم قالخ )١(

 اذا هلا ديري امناف قالعم اذ لاق نمو مصخلا ىلع ةحملا قلغي هنا ليوا هنالك فور نق ندا

 ند ها كلذ امبشت ترا نع يني ال يذلا دلالا يدعسلا لعحو هنئم صاخ مل قلع امصخ

 دربدال لماكلا ١
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 ؤ ينغت هسفن تباط املف ًارمح هاقسف لعفف هدنع نوكِق هيلا هعفدي نأ ورع ىلا بلطف امطاخ
 قانعلا يف ةذيذل بوعل ء # اضِب للا ةنبا ام ةافط

 قوذديال نا مسقأو هي هنلا هلو ور ىلا لهلهملا نم هعمس نم كلذ يدأف ةديصقلا غ نن“ عرف تح

 تنصل ىف هدورو لقأ ناك هل لع باضطلا تنو درب تح ان لالو ءانبالو ار هدد

 2 اك نهاوند مرح واف لمد ور لبق هب تؤتلف بير ىلا لر ا؟ناكلا رح هر
 لاش بيبر اهاعرب ناك تلا باضطا كلف تاق هتيآر ءام و وهو ةرضاحلا ءام نم هاقس هنيع نم

 2 ى نءالو زف مال ريال 0 1 ل نير الط تير باضع اش
 ةضق موي مل ىنب نم سان ءاح مث ةرذ.اب تلئاق لهذو ركشب ينب نم سان ريغ ةبلعت نب لهذ الو
 كلام ٠. نب دعس كلوش كلذ يفو دنقلا عم

 7 او الحر انودفرب نأ * ارباح تأ دق م نا

 اذ م خط نآلا عمسل ل # اه 1 ىلع تأ 0

 ادام ملح لح انهم اداه لهذ وذ الو

 ادقاولا فكوكلا نيب راضلاو * ادعلا ضرال ليا ىدثاقلا

 ىركلا لاقو

 الضعم توملارطع تودي ضاعأ #2 تأر ذآ ةءاربال مش تدصو

 0 ميلا اهابرقب تنمو * تعتراو ادق 1 دقركشيو

 يلآق نم ممل نكي <. 1 كلا دع نب صاع ( لاق ) لتس دب لو هقنأ اكل كا تاما مح اولاقو

 7 ع ره ةناع الا رك ذل الو دعت

 * ىلا مح ىح اللا
 * ىليل .لاط يئانذلاب كير ناف

 ّ كى نع رباقملا شب ولف
 مك ا يللا و

 هب ديصق نه ىنعإ هرعش يف ليلبم مهددع 0 نم ةفرأو باغل

 2 ور ا فشلا تايلدا ا
 ريصقلا ل اا - 0 دقق

 ف ريز يأ يئاذاإ

 2 ملت 2# نم ءاّول تك

 تادراوب تكرت دق فلو
0 
 داع ىنب توب اهب تكتم

 بيلك نم يفو» سيل نأ ىلع
 8 لو لص 5 ماهو

 هيف خرلاو هردصب 50

 < نم عمسا 2 الولف

 8 ناطشأ 0 أ 8

0 

 ريبعلا لم م ف ريخن

 رودصال ىفشأ مكغلا ضءو

 رودملا اخ كرر اذإ

 روسفلا نم ناءعشقلا هيلع

 ريبعلك بدخ ةهحاخيو

 روك ذلاب عرقت ضيبلا لياص
 رار د كل تاق دسك

 ورجح املاح نيب ديعب *

 ريدم احر ةزيسنع بنج #* ا نأ ىنو 0



 )ةة١(

 فك لع ناد لاق لهاهم انأف لاق كل كلذ 2 لاق كس ةمذو كتمذ يلو لاق كلمد كلو لاق 5

 سيقلا ا دصق دصقو هتيدان 0 .ةملع كاذه نانأ ن سيقلا ا الا هملعأ ال لآق ريحبل |

 كلذ قار آلا لاقف هلّتقف هيلع دشف

 ناديلا تن أ مذا ايدع فر ءأ ملو يدع ىلع يش فطط

 نابا نا هنانأ اري رب وألو بو را يف لط نملط

 ناكسعاا ا امس وأ نه دل لا ةمتكلا برضضي سراف

 ا خبشلا راخلا لاق تنش نم حا ت رط لاق كريغ يل دهعإ و هللاو ال لاق الهاهم 1 رحح ميزو

 لهل ا لاةفةَفلَخ دعَقف هم أف ىبا> دعب يق َدَح ال لاقدر 3 فوعءايْث را لاق م فوع دعاقلا

 0 لو فكف دعب ا دع ملو لاتقلا ةهوحو ىحرلا رود يف هدا لاقف لتاقم اأو

 ماع ن ءطو حرا هي ةيلاعب ار نعطف صاعو ور< هروتعاف ردح> مهلع دشو لتاقم لاق دعاقلا |

 ىلا لاق ملاع لحر ين 0 يهمسملا كلملا دنع نب ساع كاف اهرب ءاحو ءادع امهاتقف هتافاس

 تاق اءهاتق 20000 تقدص لاق ردد تلق ا اا ا رع لا نم ديز نإ ديلولا

 الذ لتتم لات فك | اشيا ردح نمو د ماع لتقو عرلا ةيلاعب 0 لتق مأ

 , اهحوز نع أ راالا ] هنو ريع” سإ نادلولاو ءاسناا لءح ا ىلا رسالاو ةعقولا دعب لبا مم

 لاَقف 0 هبا نع مالغلاو اهخأو | ساو

 الاتقلا ىدنيو اولتق مهنا * 1 نع سايل رك لش رسل

 ًالاعت ءامد نمدر وأ لع ك1 ده لا ةد عمرا

 الاذقلاو هلال الا ندح ا ا اقر كني هلا2

 الش الا- كاذ سهدلا ب اش * اموب ةلاحم الو انويلغ

 هر ف لعش نأ ىنأف هتثبأ | مدحأ هيلا نطشس تتح يفناكف . نعلا نضرب .ق هولا ٍقح جرخ َخ

 لهاهم كلذ يف لاقف هايإ اك اف

 مدأن م(١)ءابخلا ناكو بنج # يف مثارالااهدقف يك

 مدي تطاخ هام جرض ا ابطخت ءاض ندا
 مدتلإ نم ارحاجتك تبا هك ذو اوم ا ا
 ا نم نيكلاملا ين تكا. * ترفل اعدل لع ناه

 مدع الو ةليع نم نونغي * الو مآر كلااناعك اباوسل

 ةدارملا لهلهم م اورق وب هلاوخ | هللا يلطف هع رص كلام نب ورم 0-- د الهلجم نا من

 ةماعلا نب .؟للخلا ناكو لئاو نف 2 0 تا أ ا 7 ركشدلا دبع نب مشح نإ ةملعا تب

 ىلع هّقيرط يف لزن الهاهم نا ةتاين نبا لاق ةمحعملا هاور نه طاغ دقو ةلحهملا هاو
 هناس نا م جاوزلا ىلع م نك دواح وهو 7 اوقاسفىناف هتنبا هيلا اوطش نهلا نه يك

 |. 222 22 22 2202222 2اس وسو هس مص جب و هجوم سمس صمم ص مسج وس تح مج

 ( عب ب قاغال 50
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 )١( حارملاو ليختلاامح * اصل ىتبي ال برحلاو

 #* حاقولا سرفلاو تادجتلا يف رابصلا ىتفلاالا

 ليابم هل لاق ةف-اْنم ىف ذَحْؤَي مو نإ قو تادراو 1 داع نبا ثر ا نب رح ا

 لاسال لدحر هب نلتقيل [هالغ ير 1 ينا لبابا ىلغتلا 9 نب سقلا وما لاق مالغاي كلاخ ن

 مو.دابع نب 0 هلتق هب لوتقملا وه سلا ا هللاو ناكف لاق هلاح نع لاق ايرو هلاخ نع

 تيضرنا مالخاادل لاقف 0 لعل عسشب وب لاق اريح لهاهه لتق اماف لاق لباهم هلتقف هدب ةضق

 ريس لب ةزوب وبا لاقو هنحا نب اريخم لتق ث را غاب املف تيضر سبق نب ةعيبض ونب كلذب

 لوق اوعمس املف بيلكب ءابو لئاو ىنبأ نيب حاصا مالغ مالغلا م لاق هسفن دابع نب ثرحلا نبا

 لهاهم لاقو (5) بيلك لعن عسشب وب, هل لاقدلتق امل الها نإ هل اولاق كرا

 مله لاا لتفلا لاني ىح * تالح نيك ىف لفل

 رانا 1 لاب ود * هلع تك ل 0 اها لاو
 دابع نب ثرحلا لاقو لتاقم لاق ل رلاب ىداتف كلذ دنع ثرا يضعف

 لايح نع لئاوبر > تحقل * يي“ ةماعلا طب ره ابرق

 كالضن ءاور>ازتسب م ع الوالبتق 3 ا 0

 لاخص 0 ا 0

 قى ١ سراف كن لاق ردا معزو تايب ,الا ةيالملا 2 مه ربغ عمسم الو رماع 0 ملو لاق

 ميقا و رعا هللاقف جل و ومالغاب الاه نملاقف دامع ن ل تت 95 نب ريح تاندآو 0 داب م

 اني ر>اولزتعا دق هب نعاو اذهم ع ناف لهاهمأب الهه مهو رح ف مهمدقم ىلع ناكو يلغتلا 0 |

 ىلا لواب» تفتثي لف هبسن نع 00 لحر هب ناتقيل هتلتق نْئل هللاو هركنامت 'ىش ىف اولخدي ملو

 3 هتسكر ل2 باغ ودب ان تدصر قا مالغلا لاقف 5-5 لك لعن عسل وِ لاقو هم 2 هيلع دشو هلوق

 ١ اماه لهاهم لتق هل ليقف دابع ن 0 كر نق اضيا نب ماه ىتل مث ًانامز اوربغ مث لاق

 ناكف لتاقم لاق مولات يف دحو قس سل هج واخ رهآلا اهركع ىلع لاما اودر لاقو بضغف

 معاش ناكو ردحج مهسرأف ن ناكو دنفلا نكن ناكو دان ء ن ثر 2 مول نتا نع مك

 1 نم هبنأف وع ناكو ةعيبض نب كلام نب فوع ةينثلا دس يذلا ناكو ة ةعيبض نب كلام نب دعس

 0 رسمأف كا ام لاق دايع 0 تر 4ضو 6 موس ر ناك لب 5 0 سارف لاقو كوس

 و يلو لاق لهباوملا ىلع يناد هل لاقذ هفرعيال وهو ساتلا مازما دعب لهاهم وهو ايدع دابع نا

 بر1حابىلبب مث حرمو ءاليخ اذ ناك نم يأ تملا اطار لق ايخالل يزيرتلا قورو

 8-3 ف لماكلا ظفلو (5) باص حاقو رفاح سوماقلا ىف لاقو ه هحرمو هناليخ نع هتلغش

 هللا حلصأ اذا ةكرب لّبتق ماظعال ىنبا نا لاقف لق كنبا نأ مهبرح ىف لخد ن كي ملو ثراحال

 ما لئاو 5 نيد هب

 ري ها



00 
 سستم

 لوقيوذئموي زري ردحج ناكولاق |

 يملاورحف يلتاقأ نأ * تملأ نا ليلا لك ا.

 بذاك عيسم لاقق اهلئاق ىملسلا ورمع نب رخصنأو اهلقي مل هلأ يعمسملا كلا دبع نب ماع معزو

 ىركلالاقو صاعب ذاك نبا
 اللحم ايف قبب ملةفاح ىلع * ةودغ ةينثلا دس ىذلا انمو

 الهسأ نيح موج لتاقت الو * اموعلطيال هللا نيع ده

 ةفرطلوش هفو اوفلاحتف ا مكضعل هب فرعي اءاع اوذخما |ولاق 2 م زف لئاقم امو

 كتسموص
 مغللا قالخحم موي اناوش * انقرعي ىذلا انع اولئاث

 )ما ججاسعا ليلا فاو * ١ ها ا مول

 يلا 0 ينانملا نع رط مولا لوا 2 22 نبأ نيتبيلا ندعتف

 تايصقلا موي لتق يت ركب دْئاق لزب . مل نابيش نب لهذنب ةرم نب ماه نأ 1 ا معزو ديعمل هنأ

 هطقتلاف احورطم امالغ دجوهنأ ماه لتقم ثيدح نمناكو هرثا ىلع تايصقلاو ةضق موب دعب وهو

 تابصقلا موي اوقتلا املف بلغت ين نم هلآ ناك بش املك اطرقل ةدنح ناكف رشا ا

 ماه نم ةرش اندجوف هحالس عضو مث اهنم برسشف ةبرق ىلا عجر شاع اذاف لتاَقب ماه لعح

 ماه ى 1 لاقف باغت هموش قو هلتقف 0 ةزئعلاب هيلع دشف ةلفغ

 0 كي تلازال رم 2 : نأ #* هرشان ةنعط ماوقالا ليع دقل

 قامزلا دنفلا ميلا ءاج 58 25 اهو موب ناك املف ركشن نون نم لحر ةرشاب لك 7

 يعمسملا 0 صاعلاق ةماعلا نم للاى ركب نب ىلع نب بعصنب كلامنب نامزىنب دحأ

 لاقفهضق موب 1 07 ناك دنفلا نأ مز أ سماع نأ فدنح نب نراك نأ تلقف مولع ود

 ثزحلا ماه دعب ركب سمير ناك سارف لاقو هموق معف ًاظح سانلا لقأ ناك هللا دنع انأ هللا محر

 يتفانالو اذه نه 1 ال لاقو بياك لق موب لزنعا دق 0 0 ثار نانو لياقم لاق دانع نبأ

 مظعتساو انت نع ارك لذتو لح راالو لح الو اذه نم تال لاق اًيرو لدع الو لح

 داع نب ثرأاضضذحب كلام نب دعس لاقف ةقانيف هددوسل بلك لق

 1 * يتلا ترحل سؤباي

 اة نوح اقفا ناعسا ىلا رايق انيناغلا و لبشلا ن ن٠ عيطقلا حتفاب جرعلا )١(

 نويوجلا هدووتكدبلا اذه ( 7) سوهمات حورخوجاعا هيو سكود لإ ناو 2 7 وأ

 لقت دقو ةعسوتلا باتك ىف تيكسلا نبا لاق حابصملا يف لاقو لوعفم ىندع لعاف ء يجب ىلع دهاش

 ةروشام يدملاو رشا دب هن لعاقلا طفل ىلا لود
 ا 1 5 ا ا ري ل ا و و صل و و"
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 وأ وهو لم الو اذه ىف قدا ال لاقذ داع نب ثرألا دنع كاذ يف ملكتو رطل ةسقوو

 86-5 تاكا تاعقو سمح نيف ةئس نيعب رأ مهمبرح تناك اعيمج اولاق الثم | ا اهاق ن

 كلت لوا ناكو اذه وجو نلحرلا نالخ رلاو لجرلا ىتا, لجحرلا ناكو تارواغم مهنب 1

 لهله» لوق كلذ قيدصتو باغ الو ر ك0 آل هيف 1 ذاكف ةحاف دنع هو ةزينع موب مايالا

 ريدم ايحر ةزينع بحي * اني 0

 روك دل عر ضلال اص # رح نم عمسا حرلا الواو

 اق لكلا دخأ ارك اوتو كب لع باغتل ناكو تادراو موب ا اوربغ مث اوقرفتف

 لواهم لوق كلذو ًاريجي
 رنيعلا» كتم مد ىف ارح * رتاد راو نكرر تقفواف
 رودصلل نشأ مشغلاضعبو * دابع ىب تودهب تكتم

 1 و هدح ولاعب درفلا وتلا هثيدح اذه نه 2 هثيدح ءيحيسواوت طقتلا اها هنأ لتاقم لاق

 مهسفنأ ظع اوعأرو ةباكع نب ةماعل ىتب ريغ تاذراو مول دعل اوفرصنا م ةزرب 5 لاق هد>وأ

 لتاقم لاق باغت ىلع ةباعث ونب ترهظفوذملاب اوقتلا تح ةباكع نب ةباعث ونب مهعناف دابع نب ثرحلا

 ىلع بلغت ينيل تادصقلا يهو ةبيصقلا موي للق ارو تابيصقلا موي وهرو رمدلا نطب موي.| وقتلا م

 وهو ةضق موي اوقتلا مث ةرم ىب ماه ذئموي اولقو لتاقم لاق اعم اولتةيس نا ركب تنظ يتح ركب

 0 ا[ ا لاف كلل لع ركل لاعتلا هوي وةضق هوبو ةيلئلاءويو قلاختللاء وي
 للك اواو اير كت تقسو بقدف ةضق .ك تدروف ةراملا نحيل اولام ماع رلاوىزارتخ تالمر
 مآ م ميال ب باغت نب سوالا ٠ نول قلق ريعت الا أمف زوال ةب , وماط لاشي ةء حنيف اوضهمو

 كالامنب فوعدارف كوب ىلعوبلامأيندحت لاقف هعفرمت ا عا ٍِق نءطف هل ادوذد رطب ةلعأ نب تاللا

 لاهتعم دش ”[ذاف اد اهد وح أو كلاج يض.أهنافدتنب انا د ةماعأ نب سدق نب ةعيبض نا

 اطب عطقو هيبوق ع برض هد تعهراو هدب لع ضم اذا يح ةيبوملا يف لما بثوق

 1 سانلا عقوو كربلا يمسف كرا 1 111 1 فرغ لك من ةنتلا ديف مقوذ ةئيمظلا
 ةمساو ةعماسملا 0 مق نب ةعيضنب ردح لاقف ءاسنلا مهفرعتل 0 ازاحم نوربال ضرالا

 ه ردعأ ىكدلو نويقتال ريصق لحو ناك 0 ل ا دع يمض اعاو لا ةعمر

 لئاونب ركب نملجر لاقفهلةقفهيلع دش داش نإ علطف موقلا ن « مكيلع علطي سراف لواب م 2

 كلدب كلام ن عحسم حدب ا

 اي حار ام عاتبا * اممللا انقلح امل يذلا نبااي

 * امدقت نم لوا سراقب
 يركملا لاق و

 الزعأ ريغ مهعج نم 5 © .ةنار مزوتلا نم يداف ىذلا انمو
 البز“ دق هقنع نمالصفتمو #* هحال سو هزب انيلا ىداف
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 3: 0 ضو 0 ُق 3 0 0 ىنب ند لحر لاقو

 5 ل 0 قش 0 9 7

 لبلهملا لوي هيفو بئانذلاب هريقو ةكم ىلا ادعصم ةحلف راسي نع بئانذلاب بيلك لتقمو لاق

 رو أ فانتا رصف دع ع نعال
 اذنا اهب أل هتأر نيح هتخأ لوقتو لاقداهأ ىلا يهتتا يتح سرفلابهدي لامإ هزَك ملف رب ا
 كءارو ام لاق ءاح املف لاق مظع ر مال الا هاتكر تحرخام هللاو لاق هاتكر اج راخىتا ساسحل

 تددولاق ١ لاق 50 5 لاق ائمز لئا وخويش ا ةيقلعا ترسل دوق ىلا 1 لاق ىنب 0

 لاق ا نأ لتاقم ميزو لئاو ءانأ يف مءاشّس نأ الا ينام اذه لش مم منك كتوذإو كنأ

 راخا دضعهل لا. ناكو ةيصنب ةلضن هيخال

 حارقلا ءاملا خيشلا صخغن د ارح كيلع تدنح دق يفاو

 حاص 0 0 تدشن يش د انوع 0 قه 0

 2 كلا نو اللف »* 1 0 ب ناف )١( ةلضن هباحاف |

 هنا ترسأف لوي تفاح َّ يحاكم نأ متماجو ةاهابط و > هره نب ماه ناكو ة ةزرب وبأ لاق

 ليف اساسح نأ ترش لاق 2 أمهمدب 3 هر 0-5 دق هربحم ملف 0 لهاهم لاف .ًايبلك ساسج لتق

 النا هدقاع ناكو الهاهم ينخحا ن ناك اماه نأ لتاقم معزو 0 نه قيضا كح 5 كايف انيلك

 ام هللاو ارمال هل نا ماه لاقف هيذخف اجرخم هسرف هب نئك رت ساسح لق ناكل 605 0

 لاقفا. اك لتقاَس احلا هن راس ةمداخلا هن ءاح 1 اقالا ك لي 96 8-0 ف طق هيدخف امك هان

 ادغوموقلا لدَحو كلذ ن 2 0 7 كاخأ لتق 5 نا ا لاو كنتريخاام ليلي هل

 | ولديعت ال ضع 2 بالغت ومب تلاق بيلك ل ا و )0 هريخ يف لضفملا لاقو ) ليخلاب ليلي

 لهذدنب ةرم 0 اتساع ودو فل رشأ ند طهر قاطن اف مهيب وم 5 اورذدعت يح ملا ”وذ>ا ىلع

 نك رم لطب مم حاصل هلتقنو ياش انيلا عقدت نأ امأ الاصذ امرخا هل أولاقو هنو مويبام اومظعف

 0 هوو يرضخ لقو تل كك تل د

 كفا ناح بروف 0 5 وال ثدبدح مالغف ساسح امأ لاف 00 ريغ م اكن اولاقف لك و

 تعفداولاقو يهج ويف 0 2 مصل مكبلا || هتعفد ولو ةرمدنع وأو 0 وباف ماه 0 هي ىف ملع ا

 نوك اف لود 1 نار ل ليل قلعاو كوزا لحنا الف انأ امأو هريغ ةريرج لتقل انبأ

 ل مكلف من ملكش ناو هب هواتقاف مهدحأ يسود ب ءالؤه كلذ ريغ يف م 4 له نكلو 00

 5 انموشقل الوب انإ يدؤؤَدل ل 1 ' 1 اولاقو أو.ضغف لئاو 00 3 مل امل ةقان

 هباحأ ىذلا وه هناو تايبالاب ءابأ بطاخ اساسج نا لاثمالا عمجم يفو (1)
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 ةقان مطو اط نبا اهعمو ةيم ينبا ةراح تناكف ساسج اممحأ نبا ىلع ت ازنف تءاحف ةسوس, نم

 بيك ناكدقو ةزرب وبأ لاق لاق ناملس نب ىلع ( 00 مهو دعس نب مل نم ةراوخ

 م تكف يدع عنمأ 1 ضو ل نيماعت له ساسج تثني ا هنح امل لاق كلذ لبق

 0 فاذرلاو ورع دع زا هام وناس ى اون تلاقك ةدلاثلا ١ ملع د داعأمث ت تتكسف ةيناثلا الع

 2 ساو لست يهانق نا 0 كاك هكا عا 3 لتاقم مزون هش نبلهذ نةعسر يبأ

 0 وأ تلاق الع رثك أ املف اهلع داعاف تمص لئاو زع نم لاق ذأ م 0 هحرسلو

 ةصينب ةراحو ساسح ةلاخ سوسلا ةقان ليصف يصرف سوقلا ذخاو اهدي نم هسار 8 ماهو

 لاقمكتقان ليصف لعفام لاق نوعا ل ا كلذ ىلع اوتكسو هيفام ىلع اوضمتأف هلَمقف

 لكاو زعأ نم لاَقف هنأ سما ىلع دا اك نا 3 5 هذه ىلع اوضمأف 0 ئيل انل تيلخأو هتلتق

 اه ركنات ةقانلا يأ "5 ابادب تاخ 0 ا ار اا ةاضاف 2 تألاَقف

 ىذا ريغإ ىلع ري فاةيدعسلا نا نحل م غلب دق وأ لاق ساسج ةل + اولاق ةقانلا هذهام لاقف

 ىلع ةاعرلا تحارو اهءلب اممد طاتخاف ةقانلا عرض يعرف سوقلا ا سارف لاقمالغاي ا عرض ءرإ

 00 ًاطش اذهنم اهل اوركذنالو املح؟ نبا ياكم اهل اوءا>١ لاققف سمالإب -- ساسج

 رمع همح نباو ةرصنب ساسود كارو 0 أمغ يف ادغفءامس مىتباص 2 تح لتاقم لاق ام 0

 9 هبلص مطش الياور در ينأ نب 502 ل زرقا لاقو لعف نب كرللاو

 مهافنف ثيدش هل لاقي يهم ىلع لئأو نب ركب ترق لثاو انبا نءط يتح ساسح تكسف ةزرب 1
 لاقو هنع مهافن صحالا ةل لاق رخا يك ىلع او مة ةرطق هنم نوقوديال لاقو هنع سلك

 هر بئانذلا اولزأ يح اودق هايأ مهعنلا ا 1 نطب ىلع أوسع مل 2 ةرطق هنم نوقوذيال

 نع انلهأ تدرط لاقف بئانذلا ريدغ ىلع فقاو وهو ساسج هياع سم مث هيلع اولزن يتح هيحو
 هعمو ساس> ٍىضُش نولغاش هل نيو الا ءامنم مهانعئمام بيلك لاققف | ًاثطع مولتق تدك تح هايملا

 ا[ تدك وأ لكان ىتااخ ةقانب كلعفك اذه لاق ءادان نا موضع, لاقو فلدزملا همعن

 | جرب هئعطق هسرف ساس> هيلع فطعف املبالا كلت تالحتسال ةرم لبا ريغيف امدحوول 0 امأ

 تقال دلل كلا ما تافعام لاق ءاملا نكوقسا: نساسج اب لاق توالدعءاذن املف يصح دقاق
 الا ل هي ار أ نإ ورم نا تقلد رملا هيلع تاطقف .ذ زر وبا لاق ىذه كتعاشا الا كمأ
 لوهلهم لوقي هشو دط مصقف هنعط يذلا لهذ نب ثرا نب ورمع نأ معزف ( لتاقم امأ و)

 : ري كود هرم نب ساو © ورمعإ ءرملا :ليقاف 0

 ةيمآ نب .برح تام ا. ىرقظلا مث ئملسلا ةمبع نب بيلك رذحم ىملسلا سادرم نب سابعلا لاقو

 يف كلذ ربخ رك ذنسو اهنم مهظح بيراك مهدححف ةيرقلا يف ءاكرش 0 0 ا تقلخو

 لاف لظلا بغ هرذ ىللاعت هللا ءاش نا رابخالا هذه رخا

 ب رظلاو * انا موي لك كلام 5

 نوءطملا كنمس د مون * 00 كأز أم كموقب لعفاف
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 مهسملا .يناعلا هربلا ةيسماك * ةنبطر 0 تان عت د
 مولا جابالا لطعرا دور 2: طوخ مدالا حمرا راسل ا

 مناو ىلع الوط اهب لضفت # ةبرشب ينث نأ نسا 1ك لاقو

 مس رتموذ وهو ثديش .نطلبو * اورو تزو هام لاَقُف

 دب تع نب قاس نر كود ذل لتاق» نع ةديبع وب 5 0 مف ةعسر نب سيلك لق ْق تيسلا ناكو

 ةياور نم هضعب ت>ساو ةبلع# نب سيق ينب د دم ناو ردو رشد 0 نب ديع نب

 نع ىنارعالا نبأ نع تديح نبا نع هللا دسع همع نع يديزيلاس اعلا نب دمع هب انرخأو يلاكلا

 داسو نعدق ناك أس لك ىنعملال ماك ظفالا رمدتحم هر " ذىلا ج تحا ام متياور نم تعءمحف لضفملا

 هرمايالا ن وا> ري الو نولزميالو مهاحريو مهزانم 0 وه ناكو اديذش 6 ىغف ةعيبر يف

 ىوعيأ هفو رجلا كلذ' فذق الك هنا الم للر اذا ناكف باك ورجح نأ هلأ 0 2 غلق

 مآ هيذانالا دج اهدر تان كاملا شاش ادع لعسم نكد هدا لكما تإذ دحأ ير زلخ

 كوشو ديصلا ىف 2ك لا تيلك ند نعأ لبقف زغلا ىف البملا 2 ق حو اخ 2

 ادا هيدب نيد رعال ناكو ايش ا ديصب الف يراو> ىف ا ةيحان ديص

 ةزرب 1 لاق ( ةديمع 9 لاوو ) ةرم نب ساسح هلّتقف هريغ هسلحم يف د 2 يتحال و 2

 يلغت الو ئ1ك نصرا قلعت ويدل كيش نإ بملك ناك: ديس نبا ور ا وهو يدا

 لهذنإ ةراناكوبر هلال ىمح ي اذا ناكو هسماب الأ يح ىمي الوهنذاب الا اريعبالو الجر زاخأ

 مأو سارف لتاقم لاقو كك ا تاكو ل مه رغصأ نباح ني ةريشع ةيلغا ,ن ناش نا

 نب دعس الع فاخ مْ ةائم لير نا دعس نورك تكن ناماس نب دقنم تنب ةلده ساس>

 فدنخ نب سارف لاق ةيلعثو افوغو اكلام هل تدلوف لهذ نب ةرم دعب ةياعث نب سيق نب ةعيبض
 مأشأ اهلاقي يتلا مو ةيسوسبلا ةزرب وبأ لاقو ( ١ ) سوسبلا ساسج ةلاخو انآ يف

 ابل لاش هل ةقانب لمكأ دقسدفل كاي مرح نم الحر نأ فرخطإ سيد تا ل

 يف دع_س ةقان ت>رذف ةبرق دعس نيبو .اهثبو ساسح ةلاخ ةراح سوسلا ىلع لزت تح بارس

 ةرمحم وهاذاف هاو رودبو م ءالك ناكف اعيد امهلبا حرس بياك طيا> وهو ساسح ل

 قالضبو تأ كعور نمالاتف يساحم تنطر ف ل ا ضيب ىلع
 لاق م قمذ

 ىكرفضاو ىغتف ولا كلالخ < ىرءعف يف ةرخ نم كلا

 * يرق" نأ تئشام يرقنو *

 نايناديملا ىفو 5 ه>دشف ضيا سو دق هفرعلال ربعي ريا 7 وه اذاف فوطي كلذ دعب جرخ مث

 لاقو اهايصف لقلو سوسلا ةقان يمر اب ع كك الأ يزيربتتلا فودسعلا نب ةفرطل مدقتملا زجحرلا

 اهسفن ةقانلا ير 3 اًضيأ ينادملا

 م09



 ا

 نايف ل17 لاح ماو 76 قاوردل ءاجحج ضرب
 [وقافا الا دو راس ىلالاّن أ < قاطن_ هب دش نم مك
 قافرلا مكلذ 21 مكلو قابس مط

 قارع اهل لا ىلا ىلا ع اوقاسو يدهلا جم ىلا مق

 * قافنلا اهتداع ةلم ىف *

 لاف هيد نيب ةغبانلا ماق ةفوكلا نايفس نأ , ةيواعم مدق املف

 بتع 6-5 ان # 5 لهأ تأت 1

 برح ىنب مولح ؟رادن مل نبا * دع رخا رمثلا ناك م كك
 ادا عر ةيواعم لع ةفاتلا لخ دق. هلامو ةئيانلا لخأ اذختات ناو رح ىلإ تنك ةيوانم ناك دقو

 كر م

 ناو يمن ءابنالاو يأنلا ىلع * م ؛| ينأي بكأر نم
 بصعملا ة لا يولي ف حفلا عنو * صاع ن ١, لوقأام ىف ع ربسخيو

 تح لاحرلا كَ 1 يناذ * ةنلظإ ىلامو نحأ 1

 بضغأس تءاظنايفا اظلايوس * هلك ءرملا ه رك ركع

 كيلع هللاو نرد لأَقف اة 1 درال نأ يرأ لاق ىرتام لاقف ناوره ىلا ةيواعم تفتلاف |

 ع يك ا او امل رف كر ا انا مث ىلع ىضرع عطقب لا

 دليو> نبا لاقءا ىدعحلا ةغبان هلوقي رعشلا اذهو هنم حا 1 ,اع ددرأ هيوري

 ل مهرذخ ةدعج نم الحر اولتق اوناكو نعم نقلا 0 ملظلا ب 5 0

 هذه ارب و تسلا 9 قاييشلا رو لاق ) مهيأ كلذ ىلع اوماقا نا كر تا

 هلاثا اولتقدق ةدعح ىنب دح وف ارفظم عجر م -” نعلا لع ىلإ راخاف جرخ ىلهايلا رشتنملا نأ ةدصقلا

 ءنأ املف ةدعج يف ف 0 ةعصعص نب صاع نب ةعيبر نب بع" ينب يف ةلحاب 50 نادي س هل لاش

 رش ةنالث مم لتقف كلذ ههجو يف عيبس ينب ىلع مث ةدعج يفب لع ناغأ رع أ 1 ريقدتملا كلذ

 تق وىلي ةعلا داب و> نب لاقعب لئاواوذ ممل لاش مهم ةقرذ تقةحاف ةلهان تعدصت كالذ 1 اهلف

 مهراحأف ينالكلا قءصلا نبورمع نب ديرب لعابلا لحح مماعو هب ةيبتق ود م-, ما لاش يرخأ ة ةقرذ

 دقف مهول: اًهأل لاقع مل لا لاَقف مهلاتقأو دأر ا ةدعح ون كلذ تن اف المثاو لاقع نا 0

 لاتقلاالا ليقنالاولاقف امهاقع ىلف 0 >آلا امأو لوتقلابوهف مكتم ىلتقلا ةنالثلا دحأ اماف مهترجأ
 ةيدلا اوليق تح م لزب ملف مد ترحا دقف اولعشال لاف ةيدلا ىنعي اريغ لئاو نم 1

 لامع اي 1 ىلا ههديصق كلذ يف ةغباتلا لاف مهموق ىلا لئاؤ تلقشاو

 مدقت هوا رخأتسا 0 * سحاد ةياغ نا الاقع غاباف

 مع انعا.شأ بابامع كن 1 * انابد ا راناو ايلع رجم

 هك اقل اياد را # لا 1ك ناك يرممل بلك
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 ١ اؤمن (
 00 0 ا ا ا 2 22 2سى آى[ 1# تلا يب ببببتبتبتبباتاتاتلاا

 ينامك محدنع نغب مفك * مهف هللا كرابي ال مطام

 يىنثدح لاق لهانلا رع ينبدح لاق ةمش نب رمع انثدح لاق ا دبع نب نجا ( قرح

 8 ل ١ فرطم هدنع ناَماذ بحاص ْن ناك لاف هدد ىفب ةغلاب قدزرفلا 00 د لاق ىمصالا

 كسع نب رحو يداهملا رص ا تليح مهم ةعامج ربب زلا نا و هريذ ىنبدحو اهرد ىن نعل فاوب

| 
 نا 0 يرتاو سآت

 هلاق 0
١ 

 3 كر ةدعج ئنب 1 39 0 2 لاق ةوؤلع نب ل دبع ةّمح نع 07 نع ةورع نبا

 هلل 1 مأر 1( دحيسملا رييزلا 1

 مدعم حاتراف قورافلاو نامعو ٠ انتيلو ال قيدصلا ال تيكح

 مهلع ةالفلا باوج ليالا يحد * يجدلا هب 0 ىليل وبا كانا

 ممصملا نامزااو يلابلا فورص #* هب تءعزنعز امناح هم ربحتل

 سس زلال الف انام ةوفص امأ ام ةتللكأسو نْوِهَأَءر ءثلا ناف ىلا انأ كيلع نوه ريب زلا نبا هل لاف

 يق ناعح هللا لام قاتل. ن كو ا اعو كنع اهلغشت ىزعءلا دع نب رب ند

 هدرب ذخأ مث م 2 م 0 لغات 0 قو هيلع هللا ع هللا لوسر كتيؤرب

 ةغبانلا لش باسو آركو 1 ابالا هل 1 دار اللحو 6 صئالق ءاظعاف علا رادوهب لخدف

 ينأدوشأ ةفبانلا لاقف دهيلا هب غاب دقل ىليا ىنأ معو ريبزلا نبا لاةف افرص بلا لك أف لجعتسي

 تثةدحو تم رف تحرتساو تلدعف نئيرق تملوام كوكي متو هيلع هلا هللا ىل< هللا لوسر تعش

 يربب زلالاق نوض اهاطأر ١ يمر>لاقو نيوض اططارفنو. يا أف ارك كدعوو تقداصف

 هللادنع نيدمح نب دقحأ يدسالا نسون ) قر ) يح 5 نعشيدحلا | ذه نيعمنبا يح 2

 نإ معيملا ن رع ناملسوبأ لاق لاق ىثايرلا انثد>الاق ع ءازا دمحم نب مشاهو 03 :نأ

 صاع لآ اوخراصتف مهيلط يف ا وموبأ ثعف عرزلا يف ف ةرصللاا صاعو تعر ىدع

 كجحرن تامل لاتت قارعشال | ىد وع يب ىلا هب يآف هل ةنصع هعمو 1 ةغبانلاج رش صاع لاي

 6 ١١ ل اقفاطاوسأ هبرمضف لاق 00 ةيعاد تعمس لاق ْ

 ان دما كارا تنأ ع و دع دو ىف ,ركبلا تو

 انيمالا بلا كب ثعبي لف * 61 نافع نيل 0ك ناف
 أن وعمست ول | 1 وغاب الا -_-- محاصو ينلا ريفا

 اف ءارمالا لع يلصالو تن مكيلع 5 ىلص 1

 انثدح لاق ةشش نب رمع انثدح الاقى هك نب ىلع ا 0 زيزعلا د دحأ ) ان ربح (

 يف ةغلان ةهبوم جرخ نيفص ىلا هذع يلاعت هللا ىدكر ىلع جرذال لاق ل نبا ن 2 ناك

 لاقف اموب هب قاسف ةدعدح

 قاستعلا اهلخ ايلع نا * قارعلاو نارصملا رع دق

 ( عب ب قاغالا- 80
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 2 يدبأ 2 يذلا ىب 3 نا قو نأ الا بحاح ةيدق نم لَك ةريص نه تليق نأ يلعو يلع

 ربح آو © ةرم نمض ةلإ هاو مط هوه وف مل هوهوتساف هدعح نب نا ريشش ونب تشش ةدعح

 براغ ب ا رك د ورمع انآ ناف ةغبالا هج | بسن عم ه 1 مدت يذلا ةغبانلا 8 | حوحو

 تقعد كي ل لا مه وقلي 7-0 ,ثران 1 0 1 0 ع 8 قريب اول 35 |وباصأف دعا ل

 و رفظن ملو مهودرو الجر نيثالث مهم اولتق كد اوداذف ةهدد> نب هعيبر نب سدع وس

 هفلذ اهفدرأ دقو ةدءد نب هللا دع 2 ورحت نب مكدملاب 0 يب ند 2ع تقلعتو ا مم

 ناوفص وباوهو سدع نإ كلام نب دنا دك ع 0 فاطعل 0-00 3 تلامو هنر ,كصلا تذخاف

 ثراق ىدعحلا ةغانلا ود ل 06 0 كيم ولا نعطو 00 اهعطقف فيسأب اهدي برمذف

 كلا هل لاق ةغبانلا 0 0 هيلع فطعو دل ةاضن 0 دلاخ 2 1 موقلا هلل 0 2

 0 دقق يمد يس رف ىلع 5 كنامأ َّق يل ةحاح الل ةغانل || هل لاف نه 1 تنأو ىلإ مه ةلضن نءا

 00 006 هيلا كد نسف 0 9 حوحو هاخأ 6 حشود ف اع كرا ينكلو ب٠يرو : يباأو

 ىلا 30 لوش كلد يفك ل لاق كلذ كما ىدف:َى -_ هاوادو 0 مه نم مو و هيلا ةمصو

 جار هنأ تسلا نع جر ذيفو د 0 بتاغو ظاذحلا ىلع ثدأ

 جالقلا جافحوحوب ندرو # يمحع لابحو انلمف كلذك

 ةدصقلا نم هيف ىنغي ام 0 هع عمج دقو هلوق هيف ىنغو ةرخافملا هذه يف ةهبانلا هلاق ( امو )
 - , م

 مدق نم سالا عبرب ل همأ * مهص نمةادغلا رايدلاب له

- 

 *_ هقلا ةكرابملا ةليالاك ءاسغ

 مدهم ضوألاك هيلع ليعمل رد لثام ند يدان 0 مأ

 مظلا لئاو ا قع آر

 00 ل 5 تايح هللا ع ع دقو أ موس ريغل ىف ا

 100 طو ع نتيط أ 3 مسي اذا اهاق 35 1

 ةارب نءورضضلان 1

 0 رضتخلاب 0 ليش فشخ تاي الا نعم ثأ ائلاو يناثلا لوالا 6 حرشملا ن م هضورع

 0 نهصاض 7 ناليه 4 0 *وأ

 لوحتم ند هنظأو ديعمل هنأ اع طاو ا نا 1 0 ىلا ةيسنبإ و ا 5 رصنبلا

 امفذأ شبح 0 رصنيلاب لمر 0 نال هدعإ و ثلاثلا ينو مه ماا شح 1

 لاق شفخالا ناماس نب 5 ) ير ا ( رصنيلاب لو ليش أمف عمدا ناالو ا المر قحسال

 لاو هنافىدعلا ر ءشيلا فق هريغلا يدب نس 0 نع ةناث ىلا ىلا قيس نم 9

5 

 لوب ثدح ساوب وبا هيف هئلخلاب 2 >| نم ا ه.ؤ هوعبتاو هبل اعيمح سانلا قيس

 56-5 ا هللا 1ع دقو او.سأ ريسغل 5 1

1 

 نامع أ او.تفاخ 2 نب ناك نم نيمد اقلالأسأ

 اح نع ليش اها ف ك5 ناتح ىف نولاوقف
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 يردأ ام هللاو لاق كلب و اكهام اص ل | ولاَ لاحرلا ثأودأو ليهصلا و 6 ا نوسحسل

 اع ا أوء> ردق لاخرلا نأ مهريخأف عج 7 ودلع م نه اولسرا 0 ا 0 ءا اذه نآو

 نموا مهوعيتاف رئالا 7 و 6 تحيبصأو مم 0 نيعحار و ركف ارث :5 اقلخو امظع

 هلوقامأَو ( لاق ) ام : اومج رودس الا ا

 الاب رس هللا دنع دإ> اودع 2 ؟دوا> اردت نأ نوماس 1

 ةبام ىلعار ةانتق يفاكبا ريهُز نب شارذ > ىت ريشق ن ؛ ةماس نإ ٠ سه أع نب ريهز نا كك تسلا ناف

 نيدهلا ىذ ينب نم الجر كلذ يف 5 كنءعاو م. اننا ةيحاصا منهل باو بلا

 ريسهز كَ قل َّ> لاَقؤ ا د١3 ةدد>ح نإ هللا كمع ند ا هعهر 1 اهزنعا نا أممي ىف

 ينم هيلا يندأ تنا ياو يسهاعت تمل ةدودح د هللا ل عع مأ هيلا ب 31

 ةرييه جاف قع كالدب هل ذأ رقا أههعاب أب مزال قود هلنأ َكيعل ةنأ هلا 3ق نامصت# الار 9 تأ 2

 وول 1 هوان هل تاكو اعااهم ل هدوح ١ هللا لع ناكو 5 ( لاق ) رفطو يرسل

 تاع ىلع سلاح هللا ىل ءوقرشفلا ةئاض ١ راهدس ءاذ مهريعو أ ال ْن ىلا اذه م هذا |

 عيال ا وهو ليقع ١ ةعسر ن ور نب حابر ءاخ هناكم احو اهع هلزء اف هوانأ . هلام كو

 هلو> انههن « وديوان عل رب انشا 0 كواملاو ءهعاختل كذب يمس

 لاق ع نا اهيرضأف 0 هذه لاَقف هلحر يريشقلا ليم 2 م هل يهام تي ىريشقلا لاَقؤ

 ل الو لاقفالم ا ارا اعل ف كلحر ىلددماف يريشقلا هل لاقؤ كالحر بارع ذأ ال يرمحلال

 يريشقلا لحر كك ىوها مث ع كل لذ ىل نا وطه امو ريق م 5 الام لعفا ع كال

 ةيايدلا عئص نه لوا ةدعح نب هللا دعو لاق هناكم ةدع> نب هللا دبع دعقاو هاحنو هافق ىلع همحسف

 7 ّق ندوك كاشي لدحرل ا دلع ىلع أوهحهف نإ ؛رحبلا ةيحان اوما معا كلذ ف نسلا ناكو

 مد“ ٠. رصقلا اتم 31 ا مهمعطي هنأ او :اضو ناييصلاو ءاسنلا اعدو ديعلا نذ دف نيصح كل

 3 حا همم وديال 0 - كرمي ىلع هعم نمو كل ءلا اقو ناسحلاو ا :أ| حاصف اع هقلغأ

 2 0 الا دول --5 اهسلاو لذ || عوودج ىلع ةياند ص ددءد نا هللا دع كلالد 6 1و ءاقرالا

 ا 4وم نكن و كنعلا لئَقف هؤ رءدح اورفح مر صقلا ىلا اهود ثا مولع موقلاو 0 ا

 ةشانلا لوو كالدو ٍش اسنو معا اص دع 8

 داح ديد 0 ه ريرظ 2 ا هيقع 1 دايز ا

 م > ةدعج نةعسر كَ سدع 5 كلام ب هللأ كيع ناكو ريشف 5 ةهاس نهاع نب هريظ يفعل

 ١ 3 0 بيغ لاحرلاو نييسعلا دايز 0 ىلع اوم ىَح 2 هج 21 هللا دنع نإ كلام 4هعمو

 م قح دايز نب ةرامع همح قاطناو ءاد هلا نوجا هب امقلل او دل نا

 لاق هللا ذاعم لاق ل كنإ نولوش سانلا نإ ةريهأ هلاك يفك قضدولم نب اع نا ةرسص

 رددش ى أ ا 27 هرساأو هيلع باو هسار ىف تعفو املؤف اهعاذيأ ىوهاف هده كل 3 تبمو
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 يكتسب نأ ناخدلا تيار اذا قاف ندف ايلا تحتحاناف هلتقاف كيلا هلخدأو هعدأو ًاريثك انسح
 0 هيا نم اينانو ا امدو هحاضاف ماعط ىلا اذه درو دمعف موقلا ىلع انفوس 0

 هلام ل تارخ تاحأ ءاغ راهلا فصتنا نهرو هلك لج ور تدملا قحد اك اوامش هع

 نه اولتقفريشق تءاحو درو نذدو حوريسو لو برش دق مكيحاص ناكل ودك درو م 1 3

 ل مموخا مهوليقع ىنب ىلع اورف ليحارش لتق 0 راس ناس 0 َن او

 مهوطءيل ريشقو ةدعج ينب ىلا ليقع ىنبب بكرف دروب مكس ١ انآ كلام مط لاقف قفتنملا نب كلام ناتقنل

 لاقف ليحارش عم ناك نم قرأ ت> ليقع ن 0 ميعماب 00 كادي نم اوعتماف درو

 ةدلش نب 00 دنع ريح كلذ 3

 لالخلا - ا كيا د ع ارخ يس هيت ا
 نا لس[ للا ات # اةملو ادرو لئاق كيما

 لالض نعكملح كاهنيامأ * رصقأ كاوس حبو لاماي الأ
 داسا ىد تانكلا اذه نمدرحا عضو» يف ا دفتر نرش يدا ناك و

 ىلع ةيلعت نإ سق ينبو ةفينح ينب ىف راغأ يف ا حامطلا ناكف يناثلا مويلا اذهو ملاظ نب ترحل

 ترف ةفيذح وثب م طل لاش سع يبب نم ف“ اوطو ليقع نب ةدابع بو كن ل راي

 حامطلا او 5 8 كا ب ريغ 0 نم كلذ دهشي ملو بالك نب ركب ىأ ونبو ةدعج ولد

 امو لاق مهومزهو 0 اد اولقو هعم ناكام !ايامأو ا اوذقنتساف مهءوب نم

 ءاكملا نب ةدابغ نب ةيواعم نبا وهو سراوفلا بعت ناف سراوفلا بمس راثب مهك اردا نم هرك ذام

 هحاللسو هسرف ذخاو هلتقف فيلخ هل لاقي مهج نم ن٠ لحجر هيلع لوح ةحالس ةياعوده يب ىلع م

 نك هع هياعو ةدعح نب هللا دنع نب كلام ه 1 رف ةدم> ىنب ىلع سم ىهدب كلذ دعب افياخ نا 7

 كّجح يف ىذلا قرألا اان ه تيفر الأ اذهاب لاق هلّتق ىلع رد ام رحم ناكو ةئءطلا 1 أمقو

 ةدعج ن هلأ دع نب كلام تكعرش ةده> ىناب ص هنارهد دعت ةغلب ىىح كالذ دعب درب لعحو

 هللا دع مهحاوت 2 6 0 ْوِب لاق ِ هِإَمَقف 5 اف مماينحب صم افلح نأ ع دقو هل اسرف

 ءاكباا ونب مهادانف ثرحلا ينب يف ذئموي مهو اد_منو امرج ءاكللا نب ةدابع نب ةيواعم نب روث نبا

 نةوذئوياعي+ مرحو دهم مهاتاقف امرحم انيحاص لتق يدهلا ناو انريغ انموق نم دحا انعم سيل

 01017 اراك ةياطع ةميلغ دوي ديلا ىو اوياضاف راو نمرك لع دئموي زول جب هللا دبع
 كلذ يف هللا دبع لاف

 دهن وثب كيلع تدح اذا ادهنو © عيتتقل ام اذا مرح يتب لئاسف

 درولا سرفلا بحاص لب انولوف + مهدجل انع قا كوري ناف

 دمر 00 ا 11 نإ تنك ىب ىلع انيع تع .لكأو نب ركب ناق جافلا مويزاماو (لاق.)

 هب 00-2 7 الإ ملا ف سلف | دق سانلا دحوو ضعب نم اميرق هضعإ ا ءام

 < مهن اوناك اذا يتح مهءوديري لئاو نب ركب تكرف كاذب مهني مهءاحف فيعض وا عار نم

 100001 ا 0 ] ] ز ]| ] ]| ]| ]| ]| ]| | ]| ]ا “ا
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 اله نيدصنيب انصتنكو # الوأ كناملو غش 1 غباتا

 نالبح نادصو ءاملا هئم ل.س 0 تعش ىدلا

 الخ هرج لماتوالا كمتولا 2 دعا كمكولب غبنت نا غبانأ
 اله هل لاف ل ا 2 لم كيل ءاد ىتريصت

 وع وأ ةنيدملا بحاص نا 9 لاو ا ولاَقف مم ٠6 سان عمتجا اذو 0 ةدعج ينب ين املف هتياغف

 كيذل اوف الع ترفاو ائض ا ميش 6 ايعاك ةئيخلا هذه نم انقحي انا ندخل نينم *وملا |

 تلاقف املع اودعتس نأ نودبرب 3 اهغابو

 اللذملا يملا نوجزي ناروشن * ةريستغ نأ ءاس الا 0 ينانأ

 المعم كلذ ءاس ىلاورلح:سل #* ةفحصب مدلو ودغلو حورب

 حضو ااذهو هطاتخ اه .ءاش ة ةئشا نم نك نع ندرعلا دك نإ د 2 هذه ضعبب ىنربخأ دقو

 حج ده يف أدغ هناف ينل ةمقلع موب 3 مايالا نم ةغبانلا هب 0 در مع 3 لاق 7 حضأو

 مهل لاقي ملس نه نوطب ليقع يف يفو مهيلع داق بكن ليقع هب نافأ ءلعا ريغز 0

 نم هب قحاب ملو بمك ونب هعتاف باصأ ام ايجار مرفأ مث ةريثك البإو انش تاضاق هلع ودا

 اهلع لوف نييفءألا لبإ هاا نجا مل لف ل ؛ لاقع الا ليقع يف

 ليختللا مهلعاودرو تح موقلا م ا ىاوبأ م ل ادف هيا لوقف سك ينيب قحاب من اهدي قخ

 وهو هيلش يهو ذئمون اهأن 6 يل ن رد رجح يف ريهزا شارو ظئاق دب د

 ناكف ليلا, الا اورعشب 00 ةفيطقلا بده هر ىلعا يا هتافعس رفضت يهو ءارح ةفيطق دسوتم

 دلي و> نب لاقع هل مث هشأ رم يح هسوقب ريهز هحو برضف ةضاهلا نبا اريهز قأ نم د

 ش تلاَقف ةيأن ال لب هن هيلع تدر

 0 دق 4 اود كارلا رع ديدلاو 00 ريرب ةنطل نم 00 هنظل جعف

 هعر رثكو هرم كاط دق ناكو نعلا 3 م ا لحارس ناكو اع 2م هل

 هءدوعو 00 ْق م«ماد ا نام كر ءلا هر نأ 1ع ماع ىب اص 5 ناكو هرفاظ ليلا هتثلص دعإو

 ةدئدح ى ىلع رم مهلا 2 3 كعل ٍّق هنأ و نع ضعل 2 ايزاغ 0 هيحاص مم دحاو ا الو

 ودب كلذ تكشف اهو ردو ةدعد تى النبأ اولوانتف 8 ءاهفس ايا ند م ساب كا هل تح و 35 رف

 موق مهنا لاَقف لووعُم ءصلا 5 32- 0 0 كنتو امض 0 كج رف اولاقف ارت ىلا ةدع>ح

 داقرل | لاقف م نواحيرب 2 ناموا 0 و 00 نومش اعاو يرمحعل اًؤاسأ دقو لو ريغم

 درو ل 5 حان كلإلذ لاق لب لديقو 50 0 درو هّح ل ةدددح ب ةعسبر 0 ورم نا

 ن.كلام نب دفنق تنب ةطئر نم تو مال ناوذا ريشفو ةده>و لاق ريشق ب ىلا بهذأ ينعد

 رزتش رو دم موبي 50 00 0 ده طا ولات 0 وهو حاج 0 6 وه



 أ

 ا 1ط لاقي ىلا هن ديصق ةغانلا هباخ و نورواحتم ناهمص ا مهو ةدعج ىف نادو ريشق نيد ناك ظ

 هفوقرت اع ثنو هب نوبسي اوناكام لكو ليقعو ريشق يواسم اهف ركذ هنال كلذب تيمس ةحضافلا
 ليقعو ريشق نم ناسا ده ي وس 00 رياتل ناك اعو

 اللطم اتي ءاع الاوق. تدقحو © 0 اا ندا لعش

 اوأ لأ هن دديصق ا ةصقا هده يف لاقو

 الايذ ناك الد ترهشو ىنع هن ترسح دق مايالا للط يرام

 اللورأ بانخألا دقعلع اوناج © ارق مجم ذإ 3كم مويو
 الاعرإ نودحرت 1 نان رقم مكيدبأ نوطعت ذإ ي ثادعالا دنع

 ال اماعأ ةدعح كا ف

 الا هللا كدنع دلح ادعو

 كلنا نجلا دنع نوةحتسا ذإ

 0 دراجي ا وماج نأ لووك 2,

 : ب هدادح نب هللا دبع ىنعل

 0 ا ا

 ًالاقذإ نيدحلا ا ,أ لوي امت »ع مكيجنيا هبف ماي رسل اذا

 الاقام هللا نذا لوقلاو # هحاص هللا ك.ىل ميهو َىَح

 أمق كلوش هل , وط 2و

 الاؤا دع ادانف هام ايش + ىل نم نابعقال مراكملا كنت
 ده>ح دقو رؤس ف ةركردأ ةدود نم 0 اوقس من هب هيلع ار هن ءاملا ع 0 5 تيبلا ع ا

 اهوأقلا هنديصق | ا ا يفلقو شاعف ءامو انيل اثطع

 ل كن ىف دراخ ع0 شير أو ًاريشق غلبأ

 اح ردو 00 قتلا نيل ان ١ لمح ارك * لتقوحاسأ قذاو مول ىعت 50 4 فل لتقب مهياع ركن 41

 هف لاقف أ 0

 الاز دك علا نا نراوه تنط * دقوزاح رخو نمو تاايواع

 لاق ةغباتلا كلذ ركذ اءلف

 الاوبأ دعب اداعف ءاع ابيش © نبلنمناسقالءراكملا كلت
 تلاقف 0 ةءاخالا 000 2 2 1 مث 0 هلاع رذفف

 1 لاقاطوق ةغبانلا غاب |.اف ةلكيهو
 الححم ىغا ارها تيكر دقف #* اله اط الوقو ىليلابيح الا

 يدل

 البا فصلا حا نت رشدقو * هنأ امخو القب تاكأ دق و

 لب الا نامإ | ىنعي

 اللشنف كتسدإ اع قلك ىلع * يببقأو لاحرلا ءاخمبم كنع يد

 ةادكم لازءال نات 1 بيضخ # ةشبا هكر | عاق يحاهأ ف كو
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 سال سان هولا 4 سود لع هللا يلص هللا لوسر لذد مول ةناثك ينب ا ىنب نم مياس

 )١( هي ةنيدملا لع سايعلا نب هللا ديبعىنب أ لتقف 8 ةنيدملا يأ ى < ريس راسو رشق لكشلا

 ناطلس انلع فالم ىه هل كايف تم طلاق 20-2 مّ * ماس قب هرخ هر اود 0

 اودان مث نادمم هيف . تندحتق مايش هل لاقي مط لبح > يف مهو ناد يلا يح راس ف سيق نم نحن

 للتقف مهاع اغا .مهأرق ىلا را اذا تح مهلا تقع 0 1 ادهو ناده نعارشاب

 ينب يروظ نيب لوز دعس ىانم يحبو مالسالايف نييس تاماسم كوأ.ن ف مهءاسأ د
 كلذ يف ءارغم نب سوا لاقف رساو ممم لتقف نييدعسلا ىلا لع ل 0 جافلاب ةددء>

 مح أ نص بالك ؟ ذاق نا وأ * تدغ دق وليحتلاز وعر نإ رشم

 هم ةغبانلا لاقف ضآعا نم سنج ليجتااو سءشلا ىفدبوث طسب دق يذلا رششللا

 يما برج نم كي دب تلكأ * ىالك مكمو 1 تاكأ َى

 اك رك دا اكو هثيدح نم هنع هتياور انل زاحأ م ن رعت 0 0 0

 الا رصن نب اكاحو ردا دعا دمحأ هب انربخاو فار ءلا نأ ن ءيجمجا مالس نب دمخ ن

 ا نكي لو لاق ءارغم نب سوأ ىجاه ةغباتلا نأ فا را نونق نرخ 0

 سوا لوق هخأب املفهيحاص باغ هيلا قيس اني ا 8 ردت هاياو يا ةهانلا لاَ نعشلا ف 4م اميرق

 اهدواج اهم اع تماداممؤللا ن م #ب 0 لح رم ل كروم

 0 >ا اءمعأ ين ادملا ينادش (ديزوأ لاق ( هيلع نارا اف هارد انك يذلات سلا اذهةغبانلا لاق

 نيو ف لم هج كب و لطخالاو جاحعلا اهرصحو انحامو ار ا ةأدتو 8 دب 5 2

 ادبر دالأب || ىف اماعنأ ولو 37 ادرو ف ةادهزح تاب ا

 انمالا ا اهلهاك 0 مكيلع اك ذأ

 ادعت تأ اع ودعل ءرسا 3 جاحعلا لاَقؤ ا 5

 هل مكحنو ءأ رغم نإ 0 نيعي ل لطخالا لاقو ١

 داع قا ناد ع أضو لوسو د صاع ةدهدح ناد ص 1 يفاو

 الوأ سانلام رك 1 فو اع ةفانأ ط ثريا ئذلا دعوا

 يعج نب _ق كاذو

 والا لد و ادضقما نم * هعشب فوح ءاضق ضاقل يفا

 دحا ىلعىغبأ الو روجأ الو * هبةاضفلا متأتلوقلا نف الصف
 دسا ىف سيع وم تل اك # اع ما ذواعد ساو ثا

 ريشق نم الحر نا يدا نيبو ةيليخالاىليا نيب ةاحاوملا بيس ناك ( يئادشلا قرم وأ لاقو

 ضاق ذا نهدف وما تو انغ ةريس نإ فدا راوس همساو همأ يجو ايحلا ن ١ هل لاه

 ريملا ةخيسنلا نم هطقاس هلذعا هذه: (1]



 )ن١ا(

 0 سهل | وا اذا مالح ل هل نكي ملاذا له> يف ري ا

 وأ ةنس ا هيلع تنا دقو هتيار دقلف لاق كاف هللا ضخذشفال تدحا 0 هلع هللا ىلد ىلا لاف

 لقعلا,لمفت امو ركسلاو را ركن اوةيلهاملا يف ركف نمي ىدعجلا ةغباتلا ناك لو ةديبع وبا انربخا

 ١ اهوأ ىتلا هتلك ةياهاملا يف لاقو ناثوالاو مالزالا رجثو
 املظ هسفنف اها :١ نم # هل كنرش ال هلل دا

 ىلد يل ىلع دقوو اهقاوعل ءاثأ عقوتيو رفختسا و موصلو ةيفئحلاو مهاربإا ند 1 ناكو

 ا ل ل رادو يداقما ءاه دان هللا كوس ردم
 0 تى حالام ذا الايهس د ىعم نهو ا 8 د تدهاحو

 | يبا نبا ىلع عم دهشو كاف هللا صدف و هل لاقف مسو هيلع هللا يلص يلا دشناو همالسا ن س>و

 ظ لاق ىرهوجلازيزءلاديعنبا دما هب انريخ اف نامع عم هريخ رك ذدقو نيفدهنع يئاعت هللا ىذر بلاط

 هع ىلاعت هللاىصر نامع لع ىدعملا ةغباتلا لذد تراحم نب.ةعاسم لاق لاقتةش نب ارمح اًنندح

 م اذ اهنال اره برشاف ىلب اب قطا لالي دير نياولاق نين:ؤااريما اب هللا كعدوتسالاقف

 | جرخال تيك او هتيافا اق هور يكاد نا تيلعاما ىلبل ابا اب ةرحولا دعباب رعتا لاقف يسفنل

 اءمعدوف ىلع ىنانيسحلاو نسما ىلع لخدف ال>ا كاذ يف هل ل>او هل نذاف لاق ك.ءاعا تح

 اهدشنف ىليل انأ اي كرعش نم اندشنأ هل الاقف
 املظ هسفنف اهاَقي مل نم * هل كيرشال هلل دحلا

 هءاعمللا ىلد هللال وسر ىنيااب لاف تلصلا يأ نب ةيءال الا رعشلا اذه ىؤرت انك ام ىلوا اني الاقف

 لاق(ديز وأ لاق ( ل رعش ق رمد نمل قورتسلا ناو هلاق ن“ كرا رمش اذه بحاصل يا م

 ءارغمنب سوأ يحاهياغالا طق يحاهامايلغم ناكو ًامدقتمأ عاش ةغبانلا ناك هربخ يف ةبش نب رمي
 ةغانلا ثردح ءذن ناك يامل ور# ونا ) لاثو ( امي هويلغف ليعح نب مكاو ةءاخالا ليلو

 هللاىضر للاط يبأ نب. ىلع ةعيش لتقل يربفلا ةاظرأ نب رمس هحو امل ةيواع» نأ ءارغم نب سواو

 نبةعيبر نب ورمتع نب درو نب بهشالا نب دايزو يماسلا سن> الا ديزي نب نعم هيلا ماق هنع لات

 ودب تلتق نمي ًاسق لعجيف ان اطلس سدق ىلع رمل لمت الن ا ح رلابو هللا كالأسن نينمؤملا ريم ًايالاقف ةدعج

 هأ قربيو الاتي ردبلاك هوف ناكو تّسن هين هل تطقس اذا ناكو 1 سانإإ
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 نومللا كداسع ينثدح لاق ةمش نر« م الاقرمصأ ب بتييحو زيزغلا دبع 0 دعا 20 3 (

 لك اًقلا وهوه سنيناعو 31 2 ةهباتلان أ اذهيفالا ادحأميملوهنع م ءلإ 1 ناك. نم مكح و 0

 اسانأ 0 .- تينفاو د مهنفأف اننا تيسل

 (١)اس اتسااوهدلالا ناكو د ا نياها ةياللع

 ءانغ هيفو ام لوش هليوط ةدمصق ىو

 اسا ص ينمن و ساقملا ىتابب د و ا 02 كَ 5

 اساعلاالا ىلا فرعنمل ح * ابنلا سر انوند املف

 اساعد ؤفاب ايتلمر ”فاايسو رات ل تاجا

 ل يطا لأ لين في ءاروعا يأ نيف تايألا ةذاثا هذه يف يغ
 4-2 اضن لاقو لاق هنش نب رمت ةءاور ىلا ريا مجر 22

 0 و كاذ دم ريعو + هيف تدلل هامل داما
 5 وشب ىلا هناا هنع كلا هللا ىدكر بالا نب 0 ككل و لاق

 (ينريخاو) 4 مدس للاخ ب كلا 3 عه تم كدنع ىلا 0 هل لاقؤ 23 مهيقأ نيلهأ هبال

 لحر ا ل هم نع ءيءعدالا ي 00 ول ديع نع دبرد نب ريف ع انساك صضعل

 يدءجلا ةغاتلا لوق محعلا نم

 اسانأ نانا دع :تيقأو # مهتيقأف اسانا تسبل ئ
 ن.مهاربا هتعانل هاورامز "5 ذهناف ة ةمتق ناااماو مٌوشنم لحر اذه أ دو.ناش نيدب لاقف هل رمسفو

 هنع ىلاعت هللأ يخرردعأ لآق هنالا 1 كاذ امو ناهأب ثامو ةئس نبريدعو نتسامرخ ةنأ هك

 قار لتق دع كحق 5 مهدعإ ر 22 نوناعو ا هذهف هَ نوتس نرق لك نورث ةنال# ىفأ هنأ

 4ح>دمو هحامساف 4بفئااعد دقو 1 ريد ذا ( هللادم .عىلع مدقو ديزبو ةيواعمو لعو نامع .ةنالخا

 ءارغم نب ىوأ يافو ندا اذه علب دق ا كشاأل لذ ةسنق نب اك انور معو ءالؤه نيبو.

 يم وهنب ل 0 نحا 05 ( ايلغم ا سوأ هماغف لي >> نإ: نعكو جاجفلاو لطِخيلا ةريض

 قدا نإ 0 م لاق ىرح ع هللا دمع نب ليعوسأ ا لاق 0 نان فورعملا ناطقا"

 هب نمعاق رعشلا اذه 0 4 اع هللا يلد .ي 0 تدع لاق ةدعء>ح ىف ةغان ين'دح لاق ىليقعلا

 أ رول كلذ قوف يئغبنلا: و دع اندود>و اندحم ءاهسلاانغلب 7

 ىورو ةرووهشملا ةياورلا يو انؤائسو ا د ءاذلا انها يورو ف ضاعت اتمملاو 0( ظ

 امركت دايعلارط ىلع انولع دارج نب هللا دبع

 ( عب ب” قلغالا 3/0



 )ا

 5 ' (١١م) 2

 ىعاشلا لوقي امهو مكحلا ىف اهس اذااصعلا هل عرقت تناك ىلا ىه هذه هتئب
 اءلعيلالا ناسنالا لعامو ءاصعلا عرقتاممويلا لبق ةكللا يدا

 يدزالا ىصاعلا نب قفاغلا هل لاَغِب نِعلا كولم نم كلم نمأسن اهمع اهحوز موب ةرمع تناكو لاق

 ضاع هدجب |ىماع ةعصعض هامسف ةعصعص نب رماع ةعصعص شارف ىلع تداوف دزالاىف ذعموي كلملاو

 نزاوهنبركب نب ةيواعمن, رمعأ نب ناهدنب لئاونب بيبح كلذ يف لاقو برظلا نبا

 دنفم ريغ كس ل بدأ # لاو جفاخلا 00 عزأ

 دهاديلا "تارك ةفاع ءاباه ا هتربا تفتت كلم ؟كوبأو

 داوي املو 0 الا # :اهدرف هلا زو تحج

 ةعساز نب سدغنب هللا دبع نب سقوهكاق مالس نب دم نع ةفلخ وأ ( انرتخأو) ىليلابأةةباتلا ينكيو

 نيك - نب ةدعجنب ةعيبرنب سدعنبورم© نب هللادبعنب سقوه ينارعالا ى | اد

 آم نكد يكب سيلو نق همسأ نا لاق نم مه ءواذكو هيسأ ضعا يف مالس نبا قفاوو ةعسر

 ةرخافدمأو قاتلا د ىدعل اذهب 5 كمرخو دساوت هقىذلا وعو سيقنب حوحو هللا

 (يفربخأ )هلاقف غبن م : رمعلالوقنال ةقمءاقادلال ةغبانلا يوقد وئدقألا» هنححش نب. رباح نب ورمع تب

 اهد 7-0 م هب ه لها ىف ردقلان دعا لاق يم ددعقلا ىلع تأ رق دامح لاق لاق ىحي نب نيا

 ىبارعالا نان عسب نيد ,نع ء رامت نب هللادم دع نإ دج ((ينرحأ ) مالسالا يف رعشلايف دع غن ِ

 0 ءدامحة باو ريف يمدد ةا| لاق رعشلاب ماكت من 36 ترآ ةنس نينثال# ىدمطاةغبانلا ماقأ لاق

 الب وطار عاش اعدق ةقنانلا ىدس1 | ناك هنع ةغ كا ءاور ىف مالاس نب ؛ ١لاقنابذينب ةغبان نم نتن

 هلو3 كلذ ىلع لديو 0 هيك 1 ناكو مالسالاو ةياهاجلا يف ءاقيلا لي وط اافم

 6 نانلام انأناتفا نم * يفاف يف 6 كانا كو

 ناتح>و كاذ دعب رسشعو * هف 0 ماعل 3 7

 افلا ضدنا نم كفلا 4 د: مدل بوك تف دق
 لئاق لاقف مهل ةعقو لاقف يهام نانخلا ماي نعبيبح نب دم لكس اليوطا رمت كلذ دعب'رهعولاق

 ةفباتلا نم مدقا هنا ىلع لديو نانخلا ماعلا كلذ ىمسف حامرلاب مهون> مهودع اوقل دقو مهنم

 رادخلا نب نامتلا عم ىايبذلا ةغباتلا ناكورذناانب نامعتلا لق قرحلا نبرذدملا عع رم هنا قانبذلا

 كوقي يذلا ىدعجلاو مالسالا كردن و ىدعجلا لبق تام هناالا مدقدأ نكيملو هرصع يفو

 كد 5 ورح ةداع نمو * هلدسا يذ٠ دق عِش 20

 ارذةمضرالا ىهاط مههمويلاىرا # قرح نب رذنملا دنع يامادن

 60 3 رصبق ضرايف قيس امت ريناند #* ميههوحو نك ناتو لو
 هدلسسل

 سوماقلا نم هألتق امروومعنلا 2 اعرو مه6ثواحو مهفونا 2 سانلا تاما صضر» ناك )010(

 أ هئم للا تنام ا ءام نب رذنملا دبع يف ناك نانا نمزو لبالا ماكز بارغك نانخلاو

 ريملا | هلا" نم ةطقاس ةيالاث 06 تايبالاو ةعبالا رطسالا هذه )2



 ( 80 ظ 5

 ثلاثلا يف ضارغالو ق>سا نع رصنملا ىرحم يف رئولا قالطاب ليث فرفخ كلامل ايفو ساوبو

 ليقث لوالاو ثلاثلا يف ق_-الو ىطسولا يرحم يف ةبابسلاب لوأ لقت يناثلاو لوالاو عبارلاو

 يلعب سولاب لية“ فيةخ كوالا مث عبارلايف ض:رغالو يهاشطاو نيا نأ كلذ ؟ ذ يطع مولا» لوا

 يملا ن :ى دحأ ةياور نم لق تفح نداس اأو س.اخا ىفو اهفدبعاو ةنأب نب ور< ةياور يف

 رك ذو ماما يح ىأ نب يلع ةياور نم رصنبلاب لوأ ليق' سداسلاو سماخلا يف حيرس نبالو

 نيو دع هلأ نيب لا دو يماشطأ نع يلع وللا ل هيف مهاربالو ضررغلل هنأ هريغ

 ىسبع ينال هاىرذ رك ذو ىلا كح 3 جه عبارلاو ثااثلاو يناثااو لوالا ىف زر

 ةقنلا ولان دو يماشطلا نع ليقث يناث سداسااو سءاخلا يف لالدالو هيف كشبال ل موتا

 ارو كلا || يف ق>سالو لمر فيفخ عبارلا يف ىهاط ن م هللا دبع“ نب هللا دب .ءأو يلذهل هنأ

 0 انك د يذلا هيلا ليقو اءبف ىطسولإب لوأ ليقث فيقح دعملو ىروخات اه

 فيقح # يرردعل يطا د اطوأ يلا تالا هده ف نا و دو رع رعشلا اذه قا نبال

 ا 0 ةساك كنف لءر لالدللو رمهتم لاب لقت فريفةخ يلذدهاو يطسولاب لمر

 ىطسولاب ًافيفح يفاثلاو ل ىعأ امهف 00 ميه ا

 « رعشلا اذهلبقهلجأ نم يذلا سبسلاو هرابخأو هبسأو ىدعملا ةشانلا ركذ ©

 ميس ميل سس ا يبل مس سس سمسم بس  .سسسسسسابنننبلا

 حوحو نب هللا دبع نب سف نب نا حيحطااوهو يمذدقلاو ينابيشلا ورمت وبأ رك د امىلع وه
 رءاع نب ةعيبر نب 5 نب ةدعح نب هعيبر نب حو>وزاكم سدع نا ور< نا لقو سدع نا

 نالبعنب سق نب ةفيصخ نب ةمركع نب روصم نب نراوه نب ران وا نإ هد د ١
 ةديبعوبأو ناظةلاوبأو ياكلا ن ؛,ايور دقو نوعمتجم مويلا سانلا هيلع ىذلا بسخلا اذه ريضم نب

 سانلا لوقي يذلا ةفصخ نا هسا نع 0 ياكلا نأ اهنق اذه اا تاياور كالذيف مهريغو

 نه ةأسعا ىو 0 ةفصخو ناليع نب 0 ةمركع ناو اولاقاك سدا نالاع نأ ننق نأذلإ

 0 0 َو> هتبرغ ريغد هم ركعو تام دق ناليعن, سدق ناكو هتاضاح يش لب ليقو رح لع

 لاشك س 0 نب ةفصخ نب ةم ع لوب مسا ن هو هياعتسسةيق ةفصخ نب ةم ع اذه نولوت,ي هموق

 نب 0 تلي ةقا انلا نأ ةب واه٠ نب ةعصعص يف اولاقورمذم ن.ساللا اهحوزو ةأسا ىهاغاو فدنذ

 3 دما ةليدح نب فدنخ نب ا اوهو اهءطاةمطلب م ةدنأ هبال كلذب يمس مانلاوهو كالام

 نب دعس اهحوزتف ءسن يو لل ,عاتاف نراوه م ةيراسابل تت نب ةعيبر

 تام اماؤ ةدانبتو ا ةريصه تدلو مت 3 ا نب ةعصعص هشارأ ىلع تدلوذ مك  نهمام دز

 يف يأ كلذ ارا هاف ب 0 هفاعموأا تنأ ا ولاقو 4مم ةعصعصأو حر 2 ثاريملا هون مق دعس

 1 كثف يناودعلا ب رظلا ن نإ ليه يأ كالذ ىار املف ثاريملا ن نع هوعفدو ةيساب اوراق ركب نأ ةبواعم

 عومكحلاوذ هل لاش يذلا صاع اه 3 ب رظلانب صضاعَتنب ة ٠ رم هج تن هحوزف ىتأام هي هنلا

 وحلا 1 0 1 يرعى ذر قالا 5 32 كرا لك هن حي رسم نبال يناثلاو لوالا تيبلا يف

 تس م اب ببال
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 يري اهنوؤش ءاق ىنيع *# تفرذ دقو ةلوأ تلق 7
 صضالا فاش دح كاورث *« اغل نوكي- ىف ىاو. نا

 رّقف ع تا لئاعلو زل ةيعاشم يد مدح عافدل

 رجا مك هد امم دب ىوح تنم دناوتةلعدقلو

 نيدس 3 0 قل تن ند ةينملا نود "يع سمحال ام

 اذه تلق ولف لوقلا يف تفرسم او تيا هانا فرو لالا نم لجر ماشه ةرمضحب ناكو لاق

 كسيلج هب تهجاوام دللاو نسب لاقو ماشه ء_ حرك اريثك ناكل شرق ةادانارم لحرق

 لحر ىلا تدر لاقو ىربب زلا لجرلا ماشه لوا فرصنأ املف ًاريخ ها ه ل نك ا هركشف

 ا هتيفالتيفأ الوا انعاقاو كضرد هتبرغأنأ ىلع تدزام4+: أ ىلا ا فرصف هلو كله نعاش

 هل كت ةرثكا راش أ هلو ا ةقيط نه 2 انو اذه ليعمسا وخأ راكم 0 لع ناكو

 مف ينغل ل اذكلو هرك ةافأ اريخ

0 

 دو نه بعشلا نوود #* هيما رادلا تشع

 ةليوط ةدمدق ْق 0 8

 ديبالا فلاس مدا #* اهريغو يدعإ تفع

 لئاقلا وه واضي أ عاش مهارباهل لاقي نبراس نيليع.سالو يماشطا نعل يقف يف ىداولا مكمل ءانغلا
 ةتغ نم كملح كياو * هتظىلا كنع لها ىضم

 هل سمح ند ورهد ضن نهد ا ا

 هرابخا تضقنا اهرك ذب ةلاطالا ترك مجعلاب امف رختفي ةليوط يهو

 تس وص

 مدلاب جرمض كنم امر> و 3 ا 5 كتنلك

 منململا يناهلا دربلا ةيش اك #* ةنعطب رمتساف بان عرض ير

 ليقثلا نم هتقيرطو راتخلا ندللا يف يلذهل ءانغلاو يدملا ةغبانل رعشلا ليوطلا نم هضورع

 اننا ار نع كا تححصاو

 تايآلا 0 2 هب ينغرام 21 انهاه 00 كنو قدحسأ نع ره 3 ير 2 رو !| قالاطاب لوألا

 را عرف احا نم ةعدشإ اع هالعل يفأن مث هعئاص ىلا هيننو ةديصقلا 5 0

 مدلا جرص كنم امرح رسساو د أ رمصان يق 21[ ى رمل تناك

 مهسسملا قاعلا دربلا 2 * ةئعطل رهتساف بان عريض ىعر

 رخو نامصلا بناح 1 د يماسا ةيرورخلاب ىملس رادايا

 مر ع 0 نيب 2 حد مث نيدربسلا هيتماقا

 : ضي سغالاك ا د 2 لاحرلا داطصت5 يلابل



 )هة؟١

 زجاكتم يف وطلف جر اكل
 اهرك ذب ايأن بلقلاءاهو كنأ

 ىثحلا ةقافخ بارقالاةضاوب :

 ديزي نب رمغلا حدع اف لوش

 العلاو مراكملا ,ىانلا دد_عاذا

 دحاو رهدلا ىلع موب نم رم اه

 ةبابم ودس نيح اعوشذ مارت

 هف.ح ناك يجاطب ىغا

 ةنج لاجل كاملا هضغ قد":

 ةرامص نيدتحملل هسس يفو

 كلاغ نإ يدو) ىعرف ىلا هاك

 رد دق هل هان ة-سمحو

 غ لك يف نوقايس ليل اهب

 8 نودحملا نيب نم ريخ مه

 ىدطلا ىلعمامألا اذهاوعج مهو

 د

 د

 د

 هنن

3# 

 نت

 نق

 د

 ل

 ل

 ند

 نب

 ساحب ءاد كاتل +0 قو

 صماقملا عيلخلا ٍِح م لو

 رخ اف رمل لع اهون نرخ رك
 صاغ سانلا يف وهو الا رمغلا ىلع
 رواسالا 0 مو ت6

 صاب حال اذا ردب ادبام اذا

 راو ضرعلاب لالا ناعا و

 رسدانو نع نيدلل هفيس يفو
 نيصاخوا بترو سات وا
 رااوتم مهكلم لود كازا

 رشاعلا تايركملاف تشاد
 روادملا حاجلا ها تح لا
 ماضبا ها الا نيب تفرد دقو

 0 (ينربخأ) 00 فرحا 1 ةنالل# د.لولا ها نمدل دحاو معرد فال 1 هلال" رمغلا هاطعاف لاق

 نع ٌةِمْدَح نأ دج انثدح لاق

 سلخ ةورع نب ماشه ىلع ليعمسا

 يربص ىنناخو ءازعلال بع

 قدرت اهدا راسارو

 لتشقم باوتالا ىبط

 4 0 هتهحول ىضف

 كك تل نذ ىلام تريغو

 هل لقو يرواعإ يوحو
 هب. لاخرلا دنا كوش
 هال لل ناب تع
 تملظ امو ةقرفل تداك

 هل ىدهلا سد> نم رمعاو

 هكردب دال لين ناك ول
 الونونملا 6 ال تربغل

 اذا نيلمرملاىوأم مدلاو

 هيد>و هدّنع

 د

 د

 هن

 اند

 د

 د

 نذ

3 

 ان

3# 

 د

 د

3 

 لك ا لق هناقو تناكو رافت ١ لع كلام امل لاق تدصضم

 هسرب 0 م 2 ةاقوو 4 هاه

 كب انآ انا يف اد

 رم دام راجل واح

 رمؤلا نعل يارس
 ردصلا ةرار>وىسالا الا

 4 نحو

 ريغ او> تاذ رعق ىف

 رشا ىقتامّوح سانلايف

 ربقلا افش ىلع توع يسفن

 رحبتلا ةحيدص نيشدالاب

 رحالاو مهلاب رطل

 مهدلا ثداح كسفنبي دوأ

 رطقل 1 8 تل 1 و أوطحق
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 دست كبانح مثذي ل كناو * ةقيلخكنم دوما نال انلحر

 درصملا ريغ ىلا م ماما د مهدزب ملام سان || د زف كلام

 ىدتش لغفلان مأوراسامع نكلو »* ةقم اخ ءاضق ضقت م 5-5-0

 دن ريغ لان نجار 2 هن ود تبر راك كلملا تي آو الو

 0 وملا قينولا ديعاا ناللو #2 هروح تدير و اياهه تاج

 بطقف سمالا اذه نم ليعمسا كح نع لاَقُو ناماس ىلا تفتلاو امستم كلملا دنع اءملا رظنف لاق

 نكد هحر >أ رهشلا لكزو اا نائم وما ريل ل لاَقف بصغم رظن ليعود ىلإ رظنو ناماس

 هدعبتلق دقو لوالا تدبلا |

 كيشربب كلم هللاب 0 هتعلا ندف نب ًادشا ارناملس يفت م ع كيمو

 مثردفالا ةنالاث هوطعاف ولع هدلول لاقودل ضرفو 00 2 دازو ةالص رد ل هل سعأف

 نيسان أ ناظقنلا يأ نعحاطتلا 0 6-5 لاق 4 تح ينأ ب 0 كي لاق ىحك ) 5 (

 هرصصق يف هل 00 سلاج ةفاصرلاب وهو هتفالخ يف كلما د نب ماشه ىلع ل داخل نإ

 ْش محعلاب امف رختش يتلا ههديصق هدشن اف هل احيدم دشني هنا يري وهو هدشنتساف

 يميل تا عادا ٠ نعجر له # دن 0 ءايلعلاب ةمار عدرا

 محشتب 1 ممر : يدخي 23 م يطملالزب تدغيج لايام

 موراد 0 ند ةوهق د وف 3 تدلس براش اوراس مو ين ع

 هدا لا ىلا

 هن اشبال يدجيو 0

 موده ىكدوح 1 طاف كي

 م ومسم فيسلا 0 تاكل يلو

 ماووعم كلملا جات مرق 09 نك تبدد يوذ ماوقأ دو هب ىحأ كك

 معاطم حيه أسم قاتع 8 هن جاب ماش ححاحح

 ص 0 آلا ةضارلا

37 

# 

3 

37 

 مظعتل 1 و 0 رسلاو #' اعيد ا رواش و ىف كل ثم نم

 #2 اوذحزناعورلاموييئاتكلا ايبا

 * ةغباس يذاملا قاع يف نودع

 متارخلا نع ترهق ةموترح #* انل كَ ين 1 نإ كانه

 جالعاو كسش اهب حدمت ة ديصق دشن ىاباو رذفش ” لع هما راغإ ضاعاي هل لاقو ماشه بضغف لاق

 هافنو ريش وهو هحارذاب ا َّ 0 هسفن تداك يد كربلا ىف هوطغف ءاملا ىف 0 كموق

 ناكف مب رخفلاو مجحال ةدصعلاب يلتبم ناكو لاق زاحملا ىلإ 3 ةفاصرلا نع جرخأف هتقو نم

 نبا لاق لاق +: .> يأ ن 0 ينثدح لاق ىمح ) قي ( ًادورطم امور 0 لازيالا|

 لس وتو فءضو 000 د نيديلولا ىلا 0 راض ند ليعدسما نأ ناظقيلاو أ ىنندحو حالا

 هلودبه>دمو رمغلا هاب هيلا ظ
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 سرو نوانول- انتجاحب * اناقو ها :نأ نآاملف
 سرضلاسر ل رةملظو * فرعا اشم رع 2

 سس اونا ىحاصل كليو ع قاركرللا هاهال تاقف
 مفلاناكف

 ريب زلا نب ةورعدفو لاق هللا ادع نب بعصم ا دح لآق ريهزْنب دحأ انادح لاق ىمع ( قدح )

 ةورع نب دم ةدافولا كلت ىف تاف نا آلا راسي نب ليعمسأ هع:جرخ او كلملا دنع نب ديلولا كا

 هحمرت ا أمس حطسلا قوذ نم طقسف كلملا درع نب دياولا باودولع لا ناكو ريبزلا نبا

 هيلا ران ل 00 و>هجولا ليم ناكوهتمطق

 دحلملا ي وطااث دح ٍُق ماشلاب * هتقراف ىف ىلع هلالا يلد

 د 0 رازع نع ةلحلا - يات

 د ل ةفاحح ًامي> انق نأ

 ٠ ةماقإ 0 يدس هنأوب *#

 ملاح ا اماه" ةماسأ دقو هلوعأ تربغو

 دل_-#و ةرسحمب تايئانلا يف # ةلح سلا ىهدلل اهشختم

 دصقش مل ةده 50 دقف * ينده دقدنا ةورع نبا 0

 ىدلحم ءازءااب حشاكملا يريل #* همورا ءازعلا ىلا تيهذ اذاف

 ديرالا دلح- لع ودعلا ل

 دسسمملا نامزلا ةمان عافدل *

 ىدتغت وما ركلا ىلع حورئا#عل *
 ديصالاحارملا ىذ ةوء دريو *

# 

 هقارفل ىنا ىزاعلا -

 دع ف

 ايوا دمعاي كتكرت يلف
 هعفدب ودعلا عزي يذلا ناك

 دعوم ا ماج هكردا كا د روجعف لك هتهجول يضش

 نا هسا نح هللا د هع نب بعصم انثدح لاق مد  ينإ ني دج مخأ ىنتدح لاق ىمح ( ىنثدح )

 نب هللأ دع لتقم دع ضالا هن لا يضنأ 1 ناقص ن كلئاذك 0 لحد داس نب 0

 اا راس نءااب نالا كلما دل ع 0 لاَقف دامزالا ف 0 كلا فوم فقوو ملف ريد لا

 ع ع

 و دقو كلذ ٠ نم انأش غضا 1 نيْؤملا ريمأ هل لاَقِؤ كش ناك يأذ مدر 7 ا تأ

 هيلا او كلملا ديع مسد كر عاش ان ئى و ىف كءادعال ءانغ ريكا و امر> مظعأ ن

 8 دشن ًافادتباف 00 3 0

 درماملا ةولسلا دعب بحللو * قيفلا اهكري لادا دع لاحالو

 دحمت مرق لك يئاوغلاب امص * هلقو يناصتلا يف يحا, ءرمللو

 1 لا يهم

 كوم 0 ةحاحلا ىدذ 5 مو د بريد نطب نم ساناام اما كيلا

 11 210 0 7 0 7 د ا رس رو رو و د 2222ج 7 د مس رج وم سس جوس وججوس وججوسجج ١



 .ةذحنل

 م0 در ا 9 210 دكه ىكرتأل
 مدنيا لوذلا قولا نأ © ينم .الو.تلق اع يفوا
 اوموندق ىلاويركلا دعب # ةبقر ىلع تح ام ةيآ

 مظم كلاح جاد لبالاو

 ماو اعم لاحلاو كوذ>ا * م

 مذهللا مراصلاو مكيلا * بحاص ىل هللا الا سيلو

# 

 #* ادعلا راذ> يلا تفاخا

# 

 د2

 مجسل ىل كائيع قفش نم * تفرذتساف تيبلا تاخد يتح

2 

 نت

#7 

3 

 رد ا تا راج نودو

 هناعورو نزلا ىلحا مث
 ٠ 3 .٠ 5و .٠ .-

 همعأ نم تنش 65 كف

 ميرلاول قالا حو
 مفلاو اهرحن اهنحتع

 مر الا 1 م تاس

 هءوض ادب حبصلا اذآ يي :

 6 ينخ 00 1

 دنا هيلع برشو توصلا هوذغف ننملا سعأو هريرسو هشرذ نع لزت يح ا برطف لاق

 ةندملا ىلا هجرسو ةينس ةزاح : هوك ليصاا 0 و

 م توصلا اذه ةسا 1-١

 لاقرامح 5 هللا كيمع لإ 1 ) 0-85 لمر جرس ند ءانغلاو ياسنلا نال كب لعب ذل نعشلا

 3 دا لاق 0000 د_# انثدح لاق ىلص 0 قحسا انثدح لاق 1 نو رم اندح

 ' تنقُف 00 سس هللا راق ا

 مزرملاو ءازوذلا تراغو نإ هءوص ادب حبصلا اذا َقَح :

 مودا نيك نه تالا 86 وح ءطولاو ا كليا

 داكدقو هوكردأف| هالا 5 ْثر الإ 0 لوشو هند طبخ لعحو تأ رفغلا ف 4لسقما خيشلا ىف " 1 لاق

 يي و مع 2 06 نسما ( ا ( 3 ا جاع روكا قاعم ن 3 0 هللاو |١ لاقؤ تضع ا كام | ولاقف َّق

 00 00 5-5 ا دو لاق هنو ره نإ , ا املا ٠ نا دق ا كك لاق فا ايدل لع نبا

 0 01 ل ١ نب هللا دع هل لاَ ةثدلا لعا ن م الحر داس 5 ليعمسأ حدم لاق

 هل د 00 هيلا قاشمد للا لحرف هل د ليسا ناكو 0 مهم كاع نا 1 ىاب

 ر هوجحم لاقت هاش هطعل ف ةقادصلاو راو 1 هيلا تثمو

 0 نبااي انسح انرز الو * انلحر نسح ىلا ام كردعل

 مع كاع هللأ يكدر نيسحلاو نسحلا قعا

 #4 ريغ مم طا نسحب ان ينحف ره كم هل اديع الو

 يسشن هنماكم يف ايضم نب اند 1 ةلدنح بيض 0
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 7-2 ةظاغشروزلا ودبأ * مهلك كلهأنأ ةرايزلاعنم

 زَ ةلدق م وأ كن ءانه د قاع فوطت ول كله ريضام

 يطسولا ي رح ف ةياستلا# وأ لق كَ فيقذ عيب ند ءانغلاو يناسنلا داك نإ :”لفدالا كلا

 درد نب نسحلا نب دم ( قربحأ) شيخ نغ روم ل نسون ماك هيفو قحسأ نع

 راسل نإ ليعوسأ 2 قاودسلا ناز لحخر هنأ لاق ةديبع 0 نع متاح وأ 000 لاق

 | كي 1 و كنديب ءانهب 3 قشاع فوطتول كلهأ رضام |

 ةيليع مجنعو 3 ب لعحو ردصلا قيكو قالا ءعءوسو رحضلا الا هللاو ' ينال لاق 2 ” نابز يف

 | قحسا ن هلل كيع خلا هةدلاط ىنتدح لاق دريملارهص يودعالا 2 دع عا رفعح نب م (

 1 قاوسلا ناز تدغنا لاق يللا نيسحلا نب رهعح ىنندح لاق راك نب ريب زا | ينثدحلاق يحاطلا

 يقاسنلا راسإ نإ ليعمسأ لوق :

 ىإ .

 ا راروزاويتدوهن ءايكن #2 ف تنس ناو المح نا

 1 ىدعازتلا 0 د يع 3 اهراكداب تدرش

 8 | رمضو ةحا 0 ا د أمق موحتلا 0 مول

 نه ىلعف لاقو ىفاعملا هيلع ا نطعلا قيضو ةفر هملا هلك 0 الآ م أو "ىنال ناز لاقف

 تنك وا كفن نم قادلل انأاب تيما اهنا نانز 4 لاقق" كمآ وأ ا 9 وأ كيلعأ كليو كاذ

 007 هيفسأب كحنو هللوشو بارتلابهم 0 يفاعملا 2 هيلا 5-3 وف كناو ا عل ا اذه لقت

 ند يطس ولا ليش فرخ ع نعال تاسالا هد 2 ءانغأأ د*ي هئم انره ىعسلا نانزو ةيايدلا

 (يبربخا ( لش يفان جحعسم نا , ن ناو زرح نال هنأ سشي>و يعاشطا يو دامحو يملا نا

 نإ رب 'ديلولا يف 0 لاق يبدوملا قدحسأ يف كح لاق ة هيش 3 0 اك ركلاف يييشلا ساو نإ ليعمسأ ا

 وهو ران ا لدعاسالا روش ف ديزي

 000 00 تراغو 2 0 ادب 0 دما اذا َّىَس

 قنا ت 6 5 قالا راسا كَ ل 0 هل لاقي زازجللا 0 م لحر 3 اذه كلوش نك لاَقذ

 هدشناف اهنم ناتيلا ناذه ىلا ةديصقلا هدشنتسا هناع لد املف هللا هصاخشا

 3 ئذلا قو تأ # متساكاب من | تنأ ملك

 ءزحأ يو_هطا ناك 5 * - يوه 0-0 متاك

 مدقأ 5 كتنيف هنع هر د ع 2 1 5

 ( عب ب” قاغالا 9 )



)1( 

 يناتع ند داع تاس 7# ىلهح رصقاو 2 ةيقضما

 ( دو ىلساولا رح ىف رولا فولط نو ىيحت كال ءاشااو ياستلا زان نن ل عاتال عقلا

 م ةياثلا حا ىف ثا داو رتل لش تق "نط رد هيفا :ىل وألا هين ف ةنان ني ورم

 يندحو# لوأ لبقث ضيرغأا 5 المر حب رس نبا ن آل نا يعاشطلا رك ذو عرس نبال

 0 ناكو دئاف انأ 0 رانا نإ ١ لم مدس اق اق ىعصم نع 1 اح يبأ ب ا اة لاو 0 ريا اذه

 مجعلل بصعت 1 ا . وعش ل اعمسأ 0 ى 5 مشو اك نزعاش مهارباو دل هاوذا

 هلوق 0 4 ساع 2 اهون دغناق لاق محاعالاب هيف رش رم هر هلو

 بارتلا يف ا ها د دودو اننا يبرأ

 موقلان هد لاق كاذامولاق هل ند 0 ممانب مؤقلا دا دار ا دئاق اني هللا و تقص كم هل لاف

 0 6 لعمسأ لجو وب رغم :سايت> موقلا كيدعضفلاق نهوحكن ل نه وم را راعلا ن 0 ممان

 ال1 نرخ لاف هش رم انثدحلاق يرهوذلا ( 555 لعفل تا معلا ناردقوا

 كر لع لاح ديزي تك دبل ولا 2 ناكل كك : 5 اند لاق ىلسالا ضانوأ انا لاق 2

 ديلولا عاق هيامكب ةكربلا فقالا اكل نإ | عفدق دمصلا ديع هل لاَ هل ىلوموىىلا ديلولار اسأ اذا

 راغل ١1 لاَقؤ جرخاف

 دشرلاب ىلوا د_مءلاىلوو * هتيقالنإ د_ملاىلا ول لق
 ديضلاادع ا سلا < + نال الوا هاو“ هن
 0 ىنءههلق ! ام رب ا ىو مار دق هنأ

 ْ 00 000 0 3 مار امث وهف

 تان نإ نوعرلا دنع نت دعما ريالا اذه ىور دقو هاضرتو ةلدو ةينس ةعلخ دياولا هلأ ثعبف

 الا ل2 لاف لاقى نيو للا ( لوح ) هقا هل رعقلا اذه 1ك دو يرخأ ةمق ىف تراث نإ
 00 اناكر كوش هللا دنع يلا ن مهارإا تعم لاق هللا دع نفسا ىيدح يبآ ىلع

 لا لا حرستا ءاق يا لح ياتبلا راو ني ليعيش هللا هجر تلاط» ىلا ن رمح
 ش كلوق يندشنأ هل

 اوعار مم ل لبق مها ول 0 2 اوءحاذا ان دار يح رضام

 لاقاللاق عر انككألا كيما رات نب ليعمسا هل لاقف فرصنا مث اهب 6 . بحتاو ةدمدصقلا هدشناف

 أمق كوش 5 هلأ هن لام و اعلا عمسأف

 املسف ملأ وأ كتيب ءانفب ** قشاعفوطتواكلهأ رضام
 لا أذ . نم تاج يفو 4: 3 1 ماق كب 1 تولع 0 ةدم امنا انف تب كول هللاو لاَقؤ

 تسييس ومص هثاسأ ءانع

 أمرغم كنحي افاكأ 52 3 د امر نا سولا لقدر دنهأي

 امر كلالد يف وس ا 6 : مل » لع كلالد انإ نلذب و

 111111112120200 ا م ام 24211202422

 يي ####ظ##آ#آ#آثث#ظ# آآه يييييييييييييسسسسبببسببسبساامبأيناينيمملبلا

 خخخ يي بيس سس سلسسسسبببسيسسيياإ-لسيلسا



 طال

 انثدحلاق زازا ليعمسا نب دجحأ انثدح لاق لع نب نسحلا ( ىف ل )ليعمسا ةسلاحم ىلا اوداعف

 تالما ديَغ ان دي نع فال ىاسنلا اوان ندا ندا لذ ىرذعلا ريت نع ىئادمل

 اانآو ىبأ ال تفكو لاق يب دئاف اني كلام رمعلا ه1 لاس م مث ةعاس هبحش ًاموي
 | هلصو 0 اف يبي وهو هيلا رذتمي رمغلا لمط كنع بححأ يأ ةيناورجو قيناووح لع
 ا انما كليو ينربخأ هلل ااتف لحجر هقدحاف هدنع نم جرخو ردق اه ةلمحم رمغلا

 حييستلا اكم موب لكدلا وناو سم نلت هيا مل نا قلاط هنآ ما م هايا انضغب لاق كيالوأ كل

 هللا يلا كلذباب رقت ناورم هللا نعل لاقف هللا الا هلاال لق هل ليقف 0 و نكي مل ناو

 لاق ىنيدملا كو 0 :”دح لاق يم ( قر ) هماقم هل ةماقأو ديحوتاا نم هل الادباو يلاعت

 اهوا ىلا هن تالا را نب ليعمسا لاق لاق بعصم ينثدح

 باوهلا عحر ةادغلا نابأ ول * بانلاب لزأه مسرولعام

 باحسلا رهفكم قدولا اد * ثلم لكو اصلا هتريغ
 بانا وفضو يوطاب دئاع * دتهب ينامز لهو َدنه راد

 بانتحاو ةرحم هاشن مل # نوصم ءافصلاو ناك يذلاك

 بانالا درا عملا بتيط بذعب لوقعلا ينسأ ةداغ

 بايرزلا ىف نيحللا ضايبك

 بائتك او ةعول نم يلق

 (١)بالعلايف ىرقام عرضلايفدز

 أ نول قود نم ثيلأو

 ا اهف 0 لقأف

 عاربتعمس 11 ترا حاص

 مسا ما سس
 باصتلا ع يدتح دحام 2 مو 0 جوتم كاك ترد

 نت

 د

 هن

 تارملا ةيدكتم دور و * ع رسلان
7 

 د

 ةنذ

# 

 تانبن الا ةعفر ةأاهاضم أ 27 رفلاب ىراوما يعم اا

 باوصلاىتطناور ولا كرتاو * انيلع اناا دفلا ىرئاذ

 تاقحالا تلاع فاك بيد د لح

 1 مكنات اهافس نا # 0 انتانب يب رث ذا

4 

 00 ع ع 00 هذه يفو كلذ عشا ال ا مهمانب

 ٠

 بالعلا ْق يزف 5 عرضلا ُُق ترا # عارب عش وأ ترصنا حاص

 لاقو ءاحللاب برعلا ا ّق هآورو ةلءهملا ءالا بالا روهشملاو ةباور نيعلاب بالعلا هأوق )0(

 ها للاحلا هعمحو هيف بلحم يذلا ءانالا بالخلاوريكلابتاحلاو ةياوربالعلاذا



)١16( 

 كرا ةواسلا كلاسعل بحلالو د ش ييفلا 8 5 لا كيسا لادعالو ظ

 ىلع 0 َ نكد ناو سم 6 كلملا كيع م عدم هدب صق ن م قامنلا ا نإ لس د نا ا

 0355 111: لمسالا+ | حيحصلاو ىئاطلا يف 0 املا نك

 ردقلا . نءراتخلا هيلو سس اوبل ءانغلاو كلذ 0 ابل ام هايأ ه4هحدمو ناو نإ كلملا كيع 0

 تاسإالا هذه ماكو رصنيلا قىر# 8 قاطم كوذلا للم لا ٠ ند طول

 ىدتيع اموي دشرلا لييسلالو + وعرف تح اننعال ءرمللو

 ديصملا داؤقلا ىيدعت لاذع دل ه# هيواذعر معو ماوقأ لاق دقو

 م2 هبسنوراسن نب ليعمسارابخأ :--

 ناك لاف يرييزلا هللأ دنع نب بعصم انند_> لاق ةءئخ يبا نب دما ينثدح لاق يم (ينثدح)

 تكا املفربز ءا 3 2ك 0 ناكو سا رد 9 2 270 نإ 2 يب 1 ناسا واس نب ليعمسأ

 هدلو ن أ نال مس ه4ه>دمو ريبزلا ب هولرع م هيلا دقو 0 نب كلملا 20 ع لَ ةفالخلا

 ا ّط ناكو ةيسأم ءلا ةلودلا كرد مو هب ها يبناطاس ر 0 كاد 00 1 شاعو ةدلسعل

 ها كب 1 ا 5 ما قى را 0 ةو رع َك عطقتملاك ناكو ردم احب لم الاطب اردن م ا

 نو نيلمحتملا نم سا رعم ا 5 1 نه هنم هب رت شرف ةعدو نكارع ل عا مان ع ناك نأ نال قاينلا

 ىمساعا لاقحاطتلا نباص ن اك اس هادا كد 851 هلاح غلب ع

 راش لعد هل ليقف نسل "رمال د يي حلا نس رع او دحتلا 2 هب ناك هل يئاسنلا راك ب ل هد

 ليعمسانأ ةشئاع 31 6 ا ل اهل اندح لاق يدا سام ها ند ار ( يئاسنلا

 هقرط نم ادنأ 0 رع ماعط 35د 5 5 انأ نال كإذ بقل عا قانلا زال نر

 ىنثدح لاق باعأ يحن 5 0 لاق شفخالا ناماس ن. ىلع ( نر دكا دك هد هدحو

 ديع 5 ديل ولا 3 ماش || أ ريب زلا نب هو لرع 2 اك تبوصم لاق لاق راك نب ا

 ند نم ةلياةورع لاف هل دادق 0 :أأ 5 خللا ل م ناكو يناسنلا اقل ب 55 2 0 ه4وعم 0 كلملا

 جملا كما 7 ا هللا ليعمسأ لاق ال كيعم ارا لعخا 6 كف اعلا ةناملع ضعبل ىلادللا

 ىللع نب نسا ( ينري>ا ) هب طتسيو ليعمسا فختس ناكو ةورع كحضف طق ةلبالا لبق لطانلاو

 نأ يعد وزذملا ةنام 2-3 نا تول نع 0 ينتدح لاق رسب ر 3 0 لاق كييعس نإ 0 0 لاق

 ًامانأ مه دقفف هديع نودع اكن اد هل ناكوتةلب دود ه4 لاش 1 57 ُْق لس ناك زا راسا 0 ليعمسأ

 عر مهلعمدق فرط ولح ثن دا ىرط هيلا نوثدح لحجر دنع مه ليقف مهع لا 1

 6 نإ 0 انه دص ءاح دق نولوش موقلا لحل عمسف مولع ففوق ل ءاغ سدق أ

 1 :اودعولا قداص مهاب كادهس امهماف تك 0 هللأ 2 لاق ع لاق لل. 0 2 هل لاَ 4 ءع لقأف

 ١

 هللا م نكلو ال لاق سق 1 لاق نم 1 لاق دمث لاق 6 6 ليعمسأ هل لاو سان || اك

 عهتسلاحم ىلا دعب ملو موقلا كو لجرلا مأسأف درق ةينكب كاينكو يب : مساب كايمس امهناف كي د

 م

 0 ا ا #آآ اال222----22-



 يس يي يس بم سس سس ليال

 يي يي يي | سس | | يي يبييبييي إس يب سس سس سَ ص ب!|/ طي سس سيلا يس جيس سس يي سس سس سس س بيسي يي ب ببييييتلتلللللا

 | عذوميف سسك دقو يداكلا برمضملا نب ةحبلط هرعش نك 2 نكارل نك را( 2

 املا فيضيو ةعست اهدمي نم مهنمو ةميهر نبارعش يف ٍبايزلاامتاورخا

000 

 قاريشاو كل قوعتا تاع ارو "ترا كت

 أ| يف بتك دقو ىلع نب ناس ةئبا بنيز يف حافسلا سابعلا يبا نب د.حلرعشلاو مكمل نحالا اذهو

 )١( (بتاكلا سن وبرابخا)ت ضنا رخا عضوم

 0-0 ةممهر نا ا يجو

لاق يودللا رفعح 5 ل ) ير
ع نافهودا ينثدح لاق مساقلا كب 0 1 

 : قحسأ ن

 سنو ينغيو ماشه نب ثرا نب نمرلا دع ن ةيم ركع تن تيب باتي ةكشرا نا ناك لاق

 || ناو طوس 0 هك كلملا دنع نب ماشه اعرخا هيلع ىدعتساف كلذب تحضتفاف هرعشإ

 لكل ويووه برهف هرعش نم ىث يف ينغ نم لكب كالذ لش 5 اهركذل داعدق د>و نأ همد حابب

 ةمدهر نبا لاقو ارهظديزي مدلل ىف املَق امماع 0-0

 تهراام“ هللا كشك دقل ض اماط در 1 تك

 تنيز :تنضر اذا لفل -* 0 م تلناولو

 تهد الو كير 0 #2 اذدعب يب ةميحاف نش امو

 ىقحاللا 0 دنع نب نابأ لوقي تنايزلاب ةفورعملا تاوضآلا تو

 نك اق نا 42 ةفح ءانغلا نم ا

 :ه قرب ءوض أنمأو 2 افع كت ع 0
 ج.س ابلكك فايزااو 0 مول نضل

 جانتت راتوالاو مكسيهاربالا ينبجسيو
 جدو أمي 0 اقريص 4 فادم ريدأ

 وهواضيأناب الر عشلاو مهاربا نك نابأ ينعب
 فني وص :

 جدو اهيبص ناك #* افرص ةمادءريدا

 جزلعو اهفرصي * اكلم هلام لظف

 ليقث ىناث عماج نبالهيفو قحسا نعيطسولا يرجىف رصتخلاب ليق* ىف: مهاربال ءانغلاونابالرعشلا
 أ| بات 0 وكذملاةراتخملاةناملا نم سن وب ءانغيفامم واضيأ قحسا نعيطسولإ يرجيفرتولا قالطاب

 مد( ةراتخلا ةداملا نم م ج يضر

 يدصلا مّئاْللا نم اعونمتءامللو * دوسملا داقرلل يوقلاي الأ

 ةيرملا ةخسنلا نم ةطقاسةلا هذه (1)



0 

 0 قحسا نع رصنبلا ىرحم يف ةباسسلا فيفخ جزه مك هيفو رمصمملاب المر سنوي هانعا

 دس ومص

 انعتم اديدش ادحو * انيزب داؤفلا دحو

 انهم م ىعدأ *اممىدحو نم ت>ح.صأ

 ساو ءانغ ند هيف كشياموهو قحساو وؤورهع نعرصنلا ير< َّق اقلاع لوا القت سلوي هانغ

 كيع ندا 35و مداخل اشر نع هيف تنك اط 2 هفكشي الرخا لوا ليش هيف يديملا تدب ةءاعلو

 اس4 ومص

 يوولاو مطا ضو د ل بليز اما

 ىوخلا نم يربتو حى _حصلا ينضت لد تاك

 ىوللا 0 يداؤفت #* وعد 8 لير

 يوزاو كم اذا كبح طا ةر2*يرذحاو

 أهتم قحس] نع ريصتلا ىرحم ىف رضتملاب المر نينوي هاغ

 سس ومص

 ياو. كلت "قنا < يع .تنز اغا

 1 ا ل

 ا
7 

. 

 ا
٠. 

 حر طا رك نملك 2 فيل كلا نم ناب
 0 رار 1 ره وامر سلو ها

 م

 ادا سابا فر اا # 1 ءاعحا تندا

 بالاو اعم كنده مالاو * يدرلا تاب داح يسفن كيقت

 بذدكالو دولا قذ_عآل * قذداص ئٌَسادوىفكلله

 بيررالا ل علا كنمتاهه * امرحم هذو يف ىغتييال

 7 قحسا نع ىطسولا ىر#م يف ةبايسلاب ليقت ينا/ سنو .هانغ

 دس
 # ريشع تقل امت هقلعت * 1 ىلع يا, ئذلا تيلف

 نيكس هارد اق كلذو ع ةتفدام ريمعلا هل يي

 ةفورعملا ىصهو تضم دق كارما ا هدف يعاشذطا نع اهارح يف ل ليش يلا سنوي هانغ
2 

 »+ بايزقوشلاكل تجحاهما تدباصت #2 ب وب نك أمف ديزبو ةساك اهاعي نم سانا| نمو تايزلا ٌْ



)١1١6( 

 2 قرفللانا و باطخلا نب ديزلا يلوم نينح نب دبع ار جوملا نأ صفح نب ميحس

 06 قي > لوألا لمرلعا قايك ذو عابقلا هل لاقي يذلا ةعيبر يبأ نب هللادنع نب ثرحلا

 ف تناكلا سنو جرخ لاق مكيطأ نب دمحأ : ىنادح لاق يجاطلا هللا دبع نب ةحاط ىنثدح لاق

 ناخلا هيلع اواخددق هلسربالا ساوب رعشي ف د1 د نأ كلوا غلبف ا ّق مأشلا 7 ةئردملا

 يرداال ريمالا ىلع ىنواخدأ يتح مهعم تضهف لاق ريما كاذ ذا ديلولاو ريمالا بجا هل اولاقف

 بارششلاب اعد مث سولملاب ينمأف هيلع تماسف مهليناو اهحو سانلا نسحا نم هنأالا وه نم
 هتنغ نا يلا يئائغب بحأت هتياغو ست سمعا ىف انتاملو انموي انكف ىرا وحلاو

 يجر ام انشيع نم ابانأ دق # ريح نحافسعصم شعب نا

 || نا لاقو كحضف بمصم يف رعشب ينانغ نم رذتعا تذخاف كلام لاقف توصلا تعطقف تبنت مث

 هتينغف هيف تدعف توصلاضماف ءانغلادبرأ امئاو هئابو ىناب ةواقع الو هرلأ عطقنأو ىذ٠ دق 8

 ّْ تضم تح هزواكام توصلا اذه يندعتسي وهو احيطصم برش حبصأ تح هين ددعتساإ لزي يلف

 اولحرب نا فاخاو راج عم تدر رحاب لجر انا زيمالا ءادف هللا يناعج هل تلق مث مايا ةيالث

 لأ كلب فالا ةنالثب ىلمصاو هتليل قاب برشو ادغ اودغت تنا يل لاقف ىلا“ عيضيف

 دهعيلوديز, نب ديلولا ا أذه يل ليقف هنع كلاش دنع نم تحرخ اماف ىاحا قلل تودعو

 ل يَ هعم 3 هتاف يلا ثثعل ا املق ماشه نيئمؤملا ريعأ

0 
 7 ةراتشا هيام نم 1-0

 لَو هاو يع لطام | بهذ د أمدعا يأف تاز تدصقأ

 لعتشاو ىنم ارا فى حضاو نك 1 1 تيس قرفملا الغعو

 نع اهارح ّى رصنتلاب لش 2 يداولا 0 راتحلا ندللا 2 ءانغلاو ىندملا 4 ةهمضهر 5 لا /

 || قحسا نعىط ولا يرحيف رصنللا لوأ ليقث فيفذ> اهدحا نانْطل تاكلا سنويل هيفو قحسا |[

 ْ يملا نبال اهدحا رصنبلاو ىطسولاب نالمر ةيفو اضيأ هنعرصتبلا يرحم يف ةباسسلا لمزر رسال

 وماتعني ثريا ندزلادبعن ة.كع تير نير سعر ا
 رذ الاو يضم دق اهدحأ ةعيس

3 6 

 تس وك

 يلو ىلقع تيسو * ىف بيز تدصقا

 ير هللا تيشتدا 9 اه 1

 ين دب ىنيزاحتف * اهلا بنذ يل سل

 ينرفو اهشانت يف د بوند يدنع اطو
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 دحأ اعموقا الو قذخا دعم باحضا ىف نكي مو دعت نع هتياور رثك | ناكو ضيرغلاو زر

 لصالا وهابف ينغ نم ىلا امسن ويفاغالا يق هباتكودم روسو هرم 5و نسح ءانغ هلوهئمدنع

 انادح لاق عيكو فاخ نب د( 0 الا و ٠ لوا وهو هيلا عجريو هيلع ىلعي يذلا

 سنوي ىف هسفنا ىنايروملا دلاخ نب دوعسم ىندشنا لاق ىبا ىنثد>لاق قحسا نب دامح

 ساجملا كب مويلا ا باط # سنوباب بتاكلا سنوي

 نسسقملا مع ينحأ كوراح * مهام اذا. -:نينملا . نإ

 اوسرك اوريثناماذامعو * - ا 00

 نايتف عمتجا لاق يجحما ةمادق نب مهاربا ر اق دا ندا ن ىحي نب نيسحلا (ىف

 نم ةمود هل لاش داو يللا 0 ىنأإ 3 ةعامجو بالا سنوي مهف ةئردملا لمأ نا

 تأ رة يم 0 ضع لاق ىداولا ل ا مهلا ا أونغتت مط بامحأ يف قيقعلا ن 1

 مهدع ءاسنلا ةعامج يأر اماف هل بحاص هعمو ةشئاع نب دمح 00 كاملا حارم لثم انلو>

 15 ةشملا رو مقا ند اريصق اذ مالا هده نةرفال للا امأ لاقف هبحاص ىلا تفتلاف مهدسح
 ىنغتو هيلع كيا هءادر ىقلاو هحطس

 سس و رص
 هرودو هلزانم تمده * درطم ماقم اذه

 هريماهبقامق املظ * ادع هيلع قر

 ديعل هنأ ليقو' بالما ٠ ني دز 0" يلوم نيئح نب دس 5 رعشلاو يلد ولا هر ةشناع نبال ءانغلا

 01 1 نرد دا مات شاك يح هنو يسفام 0 لاق موز ىنب ل نا نب هللا

 هدسدو ةعئاع ن , لمح اذه نا سنوب لاقف ا ةماع قرش و هيلع وه يذلا ر ال

 .ىحي ن : دمع 000 امدح لاق ةيش 0 [ د لاف ىرهوجازيزءلادبع نب دحأ ) 0-0 (

 ريبزلا نب بعص« ةيالو ىف قارعلاب موزخم ينب يلوم ريثك ينأ ن ١ هللا دبع جوزت لاق هبا
 هللا دبع ىلع مدق تح جر اءمب بعصم قرفف يول نب صاع نب ضيغإ نب دبع يب نم 1

 لاف ةكع ريبزلا نبا

 ةرودو ةلزانم تمده © دارطم ماقم اذ_ه

 هريمأ هقاعف اذ * هادع هياع تركز

 هريدغ ىلالحناكحء * ام مي تبرش نا َْق

 , رك 000 َّق راد # ءل ق را تمعاحق' هلق

 هرب رمد أدوهمت نم رلا 3#

 هروقصترصح ساحب ىف # ةيغ هتييح #

 ةفءاخ تن يح

 هياع اهدرف لجورع هللا لحا ام مر>اال يناف هنارما هيلع ددرا نأ بعصم ىلا هللا دبع 2

 6 ءينئادملان ع هسبأ نع قحشا 1 نع لعنب نسا ) 0 نإ 0 ةياور هده



 ١ .(ذ3*) ش

 نا اوفرع دق اوناكو هللاو ىأا ولاق اذه لعش وخأ لاقف ابنع كدر اهايأ هلأ ءارغ اظ كاش هاش

 لا جرت بالاق دف هيفا هسار.ىو جرش لحي ةاك نو هراد ف 00 يملا
 هن هاد هلع ةمره نإ مهارب ا بحح ال نا يما دق ناكو يناكع ناوصم ابا معا هل لاقف ةمالغ

 دولوم ىل خال دلو كادف تاعجممن لاقف قحسا ا انأاب ةعاسلا هْدَع لثم يفا لاقف ًاحشتم هيلا حرش

 (كلأسا نا ولانفءا عاطل كاف كد ةاشسرا دنع رف ةيواح ةاش هل اوبلطف همأ هياع ردت يلف

 نوقساهبتفرسصن ا الاةاشرادلا يف ىتث ال هللاو ةدحاو ةاشب ف رصنت 2 ةعاساا هذه يف ءىجن | لاقف

 ناكولاق ةصقلا مملع صقف تءنص 'ىش ىا كو اولاقف موقلا ىلا نب جرخف نوقاسف مالغأي هعم

 لاق قحدسا نب دامح ىنثدحو نوره ( لاق ) ةرمشع نم سك رماد ةزيقع نع اك هللاو نمف

 مانق ركسف اموي 2 رش لاق قيل ند نع ةيابع نب بوي.أ نك فاد د

 نأ نوم رب تلق مولا مكشيدح ناكان اضوتي وهو ىلالاقق هك رخو[ كرش اكلات

 لاقو يلا هسار عف رف لتق ديلولا

 اهماظن م اق نيح ديا ا دشف * ىوقلاةتينمسائلاروما تناكو

 اماقأ تح نيدلا ةانق عيمر * لطاب ةفيلح ال ق> ةفياخ

 لاقى هدا لع ا 0 نوكيام قرد نا نه نم رك ني نأ كا يل لاق مث

 يح( انربخأ ) ةمره نيب ءارعشلا مت لوقي ناك هنا يناعالا نبا نع 0 نساعلا وأ اند
 هناريح ىلع ر م ذينلا اه ردم ناك ةمره نبأ ناىرذاللا ى 0 ينري> لاق يل نإ ىلع نبا

 1 يتلا لاحلا ىلع هورتاعف بلا اولد دغلا نم ناكاملف هلزنم لخد تح كيلا ةيش رهو

 ىلوق متعمس اما رهد ذنماولثم بلط يف انا مهل لاقف اهلع
 ٍ ناركساي نايبصلا حايصو * يومل م :

 لاقءالعأا ين 0 يم رثحا ) قو ( اكل ذه هللآو حاشي س ملا ولاقو اوجر >و مهما اوضفنف لاق

 ةمره نبال ىمم يندقنأ لاق راكب نب ريبزاا انثدح

 ينيكسي نم تك اه نإ اكراث * ورح 1 نافراا نط

 (لاق) ع قلاب نف دينح رش : همن رأ الزاب امحنام هيزانح ا نميئريخاف تامدقل كرذك هللا و ناكف لاق

 0 يقفروعتلا ب ةعح انا دشناو نيعسأ ةئس ةمره نبا دلو ىردزللا ن 2 00 يد

 مق لو يتلا هنديصق ةنامو

 يدالين | ف دع رام * ةياقم نذىعا دقىناوغلا نا

 ةليوط ةدم اهدعن رمت م لاق

 م6 بتاكلا سنوي رابخأ ركذ جمس

 هؤشخمو ريزلا نإ وردعل ىلوم هنأ ليقو ص ره دلو نم نايرهش نإ در نإ ناماس نإ ساو وه

 نباوعرس نباو ديعم نع ءانغلاذح اوهباتك نمناكف ناويدلا يفهحاساف امةفدونا ناكو ةئيدملاب هلزنمو

 ( عب ب” قاغالا - ) ٠8
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 عرفلا ند هن ءاح دق ةاغ 0 هلريع هيءاددقو ةدتاور هافلاق يجاطلا نآردع 0 لو ةمره نبا

 هدنع رضا انأو كيدا غازي زعااد.ع نب نارهع تبانأن | 3 هللاو اعا 6-0 لح ردل لاةفريمخ وأ

 يم را( انريخا ( هيلاد.ةذ راطقلاهيلا اودوتهءاساىئذرعنا تبانونا درااع |لاقفدذه كريمي هريخاو

 ةقو ند 0ع يبا ءاح لاق مساقلانب ردع نإ زيزعلا دع نع دو نب ىكىنثدح لاقرب زلا 5

 00 نا فاخايناالول قحسا اياب لاق رغلا اذه نم ينمعأ كب هللا عتمأل امو ةمره اا هءادف ىعءع

 كلذ دعل 4ع لق ءالم عاف هناك لاق : ىنيطعت ال اذس ٠ 4م كي يفا ت16 ذاق لاق كك طعال اذس د ةنم

 5 :أ| انربخأ لاق يحرم ( 0 ( ك0 مع هةقدص را 0 ديدن نم 0 اميدلا يفام هل لاف

 افق ءأ ا 1 ا نباوة همر هه أ 0 هكا دف لاقزيز م || دنع لإ كلل - كيع ىنادح لاق

 قحسأ ا دا ىنادح لاق ةزاحإ 0 2 ىد )ا ا )انحصتا ينرعلاو امهر ا ي* ثرقلا ريح

 هللا دبع نب ناطملا مك لا انأ حد لا ةمره نبا نأ دم نب هللا دنع ىنثدح لاق هيبا

 كك كد 1 او د 0 نا ا امل

 را نو هاو روما 0 اوهام 56 ةعيس كول ليل_ش

 نع

 ريبزأا لاةو ةئيع اقلب ةكا هل تاكو 5 لاق اذه لع“ ندلا تردح امالغ عا اولاقو هومالاف

 لاقف ةئيع اهقلي ناك

 مكحلاوبأاهالطىرا ولا يطا ير اي ةع تنك 7
 00 ني انكو ململا ناك # هل لاقملا نس ىلعاناهل ن

 ةمره نبا للسرتا لاق نوء.يم نب لفون نع ىربب زلانع هبا نع قحسأ نب دا ىنثدحو يم لاق

 000010 اا ع يش للا تمد ةلاح ضو ةيفركشلا تانك ىلطملا 3 ايلا دع 4

 بلطملا نب مكحلا هياع ىوقي ناكامىلع يوقنامهللاو انا لاقف كاذدعب رد ايش هم يلطل تعا ج

 ول نب ”نيعاع ينإ ن» ةارتعأ ىلا ىطخ ةيدرق رم دلو نم ةانرصا ىلإ تطخ دهب زب علا: دبع ناكو

 000 اذ هو>وزف |

 ماع ءذح ىلا نه تاو # ا غاص كود ا

 راقلا لهأ لزه ميف كزاسأ 8. اقاو يدق نع 0 0
 *  اطهاوما تداح نينارع * تمدق ام يلطت لخيلاا| #* اضياهيفلاقو

 [ماوا اا" فزلتج «يدا كنار نايف تدلع تامهف

 نك ى ”دح لاق يعوسأا 7-1 0 :”دح لاق دمحم نب ةريغم ينثدح دمح نب نوره كاد

 امعم يضمو اه 1 اءيعقدق ىرانألا رباك أَو لاق ا ىنطعا هل تلاقف >ا رهاب ةمره نبا جوز

 0 رظإ_ ضد انم هيحاص حا يذلا ل لل ا ا هل تلاقف راس ابكر وت

 1 انثادح لاق دعس 31 نب هللا دع اسدح لاق ةلورإع .ن مساقلانب دم ان”د> لاق ىلع نبا

 أرش ىلع موق هةمره ننا ساحلاق ة م 1 | ىنثدح لاق قحسا نب دمي

 يف ةعاسلا هتقرط ول لجر ركذ رثكتل كنا هل اولاقف هحدم يف ِبنَطأف باطملا نبا مكملا ركذف

0-١ 
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 را سسسسسساساو

 هل اماللغ ماكذا هب يرتلالا 4 هسفن يف و ل> رب وه ايف 0 2 لمعئاش هال ءانأو انا 85-2

 تدرأام يف عمو يشأ هللاو دق يدنع كد وعق عم هماهفأ 000 لاق ىلعلبقأف مهب م "يش

 نت لقف ايش ىلا لعق ىلع ىاأسف نانا ينقل لادلا بإب ىلع تك اذا يح لاق يدنا
 تح هللا د .ءانأا هللا و رف ايار ىلع علطو لاق 55 دو ىلام فات ذأ ري هللاو

 تاقف اهرد يت ا االول نأ معزو يل ىقبأ ام

 ند ها مل * اد اب لأ فيض ىلع نيعي ناب

 نوطاو ءادقالا ىلعاهنم تدصعأ * تفلس ةئس انالث .يدنع ماقأ

 نب مثعو رك يف هل 0 * ةلكشم ريغ رشع تيلا ةفاسم

 نقرا تعاونا 2 نا جل !تاوف ىلا تسل

 نك اهلا, نافيصل كاذ تامه مرك نم 3 1 اع :سضانلا كد

 نوراق ا نم ناما#س أ #5 ا ىوحنام نرد ِ 2 ع

 نر * اوفلس هل ءأنآ نارخ نال

 نون« ريغ العفوتالب ظل نوكحت الأ

 نناطنا تاذ اعادته هام . ملأ ايف هس وو
 هلآ كمفرشم لاق نيد نب ةلودا وكساس ن2 دبع نب دم هل لاق اهدشنأ املف
 ىل وكسو ةلكلا مانعا ةحءاط و ةرارتس نري هللا عل 2 ا[ ذا ترد الم هدر ىددلا:نوعلا نع

 1 هلوق ىلا هداشنا يف غابالو لاق هيعاو>و هرصاأ وذ هب عجوأف 8 طولا

 هانا نم نعا مل ينا مكبلاو ىللاعت هللا ىلا ارذع لاقف ىلع لقا * اوفاس هل ءابآ نآرهع نبا لثم *

 برض يَ هماكب / اندنع ناكو د نب رفح نب ليء.سأ هيلا لزنو لاق هللا دينع نب ةحلط

 دمحم لوسر ءاحو اءمنيب انلخدف لاق ىعداي ةحاط نب دمم ناماسإبا هلابآ نه تينف هل لاقو هفنا
 هوعدب ةمره نا ىلا هنع هللا ىذر قيدصلا 0 نب نه رلادتعوب 3 ديبع نب ةاط نبا

 ادبأ هلل وقتال نا فاحت يت ىضراال هلاورتاماسلا كلتش نو سني سلام كاس ا
 ةماركلاو ٍبملاب لبفا لاق هجدمتو كيلا كوام.لك ليتحمو عجر اذا اضف هانا سدر

 نيثالم هاطعاو ايف ناعالا هيلع ذحاف لاق م لاق ريكالا هل ضرعنال رفعح نب ليعممأو لاق

 نار<نب دمحم حدع ةمره نإ عفدنأو لاق اهاثم زيزعلا دنعنب د#م هاطعاو أرانيد

 هلطاوب غابل | 2 اف ياتو * هقد_ص صاخي لوقلانا ر 7

 هاك اش ثلا 0 يدل الياف * هض ع مذلا ع لال

 هداف نارم ناالا فرشالو * ةراهأ ىذ ىف نف 1

 هلذاوع ماقلا ليل هب ىتثتو # هنيب ةحاس مذلا روطبال يتف

 0 يأ نب هللاد.ع انثدح لاق هيورم هن مسءاقلا نا دق اسدح لاق لع نب 0 ) 0 (

 مهاربا حد.٠ لاق يروساأرفء>نب هللاء.عنيركب ونا انثد> لاق يرهزلا رمعنب دمحا انثدح لاق
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 ةوطاق ىب ا يناذ د مح ىلع مالا امهمو

 اين نت يلا ء 07 تل ىىب

 ابلئاق 0 1 ث ُ هنأ هل لاقؤ هما رظن صضع ن م لاَقف + اعاق نم لا لدحر كالاكا ل بعل هيقلف ١

 هءانلاذتما

 ةيطخح# نا هكا نأ م ري 3 رظل * رمل ضل 3 سلا لاق تل نفل د اا / لاق ىلب ك

 ىلا ة همره نبا ءاح لاق يد كرد ن رةعج د لاق 1 3 0 لاق 0 ) ا ( .

 مط راشيل ناكف هيأأ هعفدق لاع ناتيظ 5 نا هل ةحوز هعم ا قوس ناك لخرلا

 مه ري اف لام مهمنورخأ موق ءاحو لحملا كلذ فخ ين> هب م ةمره نا ماقاف ايارعشو اء

 هيف سانا م تورد اماقحسا اناا لاقؤ هيشابأ عاف م6 5 ا اوهركو هولةثتساف ةمرد نبا ناكع '

 امو لاق هدف سانلا ال عزف الا قدحسا ا ابا يا لاقف اعزافتم اهوبأ ءاح مم امهلفاغتف ةضورلاب لزاز

 تلشو هب مكتتجام بدن دقو لام همم نا نذل ؟ءاح دق لاق ةذورلاب لزاز لاق هيف ,©

 هو : مج ناو كلزيم كرتيو ةنحلا ضاير ن“ ةضورب لرارا يلب >او لاما تدرأت هياع

 3 نوره ريبزاا نَع ءربلا اذه يورو هدنع نم جوجو ها تدع هيلو ا ا ْ

 ع 0 كلج لم لف يبا لاَقق نسح ن هللادبع قاف, له دنع ند ك1 . ملاق هيف دا زف تايزاا

 ةلرخأو هلم عمسف قوح 3 كو 1 اذا لاق عيساااو دن ارب م كيطغأان أ كاذب ىل ةحاحال لاق :

 -5-هكع امةم 3 و ا تك هقفاع كتنح دق لاقو ل ارا ل داعو ا ران قا
 ي :

 دنع نب 0 8 26 ينادح لاق سا هلا دع ك هللا دع كك نحر دنع ينادحو رب جلا لاق تدش |

 ةلايسلاب تدعم اق .ةياحلا ماوعالا نمماع م ف جحلا اني فاو نك ف وع تندرا داع نب رم نإ يرعلا |

 هيلع لخدف هل نّداف رع دع يحأ لع نذات اق اني 4 6-5 لع نب مه 2 اذاف ||

 ع 0 هناق لاق قدس اابأأب ت ”ااعلو ل د لاق فرظ ا صعب كا ذأ هللا كديع انآ لاّقف :

 نيملاظ هل نيامجب نارمع نبا حبصأو ريب نب هللا دبع نب ليعمساو نار 2 انس ا ٍ

 ىلا ثعبأ نأ تدرأ ىل كاقو هيل علظب قرف ها ىتح تجرأ بجأ نأ لاق هل واوا اذ :

 4 غرفف 0 ىلا ناعلاظلا اا ريصاو اهماع يغهال انهه ىآ مع يفوا ىلعل قحدعل َّك نيكتا :

 برقلاو بحرلا 2 تاقف انلاح 0 ها ._ انيه نوهيقم اناؤ كده 0 اماع الراو كراد :

 ىلا تاحذو هنأ اف ه1 ت1 اخ دع ةيلكد دع كرش نأ َق اط هتحوزو هل د ادلاو

 هب تعلو هر اف هئم 5 كلذ ريغالو 4ف رطالو كا 0 نو عش هق تشااف فاقد ا

 قواد كلان مع لل لس الدإ ع فقو ذا قرضا رودأنأ انيف لاو ا دنع ناك جاحد عم عم هيلا :

 تح رخو هربظل هحر طف هب بهذو مهارد ةرمثنعلا - 16 رح رهو انآ لزأ إذ ىل فاع ل ا. |

 هالوم فار املف تيرد ن 5 او هللا دبع نب ليعسالوه 0 1 3 ءلا ا حاور لأ كغ

 هدنع تردغتو ىنساح انى كماعأا نأ كم ءلا ه.اعاف قا ةحاح ن م له ل يبحرو يناءح

 0 ةسوج 0 تدع دايع تنب ةمطاق بور كعم كك ران ده 35 مهرد ا ناكم ىلسأ م
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 هلئاوغ تقاحاق لدع ةرثنإ 2 ةةخوف رش اك ل

 هلتاق كنأ عوذلا اذه معو * هيدخ كنافورغ رمل لع دقو

 هلك !لقم !اب شاع ّت> ضرالا نم#اهريذ :و رجح ضرألي اءح اهللا كي

 هلئاسو كيدلىرقلا اذ عفنتو 2 1 ثنا ىذا 2 ا : :

 هحدمع اهف لوش * شكلا لولطلا 0 اح وع * هلوقدب هحدم ام اضيا هدشناو

 كيلا بط دا دجال س22 لتر ا
 غل رمل * هدمحي قو رعلا يدم ضخم

 بهذلاك ناس اءافصولاو #* اه :ءأ يف ل_ّلا ىهاولا

 تفك 2 ىائاورل مك د ادجحو ادحم

 كنج لاق كتجساحام قتلا انأب كب احس ةءره نيالا رشا لاق تمر نا
 الأ اهدص الو هنهر الإ الاث يل! كرام لاق كاذ اق 2 تاو 22 ([ 2 كوله ادع

 كئ.د امو ىرسلا هل لاقف 00 3 مد هل ناك يت > قيرز نيا ىل لوم ىحي ؤأ لاق هتفلك

 هل تلق: تفتش كفل لاق مل ا ماقأف لاق كنع زعو ل> هللا اهاضق دق لاك راف ع لاق

 اهف لوش ىلا ه«دنصق لاقف هف قوشت ا وعش كل

 حاتم ”بلقلا قاع ةباص تجاغ . + حاده نإ لك هيف وتما1 ١
 جادخإ ريغ اما راشنعلا هم" © تءّطو دق تنفلا نأ رخام

 جاح واف ن ز> نمفراعالاىلا * لامن هش رفلاب اهفئاوشتفش

 عاندو ع يدب نتاسار < ةسلوطر ها -
 يرسلا حدب اهيف لوش هرعش ني ةلييوط صو

 ىحاهلاكناسحالا رك اذلا حداملام 00 فوس يناف يرسلا امأ

 2 >او يذاَشا ه انأ تلف © قذاتلا هللا دعب وه يذلا كاذ

 جارساو ماجلا هيلا جاه * عزف هجاهام اذا رححم ثيا

 جاححو راما تايحاصم # احدم فط_صاامت كنوحال

 جال كللا تال ووتر لا + مسطل نكد 0 ا
 حاتخم دنعوأ 0 "يرصادنع * تفاسدق م ادد 0

 0 هلك اع صرعلا راكد ةابد م زهع رانيد ةنامو هند ءاضت يف رائد 1 هل نا

 قدزرفلا لاق ةيدهلا ةضارعااو ةيده اهم مطى دهب يأ اله امم ضرع هلوق هع ىلع مدق اذا رائد

 تللملا ديع نب ماشه وحعم

 ا و ةمهز ةئيدملا موي * انتضرمعيتلا كتضارع 5

 نب دمحم كالام 1 قر لاق نوء.ه نب لفو» ىنثدح لاق ريب زاا انثدح لاق 2 قر (

 ةمره نبا لاق لاق ةمره نب ىلع
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 يرسلا عم تنك اق سانأا يورأ نم 001 د ني نفاس ااينأيلا ًاعظةنمناكو قيرز ينأ نبا نع

 كمنعام لوقأف هلع دشن بوو هم ره نب ىلع نبامهار "ىلا فوت نك ماعلاب هللا دنع نبا

 ك4 ةمرعب نبا ىلإ كلدي تك ١ تنكشف قطا الامانوملا نم تاك, نا تفاخأ كوقيف هيلا: تتكتزا
 كةنعام هل تاقف حبر نبا هيوارهعمو ىلع لزنف هيل|ضخشف باغ مْ هم تاتكبالا هيلع مدهش نأ

 باتكلا نمهعنم يذلا لاق كيلا هبت تك امىلع كمودق ىلع ص را نم وهو ريءالا ىلع مودقلا نه
 ةمره نبال 0 ع سانال س احو كلذب رسف همودشب هتريخاف يرسلا ىلع تاخدف ىلا

 امدجالاب ,وط حب ر.نباناكو صهر أا مهد أريصقةمره نبا ناكو حي 1 نا هتيوار هعمو هيلع لذ دف

 دقن | لاقف كءاع هف.تننلا | ردش: تلق دق ينا هللا كحلص دل كَ مْ * يرسلا ىلع ملف بايثلا ىت

 اطوأ يام .دقحتير قا هدشناف ساحف دشني اذه لاقف

 دويع نود نم هلئان امك * دوم ايه احوع

 دومعم ءاد ىفشي كلذ لعل * امرازالا طشذا دوم مأ نع

 ”دوعلاب لظلااذ الو راهنلا سُمش * تفقو دقو ريو دعب اجرعف

 يرسنلا حدب أف لاق م

 دول اودحغلا ف ل> تام فرعلاب . * هقفدت الول ىذلا ىرشلا كاذ

 دو.عمريخ دمعإ كف عسسل # ايدت# هللادع نبا كدمتءي 0

 ديحاقملاموكلايرذنيمعظملاو * مهبثاغتسملاةافشلاةاسالا نبا
 دوقلا اماياغ ىلا دايلا قيس * مههوقتاريخلا ىلا نيقباسلاو

 ديدارقلا سورال ةكم ءاحطب * مكتيتمءاحطيلاحطتلسم نبا تنأ

 دولوا مكنم دلاو اهزاح دق * ان ”ودنو امدق اهباقس مكل

 ع مف همهم زاوجأ #* صاقانب فلم كواحر 7

 ديضانم مهد ىف كامرا وكر 0 ًاضرتعم حال ضيموىناعدن 5

 اهوأ أمق مف هحدم ةدرصق أ هلق

 هلماه لوس نيعلا 0 تغنقو هلعا لم كا دق لاط يفآ

 1 است فيكف طدعش يوب ىماسإ * تاندق ةواهافس ىماس نع لئاشت

 العا لمح دق لي 1 وح * قطان سيلو قطب ووجراو

 هلاك لاش نم لود هتنع < ةنعنإاك قولا ظك ىؤنو

 ىرسلا حدع مف لاق 3

 لاق قدح ةيبام 131 ايان“ هأ) ىذتلا ىذا لضاولا رمال قف

 ءاقارا# تطاح ا .نينع رتخا مك © . ىدتل نيم تالاملا نع .داوح

 دوم روحا نوركاباوع رزق ا ةلزم لالطأ تيحر ان انش

 هلطابو مع ا حازو اوشاعف * هلدع ةماعلا لها نع 0 ىفأ
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 مدالا د_يجالا قلاوخلا ىديأ *« الو نيقلاخلا ىدبأب شب الو
 ىل لاذ ةمره نبا ينيقل لاق هسبأ قع هلا د ,ع نب بعصم تعرفوا دف ) يح لاق )

 لو توام ةنذ1 نأ طلسم مس

 تامل ندع مل كان 16 كيلع التخم كل اق

 تيائوا تام كلا اذام ماو 2 2 نب بيعش بحيصت م كناك

 كال 0 5 يناق ا 15 ب م فورو يناقأ قحسا بأ اب د تل لاق هللأ كيع ب تبوءصم يد

 نع هللا دبع نإ تهدم: نع ينبدملا بويأ وبأ ينربخأو ( حب لاق ) كلت هنا.انع قاور 00

 نإ معا | نياحر نم مر | 0 ل طق 0 5 5 ةهمره سا لاق لاق ناَمَع نب تبوصم

 هتاف حلا ف مهار ؛اامأ 5 نب هللا دبع نا 20 ةحلالط نا مهاأر و عيطم ن , هلل ديع

 تقوأاذه س م 000 1 تدراف م اعطلا . ند يش لك تدنأف قدسأ يأ ةفامض 0 هحأ لاَقف

 ميح كل تدخأ ترش نا لشن 5 هاا ل ولا ام تا لاف ةعقر ىلا مالغلا نع مر

 مالغولاج أ ةعبرأ قا ءاعرب ا لاَقؤ 4 يل ف اموتاق ةمدقلا كَ .طعأ ل ناو هب كا

 امو راثد يق 7م ىناطع اف حفلا 0 ان:تاك دب كلاع توقو كتوقو هيلا جاتحي امو ةلظمو لاح

 هلزتمىلا ل> دف نآفعنب نامع نب ديلولا نبا رثب ىلع شاشمع هلزنم يف هتيباف هللا دمع نب مهار د

 اون انلزنم ىف انيقبام هللاو ال لاق مثىلحو ريناندو مجأرد ن نم رص لا تا نم ةمزرب ىلا جرح م

 مهارإ مد لاقو اهرد الوارائيد الو ادح الو أع هب ىراوت ايون الا

 ينيذؤي دق موللاو ءد مه كعل ا 3#

 نومأما نامزلا اديه نيل ف تلك ته افا ردح
 ينيقبتساو كا موالا يعد زا ا 0 تره أل تق

 نيقيلا نيمكهديعاوم ان #_فلآف يدقلا ىف هانربخ دق

 نومي . ىوقلا م 0 ادب 4 136 1 هع را امر 9 د

 افلع 90 نار نإ ١ دمح النأ 1 0 مهار 0 هللا دنع نع دامح انثدح ( نوره لاقو )

 فارجو , 0 ا 0 الأ قحسا | 3 0 َضظ نبا هعمو يرخر لازب زع ءلا دع نإ دمدعع تام

 نانو نأ ىلع فقو يح الوسرالو لا را ةمرهنبأ در هوجف همنا هضر ن 1 52-5

 0 ىلع هم رهنبأ ليق :أف كاندز اه ريغ يلا تدتحا نأ لاقو اه ماع اع لب الا هيلا در هتلاسر هغلبأف

 اذاع لاق 00 0 4م 7 و لك ةءادالو ا ايلا ع ناهناق يع 0 هل لاقف زي زعلا ديع قربا

 نوح أمف عف 0 و عود - رفح رفح نكد ةم له نءالاقذ هما طوةحرسإ كل وهلاق كرامح يف 2 طع لاق

 ىرهازلا هللأ ديع ب نو ىه ىحي وباا 1 لاق واكتب نا ريا ل ل لاق ءالاعلا ىنا ب ىئرخا
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 اقنرإ ناحل نانا دب نك لا اذ ةكرع نأ ردعأءاعأ لاك لعصت نع ينيدملا بوبأ
 2 ةمره نبال ةديسصصق خاص ْن صاعيندشن أ لاق اص نيب لعب نع 0 ا 2 ) 0 3

 رعش يف ةد.دقلا هذه ذأ مو ام .م تاسالا هذه 1 0 7 أمف نمل نيعبر ا 0

 اطوأ و بايلا اذه ىلا يذورءلاانيزر مدقت 1 ا طابت :ك الو ةمره نإ

 قل لاوحالا هدر كال هنا زااعلا سر اديبمأ ةداودمسرأ

 يمءدالا ةياور يف امد>وو 3 نسر و ةدتسصتلا نأ هرب يف ىلع نب ئى 5 اَذكَح

 الا محمي فرح اهف سياو كاذ ىلا ةجاحال انهاه اهتحسنف آني رمثع ىنثا تكلا نت انربكو

 ا صو فاالاب اذالا يف اهءاف ىللعأ لثم ءاب ىلا ناك. مهريمدت نم باتكلا هيلع حاطصاام

 هتباتك ىلع باتكلا حاطصأ امناو فلالأب ظقللا يف قيةحتلا يف وهو اذه وحتو ىأر لثمو ءايلإ
 ةدنعقلا و انرك ذ ام ءانلاب

 لاخلا لاو>الا هدر لطع٠ #* للطلا سراد لحمة دوس مس 7

 لولاك دولا داعو دودشلا ءار < .اهملاطم اود ايلعأ يارا
 لكرا عقلا لاول الامد راوي هن هل ءاوممالا اذ ةلذو ذاعو

 قع 1 لك اع ارد رددلا ايا
 للعلاو مرصلل اهاهأ اعد مهس * اذ راطو ًامدس اههاومأ داعو
 ةمراصلدوألا ةهدوس لصوام

 للعلاةموح اهدر دروال ماحو #2 مدص ءرملا ءاسو دصو اودص

 ءاملا عقنتسم هدرلاو يناثلا برعشلا للحلاو هنرمعو هنرثك ءاملا ةموح

 لسعلاك هللا رمعل هدر ءامام * ىلدع اهؤام اهادر هؤاحو

 0 حاط هدو هاعد امل * هيمسم كاس اما مامقعا اعد

 لصولاةعوللا لهالءادمرصلاو #2” هل -ن ال سا در اولواحو

 0 طاصىلعأ كاطعأ هللاو * ةمركم لك ىلعأ هللا كلحا
 هك هداك مار 3 0 2

 كلملا دنع نب 7 ناك لاق ةشد> يبأ نقع ىنيدملا بوبا وبا ىنادحو ( ىلع نب ىحي لاق )

 هدعاوم 0 هدرأوه لهس

 هيف ةمرهنبا لاقف بيدنلاو رعشلاب ًالاءاذه روسملا ناكو ةمره نبا رش بيعي يموزخملا
 محالا نم اضارق لكني الكذ * يمج نم كيب ل نم هزلأ ال كاإ
 ماو نإ رقلا ىذا دنقملا ئثم 0 5 9 5 كيبط قدي

 مذولاىوقدتم تدصحت:-اوىلا # هتماعن تفخ وما ام اذا يف

 مدقلا ىلع ىلبي ال ماا قوط
 ماكلا غئاصيفاسل نكل ىافك
 عم وذو داب ىلغل وذل اللهد

 4 3 جاد لك 6 ُق تدفع

 2 علا 000 ال وسما يفا

 1 ا هظرقت تيسمأىذلا ميدالا نا
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 لاق ناركس ةمره نباب ىم اذا زاوللا لعجف لاق نينامث ةمره نبا برضاو ةنام هب يضاف اياك
 لاق ةبسش نب رم ديزوبأ ي :دح لاق زيزملا ديع نب دحأ ( ينريخأ ) ةلاملب نيناقلا يرتشي ن 9

 لاو ةيزأ ة 4م ه ا 5 ا هم ره ناد ةيوأ 1 0 نا 0 لاق يرافغلا ا 1 ا

 ًادحاوت كرو احاول ا 0 و لاما ةقمبلا ن واح راك بهذا راح موب 2 يل

 نك اانا اف هددع سمان اذ دف 0 نا ءادءطس 2 0ك نسما روص# ىلا ارض و - ايرمم مْ

 نب لصف ماقأف | أ هل لاق 1 * ةلك انماكي ملو نذأف نذأ هل ىلوا لاقف ةضيق لع زوامتتم الع جرخ
 | ماك تانبأ ل 3 يناب م لاو كتداح قحسا ا انا كنا اح ع لاق ة هم مه نا ىلع لبق ام

 لاَقُذ اماه لاف وا 6 هودعو نسح 0 نسح وس مهارباو نحو هللا دبع 3

 0 تدمج ىلإ بايضلا نجا د١ 6 ةدقق يلوح مشاه وس امأ

 بدسدح نه 0 دنا وع الا ا داع ند مهم بريرب اق

 نهو ىدم مق ندد نك ىلع د هتطع ند الاس ضو كاطغأ هللا

 هذه ىرا مييهاي هل ىلومل لاقف لاق رانيد تاهو 61 1 نر يأ نبال لاق كتحاح لاق

 كب اح م 1 لاَقؤ هب ءاح ىد >- رصعلا | ءلص ف لاق ه_ةح 0 سرعه ينأ نبا يناف ةلغبلا

 نبا عب متيهاي لاق مث ءاحش هحتاف لاق مأ لاق ةمره نأ لك فان 2 كا يبأ نبا

 ةمر هه 0 7 18 2 رائد 1 هدزو 1 رازيد نيسمحو ةاع نيقناخلا رك ند سس رعضم يأ

 0 0 هقلف هدنع ا لاق ارم : أرانيد نيثالثب هك نا 0 00 لا نسمح

 تأ هما رظن صام يأ لاق هتموهمو هع ال بضخ رعشلا هغأب دقو هلا باب نسد 03 هللأ كيع

 كل لوقأ يذلا ىنكلو هللاو ال لاقف # ٠ نك ىلا ندو ند ىلع * #* لئاقلا

 0 >| يف اهتاوع وجرأ د ف هم تنأ يذااوال

 ينأس الو يىلوق هدمت الو #* هل تدمع 071 تدنأ دع

 نءالاب دوعلا *يرب تدمر دقو د الدتعم ما 5 مييتمإ كت

 ندحطا هجوأ ي 2 ماتقل ملا اذا ةنحعمم م 0 تري آف

 لاق ةياع 0 بوبأ نع هسا ن ١ ءقحسا ن داح ينادش ( نوره لاق ) دلو مأ نسا ما 7 لاق .

 يريغ قسافلا دآر اام هللاو نس> نب هللا ى.ع لاق ديز نب نسح يف رعشلا اذهةمره نإ لاق اا

 ْ هيلع بضغو هنع هءطقف اقزر ة هيم ره نا ىلع ير هللا ديع ناكو 5 0 ع

 دكف هفاخو هينتحاو هأضر ند ل لد نق و نأ ال طو يحأف رذتعل 1 :

 ناكملا كلذ 2 هريغ دحال ط سن ل و رئاار و يي هر رز لع هللأ ديعو ةيشثنع 6 3 كليا ءاش 8

 هلع درفدب أف هل قر هللأ دبع ناكف يذلا عرسأو ىغاصتو ذفنقتو لءاضت هللا ديع 1 ملف

 ىو تنأ نأ لاق و ىللعو ىلع نسألا ل اذهل ندو نع لا ٠ ترراشاب قاف لاَقف

 كبحأامتللاو لاوو كلدعضف مط 5 نوراقو ناماهو نوعر و الا تدع ام ريقلا اذه برو

 ير الق ةزاحا ىلع نب ىد ) قرا ( هّنبأ 0 4 اعدر نأب رض ا كك اه هللاو لاق انذاك الا

 مس

 ( عب ب” قاغألا - 5
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 ىركلاو هل >و ةعاتم 2 دق وهب انف ةني ص نم لجر نم ىراكاو ريح ب هللا دبعيلا مهلقتيل هلايع

 كح ولاقف هحولا مح طقس دس هللأاو ىددتع ا أ لاَقف هلقيدص ا ذالك رظتني

 دق هم اك ن 1 دزت ال ةثالث يه انا لاقف بارسشلا نكمي ا ماعأ لايغا مدغلا لثم كلع انا رمل

 حرطف نار داما اص ردص ىلإلا نم يغم يتح برش لزب مفذورظن, فوقو مهو

 هاب ارجع 2 فاق نإ الاقفةسا ًارعفر اور ا 0 هتلداعو لما قد

 لاقوام || هسأر عفر ةناياالاهذم هياعتالتولذ كاسدو كيد ل ديلا اذهكي اع انموا دق تلاقوهلدتو

 ناصمإ ا ماطان و براء * ادعو رغلا نيل. ىتسنال
 مح لوَش يبدصالا ناك لاق دال نإ يد ن ا د لاف عبكو كا و 7 0

 دمت نننورهلاق يرذعلا نكدو ىناثكلا.ليفطو ةدانم نباو قرا مكحو ةمره نبا ءارعشلا

 امره بأ رمشال 00 ةفاره نبا ناك باقل اعمسا نب دحا هولا ةفاقحتورا ى *”دح كلما دبع نا

 لاقفذيبتلاب ةمره نبأ يعدف ةنالاث 0 اًقسو هم ركأف 00 000 أ نا وردوعا نأ ينأف هب

 بهذامالغا لاقف هرهظ نع هءادر ةمره نبأ عزتف اند دقن دق دشار 3 نب ور“ ىبال مالغ هل

 نب لفوح نبا ىلا ءاحولءفف ذنب انتثاو هدنع هئهراق ةئدملا ناك ذاذ كن وح نبا ىلا هب

 000 طمس لاف و ت11 كوادر نيل هل كاف ديلا كلذ م اهتم نرخ لمح دشار لأ
 نرلا دنع نت رم نبا رعلا دنع نإ لعوسأ نب رع نبا دق قدح(نؤره لاق كنسي ف فضأو

 يحاطلا نار4 نب د ةهره نب حدم لاق ليعمسأ نب زيزءلادبع ىم ىتدح لاق يرهزاا فوع نبا

 لاقف اضيع ةمره نبا ناكو زيزملا دبع نب دف حدف هنع بحيتخاف عبر نباعمحدلاب هيلا ثعبو
 امقل وش يتأأ هنديصق

 ىكتشملا ديدش ينفعاضت ضرص ينفشو تيذح ذا كت وعديلا

 ىتترملا روعو يف حاولا يود يتقن راوةشندملا رلط نعت لبحو
 < رملا معرك ايوءاخالا اذاب 0 فانا ىقؤ كاخا تبحاف

 يذقلا كتعهوفصب تضو انؤذ #* انتب ةكع سبص تيفج دقلو

 قىودشل مراكملاو كلما مع # 0 ودعا ةمسعلا دب ٍِ

 ىمر نم ين ىم رام باجل جوض * اهتاضقو يتجاحم نيمرئال

 -- لاق تقولا انقل نا ادع انا كدت ام لاقت رابلا مدل ناواس نب رفعج ىلا 0

 3 فانا 4 تدر تايبآلا هداهم ةم سه ن ىنى> دم دق لاق تح امو لاق ىن قى 1 0 امو 1

 اف 4م صم 2 ا و مد تامل ثءع ظ لاق 0 0 مف اف ١ ا ا مو نمو لاق 20 3

 نأ نع ةمثح يا نب دما :لاقو * هلها قابلا -تروو تام 00 اح الإ اين منا

 ىد عفت ال لاق 2 مثهرد فال. ه رمان ) 1 ةع>ج اا ة 4م ىه نإ | حدت 2 لا ثادملا ن ,باكأ

 دحاذه كحبو لاقف هب مرغم يناف ب 0 ل مناف ف ا د نا لاق 0 0 لاق

 ةميه نبانالانا نم ةئدملا ىلاو ىلا ب م : لاق نيئمّْؤملا ريمااب ىل'لمتحا لاق هللا دود نم

 1_1 ش1 انا 11 ا ا ف لا

 0 ل د ا - سس م حس د :٠ بسسس ب بس د حس ب د ع عج هس سس سس سس بباب مما



 كات رتل 0 3 وسد و طا هل وللا اقل هو علل ١ دكر ا تا فن ل اا 1 ب 6 دق 2

 ١0 |

 افيفخ امهرد ةتيطعاف“ يم نأ كل هلت تاّقف لاق مهرادلا ل 0 ينادوبع ىم هل لاف تطال

)١٠٠١*( 

: : 1 
 أولاقف ي 1 ىلع ادعو دنع نما م لا 0 نولب هنتثع نقرر ق ف

 7 ىعدب وهام هللاوال اولاةأ شيرق يف يعد ها مز ىذلا لحرلا تاو ةحرابلا كفيذ ناك نم

 8 رع دن نك وو سا نر لا لج م سرق أ يدك نر
 0 ءالعلا ينأ نب يمر اا قرا هيءاتكحو تادع كيكو كموره تا ورشت الا

 دغل هللاو هدا .م نبا لاتذ ةمره نإ جدا م ل ىتا لاق ن ردك لدا 7-2 لاق رييزلا ىف ع

 ٍ هللاو 0 ةمىسه نأ لاَقف ان اق كلذ سانلا لحق دقو يىحات نأ ل كاقلأ تأ ا 0

 لوقا ىذلل ىنا لاو ةمىيه نا هل لاق 3 ” اداح هنلظيوهو هج هيلا توعدام

 موشملادعلا .طلا_ حز اذا ىقناو اراوح نوممل يف:

 وم لأ موب ينوام اذا #3 لقاثم نان لا يفاو

 مقع سوس أر اىثفي تشب ا تونه 0 نالاحر دوف

 0 1 املا تلقام كلذ نم الأ ا ءا 00 :ع لهو ةدام نبا لاقف

 0 نإ او ةمره نا 6 كا 0 زيزملا كنع لاق لاو لع سا 23 دع اد لاق عكو

 لاقو) 2 2-5 3 كاقل 1 0 ا همه ند ةدايم نس لاذ ديلولا م ب عليج

 يرافغلا همل 00 ن”دح لاق 5 لا ناماس ن ردد نب لع اكدح كالملا دع نب دمحم نب نوره

 | ناكوج بهوم نب فسوبدفو نيف ن ناكو ةنيدملا 00 نم ةعامجىف ىدهملا ىلع تدفو لاق هسا نع

 : و دعس ىه لق نكد ىلع 0 اا هم ره و اعف ناكو لفوت يي نع مشاه ينب ؛ لاحر 6

 ناكدلالا.> اذاو انوذرعدق اوناكو ناطاسلا ءاربكو ءارزول !|ىتا انك دقو يدهم 1 50

 لقأف افوذح رباط 0 هب رد ذأ لقأف دربلا ديدُش تا 66 ف ةعملل يفسر هيد ناد لحر

 0 مهرد كمامأ سو هيلع هللا 0 هللا لوسر# ن اان ف نويل لاف انيلع ةمره نبأ

0 

 ا انعاراق كدحضاو اندحو 2 هخضع لاق 50 ينطانا قط ىلع امطان 3ك ىرم

 ا كلام اناَدؤ ه 4ق نطل اد تابقأ مث دواد ن ١ واسوا هللا ديبع ىنأ نيريزولا لو 0

 أ دحاام هللا وف لاق كنعم لكلا انك نونظف انيدبأ نيب فاانلا نوريف هباكاو اذه ائياع مدع

 0 2 لاق كيدي نيب هعضف هللا لوسر مي نباأي كنم ةيلللا دلَشو ل ىلوا

 | اذك. ءانعدأ ىعدالا اذهب ىل اال هنأ تماع دق لاف لاق هيربزذ رذ 5 , اب تنأف لاق هللا

 1 نقم 6 هحر 6 الإ ةهاس هل 0 4 نيماف وان 4ب 2 ىتاثو هل هذ 2 قرطلا 1 مْ 2

 ١ ةمرهن ١ ناكلاق ساطس أ نإ 0 لاق 5 يمهدا ةقاذدوب اىنثدح نوره ( لاقو () اهي 5

 هل 0 | هللأ دع - ماه هل 0 هلل 0 ةلاسلاب وهو نس نب هللأ ديع 2 *اف ذل كاباورتشم 0 برب 20

 ١ تصقنوأ ةدحاوب تداز ن وكن نااماف.لاق تئش ايءار لفوز يتق رف تق رتفاف املع ةح حاسل' يعرف

 | كالابعلقنا 4.« ىه نرأي هل ل مو 0 3 ةنسدملاىل 0 "ا م نام تا لاق 00 9 هد

 أ
 ا

 أ
 ا
 أ
 ا
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 ماشهه بأن ع يناكلا م امه نب سايعلا كاذ 1 نع 90 راق 0 نع ءاللعلا َ نإ ١

 عسر ليذطا نب ة « سه نإ لماع نت ةعاس ا لع لب مهاربا وعام ]و 15 تناسلا نب دع نا

 1 رت لنعأ رهو رهف نب ثر ا ند 0 ملص لإ م

 راثكا وردنا نب كلام نب ردو اك يرعى” كلو لبق دقو نشا رق نم دعي ل ءدلو نم

 جلخ اوه ثرحلا نب سدت نيباسنلا ن. ارك ذ نم لق ريض» نب سايلا نب 0 نب ةقارغ نإ

 يباطخان رع فاحتنا املف نزا وه ن ؛ ركب نب ةيواع٠نب رمدن ينبىلا اولقتنا“ منا اودع ف 0

 لءجو رهف ن,ث را ىنب ىف مهننأف ا كي اعلن ين 7 مط ضر غيل هاد هللا

 ليار نانو رصن ينب نموا ودع ن ءاةعم [وناك 00 3 1 5000 ١

 ملو َكلَذِب ودق جيلخ اهدحاوو جا ىلع ةئيدملاب اولزن مال جاخلا اومس اتانولوة, ةئردملا

 مهنم هيفن جلخلا تدار انا ررعالا ةمره 4 لق مع ةمره نب مها ايدل ناك ىعصم لاقددع ةئيدملا

 007 لاق من + ماعدا يوب ملا : الا تتم: لاقث
 اذه ينكح نسا لااق»» ىنك !ةظاس نم 0
 اك تقلا ةوعد الإ دجلا نمد مكلبق موقلا» ا ركردت مو
 ادج دج مكل عرصب ملفمبخو 0 مهدج حافر هدلا ىدايأ ىذ ىلع

 ثرحلا وب قن لاق ىرافغلا ةءاس يلا نع ينئادملانع ينيدملا بونا وبا ىتثدح ىلع نب ىحي لاقو

 : ١ لاق 18 0 نءا

 سايعلا قئدح لاق بتكلا يب ٠ نب ل 0 اا 5 ) هتعاس ىف 00 را لاق"

 3 جاخلا ُْق يعدذم ىه ءايعدأ يد ب رعلا م ملا 5 لوس ة 4م ىه نب اناك لاق هب هسا 0 0 مه نب ا 1

 ندر دع لاو راك برز انج ال دلل نا نييعرمطا (ي :: دح ) ش 0 ءايعدأجاخلاَو ظ

 نسح نبل دبعت وزلاقرس تا رامع نب 10 نإ ةدم .ءينأن ١ هللا كديع ىج لاق ىلهؤ ءانأ ركب يفآ |

2 
ِْ 
 دلما ا نا كلحلما نس نإ هللا دمعل هم سه نب الاقف يس 3 0 08 هاما 5 0 |

 مهارب اهل لا اةفيملسالاهلنذأف هل قدا ن دحر , هللا دنع هل لاَقف هريخو يربخ كربخأ نأ 1 دلو نأ

 0 3 0 يماس الا ذه تفيضلو 1 3 0 0 ل فل تحر َّ يفا اةمرىهنبا

 تشحو أف ىلدوذءاغييفاضيأ ثح 0 ءاشام ا نه تود 8 قهر لا رؤ ىلزي>و

 تشحوأف 100 ءاغب 0 تدر ًَّ 2 - مل قا هدنع ن 0 تودع مْ 6 ”رمأب ا 2 هتفذق

 0 لاف نما نيلب ين ا هتفض) 0 ن٠ ريخ رغلاو نيللاف ىماسالا تفضول .تاقف

 يملسالالاقف هل ا هل 5 هللاةف تاعقمل 0 ا 0 نأ هلو كانا ىلا هللا تا

 ىدنع اه ربع ناكول هللاوو و 5 فلا ةاشلا هل تك ذف شن رق رو ند لحر كماوعن .ك : ه ينفاض

 ةح رايلا كفيض ناك م اولاقف 1 ىلع ادغو يدنع نم ادغم ا 3 7 نيح هل هتحذل

 سال ا دع تاني كارو دا رجلا اوال اولاقف شيرق نم لجر تلق
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 2 ل 2 12 712 1 1 الانف 557 1 17 75119107011-11 زا شل تساهل نضال تن دن كات ل لستات نقلا

 هدعو ع يلق لذلاتاذ لاصو فار <29 لدي هاو 21 1 ١
 اا رظت ه١ نيخح ضحمو * | ماع ودغا صراق اهاذغ

 نبا مهاربإ قدحسا 1 0 --_ لاق مهأرب | 0 فاسو 0 لاق ا ذأ وصر ) نار ( 1:

 ينأن حياف ائياع مدق دق قثمد دن> ىلع د.5رال لماع او ىحب ب رفعحلا ىلإ تك ىدهملا

 2 ل كلا هضاخ و كال ل2 نأ و هلف ا ءانغ 2 فدو ه> | نها 1 اع 3 ءاروعلا

 لحر ىلع دروف راندفال | ةثالثب هل ىعأي ديشرلا ب اتكب حيلف ىلع درو نأ ث أ يف انمتمتسا كدب

 ير ,اوح هنعدخاف ا هس ثالث يدع ماقأف ا هان دق 1 ينربخأو سانلا ه واقل قر تحذا

 0 ديز نبا يلع عم نينخملا نم باش انياعمدقمت فهن وي لاق قشمدب ها ترمتشاو ه4وم ناكام سا

 حيلف ءانع نم ينانءؤ قأ وم هل لاه رم طاطق قحسا 231 ةسدنع مدقم كاك 22 ينارأا جرفلا

 يردص مكنارحبب قاض * يرذدع ىلقا نعلا ة ركاب

 ردحبلا نم لصو هلأ َى ام د 06 وولاحارتسار هاا

 ا 2 7 0 ذاقر 0 قدحسا قر اد 2 1 ا ناي ءالم لإ رأ مق ل لهر فيقخ 0

 داق ٠ تيه د لها 20 م 7 كعلم وشم دب 1 لاف
 6 ف ى

 -- 4 را ةناملا ند سس وتجول

 ادحو كب يلقداز ينع كبانو * يوبلايوذىل ب يذناانام طافأ

 50 ا * ؟ريغدو نم تلنام اج 5

 ادربهلتدج والا يوت طدعشو د 4 0 دع ند قا 31 امو

 أدل > ينبح موقلا ضع واود * ئ وهلا ام يدع تاك قدك لع

 اقيح هردص لع لاك هللا لاق قيضلا جرحلاو لك هلممو دعبلا ىانلا ليوطلا 0 هصو ىع

 راخأو 8 >الأ ُْق ءانغلاو ةم ره تا مهار ا رهشلا 37 كاك اهدحاو حارا رات فودتاو 06

 يطعسولا ير# يف رثولا قالطاب لوالا ليقثلا نم وهو بتاكلا ملاوي وس 0

 فارصلا فورا ءانغلا نأ ي- وم ب ساحر 5 دو كالذ لكم هما نع د لع كَ 6 2

 بهذم ىلع ىطسولاب كود ليقثلا فتا.قخ> ند نك ىلدمال تايبالا هكه يفو 1 0 6 وأ

 هيلا امج نيتحللا بسلا ند سانلا نهو هاب لب ور< ةباور نع قحسا

 م( هيسودةراخاو دماغ ظ1001

 يعرخا ينريخاو تكلا كَ باوقعل 0 كه ليده نب هم ره كب هل 0 ىلع ب مهاربا وطه

 اهدلو وام و> |تدانفاه راحةسافهبأ وح اهف برش ود رو َى>هولب» اوهلاو:كفاهوفرعيملمدقراموقلا أرذ

 هاةلمملاءارلان وكس وءاطاحتفب ةماهو نا ا اف ١ )لاثمالا باتكن م ها هنعممعنشةريشعا واخ

 أضر ادئم هأ ابرق نيس ادع ديشرلا ةفاللخ يفهنافو و نيعيس همس ةم سه نب ادل ومناكو يخرلادها وش حرش



 ء )٠٠١(
 0 222 ير 225252525252525 2 يي بيل

 لكم مكح ىل لعفف تينغ مث ءان هلا نوكي هللاو | 1 تأقو تدعصف م 0 ين الا ىلا رس ا

 د احس ا ريناد هتيراح ىلا ا ودعا نك ا ىد ف ك4ءعم 0 عءاج نبأ ىعو كلذ ٌْ

 كرد نم انه لوقي 0 لق تسئاصو أهعم جر>و تحرر 5 1 لا يجر 1 كل لهف 0 2

 يفأأ 0 |١ لك تعا نأدل مالع ل را م حعوأق نم 0 0 أ موقلا ف سد ل عمستالا 1 ظب ظ

 كم يداولا م 8 لعفو ه5 يف ا 2 5 6 3-1 ىلا عما ل عقدف | ءاش 2

 يعن ىف _-_- 1 3 ِ سحاق كدبلا: ى يد م دق رينان دل ت مف نيفلأ ل معفدو 0 ف طق كلذ ا

 هل لاق) يراود ل 2 ذر 30 714 كتءيدوب كلا

 او ءاروعلا فأن حم ف ْق كل له لاقذ عمرلا ن ٠ ليصفلا لع كك ا نا دح لاق داح

 هب ءاحف ع منان 0 لوسرلا لاقف ه. ل 2 لياع وه لاَقف لودسرل | 2غ هيلا ا 0

 أ

 ا قال تاكراو املس داو قو ديلا نم ىلاباع تذناو قم 0 ال
 ا

 ع امف ناكف 0 2 هاب رف هن 00 ا

 عجمال ةلللا كلابام 0 عجضملا ا ذإ ىم عل وقت

 كلذ هب دوعلا ر 8 2 ناكو كلت هلع 2 تامو فرصنا 5 | 0 هيه دانه هنم ا

 ينادح لاق يلا يد نب 0 نب لن ينادح لاق هاذ>ح رفعح نإ ا ) 0 ( قل

 0115 و هروز ' نا هيدعوف هل مي ةئبا قثشعا ى يف ةئدلب نك لاق ءاروعلا نأ ن نب حياق نع كل

 ينفدصوو ىل قيدص لاق انياب ن.ء هل تااق ها املق ةقفلل ارا هتطعأف 0 0 0 هر - 6

 هتدنغام لوا ناكف هتنتاف يتاعدو ام

 ليقاف تفرصناو متت مْ مق نأ ىف نيحا لاب دهجو ارم. قاف فارع ةيسداف او ىلا :تماقق ا

 قف | "يش هنكلو كن« اه ه تدععا ىف وهام هللاو تلقف توصلا كلذ اهينغ نأ يف ينءولب ىلع

 كال لوقت هأ لاقو يئفلا ل مفدو ار اند نر أمف ة هرمص ه4عم و أهدع اطوسر داع قدح وب مف لاق ٍ

 اهح ورق لعفو ينبط>او دا كإ ه0 ى ره اذه تك ةنأ

 بيوض

 بش اهدلاولعف 9 و هنا وح داو ارفخلانم

 | 0 تجرد اه د ل قادرا مما ناك

 ذاتك ةع لا عضتاو د يلق لذيلا تاذ لاصو فا عل

 هيفو يطسولا ىرحم يف ةبايسلاب لمر حرس نبال ءان داو يدع 1-لا نا (6) كنلشل رعقلا

 ظ اهسمتلب ةلفغدجم ملو طن اف لئاو نب ركب انغ ناكو ةترط ةلاخ ةهكفىف اطاقتاسبالا :هذهو -(1)



00 
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 هماعف كقلح نم هنم نسحأ ةقدص يأ قاح نم كؤانغ حيلفل لوقي ديشرلا لوسو امهللا جرفت
 هل لق لوسرال حيلف لاف لاق * ركملاب اهبرسشنام ريخ * وهو هديحم انوص ينغي ناكو لاق هانإ |

 انمدح لاق ينالدصلا ريا نا تاوظر ( قر ) ةراتسلا ءارو نم هيا اهم كا كسح

 نأ عيبرلا نب لضفلا انثدح لاق يدبملا نب مهاربا قحسا وبأ يتئدسح لاق معاربأ نب فسوت
 الإ ًاهحو هل نوربال ةراتسلا ءارو ن. هونت هل نور محو اج نا غمس ناك ىدوملا

 هادم ف هبف ينغاو هرعش 010 ناك يريبزلا بع ناهد د.ع نا ءاروعلا ىلا نب حلف ظ

 اهوهيناغا فاعخأ| يفاممنغإ نا احءاف لاسو همدان نا ايف هلاس نيت اهناعضا َّق سدف يدهمال

 كسوش
 لوسرلا عنب او قلل العد .## رئلاو قرسشلا ىف هلآلا نينأإ
 نوضولا قزذالاو ىف ناد ك لا ىف كد نقلا 2

 ىلها هريض+ اذإ ىدلخحم هريغ>او لاسام ىلا هللا دنع بحا لضفاب ىديملا لاقف اهانإ حيلف هانغف

 كذا حيلف ناكف ةراتملا حيبلف هتيوار نيبو يس عفر نأ كاد ىلع هدزو مط تساحو يلاومو ظ

 دعل ينبدح لاق مهارإ نبت مدو ىثدح لاق ناوضر ( ينربخأ ( مساح يف ههجو نياع نغم ظ

 نب بوبحم تء.س لاق دي_ثرلا مداخ رورسسم بتاك باطخلا ىبا نب دايز رصم طاطسف يمودق

 ع لزنو زاححلا ند حياف مدق دوق يللاَةف ىلع نب ناماس نا لن قاعد لاق ىأ تثدح يتفولا :

 ةعل> هيلع تءاخ دي_كثرلا ىلا لخدي نا لبق ينءاح نأ هنأ ةماعات هيلا ريصق باتع نبأ دحسم |
3 

 ل

1 

 هيرو رمسم ةباحإ هيلا ىنباحاو كاذب هنري هيلا تدض# رد قرد ا ا 4| ت.هوو ينام ند ةنرعس

 ا 3 ب ع كك . 0 م

 | هل تاقف ءىدر ىروحسم ظياغ ىناشود ذينو لك ساز هناك سارب هءا هيريش دينو هلك اي

 كاد لك و يللا تان م ناس أ دهمح دنعالا تاما الو نكارال نا هب تدهحو لدشا

 , اهمقلا بطاخمث ايا+ همم مقلا ىنغو ينغو هسفن تباط قتح ظيلنلا ذيبلا كلذ نم برشو نأ را
 مدلايار اماف همد ىر> قح هحشف هسار ىلع هب هبرمضف انش مقلا ذخاف اناوتو ايحالتو هيضغا |

 يبمماقو مهعتو هبصعو تيزو ةقرحم ةفوصب اعدو هحرح لفي ماقو عز>و برطضا هه>و ىلع

 هييطو هب ةرورس يارق ماعطلا يضحو ةلالاو شرفلا يارو ناما_س نب دمحم راد اناخد املف

 قحأ اعأ.هللب كتلأس نوذحاب كاقو لع ليقأ يراوسا د الا تسمو كار لإ

 | دب اهم ىلام ةللاوال اق ةدن ع نم دنال هنأكو تلقف يمال سلجم مأ مقلا لحم ىلوآو ةديرالا
 هترخافهق اك انع دش ىااتف دوج | كلمت ىذلاف طرشلاا ده لعام) كلقف كه سدا
 ءاطعاو هيلع علخو ءانغ لك نم تيطاو فرط هللاو تيدا اذه كاقو | 5 2-5 كك
 قدحسا وبا ىنثدح لاق قدحسا نب داح ئئدحو دمه نب.( نوره لاق ) 2 فالا ة

 يلا دلاخ نب ىحي ثدب ءاروعلا يأ نب حلف ىل لاق لاق ديزب نب ةكردم انثدح لاق ىطمرقلا
 ءردكلل هيلع قواكف ان عماج نبا دعق نإ مك تلقف هاشتتأف عماج نبا ىلاو ىداولا مكح ىلاو



000 0 

 قررت كاملا ناكل 0 * كلام ةح رس نا .الآ هللا ىنأ
 قودعسمو ةشع الا حمسلا ن مع[ وطقوف نافع هد دّقذ

 ) (١١)ةطرفماةليوطلاقوحسلاو )قرولاو ناصضغالا ةلياقلا ةشعلا

 قود يملا ل عا 1 الو #*# ةهعم طتس يحذاادرب ن. 0

 قا رطل عدو> وم حرمسلا ند 7 ةح رسل يدش تل نأ 0

 طرأ 1 ةدارصق قو

 ىردو انطاو اما ندر قوشم داؤقلاف ورمعما تان

 تس ومص ا
 قوربو ماد ثيع حرتسلا هب ىذلا قر الا لالالا ةحرسلا ىبس

 قا رط ىلع دو_حّوم حرسلا ن مه 3غ 1 حرعسلا ىو 6 ل نآ انا لهو

 رون ديم دقو لاق هير نا ا دو لا احا ]لطم ولاب ليقث يفان هنو قحسا هانغ

 لاقف كب ءاحام هل لاقف ةمأ يف ءافلاذ ضع ىلع

 000 فوردمواريحو »* 4 ند قوذ يذلا هللأ ين كانأ

 مذ (تبالزاخأو صنق د اهدا 5 بارقأالا ةيوطمو

 0 لاحرلا باه اذا كاذل بل هيندح كيلا ىلع ىوطيو

 هل ةيسايعلا ةلودلا ىنذ# ةدخأ وهو هيبا منن انيلاعقيمو موز ينبل ىلو» 0 نا ٠ لجر حياف

: 
: 

 0 هقرصو هل دوف

 هب دو مك هر 5 قتسدحلم ا نم ند 0 قحسا ناكو لع او 0 وهو ةةعانم ند 0

 ىندح لاق ةظحح رفمح ا ا 5 كيش رال توصاا ةياملا اورات كا نيذلا لا دحاوهو

 اقف عماح ناو ءاروعلا يبان 2 ءاق ند ءانن 00 لاق قحسأ ن 32 ا ن م بأ

 ديزرو امهلثم هنف قحسا 3 اكو ءانغلا ع نانيحال ناذهناك لاَقف هانأ ىنعل - نا هل

 نس دلع 5 لاق ىلع نب نيسحلا / 0 7 أمف هنالخاديال ةياورلا و بد اللا ند اوف امهماع

 دم بدوره 1 هلاكو ( حسب ءاقو دز اطع ءانع تعوس ند 0 قحسأ ْف لاق لاق ياهلا ددز 1 7

 ناكن م 0 همايأيف عومسملا ءانغاا نسحب نيفوصوملا دحا حا لف ناك لاق (تايزلاكلا ا درع نبا ٌْ

 كلما دمع نإ 27 1 دومه ين ل لاق ع نب نيسحلا ) 8 ( نسحو تيصرق والا ل 1

 0 ع لاق يريد زر ١١ ديلولا نإ 0 ىنتدح لاق ى *ئءلا دع نب دمحخ ينادح لاق تانلر | ١

 ماس نإ ناماس مين رى اآلاو ءاروعلا ل نا 0 ف اهرد 5 لاقي هن دملاب ناينغم نك وهل لوحلا |

 ا تسلا

 هب رملا ةحب للا له ةطقاس ةلمأ هذه :(1)
 022 تت ا اا ل -- م29 2 1 17 يي 7



 (ةذلال) :

 ظ دكأ نيعلا فرذبال ناف اوناه # ةعئمو نع دعت :يموق كناوأ

 كمر لع ف ى تقو كل ن ركب ماةحار زاا نبا اي لاقو قبطلا عفرب سعأو نوكأ بضغف لاق

 تومأ م 2١< مال وعانأو مالاغالام يف يه دكر تانرز كالو“ ميباع يبأ عأ لاق تقولا اذه الإ

 0 هيف هملكف "امو نيرسشع ةيولع ىلع يضغو سانلا فرصنأو 5 ٍِش نرد اقف اعود

 0 مهرد كا هالصوو هنع ىخضرف 0

 7 ةراتؤملا ةياملا نم --_

 امد هحراد“ 5 0 #* هفاعض يذع رذلا نأ و 7

 0 ا الزنإ تمواخب 4 كرف كانيدف يموةاط نا

 هتقر نم مدلا هم ير اهرإ> ىلع ل 0 0 لوش تاأس تهل 1ك 0 ٠ 4تط ورع

 يبمدالا قفورأو

 مد 0 تسب اتم نع يراسل
 لوآلا ليقتلا نم هنو ءاروذلا يأ نب حافل راتخلا نحالا ف اعلاو دانا ١

 5 اقثلا نآد يلع ولا, لوالا ليقثلا فيفخ ن٠ حلف نأ نأ هناا رك 15 يلع سولاب

 ةديصقلاه ذه ن.٠ هيف ينغي امتو يلذهلل
 ٠.0 وص

 * ةشدب عر ءاب ىلع تدس اذا

 * ةيلح 0 هقوطم

 امىطم هدلا هل ىببت ةطوم * يدتغت مث اه خرف ىلع يبن
 انعر واقر نا هلع يموت © اتهدارهدا 6 هنم- لموت

 ا

 6 1 5 نهوا ثم سند هلخالاو

 اهرددهتك 0 برد 1

 ىطسولاب لمر فية> فرلا دمحم هانغ

 1-3 هرايخاو هيسسلو رو 3 كيه رد 0-١

 نب ةعصعص نب صاع نب لاله نب كم نب ةعيبر. فان ضاع نسا ,عانارون نإ ديح ود

 را نالج نب سيق ادعس نازل

 | كد 1 كرذا دقو ءارغم نإ سوأو ىرد ن» ل مالامت نبا هن رقو مالسالا ءار 0 م وهوا

 0 الا هر دقو ناوربلا لاقو هع هللا يضر باطلا نب رمي 00 رو 0

 2 ازا را ا مها 0 نكن الاق تاع 2 نإ هللا 3 معو كوهرس 0 1 هللا كب ع 6 لاق عكو

 ظ تد.كنإ الأ د ا 452 هللا ىذر باطلا نإ ل < مده لاق ىوحدللا هلا اضؤ نبدح يي , لرح 0

 را نبدي لاقف هلا>الا ةاسمابدحأ

  3١0عب ب قاغالا (



050 

 كسلا ّ نه ي دنع ا ذل هللاو لاق كلد ف 00 مهاورب هواس اح يذأت ىد هناتسل يف

 امزح و ميلع اف ًاظغ ريثعلا و

 « هادا 0 ردح هده قام ين د

 ظ تس وح
 سايعلا ينبت نع ليااهلا * ناس آلاتبان(١)نيدلا حبش
 ساّورلا شامتلا 1 * اعدق نيهدقملا رودصلاب

 يداولا م ك1 هيفولاق ندنح نع ا لهر دراطل ءانغقلاو تفيدشل رعشلا فيلا نم هضورع

 هيف ينو 0 يبق يف هاف كوم دعس 0 هلاق امو #* لوهجم لوا ليقع هيفو لية“ ىناث

 ءانكل ل فلنا لوو < كلا در اذ امو تكي

 مار فا 1 فلك ل ارو اس ودعا
 ءامدلا موحمماع تحانو * مهدتب نه ضرالامهاتكب

 ءايضلا ىلوتيموقب ناءز لا يضنقتا املفءايضلا اوناكو
 "3 ردنلا ”لوآلا ليقتلا نم هلو لافت ىل وم. دع د يبأل ءانغااو رعشلا براقتملا نم هضوىع

 هةر ىلإ سل دف 5 هيف ىنَعو 86 هلاق امتو #* اهريغو قحساو ةنان نب ور< ةياور

 #7 ٠

 اضيب:ىمظع حا رف عج دع #* اولتف يلادر يف عدلا را

 اضيف نايل ق>و برغ ضو * ينبع كلت 00 ام

 رم نع ىبشلا يورو يئاتطاو يكمل نبا نع يلطولا ليش فيفذ ديعس ينال ءانغلاو رعشلا

 مهو هلعاو ضر رخال لاو هر ديل د ردشلا نا قحسا نع ةيش نا

 » هلا ا امو
 ه5 | ينام ردك ناق اواع <: ةمو ع ده يعوق كتاوا
 ا امص دمميف ناك ناو # مروع تاوعال :نعان ال مم 1

 ليعمسأ نب دع انج لاق عيبرلا نب هللا دع( ير ( مي ١ نحل هيقو دعس يال ءانغلاو رعشلا

 لل ا ناد ,© ىنثدح لاق مهاربا نإ

 مظعأالواهنم حو مل تاورس عبرا اهناوج يف 1 كرب لع قيرطلا ضف فتوف جلل

 درو امزب هيلع قيطب اعدم مهر ل مو 1 ل تون رمال لو

 ينغف ةيولع ماقف دس ىللطرو

 كللا يورو )١(

 1 م ب ب مج ميس صصص صه هس جت 7 ١ ناجح مع محملا



 (ةه)

 كيلع كلضف ىادو كلا دالللا ينظفل ريمالا هللا مغاضأت تلقف طق يءارتن ملو هيلع تاخد لاق

 دسعقأ كلب احرص لاقف هل تيشاف كف رغاام تك نمو لاقف ا ىنددر امو ًاعاف ينتتق اماف

 الا رقأ أ يتاوالا مرا نأ تاقتف 1 نإإاي كتجاحام لاقف ىلع لك 2 عاش ام 7 ماكتف

 1 ا هللاوف هلع فخ فاخ نمو انفو نف> دق اندعا نهب سانا 0 ا 0

 كلام كءلع رفويو كمرح يف كظفحتو كمد هللا :نقحي 15 نبا اي لاق مث هيد ىلع هعومدب

 كعاقر ينتأتلو هت صاظك ايراوتم َن د تاهنل تارت عبق كلذ ي 5

 تددر ثيدحلا نم غرف اءلف لاق «.عو هيب ىلا ليعرلا نكي 1ك هللا 2 تنكف لاق
 |: كح لاق هلث ادع ل ) د )الا عجر نأ 0 11 ان نافدم لا فهن اس اءط هيلع

 رك ةيوةمأ يف لع هدي سايعاايبآل فدع لاق لاق هه نيرع انوع لاك ا ندحأ

 هموق نم ها دو ناو لق

 تامركلا اوكتعو واتت * ًاعدقو مع ودعلاب فك ٠

 تارئو ةبيصم نم الاي * ديز نبى نياو ديزني
 تاقثلاوتارو ده امن ع ادي نا ىذلا مامالاو
 تاثيساا رفاغ ناوراإ ين ذلا افعال دمحالا اولتق

 سايعلا ينب ةخيستم نك لحو در نا يندشنأ لاق شفخألا ناماسس نب ىلع ( 00

 ةيمأ يب ص مو رحب

 عمطلاو فوذلا الا كلذ سياف * مهراذتعال اونيلت نأ

 اويدهتط لذلت اوعأل كل 6 2 اودبأ اونمأ منأ ول
 عردح اهدعب نم اعر> وقس * مهتضمدق ريس [قردلا

 اوعطق يتلا ماحرالاب م 5 وتم * 00 َنمَعااَم اذا حج

 اس زنعذلا زلات راو مهماكبا وتس 31 دبال تاهه

 عيشلاو ءا وهألا تقرغ اذا * متعيشراصنآلا ان رخام الإ

 اومفنالواورضاممن اوكلمدق * ممنإ سانلا لوقي نأ ؟ ا
 ةصقيف سصخلا يبأ نع روصنم نب قحسا نع 0 3 نب رفعخ 0 0 نقلا 5 و

 الذ هدجنا الك | ايف لاق هنأدالا .ىطيعملا .ن نع وزمح نب: رضناا 2 كا 5 ل فيدكس

 تضغف سانللا تاورس نيو 0 انبجأ همأ رظب صاماي لاقف ماشه» نب 0 رهغلا 3 هيلا تفتلا

 ىلا ت فت 5 ِظ هربياو مهب 5 هتاود يذق َ دعو ًاعدق هقيدص ماشه نب :ناماس ناكو سامعلا 3

 انأ ان 0 تلا هلع لاف ماشه نب ناماس آلا ًاعيح ح اولتقف مهودخ ل راب 0 كالذ

 اونلصو 2 اتَمِف 4.ةدح ل ناكو هولتقا لاَ هللاوال لاق اريخ ءالؤه دع ةايحلا ُْق كل يرأ م رحغلا

 هن نكت

 ةيرمملا ةنجقلا نم ةطقاس هلا قه 0



052 

 يدع ا ولو لوقا مف 00 أ مشاه ند كن اف

 21 4 م تر امأ نسح هيخالهللأ دنع لاقم اق أوافق رك ف هسا :ءنا م دواد ل كل :ةلاق ْ

 ل ا اهفرص ىذا دل أ ّحح ةئدملا مدقأم هناأالا وه اق لاق ىناْعلا

 ها
3 

 ةكام هنا سما قالطن ع نيالثو نينا 3 كوم مح دقو ىلع دو اد 0 نإ هلل كيع يخا

 ِي قع يح

 ا لاف ناهع ند وردم ند هللأ كيع ن١ 5 ىناد- - ) نعم نب دمع لاق ( ةسان 3-5

 وهو انما هلا تاجا كن :كقلاق هللا دع ىن نبا مساقلاو ارث هيوخأ لتتقيال نأ ن ح نةدواد

 0 ناسا هئيمبل اليس يملأ ع - 5 نا د يارب 3 ركب ناكو : هم 1 ل

 نعبيغت مبا لاقق نسح نب 0 دع اهب تاريخ اف 5 ةمر ا لقأو ةلعفلا تك أم لاف هئنم توندف

 يأ ' نب ثرألا انثدح الاق يب 9 نب دمحشو ىلع نب 0 ىتح هنع تينغتف لجرلا

 فيد ا لاق ىلع 0 ا يلوم رمش نب ميط 2 + هاربا نإ ل 0 ىنادح لاق ةلاخ

 و ةيما يب نه 0 هدنعو سامعلا ا نأ

 د ايلحلا نيقيلاكب | ُدمَضَأ #* ءأ مص تن ا ع نبااي د

 0 اه:روهظ قوف 2 0 يد وفعلا عفراو(١) فيساادرح هلوك غلب أملف

 #*  ايوطم مىولق 2 ايوان ىدتاف ميدقلا يف.. ضفنلا نطن ٍْ

 لاق 2 لحي نم كل امنالا قاخ ف دسأبي لاَقف هل ,وط يضو

 ءاثا ءاندللو دس نلف ان أوفاس ال ءابأا نئاشل انج 1

 0 دم 0 ىلع ينثدحع لاق رامج 0 هللا كيع كب 2 ) ينربخأ ( | ولف 0 هدنع نع لي

 : نم ةعامج هريضح د هدي ءرصإلاب لك نإ نالخ او رضح مهنأ هتموم ن ع هبا نع يلفوالا ناباس |

 نم هيضراع يف بيش دوسأ دقو ميا ىلإ رظنأ يناكف ةعشل ربنا ةيشولا بايثلا م ماع ةيمأ يف

 بالكلاو.ىش ولا تار ا مءاعناو قار طااىلع اوقلأف 5 1 اورجو أولتقف 82 4 ءااغلا 5

 هللا دع نيدمم ىنثدح لاق ةيش نب رمح ان ل زيرعلا دع نب ا ) ير ( 9 ِ

 نب ورم نب ةيواعم نب ورمع لاوس, ينءاح لاق هببأ نو را نب واط قرشا لاق ورمي نب

 لالا ر هنن لالا يشك ندا تيدحت انآو, ةلوذلا هذه: ثءاحب دق ورم كل اوي .يل لاقف.ةنتع ||

 ةاطواباو ىسفُي يعرح يدفا نا ىلع تمزنعا دقو تئرعو ئرعا ريش.الا ةليبق ىف را ف

 يو ليووارسو ا 5 .طم ناسابط هيلع اذاف هتيفاوف ل رمصف ىلع 0 نامل ميل ريمالا باب ىلا

 مهءاقل طر اح موقلا ءالؤه ىّت طا ساالا اذهأ ارلهأب او عنصتام هللا نإ عم د تاّقف لودسم

 هنالط كا ل ات دا م فلا وز قيس ودل ك1 هارال كلفن هذ

 ريالا نيدو كندي ي رحام ىنندح هلت اقف و 2 مْ لذ دف هتكر ل هل وأ رمص ترولو

 لاحر لدب سانا نهكىورو 0 فيسلا درج لدب فيلا عضف ىورو )00(



0052-2 
 02 ل اا ا ا ا

 ع

 نساتالاو :.ناوطا راكب هناا اهولزنأ 5
 ئداولا نك كم مد 012 مم ددوتلا روظأ مهفوخ

 0 0 سلا كنع * 0 ةفياخلا . مهصقأ

 ضاروملا ”تنايحمل قو دبزو نيستا عرس 0

 يءانمو ةءلع يف ريقه < تقال يذلا مامالاو

 دارت فدا نم مرق *  قاوس ابو < قداس دقاق

 * الول كالو نشارطلا بلك من
 مم لحجر ىلا كاللا دع نب ناملس دلو ضع تفتلاف ا عمز هذذأو سانا نا نول ريغت

 هرعأ نم ؟9انةىرأ لعاوفلا ىباب لاقف مهياعسابعلا وبأ لبقأ مثديعااللاو اناتق لاقف هين يلا ناكو

 اس 6-00 نموا

 الا اورمهاذ تابوك رفاكلاب ةمئاسار لا مهتذخأف مهوذدخح 'ددلا يف نوذذإلم ا متأوا وفلسدق

 نكي مل نأ نا هل لاقو ىلع نب دوادب راحتسا هناف“ زب زملا دبع نب رمت نب زيزعلا دبع نم ناك ام

 عيل د نول ا رمي تولع دك كل لاقو حاف ||نم هيهوتساو هراجحأف م لا ةتحذس تملع دقو ميك

 دع ٠ حاولا فهلا لا كو م 10 لاقو هلدبه وف انيلا هيبأ

 نب ريبزلا انك 12 لاق قثمدلا دايعس نإ دحأ ىن' 0 0 0 نا نسا ) ينربخأ ( 5 يف

 نيا لاقذ مهضعب ىلع ليقاف اهب حدم ةديصق دشنا حافسلا ناذةسا الق تيس ناةمت د07

 انيف تانقرلا سدق نبا لوق. لثم مف حا مللاو لوقيال تامه لاقف هب مح دم ام اذه

 000 م ال 0
 برع لأ ملع الا حاصت #* الو كولملا ندعم ماو

 يمع ( ينربخأ) اولتةؤ اوذحاف مهوذذ دعب كنييش ىف ةفالتلا نأ 1 0 و اذك ضاماب هل لاقف

 طاسب صو اولتق ند 0 اعد سايد أ نأ يل للا نع ورع نياضألا نع كاك

 ةلك أت اكأ ىنماعأ املاق لك الأ نم غرف امافهتحم نوبرطضإ مهو ا ساجو مهيلع 1
 ا ىااتلا 1 قيرطلا يف اوقلأف : ىىاحرأب اور لاق غرف املف اهم يفنل ب .طأ و انه

 ترفح مث اوتننأ قتحىثولا تاليوارم ىيلعو ىلحرإ رح تواكلا تار5 كف 1 مسونعا اك
 ا ةرش نب رمع انثدج لاق كتعلا ليمح نب هللا دنع نب رمع (ينربخأ ا ىف اوقلأف شب مهل

 نيس> وأعج نسح وب هعمل اقأ 1 نه يلعن كيو لذ ةأ ا لاق 0 نع يرافغلا نعمنب دمحخ

 هللا دع ن.د# طقرالاو د2 نب رفعحو نيسدي نأ لع ن دقت نب بلعو نيسح ن .لع نإ

 يصاعلا نب دعس نب ةسدنع نب هللا دعو: .نامع نب قرم نب هللا دنع نب دع و در نإ نشكو

 نو.مشابااووه هيلع سا ةثيورلاب سا دوادل لمءفنامع نب ورم نا درعس نب دلاخ انبأ ديعمو

 امف لوي ةديصق همه مهارب هدشنأف م نوومالا نس

 يدانلا سال 0

 داع نمنيواغلا كال 50 مىكلفأ هن هللا يبمأف دانك اهاك

 5 ةماالر #* ةماظم ناورم نع هللا افع الف



 ة

 5 نمل وطلا صاع ليعمساأونأ مولع ًاشيح هعمأو 00 ىلا راصف 4م لع 2 نعل كن ََت ها ذدشاو

 نم نيقب ثالثل هج 0 كلذو هلّثقف ريصولا ى دل 4 رك يف ردم زاح دقو ا ناسا 2 داوق

 ع اماف نابلب 2 ىلعنإ هللا . دع ا ىلع نب هللا دنع 0 هسا 3 هحوو ةحالا يذ

 (١)ىنيور ظيغلل مهؤامد الو #2 مهبراش ور. ىهد لويرمشل وأ

 0 ىلإ لع نب هللا كيع رظن لاق دي نب ل ينادح لاق عكو ا ندع ( نيج

 هئك الإ لاقف دم نب نا كل ينفا هادف انتم لاق وهو فرشلا هما

 لاق 3 هو رطأف ا نامالا كالف لاق هبودب كا

 (؟) البو 0 كاليراالكو * تامملا 0 00 0

 "ا .> ريس توما ىلا أريسف 3 امادحإ ريغ 0 00

 ىنثدح لاق 1 ا 2 نآوسم نب كلما دنع نن ةءلتسم نبا وه 5 لاق لتق ّىح لتاق 5

 لاق عكو ل نإ دم انريخأو يطيعملا نع ورم نب رضنا ين ردح لاق ىلاركلا دعس نب دع

 0 فار كبس لخد لوش نكد نإ لضفلا م نأ تءىموس ئى او ةدانئح ٠ ك١ 5 كتناانسلا 1 لاو

 ناكهل ظفالاو هري> يف ىناركلا لاقو عيكو لاق اذكه ةريملاب ساب ءاا يبأ 1 بط نادل لو

 1 ولاا اع ةيمأ ونمو يماركلا ىلع هنود م ثكاه ودبو و ةرب رعد نك يلح ا ال2 قتاسلا او

 ىنا كلا لع مشاه وني م ا نوساجم مهلودماي انأ يف اوناكومط تيذث دق |

 نذاح ملل مسجل ىلع كا داودس | ىزاحح لحر ١ باب | نيئم ْؤملا ريمأإ لاَقؤ بحاحلا لخدف

 د ا دس ىالوم اذهلاق كارب ت>ههجو نع ماثالا ردح ن افرع كالو

 كرد اهناو ةيحو نع هلثلا ردح هلوح ةيمأ ونبو ساب انعلا ها انزال

 نافجلات ل نم ليلابلا + نلاسآلا تبان كللا جيشا

 سا ؤرلا قامقلا نيرا * اميدق نيمدقملا روما

 ا ل تار انوي سدلا نم نيالا حا
 نا سر كودو سانأ <« اهادهو مشاه ىدبهم تنأ

 نشل 1 كافر لك نيطفاوب 4 راض يعش د8 نايف ال

 ييورت امج كواءد الو * مكب راشوري يدوب رشنول يورو )١(

 يزذ ةباورلاو عفرلاب بر>و ىزذ>#*قيدصلابرحو ةامحلا يزذ 03 ةمركع يب أةياورو مف

 ادار قيدصلا 3 سل لسمو ءاموالسو اكل أ و 0 ىلعادر يصللاب بر>و

 قاراخلا :نيبا نم يم زك دلاو كولا ىف عما
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 ئدلس جاك كانأإ ناووع ودخل تلقف كا عام ىأ

 نسلم 3 هيف لذلا ْن

 نودي 2

 هت كابأ نوىع

 الباب ذأ ةيرخبالا دي قل
 لكس الع نونا ابحر

 ا ماوس

 0 الو تاشئاط 6

 - هدعبم بصتام ىو س وفنلا تافلتلا اهمهساب ا

 ىن ديل راعلاو بيعلا نم هباوناو تدص 1 د

 سس ل راط دق رخاو

 سلجا يف شحوأو كوبأ
 سنحتم. "ي سحاب ىلأستال و

 نسل < ا وهملادنو

 د

#* 

 د

2# 
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 سسرب لو ضو ىققلمد * البلا يحاوت يف مهع رصف
# 

 * ةرذح يف سددق 1

 # 3 م م”ركذ نع اذا

 * ىماعاف ينلاغ يذا كاذف

 * اهمار نمل ىلابق انلخأ

 لاق ىلع نب نسحلا ) ينربأ دقو ) هدخ ىلع ىر>تا هعومد ناو ن..> نب هللا دبع تيأرف لاق

 ىلوم ةنس يبأ نب ديعسوبأر علاق حاير نب مهاربا نع ينئادملا ن ا 00 ران دحا اندح |

 يندشنأ لاف هرضحأ 0 املف ديشرلا مايا يلا نامع نيورمح ىلو“ دئاف ىلوم وهوة ها

 اطوا اثم تاس . يف ه_:> رءشلا هدشني نأ لبق هائغف عفداف #3 5 اذ ةيامأ لوش * 0 ص3

 لاقف ةديصقلا 3 لاَقف برطو ه.ذغ نكسف ايضغم د.شرلا ناكو #١ ادك ىلتق عم مادملا ضافأ *

 يحب نب دم ( قزيديأا) يرق ادهبا ها مو مهتيئرف ىلع ام يل ا

 نع ىنارعالا نب | اندعنأف نا 3 رضحخو ينارععالا ن 6 انك لاق لص را انوَح لاق

 قببعلا ةيس ىف ا لاق لاق هدقنا

 سمر مل ةودكب ىو * اذك ىلتت عمادملا ضافأ :

 تعمسأ نافهوبا ىل لاق انّقاملف مهترثك ديري لاق اذك ينعمام هل لق هل لاقو الحر نافهوبا زم

 دحاو تدب يف فدوةيس يلا نبا لاقتف ةنسىفا نباوه لحرلا مسا فد ع.قرلا بدحعملا اذه ىلا |[

 هفيحصت رسب هنا اذه نم ىلع ظاغاو ةودكب وهو ةوبكب ىلتقو ادكوهو اذك ىلتق لاقف نيعضوم

 هلتق نميف ىلبعلا رمت نب هللا دبع يدعويا هلوقي ديعسويا هانغ ىذلا رعشلا اذ هو حاقو هحوب

 م ريو 1 ءمأ ىف ند مك دعل نيمو ا ريما ملا سايعلا وباو سرطل فاروب ىلع نإ هللا كيع

 07 نسحتةسام انههر ل و 5-5 أه 7 د لوطي ةر ووش ملل تناك يتلا عئاقولاو

 م7 مآ ى نم حافسلا س اعلاونأ لتق ن مم ل ج٠

 اص 9 نعفام لان مهلا ىف ب كح لاق لكك 3 نب حضتسم يف 0000 لاق 0 نب 5 ) ني (

 ةقرلاب .ىلع نب هللا دبع ماقأ دايدان ةعزطا ترمتسا امل لاق ىلع نب هلا دنع ىلوم نوميم نبأ



 (ةم)

 دنع د يبأ ةذاهش :هدنع ا دا د١ كلَ دعب نار مع "نبا نأكف' لاق تح هرضح نادل نيعل
 نب دمحم ناكو هريخف هب دهشي ا“ هلاغبو هنم عمسإ يت> ددع دما نم هناكم وأ هلزنم ىلا هيأ راض
 ناكف ىثملا هياع دتعي نيقاسلا ققد نيمدقلا ريغص ةزيدملا 0 اطبلا مظع محللا روث رم
 كاك نيو ناو اذينجكا ولما راما و ًاعستفط دقل توصلا اذهىنيتا دقل ل وقيام نك
 ني رعألا اندح لاق ياركلا [ندح كاف يح( ا ) هتداهش عمسال ديعس ينأ ىلا يددرتب

 ٍ هدنع ده_ثف 26 للعب ًايضاق بطنح نب لا دبع نب باطملا ناك لاق يدع نب ميرطا نع
 لو يذلا 0 ناطملا هل لاقف ةداهشب اف 00 داعش

 ال الو ىلع ال اذه تبل 0 مضق 0 او 6 تفطدقل

 كرف ىلا هللاو هيت نبا هل كاقف ادني ةداوش كل تانفال
 لك اطا طفاملا امقسآ ليدانق * احدلا يف نيم ل[ هوحو 01

 راسهلاو ليالا يف هب فاوطال انهدم ملا يف تيبلا لوح | اد الإ كتملعام كنا قلع ا لاقف

 هريخو ىلا كك ميهاربا ثردح َ يذلا اذه لبق روك دما توصلا 0 3

 سمر م ةوتكب نتقو #١ ادك ىلتق عم هااتاللا شاف

 قل | اهرامات ند نيك_ززللاو عى لتبفو

 سرطل ىنأ ري تا 37 تو سوف نييب 0 راش

 سم نءذ ند 0 د م6 تا يم وق كناوأ

 ل  رلا اوقصلا 2 د نازل بيرل ٍينوءرضا م

 ةدرفم ر قل راخا هلو ىدع انا ا نب هللا دنع ةضناو ىل.ءال ر د براقتملا ن م هضورع

 ١ 1 ا ىر#<# ْى ةبام بلان يفاثلا لة ها كم ةكنو دياف ىل و كيعس ينال انغأاو هللأ 2 ناا اههذوم يف

 وأ ىلع ءلا ةديصقو

 نع شفخالا ينري> او راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبا نب يم هرمجا هاك 6 (:تحعشلا)

 0 ربب زأا م يأ“( دوله نب هللا دنع ءاح لاق يدمدسلا شايع ب ناماس اب ا قع نب ةريغملا ن ع دريملا

 أ مهكلام جورذ داتا وم يي هاا ام تقعل كلذو نعام ءلا ىف دنا رطوهو 4 هشاوس ىلا ىل علا '

 اش نسح نإ هللا دنع هدشأت دسأف ةقيبومل .ئسح نب نسحلا ىف أ انسحو هللا دبع دضقف سايعلا يفي

 هلوق هكا 1 كموق هب تب رام عش يدش نأ دير هللاّقؤ ا هر هش نو

 سفالا عحضملا نعيزوشن 2 تأز اك ياما لوشت



 ل 4 3
 را احلا ىف .٠ نسير 1 ق1 +

 (مخه)

 يمرادلا لوش ا

 5 نيحأ سانا ع صض * رآلا طخ ئذلا لئاثا ّ 1

 اك اله 5 ةليع تفوح نا * ضنحلا .ليوطلا اذهتثاو

 ا يمرادلا لوةي هذو
 «.٠ وص

 لالا هيوم كافك ءاموي © هد تالخ اذا ليراقا نأ

 * هب تالح اذا ليوطلا نبا * ىوريو

 لهس لزتمو ءانفلا بحر * فنك يفوةعديف تال>و

 0 مهأرب | زيَح 0 د يملا نا نك 0 :ءلاب لوالا ند ةعلا ه4 هنو تتاكلا دابع نا 56

 يندح لاذ لع نب نيش هيدي ريح اف ايره كدي هنا انف يذلا كلان كر يبأ ع« يدهملا

 كت ةمس لاق ريح نءا ينثدح لاق ىنخملا فار اعَملا ىنادح لاق تايزلا كلا كيع نب دلع نب دوره

 هيلعت د بلق دقو علط دق خيش اذاؤ مأ 1 ددعسملا ف 0 5 :5 لوش يدوملا نب مهأرب ا

 هم 1 نام اغا ضعءء.لتاقف دا قود 0 أده يل ليقف هنع تلادف يبدي ماقو يردلا ىلع

 1 كل كلوش هل لق مالاغال تاقف هل 3 الا كح ملا لخد اذا ةدحأ ن :ظرام لاقو هلع لقأف هصخ

 ىده 6 مار 1 5 هللا هظفح 0 م كيعس 0 هل لاقف هل كالذ لاقت 00 00

 نسهر 1 هوكي :لحنو © انك لك ا ضافا

 لاق 3 يلد كلا ع برو لاق هشخت قد جين 3 هلا هده رولا ىلوه لاق

 قا مح هل يو يرخ ألا لع اف رب عرف لعحو يرخالا بقعب دحر هلق ىدحإ باق مث

 أ نب تاوضرايقحأ) قدرا كامحار 1 نما هيدكاو ريح نبأ (لاق ) هنم ها هيلع

 ىندع <> لاق يدوملا ا 2 هاربا قدس ولأ. يف د كح لاق مهار نا فاسولا اند لاك قالدصلا

 ىلومد.ءس | انأ نا زاحل ال اها قمكنلع مدق ند تَدأ ناكو ىدهملا تنب ةسايعلا ت>اصيندملا ةيند

 هل لاقف ديعس يال قادم ناك 0 يال ةنيدملا يذاق ىميتلا نار نب دمت ساج رصخ

 لئاتلا تن دا كنار
 النالو لعتال اذه تلاالا *اييدف ال تاق اهي تعدل
 نيلحلا كلذ يف ةتداهش نار نع دع درت واوا نماجام دارت لاو كل

 نارمع نب | ىلعةنيدملا لها 0 ّ ادا 5 دهشلا ال نأ فادو 0 هسا نم كيه اس وبا ماقو

 تع اعانملعل لحرلا اذهدهثن 5 اال اكل انلاوماو ءاوتلل ان وقح تصيىع اولاقو هنداهش هدر

 هحوو هيداهش در ىلع كلذ دعب نارمت نبا مدنق هليدعتو هعدقتو هب ةقثلا نم كلبق ةاضقلاو هلع

 هسا روض لعاردم 9 اهلا كذو عتتماف هداهشن يضقيل هساحم يف ةداوشلا روض> هلاسي هيلا

 ( م يقفل ت15 )



 (8م)

 0000017007 ا عملا ءدلا رك د يال رثثلا نأ نم ىلع نب ىجي ك3 ىذلاو
 يندشناو يمع لاق دئاف ىلوم ديعس ينال هدهنا هلا يعذحقلا نع ليعمسا نب ىسع نع يناركلا

 تاسالاءذها:د.نيذللا نيتيلا نيذه دعبو ديس ىنال ةماعد يبا نعرهاطيلا نبدمحاًاضي ًارعشلا اذه
 ا ارش يرزاق +2 صاع مش قلل با تجاذا
 اوانياقلا حس لحن كح "* لزانتنا له سفلا كأزعل لقو
 ايلاق جحال مويلا لبق تنك دقو * مكبلا اقوش جاححلا ينداز دقل

 * امادرىعمد بالا جلا ن : مداق هجو ىلا ينيع ترظلامو

 50 د عيلط نال © ماع نبأ ٠ 0 0 1 2 اذا «# رغو تاما هدع نو لرالا تملا ىف
 او يناقبلا نع لمر

 كس وص 1

 [[ ناك دحر دا ل 3 ضفحلا" نم لي وطلا ادهن

 انكم تت تدق دام و # قير سان الع 2

 السلا الإ كح اكو 2 يلوا هللج دفام لع <

 رصنلا ىرح ىف, قاطم لمر هنو دئاف ىلوم .د..ب ينال ءافلاو ريشلا فيقألا نم هضوسع

 اممو قحسا نع

 هب وص
 راحشالايفنابوزاححلا ضرا * هءودقل تقرشاف ليوطلا مدق

 رافسالا يفداسوروضلا داس أر ءاعإف صفح لا نم ل وطلانأ

 امو دنس ينال ءانعلاو ردك

 سس
 كارو نيممحا سانلا عد ض * ة الملا اهيا
 اكاله وأ ةلع كر نا * صفح لا ن اطل و

 فريفخ دعس ل ءانغلاو يعرادال هنا لقو ريا يىلو» ديعس ياذا ردقلا# فيفا نه هضورع

 0 ل د حا دل اع يذلا نستسلم .ليوطملا 8 ليقت يلا: يرادلل هقو لبق“
 00110012 يوزر نب صن نأ نأ ليلو صفتس نب ديما دع نب هلا دبع

 نع ةادسدلا ا نمح رلا ديع انيدح لاق ىلا بوأ اف نع ةزاحأ 0 ىلع نب يحي

 ءراشإ تس ناكو.| رسوم ناكول زد>عف'ءارعشلا يع ناك ينو رذعملا 3 حا ديع نب هللا ديع نأ همج

 لام اهمديلا راصف هدعب اهحوزت هناف حافسلا 0 ءلا كا ا ةيموزذملا ةملس 3 نم هيلا راص ام

 منيا امام وهام ىردي الام تلم ءافهيلاةلئامةماسمأ ا كو اياطعلا يف عستب و يفتي وهب حمس ناكف مظع

 ىاالا ةدعم 000 هيفو اليوطهحولا ل مح ناكو تام َو>هيلا دعت لف هنع تيحتحاف اط ةيراج

 انام ناك ام كعل دحلا رمد 0 دكا ندل 1 ,وطلا اذهنا



 ( ملا )

 راحشالا ف ناو زاحملا ا د ترشتساو تقرشاف لب وطلا مذلق

 رافسالا 2 داسو را تا د اوملعاف صنح ل نم لب وطلا نا

 هانغف يناغف لاق هنم ا 8-5 ا لاق اعيس تفطدقل ىننغ لاقف هيف نسحاف

 اك ارو هد 20 *# رالإ هم 7 يذلا 0 ا

 كال همه 8 هليع تفو أ نإ سلا ه لد ؛وطلا اذه ساو

 كان وعدام ىنغت 0 < انكلو تينغ ايف تنسحأ دس ةف اعيس تفط دقل ىننغ هل لاقف هش نتحأف

 يفو يمانم يف ف مسه هللا ىلد هللا لوسر ا قال نينمؤلا يأ كلذ ىلا ليبسأل لاقف هيلا

 أعيس تل دّقل أعم را 0 كييهس انآ و 1 هب نب رضيل هعقر دقو ا يرد ىذ هذي

 قلاب كي عل يذلا وذ كرا 1 0 يأ َتاَقق 0 اذه 2 ىمأب تع تاه كيوان أعم

 تنك انوترشا اذا كل لاا افع 0 7 هدد د 2 ادأ توصلا ع مه تي ةودلا كافطصاو

 ١ لاقو يدا يكف يف حظ ف 4 عراق ى ا 2 - 02 هلع هللا لص هللأ لور يطعال

 هل لاَقؤ زاححلا للا هدر, عا | كا امحو هئانغ يف دعتال كللا هللا نسحأ ديعس اا ا

 يدبهلان ء كلذ كح ن نه ةباكح َّك زكأو ةكماربلا ةيراج 3 ا 0 ةئسا نكلو دعس 9

 (ىنثدح دقو) ديشرلا مايأيف تف ع تاشن اعاويدمملا هان ا ةكماربلاةيراح ة ةنم نال اطلغ

 نأ ىتليذلا وه هناا نع يدمملا 2 مها نب هللأ 4+ هه ىنادح لاق هظحح نا رفعح 0 را

 دقو يدب 0 0 مهارإ ْن 0 6 داح اه كد 0 ةعدلا هده هاراحو دئاف 0 < سوف 0

 ىذه ا ع هيف اممباجاف توصلااذه ن -2 5 قحساو يدهملا ل مهازب ا 7 نأ 0

 0 دس و اذه ريع هنع هلأس يذلاتوصلاو هذه ريغ ناعم هلف ةصاخ ىدوملا نب مهاربأ رب 0

 نا 4م 3 نبرمت 0 لاق يعيشلا ساوينب قحسا ) نود ٍ( عطقسالل 2 >الا ا ءاضق أدع

 يعم صخشأ هل لاَقف هيف 0 هلق يذلا 1 يل دْياق قوم اك انأ ىتا ىدهملانب مهاربا

 نكلو بحأام ىلع هتهرك 0 كربغ ناكولو بحنالا 21 تدق 10 كاقف لعق مد 0

 نعو ىع ذأ لَم مهس ينب نم مالغب كيلع هل ل عماج نبا ىلع هلدف كذع بوني نه ىلع ل

 اهابا هدورو باس ناك ىذلا وهن دادغب ا هعم مهارب | 0 رق جرو قل اخ

 1-0 يناغالا نه رابخالا هده يفام ةممسأ 0

»© 

 تصل وح

 م3 5 ةراد خلا هلاك ن م جم

 انلآلو لعالا انه تل الإ 8 سفن تلقا اسس ا
 انا رمال 0 نمنولوشب 23 ىذلا لقعأ ف يد ينأثاسإ

 رعشلانأ هريغ م ف 1 كي هرس ينال ءانغلاو زعشلا ن الع 0ك 7 ْ ان , وظلا ن ل هضو ع

 0 لمر فيفخ مهاربال هي هنق 5 نشيح ر 5 ةوراتحلا وهو رضنبلاب لهر فيشخ هلو ترا



 (مك)

 اهو كلىرأ 2 تأاقف نوح.صمو نواب ن دو را اذه ءارو ىل>ر يف ةكل رز" عل 5 تاق

 ب عدو ايلاف نك يبات سبلاف تلاق هيلا هللاو ريقف تاقف ايلا ىف نإ ليك رح نع لا

 اذا هلبان هةر سور هلا | تأ اذا كناذلاق ىلعفا تاقف سءشلا نإب (١1ريغم كلذو ها
 يف عملا عضف كءاقس يذثا لوي مث اتمص هعسوأف امتش كعسويف هاتنهاي ةرحافاي لاقو كانأ ت 9
 | مل هب ين ا ان تلعفف ءاث لاق لثسألا يضاو هناف ر الا انهو كااو هيف نقحي يت> ءاقسلا اذه

 ىلا د.سفهياحر نيب نبللإب الا رمش اه ىهاولا تمق ا تكارف هللا ين كءاتس يأ لاق |
 ' اشحالو الحر الو اس ل ين ىتتيال لعءح 1 ىو ناع ىلع راصف نشأ هاف عون صم دق نم ءأشر

 ظ يرام ىروظب لع.ذ ضرالا ي4> 3 تهز :ااف ىرخالا نوكتف ئهجو هل ودب نأ تنشف 5

 م7 هيلو ديا نلوم كيعس ىنأ 2 أيخ اك ج٠

 هبذاد رد ناك دو ةنع ىلاعت هللا يضر نافع نب نامع نو رمح ىلوم دئافو كتاف ىلوم د.ءس وبا

 7 رآ نكلافو ةما ىا لوف ةسينا نإ ءارعشلا]يففرعيوهو مهاربا ديعس ىنأ مش نأ
 رمل د ةيدلل ةدايشلا لوم زاضاف كلذ دعب اكنانو انمو ادع عاش ناكو داق لوم
 ينام يف دا.> دئاضق هلو اهووذو يصوملا قحساو ىديملا نب مهاربا هيقلو ديشرلا ةفالخ ىلا

 3 ممم هعضوم يف انههرك ذب سايعلا نب هللا دنع نب ىلع ائبا دوادو هللا دع مولتق نيذلا ا

 ينربخأو ق>-ان ءهللا دعنب هللا 0 مرا دع نب لع ( نر ( 0 تاكد دا لا فول

 دحأ ا نع ىلع نب يحي ةلاحاو ها نع دا ع الا فا نأ نع ىحت نب ناسا

 لاق هريخ يف ةصاخ ىحي لاق قحسا نع ىدسالا رفعح يأ نع تنس نب ةيفاعا نع .لع نبا

 تا 5 تلح لف ىلنذاف م دقتلا ىف هتنذأت ا نم تبرق املف د.شرلا عم تححح 3

 اذافهيلع تالدف هن :ءتلاسف دحعدملا تا مارا دحسملا ىف 2 ىَل ل.ةف هاف ىلوم ديءس فأن

 تفط دقل ينينغت ع تاق ةحاح كلأ فان ىل لاق .غ عرف امن هم رو ا 9 0 يبصب مق وه

 كاع ينال لاق يديملا نأ قحسا ن عااورك د مهاف نوقاي )ا امأو ىلع نب ىح + ةباور هذه 8

 هل ينغل ا درعا

 الو نعال انيه تلالا < :(قضقا تلق ا تنط دنا
 ثار الا ردح نسما ماا كيغاوأ كات كش نكدقو هل يدأو هب قفرو

 اك ناك ام دف دما رثزا « لمفح لا نم لب وعلا ذهن

 0 تدب دق نام و هلأ قو نا نزع ! هانننو

 ! افلا ةايلا ةشيشن دك هولا هلا لدفاع لدم

 اعيست فط دقل ىننغف ديعس انأاي كلا ىدبجملا هل لاَقف نسف دْئاق كوم دعس ينال ءان ةلاورعشلا

 000 لان هني وح كت اوأ لاذ

 حرصا هلاق ب ريم هساقو ذاشنا ريغصتلا نم وه سمشلا نايريغم 2000(



 (مه)

 [ودهيد دقو اوراق لو اولا < اق تفلت اه تالا تلط د

 بميقح هش رط قايد ندللا ناكوهم اع ينأ لصوو 5 ا ل ندللا كد .ثرلا نسحتساف

 لالدلا ٠ نأ ند هرم نحالأ 0 ا يف كس 1 هللاو لق ىحب نإ 0 لاف لوألا ل ا.قثلا

 همر رعشيف 0 يذلا

 لاحت نمادح راو آلا ل مط ورا نبال نيعلا نم

 ريهز لوق ند حبب رط هلو ردا اماو

 اولا لو اوميلي ملو اولعفي رف # مه وكر دب كل موق مهدمب يبس

 رعشلا كاذكولاقلالدلا ن طهشي ندللا اذاو راعشالا و ناحلالاهملع نم هللاو تدحبعف :قحسا لاق

 5 هللاو انأو ىلع رولا 0 باهذ ٠ 0 ىلع 01 كلذ ناكو نحللا تمهف نأ 5 1 م ل ا *غاذ

 نو ّّه دسز يبأ رعش يف كتل نو نيسحلا لاق عشا طفخاو نيوصلا ا كاد

 يقاذولا ندا وبأ ينئادح لاق ةزاحاىحن نب لع نب 56 2 01 ( 1 ليقثلا في قح

 يزامرحلا ىنثدحو بوي 2 لاقويزامر ا يدحو يردد جب دملا نو 0 يك ب 0

 ديرا ةقوكلا نم تح رت نانو فر نا ديلا دع ىلع ٍعاقمتلا ولأ ىتدح لاق
 انامر ذأ دعا 0 يجلد ا .هو ا 1غ طس ةثلا ناح كح 0 ترص احاف دادغب

 ءادغلاب توعدو ملاا_مف دق هاد اودحاف ا اغلا تدعضصو 4 طا نسدح نوذربلا هراق لحرب باي ||

 يف رمس ل 09 8 ةعاس كاع هل ءاح 5 هل. الا ع 4م 3 ا تاعحو مشلح ريغ هذي 1

 كرد ءانغ ةلفاق يف انلحمرا انليرا املف ىنقثلا ليعمسا نب خرط لجحرلا اذاف انيسانتف ةنسح ةئيهو

 مومدَقَس فوذخ انيلع الو ة 0-0 مهلا | اب تس سانلا ماحز 0 | ةحاحام 1 لاقف لاق اهاو رط

 لاق كيلا كلذ تاق ا نأ يلا ني عدو»و هكدا كاناكلا فداضإو قيرطلا انل اولخف موس

 هل تقف 2-4 0 2 نأ كل لَه و ليلط اثداح لو 3 د كغ 0 ا: زق كفل انحيصاف

 اى ُِق عقوذ ناذ 1 لعل هيدنح كَ ل ه2: ىلإ ةضعصء نيب ؛اذا هنار 2 الف كك

 ةيشملا ان رسادا اذه ثندحو تا مل 1 دق لاق مل 3 مس نافف ىلا نظيف شعم

 ديرب نب دياولا دنع ن م تل م لاق عر دلع ف تلق ن5 رع ا لاق هن فقيد كلا دل هللا 3 نأ

 د1 كا 5 و ةئاالعلا 1 كك ُُ هباككأ ىذب اق شارف 2 0 6 بهسولا يلا تنك امندلاب

 يدرو ثيدلا نسح و ههاذاف ىنب ديف هل ريل ىلع يباع 0 0 قا َّ> هدف رد ماو قار طلا

 نفت اقيردأالل |اق ت تا ا م هلت اقف ىعاش 2 اذاقهسفنل يدشناو ةيروار وه اذاف رءشلاىل

 اعافدلعأ هاف>و اه 5 اهداتو هلقعهياع تعاد ةئرا قشاع هنا أف ريك ةصق ركذف قير

 اكلفلا ازا لرش ادع لاق ين اف تلق هيدعصم عم نعت وةك عم ردح قيرطلا ىلا 20

 لاق هطقسم يف اه :اق؟كاق د أ تلق ذلا كلذ يرتأ ىل لاقق قير طلاراسإ نع ابرظ يفأر ا انو

 ديدجاا اذار اذلا تي تحرر ب لاق كتاتبر 2 هللاو 0 تاقف تالا 1 ينك ردأف

 وه يحوأ تلاق مث طقاست اهعالضأ تداك ةرفز ترفزفاط هتركذف ةفيرظ ةليج ةأرما هيف اذاو



(84) 
 ك9 سس سس

 اودفر نسكلدتسالو ع 0 اولدد 3 نه مشي ال رسشعم نم

 دتع مهريخو ماسح ضام * و مولا م اظع ضي

 اود_سفام دع سانلا هبهللا حاص أ ىذلا يدولا» امإتنأ

 ا 9 ا اع
 > مكنإ لق وا داخلا * مهر شا ماضرلابا و رشبتساو
 3 "1 ع داك يي َىَح كضرأ ١ لعا دجلاب جعو

 وداعش دقق مط اف ا #١ اننا ةشبع سانلا ل.ةتساو

 داود دااولب هدم ملام * موهعاطو مهدو نه تقزر

 دهحم تياو ايف كنا * اوملع مهما كلم مجانا

 دك ة رع تنك "اه قاذعما © ندح نذ تهاس دقامواو

 0 تنامو ل ناعكالل | تدعم ا 0 اوهأ. فل

 هحأ اوك قا عة تدك ا! كيس وامن ايرادتكا
 دح اما و هنمأهدح ودق #2 اوميلك دايعلا 3 ىح

: .2 

 اوده> دقواوبراقالو اولاث ** اقتغلبام سائلا ىلط دق

 لي تمار واعف ىوقتلاو مر تلا هللا كمفرب

 5 نكي مل ناو كم * هبرش ينغن# يرو بخ

 دضعهريصن ىدوالودخء الو فاح ند نه 1 ا

 رصنيلاب لق فارةخ مهارإ 4عل رآلا تاسإالا وده ُُق ىنع

 ديو دب ةمواعم كنم ه#_لع دعت ديد *يب هالك

 اود لزنم كتمومهاناد * ناف كوري ملم كولم مهف
 درصلاةئِحدلا 9 0 د م كيدل ةدعر مهو رخل

 ديصلا هكا اك 0 الا قاخالا الو 0 0

 درت ةقفرو مخل كنءع * تردص ةقفرف 0 مث

 اودهع يتلا كلاح نع كفنت * ال كناف مهب ىهدلاح 5

 ديف .الو ةيازق مطوق يف * اف كيحدام هللا قدصدق

 ىلدوملا م ىاربانب قحس | تءمس لاق ي يي نب نيسلا يف "دخل لاك ىلوصلا ى 2 د ( رخال
 لك م مال نطفأ الو ده ع نا رميك نم ىذأ يأر ام هنأ وهالا هلإ آلا ىذلا هللا فل
 حيرط رو ان قي وف ديشرلا دنع ًاموي انك دقاولاق ةساكم يف خنابأ الو ©« يش ؤ

_ 
 وهو لعمسا نبا



 ( مخذ

 رهقم لل-لو رطع صاس يف # رضاح ىعشمنباو كنب ءانش

 رسعملابوث لضفب ميرغلاذ>أ © ةباب_د قارفلا دنع امزالتف

 4-5 يناغالا ن< رامخالا هده يفام ةيسسل 3

 رحألا بيثكلا اف هقوف وأ * سهزألاب يتلا ةكتاع رادا

 روقم لعل رطع اس ْق د١ رمضضاح تءشم نباو كتيب ءانش

 رشات ون لضف مرغلا دخلا "© ةنابكس قارتلا دع لمرات
 5 تعشم نر هنأ قدحسا 0 رصنلاب كو ليش ف.فذ 0 ند ءانغلاو يج رءال وشل

 * دمسلا هل# نميرفقأ * هلوأىذلا رح آلا توصلا اماورصنلاب ًافينخاجنه جملانال هيف نأشدح

 اهنم يتلا يرط ةديصق لوا وهو راتخلا ندا كف ىلا ءا ك5 ىألا 2 2 1

 دغ قارفل ةعوا * اع يلع ادغ نا ادغ ىحنو

 أمق لوَش ديب 3ك ديل ولا ٌحرط أمف 0 ةليوط ةديصقلا هذهو اذه اندامز يف هف 0 نملو

 ديولاو دامرلا الا 06 دهب فراعملا نم اف قرم

 اخ دحع سم "اه . ججرلا اه أعم 8-5 ةصرعو

 0 ع نور ا *ىراقلا فا> نب دمحم ىنثدح لاق يحي نب ىلع نب يحي ( ينربخأ )

 نورهان دحا يراقلا» 1 ل لاق ىلع نب ىحي هنع ىند يذلاوه هنلظأو عكودب ار

 روصنملا دعنا لاق ها 0 بأ انيح لاق يوللا هللا دنع ن.ىع م لاق كلملا د.ءع نبدمحم نباآ

 حيرط ربغ ددسملا يل ُّئ | ملاعم قاب ف زنك د ءارعدلا ا عير رال لاقف ةديصقلا هذه

 0 ٌحرط دناصق ديح نم ةديصقلا هذهو

 دغر اهب انشيع ذإ نزطلاب * املا الوب اح 2

 دريجحل ةضعا كلت اذ ا * ذإوباشلا ةعمو نحذإ

 دضخ اهصغ ءارضح ةوةشلا هزاع دن رفلاك ةشدع ف

 نيفيا ةيفئااررإلا علوي #* امو 0 ىلع اهف دسد#

 دؤر ةباب طوخ اهم كح فقتأ ةريرغ ىماس ل

 دغ قارفلا هلا نم * اع ىلع ادغ نأ ًادغىحبو

 ددضص اواذو عينج اناحأو قارفلا نم هل كر بك

 درصلاو تاركا مهكر 2 ا نواح دك وى

 درك 10 اح دعو * ةياقمريغل ىملس كنع عد

 كَْعَض هام هللا دي ** عةفيلخلا لضفالا لضفالل

 دقي ذإ راهلا جارس حال * 6 نابتسي رولا ههحو ىف
 دعي اذا هداعم فلخي * الولوقيام ريخ ىلعيضع



 (مع)

 هل هيف ةعيصلاو حرط 0 ٍق ان ةشئاع

 جولاو ينأا كياع ا #١ مو حاطبلا حطالسم نبأ أ

 يحي نبا نيسملا ( ينربخأ ) امركم ١ 0 0 م هنعا وكفو هديل اورسك ا ديلولا هب حاصف

 ينأ نب مالسلا دبع نب 000 ء صفح نب ناك ن 2 عاد طا - نع دهس يبأ نا انثدح لاق

 ةعسر ينأ نب رمع هل لوش يذلا كد

 نم 0 دك رع عمصلاف ان را ي و ثرألا اا

 ناكو ةعبر ىنأ 0 ناوح ني هنا تعاد ماشه ب دمع نب هيلجم عم معاقل لإ هللاو لاق

 ىنغف نادل ع 2 يأ نبااب سادحا هل لاو يد

 انف حيرط هلاق اذه هيف كل طظح ال تا نيح اذهو تناام 1 نبااي هل لاف

 # 0 نامزلاو ساب سانلا ذأ *

 1 قاعآلا ن م ةراتلا توصلا ةباملا ىف و امو 0

 ديزي 0 ديلولا م 0 ينلا ليعامسأ ب ط اع ند

 .م:©( ةراتخلا ةنأملا نم يدك وص عم

 داع ىارفلا حول نم ردنا © اعد لع انغ نا ادعو
 درصلاو بارغلا 5 ةقرغ #3 |[ توا دقو رص فكو

 يطسولاب لمرلا نم راتلا هتلو ىبئاطلا بعشم نبال ءانغلاو لع اتا "نب حيراطل م

 7 هرزاخاو تعش نا ركذ 0

 ةاياو اهم ناكف 3كم يلا لقتناو 5 نه هنا ليتو في.ةثل ىلوم فئاطلا ولأ نم لحر وه

 هلوقب يحرعلا قع

 رقم ليلو رطع صاس يف # رضاح بعشم ناو كتيب ءانشإ

 رمسعملا بولا لضفب مجرغلا ذذنأ # ةياناع ص قارفلا دنع امزالتف

 م :م ناكو فئاطلا ا نم نْغَم بغشم نبا لاق هل نع دامح نع يح نب نيسحلا ) قاوح (

 هل ذكم لهأ ىلا بسن يذلا ءانغلا ةماعو جرعالاو مي رسم نبا نءز ىف ناكو.ءانغ سانلا ن 21
 نمو لاق زرحم نإ ىلا هضعا و نإ. .اوههلا يلا هضعبو جرس نبا يلا هضعب بسنف هؤانغ قرش دقو |

 ع هنمو ب صزالاب يت حا ةكتاع راداب * زرح نإ ىلا سني ىذلا هلانغ

 دج افقيقعلاف ي حلا دنسلا هل نم ردع
 هنا ريح هداعف مأشلإب هكدا لعام لجر ضرم لاق يبآ ينادحو دامح لاقلاق نيسحلا (يرخا

 يحرعلا يبي يف ينينغيو ينذأ ىلع هف عضي ًاناسنإ يهنشأ لاق يهتشنام هل اولاقو
 م3555



 (مذ)

 -- توصلا اذه هس 0-0

 نع يلوا ئىرد 2 قلطم لمر هنو ةثئاع نأ ا حرمسملا ن 6 هصوىمع ةعبرالا تاس ا

 كطغتو كيلع قيطت كيلع قراطنتو 1 مه د قاوتساو ع هكا حاطبلا ند حطنلاس ا قدس

 تيئاالوصا جيشولاو لضعم قيك ص ا تأ اذا اذكو دك ةنداخلا تل ل لاس كل 5 قيضاو

 سعاشلا لاق هف ةتيان 20 يف ةحشاو كقارعا لاه

 ' (١)لختلا اهسراغمىفالات شو #* هحيشو الا ىطخلا تش لقو

 صهوج ىهو> تناف كاعزانتف *# هؤدك فق نم كلها ماتعاو

 نكد مشالا يف كب ايسقو * اهيصق نيتيرقلا عورف تمنق

 يف عسأم كك اك ا ولاو ىصعو ضع لدم ى ِ < ما واانج ةدحاولاو تضرالا + ماجا ى :طاو

 وا ىلا نيب نكت 14 باحرلا 58 كاملا ناب 0 لاو ةحلو ةدحاولا يداولا

 5 باطخلا نب رمح مس دع دا هاو تنام .٠ ين> عضو» يف تسا يأ كناكم ىف

 ناكنا رميهل لاقف اذكو اذك نباو حاطيلا حطتلسم نبا / هلع 0 0 لو الحر هنع هللا

 | راما كاذف الاو 00 ءلادوقا كال كاك نآف كقرش كلا قاَج كل ناك ناو لع كلف لَقع كل

 ١8 انربتحا اذاق اًةطنم كس ف 06 56 اذاق 0 م 00 ؟ ار نأ ليق انيلا كح كت >>

 ا هف عاطملاو ح ا ده 0 تنأ لوقي 0 رط عد لي سال تاق ول هلوقو العف مكتسحأف

 0 برض اعاو ةمامر اءغل هئع تا ل ترعأ ول ى ّدح هيف كءيطي 0 :

 نانقاما و لك لعن هف عد اذاو 4 مشو اذه نو ارذعت كيك ءال هنال ةغلامم هلعحو الكم

 هل ناك اليس كل ىلا ند 5 ناو 4ق : رط نع كَدَع ا را 2 ضاغل كك حاس ! هلوقو

 لكلا .نبا نع هبا نع دا نع دي نهرا ىلا تا جرعنم

 ديزب نب ديلوأ نأ ةيطع نب مهارب نع دانزلا .ينأ نع يدقاو /| هن يىدخو قدا لاق هنا نع

 ا ٠ اولذدي الو اوقرفتينا ا هيلا مهصخشأف 0 ةنيدملاب نينغملا ىلا تع ةفالطا ىلو امل

 اا رهشو 1 وابع لئدف ةهئاع نبأ موةيس فام رواش الو 5 ف سا كاذ ذا ناكو اوفرعي الثل

 أولغف ةليأ مهعمج 3 مْ تالخد هلع اولدف كايعم مهفو قوتتملا 0 ديقف هل را ديلولا هسشن

 اوباطاف م٠ لعد دق افا نا | وأ مط لاق دعم هئم كلذ 1 اماف هسف تباطو تر ىح هل

 دشن نأ تارا لاق 5 ًانسح لات انه اننا طل نا ل من هِف

 555 عقد دنلولا هللا رظن املف ةديق ىف تشر ةيقئاعتنا علطف هب ىلعف لاق هدنعام تءءسو

 ظ . لخالا امنائم ىف الا سرغتو ةروهثملا ةياورلاو )١(

 ( عام نانالاا 50



 (م0

 ع

 »ع نيعأب ناف ىف كبح براق

 # مماعم ١ تدساح يبتلضفو ءيقالا تلق تاب

 ع

 0 1 0-2 مي | 99 هه سلا 5 اكل

 عفدم لنكن لو هوجولا نع
 عمن و تح أ اذإ رعد 0

 عاوم دهعو هب تدخلا رمح

 عسوأ كلد ربغأ تناو يفرش

 لأ 3| 3 81 عم

 # ةعماص لكب ميش ١ ن ف 0 كلعف ليمحو اهب ءءء كلك |[ اذ حا

359 5 3 1 2 ١ |] 3 

 ع

 د ةوسأ م واوحعتف

 عزمت كعداص نعكناو 0 1

 ءذوملاوىدنلا كلمالملا
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 اتدح لاقيباهملا رمتن نب بيبح ( ينريخأا ) هياع ناك ام هل داعو هيلا كحضو هانداو هبرقف لاق
 3 ع

 ىهللا ةضع نب هَ نب هللا 2 نب ن2 52 لاف تكس نب هللأ دنع لحد احر َّق نأ هسا ع

0 5 

 ثيح كليو هللا تءقنا امأ كاس الو هللا كأ 0 هل ل ا|اةهف ءاردشلا يف | لع 4 وهو روش رةعج

0 

 مأتع تضطاك هماع 3-2 و كش. ط د
 تح 0-64 3 -

 و * هل ناكل و

 ديو كاد ا

 جرعنم كننع ضرالاراس
30 
 أ

 ىلاعتو كراس هابأو لحوزع ةنأأ هدود يي لع دق 58 0 دإ لاَقف

 ع ع

 ١ زاحا م 3| ندا 01 ند 06 تبحع حال ( صاختلا اذه ىر ا م«_رل راب روصنملا لاَعف تدع
 . - . - ع -

 ١
 لخدو ماع هل سا ماج د. ئولا نأ ىتئادملا انادح هنع هتياور يريرخلا دمحا

 0 نأ ينن 1 ونا ىل

 ضعل مأقف هل يو رم 00 ا 5 ناكو اهاضآتق 1 جما وحلا باححاو ءارعشلاو ةيلاومو هدب لهأ هرأأ

 أ هلاهش نع هلاوت 1 اهأ ناكو دم ا نك مم 2< اولا 5 0-0

 يه

 كابس نع

 جولاو ين 41 كياع قرطت ع موحاطبلا حطنلس٠نب تنا

 جشنت يتلا كفارعال ينوط * انهوانه نمكيءرفل يبوط

 0 فضيلاك هءاع ا نت !| هك مط عد لسملل تلق ل
 0 2 002 9-3 ل 4 2 5

 6 راع نحر ,الأ راسيف د د[ ناكلو اديراو خاسل

 7 |١ ١ م دحأ يرآ ام لاقو مهود فلأ نيسمخي هل ىمأو هر علمرألا حور
 حجح دنت لا دبل و بت”رذضف

6 ' 
 ا د ءارعشلار اا لآ عاد ث هداعل دا دعو ة يلاخ لاقام ل ادع موي | ينتمي م 2

 ءاآ 00 3 1 ا
 رعشلا اذه 3 ىتدق ةشئاع نا 5 و هدانع احرط بلحاو

 ٍِ - و



 ( اذ

 لوأ هتاعج دق يندلت مم لع افطاو لاقم ًاظع ةاتمأ َّىَح 2 بضغف ٌحرط لوق نه لاق اذه

 ءأال لاقف هانأف بجحاحلاب ىلع لاق مث اب (حأ الو احدملا لك < ًاماهنأ 1207 جراخ 0 لخاد

 تيلصو يذعلاب ناك املف فرسلاب هفطخاف كلواح ناف ضرالا هحو ىلع هتيآر الو حيرطل ثنذأام

 لاقف كعءا و بحاحلا هللاَمْف لذ ديل بايلا نم ادق | فدل نذْؤِي ناك اا ةعاسلل حيرط ءاح رصعلا

 نأ ف عا ىناعد هدنع نم:تدلو 0 نكاوال لاق ىدعب ل 01 يىلو ىلع لخد له كالام

 لوخدلا يف يل كد فال ةرمدع كل لاقف ف..لاب كتنط> كلذ يف يف هلواحا تاو كلل نذاآل

 يف زيخ نم كل سلو كلذ ىف كل تنذااه قارملا جارح ينطعا ول هللاو ىجالا هل لا

 هيلع تاخد دقل للاوال بجحاجلا لاق هدنع يناهد نم 0 له كيو لاق عجراف هيلع لو>دلا

 ةنيايلولا تاب ماقاو حيرط عجرف لاق راهللاو ليالا يف ءاشيام ثدحي هللا كلوا ةدتع امو

 زحمل اذه ناهللاو لاف هموقو هداب ىلا عودرلا دا أو هيلع لوخدلا ىلع ردق, الو هيلا صاخجيال

 7 ءادعا هل اوناك 8 نأ 0 0 قاهد ن 6 رعأف دهعأا يلو قل نا ريغ نم عجرأ نا يف

 فططاب كرب 2 3 نارا هيوندحيو ديلولا ىلع نرودح اوناكف 5 نع« ناك اءاو>رف

 هده كلاح ىلع فرصنت نأ « رك ىناف ماقملا تلط انا اما سال كلل :عو بجاخلاب

 باحح ذئموي هيلع سلو زرباف هريرس 0 3 * ماما لك كو اذك موب ناك اذا ريمالا نك

 ردع لاح لع انأ نوك أو كتحا ترقطو.هلع تلخد دقن رك كاماع مودا كاد
 هيلع اوان دف"نسانل نذإو هيلع نلجو زور هر ضار هايس نس يل

 هيلا ديلولا رظن املف سانلا ماتت دقو لبقأف جرط ىلا بجاحلا ثدبو لبقأ نم ىلا رظني ديلولاو
 لاف مالسلا هيلع درب مف ملف اندق سانلا نيب نم هدري نا ا.يحّتساو ههحو هنع فرص ديعن نه

 هيلا عرضتيو هفطعتسا رط

 ىل تانو مومهلا نه يلحلا ما
 هد ف الو يمال 2 و

 لي عاضم محو اك | 1

 عبجولا تيقلام ل قرا *#

 0 ام دقو نع تر 2 َس جراح هوجو يغب

 عر اثداو كا نم كاذ لبقنم * نكحاأ مو دياولا ةلاعرج

 عظفم ءالب  هتمدع تيا # يال رلسس  اا

# 

# 

# 

 عزم كالذ تب و 1ك ناك نا هوممل ىدلا نع نعز الؤ

 0 ع ل كاندف فاطعاف

 ينان دقام دازو كافك دقلف

 كا م ىلع كاذل كيه رس

 عش ةييضفلا ىلعف ةليضفو د

 عنقت 0 هداك 1 ا

 خلا ولو ” هريقم كت

 عرضتم عزانا تحرك اين # قناف رع تذل تكا نإ

 0 2 لكو ”لا انك د طاق لكف كلم تسكيو

 عطق,.ال هل 9 38 0 ىدلاب كالام> ند يدخ اذ نك



 هب ل 0 يش كطخعس ناو

 مثإ بذاك لوقب كانأ نكل

 اذ عطقت لْر ىف كندهعامو

 1 قد عسصجوت الو

 اعكاضرنم ادهح تب رقت دقف

 يل كضا مداح كمعفد ريغف

 ومرودص ام اوقأ يي تم

 ىلا تال دقي سح أ تنكدق
 اوياط قانا

 معى عا ضالخا ك كااهتضاخأ

 رمنعم ن 2 اك

 اهفطعاو قى اهعفدت تح

 ناوتنافر ءأا لهأف ت تاصوناف

 بدأ 0 ق2 مآ 2 5

 عطقنم يدع ناب نوحاعإ لو

 هل نوك ال نا حراج لع امو

 م,عواطرهدلااماذا نوحرفبال
 اذوع مب ضعأ ملف يم وق تق راف

 نسل

 نق ت0 ا ملوى *

 اوءلطام يفااو /[:و ينوغب موق 27

 بجي ىذلا 00 الو يرف #

 0 0 نك هب 3 0 د

 ها ىنعحشكلاكيطو د

 تو ناقذالا ىلا كرف ىلع *

 اولازاو ٍينورمضيال ناوزرح *

 تاطلا حل يذلا يلإ د

 ع كلف الا نيل نأ ءاوقأللا
 راع يحل صو كيلع *
 باقثمو اين ىلف يدي عقدت #

 باقثم دب ال ىفلا ا واموب

 ممايبأ 4 0 اذا

 ا ركتذانرك دثنلا 0 رسسبام و 5

#2 

 بدا

# 

+« 

 ن

 هند

 ةنن

 هلك هةحدم عرفتساف هبأر

 مركب ديزي نب ديلولا ناك لاقف' ( ينئادملا اماو )

 نع الا ردصل نك لو جراخ ند لخاد لوا هل-هحو هسا يندب

 | 0 ماش || 4 || ىلع 4 وارلا داوح مدقو 5 راولا تدب لع نم ساب 0 هبق ه روش ةماعو

 ند ا داح لاَ راع الو 3 هنم انا ف نيئم ْؤملا 0 ا حم رط بهذ دّقل هللاو اولاقو هءأاكالذ

 دراولا سار ىلع 0 ناك ىذلا قدا ىلا و ا ءاطق 1 طقساف رعش نك نشد نيئمؤملا ريمأ كحل

 5 نم لود ن ا ةولذ يف نيم و 0 امدشن نا ىلع مهرد فال أ ةرشثع هل اولعحو

 ىلع ٌحرط لخد مون تنااَد 00 اف نيكلا هووحا اَعو كلذ ل يدخل مهاجأف حر كوق ن 4 لاق

 عد دهع ىلو وهو ديلولا عم حي رط ىتيو أوضوم 3 ٍط ودل يانا ن داو تأ ١/ متقو دياولا

 007 هم نسل ةسلخ قادوا كر و ةلرعت ىلا تك رو جرح ًاحيرط نا مث ًاميج ايدغتق هئادغب

 0 دنا 000 ندع متغاو هع ِش ى لع ىتات ساق

 احدملا لم+ مرق ةعيسدل | محض دئ هّقن اللؤذ م كيس ىلا يك ريوس

 نم مالغاي كيو ديلولا لاق مث ةم ريغ يصخلا داعأو هعمسب يمخلا ىلا ديلولا ى

 ادعاصام نوولار ادن تقأ دقف * هبنيدعست ن

 ند لوق
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 اهاقلي نادال د 6-1 * ةلنم نهر كانأ نأ تالصاب

 (يحارا اها عتب كاذكو * ىضعنم سغنًاباهفلا وس ت فاس
 اهاون بشت لحر وأ ول * ةسرقرش 1 كشو 00

 اهاعدب ةوعدل بيحتسأ و #4 0 عمستف حس

 حيرط نبا ت تالا ما نأ تتاكلا ندحلا وبأ قرح لاق ةزاحا يحب نب ىلع نب ها

 لوَش هيقوادحأ تاوومدعل هلاوذتأ َ حم رط هحرطف ريغص وهو تتام

 قئثاملا باررلا عم ةارسلا يرقي * قرؤم تيلصلا ن ٠ لايخلا تا

 قرصا جارسلاك هيلا تحب *# هوجو شايل ينعارام

 |( تاموسابعلا ينب ةلود كزداو ديزي نا ديلولا يف هرعش غرفتساو طا ينب ةلود يف ٌححرط شنو

 دع ىلرحاف فيقتل نم هلؤحتلو هلا معاش ع كم ( هل ديلولا نكد قيل + نأ ىف

 أ داخ نب دعا نهد لاق تايزاا كلملا لم ء نإ د2 ل لوف ينثدح لاق 0-2 نا

 كاوا مصح لات ىنقثلا ليعمسا 0 خرط 000 لاق ديما دنع نب موس نع ا نع

 تحب كلاخ نينمؤملا ريمأي ةبريش» يف هعم انأَو موب تأذ كت تاَقف هعم ا ترص تح طا نإ

 تفىعدق لاق ا نيلنم الااحؤ زم طق ارق كا تاقوه امولاق هقلخ نم 1 1 نأ

 ىلا يندعقأو قلع ِ "ا كانو رم الاودكو هيلا امو تلخدو لق يأق نم كدعاي و كاذ

 لاق بارسشلا يف فار كتملعأ دق نموا عا اقف حدقلا يناوا 9 تبادل ا 5 هرئاح

 ىلع تاز 2 تنأك يح موقلا مفر بضغو مالغلا هلوانتل كيلاهتءفد انا كت .طعاكلذل نمل

 11 ا 0 ضاعاب لاق م ىلع يرتفا تدبلا الخ اهلف دع 1 لاَقف موقأ تيهذف ناو 0

 قازرا ينع طقو ٍىلاخدا ن زغ تحاسملا يم مث طوس فلا كتبرضل ىلاخ كنا الواو ىنحضف |

 لوكا اأو هيدب نيب اناو الأ رعشي م تى ا امو هيلع تاخد 3 2 هللا ءاشام تنقل

 بحي ىل كللاح يفو 2 كيلا # ةبرقت دعب ىلام فئالخلا نبااي

 ترا ةردلا يذ نم قو مك ؟دصقأ نيح 0 داق 1

 بسن الو: نعر ل2 او لإ مكنيو ىف 1 ' يناك

 بدحلاو قافشالاو دولا كب رش ينفلزا كلن. يندب دوا ناك ول

 اوطق القمه ,يوازر ام اذا قود 2 وهيلعج ةق-لاحر نود تلو

3# 

2 

 اوبذك اوعمسناواوعاذا ارش * اوء.سناوهوفريخلا اوع.سنا

 بضقنم كنم ىليح نا |وندح دقف ءاقللا يف ىنع كدودص 0 37

 نئيكم قاعثالاو ةحييطتلا دوب © انتضرم رورس .ةاشلا ردك

 ةديضقلا هذه ماعو دواعت نأ كايإ لاقو ىلإ عحرو تسلك س س ولا ىرمأو مسك لاق

 تي مظعتبو هظفحم * تاز ىذلا قو ةنامنلا نأ

 ىعفلاو ردلا امذ دئالقلا مظن همظنأو هيفصأ ر ءشلا ىكوحو
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 1 دح ياما ب لعب رج نق لقب هنأ نسطأ نعديع نب ورع يورو ( لاق ) هوجر 1

 رضعأ ىفةوافطلاو ئىط 2 الونسو نالبع سيق ىف فيقثالا 0 نمقد مهما ريغ ير 0

 ىفت لئاق 0 سو هياع للا لح ي ادع لئاقلا ترك درسا 7 دعب ومما لاعل)

 نع ىورو ( لاق ) دوك نم فيقنو داع ند 0 نهريمح برعلا نم اوسلو برعلا ىلا

 نأ تاع راه لاف فش نم الاق 5 نم امل لافت نفع نءنارع ىلا ااع نيلحر نأ ةداَتق

 لاق هللاو ومن لاق ىلوقاك ء ان طاق 2 كلذ ذ قشفد وم نم ادايا ناف لاق من الاق دأبا م افي“

 هارد ناك نأو نيل ب دود ني هاعا متع من اق اوفا نيذلاواهحاص دوك ن٠ يجلا هللاناف

 هبنم نب يمق لاق همسا ىف انيلع اوفاتخا دق سانلا ناف لاغر ين مساق هل الاق اكلبام ينا دق

 بالف رخالا مويلاو هللانمؤي ناك نم لاق سو هيلع هللا ىلك يب ينل نا ىرهزلا يورو ( لاق )

 اا !او ةالصلا هيلع هنع انغابو ( لاق )راصنالا ضغبيالف ر ل ولا هللا نم وي ناك نمو افيقث

 00 00 لوقا د قرد( اقرا نايل فلو هما ونيوب نامل راصتإالاو مشاهونب لاق هنا

 هنع ىللاعت هللا ىذر 5

 لاغر 1 راش دع 0 * اولوقف كرخاف.يف قتلا اذا :

 لام ىلع هوومشن مك او * امدق ءايآلا 3 كوبا

 ىلاءالا ىرذا مع ىلوو # هب و قفل د دع

 ءافاح مهو ةعازذ نب ناشيع نب ةلشن نب قرعلا دك مع نب عا عابس نب 1 دنع تاب حرط ماو (

 دبع نب ةز+> هلق ىذلاوه ىزعلا دبع نب عابسو يؤأ نب 50 ةسم نب بالك نب ةرهز ع

 لءقثو كلذ لعش همأ تناكو روظنلا ةعطقم نب اايىلا مع ةز ةزمح هللاق عابس هيلا زربالودحا موي بلطملا

 بتك دقوهياع هللا ةمحر هلتقف هتنرح ةزمح يعرف عابس ست ضغوهلوقل ىش>و يش 0 «ر رقءاسن

 هل ناك نإال كاذب 0 الا 1 ٌححرط ينكيو تان 01| ضء#»؛ ىف دحا ةأزغري> يف كلذ

 6 لوي هلو ةتاض هعسأ

 نبا ةميعطلتق هنع هللا ىذرةزمح نأ هل هلت رس نار دوفلا ةلودلا ىدحو نمح لوك (0)

 ىراختلا فو رح وهف همم لتاق ةزه لتق نا هنا يشحو هدب ءأ هز نبا ريبح لاقف ردب موي يدع

 هللأ دع لاي ايا نبا ورمع نب هللا دع عم تجرخ لاق ي ردا ةنحاا ورمع نع هذاتساب

 الف لاق رس تاق ما ةرخ تلقا ماهم نب ريبج ىال و٠ ىل لاق لاقف ةزمح لتق نع ايشحو
 نأ املفلاتقلا يلا سانلا عم تجرخ داو هنيوهتيدح لاحم ليج نييغو نيئيع ماع رسانلا جرخ نا
 عابساي لاقف بلطملا دبع نإ ة ةزمح هيلا ج رشخ لاق زرامم نم له لاقف 3 .س جرد لاتقال اوفطصأ

 ل ناك هيلع دش 3 * لاق 00 هءاع هللا ىلد هلوسرو هللا داحمأ روظيلا ةءطقم راعا ما نبا اي

 3 ناب: نه تؤ تح هتنل ىفاههضاف قب رحب ةتيمر ى.انداملف ةرخيص تهز تنكولاق بعاذلا
 عايسل ةيوحالال هقتع لجال هلق هنا ىلع لدي اذهف ثيدحلا 1|ىلا هبدهعلا كلذ ناكف لاق

 ت01 ب م ب رح ير و ويم وج مج و مص جم مموج <

 1 سس هِي بيبي سس لل إب بيبإيبيبيبيبيبيبييبيببببببيييييييسييييييسسس ب ب  شس ش شد سس سس سس صممي سنس



 (؛7؛)

 7 : ا

 هعضوم هيلع قاضف نِعلاب اهقم ىسق ناكه رو ليو را يلكلا نبالاق ) هتعفنو هتمءط اف |

 براظلا ىلا ىهناف 1 نب سق نب و رم ينب ناودعو مهن را دكموب وهو فئاطلا ىناف هباسو |

 ب رظلا انَأ لاق تنانم لاقو هظّشأف ردد امان هدح وف براظلا نب ماعوب.أ وهو يناودعلا

 ُه.َةلُف هعم يدقو برظلا فرصناو لعفف كذب اي وأ كلتقأ مل نا ةيلأ ىلع لاق

 و ما دل وا صاع لاق هتص3 صقف تب 0 كعم اذه نم لاقذ برظلا نب صاع هبا

 يمن اقم ملا ناب كلا اف ادع 00 اسف ه/كوزنب برظلا ربعو لاق اق دئمون ىمسف

 0 0 صأ يف كانئح دئانإ لاق هم 00 املف 4 مهبرقأ ناكو لد بعصم نإ قَح 9 َ

 داعم ريغب ىول 3 * دابا ادعس ىلاوذ دادنالا تاذ جو يف يداولا ةليل قبأ دانادبع ي فو يسق يف

 أ لا و :ناح 6 نم نح يبل حطم كا را ناليع نإ سيق نب دعس ينعل

 ةوددلف نم ىسق و يدق ُُق مج لاق وهاق 0 ُْق كذنئح انإ اولاقف ناسغ يف لوز ةعاضق ٠ نم ى

 ْ يرديالوهوبر احلا عنج رف مام وهو هدرعت ةساقمدع وهو دابا هطقتلاف 2و , ءار>صإ 5 و ميدقلا

 لوش اذهاذ لوقلا نوئوب مه رفك ىلع اوناكو حيوؤلاو ا 2 هيلع دكو دقو 2 2 3

 سدق نيب و دانإ نكن تاك ارح نا لبق دقو ( لاق ) دوك نم ادابا نظر نم افيقث نأ لاق ن

 رار نم اونوك نأ اوركنأو دو ىلا يفق نيك تكس 3200
 كلذ يف بر اغلا نب صاع لاقو ( لاق )

 الغ انو 5 ينبا يف كان انيأر دق دابا تلاق

 اياطلا يعاسفانم م كلصاال * احجي انيأر دق داي ىريس

 * اييسلا 0 دوغ ر اد #

 ةفوكلاب ريدملا ىلع ل ااق دثع ىللاعت هللا يضر بلاط كا نت لع نأ ن الا نع يور دقو لا

 مالسلا هيلع هللا ين طاصل ادبع ناك ف نال ةيؤطا ىلع ميغا نار دق افي

 سانا ىلوأ ناو مولا , نطوتساو برهئاهبهعم لماعلا ثعف ةقدصلا ىلع هل لءاع يلا هرم هم هنأو

 سابع قانا لبو لاق قرلا ىلإ 4 دق ىنأ كدهشا ىناو ل سو اءريلع هللا ىلص دمحم اصب

 هيلع هللا لص هللا يب 112 اال ادع ناكو هيثم نب ف فر هع

 قاب ركذ من ةددصلا 11 ىلا ه-رس هناو طاصل هتيهوث دعد تنب ةناءحيطأ ىو مو

 رص نإ هيو يع همم لعر  ءا لاقو هنع هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع لاقام لثمهربيخ

 ىنأفا رسثع هاطعا و هللا د تا 32 || ا اهريغ نودأ مثلا ف ل ةاش نه 01 3 وهك ةمأ

 لاوسو تلق هل ليقف همأق قافق هأم رف هتنانك 3 َ يحس كلذ 2 اماق ِ 7 ءاا ميج هاطعأف

 مح رف هنم اذه را :؟ دّقف هللأ هدعإأ لاقف هتصق هءاع 00 اص ىف 0 هللأ لو

 فق ا ىنأ ربق 0 هي 00 0 سف ما مسد ها

 نوملسملا هردّتباف هذ نم دومح هفو هللا ةامر هم ج رخام اف لح و نع 1 مرا 3 نك

١ 



 ظ : (ا/40

 دباق ىلوم ديعس ينال ءانغلاو ىنقثلا ليعامسأ نب حيرطل رعشلا * 0 حاداو يحدأ هيف لاشو هش

 لدى تح دوال ةقو قحسا نع ىطمولا ىرخ يف ار ولا قالاطإب لالا ليقثلا نم راتختملا هدلعو
 وه نم فرىعا 6 كما فرخ ند 1 هيف يعل ند 0 دقو يعاشطأ ةباور نم

 --. هسلو هرايخاو ع 5 0

 0021و ةراجا بنقل تاك ىف يلكلانبا نع همع نع ديرد نب نسسحلا نب دمج هب رخل مف وه

 حيرط لاق يريبزلا بعصمو مالس نب دمحو ةشئاع 0 ينيدملابوبأ ينأن ع ن2 ندع نا

 يق نب فوع نب ةنع نب ىزعلا د.ءع نب ةملس يبأ نب جالع نب كيس ا نب دع نأ ليعاشا نإ

 رضم نب ناليع نب سدق نب ةفصخ نب هم ركع نيروصنمن نر نإ 1 هيشم نإ فرش وهو

 مدقينب نوضتم نإ يليلا ل همم نإ يسق وه افي * نأ 1 نم ناكل نمو ( يلكلا نبالاق )

 نماوجنموقن .هلساناكو 1 :الادبع ناك اف نا لافي رار دانا نب يمعد نب هي نبا

 ف.ةثب ص هنأ 0 و هنع ىلاعت هللا يذربلاط طم ىنأ ن ىلع نعىورو سقىلا كلذ دعل 0-2 و

 مث كلذدعب هفقثف هنم بروف هل ًادبع ناك لاغريبأ ديبعاب مها لاقف مهلا عجرف هباو ضماغتف
 مكليو دومتةيشب نمافيقثنا نولوقت مكنا ينغاب ةفوكلاب | 000 جاجحلا لاقو سيق يلا يمنا
 دوكو لات هللا لاق لاق 3 ” مالاسلا هي هلع ا : لاصب ندا نمو جراج الا داو 1 0

 ىأىبأ اف لح ونع لاق اعا هسفنل مكل مح لاق مث كحاضتف يرصبلا نبسحلا كلذ غابف ىبأاف

 ببسزاك اذهو جاجحلا كله ّىح هنع 0 هناطف جاححلا ل فا عف رف مى 5 لب مهقبي مل

 ل تو الامر نان كد ةيوارلا دامح ناكو 0 ع هغاب هنا ( يباكلا نباز رت راج

 اطزيع نحاب امتيايبص عضرت اا مه .ءر ملاغب اني ناكذ فئاطلاب اكلمناك هناو دوك ةيآب ندعو اهلك

 وهوهريق برعلات مح رثكلهأف ةعراقب هللاهامر اق هما سلا يدلا تف ةبدحمةت 0 اه دا

 نيب نؤ دف مهنم كله نميف كليف ةيمكلا | وزغاملة شيلا لل دو ليفلادئاق ناك لب ليقو فئاطلاو ةك«نيب

 ينريخاو( يلكلا نبا لاق)ةة:س كلذ ناك مح اليحر افرق 3 ؛ سو هيلعهللا ص يبا رف فئاطلاو 2

 نب تيبنلا نب هم نإ يدق فرقد دايأ ند عخنلاو ف" 1 لاق سال ءالاص 0 نعينأ

 اح 1-3 نب مده نب ةانه دبع نب نان علان 0 عن :ااودابا نب يمع د نب يصفأ نب مدش

 اهردب شرعت | اعادهل الاَقف اهدحأ دآر 1 لولا كالا ق دصمامط ضرعف اه ل نابرشي نوبل امهزعع | !عو

 ل يضش عخللا امأف ع كاياو يناميال هنا هيحاصا لاق مْ هلَمَقُف ايدل هامرذ اهعدب نأ َُك 1

 برطظلا نب ىماعل مغ يعرت ةيراج يأرف فئاطلا نم ابرق ًاعضوم يسقلا لزنو !مب ماقاف ةشي
 كارأ ينا هل تلاقف هرظنم ةيراللا تركناف غلا يوحأ مث ةيرابلا لتقا لاقو ايف عمطف يناودعلا
 هتادف 3 اير كنظأو كِيم مخ 0 ا تاق هتلعف 3 هاذهو مغلا ا 0000

 |ىماع فن نيح هام هرد هلل ليقف فئالعلاب ماقأو هنذب 0 هب را>:ساو هاناف اهالوم ىلع

 فئاطلاب اهسرغف مرك نابضف هتطعاف قدصملا لق نيح ىرقلا ىداو هد م 5 فلل ناكو هراحاق



 (امنز

 4-5 ةراتزملا هنأملا نم نوع كار يفامتو وج

 م ةراتخلملا ةناملا نو كس وص م

 اهمدوا نيعلا كم قرق نا آلا # اه ا 1 كت
 اعز قداص اذه تا | قى 3 0 ل ف اق اهرخغ ىلا وعند

 اننصكا لون لا لدا # | بح ندع اعوزتعيطتسأال

 5 يل راصامع باقلا الس ولو 3 ا ترص دق 7 ا يفد نه 0

 (١١اعتمامناسن الا ىلا يش بح و * .تءنم ناب لا يفافاك يندازو

 تدحو' الو راوهشمم ريغ ةعيصلا لياق لحر وهو 0 0 نب ىحبل ءانغلاو صوخالل وول

 هيف نأ سنو رث "دق قا نع اهارحم يف يد واب لوأ لله راتخملا هلو هركذاف ًاريخ هل

 ف رطماسدح لاق راكب ت ريب زر ءاا اميل ءاللعلا ىنأ نيم را )4 د ( 4س و ديعل ا:

 ةريك زودعمل نأ ذا ينأ يح تسبلاب فرع امد لاق 6 ل ء يبآ ينندح ىلا ها هللا دع نإ

 لوش قا هذ_ه لاق يه نمو ال تاق هذ_ه فاعلا أ ىل لاف رخ آلا اميط دحأ تارك

 ٍْ ضوح الا
 اعطق كح نم يناان يذلا ىلبق * هب نيقطنت اناسا تيل حساب

 اعقو ما موللا راطا 4 * مهسلاحا ماوقأ كيف يند هول

 0006 تل ادا #  ىنعم ا ياقاه ر* ىلا وعدأ

 ةلعأب عدلا عنصإ اذكه يف لاق م 6 طق ريخ هذه 3 نك ا س َ هل تاقف لاق

 دلت وح 3 م لاق 0 دك نإ 0 1 60 لاق كلكيعس ينأ نإ م لاق عكو هب ) 0

 هلق ىذا َلَدَم ريحا 94 هد> نع لش و هب هنأ نع ىلإ هن 2 كم 3 نا فراعم

 -- ةراتخلا ةناملا نم هس وص 6

 مين م رجم داو نمسح نسحلاف »2 يجحذلا 2 عحاب يح دالاب صيد ملا

 مو جولي اذا روخلا نوف 8 هناك روحي, ءلا هدد نيلح

 ضيبلا ىحدالان أيفايبشلا 5 عاد 0 (؟)ةيحدأ امدحاو ماعناا| مف صراب يتاا عضاوملا يعدل

 رحمان اط ةلماسس أ ةره ف دس فدهاشلاو ل صطنلا لدا ده 2 0
 نمسك او ”يحاكو يحدالاو يحد ةداميفسوماقلا طظفاو(؟)هأا ل. لق بح !قوانوف رياك ك ءالذنأالا 3

 لاقوماعتلا ضرب هرسكبو يحدالاو ت ي حد ) ةدام يفلاقولءرلايفماعتلا ضيبمةوحدالاوةيحدالاو
 هيف ضد, مث هعسوبو هطس يأ هلحريموححي هنالك 5 ينرللاها بو يد عج هحراش
 درفم هنأ سوماقلا حراش حرصو عمج يحدالا نا قااغالا بحاص مالك ىهاظف ىتع لدن نحل
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 (رالاو)

 نيلح كاي انج « اهعو تريك

 قلييوعو ليوتص # هنكي مل ام اذاف

 كودودح و * بحم لي ىلصف

 لودتت يع هلآ  هلدعالا يراعناو

 3 2 نبت وصلان ده ةيمسل 0

 0 دولاب لق“ فيفخ كلام ةحرس موي كل يرج دسقلو * هلوأ ىذلا لوألا رءشلا يف لالدال

 دلل و الرا ل دي رح نيل هف لالدلا نان درج لاقو ياعطا نع للا حيرس نبال هيفو

 لق يفان حرس نبانأ نا ركذو * حبرك داؤفلاف ةعوع تنأ # لمرلا فيفخ لواو لمَو

 0000 0 تانك م هلوأ يذلا لادامرسلاو لقت فدح اها دق خم ند ناو

 نسال ةكو الدال ها لاقيو شيح نع 0 ل. فيف> درطعل هيف ءانغلا# ىليلخ تل

 2 نا.( يرحا) ورم نع رصتلابلوا لقت فيفح الكولا مهاربال هيفو لع 1-0

 ىلاموق عمج رش درا بردك د لالالا ناك لاق يريبزاا هللا دنع نب بعهم نع هيبا نع دامس

 هبارشيف اوريصلفاخت الك ناكو احودحت الع هوقسو هنم برعشي ملو !وبرسشف ذيب مهعمو مط هزئنم

 مهانغو لت يت هوقسف مكب ارش نه ينوقسا لاقو برطو ركس ى> كلذ رثكو هركتي الف ذيب

 صوحدالا رعش يف

 ارضتحم مها تايف شار ةلا دحتع * اركتعاف مطافاطو لاخلا فاط

 ا ل نع و

 ا رطفنم باقلا 0 6 .ءأف 1 3 يدك لغاح د

 او * .انقت ص ا ,كساك م حالا قار ا

 اريغ العن تنب ا ينه # تنمض 3 اهار.ض» تدب نمو

 مهانغ مث اوبرشو اوبرطو موقلا هنسحتساف

 ردح نود كما ردو # 05 دينو كحاهو تتارط

 رطتا ئذلايرمملكاذف * ىجعرا ىذلا اهممتلن ناف

 رسام الو ءولا ملع * ًاشحفمالف تربصالاو #

 كو لاق رج 90 لا ع نءرسللا ليا لق رع ردا اذه يف لالدلا ن ل
 حيصاف هنعاوفريصت اوهوموذق اليل هلز» 0 00 مهباشب موقلا ءاطقف انايرع مانو هبايث ملخ تح
 يقوف دبالا برش ن 3 الو ادب ىتنبالنأ 0 ةسفلا ا همه هبا و أيقن دقو

3 0 

 س77 بوو



 (ا/1)

 هنأ تدق تر دقو ك "لع دق بيش ناو

 هنكمالم ناطت الو ق * عدف بيش ند ديال

 هنه> ام و ندنعل # اقثلا رقدلاك نيدشع

 هليقن داض ندرب اذا 55 ان :رقلا يخحملا َّق نين

 نع رصتبلا يرحم يف ةبايقلاب لوا قف :قيفخ ححوم»نإل ءاقلاو تايقرلا سيق نبال رع كا
 نامه نب بوقعيل ىطسولاب ر 2 لف ف.ةخ هيفو عا طا ن ء صار خال لوأ لقت ف وا

 و رح و ريان دو يعاشطا نع

 تسل وك .( امو )
 ' الامف يذلاب كطظ.ع 0 # اللوتحاف دحأ طلخا نا

 هفو يملا ى ني نع ةبا.سلاب كَم ليقت ضي رخال 0 ةعسر ينأ نب رمدل رعشلا ةعبرالا تايبألا

 ةنبا ةسا.سل ندللا اذه نأ نئيح رك ذو هنبا دحأ كا نم ٠ يطسولاب لوأ ليش أ ىحيل

 توص لالذدلل ناك لاق 3 ضد نا ناَمَع 3 ء هما نع دام نع نيسحلا ) رك ) دعم

 رمت لوق وهولعفف راثيد ناك 5 هيف ءانغلا ا ةعسر ىنأ نب رمع ناكو هدحمو هب ىنغي

 8 ]م وص

 اعقاب سراود تايلح نطس #* انبرتملاو لالطالا كامن 1

 اعزعز ءاكنو البو هملاعم * تلدب س.فملايداو نءحرسلاىلا

 اعبصإ نسق الك اعارذ سيقي * ميتا يوهلا فاجأ ناد

 أعفت ف اعف عسب طن للزف تررتج رع اغإ ندا دق نييزطلا تاقف

 لوأ ل يق ةن تاسالا نه يفاث ١ لوألا ىاهدحأا نال هنف ضارغلل ءانغااو ةعمر أ نع روما ودعلا

 نبال نير> آلا نيتييلا نيذه يفو رصنبلاب ليقث يناث عبارلاو ثلاثلا يف رخآلاو ورم 0
 لوأ كن فيات ليما كا لكلا يفو ىقححسا نع رصنبلا يرجي يف ةبابسلا كرا ضع
 دشملتو ناكل دف اكالال نقوي فاو اهأإ هع يلع واب لمر عماج نبال اممفو ورم نع يطسوأإ
 لالدلل 0 انك لاق *ةي قلن ماشه ين هروح لاق دا نع كل نعنيسحلا ) يرش 2 1 نع

 امهدحأ ماقام ينغأ انأو هنع اههدحاف م ند بجأف أم ينغإ 22 ناكو ني. نيتوص

 اضيأ هن عرس نب الذ. باقلا حرفي ئدلا امأف:هعمش' نم لك .صقري رخآلاو بلقلا خ رغب هاف

0 00 

 عرو اتسم فيعت اسم * كلامةحرس موي كل ىرجدقلو

 حبصي قارفلاب عقاوملا قاق * علم ضايبلاب مداوقلا ي يل
 حيرصتلا قحارف كاذب حرص * كفا كا هضغبأ بحا

 حوفس ءادرلا ىف كنيععومدو * حرت داؤفلف ةمعوع تنا



 : 0 ا ل

 ليش بور رعل هفو لمر فيج منا هبفو كلامل هنا يماشطا 0 د ىلا هبسأي ملو اها رجم يف

 نبا رك ذو ىسولم وأ ليت هيف دنتلو عد لاب.لوأ ال نفي نفاد نأ منج ا كو لذ

 ىنتادملا نع «سبأنع دامح نع ىحن نب نيسألا م ) ةيولعو كلامل ليقت# فيفخ هيف نا يملا

 هدنع قرتع ىبأ نبا رد هتنب ءادهأ رفعح نب هللا داع داو 1 ١1 لاق مكحلا ةياوع نع

 كلذ لاق كيلاانت اح تقو ىف لالداب اندُم> دقل رفعح < نإ هل لاقف نذأتساف 0 سم كال كلا هءاك

 اذه نع لغش يف ن< ' كلذ تقو اذه سيل رفعح نبا لاقف اننغ قيتع ينأ نا هل لاقذ تدصق

 لحاورلاوجداوطاوفدلاب رقن و ىنغف ,تاه رفء> نباهل لاقف نينغيل ةبعكلا برو قيتع أَن ,أ لاقف

 . اط نيعيشملاو اميراو> عم اهف 9 ها ندا كل تريصو تنه دق

 )١( هملت مليحْللا قالب * اربخ ماع تنكول حاصاي
 هعهستمو هلد ىنسحأ * نس> قط رقم يفىليذال

 هميش اذيحو وه اذيحاي #* انا داعلاو لخلا هتميش

 (؟)هعل نمو ةمش ن نايبوط * هضراع ريعلاب خمضم

 لاقو ق. :ءيبأ نباو رفم>نءا برطف لالدلا ني نم رح ن رولا اذه يف زرحم نبالو لاق

 ينَغ مَ انالث ندللا دقاق برطو يثدز رفعح نبا هل

 هئمم ولاو ىنئملي ح * ابصلايف لذاوءلاركب

 هنإتلقف تريكدقوك * الع دق بيش ناَشو

 ا وهو نحل هيف ىلذطا لا دبعاو لا ديا مننا اهعباق ر ا نأ تش تسد

 اللمع يدلل كظيغ دا ا 0 اول هج ا طلخا نأ

 المألا 5 م ا سفنلاو د عا ضع رظنا تفقوف

 الل>رلا اريسزتاللا اذإو # م تاه ل هل لا |١ اذإو

 اليف هليق قوش نأ ول * يناتعي قودعلا داك كان م

 طفح يف اوضما مط لاقو يف نحو دقق كبسدح ا لاقو رفع> نب هللا د.ع ائيع تعمدق

 ةييقن نكاو رئاط ريخ ىلع هللا

 «0 ' وص

 هيح# | ريثك يدلل تي #هلوقك ءاطا م هيلا تا ناكل ةينالمأ هملت م هل وق 6م

 هميم لصأ هّعل نمو هلوقو (؟)ءابلاىلا ءاهلا ةمضلقنف هبرضأ مل دارا * هيرضا مل ىنبس يزنعنم *

 لردك دا ديلا ىلا ةكرملا ىلتن _فقولا نوزيجي مهنال ل :ةيل . ىلع مدعي _ءاهلا ,ةمضؤبلا 2 هلا

 د كص) اف ري لا ريغان



 تن قي

 يق بحلا حرقأ دق اومولتال « ىدحعص ةسلشاب كشف قمال ١

 ىسبط ةئشاي هللاو تنأ 5 يئاد نأ ىانلا معز :

 لكاف ةيسطألا د اخ ة أهم ننأك اهناك اهنا نات كلا لك تلو ماعط نم له ل ف نلح

 لاق 3 ايهم نم تريثف ةنارشالا 0 يأ هريغ نكلو الف ذسنامأ ت تلاق 0 نه له لاق مث 0

 للح نم: لاح سمح و مهرد فالا ةسمح ىحاح لاق 6 6 اوقلا عاوناب و ةيكاذ نه

 تااقف ريشب نب ناخءتاا لا> نم لاح سمو ةملسم نب يدبح لاح نم لاح سمحو هي 0

 لاسامب هل تغدف دراااماو ةجاطلاماذ ضن نود. ضعس يضراام هللاو كاذود لاق انت درأاو
 هفدب رشو ىنغ رادلا طسوت املف ماقو هضيقف

 يدع ةنْش نا وذغ مآ «-لئدءاةرتسا عر
 ىدتع سانا هواهنأو تنأ مآ لك ىف كالا ف

 هلتلاقف املا تراغتف تمهذف اهلا يرظناف ي ه ذا ةظرق تئب هت>افل لاف 0 دنع ةلئا تناكو

 ةيواعم اهقاطف اهرجح يف اهجوز سأر هن» نعضويل الاخ ا رس تحن تيأر يكلف اان ل رام

 عض وف اءدوحا لة رع ما ب نادعلا.ر َّ> ل هما مسه لإ تايح اهدا نالحر هالعلا اهحور#

 اهر >> ُق هاذ

 م26 يناغالا نم ربللا اذه يفام ةين هجم

 تمس ومص

 ايلادب 00 نم مع اذا *# املا كلنا اع هلا ل

 اناودغتما و نافك الاو شعنلاى اعف ىليا اونا نا ىنيلخ

 ان ناط (1 دحشر ف اهروزأ نأ ىلع ىلبل ورا
 ايا ىخق امو ىلي) يف هللا يضق * يذلا كل 0 هللاو ال ىلباذ

 اينالتبا ىليل ريغ “شب الهف * اهحي ينالّتباو يريشل اهاضق

 ردو ودا رع رصتلا ىرخ ف راس اك زرحم نبال ءانغلاو نونجيءال رعشلا
 هفو ى لا ىح لوحتم ن « هنأ موق لاق دقو لاق هيف كشبال لوأ اايقث”ديعملان ل هيف نأ ياش طا

 فيقفخهقو ده تاذلور لفرت ا نحل هنو ايران: ياك طا نع ليق“ فيفخ مهارب ل

 هعئاص فرهال دبع نب ا نع لعذ

 كنوع : اممو

 يدع ةنك يأ ودع مأ #2 لالد مأ ةوفجأ ىرعش تي ْش '

 يدع سانا ةحوااو كنا ا يسار لك ف ف كسا

 بفففح ةيولعل هو قحمأ نع نرضصنلا ئرخف ةباسلا ليت تميحر رد خ نذل كا 0 ا
 رصنلاالمر هيف نأ قحسا ركذو د.عل يطسولاب لية#* فيفخ هيفنأ ةبأب نورح دقو 0 لش ظ
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 دقو نالأؤ سد ةنالفانأو نالأف تح ةنالاق قلبا هذه تأااق ينيب لاق 5 كا ا اقداص الإ

 00و مأش || لهأ ظاغ اذه تاز اذا تءحاف ىدنع ةقيصو كياع ا نا ا 48

 ير نأ ىف الوا لاح يعدج كادكر لاذ ادهاز 4 "ىف يدع يف 100 قا ترك ذ

 اهدنع ند 0 6 انعاا لاق كفاللغ لَم م مالغ 0 تبهعو | 1 نه 6 6

 م64 ريخلا اذه يفروك ذملاءانغلا نم هتبسن تفرعام ةبسن اجمل

 هلق ك6 سل ع رااو د داما اوكف ا دوق

 هله> ي وه نعىاق .ترجزف * فاخ يك كادي قدح

 رصلابلوالا ليقثلا نم طسوالا ردقلا نه هنو لالدلل 0 و ناك ندور نت ةريغملل زعشلا

 نحالا اذهزا مجالا ىحينب ىلع ركذو اذكه هدي طخب قحسا بتك ض. يف هتدجو اهارجم ىف

 نحنا ىكملا نبا دا ركذو ديشن ليف فيف> لالدلا نط ناو حيرس نبال ةقيرطلا هذه يف

 حجسملا قاطملا ليقث ًافيفخ بيرعو مت هيفو لوا ليقث حرس نبا نطو ىطسولب لقت يناث لالدلا
 تبررعأ امهم

 اتسسسل وعمص امو
 بو راطدا وف نمامدق ناك ىوه هن تدع.مف ايرانم عاود يبعد

 نم

 بول_س بواقال 5 موب ايرأ ينس
 يونذ كاذ ل ور رفغتو * يل دوعي نأ ىض٠دق اءامز لعل

 أيا ى 2 0 هيبا نع دامح ةياور نه | اهارحم يف يلعد ولب لوأ ليق فيفخ لالدلل ءانغا ظ

 لانو لك لاء لاتسف ينأ نع هنأ نعد ند شا رد (نرحا) عرب تالا
 نون رش يف ىنذف هل حاشي م بالا عرقف اهقاطف ةيواع٠ دنع تناك ياكلا راع تنبع ةللاب ل

 هلع هثدب رهو صاع يف

 ا ا ن“ لع اذا #* املا كلأام هللاو ال نا

 ايل 0 !اىل #* ائيهف ىلياب . اونان“ نأ. ىلبيلخ

 0 بابلاب ةديذلا هذهام تلاقث ةيللا تعمسو بانلا نغ حنت اولاقو هورحزف اهءشح جرا

 رحو هلو حاصو هسأر ىلع بارثلا حرطو هبايث قش اهءاع لخد املف هل اونذنا تلاقف لالدلا
 ! 0 تدنغ لاق ٍِو تلاق كمشح ينب رض لاق دارمأ امو كاهدام كليو ليولا هل تلاقف

 اه ةيزاحاب ميلا نسممو بحنام كل غابت نم فتو مط دنا تلاتف كنلا لخدإلا هايإ د
 تلاق كينغأ يتح ةجاح كلاسأ ال لاق كتجاحام ثلاقف ساج هياع تحرط الف ةعوطقم اباين
 لي رمش ينخي عف ددأف ك كيلا كاذف

 ىسدح ةئشاب ءادلا اذ صضعا ذآ ود تنل كيلو 2

 7 اي
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 راتخاف 1 ا 1 اا انهو أ نيمالا الغلا ني ذه 3 قءه 6 يغامو لاق ةحاح ا كلا نافذ ن١

 200 5 * لالدلا هلقق كل وح ماشا لاَ م

 بورطداؤفن ءامدقناكىوه * تح.مفاير 1 ند عاود يف د

 نوبذ كاذ دنع ىورا رفغتف * يلدوعي نأ دم انامز 5

 بولس بولتال ل.> هحوب * رس حل مو اير أ ىتس

 ةفيصو ديرا لاق يهامو لاق ة>اح كيلاىلنا ليمعا لجرلا امأ هللاق م تأ يماشلا هل لاقف

 ةر> ةبريش٠ ضارب يف ةدع> ةئيضو ةلودح هحولا ةليجح ريذ يف تاشنو اد رحح يف تدلو

 دق لالدلا هل لاقف سفنلاو نيعلا المك لدو لكش اهل ناسالا ةبذع دخلا ةليسا ةطبس ةماقلا ةئسح

 ةاسها ياه م لاقىل مالغل افاوتءلق و اهتءاراذا لاق اذه يءالغ لاق كتالد نا كيلع ياش كل اهدا

 فرطظ»ل ماشه داوق نم ماشلا لها نم لجر ىبرقب لزن هنأ كادف تاعج اهل لاقف اهعسا نع ينك
 كما وكلاو رننملاردقلاو ةملاطلا نقلا امهناك ئيمالعابم تراروهتم ؟ افا ناو

 هدتر> لاو ا*دجا ىف نهوف انهقضوب قنابل قاطت الو اهيلتن لع ع تيكر ما

 - الة ناع |اهيرشل ف ةفيصو ينم ب بلط لاق اذام ديرتفتلاقةد> راخ ىتضنف ىلا لصيمل نأو نا

 ر اذا كيلا مالغلا عفدي ناب كل كو تلاق هل امر نأ كل ليف كتيشالف ف الادحا ف

 ىضُش كلدب ا ملعب و 0 تألاق عسيبأ أ 26 رظنلا تيم هكالد هيلع تن طرش لق يفاف لاق

 هرعت ارح ذو ةلح وه اذاف هتف مايل ىلا رم 23د ىماشلا ءاحف لالدلا |

 ننس اسيل دمسصعا  ييسصسل 0 بسمسصتتس كصشللا ب ايصسملا امص سس سس سس سس يسبب يسب ببي سم

 3 0 0 ٠

 1 / , 07 / ذنب

 , رار 2 7

 7 ل ياو 1 1

 7 7 7 4 دي و 6

 1غ ليا نال بيبا ةدي 2 0/
 ةعازخ نم لاق مهأن م تلاق مالاق تنأ برعلا ن مادا علاق يلح يب ا ذوف ةليج ةزرب
 تاخدفاط ةيراحىلا تةصاو | مصات اقف ةفصلا صوف تباط يش يأ ذاهأو كب 1 تلاق

 0 تح ند رخل دج قل انآ تااَقؤ 5 0 اهلا تراكي تح رذ من ةينه تفكف

 يس اهم ىلا .ٍ سفنلاو نيعلا اع تريداف ا ا ينبقأ اهل تلاقف ابا نؤارلا |

 رازالا ممضف 0 0 ىأ | م لاق كل اهرزؤت 6-1 تااّقق هباع هذ عصو اللأ

 ١ لاق كال اهد ا ل دعم سرا اينما كارول

 ماشلا نجا احا تااقف ةكيس اهناك هللا قلْخ نيعا 8 اهرازأ تقلذ ىضو ىسب> يأ تلاق'

 ادع نكلو عيبأا موي رظنلا موب سي ل اف نيلوش م كب لاق ىن ١ يومنا تار

 | م لاو تيضرا لالدلا هل لاف اهدي ند فرصناف اجو ع 3 قرنا كيان يح

 ناكاملف يناثلا مالغلا هيلا عفد مث امنود رصقتل ةفصلا ناف ايندلا يف هذه لثم نأ بسحأ ت تنك ام
 5 و تد>رو أملسو كح 5ث اهل قا بايلا اع و رز يح ايضق ا د 5 ىماشلا هل لاق دعلا و

 ل هللا 0 ل ىلوَةف نه كَ أيهو هلأ 5 يدنع 58 لاو كذدرتام انطعا ىماشال تلاق ع 6 :

 هللاو. تااَقؤ رائد تل ا او لا تلف كفداع كبرت نحو نا كئطو 0 اق ىل

 اهأ انطعا كال هللأ رفغ ل الا 5 هر لاق رائد فال ةناللغ نكد ريخ هذه ند "ب

 كارأام تلاق كلا دا 0 ب أاودو قيفر الأ كندزلناك ولو اهريغ ىعمأم هلئاو لاق لحرلا

 خاب بُوُوببجبب بج ايكمممللدبب تب ا

 ١



 5ك

 نعرصنلاب جنه تاب .الا هلع كالدلا ن نع * ساحو ارذغ موللا لاقو نحر دع كدءضةساف

 د نع يبا هللا دنع ينأ ن ء.هببأ نع دامح نع ء ىحي نبنيسحلا (قرضا) داحو ىلا ىحن

 نبديلوا ىلوم ين دح لوق, ةنثع ىمحت تعمس لاق ماشه نبا ث ردم نيبوحإلا دنع ن ء نعال

 ناماسناكو 0 3 أ وح نت اذا بححا ن هابل نع اليمح ًافيرظ لالدلا ناك لاق كالا دع

 ةغام 0 ينج هل لاقو هل ىلود هيلا 2 ًاطاغ يدخ نيح هل قر دق كلما دنع نبا

 نائكلا 0 00 «.عأو هللا ىلوملا ذفتف دحأ كلذ رمينأ هلوسر ردح هم ,طو هرداوت

 ناماس او رسولا هلزنأ مدق اماف ماشلا ىلاهب جرخو قف دكا هديصقم ىلع فق 5 هرذ>و

 دير لهفق نينمؤملا ركل يرخلا م داو ٠ تدح لاقف كريخام كليو لاقف اليا هباعدف هناكع

 فدلاب الإ دعا لاقِف نغهل لاق م هللا كازا ب زعأ لاقو كدعذف ريدلا ينمي نأ

 هلا رعش ف ىنذف“ فدي هل 3 صاف

 ري سلام قاطنةساامواهافس * ردحتملا كعمد راد مر يفأ

 نه ةرال

 ريغتم ةرم دع لحصو #* ةدحدمب نم عدرلا كاذريغت

 رجهم ةليمجأ ءامسأ رك ذ امو © .مزغمءامم ب ياق ذإ ا

 رضوا كاد وم نهب يعذلا تك د يدب ع 8 مو
 رماح ريسلا ند علظ ةيعاصم * ت1 ٍفح اماست نملسف

 رصخم 'دإإحا رش ءايام اذا دربو * ىزثلاو لقبلارهاز نم ءجرااط

 رصبأ نيح ادعبتست الو نيما * ايقنت ةادغلا اهبرتل تلاقف
 ركمأو نكت رع نم نآاانك -» كك اردو آلاو

 رق نيتي واحا يح نعال وي 0 عفان تاّعلا اذه اف يدعف

 كي سمأ ْحأ ئزادأ ام هللاوذ تامحأ و تنسحأ لالدلا كل لاَ نأ لال هاب كل ق> نامل هل كد

 ماقأف ةيئس ةلصل هل مأو نوع ًاعيح لب كانغ. نسح أ كمهف ةدو>و كباوح ةعرسأ 0

 ع نع 5 نسما ( يري 10 تاكل حل هحرسس من هنانغ ىلع برش ا 500-

 ماشلا ل هأ فارش نم لحر لزت ةئيدملا مدق املف كلما دبع نبماثه ججح لاق ىعمضالا نع هسأ

 0 0 ير يفضي لالا ءانغ عمسإ ياش || ناكف هو راد تح مهداوقو

 اه انروزت لب لالدلا هيلا ثعيف كروز نال انروز نما لالنلا ىلا ثءب 3 + توصلا: نه

 لالدلا هاذ نانرد أمسماك مهم نيمالغا هعم يضش ع ناماغ ىماشال ناكو هيلا يغمو ىماشلا

 هناا ةلراتع نمل -ءرااو هه اما مكيف 1 م نم

 هلزجىوه نءيلأق ترجرزف #* فاخ 0 يلادب يتسح

 هلجأ تناشإ نا ةح #٠ ادبادلخمعيى_فلاسيا #*

 هلها الح ناو دومعلا افقو * هتبوقع نمو دومعلا يح

 لاق ينيفكي ام هللاو”ال لاق تعمسام ك.فكياموأ لاقف يندز:هل لاقو هءانغ .ىماشلا نسحتساف لاق
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 اك د نع اهب ىلامو :» هنيقل تر 30 نا را
 تاما نادو نم لستلا ىلإ < تس ام نم تاما بحاصايأ
 0 8-1 اط يناف # اه هوقو يب وق نب ب رح كنناو

 اه ريغ رك ذو يطسولاب ليقث ين دس رعشلا اذهيف ءانغ تاق ورعو جملا نب يح

 ىلإ ضحك مو ىناثلا ليقثلا هم رط يف ندللا اذه قدسا رك ذو لمر قراخمل هيفو لالدلل هنا

 [وعاف طارشالا تداعتو ناطاسلا مهب رذنف مهريمنالعو ًارورسو احرف وتلا طاف ناقد

 لاقف ةنيدملا ريمأ مهب ينآف اذخاف ركسلا نم احارب ناقيطي ام لالدلاو مالفاا ىت.و اوب رهف بلطلإب

 كمسواما هللاودعاب لاق اضيا هقتعَو لاق هكفاؤح لاق: ءامملا ىلا كف ن٠ هل لاقت قل لالدلل

 نأ يهمشتو انياع راغت كنا تملع ول لاقف هب قسفت ءارحصلا ىلا ءالعلا اني نير ع كل ١
 ناو اناو كلذ ند كلمني امو لة انجح وسو رد ظ 0 م 0

 ههجو لعموجطاا لاق نيململا رو الق كتهكلد ىلوي نمو كش اهودس م لك
 للا هل هومقا لق كانأ كفك ير نأ ىمشا دق ريفإلا نا بتحس ا لاك ءرهش لعاار ا

 ئهشا لاق لالداب اذ_هام هل ىل.ةف 5 يف اء رادب اير ا عع ةئيدملا يف هورهشاو |

 كنا ن الا هل لق ولو ائيلع ىدانو مالغلا اذه نيبو 5 عمجف نيس ارلا نيد عع نا ريمالا

 ( ةفاخ هريح يف قيتا لاق ):انهدلع ' هللا ةنغل امياي 2! راح للفك لاول هلأ غابف بضغ داوق

 دعم ىلالا لود ني وب تعمس لاق طاش نع عماج نبا نع ينا ين 2 ٍبوبأ 00 0

 ًاراورش ىل دج الإ :#: لزاتم اهتم حرا ةورييز 8 لا د ىف كالدلا اع 7 ذام

 كاف تاع هيح نم غاب ام هل تاقف سنو لاق ىدنع 06 هلا هتقاس تا تددولو

 نع يدع نب ميلا نع 1 نع فام نع نيسجلا ) و ل ا 3 مينا كفكيلا

 داسع لذدق ثنا ديلولاو سي وطو لالدلا هيف قشاف سرع ةئيدملاب ناك لاق ناسح نب اص

 تملع دق سيوط هل لاقف ءالؤه هف ساحبيف ناحل تاكام لاق مهاز الف ناسح نب نكرلا

 رفعح ن هللا دع ةريذح هعم هريخ ىنءب لمدن ' كايأ يحرج د كيف يتب اكذ نمحرلا ديعأب

 هل لاقو ىمهف كرش نع كل مايقال هناف كن ام لعل أو كشف رأت ةعرافلا 0 0

 فدلاب رقنو عفدنا مث م ا ا ع 1و يف٠ كب رعأ مي هلا دنع انآ نا راع لا اخي لالدلا

 ينغتف هعم هفدب, رقذ مهلك و

 _-ا
 هقئاشو هيلاقاتشم 30 # 70 نمناسنإاب رحما

 هقراعو ةباوديم هسارز # حشوم نيلقملا مأ ميدو

 هقئادح قم الا ضورلانيزأ أ« هت يف جاريدلاو مرا ير

 هقئاقع ضرب نيتيلاف ولا ىلا * ىذا يناح يبت رثءابظ برسو

 هقراشمو هيبغ ال الإو * ىمانلالإ سانلايف ىتح نءامو

 ( عب قافالا - ه)
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 ايلاح كلا ف سولايفتقرافدقل # ةياخ 00 2 ناو

 | لاو ونافعسأ اه تيرو د ةدوك دنع | 0 تدنع

 0 ٍِق دأح و 5 ريغ | 0 هيف 2 الو يلع سولاب كو ليش ضار غال لا اذه ف ءانعلا

 ١ لاق ىطاخلا مهار ١. نب قاع نع قدفاولا 0 لاق ) هسنجم ملو لالدلل هنا لالدلا

 6 اعدل ا يما ضع ىف ٍلعىناد دير ”انأاب ل اقف لالدلاىلا ءاغ 0 هل لاَ 0-0 0 رح 3

 ' دنع نب دايز ةط 0 كالام ني. كاع نب 00 كال ههدح ودق لاق هب ذاحأ مث ةحزامأو

 ف 0 لاَقف مي ا 0 دما ف 1 درل ١ ولا كلذ يقع ر دقو هراح ير "الح هللا

 هلا لعو رك ديرب اع رفظتس كنافسانلا يف ريل ىلصيف هيف موه هباف دحتسملا سس حس سسسسسبيإيإبييلليبس

 تحس ثنحأ كاك 2و هللا ناحبس منيح لاَقف كيم هللأ ىلدال كن ”الاصن 0 لاف كارع نا تنجح

 لاَقف طاب بلاو ط 1 ناد 0 ند مح 0 ءم ل يح يفرصناأ أ رش ةعماج ْق

 فاخاموي 0 ىلد لاح نع 0- نيسحلا ) يفر 0 ١ هبحوتنام هب رضف 10 هودْح

 ا 0ك اكسس دلاو يردأال لالدلا لاف نوعهدحر , هللاو يت رطف يذلا ديعأالىل امو ف 1 مامالا

 لاقثهفسلاو 0 اذه عدب ا و هل لاقو هب اعد هيالص يلاولا ى ذق املق ةاللدلا اوعطقو سانا

 لاقف كتشف كبر 0ك تككشت دق 0 مهفتسلأ كتير هلكت هللا ديعأ كنأ يدنع ناك دق هل

 ظ ) 0- | لاق ( كح وةعيف هللاو غابات هدواعت الو هللا تك ءا يهذأ 0 ا فر ُق كشأ أ هل

| 
 1 4 هحوزو ة ةأسعا 205 لالدلا 0 لاق مهار 1 0 نع يدقاولا ىنبدحو

 0 “وأ واهقمو لّحرلا ام ءلبكف اغاطنأل اق تطرضف اهعقاوف ايلاماقهيلعتل > دف هيلاامءاحو اهقادص

 ةنع نم هلك اذه كتيدف لالدلاا هل لاذ هياع يردام هفردف لال دل كنا فنعلاو تحمر ا مم

 دقو أمضعا 0-0 مهل ك1 عصعإ 3ك رش يارد ىل لع ددر راق انضغبأ دق يفاف كنف ينعد لاق | عسل

 نئاثلا ىضقا تناف تهذإ هل لاقو كحضف اهنسا ىلع اهلخدأ يتلا ةعورال لاق تاخد اك تجرد
 5 ل نإ دم ينادح ل 0 د

 ا د 2 هنأ : نع مالم نب دمخ نع 1 ع داجح نع ىحم قب 00 هن قر حا لاق هسا
 َن

 كلدبموقلا إءْو 6 هحولا ليم مالغ م مع ناكو م ل ةهزن يف شيرق نم هبت عم اموي ج

 ةيداحل الاقثتسا هنع فرصنرو يضقني يح ساحم يف 0 ناكو انموب هب هب ان رفط دقا 2
 | مقأف فرصنيل ماقو بيضغف كلذل نطفو هيلع مالغلا اوزدغف ءاسنلا ةيداحم يف ةيحمو لاخرلا

 | اسم حربي الثل هيلع اولمحو هوةسو اوبرعشف بارش مهعم ناكو ساحف اءيح موقلاو هيلع مالغلا
 سس عمك "ماع يح نا

 مسر اهزانم 41 ور ف تراسل ام جرعلاب ةيريبز

 (١)*مسر كا ةلعاو نيمو ةناورتما د هآورو

 هيريملا ةخسنلا نم ةطقاس ا
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 انيدح لاق سنون نب ليعوسأ 0 ) هئم كحضي رفعح نب هللإ -- هيلع ايشغم عقو يح

 لالدلا هائنف احاح كالملا دع ندير. نبا رهقلا لاق ناسغوبأ يف 02 ل هيش نبرمع

 امضأنم ع حالاف رمغلا تاتحاو # امرضنا اهلمح 0 تنا

 كالذ نم مظعأ هي هذ ىلع هللا ةمعن لالدلا هل لاَقف حرم منا هيف تباغو هللاو تنسح ارمغلاهل لاقف

 ءاقح ثن# ءانغ : نأ معالا را هعمسلال ةعمسلا لاق يهامو لاق

 0-١ توصلا اذه ةماسل 7

 وص ©

 خانت عارجالاف ريقلاتلتحاو © اهرصتا اباح ياو داغس تن
 اءاح ةركحذ الاو هافسلالا * اهب داؤفلا ماه امو ىلب يدسحا

 امربأأ طمتشالا ئتفت ناحدلا اداد © ىمعا ناس د تا
 ا يع ف اللا ل لوأليقثا فق لالدلل ءانثلاو يناسدلا ةمءانلا رسكا

 :ليقث يق طبشنل' ه قو نئيح نعرصتلا:لوا ليش حرش تال هو ها ناورك نع د
 أ نامحدو ةلجخ هيفو ضيرغال هنا دامح ذآ ذو لوا لع دس ل نا يماشطا رك ذو هنع رصنبلاب

 || قتلا ن. دامح اريحا. ءلاق ىميبت نيبحلا ( نحال لوألا 21 0 امينا لانو 1
 1 لالدلا عاطف علطي ن م لوا امهس ذاعش ' يج سمو ىجيش مضت :>ا لاق ىنئادملا نع هيأ نع ةزاجا

 || لاق ) ؟ يحرم ىلفسأو يعيش يالعانا الايردأال لاقف ير 50 انمار هل الاقف

 | ديعس مال امزالم لالدلا ناك لاق ناماس نب حيلف نع نيكسم وبا يف 5 و ىئادملا لاق ( قدعسأ |

 نيسرفلا ناكر ناس اتناك ءاسنلا نحنا نماتت 38 يصاعلا ينأ 57 مد ىحيل تذبو ةيماسالا

 لعفا لاقف كيا تنب ينفك اكمل نب ناورا ةيواعم لاقف امهايخالخودبت تح امهملع ناقبتستف

 || اهريق تناكفرئلايف تطقس هيلع تشم املفريص# تيطغو اهقيرط ىف ترفش رب ماو اهرا 2

 || لاقف اناتقتل تثحو ةنيدملا لها ءاسن تلتق ةكم لها ءاسن هل لاقف 2٠ ىلا برهق لالدلا ت

 نكل نق لاف كب اند االاو اراد كب ينداالوهللا كازذ.ا بزعا ناقف كاكحلاالا دحا ن ملتقام 5

 | يهمدنام يم "هال يناو يب ىتزالو طق تينزام هللاو نكئافش عضوم ا ١-5 يد

 : لالدلا هبي ىنأ ناكل اق نوشجاملانا نع يدقاولا ىندحو ( قحسا لاق ) كلاجرو م ؤاسن

 ]| يبب نون رءشب اموي لالدلا ينانغ لوقي ينأ 0 هر مو هبرشو هسديو هءانغ نسحتساو

 هلوق لأق ىنغت رعش 0 0 أب تلقف يدش ىلع هنتفلا تف> دقلف صاع

 تس وص
 نا ودك اليح لصويو * انئيبةدوملا يرحن نأ هللا ودع

 ايقالتلا الاطأ ناام ىهدلا ىلع * اعطاقتدقةوفج يللخ نممكف
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 * رمقلا اههجو مأ يربيام اههجوأ #* يورو
 رطفس يحال ةقر ند داك # مدق ىلع يو ا تياخ ول

 ان هيف عمسملأ ةزرلا ةجح و ع ءاكذ ( ينرب>أو ) شبح نع ره لان قاطم لمر ىلبالا را همست !١ ءائ عل

 0 ند هحوف ا 1 ا و تع عا م يذلا نأ ناماس 2 دثملا م لور ليقثلا لالدال

 يناستلاف 0 عر ا صل هيلا و لاقو عطاو تل معه اط 5 4سدحو هرمضخلا' َن 0 هتقو

 ةبراح أو طق هتيأر ل هفىعا ام هللاو تلاق 10 اذه نيبو كنب امع ىنريخا لاق ديرب امع

 دلو اط قرف كاوس 8 دالبلا هذه ا ام هللاوو كنلا تلمح كانه نمو ناححلا * ينم

 هاصديف ابوس هتلح 0 كلا ظنت و الايس اعيو هب د#ء م اكل ف دأ فاطلتو هلا لجرلا ٍ

 لاق ءالعلا يلا نب ( يمرملا ينربا دقو ) ةحيحصلا ةياورلا هذه كلذ لثم نيثذتملا ف بتكو |[

 نوملع لخ دب ش ةرد مان ناكلملا ديع نا ديلولل لق لاق ىمع ىنثدح لاق راك نب رببزلا اندح

 نبا ىلا يكف ءالوع ن .كيلع لحد آل 0-0 هنلع هللا ب هللا لوسر لاق 0 ةئيدملاب لود :>عما

 نسحم ناكدقلهللاو امأ نالدلا ميصخأ لاَ قي "1 ّك نباذر 6 5 هادذ ميدجان نا ىراصنالا مز

 1 هل 3 هل ىلا ت 3 06 و نا

 اق ُِش 0 2 د هع 3 0 عل ديت

 اقز> مس تام و نت هلكأ 1 هب 5

 نع دام ٠ َّئ ءىحن 3 نيسحلا ) 2 (هلَش ىنع 0 هفيفخ ىنع ااا لاقف عجر 6 2 7

 نوشحام انبا مم نوتنخملاىصخ ا هط رشا || بحادة قي ا نأ نة دحلان نع يدقاو ! - 0 هسبأ

 د. ناك هنا امأ لاق م ١ لاق لالدلا م 0 لاَكف هءاحؤ لامع هب حاصف ه:قةلح ف وهو

 مل ارك ل شم كا ت اذن هد 0

 ن 2 ى نبنيسملا ) كر ( هال هح ْه ينعأ اا هللا ا لاق 9 هذ رؤ كيعلا 0 ىكم 2 ا

 ةطرض طرضف دجسملايف يباح ىلا ثنا لالدلا ىلص لاق يلفونلا ةز> ينثدح لاق هيبا نع دا |[

 6 هنود كلدياعفار هد وحس ف كلوش مل '!>اسوهو | د انمق رو ل ند اهعوس هَ اه

 نع نيسكلا ) ا كحضلاب هن اللص عطق و نئفالا دحأ | ددسملا ُْق 3 ف يلفسأو يالعأ كل

 ةالق قب راح كتنعول هل قيدصا لاو رفعح 0 هللا دنع نأ هَحاش نع ينأ ا نع هع نع داح

 اما أسرا د يسعأ نسخ * ىلا تاذب 6 7 نأ

 كيع لاذ ريقفلا سنانلا ا وَ .أواكف' مودح تمم -..حودو كادف تادح لاَقؤ كل كد 0ك ا

 تلاقفدوعلاب عامسلا 0 خيشلا اذهنا هللا ديعلاَقف اهدوع اممءتجح رن جر نأ ةنالاف ص مالغاب هللأ

 تلاَقف ادع اههعو كاذ فيكف خيشلا لاقف باوصلا ىلا هلبرقا ناك ناويقلاو ماعطلا 0 ه2و

 ينع هللادع لاف لتشال ادهو الفاعر م

 2 0 اًماخ هر * ىلا تاذب 5 ر نأ

 0 لو * مز يدتشاف دش || ناؤأ اذه * لوقرو صقريو قفصل خب غلا ل ا

 ك1 110701 هج ل د ب تت جم عج ص درس رجم ص عج مسج وج نوع بج وج مج موس ووو رحم + وروح وج مح مل هتف
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 اهلع هلماع ناكو يد ءاصنالا 0 نإ ور نب 5 5 رك ل كف هيف نادك هنأ

 00 ا قر ري يا رفعج نإ يمو* معز ف نياعلا نتحلا م كلش ن ٠ صخأ

 ٍ 3 لوش م و لاق د هرهع 5 ةطش اذا ع 9 0 اودلا ف ناماس تا 5 0 ض لاق

 تتاح و تر طو «لحاكلا مه 1 موه ى 2 ا 0 مولتف لاق 2 ضن 7-1 ؟يراقلا »د

 : ( لاق ) نكاح م ِي ىلإ هلوقي مالك اذهو نودع اونا م ىدخ نيح موضعا كاقواتسلا ا هموت :

 سفقاردب 1 الا اق لاو ىدبطا طبعا نما ينربخأ لاق جرعألا تمل ىأ نب 3 ف

 ْ هك لفتحاف يجضلا 4 ةموت تيررح لع م مسهاصخ ا ص 2 5 هماللغ ناكو منح ىذلا وهو

 || ىنتتح تناو لاق وأ يناتح تلو ثنو قلهجما ى ىحأ نبا كام كنا نك تءانقل كاف
 : لدا 4 1 تاهحو لاق ىئوسلا نأ تفذ و هماعط تسلا "حو تدخل انا لاق ا 18 او هانا وسأو لاق ١

 : ءاصحاب رك طرقل نك يبا نع رك ذهناف ع ءاكلا نب ا و 0 ااا نيكس و ا ةيرس كحل

 مهاصخ هاما ديرب ل نظف ةداف وال هرات* نم 3 5 مهم رعبل نتحمل ند ةئيدملا - ند

 | ةبدمح نب ىنثدح لاق مالاس 0000 ينادح لاق ينيدملا تونا وأ ىندح لاق عكو ) ينريخا 0

 يذلا نا هل ظفللاو ةبدعج نبا ن ىلا نع 1 با تزال ندد اا ا

 أ ليالا يف هشارف ىلع ايقلتسم ناك هلا 0 نءةئيدللاب ناك نمي هعنص|: ىلع كلما دبع نب ناياسجاه أ

 ٍ ن* ناللصو اهةنعيفو بهذ ند ناحاشو أماعو نارفصعم ءادرو ةلاللغ اماعو هسح ىلا هلأ ةيراحو :

 ١ ركش 0 ىنعل لا 0 هيأ لاشي لدرد ركع رد هع ناماس ناكو توقايو دحررو لا ْ

 ْ 0 6 لح را ةيغصم هم خال هنع ةهال يخو املع الاقاو اهب الغش هنانغ يف ناماس ١

 ١ ةمغأ بي طاو تود تح ان ا نعل ريع عما 0 ةدرعالو عم ل ام ىلاداعمت اب ا معفهحو 1 ا
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 روسلا اهفش يتح ليالا رن 3 نم * اهقرافىفوصتءمسةبوح# )١(

 رصخح اهابل ىلع أمه لاو #3 ةرذصعم 0 اهديح ىلع ىندن

 رمقلا ما 0 60 اههحوأ دع اممحاضم ي رام نك كلا ةليل َّق

 نه اهفش نح ناكم.اهلمإال يؤرو لوألا رطشلا شا ةيوح ناكم 20 با

 دارو اناا تيبلا ناكم*رضخلاهتال لع ناد لاو #هردسمم رايس نع سا ١
 ثلاثلا تيبلا ناكم يورو« ردغ دجلا ىلاعات اهعددم # 0 زد [توصلا يد مل#*وهو 5 ْ

 ءرضحأف ريمس ىلإ ثعف هييراح قنا نطورعشلا نيلس ع سان م د |
 لبصب نس رفا ناتكساةل لاقف ءسضأ يف هلكو ريرالا دلع نإ رس هلا نس ا
 لَحرلا ناو زنغلا هل مريست شب سرتلا ناو ةقاثا هلع رضتق رمح لسا ناو 0

 ةنيدملاب مزح نب هلماع ىلا هتعاس نم بتكي نأ ا هساكب اعدو هاصخ 2 ارز هل قيشتف ىنغي

 ءرك ذ مدقتامناك ام ناكف ءاحلا ةورذولع ةطقن تمقوف بئاكلاإ ىلغشتف نيينغملا نيثتخملاىصخأ نا
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ٍْ 
 ضعلإ تك خعلاف 4ع هضفلا نا 5 نأ اط لوقف تك 0 0 ع هل تك - 1 لوقف فرعا |

 ةرواحلا لازت الف اذهلكالو كليو هللوقتف كر 01 0 كرطو ضع يدش ىنح جونزلا |

 : نا حر 2 جوحأ فيقختا لا هللأو 5 كففخأف موقأ ىل لع ءاح مكيف اط لوب قام ا

 لالماو تحرتسا لو تل امأ اطلاق | مه 0 هياكل ضف انا > اهكذف رود ص اذه لوقت

 202 لتر و ةلدجألا كذع لحد نا |متدعارو دق ا أَ ىحب من انآ تيقبو

 كتقهو كضغبتف موقتو غرفت اهلع هلذدتاك كب ينأكو كينلايف ةلواطملا ندري 0 هدم

 يتح كلوقلا اذه لثمىف لازب الف اهدعإ كهجو يف رظنتالو ايندلا ئيطعا ولو اهدعب كدواعت الو
 0 ق2 اتوا اج , ا كل الل لاق لم فك هل لوقف هتوهش تجاه دق هنا ملعب ظ

 لاخلا هذهنم هللا ذوءا كاذهل لوقف اليخ الا كرما د مل كلها ىلا ةليللا تاخد اذاف كتماغ

 0007 ا يكل ف لع ا كف هل لاق هةرواخ زك ١ اذاف لمغلال هللاوال ةحئزوءاندأ
 كاف كو 5ك كوع يوتسا دق هل لوقف نيترم رة سف حرتق كقسر تدل
 اطر 45 و ازور نق ةارنا كرش هذا ارورتت اهؤاخاكم اكلق كتجوز ىلع لخدتو

 ةريغلا ديدش اووغ ناكو تالملا دع نب ناماس هريخ غاب نأ ىلا هباد كلذ ناكف هنأ سما ل |.

 نعودسشو شار 5 ءاسن ىلع نواخدب ءالؤه نأ لاق لاس هجم لا 0 وه َّى تدل نب يكفل

 0 مايا لاو اا نع ا ناز تسر

 0 لوم ا ه' يوراعش # ب 6-5 6 هاء ورا لك سيأو هيف ماتم |

 نعم نعفيش نبر# ا ارك انف 00 كلذ قيورام ح دا ريا اذهو ىرهوجلا 0 ءاادبع

 ينادح لاق ة.ش 3 د لاقى رسل ولا كب ل ا 0ك امر ىف و هر كافر اك دلع نا

 0 00 قع كار ول نان : 0 نع ىسع نإ نعم ينندح حانح نا لاق لاق ناس لعوبأ |

 ُُق ناك كلملا دبع نإ ناماس نأ .هسدملا ن وُ :لا هل ىدحام قرح ناك الاق يراقفلا ن ءم ن دم |

 0 انيق هل ةيراح 0 اعدق هؤاساح ه 0000 ,ملع ىلع ةيلرمسي هل ةيدإ

 يه اذاف ةسااو ةرو. كلذ 8-5 ف هيلغ بص اه انالاع و 0 ا را 51 وأ ذا هلع بصق

 52 6 هب ىنالام هك عع ىد هأ تضل نعل لحر توص اذا و كا ةيحاب لا 0 4.غصم

/ 

 0 به م ع سن ساس سس هس هس سس بسام ب سبوم سس سس مسوس + مس سس سس جه هد سم هس سس يي سس سس يس نا يح عبس ينو ب سمس سد تحسس بسم ست

 ترا داقأت هديربو هيهشي هنأ موقلا نظ يتح هيف نيلف ءانفا || ا - 2

 هولا م لحر , لاَقف ءانغلا 4م 0 د قل لوق ناماس لاق ةعهسلا ل 1 ليدا ا

 يتلا هي ةكالا ىلا 0 ىلا ل .اولاق ناكحم نا م هل | 1 نم ناللاحر نع 5 2 يدنع

 له أ 2 ناماس نع 0 امدح لاوس لا تا ح وف لعفف ايلا ثعنأف لاق 2 مه ءانذل || نك

 راشأف ا نب او لاق ةيضاملا هل الا لاق 4 كدي 3 ع * كاف هب 0 ا ذأ َنَء هان نمودج لاق

 ىلع لقأف ناماس هعمس ىلا ر هشأا 9 ريح ٍ هب تدع 11 ة لاق ةانع| 07 ناواس 0 ىلا ة هم | || كا

 ىنغو ماع تو ف هاا وده و. ةانثنلا ت ركشف يكل تاو ةقانلا تءيضأ لما رده لاف موقلا

 3 نينا ف ةسيدملاب ليقف 1 0 ءانغلا نع هد 0 4 ا 5 2 رذ ا تر طق اس ٌْ



 1000111 ل1 0000

 ( هذ)

 4ءه ىهخ نمو ىدكخ نيح هتصقو لالدلا را 0

 م واحلا ا كلذ ف ببسلاو

 نعزيزملا دبع نب يلع ( 0 ) مهف يفب ىلو# يندم وهو دبز, 9 هتينكو دفان همسا لالدلا |

 نم فيلو را فلن 1:0 اي رح 5, مل قدسا لاق لاق هب ذا درخ نبا

 ( ىنريخأو ) ثنخلا مت نآلا لاق هب كلذ لف املف مزحنبأ هاصخ ن رم دخأ دهيف لاك

 تنب ةشئاع ىلوم لالدلا لاق يربب زأأ بعصم هللا كيع كأن ع هسا نع دا ع ىح نب نيسحلا

 بءعصم هللأ دعا 5 1 نع قدما نب داع نك 2 نا نا كا 0007 ) صاعلا نب دعس

 ند ا راكصأو ءافرظلا يف نودع اهاهأ 0 ةسدملا لجأ ن ٠ لالدلا ناك لاق يريز

 دس نكي 4 ردع لالدلاو مهمدقأ ب :ه ناكف ىنهو لالدلاو سيوط ةنالثالإ اب ني 1

 رع نع ةيرملا ني ماشي ىتدحو قص( لق )الم شدا ا

 ثردحلا رز 00 كاف .رداو :هركل يحاالا طقول داذلا تركك دام لاق نييندم نيعدن اناكو

 افعضم ءانغ الا ينني نكي ملو ةديج ةرزن هتعنصو نسلا كحاض ناكو يلكتلا كءخأ ملكت اذاف
 0 لهأ تدهش لاق ةيابع نب بوبأ يف *دحو قدا لق ) لسا رثك ينعإ

 نبا ينئدحو ( لاق ) هيف تناك ةليضفل كلذ نأ تحلف هيراورظنو مقر اولوط هتيداعاو كل
 ناكو هيلع ردقب الذ بلطي ناكو نهعم نوكلاو ءاسنلاب ىلتيم لالدلا ناك لاق سنوب نع عاج
 نسحو هلكشا لالدلا بقل امنا لاق ريبزلا ينثهحو ( قدحسا لاق ) مرا نسح هحيتص ءانغلا عيدب
 نوفصوو ءاسنلا ةطلاخع افوغشم ناكو هتراشثأآو هوجو نحو هقطنم 3 هفرظو هلد

 ةدحاو ءاسنلا هل فدي لازب الف اهريغ نعو اهع هلأس أ عا ةيطخ دارا نم 30

 اهحوزس َىَح 0 هيحعي نم نيبو هئيب طسوتي مك هب ” ةحيعلام كو يل َّىَح 00

 ىنادحو ( قحسا لاق ) ءانفال هن» ةهارك ثيداحالا كتب ءانغلا نع هسلاج نء ل ا" لغاشي ناكف
 مداقلا ناك :هنرا كلذو لالدلا ىَدَح ةلحأ نم" ىذلا تيدلاب هللا قا عأ انأ لاق يربيب زاأ بعصم

 نه فرعت ن٠ يل فص هللاق هءاج اذاف لالدلا ىلع لد.ف اه>وزم ةارملا نع لأسيف ةذدملا مدع

 فيك لوقيف هاوه قفاوب ام ىلا يملي قح ةدحاو دعب ةادحاو هل فصي لاز, الف جيوزلل ءاسنلا

 الحر كل تدصا دق ينا اط لاقف لالدلا اهانا كلذ, ىضر اذاذ اذكو اذك اهره» لوقيف هذه يل
 اهقوشن, كلذب لاز, الفا ل اندلب مدق اعاو ءاسنلاب هل دبع الو هراسيو هتكيهو هتصقو هلاح نم

 ةأرملا هتجوزتو مالا ىوس اذاف داراام هليكحا دق هنا هملعيف لجرا لاي د ايكرجتو

 لخدي ةعاسف ةماح ةقيش ةماتغم تن و هدعوم ةليللاو كب لخدي نأ لحرلا اذه نا دق اط لاق

 كفن ىلع ءاسألا مأش 1 نم نينوكتو كدواعي الو كرذقيف مرعلا ليس لثم هيلع تقفد دق كدلِع
 تنا لوقتف:كتملغ' نكي امو هئادو كرح ءاودي لعا تنا لوقف, عن ىفكف لوقف كرلقو

 ر

 ميمصس٠#س”س٠+ش#شسالب ل خشل1شلْل9ل3ل9ل2222 وة اللا م ب ب 2

 تت سرر تا ل ؟ا©7» لالالالا زي ياسلام ل أ مع و ع ل م و ا هاا تت تتتتتتتتتا-.



 ( ةم)

 لد نيل ىلا لل اع كفاه رك شالا

 ليم تدب هياع. لضفي نم تيار دقو لاق

 ىلبق هلتاق ب> نم ىب اليتق * انيأر له امشع اف ياخ

 ا ىلصوملا مهاربا نب قدا 0 يح نب داوم نودتن ناك 0( 3(

 نأ ىلا هايإ زاخحلا لع انتل تفضناو "ردك رمش 00 موب ناكىربب زلا تعتسم نت هللا ديدع

 نأ دير هلام كلل ىنعملا اذه هيلع نوييعي سانلا نا هل تاقف قدحسا لاق ا ا |

 ربرعلا دع نإ نجل | ( نوح ) كلذ نتولز 1 قاردلا لهاا مكن الاقل بعصم نبا مستف 5

 كلف لاق يريزولا ينثدح لاقىرهزلا يك وا :”د> لاق ةيش نب رمع انثدحلاق ىرهوجلا

 نولؤقي سانلا:لاق هّتلق تيب بنآ ام
 هك كل اك لع >< فاه 5 يدالدرا

 قوق هم يدنع 0

 نبط هللا "اهارزز و. اهتدلي <12 ةافشوم وادور مأ كفو
 وارد لاف سلا اهدح لاق نع ارا ( 00 ( للا كول تاي الا دع ضب نا لبق دقو
 ليق لاق هللا دبع ىنأ ن ١ مهارب | انثدح لاق ى نمح رلا دنع ن ؛ا هيسحأ يعرحلا لاق نامع

 كانهنا هللاو ىلب لاق 'ىش هنمكانه سلو 0 مز 00 0 يحط 500 نب رك

 لودي ىذلا صوحالا ممحاصو كانه رعشلا نوكي ال فيكو رعشلا نيع رعشلل

 ينبحو تاءحافلا نيح كلذو # هيح> ضاغ دقلت تام ول نولوقب

 نيئض ريغا ىتب نم ةيحصب * اهافو محن نإ نإ كل

 لوق. يذلا وهو

 توا كلام قول ويناو> + علام تاداشا مازركملا فاو

 ايؤلط . نط :ناعس| نادل“ < يقيجس نم يذلا رحل ىلعيفاو

 3 رع ى ينثدح لاق بءصم ىمع ينثدح لاق ريبزأا ينثدح لاق 0 ا

 0 اص نب اع ء عاد نإ يلع ينثدحو ريب زاا لاق ريب زلا نب هللا دع نإ هر نت دايق

 ىرصيلاد>اولا دنع نم بره نيح اص نب ماع لاقو هيف تام ىذلا هذ رم يف لاق ص و>الا

 ةرضنلا لا

 نال ةيفاما لدج تماس »ان ع انطع نور ترا رشا

 نيك كارما 4 ىري دقو * هحاصتام ناي سعات امشامو

 تبقا ُق 0 1 و لوكس دحتسا ّ || ناكو 0 7 قشاعب 0 0 0



 (ةال)

 0 ماا 0 2 كو ليعلن ند طسواالا ردقلا ن م 08 0 نب هدعل ىلا تايقلاو

 ْ لوفر عدلا ليان ىح لا هللاو اذه يخأ نإ لاف بئاسلا 56 لقأف

 ا كك يارو تدحو #* ىمهرمص م ار لياخ اذا 0

 ؤ 4 و ُِق هءارو 0 0 ب ع 2 كيمع يبا ناد 0 تا 9 6-00 ل امد

 نسل ىرما لوق هللا د عاب ادفلتلا لاَقف بر هلأ هتاأق اف تدب بسن ام لامك فوطق تزد

 لتقم 0 0 ف كيما #2 مل يبرضتل ١الا كان 1 0 امو

 ني“ مو ما ريمأاب ريثك لوق 0 0 رمل لاحق 5 يا نعأ اذهلاَقف

 ليدس لك 0 #7 عك أه رق ىفال دبرا

 نيدتموملاريم اي كنّتحاح ىدنع تاقف هل لد يح اه اهركذ يسن نأ ديرب هلامو يس اذهام لاقف

 لوا اذهتلق ةباد ىلع ولمح١لاق 2 كلذ دلو فاح ال كلك 2 قا لاق كادف هللا 2

 صوحالال وق تاقف كدنعام لاقف تقحلف ةباد ىلع تام حتفلا

 امقس يدا زاتن 23 قالتلا م ف د ق اقلب ففتشم َى! تاقاذا

 ينيد ىنع يقف هند هنع اوضقا هللاو ل لاَقف

 3 : مدل  اناللا 0 م قام 0 7 2

 هلوأ وه يذلا رع هت

 ليس لك نذل ىل ليك دي اع كفاك د دال هدرا
 ل

 لوفقب ادع يباح 2 د رسال

 لام ريغ تيل ط اعر 1 لل وب 1 ند رأ 2

 ليس و لل ل ا ف1 1 تم در

 ليل ينعي هنع تدع اذا ىذلا الو لولا ىلياخ 0

 لت دلك دتعيرساعمحيو- < .هلاعوءودي نم للخ كلو

 قتلا نه و مهار 5 لولا تاسالا ةنالثلا ف“ ءانغلاو نى كلا لي وطلا ن م هصورع

 ليق' ن يذلا الو لولملا ىليلذ سل ف قدسا هسالو رضا ير# 8 رولا قالططأب لوالا

 ريب زلا انثدح لاق يعرذلا 42- و مالس نب دمخ انثدح لاق ةفيلخ ولأ ف 0 ىلع س ولاب أ

 بيسنلا باكا ىلعو هيلع مدقم ل.و رفاو 0 تدسلا 2 0 ناك لاق مالاس 0 رع نع

 ( مد يانالا 260
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 كافكو هم هللأ 8 رالف لاق يناغ ىل> رن. كب مث نعو لح هللا أريد: سم تح لاو تا

 لوَش يذلاوه س لأ لاق مث ةعاس قرط اع قاحم ىذلا وهلاق لضوحألا ن ٠ تنأ نيأل هوم

 يم- ينرك ذو تأ حا جاش ردو # ام.رلا قات كافر ادلا مسرب الأ

 لوالا ءارشلا َنم 5 ىرتشاف ريشي نبا جرش هرعش اذه الل>و 0 ال هللاو الف لاق ىلب ل

 لحجر نمكب و هللا 0 0 2 كلا ل دقأام هل لاقو ا رز لعام ملا ايادطا ن

 لاق دمت نب صوحالا كمح نبا نع تنأ أ هل قو ةم لح ور ةعمللا ةراحأ دق لاَقف يي

 لوقي يذلا وه سيلا لاق مث ةعاس قرطاف لاق يناغ 0 0
 احلا حتي ذا باكلك هبديشت * كلام سراك ايف يمتشا يثك

 امنالا مزتاي مث ىحلاب الو * "كلام مذج يف نودخلاب انأ اه

 ْ تا تن
 مدقو ايادطا كلت نم لظفا ىرتشاف لاق هرعش اذه امعاش ومغا ال هللاو الف لاق هللاو ىلب لاق

 ةحلامو هلا اهاذعات نضوحألا ل

 اهكصلا رد ودالا مزه هوت © هدخو كلاس نا

 م ءائخلا نم ريللا انه قام يد ١

 ٠9 وح

 يمن ينركذو ىنازأ جاه دقق“ < اي ع الأ

 7 هل تع كا ترهذأ اذا * ةمادم نم براش ياك تف

 سانعلا نب هللاديع ركدو يئاثذا:ن 0 ولا لمر ثفيقخ يندوملا م هاربا هانغ

 ىللاق لاق زيزءلا دنع نب كلملا دع ىن*دح لاق ريب زا ينثدح لاق يرألا يفر 3 هل )5 ىعيبرلا

 هلوق 0 صوحالال يندشنأ يموزخعملا بئاسلا وبأ
 بص مكلاصوب ' يرمأ مل> * ىلدو يحرم تاقو تاق
 00 ردا د اط كا ىلعب نذأ لدا

 كس وض
 و

 يلر هب قاعوأ رالاو #* هعحاف تساف لياخلا امأ

 يب مكيلعم ثدي دا ضب ب ةناقل نك دناذك اوجحوع

 0 لب باذن * ملو دؤدصلا مقابل لقنو
 3 مكنازناو لش قات نإ

 تعا 0 يعدصتو #* انةثيعم 2-5 يربد وأ

 ةيناغل رك ذه اذك اودوع ىف ينغو يطسوا للا ل عماج نبأ هدعب يذلاو وندأال نات 30
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 (هة)

 لاقف ةلوسعملا هيتليل يأف ءالاعلا انأأي ثعشال تاقف هريذ يف مهارب | لاق امف ا تل

 دوز مل نم راما كلي ؛و٠ # الهاح ت :كأم ميلا كل يديتس

 نا 0 نوشجاملا تنب نب زيزعلا دنع( 0 ) اهدعب امي 5 الو فارشالا ةلذ صا

 .ٍ صوخالا لوق بدنح

 ديسالا و خ (يرطاقلا <-ةلودضت هلق كاتل لذ
 دق 0 حابصلا ى ٍجح # يف 2 0 م هي :

 كلذو ءالعلا ينأ نب يم رألا لاق يدع نيتايللا دلال 2و ةحير ما ةليللا نأ اه هللا نأ امأ لاهو

 عضاوم يف تر ا را هذهةليقع عم صوحاللو 0 ينعو نينخلاو قوشااو لزغلاب هفاكل

 تع نإ 3 ؟ذ دقو هنع 0 ىذَر كلاط يبأ نب لبقع دلو نم ةأسعا ةليقعو ع

 3 ار اقف اع م | (1)مالسلا !يملعنيسحلاتنب 0 هذه ةل يقع ناكل عو رد
 نب مهاربا دنع دشنأ ًاناسنا نأ ىلؤملا ع نب رمي ينثدح لاق ريبزاا اند لاق يعرخلا

 سصوحالا لوق هئدملا ىلاو وظو ماشه

 ينسر ارداس كيلا: رجا داو #_ةيصاع كاوتنا انف

 0 ق>هرحنو لاا كلت ىلع ىلع يدمو هءادر 0 مْ عاق ساب نب رامع 6 ةديمع ا 1

 اذه وعل 21 ريمالا اهب امأ لاو كَ امام ندلح ناح ماشه 51 يعاوا | هل لاو 0 م ضرعلا

 يدر 2 ترردالا 2 تا ينحأف هل ت تلا

 مس للملا

 1-0-3 عفا نم هيف ينغامو تدل اذه ةيسل 3-0

٠» 

 ةهمض

 نهز ند كاذ ذأ هب نامزالو دي اس ىذب منار 0 كم رلاقس

 ىسر ارداش كيلا رغا داوم ةضام كاي نى اذ تاكل
 اةذووارم ى - يلع ولا ا ايلا نمانخل نيتيلانيذه ىف رس نبا ىنغ طيسبلا نه هضوسع

 هنأ سدح كا هيب و 6 2ر0 ةبام سأاب لوالا ليقثلا ن م 0 هيف قحسا

 داه بحاص ناكو ءامخبلا يأ نب ماس نع مالاس نب 0 نع ةفلخو ) ير 0 ال

 اكل رببزر ءأ| | 0 لاق يو : قو ( تدسفلا ُق صوحأالا مدشإ ناك اداح نأ ةيوارلا

 نم راصنالا نه الحر صوحدالا|2 لاق ةرينع نب ناملس ينأ نب فسوي نع ناماس ينأ ند

 ةرصيلابق دز رفلا ىلع مدق 7 جر كلذ نم بضغف لاملا رث35 ناكر ريشب نبا هل لاعب مارح ىفإ

 لاق رادنالا نم لاق تنا نمت قدزرفلا لاقف ناندع اساح 5 هم ليقف هتاملاو هيلا ىدشأ

 ةيريملا ةخسنلا نم ةطقاس ةلا هذه )١(
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 أمق هب ينغيام لوأو * ةلوسعم ةللف ناتال ىل #١ صوحالا اف لوش يل تالا ام

 تحسس عض
 دع 2 هلقع نه لمؤت او 0 ددحتملا كد_> ول لاحرللاب

 دصقملا داعقاا الاخ تنك د« اود هدا تن دعاون وحر
 دسفملا ناهزاا اذ اقت يدع * 5 هك ذب له

 دي ل لمشلا عيمج انم ©« ىوطاذا قيققعلا,كموبو يوي

 0 كاك 0 أ 5 ةلوعم لك نال

 دقرفلاب قاعم حاصلا قى يناك لع يمه هك لم و

 ءاوضر ع نإ تادطا فواك) حتفلاو 0 1 تاي كاع الا لاقإ لماكلا هع

 نوءاعيسهباحرس هللا لاق هدلا قاب يىفو دمد امف ديري دغيف هلوقو نيما سمللاب هللاي نعطامل حاص هنع

 نذل قلاع ةردغات هلصأا ليدملاو + ىثلا نم ناصقلا كااو ليطاورشالا باذكلا نم ادع
 ٠" - كلا ناثلاو رلوالا تلا ىف ءاثلاوص ودجلل ريخلا © ةاعملا ةواحلا:ةلوبا او لقملا قا
 رايس ولو لوأ ليت هنو ىحأ ناماسل عبارلاو ثاثلا يفو شبحو يماشملا نع رصنبلاب لمر

 ن داح 5 هاجم لو 0 0 ذ حرس نبال نط سداسلاو سماخلا يفو امهيفو ور

 ن1( قرحة و هنانغ حيحص ن دم طناو انلعااوك تاعالا ىف دلال رع قحسا

 لخد ىعاشلا دمحم نب صوخحالل اثبا نأ ىنغاب .لاق ةيامع نب بوبا نع 1 نع دامح نع ىحن ىحع نبا

 نب مهارربأ يف | ىنثدح لاق راكب نب رسز | 1 كا ءالاعلا كَ يم رأا ينري>او ةفيرش 0 لع

 لخدو 8 ةأرصا ت رضح لاقريبج نب ثعشأ ينربخأ ل !ق ىداءلا نب دعس نب ةسنع نب ديز

 كا لوق ىو را هل تلاقف 0 د نا مودال نتا املع

 دعسالا حام ثينحلا لا * ةلوسعم ةلباف ناتايل ىل ١

 دق رفغلان قلعم حامصلا ى 2 باكل نبع حو

 لاك أ ةليل يه تلاق هللاو ال لاق دقرفلاب اقلعم اههف تيدي ىتلا نيتليللا 1 تلاق من لاق

 (١) كلذو 3 ل 000 0 ممتفلاب لاح رالاو لاح رللاب لاش هل و 0

  000000تاتا نيدو هئاب قرف كالدب 0 اع هنو 3 رشا هعوق وأ

 0 0 اىق ناف نيهج 3 للمتحم كلاي لق ل قود 0

 1131111311717 رت ا جار تي موت دوحوتو جت جو وتم ضع قنوع هك تكاتك ل ل ل اح



 2ك

 0 اهاحك نايت اءمتدجو ىد ا هلأ تن ءطخم اف ا: ل تضرعل وأ ت تاقف 2

 سارف وبأ ذه ريرج لاقف 3 ا لاف امور نذآلا ماقف قدزرفلا ةعبش يف تنكف ة ةعش | م

 0 هب وأنت ا 25 لخدف ماَقُف قدزرفلا 3 ناذ هلا لاتف - م 1 همول هتعيش تر ىلطأف

 نابع و لوقلا رز 2 مط لاَ كع ىلع هل تيضق هيدسو ىنأتف همأع ىذم 7 هصخاشتو

 لاف را دعب هب. تك اق هيلع 2 عفريو هر رخافيق هف لاقامة دق

 لخدف ريرج ماقف ريرج.نناءحاصف .ناذالا جرخيأ اوبشن اق لاق اديب ارز تراتن دقل ىلثات 3
 لوقي وه اذاو دش دق قدزرفلا هب هحدمام اذاف تاخدف لاق 17

 لج ةيرط فس ىلا قرم ما اهراد يعاتب ب ندا نبأ ١

 هبارو نم تحصف فداملا لثم هساو 0 ه:مامعو لاق 0

 يات نيح سيلف ءافخلا حرب. * اومهشواو.ءلعاف موي نبا اذه 3

 جاجحلا ل 9 وص) نم مأ 0 مكياع قافنلا علطم دس ن. :

 جاوزالا هريس نةثيال ذأ د هظيفح ءانرلا ىلع راغب م ما

 يحان ةيثملا كرش نم تنأ له * هجرس و اذا نابحلل لق

 0 لاف برطو انيشلا امو لاق

 اع ريرج ناكو ىلذهللا لاقف كلذ تالقتساف اذكو اذكمتولطعأ كاتف اها لات ناله اذ
 اعدف ريمألا هنا اع ب 0 داك اعد ولف هلع م , عربا ىل رجا دق ع فيلا

 01 صحف قدورتلا“ تء>ف ىلذطا لاق أ 0 يطعأو هفعض نم ريَك 1 هؤ طاتحاو 5

 هرعش نم تذخأف هر ءش نم فرحنا ام نولد اعل مهدجوف هنأور ىلع ت تاخدو دبعو ًارانيد نيتسإ

 ا نش تلق ةغارملا نب ىدعب سانلا ر ا سنانلا رع 3 قي اا هل تاق ا ا ام

 دعسالا مح اهب 0 0 * ةلوسعم ةليلف ناتليا 0

 لو رفلا قاعم حايصلا ىنناك لع ىمه هك صو

 قاطعا 4 5ك لقا تاعدف اريرح 5 ص 7 طا لاق وه كاذ لاق صودالا كاذ لح َثأ

 ًرانيد نيتس يناطعأت هادم كلو كاف هل تق 2 كاطعأ ؟لاقف هه 4 جرختسا ي 1

 تدزا ا هم تدح ان نا |!نم هيف امو هرعش ند فر ام نوموشب محو هاورتثجو لاق 000

 لوش يذلا نق سانا سلا رز ذاب تلق من

 | ةدتضام 2 اك مت نم * هلا ل
 عمتسمو يأ 6 ةريح لابو ريدسلاب نولحم موق

 أودطق م ناموا | را 3 مهرايدن 32 رادلا ا نا

 عمطلاو 0 الا كلذ د امو تدهعام ريذ ىلع مه لب :

 1-1 12027222 222 22 222 جم سس هب 2 ص دعس . ص مسمم يس ص مص هج سو صم سومو سس وس دس سس م



 ش (6ه)
 م الللااتللللبربرور كرب بر بداكلالا ه2: 2 ا ا م

 كلذف كملحم دعف ةرذعملا انلطو بنذلاب انر 3 نينءؤملا ا لاقف قاسم نب لفون هيلا ماقف

 نيلوالا هيتيب دعب نم ترك ذ نم لاق:دقف انم كهشيو كنم اني ثيام

 (١)عدعدتاململايفاواوقت+ناو# مكب رظتنمو نا

 عزم ريخ اوعزنت اكو اكشو * د ل سلا

 كيع نب رد نع كاحضلا نب دمت ينثدح لاق رخدز كلا ند الاق يموطلاو يمر 1

 3 تاورش ى لع رز رملا دبع نب رع ت اكاد ان نك كلا 0 نأ يعازحلا هللا

 0 زب ,دحاولا دع ىلو كللملا دبع نب دز ىلو اع لف يع ند ملاظملاو ءىف نه اوزاحام عازتلا

 | مأ عطقيإل ناكو حاصلا لجرلا بحاص لاقو و كالا 'نب كاع برقذ 1 يرمصبلا هللا دعا

 عم تحب ١ نإ كلملا دع: نر : ديزي تاثك هانا ذا: هعم ئه انف .هريرتس لع ةعه نيل ناكو هود ظ

 1 ديانإب ىمرطلا لاقف هتلومح كاع نم دو كلهد:ضرا هلزني قح ايسرخ كلاما ت كا رع
 أمف ب :يت> كلهد رع هجوت 3 ” ةاحار هلام نم عتباف هلا د ريرسلاىلع هعم كارعو

 نورا, كلهد لهأف لاق هاطعأ و هم 6 اف ص وحالا هحدق صودالا م دقا لاق مرا كلذ لعفف

 نع بايجلا نب لضفلا ةفياخ ا ) 0 ) كلام .نب كاع نع هقفلاو ضصوخالا نع ا

 با ١انب ديزي لق نيح كالملادبع نب ديزب ثعب لاق هب قي نم نع 5 وعلا قآ نءوزاش نا دمج |

 تحدتمادقل قدزرفلا لاقق صوحالاو ريث هك مهمه باومل نبديزي ءاحم صحف ءارعشلا يف

 نك 1 ىلع هش 5 لع 6 هل هلو انج اهاثع كك ا متاع باهملا

 تو 00 قار ءاا 5 3 ع يسش سرا نا 0 2 لاقو ا لاق 3 نيئم ْوملا ا

 ىمكحلا هللا ديعنب حارملاىلا كلملا دبع نب ديزي هب ثعب مث مهاجم هناف 00 تلزملا

 0 0 قربه هلأ تعش ل ملا يب صوخحالا ءا2 0 حا غلب ناك دقو ناجح رذا وهو

 025 لك هوذ ردا هر ضد | اوصف ,هلزنم تاحاف ذا هي 50 ل

 1 رش رعو ليي راحو نيب دل هوي دوم لو هسأر قاحب صف حارجلا هب اونأف سانلا

 تال دع نيد د ىلا د مت امل نكلو نع كو ل ترِصَل ادكهأا

 دا را صوحالا ر رد م رام سيلو ىناهصألا جرف || وبأ ( لاق ) الع هل يضغاف رذتم ظ

 ةالا ا دق ل كلاب فرعنا تعرب قيام كو نه رك 3 انكلو ل
 هيف هلضف ىلع لدبو هسفن نع يلب هر .واارعم اع 3 رعشلا يف هءدقتو هليضفت: اماف صقنو

 اند لاق ىناوطلاو ءالعلا ينأ نب يم رأسا ( قرا سامو هبذ_ مو هقئور ندحو همدقتو

 م لاق ىلذطا تدمج نب 0 0 هللا ديع َى 0 لاو زيزعلا كديع 0 لاق 3 نب رد زلا

 يمل عد ليق ترثع اذا ةءاهاملا 2 طل تاك ىرادرألا نبا لاق م عد عد لسا(

 هأ 6 ىدم 2 نءاو عفاو عفرا موللا اولاقو كلذ هرك مالسالا ءاح أملؤ عشر و

١ 



 نادم ا ايس وا ويحلل . نكس تش

)6١( 
 1 1111 1 11 1 101 1 تق 2301 710151213775153 7:29 1 ا نا سس دهس د سما

 نأ ع هدقد 1 نأ يف ىمأ نع 50 ريه 5 2 لاَقؤ هنق رف دقو يش ى دنع 0 هل لاق

 هذ ام هل لاّةفدءا ٍِ يلإ اغلا ديزي هب حاصف 0 هيف وتنسأ ىدد كنع اهعفرا ال مْ طانسلاب كبرضا

 هيددر ىلإ هعفد ْنأ هناف كسفن هل ضرءاالو للملا هيلا عمدا هللا 1 ترشح كن اك هنو

 َح ند ع يبا ُق كك دتلللا ديع ن١ ديزي و املف لعفف كاع 1 ىلغهدرب م ناو كاع

 وأ ناكو ةوادعلا ند ند و حالو ع ىنأ نيد 1 هيلا "امش صوحدالا يفو مرح نه وردءع 3و

 2 كاذ ذا رععو ربع ءلأ كيع 000 0 كلمهد 0 غو 3 0 دق 0

 00 كلذل وقر نم 9 أَ 4. 57 كيلع تدك ديزي, 0 00 00 هس يذاا مرح

 دقن ندرلا دعا لاق رب ولا اثدح لاق ىمرطا( يرخا 9 اله حر ل سارا

 حقا ناونص 0 هللا دنع نب ور نب مكمل د.ع ناك لاق ىجحتا ور تت هللأ دنع نع هللا

 ا للا يف ل_ء>و ىلع لك ند مكر 0 تاق رقو تادرو تا رطش هو لمدفأتب ا ل

 0 ف هب بعلف هب 0 صعل و ا رّقف 5 ر> 2 | ديو ىلع هبا قاع ءاح ع نم ادا

 بلع حج ىتب با نيطانملا باب نم لخاد تف اذا ماركا دجسملا ىفا امون م كلا دع ناف لاق

 ْنعلَح ا قش ل اأن 6 ا 0 4ع لو ناحنو 00 1 1 كا ةصعم نايوت

 1 دم 1 عر هع ع ثأص اذام ل وشب هأو نك لعدؤ هللا ع ا ورم نب مكحلا ديع 0

 م 0 8 وه ملا ديعدل هلوش "يش ىف لوك

 تأ نم جرح ىد ددعملا قش ماقو م 4 دنع 3 ف هذ 0-0 ف ردا ع ” ةعاس هيلا تدل

 00 نانا فضل كلف قلأر كم م ىلع هللا: احا كام يشن يف ت تاّقؤ مكمل دنع لاق نيطانخلا

 ار لحودو لع هاد 9 قاعف 3 مكمل كلم ع 2 لجد 32 نيطاخلا ف مهدصنو د دما

 ءاحام قرد يأ هل لاقف يف ءءملا رحألا لخد دإ كك هم ايف بعل ن م لاقو مير ططشلا رتحاو

 اذه هف را لاَقف ىلزنم يف .الحر ا كىعاا دنع هل لاقذ هحزاميو همتشا لع>و انهه ىلا كب

 (نرحا) د تاعفام ىلع ناه دقو ف وجال 1ك 0 / امأ لاَهف هانحو مكحلا دب دع ةقئتعأف صوخالا

 0 لاق هسأ نع زيزعلا دنع نب دي ينثدح لاق 5 راكب نب ريبزلا انتر الاخ رططاو را

 نسل نيماعل 4 لع ىسانلا ع 6 دكعل كلذو ناعم ساق 2 4 احاح ناوص 8 كلملا كيع مدق

 نوسفن مك دد وق مكنولب دق هئردملا لح هللا و يأ لاق 5 مهحبوو ةئدملا 2 مدنش ربدملا ىلع ْ

 صوحالا كوخأو مكنت لاق الا الثم مكل تدحو امو كلا لع ليلقلا

 عشخما مم 2 50 »+ هر هم يف ت تازنكو

 رح تا ع وعسل ا م ؟ءدأ مو #*# اهع لبا هرج ينع ربدأف



 )٠ه(

 ادغهئاطعافامذا نمتدعاذا# اعناممويلايفكاطعأناو سلو
 ادوءتام ىلعىرم ىدهماما * هنا دا ىف لاملا دالت ناعأ

 اد.شت دحم ناش انرو دقو * هدحو هبا نهاد# فرشت

 او اقف نسرلل رعااتزع كر ,نوكي نمو تلاق شيرق نم اذه نم ةبابحاي كليو ديزي لاقف
 نم ةئلع 1 َ نأ سول رع هب حقا نأ نم وم 3 هب 0 صوحالا تااق رءشلا اذه لاق

 3 لا :ةد> لاق ريبزلا انثدح لاق يعرألا ( ىنر 3 وقنا اعد نم كا

 ؤ 0 انيلا تع ا و هللاو دءزي هل لاَ ةفياذ وهو كالملا دنع نب ديزي ىلع صوحالا لح ا

 ايحوتسم تنكل انيف امماق نيذللا نيتيبلاىلع رصتقم كنا ريغ ةدمانل ددجم ملو ةلادب انب رضت مو

 لوقت تدع ىف ةلصلا لبطل

 عمطم سائلا رئاس نمد #*- دوق نأ كحتسأل لاو

 اقم هبي .عرال مامإ 50 #١ ري

 ىنثدح لاق ريبزاا انثدح لاق يم را 6 ) زبزعلا ديع نب رمع اب حدم ةديصق هذهو لاق

 نب ديزب ىلو ال لاق راحل دوب يموه نب 9 ييدَح لاق ىوهزرلا هنادع ن نمحرلا دنع

 لاملا بص ءايقمدق املف مهرد لا نيا 0-5 4 راع مدق ف صوحالا ىلا ثعن كلملادبع

 كلذ نع مط فثك هلع 0 افآءامط مكل تامعدق ينإ لاقو هموق نم ةعامح اعدو عطن ىلع

 ذئيح هحدع كلملا دبع نب ديزي يف لاقو ريبزلا لاق نورد ال مل 1 أ اذه د0 لاقو لاملا

 ةديصقلا هذ

 ناقل لاح لكل رس را ع راو تادمل ا كا[ ب تنوع ٠

 .اهف لوقي ةليوط صو
 راثك الا“ةئاطع نم كلم « اديزي ناف الئاس نكي نم

 رافكلا كلل تلذو ن-#_,دلا' هبزعف هفورعم . مع

 الا | انكج ارم ىدملا يباع طارشلا ماقأو
 اهواءمف ينل نام ةديصقلا هذه نهو

 «© ' وص

 رانآ هيشمنم ةيقدناك # هيلع رذ بدي والرش

 السر هيلق داك هلق 4 ىورازك ةناذإى ورانا
 يرلا ( نربحأ )يح هدنل هنا يملا نبا رك ذو رصنبلاب لوالا ليقتلا نم اتبع هيف تنغ
 ظ جوزتف كلملا دبع نب ديزي جح لاقناّمع نب بعصم نع بعدم يع ينندح لاق ريب زلا اسدح لاق

 دبع نب 00 اريثك الاما اهةدصأو هنعدللا ىضذر لاط ينأ نإ يلعنب دمحم نب نوع تنب

 تب جوز كلئااع نب دبزي نأ نينمؤملا ريمأ غاب هنا مزح نب ورمع نب دم 0 كاملا

 اريخ اهاري وهو الا كلذ لحق هار ا الو [ريثك الام انوا للاط 530 , لع نب دمحم نب نوع



 (؛ة) ] ْ

 كاتم كرش لاق نافل ىلا ناككام هد ا هللا و لوخشمل دكموب انع قدافلا نا لاق صوحالا | واق

 ىلع هليل تاذ ةبامح هتيراحو ديزب انف لاق كلاا درع نب ديزي ةبالو ن٠ اردصو رع ةيالو ةشب ظ

 ناك دقو لاق يردأام كينيعو ال تلاق رعشلا اذه لوقي ن..اط لاق صو>الا رعشب ةيئفت حطم
 كلذ 9 0 دوك نأ ف يرهزلا ب باهش تال اوما كا رطش ليلا 2 نم تهذ

 كعدب مل عوبال ديزي هل لاق هللا ده_د اءاق ديزب ىلا يا يرهزلا يتأف

 لاطدق لاق لءؤام لاق نيئمؤملا ري ايد ن دو لاق رعشلا اذه كوقي ن ساجا ري الإ

 لبقأف راند ةئامعب رأدل بهوو هلحس هم اع 0 3 ا كذا را 0 دق لاق كالددب هسا

 نب ريب زا د لاق 0 ) و ( كلدب 8 راصنالا 0 هموك 8 هتليل 0 0 ا

 سوحالا 7 لاَمو 0 7 م 0 ينو

 8 0 ناينديويصتانأقخايفأ 2 2 تن ده صقح ١ نأ تقلا

 نوثجاملا نيقضوت 3 نوشحاملا نبكلاا دبع اهم 0 كا نا :أ| لاق قا وه كلذ رمت لاقف

 ان 34 للا تلال ا ماحرألا ةادالأ

 اناحعأو 0 - 0 طيشاا الو #* هكداص دق يذلا عنصلا 317 ا

 امريصهم محا ايدل انتبارق * تحصاف كيدل ىنرقيوذانكو

 058 ناك م كعل ند هرطق يول د راك دكلنم 1 امو تنكو

 7 انيغ نظلا ناكح يلال # ةدوميدنعسانلا يح رآتنكدقو

 0 طخع سا ف - دا ىواط »+ هنا رق اذ ماع ىداعل كو ذل

 ةديبع ابأ نآ مهارب | نب قحسا يا سك لاق راكم نب ريدر اندج 1 يعرحلا ( ينريخأ )

 ديزي 6 ةيايح ل ,س دف زيزعلا لك 6ع 1 روك تام َىَح كالهدب |مقم لزب 5 صوحالا نأ كا

 هلوق اهم ا ا 0 بع وب لاقدل تاب

 ٠9

 / هه-سسو ' 1

 00 ىلها كادف حالصب # دز نع قريش اذا 2

 ىلا الا فورمصهب تاون نم #27 َّ ىلا ديزي اذا يلام

 دمع 0 رهعل ص رىع هأر ا ةا و لاو هتقيرط ر 0 و هب 4 5 م ا ريشا قف ءاح اذكه نع

 هم | تنوهو لروح لاك | اً هه كلوش ع نملاَقف ناو يف 0 كل 5 ردشقإ 0 رع ل

 نسل 216 د 0 ءاطعا مث هل تنذأ تسأف رمح حام ا ا هتماف هنأ | ىف هنلكو

 ىلا سد صوخالا نإ نانسحأ نب اص نع يدع نب ميلا نع ه ا ءادامج نع ْى * هبا

 هلوق ديزي تانغف ةبامح

 ادعو البك كلما هل ترق #7 ىدلاو سني نيح شيرت عايك : 1

 ( عب ب قلغالا - «)



602 : 

 هتنتحال نيدلا سما ند مزح نبا هب ينامر ىذلا اذه ناك ول نيئمؤملا ريهأ اب هللاو لاق صوحااي

 الدكو مرح نا لمفب نم قا نتمؤلا يما ا ةنع نبا لاقف هللا ىصاقم نك |: نم وهو تفكذ
 سعاشلا لاق م لاو اذه صوخحالا لاف هيلع ىنءأو اذكو:اذك

 هلا رعد لاحأ ام هيحاصي مدخل وشل كيدك“ تنكو

 نب للضفلا ةفلخ 0 هب يقر 0 دبع نب رمعو كلملا دبع نب ناماس ماير ا هش ىف هريخ ًامأف

 0 رك ات ياس لاو راتب نإ قع نإ "نوع اندخ لاق ما تانلا
 عصمت نع: تعظم نيمع دج لاق راك نب ريبزأا انثدح الاق ءالعلا ينأ نب يسرتسااو ىس 0

 دعم ةرعش قىدتو ةحدملا لع نم راطخا تاوذ ءاسنب تسني صوحالا ناك لاق ناع ن

 وااو ةنبدملا ىلع كالملا دمع نب نايا لمعلا 02 هلل 00 ف سائلاىف كلذ عيشاو كلامو

 الغ ةيقو طوس ةئاع رش نأ ىنهاي ةلماع.ىلا ناملس بكف كلذ لعفف "1 هيف باتكلا

 نر ردك ىو ع 0 كلك 542 نب 00 ناطاسكا:هىوثق هب كلذ لعفف كلهد ىلإ هريصلا م سانلل

 هب هلأ دك اعف. ت يك و نخ نأ نلف و مودقلا ىف هن ا هللا تكف نيرملاع

 1 نيّمؤلا دع ه0 ملم تصح هام[ اك! 1

 0 القاعافت تنكدقل * هتقلام اذا صفح يبآل لقو

 لئابطلا ينفث ومى كلاخو 2# ل رو

 لا 0 يأ لاق ماس نبا ع مو هدحو ييزلا ةياورر نم تاسألا 2

 دقو هعدقو هعضومو هيل تفرع دق هل اولاقو همدَس نا هولاسو هيف هوماكف زيزءلا دبع نبا

 رادو حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح ىلا هدرت نا كيلا باطنق كرمشلا نكرأ ىلإ أ
 0 ىدلا وة مط لاقف هموق

 6 36 ا 0 #*# ةءاطاهارا نا الا وه ام

 كوع يذلا ف لاق صودالا اولاق |

 رود د كرام كتاسأ) و رعي أ قرأ نا الواو ودا
 3 نا تال وو ب اذإ هب ىرطا اذ كلور اراوو تنك اهو

 لودي يذلا نش لاق صوحالا اولاق
 عبيبلا ا ١ ةلمد ا # ةيداغ ريمص يبل 50

 هاشم ءنيرارم

 عماو ان ىنع رشي * اهميق نيبو ىنيب هلل
 كوش ىذلا نم هنو اه. نيب هللا حلت لاق صودالا | ولات

 رئارمسلا ىلدت موي بح ةريرس * اشآلاوباقلا روضم يفاطوتس

 دهاوش حرش 7 يدادغملا هآور م يرذعلا مازح نإ ةورءل تديلا اذهووهامو ىورو )١(

 يناغالا بحاص ريغ صوخدالال ةيمست ند 8 و هريغو يضذرلا

00 
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 نا 0 4م .طرنو هيلا و 3 0 3 0 اماق ىاوقلا كل“ ىا اذه تمرح هدمت يأت تاَقؤ روع 1

 دق بعصم نب دعس نأ داك لاق ناكملا اذه ٠ نس ا يف هفداصنال اناف هبرمضتف هثيبو انثيب تيلخ

 8 هكا (رييزلا لاق ) هعد هللا هنزل 3 تودحر لعق نافادبأ اريد ز وحمل نأ هيلع 3

 ناهع 3 بتعصم وأ داع 3 ريب زلا ب 2 يلريخا لاو بو كم ىم هب ين" ل3 توءصم 6 لوس

 0 بءوصم كب كليهرش تح ثلا زاا 37 هللأ كح نب هَ ل كلملا ا 0 لاق هَ اءعأ تك

 هحزات صوحالا لاقف هتحضطفو هيلع تراغف أ سحاب ها منأم مف ناكو ريب زلا

 بودم نب دع رانلا لوس نكلو د هنومع زب ند راثلا كسلا سلو

 ىكحص مرش ىلع هؤفلأف هول #23 مسحوب هلي موقلا نا َ مل

 تب و لاَزغلا 0 4 يفو د هرد رد ال يغلا يه سناب اف

 يذلا تانكلا يئراخلا هللا دنع ب دايزا دددح يذلا وهوةنضح كاعد دل لاش لحر رانلا كعسو لاق

 ىذءانإوناس>الاو كلدعلاب مب هللا نأ اهم تال نأ هلا ٠ نك تانآ وذو ددعسملا رادح 2

 رظا دايز هل لاف ىرعا 1 1 و لاق عرفاحلف ي هيلا ركنملاو 3 اشحفلا نع ص و يرقلا

 بهذا ص وحالل لاقوةر د بءصم إب لاوس 0 كاقدلر ا 0 كاع تدع 25 ع لمعت 6 1 اذا

 ءاملا ىلا راص الق هعم بهذف هق ها م برا و ةهياع دغش رح -ن هللا كييع دس ىلا ا

 نحو ركل 5 ف 00 يابإ كرا نه تعزدحام لاقو هن رض دأ داو رك نأ هنانلغ -

 اع نا 1 1ك نم كل 0 ىو ٍِء ادطأ ع تعي م يف اب رك ل كن ااعتا كل دعسأب هل لاهو

 0 لاق يم رحلا ) ا ( ا ادب ريد ز 3| 06 0 الو كوخمأ ال نأ كيضرب

 را نب ديزي نب عج صود دل لاق لاق نامع نب بعصم نع يح ب هضم ىنادح لاق ريبزلا :

 اعيحم اهم تح امل تم 2 0 ةثح ىش ءأم 3 ع هو

 تفطفق | ع هدب عفر 3 6 اعف عاج 2 اهسمغف ةقان أ 3 2 تنوع ال يلا ع. ع هل لاف

 تناك لاق ىيزلا اندجو لاق رطل ( نورا )> رد او 2ا كذا عنصت تناك داو اذكه اقف

 هذوخ راصن لإ ند اط 2 نابو أمد تدعو دوق تا قدص ةأرمأ ث 3 أ اه لاش ةأسعا

 ماكي ادب ٍق اح دل تا ل مأ 0و لإ ماكف ملح تواصلنا لكحا ن م 0 لإ ا

 لاق م 0 امأ 1 تاق اهليو اهب كحبتت ىلا ةخ وخلا 1

 اءلح 5 نب سلف تدثاشلا اذا 2 مكس دو ل

 انه يذلا بايلاو هفيقسأا ناد 3 انبلي>رلادح دقو يءارثتسءاق

 ا هس يتورع 1 ثيل 31 ع ةدهىدو اهم يفا د

 َتناكَف مدصإو ليه نأ يبأف ث مأ هللا تت ”ءاق ةخوخلا كلش 3 | قر تاسالا ت تغلب املق

 ١ ينندح لاق ةيش نب رمع ينثدح 0 دج ( قرح ) صودالا ىلع وعدن ثيل م ا

 يف ند لدحر هقلف هأنإ ارح ناب بارض لش كلما دنع قإ تدلولا ىلا صوحألا ف لاق 0

 هب تيمر يذلا اذه ام كو لاق ديلولا ىلع لخد املف هئيعي نا هدعوف ةيتع نبأ هل لاش موزخم



 ه0

 ىبب وءابق يف نءل ارح اهقلعأ 2 هللاوال سصوحالا لاق كل هللا رم هم لاقف ري كيلع هللا ا

 | يحي نب دمه ىنثدح لاق ةث نب رمح انثدح لاق زيزءلا دلع نب 0 ) نرش فض ور

 ف د يراصنالا ديمح نب نعم ىلع فقو تح ضوحالال اقأ دبا ديع نب ناسغ لاق لاق

 لاقف ىحح> نب .فوع نب ورم

 اكرم نرد رح 1 1 61 01 نكح 0 كتيأر
 يححج نب فوعنب ورم كركشتو # ميسنام اذا يبوح مب د 3

 اهذم هيلا كب بهذي الف رصقأو # هلل تناآنا تاع يندأب ك

 داق ناك اذا يح فرضتاف كتم دحا هنيعال هنغ اولخ باكلا اوعد نافذ ةلارلو هاون هلا ماقث
 صودالا هل لاقذ اطباض اديدش ناكو نالاحعلا ىف دعا كك ١ هيقل ءاش ءارااراح>ا

 5 نور ةطيوا ص را حاط كودو ركنا
 نم دحا هصلخ نْبل فا سانلا ءاحو هتيوار صوحالا عمو صوحالا قاحب ذذاو هبايث قاف

 ىل كوامم لك هل ل لاق مث قافا يت ٍنح هكرتو يخرتسا يت> ه#فتقن صوحالا نعديلو هنذ- ا

 كس اهب :ديرأ قيس ةيرمص كس رصال سانلا ن4 0 نم تلا اذه تءمس 1 عمس نارد>

 0 به عمسإ مو نون# اذه نا لاقف هتيوار ىل عا نص وح لا اقأف ةعكلا راتسأ ت 0 تك

 راكب 0 را اندكدلف ىرطلاو رطل 6 رح »: قاج كيما هس نا كإلاف كريغ تيبلا
 بعصم نب دو ا هللا دنع نب ةزح نب داعب م صوخحالا أ انبامصأ ضعل ىنبدح لاق

 0 كلملا دبع نب ديزي دنع نه هع سم جحا ناديرب أهو ديما يح ريهزلا نبا

 وحار نانكأو ءزاجاو كلالاد عنب ديزي نلعا دق هنا اهيتدخ ةيد رس. ةزنو راق لككاوو هراق.هل
 ديرب رعشلل يفاوقلا ضورب 25 و دايع دعم مأ ين قمح لوقب 3 هش كلذ قاع اهرب ا

 0ع د د نادر ر كاراو فاوقو ردم ةئيت ىف كازأ لا صمم نا انحي هل لاق هلوق

 كادف هللا ىنادج صوحالا لاقف كسفن ىلع عا 2 ع لاك ما + نأ انئوبع نْئل رح هل
 كراع نك اعلا أ اناو د 1 00-0 ا لوقف اودع يف اذه عمست 3 دفاعا قإ

 بءصم يم ىنبدح لاق ريب زلا انثدح لاق يعرحلا ( ينبب>أ ) ًادبأ نت 1

 هللا دح عع نب دابع نب دمحم عم اتحرخ لاق تيان تح ها تنبح نأ ريل انين لاق

 1 كلا لاقل لحرب لم لع عاقلا ص خؤاللل انهلم ذا ديد ترعل انف ةرغملا ىلإ ربارلا نبا

 ةطبغ مكب تددزا دقف ىل متفرذم مرانا يف كر 44 تلز امو 1غ 2 كقفو يذلا

 الو كلي اطيضأام أو انك لاق ةلهاوب للقات ري د ند 6 ليقف

 0 دهت ناكو لاق كاذ وه راو مول اك تأ رام هللاو لاف 0 0 انع مدقق 0

 نوفل مده و لاق هيلع 2 0 55 ماديب ز :لا لا ٠ نم ةدع : هعمو علص م فس د

 ا 00-5 0 قهيَح ىلع للشملا نم انطيق ام اذ هيلا رذتعأ نأ 0-0 1 و

 ل ىلا تكللت قارذلا يمناك د دمع مأ تمخ لوقي وه 00



 اخ يتفاعل >1 0

 ( ؛ه)
 1 ملل 11111 00100 1011 دج 11 1203037077 17 1 72 1 7 57177 1515 7 0 نط 100 ا 10750 نب ان ا وبس دس

 راتلا يف مرا ىلا وارض * نار صرخ ناد

 رادلا 2 نام ىلع نيمدقملاو # بشد يذب ناورك نيسخانلا

 داع امزح نا نأ راصنالا 1 <« ةعاج ىندح لاق ريد زر :ل| 0 لاق يئركا ) ا (

 لاَ نول لعأ ل هوامبخ كو ع أوعفدف قا رزوذ هءاح هب رمصل 03 نسا ىلع هفق وصوخحالا

 نوشحداملا ة ىأ نب فسوب نع نو ةدحاملا نب كلما دبع ةسدشلا ا :ءا نا لاق كلذ ٍق

 عجطخم | محدق هل بند 7 #* ةقحال يهو ايانلا ينيصنت امإ

 أوعئص يدلا مرو تب زر دقو #* 95 مر يب ع دنقق

 أوعبط مهقالخأ ن م كاذ ىلع مث د مهلوا قاع عبط ىأ موق

 أوعسو مهعسو نع موعأ تا #* هم 1 لك نع اونو نس نا

 عمتساو ىلتيام رظن ن اذإ * مهرضحم قولا ةادغ تيار ىفإ

 دخاو ريغ ينثدح لاق ىلمؤملا ل نير ىتدح الآف نم زال: نكح لاق ىرملا ) ىربخا )

 هبرعو هن 0 ثلا ْق صوحالا دإ> مزح نيور# نب دمت نب 1 1 مم لها ىف

 اب ىلب 1 0 هينصم نمام د هب فاطب وهو صوخحالا لاق 2 انابع لع ْق كالهد ىلا

 اهف 5 تاسالا

 ن.ايشلاو ءاضفلا نع ىلا « نع نور رنا ا
 ناسح نم ءارعشلل وافاذ #3 مان امفراصنالل دكا

 فلكبلا هل كعلا نييمازحلا رخو نإ مهم نسلا وذ نايم ازا رم

 باق هل 0 ريصقتلاو كولا ند 3 هندح ومأ زح نم اخيش تح ناق

 بك مدح والا ضو! يمت <: ل اذان 2 سار

 ىؤل نب بك حا اشو هللا تاودر هيلع بلاط ينأ ن 0 ينعي نوع

 را ىوتشالو ف ميول يل كلر

 لي . نع يراضنالا تان نإ دل ىندح لاق نانو ءا| 5 لح اق "اع || يأ نإ! يد 00 ) 0 (

 0 قد 00 3 مه الق ءاغ هموق - دوق يراصنالا 1 نإ ,, صوحالا ناك لاق ةلاّضؤ . ع

 كا م ل لاقف فلا لع اق 0 00 06 ناملس ةباقسإ ل 0 هك 0 0 1 0

 نيلا أمف لع ع وسمأ ن *.م راك 1ع ىو ةدح ومآ رم 0 سالب 0 نائوضإ نيلنلاو 592

 يذرلادهاوش حرش هأ سليلا ىلع هللا كيارا رآ مهم < اعد نمو هيلع يدانيو هب 0-0 اع 20

 0 ودم لك بملإو ىلا وخرملا نم هب حدقبامت ةطاتخلا عطقلا رحشلا نم ثالعالا (0)

 سوماق هأ ا وأ ماهسال نام ند تءطقامو اهاصغا
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 د: 1 تت د متت >

 ىحداعلا نب ورمي نب هللا دنع نب برعش كالملا دنع نب ديلولا ىلع لزيو هيلع كاي نأ هذبطع نأ 7

 دق بيعش ناكو هب اولءذي نأ مهدبريو مهسفنأ ىلع نيزابخ ديلوال ءافصو دوارب صوحالا ناكف
 تنعش ىلول سدنا ناملغلا هتدوارع حضتفي نا صوحالا فاخ املف هاحمو هل ىلوم ىلع ىضغ

 تفتلاف» ىلوملا لءفف كتف نع كدارأ امش نأ هل ذاق نيسمؤملا ريفأ لع: لدا اقف كلذ
 ددشف كقدصي كدب هب ددشاف نيئم ؤملا رسل روغ همالكل لاذ اذه لوشام لاقف سرعش ىلا ديلولا

 نيزاجلا دوازرب ني نإ هللا كحاصأ نيزابحلا مق لاقف نصوخالا كاذب ينرمأ لاقفإهياع

 انو هسأر ىلع سصنو 1 هدإ< 0 هىعأو ةئيدملاب مز> نب "ىلا كيلاولا هب. لس 8 مهتما نع

 اهف كوه يتلا هناي ١. سانلا ىلع وهو لاقف' هب كلذ لعن سلتا لع هنو

 2 ناك مقر يف رسشت 7 #* اع ا 0

 ينريخا لاق ر< نب 0 :”د> لاق ةمش نب رمع انثدح لاق زيزعلا دمع نب ا 0

 و يف سايلا ىلع مزح 01 هفقو ناح نى د تأ لاق ةورف ا , كارد نب هللأ دنع

 لوقو حيبصيل هناو ةئدملا

 يناش مفرتو ىنيظعت الإ © ا قمأ ةيكت ةدصم نمام
 نارقالا ىلع هرداوب يشم * ط.ختم نعلو 0 لوزو

 ناكك لكي قالا سمشلاك ا اذنللا حادا ىلا
 أ صوحالا امو لاق

 لئاسقلا نمزأ 1 هأ افوقو د ينارثن مزح نبأ تر م لوك

 هم رك عش م نإ َن

 لئاق كلذ لاق ول ه6 00 0 غلب اع ا 0

 ةفيا>وا 00 ىترف اط لاه ةمآلك لاق ةدنع ١ تلا انك لاق مرا ( 10 (

 ضوخالا لوق عم رع دبل نيح مرح 3 5 لاق رب رس دل لاق تالا تا مالا َّى 2 لاق مالاس 0ك 7-0 نع

 أ
 رعان الو لاق د لاف اهقر 1 0 دل نم 0 اع هل 0 نم لحرل ينأرش نباهف

 نع سىسوصم ىهع ىنبدحو ) رار :أ| لاق ( كِلَد ليحل 1 تناكولو ىوصع دقلو كلذ هللا و

 5 يردأال ام قوس |وناك نقاب نم ةءاهاجلا ىف مط ْ | ىنترفلاق درا نانا هللا دع

 َ ةيدعاسلا 0 نب بهو نب نائس نب ٠ دلاخ تنب دلاخ مأ هو تيسذلا نك نم اهوا ط دق

 فاسوب كَ زعلا كيع 3 كلملا ا ىننبدح لاق 0 :أ| | 00 لاق يم را ( ينبح 0( ا 1

 هر بال لاق صوخالا نأ نوشحدلملا نا

 للا ملا اهنا طاح ىلإ هياق را نبا موسي قرح دما عودا
 لظنحو رم باص انماظ ىف * يفأ نك هرعشلا 0 2 2

 مرار يحصأ اط فخ اموب د ترزق نا 5 7 قرع

 ىراخلا ام ند ىُدطع ترفتعالاو 0 كلكم ضيفلا اماع ثتدرو ولو

 قل “[؟[؟[؟[؟[؟6/62 2222000200 ااا



 توا يد تيكن 00000 4 7 0 جلا

2) 

 حش ملبلكلاىرج لدم د حبقاو دلو 2 44 جمسأ

 حتفتسملا ةجاح دنع بابل  حبتيق مي + أوس مش

 صوحالا مالس نب دم لعجو ريبزاا لاق نيلجر ريغ هدلو نم صوح الل قبب لو ريبزلا لاق
 نسف كعل هلءح ومالسالا ءأ روش م هس 31 ةقيط نوعم نب لصو | ًادصأو تان قرلا سدق ناو

 ع مم امدش دشأ لامفالاو قالخالا؟“ فد ن م ةسفن هب عضو ام الول صوحالاو بدصأ دعاو

 قاورهر ا ممم م ىئدم جدار امد و امد 8 وطهو .ةاورلا ركأو زاححلا لهأ ةعامج

 سانا ءاغ ترذلاو ةءورملا لاف 06 مم دحاول تسلل ظا فلا ة ةيودعو ةوالحو ةقاص ةحاسدو

 نأ دع د "نحال هع نع دامح نع ء يحب نب نيحلا ( ينريخأ ) هنع ىورب ايف ًانوبأم

 كلملا كد ع 6 3 3 وأ كلملا دبع نب ناماس دلح ٍق تسلا 51 رح ةئيدملا 00 0 ةعامج

 تقل ةنالثلا يأ لابأ ا قىررص تر اذا لاق ا هءاع اودهش ًادوهش نأ هل ةشو 5

 ترش اع هللا ىذر نيتلا"تزب ةنكس نأ كلذ ىلا! فالكاو اول ايار اا 2

 #* عيدبب ل مل # | من كوع قاوم اهرخافف اسو هلع هللا ىلص هللا لوسرب امون
 ع

 ر#ع انثدح لاق يره وإلا زيزملا ديع نب دمحأ ( ينربخأ ) هاف قتح ًاظيغو هيلع ًاقئح كلذ هداز |

 نأ دهشأ هللا الإ هلإال نأ دهشأ لاق اماف نذؤملا ندا ا دنع اموي نك صوحدالا نأ ةيش نبا

 صوخنألا اقف تميم اع ةتكس تود ها لرش(

 عيدبب هد لهج> سيل * ينيرذتلقفتممتاوترشن

 عيجرلامويناي -الا ليقر مب دلاه نط تمح يذلا نا انا

 عيرمصن نءهليبوطأت موارد الا ةكئالملا ىلاخ تلسغ

 سو هيلعهللا ىلص ةنيكس يأبو هب ركل ةنيكس ريغ ىلع ول رخفب ر ة ئراما دقو ت1 هلاك

 راكب نب ربب زاا انثدح لاق ءالعلا يبأ َى يرحلا ( يرخأ ) ةكمالملا هلاخ تكلسغو ردلا هل تحك

 ناملس ل 5 م هام ا نا ءاح 0 لاق 0 3 3 سب توات نع ىحي نب دم ينادح لأق

 0 01 0 517 مع نب دم محو هشددح لح نأ نإ هءاح“ جاو ةئددملا ىلع 0 ديعنبأ

 هندملا لع نيم وما ر 0 هللأو ى 1 ا لاق كب ءاح يذلام مرد نبااي هنأ هل اولاقف هيلع اولذدف

 2 كلذ نم رب ند لو يناف 0 نااي مه> ينأ نإ هل لاَقف ا مر نه 2 مر ىلع

 لدعاوتاق اذامكحافاتاطلسو * انيكح كبر كالو ذا ناملس

 لبقتملاب نشيل احح كاذ ترو © ىترق ناويتاملا عض :
 دجالاق هركشو ينر ةعنب ماعلا كلذ جحا مل ذا صوحاا هلل دما صوحالل قيتع يبا نبا لاقف

 كلغ غلا َْظ ريو ل راو كد للض مق قاد كم ركب يأ نبااب كع كلذ فرح عاد هلل

 هللأ كيع 6 0 كيع ىنبدح لاق ريب زأ 0 لاق را ) < 0 0 ناماس لا طبشخاو

 الام هلزنأف هحدتمأو كلملا كيع نإ ديلولا ىلع صوخحالا دقو لاق زيزعلا كديع نب ىءدوده هع ند



 ماع لاقو ناماس ا

)3270( 

 لاق 06 لعامل نإ فأر أ نع 00 ا لاق بي رك وبأ انثدح لاق دمحم (انئدس <20

 هدحو هما ا هللا يبد هللا 5 هدلرح 0 1 مدع 0 910 نب رفع> 0

 مقوف ا تاك أمف تف ا ل 3 0 «ب رق ىلا 1ع

 تي رهظن م ا ١ ضرالا اعاكؤ 55 0 7 : هك 5 كيعل ريغ 0 ضرالا 53

 انثدح امف ثعب ةيءأ نب ناوفد ناف ةنئدلا نب ديز امأو ( رير> نب د#ث لاق ) هعاس || يتح ةءر

 ن٠ 4-- 2 رذاف معنتلا ىلا ساطسأ هأ لاش 4 ىلوم قحسأ 5 :.ع ا 0 لاق كي 51

 مدق يح نايف- 1 هل لاف بترد تى نايفس وبأ مهفو د ند ع عمتجاو هيلتقمل مرا

 لاف كلدأ يف كناو هقنع برضاق كناكع نآلا دع ادع نأ 2 ديزاي هللأ 0 لتقبل

 لاق لهأ يف سااح 5 هدو و هيصت هيف وه ىذلا هناك“ ِ ن1 5 كيتا هللاو

 ساطسن هلثق من ادع دم باحأ بك ادحأ يحي ًادخأ سائلا نم تءآرام نايفس وبأ لو
 نب ي- وه نع 6 اف ل دع اندح لاق ل م ءاقلا نب د# ادع لاق دعجلا ل دما ينرخا

 نب مصاع ىلع نير>اج. امدق نيه 0 اةيحا سأو هللأ دع لزب لاق 00 نبا نع ةبقع

ّ ّ . 

 دردأ روب دإ> نه انحمو # دحقملا 0 ناماس بأ

 ِ 2 .٠ ىف“ كد .-_ 5-35 ىف لاقو لاق نايفس انآ ىنكي ناك ىلق اهف امداع نا ريب زلا نع ءالعلا ينأ يمت انل رك دو

 عيجرلا 28

 امادقلا يذراعلا 0 8 #2 اهأر يل نايف - ا :

 مهأربا نب ليه.سأ ن : 6 هلأ دخل ع نع ل.ء.سأ انثدح لاق رييزلا انثدح لاق يمرأا ( ىنري>ا )

 صوخحار ا نإ ريم تاب هلم د ل وبا صوحالا ةيئ 5 لاق هيك نع ُةيقع نبا

 رع ل هب جرخ م ” ةندلا قدزرفلا مدق لاو ىك نب د ىندش ( ريبزلا لو ) نينيعلا

 نا ديإرب ناحاب ن ٠ احراخ نأ 5 ريحا مدح اج 1 تدكو 0 ا ام ا لاو 5 رعش

 نزح ب ا ودعلا ةرحولاو لاق صرحالا ليارب هر 0 2 ةهدورب ىلع ة حو هناك رهحا رخ الاو ةم له

 هصوح ا 4دضن وحجم صوخحالا لاقو 0 لَم

 ىلدك هللا لوسر نأ هنع هللا يذر عل نع ع.يحرلا ةوزغ باب يف هيفو ةرشع منا هنع هللا

 نايف رد نب تراطلا لق ايحاناو تاوالا ىلا نب تفان نإ مماح مهيلع يعا سو هيلع لل
 هدسج نه "يب اونؤيلم مداعىلا ىديرق ثعبو هيفو ثراخلا نب ةبةع وه بربح لق يلو: يذلا

 بيض ند مداع م3 ةعيس أول مماو خل اا ردب مولإ ممامظع نع املغع ل او مصاع ناكو هن هب وف رعل

 مورس دا 0 اماف مهيلا اولزت قاثيملاو دهعلا مهوطعا اهلف رخآ 0000
 هوخلاعو هورحف مويحصل نأ ينباف ردغلا و اذه اءهعم يذلا ثااثلا لحرلا لاقف اه مهوطبر

 فالخا نمى راخبلا 0 يتياور نيبام كيلع ين الوم هواتف لعفي مف مهبخصي نا ىلع
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 سماعنب ثرحا نب ةبقعا لفون ينب فيلح ىميمتلا باها ينأ نب ريجح ًابيبخ عاتباف اهوعابف _
 هعاتباف ةنمدلا نب دز اما هنباب هلتقيل هم ل نق صاع نب ٠ ثرآا اخأ ريجب> ناكو لفوت نبا

 يك أ دقتبان نأ مصاع لتقف نيح ليذه تناك دقو هسأ فاخ نب 1 هلتقل حا ف َناَوَمَص

 نكل ري موب ابا ماع لدن, ناد تودي دف تك ليهد نب دعس تنب ةفالس نم وعيت ةيَسأَر

 يد موعد !راق هيو ممل تلاح اهلك يذلا همف درعا هفحعت يف نيرا م نأو لع تورت

 ىطعأدت مداع ناكو هب بهدف |مصاعلهّتحاف يناوا ل> ونزع هللا ثعف 0 هنعيهذتف ينك

 هئعةللا ىذر باطلا نب رمع ناكذ هئم ام ادا 6 م نيك الو ادب كرشما 4 5 هللا

 الو كلا تا مداع ناك نمؤئلث دنقلا للا اعز [غ هيلو ركل نأ هنا ه0

 اما (ريرج ندع كنز هان ودم تاجا دس هلا هينك هايج ف ارك اطر

 0 0 ان”دحام كلذ نم * هريغ هدقيذلا ريغ 00 هذه ريخ نم صق هناف قدحسا نبأ ريغ |

 د رع لفمسا نب ميهارإا انث > لاق ىلا نوهت 5 انثدح لاق

 دا نا مماع منع 0 ا 0 هلع هلا لص هللا لوسر ناافورص تا
 اوئعبف نايل ونب مهل لاقي ليذه نم يل اوركذ ةدوااب اوناك اذا تح اوجر هن ميقألا يآ نبا

 يد زاب اومبتا مت مث بري يوب اولاقف رعلا ا 0 ثرح ماك 00 00 لحجر هام لا

 ديعلا ,موطعأو مجوازمت اف نور مهب طاحاف ليج ىلا اًوحتلإ هءانتأو مصاع مم م

 بيخو يضايبلا ةنثدلا نبا مهلا ل 1 رفاك دوع ىلع لز "ال هللاو مصاع لاقف
 نو ةللاَو اذه لاقف. تؤلثلا ا مهوقنوأ مث 2 مس راو 1 رك ةاطاق رخأ لجارد

 ىف ىلإ بح اوهفدف كم كلا ة يسد ناو خا ناسا وافر 1-2 اال هللاو ردغلا

 دنع سبح اميف ل تل ا يذلا وه سيح 36 ا دنع نب لذوت نب صاع نب ثركعا

 ارا عار اش لتقل اهيدحتسل يموم ثركا تانب يدحا نم راغتسا ثركا تان
 حر

 فاز هت ًاييخ لاقفأر ل تحاصق هدب ىسوملاو هذخف ىلع يبعلا ٍساجأ دكا بخألا عد
 هحار دعا تنيح ند 0 لق ا ار كاع 3 رملا تلاَقف لاق اننأش . ن٠ سل ردغلا نأ ! لتقأ

 يح ثعبو أبيح هللا هقزر اقزر الا ناك نأ هلك ١ سنع نو انطق د 3 دا رع نفك

 ارد هيلع هللا ثعش ا 50 1 مهن ماعلا ناكاشنو ىذا هل ٠ نه اونؤيل مصاع ىلا نيف نم

 ينورذ لاق هولتةيام را نه بخت اوجر > اهاف | اش هم ن .اودخأ كالوس دك

 نأ الول لاق مث نسير لش تا نق ني 1 2 < رد ننكر لح

 لاق مث ىعرصم هلل ناك قذ ىأ ىلع ىلإبأ امو تدزا عزج لاش

 عز * ولش لايرا 2 هداك 4 اهدنأو هلالا تاذ يف كلذو

 ١)4لةةف هب رمضف فانم دءعنب لفو» نرماعن,ثرحلانةعو رسوب اهب جرد مث ددب مهذخواددع مهصحا مهن

 يدر ةراهما ع لاعب هللا الو توعنلاو تاذلا ف نك ديك باب 2 يراخللا يفو 0

 ( عب -'ينانالا



 6 ةيسلاو ةراحلا و ا - 2

 ةهآن نامعنلا نب ةميصع نب سيق حاقالا يأ مسا و حاقالا ىنأ نا ان مصاع نب هللا دمع نبا

 ينل لاب ناكو سوالا نب كلام نب فوع نب ورم نب فوع نب كلام نب ديز نب ةعيدض نبأ
 نهلا ىلا ىن نيح صوحالا لاقو بهذلا ريك وئب ةيلهاملا يف ديز نب ةميبض |

 دال بقعي وهو ةري> * اكع ةعيض نم ىهدلا لدب

 وكت هإَدَقف 0 1 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ربدلا يح هل لاقي مكاع» هدد ناكو

 هلمت>اف لمالايف ىداولا هللا ثءب ّىح هيلع ار لدالا يجو ل هوناصي نأ اودارأو

 5 صوخالا لوقي كلذ يفو هب سهذف

 عيجرلا موي نايحالا ليتقر هب دلاهمع تح يذلا نبا انأو
 نب ةماس انثدح لاق دس نس ١, انثدح لاق يربطلا ريرح نب دمحم كلذ ىف ريغ ( انسدح )

 هللا لوسر ىلع مدق لاق 1 نع ر< نب ماع نع قحسا نب دمه انمدح لاق ىلفضفلا

 او امالسا انيف نأ هللا لوسراي أولاقف ةراقلاو لضع نه طهر ا دعب سو هياع هللا ىلص

 ثعبف مالسالا ا اننوماعإو هلا انسؤرفو ندلا قار كب اصأ نم ًارفن انعم ثعباف

 رح ها اال نان لي هناا نم ةَتس / 0 مهعم مو هءاع هللأ ىلص هللا لودر

 1 اللا 3 نب تبان نب مصاعو نك نب يدعو ن5 هك دلاخو بلطملا دبع نبا

 دلال ديزو ف وع نب ورم نا ةفلك نب ي>>> يف اا يدع نب سو فوع نب ورم يب

 هللا ىلد هللا لوسر سو يلب نم رفط ىنبل ءافلح 0 هللا دنعو ماع ل هلك كا

 نمةيحانس ليذط ءام عج .حرلا ىلع ياك َقَح موقلا ع ءءاو>ر 9 ا لل نس مك هيلع

 الأ مهطاحر يف ممهو موقلا عرب مْ اليذه مماع 5 مم اوردغ ةدطا دود نم زاححلا

 لق دير تام لاو اولاقف موقلا اولتاقيل يفايسأ اوذخأت مهوشغ دق فويسلا مهيديأ يف لارا

 نب دبع امآف يكلف ال نأ هقاثيمو هللا دهع م 110 0 ْنَم 00 0 نأ ديار انكلو

 ًادهبع كرش. نه ليقنال هللاو انإ اولاقف قالا ينأ 3 تبان نب مصاعو ركل دلاخو 0 ينأ

 نب هللا دنغو .يدع نب سو ةع دل نع كفر انو اح 1 َدح مهولتاقف اننا نقع الو

 مهوعببل ةكم ىلا مهما وجر مث موريس ا مدبب اوعأو اا .غرو اوقرو اونالف قراط

 نع رخاتس داو ةفيسدحا نارقلا ن٠ هدب قراط ن ؛ هللأ دنع عزمنا ناروظلاب اوناك اذا يح اه

 امهاومدقف ةنثدلانب ديزو ىدع نب بيخ 3 نارولغأاب هربقف هولتق تح ةراحطلاب هوءرذ موقلا
 اق 10 اس 13 دوار مواعلا هنلال لج ص هموم اطياف 11220 110 2 هسا لاك ل2 55771109: 55-1

 قفز دهاوش حرش هأ

 مم حسم عم حس حجما حس اسر احس حس مح. احمل حبل مط نص مس يما اج حل اح حست مح مح مصل حس ح يجمل معا هج
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 00 ندع( اثيش يلضفب لبجلا يف مولع يف "اما الو دارت 0 افأ كو يل لق

 لاق اخ نب دنت 0 أ كا مو نايزرملا نا فاخ نا يح اند يمر ةلا يتايعلا 0

 ةتيدملا# تك لاق رقشالا ناقغد نب نيد ىئدخ لاق يف وكلا نانأ نب دم نب قحشا ىثدح
 ا تاكشع را قب رطلا يل الن

 باضغ ماك ارز رح # با ل

 تعنمو و ةيدأتلا تاس قسافاي ؛ اقف ءأآر حج ةيط عش ادب دق هحو أذاو تحف دق 0 اذاف لاق

 نمل كدلصأ هل تاقف هليعإ ريشن دق ب !اوط نأ تناظف هيلي مفدنأ م ع ةشحافلا تغذأو هكا

 ينغملا نأ قباب أل تااقف مع دحاو نييتغملا عبتأ ث دح مالغ انو تاز كاقف نسا دك كلن

 تكرتفدحولا ح حبق هعم رضي ال هناف هقفلا بلطاو ءانقلا عدف هلانغ ىلا تفتلي م هحولا حب ناك اذإ

 الو ال لاق كءادف تاعح نيع اف. فل تقف رام لجو نع يف هللا خف ءاهقفلا تعماو نيل

 رعأ مو سنأ نإ كلام وه اذاو قنا نب كلام نع ا لوشت نأ 3 ةمأ 2 .:

 م ةراتذلا ةياملا نكد ةمفضض 0:

 اقز> مهسع ترمو * هلئاسأ هب تفقو

 اًماق دف نوزحاو« *ادسل اىهاط كباولع

 | الحر الا مهب فدخيف ةيكلاوزتي ًاشيح نأ مسو هيلع للا يل يبنلا ركذ عضم 3 تاذ
 دحاثيدحلا اذهب ( ىنثدح ) ريا مه ربذعيف يكسو ىلا عج ريف 2 ىلا هبح>و باقي ادحاو

 ١ 0 تر 0 نبا ليع.سا انثدح لاق راكب نب دمم انثدح لاق ىدمحلا دم نبا

 سو هياع هللا :نىلسص هللا لوسراق تلاق ةشئاع ينددح كوشي 1 نب ريب> نب عفاف تعوس لاق

 تلقف ةشئاع تلاق مهرذاو ماو فسخ ضرالا نم ءاديد اوناك اذا تح ةيعكلا شيج وزغي

 مهرخاو مهلواب فاعلا مهم نسل نمو مها وس مهفو محرز > او مهلوإ 5 ع هللا لوسراي

 دحا وهو ثنا لالدلل راتحخلا ندالا اذهيف ءانغلاو ص ودالل رعشلا # مهتاين را ىلع نو ّ

 راخجملا دب و دعا 2 كلذ يف رباو نيثنخملا عم كلما دبع نب ديلولا صاب مزح نب ,| هاصخ نم

 أهفورخلا لوأ لقت هيف قدسألو تلاثلاو لوالا,يف رصنتلا يرح قرتولاقالطاي“ كوالا نق

 وهو حرس نبا ىلا بسن لمر هيفو |اهريعو يعاشولاو سأوب نك لمرلا فمرقح نع 0 كلاملا]

 هنيفنا شبح ركذو كلام لمرلاو يرس نبال لمرلا فيفخ نا ليقو هيلا هتيسن يف كشي ام
 . اها رصتلا لق يحال

 هس سو عج ]عمو سس سه ب سس سسسكس لله - وو ويصح



 ا

 ا
 ىناوهيبأ ْن عيلكلا نبا ن 0 نع قحيتمأ نا دا ع الاق ىحي نب د صهزالا يأ نا

 دقو نامع نب نانأ نأ 0 اص ن 5 ىدع نب متيطاو ينئادملا يف :دحو قدعسأ لاق نك

 هيااجرخو اباهأ هاقلت ةئنيدملا : نه اند اذا : ٍقح لقأف زاحملا ىلع هيصاق ناو ع نب كالملا دنع يلع

 نل ادهع هللا تطعأ ت 5 ىناريمالا مع هل لاق 2 00 هيلع 0 1 املف 5 ١ وط موعم جر اهفارش هنأ

 ينغلو هعقد نع عد 6 ا ناد فدلاب 1 5 نفر ا كل يذيب نيضخال رم كتير

 1 يريم ندح قد دشن

 0 ب د بابراي كلغأ لايام. 5

 هذهب (ينربخا و)ضرالا ىلا هفرطب يمرو نإباايحتتساف لاق بيطلا كيب أ هكراملاكما تفز موي

 ةصقلا هده لثع هسبأ نع ىلا | اا 25 ةيش نب رع 50 لاق ع || سنوي نب ليعامسا ةصقلا

 نإ ترذ لاق كزد و لاق ريمالا ا يردن هإ لاق 007 نأ هذ دازو سووطو نانا

 نع هللا ناف كرذنب ةفاوأ هل لاق كيدي ناب ا كل ىغأ نأ رادلا هذه يف 0

 # تانراب الع لأيام د ينالو هقد 2 و نّسوذ هيد جرخذاق لاق رذنلاب نوثوي لوش لدحو

 ةليا تدلو لاق كمؤش نم غاب امو لاق كلذ قوفو لاق مؤشم كنا نول وهنا | هل لات ةيف دازو
 0 لف ةلمأ عا 4ةنع هللأ يكءر 15 1 تاه ةليل تحطقو ماسو هيلع هللأ لس يا ضِق

 رايدلا ا ءاع ىنع جرذاف لاق هنع هللا ىخكر نامع لت ةييل ىلحأ ل تقذو هيلع هللا ناوضر

 ناهع نب تحصضم يف ؛ لو لاق ل رآولا نب لع اكد لاق ة هش 0 رم اد لا ليعمشا (قويخأ 0

 ةدسلاب صخعشلا رصف هلحدملا 00 و < نب ىدد رح لاق ةرامحع ن ١ لفوت نع

 هباط يف هناوعا هجوف هب بارتساف ساج ب نب ىحي ىلا رظن اءاف بازحألا دجسسم يلب ام
 شاغأ نا اذه ةناوعا هل لاَقؤ بضع ل وهو ةلوقصم 4 ةغصم تان 2 أرح هناك هب ينأف

 تفىع ول انابأ اي لاقف نارقلا مأ أرقا ايش لجو نع للا تانك نمر ارق كنس مهل ملاقن تنحل
 نمنيثنلا يف حاصو هقنع 0 هسا ويش ءاال تا وقل از أ هل لاقف: تانللا تف نع نهمأ

 توصل اذاف ة ءااعلا درا كلذ دعا :تحار 2 ن انوخرز لاق مهرد ا هذ ممم داو ءاح

 ملاق سوط اذاف تاذدو هتدتفف 3 و موق تامغأ تعهف يح بان ا - نم توب دف ين عأ 0

 وأ 2 لف شاغن. ن ِ ١ لاق مكملا نب ىحك ل و نود>رزاب هنا ىلإ لاق 0 : نلف يغب فدلاهدب 2

 يف عفدناف 3 مل مهرد 0 نيئحلا فل عج

 باضغ ا 0 #3 بايراي كلها لأب م

 د ممودرعو # اودع وارد هاجت رز نأ



 نا تفس شن وااو نية جيبو

 1 اا سماد

 مكس

 ("*ا/)

 3 ا ه:ةةدص ان ىّسم ان ةمممعإ حشاك شاو 0 0

 بتعي شرا لوق هدو يذب * عط!نهو انم لصولاليحتعطقو

 م ةراتنملا ةياملا نم سس وص هجم

 5 مناك روم 6# تايزاب'. ١ كلا: لايأم
 بالكل م6ود رو #2 اودعرافالعا ترردأ

 ديرد نب نيسحلا نب د# كلذ 0 ( ىريملا ندح يذ ساعل رعشلا #* لماكلا نه هضوىمع

 رمهتملاب للفو فيفقخ راخلا هالو سب ولعا ءانغلاو 0 نَع ماثشه 6 سايعلا نع هيرهع نع

 م هرايخاو لدح ىَد سلع بس 0-0

 روهخلا ديز نب كلام نب يدعنب.فوع نب دعس نب ثوغلانب ديز نإ ثرخانبسشر ساعوه

 نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مث> نب ةيواع» نب سيق نب ورم نب لهس نإ

 ناطق نب برعي نب بحشي نإ ايس نب ريم نب عسيمطا نب مهلا نب عانت ريدخا ل سل

 نم لوأ هنأ لاشو مخاب توصلا ندحلاو هن هن وا نس ندحاذسقلو ريح كوام ص 2

 يسال الق نيكسم ينأو ىلكلا نا نع هيبأ نع دامحن ع يي نإ ندحلا ( ىنربخأ ) ني
 لاق كيواس يبأ نب هللا كديع ك1 لاق رامح نب هللا دع اني د ( قر[ رد نسل 0

 نامح نع يناد.طلا راعشلا ىد نإ مهار 1 0 ليعوسأ نع ء يلكلا نا كَ حاب هلأ رب ىلع 0000 ١

 00 ا اورفح مهنا ا لعا ن لحر قرح لق هبأ نع يحرالا 'ىلاه نبا

 بهذ. ن :ر٠ متاخ هياغ لاحرلا نم نوكيام ل ىلع لحرب م اذاف بإب هل جزأ لع .اوفقون

 ا ليقلا ندح وذ س اعانأ هرق 3 9 بهذ نم حول 3 دعو بهذ نم ةباصعو

 ا 5 ير م نم ل 11 نان 1! تكردأف تنملط لب ولا 1 ىودعأو لع د

 تاذيئرفو ءاودقلا يسءوقو م م فلا تاوذ يردو يدنع فكلاوذ قيس اذهو

 أذاف | راغف لاف ىناش يد توملا عفدل كلذ تدل 3 3 يذ 1 نهر مديح 0 ثلاث [ م ةرمشلا |

 رامج نبا ةاير ند 0 صدع 2 ياكلا نبا نع ريا اذه( ثددحوو ( هدنع كلذ ع

 هرايخا 0 رمصتدل م هذا ف ا

 1-5 ةسلو ا 0

 لوا وهو نيثنحلا ند م نّنملا ءانعأ] ينع ند لوا وخوا موز ى 0 سواط ةويضأو بقل سل !وط

 حيرسن,لهرلايفو د نبال هللايف ءان غءسانلان أ لاقيناكو مالسالايف لل رلاو جزا م ن“

 كد مص ندم ) نر وط نه 3 لايف لثملا هب نوب رمذل سانلا ناكو سوط جزولا يو
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 رم لاف كلا يضو تضصمو هون هب تا

 اقولذ ينالم ند 5 ةلح نب ىسع و قوم ترهل لد

 اقف راح سم تا نيح د يصيش يق اهفك تء ك4..دع بم

 اًيرط نكلس .ينقرعي سب
 اقيحس ايون نب يذها ت 5 نيبو انحش 2

 0 ىلع ترع مم لوالا تيبلا اذهو

 1 هده ميار مك بلش نه هيف ع امو 1

 كر

 مقسلاك سل ماق_سو #* ما نم باقلا اذه نيد

 دل #* ءاسن 0 تراظن نأ ترضع

 يمر ذإ تراب اه * دار تدستا اذ نا
 طلاو تالا بيط 2 (١)لتر هدب تدعشلا

 عيركلا) سادف |[ دك حبر لئام محو لا
4 ٠. 

 سس وضخ امو

 اثم نك ىلا يعي »# ال_سو اعرا لياخ

 الامس ةريسع حج ره #ب رثبلا 30 ىداولا ىلعأب

 الذدح | ماصولب تن 5 0 م هب ينغت دقو

 الدب ىدم دق نشدعلا د6 انكفل بحي ال ىلا

 ند لوقو يصعأو »+ 6 أوهعو ًّ | ومو 1

 ْ  32هقو قدحسا نع يلطعدولا 0 ةيامسأ لولا ليقثلا نم اود ردقلا نم نطو ىلذطا

 نع أمفو ورم نءيمع دولا ليش فدقخو قحسا نع اهار< ُُق رصلا لا نا حرش نال ظ

 ماس ىلا بوسنملا ندللا نإ لاشو لاق يماشها كك أعيمج لمر فيفخ ملس اولش يان 3

 اطوأ ةديصق ن 0 مهو * ىداولا ميا

 بضغتم لاس ص نم ا د انزل نا ما م كاسح دقأ

 هس وص

 بردت سمشلا كفرا قثرب هيلع ه2 !لوتتلو ىلا دج دان تاقف

 يهذم سانلا نم يح نملعيالو * يراعمب لجتاو ءاهدلاىل جرحا

 بنحتملا ضرعملا لاقم .تلاقو # تءدسو تمملس انقتلا املف



 + د دعب

 020 يلف

 1 ديل ا و ف نعي كييناشا فيايتعت بنطانو اطر 4

 1 ةفضم/ كاد دع زو

/ 

 4 هنا مير

 ع
 ؤ
 ظ

 (مه)

 نب هللا دنع مدق لاق نييشرقلا ضعب ينثدح لاق بأ نع دامح نع ىحي نإ نيسملا ( ينربخأ )

 ذسلا ترش رفعح نبا اذه لاقف ةيواعم ىلا ع < ناسنا هيلع َلْحَدَف ادفاو ةيواعم ىلع رفح

 ند ءالابملا ة ه رعو رفعح نبأ ىلع لخد َى مخ 00 ةيواعم ءاخ هياع ا ًّك رو ءامغلا عملو

 اهدوع لع هشقت تونا اهم ءىطب ترسل اك ىف ةلاطلا ردمقلط ب

 ماس ١ درا 2 ىنشل »# ةدبإ رح مالظلاو كداؤقتلم

 0 أذاَف هذه نإ 0 نان هؤملا ا كب اع 3500 لاق رفع اني اذهام لاو سع هند نادو

 نإ ثرحلا ف تا نب نا روش اذه لاق الا اذه 0 تيَط اذه لاو روب 0 كسع جحود

 رظنملا حيبقلا رفدالا ياهلا ينارمعالا هب كنان :ىذلا رد اب عنا لاق اذه ريغإ ينذت لهف لاق ماشه

 رجول ؛ ةيط دل هده هطعأف 4 الك قيقرو هنساحم 1 اا هدْح 1و هيلع 0 هب كهفاشدف

 اعدحا ةحيرا لاق كشر 0 ام لاق نسحلا توصلا اذهب هلترتف حمرلا ةيبطلا سمالا ةئيللا ١

 ىوضىع 0 هللأ حبق ةيواعم لاق تبلب ال تقل ولو تيظعال اهدنع تلئس ول ءانغلا تعمس اذا ظ

 ةلصب هيلا ثعبو جرد مث كل

 50 ب
 5 ةراتذملا ةياملا نم سس وص جو

 قؤاعلا كتفلما دف املاط © ىرك دارا 2001
 قيحسلا ديعبلا حزانلا اناف اب رق بدبح ى وه نم نكي نم

 قوم ءاقللا ىلا انالكو 2 حلاق اند ىكملا ىذف

 سيلو ىنغ اذكه نكلو هلل الأ تلو مر ينأ خيرمعل تلاثلاو لوألا تدبلا ف رعشلا

 0 ءشلا اذهو لوا لع يفوكلا هيونايل ءانغلاو ثلاثلا تيبلا يفام ةيكط ع انما |

 كالدب 00 هر د يف اج | | 0 :5 ناك من اط لاق ند ند أما يف. هدرز ىنأ 0 رم

 لوَش تلا ىهو لاق ىتئادملاو يمذحقلا نع عار عا لاك كل نع نايزرملا نب فلخن نب دمي

 00 ل هل 6و لاك ع كف 56 تأ ديد

 و ْن 00 هاكحام ىلع

 قير 5 0 1 + ا د انش يرجو

 قنا يدنع ءاسنلا 0 #١ 19 00 نأ ينظنال

 0 هللا د هع نع 2 0 فاد ا

 ماقأف 5 1 ردغ يف تطل دعأ ام 3 ةعمر نأ تك رز 0 لاق نقلا 1 رمشل نع يضخاقلا

 ةيوارلا بيبح نيدممم لاق لاق فاخ نب دمحم ( ينريخا ) فدح يح هلم برشي لاز امو هيلع

 دحسملا قول> نم قولذ اهدي ىثو مارا ددسملا يف ةعيبر يأ نب رمح تايقتسا امعن نأ ينغاب

 | يش 0 2 ل ا آ
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 اها مآ الو نأ + الاظنإال نامرق <

 * . اههاراو ىذلا ريقتلاو يوبا ىلع لبو

 ” اماننك ىف االول « وكلا ف ليك ل ثم ال

 ءاعو ضرفلا لا قنا ىلإ بوستلا ركلااتكلا فو لمر حيرمس نبال ءانغلا ناياشبلا 15
 اعاح مارال ن 6 الدي آل ناذما تانبآلا هده

 اهعارت ءاهيلا دك «يف نيطخ نحر
 اهاورك تدوم قد اطدو دا افلحام
 ذعار نس | وفع ## فلكم ريفا داس

 يدقاولا ن ع لمس كر 5- 0 لاق ةفاسأ ىنأ 0 ثرخا ينندح لاق ىلع 2 ندا ) ين ربخأ (

 نب نحرلا دع نع ىدقاولا ا ا ل داح ا لاق صزالا نأ نا ين ربخأو

 يدع نب نب ديلولاو ة ةعينر نا ةمدشو 4 عر ر نب ةيشع أمف لت رد ةعقو 30 ل لاق دانزلا ينأ

 1 .يصع برعلا اهءظاعمو م موملا ىف اهحد وه ءاسنحلا موس اههابو 1 ول ةمّّع تنب دزه تاّقأف

 تموس دقو مهكسو ( مسوملا دهشنا تاعح | او ةيواعمو رخص ز يوخأو لبرج نب ور< ابا

 اماف كلذ ضعب الط تف ع دق برعلا ناو ةيصم برعلا مظعأ نأ لوَش ماو ةبارب اجدع

 مودف اهحدتم تارعأو ةييصق ا ند مظعأ 1 تاق 1 اهغابو هن تدم 0 اع ديو تدم ا

 اولعفف ءاسنخلا لمح 32 اورق تلاقف ب رملا امف 5 6 0 ظاكعي م.سوملا تدهشو ةبارب

 دقو ةيصم برعلا م 3 هيشع ا كَ ا تأااق ها ا ند ا 05 تلق ا م نأ املؤ

 ةيؤاعمو را كير ملان ور يفأب ايل تااقف مم 2 مف كندي 03 همك اب رعلا نيمظاعت كن | ينغلب

 تلاق ديلولا يخ 0 يمحو ةعيبر نب ةبتع ين تلك ا مهةيمطاعت م3 در ا

 لوقت تان | 2 < هادنع مش اوس 5 ءاودعا

 اهدوحم ىلا مأن اذا لديلفا © ةريوع» نعت ار ا : كا 0

 اندرو نيرا دار مقل © يذلا ةيراك لنأالو 5
 (١)اهدوش اقلاطب لا ةيباسب 5 #ادغ اذار خيد لئماذ نمو اردو

 اهدوقو  شنيح بر>نارينو #* يملعاف ةيزرلا دنهاي كلذف :

 ا مح دنه تااقؤ

 اهديرب عاب 1 : هاهمماحو نت امه اك نيحطب الإ 535 - يب

 اهديلو رامذلا 2 3 يماعاف كحيوتاري ,للاةبتعيبأ

 اهديدع يمن نيحاونمزعلا يفو * بلاغ كا دسك لآ كئاوأ

 دئموب ا اهل تلاقو

 دوس فو بف لاط الا ةهاس يور(
 ل3102 سس و م ل اس ب د ب ب ب وسور ب دج موو د سويجسو يس سوو مورو دج بسلا مع يسوم



 ع '

 سايعلا لاَ بهذ ند ةيقوأ ليرشع هنم 0 دق ماسو هيلع هللأ 0 1 توسر ناكو كيف

 نافلاق لام 1 مل هاف لاق كم هللا ءاناعا يش كلذ ال لاق قادف 2 7 امسح هللا كوسراب

 اها تلق مث 0 ها ثرطا تنبلضفلا م 0 نم "تح رج نيد ع عضو ىذلا لاك

 كشعب يذلاو لاق انك هللا ديسعلو ا مقلو | هللا كأي لو اك لعن هده يروح ُْق تدصأ ١

 ا نباو هسفشن سايعلا يدقق هللا لوسر كنا م م ينإو اهريغو ىريغ 3 ماعام قاب

 6 0 هنبأ ارو نإ هللا دنع نإ 0 نب دمح يندجو ( قدا ن | لق )نيل

 ءادؤ ف ماسو هيلع هللا ص هللا ٍكوسر تت بارز تدعإ معا رمد | ءاذك 2 6 لق ثعل 002 تلاق

 نايح ىداعلا ىلإ ىلع ام ام ةكدخ 0“ 05 ةدالش هبف تعلو لاع يبدا نب يداعلا ينأ

 ةديدشةقر ماسو هيلع هللا يندهللأ ل دوسر اط قر ماسو هن راع هللا ىلص هللا لوسر 0 اها 1 | ماعينب

 هوةلطاف هللا لوسراب م اولاقف اولعفاف اطيذلا 8 اع اودرتو اهريسا اذ اوةلطت نا م مار ار نا لاقو

 ىلع شيرق تحاب لاق هيب نع داع يأهل حا( قحسأ ئ ؛١ لاق ) اها ىذلا اماع اودرو

 يح ا ءادؤ ف أوم الو اوتمشف هباحصاو اد كلذ غاببف اولعفت ال تلاق مث 3 اهالتق

 بيصأ دق لوغي لع 3 نإ دوسالا نك لاو ءازذلا ل١. يف هباككاو 0 سس تاج الو مهم اوسع

 كلذك وه انف هيل ع 575 نأ تحن ناكو داوسألا وس ثرالاو 0 ةعمز هدلو نم ةيالع هل

 ع ل 5 اه دا 2 1 له ركنا هرصن بهذ دقو مالغأ لاقتف ىليالا 2 ةحنا عويس ذأ

 يمه امإ لاق مالغلا هيلا عجر اءاف قرتحا دق يفوح ناف ةعمز يندب 1 ىنأ لع ا .ا اهالتق

 3 لوش نيح كلذف 4 "اضأ 56 اة ريع ىلع يس أع

 (؟)دو>طانم ءاكبلا اهعنعو # )1١( ريعب اهل نم ادا 0

 06 دودخلا ترصاقتر دب ىلع »# نال 0 ىلع يك الو

 دياولا ين طهرو موزذو # صريصص يق ةأرس ردب ىلع

 دوسالا بس امراح قيود لع لع تك نأ ىو

 اودوس مل رد 2 الولو لاحر مش علا داسدق الا دع

  اهابأ ىثرت ةبتع تن دنه لوق هن ينغو رعشلا نم رده يف لبق امتو »

 . وص

 اهار ن“ - نينصخ # اك نيوذالا ىل س> نم

 ؟ىطاطب رئاعلاو تأ دود+لا ترصاقت لاله 1 لاق(*)دومسلا ىورو(؟)ل ذا يورو(؟)

 يا رامعالا دودحلاب دارا هنا لاقي نا زوو رصاقتلا كلذك و لث.د+اىفراثعلاو رصاقنف راثعلا دنع

 ىزيربت هأ ردبب لتق ن٠ رامحاترصاقت
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 : (س» )

 هيو هلأ ودع تول ونأ ناكو هموق ىف قرفتم ريثك لام اذ ناكو همالسا مك ناكو مهنالخ

 هناك« ثعب الا لحجر فاخت مل اوعتص كلَدَك و ؟ةريغللا نب ماشه نب ىصاعلا هناكم ثعبو ردن نع

 ةوق ا:سشا يف اندحوو 1 هنأ هتكا ادد رت نمر لك باصم نع ريخلا ءاحاملف الحر

 تحيا مف سلا ينإ هللاوف ماسلا ارد قا ما حادقلا لمحتا ت :5كو ا انعو

 هيلجر رح بهل ونا قساقلا لبق ذأ ريدا نه انءاحام انرس دقو ةسلاح لضفلا م 00 حادقلا

 اذ_ه سانلا لاق ذا سلاح وه انيف يرهظ ىلا هرهظ ناكف ةرحبلا ينط ىلع ساح يح ريسي

 سلحف ريا ىرمعل كدمف يا نبا ايىلاماهبول وبا لاقف مدقدق يطملا دع نب ث راخلان نايفس وبا

 ناككناهنلا و“ ميشال لاق“ سانلا:سعا ناك فك ف ريخا 0 لاقف هيلع مايق سانلاو هيلا

 انقل سانلا ت 0 كلذ عم هللا مياو اؤاش كف ندا قوم اك ةاتكا مهانح ف معانيقل نا الا

 غفار ونا لاق 'ئىش اما موقي الو امش و 11 نفر اور ءاملا نبا قا نك 10 ام ار

 يه>و برضف هدب بول وون عفرف ةكئالملا هللاو كلت تلق مث ىدِس ةرجححلا بنط تعفرف

 اند الحر تيكر قرت لع كر ماا يل برضف يناءتحاف هترواسف لاق ةديدش ةبرض

 0 ايار قيل نقف هنرعاسلا ترادف :هعحتا واو خطا داع نما د ومع ىلا لضفلا ما تماقف
 يتحلايل عيسالل اهف شاعام َللاوف اليلذ اياوم ماقف هديس هسنع باغ ن نأ هقحسلا"تلاقرانك

 هب يف 8 َىح هنانفدي ال انالو اني كا هكر دقلذ هتلئفق ةسدعلا .ةلالخ لح هللا ةامر

 0 : 07 شيرق نم لحر امه لاق ىتح نوعاطلا ىتتي ام ةسدعلا تن شيرق تناكو

 ١ افذقالا هواسغ اه اكعم اناف اًملطناف لاق ة> رقلا هذه ىثخم الاقف هناسسغت ال هلل يف 7 دق ل نا

 ظ ىح ةراجملا هلع اوفذقو َرادج“ ىلع ةكم ىلعات هوئفدق هول تحاف هنوسع ام دعت نم.هتيلغ ءاملا

 1 ع هلا عادم نب هللا دنع نتسامعلا ينادحو ( قال دمم لاق ) هوراو

 د تاب 00 يراسالاو ردب مون نم موقلا يس» .أ امل لاق سابع نبا نع ةئيع

 تعمس لاقف مانس ال كالام هللأ لوسراب هنا اهأ هل لاقف هتليل كو 0 م سو هيلع هلل ىلد هللا

 نبا لاق ) ب و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانق هوةلطاف ساعلا ىلا اوماقف هقاثو ىف سايعلا روضت

 سابعلا رسأ يذلا ناك لاق سابع نبا نع ةنيبع نب مكملا نع ةرامع نب نسملا ىنثدحو( قدسا

 لاقف. امدح الحر سامعلا ناكو اعومجم الحر 1 ةملسا ف 0 6 نس ثلا 1

 اذه هللا لوسر اي لاقف رسسلا | ا سايعلا كلا 1 ينال سو هي اع هلل 0 هللا ل وسر

 ُُ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر افق اكو اذك هتئه هدم الو كلذ ىلق را لدحر هياع ينناعأ

 نا سابع نبا نع حلاص يب نع يبلكلا نبا نع ( قحسا نبا لاق ) ميرك كلم هيلع كناعأ دقل

 دقأ سانعاب ةئيدملا ىلا هب 0 نيح ناطملا دبع نب سايعلل لاف مل سو هل هللا 0 هللا لوسر

 دع نك هد دل لوو لا ينأ نبا ليقع كح ناو كنش
 انرك 141 ركل كلو ل تنك أ هللا كوسراب لاقف لام وذ كنافر وق نب كرما يتب اه

 ظ دفافانيلع ناك دق كك سعأ صهاظ ا هب كي زج هللاذ 0 0 ا نكي نا كمالساب رعأ هللا لاقف
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 كلعل ها 0 هيلع هللا 0 هللا لوسر لاَقف ريغل دق بيثك وه اذاق ةشع نب ةفدحا ل

 هعرصم ىف الو يناىف 00 اهنا وسراي هللاو ال لاف لاق لاق عر درك نأش ن 2ك

 0 هيدي نأ وجرأ ت كف ايلستو السلو كر ا فرع 3 0

 اعدف لاق كلذ يننز هل اوجرأ تنك ىلا دس تكلا رد 0 تأ

 0 ماسو هس 0 هللا 0 لوسر نامث أ ريخ هل لاقو ل هيلع هللا ىلص هللا ل

 كم 3ك دقو انلوه 4و نه لاَقف هش كول 0 ا و عمجج سانلا 0 م ركمدلا يفاع

 الول مهوبلطيو ودعلا نولت ام اوناك نيذلا لاَقف دام عن لك ماسو هيلع هللأ 5 هللا

 هلل لوسر كوسر و اوناك نذلا لاَقف . يسامح ىد مكنعموقلا اناعف ندا هوت 0 نَث

 ودعلا لتش نأ انيأر دقلو ام هب ا مث |ام هللاو ودعا هيلا فلاح ا ةفاحم ماسو هيلع هللا ىبص

 انف نكلو هعنع نه هود نكي م 5-9 عاتملا دخان نأ اننار دلو مهفاتك اندعامو هللا انالو ذا

 وحسا ن كاقا) ان هب قحأب متأ اف هنود انمقف وداد رك ماسو هياع هللا ىلد هللا لوسر ىلع

 يراسألا 2 0 هللا كوضد نا نار نإ دارو هداك 07

 0 ١ ةيقع يراس لإ يفو كلذ كم ىلتقلا ند ناكو ارم نيعرا و أ اوناكو نر أن

 رضنلا لد 2 رفصلاب ماسو 4 ءاعهللا يلص هلا لوسر ناك اذا قى 0 نب تر نإ رص لاو 0

 هللا دنع ىثدح ( قحسا نيدمج لاق ) هنع هللا ى كراس ا ىلع هلق ةداك نب ث رخلا نبا

 نرحب فراس ذا دق لاق ةرارز نب دغسأ نب نال دبع ن ناد ل نع ركلات

 كوع ىلع مهمحانم يف 9 ىف ءا رفع 0 دنع ماسو هي هيلع هللا ىلص ينالا جوز ةعمز تك ةدوسو ما مدق

 اند ا ذا مه دن 2 ين هللاو ةدوس ل وش لاق 9 اق باححلا نوماع ترده! ل او كالذو ءاردعاو 3 دوعمو

 00 هش ماسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرو يب ىلا تح رو م6 يأ دق راجل ءالؤه ليقف

 يمض 0 هللاوف تاق 0 ةقيع 1 هادي ا 5 رحملا ةيحاب ِق وؤرة# نإ كي ديزي

 لوق الا 0 5 هللا وف امارك متم ان مكيدبإب منيطعأ ديزي نأ اءتلق نا كرذك دير انأ ثنا ل نيح

 هللا لوس د تاق كل هلوسر يو لا ايل ٠ تلا: نم سو ثا دنا ص

 تاق اه تبق نأ لي هقثع ىلا هادب ةعومجم ديا رن 82 ١ تكل“ اه قحاب كمي يذلاو

 ب ا هللا ديع نب ناهحلاى هلل رو باصع 5 مدق ن م 95 ناكو ) قحسا كب دش لاو (

 و هعمر نب ةييشوةعسر ب هضع لق لاق كَ أروام أولاق 0 .1ا 3 بك نإ نامور نا

 جاححلا انباه.مو هيدوماشه نب يرتخيلا واو دوسالا 0 ةعمزو 32 ب ا ماشهنب مكلا

 لاح هاخاو هانا كار هللأو دقو رحم لا 2 سلاح كلذ وه لاق ةيما كك نا لَ لعقام |ولاق ىع

 قحسا نا ةم ركع نع سابع نب هلل ادم معن هللأ كدع نب نايسح ىنادح ( قحسان 8 دمحم لاف 0 التو

 كنع نب 0 ىلد هللا لوسر ىلوم عف ذار وبا لاق لاق سابع ن : ل

 أ هركيوهموق باهي ساععلا ناكو تءاسأو لضفلا م [ةيولتاو تاع لالهأ انلعددق ”مالسالاناكو العا
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 هيلع هللأ ىلص هللا نا وضار مط لاقو ىلتقلا ف نا نأ م هيلع هللأ يد هللا 4 نيح

 لا ل ا 0 فلا يف م 6 > نا اورظنا قغلبا اه رك

 نكد ةيثك رىلع هتعفدف ريس هم ساو نشات 0 00 0 ناعدح نب هللأ ديعل ةيدام

 تءضوف هتف رعف قدر 0 هن د> وق دووعادم نإ هللا دبع لاقفهدعي امو ها كك م م اها

 هللا ود ءايدللا كازخا نق تاق ل يناذاث 1 هه يكيص ناك كفو لاق هقنع ىلع ىل>ر

 هللا ىلص هلوسراو ل تاق لاق مويلا ةريدلا ن هوما لحر نم (0١) لص ينازذا اذاعو لاق

 لاحر معز لاقدم# نع ةملس انثدح لاقدي> نبا امدح لاق را 1 2( 1 هيلع

 0 0 ل ملا ىجيورأب ت كم ترا دّقل لهح ولأ اىل لاق لوش ناك دوعسم نإ نا م يب نم

 01 اذه هللا لوسراب تلم طاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب تبح م هع كا تروح

 لوسر نع ا هريع هلإ ال ىذا هللا مس و كيس ءلع هللا ىلص هللا لوسر لاَقف لهدح نأ هللا

 هلل ىلد هللا لوسر يدي ناد ا ا 3 هريغ هلإال ىذلاو م كل م هيلع هللا ىلد هلنأ

 نعريب نان ا ةهولرع نع نامور نب ديزب ينادحو ( قدسا 0 لو لاق) هللأ ن3 لاك 1 هيلع

 ناكامالا اهبف اوح رطب اقلاىف اود هدا سو هياع هللا لذ هللا لوصر أ امل تلاق ةشئاع

 اوقلاو هورفاف ل هو>ار ,خحبل هب و مو اه الق 4 0 2 خا هناف فال نب هيما ن

 - ماع هللأ ىلص هللا لوسر تفقو برلقلا قا ف هوقلا املف ةراحاطاو بارتلا ن ه هيعام َس

 هباعكأ هل لاَقؤ 1 يفر يندعوام تدد>و يناف 0 مكر ؟دعوام مدحو له ب ءلقلا لعاب لاقف

 نولوش سانلاو ه6 تاق قح مر مهدعوام نأ 1 دقل لاق يفوم اموق م اى هللا لودسراب

 را يا 0 هللا ىلص هللا لوسر لاق اعاو مط ا

 مح _سوؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر باأ عمد اخ لاق كلام نب ندا نع ليوظلا كي 3 ىندحو

 0 ا ءاقلا نما كيلا فردت نم لوش يو 10 ا

 يفلاف 00 مكب راكد مدعوام مدحو له باق هلا ىف مهم نك ما دلعف مع لهج اياايو ةعسر نبأ

 "ال اوفرح دوق أم وق يداننأ هللا لوسراب نوماس اا اأو 0 ير يندعوام تددو 56

 نأ ملا لها ضعب ىف :اداحو قدحسا ن لآ د لاق ينو كنا ناوعط دا مهكلو مهن مهم 0

 ميلا م 0 دا ةريشع 5 3-6

 0 1 28 ىانلا ينرصنو يلوم" 2اناقو سانا يناوأو قومتحر >او قاتلا ف 9 ل صو 120

 اوقاب نأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر م حا انوا اطاق يتلا ةلاقمال 1 1 ؟دعوام مدجو

 اهلا لأ لاق ةلاقألا هذه لاق مول 0 هللع هللا ىلص هللا كوَسَر

 5 م" لو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق س أ قب رط نه ىراخبلا ظفلو 6

 00 در َىَد أ رفع نإ هرم 5 هدد وف 4ع 3 دوعسم نأ قاطناف لهد ما 0

 هأ هم وو هلو لحروأ هومتاتف لحر قو لهو لاق هتيدعأب نا لاو ليقع



3 
3 
3 
1 
3 

. 
3 

 (عف)

 توتال لاق يريسأبأ لالب يأ تاق لاق اون نأ توهحتال فلخ نب ةيم ًارتكلا سأر ا
 هللا راصنااي هّنوص ىلعاب خرص مث "1و نأ تورعال لاق ءاء وسلا نإ 0 لال يأ د تاقااو نا

 ككاو يلا ليف انواعح يتح اني اوطاحاف لاق اوج نإ تنوجال فاح قف دما 510

 كسفن ل تاق لاق طق اهاثع تعمسام ةدنص 1 حاصو عوف ا 7-0 ترمضف لاق هنع

 نحرلا دبع ناكف لاقااعتم وغرق: 'يفايشأل هور لاق كيك فكنع ينغأ ام هللا رق ءاخلاو

 رع فان هللا دع ينثدح ( قحسأ نب لاق" ) يريساب ينعش و يعارداب د الب هللا محر لوشب

 ااا وح ل ناز انآ تلنقأ لاق نافع 0 0 ينادح لاق سابع نب نع ثدح ةنأ

 نم 00 نك . لع ةققولا ظن نكرسمب ندور رد لعاب ضد

 موزي م دقأ لودي ايف تكس و ليلا ةمح امف انعمسف ةباحسانه تند ذا ليا ف نحن انيف

 ع لاق ) تكساتمن كلما نأ تركف 1 0 هناكمتاق ةيلق عانت كة كف 1 نا م اف لاق

 ناكو يفزاملا دواد ينأنع را ١ احلا نب نزامينب نم لاحر نع راسي نب قدس نأ ندع ( قحسأ

 ىنيسهيلا لصي نا لافا4 ًارعقو 0 ردب موي نيك رشملا نم الحر عمال ين لاق اردب د

 مكحلانب هللا ديعق 0 دنع انثدد> لاق ريرح نب دمحم ( انثدح ) ىريغ هلق دق 1 ل

 ف كا ع ريثك نب ءالعلا نع قحتسا نب دع ىندح لاق ركب نب حب اند لاق 0

 اند ريق داب يبأ ىل لاق لاق ف.دح نب لوس نإ تاما ءةمر# ن رولات ندا

 كدا هنلا لص نأ لبق هدسح نع هسار عقيف هقيسف كل ردتملا كلا نمل اضش ١ كاوا رش مولا

 لاق ةرامحع نب 500 ىندحو لاق دمحم نع ةملس انثدح لاق د.حوأ انثدح لاق دمحم ( انثدح )

 لاق سابع نب هللا دتع نع ثرخخا نا هللا دبع 1 مسقم نع ةئيع نب مكحلا نع ةولس ا

 لئاقت ملو ارح مئامع نينح مويو مهرووظ يف اهواسرا دق اضيب مئامع ردب موي ةكمالملا امس تناك

 نوبرضيالو اددعو ادد“ مايالانم هاوسامف نون وكياوناكوردب موي ىوس مايالا ن٠ مو. يف ةكئالملا

 ىلوم ديز نب ديزب ينثدحو دعم كاف لاق هامان كاك 2-31 نيا ان دعج لاف دعب( امدح )

 ناك الاق 00 نى هللا دنع ىئدحتو ..لاقن سانع نبا نع ساعت نبا ىلوم ةم ركع نع ليدلا نإ

 ةوزنغ نم ماسو هياع هللا يلص هلل لوتير عوف اذ كو فما ىبوخأ حوملا نبورم نب ذاعم

 نذاعم ليال ىل نم ل وأ تاكو ل كيزدعالا موللا لاقو لقال ا نأ لهح ينأب عاد

 هيلا صاخيال مكحلا دبا قروش مهو ةحرلا لثم يف 2 0 لاق حوبلا ندر

 + _هدق تاطأ ةيررض هتيرضف هكرلع تل ئنكما املف وش تدمع كاس ا
 اهب ب رضي نيح ىونلا ةضسم ت تحير « حيطت ةأو ةاوالاك الا تحاط نيح | مهشام هللا وف هقاس فد

 دقلف امع لانقلا ىنضهجاأو ينج نم 0 تقلعتف يدب حرطف ىقلاع ىلع 00 هنا ىيرمخو لاق

 لاق اهتحرط قح اهب تيطقت مث ىلحر اهلع تاءج ىنتذا املف ىنلخ امحسال يناو يموي ةماع تاتاق

 نيذوعم ريفع وهو لهج ىنابرم ّ * لاق نافع.نب نام نمز يف ناك ىح كلذ دعب داعم شاع 5

 لهح ىأب دوعسم نإ هللا دعر م لق ىح ذوءملتافو قءر هبو كر د قح هبرضضف ءارفع
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 الك ن ء ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمن امناو لاق ةماهلا موب لتقف ةداهشلا يف *:عاه ا

 هغامس هالو هيذؤي ال ناكو 1 وهو ماسو هي هيلع ىلد هللا لوسو َنَء 8 ناك هال يرتدللا

 بلطملا ينب و مشاه ينب ىلع شيرق تبتك يتاا ةفيحصلا ضقن ىف ماق نمث ناكو ههركي "يش ذك؟ هنع

 نإ يرخلا ينال دايز كب ا لاو ىدع ى ند راصنالا فئيياح ىولنلا دايز ن رذحملا هيقاف

 كه نم كودم 2 هأ ليمز يرتخبلا يف عمو كل نع 0 56 ماسو هي هلع هللا 0 هللا لوسر

 ىرتخبلا ىأمساو ثبا يق ند لحر ةدائ>حو ا 1ا 3 ريهز لب هدم نب ةدان> وهو

 ' مام كلمز قرا نام هللاو الا ردح لاقف يليمزو لاق دسا نب ثرحلا نب ماشه نب يصاعلا

 ىنع ثدحال اع وهو 0 ا اذا هللأو لاق كو كب الإ ماسو هيلع 3 يلح هللا لوك

 رذجلا هلزان نيح يرتخبلا وبأ لاق هلا لع رح ىلي» هز تكرت يف كم لعأ نيب شر 5 ءا

 م وهو لتقلا الا يبأو

 هلييس يري 1 توك ى >> *(1)هلكأ ة 5 رح نبأم 5 نإ

 كعب يذلاولا 2 0 4ك. اعمهللا ىلد هللا كوسر دايز ن١ رذحما 3 5 " دايز نإ ا هلمقف افا

 ( قحسا ن د2 لاك :انقف هتاناقف لاتقلا الا ىف هب كتاف رساتس نأ هيلع تادهح دق قاب

 1 ىلإ نإ هادم ا لاق كا نع سار هال نب هللا دنع نب دايع نب ىحب ىنثدحو

 قر كح ,عيمسأ ناكو 01 اةيدص ىل فا نب ناك لاقفوع قرا ن6 اهريغو

 مس | نعت غرأ ورمتدب ءاب لوقف ةعىلاقلي ناكو لاق 2ك نحو نمر لا نع تل تيجسف

 ا اما هنا كوعدا ا كَ هو ىلا لعحأف نمل كفرعاذل قاف لوقف 3 لوقاف كاوا هب كا

 تادف هيحال ورم دب ءاييناعد | ذاناكف لاق تف عال اعك وعدا الف انآ اماولوالا كيسان 0 الاف

 ديعأب لاقهب تار ص اذ لاف ١ تاقق' هللا دبع تاق كاف تلا ىلع ا ابا اب كن د لعحأ

 ىعد و هديب 0“ هش | ىلع عم فقاووهو هب ترصدردب 0 نكاد ة> هةعم ثدحتأف هب - هلالا

 كل لوكا تاق هلالا ديعاب لاف 5-5 كور دبعا لاو ا 5 انا احا ناو راس دق عاردا

 هال تدحاو يدد نك 0 تطخاو آو 5 0-6 ١ لق لاق ليدل 0 ه ند كل ريخاباف ف

 لاق 0١ هى 2 تاع 06 * نيللا 2 ةحاح دن طق مويلك تي رام لوشوهو ىلع هنادسو

 دبع 1 3 ءنمرلادنع نب متنا نب ديعس نب نوع يبأ 5 دحاولا دبع ينبدحو ( قحسا نبا

 لحرلا ن م هلالا ديعأي اءيدادحا هنا نكد و هم 20 ب هل ملل لاق ف وع 0 ندد ه>رلا

 ع لعق يذلا كلذ لاق تلك دنع ل ةْر 00 كلذ ا لاق هردص ف ا نسا رم ا لولا

 ال الالب بذعإ ل وه ناكو يم لالاب ه ارذا اهدوقأل ينا هللا وف نعل ديع 1 ل

 ةمظعلا 0-0 منه روظ ىلع هعحيضيف تح اذا 1 ءاضمر لا هح رذعف مالسالا كري نا ىلع

 هلء.مز ةهر> 0 0 هتريس يف ماشه نبا ىورو 6
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 اراض لثةق لحر 0 ا ال هديب يس : يذلاو لاقو فاما ا لك لش مهذ رش

 تار 3 هذي يفو ةماس يف ا احا نب ري لاو ةنملا هلل ل م ربدم راع اامقم اس

 ا هدب ند تا رغافذق من 7 لاق ءالؤه يف نات نأ الاةثلا لخدأ نأ نان و يفاب امأ 2 ع اهلكأب

 لوشإ وهو لتق َىَد مولا لت و هقيس

 داملا لمجو. قتلا الا « داز ربعي هللا ىلا انكر

 دافنلا ةض ع داز لو #7 داها ىلع هللا يف ريصلاو

 ل نايم ايدح كاف هملس اند لاق درج ونا اكن كاف 20 نب دم (اندح))

 نم برلا كدعضيام هللا كو رفع نإ وهو 0-3 فوع نأ ةداتق نب ورم ماع

 ىح موقلا ل اناقؤ هقد دشن 0 ص اهفدقف هم 4 لع تناك ارد عرتف ارا ودملا ُْق هذ كيب مغ لاق هديغ

 0 1 ىف :دحو لاق قدما نا نع هل ا” دح لاق ديه نإ مك لاق 0 ) 1 ( لتق

 اندو ساثلا ىلا امل لاق ةرهز ى فيا> يرذعلا ريعص نب ةيلعل نب هللا دنع نع يرصهزلا م

 0 9 اه ليقتساو ءأم ل د 0 0 رس 9 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا مث هسفن ىلع

 لد تاع نم لت ن م هللا لتقف ة هكر زطا تناكف 0 هءباكأل لاقو اي لا ا

 00 و هيلع هللا ىلص هلل لوسرو 0 م عضو اه مق 6 ا ا 0

 مس 8 هءاع هللا ىلص هللا كر هيف يدلا نشر هلا باب ىلع ملاق ذا ب 0 نا ١ رعلا |

 أر ودنأ زك يو وهيل لا لس لا كودو وس راصنالا نم 0 ا لاب

 لاقف سانلا عنصي يف ةهاركلا ذاعم نب دعس هجو يف يل رك ذ ايف سو هيلع هللا ىلص هللا لوشر 1

 را اتقوا ةنقو لوأ تناك هللا لوسران هللأو نحل كا 0 ءئصاام تهرك كن يهل

 ١ نباانثدح لاق دمحم ( اثدح ) لاحرلا ءاقيتسا نم يللا يعأ لتقلا ف ناختألا ناكف كرشلا لحأب

 ضع نع بعصم نب هللا دبع نب ساما ينثدحو لاق قحسا نب دم ن نع ةماحا :دح لاق دم

 الار نأ تف ىع نق ىلإ م 0 أ سابع نبأ نر ةزعأ

 هلتقي الف مشاه ينب ا مكن» ىتا نف انلاتقب مط ةجاحال ًاهركاوجر ادق مشاه يب نه

 م ل 0 اوان الاف ث رطل 1

 اوان انا نس نبةدتع نب 0 لاق اه ركشسلم جرح اعاد هلق ا بو ةيلع

 اع هللا يلص هللا لوسر تغابف في لا هت التنقل نيل هللاو :نماسلا كرتنو انريشعو اًناود

 ل ا د ينأ لوق ىلا عمست امأ ضخ مان ةتاطط اندر ارق سو

 فيسلاب هقنع نيرضالف يعد هللا لوسراب رم اقف فسلاب ودلع كلا 32 كا لو 2

 نمت نا اسو هيلع هللا تس هللا لوسر هيف ينانك موب لوال هنا هللاو رمع لاق قنا دقل هللا وف

 نأالا اح ب كا ا يتلا ةملكلا كالت 1 نما انام لوقب ةطيذح ونا ناكذ لذ
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 رقموقلاهبلدعإ حدف هدب,يفو ردب م هءاعكأ فوفص 0 هه هياع هللا ىلص هللأ لوسر نا هموق

 هللا ىلصهللا لوسر نءطف فصلا نم لتثتسم وهو راحتلا نإ يدع ينب فيلح ةيزغ نب داوسإ

 هللا كل كثءدقو ىو هللا 0 لاتذ ةيزغنب داوساي وتسا لاق مث حدقلاب هنطل يف 0 هناع

 هنطن لبقو هقنتعاف دقتسا لاقو هنطا ٠ نع مل-و هياع هللا ىصهللا لوسر بفدكف لاق يتدقاف ق قا

 0 وك نإ تدر اف كولا نع ملف 0 ذح هللا لوسراي لاقف داوساي اذه ىلع كلمحام لاقف

 م ار هل لاقو ريك 1 هياع هللا ىلد هللا كوسر هل اعد كرل> ىدل> سمع نأ كب ديعلار أ

 00 كا يوليو نويرالا ىلا عجرو فوفصلا سو هيلع نا ص اللا لوشر لدع

 نا موللا لوشب ىف لوقيو رصصالا نم هدعوام هبر دشانب معو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هريغ هعم

 كتدشانم ضع لح هللا يناي ب لوش ل و مويلادعب ديعتال نيماسملا ىنعي مويلا ةباصملا هذه كل

 لاق يبرالاديبعنب نك ن2 لف ريرج نب دمح (انثدح ) )١( كدعوام كل زد>نم هللا ناف كبر

 لوق. سانع نبا تءمس لاق ينذملا كامس ينثدح لاق رامتنب ةءركع نع كراباانب هللادبع انثدح

 نيم ىلإ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنو رد موي ناك لاق باطلا نب ر< ينئدح

 ينتدعوام يلز#أمبللا كودو وعد ل دخلا لتس هاملت ىلع فر مهو هباصا ىلاوممتدعو

 0 اطلس مي كا كرب ماف ضرالا يف ديعتال مالسالا 1 تةناصحلا هده كلل نأ مهلا

 ست 7 تم ا يت تب يس ع

 عاو تنأ يأ هللا 1 كك امك لأَقو هيئا رو ند 4 مرملا مث هياع هءادر عض وف 0

 د ا كل مكبر نوثيغت كاك ىلإاعت هللا لاق كدعوام كل رب ل را اا

 باهولادنع ين ينةث كا[ ك2 لاف عكو ند اي دج كاف "ن2 (ان دج ) نافد ص 6 الملا ن“ كل

 01 رد موب هيف يف وهو كاف ع اديك ىلا نأ سابع نبا ن ع ةم ع نع دلاخ ن

 كيسح لاف 2ك 2 10 دعا لاو 0 كعل ديعل : 0 و مولا كدعوو كدهع 0 |

 ا ل ل كوقود ع عردل فى دو ىلع تطأ دس 35 هللا ىناب

 عار ضد ةعاسأاو مهدعوم 0

 1-3 قحسا 000 ثثندح َك (اكدملا 0 0-0

 د1 ركب اب لاق هنا ع شيرعلا يف وهو ةققح سو هيلع لا 2 لا لوس 01 ند كل
 ع نوف 7 يمر دقو لاق عقنا ١١ هاباس ىلعو هدوّد هسرف نان د ليررب> اذه هللا رمدأ

 يدع ىف د ةقاريس نن ةنراخ ير م نيءلسللا نك لات ل ناكذف لتقف مس باطلا نبا

 ىانلا كل مدر هيلع هللا ىلد هللا لوسر عر مْ لتقق ضاوخا ند بارما وهو راحتلا نا

 كديعا كدقنا مهللا 0 هيلع هللا ىلد ي :أ| لاق لاق ساعنب هللا د عقب رط نهى راخعب ١١ اهذلو )١(

 نولويو عن ا مر لوش وهو جر 2 ل ا دخاف ديعل ل تنم نأ مهللا كدعوو

 س ومأق هأ مد لكما ا ال ل مثل ند 3 0 هأ ريدلا

 " دكنتاوهت قت تتننا160172775-17777212 302730217 5197 127271717 2 277272717227721 2221155227727 ١ر7 27 27 2227713 271337 ن2 ب لق



 .ذيث# قنا نع 1. ة ينو
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 أ 0 5 رعاو نص 0 ماك داق ع ءرضخلا تب صاع مف كا لتقمو كقوشح دشناقف مك

 يذلا ىأرلاسانلالعدتمف او رسل نم هيلع مهام ىلع أوةسوت دارا مآ قعر كاس

 نم(١1) ا روصم م لمعلا لاو هه راس حا لحي لوق 4 هيشع غابالو ة ةعمر 7 ةشع هيلا مهاعد

 مظع نم ههدلا ةضرب شا يف د 1 ف اهلحديل ؛ هضرب ةيشع 0 5 و / 7 0 3

 الحر نآكو ى درا قسرا 3 لع ها جر> دقو هل دريد أ 20 ءأ كلذ أر اع و هتماه

 عر حرج املف هود قوموا 4 هع مهو نم 5 هللا دهاعأ لاو قاخلا ؛ ىساس رش

 عقوف ضو د هقاس تدق همدق نابأف ة ةز# هبرض ايقتلا اماف ناطملا دبع نب ةزمح هل

 هعساو هلك ص نأ ديار 4 3 0 -وأ ق>ض وألا َّلا اح م هبا وم هذ هلحر تدشن ه نوط ىلع

 أه يارب عا كل ةعربر نب ةيتع هدعل جرخ مث ضوملا يف هلتق قى هيرضف ةزمح

 /و رش ةنالث راصت الأ ن نم ةيتف هيلا جرن ةزرابملاىلا اعد ف دلاند لد اذا قع ةيتع نب دل

 | اولق متن م اولاقف ةحاور نب هللا دبع هل لاَعي ر ا نحر ءا تع اعهماو ثرطأ اياك ركل

 لاقف انموق نم انءافك | انيلا جرخا دمعاي مهيدانم يدان مث ةحاح مكب انلام اولاق راصنالا نه طهر

 املف للا طم ينأنب لعن 5 ثرخلان. ةدكعاب ٌمبلطملادبع نب ة هز 0 ثم / دمواةياغ شهلا كل

 مارك ءافكأ من أولاق ىلع ىلعلاةو ةزمح ةزلاقو ةديمع ةديعلاقف 1 01 قا قد مهم اوندو او.ماق

 وا ع ذم هعمرن ةبيش ةزمح زرابوةعيبر نب ةبتع موقلا ا آلا نب ةديبع زرابف

 ةيشعو دع فاح وان ع نب ؟ديلولا لبعيإف ىلعو هلتق نآةيح ليعرف هز اما ةيتع نبا

 المتحاو ءالتقف هيلع اففذف امهفايسأب ةيتعولع ىلعو ةزخ ركف هبحاص تبنأ هالك نيتبرضب امه

 ىلص هللال وسر ىلا ةدسن اونأ ا اف ل.س هخو هلحر تعطق دقو هناححأ ىلا هب اا ةديبع اءمحاص

 امي ينأ مما ًايح بلاط وبأ ناكوا ةديبع لاقف ىلب لاق هللا لوسراي اديهش تسلألاق هسو هيلع هللا
 كوش ثد.ح هئم قحا لاق

 نال اًنانيأ نع لهذنو * هلو- عرصأ ىق> هءاسأو

 ني> راصن الا نم ةيتفلل لاق ةعسرنب ةب 2 ةداتقن رم نب مصاع ىادحو ( قحسا نب دمحم لاق )

 هللال وسر ا دقو ضع نممهذعب اندو سانلا 57-5 5 ارا اعا مار ؟ افك اد اوسدا

 هلال ووو لبنلاب مه وحضناف موقلامكفنتك | نا لاقو مهرمأي - اولمحي الذأ هدو هيلع هللا ىلد

 نه ةرمشع عبس ةحببص ةعطا موي ردب ةعقو تناكو * ركب وبأ همم شيرعلا يف م_سو هيلغ هللا ىلح

 انمدحو ريرج نب دمع لاق نيسحلا نب ىلع نب: دله ل ةعجا 2 د قحسا نبا لاق ناضمر روش

 نم خايش 0 نءعساو نبنابح عساو ينادح قحسأ 5 لاق: لاق ةيللس اهو كاك دحأ وا

 نا رفعزلاب اه ءاطي ناك اما هنأ راصن الا تءداف كانه ناكص ريل نأ رفعزلاب هتلا عدرب نكست 200(

 ةءابطا موي ردب نب ةشادلاح ف ريهز نب نت لوه كلذ موزخم 9 عفدو ه هوأدإ نك :ىل 8

 يناديملا ند مراصت >اب هاك الذلاق ااا را و ةءام اا ردح 1 قس 1 ةضضأ نفصملاب يناكلو

 ( عب ب” يلاغالا 5 )



 فيلل

 مهدادعأ مكن اع اذاف مكنم الح ر لد هه يح مم لع و لفت كاعرأ ام هللاو مهف ويس الا 37

 نب هم 5 1 سانا يف يم كالذ مازح كب مكح 0 6 ا 1 أورف كلذ دعل شبعا ري اق

 0 ص ىلإ كل لهاا عاطملاو اهد.سو ةلءالا ششيرق ري ديلولا انأ اب لاقو ةعبر

 نيور< كفياح مد لمحمو 1 عحرتلاق مكحاب كاذ اي لودرعدلا رجا لاي

 0 تاق ا امو هلدع ىلءف ىنياح 2 اهنا دهش كالذ ىلع 0 تاعف دق لاق يمر ضأا

 امدح لاق دج ( ايذدح ) ماثه نب .لهح أ ىف هريع نسال تع نأ يذخاال قاف ةلظنحلا

 نع ييوبربلا كلا ديع نا روم 0 لاق ا ورحم نإ 2 0 لاق راك نا ريب زا

 اذ_ه لاقف هيحاح ةيلع لذد ذا م 95 ند ناو نم دع نخ انب لاق بدسملا نب ديعس نع هيبأ

 ندا دل طا كاس ل ل َق 0 لاشيد اماق هل ندا لاق مازخ نب 0 كلا نأ

 مدح لا 2و نآو سم هلاقتسا مل 3 ةاكاق ولا نادو هش ناك تح سال ردص نع ناو سم هل لادؤ

 كهيشلا مأف أهرم مان نار 5 لئابق و نه هل 5 تءدحر ةفحطلا ا اذا قى اح رح لاق رد ثُثبدح

 ةعسر نب ةيتع تحف لجو نع هللا كافل ىلإ ةودعلا انلزن د انخرر رخ مث اردب مهكر ش# ن 0

 كما تلقا لاف ذاع ا لاق تيش ام ول 000 فارما ب هك نأ كل له ديلولا | انأ ان تقف

 3 لاق سانلا عجبت هيد لمحو كفي ا وهو يعرضا ن آد دو مدالا نع نم م نوئلطت

 نك مويل | عجر أ كل له هأ لةؤ لهح نأ ىنكل ةيلظن دك ا لا بهذاف هدد ليف 1 كاذو

 فئقاو يرضألا نا أذاف هنارو نهو هيب ناد نك ا 8 وه اذاؤ 7-0 كَ نبا نع 0

 لوةهل تاقف موزع يب للا يدقعو سدح دنع يب ن* دفع تدق دف لوقي وهو هيلا ىلع

 3 تاقك ريغ الاوشسر دو ا كاف كك نع 0 نبا َن ءموبلا عب عج رب لا كال له ةعسر ل ةيتع كل

 ند 0 الغل ةعم تدوح رخو هب 52 ىلا ارا جرذت م كك لاق هاووعل كو نو 3 موال

 علطف را ا م ن0 لا أ ىدهأ دقو ىرافغلا ةضحر نب اعأ ىلع كتي هب هشعو ىش ربا

 هقيس لهد 3 لك م ةينع لاقؤ كردعس خفتا ةيتعأ كاف و 4ههحو ٍق ل ل هح 5

 ترا تماق كلذ دن اذه ماقملا نيب ةضحر نإ | اها لايفدسرف نامدب كرضف
 دك قنا نبأ ىلإ تيدحلا جو 20ج

 هللأو غ هياكاو اره أوقات 3 1 2 هللاو نب رق رسسعمات لاق ' .طخ 4 هعيبر نب 32 ردع مأق , 0

 نباو هير نبا لتق : ل>ر هيلا را رد اه 2001 هي>و 2 رظن مك لجحرلا ل زال هوءتيصأ نيل

 متدراىذلا 0 هودادان اف برعلا اماس نيدو لج نكد اولخو اوعحراف هن ريشع نم الحرو 4 امك

 0 لهدابأ تح 0 تقاطناف مك لاق نودي را 4م اومدعت و ؟ افلا كلذ ريغ ناك ناو

 لااا انك كيلا ىلسرا تع نا مك 1 املا تاق اي لهعاو اهبا زي نع هلاقرد لثم دك

 00 هللا هللا 0 قح عج مالهللأو الكهءادحا و 05 ١ نيح هروح هللاو خفت لاَقف لاق

 كفو دق هنأ مهفو روز> ةلك أ هباحصاو ًادمم نا يأر دوق كلو لاقام ةيعب امو هباحصاو

 سس ل 2 ل م سل ص سمس يس ا 2 2 ل ميل ل يي ل ل ل م م و م م م م ل

 كتئعي تيار دقو سانلاب عجربي نا ديري كفياح اذه هل لاقف يمر ضكعا نب ضاع ىلا ثعل 9 هيلع

2 



 نال

 ةنيدملا ىلإ ليل نطي نمايذلا ةودعلافردس براتلاو سب رفةتلخ يذلا _.كئ1لتسلا نا
 مو ضرالا م 5 0 هيلعللا لص هلال وسر باص 3 يداولاناكو: امملا لجو نعدللا ثعن و

 مه ردا لسرويلعما رسلان ل هعم 57 نأ ىلعاو ردقيملامهن هاد رسال ريسملا موعتمي

 ةيلش ينإ ند 18 هر ل (قحسا نأ لاق )هب كزتفر ,دب هأيم نم ءام ىذاح يح ءاضال ىلإ

 لما كل لزمأ 0 اذه تءاراشأ ل2 را كل .حومملا نب رذنملا نب بابحلا نأ اوركذ
 دكتاو رطل يارلا وه لب لاق ىدكتاو فولساو ىارارد "1 هع دات الو هن دكش نا

 روغت مهلزتتف موقلا هام ام دا تان سانلاب ضهاف لزيع كلل نيا م نأ هللا لوسراي لاقؤ

 هللا لوسر لاقف نوبرشي الو برثنف موقلا لتاقن متءام ها وح هيلع ين“ مث بلقلا نه هاوسام

 يت> سانلا نم هعم ا لوك ضوفيأر لام ت رشا دفل سو هيلع هللا لح

 هيلع لزت يذلا ت ما لعاارا وئو تروغف ىلاقلاب سعأ مث هيلع لزنف موقلا نم ءام قدا

 داعم ن دعس نأ 2 نب دمحم ىنثدحف ( قحسا نب دم لاق ) ةنآلا هيف اوفذق مث ءام ء ءىلف

 نحن ناف انودع ىت ا من كبئاكر كدنعدعتو هف نوكتف دير ندا 1 نع كلل ين , هللأ 0 0

 تقحلاف كركر ىلع تلج رح اشك نإ وانيبحأ ام كواكان ودع لأ ل هللا ان نعأ

 هللا لوسر ينثاف ممم كل 0 دشا رع هللا يبان ماوقأ نع تام ديف ائموق ن 1 ءارو نع

 دقوهف ناكف شليىمع مو هيلع هللا ىلص هللا لوس رايب مث ريح هل اعدو ري سو هيلع هللا 3

 لقنقعلا نم بوصت ساو هع هيلع هللا ىلص هللا لوسر اها اعلاف تانقأو تحصأ نيج شرا ا

 كداحم اه رش اعالج ت تاقأ دق سشيرق يذه مولا لاق يداولا ىلإ اًواح هئم ىذلا !كرتكلا وهو

 هيلعهللأ ىلص هللا لوسر لاق دقوةأدغلا مهحاق ممل ىنتدعو ىذلا كرصنف موللا كلوسر 25

 حا دف را را 0 كا 2 لل ىلع موقلا يف ةعسر نبا ةيتع 0 اسو

 ثعل ا هوخأ 3 ير ,امَملا: ةضحر نتن فافخ ناك دقو اودش رب هوهطي نارخ الا لخلا|

 لاحرو حاللس ب ادق نا كلا ط لاقو مط اهادها رازح هل اتم اوم نيح ا 5 ىلا

 سانلا لتاقن انإ انك نْل ير.علف كيلع يذلا تيضق دقف محر كتلصو نا هنبا عم اولس راق انمف

 رن لبقا سانلا لزت املف ةقاط نم هللاب دحال اف دمع معزي ام هللا لتاقن انك نّيلو فعض انبب اق

 ها يلد هللا لوسر لاقف سو هيلع هللا يلص هللال وسر ضو>- ضوحلا اودروّت> سشيرق نم

 لتقي م هناف ماز نب مكح نه ناك اهلا دئمو لك ألا لخر 3 برش اش مه وعد سو هيلع

 يناح ىذلاو لاقهنع دهحا اذا ناكفهمالسأ نحت كلذ 0 و ة.حولا هل لاش هل س رف ىلع احن

 1 نع معلا ل اعنأ ٠ نم ءراعو نا ١ نب قحساىنأ ينثدحو ( قحسا نب دمت لاق ) ردب موب نه

 لاح د كراع ان ررعحا اولاقف يملا تهون ريم اوي ءوقلا نامطارل اوللق راعي

 يت>ينوامما 0 8 وأالبلق نود لحر هلال ل اقف مهلا عجر مث ركسعلا لوح هداسار

 1 كش أ مللاقف عب رفات ر 0 نممأ ىح يداولا ف ب لاق ددم 1 نيكموقلأ ظنا اذن

 الوعتم م 1 سيل موق عف عقانلا توملا لب تريد حضاو ايانملا لم ايالولا نسير رسشعمأب 5 ٠ دق
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 اساحف 0 ىدعكإَد عمحسو امه صلخ مث تقدص يدخم لاق كل يذلا كضقأ 93 "مط لمجاف

 نايفسوبأ لقأو اعمس اع ءاررحات ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ابا يح رقلطنا مث امهيريعب ىلع

 ادحأتيأ أرام ا 50 0 لاف ءاملا درو يح ًارذح ريعلا مدقلا نيح

 نانش ا نا اقلطنآ مث امه نش ث يف ايقتسا مث لتلا اذه ىلا اخانا نيبك ار تيار يفا الا ه 6

 اي عارف بشي فئالغ هللاو هذه لاقف 02 هتفف امهيريعل راق ا |مهخانم

 كلوا عرسا ي > قاطنا مث ًارانسا ا ردب كرثو قيرطلا نع هرينع هحو فرضف 0

 اور فانم دنع نب تاظملا ديعي نب همز نات 0 ةفحملا اولزن اماف ش

 سرت لع لف لجر ىلا ترظن ذا ناظقيلاو مئانلا نيببا يفإو مئانلا يرياف تبأز 5 0

 نالفو فاخ نب او ماشه نب مكح لا 1 ةعسر نب ةييشو ةعيبر نب ةيتع لتق لاق من هل ريع

 ىف هلسرا مث هريعب ة ف ا رق فارثشأ ن م دلو ل نم الاحر ددعف نالفو

 اذ_هو لاقف لهج ! الاملف كافر هج نم حج ةلضاتا ركشا 221 ىتب اه ركسلا

 هلا الو انيقتلا ع ني نا لوتقملا نم ادغ لعّتس ناطملا دنع ىبب نم 0 أ طل

 اها دقف مكلاوماو مكلاحرو ريع اوعنتل مجرخ اهإ مكن ا لسرأ هريع 00

 عمت برحلا مس أوم ا رد ناو 0 0 3 هللاو 5 اوعحراف هللا

 ناتلا الع كرو روخا يأ و ماعطلا عادأ ورا رجنو انال* هيلع مقنف ماع لك قوس اهب . مهب

 ناكو ىئقثلا ور< نب قيرش نبسنخ الا لاَعف اوض.اف ًادبأ اننوباهي كولا الف برعلا انسب عمسلو

 نب ةمرخم مكبحاص مكل صاخو مريع مكل هللا يجب دق ةرهز ينباي ةفحبللاب ههو ةرهز ينبل ًافيلح

 0 #2 نأ ىف 3 هج ال هلا اهنح يتولعجاف هلامو هوعنمل مترفن امناو لفوت

 شرق ن* قا 000 اعاطم موف ناكو ىرصهز اهدهشي : 0 نأ ىنعي اذه لوَش امل ةعض

 عم ةرهز ونب تعجر ل جرح ١ بل نب يدع ب الا شان ممم رف الا نظن

 000 ناك دقو موقلا ىغهو د 5 نيتاسقلا نيتاه نم 0 ديد مف قار نإ سنخألا

 ناو ماه ينباي انفع دقل هللاو اولاقف ةرواحم 0 نيبو موقلا يف ناكو بلاط ينا نبا

 ايف لاق هناف ( يباكللا نب امأو ) عجر نءف 5 ىلا بلاط عجحرف دس  ؟ اوه نا انعم مرح
 ا قدح ملف اه رك جرح أ نأ 0 ملا عم 00 بلاط ىبأ نب بلاط صخش هنع تثدح

 لو يذلا وهو 00 ناكو هلهأ ىلا عجري لو ىلتقلا يف الو

 باقملا هذهنم بنقم يف * بلاط نوزغي امأ براي

 تالقلا رع تولع كلوت < كلانا رع تولي نكذن

 7 قحسا ناثب لو لا حا 55 ع زج

 ناب لئلت وهو ىداولانطبو لقنقعلا هاخ ىداولا نميوصقلاةودعلا,اولزن تح شارف تضمولاق
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 ىلع اوريس لاق 7 كلذ هلك م هلع هللا ىلد هللا لوسر راسف هلل هر ىلع ان ا ل ص

 1 تاع نا 1 قاكل دا نيتفئاطلا يد_>إ يتدعو دق هللا ناف ا هللا 2

 0 م رفاص لا اط لاش ايانك ىلع كلالسو نارفذ نك م هيلع هللا ىلد هللا لوسر ا

 0 نك ابرار ع ليطلك مظع. بيثك و هو نيب نايحلا لون مث بدلا هل لاقي دلب ىلع

 7-0 ىنادح قحسأ نب ل ىنادح قبعلا كا دلع لاق ( يربطلا لاق ) هباحصأ ٠ نم لحرو وه

 هغلبامو +ايع و نعف سار نول ١ نم خيش ث ىلع فقو قح نامح نب ىحب 0

 اذا 0 هيلع هللا 0 هللأ 00 هل لاق 2 ام ند « نار ى 7-0 2 ال 00 لاقف مب

 1 10 هب ىذا ناكملل 0 0 0 مه 2 يذلا 00 2 0 0

 مويلا مهث ىف خةدص ىثدح يذلا ناك ناف اذكو اذكم د او>ر > اشي 5 ىغلبو 4 هيلع هللا ىلد

 هللا يبص هللأ لوسر لاقف 0 كك لاق هريخ نم عرف املف شيرق هب ىلا ناكعال 0 ذك ناكع

 عجر مث قار ءلا 5 نه هاف نمام خيشلا لوقب لاق هنع خم كلل فرص أمت ءام نم نم لسو هب هيلع

 هنع هللأ ىكر بلاط 0 نب قع ثعل كل املف هبا ل م هيشع هللا يلد هللا لوسر

 لاق ) هيلع ربخلا هان ردب ىلا ةاحكأ ل يف صاقو يبا ن , دعسو ماوعلا نبا ريب زلاو

 مالع رس امفشيرقل ؛ ةيوار اونا أصاق را نا هورع نع ناهد رن ديزي ينادح( قحسان ١ دمع

 م هيلع هللا ص هللا لوشر أ 5310 اونافد. عبس ند يصاعلا يف مالع راسل نب نع جاححلا ىنب

 ا رك او>روهريذ موقلا ه ركف ءاملا نك م ممقسأ أوم عل نحر أَ أقس ٠ 2 اولاقفامولأسف ىلصي وهو

 هيلع هللا م هللا 3روَدر مكرو م ول رتف نايفس ا الاق عوق 4 ف اهوبرضف نايفس يال

 أهم :| هللاو اق اهومتكرت 0 اذاف اهو رف دادس 0 6 مس 5 نوادي دجسو سو

 مسوهيلعهللا ىلصعللا كوضرا# طلاَتؤ اة ا ةءلابثكلا | 0 شل رد ب 1 قارحا نك رقل

 اص هللا لوسر لاقذ اريذع امويو انك اموب الق موب ل اك نور ؟ لاق يردنال الاق موقلا <
 نعد مف نش 0 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا. 1 لاو 2 ” فلالاو ةنافعستلا نيبام موقلا مخ هلع

 لفوتو مازح كب 0-0 ماشه نب يضف تب ةييشوةعمر نب 7 0 الاقشررق فارشأ

 هولا ب ةعمزو ثريا ب رضللاو يدع نب ةميعطو لفوت ب صاع ب ثرآاو دإي وذ نبا

 دو نب ور#“و ور« نب ليهسو جاحملا ان انا هيمو هدو ا كب ةيماو ماشه ب لهح واو

 اولاق اهدك ذالفأ مكللا تمر دق كم 0 كم تاق نابل لع م هللأ يىلض هللأ لوشر لقأف

 نك فرق. ل" ىلا اخاناف 011 د ٍقَح > ايضم ءابغ 0 ىدعو ورمح نب سس 0

 نه نيديراح سدسل و يدع عجسف ءاملا ىلع 0 اور 0 يدحمو هيف نايقتسإ كب ادخل مث ءال

 سوماق ها لقنقعلاك بضلا ةصناقو كارتملا بيثكلاو عستملا مظعلا ىداولا لقنقعلاو (1)



 ة

 هللا كرمأ ال ضها هللا لوسراي لاقفورمنب دادقلا ماق مث نسحأف لاقفر مع ماق مث نسحأف لاقف
 نيد اة وسل ا دااقت كايرو كت هذاي موا ليئارساونب تلاقك كل لوقنال لاو كعم نحف

 للان ترسو حا كني ىدلاوف 0 00 نول اق ميسان | الماقق كي رو تيا بهذا كلك

 سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هغأرسا ي يح كعم ان دلال ةشيطا ةئدم ينعي (؟) دامغلا كرب

 مهاربأ نب ١ لىمسأ ىنثدح لاق ىبراحا دسع نب دق انثدح لاق دمحم ( انثدح ) ري هلاعدوا ريخ

 نالادهشم دادقملا نم تدهش لاق دوعس٠ نب هللاه_ع نع قراط نع قراخلا انثدح لاق يحيوبأ

 هياع هللا بص هللا لوسر ناكو اينراف اعز نك 6-5 نيران قاع كس حا ةيحاص 2 ا

 هل ارا كريرأ مش أ لاثث كال ىإإ لع دادقلا انا ءاصيو ترام بضغ اذا سو

 قاب كعب يذلاون كك دعا يما اقف كبرو تنأ فهدا ىدوللا لما نا وم تلاقاك كل ْ

 ىلاءتو كرايم هللا حتشوأ كلامشو كني نعو كفاح نءو كيدي نيب نورك

 م7 قحسا نا ثردح نقلا كادت 2 0-0

 اوناك مهنا كلذو راصنالا ديرياغاو سانلا اهيأ ىلع اوريشأ ماسو هيلع هللا يب<للا لوسر لاق من
 اذافانراد ىك#ريصت ىح كمامذ ند - علنا هللا ٍكوسر ارا ةيقعلابا وعباب نيح ماو نان ١١ ددع

 0 هللا يلد لا 0 انءاسأو انء انبأو | اك هنم عنعام كعنم انمامذيف ت :ف تاصو

 نا مولع 1 1 هودع نم ةئيدملاب همهد نمالا هيرصن اه ءاع ير ران نورك 1 0 ا

 ذاعم نيدعس هل لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ لاق 1 اف مهدالب ريغ يف ودع ىلا مه ريسل

 وه «.تئجامن أن دهشوكاق ةدصو هللا ل وسراي كبانم ل هللآل وسراب ادي ريك ل هللأو

 ىذلاوف تدرأ امل هللا لوسراي ضءاف ةعاطلاو ع.سلاىلع انقيناومو اندووع كلذ ىع كانطعاو قا
 هاو ل 0 تاخام كتم ءانضلع هتطخو رحبلا اذه ان تيه ردتسان ول قا كح
2 

 3 رام كيرب نا لملاك طللا لخا ءافللا دنع :قدبض بركلا 1 ريصل انا ادع اودع انب ىتات كا

 كس ب ب د !!آ] جيسي ||| -يطلبلطلسشسل »ل ءطه لبيب سسششصشصشلسٍيمسسصل*٠ شلل 44ي4ئ4ش*يشتندشنتقشططش*4س يسيل

 0 دوسالا ن ١ ذاك د 7 ند تدهش كلوش دوعءسم نءا قيرط 0 مرات طظفاو ) 2

 521 نع وعدت وهو 0 هناع هللا ىلد ي دكا ىتأ هب لدع مم يلا نا[ نوك أ نال

 0 نعو كتعا 1 لتا 2 اكو الاف 500 تا !ِ ىع 26 وف لاق م لوشأل لاو

 هلوق ىن نءعا هريسو ههحو قرش | مو هيلع هللا ىلص ى 0 رف كفلخو كيدي نيبو

 ع ءارف : 0 5 ىغلاءكارو د 6 ع ا سوماقلا يف يذلا 62

 هو>و ا 0 9 د علا رصف نايك نهانلا يف لف تا 6 ضرالا 26 ىصقأ وه 1

 هيفواعارذ كو نيفقس لك نيد فوقس 4 مديملا ع هل>ادينبو رضخأو 3 هلو وح

 ا لايل نخ ة ءارو وأ نينا رجا ميشو ركام هلا كربوع كل“ ا هدام قف

 صر الإ رومدعم



 4 رمال

 0 لاف لع ناكام لكب بهذف ةئلاثلا ًاضيأ هرمقفداع م 1 داع من ب 2 هردقف

 0 كال كلذ لاق همحاصلاد.ع 0 انسأ ىلع اه م ناطملادبع نبااي كتفلاح دق حادقلا ىو

 جر ند 0 9 تور 0 ناك املف ة هب رص ةتمدخلاب ناكوانيق 1 ا هردَقف

 هنع هلل يدر بااطيفأ نإ ىلع هلمف جرش قتعلا هل طروش ا نيو د[ هلام لدحر جارخاب 3

 م: ردد ةعقو ىلا ث ثنردحلا عجد وج

 ناكو دوعقلا عم و دوق داك كك نب ةيمأ نا حو يبأ نب هللا ه.ع يندحو قحسا 0 ل لاق

 أه 9 امام 4 روحت هموق ينارهظ كيب ددعسملا يف ساجوهو طعم يأ نب , ةقع هءاخ القت 6

 حقو هللا كحبق لاق ءاسنلا ن ١ ا رحجتسا ىلع ايأ اي لاق مث هيدي نيب بهو ىخ رج وران

 ىب ناد و مريام 0 "ذرعا را مهزاهج ن ءاوغرأ 9 | هلفسانلا 0 جرح وزوج 2 4 تتئحام

 قدح قدا نب دمع لاذ انفلخ نءاونأب نأ ىدحنالا اولاتف ثرطا ني ةناك نإ هام د
 000 نيبو اهب يذلا ت - را ا رق تعمجسا امل لاق ريبزلا نه ةورع نع نامور نإ ديزي

 نهناكو ىلحدملا مشه>ح نب 4هقأ رع ةروص ا أ ى ذم 3 مهطش نا كلذ 5 0 دع د نبأ

 0 اوجد نوعا 0 0 قا : لاق ةنانك ينب ا

 00 عل لاقف هد دل ءامم يف و فاح 0 نه 0 ةعضاو ا 2 ماظعما

 ةييحس و نتكامراصنالا ناكو الحر نيعيسو ةعيس ردن مولا نوردحاجملا ناكو الل> ر رشع ةنالاثثو 2 ظ

 ء 5 050

 4ع هللأ يدر نلاط ق4 | نب يكرس هيلع هللأ ىلد هللأ لوَسَو ةبار بحاص ناكو الحر نيثالثو ا

 0 قل 0 نومه و لاق تاعن َح ) ان ( ةدام 600 نس بكيس راصنالا ةبار بحاص ناكو 0

 د_+>اوا 0 لاق يزا وهالا قحسان , ل ىندحو رفعج وأ لاق ماد ةملا ٠ 0 بعصم 0

 ىلع ردب باح كا ةدعنأ تدخل 5 اق ءار رم أ ١ ن نع ق<ساوا اك 1- لاق لِما رم اد لاق يريزلا

 (قحسان | لاق)رشع ة ةعضل 0 ا ةعمز 2و ل هعم اوزاح ن :ىذلا تولاط باد هَ

 نسق ةقاسلا ىلع لعحو هبامحأ ف سو هلع هللا ىبص هللا لوسر ل هنع يور ن< هّديد.ح 2

 9 مداح - رف ناك اذا قحراسف ناضهر د 0 لايل يفراحللا ب نراك 5 ا 0 5 م ؛|

 راحناا ىن ٍُ فياح ءامغز ءأ| يي نإ يدعو 5 ىب تلح ينيحاور< تك سم بلا ٌثعل 3 رفصلا

 سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لحترا مث هريغو برح 0 ردا ناَسَع رد ىلا

 0 ليقف اهامس 1[ أملج نو تاع نايا رث ءارفصلا ليقتسا املف | مهمدقو

 او ةراتخوب 3 طل َْق 00 |اودباو ِهلاَقف | اياهأ نع ,لأسو 6 اذه رخاللو 2 اذه

 شرق نعربخا ١ 0 هصدعرب 0 َىَح ةيد 00 نار هد هللاشداو 1 ملا تاذ كالسو

 ركب ىبأ ءاقق قوجرف نع يردحاوا نانا ملسو هيلع هللا يلص يبنلا راشتساف مهريعاوعنيل مهريسب
 رتل ا ل ل ا
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 بيار كفل هلآو قحاب تاق نعال دع نب سابعا امخأ لآ كنعف اهعرفأ اور ثالث مظمض
 لأ امواهل لاق كندحاام ىلع م ا ا تورد نك لدي نأ تقوحو ىتلطفا لور دا

 اناا نإ هوك 00 من حطبرلا ففقوأ ى- هلا ريع ىلع .ليقأ اك از تيار تلق كنا
 0 سانلاو دجملا لخد مث ه- لا اوهمتجا دق سانلا يراو ثالث يف مكعراصمل ردغ 3

 يف مكعراصمل 016 لا اورفنا هتوص ىلعأب خرص مث ةبعكلا روظ ىلع هريعإ هب لثم هلو مهانيف

 ا اها رات م دا كابل حرمدف سبق يبأ سأر ىلع هريس هب 0

 [ماحداالإ اهرود نم راد الو 50 تع نما تسب ا ا للا 10 1

 واق سابلا جرح هت دخل اهيرك دي الو اجتك ف ان تاو ايؤرا هدشه 'نا نساعلا كك ةقلخ اهم

 شع ها ديلولا : كنف اهايإ كو اه د اقيدص هل ناكو ة ةعيبر نإ كف ني ديلولا

 ماه نب لهح واو تيلات فول تودعف ساسلا لاق نشب رق هن تندحب نحكي

 كح ولاذأ لس لل[ 111 لاق ليج ىلا اكل ةيناعئايؤرب نويدح اوم شيرق نم طهرو
 فان دبع يبان لهجو.| يل لاقف يدم تسلح د هيلا تلبقأ تعرف املف انا قاف كفاوطا نم
 لاق ثأر 0 تلق ةكتاع تأر يتلا ايؤرلا لاق كاذ امو تاق لاق ةيبالا هله مكيف تثدح يتم

 1 عار فا ا ا دف ا انما كل كَ مضر امأ ا 2

 كفاثلا ضع ناو: نوكيف: اقحب تلاقام ا ثالثأا هذه 00 0 0 2 اا '

 اوف ساعلا لاق ترد فتن لعأ بذكأ م <01 ىلع انك نيكل يم كلذ نع نكااو

 املف انقرفت مث لاق ًائيش تأر نوكت نأ بركتأو كلك دست ننال يح و 0 ا

 ا
:. 

 يف عب نا م[ مل متررقأ تلاقف لأ باطملا دبع ىنب ند ةأسعا قا

 تلقق هلأ وتقر لق هيمو س  اننك يش ريغ كدا نكي لو ع 2 و ءاسنلا لوانتيو مكلاجر

 هولا قا كرد كاف ءو.كتتك ال داع ناف ل عرعن لان ميأو ريك نم هبلا ىفه ناك ام
 تا ل لا أ ا ع هلم ىف دق ىرأ يذخم 0 ا نه ثلاثا
 اي الحر ناكو هب عق واق ناك نام ضعبل دوعيل ةئضرعلا ه 1 ني ينإ هللاوف 5 رف دحسملا

 هلام يش قي قلق لاق دتشب دحسالا تاب وحن جرخ ذِإ راظلا ديدحت ناد الا ديدح هحولا ديدح

 يرافغلا ورمع نب مهعض تود عمسأ ملام عيس دق وه اذاف هئاشأ نا اًقرف اذه لكأ للا هنل
 الك رد ع ذك فرح نب نايف نأ عم مكلاوما ةميطالا نشيرقرشعماي يداولا نطبب خرصيوهو
 لاَ سالا نم ءاحام ىنع هلغشو هنع ىناغشف لاق ثوغلا ثوغا اهرككرد نأ ئىراد هءاحصأ يف دمع
 ريغ نملعيل هللاو 0 لاني هك نركت نأ هباحأو دمم نظبال اولاقو اعارس سانلازهجتف
 ها لح ف شرت تعواو الجر هناكم ثعاباقاو جراخاما نياحر نيد اوناكف كلذ

 ل 0 هلطال ناكو ا نب ماشه نب يماملا هباكه ثعبف فام ناطمأ دبع نب بهوبأالا دِحأ

 قولا ا هنع جر هثعب هنع ئزي نأىعامب ٠ نا نا هيلع هل تناك مهرد فالا

 انإآلا ني ةلكف ماشه نب ىصاعلا ىماق تيل اكلا ناو 5 <ذف 0 اذكه

 ا ا 1 ا ا اسال ل 00



 نزل يؤول ا ا بال نا لا
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 ماخلو ةرمط 38 و # مهنود لتاقب نأ ةبحألا كرت

 فيقخ هيفو رمدئللا لمر فيقح هيف ءاليملا ةزعلو يسرا وأ ليقث فيف> يملا ىحي هانغ

 لاقف ذئموي كرمش٠ وهو ماشه 3 5 2 باحأف قوكلا حرا نواره 0

 دب خ رقشأب يدرف اومر قى + 0 ا نأ

 يدهشم يودع ررضيالو لك #2 ادخلو اناقأ نا يا تملعو

 0 مول باع مط ًاعمط ميهف ةبحألاو مسهنم ترفف

 يلح دنع( ارجل ) ملفا وه لب لفوز كن 1 لوأ ليقث فيفخ يبصوملا مهاربا هيف ى
 ثعشالا نبا راص امل لاق سنوي نع مالس نبدمح انثدح لاق بويانب ناملس ينثدح لاق 0

 مامحنب تزاايف تيان ناسخ لوقب لل زدلع لسد ىلإ

 مالو ةرءط سأرب اينو * نود لتاقي ناةحالا كرا

 لاق لاقف وه امو لاق ماشه نب ثرحلا هيلع درام ته.سام وأ ثعشالا نباهل لاقف
 نر 0 : 308 -- 3 0 تكحرام 0 أ

 يدهشم ىو #2 اذ لتاقأ نا ينأ تمل

 دصرم موب باع مول اعمط مهف ةحالاو مدهع تددصف

 رارفلا مح يتح "يشلك متاد> برعلا رشعماي ليدتر لاقف

 م26 ردد ةاَزغ نع ريذلا رك ذ عمن

 لاق ةملس انثدح لاق ديمح نبدمع انثدح لاق يزاغاا يف ىربطلا ربرح نبدم اهرب ( ىنتثدح )

 ينأنب هللا دعو ةداتق ن 1 مداعو يرصهزلا م نو ىنادح لاق قحسا ندع ينادح

 دحنع نع اناملك نم مهريغو ردب ةوزنغ نع نامورنب 2120 0 دو 0 ن ا

 18 هللا لوسر عم امل اولاق ردن ثيدح نه تعوس امف مهثيدح عمتجاف ثب ثيدحلا اذه ضعب

 < للاوما مف شررق ريع هده لاقو مهلا ! نيملسملا بد ماشا م اليقم نايفس نأ !_سو هيلع

 اونظير مهناكلذو مهضعب لقثو مهضعب ف شن سائلا بدتناف اهومكلفتي نأهنلا لملف اهلا اوحرخاف

 لعءحو 0 ه ادنيح مدقتسا نايفس 8 ناكو اير > ىتاي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ |

 نك نق ناسا يح اذ ا لاومأ ىلع ًافوخ ا ىقأ نم لأسيو رابخالا 0
 00 ور نب مغعض 0 كلذ دنع 0 كريعلو كل هباحأ نفتاسأ ادع نأ ناكرلا

 هباحأ يف اب ضرع دق ادع 5 مه ربو 5 00 ىلا .مرفتسن ث رك َ نأ ا 7 9

 يلوم ةمركع نع مهنأال نم ىتثدحو ( قحسا نبا لاق ) ةكم ىلا ًاعيرس ورمع نب مضمض جر
 مودق لبق سلطملا دبع تنب ةئتاعتاردقو لاق ريبزاا نب ةورع نع نامور نب ديزيو سابع نا

 ( م ينال عل



0 

 00 ىدوملا قى را م اق اها ىنطعا هل ةيفص و امو ٠ نصحلا ىلا 0 يدوم انءاحخو

 5 رمان م ةيمر نشا ىوقأ ا ناف هب 0 تااقو 0 كح 9 كر تزجا 5

 0 0 لك ناك لاق يدقاولا نع + ينثدحو ريبز أ لاق * هءاحأ هب بعرب 3 دير

 دشن تان ن.ناسح نأ عمس ا يدح نع 1 2 ىنثدحو رسز اا لاق هدب ترض, نأ 25 مْ

 بو هيلع هللا ىلد هللأ لوسر

 عاطق حلملا نول 0 مراصإ 2 قط موقلا 0 تودع دق

 نع ذة
2 
4 

 عاقلاب ىهنلا نول ل. ةضافضف * ةغباس فرسلا دام

 | لاق د هندح 5 ع هئفص ند كد هانا نظف مو ةءاع هللا ىلص هللأ لوسر كت لاق

 ءاسنخلا تد_>وف ناسبذ ينب ةغباب تح تبان نبا ناسح لاق لاق نسحلا نب دمع ينادحو ريزلا

 لاق *# ةءاكمل

 ريع قرح لاق قيدصلا 0 نبا ن 0 كيع 3 ةيالك 3 لع كل د © ينثدحو ريف زر 3

 ملح 8 تحل ناو عاقل كنا لاقوة ل نم تماق نيّح ورع تنل

 ناس> هل لاف هر ع 0 0 ا ا نا اسد لع فقو هع طخلا نا هاشم نم دحلاو

 لاقو لاس بضغف ع 1! ب ىراذ 4 مك لاق 0 ل نا هه عملا تك قر هبال وهو

 نيح كْنم يلع نرخ ا دك اه لاق ل د لاق كتدن 5 ىلا انعالا اذه مالك ىلا اوعمسا

 سايعلا نب ع 0 )تاس ١ ضم نا لاق املا | لاو كل هش ا تت

 ديذايف ”دح لاق دشن هللا د.ع:انثدح لاققرزلا دوءسم نب ندا دمحم ىتذحا لاق يديزلا

 رقلا صعءا ىف ا لاق ريد ريل يا ؛ ردح لاق ربيهز أ دما و لاق ىلع نإ 0 ا

 7 5 ايريشاف 1 كس 0 02 ه4عمو مأش اعلا راخ تدب ةياهاملا ُّق ثبان نب ا لد لاق

 م مان قى 0 5 6 | 6 شيلا هر رامخال لوش لا عم ها مخ 5 ناس مانك ابر م

 رذدتعاف ها ع هنأ ماعف ينعالا تى ا 06 تيل ف مكس م اهاك راخا رح يرشا

 ا لاق هيا

 كطقمَو أس راءخلال نودع د ةدرب لطظ مهثوث بارما م

 اذه طرد و رفا وناها #2 اوعّشا اذا مار 5 رش 0 و

 ادغ مممادت دمك 0 نا 2 5 اد تاق 1 0

 ادد اتق ىداحلاو كشسم ا ئم 2 معو لود ترفلأ مهثج ناو

 0 آر ايو الاكل 12 |هذاح قارا ءان'ال وح 0

 اددّقت دق ا اهنافكل ةحابيدب #* هدخ قدامو يمس فارع ذو

 د ََء ةيزار 3 ءاشه نادر 1 ريد و مع رذش ردد ةءقو يف ا نناسح. اطوش هدم ضقلا راهو

 كوش امفو ماشه 0 لجهد ينأ

 سس و رص

 ماشهن:ثرألا يحامتوجنف .* قتثدح يذلا ةيذاك تنك نا



359 

 يب#انأ 1 يط وس تعفر الث #* هتلق ىنع ءاح دق ام ناك نافذ

 أ ءاشح نع انياحأ ضد ,يندحل لاك ىمح نعصم ند لاق د زيب زلا انثدح لاق نرسحلا 0(
 الاهم تلاَقف 44 ا 2 ب 00 ةزانحم ف 1 ك0 01 2 كاف هيب نع هولرع نا

 لَو نكت تلاق لوذ ىذا 1١ نبأ نأ
 ْ 2 ينم دس 2 ضرع "# يي

 |١ اسدح لاق برح نب ناماس ن 2 نلع دمحأ ىن > لاق دا ا كا نسا ) 5 (

 : كا لوضراب كاقو منان طب ل نع فو نعد

 لاق ُ يرعصدل و ا نكد الوقم هب يل نأ 2

 ءال دلأ 2 ع يرو د هق كعال لوقم اكل

 ْ قدحسا نب دمحم ىنثدح لاق ةملس انثدح لاق ديمح نب 32 احد كاد ربرج نب دمحم ( ا

 ٍ ندح عراف 2 ىلطلا ديع تى ةيفص 3ك ها نع ريبزلا ََك هللأ دنع نب داع نب ىحب نع

 لحر ان 5 تااق نادصلاو ءاسفااو هيف 0 ا ناكو تااف و 30 06 ا أ ناس

 ٍ هللا ىلك هللا لوسر نيدو امدبام تعطقو ةظ ! رو ومب تب راح دقو ندا فطن 0 دوم ند

 ٍْ نوعيطتس ال مودع روح نود ماو هللا لوسرو انع عقدي دحأ مهنيبو انني نال هءاع

 نصحلاب فريطل ىر , م يدوولا اذ هانا قاسسحا تلققا تلاق تا انانأ دا موع اني لا اوفر نأ

 0 لود رانع لغش دقو دوهب نم انءارو نم انتاروع ىلع لدي نأ هنمآ ام هللاو يناو

 |١ بحاصب انأام ت تفىع دقل ناطملا دنع .ةئبااب كل هللا رفغي لاف هلّقاف هم ل هءادكأو 2 هلع

 ٍْ نصحلا ند هلا تل د اوم تو م تزدتحا 6 002 أ و كلذ كاق ا و تااق اذه

 هناف هياسأف هيلا لد ا ا ةف ندخل ىلا ثحدحر هئم تغرق أءلق 2 قى دومعلاب هّنب رمضف

 نسحلا ( ينريخاو ) بلطملا دبع ا ةحاح ند ةيأسإ يلام لاق لدحر | الإ هيلس نم 9

 1 0 ىَدَح نع اص ْ ىلع ان لاو رو ا لاق ريهز نب نا 0 لاق قع 0

 ءانلا 2 تل نإ 0 مطأ عراف ف 00 تدل ريب زا "١ نينا ناك لاق ا نع بتوءصم نبا

 ْ اكو و اراض تا نا ناسح ائعمو ربب أ ال واس أ نب ر منو قدا 6

 : ف نيلاب هن رمضف دب ولا ىلع لت ىلع مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باح له اذاف مطالا

 || نيح دهاحم 0 2 ناك مب هيششي ا رق 1 0 قت دنولا ن نع زاخنا نو كرسشللا لت اذاو

 : يناف ر اضن قدح كقنع ىلع ىلع < هل كونا نيس 86 5 ا وهو ةحاس ينأ ن نأ رظأال يفاو نح

 أ ىلا رجال او لاق ًاضيأ را ءذه ةلدتلف فر نإ أ 0 ذاق لاق تلون اذا كل ١
 يم 2 + ةماسيلا نإ 1 قاعىف دع تاققدع ام 0 2 .ًالاقف 2030( ردعبيبأ | 5 كا هدا 1 اعم 3

 ْ 0 نبا لاق *.هيوبأ يل عمجيل لو بيلع هللا ىلص هللا لور نا هديب يسفت ىذلاو انآ لك
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 ممشاه سسممسس سس ببي بيبي ساس يي بيبي سل سس

 868-022 ا اداب بباب بج هدا7ُ7ُ 222سم م م م م ممم مم م ممم ممسسسسو

 هبررملا ةذعسلا نه هطقاس ةللحا هذه )١(



 كلتا

 ةكثاع كناكو لاق دع ناس نب هم دنع هل تداوف ةيطنق 1 ني ريس ا )١( هتبرضض 8

 3 كلذ كل لق ءاسنيا يفلاب ال رودح وه اذاف لطع 0 0 0 نع لكم دّقل كلوش
 5 لاق 0

 ْ ةيشباع يق لاق يذلا نم رذتع ناسح لاقف ة هيتع نب بوقعي نع هتياور قف قحسأ

 : لفاوغلام وح نم يثغ حسصتو #* ةيناب نزاه نازو ناصح

 نخلا لأ تو عفر لاق ا ومتمع زدق يذلا تلقدق تنكناذ

 لذا نار كلا كوضرتل ال يترصن وميدق نم يدوو فو

 لحام يب ؟يرصا لوق هنكلو * طئالب سيل لبق دق يذلا ناف

 لاقف لطعملا نباهب لعفاع تبان نب ناسح اهث الحر نا نب دمحم ينثدحو ( رييزلا لاق )

 ماطخاب كسار داق لأ" < ماس نهلطحملا نبا ناو

 ربا لاق مصاع وبأ انريخأ لاق ةبش نإ رس( اد لاق: رضو ودا نيرعلا نع ن ١ دحأ (انريخأ )

 7 ظ21ذآ]آ00010آ00آ0آ]] هل 4

 نائاسعا ةكناعو مكح مأ اممءوةشنام عمتفاط | اهنا نع عسا بلا نب نع ىربخأ لاق رج 0

 لاق دق نق نمسا ةيرفلانء| تلاع فوط وهو 525 ع ا أن ارداف تلا موزع 6 ن4

 ءازا كاذ يف هللا ددعو # هنع تيحاف ادهم 0

 ءاقو مكنم دع ا ل #2 قدي هدلاوو يأ ناذ

 00 نع دلك مهاربأ ىنثدح لاق رهز ندا ع نى يرحل

 5 هللا هل دب نا اوحرال ىلا هيف دازو كلذ و4 ا 7 3 تنا كلان دم نع ةنيع

 همة اي نع نارمح نب زيزملا دبع نعريبزلا | ا ل

 هثييسف ناسح هك تديلاب ةشئاع عم فوط تدك كلاقما نع ناهام نب فسوب نع دلاخ

 1 لوق. ىذلا 0 هل بت تاق انف تلاع

 ءاقو مكشم دس مح .ض رعل د يضرعو هدلاوو يلأ ناف

 كوش يدلا كلو اكيد لك 1 كلاق كيف لاق اعب هرج ألاو اينادلا ف هللا نعل: نم سلا تل
 لفاوغلا مول 0 حبصأ و د ةرب رام نازر 0

 نب ناوفص هبرض يتلا هّتبرضيف ناس ءاحربب اطعا ملسو هياع هللاييطهللالوسر ناهلوق )١(

 ريبنال هللا همحر جرفلا ينأن م وهس اذه همالكإلا لهس نب ةحلطل الام تناك ءاح ريب ناو لطعملا

 نوبحتامت وقفنت يتحربلا اولانت ناتلزت املف هنع هللا يذر ىراجتلا يجرزإلا ةحلط ينال تناك ءاح

 لاقف ءاشثح اهعضي نا ملدو هي هيلع هللا يلد ةلر ل ءو هنلا هلاك حا ترن 5 اع د ايعر ق1

 وبا اهمسقف نيب رقالايف اب اء نايرأ مو هيلع هللا يلد هللا لوسر لاقف حبار لام كلذ نا خلع خب

 اناو نمك نب يندب ىأو ناس اهلعش كلام نأ ىن ا نع ةياؤر 5 همع قبو هراقا يف ةحاط

 يراخببلا نم ها + ايش اهنم ىل لمجي مو هيلا برقا
 720- ت . هنحم ب استفستو



0 
 0 اا ا ا ا 22 2 2 22 2 ا م يت ب تت تت تت

 دلوال ءابالا كرام ريض نم * ميل ثكرتدق ينابىب غلب

 دربلاكيسقلا ْق ناكر ضيلاو د ةعراش لحتلاو ةله ساو رادلا

 ناوفص أدغف همالك هيضغاو ىموق مالسأ ىلع تسشن ناسحاي م هيلع هللا ىل5 هللا كو لاقف لاق

 ناوفص كاقو "فشلا هب رصف ناد لع ىلتلا لطفلا نل

 عامي تبل تنجب وهاذا مالغ © ىباف نع كنيشلا فاح 5١
 سس | | يبي سس سسسيسيي إ إ-إلس

 نب ةياعنإ ةكزذ ىنأ نب ةئراح نب ماد نب ةدابع نب دعس ؤاح من 000 ناوفط له فوت

 ليقم وهو صاع نب ورم نب ةيلع”نب ةنراح نب جرزألانب نمل نن ةدعاجو جرزألا نب فقط

 هللا لور كلذ ف 2 0 داَقف اولعفامو ناس> لمثام هل اورك ذف نيتبرقلا نيب هحضان ىلع

 لإ لوسرو كيدنأب نودحات | ءاررط ملغ عاطقناو لاقو ضرالا ىلا دعقف ال اولاق سو هيلع للا ىلم
 هللا لص ىبلا ىلا ءا هالخو هاسل 0 ل اق ناو مكيناروظ نيب سو هيلع هللا ىلص هللا

 قاواحا ءاحالناخ لاذو هللا ءايكا كاك 00 هيلع هللا ىلد هللا لوسر هل لاقف سو هيلع
 5 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ضرعاف !واعقق ءاضرأ م هيلع كا لاوس ىلا

 هب اوفرصناف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ضرعاف ةيناثلا هيلا هوو مطاس مث هودرف

 كلذ لك نيت كب انثج دق هل اولاقف سو هيلع هللا بص هللا لوسر ىلا يب اودوع مهل لاق مث
 تنأ يأ اب هللا لوسراي لاقف اولعفف اهدحو ةرملا هذه هللا ينوامحا لاقذ كب همر افخر

 4 يلو ظفحا ا

 ءازهلا كاذ يف هللا دنعو * هنع ا 7-0 توم

 ءاقو مكنم دم ضرعل * يضرعو هدلاوو يبأ ناف

 ل دلا كوعر كلو عا قرات تأ نيريس ها بهوو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىضرف
 ىلص هللا لوسر نا رك ذ هناف ( ىرهزاا اماو ) بعصم ىنا ةياوز هذه * مهأر .| لو هب هيلع هللا

 هورسأف ءوذخأف 0 ةاقنايسح كله ناف ودع مه لاق ناسح يئماسلا برض هغلب امل م هلع هللا

 لاقْف4ءلع اونأف >حرلا اناخرا لاَعو مسملا هموق يف جرأ 2: ةدابع«نب دعس كلذ غابف هوقنوأو

 مث وكر صن م 1 0 دقو مو م هيلع هللا ىلص هللا 00 ىلا متدمعأ

 مث ةلح ”اكف هلهأ يلا دعس هب جرم ه ا * لاتق نووكر ذك ىد هلع انا ل !اولسرا

 كاسك نم لاقف هيف ىلصيل دجسملا لخد سو هيلع هلل يلي :لا نأ نيل ةفزعأ ىلإ دمع هلا
 نإ دع ( ىتالحتو 0 5 هدادع نأ كعسا ىف انك لاقف ةنحا تاع نم هللا دا

 نب مهار نب دع نع قدحسا نأ نع ةملس انثدح لاق دي نبا ىنثدح لاق ىربطلا ريرخ

 مويلا هليدح ىن 2 ؛ رمصو حو ادع ا كوع ءاطعأ سو هيلع هنأ رجدشا رنا 0

 ال 111 ا ا 11 71641 د د دوال للزب 1120001 فال طور زال مالو ا 1 دلو لااا ركب تكا كلا 11ج ا ا ولاا 1 كلا اج اال ااا 172511 رو وك 9 ! تح

 100 د رك رس ١ نم يرد“ 2 ف

 كاسح اهاطعإأف 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلإ اهب قدصت لوس ن ةحلطل الام تناك ةئيدملاب |



 ا

0 

 هيقلف جرزْلا نبثرلا ىنب راد ىلاهب قاطناف هقنع ىلع هيدي عمجف ناسج هبرض ىف لطعملا نبا

 هلمن دق الا هأر اذ هللاو تف 5 122 برض كيححا اا لامع | هام لاقف ةحاور نب هللا دع

 لاقهلاوال لاق اذه ن٠ “يشب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل ِ لح ةحاور نب هللا دنع هل لاف

 اعدف هل كلذ ركذف 6 هلع هللا يلد هللا لوسر 15 م هقلطأف لعل ا تا دق

 ا لاَقف هّدب رمضف قاحمو يئاذ 1 هللأ لودر ا لطعملا ن | لاق لطعمملا نب ناوفصو 2

 لاق 53 00 كحق هللا م ماده نأ يعوق ىلع 0 ني هاني 1 هلع هللا يلد

 لع رار ءلا درع نب 0 ) ص ( هللا لوسراب كل ض لاق كباصأ يذلا 1 ناسحاب 0

 نب دعم 52 مهاربا نب ليعمسا اند لاق ىنئادملا ينثدح كاف هيكحا نإ 07 د

 رعب علا 1 دارو كلذ لع راحتلا ىف , لاحر صل لَ ا نش ا ند 0 هنأ : نع :قحدا ا

 لاق لاق ىلع كَ ناسا 4 ع مف يريبزلا توصم ا ماع هقفاوو ةدايز 0 هلا ىذلا

 ل د ا 3 تءصم 2 6 :لوس 1 اق رك نب ريدر | | 1 لاق ريهز نب 0 3
 ي

 نايسدك كلذ 0 بضغف مطوخ نوه محو هل 3 اوعزانت زامل نس ر>اج 0 ند هتف ا

 قحسانب دمع :انثدح لاق دما د ان ريخنأ ايف ىرهزاا رك ذو * رعشلا اذه لاقف
 نأ 5 كَ

 دعل ةاحل 0 اذه نأ 0000 نان ءةيشع نءىسو وم نع حبي 15 نع دم ان5ح لاق يبيسملا

 هللا 0 0س رشإ هأدعهح جرد ” هاحهح هيأ لاق رافغ ىف ند 0 ناعح هيأ 1 لحر

 رام و 0 4 و كاك ىلع دح وذ ءانلا عدرا امة 3 مو هأ ع و 0 هياع هللأ ىاص

 غابو انسولتا ا مه - مهانيوآ هنانو زحام اذه لولس" نا ىنا ن هللا دبع لاقف اولتتقاف اوءزانتف

 نذلالك امقلا كك 6 اهملا دب رب 5 لاق راصن الا ة هب *ذأ| نيدو هاحعم> نيب ىذلا كنان 0 ناس

 ىرهّزلا نود تود دبا ور ند هاا لهو مالسالا 3 1 6 هللأ ىلد هللا لاوسر ىلع أومدق

 ليلا 4 ه4هضصرب دعا قار ملا نبا و لاو ككادقوأ يي بالا ى ثم

 ا نس ا يفك ىل اددع د ةيداهم 0 كومو

 هج كلل نار يا مشل نم ناكو / 2 ا نمدما كلك 3

 دوق الو اذن هيف ةيد نم # هلّقاف وكس خلا ل تكلل ام

 دبز آان ربعلا يعءررو لّكظطغف #2 ة.ماش حرلا بم نيح رحبلاام

 دربلاض راعلاي رف ظيغلا 00 نري كا ئ ِ هسىلغاب و

 دم تاكا تاون وح 2 ذاذ شي رقامأ

 دمدلادح اوال رك اودجسيو نإ ةلزدعيزءااوتاللا اوك ريو رسو

 سوماق هأ سباح اهدحاو وأ يحتأو اهل فررعلا ال ه>و 5 نوقوفتملا سيبالخلا )1(
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 . : : عا
 كزعم ىيسراف راح هل اناو كي وعدد نه ينم ثمنا لاقف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ينا |

 ىلد هللا لوسر ىلع ثر ا مدقق ىراصنالا اولتقف هريشع ثر طا ترد راك الا ى ء الحر

 ألق هل يعدق ناسع ىل اوعدا لأ لاف هينا ىف ا باؤا ال مال سلا ةيلع نكي لحود هلع هللأ |

 دا طا قلد

0 51 

 500 تنس 00 # هش كف ردغلاف وردك نأ

 ملسو هع 2 تال كلا يدأف ةرافخلا ةيد كيلا ىدؤأو دمي يف :عةففك أ ث رمل لقا

 ١

| 

 ا

 ره 3 م ََح ناف مكنم #2 هراح ةمدب ردخغل

 هد شور ءشنلا ىلا جا ك2 ضو هر نك كب 1 ان دقي لاقو واقعا هيد كاذكو ءارشع نايس

 لاق را .ىأ ربا ينثح> لاق ةبعش نب رم انندح كو زيزلا دع عن ادعأ ( 217

 هلأ ىلا 3 0 نإ كاس ناك لاق دلاخ ٠ نإ فاطعلا 8 لاق هو قف هلأ دبع انندع

 5 ا م 0 وهو اموي َلاَقَو هيلع قنوساجن ١ |طاس 0 لل عضرو هل باحتأ ةعم ساجنو قع

 . 0 قوماف برعا نم هو هيلع هلل يبس يتلا
 دللا ةضرب 5 ةعلر هاا نباو د و مك دقو اوزع دق سب اا 9

 0 ناوفص لف عراشب لك 0 راك اال نو لا م وال كلذ علا

 أورفف هم>و ىف رشاا أوف ىع هوأر أمل ةهقيس طرتخاف مما جرت مم هللأ لوسراب كل انأ طعما

 هك هياع هللا 0 ها نأ انغايف لاق هنا قافو هرمضأ هدب ةاحاك كان كرداو .اوددبتو

 هل لاَ يذلا وهو ع ةيواعم هأ انف ل كلذ دعب ةيواعم نم هعام و اطئاح هاطعاو هضوع

 | يتلا جد ةثاع يفو هتف هلاَق ليوا برض اغا ا 0 دقو ئرادلا رعضت

 11-0 )هب ةنملا دال لع ىدذلا وه ناوفص نال كفل نه ملعسو هلع هللا ل

 نب بوقعل نع قحتا ن 5-1 نع ةعاس انثدح نا نب د دس ل نب دمع

 هخأب نيح كف الا نم هب هفذق ل / تن نب ناتنح طعما قب ناوفض صضرتعأ لاق هش ع

 لاف يضم نه برعلا نم ا و لطعملا نبان ضرع, 8 لاق ناسح ناك دقو هلاقاف ا

 دإبلا ةضرب ىسمأ ةعي رفلا نبا او او رثك دقواو نعدق ةسسيالخلا ىسأ

 دسألا نئرب يفا 6-0 00 2 ةيحاض تنك م هما تالكشدف

 دوق الو ا طعادل مق ةيد نه * ا د يذلا ليتقالام

 تيرا ريش كا لئذعيف * ةيماش * مي رلا كيم ناخ 7 /اام

 دربلا ضراعلا ي نفك يدا سلاب# يلرصت نيد ىف نلعب ل

 لاقو هبرضضف فرسلاب لطعملا نب ناوقص 0

 ىعاشب تسل تيحوه اذامالغ * ينناف ىنع فيسلا باذ قات

 3 ع قدسنا نا ده 9 ةعاس 2 لاق دم امدح كاك رير نى دغخ ( 25-0

 اوفس ىلع ف جرزألا نب ثرداب اخأ نساهقلا نب نسف نب تان نأ ىلا ت را نب محارب

 101290011222777 جا
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 لع داتا وسلا قى ركل لاو دكر 2 0 ا هللأ نذاب تدهش

 #« 2 لدعف مهف للانيدب موقي * هنولذمي ذا فاقحالا اخأ نأو
 د ليقتم هند يق لمع هل * اهالح 2# نأ كو

 تمس وك يسوهيلع هللا ىلص

 ى-حو 6

 0-0 /ايذدنع ن 0 ا 0 وهلا ىداعيذألا نأو

 ردم سا نك نق !مود نمو * 1 ناعب نم عزإلاب يذلا نآو

 2 0 1 لا لإ ليه دم تام ربالا هذه يف ىنغ

 ينادح 1 رح نب ريهز انثدح لاق رمح انندح نددعا ب كيم ا

 انثدح لاق ىلحعلا ى 2 نيادحأ + ينربخأو قورسم نع يحّذدلا 0 نيمالا نعر

 0 ل لاف واو رح نع يحضلا ينأ نع 2 نع ريرج انثدح لاق عيكو نب نايف

 لوي وهو هل 0 ينرب وهو 0 اهدنعو ةشئاع

 لفاوغلا مول نميثسغحاصتو # ةبيرب نزتام ناصح نازر

 يذلاو لجو نع هللا لاق دقو اذه كيلع لخ دبا اط تلقف كلك كسل تنأ نكل ةظئط
 لدم بهذ دق مظع باذع يف هارت ام تلاقف ملظع باذع هل مهم هربك ىلوت

 0 ”دح لاق سيوأ ينأ نبا | ::دح لاق ىضاقلا قحسا ن جان سا ا كاف عيكو فاخ

 0 نع ضاع ف 1 02 0 نع ًاعيمح يا ”دح كالام نب 0 00

 ذا هيلع امهعفر دق عراف ىلا هياحر دنسم عحطخغم ناسحو تباث نب ناح دعو :

 ةعاشلا :ترغ ةكحاق ناكح لاقد ؤهامو 00 كلام لاق ةعاسلا مكب مام مت را

 لاق يه امو انلق لاق ىنا> زق لاق وأ يف :مدصق عراف نيبو ل

 اوعمستو مكتاذآ اهل اوغماف * ةجج 0 0 ١
 مع دن تيللا اندح 1 عكد 00[ هو نفل ند احمف ورغ ىلأ نب كلام لاق

 فوقك وهو ل لاق ىرتتعلا ءرج نت ءالاعلا نع دع كا ء قظنحلا

 لاق مث ةرفز رفز ذا

 مدعم حم حش هب ليكي عاص * ةليمح لب اهرفاح 0

 مدقي ن مد معيزرو دبع * ا نه عجاشالا ىراع

 ثعب نم لاَقف مهرد فالا ةسمح هيلأ ثعبف 0 عمشل هنم امرق سلاح ةيعش نب ةريغملاو لاق

 ظل كارلو ل ا عمحس ةيعس ش نب ةرغملا لاق اذهب

 وا 1 10 دا قل  كقرغات كر 1| ءاح لاق 20 مدحت لاق ةش نا .رمع ايد

 0 ناكو. لاك هَل هرغشب رحبلا جرم ولأ ناسح رعش نه ينرجأ لاف و هيلع هللا

 نب نسحلا 5و ىدعالا ن ع ا جر نع يدل دنع نب دحأ هب ينربخأ ايف كلذ

 د با ااا ااا ااا سوو سسمسساابلبمممماببمممممماصصصببببمبصببصبصبمصنسسع + 3 تسمم همسي م م0ي سس سس هس هس سس“

 فوع ل ثراعا نأ تكل يمن ينثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ريهز نإ نع لاق ىلع



00 

 عب مويس يندال قيس لكف د مه دعإ نوقايسسانلا 2 ناكنا

 2 طممىرزب . نوعمطإ ال د مهفع يجولا قى تت 5 عا

 | 0 مفتاعزلااذا ةطاكىعو ودس ب رحلل نومسإ

ْ ّ 
 عدف ا قف ةشنإ د 0 عنتكم تولاو 0 0
 ار 0 كرمه. نكيالف نأ ع ون 17 مم 0

 عيشلاو ءاوهألا تقرش 0 مهدئاق هلل كوس مود ل !ٍإ

 مح كتاح ناحل دارا ام هرزاؤب بلق 0 مط ىدها

 مهلك ءاكخأالا لا ماو

 مساوملا راضتحات قو اوء.تحااذا دع اضف سانلا م م ثحصح كانمأ

# 

 د

2 

# 

 علسلاو باصلا هيلع ضاخي امس * مهوادع كرئاق مرح يف ناف

4 

23 

# 

 مرادك زاحبلا ضرايف شل ناو © نطوم لف يف سانا عورف الاب
 لاق تبان نب ناتنح مان

 معارو لعم نم كفر! ير لع 23” هل بضع د هللا لوسر ل

 مئاظعلا لاهحاو كولملا هاحو # ىدتلاودوعلا ددولا الادحلاله

 هيبطعو ان نعاشن 3 رعشأ 5 رع اج ١ هللاو هأ ا لَحلا اذه ل هللاو 0 35 ع رقألا لاةف لاق 1

 ظ ديس هنأ مهلا لاَعْف هدازف يتدز لاقتف هاطعأف داب ىطعأ انتا وأ نم عفرا مع اوص لو كح ١

 اردلا موقلا ك م نواقعيال مهر ايا حلا 1 نم كنودانس نس نإ مهف تلزتف تر ءلأ

 ىلا جورذلا أود ا أع دا درس نا رّقلا نوملعتب 0 هلع هللا ىلص ى 1 اوماقأو

 نور ناكو 2 53 مكنم واع لاقو مهأ 0 م هلع هللا ىلد هللا لوسر مهاطعأف مههوق

 مالع الإ 0 و قع 1 هل 6 6 ناكو هطصه ر نه وهو مصاع كب نيل لاَقف مهباكر ٍِق مهالا

 لاق م ا رم غابف مهاطعأ ط لَ _سو هيلع هللأ ىلد هللأ 00 1 7-5 ّق نس 5 بث دح

 سيقل مهالا 0 لاَقف نسدق

 بصل ملوقدصت مفلوسر 1 دع #2 يعش ءام 31 شزن_ةم تللط

 برمال ءاضغبلا كإتأل مورلاو ف ركتا [ ورا رات د
 بنذلاو ىدععلا لص ادنع رد وه 3 2 دوع ا د52 ناف

 نوحءاس اأو ةريخلا كراد 001 ادمعأ وو >5 اقد لول ست هل لاقف

 0 00 50 كك بيحو زر اونا دح 007

 ىنلل 2 تب 5 لاق ٌ ولاق ا ب لاعس ل روم ا لاق 0 نس يا دع ب لن

 ( عب  يفاغالا - * )
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 لاع توصن اوداذف تارحلملا نيس أوفقوف دحتسملا اولخدف هندملا اومدقف نصح نب ةثايع موعم

 ىلدهللا لوسر مهلا جر انييطخو انيعاشب انئج دقو كرخافنل انئح دقف دمعاب ايلا جرخا فاح

 لاق نيل ىذ ناوي نيرلا يحدم نا هللاو لاقف سباح نب عرقالا ماقف سلحف سو 1 هللأ

 سو هيلع هللا ىلص 0 لوسر لاقف برعلا مرك !انإ اولاقف هللا كلذ ملسو هيلع ةللأ لع

 انيطخو انرعاشل نذا اولقف مالسلا هيلع مهاربا نب قحسا نب بوقعإ نب فسوي مكنم 0

 شاول لاَقف بحاح نب دراطع ماقف سانلا ه4عم ادم 8 _سو 4م اع هللا ىلح ّ لوسر ماَقق

 0110 قا لها نعأ انمحو كام التحت قذلا هلهازوهو ادع لسقلا هل هذلا هل دا
 ددعياف انرخاف نف مهلضف يوذو سانلا سؤرب انس | انلثم سانلايف سيا فورعملا اهف لمفت ًاماظع
 0 هب لوقأ اناطعأو هللا الو اهف راك دا نك ينتسل انكلو انوك آل ءاشن ولو انددعام لثم

 نلاعف نسايم ب نسق نإ تبان ماقف ساح منان عأ نم نيب ا وأ اناوق نم نما ل اونأف

 ا ضع 1 000 عم رك ا نوف ىذق هقلخ رمرألاو تاومسلا ىدلا هل د

 مهةدس ا 0 مهمر 0 ا 00 انل هقلخ نم ل نا هتردق نه ناكف هن رار هلضف 0

 لودر اعدم نيملاعلا نم هللا ةريخ ناكو هقلخ ىلع هضاو انانك هلك لاف ناو ا 0

 نير نضام 0 نورداهلا هر يوذ 0 وق و هباحاق 0 م ه.اع هللا ىلص هللا

 | يسو هيلع ا ىلح هللا لوسر عببتا نم لوأ ناك مث الاف سانلا لضفأو 00 سانلا 2

 كانا لاك لوس ءارووو 1 0 امنألا 1 كالا تاج لاو ترا ١
 0 ردك كوه تيادو هلام انع م هلوسرو 00 0 وئمؤي ىح

 تانمؤملاو نيئمؤدلل هللا رفغتداو أ ده يل وو كروقأ 1 اياع هداهج ناكو هللايف هان دهاح هلوسرو

 لاقف 00 ماقف

 عبرلا ل 0 انفو كولا انف. * انراش. يح الف كواملا ن

 5 قدرا ال اع ماركلا اذا * ةعراقم اهانز> مراكملا كلت

 عبي رملا لضفو تاهلا دنع *« .ياكءايحألا نم اندشن دق
 ار رمل !ايلاذ نال راق < الرام ىف اطبع وكلا رخو
 عرفلا رهظي مل اذا طيبعلا نم أواك ألم لالا دنع من 0-0

 عب د 2 ماوس انما سانا ردد :

 ناسح لاكي د1 ل اك اف كنا ل كاكح ىلا ربو ةلعشا نع هساكل نر لجزاف

 عبتت ساسال ةنس اونبدق * واو زوق نه تنامدلا: نأ

 اوعرش يذلا رمالابوهلالا يوقنت * هتريرس تناك نءلك اهب يضرب

 أوعفن موعايش | ىف عفنلا اولواحوا *# مهودع اورض اوبراح أذا موق

 عدبلا اهرش رعاف قئالخا نا '* 6 يد م تال
0 
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 ريب ع 6 ا 8 دود 3 ها تف ةيلاق نع ةورع 0 معلا نع بءصم نبهللا ديع 2

 نوعمست انينذا ريغ كارا يلام لاقف ريب زلا مهعم ا قودع ايطاخ ا و ةردش
 هيلع لزحملو هعامسأ نسف يا هيلع م هللا لودرل ص ررعإ ناك دقاف ةعب رفلا نبا روش ند

 ناسح لاف 'ىشب هنع لغتشي الو ه.اون |

 لدعي لعفلا.لوقلاو هيراوح * هيدهو يلا دهع ىلع ماقأ

 لذعا قلطاو قطا لو لاو ةهده طل 0

 لقريب توما ىلا قاس 1 ةاهشح بر آااتاسد ءتفشك اذا

 لك 2 ف 0 نهو د 11 ةيق ص 06 ما نأو

 لثوةدح مالسالا ةرصن نهو دع هرب رق ينرقهللا لوسو نمل

 لزحيف يطعب هللاو طصملا نع * هفيسب ديب زلا بذةبرك مكف

 لب ذيمادامرهدلا نوكيردلو * هلبق ناك الو مهف هلثم 0

 لضفا ةيمشاولا نبااب كالعفو * رشاعم لاعف نم ريخ كؤان'

 نع ليضف نإ :انندح ناك لعألا تبع نب لصاو انثدح لا لجتلا ىيع نب دعا ( ل
 هللا لس يننلا لاقرا ريت اولانب: + ميظيي هللا مهدوو بازجالا ماس نط الل حسا ع

 هلا 11 رع لاقو هللا لوسرا انأ بدك لاقف نيم 0 0 ّق م1 ساو هلع

 م مهلع كتيعيس هناق تأ مهنا مع لاق 1 لوسراب نأ ا نب ا 3 هللا لوسراب

 انأدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق ندحرلا دبع نبدمحا ( يتربيخا ) سدقلا

 |ولاةف ناس ءاحف سايع نك كا 57 لاق ريدجح كب كيه نع قدحسا يبا 9 نع ةيواعم 0 2

 هذبو هناسأب مل دس هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمصل دقأ نيعلب وهام سابع نا لاك نيعللا ءاح دق

 0 اا 0 لاق ةيواعم 0 م 5 لو لاق راك 0 نم 0 لاق دما نب ا هع 1

 نب لاَقؤ مش || نم“ 0 00 ءاح دق لاَقف ساع نيا لا لحر ءاح لاق نيتح كب ك.عس 0

 د ) رد ( ةسفشنو ها ا م 4م اع هللأ ىلص ةللأ لوسر عم عم دهاح دق نيعلب وهام شايع

 5 زلا يبأ نب ند لآ ديع 0 اللاق ةاكقلا ب جرس ور<# ب 2 ديع 0 لاق ردك 6

 مدع هللأ ىلص يبا عضو مك ّّ دقو مدق 1 تلاق ةثئاع ٠ 500 نع هوم نمانع نع

 هيلع هللا ىلص هس نع حفاك ام سشدقلا 0 ناحل لا نأ لاقو هيلع هساجأو 1 نا

 0 هف نسح كلذ ننال انه هماع : لع هي انك ا ار ا اذه دبز 1 يور اذكه .مسو

 نع كاملا ٠ ند دمث | هددح لاق ريد َر أ و لاو ريهز نب كن امحتح أ 0 لاق ىلع 2 ندسحلا هب

 عرقألا مف الجر نونا _ نوعيس مهو مك ينب دفو 6 هلع هللا يلد ينلا ىلع مدق لاق ها

 قاطناو معالاو ورمحو مصأع نب سقو بداح ن نإ دراطعو ردب نب ناقرزلاو يحن
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 دحلا كزئاجت قدا. ومارك مك ةرهز كانا ثدلو نمو

 دهجلا غنا اب اذا بولغم ءارهسو * 0 هل تا مم ناو

 00 "ارلا فا طيناك * مشاه لآ ىف طف يع تناَو

 اف لاف ةلثن 1 0 0 امو ىلامو سانعلا لاقتف

 ديز هلىروي سيأن يحد 0 نباك الو سام تيس

 انثدح لاق ةيواعم نب ناورم انثدحلاق ىبنعقلا انثدح لاق هش + م دعلاق 00 ) 0
3 3-8 

 هيلعهلل | ىلد يب نا يدم قاما 0 0 ١١ هلع لي ريح ناعأ لاقةدير نبا نع ىماسا| سايإ

 صاع نب ديعس 310 لاق روصنم نب د انثدح لاق رمعات د لاق ا نيعيسل -

 نب هللا دبع ترمأ لاق 7-5 لا ىلع هلا 500 و ينغاب لاق ايا نب ةيريوج ينثدح لاق

 ينتشاو ينفث تبان ني ناس :تّضاو ناو لاف كلام نب 1 نسحاو لاف ةحاور

 0 بهو نبا اني لاق ىننتك نب زها انف لاق رع اند لاق د 2 (

 تلاق ةشئاع َنَع ا نب كاد نت نكد تاع ناو صنع لالد ناك دعني ءكرطأا نإ

 كدب وإلا لا حور نا ىعاشلات ب ان نب ناسا لوش 0 ةياع هللا ىلص هللا لوسرتعمس

 رم انثدح لاقدمحا ( انريخا راس هيلع هللا ىلصهللا لوسر نعو لجو نعمللا نع(١)تحفاك ام

 ةليل مل بو هيلع هللا ىلك ييألا لاق لاق د نب فوع انثدح لاق ةفيلخ نب ةذوه انثدح لاق

 لعحف د ا كييعت هللا لوسراب كسل ناسح لاق تنان نب ناس> نئأ رفس يف وهو

 هتلحار قئاس وهو هيلا عمتس اا عمتسو 4 !بو هيلع هللا ىلص ىلا هيلا ىفقصيو دشن

 0 سو هيلع هللأ ىل< ي :1 لاقذ هديشن نه غرف قح كورولا نع 5 لآ ناو

 انريد ا لاق ليدتلا 1 1 5 لاق رمع انثدح. لاق 0 انربخأ ١ لجلا مثو نه مهلع دشأ

 تان نب ناسح رم رع نأ :تدسملا نب ديعس ىتدح لاق لهنس نأ ندايز 0 لاق يرجح نبا

 وه 4 50 دق نابح لاقك ر ءزمماف ملسو هيلع هللا يلص ل لولا , دسم يف دشني وهو

 ديما مهارب أ انثح لاق يدلابطلا دواد 2 ان دح لاق 1 ) ع )ر# قاطناف كنم ريخوه

 هللا ىلد هللال وسر دسم يف دشني وهو ناس> ىلع ره رم نأ مسالا نب دمع رع نه رلأ نع

 ري لاق دا ( [نريخأ ( ملسو هيلع هللا ىل< ي لا ديري هنا تماعوهيف دازو هلث» 00 ملسو هي هماع

 رم نا 0 نإ 5-5 نع يقيرفالا ن 5 كلا ََن عاحش انكتح لاق متاح نادم اندحت لاق رمع

 ءاغ 00 اترك لاو أ حا الدو هيلع هللا لصدهللا ل لوبسر دحتسم 5 دشني وهوناس# م

 كلنم ريخ وه نم دحسملا اذه يف دش 2 0 رعتل هللاوف ر ,اي كنع انعد ناسح لاقف ريعنلا

 نب زيرعلا دبغو ءالعلا يبأ نب يمرخلاو ير ل ندم ( انثدح ) رع هقدصف يلع ريغي الف

 اق وع رح هن مورا انيدعب لاق راكب .نب ريب ّرلا ا دد> اولاق رغ عاج قا لدم

 ةياهملا ند هأ هانعع وهو تشانيوريو هح ولا ءاقلت ةعفادملاوةبراضملا ةكلكلا (0١)



 (ه)

 انندح لاق. كاك نإ رز هاا انثدح لاق ريهز نب دمحأ انئدح لاق لاق يلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 ناسح :رعش شرف تدشنأ امل لاق دابزلا يبأ ف نحرلا دبع نع ىجمدالا نع ناماس نب نا

 نب !, بوقعإ ن : ىك نب دمخ ينثدحو رييزلالا * هفادق 4 يأ نبا هنع باغام 1 انس نيل

 0 لاق و م نب دحو 0 3 لا 0 أندعت 0 3 لاق 1 نولوش 0 هلوق

 ن دمحم ن دلاح نعدعا نع ةلاضف نب لج ىنادحح لاق راكب نب ريبز كك لاقريدز نب نيم

 سانا هاا ين لاق ضابش- نإ سيق نك تبان ىادم نا ا نا
 نيبو تلا ىلا مش كلذ يف لاقو نسا رك ردو راصنالا ةضئانم 1 ًاكهاودعمب نأ

 يموسلا ئرعإ 0 نب 1 دبع ةئيدملا مدقف مدا ء ءاح اع ةياهاجلا نع هللا مده دتو ناغضلا

 تس! ل 18 م هل الاقو شدع>» ن , 00 يبأ لع الزنو يبراحا م'ىروفلا ناطخلا ن رارضو

 ديلو !ااأان هألاقف هءاحف هيلا لسراف انالاقو هل ا 3 َئ 5 د و هل كد ئىَد 0 نب ناسح

 نأ لاَقف اميل تاقو كال الاقام أامهعمسلو كاع 3 أءاح دق ر ارضوىرعازا 0 كاوخأ 00

 نا اثيحا دقو انر 0 الو مالسالا ف 5 نك سل نك! دولا |نأ ا 3 ر ارضو يرعزلا

 راصف رافق عحح هادشناف امدتيا لاق ٠ نك اد لاق ادب مأ تاع 5 00 لاَقف انعمساو كت

 باطخلان 5 0 اذد د 0 جر 1 ا كناري امهتاح ىلع ايوتسا من1 0 0 اك

 لاقو اهدرب نه لس أو هللأ ا ا ىذا ع اهدي ن 0 هل 1 هتصقو ]يل هيلع صقف

 هركب هبحاص ىلا رارض عجحر ءاحورلاب اناك اماف احرخو ىلع اهددراف ةكمب الا امهكردت مل ول رم هل |
 ام ىلع هريص ةلقو ناسح فرعا لق مدا ءدهبذو ر< فرعا نأ يرعبزلا ناي هل لاقف

 كى الا هيك م نأ هلوسرل لاقو انو 1 ىف لسراف انلءف اه هيلا 2 ءاح دق هب اكو هب اناءف

 هنم لبسأ ءاحورأا نم 6 |اق ل ىذلان اك نافانناكهانس أَو ءارقلا 0 اس تاق يت

 لاقأر يام ف ىرءزلا نبالاقف ىضلاءارو نم 0 ىدلا كلذف ين ل ل: >1 نا قام كا

 ةعامج يف رمت و ناسحي ام طاعدف هيلا اهدرؤ 00 كيو راع يت>رااطلا ر 5 الان اق احورأاا 0

 لاق م عر و َىَح امدشن ف 1[ تلق نا ا ٍِظ لاَقف رسوعيلع هللأ يد هللا لوس رتاخأ نا

 0 ءاموللاتو الملا يف ا.متدشنأو ءالخلاىف كادعن أهللاقف أ لاقت غرف رمع هل لاقف فقوف امهل
 ١

 نيملسملا نيب ناك امت |[ نأ ا تدك دف نإ هرضح نالاقو اقرصناف 2 نا ايقاف ع 0

 اونودفهب اوظفتحاو هويتك اونا دإ اماق 8 امفحيبقلا تب و مكنع نغاضتلل أعود ايش ناكر كلل

 3 اريح ا) هال تفاخ اذااهدنع هددحتل راصن الان اوهللاو هتكرداف دمع نبدال> لاق دنع كلذ

 10 ه2 2س

 تعمس لاقديز نب نارمج انثدح لاقلسم نب نافع انثدحلاق ةيشنب رمان دح لاق زيزعلا دنع نبأ

 لاتفاق دارو ءرك د انمدق ام ءرك ذام وح ثلا نب ناهس ىلو ناس ه2 0 ا ا
 ٠ هق ل

 ديعلا كدلاوو موزع كلا ودا مشاه لا ند دجلا ماكس ناو
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 | موللا ةريهو»ا لاق سدقلا 0 هديا موللا لاق 6 يع بدا لوف 0-0 هلع هللا ىلص هللأ كور

 ب بهوان ثدح لاق هش نت 7 ا اللاو زيزعلا دنع نب 0 رمصن نإ -- ) ير

 12 ةقفيلخ نإ ةذوه 0 ودز 3 0 نب ريس نب 3 تعموتس لاق يبأ م لاق رار

 نر ند طهر هلال 0000 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ودعم ناك لاق ل ١ ليش ٠ نع فوع

 لعل لك اق لاقف ىصاعلا نب ورمعو لاطملا دنع نب ثرحلا نب نايفس وباو يرعبزلا نب هللا دبع

 3 نذأ نأ 0 يضر يلعلاقف انو 50 نيذلا موقل || انع جهأ هي هلع هللا ناوضر نلاط نأ ن "نأ

 موقلا ءال ٌوهانع ودعم 5 قد 1 هللا 00 كحر لاَقِف ل 0 4 65 هللأ ىلد هللا لوسر

 اورصن ن :نذلا موقلا عام راصن ا لاق 1 كلذ 00 سلو ا كان هه ىمدل لاق انو دق نيذلا

 1 و هانا تان ٠ ناس>لاَقف مينسلاب هو ريع نا مهحوأم 2 2 هيلع هللأ ىلد هللا لوسو

 لاقف ةيم انو مه وحي 0 ءاعتصو يرص نب م هللاو لاقو هناسأ فرط“

1 

 تبان نب ناس> راصنالا نم ةنالث مت وحب ناكف لاق نيحلا نم ةرءشلا لست م مهتم كلسأ يإ

 مايالاو عئاقولاب مهوق لثمب مهناضراعإ سسكو ناسح ناكف ةحاور نب هلل دبعو كلام نب كو

 0 راك يف ناكف لاق رفكلاب مهريعي ةحاور نب هللا ديع ناكو بلاثملاب مهناريعيو ر ال

 مالسالا اوهقفواو.ءاسأ املف ةحاور نب لوق ,مهلع لوقلا ةروهاو ككاو نات لوو مهيلع لوقلا
 يباهملا رم 2 نب بيحو زررعلا دع تك دا( انرع ار ار نبا لوق مولع لوقلا دم ناك

 ىرقتلا سنو 1 لاقيمهسا نيح نب كب نشا دعاق دج لاق ةبش نإ رم انثدح الاق

 هللا لوسراي لاف ماس ا 0 ناسح ماق لق برح نب كامس انثدح لاق ةريمص يبأ نددت رهو

 لاَقذ هف را هن تن رغل تنش ول هللا كلر راقب ا هل انامل جرح 3 هنق ىل ندا |

 ديز أ لاق كءم ليريحو موا 3 :انحاو همابأو مو وقل ثردح كن دع اق كا ل بهذأ ٌْ

 0 نب ا نعو بزاع.ن ١ ءاربلا ن 6 يدنلا و ِ ماح هكا دا 0 0 تا لاق

 نب متاح انثدح لاق مداع نب ىلع انادحو و وبأ لاق ام | 2 محا ! ل كشأ انآف |

 لاقو ا فرط ىلع همضوف دوسأ هناسأ جرخ اف هن هيف دازو هوك بر> نب كامس نع ديعس ا

 كنم هتلسال هللاو لاق هنم 0 وهو ع نا ان لاقف داالا هات رمل تنش ول هللا لوشازان

 هملغأت كب ايآ يناق كم .موقلا تانناب رعأ ا اا دا ناجحا لاذ نيدسل اة فلا ل6
 مس هيلع هللأ ىلص هللا كوسر لاقام : لاقف ةنالف ركذاو ةنالف نع فك لاذ

 ءازملا كاذ ُق هللا دنعو * هنع 0 ري ترو

 ءاقو مكنم 00 ضرعل * ىذرمعو هدلاوو يبا ناق

 0 6 د كا بلو طوخ

 ند أ 4 هن اسأب بارعذل ناكو هيلع ناد اطددس ةءصاب هل ا يدادغبلا لاق ١)

 هقلفل رذص ىلع وا ها رعش ىلع هتعضو ول هللاو لوّدبو هلوط
 ا 1 1112112111: 10105005000054 1 5 197500505 تلال 15121715- ةمئ سن 557 0121152 75 بز 15 1 هج تا ص تم بم ا
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| 
 ثمان ن ناسح لوش كلذ يفو تاللا م .: راجالام 5| نا ليقو 0 تك

 لجأ ا ذام ادلا مت نإال 0 سانا دقن رارش ءاذ
 مآ 7 هللا ىلد هللا لوسر هاهم إو * هما هندشنف ىلذ ناكو باطملا دبع نب رارعض يتعب

 تا ناسح 0 تذللا 5251 اي 0 ركف هلا اب نك راصن الا نال هللا

 نا دحأ ناكو ردللا نها رمشأ هلا لبق دقو ءارمشلا كوش نم لف وو( ١ )ا
 نيسحلا ( ا ( ملا يف نيتسو ةيلهاجلا يف نيتس ةئد نيرشعو ا نيهرضخلا نه

 ناسح شاعو ةنس نيدحو 37 رذاملا نتبان شاع لاق ةدسع يا عة نع دا نع ىحي نإ

 لاق ريهز نب 0 لاق يلع نب ندحلا هب نر كلذ قدح امثو * ةئس نيرشعو ا

 ل ءمهاربأ نب ؛ اص ن عدم نإ مهارب | نع نيدح و دع ىدخ اق راك نب ريبزلا ينثدح

 نيس عبس نا ةعش مالغل يبا لاق تيان نتن ام نع ةرارز نب ديعس نإ نةرلا دع نب 0

 لاق كلام كليو اولاق هللا أوعمتت 5 1 اق دوم رمشءمأي ادع تاذ خرم بريدي ىد 56 اذ ا وأ
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