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 هيسأو مدنا يبا راخأ 1 ١

 (اافر

 هه[ ينامصالا جرفلا ينأ مامالل يناغالا باتك نم عسانلا ءزإحا تسروف ]'نح

 ئ هلو ةيصلان 00
 ١ ردك ماكل ريغ ىف هرانخا نود ىتاغالا ن٠ هريغو ندللا اذه ةعئصيف دضتعملا رابخأ

 ْ انوه انادي مهربغو نينغلا مد هرابخلا نذ *يشو.ناتكلا دح نع جرد
 1 هيلو سابعلا نإ مها ربا راخا

 ثانالاو مهنمروك ذلاءافلخلا دالوا ةعنص

 ه.يسأو 1 ينانإ ناو ص رايذا

 ايدالا نه فسو اهو يدولا تيا
 ديكر ني ينددعوب |ءاقخس ادالوأ نم عل نكو

 هيسأو ديشرلا نب يسع ىنا راج

 ىداطا ينوم نب هللا دبع ءافلخسا دالوا ند ةستساهل تقع
 نيمالا دع نب هللا دبع ءافالا دالوا نم ةعنص ةل تيورنميو

 هيساو دمحم نءهللا دبع رابخأ

 لكوتملا نب يسيع وبا ءافلخلا دالوا نع عئنص نمو
 ه.سأو مهلا نب ىلع راخا

 هيسنو ةمالد يبا راخا

 / افرشو الضف هرصع لها عيمح مدقتو عربو نسحا وداحاف ءافلخلا دالوا نم عنص نم
 هللاب زتسملا نب .هللا دع ساسلا : وبا .تادآآلا رئاس ىف افرمعتو افوطو اردسشو انا
 هرايخاو ريهز بسن

 ه.سأو هريخو رارملا 1

 ه.او ةغباتلا راخأ

 هيسأو ةزاحنب ثرحلا راخا

 سهو تع قيم



 ( الغ
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 نامعنلا يف لاقو لاق
 0 1 عارالاعام الاو 8 ةملزب موللا ىلإ ”انالد 1 هللا اخ
 . ارب فواشلاو طورقلا غوصي * .هلاخ ريكلا خفني ناار عا
 لاق راكب نب :ريبزلا انثدح لاق را لاق ا

 نب ورمع ترض امل لاق طساق نب رملا نم لجر نع ىبلكلا نبا نع ةريغملا نبا ىلع ينثدح |

 هغاس ملام ر 2 نم تفل ده يان لاق هنن عمج ا نو هيلع كنا دقو ةافولا موثاك |

 هلذع تريعالا ىشب ؟رخ] ترعام هللاو ناو توا نم ممكزام ىف كزعي نا دبالو يقبأن 00

 56 دحاو مكل سس | هناف مثلا نع اوفكف سس" يل نمو الطالبف ًالطاب ناك ن راو امك فحل نإ

 دال كا فلا نو 2 لير ترف بيرعلا مض نم اوننماو © ؤانث نحت داو

 فوطعلا موقلا عجشاو راثهالا نوكت راثك الاعمناف اوز>واف من مثدحت اذاو اوف مدح اذاو

 بتعل مل بنوع ذأ 3 بضغلا دنع هل ةيورال نءق ريخ الو لالا اياثلا م ا

 اودوزمت الوهرب ند ريخهق وةعوهرد نه 3 2 هرم فاح 0 هزي ا «٠ سانلا 9

 ضغبلا ح. ىلا قط هناك مكيح يف يف

 < ١ نافزب انامز عيب الذا #* ناحيرلا ةقربب رايدلا نمل

 اذن كاذلامةحاح زااعدص #* هداؤف نيمرذا يناوغلا عدص

 ْ مك ىلا هّنم وكح هتلع: دريو لطخالا وحب رب 0

 يف محنملا ىحي نبا ىلع هرك ذ اهف ءانغلاو هيلع قدزرفال

 رك ذو يلع سولاب لوأليقث دبع ثدحملاب هبقل ىذلا هباتك
 ديزل هيكو ديعمل هنأ لاقيوو لاق نينحل هنا يماشطا

 000 نس كلملا يع هن د نأ ءارو>

 مأ لوالا ليقثلا وهأ يردأال لاقو هنع
 0 لاما تح

 ضيرغال لوالا ليقثتلا نا

 لمرلا ففح نأو

 اا دك كيرع اذاو ه ةجاج لونا كلهأ ثرز نأ

 ) لطخالاوريرح نيب ءاحطا لاصت | يف سهسلا نع ريخلا رك 17 هلوأ رشاعلاءز ,كا هم 5 ,وعسأت ااءز2 ل



 هيفا

 اندفلاصسوا ل طاع ع عاب و شما
 تعمتجاف لاق ةإعه 1 ةهرب لأب م 1 در يداك مخ مد رطاف هذه يتهان َ كب 0 يفا اغا

 هيلع برضو مهروصف نم 1 ارصقا ل جدع هب راسف هب كللذ ديرب ن 9و هوهق 3 وس

 ينغت هل ل مش ىلع هلمحو ها كو هل رحنو ةق

 0 نا رعشأ مو * ال | ردعسلا تم  عبجأأ

 الدا_طلاالا أمسح هيشا 0 داعي 23 ةلاه لع رأ 2

 الديس انا كلير © كن مخ ع اال

 الاتةلاق دصدق عاطن ةادع * ورح نإ مرقلا دحأملا نان

 الابنلا ىنفت امنومري اذا * حادر ةسململم هتيبتك

 الابلاو رسل ةاقلو اري دبززب نغالا هللا يزد

 الازت هلزان ريخلا دبزب * ور<عن موئاكنإ هذخأب

 الاحا اذا ناءطلا نولم *« ديص 5 رك ينب نم مع

 الاهلا لسالا اه ردص ي 0 دلع ىَد ءارفسلا مده ديزي

 0 ورم هاقاتؤ يناسغلا ردع يبا 0 ور< م6 : هم ف و ماشلاب اوةحلاف ءامسلا ءام 0 ردنملا

 5 0 "ناو نام ولا ريحا و رءعاي هإ لاهو ينوقاَتي نأ كلم 47 ْآ و رمعاي 4| لاَقف موثاك

 ى اها هل لاقذ 5 مهروبط ٠ ءاروام اردو ناش شاول ,هرمأ اب العالا و ترث وظفت

 ذر هع فرصناف دولا حران انااو 3 3 ل لآ ملف ىف' , :أو مهودأ مق كح مح أف 00 ةموت

 لوقي 6-29 موثلك نبا

 دير ام يناثس دمع ىلع « انآ  نعللا تسا معاق الأ

 ديدتش لسمك فايز نا د8 لكم باق نأ مآ

 ديدحلا نعال اذا انزاوب ل 6 ند يصح نس اناو

 برعلا نم اسأك اعدف هدع ود رد 0 ةناكعتلا نأ موثلك نب روع غلب يبأ علا نا لاقو لاق

 هيلا 0

 ماسلا كيلا قر تااهعاساو 2 قرار هما داك قوقل يل

 جات بيف اتق وكت دقو 82 ارتب تي 3 تح

 جاسنو نيقنم قاروخلاب نم * اط نوكينا ىح.اسيجحرت الذا ع

 1 ايد ىف معلا كح * 0 اماونأ ىلع 9

 م
 جاحلاو توبانلاىف ديقملا يذم د ةصقشمو مْوَل نم نيادعإ يشك

 عسا ا يانالا# ل 80



 (ووذل

 باغتلا ءالذاو ىلبل تحاصف تلأو اهلع تداعاف اهنجاح ىلا ةجاحلا ةبحاص مقتل !ىلل ت امه قيطلا
 بنوق ههجو قمل فايع ده ورمع هيلا ا ههحو يف مدلا راثف 0 نب ار امهمسف

 وردوع اك برضف ريغ فيسكانه" - قا ور لاب قاعم دزه لا , و ردعل تهيس ىلا موثلك 00 ورعءع

 لو كلذ ىنهةريزجلا و آوواسَو ا اوقاسو ف اورلايفام او.مناق باغأ َى يفىداو كيه نا

 يف ام ماقو ظاكع قوس ًابيط> اهب ماق ناكو #* انيحيصاف كنحصب ىبهالا * موثلكن ب ورع
 ءارعش ضع لاق كلدب او 3 مهراكو مهراغص اموريو ادع اهءاضعت باغ وخو 2 مموم

 لئاو 3 3 ١

 موثلك نب ورءع اطاق هدم مو انن هم 1 لك 3 باغت يب يطأ

 موسم ريغ رعشل لاج رالاب * مهوأ 6 ما (١)اموورب

 لطخالا هانم ىف 20 ىلع 2 قدزرفلا لاقو '

 نإ ردا حطانت ث.حت أب مآ » 56 موحما لئاو باخغأ رضام

 ثاقفتلا ىلع ا واط سق مث و 0 2 ةوذع دره نا أولد 6 موق ْ أ

 هل ةدم 00 موئلك نب ورمع لعب رذش يلغتلا مير نإ نوذفا لاقو

 *« قنوع همآ يعا مدخعتا *# اعد دقو دنهنب و رهعام كرمعل

 2 و تايد 1 فيلا ىلا مرتك ىاءاق
 قالا 14 صبطشيدب «# ةبريذ سارلا ىلع ورمع هلل>و

 هلوَقِب لطخالاىنع هاياو هاخاو ناءعتلا نب رذنملا لتقف موثاك نب ةرص هل لاقي خا ورمعا ناكو لاق

 الداغالااككن ةوكواملاداتق « اذللا يمع نا نسل أ 0

 موثاك نب ورمءاو سدع نب ورمع نب رشب لتاق وهو دابعهل لاقي نب موثك نب ورمعا ناكوأ
 الانام لكلا 21 لك 2 را حاس رعاشلا لكلا ور مغ موثلك ينو فانا تقم |

 (ىب لع يغلا موتك نب وردع راغا لاق يبارعالا نبا نع لوحالا نسحلا نب دم ينثدح.لاق
 ايامسو نا باصأو مهم هنن اف ةياعأ نسف يف نم . تس لع كالو هون نوم 0

 عمسف لحت ن ا مهو ةمامأ|ب هيث اح ينب ىلا يك | 3 : يدجدلا ل نيج ن دا تاع نق 3

 ! عار املفرمش نااورمعو دز ماع «محس ولع ةفينح ينب نم ةانأإ نم كَوا ناكف رجح لها اه ؤ

 لاقف ز#رأ موثلك نب ورع

 رحشلا ضر الو ءاملا ىتسالاو * ريتحاالف اهدعب ينهذاع نم

 ركملا نوييدي ودلا باجي * رضم سدساعجو ممل ولم
 دّقلا ىف ذك اك ًاديدش دي, نآكو المو هسرف نع هعرمصف هنماعف ورم نب ديزي هيلا ىمنأف ْ

 لوقت يذلا تنأ هل لاقو

 ا نورذاهىورو (١

 حت متت هع ع دم حسم ع مو و ماحس 22: هلق دمعت 2226 جو بي ومس وخر ع مو صحو سم مصل صم ري عسطو يسع ص مس لسع اودو
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 م7 هرب>و موثلك نب ورم بدسل قع

 527 ناو رمح نإ سايس ن نإ مح نب ريهز نب دعس نب بانع نب كلام ن موثاك نب 23 رع

 رار نب ةعمر نب داس نب ةلب كح نا يدا نإ را بينه نبا ظداق نب لولو ب بلكت

 نب ةهيتع نإ جعل تع ماو ع لوهاجم تدب ل ور< د ندعم

 نع ماك م نبأ سايعلا لاى اكملا ىثدح لاق ديرد نب نسحلا نب دهم ( ير ) ريهز نب دعس

 ناكو ندحالا تعوم لاف تاتع 0-50 2 تاعل ىد نان لخ را نع 0 نب شارذ نع ل

 لهاهعم لاقف لهاهم تاب لل هل تدلوف هيلا تريدها ةيتع نب جعل تنب لهاهم جوزي امل لوقي 00 :

 لوقي فت'اهدب فته مان املف اهنع ميغ نأ اه امداخ تىماف اهاتقأ دنه هنأرمالا

 لهلهم تب ناعب ف #* 0 الا ةدعو كد كش ديسوا# لؤي ل 1 ظ

 ينيقدصاف امب فاح نم لو ناكف ةعسر هلاو الك لاقاهماتق تلاق تب نيا د_هاي لاقف ظقب ردا |

 ىلإ موثلك نب وردعن تامح الف باّتع نب كلام نب مولك اه> وزنف اهءاذغ 3 لاَعُف هنري ؤ

 لاف مانملا يف ت تالا ْآ

 0 مادقا مدقي *# دلو نم ليل كلاب

 000 1 * ددعلا هيف مدحت ل ف

 لاقوىدلاىلا را فو ءالا يف يف آلا كداب كلا لع ام افآ 0 00 تدلوف |

 ي رجنلا ير دلا . د>اع * ورمع مأ كل معز نا

 رم يا * ريزه دل ىذ نم عحشا

 # رشعو ةسمح ىف مهدودب #

 نعد ( لاق ١ ةنسنوسخو ةنام هلو تامو رشع ةسمخ نباوهو داس لاق اك ناكف ردخالا لاق
 يماطقلا نب يفرش و يفأ ىف 1 يلكلا نب لاقواهريغو يم.سلا نب د 0 م دسأ ينادح

 ا رمل له ئامدنل مويتاذلاقدنهن 7 ناني نا نو يمال

 ةعمر ن لها ,ءاهانإ نال ا ولاقلو لاق موثلك نب ورم م اولاقف ى ءأةمدخ نما 4 0 ب ردا

 ا رو اكاو:تر ءلا سرفأ كلام نب موثلك اهامبو برعلا نعأ لئاو بيلكاممتو

 ع

 ند 07 ليقاف هنأ 2 0 نأ هلايو هر موثلك ن ,| ورمع لا 0 نب وردءع لير

 ورم ع باغت ينب نم م نءط يف :لواهم تنب قيلت اقأو ثتاغت ينب هعامح يف ةريخا ىلا ةريزقلا

 ءوحويف اورضف هتكلم لهاءوجو ىلا لسرأو تارفلاو ةريكبا نيب امف برضف هاو 221

 بناح نم ةيقيف دنهو ىليل ت تاخدوهقاوريف باه نءورم ىلع موثلك نب وره لخدف باغ يف! ْ

 ةءطاق ىخحأ تنب لوا - تايييلبل ١ | تاكو نعاشلا رح نب نقلا "قرع هم دنع تاكو تاق

 يك نا 1 سمعأ دنه نب ورهغ ناك دقو تلا اذه ايكو ىدتلا ىرشإ ميه ىلا ةعمبر تنب

 كلذ ىل لاي يف ءآو اندئه.تلاقث فرطلاب اعد 7 ةدباع ورع ىعدف ىليل م دختستو فرطلاب اعد اذا مدخلا |
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 ةدنصمفلا دله“ نما كر 30 غرف اماف لاقمواتقف رذنملا ىلا م6 اواو .نوولعا ى ىءاوذحأو هوهزوف

 مثلاحلا هذه ىلع اوقرفتف باغت نئاهر ىلع ثدحتام لئاو نب ركب 50 00 3 كح

 ورم هلدقف الالذاو مها تارت موناك نإ 9 مأ مادخت-انم م مدح اى كل ندم 5 يف ل م

 اد ني ترحلإ يقر ه1 قدعلا تيكسلا نبا بوةعب ( لاق ) كانه“ ركذمب هريذسو موثاك نب

 5 ام هرد هلل .لوشو 8# اندصعتدا ناكو

 ١ سا
 ادمع ىلع لام ىهدلا 00- عب اخس“ خرم
 ِ رجو ًاقاحانل او 50278 دقواشإس دوا
 ادق عا ناك كيبأ برو اهسراقو يلد

 ادهن الهم نم باصأى 2 فو ام> :نابولق

 0 ينأ دقىهدلا ا نا كعاس و ىعضف

 0 الام اوعج طق | خانم حلو 1

 ادعرنا الا معد الا ا تاو مصو

 ملك الا هوت اع رق ال 1 عم

 57 تاع نع نشل ل: زلط ىف ريح كوتلاو

 ىعيبرلا سايعلا نب هللاد.عا ىط مولان لوا ليش فيفخ نب ريخ الا نيتنيلاوةديصقلا نم لوالا تدبلا يف

 هس وص ةيوبا ىلاهبسذين م سانلا نمو
 011 دة رع ردالو 8 احصاف كتحصب يح الا
 (؟) انيس اهطلاخءاملا اماذأ # اهف صخلا نر

 00022 يف رد لأ لع و دنالءانعااو ىاغتلا موثلك ن بور كرعشلازفاولا ني «ةورع
 ور نع يلع ولا ن١ ان مهاربال هيفو ةّميأور نم

 هلوقو هعطضوم نم د اذا امنه بم هموت نم يه لاقي كمون نم يعوق هائءم ينهو (١)

 نيردنالاو حتفلاب ًاحبد فيفخعالا هج نأ لاك تالا: برشتوهو اك عمل[ انك نا
 هناك ف مم ناتغل هو رك رع لقو هللاود اع ةعمج مثردئأوهلبقاو را ةريثكماشلابة يرق

 اذهعم زو جاحزلا لاقو نوذلا ىلع بارعالا لهو ءايلا همزاي نم مههو ملاسلا ركذملا با عا

 ا م 9 ردعلا نه ةقيقرلا ةءشعشملا ( ؟ ) بدالا ةناز> :نم ها اضيا واول !! موزل

 0000 لش لا ١ ار راق أ كح لوم هلآ لعابوص مقاس مب 0000

 ةفص ىلدو لاح هنا لبق ائيدو نارفعزلا وه ىلقو سرولا ةلءمملا مغ 00000 دب لكو

 راصتحا ضي ها اند_ح يأ للعذ انيس ىلؤو انخس ايارش انيقسا نأ فوذ_# فوصاوم

 فدالا“ةنآزدغ .نم

 ببن بيب بسسس بسسس سس ببسي سس سل مسا يس سس سس سس اا بباب ب ب ب ب ب ب اا
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 ضة 2727_2222 ش7 2-529

 لا مهيف لثقف نبرحبلا نم ةبيرق عاطنب فرعت ان نوني اوناك حاذد ونب مه لاَ

 : هلوقو لاق راث ياارب مدل

 ءاقبإ الو ةفارال الغلا عم كاذ دعب نم ليخمأ

 نب ورمي ناكو ايم ةانم فيز ةلظنح يتب نم ناكو رذنملا نب نامسنلا نايم بخاص ققالغلا لاق

 نه ا ااقو.اومتتفاف تاسع ىف ءواك ىلطلا ىلا رذتلل لكم باغت ىنب اعد دزه

 ناعما د 1 :ريثك اعوج 0 وؤر# بضغق ءاعر هل انأ دنه ناتو اه أ ادبأ رذنلل الف

 ا

 هو.هوتساأو مط هعم ند هفاعمتسا مث ام وق مهم لد مهازغف مك | ىاغت لق وزشالنأ ىلا 525

 لاقن هدوع رك دل 7 20 ىلع نع م

 ءاعقأأ نيلك ْق ثان كت 3 را نم ةهدنيع 0

 ءاول ص كل أيه و #3 : ذا ةقيق ثلا ف راش 1

 ءالل_ع 1: ىطرق »+ 0 نيهئاتسم سدق لود

 ءاّبملا ذازملا ةيوخ نما حر هي © ترش 02

 ءارضخ ةيسراف هلو »* ماطق . 5 رد 7

 ءاريسغ تس لآ عنو د 0 ا وذ« 0 يا

 ءالدلا يوطلا 4 2 2 تك نءاطن ومها دد رف

 ءانعلاو ه4 تدح 'لاطام دعب © .هتغ سدقلا ى م [لءانككفو

 ءامدلا لات م مه 0 رد 1 35 بر اعلا

 عم اًواح ناش نكد موق 0 5 0 و 0 را 10 ب 58 ا امايأ مايالا 0
06 

 وس مم درف ديو ب ورمحأ لع ىلع دوربغل ن علا 0 ه مظع م ةعمو ب 0

 -#م قعل

 نا ل

 وعو يدكلار تم نع موب اهنمو دنعنب 3 0 يش ىلا لو د من اواتتاراد

 0 6 5 ند 0 ع وج ممل 4ك. 2و ان 7 || 8 وهون قل رع اق مم 52 >>

 مسمسسسللا

 نقلا | ألغا 5262 + لوا مدون كلو هيدر ور <> 6-0 3 يد ا ع 5
0 

 38 ماش || يداوب ضع ىلع لدا نب ر < كو 0 5 اردنا لَك مول هنارم ناي

 كام كلملا كلدل اتنب ديه نب ور د دلل نا نقلا ما اودقنَد ا و ك2 3 ند م اكلم

 ند الليؤ ه>و رانا ناكو راو طا ا ردع ىف يب »+ ةعس ومحات دقو د” هلوقو نلوم |

 ا
 ا ةريكا هاذ ىف مهذب سم اق ةعسأ مهو 58 ردنملا 0 لئاونب 0 ترفظف 5 ىتالطق 5

 وهو ل كرا نك“ ثكالم ناو اللا يبل ا نوح نوويلو لاق كالمالا رفح هللاَش ناكعي اوكذف
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 مصقالا ةيرام نأ حاصك # قيدصلاحاصل تدع البق

 50000 قار لآ كي كراس سدقو

 مجنألا نم ايرثلا ناكم #*© لئاو يف ليحارش تي

 مرك الا تقلا لمفتالذك *# 2 اود اا حاصأف

 ءاشام كلذك اوئباف داداه م نم ٠ ثايحت حام ملا ا ل ةيرامو لي تب سف ٠ وه ايوا نب

 نهرلا نم داقا ا مهم ا يوتلاقث مهادحإب اهو. نشرفملا نيا رد ذخأ دقو هللا

 ىو ةفرطلاب اولزنف 0 ا نف ىط لج ىلا ناغأ 5 نم اكر رذاملا نب نامعتلا حرم

 الف ًاكطع موقلا تاق ةزافملا ىلع مهولحو ءاملا نع مهولجأ 5 اور ؟ ذف تاللا ميو نابيش ينبل

 دوعلا م طقنو متردغ اولاقو رك ىلع ودمت ماك دنع. ني ورع اول و او.ضغ باغت يب كلذ مم غاب

 ىانلا معمسو ةبضعلاب انومتفذق كلذ متامف نيذلا تار 21 تلاكوا ءامذللا مكس و ةمرملا مكهنا 3و

 قبب راعلا ىلع مهاناح و اودرو ذإ مهانيقس دق انياع لطابلا مكئاع داب رتسسااو باجحلا متاكتهو اب
 ةزاح نب ثرحلا لوق كلذ قدصيو اولضو موقلا راج ذا انيلعلهف او>رخ ذإ

 ءاحضلاومهمرجلاآلاعفدي * نكلو ارو غوكو رثاإ 1
 فقوم ىف ةديصقلا هذه ٍثرملا لاعرال بج قاييعلا ورع ونا قاك تيكسلا نت توقعي اكو

 يني اهضعب ريع برعلا ماكو 302 8 عمج دقو لاق ميل لوح يف اطلق ول لوجو نا

 دلو كا نم دئه نب 0-0 أهضمرب ضبا احيرممت باغت

 ءازجلا انمو مهيمزاغ مدي نأ ةدنك حانح < العا

 كاذب معو: !اذعب بالغآ ينب ند الاحر ممل ثعحدنق كالملا ىلع جا رخعا ترسك دق ةدنك تناكو لاق

 تاعقق مم نع د 0 1 0 يضل 0 كلذب مهربمف فراش كردبلو اولد

 رو هم يذلا ترلا ادكهو لاق اراخ اوك ردا الو رعت
 خخ

 م4 تااذ 30 9 انتقاما تدسو أ

 أ 8
3 

 ءاونا | اوأح مف 1 ءاع قطا م 000 رح ا: ءاع ما

 الو ”يش كلذ يف مهنم نك لو 2ك لمف مهب تلعفف بلغت ىنب ترزغ تناك ةعاضق ناب .هريع هناف

 هلوةو لاق اران مهنم اوكردا
 ءاربغ تراحم نه تءمح #* ام ما ةفينح ازح ائيلع ما

 هر لإ رمش لق تلا اذهب دنع نا ورع ثرحلا رك دافع ىلعسلغتل ةفلاخيةفنح تناكولاق ْ

 ىلاثرحلا ثعبو يناسغلا ةلج نب ثرحلا براح امل ةليغ ءاهلاءام نب رذنملا محس ينب 3 ىنخلا

 نكرف :هلنق نم نوكيرو هكللم نعال جري ناىلع نامالا هلأسي اذه رمش ءاول تحي .مالغ ةنام ا

 ردنملا عم ناك نم قرفشو هلع هايف ىلا ورم نب روش هلا خاف 4ةعم ا اغلا ماقأو كلذ ملا 6 00

 هلوكو لاق هف.لح يك! بأ 9

 ءاضقلا نهرودض حامر دب اب مغ نك نونانءو

 0 كالدب هم ريع اويبناو

 باغت نء نطق يتب نء موق ىلع راغأف مج ند اعرب نينا يف جرخ ةانم دعس ينب دحا ارم ينعي
40217222277: /20ببل 007 تت 3ث: ”دددتبسسصل ا 2ل2<”

7992 

- 
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 دنا هيلو هاج ن كيرطا اود

 نب مصاع نب مث> نب دعس نب دلع نب كلام نب هللا دنع نب ديزي ن هو ركع ةزلعد نب ث را

0 

٠ 

 نب ةليدح> نب ىم د نب ىقفأ نسعد طل اق نب لئاو نب ركب نب 0 كن ناحل

 َّ 0 يذلا كيلاو ةةيضفلا نه 2 ش ناك ينادكلا هر سا ةعيبر نإ د
 لئاو فا باغاو ا ركب عج 1 كللملاو نش || ع راح ناكو كلك دع يرملا 1 |طوق ىلا

 ككئاوأ ناكف ضعإ نع موضعا حل مالغ ا يس لك نع انهر نيس ىلا نم لح مه حلحأو ظ

 نييءاغتلا ةماع كلهف 0 ضعب يف موءس موباصأف 5 ةعم نوزغيو هريسم يف هعم نورك هرلا )

 تتح اف لئاو ن 2 امرا 6 كلذزاف نانا تاركا راطعأ ك1 ١ غ تااقفنويركلا 0

 0 1 نع يلحنس صعالا هللاو ئزأ ل ة4ضقلاب و موثكن را :

 وردما تاغل تاس راش مغ ةياعث يب 5 منه نب نافعتلاب ركب تءاحف ركشي يب زم د

 هن دالوا كإ تا مص دأب منهن 0 ورم لاق كالملا دنع اوعمتجا املف موثلك نبا

 كلذ ركمال مث نو رشي اهلك ءامملا تلظا نم يلع ونامعنلا لاقف كياعزو رخفب مهومهنع لضانن

 تافأامت تان نامعتلاهل لاقف اه كل 0 ةمطل كتءطل واهللاواماهلم وثاك نب ورمع لاقف

 ناسلب ان هطعا ةئراحا:لاقف ركب ىلع بلغت ينب رئوي ناكودته نب ورمع بضغف كنبا نبا سقاه

 اللاقكوبا ينا كرسي |نامعنا,لاقف كيلا كلهابحا كلذ طعاشاللا اهيالاقف كناسلب هيبش يا يثنا

 ةزا> نب ثرالاماقو نامعتلا مه تح اديدش ايذَغ دنه نب ورم بضغف يعا كنأ تددو نكلو

 أ عر ٌىح بضفغلا نمرعتشل “ا وهوهفك مطتقاو اهدشنأوهسوقىلع د الاه راءذه هن ص لحي راف

 | نا ديه نا وردم ليةفحضو هب ناكو ةديصقلاهذه ده نب 0000 ثرعادعا و كلا َ أ لاق ا

 سا قدح هوندأ هوندأ كوت» ور ,# لزب ردت ىهعا ماكت 6 ف ركام هدب وهب لاخر صفا 7-2 هب

 كلذ ن 3 5 0 يءيصالا ؟ ذوو 9 ره يبا ةياور 20 هه هن هباحمال هيه ع رثفعم هدعقأو لا رف

 اوتاك لعن يب ل نآأب هو ر املا يدب مهب حاصأ 0 000 اماللغ 0 هل لاقو

 مأق ؤر# يدد ناب ةدب صقل هده لير | 1 َه نع َّت رطازا هه ريذ يف لاقواأ 0 0 و ر> يف 4وم .

 هلأ او كل 0 ىعمصالا ربعو * انيعظاي قرفت م|| لبق ىف * هنديصق لر اف موءلكنب ورم

 50 0 ناك حاصلا نا هيبا نءيلكلا 0 دو موثلك نب ورمع لوق ف كنحلا

 دخون او همدل نونماضموف موف راك ُِق الات لحلو لحر ىأ 2 دق ناكو ءامداا ءام ا ردت

 2و كلذ كف يذلا ناكو لفل كلد نءضتف هيلا أهم رأ رظند أمهدبام نمد نيثلح نب

 يو داعاو مهثارشا نييملا ند ل ردع نا 3 ماه ل 1 تك لحاف نب ساق بالغت ينل

 ١ الو ةلئاغ هيحاصل مهم دحاو ىتبال نا ىلع اوقناونو ضعب ىلع مهضعب طرشف كا مب ثعف

 1 ي فو قاللعلا هل لاقيمع يب 0 الحر 0 ردنملا ثعاو ءاذدلا 0ك رد الا 0ك ناك م يشب هيلطل !

 ةزاحن ثرحلا لوي كلذ



 )٠/اا(

 لاقف هلها يف ةنس مقيو ةنس مالا نب ةاج ىلع مدق, تبان نب ناسح ناك لاق اص نب دمحم نع ْ

 نأ ىنم قش دقو فو رعأ ىانلا 50 وهو ىدحاصب ا_محرو ةبارق هل نا ثرحلا ىلع تدفووأ

 تمدق يح ةنيدملا اهف مقا تدك يلا هنسلا يف كوك ةلبح ىلا ىعاطقنانم فرعي امل هيلع مدقا ١

 تامودق رم دق كاللا نأ ]ذا ىل ناكو ةحام ..ىل لاتذ ادم تاه تدحفو ثرحلا لع

 كيف دهز هيف تءقو نا كناف كريت هاف هيف عقت نإ كاف هلي رك دن ى كعدالا ىو هلع
 هيعلالو هياع ءانثلا يف ب :مث الق هنع كلأس ناف هركذن "يدم الف هنلغ لقث هتساحم تك د نإو

 3 4[ لك نأ هيلع لقد وهو ماعطلا نا كوعدب فوس هنأ و هزواحو 0 5 كد حسمأ

 لاف يناعد مث كلذ هلاك رف لاق هلا كوءدب ىدح يد يف كدب ع- ضأ الف هنأ رش برش

 7و اا >- مخ كالذ كو ب راع نم أم :دبام كو زاحمل | يفانشدع ند تا مانلاو 1

 02 ا 5. هم تو تك هلح اعا 3 1و انت 5 هيلاتعطقنا 8 هل < 7 فك لاَقف هلح

 ينغأب دق بجحاحلا 5 لاق 5 كلا ىحاحلا ل لاق م بارششلاو ماع طا 0 تاعإؤو مد الو حدم يف م

 0 وهفذ آلا ن ا ريلا دعب كوفح أ عسر وهو هب ل هقيدص وهو ةغانلا مود

 لحأ آلا تفرصناو امض.ةف نالمحو | 1 راند 01 يل 9 لا نواف ا

0-0 

 ا 7 + 0 يل 0 0 0

 "0 هن نهدي تفاح دارتسملاو ضرالا نه عستملا انه بناملا لوا لي“ مهاربال ءانغلا
 كولم لاق هدام 3 د مْ هوجو داكلا باط 2 مط ادار 6 رد اذإ هاهأآل لح رلا دار لاهو أ

| 
 4 5 3 هد طصقلا نمو ناوذإ و

 تس وك
 مفاودلا عالتلاف :كيرأ ينط *« عراوقلافانّترف نمىس>وذافع
 0 ندعي ترم فياصم # أممسر ريغ ج ا رشا عمتجش

 عباس ماعلا اذو ءاوعا د دي امفردف ان ثايآأ ا

 عشاخ ملئ ض ولام د يؤول * هتان اا نيعلا 007

 رصننلاب المر شي>ةيآور نم دبعم هانغ
 «ه وص

 ءاوثلا هم ليؤتا بر ا انسداد 4#

 ءاصاخلا اهرايد ا # امث ةقرتب اط ديع دع

 ! تاذ ضرأ ةقربلاو ءاوث ىوئلاَق هب مقملا يواثلاو ةقر ملا 3 ا دعا انذا فش[ نم هضوىع

 0 1 200 ا 16 ىف دسسلا ناجل ن كرحا/ رمعلا « ناقجوم ءاشللاو ءايتون نيطو لمو ظ
 نينح نأ: مسني نرف نسايلا . نهو ور“ نع يطع ول



 (اذذ ْ
 ك0 ص سس ؟ف؟ب س77 ببر

 دفصلاب نمألا تيبأ ضرعأ لف . *« اندح هب عمستناف ءانثلا اذه

 از كاش دسالا حابس رأزلاو عمجأو حاصا نأ ماع ما نع لوالا ليقثلا نم هنطو ىلذطا هانغ

 اذا ادفص هدفصت هدفصو ءاطع اذا [دافسأ هدقصل دنع لاش ةيطعلا دقصلاو رازلا وهو ارثز

 5 تلصلا ىنبادح كاق ةيشن نإ رمح انتي لاق ئه ولا ريرملا دع ن يأ ) را )هشوا

 ا نالعو حيلف نع كرادأا نب هللا دنع نع اص نب ناماس نع هيوش نب نع اني ككل تاو

 ما 0-00 ا نع هد ول نا ا نمتخعسأو تبان نإ ناسح نع هاهم دق لحجر نع

 0 درع نب. تهشولإ 7 < ينثدح لاق يديزملا سانعلا نب دمحم انربخأو ترا ناد لاك يرز ءلا

 ؤ مهتاياور تحمح دقو تاب نب ناسخ لاف يايفلا ورم مَ لاق لاق دمت ينأ ن , لممسا هع نع

 ا ردا د 0 ىلا تع رن اق ىره وجال لقتل 5 0 ة ممفالتحا تركذو.

 ظ فالك ١ ضال اقف <( 0 نك لاق 1 املف كدف نعال + اهنا تيقلف هري يف يديزيلا لاقو '

 5 ا نب ناسح لاق راحت اا تلق ا راحت نك لاق ور انأ تاق 82 نا كلف

 تاق ديرت نمو بهذ نبا ىلإ كددسا نا ديرت لاق كلللا اذه ىلإ تاق ديرب نبا لاقف 2

 1 نأ لقأ رهش كوم هتئجن اذا كناف لاق كلذ: يملعأف تلق اريخنو اماعأ هب ىل نإ ل م
 كلل ندؤل 3 0 مَ هلع ملا د داعل 0 كورتم كنا 2 1 0 كَ كا نأ ىسع مل كلا“ 0

 ١ كل. أى * الف ن :٠ ىطاق ةماما انأ تف ا اق تق ئ مف ا بيصم تى عأو هبولخ 5 ناؤ

 ام تك او هصار | هلا د تكفر يل نذا مث لحرلا لاقام يف لعفف ”تمدقف لاق ءدنغ ظ

 اطوح م لدحر اذإ هل هف يف همم انأو كلذ ىلع انأ ايف '

 هياص سذعل سانا|بهوأ اي # هيقلا بر عع مأ مدأ

 هءا>اهبد ىف تايه تاذ د هيذالا ردع اان ةنارض

 *« هيطالا اك ب حال يف «

 هيف عمج كارقلا وهوا عج ةيطالاو بارطضا و هبد> اهيدب يف يديزملا ةيإ ةباور ىثو

 |١ نع زحرلا اذه تدل ناماس نب حياق لاق هريخ- ىف ةيش نب رم او ردحلا يف نيعدالا نيب

 ِْ دوسامعنا تدرو مث ههمب رش وهاي لذ دو هلاون ذاف لاق يب أولاق ةماما ناب ني ءاألاقف 0 نبا

 || هيذائساف ناستلاريع دوسا ايمي دحتا لح سالو ها ساق م دوسأ ريع كرعلا ندد نك لد

 اف لوقب ىتلا هتديصق هدشني نأ هل نذاف ءابلا ىلع هتلكهدشني نأ ل
 كوك ن هم دبي متملط اذا © بك "اوك كوللاو نش كلاق

 0 . كنأش لاقف اهناكواهتيبو اهؤاعر ايف ةيباكلا دوسلا لبالا نم ةنام هءاع تدروو

 انا سا تنك اعا يرش ىنباسأ ام عضوم يف دسح ىنباصأ اف ناسح لاق اوف اه كل
 يدالب ىلا تيكرو يزيمارحتعءجف هن اطعليزح نه را ما هرعت كا م املأ هيلع

 طاغدلءأو ردشيا ن, ةلي> ىلع مدق ناس> نا دف ريا طاصنب د# نع ىدقاولا يور دقو *

 ىدقاولا نعل يممسا ىف د> لاق ف بوب ىب ينأدح لاق يدزلا نئابسلا ن د هب ( انريا )

 ارجو وج د عجن حجم قاتلا وم وو 2 ممتع 2 وص سس ص ح اصمم عع وتصل ص ع ص جوس مص صح
 ( عسا ب نناماالا 55



 كيو

 ىنسعي هناف شح وتسمىور نمو انياع عضوميف انوه انمو 2 رابلا لآ يم.سالا لاق

 يو يتلا فر ط ةردوو ةلءاح هندحاو ماعلا لياحلاو سح وتس وهف هقاع ا 0 دق هنأ

 ا هدا ا“ ةعرام" يشومو قرف |مف ممتحم اليم نوتس يو قرع تاذو نأ نيب ةالف

 درفلاو نارصملا هممحو ىعملا ريصملاو ماض ريصملا يواطو ةعفس ههبجو يفو دوس طقن هعاوق يف

 نب رمع انثدح لاقيرهوجلا زيزءلادبعنب دمحا ( ينريخا ) درفو درفو درف لاق نيرقلا عطقنملا

 ديشرلا ىدي نيب امو. قراخم ىنغ لاق ىلدوملا مهارإ نب قحسا ىثدح لاق ةش

 لاق * هل تايف بالك توص نم عاتراف * هلوق ىلا غاب اماف * ةيراس ءاَز وا نم هيلع ترس *

 ردد د ىلا! ىظيو .ةيكرلا تضخ نأ ف مْ 1 هلع درا نأ تدزاق نيبلا | مشب عاتراف

 هل لاقف يعوزلا دبع نت دم لاق هنلغأ رضع نم ضع هيلا تفتلاف هطاقسأ تدر هنم هتلزعم

 فخأ ناك عانراف تلقول كليو كولا نع الضف هقوسل حييبقلا اطخلا اذه لثمب ىنفتأ قراخماب كليو
 ابنمو اناط قراخم ناكو لاقى رشي هدرا ترفكو قراخم لجل عانراف كلوق نملهساو ناسللا ىلع
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 دقف ةقفن و انما نا 0 اذه املالا تلاق

 دما نه ل>كتملةحاحزلا لثم# هفعشو قد ايناح هفح

 0 أعل # تب. اه هوفلأف هو.دُك

 ىداقلا كلل دو هب كدت 1 اماما ف داك ةيااكف

 ا نع يؤربو ةماملا ءاقرز نع يور ربخ اد اع 00 نع ليقت فرف> حرس نإ هانغ

 اذه لوش لوحالا نسحلا نب ى_# سالا | 1 ب اق يديزيلا سايعلا نب دخت ( ينادح )

 تلاق ةمايلا ءاقرز نم ةغبانلا 2

 هيم مالا مت هيتمامحىلا * هيدقدفصتو هيلماعا تيل
 ىف ةدمعاق تناك نيا تنب نا نوثدحت ةيدابلا لها" نم اسانأ تهءسىومصالا لاقو ةفيانلا هخعاسف

 تلاقف ليلا نم قيضم يف دراو اظِق اهب رش راوح

 هيعم فصت لثمو # هل اطقلا اذ تلي

 ال ءاسق ل" اذا« هنلها فاق نا
 0 ل دا ا81 نيكل ىا دقفةلوقو نوتسو تلم يه اًذاف هللا لع 0 :

 000 اسال دل ب هاجر لئمو ليلا قدلاو ءوفتتكا' يأ ليسرلاب موقلا بنَح نادل
 امهو ةكرلاو ةدالاو ةسلحلا لثم هتبسح نسحاام لاعب بسم يتلا ةئيطا ةبسنكلا ةحاح 1

. 2 9 7 

 دسألا قنا و1: ل ناز و # 0 تشب

 دلو كفو كام نم ا * مهاك ماوقالا كل ءادف الهم

 يد | لاف دفو كهف اذا # ادت ههتملن ىذلا ت اجا

 اه ي12ائظُس9ُ اا
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 | ورم نع رصنبلا ليقت ينان ل2 هفو قدا نع رستم ١| يرجيف ةباسلاب لوأ ليقن دعم ءاثغلا

 0 لا و سما لاف ا اب ةيم راداي هلوق يممسألا ( لك شد>و

 أ املعافسأ اهلهاال رادلا ىدان امنا ءارفلا ليطلا لهاس ري < ىلإ ناك 2 - معالا *
 | سر رك دلع كلذ نم لاق, هؤانب عفترملا ناكملا ءايلعلاو نما نوكتينا هنو ىلعا ل 0

 أ ثيح هعاشرا 0 نك كاووردج السو اولي اللسو أولحي الحو حي لح ل تر

 لاق مث ةيمراداي هلوق يف ةدايم 2 ) كاقونر ارلعأ نه تاخو ترفقا تو كهل يأ هف كل

 (يورو ) + :عاوفكيو هوك رب م ىثلا او.طاخم نا ترعلا ناش نم دا 2102 ملو توقا

 | يرا عمج ىراوالاو. باوملا اب تيع يااوج تعاود: نالصا ريغصت وهوان اليصا ييمصالا

 ملام اف مهئادحا اهايا مهملظو | ًاضوح اهف اهلها رفحف ر 1 اف نكي مل ينلا ةمولظملاو 1 اننالو

 اعاو ةراحح ريغ نم ةظيافلا ةيلبصلا ضرالا رخل او :هنرادتسال ض ولا كلذ يؤنا هيش_ اهف نكي

 نكي ملواهر مضا كلذ تامف هما ينمي هيصاقا هيلع تدر هلوقو ل لا نال[
 داثلاوةباش || ةمالاةديلولاو هئماطهدملو عفن ريل هان داع يءوالا ىص ينعإ ا ذهل قرخ

 ٠١ قالا قيرط هدفا لود نكي نكت داو 00 قي رظلا ل بلاو 3
 0 سلو نيفجسلا عضوم ىلا را تدق يأ هنضرو ىرح حا 2 0

 او عاتملا نم دضنام دضنلاو تيبلا مدقم ىف نان وكي نايت قر ناس نافسلاو هذا 1 |

 ةيص رد اذكع دب 8 ءامعالتمرمعت ناراتحا: قلاناممأ رودن ساد
 جل و

 دربلا دماح هيلع لامشلا يحزت # ةيراس ءاز وألا نم هيلع ترسا

 دهرصنموفو> نمتمءاوشلاعوط. * هل تايفب الك تو نم عاتراف
 درا نم تايرب بومكلا ممص * هب رمتساو هيلع نيف 0#

 ددعتلا رجا كعك راخملا 3 * هعزو» ثيح هم 5 ناكو

 : دضعلا ن + يفشل ذا رطرملا نمط * اهذفاف يرادملاب ةعيرفلا كش

 |١ ةباحس نأ ىنعي كلامل نحل هيفو:ةناب نب ورمع ةياور نم 0 زه ىلسوملا مه ربا هيف ينغ

 ْ بالكلاوروثلا لعىأ هياععفدبو قوست ىحز, واهب هيلع ترم ءاءازوحلا ا 5 هيلع ترم

 عحصو هب 0 يف اوللا تماوشلا رمدام هل تاب يأ ل 0 تاب هلوقوبالكلا_حاص

 ْ ءادد راو هتفاطلو“يشلاةقر عمصلالصاو تالهرب تسل فارطالاةدد# ةقزال اهادّعاوق ىنعي ب وعكلا

 أ| فتكلا عجرم ةصيرفلاو عاجشلا دجنلاو جامل رجحلاو ءادر> ةقانو درحا ريعب لاقي هبيعي
 || ىلصوملا مهاربا نأ يفو دضعلايف دخأي ءاد دضعلاو راطيبلا رطيبملاو نرقلا ىردملاو ةرصاخلا ىلا
 تاللك توص .نم : م عاتراف دع

 نحو شف اتسم لعل اذا و « ا ا لا كاز دقو يلحر نأك

 درفلالقيصلا ف سك يسلا ىداط © دع كا ا ا
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 ماهو | شمنلا ىلع لوممأ * ينريختا كلع مقأ ملأ ظ

 ماصعاي كءارو ام نكلو * ىلوخدد ىف كمولا ال يناف

 مارحلا رههلاو سان اميبر * كلبي نسوباقوب اكلي ناف

 (12ماءسدلنسيلر وغلا ب حا شيع بانذب هدم كو

 مهدحأ ضرم اذا بررعلا كول 0 2 ) لاقاز نشح نع رضنل ءلاب هاا 5 نينح هانغا

 نو المواد عدت .هنآلا كاخراا فاتك لع كلذك نوكف هنوقاعتي اهفاتك | ىلع لاحرلا هتلمح | ا

 0 1 قف نذل كرد كمولا ال يا * ىلوذند فك. ولأ اليئاف# هلوقو_ضرألا |
 هيد ىصخلا يف عيبراك هنا ديرب # مارخلا ره_كلاو سانلا عبر * هلوقو سما ه هنكب ينربخا |

 دحا لإ ءارطأا )ف لسوال م هراخا ن 0 ل هراذط مارخلا رهشلاك 6

 هةسس وص 3 ١
 ارظانو ىلع |نارح ثعمو * ةرينصب نيم ىناعرت كتيار

 ارواحم كاوسأراج يغتبا الو. * امرتنك ناكينآآل تيلاف 1
 ارقافملا دسو يفورعم ليت *

 ارك اويلاثورفلاللاهل يدعأو .* هتيتل ثيح نامعتلا غابأ الأ

| 

 هتان 2 ءانفا ىلهاو

 ىلا اهفرذتسي يتلا ةعبانلادئاصق ن.هيف ينذي امو شيح ةياور نه رئعنبلاب 1 ىدارل لحل
 سس و : ناككنلا !

 دمالا كلانا ءاع لاطو توقأ # دئاتلاف - ءالعلاب 0 راداب

 3 نت عت دا انو 8 وح تدع ك0 بئانأال اللص ا اهف تفقو

 را ةمولظلاا شرواك يدوالاو ف تي انين راو
 داثاا يف ةاحعسملاب ةديلولا برمض * هد يصاقأ هءللغ تدر

 دلع ا اع ينحأ « لانمي تدخأ

 ا
ٍ 

 ةفصلا باييف ةيفاكلا يف كلام ن أ لاق ىلكاو بصنلاو عفرلاب 52 تدب لا اذو 2 روظلاو 0

 لعافلا ماب ةهنشملا

 ارهظلا ّبحا لاق نم لوق يف « ارهلاو اوكح بصنااو:عفرلاو

 ةقنانلا لاق اهحرش يف لاق أ
 ب

 مانس هل ارسل رمظلا نيا 7 ندع بأن دب هدلعلا دكعاَبو

 - - و
 انلوو ريظا وهو تصللا روظلا تحا يورو هج و || ىل.ح ان! وق ريظن وهو عئرأ ب ”روظلا ع غ5

 ا ميقشت الا روظلا كلو عال ى

 0 ا
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 نكف لافي زيانأف تلق ابي نكف لاق يناطحق اناف تلق ايناطحق نكف لاق مل تاقتنأ زاحملا

 تلق كالا ةج دم تنجلا لاق وع اناف تلق ترا نإ ناجح كم لاق سرر اذ ا ايجرزخ

 ىلع ءدعاست 1 كاياف هنو مالا نب ةلج نع كلأي هنأف هيلا تاخد اذا كدشرأ ىلاف لاق

 نيبو كيب كالما اجب ا ىلثم كوذسدام لقو فااخت الو هيف قفاوثال ار 00 هرك ذ سما نكيلو كلذ

 ةباصا ريسيلا هثه بصاق كلي .اعمسقأ ناف هلك اوت الف ماعطلا ىلا كاعد نا و او كنه وهو ةليح

 ىج "يش نع واخاب ءآدبت الو هتلداحح لاعت 000 207 دلك اوه فرشتا هاف رأب |

 لخدو ابعاو تيصوأ دق كدفر هللا 0 تأقف هسا يف ةءاقالا لطت الو كل لئاسلا وهن وك

 هلاق ام ةل.>ح 0 ٠ يناراك كولملا ةحن ل تءلسف تاخدف لخدأ: يل لاقف ىلا 6 م

 ماهطلاب اعد مْ ةلايقن اق يل نذأف دافشالا ف هذاا 5 رح اعدت ا ارمضاح ناك هن أك م اصع
 بسسس . تتمسصيسس مس ممسسسمل

 ىل لاقث تحردحو ةشس ال عا كلذ تا ا مق بأ را ا يفرم اف د تامَقَق

 دح ال سيلف مدق اذإو هيلع مدق يئاسذلا ةهاناانا ىنذاب دق اه كك ا ةد> او ىلع 2 ماصع ا

 م 06 هبأبب تقف اوفحم فريعتس كك رم رسام ركع ف صناو دك نذاتساف ةأوس ظح هلم

 امهبراجتسا دق ةيباذلا امهعم ناكو ةصاخ يأ لاتجد ناسدنلا نيبو امه تاكو كرا
 شدو امهعم ةضانلا نان رعش مو مدأ نم ةبق ا.ملع برمضف هنع يضرب 3 نا 3

 ةغباتلا رعشلهنا هللا جاف لاق رهشبلا عمس املف « دنلاف ءايلعلاب را # هرعشب هيغت ةنق ةخاتلا

 ايل ءرخ يق دبت نارك ديز وبا (لاتر) ءاشت هاملكش نسر 1 زفلا عم هنا ريخاف هنع لا

 ١ م 2 | مارمأي |اك هاما نك 1 7 عمنا فاعل و 536 طل ايلا لَ 35 نا || ىلإ أاههعم راص 100

 اذأ 4 4 ىلا نأ ز لان نه 95 رعش اه اع نا م  ةغبانلا نا 8 كاععمأل كااذ تت 0 امهلبق ةغباتلاب

 ءاهم بغ يف جر 3 * لاق ةهيانلا رعش اذه ير رعش اذه لاقف هد ا تامثف را هيف 3

 مدن قا : مب ودار ر 3 01-5 دب لاق نا.عللا 1 اى هبا ضد 5 ات ا[ بصح دق 2 5 ةغبانلا نارا ذاملادهض اعف |

 مر ا هلم ف للحأ وفع و ذات 0 ل تمل سس 0 قودللا تلاد ا نا زفلا لاو 0 نأ ير 5

 11 1 هل :ك نهي أ لع ىر دال ثتاللع لع هد 2 تي ن :نابد لاق كلذ دّعف ةراتشا

 نود ريجلا 31 ع 1 رعش هدو> لعما هي 4 ءاا راسا هل هن يضانسم و ةدعام أ دعل هل نا 1 0 اىلع

 ريغل مأ 4م هر ضن دعل هأنأو 1 هيفا نأ ورم ىنال لق ةديبع 0 (لاق )| 5 هلا هريفاصع
 .ببيسسسلا تبسم تر مسيم هك تسوس لوو سس

 و 0 ل هن ربيع كاكام اشدح هل نامعتل || هيد نا هه نل ناك و ىلعف هاا 0 اللا كالد

 ةضقلا هن 1 يف بريذيو لك اب ةشانلا ناكو هريثآ هعو ءاراطع يف ىغر هنكلو ةلهو ل31

 | نامعتاا ىلا هعوج ريف بيسلا نا ليقو كلدربع لكتب المدعو هسآو ناممل| الع ل
 هفاخ اموهتلع عم هنع دعبلا ىلعربصلا كلي ملو كلذ هقلقاف يجربال ىليلع هنأ هغاب هنأ ةئم اع دا

 ةريا روصقو ا نغبام لوس هورس ل امو ءانلاو هلا اضن < ودل ا ةيلع |

 نبا نع بييح نباو هللا ديبع هم نع ىديزيلا هب انريخأ امف هبحاح ةريهش نب ماصعل لاقف
 لما نع يبا رعالا

 كتتسفشلل ب ملل بسسس متممس ا اممسيسم . سيستم
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 ىف لا ل اك نلت دك لعوب + انماأ اعدم كر ىلع تنجو
 قدا راوغ موحتلا ن "رهو » هقفر مه مه 5 نع وس ذاو

 قولا 0 ىلا نع انرط ن مان اهدودخ لك تامح

 قوشم نوولفل عئار نه * هنممس ءانغلا ىلا 0

 قابالا ناصحلا ةنكاشك افرك * هنيأر قيرطلا ىلا نرظن اذاو

 7 قحاب مل هلعأ عسشي داح » ةحاخل نه دعت 32 اذا و

 قو الا كتح ىلا كادخ ثدرحت 4 000 ك.دصب اذا و

 قاطملا ناسال ملكنا 0 و * تقرفشت داؤفلا ف مومطا تيل

 ىعشاب لاقف لظخحالا ىلا تفتلاف لاق 3 يئاطقلا ت 5 0 هللاو اذه كالملا د 1 لاَقف لاق
ٌ 

 غد 0 00 0 ال ل ب ناف دحاو نع و ثرداحالا يف 8 ككل .

 تاق كب ل ةارلأ هذه يف ىن :كقأف ادهأ 0 يش قال نضر ال

 6 مخ ةءاهاجلا اي يأ 0 5 لاو 3 1 كا صض رع 0 ىلع وه كلملا دك 6ع لاق لاح 5 |

 اطوقأ ت كلف أه ريع. ىل ع | اماضف و لاق 0

 رخص ىلع يلفت فولاي هكردتت * اهوطخ تافدق سانلاو ةلئاقو

 ردها ىلإ 0 !داضرقلا ىلا © هايد يذلا مأ تلكت الا
 )١( لوقت يتلا هللاو امه رعشا كلل دبع لاَقف |

 رقتحم ليالا ريسل صيخقلا هنع #* قرخملابرسملاو حشكلا فه

 رظنني زغب مل ناو جف ]كو ةيسو ءاع لالا ناجل
 كثثدحأ نا ينا هقشملا دشأ نيئمؤملا ا كلا أت 0 قش كلا ىبعشاي لاق مل

 0 ا هاب هنال اذه كتماعا اعإ ىعش اي لاق مالغلا يف ةغبانلا ت تاسبا الا هادفأ ل ني 1
 ةباورلاو م 00 ل ا نا نواو مايل لهأ ىلع نولواطتي قارا ||

 مو ع ا تايب تايد[ لع حر 3 * قارعلا 0 نه قارعلا لهأ ل كَ ماشلا لهو :

 ءاطعلا نم نيفاأ يف يناءحو نينس كلذك ت +8 لاف جراح راو لخاذ لوا تكفا هدنع لذا |

 رمهع ناو نعني زيزعلا كو ع هع 0 ىلا يف ف 'ريفلا نيفلأ ُْ يدب 1 ىدلو نه ما نإبرشعو

 (ينريخأ )تف رصن اة ىلنذأ م طق هلم كاز تءآرل اه رظناف ىعشلاك 1 تنعا دق 0 ع هع ل تت ا 0

 زيزعلا دبع 00 4صعرس نر يل 1 0 7 تك رثا نب ا د لاق 0 6 لاس أ

 راو لع تدع تبان نب ناب لاق باق ىلدها 5 ء ةيش نب رم ينثدح لاقيرهاوألا

 , نا اب مر يبا لاَ هيلا او هربو نب 0 4. حاج 35 هيا لل دل دقو و ل 54

 اهو ىلهايلا بهو نب رثتالااءم يثرب ةلهاب ينثعال ناتب لا لوش 5 9 ٠ رعشأ هلوق 0

 لماكلا ْيى دربملا اها ور يتلا ه هب لصق ىف

7 



 «ااااس

 ىبمشاي تنأ فك لاقف ىلع لبقأ مث يبمشلا لاقف ىنم رعشأ هّللاو ةغبانلا نينمؤملا ريمأأ لاو قر 1
 عم جاحلا نع ينالخ نم ناك ا1 يريذاعم عضال تبهذ مث هب تاز الف نينمؤملا 0 رق تاكا

 الو لوت يف انم ءارت الو'قطتلا اذه ىلا حاتضالا | هم اقف ثعشالا نا د 0 0 دعا
 نب رمح هلضف دق نينمؤلل ريم أاي تلق كا ةعبالا ف ل وقتام لاقف ىلع لبقأ مث انقرافت يتح لمف ٌْ
 مكتارعش ا نافطغ رثعماب اقف نافطغ دقو هنانو نيعمحأ اهلا لع نطو دع : باطلا

 كوقب يذلا ١
 كنا كرا 1ْ

 نتعا يناولا كاذل ا هوت ناش يع تقلب دق كد ١
 بهذم ءردال هلل ءارو مال 0 ةسر

0 
 تذيما كارلا قا نشل د 410 اخأ قرد تل

 لوةييذلا م << اف لاقوتم لا ةغبانلا اولاق |

 عس اوك الانامل راو هاك ردم وه ىذلا لك ك3

 عزاوت ك. || ديأ 6 كي 3 # ةنتم لارح يف ن>> فيطاطخ /

 لوقي يذلا م ؟؟ اف لاق ةغبانلااولاق |

 0 3 # يمه 0 نال ْ

 نوم ال حون ناك كاذك « اهي ملا ةنامالا د ْ
 ثنا لاثف لطخ دا _ نق لاق 3 0 راكا اذه لاق نينم اولا ريمأا أر ةشانلا | ولاق ا

 48 | ناتددو ينا الا نع :م وا ريمأ 5 هللاوال 7 3 تل : روش ُك روش ا ا

 : أ امو لاق عارذلا ريصق عامسلا ىل ل ا

ٍ ١ 
 ١ ا دسمة د ل

 أ كل نأ

 ارا
2 

 |.اق عانقلا قرفم ةهاقام هللاو 3ك 5 لحر اطاق

04 0 

 : : للاعأا اا[ هاف كو.< اا

 هتشاشن 10 هب ديدلا س

+« 

3 

 د

 23ش

3# 

 ليطلا كب كااطناو تبا ناد

 لي ةلخ وذ الو اللقتالا

 لك فود الاون الو ع 24 مادا ميش 0
 للعلا حجة ملا ىلع نومي دق 0-5 يأن« يهجر ل

 ليطا ”يطخملا مالو يونشلإ ام # هلزولثاق اري> قاءنم سانلاو

 لازلا لحس ةسملا عم نوكي 0 * هتحاح ضعب يناثلا كردي دق ١

 لاق تلق لاق امو لاق اذه نم لضفأ يعاطقلا لاق دق تاقف يبعشلا لاق سرا ظنا

 قل رتايضاد كا اها قرطمر 0 تر

 قوطم هتموت قاعم ناسح * ةيادح ديح لثع كيلآ تمطق .

 قينملاقيحرلا نمقويغلا أ ورس اعاك لالكلا نم نيعرص٠و

 قوام د_قملا قرع جرفمو «# هب 3 لك عار د نإ ددس وف
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 ماهغلابوص بارسشل 0 2 ع ومهام ومهؤابا هك مح

 انثدح لاق ىرهو "1 0 1 0 )"نةنخ_نءرصملاب المر بمفحا نيج ةاع

 يعشلا ن نع دواد انأ يك خب اجر لح لاق ىريزاا هللا دبع نب نوره انندح لاق ةيش نب رم

 نإ : نعاع تاحد 1 تاَقف هف عأال 5 لع 3 | هدلتعاو ناوئم نب كلا دنع ىلع تلخد لاق

 كايت قارعلا 5 دفاو ىلع ةدحاو ذَخ ىسش يف تاقف كل 5 ع ىلع لاقف ىمءشلا ليح

 د اذه نم كالملا دمعل تلقف نينمؤملا ريمأأي ان[ لاق يا تان لطخالا 0000

 0 تاقف قارعلا 1 دفاو ىلع نين د يش يف تاقف لطخ هلا اد لاقو مست

 لوقي يذلا
 ماعلا م ريا ليةئسم 7 ههدحو نسح مالع اذه

 مان الا ريخ ثرحاو رغص الا ث ردك دال ةدبرحلا

 م اا و ناني 2 د مام ومسؤإبا 2

 رعشأ نع يي 1 ولو داي أ 0 يناأس ١ اا نينمؤلا أ نا لطحالا لاف هغب انال رعشلاو

 دفأو ىلع انالث اهذ > ىسشن يف تاق هب امش وأ تاق اك كوقأ نأ ابر - تنك لهاا ل له 2

 2 نب ا تاي 5 ريا 5 مه ( تدعساو ا( ت ل ثالث م هنأ عا فارع نعل

 مل ناو 3 اذه يف 0 تينأف عض وم لك ف تاز 6 ملأ 3 لح وو 1 3 وز رار 3

 دبع نب ينئادملا ينادح زا را ث ىلا ندع لفرز هب ق للا هنال ةغبانلا ري صاخ ند نكي

 نم "ين. سيل هلا جاححلا ىلا كلملا دبع بتك لاق ملم نب كلا
3 : 

 ينادحم 3 هب ثعنأف يمعشلا صاع كلبقو ثيدحللناوذالا ةلتاتم الا ءدذلا يد يدع نكي لو

 ع 50 ةاكدك ءا رطاودط رقو هيلا هب ثعبو هزه ىعشلا جاحنملا اعدف

 ا من هللا كاي لاق ي ملا اع انا لاق ا : نه لاقيل ذأ 0 لاق ث اللا دنع

 يسرك ىلع سلاج كلا دبع ادا احد لك نر لل 9 يلج ل لو لف هيسرك ىلع

 هيضش ىلإ و 6 * مالسلا ىلع درف تع اك يي 3 ة.دعالاو نما ملا ضي 1 هن الي نيدو

 نيئم وما ريمااي انالاق يتلا اند م كحنو لاَقف هيدي نكد يذلا 0025 أ من 5 نا ا تدمقإ

 جرب يذلا نيؤ را 0 نء -- 3 0 1 كلملا كيع ناد و ينيبام 1 رظأف يعشلا لاق

 تاقف لطذ الا اذه لاق ىلاح نع ىنااسي ل لبق م نم كلما دبع بدحعف ل لاق سا. ١ رعشا هنأ

 لوقت يذلا تانم هللا و روك للطخا

 هلم 0 دقو 1 امدلا 2

 0 ناك اذا -

 م ماعلا علإ رمس ري ريا لقتسم .# هه>و نسح مالغ اذه

 مانالا ريخ ثرحلاو رغمألا ث راو ربك ؟ الا ث ردعال

 مامأ ةئم تاريلايف 1 ا نفق دينطل لكتلا 5

 مه امومه وا ةييمح

 لامقف لاق يعشنا اذه لاق نيم ْؤملا ريماأي اذه ْنَم لطخالا لاقف كلما دبع اهلهذح يح امددرف

 مامغلا ب وص برسل نه ريذ مه#
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 اذه دو-لوةفاهدر.يأهلبإ لجرلا:حاراكاق درحارأ ةوتتالو يرختال هك ]و نا لاطل
 لبالاب الخ اذاف ركفلا ريغي لغاشتلاو سانلا ةثداحع اراه للعتي هنالرابلا ٍىم* نم بزعا» ىلا للا

 هلوط يف ليللا ه.ثف ىرقوقلا فاخ ىلا عوجرلا سعاقتلا لصأو 1 سعاقتو همه هيلا حار

 الو اهردكي ال ىأ تراقح تاس ت10 11 مب : [طوأ موستلا يدري يدلاو احلا

 ةديصقلا هذه نم هيف ىنغي امتو اهنع

 تحاضصإ ياط نسح الإ ع الو # ةيوذام يد ريع انك تفلح

 براح .دذع يذلا 0 ربقو * قلم ريق نيريقلل ناك ل

 برا راد ”نعرمحاب ”ايتال 6# هقاوق ديد سلا كركأو

 شيح ةياور نهو هنع ةبابز ورم ةياور نم هيهذم ىلع رصنللاب لوا ليقث فيفخ قحسا هانغ

 هلوقو هبنظاا ندحأ ينأ الإ يىحاص نمزوك اهب لعل سي كوشي رصنلاب ليقت يفاثحيرس ناءانغو
 ُّت را اهو هدحو هب ربق ىن ؛ نيربقلا نيذهىف نن وفد.لل اس! وربع ناك نعل ينعي نيربقلل ناك نمل

 تراطا شر 0 تك هضر< هل برالا زادت هشيح سمتليا جرعالا ثرطلاو ريكألا

 بئاتكلا عار ن٠ كلوأ) نه # مهتورس نأ ريع مهف بيع الو

 بعاضملا 0 لاقرا وال ىلإ فشار را نطل نيعحازل

 ياو
 بزاو 15 ريع م سانا نم * ه ريع هللا اهطع ١ ةعش ملط

 ا هل

 باا>و ء د 0 6م واك 60 »* لسانا و 1 ناءطلل تاق راع ىلع

 كاكا عا رو لول نم # 8 نأ ريغ مسي بيع و

 نامل لالا 5 | 0 ىلا * اولقرا نمطال مهنع اولزتتسا اذا

 ىهاذم ىلع ا ذإو يموقب * اك 1ك ذأ ناَح غ اهب تو.ح

 ل 08 عدبارلاو ثلاثلاو نيتيبلايف تايزلا كالا دبعنب دمحم نإ نورط باتك يف ( تدحو )

 ريسغ مش 0 ةعيبطلا ةءيشلا * يملا 0 َنح نم هيسحاو يلع -ولاب لمزلا فيقخ 0

 تراعرأ تدوع دق هءاع تارباد 01 ناءطال تاق راعو مع دقو مهمالحأ د يأ بزاوع

 نا رطا تاع قاعي جرا نرع وكس 9 2 ل أ تار طاوك ندباوعو اهباع
 ل ور 5 8 نعاسلاو مارد 5-1 لاقرالاو الحا كاجو ال
 يورو ةديصقلاب 8 ام توب> هلوقو مرقمو مرق هللاةيو ةلاحفال يف اعاو ليحل ع ميذلا

 0 كف نيرتلا موب ياكريم انجالا كلك دا د١ لاو ءرد اكل 0 د

 لاقؤمالغ دئموي وهو ور 0 ثرحلا نب نا.علا ىلا رظنف اولاق ممم حدلاب

 ماا علا رس ريخا ل.تق٠..# ههحو ندع مالغ اذه

 مانالا نعد ترللو رش اما كا 7 0 ث ردحإل

 مامأ هنم تارا ف عع 0 ا ا د55 تل مْ

 1320ج هع تضع هع ع ص و و2 تح عع عدس كس دعت عت ص 2 سس عج ب جس ص ع جم
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 : 9 ىف 5 لإ يرسل ناو لكو 2 سانا ةمتساا ملط قلك

 بناج لك نمازملا هيف هش فعاذت # هه 0 للديللا خا ارأ ردصو

 تراقع 10 تل ةدلاول نز ع كاسعلا همنا ورع ىلع ٍ

 ةبارلا تيل يفشل ينغعو ىلعس و لب لبق قاع اح 50 رجلا يف يو ورح ةياور نم

 1 ةعل رالا يف ىنغو تايزلا كلملا دنع ندع ندومه ةباور “م ىطظسولا يي رع ىف ةبايسلاب ل يان

 | نيتياكح ىلعسو ا المر سا !وط مق ينعو شيد 0 ايروخام يجد رلا ساايعلا نهللا كنع ثاسإلا

 06 يدانن نأ برعلا ةداع نم لاخلا لاق ءاطا حوتفم ةميمألي هلوق يور اذكع شبح نع
 ا 01 اهظفل ىلع اهارد أ مخرنا لأ هتجا مق ا ١ املف داو 2 1 07 0
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 'رسقلا ىف لاق الوأ جوع لح فالخ ءاطا تفي ةميمأإ يف لوقا ةمجرم ايفل لع هلوق )١( ظ
 ىناسدلا ةغبانلا لوك 4 تحاول م محق امرت ثيناتلا ءاه فد ردقب دقو ىنيمامدلل ة>رشو أ ْ

 ْ كدي 0 ند مالكتلا اذهو ءاتلا حش ( لقا هحءاطأب لوقتو 3 بصأت ةميمأأب مط ينيك
 ا ل قام ةحشف) عاد 5 هش ا 44 لاق هنأف حرمشللا ّق هصأ وهو هدم ١١ كر 8 5 2 ىلع ظ

 ةلك يف 2 كلذ ند كل عاب :الا اذهو قوبل ةديتفأ عابت ! عا ورءع ل د لاد ةحتفك |

 ا ةفوذحم اوبل لا كك ترد محراب ح مءاطاب ناك 0 هيوديسمعزومدق51 50 عاب 2

 ٍ عشب ل هنأ ا يغتقي هبوبس لوق ن مادهو تلق لهس هنر 5 امو 0 ت.ءقوام 2 اهحال

 ْ ف ريماو ني وقلا نك يَ لع لصالا يق ه 0 دام ا ال و ماحفأ الب ام نال وهلا ىلع نقد

 رث ذنال فذحال نا ىلع لدي وهو فذأا ريدة: ىلع بترد ماحقالا ىلع صن اذا عفادن همالك

 مم“ موق بهذو كالذد فال ىكتشا ماحقالا سَ دو قرقحالاب ردقملا دو>و مدع قع لاد ريدقتلا

 امك نحو ءاط نكد هدير ءاطا 2 5000 3 مرا 12 تنال ءاه نا نمل ى.رافلا

 ثدناتلا ءاث لحال تت م ءاطا ع رفد حلو ءاطا 0 تكرحت فرحلا كعب ةكرحلا ا ؤ

 هلا اذه 7 هق 3 ولاقام هريغو اذه تاكد ا ىلا ىهاعد يدلاو رصهاط 0 آيار اهانقام ح معاش ا

 ةنع زادتعالا 81 6 موءضمال حوتف# 03 ميلا ىلع قالي هناد رفملا يدانالا يف ررةاه |

 درفملا نا يعداف ةاوارلا ال هف نايح ونا بهدو هدأ نال م هو برق ند مهنأف

 هبارعاز و4 وفو رعم رر#ه وهاك 5 مهلا ىلع ه واد 2 ثدنأتلا ءاّس 5 ع تاكاذا ي دانا فرعملا

 نب نههصوص# اذهناو 0 0 >- ةداطاب و يف ةحتفلا لمحت فاضملاب هل اهيءثت يصالاب

 > رش *و لشيسملا ع ن٠ ها يرذا هبازعاو ةر اانا راح زو ىداثلا
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 نأ لدبملا نكو رطخلا حف ف شع انمد"نكمدنلا ناكو هدنع نيلاح ىركشلا ر.ع نب ددع ىأ ٍ

 اناك اهنم نامعنلا ينب أ رعلا ثد<ونامعءنلا ة>وز هد ردتملا يمرب ناكو 0 م كن ع

 فبفهصوو اف 0 ل ف كارعش يفةدر>ملا فص4.امأ اني هغل انانامعنلالاةف لحمل ند

 00 لوش 3 عيطتسإ 5 نامعنال لات ةريع كلذ نم لخلا تةدافاهحرفو | مداورو | مط

 ناكو اولاق ناسغ يفراصف بروف هفاخت ةغبانلا ابو نامعتلاس شن يف كلذ رقوف هير نم الا رمشلا
 كلوش امفو ديه نب ور<# تنيادنه يوم لختنملا

 ريطملا مويلا.يف رد_لا ة #* .اتفلا ىلع تاخد دقلو

 رزقا يف ند ةمدلا و لك 875 ءانتسللا تفاكلاو

 ريدغلا ىلا ةاطقلا يثم * .تءفادتةامعفدف #

 تملا يطلا نيك <« كيفح الو 28

 80 ىلع يلسولاب ل اه ىان ةناب نب ور< ةياور نم ىل<وملانب .مهاربل هانغ

 روف نم كءسمام لل-خنما تلاقو تدبو

 يريسو ينع يل عاق كح ريغ ىعسح ندماق

 ريغملابو ركلاب:ةم . ادلاوه ترش دقلو

 ريدسلاو قنرول ابر * ينناف تك ا

 ريعيلاو ةهيوشلا بر # ىتناف تود اذاو

 ريسألا يناعال دنعاي # لئا نم لهدنهاي

 ىريسم اهنقان 0 # 0 اه 4#

 حرس نباو دعوات انت وصلا اذه ىفجحسم نإ ا راتك يف ل نعء قحسا نب دامح لاقو

 لاقو هتف ندا لذعالا 0 1 غليف لاق ناحخلا هف 1 جحعسم نباو ضير لاو زر نباو

 هب راد اعلا ل ل زو ع ق سو وهو هلهانا ل اذنملا

 الاخسلا نؤحتنب يوقوت ١ ردا وقتال طر
 نب ردصالا ثرخلا نور مع لون ناسع ىلإ ةضئا1] راض ايلف انيح اوف ( هنا لإ 1 عجر)

 نب بهو نب ملاط تاب ةيرام جرعالا ثر 1ا ءأو رك كأي ,ك الا ترا "نإ جرعالا ثركلا

 امل لاقيف لثملا امهب برضي نيذللا نيطرقلا تاذيهو ةيدنكلا عام نب رو ةيواشماا ا

 هلوقب ن2 ىنع اهاياو رارملا لك رج> اوما رطل ع الو ةيرام يطرق 2 ْن ملأ هب ىلغي.

 مالا نب ةليح ف

 كلهو تام يت> ورع رعد مهم َ و ناي ءاخاأ 0 00 مع قانا يجيك

 لوقا ا 1 0 0 ا. هم || داع نا || علطت أ 5 ل 4م و كاملا 5

 1 مست د 2 تت ب ل 2 دج دس م دس وس سم“



 نيل اعدل لع لام 101 هو الا ل م>افيو

 دوعلا هو>وملا مقسلا رظن * اهضَشأ مل ةحاحم كيلا ترظن

 ةفصنا عنمجاو رانا فيصداو ورمع نع يطسواب لوالا ليةثلا فية> نم هنو حرس نبا هانغ
 | ملا يممصالا لاقو عٍسرلا يف لقبلا يف نوكت رح عيراست ةديع 0 امك متعلاو فصنو ١

 ' 0 كلل دالاو ن2 ل يذلا لجرااو داولا ديدتلا تنافلاو هب مانو رمح رجش
١ 
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 ا ا>رو ىل>ر رعش لاشبو # لكشعتملا ةلذلا وةك ثنا * سقلا ا

 مالكلا ىلع ردقت م لادا ا مل هلوقو ةرقبلا ةلوحكملاو * ةلودكم ىاقع ىلإ ترو *

 دواس لوأ له يت ع تن انغ * هدوعي نمىلا رظني يذلا مقسلاك مهن ارلعأ ةياح نم
 لاخلا انثدح لاق ىديزملا :سابعلا نب 12 و ) ةنان نب 5 قحسا بهذم ىلع

 امرؤ ةغرانلا هللاو نا ن اص 1 لاف يدع نإ م طا كاف ناك يردعلا ضدك لاك أنبا

 هل و# 5 مالا هب كماعاش تاقال لاق هك او هللاو ال لاق طق 2 كيلعام ك1

 دياب انتقتاو هتاوانتف * هطاقسادرتلو فيصنلا طقس

 ال0 1 نإ ردا اانا ٠١ دكنئ19 لاق كن الآ لوقلا اذه الو ةراشآلا ءذع نادك" لاو أل

 كوله ىلا صذش 5 4م وف ل هن بروف هد و ةغانلا 1 اءضَع ةاتماف ا ةرده أهدشن 1
 5 | .٠ .٠

]| 

 زحارلا هيف لوقي ىذلا ماصعو ترهق 44 لص ناكو نايكبلا

 امادقالا وركلا هّتملعو * اماصع تدوسماصع ع

 »+ اماه 6 07 ه:امحو +

 ى*# دعا فافذ نإ اسسقلا ديعنأنامعنلا ن هم ةيبره يدا ن هخا الا ريخ ةنع تدور ند ) لاقو (([

 ]ف م لوبي 000 ناسا 1 ؤاهباسا ىلع ناءثلا يف ءاخغ ال يدعسلا عد رثنإ دعس نب ةرهو

 ورااك دان اصاقملا وحر دس 4 ئيطقو 1 تبعالابب 0

 اة غلاصلا ا »* نأ ا 2 هللا 0 »* 4خمو

 ذالط انو نم مو يع رص 212 حمو ىلدالا رمصل ند

 0 ودعا ةزرب ال 2 د و زعل وفولالا اذ شيحلا عمي

 ةيطع تاب ي تك نافل 1 و 4 طع هل لاش ا 5 1س هي هاللح ناكو تالا عل ؟انَطلا ثر و ىعل 1

 ىنأرعالا . نبأ ع بتا.ح نبا نع هللا د..ع 0 تا كك لاق ىديزيلا سايعلا نأ 00 0 ينربذاف ١

 نم ةقيررلا وذ هل لاقي عطاق فيس هل ناك ةغبانلاب ييذو ىذلا يعي رقلا دعس نب ةره نأ لضفملا نع

 1 هب ١ يد و يي كر دل كلذ ٠ نءطضاف 0 ف 3 اعمل ةغانا| 5 رك ذف .ه رهاووحو كن 0 و

 ساو نع 8 ل 1 نعدامح 0 ى# نب نيس 51 ان ) هءاع هضرحو ناحعألا

 ديع خر 000 همن دا رع تنوبا 3 44 ن1 ءاللملا نأ رع ن عءاسا.ح نبا

 لخملاو ناك هنا نامعألا نه ةغبانلا بره هل>ا نم يذلا نأ اعمح اولاق ةمث نبا رع نع. زيرملا

 هس سبب بسسس سس يحب ساس سس يااا بيب اا سس سس 35

 هدير ام هفرعو هردنأ تاكمتلا تدحاح 0 ربت نإ ماصع نا افو مهحدتماف مأشلاب ا ش
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 لو ناكو 0 7 لَو امل * 1 رنا ربع لحرللا فزا

 ناس 1 - ١ 1 د

 دامصض غل سيع كاف باصاآب # اعوهسأ تك ةيناآع كا ق

 أو م لضومو 2 اه رح نا زودن قالأو وذل
 2ص و بسلا 2

 3 7 0 1 -اأ 1 1-2 4 .
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 هل وف 0 يرحب

 5 ءز 1 < . 1 [١ كال ] 0 1 : 2ع م ع ؟ م - 1
 عض وح رره ق دارلاو كا 03 هةدهع) هاحعول نم نالللعو تعيس 1 م بطاح ةم لأ --

 حا 2 3 3 5 8 -

 0 يا 1 ءاالإ َء
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 أ لاوم ءاشن د4 ىله ّ همك سلول كياس نفو هبا هر َنَء هالممع ون كلد يح ةسهام كال و ٌكَرَسأيَف -وه] 3 1 !1 75 : . ١ 52 ١ . 5 ١

 . ص 1 5 7 . 7 1 . 23 [| 9 !| 1 3 ١

 موضحب لاق ارش كلذ يربأل نم موسو حرابلاب تن مو حلالا مءاشا» برعلا نم مهربعو حراوبلاب
 ماج و قاو ىف ودلل_ع د تدل 3و تودع دعاو 3 1 اع 9 الب 9

 و 1 ؛,ى] :

 اع ئه * يش 5 3 ل انالاك ىاشالا | داق دع
 ر آم 2 7-1

 - ٠ 1 0-0 1 . م 0 ١

 ١ ببي دم 3 2 لأ أس اهل ا دا بيعت ىو تن رح بعل لاق ا نت : مب 5 اهسن و هغناتإا 16 كه 0 لآو انا ا ها ؟ "كام مك ١ كلا ناك

 هدو 32 3 : ل . , 2 - 1 5 -
 4 هريغقءاوقالا هل لاض ةش ىغت 4 عه سلال رد درو مج دو الا تارع ان يح 9 دو 2 اذه لاق

- _ 
 12 ع 1 02

 1 5122 0 12 1 03 3 5 ١
 خ لاق ىفا 7-5 آت رث ةهحعحسا نى داه لاق لاق ىحح 0 لناكتت+ ( ا ربح او ( هرعس نه عصأ وم

- 6 _ : 
 6 3 5 2 غل

 5 ١١ هم 7 . 55 1 ٠ . 03 1 ُ 2 ا ءأأ 2 : 3 - . ] 0 . . 5--- ل 3 0-2 1 - 31 57 ص 1 ١ . . ا
 ىلا ءداهق ترعب لحدو هام امه مراح قفا لإ رسل و ةعبالا لاب همن ء وجيل كر نال 5 هدحدع

 5 ع ع ع

 0 1 0-5 تل 12
 دو ,ه ريص و ءامعلاعمس اهلي للعمل هر رعس ف حعل لا هشيم ُّه ةهةنبك !1ةوعدك تبتافز 3 هل ١ ول و2:
 ب(/ب 2 ف _ < ابيع م و ل تلا كس

 ب 2 - 52 يي مو 21 9 06 ١
 -. كل 2 2

 : 5 . . 5 1 1 م 01 21 10 2 7 1 !٠١

 هد دف تيقكش حيا نش ا ما 2 تل 5 لاك تلاد امو لاك 4 وعد كنا هد 0
 - ام - 2 - ةحقو 2 و

0-6 3 - 

 ناو ةنمس عل رو 2 ل (ى ضو 2 0 بارع ل 12 | 2 همه اسعأأ لإ 2- افراد كك نب ع ([ 00 21 + كلا دعى دعا ارت ا دس لخ لقص 2 ءاعلا للا 1
 3 ٠

 1 < | 0س 1 1 1 كا ٠ 117” ع 1 0 -
 اهعاع مهقام هكهاعل قى 0 قى ل للوعي ةعبام نك واش انساملع *ىه ه ريكس ف طقرالا داللخ ان لد

 1و[ ا عا ا ولا 1 || 52 0 5-2-2 ِ - ]”--١[
 ت”دذذماطل كَل "ذم دمع ةغاحألا 2 5 ملاك اممقنت م هإ وك عمص اهذك ه 0 5 َّحح ةس دملا م ل3 أملق

 هي - آئ 2 2 تل و 0-1 -
 اح ل

 ك0 «؟ . 2 ا 1 , - 0 1 . 2 0

 ْمَباصعأ ىلع مع هلمحو هربخف نطمف و وك ةمذلا تراصف دقن تدمو ءان ةرسخلا تراصف ديلاب
1 1 1 

 "لوا ١ هلا 0 1 - م ا . 4 5 5 0 تس نك و -
 مح ذل ةلوثو ساملا رعسا ناو اهبنع برد صف ةهاعل صعن ير عس ىو برس تبدرو لومي لذو دمع : 02 ا 00 د ١ 2 ِء 0 1-1 د

 ع 6 0 0
 7-5 وك 5 1 1 1 , 0 , 1 2 - [

 لاكو لك ت”ارذ فراو راه! له الو هو بدر لاف هن اذ رد صن ةييس ايش ةيصن و ةججإ 93 0 , 5- ا 1 10 ل 95 5

 1 - ص 2 ١
 معا رد عي> ذ هريس هذ رحعملا ن< هي ضلأم دي هده ةيديصقا قى 6 0 ب 5 5

 1١ 1 < - 2 .ْ 0 ا . .
 كييلا» 10 يه و هم هاش * هةطامس در مو رصصملا طمس

 8 ا

 (١)دقع مل هءاصعا لع معال هاه ناك صر بضع

 دعت ةفاذأل ع 54 يورو )١(
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 جيس سسسسسلللسسللسسسللسسلللل سلسل رس ير رباب

 دلك دال الا لاق لا ىلإ رظف اوزك اق ةيقلاكلذتلاقو ةريملا ر كر

 لاق م 0 ا اولاقل م محاص نرع م نامعتلا ن .اوناع و نأ هللاب مقأف ٠ ضي راءالا ءالؤو لوو

 ا الاق زيزملا كيع كا لج و رمهل 0 تويح ) ا ( نوع مو عمستام | ولاق يعلو ظ

 ةغباثل برضي ناك لاق بيرق نب كلملا دبع ينثدح لاق ىم.لعلا ركب ون انثدح لاق ةبشا 3 رع
1 

 مث يشعالا كك 31 نم لواو لاق اهراعشا هلع نمرعف ار ءشلا هاتف طظاكع قو-إ 0 م هيف
| 
| 
 ديفا 3 ور< 21 ا 1 : 5 58 ركل دعنا 3 9 نب نا

 ران 1 ف 2 هير 34 د هب ةادبلا ألا ردعص 5 و

 انالةللا ولات 00 ماقف نم لاو نا قع كنا تع اهنا يدعتا ريصنإبأ نأ الو هللا و لاف

 لآ الا جا ىلا ةضانلا هل لاف كيبأ نمو كتير
 عساو كنع يأت الإ تلح ناو © ىردم وع 'ىذلا لبلاك كناف

 # عزاون كيلا ديأ م 06 ةئيتم لابح يف نحح فطاطخ

 انادح 26 اا 0 تامدحو ى له و 0-1 || دمع نإ دحأ 0 هلوةلناسد> 0 لاق

 هتيسناقد 6 001 نالاؤ لاق لاق ءاللع || كب 06 1 نيد لاق ىعيصالا 0 لاق 4 8-5 ب 0

 نب دايز سانا رعشا لوق, سايطا ا رافق كلا( 13 لف نا

 لوةءورمع 0 ىعمد الا اننا دج لاف دا 0 ها 1 مَ ةيواعم

 قفا رار تاني ورع لآ 2 كت دع !(ينرخ ازال رج اريهزنوكي نأ:الا فعلا :ا يغبي ناكام

 كلملا دبعهللاةئهياع فا>و رمأ نم رذتعاف لح رماَتفهياع انا> دفنأو ره نبا كالملا ع ىلع اندفو

 نامعنلاىلا ةغبانلازاذتعا نمي ورب مك« |لاقنماشلا لها ىلع لبقأمن ب و لوف نإ ادن يكدر ظ

 : تهذمءرمالءهللأ وو * ةسر كسفنا كرا م تفلح

 ثرعلار عشا اذهلاقف اهلك ةديصقلا هتدشناف مأ تاق هيو رثا لاقف ىلع لبقاف هيورب نممهيف دج ٍش

 لهابلا ركب نب ةيواعملاق لاق ةبشنب رم انثدحالاق زيزءلادبع نب دمح او رصن نب بيبح ( 0
 ال داك ممسم لاا هارعشا نم دح اولا تدبلاب كئاينكا ل لاق ةغبانلا مدقت 3 ةيوارلا داع ت

 هلو لمم تدب علرب

 بهذمءرمالهللاءارو سياو # ةير كسفن كرا ف تفاح

 رك ذب هنف.اهااق دئاضق ةديبو.ا مب هيلا رذتي رذنلا نب نامعللا ف اهلوق, ةيانعلا ةديصتلا هذهو

 ا رمضل نب بدبح زرت كلذ ىلا هاعد يذلا تناجللا ُْق 3 01 ١| تفلتحا دقلو اهعضاوم

 ناك ةغباتلا نا مها ءاعنم هريغو ةدي.ع نأ ن ء ة.ث نب رمع انثدح الاق ىرهر رد اني زهلا دبع نبا

 اشغو 6 ةدر>حتملا هتحوز يأرذ 25 لهاو هلامدت نم ناكو هب اضاع ناسا دع 8

 | لياقو الامل اهي ورشا ايغارذ تداكف اهعارذواهذس ترتئساؤ اهفيصن 'ظقسف ةأحقلاب ًابنثن

 ابلوأ يتلا هتديصق لاقف
 دوزم ريغو داز اذ نالحت #* يدتخم وأ حئار ة هيم لا نما



 كخ> ةد ساينس اج او

 تكيفرينع ا يص ضف مضيت نسممج اى

!1 4 

 1 اان ف هندسة فوك يما سوم سس دب

١ 

 ب“ د ©)

 ١)هة؟(

 نيردلا ديح نإ دا ( انريخا ) ءارءشلا رئاس ىلعنيمدقملا ىلوالا ةقدظلا نموهو ممم رعشلا ضغ

 كندا دن دح لاق مأ 0 أل لاق هش نإ 0 ا الاق 0 0 تك تايحو يره ولا

 نون 1 را # يناس املك 3 0 كتد 1

 انادح لاق همش نب نم دع الا تديحو د | رع 0 لاق ةهانلا انف

 لَ

 نع هادلح نع يملساا نمرلا دع نب 0 نَع نمترلا كح نإ ندم م لد لاق دانح نه كيمع

 دنفلا نعاهددحاف ةيربلا يف يش #* هل هلالا لاق ذأ نامت ا

 دمعلاو حافصلاب صد نوئدب * مهل تن ذادقينا نأ 1(1)ربخو

 لوي يذلا نثلاق ةغبانلا اولاق

 نونظااين نظت ف وذ ىلع # يبا_ت الح ايراع كلا

 بهذ ءردلل هللا ءارو نضال د ةسسر ظل كررت ا

 بذك او ضغأ يأ ولا كغايا * ةنانخ ىنعتمغاب دق تك

 بدوملا لاح رلا يا كا لع لا ه1 ذا قياتسع 00

 كلا ع اند لاق هش 5 1 لاق انريخ ا ) ترعلا رعشا همه لاق ةغبانلا أولاق

 هلم للود مارح فعل ل يدشلا نع 0 فأن , نم اكد لاف تا ا

 نكندطعا نب هللا دنع نع يف 2 00 1 < انندح لاق دحأ( ينربذأ )

 سا.عنب الات ا 0 نبا ىلا لحر ماق لاق كم ملا نأ نغةناحلا ار

 لوم ىذذلا لاق ىلؤدلا هوسالا "1
 5 اول ا رم ناو + كرد“ وه يذلا ليدالاك كناف

 هللا دمع نب رب رح نب كءرعش نإ 0 نعيلا ىلع تأرق د داج نال + نب ناس

 اوركاذتف ىاثاا نمهؤاسلحو ةصوخ هدنعو ناسا رح نزلا دنع نب دنا دنع انك لاق 3

 هل وف اودقنأ مك ةغباتلا ر

 مساو كانع يأت نادت 1 وه يذلا ليالك كناف

 ىلع آلا اعقل ناك ل مهو اذه هل لوش ثء.ح ناك ّق ع ىذلاام 5 يب : نه خيش لاقف

 عبارلاو يف راخلا نايدلا ن ,| ةغبان ثااثلا يبا>صلا يدا ةغبانلا يناثلا دع 5 ةساك ةغبانلاهل

 اركو انقل يئايبذلا ةغبانلا عباسلاو قاودعلا ةغباتلا سداسلاو ىونغلا ةغبانلا سماخلاو يناسشلا ةغاذلا

 ثا همسأو ي ءاغتلا ةغبانلا نماثلاو عوبري نبنانق ينب ةغبان

 سّحو ىورو )١(
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 اراصم اناستو اقدام ءاطهموق جنم لحر نيدو كييعتس لإ رار نكد ناك ٍنامعلا ور# 5 لاقو

 كلذ يف لاقف اصلا, برضلا ىلا
 .٠

 تس عع

 نام جد دهن هو فكف نإ يناغملا كربذعو عبر ما

 لال رارانلا ىلإ ه قوعرشلزاملا نددت
 ديعس نبردب ناكو يملا نبا ٍباتك نم رصنلا ىرحم يف رصتخلاب جزره نيدبلا نيذه يف قدسال

 لوش يذلا وهو انعاش رارملا وخا

 72 / ©«٠«

 مهد هب نامو 0 يداو # ةدرا حمرلا ىدع نيح اذحان

 مدخ مي فال اذالا> رلا 0 # ميس ُِق 1 رك نوهد- 0

 شدد ورا تح هفو يلا نبا نع رمعنلاو 7 ليقث نان زرح و ."ال ءانغلا

 ياشبلا نع لوالد ريعشلا ن 8 تت را نإ دمحل هيقو ىلذوال ليقتثلا نأ

 كش 2

 عزأ ون كيلا دياانب دع * ةثتملاح ىقن>> فطاطخ

 عفان ةءارباا دنع ىناح الو « ايذك«ىنع نغذلا اذاب تنك ناذ
 عساو كنع ىاتالان'تانحناو * كردم وع ىذلا لمالك كناف

 ا قدح ف 0 قف قا يفك لع تردفق ا ى كم ص 0 ّق 5 4 وش لك ,وطلا ن 5 و ل

 ١0 كلو هددفف 0 000 00 3 00 0 تلح ناو يوربو كأأ٠ 0 5 ل الو

 ظ ! 0 ل ا 3 وو ند 3 00 ا

 7 علو ةغلأت ا 0-0

 كلو تس نب ف وع نإ ةيما ن طبع نب عوبرب نب بانح نب بايذ نب ةيواعم نب دايز هسا ةغبانلا

 1 201 نأ ينكيو رو 00 نال.ع ل 0 لويس أ نافاطغن ل نب صيغ نس ناسذ نإ

 نيذلا فارشالا د وهو # (؟) نؤش ائم مهأ تغس دقف * هون بقل امنا هنا ةياورلا ع
ْ 3 | 

 .ةرورضاال حال ريبضلا لصف يف هيف داهشتسالا ىن .ءلالاق 4 ةاالا ا ٠ تيبلا اذه 1)

 عقوواوديزيب ريخالا مه عفن را يزيربتلا ةراشإلا لاقو الا اي> مموديزي الا لاقي نا سايقلا 0

 رعضملا عض رمال 5 1 اذهو ا اح مهوديزي الا لاقيناهحولان ال لصتملاعضوم لصفنلا

 صهاظلا عضوم رهضملاو

 لاقينم فلتحلاو فلتؤملاف يدم الارك ذو ها الحر راصت> رعشلا لقيمل هنال ليقو (؟)
 ... 01009999910095 57 ا لا ف ل و

2 ُ 

: 
3 
3 
3 
0 



 ( همن

 رفسلا ةبوأ الو مهنا ىلا الو * ةشاشب ردب دعب لوفقل امو
 ربقلا امناشع يدحا تفصع اذا © ةرج- عزامز ًاردب ينركذت

 ةديدشلا ةنسلا ةرحاو بور.طا ةديدشلا عزاعزلا

 راالايذ دنهل امم ميطضاايرق * باحمب اهنم تون مل اناوش اذا

 ْهَدلا ةراغ هانا اذا بدت + نكد نود نا انامار
 رسع رهو راي نولي عع دوو نا يراشلا مس اذا

 ردب ىلع يدفن فلاي هباث ال * فراع لقام دعب اردب ترك ذب

 ير ىلع له ساف ينيععمد تام ةراطذ سفنلا ىلءهن٠ ترطخاذا

 ريخاو قئالخلا بيط هرك ذ ىلع * ينم نكلو ءاكب تنك امو

 ركشلاب ناب ايف ودو * فاك 5 اجلا ينيعأ

 *« اعدحف- ينادعست نا 6 0

 رانعلا نم لجأ لب ال اه رتعاو < عرس هع الا اعل ند
 ريغ ين 0 نيرويبص * 0 , 7-0 ا 2 6

 هس | نعدا# ن

 رطق :ىافا ماعشللا  ى ارد

 نع ىد

 حطبالا ةيحانب تا 00 2 لاق رارخا تارا كاز اير 00 نيلصاو نع لد ريد
 تاقف هتنا ساحو ءاح اماف ششِإ 2 5 نم لدحرل ةيق هيف اونرضو ىعضوم نع ينو>حاف موق ءاحف

 حش م0 جلع هيلع # حطب الاب اكرابىدوعق اذه

 كدومقوانإ دبأ عمالدب انمم قاف فرص تح ًائيشامهنم حتفت ال هللاو لاقف هتربخاف كتضق ام ولاقف

 ( قرح ءءاقاطن ار اف ىلدأ ىلا احب تفرمعن | يت نيلدحلا تحيتف للا وف ان دعاقأ عم

 لدم نجوم 1 قرح لاق ةدي.ع 0 ع ذامدهر ادع 5 ان”دح لاق يعازألا دمت نب مشاه

 ردب ناكو نيصا ردب هونسأو ديه نب رارال ناك لاق نفد واو نب در كا -| يريزلا

 اهدراعف نادود نب م مغ يفإ ضءدأ دوذ ىلع ردب راغاف سانلا ىلع تاراغ ريكو ةقرملاب هنم رهشأ

 اند اف ددز ط رارملا درطو هس ةنيذملا ىلع ذئءوب وهو يرااوايح نب نا“ ىلا عفر ودا

 ةدم ندعدلاو انكم واد ءتجتاف لاق هش نانح نن تامل عفرف ةءرببو ارت اهغذي وهو

 ندا ف وهو رارملالاقف ادم تاهل وح نر لا قرد 2 20 تافأ )

 رفعاا عزاب ىلا لح ةيدع #* اهؤووض نوعساأة وك ن هكر

 رطقلاو تئالل سدا طي 2 ةيس اضرآ طا
 يرفبام قربلا ىلا رظني اكريسأ * اقلطأ ةماعلا ندع اتليو ايف

 ل ىند ال أ # قر دقو 8 0 المش ناف

 رفقلادللايف سيءلا صاب اقيفر * ىنتدحو دويقةلاىد>رتةقرافوأو

 رفا عضو ىرب يَ اهعوقتب #* ةلذه ا قسما اذا ا

 ( عسان - يقافالا ) 7١
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 قاحي لي- لب ىت#ثلا نأ # رواسم رعشب دعم ونب تيقش

 هيف لئاقلا رواسملاو |

 راق يح يبر ناو * 0 أ نأ ينرسام

 لا مول لك يل نا و * معءان نه ينو>وز معا وأ
 وهو ةديصقلا هذه لاقو ةي_ساعلا ةاودلا كردي 5 هنأ لبق دقو ن ,تودلا ىمرضخم نم رارملاو

 "00 الا نا نيفيكلاو لضفلا د ناعالا قب نع سل د سوي

 رعشلا نهدشنيو مهءاس ثدحن لعش د ىلع موف ن سعى نم قارن نب نيس يلا ناك

 ىلع فقو يتح ءاسنلا دنع نم فرصنا مث نوظمي 6 رد 1 ىلع نومدتحم مهو هيلا اورظنق
 ا) 0ك امآ لاش رع لإ دكني انامأ لع فنقت رارماي 52 هل لاقق لاحرلا |
 يفب ىلا 0 نمار دلال 2 او رتعو هونرضو هيلع اووف ظيلع مالك ميول 0

 نم سعقف ود تاقفو مهومزوف مهولتاقف سبع يفب اونأ > هكاعم 5 ورا سرع دف

 اوظاغو ريعإ يتئام سبع ىلا. هلا دادس وأ لش اوفرصنا مث الجر اولتقو اني 6
 | 31 2 كرأ مالمف اهقح سبع تفوتسا دق لاق رارا | اخأ ديعس نب ردب نا من : ةيدلا يف ميلع
 رارءاللاقف فرصنا مث اهرقعف اهضعب ىدرف رمل ىلا ع اا ينأى َدح جرن لح 0

 | نال 11 را راغل يح اح 00 ركل 0 مشا ةللو د
 رارملا هل لاقف هلحر نع رد ردب ةلحار ناطب عطقنا قيرطلا ضعب يف اناك 51 0
 قررا ضعب يف اناك الف اراس مث هيلع يأ ا هذه عدو فرصناو ى طا

 0007 2 ادع ٠ رطل دق رذل رارلا لاقق نيرقلا دحأ -بضعأ ىط اذه: ضرعا
 ةقرف تدمعف لبالا بلط يف نيتقرف سبع تقرفتف ردب هيلع يبأف ادبأ رفسلا اذه نم 0 |
 ىلا اهوءفرف اردبو رارملا اوذ_خأف عابت ءامهتب لبالا اوفداصف ءاهت ىلا ةقرفو ىرقلا ىداو ىلا ظ

 اسحو ارسم ةئردملا 2 هوخاو راّرملا عفرو مهلا تق كف ليالا ع سد تاه تفرعو يلاولا

 0 لاكو هالخ رار يرمالا هللا دنع نب دايز نثيرق ن٠ ةدع تملكف ندحلا يف رد تاف

 ارد 5 ىلري لاقو ةليوط يو # مورمد ا مرمهت ملو تمرص # هسيح

 يردامو كيلايراسلاردقاو * ريصلاو دلدعألل ىءوقلاب الا

 002 لع الإ ءاشألا ىقالو .8 ءريغ رك ذو ءاسن ةوشاو

 ل نم نايع سعأ يف امو |ريزتل ع بيغلان 0

 امف لو ةليوط هو

 سار كمال بترجاريطو * ينلاو ريداقلا هللا لئاق الأ

 قرع الو ل قا خا اق رحز # ل دع ةفقايعلا ىبذكت لتاقو

 ل ا را د6 طيراشم « ترضفو ءاوثلا لاط دقق خور
 تاراماآلاو تامالعلا لعب راشملا

 2)ذأ11011010101010103و

: 
١ 

١ 



 ككاو د

)11( 1 1 

 لئاقلا وهو ىعاش ريهز نب كل برمضملا هنبا نباو ظ

 قرطلايلتنايدقلو صصم نع < ةءاس يو يس نا ؤ
 3 كلذ انفو رهز ىدبس # .ه لع راع ةدعا 0
 . قامت جووملا ديو ىنغلا م #2 مم رمسم يف يجسو كولملا حدم : ظ

 1 مهدعنأو انفع يتسأالا ة جتحا اريهز مدق نم لاق مالس نب دمحم نع ةفيلخوبأ ( ينربخأ )

 1 مهن 200 حدملا يف ةغلابم مهدشأو ظافلالا نم .ليلق يف يناعملا نم را معجأو فخ س نم

 ا نبا ريهزا ناك لاق ىدوصالا نع دعا تع دامح 0 ى نب 00 ) ينربخأ رع الاثنا

 ا كا هةماللؤ اذيدِش اع ََ تدل هيلع ع 0 لئكرأ تاك ريهز نب ب 1 نم ناكو ماعلا

 1 1 لاتف سائلا نم كريغ بصيمل هن : اك تلاق
 مكاظعلا رومالا ا-مف هاطخاو * ةطيغنشدعلا ن٠ ىقال الح رتار

5 
18 

 مكانغ و هل ما وع ةمالل_س # تعيونو نو ايف هل تشو

 متاد كلذ نأ وله طبغت * هلوح رظن اروبحم حيصاف
 ملا كناق الثبهم هل تاقف * هدتع نسلام منال نب د

 0 ةءانتنلا موي ىنعار م5 * عجاشب يعارت نااميو كد

 اتسم
 ماح لاه نم قامت كو # مورص تلو مرمصت و 2

 مودي دودصلا لوط ىلع الادو 0 ةوديفلاب ا وطافتددد

 ْ مرسل مل لوشإ يبارعالا نإ لاق كسف هاو "ىلا نع تفىنع لبر وطلا ند ةضوت ظ

 : رعشلا# ة ةر ورعد اذهلاق | اعاو هتلطأ يأ دود ا هاو لالد مرح تمر نكلو تاك م

 ورنا اج جر
 لمر قدحسال ا ||او ىسعقفلا كايهرس تب نارغللا

 6-3 ةئشو هريخو رارملا ا ج٠

 نب ورم نبقي رط نب سعف نإ ناز وهنب مشالانب هدأ ن ١ دلاخ نب ب؛.> نب ديعس نب رار اوه

 0 رأإ هاو 0 تب رضم لإ سابلانب 00 4ع د نادودنب بالغت نب ُت رأا نب ناعم

 1107 تش

 'اوناكو هيه رغم نإ ت2 ا مم لتقف نالهش سماع , ىلع "ا يذلا رسم نإ ناو ص ل

 لوش كالد يفو مسجلا ل رصعقلا طر 2م أريصق رارملا ناكودولتق ا

 لحال ىدحا| يي أراك ةسأ يف َىَ د 5 كلا كا باع هاا نود ع

 دقوملا قايل 0 3 ل حالاسس اذ اربزو 6

 ا

 1 اماقو ىورو )١(



 . 3- يي, 007 1 8-5 ,_« !يةريسس "اا فاس انني ا نبك سا السب مك

 ا

65052 
 اال 22 2 222ا2222222للااالل-222222-222223>2 227000070000220

 كلذ لضفأ كل دّقأ ىحأ ل ا هللاولاقتف كلام ن 1 000 وادالاخ اب لاةفريهز د 5 وحلا

 1 59 , ف 200 777 1

1 

57 4 
3 1 

 ناقفام لوا ناك دقو رمشلا لاق كلذ ل 5 رهز ناك دقو هين هانرو ي رعش لاق وهامو لاق هل ا

 كلا 6 تح نبأ نمو ةماشن هل لاف ىلع هب دتعأ 56 ةملق اما ىت رولا ريهز هل لاف

 . ند ىلا او نوخلا 2 0 نيعواج 0 نا ب دل تءاعدقو 5 كل تح كنأ يرت كل

 00 يذلا وهو د.#سعاش ةماشب وتامو هلام نم اءمصن هاذحاو ينعهتيور دقو مم 0 3 نافطغ

 220أ71100 ]ز]1ةز]ز]|]|]ز] ]| |] | | ]| | ]| ]| ١] كتموص

 دوعلا نيل يفاذ نيطباخال * 0 6

 ىفريهز اه 1 قاايفوأ ما يبارعالا نإ لاق مهارب ال هينا لقو 6 00 ليش 2 ءان 6|

 ريو تع 0 هيقدر ا ةأرما كلذ دعل جوز مْ 0 كك وقاد خا 0 ه روش

 اهو .ةلاق 43 ١ مدن مَ اهقلظن هنذا. و كلذ 0 تراذف

 لا 2 عملا ل وطفو 3 تاريغم بوطخلاوكر أ

 نلاتاه يفوأ : 15 #2 قو 2 نءظم تلا دقل

 ل موتاذا 0 د 00 "او 2 1 ذا ا

 ع

11110101077 

 مروا نيف

 0 لآ لكر يدهاف نددلا ندح هجروا 00 فل لاه نبأ عز ناك يف نعال

 2 016 تارأم تاق احلا هل لاش ءاع كرعلا 5 ان ِ هلاسرذ 1 ىفلا امهسدلف نيندرب
3 7 
0 

 قاندربلا تةشناو ضر 2 قو هج منع تقودنا سرفلا هب ربعق اسر مالو د الو اجر كفل ١ 0

 هن ري ريهز لاف 0

 مئاظعلا 0 م اا وا # ةطم 31017 نافارا

 ملاح 0 ع _ ل هددع سدلام مايالا نى دبعو

 .: ملا 5 لا مولا ىنع ار 6 »+ اه ل لا امون كللمأ

 1 يمل هج و ا هلاخو ا 0 عاش ول نك هريغل 0 ملام ملا يفثريهزا | ناك ىنارعالا نإا لاق

 هير ةلئقلا 0 ةرعاش ا لع 4. ا نرعاش 5 ريو تك فاك ةلعاش

 راضغلا الو معلادقع الو © شط توا قون ىنني امو

 رضخاأ از رح 4ع يف قاعإ كيوني 71 لع يح اذا مدحأ نك راضغلاو

 ا قح دقوهب قاسإ * يسمأف يندم ا |

 0 رادن لحج ملليقن 5ك »* مول 0 ند هاقالو

 )١( ةقاثلا رفاع فلاس نب ماحبك ر ادق 500



 (140 ظ
 022 _ 779777”( 77ٍ9ٍبق6ٍق 2 7س 77979777777 يسم و تت لا تا تي تت ت02

 اوذسحاو مهكر ور بياع ىإ أ نافل غن هللا تانك 0 لحر ناكو ءارو ءارو نم

 ئرخا 9 مث هب هناع | ودر ٍ 0 رهف ةيص املا اللا اف 002 و ا لاب 0 الحر ناكو هراوح

 نوقتي دكيح برملاو ريهز ىلا هب عئصام اشو مع لح رتف هي اعاوذر 0 كامل شم مْ هيلع اودرف

 0 زاد هب وقعل هللا ىءدصا و اللا ءام لع ةليل 2 تدر َُ> ع لاَقف اديدع 1 1 درغشللا

 داع للا مدا وقلاف نم 6# أ وكلا ةمطاق 1 نم 3

 ءامسلاو كدعب حيرلا امفع تادبرع ثق شاهوذف

 ءاقللا - ىذ  ةل ومش ىون * يزجأا اهل تاقفاحعاس ترد

 ءالطلا انباع ىف ناك < نينا رخكإ ها ا

 ايتادلل تناط نإ ع د كلو !تاط
 ءاتقن 1 نيكل ىواشن #* مأر "تدلع ودعادقتو

 * هاو عدول هن لعت *كمموقووا رو ساط مهل

 ءاملا ليسم ناك اذا ا ؟.م عمج ثيملاو نافطع دالب يف مد'وقلاو نو را وذا

 كبك -كي رب ٠ كالت وم" لقا ام عاسلااو ر ام ائهه ءاهسلاو ءاثيم 3: رهف هيلث وأ يد اولا ةفصت لكك

 حماس !|لاقف حرابلاو ماسلا ن ءةبور لات ١ بيح نإ سوي تعمس ةدينع أ لاقو هدض ه حر ءاملاو

 تعتاد يداولات 1 لاقي ىعمصألا لاق يدش ايزيد>او ةءاكم كال وام حرابلاو هئمايم كالوام

 غافرالا نإاغلاو ضيب لبإ نئاحولاو ة.د>ولا دباوالاو هز واح هيف ترس اذا هتز>و هتفلخو

 ثم م باحعسلا 0 ا لامشلا حجرا نك ا فا[ كود ةعل رمد ةلومشمو نغم امدح أو

 اوال ع علا ادا دو ربو ين هايدو حاب وبا ةراعوو لع 1 ل مر و اننا
 هذهف مذلا ىرحم كلذ" يرحاف ةعب رس تناك مهين نال ىوتلا يف انهه ةلومشم لءخو ىهذ نا

 قحسا نع ىطسولا يرح يف ةبانسلاب كو البق دعم عبا لاو يناثلاو لوالا يف ىنغ * حتسلا

 يلعسوأاب ليقث يناث ىلذهلل هيف نا شدح رك ذو ليق: فيفخ امف ضي رغلل 1 ىحي نب ىلع 1
 وهو رمشلا ىلا ترض ريهزا سيل تفي مم عيارلاو تا ١

 ءانع ةلطبو ه0 5 ماقس هرك ذه نم رم ىف

 هريغو ضب رغأل هلأ قحتسأ نك ذ اها رحت ف يطسولاب لوا لت تعج ةنالثلا تاسبالا د

 لاقو هتانغ نم هيف كشبإال لءر ةيولعا سماخلاو عببارلا يفو ةشئاع نبا ىلاو حيرس نبا يل هبسنب
 نبا نعو ةيوارلا دامح نع لصوملا قحسا ربا أذه ضعب 0 0 200 نال

 أمحعم ناآكو ةّحلا 0 رهز ناكو يحاس 4 كا ركل ف ا ١ ناكو لاق هيبا , يلكلا

 نمل 8 رو كللذ لخا نهو ,لاملا ن + اراكم ناكو رو هأ نك و أدعدم الحر هما ١ 0 هرعشلا

 اوزغب نأ اودار ا اذا نافطغ 0 نأ 5 ىانلا هر 4 كاش ناكو ملوح َن افطَغ ف تدب || اذه

 كلذل ا ك ةمواضفال نوءسشإ ام ل هل [ودتك أوءحر اذاؤ هنأر نع اورد هوراشتساف 3

 ىف نيبو هدب لهأ يف هلام مق لددح توملا هرمضح اماف هءامز يف نافطغ 0 ناكو هلام 0



)١4( 

 امف لوش ةليوط هو
 كدفاننب تلاحو ف 210 د ا ىف يفوح تالد نيل

 كدولا (9) ةقيطقلا سند اك قاب * عذق قطنم ىنم كنينأل
 كل ارداغلا ا كلا رعل كرم * الوهيلع فنعت و راس ددراف

 وكم اذا َىَح مهدنع ام 000 نب مهعلع ماوقأك نكت الو

 هيف ىنغي امث ةديصقلا هدهيفو
٠.» 

 :  9ةبتس

 ف ممداوقلا شير *# قرطم ندحلا عفسا [ط ىوها

 |  0111الو امف جخ ال ءادرح # 01 ىلا 0

 يوهاو ضم ايوه لاقو اها يوه يممصالا هأآورو رقص اهايا هفصو مده ةاطقلا ينعي اه ىوحأ

 1 1 كرش هل. نصت ا هلوقو هل قتءاوهو رشتنع سدل ضعب ىلع هضعب هشير 0 يفوأ

 وقرعلا كاكط صا ككصلاو نيذذفلا نيبامدعاس :.جحفلاو تامدقتملا ريثعاامداوقلاو لاذي مو دطصي

 ليقو ريهز ىلا مالغلاب ثعب رعشلا ادع رطل دعنا اءافلاق نيتك رلا يف سانلايفو باودلا يفني 1

 ريهز لوف دغنأ ل

 راسنإ . مهراعش قى قداح 8٠* ىيساتلارش نا لع

 راعم(5) ريا ةحبشم رشو # هوكددرل- هيسع الولو

 « راغم دسم هناكظشا #* هيلا ؟زاسن تحمج اذا

 راطق باق. وو اهلا 3 كيعت نم ود ا رص |

 كلذ 2ع ريهز لاقف مهماع يبأف هيلا هب لسرت الو هلّدقا هل اولاقو 0 هيلع هد رفأ

 لواذم ريغاناتا ارا نأ * مهطءاديصلاينب كيدلغابأ
 7 امدهعلايفو لاح يفو #* مر 1 تدع نكلونارمألو

 ١ كاف :تابف-ام .ل اف مدر ا 1539 اعفام علصأ اعأ ها موقل ثلا .لاقف ةديضق او 7” اويل ع ننس لي ارا ولا

 مهلزتمونافطغ نب 1 00 ف! كلوز هاناو اريهز 93 ينالكلادايز 1 ينادحو ينارعالا

 فا وع" ن2 م ن روف ىف نه لحر ىلا جوز لطم ناكو ةياهاملا يف هيف اوناكو زداحلاب مويلا

 09 سل دلو ؤواسواو ارهزذل تلوف اذه راتيوبا وه راغلاو رباعلا هل: لاق ناسذ ندعبت نا

 ةياه اهلا ىف ريهز ناكو مهعدعو نافطغو ةمىنب هرعشيف ل ريهز ناكو معد يفإ نم أ سمعا

 نب ديمس نع ةيوارلا ديعس نع ةيوارلا دامح ىنثدحو ( لاق ) عرولاب افو رءءاماح لاملا ري 0

 يد مه: هغأب ناكو ناءح نإ ماع ىف نم 3 تدب ل || | 2 اريهز نا هغلب هنأ كييهتس لإ ور#<#

 بسع يورو (5) ك.ثلا يورو (”) هيطيقلا ىورو (") نيد يف يورو )١(



 | نا نب هللا دبع هيحا لق دعب ناورم نب كلملا دعب قل ريبزلا نب ةورسع نا هيودعح نبا ينثدح | :

) 4 

 ىاهملا يورو 0 ا رع ا وم لاق الم ىف .: ذا ناكف هنم لقب ناك

 0 مع لاق لاق هم ش نب 1 ا ذا او ىارط ع ا 5ك ةريخوا

 امابي مل امره كونا اها يبا ناحل نكل لاق هدلا اهاليأ لاق كابأم سه اها 9 ءلأ 0 تاق

 ديز وبأ ( ل لاقو ) ريهز تاند ضءإ ةلاقملا هذه ت.طاخ ةشئاع نا ىدع نب تان دقو هدلا |

 هس تصعب تسيسما تاما © كاسح 8

 كو 0 هلا هقيسسإ و 6 8 ف ريهز هيف قد امو ة ةيش نب 0
 ا

 ْ اقرط هباوبا ىلا نولئاسلاو * مره نم ريخلا نوغتملا لعج دق

 | اةاح ىدتلاو 4 4 عدلا قاب #2 ام ىه هر الع ىلع امو 3 ند

 | وسامح انو ةاوللا )ا ع ال ادق نأ سا
: | 

 ْ اقَط هل: هنياك# ىلع * اهواثب قحاب ناف دا يل و

 م سن اص نم امدقأم 0 د لهم 2 1 نك ام ىلع هأّقم منسإإ وأ

 نس 1 كيلا دلع 0 ءاذملا لاق لاق 4 م 2 اند الاقى ءاهملاو 2 ) - (

 هلأ ف نك ةيراج يا 5 2 4 00 ع 0 ند رضي م 1

 ا لذيلاو ةحامسلا نيلقملا دنعو.# مهيرتعي نم قزر مهيرثكم ىلع

 4ه>دمو هفصو الإ 00 0 9 0 0 0 هذاا يدل 0 تلال

 : 5 سانلا ع ين 5 نا و دع 0 يسعا ك0 0 0

 1 لاقو لاق نءانلا 4ب ثلا ثا فود َْق اب لخد الدر نأ و قدك 0 نسحأ لاقف

 1 ينئادملا دم نب نع نلاف و( لاق ) هي كنع تدَح نأ 1 "هع ل د 1 هيلع هللا ىلص ىلا

 ١ لاذ هن فختسا م انثلا لها دعو هياع لخد اذاو هم 6 ادرفنم هللا لحد اذإ ناكف رببز '

 ' ا ريهز رد هلل كاف 0 ف 4 و الا 1 كفيض مك ا روزملا 0 ناس“ :مْؤملا ريمأاب 0 هل

 اونوهامهدالب اوعدي ىتم * ًاموقنا كدالب يف ىرقف
 ىف اطاق تراسل ارز ] ةديصق ند تديلا اذهو هل ا هحاوخ ن 2مم ةيدملا كك عودرلا ّق ا ا م ظ

 اطَوا نافطغ وزغل 1 0 هخأب دقو مب 3 1 ىل :

 نونظلا ربخلاب كايدقو هل عى كنف“ 0
 ”قوادصلا ءاقرو ن تر ل ناك يبا ىعالا نأ لاقو مهمملا نينظلاو ة ةقن ىل لع هه 2 ىذلا كون دخلا

 ريهز لاو 0 اج 4ع كا ريهز لبإ قاتساف .مغق نافطع نإ هللا دنع ىف ِيى 20 راغأ دسأ يف ند

 وكم ا اقايتشا اقودوزو »+ 5 0 موطياخا(؟)نا

ْ 

 ظ
 0 تتش ل ما

 ظ ني يورو (5) كوللل الاث يورو )١(



 لالا
00 

 لمشا) ]00 فحم امو © ىف نم كزانلاب ادهج تينقأف
 لفط .يجرعإ نااآلا ليللا ىلا » نءادال م. رجيفلاب ناحيرال

 ليلا اع يف اإ ٍسرغتو * ةحشو الإ يطعخلا تدني لهو

 0و 007 ا فرط ىلع ىأ سعأ ريص ىلع هلوقو لخلاف ىوريو ناتو لقتلاو قداح 0

 اا وار مسار د لاق تفلح جن لئلا ىلا موي ريش تيوأتلاو اللفات جب راند
 نزلا ليك 0 50 0 ١١الأ لفطلا لاش لاق 32 رعي هوقو

 ا د 5 هضعل 0 او 0 انَهلا 0

 رينو مياسلاو سقاس قاسيا هارت ا راع ياعطا هيل وزر نم رصتلا لوا ناش 1
 لكل رك دو لمر فيقتت قئاثلاو عباس || ىفةيولءاو ليف فينح تعا كلا قو ليق# فيفخ

 "016 م اذه ف ءانثلا نمو .ايروخلام الع نماثلا يق مهار .ال نأ
 لب ١ وص

 مجرغلا نيدلا علاطتب م ل ف 5 ٌْ

 دادضالا نموهو رثك رخا عضوم يفو انهه سزد 3 و 0 نع رصنلاب ليق' يفان نامحد هانغ ا

 1| الاق ىلهملا رصن نب بيحو يره وجا زيزعلا دبع نب دمحا ( نربخا ) لايخ عمج تالايخو

 قى ريهَر لوق تاطخلا نر دشنا لاق ئمعضالا نع هريخ ىف ياهلا لاقو ةيش نء.رمع اندخ

 ش هحدع نأئس نب مره

 رضلا ديسو لؤركلا ريخ *« مره ىف لوقلا دعو اذ عد

 ردنا: 0و ت كلو رح وسان نبك

 لاو 00 دمع نم لاس و1
 سعذلا 0 0 0 تدعد #* اذا ا وش م و : ِِط 6 |١ ع ا 1

 5 نم تادحلا قتفلسا #*« امو تمنع امي كيلع كك 0

 رب ند ريا نود كاما 27 الو تاكد افلا نود رثسلاو

 177:11 كك1ك
 حدم ضع انشا مره دلو ضعبل ر 2 لاق و لاق مينو 4م اع هللا 30 هللأ لوسر كالد 7 لاَقُذ

 هللاو نيو لاق لوقلا , 2 ندا | ناك ن لاقؤ هي ذاق كانا ريش ر ر /
0 0 1 
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 هحدمال نأ ة ناك ًاءره نأ ينغاب و ( لاق ) كاطع أم ىنإد هاو 'لمغ | بهذ دق لاَقف ا
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 ريهز ايدحاساف اسرف 5 ةدبلو وأ ادع 56 آلا 4.اع اننا و 05 اطعأ الا هلأ انيني الو“ ةأظ 3 الأ ريه ز
32 

 به> هلالخو 53929 (
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 امفلوقي ورم نع رصنلاب لوأليقت فيقخ دامني ر ريد زالاءمفو ىاش ؛طا نع هتياورو هئانغ عومج

 ال اوما ا يصعأ ه8 لاح ىلإ ةادغلا» نات كا

 : : ريا ال يأ لأف عج

 اليدح هيذحاو لئاوىنب * هسارفا ونغ ىنءات الف

 البلعن قو ردا فم رشلا د 1# ما ا ا

 هلوق منه حتادم يف يف ءان هلا ن

 كاس وص
 ميدل 7 اورالا اهريغو ىلب * مدقلا اهفمي مل يتلا رايدلاب فق

 0 ول مهام ةربغو * 0 | لاسدقو ينيع نك

 مظنلا هتاير هب ناخ كلسلا يف * قاق 5 ا ل

 اريس هيف اوراس 0 لل نوكس عم عم نيمول دا موديىذلا ر املا وهو ةيد عج 0

 مالاو 0 5 ديفا أ ا ةلسايع امو رع مىأ م٠1. هلوقو داو لياسلاو اعيرم

 هعومد هيش ماظن اهدحاو عمج ملغلاو طرا عطشا 0 1 ىذا قاقلاو ديعيلاو برررقلا نيب

 ء يلع -ولاب جملا نبال لمر تارسالا هذه ىف ءانغلا * برغلا نم لاس ءاع و هكلس عطقنا ْوا اوال

 كلام انل اهف نآ ردو راسا اخ 0 نأو رمت ك دو
 «© وص

 ا

 رطقلاو عرلافاوس يدع * اهريغو اهب حابرلا بعل

 رضحلا ديسولوكلا ريخ *# مرهيف لوقلا دعواذ عد
 وهلا روت ه2 يوس'ىث نم تنكول

 دتلب ةضوفخ رطقلاو لاق حابرلا و .تامقاولاو نول> نيوقا يمتع نسا 2
 '# ل را بض رح # مهلوق لثم وهو ةرواجلا ىف برعلا هلعفت اذهو هل يفاوال رطقلاو حلبرلا

 0 00 :لانلوأ ليش هيفو هسنلو 00 نع دامح ةياورنم راح باس تايالا هده

 | مئادقلا زاجل انايق نميهو لاق شدح 00 وألا ىلاو بئاسولا هريغهمسأو ديعم ىلا ةنابنبأ |

 ةبراج ياني نائس حد هلوق انهو وا ةالود

 كتجرود
 لقثلاف قياعتلا ىحاس نم ردقاو ولسإ ال داكذقو يحاس نع بالا

 واح امو رعام أ راكد لع * ان 6 نيس يمحاس ن 00

 ولاططاندعلا ةحاس تيمسأو تم ني هس ني اع ا
 وليام كضت رش دكر ناس 2 0 اتا ا
 لمزلاف نزلا :ةلق قودو تعم # ام دعا ل ركذ ينب 9

 ( مسا ع ينانالا ب 150



 )4غ١(

 اقرذ 51 يعارت ءاظ ا ٠ ن٠ # ةلذا+ ا 1 ل د + »+

 دحاو يهاولاو نهاولاوءللا فاللؤذ 1 ند 6 ىنعي ليو د>او هقرفأا نء ل اعشأ قرشا

 75 ينلا ةييظلا ةلزغلاو قعلا د.طلاو ةلاض امدحاو راخدلا كلا لاضلاو ةدوملا 2 بسلا ليخلاو

 يا ندش دق يذلا نداشلاو ءابظاا عبتت الو اهدلو ىلع ةءقملا ةلذاخلاو ءاضيبلا ءامدالاو لازغ
 ىلع سولاب لمر ف .ة> تارمالا نء يناثاو لوالايف كالام فَ * شهدلا قرألاو دعا وش و 2

 حر لمر ىكملا 3 عبارلاو ثااثاا ي فو رحنا عماج نإ نأ لب لو عماج نبال هنأ ليقو

 امره دع لوش ةديصقلا هده يفو يماشطاو كلدب قاور نك

 اقرط هباونأ 21 نولئا_ىلاو # مه ند ريان وغتملا لءح دق

 اقدصونا را 0 0 الا أك »4 اذ ثا. ءالا 0 رثعل 0
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 اقتتعا اويراضام اذايت>براض * اونعاط اذايتح اورام ممنعطي
 اهب مهتساف ةاما يوه هلأ 00 0 ذوةنراح يلا نب 0 ابا حدي هلوق مهايا هحتادم نمو
 اهدالب هلل داق هب راطت_سا نحلا نا .ةرم ون م ريف ريخ هل فرعي لف دقف يتح كلذ هب ماش

 افرذ هه>و ىلع ماهف ل ةنام غاب ق> مره ناكدق هنا ةديبعوبا 7 همك هتاحمتساو

 ماهف لثم عجر املف دعباف ليللاب هتحاحل رد هنا ةرم ينب ءاماع نم خيش يل مزن لاق دقفف

 3 ريهز هانرف اني هودجوف هرئا هموق عبنو تاق طقس يتح هليل لوط

 تاضا موي نافطغ ىختم ام #* اهامم ةيزر ال ةيزرلا نأ

 كلك 0 اذ اى دع ا ةرماذ يدي ال نارا "نأ

 تاحو كانه هتييصم 20 لد دنع سانا ريخ نعني

 تلا لحل 1102 2 ارا عام ناوملا قاذ عفدو

 تاعو حامرلا قاعلا نم تاه * (١١اطساذاناك عردلاوشح مناو

 هلوق ريهز عادم نه ءانغ هيف يذلاو

٠64 / 
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 الي#اقر نيلو> طرف ىلع *

 اسما
 نديم بسمو نيدأب ْ

 نانشالا نغرأاو عضو» ضر>وذو ماقلا 0 رذا عضو يفو ضرالاب'ىطاللا انهه لثملا

 اذا د ا عردلا وشحمنو ةياورلاو )١(
 0600:0011 ]ذا ا

 تايلصو ل نتن 4

 اكد نيس د  ةنتيكينيشتت ا ||
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 د مي ا طل ا م ل

 م ا 1 نم حاصتو اهني نأ اهءأ مأف تايقدق لاق ا هس ترا رت لاَقف ا[

 4ك ل

 أ ديف ال لاقف كاذو تنأ تلاضف ام لاق 50 كاشف ٠ أت ىرغصلا ينمي:ةسيمب ىل يعدا كي ع
 ا ب عانصلا اهحو هلي ا هللاو يكل امهتلاقم اهأ 0 5 تااقك احا كبتحأ ىلع كلذ تضع

 ١] انيلا جرخ مث ك كاع هارد كراب لاقذ ري هيلع هلل تاك لا ىنقلط ناف أ ةييسحلا 0 ةعيفرلا |

 |١ تاةفىلإ ج 2 7 هيمن 1 ا ا 6 هيلا اه ثعل ته | 0 هلزنا وهل باكا

 | يتو>إو ينأ دنعأ هم تلاق 5 ءأ| يدب ثددم ال كاف لاذ بفك: وتلف هللاوإل لاق كناشن 0 رف

 | مده ل 3 ١+ هللا ءاشام ا اناحرو اناحمراف ةل_حرلاب صحو لاق نوكي الام هللاو اذه

 ىل تلاق لاق ملو تاق هللاوال لاق تغر ا تاقف 0 5 . اق قيرطلان ع اب لدعو سقت

 |( لمعت وبرعلا وعدبو مغلا حذو قر ىَح . هللاوال ةذيخالا ةيبلاو 3 الا ةمالاب لعشب 5

 100 رف هللا ءاش نأ ةيدنم ١ ١ نكن 0 او القعو ةم ىرال ينا هللاو تاق يل لعام

 | لاق لو تلقال لاق تغرفأت اقف ىلإ جرخو اهلع لخد مل : مدلاو لبالا رغد انادالا 2 7
 ْ 1 04 0 كافل هللا تلاقق نار لقا نم انرضحا دق ابأ تلقو اهديرأ اه ءاع تاذد

 مايأ يف كالذو اهضعب لتقت برعلاو ءاس ذا حاكتل غ 3 ا تأااق نفك نئأق كيف ها أ الام كرشلا

 كله أ ىلا عجرأ 2 ممل حاصاف موقلا ءالؤهىلا عرحا تلاق اذام نوكف تاق ناندو ننع كر

 موقلا ل قدح انح راتب ج رخاف لاق الوقتلاق دقلو راثعو ةممىرالينا هللاو تاقف كتوش نلف

 ْ 3 الم هيلع وه نمم لضفلا ذذؤيف ىلتتلا اويستحم نأ لع ا ودحاطصاف حلصلاب م 0 ايف انيعش

 زيزءلا دبع نب د لاق ٠ يدل لأب انفرصناف نيئسس ثالث قد فل ةنالع 32 تايدلا

 هيديصق ةماس يأ نا ريهز هيف لاقو كلذ |وحتلل

 # 1 مل ةنمد يف و ءَ نما 4#

 لاقف اهف اهركذف

 مشخ» رطع مهني اوقدو اوناقت *«  امدعينايبذو اسيع امك رادن :
 منرملا لافإ نماه ئش متانم © كدالث نها يف يزرحت حبصاف
 مححم ءله مهن 0 ملو * ةمازغ موقل موق 0

 واديال داك دقو ىماس نع ساقلا اخ هن لاقف كلذ يف ممماق رك ذو

 ٍ اهف لودي ةديصق صو

 ا لمتلا امءادقأب تلز دق نايبذو *© اهشرع ل دق فالحالا قكرادت
 || هن وح اوءاناو امره هب حدم امو تانبو نينبهل تدلوف اب ل دفعجرو ن الا ىلإ فرش مط هذهو

 هلوق هيف ىنغو

 تس
 اةلعام ءامسأ 0 باقلا قاعو * دنحأ طياخلا 3

 اًملخ انهاو امه ليلا حيصأف # تدعوامي ركبلا ةناكتفاخاو
 هيب يد سس ل عب ل وب



 / ْ اشم

 5 لح لف 0 يبأ نب فوءن ثرحلا ةلامخا 02 و 04 كالذ ىلع علطي | ملو لااغ !

 هل لاقف مغمض نب نيصحب لز يتح موزع ىنبدحأ مث سدع ينب نم لدحر ىلع لدا نام نأ(

 لاَ ْي ىلا بسس أيت - تسلمي لزت مم سدع ع لاق يسع ل لاق لدرلا اهب ا نه نيصح

 وحن او كرف ومب غلب و امملع كدا لانسان مهو نق وع نعت جا كلذ غاب ,و ناصح هلتقف

 مهملا ثثعل ثرحلا لكووديرب مهعاو مهحاصلتق ن 2 همهاع كا | دقام وهن || 50 8 6 تر 1

 مه لاق ىتح لوسرلا لبقافيكسفنا ماومكيلا بحالبالا مهلق لوسرال لاقوهنبا اهعم لب الا نم ةنام
 7 هنولتقت ينباما مكبلا بحا لبالا مكلا ل سرا دقك اخا ناموقاي دايزنب عيبرلام لات كلذ

 امرهو ثرحلا 62 ريهزلوقيإ نا كلذف حاصلا , مس وان و اصنو لب 32 1 أو و مكليت 289

 د ماكت 0 00 ْق 1 1 ن“ 1

 ا مأهتبا ورو ةصقلا هدم ىلع 0-00 ا دقو دعل كلذ عب 5 أمه اه حدم هدي ةمكدلولا يو

 نب ل 1 لاو لو تس يأ 0 هللا ديع 15 لاق هنو روم نإ م املأ 3 2 كاقو ده نم

 فعن 6 فوع 0 نمرل ملأ دع نب رك زيزملا دنع نإ كم نا 0 د> لاق يبيسملا قحسا

 نال كاك - نهو كا لاق 00 كا اند ينارأا 35 5 ا ّت را لاق لاق

 اح نب سوا انا 0 "لسنا امد لكرأ همالاخل تر 0 لاَقؤ يناطلا مآل 0 هناا نإ

 2 1 كيو لاق 2 ا رح ىص لاق فوعن ١ تا كظ ارا ملف هل ف 2 هأآد> وف هدالاب

 ند 0و مضخم هيا رغأ ىلع سوأ لحد ؤةملك ملو فرصناف كا كات م ا ا.طاخ كتئح لاق

 0 نب ف وعن ل ثر الكا رعلادت ميل كاذل اق 42 و لطت كا 6 فقو لحرنم ا

 أ جوز نا ديرتفا تلاق ايطاخ 0 لاق فكو تلاق قدحتسا هنالاق هلزنتستال كا امتلاق يرملا

 2 3 ١ ١ اذاع لاق كم ناك ام كرادتف تلاق كلذناك دقلاق' ٠ ندد هلا جوز اذاقتلاق من لاق كنان

 مدقت مل رهان اضخم يي :ةقل كنا هل لوقت تلاق هم | ِّظ 0 ىك طرؤدقو ككاو كاقد دار هم
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 تب ا بيالات ااا اصاب لاب ب ل باكا 31222222 2021010202020202120202-ه-6-ذشٍظ9)68+ص_ 6_ى+“# 7277

 ا الك يدخل كلوفرصناف ا باو+آل|نمهف يدنع نك 0 ًالوق هيف ينم

 ير
 ثرحلا ىلع ت تابقاف هيأ رف ةنافتلا ينم تناحذأ ريسال ين هللاوذ نائسنب ةحراخلاق اهرثاىف كرف ع

 0 31 املق ضمأ 4 عمصل امو لاق ا 1 ْق هثراح نإ سوا اذه هل تاقف امع ينءاكإ امو

 ا اسو انا ينغلبف روم عج رف مالكلا د انماكف هل انفق وف ةعاكبا لع عبرأ ثراحا حاص 4.اع

 000 001 المل را نإ تقرا انفو" اطاع الاط ىنءام دق تزعلا كاحاس نم دن
 ىعريف همع ةناب تاو ةدهعلا ضعإ ىلخ ينو ةدرإ:ي .ه>و يف ة ةأسما ينال تلاق لو لاق لعش ال

 كلذيف ىلع نوكف ينةلطيفهركءام ينم 000 0 سيف دلباايف كراج سيلو يمحر

 ااا هلو لثم اط لاق مث اه ءءدق ىط_سولا هتنبال ةنالف ىل يعداك.لاع هللا كرا, يموقلاق هيفام

 ىقلطبف ءركام ىد ىرب نأ نما الو ةعانص يديبت بلو ءاقرخن يناتلاقو اهنا وج. لثمي' هتباحأف
 هللا كرا, يم وق لاق ك. 2 ساق كدلب يف كر اح الويت> يعرف يم ناب س هو علام كلذ يلع نوذيف

 77ةدثبث- طا تتكتكتكذتذتذخاا تأ أذآذآذ ذو 0 0 0 002 7أذ7 0 0 0 0 0202 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121 1 ]121 12 2 2 1 1 1 1 1 12 12 212ز2ز 12 2ز2ز2زة2ةزةزةز>ز> 0 020 0 2ز2زذزذزذزذز ز 2 0 2ز2ز2ز2زةز>2ز2ز>70>2>2>2>2>2زةزةزةز 2 >2 ز 2 ز ز ز ز 00 -ب-ب-ب-ب ا

 00 ا

 ةضنلا ديت ضي يي يس يي ب فيو
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 يماس هك ناك نم ود مهدلو امدقو م اريح نافطغ نب هللأ ع 3 ناكو ةنيز م نم

 نا 5 اد شب نب نامبذ نب دعس نب ف وع ن2 نحت نب ري رغلا نع 0 هلاخو جرخ هلا

 ىلا 0 يح اوء>ر 1 الارعاب ةريثك امعن اوباصأف ' ىط ع كوريغي هلم ينيب نم سان يف -ا0

 فكشف هع ءابعو ةلغ ساق يي ل < هلا ناو: دعس كلاخ ل لاق 7

 ندعَقتاق لبالا هذه نم ريعب ىلا نموقتل هب 2 ا يدااو لاف ا ينأ ىبلل ناك اذا 5 اميع

 ئماس 1 ام قاسو:ةماتست ةدعاف انف ريعل ىلا هما ا تطرح قيس نبرضال 1 هيلع

 .كلوشيو زحنري وهو
 يع نوندو تولد اذا 4 ىمارودسإ) كاخ ال ظ

 م ينااك *

 لوقي ثيح كلذفةنيز٠ هموق يلا ىهتلايتح همأو لبالا قاسو محالا لياق م1! فيطأ عمممس
 به هئباو دعسا دنع نم #* ةيئ2. لبا نودغتلو

 ةيوثحم ةيلح

 بطرلا معرب يعازحللا لكا * امهموق خيرص نيلك آلا
 تاهساةئيزم اذا ق> نايبذ ينب ىلعاريغم ةنزع ل بقا مْ ائيح مههف ثيلف لاق رون اطو ةرحش معربلا |

 لوق., ثيح كلذفهدحو هوك رثو نيعحار هنع اورياطت نافطغ ضرا ىلا اورظنو اهدالب تفلخو

 زانق ناناعر م * اهونع يش اسرف يرتشب نم

 5 م ةرمئ هلاوذأ ف لد يت> ةئيزم نم كلذ 4 نيح 1 لاق لوتملا ل دنا

 ينعا هذه ريهز ةديصقو موبلا ىلا نافطغ نب هللا دبع ينب ىف هدلوو وه

 ىرملا مضمض نب مره يسعلا سراح نب درو لق ىف .ريهز اطاق * ملكت ل هنمد يفوأ ما نما

 هيخا يفو ةرتثع هف لوقي يذلا

 مضعحض ىنب ىلع ةرئاد بردال # رد و ثوم نأب تيشخ دقاو

 ىف هتيد المتحا" اههعآل نم رملا نايد نت" نعسان فوغ نإ ثرالاو نائس نب مره اهب حدو

 ريهز لوقكلذو امطام

 مدلاب ةريمشلا نيبلم ليج « امد م. نب طق انعاش يد
 ةدسع وأ ىننتدح نسا وأ مرتالا ( لاق ) نابذ نب دعس نب فوع نب ةرم نب طيع ىنب ينعي

 فاحو حاصلا لبقنايبذو سبعا رجاشتف يرملا مضض نب مره لتقيدعلا سباح نب درو ناك لاق

 يغب نم مث سبع 062 الدر وأ سباح نب درو لق يف 2 ا د رح نأ مدمس نيص>

 هنأ كشا ال ىلا لاق مث سمك هدلو:ىلع ءايؤر صق ريضتحا املف ضرالا ىلا يوهغ هك را م هدو
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 أ مالكلايف لظاميالناك هناللاق ءارءشلا عاش ناك<بو تاق ءارعشلا ىعاش كاذف لاق ريهز كاذ تلق

 | 00 لخادب مالك || نيب لاعبي ىعمصألا لاقدي ةأع الا 5 عدم و رءشلايشحو بن ةدعشي نا

| 
 ا مالس نبا لاقلاق ةفيلذ 1 انربخأ )بج اورملاو مالكلا يح وو مالكلاىتوح عتب

 ظ "يم يافت اا ريهزمدق نكد هارعا لها ناكو ئدومنب جاد نع ىحمجا يسوم نب ر ع

 هيف لوق. ىذلالاق هيلا ا ناك

 ْ قرط باول ىلا نولناد ||و * مره نم ريالا نوغتبملا ل لمج دق ٠ ظ

 37 ةب اي يفال ت تاق لاق رح نإ ةمركع نع هن قيانود 0 ىربنملا سيق وبا قربخأومالسنبا لاق

 ةيلا ت ترك ذاذاف مالسالاالا تدرأامتاقلاق مالسالا نع ل نعألاق ساناارعشأ
 لاق لطخ الاف تاق رعشلا ةمن قدزرفاالاق مالسالاف ت 0 ردا يظر نافل

 أ ناملا(ىرخأ) ارحنرشلا تر لاق كتل تاكرتاق تلق نا تنسو 'نسيصيو تولملا حدس دحم ١

 2 ت1 الا يزل لا لاق ديري نب يسع: نع ينئادملا نع دم .نبانت هرم انربخأ لاق ىلع نبا |

 لثملاق اذام لثملاقءالكلا لوضف ني>داملا نع ق ألاف كو لاقريهزلاقف ءار هشلارعشأ نع سق |

 لبق مهئابا ءابا هنراوت * 0000 كلنا هلو

 | اك دمب لاق ىيلاور نهللادبع امدح لاق ةيش نب رع انتدح لاق زيزعلا ددع نب ال قرا

 0 ا تا ع هيبأ نع نايفس ىنأنب هللادبع نع تباث نبديز نع نابلس ل هلل ادع نبةح راخ

 ىللاقف اها نغ ةارنغ لوأىفرمع عم تجر سابع نبالاق لاق هثيدح نم ع ذل

 مودل يماس يلا نب /1لاق نيئموملا ريمأاب وهنهو تاق 0 ممعلا عاش 0 نع ع نبااي ةلم تذل

 ! | حد 2و فرءبامالا لوقرالو قطن ا ره لطا امدالو مالكلا ىنَوَح ع د هنال لاق .كلدك راصأ

 لرش عدلا 0 ف نروكي اعاللا لخرلا |

 دوس الإ ف أ ندخل نما ةناق نذاتغ ن. سبق تردلا اذا

 دما | ل رود ةرززد نقاط لكحابلا دج
 دعس ندهحو دهن ناو عرس * موفع ليلا قيس داود لعقك

 نزح 1 تلا نسانلا تي نكلو 0 تم مل سانلا دلك دج ناك.ولو
٠. 

 ةعقاولا| رقأ لاق ارقاامو تاق ا نآلا ك.س> لاقف رحفلا قرب ىح هدشن افدل ىلدش :

 0 نع رم عم ترد س أع نبالاق لاق 0 نب ديزي نب يسع نع ةديبع وا انريخا لاق كينغ

 0 نا نسرلا نع دش نان هللا دنع ”نعا( كلا ضع يف تدحو) اذه ولحم ثدحلا

 هللا يلص هللا لوسر نأ هعفري د. 5 مهاربا هيْحأ نع يرهزاا زيزعلا دبع نب دمحم نب ديح

 انيب كالا هناطيش نم ينذعا مهالا لاقف ةنس ةدام هلو ىحاس ىلا نبا ريهز ىلا رظن سو هيلع

 اوناك مهنا هكدب لهاو ريهز ثب د نم ناك يفاد ثلا نا 5 و يباع 5 لاو 10 تاه يح

 اه داك تح ءامسلا ىلا ه]مدعو هانز اس 1 نا هرم رذ 1 2 همانم يف يار ريهز ناكو ) 0

 ١ ندجا انثدد لاقي بأ ىن 0 لاق يرا. انالا م ءاقلأ ين ((نرخصا)) 00
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 2 1 3 : عا عه 6ع

 *# د م جار دلا 4و ماكنت م هئمد يق وأ ما 2

 مي لت نم نضونع اهؤالطأو * ةفاخ نيشعم رالاو نيكل اب
 مهوت دعإ ا تغىع ايالف 0

 ساو غاز لاا ان مالا *

 ا 2 »#

 ل ءامسلا 0 35

 هريسغ لاقو نيماوح اهعمج و هاه اغلا صر الا ىعمصالا 0 ىف ةنافودا لأ وطلا ن م 4ص ورع

 اهعارل ت تكلف 0 دلا تف ع أملف

 هلا عازل! فارطا لكن نمو

 اهقاب ةينملا باس ا تاه . ندو

 ريسهز ا اد 2 ناءضوم ملثتلاو جاردلاو لمر ا ةلاموكلا

 4 بف 0 2 3 بهذي 00 لالا ندوا 0 1 0 لادلا 0 كي

 قوف 0 حامر ١ 0 ءلق 0 0 أ هل ل ا 1 ءطبلا

 قولا ماو دانا دهل نائسو مدهل ل لاشي ايا نا كلا مذ دهللاو ةعئاإلا| أوناق ب 0 الا اوبأ ناف

 ضر ءالءائئااو سلس نب ريهزلر ءغأ ادع ني دب رب> كالذ يف هلو امةاطف ريهزل تا ا

 لي يف ينام م أ ربل ولو ل 5-5 2 أرااو كيلاثلا ىف هلوامأو رم لا يرحم ُِق رولا قاللطاب ل 5 يلا

 ءاروح دبز رم اهنا لاق لوا 3 2 امه هو سداس !او سماخلا يف يطس ولا

 © هرابخ اوريهز بان 2 -

ْ 
 را : ٠ سايلا خ نب 4 تشل نشا نا نانع نب مسالا نةمرفاس رول

 ااو ءارعشلا رئاس ىلع نيمدقملا ةثالثلا دحا وهو ةوبر نب باك تنب يه دا نب ورمعما ةئيزمو

 ريهزو سقلا 5 سمعا مهو مف فاللت> |١ اللف ةمالثلا اماف 00 ىلع ةهثالثلا دحا مدقت ف ا

 لك 0 نع سدق يبا نع مالس ىب دمحم نع ةفيلخ وبا ( ينريخا ) ينايبذلا ةغبانلاو

 نب رمح انثدح لاق يهود | رعلا دنع نب دحأ ( ينريجا ) ريهز ةيلهاجلا لها ىعاش لاق هبا

 0 نيد يا ا ا نب بوبا انثدح لاق رع ف نورش ان

 رعت كتف ذأ اف سايع نا نأ ةيباحلا ىلا هريسم ليا باطلا نب رمع لاق لاق يللا هللا دبع

 نم لوا لاق 1 هب رذتعاام وهف تلق ىلب لاق كلا رذتعب موألاقف هنع هللا ىضر للاط ناو 3

 ةصق 0 م ةودنلاو ةفاللا | مل 0 اوهرك مكموق نأ را ا اذه نع -

 لوسي يذلالاق وه نموتاق ءا ل يور لهل اقم انآ | متك رف بالا اذهنم تسيل ةليوط

 نلخف قبل سانا دح نكلو ع اورحا | تاه نا

 هريع نيسلا مكب م ىماس برعلا َْق نسم حاحصلا ف لاق نيسلا م 0

 .٠ .٠ ِ  1 5ع .٠ 0 3 . .٠ 5 3
 ةماعت نب نزام لب ثرلا ن١ 5 رو لب حار ل ةعدر يمحاس ينا مسأو .(1١)يملس ىنانب ريطر وه 0



 ( مز

 ءاويف حبقلا محريو * يغني م نسملا مع
 لاق زتعملا نب هللا دبع ىنبادح لاق ىومالا نسا وبأ ين 0 مساقلا 0 نيسحلا ( انريخا )

 ةرعاش ةنس#م ةينغم تناكو ذيدنلا تكرت مث ثدح نو ف 0 ينغملا طيضلا ةيراح يمازح 31

 املا تدتكف يف ل ردا رآسماهم ا رفةشر

 ندع كتيواذللا نم تحمس دق © ةيونو ادهز كر دق كلت 0

 * ١ صهدلا اهحعوس انعتَع ' نمل * ةشدع 0 درو تبدهاف

 تباحاقف

 رح 0000 د يتبانانيمرك الا نا 0 أ

 يردعام كلذدعإ يرعش تيلابق #2 هند با.شلا حرش يناذ او #

 ةيسايعلاب عببرلا مايا نم موب يف زتعمل 0 دبع عم 1 نك كان ةباذق نإ را 0 ظ
 هللا دنع لاف ةفرذزملا ةنحلاك ايندلاو

 ناشدلا روذلل هبف 0 ار 1 اذمح

 < زامل دعو ١ ءاج ذأ لللا "نصمت

 رارمحاو رارفهتماو * رارمض>اضرالاىلعو

 رادتلا هو : تغلاب * ي*و ضورلا ناكف

 صهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ىلا زتعملا نب هللا دبع بتك لاق ىلوصلا ىي نب دم ( ينريخا )|
 دادغب ةطرشلا ىلع هللا دبع نب دمحم هنبأ سن وم فاختسا دقو

 .صهدلاهمون نم به دق ىسعتاقو * عردق نود ةقاعشا اع تحارو

 الاه دعب نم ىمالاو تأدب يك * ةيرهاط ةلود انيف عجرتف
 ع اى تان فارق ن مد الو #8 لسفاعت 0 هللا نا هللا ىدع

 اهنم ةديصق هللا ديبع هيلا بتكف

 هدو | اوال لع اق + وتم نما اهلا اه اذا :لدكو

 كلا اا اهدلع انف ايلا « :ةلود هللا ةدمن نم: تعز نآو

 هللا دمع هيلاس تكف ةليوط ةدم هيلا دعب 5 م هته 7 أذه بقع هللا دنع نب دمحم هءاحو لاق

 #١ كل و أه دع 1 و #27 دعأ لو ةلصمانتشح لق »+

 د,ةحاوصةتسأوبر>و تاطاق 27 ا اب اد_حاو يرا لكلا

 »2# كرب هل انذاح هرثخو 27 0 شل تو ليح ىناوان

 دعو ةليا ناد ا اذ اذ ناب نكي مْ

 ا 9

 2غصظ1111 ل اامباا0ا0 10 0 0 حسيب -ففهفهيسسسانسبيينلببلبسللسا



 ١م (

 هع 'ىدلا لوقلاو حبقلاب ايف هاساوهديل طس ىسيعنم انلان دق يت>هرششإ اندعوبو

 انيلع يواغلا اذه اره ةنواعم ىفانل ههحو فشكي هنأب اندعوت دقو ه.سنو هئيدبب يرزيام ىلعدل

 هلكاقف هنم كذستسا نأ الا يدشتلا نود قطانانم انصتسال اء راحو الاسر ل 0
 1 هنرسشع ىلا دوعيال ناب هدعب لفكتملا انآ اع هلساراو كلفارصتا دب هلا جو[ ا 11 ٠

 يدعو الاف فرش او كد عَ د حم حالا ررشلا اذه دارإ راك فلا

 هل نكن مل نا ينوط ادهعا لم ىلا عف ها تم للا 2 اضاقلا هما لحرلا اذه ىلا نورت : الأ

 0 نم ةعامج هئيحتساو هلاق اًعيش 0 اذه يف كدلول نا ريمالا اهمأ زتعملا نبهللا د.ع لاقف تنب

 هسفل هدشناف كمع كادف هاه لاقف رعشلا لوقو

 جدلا نيا دعو يرا ناو. 2 12 كم نرم

 ركل بشنلا ىلا عردع اف ّ 5 يهد .مائللاب جرم"

 كتساحم لاهكب مهلمحو كيلاهناسحا ةدايزف مهلا نسا كنان كلعأ للا عتمأ ىسيع وبادل لاقف |

 تاخدلاق بتاكلا ىسوم نبهللا دبع ينثدح لاق م.اقلا نب نيسملا ( نر رخسأ )كلف اركطلارا
 ةمارغلا هذهام تلقف اهضيدبو هراد ينيب وهو ع 0 نم تاق.ط هراد يفو زتعلانب هللا دبع ىلع

 لاقو ةفلكلاو ةمارغلاىلا جوخ أم يراد ثدحأ لا امل ذم ءاح 5 لب سلا كلذ لاقف ةيداخلا

 رح 0 سل ا أ ياي صاد و « اهنا الأ

 اهعارمعل 9 5 د اهضطد 1 57 يفؤ>و 0

 ماقف ةالصاا ترض>و يرعغلا اًئعمو زّعملا نب هللا د.ع دنع 1 لاق هاذ نب رفعح ( قر (

 ٍ هلقثتسا َى > ادح ةليوط ةدحس دحسو هنالص ءاضقنأ دعب اعدم ادح ةفيفح ةالص ىلصف يربغلا

 لاق ايدعتم هيلا ل , هللا ديعو اهيسإ ريضج نم عيمج

 غلاولا ةدرجلا ساتحا 5 * 2 رد ىارولا نايا كواض

 غرافلا تاز 1 مخ مك ةدحساهدما نءدح.ستو

 فل انةعا كلا تي نك لق يتاكلا يسوم نبهللا ديعينثدح لاق مماقلا نبنيسحلا ( ينريخا ) |

 اقف هنع تدلعشا 3 < اهراضحا لصاوبو امحيو اهفرظتسو اهءانغ بحب ناكو-نتمملا نيالا دع

 رغم لهاح كشال وهو * يدع تلغاشت نك يرعشتب

 ريصب يلثم مو.بلا يف ادغو # رورس يف هلثم تنك اذكه

 تانب. ضعبل ةيراح هدنعو ئرعلا انعمو امون. زتعلل نبا دنع انك .لاق ةمادق نب رفعج ( قدح 1

 دع لاَقف اهم حبقأ طق تن 0 اا هذه قدا هللاب كتل ا 0 8 . يريغلا هل لاق تماق ظ

0 
 ظ املف | )»ع قاعتيو ايم هللا كم 3 لدحف 2 هلآ ٠ نم ةباغ ف تاك اي ا الا 1 كفك ةيم ا فر لأ

 ؤ ع كحضا وهو هللا

 ابان | امش 62 نسل نإ اذو اذ لأ نانو يف

 16. 0م 27 مشو 0-22 وتلا نو 22222277 ج2 هج تس يجمع عج
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 ابوتساف هباف يباق قناو * ايوتلاف هك يمك محاز
 ايو ىمه ايو نيعلا ةرقاب *«ايوتكافىوطااقاذاملاطو

 نولوةف يأ ليج .نم احلا نو.طاخ يذلا *يذنا ةياك> يف سانلا هلوشامابو ِهلَوَش انه دارا

 نو حرتشلا ن 0 اننا ادم ا يد ةةسل هاك تدك او او ىالو“ ابو يديساب ه4 كلف

 ول هدمعاو اموت ردعملا ا 0 لد نب رفعح ( ينثد>- ) جزه 0 2 2 نأ

 رفوعم ةلالل 5 | ماعو ع عيب رلأ نهز ف ناتسلا ردنض ن 0 نه ائيلع تا | و م-موا 2 < ناكو

 ربغ همها ىلع لاقو انيلا 1 يباح ىبم بحت يد.سأب ه4إ تأااَقق القاب 00 ينانح : لب قو

 5 0 2 فتقوم

 ىبا <> 2 يناق_ىف 0 دع ةرذصعم ف ىذع يم نم ال

 نا ردم بعلي ل لد ولا داحن مه »* 2 تلق فان> بدأ لاقو

 ديعل ناك لاق رفعج ( قاد ١) قاطفا لمار وهوا أ 6 اع 5 تنع # هنق ينخف ماو

 0 0 كلذل هللا كدذ دل 6 ر>و رد ا هللاَه ا اص ءا ىف اكو هم م مالع نع 2 هللا

 دق مساقلا انأاي ىل لاق ماولا : اذ هنأت تلح كف ا 0 ههحووف يردجلا 2 و يفوعم ا

 00 ع را 5 أءمق بايرز تا نك" 0 2يللو ن6 2 ردو كدع ناللؤ يف وع

 يندشنأف ١ اهانإ ىداشلاب 0 5 ريمالا لوقت تا 1 أءهعمسلا نا ل اداعنا

 يموم تدان أ 0 د رك د ىاوتسا كح ردح 9 ك

 موسلا [ارط ةهلطقف *« يضلا سل ىغ هتلأ
 تح رو هل انا كاطع 8 3 تك 00 00 4ةةووس كل لاو ريهالا م | هللاو ل ِ ف

 بضغلاق رفعح ( ىنتدح ) ائموب ةماع هيلع انسرمشتف ءانغنسحأ يف لهر لا هش رط ىف ا 2 بايرز

 هم يدشن ف هنلا ت تاخدف ةل.> ه.فهل 55 لف هاضرتي نأيف لهدا را نهللا دع ىلع مالغلا اذه
0 5 

 بضغلاو ردبلا ف ترد + ا كا و كا 5

 بدععلا ند 0 كد »* قود_ص ىلع يرايطصاو

 ماو ن نك ّق تيوخ وسو تدّقؤ نا ل رس

 نسشحاو حاصلا 9- طر د اعا ند هللأ 5

 0 بيطا 1 ان نم 9 هاحو هتيضر 28 هب قئر و هيزادا ل كاوا : و مالغلا ل 500 لاق

 ىنادح لاق بناكلا م.اقلا تل 'يسحلا ) 0 رح |[ حى المر وعلا | اره ُق رازو اندنَعَو 0 ل

 0 نبهللا دنع تذجوو وتملانب ىسع يلاىلا امون ت د لاق ىهشأ ليلخ نب م 1 تيكا 6 1 0 تلد لاق ىقلحلا لتت» فارما

 همرك اف اف ىضاقلا برا وشلا ينأنب دم 0 لع لذ. د ذإ ةنس نب مع نود نا هش )اهلا هءاح

 يفد رع ىف كتبوعم 5 تدتحا دق ىساع ينبأل لاق" اجلا هب 1 ا هيلا ضمو وع آ

 جرف انلعأن « الجحر انسان 0000 تاور اي وح اموزلاق ةيواسلا كفاك ١ نع هيف نغتسأ معبلا

 تنمو كال و الكم ثكا نومه نس ىدبع 525 لعحو ل هرسشع 5 ان.هاذم نع

 وسو دل ى



 ( أخف ْ
 1 2112120 12012121213 17317 2731721777 ل جب متم ب هو ص صصص وموسم هج صو ب ب ورمج وع يعم صم م يعم عع يمص يمس يعمم وي ميس سس تبعه "ومع هاما ا ع فسم ع

 ا كلف ءا 0 مسقن مدلاسلا 2 نا 2ك نأ ىلا ليخ دقلو هظافلأ لا : ز>و هاهرب

 1 ناو اءماع هللا همحر نومانلو روص- 2 رفعح ينأ ناب موسقم ر 3 لا كيسان مص هللا

 نوعمت# محو قدسا هج دأو ىلدوملا 0 مهارباو ا تر مهاربإ لاهم هأ ريالا تتيح ةلاسرلا

 ناك من 0 لا 3 4حعح رووطو 3 و لضفلاب كلا اورو 1 قطانلا ا رطانلا ممم تل

 تر لانو وتفلا ند نق قدح: ام هللاوو باوصلاو اططاو لطانلاو را اقرذ مط كلوق

 كدالا اح 1 0 هللا دّصع عسلات ناس لكحو ف ريغملا عئارلا دا وذا زر هيف

 ءااقث || 0 هدم ل [ ةعفا| يودو 5 مالك اذه 2 5 وطن | 0 امدلا لمحو كتاب +

 ا 00 ياي :امو داك نعءوذدنع رووهشملاو ع - 2 يَ ل اذو ىف ةلاطالا او لهجلا ىوذو

 ( زئعملانيهللا ديعة عدس نش ( اذهيناتك يف دصقملا وهام سذح نم هبط رش ام 0 ين كلذ دعب

 أمق هلييس هده اه 1 نا ىلع هر 2 يف

© 

 سس وم

 انامزا نامزأ ةءماح رادلاو » انل نيضم دو لايل نعح رب له

 مىدف لهر ةيولعأ هفو ضيا لوالا ليقثلا ف ةئئعيص نمو ل ليقت هلو دحلاو تدب َْق 1

 ةيولع نحل نودي ع امو

 © ' وص و

 ردملاو نيطلاب ف وذم لارجشلاى لا * يم اف ريدلافنيرمهقلابناح ىتد

 : اهدود> ع كش هش رظلا هةءعيص نهو

 سس ومص
 بنررق كيعلا يد تايحو 0 برخمو رمح ن "م قالب و

 تيقرب اهر لك تق رش 03 الإ نيعلا هه>و ا َر 5

 بتايرز ل محملا نب نوره نب ىلع هب ا ري هلو هئئيص نهو دل هدادجا ليقت فريفح

 نب هللا درع رعشيئانخل هتقو نهعنصو ىدوروب رسف نيناعسلا موب يف زئعملا نب هللا دنع تورز تلاق

 ابضيا

 سس ومع

 موديولرورس نم هيفتأن #* امو نيناعسلا موب اذح

 هدلعلو يناثلا تيدلا ّق را 7 هللا كديع عنصف تااق 6 هيف 1 سايعلا ن هللا ديعل رجشلا
 ا تدب

 وهو احزو هيلا هفاضا

 مه تدع ام هللاو هيل * ةهعاس هيف الوم فواز ١

 000 لاا  مااحح كح “ألا
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 إ

 ناقد ماا نيب فن ا احييف حوبصل امض كك ن سد ةءاهارلا لودحش اهف 2 هيشللي ذأ

 رسد نم 4ةر 5 ذام ريغ ىلا كلذ 0 نم ل سدحرتلاو 04 بر رولا نم 0 لعو

 ط. ل مالكلا ن ه ةهمدبلا مع كلذب لدعا 0 1 هقرو تذل آلا ا و 2 زلا رخافو ل املا |

 يظلاو هما ملأ و داس ءلا فصو ل ه.ش>حوو دكا لود كل روح نك لك همجشلإ يذلا ق قيقرلا

 حو كلذ نع ل اذا 6 ةرودوملا ةيلاخلا كرا انملاو رافقلاو رايدلاو لمجاو ةقانلاو ملظلاو ١

 بسابو ريسدلا يف رصق و ضعبلايف طسوتو ر رم كلا ندحا اذا هلك هّقح طمخا 5 0 ءىدسمد ل ليو

 هد.> ول مدقت ن 3 دحلا للكل ل هه لمفينأ ا ولف ن 5 ا كك حباقملا ريل عيا ىف ريصقتلا 01

 نمدخحا وهو ىذثعالا ىلع نعطي 3ك يار دقل ءاردشلا رود 5 :,ءطلا : راالئاق ناَوو اعانسسم

 هلوقرو نب اطادطو هلق ةح اضاف #3 هلوقب او دقلا ا لع لئاوالا ه4مدقإ

 قيس 20 ا #١ ةليل 0

 اا انة ملام يغايوهن هدا نو يم ناننانالا ىلع امئاو ةريثك اذه لاثمأو

 ,ثراد 1 اولعيو لماخلا | .- 2 اوديو ةييسولا مهسغنا وغفر نأ وذا | اماوقألا نكلو هب

 الا دذألا دادزي الو ةعخاأل] كلدب ٌنوداَد 0 "لاق 0 0 لضفلا ل اهأ لع نعل ةطقاس ||

 هلم عفر بقعالو هطرذب فلخ هل قب ّ جردو هلك ا | رتعملا نبا ىلإ ير : الأ اعاشنرا

 .. +. . دع تنوي وو يو و 71 15

 راآلو اولعو ةفرالا مواكلا نم ه نفلك ينهفرس هلو هرابخا نسحو هلضفو هرعشو هبدأب دادزيامو

 هيلع نءطلاو هيلثيف مولثم اوناك نيذلا مهفالسأو مهسفنا ظبي رقتو هنمط يف اودادزا | 1000 ىلا
 1 مباع عقو اذاف اتقمو القث مب اوداز مهبادآ.اوطرقو رع امش اوفضو اكويةيضو طوع هر ذر

 | مهو للاط يف ذأ لا ٠ اع نيل نعت هيلع عياشتلا ىلا ب باد آلا يف هيلا نع اولدع قفاوملا لصحملا

 تهاتعن رغ اولدقف هع مها يتح ىناكملا دنع ٍبااط ينأ لآ ىلع هب عنشو كلذ لعف و

 أ حرش ىلع هب احرصم هللا د_.ع رابخا بقعب كلذ 0 كنراو هع ىلا كلذ |

 كلذ ىف هلو اهالعو خلا ىلع مالكلاو: يتيسوملا ةعانضإ م إلا نسح هللا دع ناكو ىلاعت هللا ءاش نا

 ىهاط نب هللا دنع نب هللا 0 ا دةن تاز ح تاللس ارو روب كك نم هريغ يفو

 ل مع نب هللأ دم ع طخ 20 0 قلو 1 46 ةر انعو هلضف ىلع لد مه ربع و نود يل ل

0 
 ريس نأ 1 زو< هنا ىف نود نا 0 ةلاسرب هبل || ثعل دقو هطخ هناا ة هعقر صهاط نا

 هرواشوةليوط ا 4. هدمو هةاح يف نسحي م ل دعنا مدقلا» ءان ذاا 2 صعاب تاكا

 اهرخاىلا اهؤرقا هللاو انف 4-2 ل ةاضافلا د هللا كديأ تأ لادا كينغ هيلا ب -كف 0

 نباو انديس يف لئاقلا لوق اهف يرظن 1 (انأو تلئمش دقلو لكلا ةفودولا ةذجلا هلال ايف
 نامل خب كلل[ دبع ادس

 ٌْ ةراباو هناسو 88 07 0 اذه هيشلا 0 ال ا :ه ا تا 1 هللاو الو



000 

 ىضُف هده 0 هعم تاعفام 5 ايش هنم تك يأ 0 لعفا لاق 0 هل لاقف درا

 سااح 0 0 0 8 ىلا ا ف 0 ها 3 0 0 كيع

 قدو.هدلح قزوه:_- تربك دق نورك يخش نا مط لاقف ةعامملا ىلع لقا مهيدي نيب ساجف

 هيف ينفلاذيف هوفىتمو هقمر ثكادع ”يثلاب هيلع ريشا لازاالف ةديدشةحاح هنانح ىلا انبو همظع

 ينوفعساف هناي ءاقبو همس حالص اق مكترضحم اهرك ذاىل ةحاح ءاضق هولاستنا مك ات

 وهو يضر تح باتعلاب هولوانمو ا هم الد يبا ىلع اولبقا مث ةما يك وءايع لق اوقف هلا

 معا يبا نا لاق لق هل أولا مو ةياس 3 0 هنأ لوول ق ديراعلل اةءلف تتاح ا ولوق لاقف 92

 مل أ نوحي ف ءاصخلا ريغ كلذ د هعطقب نا 4 ا 06 4م اع ين ون واعتف عاما ةربك هش

 هئنع كلذ 2 2 هلاحو هناي ٌثدعلا نا دارا اا 5 0 كالد 0 أودعت هرهدل لوطاو

 مكلف عو ملا موس دق لاق ى> اف تعمشسدق ةمالد ينال اولاق ٍ هم [ركح كالدب هل عش ريف

 اوماقف ام || ع أومو 4 هشبو ىاب 2 ا 3 تالعَح دلو لاق اذه ف ك6 ف |ولاق 5: 5 9 نأ 5

 نأ نا اقف قا ا 0 دقاطلاقواب ءاع ةكقلا 0 وبا 5 اها 0 مهعجا

 ا اذهو هناش كا جوحأب هنأ م ىلا نأ موتك كا , لو هراؤ ه ءانأعصأ 5 هللا 1

 اذاف امصختلف 4س ًادلف كلدب 4 رغم ِق كشأ امو كل ةداع هلمع تت رد 0 هب 0 هب عش ١

 هنأ لو علا 0 رم ادوحم ار "هلع راك كلذ ايلا رو فو

 0 ) 5 ( نهذملا كلذ ف مهقاشاو أءيح م6 >1 وه َك وحعلو نوحح موقلا فرصناو

 ُ يدوملا دنعنزاك لاق هنا 0 ليعششا ل مهار .١١ن 0-00 نع نوره نب نوعبم انندح لاق

 هل رفا برعضل فاو رملا عاف جاعب يدوملا يأف هياع سو هي هللا لخدف ناو ينب نم

 9 يدومملا عم امام انف ونس نو ناك ول لاقو يئاورملا هب ىئرف هنع فسلا اينق هبرضف ماقو

 يرق جاعلا تر 2 هيعارد نع رسخو كفلا 3 اف نيطش ماع هيف ناو هنوأ ربغأ يح هدا

 2 لكفل الو ءأ والا | يدبأ 2 الا لمعت ال ةعالج || ف ويس هده نإ نيم 0 لاق 7 ةساول

 هدشنأف لك كاف اع طوقافا ناددب ينرنض> دق نيثم ال اب لاف ةمالد 3 م ةيصعملا لع 8

 0 ربع ىلولا كك د3 ضام كف.س مام آلا د

 مامالا نصمم 1 ا ام 1
 لتقف يناورملا ٍلجرلا لد هبادء> صسحاو 1 اع 3 ماقو يدهملا ن 2 قرط لاق

 ادداو اذ رش و "اضف ريع ا 2 مدهو 0 نسحأو داحأف ءالخلا د ْن معنص( نم و)

 هدهع تل + هلمأو هللب زئعملا نب هلل دنع نام 1 باد لا راس يف افرصتو افر طوب ارعتو

 نأ هروشو ماعلاو صاخلا هلئاذف 0 ا 2 كر هروش هباد 1 هلئاضف 2 روم 0 أن رمدعل

 نيديحلا بولسايف ىرخم ةريثك ءايشا هيف نافنيثدحلا ةلولهو ءافرظلا لزغو ةيكولملاةقر هيف ناك

 هيلع سيل هليس مهام سنج يف كولا راعشا نم ةفيرظ 0 و نيقباسلا ىدم نع رصقت الو



 (1م»ب)

 ظ جرم قمىلا لاق ةنالف 3 تو د لاَ امون هع اأدف هصخمو هل ةيراح 0 ناكو ساذلالا 0 ظ

 ار | هه اهف لوقت 1 كلا ا «ي>-ر >3 و ىرطنو 2 ذأ قاف لاقريشع هير 7 اوكلا

 اهححأل ا مح 0 0 ضرعل كانأ 0 ةداش 1 م هانإ امور نأ اهقتعا كادت 5

 ةمالد ونأ لاف ْ

 2101 راو واه انه ىباس ناتنحال قا
 يش ىلع ضاق امالكو * هضخل ودنا ةيرا> بح نم

 ىدكتلا لكاف ءلكت ذاق # :ىبقس هك .اهرولكف

 | ىلع ةمالد وأ 3 لاق يدع نب معيبلا ن نع ي ردعلا اد لاف ا كا لآ يم 8

3 
 ظ كلذ 00 0 نانا هلم يفاعت مْ ا 00 0 قحسأ ن ناكو هد وعل ىرألا 1

 ا فص |ةرفاكلا نبااي بديطال ةنمالد الاقف هن دب يش وع هل فاص)إ د قدحسا دنعو ًافعض

 ريماآلا اهيا عمسا لاف قدحسا ىلا تفتلا 5 د3! هللاو تدولام نص رلآ ةفذضا َلَخرل هي ودالا هذه

 لوما اش و 2 اناا كن عام تاه لاق ىن 2

 حاصنلا نم حصان ينإ * قمن عمسشاو بيبطلا كنع حم
 حاتملا ماقسلا يفو ارهد ة_# _دصلا ىف تءاقتدق بوراحوذ

 حاحسلا ةيتفلا . نوتم نم #*- حاسبص لك باكلا اذه دان
 حافتلاك ” مشلايف قيتع نم # انالث برسثلا) تشطعام اذاف

 حادقألا مظعأب اذ ىلعو # اذىلع تفكعاف ءاسملادنع مل

 حاحصلا اذه حصا لاينع * ىتاتو كنم فءضلا اذىوقتف

 * حاير رباب هما اذ كان # اذ #ه ةلاقم عدو هاش !ذ

 ١ هللات ذوعا لاقف ا ا بدطلا ناكو مرد 3 ةمالد ينال صاو هداوعو قدحسأ كدضف

 لاقف همادق "يش نع ينلأست الو هللا يرسل لما بطلا لاو لجراي ديري لكراي كرش 0
 تاحاامتا 0 تعناقف قيدص ح حصأ يف 0 تدضفو يتةفدةرح اك دقو امأ ةمالد 1

 0 مْصاع ليش وبأ ىنادح لاق هب وو روهم 0 مساقلا نب لن 0 لاق ىلع كل نسا ) را (

 ا أ يبا لاو افقاو فصول هماس هيدب نيبو يدوملاىلع ةمالد وبال اذ د لاق يملا تهون

 جر هيلا هلاخداب هنماف: هلويقب يتفرتشت نا تيارناف هله دحال سبل ًارهم نينمؤملا ريمأي كيلا.

 ذيع ين" ىا يدبملا هل لاقف اا اطر نود رب هيب اذافا هت تناك ىلا هلئاذا هلآ لكحل

 هلو قدضولا يسن اماق: كد نيب 0 ةييلس كوت سل وا: دلال اق 00
 كادعضا يدوملاوهمتشي ةءاس للمحف روم اذهف افيصو ك1 0 كدنع وهوةئس 0

 هللاو ةمالد وبا لاقف كدحضف لف# يف اي: ىلا ناو تاوذنا هئم هذ_طل نأ كليؤ ةملسل لاق

 طق ءاملا هل تب رشام يناف هريغ ينادو دقو الا اذا كيلاوم نك سداف نينم ملا ريمأاب 20

 نا ىلعت.امذ دق لاق كدب نه صاخب يح مهرد مااب كانم هسفن يرتشا نأ هءاع تمكح .دقف لاق

 ظ



 ا ا وو ع. ع و

000 
 ص

 6 ١ ينأأ هللا 2 لاق هللاو من لاق تنأ قداصأ كيو لاقو نا هلا كح نت لاق

 انعرد قآل ادتب يدبملا هل يحاقاب هل لاح و ةسقلا اى دولا ل م اهذخاف لاق

 ل لاقف هريخ يف ىمع لاقو يدنع "ينال مدعم ينال لاق كلذ مه _ذبال تفك يدجملا هل لاَقو

 ١ الا كرتلا لاق يع 3 لاق ةطب رع ع 0 لأ كاف ةيزاط ا هد يف ىك راش نه نب نامل

 امناكم ىرخألا د وهدنعامه.حاصيلإ ام دحاو 0 يرخذا اهعم رتشاف ةضوافم الانوكا ٠
 و

 امل أف كل هللا ك راآل مها ردنا د هب تاجام حبقو هللأ كد, سنام ءلا هل لاَمف ةليلو د

 ل ناك لاق يدا 0, 0 هيورهه نإ ن , مساقلا 2 رد ىنندح لاق ىلع نب ندحلا ) 5 2

 ع

 4 تلاز زربأ سم وبأ هل لاقف زارب ,لا يل لحجر انف هم ىف مم هبورح ضع يف ا

 ا

 مامن أ يتراخخ لع فاخأ * ىف تررذ نا يدملتال الأ

 امدقلا نا تيابام كدجو * اهلث.عاتباق وسلا يف يننأ ولف 0
 > هتلطق ةيراح ةمالد |نأ تدعو هطير نا ( حاطالا نبا باتك نم تذيدنو ) هافعاو كدضف |

 ها ل 3 راح ايل تناكو تع ه ىلا تجرح من < هل ننال كلذ لك دئاضق ةدعل اه-دتما ظ

 هريص ليع نيح ةديع مال ةمالد ا لاَقف لئاسرلا اهنع غاتو لاحرلاا ملكتو جر ةديمع'

 هدرع من تنس نأ قدح 0

 هديسر تلك نود [] !فحعرأ“. اما

 هدو حلل جرت 3 لبق ىنتدعو

 1 هليدخل عوحا كل 2 0 داع لك 9

 لف ىلا د عم ل
 هدب دم كاس تاك 83 يدنع لوذأا لثهريغ

 هد.صع ىف ىراط ننح وح نم جحسأ اههحو

 هذي دّقلا كيم اما ديو لجر ناد

 د ) ينريذا الع مدلل رانيد قامو 1 ا هل اشر 0 نق اف ةطلير ىلع تاخدف

00 

 هنأ 54 وكلاب ل 1 نأ نا ىدح ل نا ينادح يبدوملا قدما تانك نم 0 يي نإ |

 000000 اا ا ا ز ز ز ز ز ز ز >2 2 77>27ز زن ب

 ا ا نمو ذس َن ةرد> مهلا تع ةمود 1 لاش ةذاس هيد 7 كك ٌثعل مْ مهادغف 25 ْ

 نهريح وه اع تدحتدم ا ىكلو نعل يدنع ا لاهو نع يذاَقَت تءاح م يرخاب مهملا تنعف :

 لاقف كذمن

 0 لدحر 1 »*# 0 5 000

 ةرايزلا رثك ناك ةمالد أ نا يبأ ىنثدحو قدسا لاق ًاضيا رشبقالا نع يوري ريخلا ده

 يل يي ي_ي_ي_ي_ي_ي_رهريل132:20959:_:1:111:1:1_1لدىدلىلىلظذدذظذظهد6آهُلسهشلشللششللململلمل



00 

 انا تاو ينربخم لب لاق ىلا بحا وهف يف ينايفعأ ناو كنربخا ينتنما نا لاق كلصي مىلها ن*

 مداخ 0 ُهَملف 5- 0 سايعلا كامع لاق قه ن هو لاق سام ءلا يا / 0 الإ يناصو دق مهلك لاق

 كال وم ثنحنال ءوسلا ديعاي حاس ةمالدوبا هب حاص هنم 5 ع ف 1 رظ ضاع !| قلعو 2 لاو هس ارىلع

 0 هللاو كليو هما ىال لا 6 4ع يجحاتت م ءاذعأ ليعإو يدهملا ككحف هيامأو هداهع 0

 ناف لاق 06 كاطعاأم و هللاو ىدمملا هللاَمُف سانا يخسأ وه لب ةماذ ونأ لاَقف سانلا لبا

 سانعال ل ةمالد ونا فرصلاف مهارد ةنالاع ةيدحمم 0 مهرد لكب كلل لاو قرا هنا انا

 امن ادغ من ةديصق

 10101001 و د جبيل رس يس وس ويس يو وال ١ نا ا ا من مت م ب مص و عمم

 هدشناو هيلع

 فش ' ىهدلا ياو رايدلاب فق

 ةلزنم لالطأ يف كفوقو امو

 ا فوغ 2

 رغم نم زافدق يذلا ىف لقو اذعد

 50 ينب نه خيش ةلاسر ىذه

 ةئاك رصملا ىراودح نم اهطخ

 ةساشو افيض تفلتحا املاطو

 ةلاثمأو نادم دم 131 6

 اد>ا ىراأ٠ نيئس ثالث ا

 هساحم وحن يوهي خيشلا نيف
 اك فال هلال تئاع 8
 * يرديام هللاو رد

 مماسك احاول سانلا هءاحو

 ةيماس ىف ناره اوموسوو

 راع يح نر ال
 مط تلق ترصباام لولا كل اولاق

 هرداب هللأو ا تلق »

 0 نه يهب خيش ماقف

 ىلاف مه يناابىلا معاتبا)

 5 18 20 تت

 ام>اص ءاحذا اذك كاذ نيب

 اشو ديز ىلع ق> 15

 مهر ا را لا

 مبهةحووف "ىش كديلم نكي. ناف

 فحتلاو رهظلا نيب كزانملا ىلع *

 فاكلا كيلق نمت ج ردتسا ي ذلا ال ول*#

 فخغش نم كيفشنال كبرو الف *

 فرت_ةم ريغ مزعو تام ركملاب #

 فحصلايف سايعلا ىلا مالسلا يدي
 نأ ماللا يف تب رض املاط دق *

 تماكتلا ودل 1 .اوحلعم ىلإ
 فيقلاو فار ف لك فخ وام

 فانعلا 200 ا كر

 فددلاب حيدلا ةالصل ًاردابُم
 فرغلا نم امفحس نيب ةلطم

 2 5 0 ا

 فاطنلاب ىشفملا لحرلا اواسغنل

 فخي مل ناسنالاو نيسحلا هفاشخ

 فال ىلعاف وقوم حبصاو يسهأ

 فرشلي و هللا لاح ] نم جماطت
 # 2 فعضروع اهف هناوق نيعإ ه0 لا وس م د

 فاحلاب ماوقالا عدخ املاط دق

 * رام اهاقلاف ىلا اع

01 
 فال يف ىما ضب ع ع 0 و روط

 بط ثيل فق لاىذنازيملاب مهأردلا يغبب

 فرطىفنيطلاو فرط يف قلاو *

 فلا ىلا عوفدم يناف الوأ *

 4 > عضم اب ااا" رك« 9

 »وج وجيب جا[ اب اب ب



 ذ؟ذ١(

 !نافو هلو هطلت ةنالو واكب أ نع قد دقت مف هتجاح ىنم لانو
 | لع هنيباب ءاح نقعلاو هربخ فرعءف يدهملا باىلع فقو ى> اع هب ىضُش يدوملا دنع الإ هقراشإال

 دلو لمعي ملام ةثيلا نا اذه يب للم لاق كالو كالام هللاق لخد ا هلاخ دان را ةلاحخلا كلت

 لاقت نلج مث لتسا د كحضف رثطا هريجلأف لمف اهكلتو ةلااقف هايقن نأ آلا ىشر الود
 ظ هتح> تعمس دق ةمالد هل لاَقف عطالاو فيسااب ىلع لاقف ه4_:م كدحضتف هلعف كجأ ةمالد ا

 ' نيسرأ ذنم ىعأ كننب اهبنو سانلا قفصأ خيشلا اذه لاق تاه ناق قب ممساف نزلا
 ظ ك2 نم ل ىدبجملا تا ا عنصو بضغف هدجأو يم هتيراح 5 تدضغام 2

 , الإ و ضرالاو ءامسلا نيب ىل اهأبخت ناىلع لاق اهنم ًاريخ كيطعأ انأو ةمالدانأإب هلابعد لاقمث لوالا
 هل بهوو هلق دواع نا هلا فاحو هلعف لثمي دواعيال نأ ةمالد ىلا مدقتف هذه كان اك هللاو اهكأت

 لاقف هدشني ىعاش هدنعو يدها ىلع ةمالد ١ لخد حاطنلا نبات (لاقود دعو يرد ةيراخ

 ءارذع ةملكل اءإ كيباو يدهملا لاقفدل كافن دهح اف كل هش دهح دق هنا لاق هيف يرئامل
 ع

 'ةمالد يلو ةزئاخم نعال نعاف اهجاالإ نإ تلو الو فرعاحساو زل كانهم كا
 أ 7 ع ع ع 5

 ةورف ةمالد يبا ىلع تار لاق ليقعلا هللا دمع وبا ىنبدحو حاطنلا أ ) لاق ) هرمهصخ نس اهلمع

 ف ىنايت لضاف تءزتف هقارف عاطتسإال لولمت برو ىلب لاق ةورفلا هذه لك الأ هلت اقف فر.صلا يف

 لاقو اب راه ىلوذ ةمالد وبا هارف ليف يدهملل يدهاو ( لاق هيلا امعفدو يهض وم

 ليغلا ةيؤر ىفىل هللا كرابال * كدب ليفلا ترأر يفا موقا
 ليو يبق حاس يراك رك # لك :نعدل رصف ترا

 ةرووشملا هتلدب يفاهتديصق هدشل ا يدهملا لع ةمالدونأ لحدو عاسلا نا
 كالضلاو :ةراسخلا يق قرع 1* ادع ماكنت ةةلحفا ينانأ

 ناغ ةريسغ بانا كيكح ا ابامرا تلت اهعي لاف

 كاح اتاي كا كد 1 ىو جا لل

 ىلاحي نمل ىتدلا يردي امو * مدح يف واح ىلا م

 كلاح_س وذ كلم ناف ىلا # ندحا لاقف نيعبراب تاقف

 لايت نم ريوس ةفاع # نك انه ةييخ كراق
 ْ نأ امحاص عق 3 00 تدكم تفل نيمؤْلا 0 هللاو لاق مظع ءالب نم تافأ دل يدهملا لاقف

 ةدشن ا م لاق اهدرب

 ؤ ىلا هيك ملامح ن وكي 8 ًافرط برأي مب ىنادبإف

 ١ تعقوىل رايت> الا ناكنا نيئمؤملا 0 لاق نيبكس م .نيب ليطصالا نمهريخ هباوح يىداصا لاقف

 ٍ ىردعلا نع يازكلا نع ىمهب ( نوح وزو هلرت>ا لاقف ىلراتح 11 0 نكلو ةلغيلا نم رشيف

 0 يروعلا نع ميطانب نيم نع فاح ندع 0-00 من هريخو يدع نيميطا نع

 ظ دحا ىتب له هل لاقو كحضي وهو ةعاس هتداخ ىدهملا ىلع اموي ةمالد وبا لخد لق ىدع نبا ظ
 ماتت !

 (:مسلا يانا ا
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 كيوك ع كتافاك دقو مدا نم ءاسآ ام لاقو هر ذ نيعبدو ةسقحو نيتناغ هل سعاو كحضف
 نأ بعصم ه4 نع ء يبللا نيسحلا نب رعح نع ريبزاا اترك لاق قرا 00 ( كام كندزرو

 عا يال لاق امرفح ىلعستتو امافامتزانح روصتلارضحو تيفوت يسيع تنب ةدامح

 كحضف اف نفدتف ةعاسلا اهب ءاجب يبدع تنب ةدامح نين.ؤا نيم كيم تنب لاق ةرفخا ءذل

 لاق لاق ينار مكمن دمع انيك ناقد هجر ىمع ( ني ) هب>و رتسف باغ يتح روصمملا

 هك وأ اع . حاص تجرذ الف ناو ريا تحد 0 طا انثدح يرمعلا رع نب صفحر مع وبا

 ةديسلا اهنا لاقف قدا هوندا تاق اهات نم ينوندا لاقن ا هل اولاقف هما ام هولس تلاق

 0 57 ف قذراو ينساْؤأ كيرراو> نه ةيراح ىل زي.م لاق هق تلاق مظعىف كردحاو ريك خش يبا

 اف دلو اهدعن تيعو اهرإ- ىف اع دقق يدك تلاطاو ئدقر تاكا دق :يذنع روح نم

 ا|00 ار اعل در اهاقلا 307 الف تلا اع كلما قوس تلاقو نارزيخلا تكحضف اهدقف

 اهبتك دقةعقر اهلا عفدف نورهو يسوم ةئضاح ةديبع ما ىلع لخد مث ضرغ ىتح ماقأف دادغبملا
 انف كلور ل

 00 دعا سا يتفش ىلبا 0
 0 0 الإ اهديفرا انما

 هدبلو جحا جره نا ليق ينتدعو

 ه3 3 تلد سراوب تما

 هدب دح ير ا 8 زاخا نفلخأ لك

 2 رعق نه ي* ا 5 قاب 2 1

 هديدقأال شه اهنا ريس #2 زو< ءافم 0

 0 ه1 و تاانح 9 ل رم ل4 ء:| عم ا

 و قار و و م 9 000 لاو ةديسسلا ف ب را تاوح ةلوقل هم اهيداتناو تك تاسالأ + ءاع تئرق املف |

 لأ ا

| 

 أ

 مدخلا ضعبب تعدم تاعفف يرصقيف كلامك يذخ اط تلاقف ةَساف اهيرا و> ن» 2 تقول

 امعفداف عجر اذا نأمل لاقف هلزتىف هفداصي ملثاهب مداخلا قاطناف ةمالد ىنأ ىلا ايل ليلو

 لخد 2 اماف 2 تااّقف ام كنار ا ةيرالا هذه ةيك  نسحأ هدد الوقت كاهل يلوقو هيلا

 0 انوي يري نأ كد ا 0 هردع نع اهاسق مي ا ا 1
 هيلع مرحتف اهؤلعتو .اركل و7 0 اع لدا تلاق هلمفأ يناف تئشام ىلوق لاقف مويلاف ١
 1 جرذو هلم كلذ اهتفاوو اطوف ةيرال 31 ك1 لع لعق كافجو يف افنحو هلقع تيهذ الإو

 عاد مطخحم خيش املا ل> دف تيبلا كلذ يف تلاق ةيراخ 1| 5 ا لاف 2 اذد |

 5 ا كلنا امم تقفد ةماعلا كتءاطا الإو حام كلو كلامهل تلاقف اهاءقيل بهذو اهلا هدب

 ”آ 01 نك دلو ١ 1و5 هيغو هلا نم قفا ىلا تشمل ذق هنأ تلاقف ةدللا كتصوأ
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 تر دارا ءابككم. * ام اكف دع مثلا نا

 1 لايع يف كك لو 0 * مهضعب كاهأعوملانأن وكشي
 باختملا كاليس ن“ مهاشغل د ةبادعس لط ريغ كن م

 07-52 ماركلا ناو 1 0 نءا ب تادب لا لذإب ا

 وك ًالارافلاللخ نهر 24 2 و 0 1 3 :
 هريصق يف دازن ناب. ءرضق نم هيرةراذلا تاكو مساردو ةوكو ايكسي ا 0 :
 ْ ”هلوةمدشت اف ةمالدوبأ هيلع لخ دفا هنعد ةسالل 1 :
 هرامدو هراذ مده ايد دق # خيش ةوعد ىنلا مع ناي 1 (ٍإ

 ارق رق اهو ترق قد اهدا ىلا يضخ الكوب
 ءراجباو فارع هلل ةحلق ١ ار تادكب زو نإ
 هراوب يح تناو اذامللو * يناو راوللف هعدنوا

 هراعشا مهيدم يف تمدق * موق ىعاش كالطا فاخيله
 هرادج هياعيوت >|ام مكذعيش # اوريعأ اذ اباك ضرالا مكل ا ا

 هرادهنهت ا م د مكيف فاخو ىغهدقنأ كف

 يديملا ىلع ةمالد 0 لخ دو حاطنلا نتالاق هلصوو اهم اريخاراذ هّضِ وت ناو نوعا نيعتساف |

 ْ ةمالد 3 لاقف هدنع هناينعيو ةمالد نأ هس رقت ىلع هناساعإ لاذ انبأ 3 اقمو زرحمدنعو

 نفح لهف لمت تنأ ناو * يربخم 5 نه ىدبملا املألا

 لئاط ريغ اطوط يف اهاتلكو * امة نم نييحالا حرب ملا

 لتاقمو زرحم نم امهقلحي * يمركمتنا لهن لعفتاتناناو

 لصافملانيب فيسلا مق وك الاقم * لقا امبف ىل ىدهم لان ذأ, نأف
 ْ ليالبلا م نيدتلع 0 ياقو * يبون مومطأو ينعد الاو

 || اهدخ اف نم ءاازما ىلإ كلذ اوك ءاموحا عا نايدشب مهر د فالا ةرشع امهم كل ندا 0

 || لآقف .«ينب ىلوم جلعد نب ديعس ىلع ةمالد وبا لخدو حاطنلا:نبا.(لاق ) اممع كسءاو اس
 مح >رلا هللا ةحرو كيلع * مالس لف ريم الا تئح 0

 مغ نم حبق لاس عالا نم * ميسغ ىلف كاذ دعب امأو
 مقرلا باحصا باكلا موزا # يتب ءانغب مزال 0

 2 :!فصاو# يرذا فدان وىلع ةنأم هل

 ينب خوش ام تلصوت + نكلوام تءفتناام مهارد
 3 ع 5 : 2

 مالا هريشعلا يف كا امو # ينولاس ةريشعلاب ينونا



 ينتادملا نع رار [ثرطانءدحا انثدح لاق يديزعلا سانعلا نب د#م نعدمحأ نب دبش ( 2 ١

 لوق. ةمالدوبأ اعناف يضاقلاةيناع يلا اعفترافدرادىفةمالد انالحر مصاخ لاق

 هيفاو ةئس اممصاخو # لاحرلا ةاهد ىنتءصاخ دقل

 هيفاقىل هللا سيحالو * ة>> يل هللا ض>دا كف

 هيفاع اي كلفاخا ”تسلف * ءاضقلايفهرو و>- نمت فخ نمو

 لاقإو لاق كلزعي اذا لاق ىنثو2 كنا هتملعالو نيئموملاريما ىلا كنوك عش هللا ا فاعدل لاقف

 ( ينري> ا ) ةزئاجم ةمالد يال صاو كحيضف روصالا كلذ غابف ءاحطا نم عمملا فرعنا كال

 ليعمشا هدئعو .يدهملا ىلع ةمالد ونا لذد لاق ىنئادملا نع ثار نم حا نع دان اينح

 هللاقف مئاه ىنب نم ةعامجو مامالا مهاربا نب دمتو دمع نب سايعلاو ىسوم نب يسيعو دمحم نإا
 كقنع نررضال لاق هنا لاقيو كناسل نعطقال تيبلا يف نمث ادحاو جمل نثل اذيع هللا يطمعا انا

 3 0 هر و 8 0 تداول نأ تءايقةمالا ٠ لق احر :.اغنإب ءرمغ بم دحاو ىلإ رظن اماكف مْوَقْلا هيلا رظنف

 تاقف يش ءا ندع لاننا ىعداالو ىد ءاحطأب ق ك0 رارفا مدا هنأم نع نم 4م ىع ل و

( 

 همأر 5 ل 0 كان نسلق #2 0 انا قانا م الأ
 0 نوب 2 مع خت

 هما 7 اذا 00 د أدر ناك ةماعلا ني اذا

 همامدلا هعبشن مؤالا كاذك *# امؤل تعمحو ةمامد تعم

 ه4مأم لإ ا دو حرش "أو 7 أين 1 مد .٠ تدصأ ىو لذ ناف
| 

 ا انثدح لاقءالعلا يبا نب ير ( قرح د الا دحا مهنم قي لو موقلا كحضف |

 بالكلا تاسراف ءابظ نم 00 املا جلا نايل نب قلعو هت

 هلدقف بالكلا ضع باصاف ناماس نب ىلع يعرو هعرصف مهسب 0 ديما يصرف لسا اي رك

 ةقالدا أ 1
 هداوتف 5 مهلا كش * اييطيدهملاىمر دق

 هداصق ايلك ىمر ن #* ماس نب ىلعو

 را لك 0 0
 مالا ةراجم هلا ساو ةنالدا وب | هللاو: قص لاقو هج ربم نع طقس نأ داك ئح يدبملا كحضفا

 لاقو د رو نابل لع ينقل وع يلا ركل نع قم رطل ديب 1 ك1
 امون روصخملا ةمالدوبأ دقن او حاطنلا نإ لاق هب قاعو باكلا دئاص ناماس نب ىلع بقلق هش |

 تحشملا يف | معرد ةيابلا 0 #2 م _ِ زو< يندلاو كساه

 ب رطقلال را ع كرما 7 لشاهرب نه نام دال اةلوزبم

 نر 5 ريغ لم ؤيالام * اط 0 الو ملل 0 9 م
 2ك

 برغم ريع ريغو نضس ا »* ممل ملا ندحرب 21 اتاعدو

 ةعلاك 000 | اع اواعح #2 4 عوام ف 1 و

 انيك د

 22! 01ص12|-0701/ اا ايو! دا

 0آ0ا0 0
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 نا ال قا ل 07016: 15 رف ل د طل ح1 ف طق سا تر 100550 ا 1 11 1 ا ا و

 0 تال ادع كيلع يريص #* نكي 00 تالا

 المح ت | 0 0 ا 5 مهلك كدعب 01 0 ا ل

 هئم كل هللأ كهرب 5 وس الو لاَقف ةمالد انأ اي د كربغو يربغ هب 2 اد 1 ١ ةماس م تلاَقؤ

 هل:تلاقو ,تقولا كالؤزالا تكحص ساما 10-١ : تكي 0 ان 0 امو

 كدع انندح لاق ينالغلا 0 لاق ىلوصلا ي 2 نإ 0 ) ا د ١ 4 1 ال ناطيشلا تا ول

 ةفالد مأ تنام لاق. كلام هل لاف ب وهو ىدهلا لع ةمالد وبا لحد لك 02-0
 أمق ةيضنل انكل 1

 دغر 3 وم م ءان شدع ضمحلا ذل 7# ةزافم ّق طق ند جورك 0

 ف ه شحوأ طق أ فكرا ملو * هفرصب نامزلا تير يتدرفاف ١

 تامدق ةف 1 نأ | لغات 9 نارزلا ىلع ةمالد ما احلف 8 ر>و ريئاندو تيطو باش هل ص[

 نام حمي و كلذل ناكحضي امش م 00 يد ماى: || اماق ت> ردو كلذ لد اهطعأف

 حاطتلا نتا ٍباتك نمبانأ ت>سنو ةيشرب رو انس نقار كاع (انربْخا ) هنم

 هدكنأف زنوصنملا ع هك وبا لحد لاق

 اح دو تايروملابرو اة »* ادءض تايداعلا برو امأ

 احدةيداوف ن تا افلاو## أدءبص ىلع تارب_ملا أ

 احرص: ماع لك ىلام نقلنا # انس نيس كال رتع
 ةعلرأ اع لك اع هل ضرفف ةأاش نررشعو ا لاق همالد أ 5 6 5و رفعح 9 هل لاَقف

 ةمالد ءاأ 5 لآ ةفاه : 0 1 يضالا رع ع كا كب سابعلا يناف ممم اهدخاب ناكف ا رانيد تارصعو

 نيدلو ىلع ىف كو 7 لء شال ريمالا هللا لص! لاق نيراثد هوصقشأ لاق ىلإ لاق كح | تاه دق ل

 لوش وهو جرش 4صقن نأ 7 يناف

 سايل نياعلا ن 4 كايدب لع د هلمانو هوحرت 0 5 اطخأ

 0 فورم نم لمؤت 0 د ام مشا نانشاب كايدب لدح

 نس يزرح ىنعو ندع تاند د ع ع سايعاب كير كازح

 يرخأ ارانيد نيرشعو ةعرايهلا كنس نان ءرخإو إلا عطاغاو كحضت ا غابف

 اا هل لاقو حاص ب ىلع نيرائيدلا هع ىذلا ا ركذ هناق حاطنلا نبا اماو ديزي ةياور هده

 لوسرلا هعبتاف ايضغمماق مْ ارازد نسمح الا دحاتال نا ياخ ةمالد كنا تاومل نراك كش

 هنف لاقناك دقو هضمادقن فانلاو هيف ةليح الف ق.سام امادل 5 وا هل لاَتو اهابا ءاطعاف

 حاطبلا شررق ىلع انيتسم * الضف لصفلل ناف لْضف ريغ



 )4؟1١١(
 د 1171301711 1 هاا تل 5” لان 77+ قت 101 273517577557 7127:93:77 لك 513 كن 10537 2 1355 طه 351125717 تق م "ل 53350 2 ت7 و جة

 الا 21 تازآ ىلإ * ايايضو لايعلا مأف
 نبا لاقو فرصناو [عدح ا 0 0 ا ةمان ايؤرلا هده كنا نأ هللاقو" رع 7 : يتاح ا

 ع

 ظ 1 0 ع 7 ا 4 لع ل ىر لأ نم يدوملا مدق امل حاطن ||

 د ءلاي رش د اا 0 ترد يفإ

 ير <> 0 َن العلو 1 يلا كك ا

 ا.ماهسأ راتخم مث اهني قرغت نأ نم مرك ١ تنأ هل لاقف الق مهاردلا امأو سو هياعاللا ىلص لاقف
 ا 0 نسحلاهب ىن :؛ دحام هئم نك ناو اذه لكم عال >> اع ن َّ سم |9

 رامالا اه 1 |[ 0 ه زو# هتيقاف هنأو نع صعل ل تاهملا مدق ل لاق يف كانا < نع تك 0

 3 هلل ترش يفا - ناكر دكا دع تااقو..هذن تانقو تندق فلوق تفقو ا محرل لاو هللاب كلأ أ

 0 امأ لاقو كدعطفو ينمدخم ةيدغص ةيراحو مرد اا 0 بهو 11 مال نا كدب
َ 

 ليقا

 ا طششو | 50 ككل ل 2 ا أف ودنا هدهو هامأاب كانإو كلذ ا ملا اوعفدأ ك0 دقو ل

 كلذ ناكو يدوملا كهع 0 10 ةدب دش 4 4 بيف نياثلا ماصو ) ا :|| نا لاق ( 5 4 كلي اد

 يو مودصلاو رخلا ىذا مف وكشي ةعقر ةمالد 1 هيلارتكف | م يدوملا هل 0 ا زدات

 دعنالاو انيرق نيب ب رقلا يف د تعم 0 ىلا 012 رلا كوعدأ

 دشقنملاع ازد > و>ربدشلم 3 3 قدك نع 6 9 0

 ديعتملا مئاصلا ءاحر وحرأ 0 1 4 ضو م | ءاح

 دصّؤملا باذعلاب أسدق ار 0 ر>و مايص هلارعا ن 2 تم قلو

 >> تددعسو ددسملا ف أصرخ ي ىندطاني م 0
 يك ى

 نيل ءالأم | لم هنلت ”ةلضأ #3 ىلا الطع ى "مستب نخاف

 ءاوحومدأ هر لاق كنيبو ينيب ا رق يأ همأ ن 5 نفاع لاقو ا ةاملفا

 ظ ع هيف داز زوهبمزاجأام ليد رم 100 هللاوال لاةو كددءضطف نينمؤ 15 ظل ْ

 موصلام ذيف ا ةدشناو لاق هيف دازو يادلان 2 يعاب لا اتم دح لاق لعن 0 دا ريخلا 0

 شرب هنشخ نم هدإ> ىنذ ال 1 # شرتفم هللا قز رل دالماايف له

 رعشلا ىضلا شرت م شرتحم وهفا س اا نفخ قررا لح نا

 نرخ اس1 6ر1 يعل ثلا« انةصرع طدو ًاخيينم مايصلاو رخأ
 نقطملاو عرخا 0 كاوطا نبي . « ىقلقاو يطب ىدجوأ تمصانا
 شمعلا هباخ دق رصن يترضا * مه دحسمو# ل الب .تحرخ ناو

 باك. نه تخسنو ) هرم ل ا نع رهز نب 0-0 نع يدبزملا سام ءلا نب دمي 00

 أ حاطنلا نيا لاقو ىدهملا ةافو كمل هطبر ىل افي 5 لخد هري> يف يديزللا لاق ( حاطلا نبا

 تكبوكبو هب اظأ زعق حب .دحصلا وهو 0 ءلأ ينأ ةافو كاعل 0 0 بوقعل تل 0 اع لذخد

 أاهدشن / ع كوم



 إ : ١١0 (

 انولفآلا ندذب اسك نجلا «- اولواخ داكلاصقاولب عدو
 هدشن افروصنملا ىلعةمالد وبا لخد لاقا حاطنتلا نبا باتك نمت ) هنمكحضي يدهملا لهدف

 ةفعراتا ظني

 ينيد تدضفو ةح اناس * ىو مالو كحد ١

 »# يغب 5 متأف ماو د ام 0 يحفل ناكف

 تح كازك 0 2 يف ام | 0 #27 اور سا || ك دفان قدصف

 جرذ 0 ل 0-1 اح لد ةسان ىلع رت 3ك ًادعتال هل لاقو كالذي هل صف
520 1 1 

06 0 

 تل نم هل لاو ةزدحاق نمدعلا هيفلك ل 53 وهو فرصل' ورق تلال برش ا

 اطرقلا ىلع نيلعلا محام #١ تا ع يح

 سارب اهمرش رادا 0 0 مككااعرأ تدطصا|يفا

 * نيا نم كلت ا

 هس نسسعلا دك نم - ينوب ناكو رفء> 2 او ا سو هبام أوةر >واوضمو هود

 كلذ يف وهو دحأ هيب ِِه الف ىرخأ هديراحو ةرم همالغ يدان, لعح ّقاكأ اءافتدب يف جاحدلا عم

 انا نياو تنأ نم كليولاق كنأشام ناحسلا هللاق رثكأ املف كويدلا ءاقزو جاجدلا تاوص عمس

 لاق ىناسابط قرذ نءولاق نينموملا ريمالاق ىنسح نمو لاق ناحسلا نالفاناو سيلا ىف لاق
 رفعح ىنا ىلا 5 لعفف ساطرقو ةاودب همن ا هئم ناطق سرا

 يحاستقرخو ىناسح ءالع #١ يوسف كندلَو نيئماوملا ريمأ

 جارسلا بط اهءامش ناك * جازاا ةيفاض ءارفص نما

 جاضنلا فطنلانمتراصدقل # قدح هللا ران تذط دقو 1

 جاجتزلا ف قرقرت ترو اذا + اهبشنو  بواقلا نط شع 3
 جارلا لامع ضءب ىتاك * مرج ريغب نودحسلا ىلا داقا ٠

 جاحدلا عم تسيح ينكل و* البس ناكل تسيح مهعم ولو ٍ

 جان ركع 0 أب *# يبولذ ينرب 2 تنادي ِ

 جار ريعلا كاو دين كري ل 2 15 ا ناو ينا ىلع ع

 ينح نوعم ”قوقا لاق عنصت تنك اف لاق جاحدلا عم لاق ةمالد ابااي تسيح نيا لاقو هب اعدف ظ

 | نينمؤملا ريمااي را برش هنا عيب رلاهل لاق جرت املف ةزئاجب هلصاوهليبس ىلحو كحضف تحبصا
 ال لاق رّمعا تبرش ثيبحاي لاق مث هدرب عاف سمشلا ىنعي هللا را تذبط دقو هلوق تعمس اما

 ىلع علطت يف لا ةدقوملا هللا زان الا تريعام هللاو ال لاق نيمحلا ينحل هللا راث تذبط لقت م لاق

 را ةم الد سمو حاطنلا نبا لاق ضرعتلا دواعت الو عينراي 0 لاقو كدضف عبرلا داؤف

 هل لاقف ةفوكلاب

 هحرابلا كرك نم رصاوف .* مالا ىف يتعطل كحار ْش
 ااا ا



 اذهل

2 

 : (١؟)

 أف لوش ة ا املا عفر مث هللاو تقدص

 0 0 ينأ ةطير امانا

 الا يب يصوأو هب + انا هكر ىف

 اخأ نا لم © ىلا اهأ رأ و

 اميغأ ام ةيشم #* يشثعموصلارهشءاح

 | فنا نك رد دقلا ةليل ىل ادناق

 ل لا لع
 تيجو يفاف يف * انامز تشع دقلو

 كم تم 5 ع جرم كان قف

 00001 باسل د6 ارا دقوا انعاق

 اهباتحا بالع ىف * قوبغو حوبصو
 أمعمسأ الو ر * دقلا ةلل“ ىلابا ام

 امف كلىرجأ را دك خا نا ىل ىلطاف

 نا كلأسأ مل ينا املا بتكف ردقلا ةلبا ىضمت تح ربطصا هيلا تلسرأو كح ةعلا تا 21
 ايلا ردك ركنا ىف دقق ردقلا ةلل تضماذاو الباق امكيءافعأ ف ةملكت

 انيلصملا نيب اهمايق تعءاق * ترمض:> ادق سفن يف كط ا ىفاخ

 انررسشع لبق اينما فاخا يلا * اهباطاف يمه نه ردقلا ةليلام

 اع 00 ملا هللا م الح ر|تزك دق ردفان
 ١ اننا اق دم هلل ف. * ل.ةارخ فها كرابال ' + 8

 1 ىتاتسا يب> كاححضف نب رشملاه«دقنأ و هنلاهل تعفشف يدبهملاىلا تاذ>دو 5000 تاسبالا تأ رق املف

 3 ال[ رق كن ةطير انمفش د قلو هبا هسأر راف لخدف ةرسللا ىف وذل ) 22و
 فالآلا ةعبسلا 0 رانلان ٠ هللا اهافعاف ينايفعأ ي>يف يتديس ةعافش اه انا 1 ا ةعمسلا

 للا هج ريصتق نيفلا ا ينمقتتوأ : 6 رب _صيقق فالا ةيالشب اهم نا اما هتلعف.ام ىنحأ اف

 ل تن و نيلاحلا 00 نأ هللا كذعأ لاق هم اهماعح دق لاَ ةعيسلا تا نفح اال يناف

 لع نب نيسحلا ( ينربخا ) مهرد-فالا ةرشع هلاهعتأف ةطير هيف تملكت مث ةعاس يدهملا هب ثعبف

 ناسحت "يش لك نه نوم هدتتع ئارف قيقرلا عبي ساخن ةمالد وبا ىم لاق هيب نع دا“ نع

 9277 حا

 هدشناف يدهم ىلإ لذدف 0 فرصلاف

 اان نكو هبيذعأ رعشااف * ايفاص اول- شيعااىنبتتثك نا
 اسارعا ةننب شيع لك سدح # دم فل 7 ند فئارطلا لت

 اساكم وأ تنك كعب اح.س * نهار كلذ نيب امف ميرلاو
 3 اساك نكد نود أوعرحتف 27 ةيو هفر> ءارعشلا ىلع ثنازاو

 15 2000 ع سم



 ها . ظ

 رصعلاو رهظاا ةالص كنوفت نا كاباو كعرضتو كتاكتسا ن٠ ينعد لاق يربق باب تفراش دقو

 2 امايا ددسملا مزاو ا عقوف كسي> نايطالو كيدا نا كاتتاف نكاف يدحعسم ىف

 امفناكو هل ماصوأف ىدمملا 6 اهعندو هّتصق

 رمصقللو ىلام رصقلاو هدححسع * قزل ةفئاخلا نأ املس 1

 رصعلا ن ملي و وىلوالا نه ىليوف * اهرصعو اهم ىلوالا هن يلدأ

 رخأنمرصملاالوىلوالا ف ىلا ©: يدم رغيف دركلا املس
 ردقلا نم ا * ةمح دحاسم يعوق يف ناك دقل

 رولا نإ ليقثلا ىنع ام طخ # ل تدش أم دعب نم ملكت

 3ئ ل لع نيملاعلا ا 4# 0 0 هللاو هريض امو

 دحسم يف ةالمصلا يلدي 3 1-5 ةعم روذخا ن , ءاعاَو كحعذ هّتصق روصاملا ار 1 غ اف لاق

 تحسن و: ) همع !نع' ريع نأ! :ْنع دعس نإ دحأ 7 لاق ىديزيلا سايعلا نكاد( 05 ) ةتلق

 00 ضع هساوروىدع نب ميطظأ قنعدما َنَحَر ارا در ن رص نع (نكلا شا 8

 نم ناك حافجلا هيا نارخآلا لاقو ةمالد يأب تملا بحي ناكر هس [[ تاتا
 00 انا لاَعُف هنع هعاطها ىلع هماعف هيف لضفال نير انْ توس يف دج وف هنع لاح ناكف

 رادلايف ةعامجف ةعم تاولصلا هرضحم نم هب لكوي نآعسرلا ىمأف ءزجاحم هنا لف ىناع نأ
 لاق هيلع كلذ لاط املف

 رصقللو ىلام رمعقلاو هدحسع # ىزا ةفياحلا 0 اير 1 2#

 0 عاملا هيف لاعا # هزلتسا دحسم نم يتدصدقف

 رصحلان نفل و غول والا وم هيل وق# اهرصعو اعمج ىلوالا ىف وةاكو

 را رضعلاال و ىلوالا يف ىلا 2 ىددحيسم ريغ قد كلان ميما

 قىرزرو نت ليقاثملا ينع اهب ط4 # ةبون تيد ام دعل نم ىنفلكي

 ًّي ردصا :ايدغلاموي حرشتي لو *# ةمح دجاسم يموق يف ناك دقل

 ئرما نم راو ناس الاانا ىف ىلا لاو
 يروط لع نيأتلا تؤنذإ نأ 2 4 ه٠ هود تاواء د

 مثيلا لاقو ءاشيام لمعي هوعدف ادبأ اذه حاصيال هللاو كلذ يفرضيام قدص لاقف تايبالا هتفابف
 00 ىلايل اأن عمم ةلاعدب ال نأ ىلع كلو , لالا هده 57 كان .فعأ دق رفعح 2 هل لاةئهربخ 2

 كن 0 1 وو كل سلع اك رشا ربا ذأ كنالاقل انا لاف لا ناضم 3

 مزل ناضمر رهش رضح امافةعاطو اعمس ىهدلا لوط ىف اهم ا ره ف ةيلولا هم الد 5 لاَقُف

 1 نارا ىلا عزو هيلع كلذ قف هب ءيجي ايسرح ةليل ل اك اهلا تعي ديما تاكو دا
 وبا هل لاقف مم م ف مايقلا نم ءافعالا يف هل 8 يدوملاب ذولي ناك نم لكو هللا دبع يلاو

 لاق ايفلاخي 1 هناف ةطيرب كيلع لاق ركش متأ لاق كركش فيكف هلعافك ريخلا ىلع لادلا هللا دم

 . ذا م7175 لق ع هت ت25 7*2 2222 27“ 7234 252737371270273 قة ةفشك .ةلخأ 277981 تطل 2752: :٠6 7522215 715 237 نك هسناتل37192>31933ه ال قتلنا

 ) عسأن 2 يناغالا ها



 للا

 طلال ني قرط اغا « هلعا نارقألا ىلا نارلا نأ
 ديص رلان قاحخلا عي تحبصأو د اهل هدصن أ ايانملا كاتفلادع دق

 دحانعتوملارايخعاتثروامو * مكنروا توملاسحىاهملا نا

 دبا رق اذ د ملح اكل ابت دل يرخاة حمه ىلذاول

 ا 1 عي تن ا وبألاقلاق ةستق نبأ ن ءانونانب مهار . ) ىلرعا ( ينافعاو كدحضف | ١

 هنا 2 مث زراس ن فداك لدور مهجر نافحزلا ف 5-3 1 اق يح راخلا ناش ىلإ سمدع ز مانأأ

 ةءاهت لا باكأ ل 5 0 3 ىانلا تل دارت لعحو 08 كالذ طاغف هه و هلأ الا دجا |

 دل قحب ناكو مهرد فالا ةسخ خاب يتح مهديزي لذي مو فلأ ىلع مهبدنو ناومم هازق |

 تح رخينإ اع يح را ا ينر اغا اماف 0 م :ةأوهترق 7 * قال هيننن حاب تدم املف 5 فاخأ |

 هانع اذاو لءشاف نعشلا هتباصأ مل 3 لّساِف رطملا اع دقورث هلع 0000 4 لقأف عمال |

 لوب اعنا يم اند اماف نيقو 1 اهروغ نه امهاك نادّشت

 عقوتوملا يفو توملا نم ٌٍِش * عملطلا تح هد رخا جراخو

 * عجرالف هلها ىوني نك م 3#

 ا د 4 قوتنا مشاقلا ]8 > كوثر ناوزتم لغو انراغ هتع تقرتستإ يلذأ يف ثرقو املف |
 ةءالد ينال لاقف جحلا ىلع ىمشاطا ىلع نب دواد نب يسوم منع لاق يبمللأ نيا نب رفعج انئدح ا لاقريب زلا انثدح لاق دعس نب دنحا ىنبادح لاق ىلع نب نسحلا (ينريخا ) توحتق سانلا رامغ يف

 ا كورلا ىلإ تارهو اهدتاف هيلا تفوق اهتاعالاقق مغرد فالآ ةرشثع كاد“ ظ
 فراش اءاف جرن محلا توف يث>و هيلع ردش 0 ا كر | اهب ا كانه امقفن ١

 هحرطو هد..ةثو دخلا ساق 0 وهوىرخأصلإ ةيرق نم جراخ ةمالد يبأب وه اذا ة دال

 هآدانو يدوم ىلع لبقأ ديعإ ريغ راس اماق هب كلذ لعفق هيدي نيب لم يف

 دوادن, ىموهىلع هلالاىلص # اعفنوعمجا اولوق سانلااهيا اي

 دولا هباوثا يف كلادباذإ #* بسهذنم هيدخ حاسد ن 3

 واد 11 2 انا, © هيلعاو هوادب ةوسغأ لإ

 0-ما ب ير عم هع ست اس هسه حس مح مس سس دمحم لأ

 دود يف د 75 3 *|| 6 رار امك 00 نم يفام هللاو

 ا

 ةرششعلا دش ا 0 داعو ىتلاف فرم وعدو لاغأ ن 3 هللا ةءل هوقلأ ي دوه لاو ا

 يوللا نيسحلا نب رقعدح نع ريزلا انث ليو لاق ءالملا يبأ نب 0 --ك مهد فالآلا |

 رفع ينال قايروملا بوني ا كلف لاق يدعنب مثيَطا نعيردعلا نع قاركللا نع 3 رقاد | ٍ

 ولف ركسعلا نان ةذسفادقو ادحسمالو ةاللص رم 7 ا الدابأ نإ ةمالدابأ انش ناكو

 ةمآل دوبأ ا املف 00000 َُك ركسع م 5 نم هريبغ فو هق تر ,>ال كعم هم ةالصلاب عا

 يم م يال باس... ةس سمس: سيدي سسسسيسي يي سيسي سويس تنسيني يسنيس يسن يي سس سس سيت سيب يي يي يي يي يس تي سر ا لري يي يي يي ير
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 اليس كدب تيطعا ام هللا # ةرب نيع ىلع تفاح دقلو #

 يلا هناس>اب ىنازعو يتعنع ىنبلسو يربص ىلع ينيلغ هياع هللا ىلص كاخا نا ةمالد وبا لاقف

 / يطعا ام تيطعا نافاتيمو ايح ةعلسلا هفتساف نْملا ىف بغرا يناو هلمأتا ملام تلقف هيلع يعزجو
 هيلع ناك ام ىلا هل داع مث هاسوف هي هيلا هاعدو ليس يلح م انالث سيحف هب رماف ذخا ام تذخا

 يلا لاق ةمالد وبا دج لاق ىتدمدلا ديعس نإ ديا دخم 1 ىلع نب نا ( ينربخا )

 :متاح نب حور عم ىنج - رشا ,> ثعإ يف ين>رذبل 0 ناركس اناو يدهملاوا روصنملا يف

 ترا كحالس يهمو كس ف ينحل نا ول هللاو ام حورل تلو ناعما و 1 4 لاتقل يباهملا |[:

 كطرشب ءافولاب كندخ آالوكلا كلذ نمفدال مظعلا هللاو لاقو ل ا 0 ّق

 يدب يف كلذ لصح املف هب لديتساف اهريغب اعدو ىلا اموعقدو هحاللس عزو هسرف نع كزو

 لاق مسسياف نيم تلك دهو دشل كالا ٠ 8 | ٠ ءالا نأ ه1 تلق عمطلا ةوالح ىنع تلازو
 هيدشناف تاه

 ظ)إأ1ت010111 1 ا د77 |[ [ز 2 ز12ز 1 ز 2 زة2ز>2زة2زةزةزة 0001606

 تارضو لزاسستون عاطل < صولا ىدقازا كرس ١
 تارطا يف تيضمو ايتكريش رك : رقع طخلر قولا

 تاعذلا ىف ٍتولاتادراو نم * ىرباعو :ىجبابل كوش اذان

 ةمالد انأاي هيلا جر ,>أ لاف ٌءزرا امال وعدي جر اولا نم ل>رزربو معتسوا اذه كنع عد لاف

 ةرخحألا نه موب لول ةناف ءالا | ل !ةف نجح رذعال هللاه» لاق يمد يف ريمآلا اهي ١ نأ كدعنأ ت

 0 3 20 يذل يلرف عوجلا ن م ةحراح ىنه تعبشام علاج ا اسدلا نه موب 0

 ةيلع وح لأ يراشلا فار املف فدلا نع تزربو كاذ 0 هحاحدو نيةيغرب يل سمأف

 كير ىلع هل تاقف ىلا عرساف نادقت انيءو لمفناف سمشلا هتباصاو لتباف رطملا ةناضا ك1
 تاق ال لاق كتيد لعالجر لتقتأ كلق ال لاق كلئاغال نم لتقتأ تاقف فتكوت تنأ م اذهإ
 0 اة هللا ةنعل ىلا يع بهذاف ال لاق كنيد يلا هلتاق نم وعدن نأ لبق كلذ لحت ا

 و ىلع كلظفحت لاح ىن م وأ ةر 2 ةوادع طق انثب تناك مله تلق لق لاق ىنم عمسلا

 م كاوهال يناو يأرلا لي الا كل ّللاو انأ الو تاق ّللاوال لاق راو تالهأو ىلحأ

 0 ىع# نأ تلق فرصناف ًاريخ هللا كاز> اذهاب لاق كل هدأر 1 قل ءوسلا ديرو كيند ٍندأو

 لاق انياع مهناوه ركسعلا دعا رو اننيب ةدوملا نك انتل كتعاوم حلاو كيد 1

 كت اويلغ دق سانلاو امفراعم ىلع انلجرا انعمحو انياود قانعا تفلت>ا يت> هيلا تمدقتف لعفاف

 ىنبعتتف كلا ينب دن ةزرابملا بلاط ىلع تقا:نا لهاجلا اذه نا هل ت تق مثىفعدو انيفوتسا املف

 تانلنسم ست نيف

 نأ اما حورل د تاّقق تفرصناو فرصتا م تلعك كف لاق لمفاف مولا رت الزآ تيار ناك

 زاربلا ىلا أوعدب 5 2ر6 ثلا هاف كتيفك 5 هن هن رو كيفكي نأ يريغل لف ىلرق كَ فك دقق

 تاق هيلا عرش اراك
 سا يبىزدحتق زاربلا ىلا * ينمدقي نا 00 ةنوعأ قإ
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 للا دبع ينثدحح لاقى نب دمم (ينربخأ ) يلإ ب نيا كي 0 0110 الع ونا لاق
 حافسلا ا يفوب ا1 لاق 0 :ةدح لاق دم نب هللا دنع كالام وبأ يف ندح لاق رسما نبا

 لوقي ةمالد 5 اشناف ذ هبوزعب هدنع سانلاو روصنملا ىلع ةمالد خا لخد

 "اليوم اهرقع نع نت هدد نإ اتراسالا# تاكا

 اليوط ةانلا يف الوعو اليو * ميلك ىلها ليوو كيلع ىلبو

 ةاوامحلا لك نإ نكلو © ةرعمت :ءاننلا كلا نيكل

 البدع ءاربلا يف كل .هتلعخف -* دمحم نااب تم ذا يدنلا .تام

 عقارا لدم" نانا كلاسا قا
 * قلل كد ترا ٠ قوقشلا

 الخمات اها 20 تدعو

 اليلذ لاحرلا نم زيزعلا عد

 الوسإ ك0 اع هللا ةرع أ قبح نع نفلح الف

 نءطقال ةديصقلا هذه دشنت كتعمس نأل لاقو اديدش ايضغ روصنملا بضغف هلوق سانلا باف لاق
 ينءاج ىذلا وهو ام ركم يل ناك نيئمؤملا 3 نعل نا نينمؤملا أ اب ةمالد 7 لاقف كاناسل

 فا ردع مويلا مكيلع بيرثتال هنوال فنسوي لاق أ" لقف هللا فسوي ةوخاب هللا ءاح مودبلا نم

 ريم ايلاف كتحاح لسفةمالد | نأ اب كأ اا د لاقو رودمالا نع ير نيمحارلا م>را وهو ل

 لاقثاوضبقأ ملو ضارم وهو ابوي“ نيسمحو مهردفالا ل ل سمأ سايعلا وأ ناك دق نيئمؤملا

 را دلاحم نب ناماس بثوف 7-0 نم ةعامج يلا راثاك ءالوه لاقذ اذه فرعي نمو روسنا

 ناماسإب ظيغم وهو نزاخلا كرا ينال روصنملا لاقف كلذ لأ ني ل و قدص الاقف مولا

 يطا و مأكل !| ةي> ان جرخ ناك دقو ىلع نب هللا دنع ينعي ةيغاطلا هذه نما هريسو هيلا 0

 مؤشا ين هللاوف مهعم مر نا ه هللاب كد ءأ ينا نيئمؤل راع ١ لاقف ةمالذ 3 3 فالخلا

 بر نا كل 0 ام نينءؤملا رب .أ ا هللأو لاَقُف ار كوش نا بلغي ىنع نآف ضعها روصنمملا لاقف

 قلوا ىسفنب يلا الا ييوش ما كنعأ باغب ا فردا ال يناف ركشلا اذه لم ىلع ينم كلذ

 تدهش نآلا كقدضا يلا لاقف دب جورلا نم كلاف اذه نم ينعد لاق ةبرحت لوطاو فرعاو
 2ع نوك نأ َةَريَصَي ىلع نآلا.تغش ناف ماس كيكو تمره كدا همنع ا رع هولا هللا

 ا ىدوع نإ ىذا فلكس نأ تاو اك“ رفح وبا: برعتتساف“ لتقاف قاريشعلا
 سابعلاوبا تام امل لاق يدع نب مثيطا نع يرمعلا ىنثدحلاق يناركلا انثدح لاق يمع ( ينربخا )
 سابعلا ينال لئاقلا تسلا زذعجت وبا هل لاقف-ةءالد وبا هيلع لخد روضنملا ىلوو حافبلا

 ءاوالا ضقتناف مالا ءاول # اندقع دق ةفيلخلاب انكو

 ءاعرلانتفلا ىلا انت قوت #*  اعابض تكله ةيعر نحف

 7 لئاقلا اتسلفا دنلاو تبذك لاق ننمؤوملا ريمآ .١ اذه تلقام لاق
 اليدع بارتلا يف كل هتلمحف * دمحم نبا اب تنب ذا يدنلا كله

 اليحب تاس نم مرك !تدجوف. * مهاك كدعب سانلا .تاأس دقلو
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 مي سم للا مام مل ل ا ا ل يي مل يي و

 ٌْ ةليماغ تيار 2 0 ةمبرا رح ل ريمأاي كاملعقا انا هل كاَقف ة سمعأ ءو ةلصاع بار 2 هانم م .طأ

 1 0 رم ) ينادح ) ) ةصاع اهلك اه واما لافو فادعزو كتدز 3 ل او فحتالاو ةريخلا نال 17 ٍْ

 ْ 0 4م الد وبا دهس لاك :ءكاذملا ٠ نع ذا 2ك ركل 0ك دجأ 0 لاق سالاطلا 0 3

 ْ لف كنف تافقام عمسأ لاق 0 م عرف املف لحر 7 اهعزات قانا ىلع ليل يأ نإ 00 هل

 ْ هلك 7 تاي لاف: سام ضفا < 2 كس 1 نا

 ثحامم موفق ينع اود ناو د مه:ع ترطغت يبوطغ سافلا د

 ٍْ ثئاننلا كالت تفك امون معبأ * ,مراث ترفح ىرب أو رفحا

 تعّاو كنع ثحأ و كيداهش تدضمأ دوق ةمالد ينال لاقو كال اههو دق لاف لجرلا ىلع لقاو

 ىلع نب نسملا ( ينربخا ) فرصناو مما لاق تيضرا تبار نم. ىكلم تيهوو هل تدهش نك

 لاك لعاسا نى لعاوع مالس نإ دم انثدح لاق ةمئيخ ىبا نب دمحا رك وا اًسدح لاق فال ١

 ةمالد 2 امف لاَقُذ ةمالد ينال كنا نويرح ذا ىذا ا هما أ ا 5

 مكحلا نامقل كابر الو * 6 مآ م كنتدلو ام

 دحلا لاَقؤ

 مث تأو اهءامل ىلا »# ءوس م اكيد نكلو ْ

 ا ةصقشا اق هذي 3 عش أهف ل حاصإ ةيدرلا ٍْق هافلاف روض“ لل ىلا ةقا 3 ادع م - كالذل كك

 مشاه ابأاي زجأ |

 |مه دعب هديشن اف مفدنا مث نيتييلا دعنا هتنب

 سابع لا اي اودعقأ ليقل موق # مرك نم سمشلاقوفدعشي ناك ول

 ناانلا رهظأ من داق ءامسلا ىلا * مكلك ا يفاوقترا مْ

 نا رلاؤنانذألا ومالاونيعلاف * 2 0 وصنمل 0 | ومدقو ئ

 اهطاخ ناك دق ةطلرذ جيم دم ل 0 هس يش ياب هل لاقو امسدتساف |

 1 ىبحسر يا أذيب , ينربخ أ دقو)م هرد فال ةيسارأ تلو تق 7 هذه ىل ع لاك للا 2

 0 ىلا انو ىدسلا هع وبأ لخد لاق يدع نب متيَطا نعىرمعلا ينثدح لاق يناركلا انثدح لاق

 | هفدك ىلع اهاح هلة دمصةمالد ينأ ىلا تدرخو انكم 5 ف 0 0 هدنع هستحاف ةمالد َ

 لاقم هت 3 ءاهذ.ف هيلع تلاف

 مججر ناطيش كياع لاق #* ينوت تبيح ال ىلع -

 مكحلا ناءقا كابر الو # يسع م مير كتدلو اف

 لاَقف 3 هل لاذ ءاطع يبأ ىلا تقلا 2 3

 عر 31 لش الو ةرهطم * اهدنا ةمالد أ تقَدِص

 مث تاو ايل ىلإ 0 1 وكر ْ

 0 ادبإ رعش تاب كعّانأ ال هللاو هلك اذه ين تغلب نا ىلع كالمح ام هللأ ةْيَعأ كيلع ها 3 هل لاق
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 ينأدح لاق يوحللا ديزينإ دمت ين”دح ت6 نسما ناءاسنب ىلع 6 افعأو هم تكحيصق

 06 ةستق نبأ ن 1 نبمهارب 1 (يدحاو) ًامقاوروصن ما ىدب نيب الذ وا ناكلاق ظحاحلا

 ةبادو لاق هاإهوطعا لاقدب دي دقاأ انناع ةمآلاو 2 لاق كح اح ىناس هللاقف حافسلا يدب نيب ا

 ديصلا انلحاصت ةيراحولاق ًامالغم د لاقهدوشو 00 مالغولاق هوطعالاق اماعديصتا

 هوطعالاق اوك رادنم مهدبالن 0 نر ءال ؤهلاق ةيرا> هوطعأ لاقدم ائمعطتو

 بيرج ةنامو ةيماع بيرج ةءام كتيطعادق لاقنوشيعب نيا نف ةعيضمط نكتمل نافلاق مهعمت اراد
 ةصاغ سررح ا نيئمؤملا ريمأاي اناكتعطقأ دقلاقف هيفتان الاملاق ةيصاخلاامو لاَقة سماغ

 لاق اهعدف هذه اما لاق كدب لقا ناىل نذافلاق ةصاعاماك اهول.>| لاقو كحضف دساىنب يفايف نم

 اذا امفهفطلو ةلئسملاب هقذ> ىلارظناف طحاخلا لاق امهمملع 0 لقا نش ىلابع تءئمام هللاو

 هيلإ لصو الل ةهيدبب هلاسولام لان تح ةهاكفو بدر ىلع هيلي امي يفاي لم> وهب ةصقلا له بلكي

 دنز ةمالديلا مسا لاق بيب>نب دم نع ىر 9 ينادح لاق شفخالا ناملش نبىلع ( ينربخا )

 دك نتن رق تناك ةمالد وباهل لاق ةكع ليج مساب ةمالو 0 0 ءايلاب هور نمسانلا نمون والاب

 001 اند لاق يشر لا كا دعني دحأ ( ىرخاو) 2كم لعاب وهو ةلخا كايف تائءلادف

 نا روصنااىلع ةءالدوبا لخدلاق مهلا نع ىرعحعلان ع يف 2 دحلاقىمع (ينريخاو) ةيش

 أف ه لوي ىلا هتديصق

 اوعتصام سب الاخ كودوزو * اومحتناف نيبلا دجا طيلخلا نا

 عدصنت باقلا ةاصح قارفلا موب * مهنل تداحح نا م هللأو

 اريحعاما 10 لاس ولت تع « ةينع نم انهنف» هللا: كرابال
 عنش انثامسا يفو حابق دوس * انهحوا ناولالا هيتشم نحو

 عيشلاو يرلا الإك عوج جاهام * اط تاق عوجلا ا عسكر اذا

 ديحلا 1 يلة

 نت

 ني

 د

 نب

 عبشلاو يرلا هنم ةفيلخلا ىلع * انتلاع تراص ذم عوملا كباذأ
 مفرلا اهبايسسا يف ةفالخلا كل * ىضق نيئؤملا ريمأي يذلاوال

 عدش اهاصوأ ند لصافملا يفو نإ لى امن َْ 1 ءاهوش

 عفت هللأ 2 نكح ملو » انمرح هللا باتك اع كك

 مكلاي هللا باتك واتث تنأأ * ةدضغم يهوتلاق مث تمطن رخاف
 عردس و لام اناري_1 3 »# ةعرزمو الام انإ غستل جرذا

 عدخش لاكوسال ةيفياطلا نأ * ةلثسدع اهنع انتفيلخ عدخاو

 لاق وة صاغ برد يت'امو ةصماع ب رد يتناك هل اوبت 3 " او ينع اهوضرا 0 وا كاحيضطف |



 هه

 !١ فشتناب ' 592 ١

 د لكوتلا نب ىسع ينأ ةعيص نهو أ دا انتل سا خ تئشف نص ىرلدل انعام مربعا

 فيا

 تس وض

 ثحامم موفق ينع اون ناو د مع تدءاعفت ينوطغ سانا نا

 رينز ىف ضن طوس تيل نزف

 كنانتلا ريش اذام ىرت فود د مه راك ترفذح يرباورف>ناو

 6-3 ةيسلو 0 نأ اجا --_

 نوللايدنزوهو طخ الدو 38 ءكادبز لوقش 4 بفهدعضصا ندا 0 ]ا نوهلا ندز ةمالد وأ

 هنأ ا ةارداو هقتعاف ضفاضف هللا مهم لحرل 5 مورا 0 ينيبل 5 هوما وهو

 رولا ينأو سابع يبأ ىلا مطقن او سايعلا ينب مايأ يف يف غبنو ةهابن 3 يد نكي وقس و

 1 م نا عطقنا ناك دقو هرداونو 4 بلا دود ءمسل و هنولصتو هن ومد اوناكف يدلل

 روص٠ 0 ند ةمالد يبأ ىلا لصوام 3 ا 00 كا اص مو همايأ ضدإ 1 م يلهملا متاحا

 أ
 ظ
 ١

 ناكو كلذ اما ضورفلل ًاعفم مراحل كت ”ىص ىهذملا ءىدر نيدلا دساف 0 صاخأ

 و هرهش نم ظقفحام كو ناكو هل فاطال هلع قادت ف هب فرعإو 0 3

 نب هللا د تدع نرخ مشا 00 د . جدام ةدمق هيه رارطلا ظ

 1 لاق ام لاق بريح نب دمحا نع مساقلا نب دمت نع حا أ | نب دواد نب دمت ينحت هلاك راذ |

 مق لوش ىلا 3 . يأ لتقيف هن دام صق ةمالد

 درولا دسالا ينقوذ ع كي اع * 0-0 لئقلا ينفق وح 1م نأ
١ 

 أ

 ََى كم ءلا ا|هريغب د هت مع ىلع # ةقتل هللأ ريعغام ا انأ
 هب الخ املف اب هلرصأف مهردفال ١ ةريشع لاق مكتحا هللاقف سانلانم لفحم ىف ر وصنملا اهدشنأ

 ظ ل هاتوا ىنثدح لاق رامتنب هللا ل ع - اقرار كتلتقل اهي دعت ول ! هللاو ناك هلداق

 ناآكو رعش امر اكلو ضفاف هالؤم مسأو نوحلا نا نوي ادبز ةيمقل : مال يل يمس لاق هيبأ ' ٍ

 ١ نيسان رفعح ىنادح لاق راكب نب ريب زلا امد كا ءاراعلا يأن يعركلا (ينرب>أ) ةياحصلايف ٠

 نم ناديعب معدب ا سالقو داوسلا سمان هب ادحأ ا دق روصنلا رفم> 3 ناك لاق يب اهملا

 املا عد 0 هللا مهكيفكيسف مهرووظ ىلع اوب :كيو قطانملا يف فويسلا اوقلعإ قو الخلد
 ىصن يف ىهجو لاح رش لاق كلاحام رفع 0 هل لاقف ىزلا اذ_ه يف ةمالد 5 هيلع لذ دف

 00007 ا 11 ا 16

 ملأ

 ا كدعضو يبا داوسلاب تغبص دقو يروظ ءارو هللا باتكو ىتسأ يف ىفيسو

 هذه لف كذف ( حاط اهنا تا نم تذسنو) رج كل ادع عجسإ 3 كايا هل لاقو كلذ

 اه دازو ءاوس ةصقلا

 سنالقلا يفهداز لوطن داغ ل ةدانز مامأ ند يجر نك ا

 ؛ارملاب تللجخ د ويم ناد ده الار .اه ل اعاذا 5
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 لوحمحلا حضاو ىغا ىلع * لولذلاو بعصال ىنئيال

 ليقص مراصب هزدحان د لودخءال ردكا اذا يي

 ليلا 0 1 حو + للملا نبل افحلط ارض
 ليحسار>> نم قعاود * لجوطلادم وطرخ نع ضف 3

 ليفلا عحر لثمالاناكام * ليلضت يف موقلا دك كرت

 لوهذ رست ا نعو * لولغملاهب ز> نع تاجا تح

 ةلوعلا» :الوألا لك اون + لوبدلا يف نوم -خراوص

 ل الو دب دج ريغ ند »* لوةعلاب كف رعل ىدذلاو ال

 * لوماملا رقمك ةفلخ *
 مجنملا يحي نب ىلع عم تيأر لاق مالسلا دبع نب دسم ىندخ- لاق سابعلانب ىلع ( ينربخأ )
 كمه هدم هما 0 هام نسحلا ا انأأي 3 تاق ينورابلا فمصلو ل كو 1| مدع مهلا نب ىلع ةداصل

 هلوق عمس ألف م 5 ناندو !! ىلع اهض ىع ىنلاس مهلا نا ىلعل ةداءصق لاقو كحعذف

 »# اهراصنال تاخنام اذا »+ أدح_س ا دوفولا 5

 اهرا' نع رصقت تسلف #* ءامسلايف اهرا ةراوفو

 اهراردمب وص نمضرال' ىلا ان تل 4 ني ع 9

 0 ل 0 0 أ .: حما ههحو للع

 نئاسلا 0 ىلع ) ل ( 0 مما لو ا 0 اع اذه لاقو ههد>و د بضع

 د 0 00 دو هرشو و مهلا نب ىلع بهذم سانلا يف عاش أمل لاق ىس وم نب نيسألا يف ١ لوح لاق

 جرو نلخولا ةلفاقيف ا:ةفناف مأش || لل 000 نع مرتان ءاماحت هودعو هشهادصن ه ءوسا

 بأ رعالا م زهو ًاديدشالات 3 ب مي : جرت ةلتاقلا ن همو# مهلا 32 با 0 . رش الع

 ات هتاف 0 ةتناَصاف و ف 06 رو ةاناقملا مهلا تع رسنف 3 مم 1 ءاع 0 رذدع نم 5 ف

 نسأب كلع سل هل تلقف ديري اع ىف 1 لعحو ىب يف "ار املف همد فري وهو هال. ة>او هب

 لو 4 للعدو را 5 ًاريدش ًاَقلَق قاف غ ل 5 او

 ليسحيصلاب كامب ما »2# لذ ىلإللا يف ديزا

 ليجد ينم نياو * ليجد لها تركذ

 بلح نم ةلحيم ىلعلزنملا كلذيف نفدف رححسلا عم تامو ةلفاقلايف ناك نم لك ىببأف
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 هده لاقهب واسم موهفصوو و لك هنع ةفياخلا غالباو هن وادع ىلع ءاساملا عمجاو مولا نإ ىلع

 ضو هلع هف وقح 2 هير ديك ةديصقلا

 انسأ نا كوش دايت فرع ألا يلع تاع
 هل سيلو كبذال دق مهلا نب ىلع نا اهل لاقو ةحبق ىلا اب لخدف مداخعا نودم ىلا اهب هجوو

 دقق 000 مهو ةنسلا لهأ نم لجحر هن ال تاتكلاو ءامدتلا ءالؤه هدصق دقو كاوس رصان

 هيلا اماصواو كديس ىلا ينباي ةعقرلا هذهب بهذا هل تلاقو زيعا تعدف هد ءارغالا ىلع اوءمتحا

 | يا ىلا :امقد ةيقر هذع لاو ةنم اندغ كنف كمان هل لاتف دنا يد د تكور
 ؤ مهم انبا ىلعةمقر هذه مكمصخ هتيدف هللا ديعوب أحس صأ لاقف مهماعلبقا مث كاحضو لكوتملا اهأر

| 
 هلوق ىلا غاب ام و ماع اهأ رثو دهرا نع وهوةعيفش هللا دبع واو 058

 اددعام 5 ا نأ كلا كرم مف كأي دعا تدعالف

 ىدتلا فعو قيدصلاتْت د>حو # ءامسلاسر تفلاخف الاو »*

 | ادلوا نا لامعلا ححسبمم دعه ور* نباكو 2 كو

 ظ اولاقف انآ مدا نودي لاقةد.سلا ىلا ةعقرلا هذه عفد نش يديساي زيعمال لاقو نودمح نا بوف '

 ٍ بائساو فرصناف ز ل ماقو نود فرضصناف انئاغ يف اودع ةعقر لصوتو انداعت تا هل

 هلوق نودحْنإ'

 اهدلوأ نأ لام ذل حمم نإ ور نباكوا روز-ك 59

 ا ىد تارسشا و قفصتو كدعضا 1 او لودعصاو نود نبا لوم -- مو هانإ مه دشنابب ل

 ظ ”نآل اولاقف هيسنو هقالطأب عقوب مو اوفرصنأو لكوتلا يدب نيب ن٠ هيديصق اوقرممو مانو 5

 | ركس يتح برشيو كحضيف كلذ لعفا مل وا هللاو 0 لام انمتشو انءاحم دست كليو نود

 رفعح ينادح لاق نيسكا نب ىلع ) يفرد ط 7 لك يف هعم انعقوو هقالطا ِق عقول مانيو !

 0ك نب قا لتقو ةنيمرا تحتتفا ال لاق نودمح نب ا ىدح لاق دابز نب نوره نإ

 أ ىلا هدب 0 03 لاَقْف هحدعو حتتفلاب اهف ة هيلع يتلا هن داءصق 0 لآ دعنأف مهلا ن , ىلع لذ د

 ليعمسانب قحسأ نشا حفلا دراولا لوسرلا

 ليلغلا نم م ىبثل ع م ُ- 0 لوسر نم كبالهسو ع

 ا

 ليع.سأ نب قع * ليصفتلا نع ىنغت ةلمح

 * ليوطت الو لتخ الب ارهق *

 ' تو. مرد للا نيتالجشب لكوتلا هل سمأو ادتباو اذه ةلاحنرا سس نس
 لوي اهيفو ةديصقلا

 ليغلا ديسك ن انتم ىدرت 8 :لويطاب كلا رس زواع

 لوصتلا يعن ويلا رز 1 كر كلا ملط تاو



 ادقرينا لبق نمحبصلا ىلا # هب يضفا ليلا عردا اذا

 ادمنا نأ كلضم ذومت © ةمرح الا كح هلا: انَغ
 ادب ىلعأو ندع 00 دفا ملو باذ لج نمل

 اده اد.شرو افع ىلومو * هروطادعادبع 2 #

 !ددتوا اه حاصاف داعقف #* هتقالت سمأ دسفمو

 ادداميزرئلاروزا يتجشت # سم |امف ك.سعا تدع الف

 يدنلا تفعو قيدصلا تن>و# ءامدلا بر تفلاخخف الاو

 لاول ل رادلا بم 8 ورع نيكو رو زك تنكو
 اددح اريشعم مهب ظيغي * هناييص ا 2

 كلذ رهظاو هلا نب ىلع هب تمش داود يبأ نبا جافأ ال لاق دعس نب دم انثدح لاق يم ينئدح
 هيف لاقوهل

 داسوي ًادهمم شارفلا قوف * اعمال كلايخح يوسكنهقبي مل
 دام؟ ًانقوم مهنم ناكح نم #* اهاك ةيربلا كعرصمب ترف
 * دائسالا هف ةروخال 5 #* هتلطع دق هلل ساحب #*

 يداطلا قب رطلا نع لوزت يح * اهتأفطأ ال حاسم لو
 دافألا ق توا ثددوحمو * انلنرأ ع 2 مكلو

 يبا دا 1 اري كنا ال + ,كرطن وحلا يراسالانا
 داترلا ٠٠ كلا اش * دحلف تييطلاكغرصملادغو
 داصر ملا شرعلا بر هللاو # الحؤمو الحعم ناوطا قذف

 دالوالاب توملا لق تعحفو * ائاد كب ىذلاكحلاف لازال

 تيرم ءايح هدو: يلجأ نال نكح
 قرلا كهنيلف ينتكلمو * قطاوهىوجب يوهلا قطن

 قئر ماظل سلو اقفر * هبذعماب يله هه ر *#

 قفالاو ض رالا ىلع تقاض ينءاكت الكل از كاكا

 ةلاق رمش زحااس ا" كاشو اضياءانغ هفو هل ىندشناو

 ًايلص ةسفلب اذام حزانلا *# كلاب -.بررغال ةعراب
 اَهَسااَمَو هالعل م نشعلا + اوعفتلا ق هبا.حأ قراش

 برط ريغ ناكو ًاساحم هم: رضخ نها لاقو

 ءانعلا "نك ان , موق # ||ىنغم لاقف ساحم يف 31

 ءانغلا لبق رادقملا اذهتلق * هيلا ينم طاسدلا تعردف

 ءاضقناب هلك رجلا ناذا * يات نأ تالا

 /هستستسسق سس سس م م م ل سس سس م ل مس مس سس سس مس سس حج

 كلذ ىء انين نر صينفل تن

> 
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 انس بولت جدارا املا 07 نواب لا 7

 ءالعالاو تاداسلا وم ياهدملا لج او هيوخ اهل

 مافنالاو ماقتنالا 'مئاد *. يج هاط ريمالاو تمي ْ

 ءامالا نيسو ايندلا ماوقو © ىلاعملا ماظن هدعإ نم وهو

 ادنأ اثدح لاق يع( وح )د 0 ا تيكب ينأ رك ذأ اه لاق
 07 لع هتف ومالا ىلع حبطصم وهو زتءملا ىلل اموي اناخد لاق ميدنلا ةناقهدلا
 يلع قرذو مهرد بلا نيالثإ الا ؟ب املفيهموت ةيشإ هيلع برعش لزب 008 طا

 توصلاو علخلاو برطلاو زئاويللا م ملك ءاسلحلا

 نكس كسا ل كدا س هبلاَو * نيد ىلإ رظنت 1 كدعب نيمأا
 فىفوا ن

 يندب ىلاتدع نكت داعاؤا 3 دج 4 كاع, تبع !١ ام اذا و 31

١ 

 هللا دتنع :انتادح ًاميمح اولق و عيكو فل نب دمعو ةظحجس ( ينثدح ) مهل 1 ءقللا

 هد م خايذاش !اب هوم ماقأ سس هلأ 1 7 نإ ع صهاط يأ قالا ا لاق مه ط ا هللا دنع 1

 | اودا اطصاق نأ رفعزلا م انآ تك شحولا و ريطلا ا جو مو قشاو ديصلا ىلا ايوا وحرف

 كلذ فص ا نب ىلع لاق ناو مءزلا ىلع نوب رمش اوماقاو 1 0 أديص :

 جراد م ضيلا ةازيلا .انيلع * تكس اون نا ربعزلا يتاير اعط
 جراولا  بالكلا اها ةانعأر هي اعاو اع امد الإ اك و
 0 ملا لامثءأ ضرالا ىلع # امنوطب تاحماس تاحورتسع

 طاوصلا سؤر امنه تففع امو # املاك يداوهلب تافرشتسمو

 5 را فش اخر لاح هرم ٠ ىلل * اناكف اةدلأ ةتايلاد نكد

 ا وا تايماغلا ىد التواب 1و ايل الق ناط غلا سالف

 ياخ أ ا لهو ديصإ # رخافم نم له ديصلا ةاغيل لقف

 جءاور 0 نه اننيهاوش #*.تموحو روةصلاب ةأزب انرق

 سوح دعو لوول ل .مهلا نب ىلع بتك لاق دعس نب دم انئدح لاق يمت ( ينثدح )

 تح
 ىدرلاكنعفرصيو كي * 1 كلاقأ ينلقأ

 ادرصأ ةعيم اذو اديلو *. تاغياسلا معلا كوذغيو

 ىدملا تغلب نا ىلا يب # ىدذلاب هريداق» يرو

 [نسيصل اييزوإلل يلا * هلا نال او كفو
 يد طا يي 90 كنبو 2 لح كبر ن نيب

 اهدييج ةيفوحركش اذار رعي هلل يال كمن 0
 د



 هوا

 دانا قارياو مغو وح * هلثاش 0 مويلا ير امأ

 داعاوادسا رغتاو ريغ: لضو 8# 'هل“ هيشنال تفاي تنا٠؟ةللاك

 داعالو يرتمك اهلث نخ دبل * :ةقتمم اهبرشاو:حارلا رك انف

 دارواو قاروأو رونو وهز *هفراخزت> الذاض ورلا لعب رشاو

 داعم. داما ليغ نديم اقل "قف انمون اعأك

 ادا ا عا # مكلمف لك ىنع ءانهذب سلا

 كذرأ ءانغأأ # تاس امبالا 2 ىنغي نأب اهعاو 3 اع عاخوهلحو نا هامات هل نضاوتاسألا نس: باف

 لحر ىنثدح لاق دعس نب د ينثدح ل اق ىمع (ىنثدح) جزه اهريغل 0 لمر فدخ .ةيرهاطلا |

 كحيو هل تاقفرباقملا يف اسلاح هسد>ح نم قاطأ ام دعب مهلا ن ”لع شير ناق“نانن اح لعأ َّ

 اعف انيه كا ام
 انطولاونا ري اولهالاركذيو # هبلغ دنع بب ىغلك قاتشي

 انظودملا ةئراص ذأ رباقملا الا«. ءرك ذأتيسمأ نط وملسبلو
 ءانغ هيفو مهما نب 0 دمج و دنع نب يعاب دلع لاق يمت ( ينثدح )|

 تكس
 كب رق تقزافاذا ىشنن 1 حنا امىأب 3: تال ”امهَول #« اننلا اصنت ول

 كبر: .ندكان دقل هللاب قئاولا تل كياق كلام لثم * ىناف كلمأ ينل

 كير كب للاب وا هيلدا كعحيح كديلم | > . «علؤرتتلا ومالا جنا اما لا ام
 مها نب يبعزاك لاقدعسنب دمع انثدح لاق يمع ( ينئدح ) جزه اهريغل هيو لءربررعل ءانغلا |

 هوم لاقف امش هطعب مم د.شرلا نب دمح | ابا حدم دكا

 راقوو مالظعا( 1 كن قدح قياما بل + ةانرقلاءريعلا نم حين هال دما انا ا
 رافعلا يق ريتخ ات يركب هيلا: مولوت .*: رابطتساو يأروم «:اذقإ|بزحلايف بلو

 راطقلا هيذاح ؛ضورلا يتناك ميسلو راح نءيدعملالاموحت < هو>وو
 راطق دوعالف كش الب ممم نكات * زاؤوزاو سا مادقللا ود كفطعلو

 مهملا ن ١ يلع انيلا لذ د لاق.ىهاط ن نب هللا دع نب هللا دنع انثدح الاف ىمنو هظحح (ينثدح )|

 هيثارب ادخن آو ًاماق لثف نب زدملاب لفاح 8 يبأ توم بقع

 ترك كلا هوبا ع( ع مالامال نم عوز نكد يا
 ماهوالا ٌنطاوخ هتكردا :* ءزرلكن عريمالا ءززلج

 ما للا روع و مح تحاباو :# الط الظ مايالا انكءاس

 اطال رالا لس .انلا نممتللخ بعصم ينباي

 مانالا 0

 ماود بول ىلع تادهاش « اعومدالان ور لهاورظنا

 صخام مع # برر نهدلانممكبار اذاف



 مث 1 ور لطم نش لسا ادا

 . نيللي مينى لف ل ينهي ور ب

00 
 202 2ئ255252552222553503125252225ه25ى2223223390 3:55:99 77: ::::7::-: 77 ا ااا اذ ز 1 ا

 تاداسلا ىدس نا اي نومه د تالا خماش 0-0 2

 تافكسلا مشا كلا وكشت »# تاللءهم رومالا 5 0

 تاوصالا ىذعص كنا دن 3 تافه رع جاعلا لحامعف

 تاف_ص ص هسلتعإ 6 »+ تاقروم ربع 0 9

 *  :تاثللا ىف تانفألا _ فصر

 ىخرلأ جرفلا نب ربع لأس مها نب ص 31 لاق دعس نب لي ىنبدح لاق يح ( يرخأ)

 هرداص حاحتىلا ساو جرفلا نب ر<ك ع صف 5 هفدرب و هن واعي ب 4 5 ْ را هند وعم

 هل مهلا نب ىلعلاقف

 ادارياوارادصا حيرلا اب يضع * ةكلأم نايتفلا يتف احاج غلبأ

 ادامغاهيد وذ يف ف. ادمغب وأ د 0 او املا 2 : ل

 أ داعم نفل 0 تا.حخرلاو 3 اودعوامنوفوب 5 نوح ول

 . امنا 3 نإ 0 لاقو 3

 كيلامملا لامقاز .كولملا هسا اء مزلا عاضني . ا

 0 ريغ اش رط تكلسدقل نإ 0 3 الاب | 0

 ميد بهو نب ناولس 0 لاق هربا نع ءاحر 8 0 م هج لاق يم ( فربخأ )

 ىلع هل فقوف هدمه هافحو هحار طاف ةح.ق مى 0 ىلامالا نم هليل هيلع دب رعف هاا 4 نأ

 ما نب ىلع لاق كي سعأ ٍْق نوكت الأ ريزولا اهمأ هل لاَقذ هءاع بثو هب صم اشلق قيرطلا

 بدسأ هم . لدعل م ةدوللا ن هم 6 بسسأ مم قدص ناوخا موقلا

 بعام كلا ا !| 0 * مل ءايهصلا ةرد اوعضار

 تاسبالا كك لواوقمزالم نم هيلع 0 امىىلا كو 7-3-5 اًضر كح تدر دق ناكلف هل لاَقف

 بحت و اناحشأ تاس يانلاو د بح>طصت رانوالاو كحضيدرولا

 5 00 اتمسقأ * 5-2 ألا رس تك
 ٍ ىلع ل اذ-د لاق ىهاط نإ هللا كدع ىلوم لس ين ا ا لاق لاعرس نك دق ان دج لاق ىمت ( ينريخا )

 ا طملاو قيقر مغ ءامس لا يفوعسر لأ ءاودحو 0 يف هاط ن 8 للا دع عانوا مهلا ن :نأ
 رتفو همزع هيلع صضخغتتف هل ةظح هتلضاغف حوبصلا ىلع 9 هللا دبع ناك دقو التلف قكشإو الملف

 هدشناف هيلع ىلخدف حوبصلل طشش هإعل ينعملا اذه ف لق هل لو رباب مهلا نب ىلع ريش

 تس وص



 )م١٠١(

 0 5 بدلا ايلم 0 » ةح كاياده تا دبل كل

 د

 د

 ل ا 0 مضأو 0 هلام فانتا سانلا لوق كنع عد و

 لحعم وط موي يف اه اني ت>رط ةليلالا ىهدلا له

 لزاز ةكريف حاضو :ٍ 1 * هزاتمنم خركلا باب هللا ق

 لطم لأ ىرامو ناتج ©« !اع مون ايقلا لايذا 0

 لمو>ولوذدلار "ذ نع رهقال# اهلحن ر> نب سدقلااسماناول

 الإ 000 01 51 ىف.  انداش دولا حنع نأ ىأزل اذأ
 لزءاف سدقلاا رمابي ريع ترقع * لقاملهنم ييحض٠ينداىلبالا اذا

 ىلع يندشنا لاق ربدملا نب مهاربا ينثد> لاق هيوروم نإ انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنثدح )

 : ' هسفنل مهلا نا

 ا ىلاخا ازك * هلاعغبايماهللاىزد اذاو

 ادبرص هب ليا لا  اعاكف ةيرك نع هتيدان

 ىلع اموير اكو يند>+ تايزلا كالملا ددع نب د# يف هلوش سايعلا نب مهار .ال اذه كليو هلت

 تدشن أم ةعاسدت تكرر نامهار .الا عمتج لاق ين ا نك عالاو نام املا مهاربا ىلا 0 ناأ

 نبد#يف ىلن اذه بذك لاق هل نيتبلا نيذه نا 2 اذه نأ سايعلا نب مهارب ال تلقو نيترلا

 0 بضغف ى روش لدعتأ أ يل . م ةدش مها نب ىلع هل ل اق تأ را كالملا دع

 لاقف ةدمدعبانيقتلا ملحم الو كلذ يف ركفب ال وهو ةدواام كل داون كلع ارق هديب هل
 لاق يمح ( ينثد_> ) ههجو ةبالص نم ا تاءدف سايعلا نب مهأربا تب نخل 2

 ءانغهفو مهلا نب ىلعل دعس نب دمحم يدنا 0

 الك 015 كرا وع ناذا# كلا ءىنغ ندا انا ىلا:
 ايح نمدامقارفااترك ذال * مكللا اعو>ر ىل هللاىغق نا

 اك”قوشلا ىنمداقلا 1 * ىمسح لحنأ قارفاارح نا ْ

 نب ىعنع افرحنم تايزلا كلملا ددع نب دمحم ناك لاق دعس نب د# انثدح لاق يم ينثدح لاق ْ

 مها نب ىلع هيف لاقف حبق لكب هلو هسعلو ةفءاخا دنغ هس اكو مهجلا

 تارحهمو  تاتحبصم * تاساتم هللا نئاعل

 تاتشال كاللا للهش ضرع * تايبزلا ثكالمللا دبع نباىلع

 تايراذ هللا بانتكك ىلع * تارئا ماكحالا ذفنأو

 تاعيفوب  نيواودلا يمرب # تاحراخ سانا لوقع نعو

 * تاملا قركح تادقعم

 تان تملا عب دعبو * تارفلا يففوطلا بوكردعب

 تافضلا نعلجح ن* ناح

 يبس ويوو جرام مما ١
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 لاقف هاجمو مهلا نب لعدي'تءش داود يبأ نبا

 55 لاق دو انتدح لاق ا 6 (

> ( 

 نغم 0 نومزلبو 0 نوئاقتي اوناكو ىبلا نم درو هسا ن*

 وعد توإد قا نب دمي

 [يدوش ينلا عدلا هنافإم

 هتياو نيح نييدلا لما تدي ذأ

 اف راجت 3و ا 1 ال

 اللعلاو ناكل اذا اهرش

 اياك ةعسر تّدعسم و دولو

 ةئلح سلاجلا ْق ع 0 اذاو

 0 6ك مؤ |

 ترض نع 0 .

 ل

*# 

3 

 نب

#* 

« 

#* 

#*« 

 نإ لع

 اييدحو,الباحكلاا ت
 انكي والكل كنور ليل

 انلو هيلا فايع

 أدومعم 0 و اليك

 ادسمو لايدعم ايالقلا_ كد

 اديرتو ةفد دايإ ونبو
 ادور | ىنبدتلخبو عض

 ادودرم ةبرش لحمت اًقرش

 ادوسلاا ايانثلاو رذاثملا كلت

 سلا نم ىهاط ىلا مهلا

 تس وم
 قْاو # ةم نح ىلإ بنذ ىلواكنا

 قلو 04د مظعا يدلرد و

 ةلوهح ريغ قوقح ىلو
 كلاما نا

 ةلوقنم كالام الا ةريسو

 هود يذلا 2 تاحعت دقو

 ١ ىلع ناك لاق دعم انضدح لاق 0 0

 ديعمو ضيرغلاو حرس نالف

 هك قوه فرصلل امنع اوا

 هؤاح لق فضلام اذا رمد

 هلهاو راقولا مذ نم رثكيو

 ةريغ ةييرملايديالا عفدب و

 ةيزرم علجتلا قا زطاقاوطلو
 فخ الو فوطب نوغاو دس رشا

 تكسم ريغ لقو عونمي ريغ لسو

 د

«# 

 نإ

٠ 

«+ 

 لطا انأأ 4 ءذدب أل

 لنا يلد كم لال
 اهاداو لقاعلا أهف رعل

 عاف فام هلل ار

 لداع الو - راحال

 لف ىذلا تاب و ل

 نوم ةعامج رشاعإ مهلا نب

 لضفملا ناقن .ه تا مّ لع

 لد مل انعابل ُِق عئادب

 لجيملا نفح ا نعر الو

 لفغم ريغ وهو هلع لفغيو
 لذبتيملو سنار فيضلا اذا
 كك ايو سول راسل كال
 لطمملا رطل عنف رط قانا
 لي يت كار

 لبقو نداق حايصملا دح ناف

 لدعم ريع مو روءدم ريغمو

 قاطا م دادغب نايت

 لضفملا هل لاش 7
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 0 نسل هريص يلثمو تربص

 فاكتت قالاتااال ازد: ةزب نع

 هدونب وذم توملا تيأر الو
 باج لك نم بنازعالاكلقأو

 رعشم تيمتسم حدشم لكب

 عفاد كي ملنيح فاس ضراب
 معو مظع ئبع:ى لاقت

 اوس اناا ٠١ه عر كلتعفع
 مويس ةانط نع ىهحو كد م

 امجحم ةهيركلا رح يف كامو
 هنانحو فلا فرطلا دعاس اذا

 0 ر دا ناك نأو كاذِف

 ةمالق :اولانس نا 0 معتم

 اداحو اهدق انانا>س كالتو

 رذعب محقتلا كرت ىلع سيلو *
 ربسستملا اغولا موي يف ماخ اذأ *

 0 هل 0 تناو *

 ردك | نوالا دوسا جات راو *

 نيم بَ فرط هب لو# *
 رك ذملا حيفصلا الا عنام الو *

 رغصلا لجام هيف باق ةعزع *

 رعاك ةيفركاملاب < ضاولا. ران ع
 0 انقلاو مع ت رمعأ الو #*

 ردصءدروالب ريف نكي ملاذا #
 ل

 ع

 رتيم ضيباو يطخغ ر.ساو *

 ركسع مقللا ف لاطب الا تكط هااذا#
 رطق ةئساالاو مهاحش تنكو *

 رخؤملا نعو يضاملا فرع اهب

 رحضتا اهشاخ ىطخ لحناو انذ زا نأ ينتبحنأ 0 يىلات

 ريكي و ريدكلا مظعلا ريم مه # كلام نب رهف هللا ن1 كلو

 رقفتو ينو ينفت مقوي عاف كما لك لع خلا غلا نقلا م

 00 مساقلا نب دمت يع ع الاق ىلعنب ىالللو قاؤولا 55 ىدبع 0 ل

 يعاىلا تدع 0 تاع تكلل يني احح لاق مهلا نبىلع ىف نب دح لاق بر>

 مهلاةطئاطخ كيلاوكمأ د 6 و كي ذأ عم َ

3 
 ا

 ىنأ 0 0 ةلح او ١ ليو

 مرد>الب اروع و # مهلك ناييصلا حرس لق

 ةرساح نجح رذ ال هقلطت 0 هللاو يبا ىلا تلداف ىلا هب تثعبو هتاق روش لوا وهو لاق ظ

٠. 

 ةغرات ريذص وهو 7 ل 5 نوتس ل 0 3 0 3 لوحي 6

 عادم ةدع دوا يبأ نس د حدم م هلا نب ىلع سدح اخاف 50 بهذم هداقتعال مهلا نا

 آ

 3 50 0 دححأ ناك لاق دفش ن دنوح اند. لاق د ( هيا كان) هيف ناش ظ

 ةافاتخ هترنلش لف هيف عفشبو هرمأب موق 900 1
 ا

 دأب ةمظع لكك ىعد # اا داود يبأ ن دمحأاب

 0 0 هيودو نا ولا رع خابأ

 دما لكوتملا يفأ أمل 27 ير نس تق تدع او 0 * 0 "1 هي د 5 ند اره تانالا هذهو |
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 )هء٠ا (

 د ةمظع لكل يعد # امنا داود 0 نأ دعا

 دفنال فوا2و ىدرلا ض و> د” هنودوأ نيسمؤملا 0 غابأ

 د يلا عرش اع لك # دمحم يا مع ون مت #

 دتحلا باط ومكسراغمتمرك * هلها متاف مرك نه ناكام

 كيا هت ار هب رقت مهح # ل شئ ناب ةيوسأا نما

 رد ال يتلا كا ا #2 لطاس كنلا أوعس نردلا ل

 دهشي.نم بئاغك سيلو انيف * اومكحتف مهنع انبغو اودهش

 دصقالا قيرطلا كلناداموب *# ساحم كدنع ءامعخلا مو

 كب بغوألا مثلا همس م + انضا معا تدعم ا مرد يأبف

 ٍ ' لاق لاق يعبر رلا لضفلا وأ ل لاق لاق قحسا نب داح ينأدح 0 ةمادق نيد رمل( 0 (

 0 رقاشم ا ىذثب هتناح أ هتيراح ةحتق يو ءاب دقو ل 5و ىلع تاخد مهلا ن : لع 3

 م نم مح دقو لك ودل جرش ا, ؟اكيل 3 ىبو و ته وات مف ترا ع تا ةدخع

 ١ 2 لعاب لق ل لاَقف أمف هرواشيو ةروراقلا عوشمم 4 ىر, حم تملأ داو يناعد يف رد املق. بضغلاو

 تاقف يلام يرد سيل تاع ماا نأ فهصو ا هذه يتاع

 0 اي ل ىرأ لاقو ياللا قاع لصد دب

| 
| 
 ا
 ا

 ظ
 ظ

 »* تبدحم ربح هل 1 ىلع # ىدس> 00 ٠ قرع ءاأ تح

 بيحالا ين هباوح ناكف #*# ىللق تاهكب يدل ق

 تبنككلا ونه سييط اي باكو © يناد :رحطا تقتط ايآ تاو

 نييط هل نيل ىلا لاو ه5 11 احن هما 2
 بيبحلا ىضر اذا ىلب تاقو * ادح لاق دق ىذلا ينحف
 نرحب ال نكلو لخا تلهفر 2 مه زق ءاق لا وهل

 بد ع درف ماسه يناف ني يوحشا 5 لع نيم له الا

 هيلا ثح رو هل م ةعامجا ت تت 0 حدب هءادؤ اح دق يف ىاس ًامالغإي ينابحو 0 لاق

 ىه اذاؤ اهأر ةف اهنع اهل وت نأ هدب ل تاس 1 ةىعاشلا لْضف

 سانلا هب معي ملو ت 3 يح. * قره نمناقلاف يذلا نيتك ذا
 سايلا ىه يوه نل ةاكيشلا نأ + همم 0 اكش لاش الو

 ساكلا ترد اذا سولحلا كيع # ا تك 0 حو الو

 اهاضرتف ةحبق لا لخد و مرد فلآ نرش 8 ال م 0 لصف تاحأ لكوت لا لاقف

 م ا 3 32 01 تدنو هل اقم ن“ ٠ ةلفاقلا ف 0 برهذ 8 ُْق 2

 ) ١5 - الأثأني  عسات (



 رطخدهل انش مكحيبش ناك دق

 اهؤاكب هللاو مكم | نكت مو

 اوبرش نا ناشفلا ةنتغم تناك

 ه3 راطخا رعب ةلاركلا 11

 مكتوب ّق الا ءافعا موق

 ةلفاح لوشلا 3 0 تعد اق

 ةيحاب لك . نك ايصع م

 ةقطارق يف 0

 مما 2 م

 ةدحاو مألاف 1 0

 0 أوف 9 رعل 1

 هسا يآ« كماللعا تبجا

 امو مار 9 || ضا عاب 00

 اه. لح نم

 ا هى ي ىدذلا ءاحطأ اذ ,

* 

2# 

37 

«*# 

 ردظب اع رعى كما نكل

 رتسلاو سارحلا امودقب وجم
 ورك اذا

 اورمااذا يعمي نا شلا نكمال

 رذعلا علم دق اهلثم يف ناف
 رارداا لك 3 هما لك رم

 ربكلا اهتانعأ يف تينا اهون

 ربت 00 يَ رق 1

 ردقلا ام اي مكب اهامر ند

 ارك لا 2

 ريص هي ىزاغلا 56

 > مكلهأ نم ريغ 0

 اس 0

 رخشلا قارا كهامج ىلع

 بحاص 5 0 ب مهاربا ا 1 لاق هيو رهه نا امدح لاق لع 0 جملا ) ير لا (

 -. ىلع لاقك تاق 5 فرحا طاص نب كلما دع ل نسما كاذل م” لازما

 0 نك ىلا امى تاكو ١ 6 00 ريخا تح اص عناصو "39 0 لماعلا نا

 ىلا 3 ديصق نسحلا 2 هلاق رع نحو هش هاجم هلأ هع هغلب مْ هندب مزال ن

 كاع ال دل ياو يىسح #2 يرااذب سيات اقف تسد اولاق

 5 كفل يللا تاز اكوا

 هب وح اهم ل الو 0ستدلاو

 رجس رازوللا 0 راندا

 0 مقي ال )١( ةيبعازلاو

 ةاو.خم اهراحدا 2 رانلاو

 ل دل ه4.ثغعل ملام سيخاو

 / | نك ١
 5 5 سد قف «٠ لا ) و

 ىدرلاهاطخم لو لياع ند 8

# 

«* 

 د

 ددر عايسلاشابواو ارك

 دكر ماكر لب كيرا رع
 # ددحتم هناكو ةمايا

 دسعارو 58 هشرو آلا

 دقوُس ةوذحو فاقثاا الا

 ديزالا اهرثت مل نا ىبطصت ال

 * ددوتلا تلا ءاعيش

 د.حبو روزي الو هيف رازيو
 دنعالا باحملاب كلذتسي ال

 افلا ١ نط تاو ابحت

 اأو

 3 س وماقه | ضعإ يناهضدب يرجيابومك ناك تز :هاذأ 5 1 ةينعازلا حام راادن مول>رودرعاز و(1)
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 هع تضرعاو هتدعابف اهشمحو اهباعف ةئيق هيف ساحم يف مهلا نب ىلع ناك لاق دم ينثدح لاق

 امف لاقف
 0 ناك اوضن هترداغو * هداؤف تلم نعف هللاىخ ا 0 :

 ًارهظمكل ىرعي سيلا ما كتل اس# امنا كننم هب عمساال لخببلا يعد
 ىلع نبا نسا ( يتريحا) انطبن الع هنكلو روان يرعب نسل نا ل

 لاق مهلا نب ىلع انثدح لاق ربدملا نب مهاربا انثدح لاق ةيورهمنب مساقلا نب دمت انثدح لاق

 فاجرالا عقو اهدرو اذافاهملاظم ىلع مهلا نب ىلع ناكواهال ونا اناو ناول> ىلا ءىحي ىثراخلا ناك

 كلتيف فنذلا ككا وك ”رهظو ةسم يأ انف 5 فاحرالا 1 جر اذافا جر ىد الصنم لزب 0

 تاقف ةلدللا

 باتمرح فراق ٠ طسلا نه انإب د
 نذلا كوكو ةيترالا 020 الإ نيش 0

 ريصبلا ىلع وبا لوقي هيفو هجتولا حبقم روعا يثراحلا ناكو ربدمل نءا لاق

 ئركتلاوضرعتلالو ىدحتا © اوقف رطتنال ءارصلا رع

 روعلات هسفن سادي ىمعا #* هناف يثرانلا ىلع اودر

 رك ذوب مهلا نين ىلعل ردملا نب مهاربا يدعتا لاق ةيوروم نيااتشدس لات ىلا ا
 هسفنل هاا هدشنا الع نأ

 قيقشلا نم قيدصال ذخ آو * يا نبا ىلع مامذلا عم ليما .:

 قيدصلا دبع يدحاو كناف # اعاط ارح ينتيفلا نآو

 قو_ةحلاو ىلام نيب .عمحاو # ىنمو يفورعم نيب قرفا
 ميهاربا ند سايعلا نب ميهاربأ هيأ رم اذا ماو مهلا نإا لع هللاو بذك مهاربا لاَقف

 لاق لاق ربدملا نبا ميهاربا انثدح لاق هيورهم نبا ينثدح لاق نسحلا ( ينريخا ) هيبإ سايعلا

 َّ ةئس نيثالث ناسا رك ماقا هنأ ىتريخا هنأ هيلع تظفح هللا قاخ تدك مهلا 5 ىلع لكوتملا

 يرخذاأ ةدم تضم مت ةنس نيثالث روغتلاب ماقا هنا ينربخاف هب ينربخاام ىذاو ىرخا ةدم تضم

 ينرحاف ٠ ىردا ةدهأ تف م ةنس نيثال# لنحلاب ماقا هنأ ىنريذاف اعيمج نتياكحلا ياو

 ؤ ناو ا لالقتلا لعو اذه ىلع هرع نوك نأ بحق ةئسس نيثالث مأشلاو ردك ماقأ هنأ

 يرحل هنف هاتعمامو بذكلا اذه يف هل ةدئاف 1 يرعش تيلف ةنس ناسك هئس صاري اعاو ةئس

 لع عمتجا لاق دعس نايم انندحلا لاق يم ينادحو زيعملانب هللادع انتو لق مهاربا ن دمع

 لصتاو ساحغلانمجر> و بضغف مهضعبهيلع دير مق ساي يف ماشهنب ىلع دلو نم موق عم مها نبا

 مهو م لاقف هوباتغاو هوباعو هورثو اوءطاقتىح مهيب ريشلا

 5-7 ناسا ل صم ركل ل »+ ريم نورد له م ىب
-. 



 يئاتتلا هنم ىنبب ومب سيلو © راعبىل ةفياخلا سيح امو
 2000007 لك قمم يمحربلا ليش هلا وأ نما لاق" لاق دمع اني دا كاك ع 6

 نإ لع لك وتملا نرخ دس ناك لاق د< ابدج لاق نير 0

 نعطلا 0 هنأو م زحغيو مدخلا ش مح هنأ هل اولاقو هيلا هب أوعس ءاسللا ع نم ةعامج 3 مولا

 هوك 1 م هتناح تح هيلع هردص نورغوب هب اولازي مو كقالخا ىلع ءارزالاو كل تععلاو 5

 خايذاشلاىلا لصواملف ليللا يللا اموي اهدرو اذا باصن ناب بتكو ناسارذ يللا هافنف هاجم هنأ هنع

 كلذيف لاقف لزن| مث ادرحي ىلبللا ىلا ًاموي باصق جرخا مث اهب ىهاطنب هللا دبع نب ىهاظ هسبح
 الوهجم الو اقوي نيالا ةب ثع خايذاشلاب .اوصني م
 الع مهرودص ءلمو افرش + مهبوأت ءلم هللا دمحم اويصن

 ال 0 هتعءادعالا 0 و م هلكت .هلنئرالا" دادزا اه

 الادج 7 ىف هتاف #4 هلبغ قراف ث .الا الا ناك له

 الليصفت مماه لصف: ادش # هادش ل اد_عءالا نما

 9000 فا مولا ع ةحال هع نأ "اغا
 الودتف 48 ةليل نك نأ * هب يزرر.ال ردلاف كدتي نا

 اليو ظراط  اراشتم < هدف نر لاما هويلسيأ وأ
 اليلذ زيزعلا عدب رعش نم * رئاس سدح سيلف هوسخحم وا

 اليلق هيلع تيعص نأو منت #* هنئيد تدعتام بئاصملا نا

 لكل 1 تا كير ىكو < هوجأ نع لفاغب. نا للاو

 لدن لدا نو كا الأ اع + .تفمكت بواثلااذآ نمل
 نب ىلع قالطاب هللا درع نب نهاط ىلا ير ليدك لاَ نير رت الا لاف 0 ينريخا )

 : / : م هقلطأ املف موجلا

 لئاق انا اق. امع' ريدت_ سمو #* لحار ناسارد نعينارهاطا

 لفاخلا ىلا د1 تر + اياودصلانعوك !ءاقدصأا
 لئاقلا هتك و ناق فك 1 * هب تةفطصاو ناكر لادب تراسو

 لضان ةيمرلا يعان اءمف اب * ملاع مذلاو دا ىلاعب يناو

 لئام دولاب ظحي مل ناو كيلا * لئامليفا قدصلا لوقا اقحو

 لل اقنا لوذل لكفزالا نار 4 ”ةثؤانقع الا عزت ةهرعاالا

 لداعس انلا نم ضاق الا انياع *# الضفتمد# مل نا فصنم الا

 لمانالا ىلع تضعام كليقف * الل_مانا ىلع اظيغ نءطشت الف

 ليل نق ؟ لح ناو كلا نع ناف نسمح نأ لعاللا

 2 (يريخا) ءاكو ملمجو ةلضوق حام الا كب لمقاال يناف'اريخاالا لقتال نهاط هل لاقف
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 روبف الها يذأن 0 * لغش ءامج ولا كت يف كلامأ

 ىلع نءطت م يرد انآ هل لافت, هع املا يضر بااط يبأ نأ لع لع ندعي اموب ءانمعلا 1 هما

 كالذ نم سدا :أ ال لاق ةريمه نب ةلقصم ن . 0 ةعب ةصق ينعتأ هل لاق نيئمؤملا ره ىلع

 دمع ىنثدد لاق ىمج ( فرح ( 2 تناو هب لوعفملاو طول موق ل لعف لعافلا لتق هنآل . ناكل

 لاف لكوتملا هينئاثم ل كى لا ددلع هلق عوشدت# ال دق مهلا ن ىلع ناك لاق ىءاشطظا دعس نإ

 ىلإ كلدادع هاش 5 ةئس دعل هتاطاف ل م - 1 اضف ع هساح يف مهلا نإ لع

 هلوقا راو ها ىلإ ام ن5 ةديصق ندا“ لَو لاَقف ناسا

 ءاقفلا تا اكلك *# اجلا بر ىلع اننككخوب

 هسه هبيسلسل

 ىلادللا ريسغ لع م

 او>ارواودغت

 قورصني نا مه راطخات ا

 ءابنااملف

 مادخ مه لاق نأ اوفاخو
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 #١ ىراصتلاو ضفاورلا ترفاظت

 ناك دقو محملا وح نب نع لازتعالا 0 ىنعل

 يماع يف وس #2 مهلا يد امو ٍيوباعو

 *ور م نبال دهشي عوشدت>بف

 ريمس ىلأ تلا ءامذ1ا امو

 الحر مكلثم دعاماذا

 د

 ءاالا كعلا ا 6

 ءانفلا لوذم هللا بابو # تابححم كولملا ةكفار

 ءاقشلاو ةداعسلاب نان و *# ا انملكت مايالا يه

 ءاطعإا روظحت ناك اماذإ * ل ءاوثلا د امو

 ءاجرلاو هادشي ا بقعا * ترص وةءرطش عدلا هل

 ءاقولا نوعا شوا 2 اور تح و ان

 ءايلا,تهذي رمضلا ضءيو # رض نمل ءايحلا عدن 1 و

 ءارملا ند ىلا قسرا و ىو ا لع ني
 ءاحرلاو ةفاخلا عبت مهف * يماو يبانبا ايسانلا قوت

 ءاخالا نسح ادغ امرمال * ءاخا دغو نم كررغبالو

 ءافصلاناو>|سمالابمهو * ايتع ىلع نيرهظم رت ملا

 ءارتوا ءانحن والا
 ءافحلا مدق أوعداف اهادص

 ياغلع لازيعالا عار

 هل كك 4ك هد

 ينارملا نورهل نونعو
 ءاعأ ل ناسالا ءامدخح

 ءاينلا لع كاح رلا لطف اق
 ل 000 0 3 ادم هللأ هنعل مكيلع



 هل اولاقف هتوفرعب 0 ناداعول نإ 3 مطاسف ةعاس هونداحو هلع اوما 6 را اوأرف

 نيرحللا ىلا اعحرف 3 و مك هافنق 0 هو نالفدل لاش 0 لج نأ اده

 ةماس ىمح لاق هنا سو هياع هللا ىلص يلا نع يورو بقعلا اذه 0 ترد جوز وكانه اناكف

 ةفالل 1 هنع هللا يضر بلاط ىنأ نب لع كومو مالسالا نع ءاودنرا ةي>ان وب ناكو بقع مل

 ةريبهنإ ةلقصم معارتشاف مهقرتساو معابسف ةدرلا ىلع نوقايلا م انأو و مهضعإ رسأف م الاسالا ىلا مهاعد

 ارار>ااوراصف ةيواعم ىلا هليل تل نمب هو مهقتءا 2 هسفن ىلع قابلا اب دهشأو مك ل 1 م

 ال رك 26 لكلا لف ايددع لب لو ءواد قم ايش بلاطيف أن لع كعتف نذلا فرار

 "1001 تلاع كلو قول نب ةماس نأ يلكلا نبا عر عقل را يأن ىلع لك
 2 وم امو ناو اقعي مو هكا نب كلعمت ةفاش نثر لأ هنبأ اه 1 كا كله من ة.حاب

 اذه اهويسنو هذه ةيجان مهمأ و يؤا ن ةماسونن 3 اوعدا فالعنب ن انآ نب مرح نب ةرحان

 كلذ ليادو لاق ةلقصم ىلا ىلاط ينأ ن ىلع مهعاب نيذلا مهو ةماسنب ث ريحا للان و219 ككل

 كلام نب ةعمر ينب 0 يع حلا ىصخلا ةمقلع لوق مرجع تنب ةيحان وب ءال وه نأو

 مائسلا ىلب ام دعب زوم * مرح تنب يحاب نأ

 م ىلا ناف « اهوسبلاف كاذك تناكناذ
 ملا لل رت مم لافو نشل يف باخ دأ ةناف راكب نب ريزلا امأف يدع نب ملا لوق اضيأ اًذهأو
 00000 كا نيم 1 ا بنا ىلا ويضاف يموق نع اونع مجال ةيزاعلا اومساغناو
 | تراس اعل ةيجحان تتيمس :اعاو ىلإ ةحان مس ماو هيلا تيسنف ةيقالعل ل١ لاجل 1 0 لو وهوا

 ال تءاح قد تما اهرب وهو كردي ناد ءاملا اط لاق ءام هيف رانك ال كوم ةزافم يق

 )دولا ريما لبق ةفاك وهو بهدم لذي رق يف مداخدا يف ريب زالو ةحان تكيس تب راف
 ريب زلا بهذم نم روناملاروهثملا بسحدنع هللا ىضر هضغب ىلع مهعامحال مولا هليمو هنع هللا 3

 هضغب | مث هئاساج نم راص تح لكوت 0 2 مهلا نب ل ناكو كلذ

 هنولكيوةن وحل مهن هف ىع هبالخ اذاو هدنع حبيب فلان ( 1 ل هنأم دب 4 ملا ةيأ 59-5 | ريث 6 3

 حرش ىلع.ر 1 هراخاو ةدم هسدح نأ دعب هاقنف ةقرقح هل د# الف للذ نع فدك هوصقتنيو

 لئاقلاوهوةعيشلاءاغو م ءارغعالاومههذو بلاط يب لآ ٠ اخ يف ةصفح ىنأ و وح ناكو اذه دعب

 مامإ نم كلذ باخ مامأ * يوضرسعشنلوش ةضفارو

 ملا 1 لب كلارا نما 6 افلا نورتمع هل نللم مانا

 يرتحبلا لوقي هيفو

 يلا الو تن ىلا ىاالقا 4 شن رفادع تابوت ام اذإ
 روديباا الو مث راثالا نم # ردب نب مهلا كنائغرامو

 روبالا مظع يف قالا دازال #* يفك ام كبر كاطعا ولو

 0 هم تست

 2 ب < ترافل



 3 لكوتلا نك ىسعوا| ءافلخلا دالو ا نم مص نو 0

 طس وتلاام مهو ةعنص ملاذ اا مه توص نا ند 0 0 هءاص هل عمج لك ومان هللا د. 3 ناك

 الع رشام بتدسح هب لصتيريذ 4 ناكو 1 0 9 م تالدأ َن 1 4 5 اللا 0 0 لق

 ملا نءا ( لاق ( كلذ لعل دع نا ا ا 3 ا ههانإ هاه 0 نه ِق

 0 هس سب رق توص 2 1 ا اذا لوعب ل كو 3 ب ا انأ تووس لاو 00 ىنثدح

 ولوةعئصا ارذافو ءانغلاديح نمي رمعأ وهواهش ةعياحا را معيص أملف ها 00 هي . دَدَع

 ةيهاتعلا يبا رعش يف هافكل هريغ عنصي مل
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 تيمور

 0 وأ كتصقلاسوهكلرد 0 اذاءا>رلاو ف ولا برطضل ش

 هاو ةتفتسدد رك 5 لنا اعاو هراخأ 2 دقو ةيهاتملا ىف ال رعشلاو لو الالشلا ١ هَ

 : 2 ءا 0 تو | | 2 6 .٠
 اممو لداو ا يناغا مك و ل ودم ةعيصل هند 4س

) ».4 
 سس عمك

 لد مايأ نمل 2 لوح اهلجام نقلا ى

 لمحتلالاحر || قالخأ نا د ها عر ليما ريصلاةيقاعو

 يلمس ولاب لة: يان لك كا يسعي الءانغلاو مهلا نيعارعثلا

 هي ةمدس و مهملا ن ا انخآ » 0

 رباح ني ةن دبع نا كلام لأ تمك ١ لا 5 نب ةييدا د | ََّ داوءاسم لا مه]ان ردن نب مها نب ىلع وه

 م سلا سلا نع مهعفد ى رسل راو نوعدب 0 تلاع كب يولنب ا را 1 نإ تيلاديع ءنبا ا

 نا 0 كن ا ىلاجرذ 000 ناكو هيا ب 2 هه 0 اهو ةيحان مهمأىلان كوني ةيحان ين

 ند عع ذأ ضرالا ا ساو هوان تأطأ طذا هاب 6 ةطامم ْى ولاَ 1 ' تحل ا ايضاخم

 ةمانن قاس نش يتح بت ملا ىل 00 | بدق هب اك ام ىلع ةتفطدف و اهردشع قاعف تثعلا |

 هسرب هوذا لاك هانم ١

 هقالاخلا ةمانس قاس. تقلع + 1 نب هءاسل يدودح نيع

 لها نم الحر تحولا تام امل ةيحاب 2 ل نس ؛ عقدي نم لاقو

 سشررشب همدجإ نأ يف هع 0 عورات 8 ف ريغص 2 0 تامو ُُت 86 هيم تدلوف نن ردتلا

 ها ها ١١١ هب 1 ا تدك هرمع كل نإ , رجلا ل اء نمر قو ةماس - نبأ هنأ هن ريح أف

 تكرر ,حبلا 8 نك 5 مدق 6 هدمهاديع 7-52 هاوعد 6 اقدا اص هنطو دع بت



 2| اج

 لع ولا هلآ 1 ا

 عرفو ىدأ 1 1 هب ا »* الارنم تبيع هل هعلاب هللأ 9

 ا مل يحاتنأو # هر ؟ ذمهدلا قاحب اليذدلاتناف

 : هللا كرع هباحاق

 0 ثيح م أوه ناف » ةانهأل ماولأ درسا تناك لل
 ريج و كطخس ن 10 ا ١ وا # ا رصقم م - وه ُق ل الاف
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 مالاس 0 ملس هن هن مدبطو 0 ةعبرالا تاسإالا هذه يفهللادبع عنصو 5 ربح ِق نسحلا نب دم لاق

 نيمالادمم نبهللا ل .ءناك لاقزيعملا نب هللادبع م لاق ول 2 كب 1 ( ير ل ( ع خط

 ماقأواملا جرش ة هل رف ف رعت داوسلاب ةعيضهللا درعا تناكو 17 :دبو نيمالا لع نهللا ديعل 0

 ن1 ُِق هل فايع 1 لاق كوع رز يلا ءافاحلا ا هدلعلا 00 ا ” قياولا مدان

 كل يطا وعدا 0 ا ق ع 6 اع لالهأ تن

 اكدقف نم هللا ىئماو د 6 ب تلاَز اا

 لمَ !| 0 قاتلا لمرلا ن نع هيف هلو هر ع نمو لاق

 تسس ومص
 مسن 0 3 2 0 00 نما

 ماكي هارت كا نمو

 مل كارب نمي * ا 2

 ترا ريددناف أمداقتم هتعلاص نم لاو كمل >ءانغلا هيقو هرعش يف ه 5 ىدذلا ةلظنح ريد اماف

 ةلظن 0 د |لاق يشأ» رلا اكد كف كاز لا قلد ونا دمحم نب مشاه هرب ) قا (

 يف! ةصيبق نبأ ل طهرو ديبز يبأ طهر مهو ل نيماطلا ة هيح ا . رفع يأ نبا

 يحومزو ىفلاك برغملا للدللا 1 ارا #218  ناهزلا بار سس

 ىوتسا'وه ام اذا ىح هيروصو # هءوض مظعإ 2 د ليغ

 يري الف سكسي ىبتح حصعو * هعامشو هءوض وحن براش

 يضع ام دعب هرهد يف هراركتو * هصاقتنا مث ءرملا ديز كلذك

 داعلا اهم راهش نم لابخلا يتآيو « ةبر راذلاو رادلا لهأ حضي

 ناو قاد نأ * هلام لضف نع ني>رب ىنغاذالف

 نيف را لا يوكشلا هعفنتث # هرقفل ا ريقف نعالو

 ن آلاوهفةريزحلابريدينب و ريصنتو ةرد آلا مأىف ركشتوة ياها ايفديعت دق اذه ةلظنح ناكو لاق

 سعاشلا لوش هقو ةلظتح ريد هل لاش هب فرعا

 قئاعلا قثعءاود عبط «.طاسا دق # ا جس .مملا ةلظنح- ردا |

 سس آس بيبي إإإإسإإإإإإإبإإإإإإإإبإإبإيإإسإإإببيببببببلبب-ايي 65 يييييييييْحِحِِِمِِِِمِِمِمِمًشٍف بِي سبب |إللللسييااالسسلسِس
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 11011 ا تس ا ل ل ل ا ل ا طهطا سطام 3 : 7 :

 ىلا روان لكحل د 0 كن || راقعلا ن ه 1

 هلوزيعملان . ١ هللا دع نءىلروصلا َى < نب ديحم كلذب قرح نيمالا دمحم نب هللا دمع ءانغااو علا

 شي ركذو لبق يناث هيفو لهر يداطا يسوم نبةللا ديءاهيفو ليقث فيفخو لمرفيفخ نائل هيف ذو

 ةفراضص نماندنع ح حلو نيزخلهنا هلوقل ادحمأل 0

 0-5 ةنيلاو ل نس هللا كيع راخا ج٠

 ن.ىع نإ دمحم نب رولا د هللا دع قب ايدول دعح نب دش 0 نو مه نب نيمالا 00 نب هللا كيع

 انيلارعش لوبي الغ اب رظ ناكو دلو 0 , هللا دبع مأو ا سايعلا نبهللإ دبع

 اه.ساو اه اع بلغ بقل ةدسزو روصنملا نب رفعح تنب ةديبز ني .الا عمم او هاف هيد عنصيو

 ةدسزاب دمر اط لوقيف ندبلا هئسح ةئيمس 000 ةريخص هو اهصقري روصلنلملا ناكو روكا ةمأ

 ”دحت لاق ىلاوصلا ( ٍينريخا) كلذ اهلع باخغف

 0 ينب ءاسأ ضعبل ةيئغم ةيراح هللا دبع ضزرتعاف ةدوم ديمح نب لشم . يبأ نيبو نيمالا ا

 م يالخا ءاش رع يك 5 موسلايف هيلع تدأ 0 م مف هعر هاشم تق ردو اهظع اذا ام ىطعاو

 ب هللا دبع نيد 0 لاق قع 4 ا نذوعء ى

 ا اهنع هلل وزنلا هاخأ لا شن لك مانا لات هلا 1 مع سفن اعتق دازو اهاريشاف ديلا

 لغم يبا ىلا هللا دبع يتكف ةيفادو هد

 ليشم ابا ديح نبااي

 ارآو اذاد وأ لتلا كا

 لفقملا كد بأي حاتفم

 0 هيدا خلا
 قلعتيم علاص قل مهاع

 لمحلا ندحملا لاعف تزح * لب تلجاويدو فقدنا

 لبذي اتنق هنع رصقت * خاش نع ىذ يف كيب

 ليسملاضراعلادو»تدحو # يدنلا اذ اعاح انيف تقاخ

 لفخج ا ىف نملاب هتحخرت * ةدحو ىذل تنأ' خا يآ

 فال نسل يسرا 5 * وعم كسي
 ليبي ضاالا لير < دقق اع. نطلا ندم
 لك الا اكرإإ دص شا © 11 كيدلو يرام
 ىلآقم يف يممرلاب ىرد امو * ١ ماهس هنم تيءر

 لهما نم ناشظع ءاندا * هديض يف دعولاب .يتندا

 كزيملا نفح ومر لام“ ىلا ل 0 ءاكالاو تسال 2

 لق "نم ربما اقيعاز سا دل واد

 لكشم سل يذ يف ريخال * نيب حضاو سحب 0
 اذهتدج وودانسأ ريغل 0 ىلوصلا ) ينرب>أو ١) ع هل كَ د هاب ل ا لزب م لاق

 دج ن لهوا ناك لاف يرازةلا ناسح ينأ نع هيورب بتاكملا نسما نا د كانك يف ريخلا

 22222222 ا سس عما

 ( عشا هب يناعألا»- 29 ١



 ظ 000
 جل نا 12024491924 اق لق ست 7ك 1901-749 لا كن 77 كا 727215711 11 فم 22ج 4: تل لل -> اج "الل" 27 نقحح 2201-7-4 9116101152: كاكا ١> تنفك طاف: ككن17 1[ 10177 2 3-22 ق1 7ك سلام ا

 ل ٍِ اذا 0 ل اذو ردوا ب 5

 نحو 5 قاف »* قاعتنم ندا نه

 كا ع ل او 8 ها نيسحا» قصات

 اكوا مودتاول لاقق موي يدوم نب هلآ دنع قاعد. لاق 1 يملا دحاو دع ىئدح لاقو

 م ءاقلا هْنأ ىلا جرخأف تل يرعشملا ىلع الو علا ايلا ىلع هي 4 ب ا 0000 هم ع ار

 اءيانقا هيدي ىلع 32 اق ترصف دوغ ا ردبلا ل نمفلا نف' نشحا رع هّتقلع دق كو

 اما لاقف ضيا هلحر تلبقو كولمع ند وه يعاو يبأب تاق كولغ مالع دب لبقت أ هللا دبع ىل لاقف

 3 71 ىلع ل أَو مغ يا يقهياع قدايز مالغلا عر ملفا كل 0 ل بخاف هتقىع ذإ

 رن 0 لك هل لاَقف

 دنع نآك لاق ل نب هللأ ديع ينادح لاو ىلوصلا ) قرا ( 0 رغص ىف اع اردتم هيأ وح هد

 5 6 يدب 8 كاذ وه تاقو 0 6-2 8 3 1 هسذ

 03000 3225 نما كل نزال ١ او عاقلا لوش هقو احودع ارك اداودت ننوه نإ هللا

 0 كو

: 2 / ©» 

 . ريح انلا نام رلِإ نم ل و 0 ك1 نادم

 0 و5 * كاشيرا ءاتا

 0 0 0و »# انار لا تير

 يالا ناماس نا لع ) يفر أ ١ ناحل كلامو اقصار هاو 0 نبال هقو لاق ع هف هلك

 يداهلا يم موه ن ب هللا دنع ناك لاق بتاع 0-0 نبدت 2 56 || كك له يف 2 لا نيلاتغملا ا 5

 ذم اه اعدب رعق همدان مهبأب ن سرا 3 واضر || هر كلذن 2 مذ م 0 رد هبأب ا

 0 هيمو 0 اف هلزبس يف سيلا 0 ترشاذا هيلع دير امن وهاملا ائنخأ دقناكو دب

 ناس هل لاش همدؤذ صا وح ن 10 نومأملا ىماف م امه رغم 0 ناكو نأ ك6

 0 50008 اؤداك اذ جاو دلا كلذ ني أف ءاشسعلاب هللأ ديعاعدف ا قمَرك وهوجار 3 يفهءسف

 0 ركل 01 ١ نام داَج جا ردلا نم دعم لك أولا ى ف ,وراام رخ .| وههباحال لاقول الا يفبكر

 ميأدعب هللادبع تاءو تام مثةدم ىتف ذ رخآلا امآو هنقو

 مد## نيمالا دمحم ن ب هللا دع ءاقلخلا دالوأأ ل نم ةعنص هل تيور نمو هجم

 هيض روم ند ُيجطؤ سليل || | ||| كم | ضي ب بيبي ييبييسبِِشيِييييبربب ب ب ببإب-بلٍ

 ادكو م ىنشروا دّقل 27 ىدفملا ةلافنح ريدا الا



 ( ةه )

 فيتو انأ تنك لاق ىوم نب هللا دبع مإلغ داشلد ندخل ةقيش وبأ لاف هرذ فلا نا
 0 دقو ىسوم نب هللا دبع ىالوم براضن عيسبرلا نب لضفلا 1 وم دوسالا مداخلا
 دون ا كهل دنع لاَةف ار>اشتو هيف افاتحاف 2 فيشو هللا دنع برضف ةعامجلا

 ىدأ نم هلقع بهذي اذن رعم ىف ناكو هنف هد اشت كاطو هم دخل اذك فق كاقو كل

 لأ كَ لهعيال وهو دوعلا عفرو فق” بضغف ب رعم ا هللا دنع ناكو هبرمشي يش

 أود>رذ ا هوسعال ي هوم هللا دنع مطلاقف هللا دبع مدخ ردتباو هايإ هقوطف يءوم نب هللا دبع

 موياا كلذيف قزرف اه ةدب ع هللا 345 دشأ يمو* نب هللا ديعناكو هودح رذاف يقنع نم 0

 هل اوبهو هيلع اوعل> |نكلو كاذب سانلا ثدحتو ايلك تانق هتلتق نا همدخ لاقو هلثم ري ل ًاملح

 هللاد.ع يناعد لاق فزحملا ىذا ا ةشيشح وأ لاق ةلظدح ( لاق.) دا يلزنم لذ دي الو

 | الا

 يف انرياطت ءاننار املف ناركسوهو اح اداقم مشا نودري لع رضبلا تفقو [افل 0 1

 رعشت مف ةدب رعلا نم هللا دبع يف ناك ا ليءمسا تر ف ليعمسا را يناعدو اموب يدوم نبا

 ينررس دق يديساي هل لاقو هل الالإ هيدب نيب ليعمسا اثحو ساحو هتباد نع لزتف ردحلا

 لاق هدنع ناك نم ةعامح دعف نالفو تا لاق كدنع نم اذه ن نم ينعد لاق يلا كريصمو كالذضفتي

 11 هبال كيلا ل يدهفحأي ىل لاك مهب نع ىف 2 0 ركب اي دقو ان>ردن انياعدف معاه هل

 كعدي و يني + م لاقو هنو يناب ليععساماقف هفيس يلد برضوا عدس 1 ىجنو ىنعدتف اعاس

 ةعلذ عم مالا تنل ن* فرصتيالو نامر> : دي رعوأ ةجسئبإلا كدنع نءاكرستاال هنأل

 ) 0 )فرصا ءاقو ةديرءلا ايدش ناكؤ هللا دع كف كلذ لع 0-2 لصحم دعوو

 3ةاد: ناماسس هما نع ليف. سأ ني دع ىتكع لاك ىدكلا دو نوعينثدح لاق يل وصلا

 ديشرانب اصل مداخ هبرش يداهلا يدو٠ نبهللا ددع عماسلاح تنك لاق رفع يبال بتكي ناكو

 |. مويلا رسن يت> انب 1 لاقت ف نسحعو هتسح هي اق لستال ىم-اهل لاقف كمسأام هل لاقف

 ظ مويلا كلذ يف يتدشنأف هعم تءقف ردلا اذهرك ذب
 للا ليحالاب جاك ا د ندلكتو

 #2 فكلا يي

 لد امم

# 

# 

 ملاظ رصخ مولظم

 2 )ك2 2

 0 علاط

 ل
 لحخ نم نادرو «# دو ٠ يف تءلطاو

 لفل لاف" ليذالا ب د

 نءكو الاخ قاد: ندا نزع نلانتال
 تارالا دع نم هنا لق دقو كن لد 5

 لبتحم داؤفلا بصا# لذو يؤم ىذلا نع
 0 مل



 0 ينادح لاق ىلهالا دمع نب.بيطلا انئادح لاق يحن نب دمحم ( ينربخلا ) احون هيلع انيكب ام ئكأ

 اديدش ادحو نومأللا هيلع دحو 2 .ثرلانب يع وبأتام 1 لاق ور هذا نع ليا هس كا ىدوم

 ثردح قحسا | انأان ينثدحن وماما هل لاف ةهاتملا وب هيلع لع 3 مع ملو مولا ن هعنتمأ يتح

 هنارث ا كلملا دبع نب نام س أ نين :مهؤملا 3 اب لاقف اههرافوانلا- لدم 2 ناك نك ولكل ضع

 هحاللس 00 هز لم قررت نأ همم نم عديمج للا مدلو هج هنفاكوو ةيطنا أ مما

 تلاقفنيرت فك هل ةيراك لاو 73 بالا كالملا انألاقف هنس>و هتليه هتحاف هن 1 يف رظنو

 ناتنالل ءاقبال 0 ريغ * قب يدك قل عاتملا 28 تنأ

 ناف كنا ريسغ سانلا 6 * امتو بوعلا ن ا

 - |ركأ اك تارا" سانلاو ومألاىبف لاق هربق ىف وهو الإ ةعمجا هيلع ردن ف ههجوب م
 3 هل رءشلاو هتعلص ديحو يسع يبأ ءانغ نمو تاروهش ئ 2 ناتريلا ناذ_هو لاق مويلا كلذ قم

 000 اناس زر ن نام ةق نأ دج رك دو رصتلا يرتخ ف قلطم يناثلا ليقثلا نم هتقيرطو

 رو لطرلا تفرح ند

 ف درتف وف ينم © ون داوساا كاطأو

0 0 2# 2 0 0 

 5 لوالا ليقتلا ن هم كم 0 0 ع ُق 4ءودص رودص نم وهو اضيأ 1ك نمو

 هس وص

 ريده نول تاحاحز ثالث * يلع 2 ىناع ا اذا

 و نيئمؤملا رع كياع ان ي ف 6 كيذا 0

 وز< نع رصنلاب نمر ندعلا اذه يف قحسالو ظ
: 

 3 7 ىدامهلا ا ل هللا كيع ءاملذلا الو نم 0 هأ انحلا نمو 0-0

 لس وص ١ هش

 افصلا دعب كشدع ردكو * افلساام كرهد . كاضاقت

 انا ل نهر نامزلا لاف نءعرجح الف
 ال1 1 قول[ ريثك هس رورسلا ىوام كبلقلازافو

 لآ ١ دلك لفاو « هاطوزب كيلع طا.
 ( ينربخأ ) يلطسوا ب يناثا ليقثلا فيف> وهو يروذام هنو يم موم نب هللا درعا ءانغلاو رعشلا
 سانلا برضأ يداهلا يسوم "نب هللا درع ناك لاف ةشدشح 30 ءد> لاق ةظحح رفعد نب دحأ

 رفعح 31 4م هلال هق لح 3 توصلا 4.أعق 7 4 لاش داو | مالغ هإ ناكو ءانغ ع مْسحأو دووعلاب

 1 2 و عع دم مج م و ص ص وصل عج مس مشا مجم دج وعم ع ام محم دمعم 2 ن تقق ومص صم تيوس هج هو مص مع ص +
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 || نب دمحم انثدح لاق ءانيملا ونا 0 دمحم ( ىثدح ) تام نإ ىلإ تاو ءولا ف طخ

 ىف ا ىلع قمامتو نوما ا ىلا كلاذو كدشرلا 2 5-1 وأ تا )01 لاق ياوملا دايع

 كود ر كقلا اح داب 0 مو تاوندو ماعلا يف يراد ءافاخاَو ِي روظ 1 ا مد

 كياع ال كال كَ ا هللا 0 20 كت اطخأ ه.وصم طق نيئمؤملا نما طولا

 3 وبأ د كام كوش مهار 0 هللأ ةءه تاةهس لاق د ب نوع اندح 5-0 :

 فاخ يف قالا ١ اناا نك فاد هربق ف اك هلع ىلصو نيّتامو عمت ةنس ديشرلا

 0 لاق ءا ةفلارسا كك لاق رام كل هللا كم مع كس دما ) ينربحا ( 4 كلذ رمل ذا

 هاو و هأ 0 ادد اد>و هلع نو ءأملا دحو تيشرلا ن .ٍ ع يفوت اذ لوقي دانع نبا

 ا اف رضح نءيف تنكو سان اناا 5 رضحو هءياع ىلصو ا 8 هراد ىلا كك رف الكام

 ىلع هعومد ير# تماص لحر نه هنم ادحو قرد ١> الو ةمصم ىف ارم ل م د ااصمأ

 يس لو لاق قارولا دعسيفأ ن ١ ل لاق نحو نسحلا يقر حا 0 را 0 الوحاك ريغن مهر ح

 ىف نومأملا ىلع تاخد دواد يلا نب دما لاق لاق يلا ينثدح لاق ىهاط نب هللا دبع نب دمت
 ىلإ تدعءقف ليدتع هيلع حسو 0 وهو ارحم هل نو يساع وأ هوذا يفوندقو هآيأ - و

 مشاه ينب ند ايانلا صقن .  اهنايساو اسدلا نم :صقن ْ

 : ٍ لو 0 يكب ةعاس لاحلا كلت ىلع لزي موا
 حاولا نيام ل ل *« ضل ناف يعوم د تضافام ككي 86

9 5 8 

 اك

 كلا نإ ةدنع 0 تع ف لهحا

 مئاونلا كيلع الا دحا ىلع .# حنت مو كاوس 0
 اب هه لاقف ىلإ ا مْ ا

 اجرت نا ءاشام هنحرو © مد اعرب نسف هللأ 0 كيلع

 املس كدالب طحشثنع راز اذإ * ةهمعن كنم هتبلو نك 1

 امد موك ناحش ةكلو # دحاو 0 ناك امو 1

 نزلا مأ لاق ورمعاي هيه لاقف ةدعسم نب ورم ىلإ تفتلا مث ةعاس ىف |
 قا مل لئابق دوعت 3 « هلثم اوكم ل ةفيذح اوك

 اسط لاقف اييصن لوقلا يف مكعم انل اولء>ا ناقف اننيب ر دا نمضي اهعم راو
 تااقؤ 0 هذه تاوع ترك يلو# نا |

 ردع اهؤام ضب 5 نيعأ سيأو #* مالا حدفيل و نطخلا كحل نك

 ل دبلا امد 3 اك 0 27 هناقو ا سايعلا 3 نا

 اان دلفا تاق و ف يراوبلا اهلع درو تد>انو 0 "نود اها لاق 3 ' انكبو ىف ا

 تعداصق هب يىلعو ان هي يدار مأ لاقف 507 3 ل 1 تدحرذ

 ءانغ هيلع | 0 فاح ال يذلا وف دوعلا ىل 0 ل حولا بهذم لغاح هيث

 021 ا ا ا ا ا ا ا م 100102121222



 ا

 لاق لاق مث نب انيسحلا 6 لاق ىك 0 دو / يفريذا ( هالعل ماص ف 2 دورو 0 01

 دش ىلا“ نا ى-+ 6 5 ا

 ا #27 ةردنه 0 ىيدعا 0 ولف

 ذآ ارا نيب مو تام نإ ىلإ تارم مويلا يف عرب ناكف عرص رعشلا اذه هلوق 'بقحإ هلا
 ند 1 000 م مارال تلف لاق لود نيارمدج ْنَء يماشولا نإ ىلع 8 تاو؟)

 ) 0 )قرا 0 لاق 0 ٍُ 6 لع ترا كب ىسع 9 | ا 2 تل انا لاق ءاع سانا

 انتدح لاق نهاط نب هللا دع نب دمحم اكيد لاق يبأ نابي كا 2 ناقل نسحلا

 ناي دغتي نيسحلا نبا ىهاطو د.شرلا نب يسع 0 ١ك لاق يدعصلا تلاغ وخأ ديس نبا دبع

 صهاط بضخ ةف.ح ىلا هاط نيع م برعد و 0 3 ا ةايدنه ى 0 داق 3 0 أملا عم

 اكن ليش كدع يدب ىلع يرخحالاو ةيهاذ ينبع ىدحاأ نيم ْؤملا ريهأأي لاق هلع كلذ قدو

 001 1] تملا زله د ردل ١ ىل تمل هاو هاند 0 انا هل لام كن
 يسعوب أ يف لح لاق صاط نب هللا كيع ل ها ىنندح لات 0 يأن 1 لاق ىلع 0 نسحلا

ٍ 
| 

 ا ياو ةفاصرلا 1 لع ةمملا 0 0 نوملكلا قف لاق ن زاهاه. نع دبع ني ل لا

 لفي املف كلذ اقورعم سانلا ع ا ناكو ذي ما نب توي لقأ ذأ ةروصقملا 2 و ءاقأن

 ىدع يفا ىلا تم فرضنا املف كدبضإ نا ذاكف دارا1«نومأملاميفو ةفنا ىلع هك ىبع ون عضوا
 يدب نكد يحض 0 كبف وأ كليو و ةرد 2 كب رضاف كداب نا تع هللا و لاقو هرم ا

 نا ردق ال ىدتيملا نأ توقما ناكو لاق هذه لئلتد ودت نا كابا ريثلا ىلع اناو ةمرزحا مون سانلا

 اا ا[ ةمح ا فك 1 | تركو اهييطو ةئلثم ةياد هل تذختاف هفاجنذاةءاشفلا .كنع
 ناكو ( لاق )تدسن اهعر املف ةثلثم هو ةبط تناكدق هذه كتيدف ةيادلا هل تلاقف ةدئاغن توسل

 كالذ نم هن زاخ جضف ا زذ ءاضحا ُُق هلاك هييمشلل “يذلا 0 رط# ناك امم اذه بوققعل

 دوف 5 أيل 0 1 5 هتيبأ اعاو هدنع سل هنا هت كري 9 م تنسب ناكف

 "ينال ةمأ طاو ة هسا 0 تقلا املا نم ةنازك | يفام د باس 0 ه.ف هل هدنع رتفد ف

 1100 0 اا رحالا توقؤايلا ا ى دوال تناك ةنخرز اهم اندنع لب هللا رفغتسا

 ىلا رتفدلا كلذ للء>ف هتفص هذه تاخ يدهمال هيف ناك جرد !مه اندنع لإ ١) هللا رفغتسا " ين ال

 000 02 0قررحا 100 از لع كعمسام لاقو هلجرب صحف قجب هارقال 00

 ' وللا ذأ لاق كتبا نش نع نب دمع ن مط ينثدح لاق ىباوملا دواد نب ناماس انثدح لاق
 4 لوش هتئعوسو اريثك كلذ | ركاذلاو ”هدعب سعاللا هدعب ناك 4 أ يسيع ينال ا. سانلا دشأ

 يسيعوبأ ىلي نأ قع مك 2 0 0 وتم كيسا 7 كلملا دقفو توملا 9 ىلع لهسل هنا

 ناك لاق رمعملا نب هللا دسيع ينثدح لاق ىلع نب دمحم ( ينريذا:) هايا ىد ةدشل ىدعب نم صالا

 ناكف هغامد مسي ملف هتباد َنَء عقوذ م نا هنأ هلا نى توم تال

 دس سشسسسالسلل ها | يي | | بحبي بيس سبب سبب لل

 "اة سس ل وهج وجسم ت1 اج بيتي يجو 11-1 2 عسا جا هد ب و وممسو يوريس بي سل“
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 هانا ىو

 ميلا

 هك: :كليد نيت وزياد ني ا الع و تندم

4 

 0 بقعل تح 5 تاعك كلذ 0 تقر يلع اهه>و ناكو انهار لشي لءه>و هيلا اهمذ

 تنامو 6 رياساا امانا

 م 2 31 ىسع وأ 0 دالوأ ند- ا ندو جو

 هئونصص ند
 0 مص

| 

 3 0 ىف يذ # دعقو يأقب ف

 كصو ا "لاذ #2 هلت ددزااذ يذل 1 كار امو د دقر مث ين رهسا

 دلد لك مهأ #* اطدم

 در 0 0 #١ ّ ا

 ىف يف قاطم لوا ليقت هيف هل كلا ى.دع ينال انغلاو رعشلاو رَ>ر لا وز ند 0

 نم ان ه ف اضيأ هل نأ ىماشبلا ركذو ا ارز دنا نا هاسعا اور نم يطسولا 6

 ْ ليش فيفذ> نودمح نب سييعلا ينال هيفو زر نب نيس لف رلا نأ هدح نا ذو لكرلا لقت ١

 بد ةينوديشلا 2 ناواتخأ ا

 ١ ةيرازإ دلو 1 3 2 0 ريشأ كمفالا دو دشرلا ن 6 هنا لب لءقو 5 ها

 : كلوش. ناكو 0 ع ضهدخأو ةردان مدحأو مهنعأو 6 رمدنع و ةسلاعو 1 قنابل 0 ند 0

 أ دعس ىلا ن ني هللادع | اثي دس لاق نف م ايلات

 نب صهاط قعل ىنا ل كلوش هانأ 0 2 ها ن» هللا كيع ن١ لوي 2 لاق قار 1

 1 عبط م ولو ىلإ ىسانلا بدا كنأ 0 تا نوف 0 لوقي د كيش لا 02 " ثدح نيسحلا |

 ا د ؛ حيسم ىنثدح لاق يلوصلا ىحي نب د. ( ينري>ا ) تلعفل ىسع ىلا هجو كل لمجأ

 أ نمو ا دالوا ىلا ةفالخلا دلو لاح ىهتا لاقي ناك لاف دمحم نب مهاربا انثدح لاق كلا

 !ءوح هل ننانلا سلح توكراا لع مرع اذا ا يسع وبا ناكو ىسع ىلاو دمحم ىلا دّيشرلا ا

 | نب ىلع ىنثدح لاق نانب نب بوقعي ينثدح لاق دمحم ( ينثدح ) ءافاخأ نواح ام ا

 مآ لوقت امعمسق ببرع هدلعو ليلي نبل هدا ا تل ياكسألا نيسحلا

 امم و لافاهزا رطق ردملا ناكو اموانم مانا ا 2 يناو نيمالا دم يلا ديشرلا لامح ظ

 ا ءانغطق تووريت امو ديشرلا كر يد يبأ ءانغ ءانع رع هاش كلك 0 8 نودع 0 نتا ءلا يال لوش | ظ

 || لوم املا ىنعل هللا 5 ١ كلامج تل ص وهو هنأ ىديع يال ديشرلا لاق لاق رفعح نب ب اوقعإ ظ

 5 و 3 5 1 كا 0 هةيوص 0 هباوح ٠ نه بدق, ىل كم هظح نأ ىلع هل لاو

 صهاط نب هللادبعنب دد نع . هللا دبع انثدح الاق رامع ن هللا د بع نب لعو لع نأ.

 .اثرح لاف ينالغأا ين د> لاق 00- ) ينريذا ) هه>و ند نسح 2 محو تأ زا باع ند نات

 إ أ
 | هعم هوحأ ي دما واو ناضمر 0 لاله كو سس معو ةيم ثاوطأملا دهش نم ينادح لاق هربا نع ا

 ناك هب كل كالذي هيلع و الوق يدع 5 لاةفن وعد اواع>و هور هافف ىلع قاتسم وهو ظ



 هيرب با لاسوحمللا

 22 رج

 ! نباهللا ديعةي راح ءارعسلا مع ين نا دح لاق نوره ن نوءتم ىندحح لاك يكل نا دمع ( نرخ 1

 0 ليقثلانمهتقيرطو هيف هلق رعش رخ 1 وهواط رعشفف 0 ا تا "اناا نم سوه

 ا اعود نيءالا امل زب لذ ءائغااو ديلا تلو اد ظو 2< تعز 2 ديش ا تا ام كو ناك |١

 * ١

 : 'رعشلاو 2 ىلع أءيف

 سس و رص

 ىديهلو قوش ةلهاج 8 * ىدش و: يعول . قاذاع تلطأ

 ديحلاو دخلا ىقأ ع ا *رزو تاء.سملا نيب حارلا برسشتالا

 دقانعلا ءام ةتنحو كك * لدحتموهف لو.ش هتح ردق

 لاقو يدهملا كر ريءارإال جزبلا نإ 0 0 هف بنار هلو كد 2 م يل 0 1 ا يف ةياع نأ

| 
 ا هنا قا تلاق ةياع نأ بد رع قدح لاق نوع ىلأ نب د ينثدح نوره نب نوء.ه 2

 د لالا نمد تاغو ار
 9 ' وص

 0 ءاسنلاو نيمأ لوسر »2# هنمز هك سام نع ءىناد>و

 ديزاد دلك ناد نسكت دو 2 يذ٠يذلاث ط ديلا 3 "0 اقف

 نب رع ) نر ( يمل كلذ نيل ةقرااب ةانع قحسال 1 اذه نأ ل 5 و

 رد 0 تا نك ريا اذه كدعس و ديشرلا نأ لم 0 6 نب نوع ل ىد 1 0

 | ىلا يدابلا ن , لمس ازا رد 5 لاق هل قفا ودع الان 1 نع دن رك

 ْ لَ 0 تب :.كحدو ىناهذأام 0-2 دوق لاق كللام ن لو“ ءأملا هل لاَةو رع ءائع عمسأ نوبالل

١ 

 ا

1 
 0 كا 9 ا يدل 0 ا ط لتشإ يو ا ر 0

 اذاف هلا 0 م 0 2 0 ك. ىلع ع1 0 ءده لاق ردا نا
 ه.اع يفأ" 7

 م© وص 0

 ري لك ةنع كاني سبا * ريد تطخبئويلا بط سل

 : ريكفتلاو سايقلاب الو ى * 0 ول 0 5 ظ

 ةظحح( ينريخا ) يعاشبلا نع لل.* يفان يدها نب مهار 1 1 :م ةياع اذه يف ندالا ْ

 قناه ٠س ةئندس تدلو يدهملا تنب ةياع ذأ 0 مهار ار هلا نع ١ لك لاقل

 ادع 2 نب يدوم نإ يدع نإ ي» 00 رو. اهاو نيثنامو هرسع و
 ْ نب دمحم ىنثدح لاق د# نب نوع ن 2ك نإ دمع ينربخأو نتابع ن ةريرالل دنع نب قع نوعا

 ١
 اوباما نأ امافو ىلش ناكو نوما املاع لعو نّساِمو عسأ 8 ةياع يلام لاق نام نك ىلع

 1 111 215217101995357 دا ن0: 195 0134 178 2 كال خد 2 كل 627“ 1-٠ 7910571727: ك1 20615 كنشنت 17 ا 6022551772233 3 ل لت“ هقاتشت نا +
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 نيويصعس ومص

 يل قطر الو ست اهنا
 تار ريغ ىلع هلأ هدعب د” امون دانان ريال يم #ةع

 يصتو مالا كسانلا نتفت * الوءش ًاراقع اهتركان مث

 برك لك ةحارف (-تاذ * الوهد ادار افقرق ةوهأ

 املف لفرلا نم انل نيرحالا نيتبلا يفو كقتا فيت نها[ نياوالا نإ ا
 لاقزتسلا نب هللا دبع يندح لق ى نب د 0و ا امع ىعرا رعشلا عيسو تءاح
 ديزي اطاخ ىلا كنك ةقرلاب ةراع يم لإ و 21 فا | لاقي دهمان م ينادح

 اهقيرط ىف تلاقذ اهحر ا هيلا اهخارخا يف روصتم نبا
 © ' وص

 روص:م نالوا اهف عا 530 + ريعأ ا نعو كر

 ريرغت و ف وذ ىفدادغب تت زحام د ا ا 3 نأ ءاحرلا لل

 قدما ندع ندا ”دح لاق ىني ن دع 3 ل 1 0 || ةقيرط يف 8 هذ تاععو ْ

 جرااراص اماف هعم ةيلع هت د يرلا ىلا ديشرلا جرخ امل لاق هللا دنع وبأ ياش طا اندح لاق

 وهو هب تنغو لءرلا هش رط 0 0 هيف َتعاَحَو ا نا تا

 تس و رص
 بملا لعن ودعسملا نع باغدقو «تورحتلا ك2 جرم لاب ا

 كرا ةحناو رد قدنل * ناكر او نمسكرلا ايان
 | ن نو ره( تاك مت شو )اهدرف هبا ماهاوقار كارلا فاش ف 8 1 ع توصلا عمس اولف

 : رطقموي يفديشر ا ئةم .اعْنأ 060 اان 8 د.ثرلا نب 6 تاك يبأ يلاوه 0 00 تاي زلا لا

 3 ه©

 ةدسحج 4

 دبالاىلعتداز 5 0 دوا د 2 تاضلاو موصلا يلايل 0

 لكلا 1 ولا لالخ 0 »+ هيحاصا ضو نساح ىلا 0

 كَ هللا ديعل ل لورد 1 0 دو قا *أ وا ا سانلا صن كو هيف كك ال ل يان لعل كال

 1 نيثالح اط 0 امو 6 نيا 6 3 ل بار ءأ هشو ةياعل هنا حيحصلاو ىبدر 1 ا

 : هللاةي لك و ةياعل ناك لاق مه 1 تو نإ 2 ا ”دد نوره نب نوء.٠ لاقو مهرد تع!

 ١١ هف دص ةرثكوهيهذم ليج أه وف رمق املا هنأ ريح عمتجاف 4. مسيلتخ و هدب رمق هّسايخ ىلع تققوف عابس

 ْ اف تعقوف ةعقر كاذب أو. ا

 رفسلا مراد مخ نا لقو اعابس * نذغلب دل كك اراااذ اال

 رحااط سنا ثيح ارحا لمؤت # انزلا ةدئاعب ىخرملا 1

 انج 3 د قصت 2 نة قافشتطت ج20 جه 77 11717 قر ن5: 15 ب727 تل 7127+ 4 251531777718 75-0161 17577274-31231211 6121-13-19137111 105275311181357 لب: 138 ت7 ل كتل اع ص كاظم 23

 ( مانا قالا ا



 ( هح )

 ا |١ كلذ مكن الو اهنع لأستس كنا لعأ يناف لاق نينمؤملا ريمأي ال تاق لاق ةأرملا هذه تفرعأ يدب
 : : ه0 لاق كناقأل ينخأب و ةنخاأ يدب ناد هب تظدل نك هللا وو يدبملا تنب هيلع م | هادا نأ

 عااص كا عنطاف كاناتقيل هللاوو هب تاظفل: هللاو د23 هإ كوش ىدح

 * هلبقو فافزلا دهش ثنخم « 8: هنم ذخا يذلا توصلا ةمدن

٠ 

 يبو ىلحكت 2 # 4م 2و كايلا مول لاح رل | نإ

 تاو كارلا ل ركا د دا نرد 1 نأ و سمأ اناو

 ا كلذ مو هما ناو د هج دح ودو عقلا كك م نو و

 حيحصلاوهوناذوانبن زألاها ياللا 15و دعا داحش نب ةريدل تاسبالا هذه نووري سانلا ١

 ةديمع 3 لاَمف ةماعلا نباهلوق ىنعم يف مات>ءادقو فلا ىنسحا لق هنأ لاش ميد عاش نز>و ٌْ

 اهلظل بك ارلك ىلظ نوكيف انج ىلا ةرحاهلا يف داقأ لوي اهلظ اهنباو هسرف ةماعنلا ىج.مالاو

 ىل>ر الأ بك سم يل نوكي الف لوش عباصالا ىلب م هل>ر مدقم هلو ا يآ. اعنا او لاق

 يك سم ةيشحلا نوح 6 ناار لقأ كوقي | ماع تاس 2 4ك هلا ( || 5 موثاك نب للاخ لاقو |

 سعاشلا لود, هل ا الار و 0 طظ ينعي هنأ 2 جتحاو

 لود هلط ةماعا يرو ع ًاسرافكي كن لطظ ذا

 | دم (يفربخأ) رخ ال7 غم تودلا | اذه يبغم دقو "يذل لك لظ ةمءاعنلا ن 5 لاق

 ما لاف ةيلع ديش رلا ر أذ لاق قدحسدأ 0 داح 00 لاو و ىلا دب ران دما 000 لاق ىد نا ١

 او نم تلاقف ان هلق ١ نامح الو ارعش كيف ن اعلا ك كتايحو تااقف ينينغ ت> ١

 هبل وص

 البدع نامزلا ط 0 ام 8 ةكعم تومحدو ااا كيدش

 اليوط ءاقلاو كبرق لاز ال * ىدس كبرق كاذو دولخلا الا

 المأو كاذ دنع قدم ل رو 2 ينوعد ةباحإ 8 ير تدروو

 تلاقو لاق هموي هش هياع برش ود.شرلا ب ا لهرلا ف.ة>ةقيرط يف اهقون انخل هيف تلمجو

 ِإ

 اماطإ مل )م و اما باط دقو طل دش رال

 يوم

0 ْ 
 داغ عار ىدنَعَر ذلاو 0 #3 يناواب ىدوبدقو تمس 0

 داعبا لوطنه ىخااي ىل قرف * مكتةرفمهدلا قرطا ال يتلا انا

 يمين بدم (ينرب>أ)اهرضحأل 5 ثعدف كال 0 رال اع ند تدعل 1 اع 1 ١.ةثلا ن٠ ا 4 0006 لاق |

 تدحح هن اع 3 يد داطا يي و نإ رفعج 00 ريكس || 230 0 ر يف' ١ ليون لاق رع ل نوع ين دح لاو

 ةيلع تلاقف بضفف ديشرلا ىلا كلذ يبتاف امايأ ذابت ريطب تءافأ تفرصنا املف ديشرلا مايأ يف
 أ
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 ( ملت )

 ايددار لقو ماقف هتنغ مث ت>اجاف * بحلا ةيعاد يحلا ناف بب * ينغ اط لاق هيلع ثأ املف

 نود نب سييعلاوبأ ىف :”دح لاقةظحدح ) ىنادح ) اهعمدموي متووعأ 7 كدنع اذهيتديساي لاقو

 تيك تلقف متاع مواجع تا قحأ ةياحنم كح كي مهاربا لاقلاق

 هي راخن لع يضع تدقوو هل دلعاز رس تلاَقف كءسجو تلاع كقكَو كءادف تح ىتحأا ا

 || املع تابق ف ةماع نب دحام 0 لاطو ينتمحاف اج اهبلا رظنلاب تلغاشتف اهنع بذت تناك

 تلاقواول ةتضاحيلا اهسار تعفرف كءسحو كلاح ف :؟و كءاذف تلمح ىذا 1 فك لش

 : قرر تفرصناو تق طق هادم تادعذام اداء تاحشل 4نع 1 آو 00 يد دوق ا ضل

 لاق دلاخ ٠ نى 2 نب رفع نب دم نع لفمشا شا 1 ينأدح لاق ي 2 ا نس هللا دبع

 عمد أ ولخ ن م4 هرب ناكام ضعل يف يدح دلاخ نإ ىح ثدح 0 ريغص انو 0 انأ تدهش

 ةقاعم ةرحح ىلا يل تح م 2 ىلع لبقأع نيم ؤمل رام د1 لا د.شرلا

 امج الذدو هدب اهحتفف ةقلقم هردعد كل أنرمص كا 0 2 ناك م - -- 7 تيت

 ساجملا باب لع دو قاحخا س اي هرددص يفو هدعتفف قا ور كا ان رص من هدب را ند 0

 تع عا وقتلا د داعأمل دوع توص ا رقنلا داعأمل 0 0 تاكو 0 هدد تايلا ل لوله رق

 نادم نينءؤملا 7 7 لاو برضلا ا أ 1 1 قاخ هللا نأ هللاو 2 ةيراح

 «© 7 ع 9

 ١ را 0 1 ِش # هفد رهن ٌ اللا

 ْ انذك افا 3 نوكشف 8#" هنقكعف .ه4_تاز-ءاسلا 0

 1 ف لَده فيفذخ هيقو هل و و 2 نب أ يللا ىد هممسأ لهر ف.هخ ندللا اذه ّق

 ند ذوذ>ام ندالاو قار ل هنا تا "| كلملا كغ 0 لع نإ هللأ ديع وك 6 هنأ هياع تاك

 : اياب وطو جرش ,ال هنأ لاقو ىدهلل ل 5 فت.ه> 30 د ةليسسو كلا ' مول لاحر لأ نا *

 ينغ لاقمث طئاحلا يأ را حلما نأ هم تعم رم نط هللاو تار طف لاق رخأ عضوم

 تع * ىيدصتو يبرذكل لاط *

 تس وم

 قرا د حا مل #* ققيدصتو يبذكت لاط

 قياولا 0 و يضع 1# هل اوولا ياسا

 ق وشل ع ا دع ادبأ مشد دل يلوا

 ْ فيفح 9 نأ هيف هلو ي- وطلا كد 2 - نب ل رةعح .يبأل رعشلاو 0 توصلا اذه 4 ةياع نط

 ١| ضما لاق مث هعم تصقرو ديسولا “صقار و لاق ر تآذ لوم قو لوا ليف ةقانأو لو لش

 ىلع ضاق وهو لاق زياهدلا ىلا أن رص أملق انيضش 0 كك 0 وهام 5 ودع نا اع يناذ -

 هسا



 واوا
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 برقلابجوتةسمرادلاديعب نمكو * بحلا ةعاد بحلا ناف ببحم
 بحلا نم ةاحنلا جراف املاس ان * يوهاخا نأ تثدح نافرصم

 0 تادف 4 ترالواخ حوا :

 ىل عال لاقفرعشلاو ءانغلا ن مها را لاكفهل ءانعلا ةيولع ب اتك فو ليفت تيفحل ةيلعل ءانغلا

 ريماتخا ةيلع تلاق؛ كّدس نمو لاَ ىسل تلاقف ندالاو رءشلا نمل هيراحال لاَقف نينم ؤملا ا

 ةبلعملا فرصصناو هرامح بكرف يضمو نيتي راحلاب اظفتحا مه اربااب لاقو ديشرلا يثوق نيئمؤملا

 راز ديشرلا نا هريخ يف لاق هنكلو نسحلا نب دم هرك ذي لو ىهاط نب دمت باو هلك اذه

 هلاك رامح يأف يرام اوناه لاقف ليالا فصن يف هّشا هنا هس ناكو اليل ةرايزلا هذه ىلصوملا

 ًافحتام يو ةمامعب التف يثشو ةعارد ىف جرخو راو هسررق رمهقلايف هن 0 6

 ح يناغر_فلا رو رمسم 3 نيشارفلا يوس ضرب مداخ ةايود نيب جرخو ىشثوءادرب

 58 ل لاقةعاسلا هدهيف نامؤلازنما دناربي أ لاق رمدقلا بابنم جرح املف هدنع هناكملهيلع

 لاقوهرامح رفاحلبقو هاقلتف مهاربا لزنمى لا ىهننا يتح هيدي نيب ن رو يضف رورسملاق لص وللا
 يف ساك 0 مى قرط قوش 0 رهظت ةعاسلا هذه لثم ىفأ كءادف هللا يناعج نيمْؤملا ا

 لاق وه امو م لاق هلكأت *يشا طششا يدي كداب مهارب أ هل لاف مهارب | 9 ناوبالا فرط

 هل لاق هعم لمح ناك تار اعد من َ ب ع هنم با اصأق هل ادعم ناكاع أك هيأت )١( يط زيماخ

 نذخأف مهار .١ىراو> جر ىراوخلا ليلاقف كؤاما لب ع فدا كن :غأأ لضولا فار 1

 ينثأد ناتنا ناتنتا برضضت لب لاقف ةدحاو ةدحاو 7 رضا لاَقف هساحو ناوبالا ردص

 يشل طشنب الو عمسإ كي .ثرلاو هيساح دو ناويالا زردص سمح كالذ نلعفف ةدحاوف ةدحاو

 فصلا ةيشاح نم ةييص تن :غنأ ىلا نهانغ نم

 تس و رص
 ساق يلق نك تح , اذا سقا * ةحداوق تنعأ دق ديزلا يروماب

 انا ىف كش زف تراخن اذا © « مهجمسأو ينبع يف سانا حبقألم
 انا كتاف ككماف هنا ٠ نع ةيراخلا لأسمن الاطرأ 000 0 أم ثوصلا داعتساو اهءانغا ب رطف

 مهارب ا ىلا تفتلاو فرصنااف ءرامحي اعدف هيلاهترس 1 ا لا أف تنعاقتت
 نبدمح ةياور مظن اذه نال رجم اعد تح جر سفن تذاكف ةقلخ نوكت النأ ك.اعام لاقف

 1| ةعاس نم فرو نيتير الاب ظفت>١ يلصوءال لاقف هربخيف ىهاط نبدمح لاقو هربخ يف نسحلا ||

 رنا ىف ناك نأاح اف اما اينو هدءاصت | مف تمدق:ة مولا كدنع برش أنآ تدي>| دقلاقف ةيلع

 يدوملا ةنرولافف كلذ تر 10[ اشف دك ةيراخ ردح نم دولا ذخأ من ذيهنلاب الع ىلع تقولا

 مدنا الملا لع تنقو دقالا تملعف « ولذ روما نع نحلا نإ ينغ لاق ينغأ امو تلاق ن 'يدغَتل

 سوداق ها يموتا نهدلا نه ىنصملا دربملا جابسكلا قرص زيماخلا | )١(

 01 سس يا نتف ل من يعل



 57710 ا
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 ىه بيع تلاقف انوص نوعبسو ةثالث يه تلاقف ءافلخلا نم هريغوا لكوتملا ةريضح ةيلع ءانغ يف

 نوعيسو نانثا يضم :يتح اهءانغ ناينفت الازت لف اهءانغ اينغ لكوتملا لاقف انوص نوءي_سو نانثا

 لاف تر 2 و اهبلاع بيىع تلوتساو اهب عطقف ا و كلانا فد كد مو انوص

 قدا مأ تلق يئانغ يف بيرع كتفااخ فشخاح تلاقف مئادلا ىري اميف ةياع تيار ليالا ناك

 يردحام تيدف ىلا تددوأو هللاو ال تلق هترشتا يذلا توصلا ام نيردتفا كعم باوصلا تلاق

 تكس وص وه بلاق كاما ام لك
 جس هيف قوشعملا فصنا # ولف رولا ىلع بحلا يف

 جيلا فلا نحت ومع ا :ىوملا سو نادك

 جنم دق 000 ريخ كل * اصلاخ قرص ىلا ليلقو

 01 1 يموت قءاشأ هف ىل تداز دقلو هتنغا 00 00 ينينغل تءقدنا:دق ا أكو

 271 تا تالاف هةعفلا هل كن 01 قم 1 ترك ا.5 هب اح رك كا ال انو توياف اهف سعأ

 01 ةصقلا نأ هب ير اع ةفءاذال تفل حيحعصُ تا نأ مي 32 اتلت نا

 ةلعلو ةنس ةزاحا نزار ةتنمو ةيح اهقرظ 0 اق ةءاع هللا م>رو 3 هللاو كايؤر لاقف

 جرطا نا لبقو جزهو ليش فيفخ نان #* ولذ رولا ىلع حلا ينب * ينعا توصلا اذه يف

 ناد لاق نازريفلا دهن دما قدح ساكلا يملا نبا دمع بانك ند(
 يي

 ارييكلا نورمدمب نع ناظلسلا مدل 0 را !ط نب دم تاع نم ةثيعل ريا اذه تح

 اموي ىلصوملا مهاربا ىلا ديشرلا قاتشا لاق هعضوم ىف ركب فالخ اءهفو نازريفلا نبأ نع

 رفهراد نم جرخو هيدي نيب يهسلاب ةصاللا همدخ ضعي سما مث ضرالا نم برش ارامح بكرف

 عضاوم ىلا ر ظنف ديشرلا ساحو هياحر لبقو هلبقتسا هب سحا اءاف مهاربا ىلع لخد ىح لزب

 كليو لاقف عفادب كد .اذهام مه ارز لاقف ةردك -ان ادع ا اوضم مل موق امف ناك دق

 نيش رط نتيراح نضحاف ايما ل امملع تا د را دولا ريمأ اي مل اقف ىف

 اذهوتنغف ينغ اهادحال ديشرلا لاق امماع حرطي اء تعب يدهملا تذب ةيلعل ناتمراسا تناك

 صضاط نب دم ةيآور نم هلك

 جمله فق وةملا فصلا « وذ وحلا لعابطا د
 يحط تفلت نسحب قثاع *يوطا مكح يف نسما

 جرفلا حاتفم قشاعلا ةلذ * ةلذ بخحم نم نييعتال

 جزمدق ريثك نم ريخ كل * اصلاخ افرص بحلا ليلقو

 00 مع ال لاَقؤ هف ا ا ْي ع 5 ١ مهاربااب د رلا لاق أدح ا

 مافن تار نحللاو رءشلالاقنيئمؤملا ا تا هيلع تلاك كت نمو لاقيتسلا تلاقف ةيراحلال

 3 00 لاق يرخالا ننادفشاو عفر م ةعاس



 ( م6)

 003 00 لك لدار اير ايهم ذاع لاكلاو لاما ةاخ يف ةيراح دشرلا ىلإ تيدهأ لاق
 يف ةيراح ىف نأ ءاهز با رشلا يف ةمدّاو تايثفملا هيرأوج 3 و 6ر1 حيطماو

 كلذ اب اع طاق ند ها 0 أ ]تم 1 ىو تان ها عاونأ نم عو 10 يز نسحأ

 نأ تمزعدق كلا هندرالا هللأ وذ اذه كك ةءاع اه 0 ٌتاَسَراف ا اهلا | رك ةيلع 0 تاسرأف

 4 دتلاو نا ا تالا هناا 0 اللف يراوح لع هد 0 هرف غوصأو أ رعش عنصأ

 ةالص تقو ءاح ام ا ةءلع 4 / مع ع رقعح 1 ةلادمق يراو 4 8 توصلا ند || ناو !|

 ءاهز أمعم مرح ند رفعح ا ردد ند 4 اع تدحرذ 0 ءاعو الا ديشرلا ب ارسل ار هيا

 5 م دحاو نأ يف نهاكو ن مامالا 0 نوملع رصقلا ير وح رافو اهراوح ن 75 ةيراح 0 :

 د وص ةياع ة

 لص شتا هنع يلف * امو ىنع 00

 لصضت نايدعب تيوب * نمل مولا يعطاقاب

 اكرا مل لاقو رورتسلا ةياغ ىلع هو ةلعو رفمج م 0 ىقَح هل>ر ىلع ماقو ديشرلا برطف |

 لدقل | كفل | هيب كئماو هكاتاق غابم ناكف هترثن الا اهرد لاملا تب يف نيترثال رورسماب طق مويا

 د رااد زر ندع :: دح لاَ شفخ الا ناماسن ع 1 ( طق وياكل ٠ اع 0 امو م

 ةدراةغا أهط هدنعو 52 م لوش 59 يد هب رطب مل امهر 3 هن رطب مل 0 لوش هءاع تناك لاك ظ

 ينثدح لاق ىدهملا نب مهار ١ نب هللا ةيهنىادح لاق 0 دحر تاس

 نب مهاربأ عم ف تعمتحا موي 4 4. و 1 نحنا بيررع ىل تاق لاقيه نإ بسوب

 نم مهنغف ةياع تادف الا قدح ناكو بوقعإ مه را يك دنع ودهن 2 ىدوملا

 اماع سر وقعل اهوذاو اه معيص

 «؟ ' وص

 ثردلا دك 1100 راو تلا ةعاد نلتان نام
 م

 تيس م2

 نزحلاو مهلا الا كيحم  يسفشن « تذلك ذاك تهىلام بلا دحاواي

 نسحلاكهجحو يني فيك ال فيكو »*# لرَحح الو ال راو رس كايلسن ١

 نميصو لوغشم كاكب بك * ىددجح الوأل ياق كنم الخ الو

 نديلاو حورلا همم 01 يد »* 6-0 ندهو سدس نك دلو روب ظ

 تلق نوره نب نومه ( لاق ) ادبأ ثم عمسأال ينا يعاو طق امهنم هتمعس ام لث. تعمساف

 مشل لااا - ِِ- - سل -_ِ
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 #* ةيناح يف راصرالا يرأ يلام #

 ل دي توما ده

 00 .٠

 ةيحا ىلإ ىف تفتات مل # هيفاح يبراصب الا ي را يلام

 ه«يفاعلا عب عم سانلا اعاو * ىلتملا 0 سائلا رظنمال

 ه.هاد 0 يناهد دقق # هيفاحلا مكبر اول ىحح

 هكأب هنارجم نم نيعلاق ٠ ىديس مدع قمراص
 فيقخ اهريشل هنأ 0 و فيفخ اط ندعالا نآو ةياعل هنا زتمملا نبا 11 ذو ةيهاتملا قف

 تلاقناقيدنزملا ًارشب نا ساسلا وبا يتدج لاقى ( يلربخا )موال نس
 ظ ةيراح بولذ هيلا تالذ دفنا رمش اهو روصنم هوذا هدنعو ٍدشرلا يدب ناب اموب هع 2 ْ

 ' اهييديا ىف ناساكلاو ةمئاق اممتتفف دوع اهعبتي مداخ عمو ناتحتو ناناوامم ناسأك اهعمو ةيلعا

 اءييديا نيب ناتيحتلاو

 ]وص
 اواو تف 8 نأ * 00 نام اي

 ا ع الفا _ءااماق وأ * مكلريخف | اريخ اق نأ

 | يرارجلا لع هتقلاو ىبلا نحللا اذه اكنخا سا تعنصاوم اذاف ةعقر امهملا تعفد مث ابرمثف

 < أنه اكينغتل يراوح قد ا 0 نم تثعبو هب اكل تعبف ت>بطصاو
 ديعوبأ د ل! انه نم ودا 2 لاق م (نيخأ ذك ينيعو اكشيع باطاو كرسو هل
 0 |ناكو ل وطاقلاب مصتعملا عم انك لاق لحجفلا فاد ىف أ نب مهار هاربا ينثدح لاق نايزرملا نب هللا |

 ناجلا امسيتق :ءأ رد ىو وللا مهاربإ نإ قحساو يأ يلرخأ 20 نحف يذبل نإ

 الواد اع اف ةقطنمو هن .ةا ىلع ريغص اناو ا.هعم 1 لالز ىف هيلا اريعف ةعمج موب ىف اهاعدق قرشلا |

 ا يفو نان مدي يف اذاو ةضغ لاش هل ةيص هضورب تضهعو ضع 1 رف مهاربا ةقارح م

 ظ ينخف عقدا هللا دعص الف 5

 | انخ ناو تنك [تمنادع اليخ هللإ انكحاض
 ظ اغالفأيغ اماق ا ضل رن اريح مافن

 انّير ىلع برشا مهل لاقو ةيراحلا دي ىف ثلاثلا 0 1 دحاو لك لوان مث
5 

 | امموحم رع ة4ةوم انرمضو اهانغو هأمم :غو اسرق ذينلا موا ماعطلاب اعد مت احدق ١ مت

 0 5 0 مي- هار | هل لاّمف 0 00 اط لاقو يبا رتن رطفةيبصلا تنغو

 0 > الاق ساو نليسساو قاع اص نب ىلع ( ينربخأ ) كل.الأ اهنب < ري م
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 ترجو هك :ردعللا لمع ٠ نم. فرش ؛و رعشلا اذه لئاق فرش نم تلق 0 مث ىل لاقف تكدعضف

 هلع ةةعمسم نعول ريمآو يدهملا تنب ةيلعل ءانغااو ديشرال هيف رعشلا تلق كاذ امو لاق هعمتسم

 ا يد ) هدعتل لار اهو كلذ

 ا لاق ىل_هوملا مهاربإا 1 قدما ينادح لاق معا ا مو هب هندحام هع تع مدا

 وو اا ل مايأ يف

 انأو يبأ ثدحن 8 0 ةفكارب نا 2 نع 0

 سس وص

 نسف وللا عرف ام ساودطأ دلعل # ىنم 3 م ضرال 8

 سواوطلا بأ 3- انذا نيدايملا ىلع + هقراشت لك يف م ب

 قالزم لاقف يدنا هنا قي رط يف ينيقلف ديشرلا هب ركابأ نأ ىلع تامعو ىنبعأف لاق
 تاع دق الاهف 4 كيبا نع ا 2 اهراوح 0 ه4 عحسمل زم رياهدلا لوذدب 2 ا

 مث امهم يتجاح ت 3 اف َباَرشَو ماعط 2 مدقو 0 د 0 تد رفا دف ه روع 2 هدم

 دق ثوصل نيئمؤملا نيم ىلا تودع دوق , كنأ ملعأ نأ ىالوم ٠ ا لوش قيل مداخ ىلإ
 ع 0

 'يثب كلر هأنآل هيعل اوك. ١ دب نال ' كلل هةر مم ا ا 6 ا أديءس همن ا. 2 راهسشلاو هم ا ثد# هل هبيددعا

 ا 1 هدعاسل لزملو هانإ 8 مد 00 كيعس تهد تخول ثري 4م توصلا عقبال 7 ْ

 مب ًارايصدديعتستا 0 ملو كتزاح هذهت ااقو اون نب معو مثرد تلا نا يطر لإ أمم

 1 ملام هللأو 2 تلق 1 ّ 1 اق 6 ل 1 قرذام ع هل ل نال يي“ د لا ْ

 اذه تااقف ايوت نررشعو يعور الأ نيرشع ىلترضحاف دحاام لكم هل يدي 5 ةياللقاب ت هلع» |

 هللا يطعاو قعنص نم هلاك ءاوا دع اش 0 0 نينم ْؤملا 50 ةلذاد 0

 ن* ٌثحم ردف ىلا كريد سك ع نا هنم توج نا اذه كنلتقال ةعنص هيف كل نأ تفلت نأ ادهع

 نآ. كلذ دما او تا 1 يلا اع نةوملاكل ىنا هللاوو اهدنع

 وول هساد 0 لوا ّق نو مل لع 3 ىلا 1 0 0 نا 6ع "ازذو م يق هب 5 ا

 مارا كنلعح راطت ةيلع كتتمعوذه لاقف هلثع تعمسام 5 2110000 0 تلقف ليك كلام دما انأاب ْ

 لعنامالاىلو كلف انه كلي و كال نءا لا وعامل نول ريغ تدنعام لوا هن تادف أهدعب

 تركذو هن هن رع ن 'م> ةسافن 5 ءادهو كل 0 0 هناي لاةف ثري دا هتن دف كال كالذ لاق قدصلا

 ه.نغا الا تنلاق و 00 ٠ تددو هن هف ى 2 و ض وعأا ن٠ هتذخأ دقام عم هنم اذه

 ا قا ن٠ هنو قدسالولا ليكو 1 ا كب لي.سال توصلا ده يف رع ثاا # ادبا اهدعب

 ئ
 لاق يم ( ىلرب 1 لصخ / مو ىلذها هنا س رماد 0 ِى رم يف قاط٠ لوالا

 ولأ ى ود ينخملا 5 لاق لاق دعم ينأ نب هللا دع ان ندع لاق" 6 الا 2 ينادح

 ةل> دراي ءاحعق يامح مها رباو رودنم ىئاح ل كوك ألا دنع 1 هوب تنذ لاق د.شرلا نب دا

 عفر دق 00 ىلا ْت راف ضم ضماف مهارب 5 ا را 0 مف 1 ومال 1 0

 4ك لاَمو ل او نومأملا نطل امو ىتةلقأ ايش تدي ل ند 7 ا ناك اف مرا را 3089 ىلا م

 »م
 11 1 10 د19 100901 27 0219:4720 ا ١ كاع نك اه دك ال ا ل ل ٠21711 7 ك7: 710-1 تن اتاك 203770 لطشة ت7 295 153 27 حطت تاب وس

0121111101101 

 1 ب مجبور هيض + ع ةيباطلك 1

 ل ا ل

 0 نيا
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 تلاق تنير اشو نع ىدن 1 هلع ف ع امل لاق ب رلا ساسلا

 ل

 ل ا احراالا « مطتسأ ٍ يعاد

 تح 0-2 ىطاك هيدر »# ا يرسل

 رقعج م ل ا لاق تر ف 0 تفةدعدق 1 لا كت 2 هب رط نك ا هيف تاغو لاق

 | ةيلع ثلا لقت ملام مع 6 واشر ىلا ةيأعل 0 وف نايغط اط لاشي هب راح

 قرع الولي الف ددلع # هع نيالثذم فح تالا

 قاعم ءاوطا يف اءدق ىلع #* هكرمهدلاوه فذخالب فيو

 قزمتف اهاليوارس اماو * اروح لب ملو افختقرخ اه

 تلاقف ةنس دما تورش نأ اشر تفلح و ناك
 ««؟ / م 3

 كني كسنم ينءاح ذا # ىرصتحيف متاخا تن دق

 كيصاعأ يش ُق 12 امفعذاحارلا را برمعو تمر --7

 كيرع ا تععام اعاأتمل

 كر. هللا ينءتمأ

#* 

#7 

 كيف نم قيرلا باضر هنم * يناذوعل تعواطت ولف

 * ةمعت نم يدنعاطاف

 * قاقم تقرأ دق انيزا

 ١ ينثدح لاق نوره ن نودع انندخ الق ون دو ةطح+ ( ينركا) ا رهذلا 00
 | مصتعملا دنع تنك يداطلا ىدوم نب ليعمسا نب دمع يل لاق لاق حابر نب مهاربا نب نيسحلا

 هءياع برضا تنكو دقع ىنغتف دمقعو ثرألا نب د#و ةيواعو قراخم هدنعو
 -6- و

 يمس نمنوشاولاىفةشاو * ملا مو ىلاذع مان

 يملا يف ءاوها ن . كك « م1 ي تاق”ام اذأو

 نلف يطاغ تف رعف ينع ض 2 ةيلعا تاقف وك ءائفلاو رعشلا اذه ىمل لاقو مهتما ب رطف

 ءانغلا © ىبصت لدم انف كيص ناف دما عرتال لاقف يلاح نييثو يب عطقف ا موقلا

 و 0 > ىلوم 2 00 سو 0 سايعءال ندالا اذه نا موق لاق دقو لمر فيقخ ةيلعل

 انك لاق قا دج لاق دود نفل ينادح لاق ىي نب دم ( نوجا ىاكلا كات

 لدرلا تحت وهو يفاثلا لعرلا نما نايا ل
 ه6 ' وص

 كلملاو ناطلتتيسلا ةبرو #2 كربلا“ > كزيملا  ”ةلران

 كرتلاو مليدلا نم انسل # اناتق نم لل يحرم

 ( عسا  يقاغالا ) 1١١



 ( م١6 )
 سس رورو تبوس اس دع د بج رت جر رجس رب رو زر جنج” ريتا تزطةز 77د كوورا مدمس جرو

 نسحلاوبأ دم نيدحأ (ينربعأ) ًاضيأ ةمئصلاو اهيف هل رمشلا اذه نو نينثملا يف ًامدقم راص تح

 ينأدح لاق يدسالا

 تاب و 2 2 تهدم و |

 ل 0 ل لا ل لفه قوق كاط ناتيسلا ةورشإلا

 ةللاعق 2 0-1 نع لط تدجح لاق هنأ نع ريم ن خيش كك اص 51 رهغ

 لياخو ةلذ ًاطامتغا ىتايف * انلهب 1 نءحانرن ناهللا ي

 7 دو نوره ن روكم كد اذك لمر فيت ةلغل ءاتعلاو ا .واعلا نم هضو ع

 « هجورخ يضقي سيل نم ىتتلي يت١ * توسل واو يطاسولاب لمر رفح لال ها 1
 0 1 لاق ى< نب دمحم اقرا ( 0 خلاب 0 ٌتففح  ىلذهلل هنأ مثاح 2

 تددو لط ىف ةءلعتلاق لاق ياخ ءطلا نا 1 ص را ا دع ا د لاف يئاقلاعلا قدسا نا

 هيف تنغو رعشلا اذه يف همسأ
 كدي ' وص

 لال 5 1 دعالاب © :لارعلا "كاذ ىلع لس
 1 ١

 نوكس

 لاحرلا تاتنلا لعام # هلا لقاو»: هةسلع مس

 لاحملا لظ ّق ا ع ايحاض يحسد تدءاخ

 لايتحاام اهيف ٌردأ مل # ةياغ ىنم تغابو #*

 ا ةقبرطلا هذه يف يملا ندخل ءانغلا نأ اذ ريغ 13و لمار تيقح ةيلعل ءاقا) و رقذلا

 تناك ةلع ثا ّىش رطشلا 0 ن. ىلع نب د_# نع نؤره نب نوم ينثدح لاق ىحي نب دٌّخا|

 تس هلعاوبك و دف اهرعش نم هنع دكت اشر هل كلا 5 اه مداخ 2 0 لوقت

 لم

 يعمم اديدش اد>و د اننيزب دا وفا دلحو

 ايضغت ال ل ان اتا نع ثيل دقن

 ايحبعم ا 0 * 6 ريس باز تاعحو

 000 او * اص ولا نع دقو تااق

 ا.ك وكلا رمل 2 كَ

3 

 روزرزنإ مساق نع ءاكذ ل ينربحأو هنأ نع ىلا نءا كلذ 2 يلع -ولاب كولا ا.ةثاا ند ظ

 انط هيف ت 9 :غةيلع ماا ل هتك اادنفو ارا اول 02 ند وهو 00

 لن

 نب هللا دبع ينثدح لاق 1 تاكا ىمي نب نيسحلا ينثدح لاق ىمي نب دم ( ينزبخا (غ
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 اب كسي اههزاغ نم ضم ناكو ءاخيدر تناكو اهحو :كدلا را 00 تاكو ةينق» سانع
 تا رتشافاذه نأ نكيوكوقو امهب حذوت تناكف نطبلاو ردصلا ةنسح تناكو ت تسط تل حيد

 ظلغأ ارا كالمام كوش نارزخلا تاك َو> هياع تيلغف مشرد ىلا ةباع هسا أ ةامح يف يدوال

 لاق ىمح (ينريخأ) ييديملا تنب ةيلع هل 0 تام يت> روصاملا نع ا ساو امه ىلع

 لو مهر ا سانلا 0 ىدهملا .تنب هياع 000 42 نع 0 ا بع ند لع ينأدح

 تخاف جسأ يتح ةعس لضف ا ميج يف ناك بر 2 ردا هيلا 38 الا هيف عوصتو ديلا رعشللا

 هتيددعأو ءاسنلا هتعدتما يف ا ًارام ا هللاو 2 8 مدح امارس سه ولاب ةللكملا بئاصعلا

 نب مهاربا تعءمس لاق قحسا نب دامح انندح الاق عكوو يك ن نيسحلا ) د 2 9

 ةلزتعم تناك اذا الا ذرلا برست الو ينذأال تن :اكو نيدلا ةنس> ةيلع تناك لوقي بناكلا ليعمسا

 يف رعسلا لوق ريغ "يشب ذل الف تكلا ةءارقو نارقلاو ةالصلا ىلع تاق تربط:اذاف ةزلما

 دقو:الإ ايش هللا مرخنام لوقت :تناكاو هقال لع دقت الف ”ىثىلا ةفيلخلا اهوعدب نأالا نابءالا
 ةشحاف يلهللا رفغال لوقت تناكو هنامرخح كهتملاو هيصاع ع 1 م ف ًاضوعدل“ للح امف 1

 يدن :لادم ن نوع يف "د لاق ىنب دع 57 هعاالإا يركد فلوق الو طق اه هك

 نحادعاب دا ل دلنالا يف عم :حاام لوق» عيب رلا نإ لضفلا نيس امعلا نب هللاهدع ثعمس لاق

 دم نب نوع انمدح لاو دمحم ( نر را 5 كو ةلع دار يدهملا نب مهارب | نم ءانغ

 ملف هضخ نم راع_ثالا ٍلسار نا تع هلع تناك لاق مهأر ١, نب دعس انيدح لاق يدنكل

 هتنرختو تاز لع تف! هر ٍق نمقلا لدار تناكف ديشرلا مدح نم نط 00
 كلذ يف تلاقو

 ىفكي مكب دجو نم لطاي مرر فطام نكد

 نوح لاا قس * الع ًارئاز_ كت 1

 سردب يو ب املع عمتساو كلذ#ل تئوضف همدان هءمستالو الط ماكنت ا أ ديشرلا | ماع فاخ

 لطف لوقت نا 500 لطف لباو امصي مناف لحونع هلوق ىلا 5 ةرقيلا ةروس ار 3

 اذهدع كعذ ا الو الطكل تبهو دقلاقو يار ليقف لذ دف نيئمؤملا 0 هنع اناهم يذلاف ت

 اهنم ةعنص اهل اهيف راتخا | ةدع اذه لط ين اطو هنيدبرت ”ىش نم

 . سس وف
 هايراب :كاذ وكشا: كتلاف :* :اهرحتم .تضرعدق:ينا ثراب

 هذ ولا تو مالغلا م * اهدعب 0 اوشا تال

 هيلا تش " نا هلاصوو * همي تمرح ينكلو لط

 :ء هايح ديرأ 2 د 5 براي

 'ءانقلاو رملا نأ هيذادزرخ تبارك د دقو ىلهس ولا ١ 2 ف ىاطم لت ءانغلا ورعشلا]

 كلذب اهيلا لصوتي لزي ملو رعشلا لاقو اهاحا نم ءانغلا ملت ينال ةيراح يوه هنأو يفوكلا هين |
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 هيف لوش |

 4 . هلحأف 0 هب 1 35 لاَمو هل 1 وذ هيف 0 هدم 2-5 0 هقفثح الا لحي ىف دال 2 ا

 ظ

 ار رشا ينأ ينندحو يعمدالا لاق4:م عرسأ حا كلا راح ناك ه ارد | حب 27 اذا هبال اذهىف ًأطخأ | |

 2إطظ11000لللا الاامممامااا ذمااال ايا ا ا ا 1 1 ة ما
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 ةسش اولاقف اذه ام لاَقؤ ةنللاو 1 ع عجور أملؤ مأش هنأ 7 دقوو كيسح كي.يسجتلاقف

 ٠ ةأورلا ضع قر لاق يبمصألا ن 3 ورم 0 رودملا 5 ىع 8 0 وب لاق تحور

 َّك فص محللا ىنال لاق ناوص ب رمدتلا 0 كلملا دنع نأ محلا يبأ تحأ نا ينندحو

 لاَقف هذه ىدوبف

 ' تاذالااذدصلا اندراذاو د تايرايحو سشحو مح ٍُق

 .تاملاع نك دق وا نملع *# تاعواطمل اعيطم ءاح *

 تاطاططخم افاد كبيير 2 تافرطع ا كبف

 دج ءاوسب فرش رود * دحمو ةزع رود مأ ليو

 #*درا لو.ألاو نوصحلا لها#

 لاقف هناك اعد مث تكسو اها حوف نيينيحلا اذ ىنمطشت .لاق كتجاح ام لاقو هز>ر جاححلاب عأو

 داو ليقفهنع اوافق قارا 11 نع رعد هيلا ينارعالا اذ ناف وه ام نيينيحلا 3 رظنا

 هلوق ا 5 - اع 0 ل

 لحدالا ري لاق ل ىف لحد #* لهما يور بدع .ىلع صو

 د لوالا نامزلا يف داع تح 00 #

 يذلا تقلا هل وب تدعو ادع ثترع دقو اياكرلا هدروت اغا لبآلا هدروب ال ىلل> دلا ىفغضالا لاق

 ضرالايف باعد و قو ر> يه اا لو ا ناللح دلاولاق داع ت تك نم لحدلا اذه نا هيلي

 ةايسلا ام اها> ديف عسي أش 1 مصل نقلا يفد وه يو 9 هأم 0 أمف 0 5س ا | تال لابلاو |

 يمصالا لاق * 2 وفطتو 5 6 06 هدلبأا * هاج يقءار 2 5 دقو 3 بفاصا َناَكَو يممصالالاق |

 ريو لاق هالحر قدحلتو ءالوأ ح -مدسسأ هنأ داود [فّصوت اعاو اهر رد ناعبسا درع اذه هسرف

 بذلا 0 ىغصتو ط ساس نا كآن 2 0 ريخو فربشت 327 ل ودع

 مد د نم فت اهبسنو ىدبمل تن هماع راما

 د ةينغملا ةساورملا يراوح نم را هنود 7 اط لاش ة هلم دلو م م 3 ي دهملا تل هيلع

 ةنونكم تناك لاق هثدح حادقلا نبا نأ ( تايزلا كلملا ددع نب دم نب نوره نب دمحم باتك نم

 نبهللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا ةجوز يهو مكلا نب ناورم لا نه تدسلو ةيناورملا ةيراح



00 
 0 1 رس و حا

 0 بوب أ وبأ انثدح لاق عكو فاخ نإ دق ( ينربخأ ) ةيدب نسال عرسأ ناكو

 نعأ رع رلا يأف ديمس ابأ ايدل لاقف ءدنع انأو يممسالاب ينأ ىم لاق يناغجوتلا دوسالا وبأ
 دمحأ باتك ن 2251 محتنلا يب از :حر لاق دوجأو

 ' ىنئادملا انندح لاك ( زازللا ثرحلا نب

 و كبارا امه اهلا لاق ةنس نوع هي كلملا دبع نب ماشه ىلع محتلا وأ لذ د لاق

 ١ ةملعاف لع دغاأ هل لاقو ةيراج هل بهوف ارز ىلا نرظنيو ارزش نولا رظنال ينا لاق ءاسنلا

 للف دقو هيلع تردق الو ا تءئص ام لآقف تءاصام هل لاف هيلع ادع 2 ا ناكام |)
0 

 و 2 ” انام كلذ ٍِق

 املارمسىف تراظنو هنس> نم * اهعردىف يذلا اهحتاف تراظن

 ايثاح مجأو هفداور ادعو * اهرصخم لع دامك اهل ت أر

 1 18 و هل[ ضاقت وج 2 اضلفم ناحسا رشم 11
 اًيعافاو انراقع هنيلا يدا « ةاعاك قيلغا كراقل ندا
 ايلاخ يساومال كتربص دق ول *« نملعاف ةمادسلاو ةمادنلا نا

 11 ةاتفلا نحن نأ كا َ اطيفارو ن كج كا

 لال ترويع ولو تسال طا عال تيم كر ل

 ايفاش هاجر نمل رور لا ناك 8 رو ترخع اذإ رورد لا تن

 ايشان ءانق اعاد وعأ د # هعاشت 2 م

 لسع نبا ماه لاق ةساك نا كافكا دعلا ورع وأ كاف ىنرحا ا 1 0 ماشه كحضف

 |( ضرعت رد ال نا لانشع لب لاق يدع د وأ ع لاف ينندح مجينلا انأ اي محنلا يبال كللملا |

 ْ مث تددش كف توك مج 0 لبالا نم تحف رأت لير دع تسر

 ١ هاوالدلاه ان تعح لها راسل أي تاقثن ىنارذ ىلا ترواف رخآ توض ينم جرخ تدع

 ا هلو: ىسب قتلا راسا ماو لاق كس اهم ساو
 ع

 عنصأ مهلك ىلع »* يي راي أ مآ تحب ظأ

 هلت رك ذف مجتلا انأ ةيلعت نأ نسف ة ينبا ة الوكت يقابيشلا ور د 01 0 ةزوجرأ ىهو |

 مرا دالك 0 ماطح مو ةماق نهدمأو ءاسنلا لمحأ نم يعو نيتتس دنم تكردأ دق اذ ات 3

 لاقف ةسشن تلاق اهمسا اش 0 لاف رعشلا يف

 مم م تل ماوقالا ةلاتق اب 50

 ماشه 7 1 1 اال * 6 الا بلقلا بصي امو

 ماع لك راوقمالا ةيز>و * ماشلا لصاحا ملا قاس

 ةنجالا سول نا ذا * ماعطلا نم لينلا ىتس امو

 ماؤت هل نيك يفضءي # ماح ريدتسم ثاح محا

 د ماحللا ىلع يرادالا صع د
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 | 0 اذاؤ دكدملا ىلا م دانا جر للا يور !ىعاش يم جوحأ انارغإ امر - هل مداخل لاك

 أ لاإ لاق بي مع يي 5 لجر يبا لاو نانسولا ا 0 0 هإ] لاقو همل> رب هب رمل | محلا يأ

 رسلان يف لاف ى 1 رهقلا هلخدأ 2 هنا لاف هل 0 مم لاق رعشلا يور لو ا

 هزي هبالب نيد للبر ا نيبو هب 0 ا م لع[ دف هب ىغم م

 نأ هإ لاقو هاتف ساجا لاق كدب رط نكس هوما ري رعأ لاو مدنا 5 تظن هل لاق ل3 ع و

5 

 ا م ك6 0 ا لاق كلا هوم حا تو لاو ريحا 5 ا كلزس ناك نمو يوأت ا

 مج سس سسوس بوو سس خس بي ممسسسلل
 مدلول: نري كللاعو لاق كلوسر يندحو ثدح ددحعسملا يف كاف تان تن 5 5 لاق اذه 5 0

 تح أ له لاق نام مث هل لاه يثب 0 تان ثار لف دل ولا امل يل ل كاف لاملا امأ لاق لاملاو

 تدصو امولاق هكا ع اك ْق ع دج و تيشنو نيتنبا تحوز م لاو ا كيانب 2 ند ظ

 كاف ادلب ير ع ل
 ا رشا اوت تباكلاب هن ارحاماق هرب نم تيسوا

 1 . احلا ولح ىر َىَح #2 ارحو 01 انرمض ا

 ارا ثلا نع ىلعاو *« اردو اهذ كتنك نآو

 اف لاق ىرذالل تا اث لاقو ماشثه كدحضف
 املا ينادزاف تاذ' ناو: 6# الغ ناو هاا

 امينح يلرضاو اقف سمو * 0 روقلان - ينحنواو

 اهنا هن مهدلا ريخ ال 6# املع ط راك ىرصهاطو

 هدلو تباوقعلا ةدصو هدد هام كخحو لاو هأغق ىلع 1 هذجاوت تدب قى ماده كدعضف لاق :

 كلف لاف ةيلانلا تلق اف لاق نايمؤملا رشات وقعك ن1 او لاق

 ارقلا كذبا نأ كيسولا # تعاذ يف نبا كينصوأ 0
 بناخ وهو 0 ا عجر ال #”* تعاس !ا مرح 0

 تاك ةاجحا 4 00 » تهالاس | ذل. ل »#

 * بحاضلا ع حفر “لأ نا جوز و د

 تاقلاق اه« وزن ل تلف ىف ياو جودا ا تاق فكم لقا

 0 ا هك د 0 كك ةمالط 1

 ناطيخ الا نيق ةاسلا ف لو نإ نادكصو هاك لق ارا

 نام عنا امم ع عرس يتلا فال

 1 نامل لاق تل * يف 000 0 ل )"اتا نا يل ماشه كادعضم) لاق |

 * لز جلا نارا ب هنا لاق مجتلا ابأ نأ مجنلا يبأ ب 000 ادفع

 لاق اعوموأ ولع أمدبام رادقمو رازحلا ا ىلا خا امشالا كيدع ب ند لإ االا ىثع 0 ردو 3

 1 أذ ]1| | | |[ |[ |[ [12[1ز 2 ز 2 2 1/0
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 هون نننينن يل يا

 7*2223*2أ1]1]1]7070101010101 ]| | 0 0/0 0110ا0

 يديد نوي نايم

 اذ ىف تضيف بيبا

) 

 دبع وأ ناملس سأر ىلع ةفقاو ةيراحو قدزرفلاو مهف مجنلا وبأ ناكو ءارمشلا ن ارم ةعادج ادعو
 ىلع 3 ةيراخا هده هلف هرذعف ف قدصو 3 راش ةديصه ينحبص نم لاقف هنع بد كلملا

 | هتلمل أف هك ل لوقأالا يناف لاق زحرلا نودع ةنأ ؛اءطقع ع ءاغل محتل ا نا 0 كالذ

 ءا ةدعلا ه4هعمو هيلع لخدو حبصأ 7 د امتع ثا ع يوما قاع + ىعوزام لا هب درصق

 هل 5 ىلا 1 1 د 0

 فيىعااناو قزرفلا لاو هآروام قر "اق تبلا اذه ق تقدص تنك نا فق تالملا دنع هل لاق

 هدلو ف هدلو دلو ناماس 35 كللملا كنع لاق 20 9 مهلك ةعإ 7 هدلو دلو ٠ دو رضع هئم

 ترزق تاق هل لاق هنا ردا ه لجو نه ( ين لاق ) دكئموب ميلغف لاق مالعأب ةيراخا هيلا عقدا

 ندر 53 نيب وهئدب 2 ةيدأ انلا ام مدقق 5 هرأا عفدو هاو هل تدرهو دقق رس هل هل

 دنطا نم دعا ئرسفلا هللأ د دنع 0 لاح تملا ج رلا .لعنب كس :طاثعو ر و1 لاقو يلجأ

 نيت ع را اناس 2 ال وه م تبيلا ل 1 توم لعخل ع

 اهنح انو مداح يد امفكدن ءىه محنلا ينال لاقف ناتطوف كرا أَ ا ملعو اهرذد ناك ةليح

 م>لاوبأ لاقف كلذ ىلعر ,دهام هللاو 0 ل 5 ..طأ ن 0 هاا لاَقف هللا كاما مهأ لاق ةعاس 1

 1 1 زاهح تت د ع طزلات انس نمأ دو> تقلع

 طقم لع طق اياك * اغا هع نا قاذ
 للا او تدم ناك # يع اهم يذلا اهئاذأ

 طخ مو نطيلا يف زل دع طش 1 تدم راطش

 طقاا يفاعلا َخ شلا هم اك # يطمتلا يذأ ن م ءافش هش

 او مىورد ىلا جاتح أ يو 0 را رءلل لاقو دلاخ كدعضف مني طا كَ ايو هلا فاه ىلا هدب ا |

 ناهس نبأ ىلع هب يفر كارد رلا هده يف ور“ و ( لاق )ن وعلم نا ن نوحأم هن : لوا آل لاق ناب سعاب

 حيلف ن :.ع 1 ريبزلان 32 ك6 ةريغملانب 2 دحلاقدريملادب زي 6 رح ا لاق شفخالا

 ما ع 0 ّق كلملا ل ع 2 ثه ىلع مجتلا وبأ 00 لاق ريثك يبأ 6 رفع> 00 ليعمسأ نب ا

 0 0 أف اه || و ينك يا 00 و البإ يف 0 اعه

 0 تدمأ زجأ امو لاق هيلع 0 و تنبلا م 3 ملف م امه ا 0 2 0 3

 ا ع , راب دل رش ب حاصل لاقوهفاصرلا ن :مدخأر داو هقنعءجوب ماشه مف ةديصقلامنأو لوحال

 ا لوضف نءبيصا ن نا رش نأ طرا بدحاص ىانلا هوو م اكف اذه ىرا نا

 فضا ةفاصرلاب 5 نكي مو مجنلا وبأ لاق هريخ يف ريبزلا ( لاقو ) دحاس ا نبا ىَوُأبَي ىانلا

 ارك ناي هدنع ىدغأأو ل ناماس نأ 1 تتكيف ىاعتلا هطلت نإ ور و يبلكلا 3 ؟ نب اسأل

 0 0 د< دار ملا 2 ةيل ماشه مهاف ل لاق هيو توف دحملا يف 15 هدتع ىثعتأف



 00 ظ :ش ( #؛ )

 لاقو ضو مث هبررشق ب. هونأف 5200 سدح ينوتلاف لاق من |ولاق

 ىحح يذلا" تمم مْ * ينفع 0 طضاااخأ

 مهدشنأف مع دشن نأ 1 اأسو بر هلا زاحر اذه لاقو هناك. نع هل ماقو هيلع هذ 0 او

 07 ناكو اهب يمر يأ هباي, شحوو ديزأ فة

 اماعج ذا اهاعرم تبرق دق مجنلا ايأاي لاق مث زجرلا اخ ةيكر لاو غرف املف ًاذاشنإ سانلا

 لشمنو كلاميحامر نيب * لقبا لوا
 ' هباشت ارمكلا تاهه م حعنلا 31 هل لاهو م : نإ اع دز نب ةلظنح ن , كلام ن 5 0 ديارب هنأ

 نب 0 نب 5 تأ تعض نإ ةناكع نإ ةءاعأ 3 سد 5 نب 3-3 مد نا كلام ديو - 1 3

١ 
 ا

 لاق ثمح هنأ ةقر هياع مو هنبآو لحرنب , : 0

: . : 2 1 
 1 © لل هؤلك ىفعت> رشا ادا هفاحم نامصلاو جاف نيب مف عل مههيمح يمادحتف مه دالاب

 دحاو ةئنظب ينم اولذف دقو # كلا٠ نب دعس ءايحالاب عئرا

 دواسسالا دال لشن الو * كلام نبدعسىملا نيب قبب مف
 ل كو مث دعس وب م لحم وب لاق ساتلا ا نه برعلا ةاور ضعبل لق ىعمصالا لاقو

 مالس نبدخت نع ةفيلخوبا ( ينربخا ) ةبؤر مث محلا وبا مث جاجملا مث بلغالا ديري دعس وني م

 ناكف ذيبنلا اهل بلطأف ىدنع نامدتحي مجنلا وباو ةبؤر ناك يم.سملا كلملا دبع نب صاع لاق لاق
 ينثدحلاق ( ينامشلا وره يلا باتك نم تخسنو ) هنع هفك | تح ةبؤر ىلا عرستي مجتلا وبا

 ةبح هيلع الفتح جاجملا جرخ كاق ةيوار ًالاع ناكو لاق ىدئر ملا ةزرب وبا مهنم نيبرصبلا ضعب
 ١ >د:ضنهض نال للا فعل 0"

ْ 
 1 . قدزرفلا َلَوَو كلذ ىلع لديو لاق

 هلوق مدشنأت نوءمت< سانااو دبرها فقو يح اها>ر داحا دق هل ةقان ىلع زذ> ةمامحتو زخ

 يبا للا لئا و كب 2 00 1ك ->ر ءادق مم غو ةعيبر ام 0 00 27 0 هلالا نيردلا نب دق 7

 ل 0-50 رح يق 2 لاق سانلا هياع عمتجا دق دبرملب اثوجهب جاجعلا اذهو سلاح تنا هل لاقف هتيب يف وهو مجللا

 ءامنطا نم هيلع 0 دق ان ادعط الج يغب لاهو هل فمصوق هن وه يذلا هيرو هلاح يل كنه

 فدو 01 0و يرذالاب رزاوا 2 1 ىلا اءدحو هل لَن ,وأرمس 00 هيلا لمتخعا ءاح٠

 5 1 0000 لاو جاحعلا ن 0 ن5 ال و لب ذومل ينأ 15 ح قاطناف هدو ن 9 0 هماطختح

 0 جاحعلا 4:ع دعا ءايو اهعيشتي ةقانلا ٠ نم ودب للا لمد 2 5 م اله>و باقلا 51 لي نإ

 سانلا قاعأ * 0 يناطي 501 هناطمش مس 4 هلوق 3 خاب اذا 7-5 كَ رطقلاب هل>رو هباسا د كادتسفلا

 تن نا يدل لع لاو ) ور< يبأ بان 5 نه تذعساو 7 ه4نع جاحعلا 0 تملأ اذه

 | اموي كلملا دع نب ناماس دنع لاشو ا كلملا دنع دنع ناك هنا مجناا ينأ نع محلا يبأ

 0 سلا تا تس و م و و و سس يوب م ب بس و و وع تح رو هوس يو وو حب يي و سيجو وم + د هدو



 راسها <
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 ناتلا يف :هرشنب فسوب نعاو هفلاو: كلذ دمع مهار .أ نأ تماعف هلثم نم اديعب قا ناك

 للر الو تدك لا قئاقحلا 0. ناو هعوقو دعب كلذو هب لْضفي هل 0 يخف رودلا

 داكيال يدهملا نب ميهاربا يناغأ نأب قحسا ن ءحصأ ن٠ ىنكو دادسلا ا اودع الملا

 ىلع ىل و حراطا قاارطلا ندم قاد“ 5 ريبسلا الا امر قوز الو توصام فرد ٍ

 كاد رع عم لطابلا لح ضي اك هيام اء عشنا عم كاذب مهاربال عن ا يغشاو قحسا بهذم 1

 0 0 لماحتلا اف نيتي راس اكل يل ع مل اهنال ال رابخالا كلت 7 ن

 تدربتساف لّتقلافاخ ولو دخال هلم ىلع يغش ن 5 هنأ ل ليهحتلاو مشلاو قس تل

 نم تاتكلا اذدع ىرح جناب ل 7 اراخا : تالدتعاو هتح رطار ك1

 ند تانكلا ردص يف يبغم دس ف لما 2 ير ام نود هو ا ةباكحو نسحتسم رب 7

 نمو ( هريغ نالت ع أب ام ريصلا ن 9 00 ةنعل رو هش ر ءانإ قدح أ صاصغاو اهراخ دس »

 ناكوا ممهدقتي نك 03 3 هارادع مهن مم 0 ع ا 3 ) يدولا تب ةياع ءافلخلا كار نم عد

 4. ا 4 لعو ىذذهملا تم 3 1 م ءانغ 0 0 0 أ مالسالا الو ة 4 اهاحلا يف يف عمتجاام لاه

 أهيعتص ف انا ن* هر 1 1 ةيلات اذه دعب 00 اهراجار

 تت ص
 يدتلا رطق هل ناوحفأ 0 4 ان ةنيتق رول كد

 قلو ليك لك ىو راسا + | نيبلا نع ىعواسل
 ادق اح اس اع نك را 4 ىرا ةلطف ال يدا

 يلع  ولاب كفر يدوملا ا ةياعل ءانغلاو ىلحعلا محلا ىنال عشا

 م هيساو 0 4 0 0

 0 هع 0 00 0 2

 يدل د نكن 43 نإ فان تع نب طاق نا .لئاو نب كت ىلع نانا عكا نإ مي نبا

 اناا مم ىلو الا ةقيطاا ىو نيءدقلالودحفلا مالسالا زاحر نموهو 0 ةعسر نب 5

 الاق أ يممصالا كلذ ركذو مالا نب نع ةزاحا يحمجا اتا للضفلا ةفيلخ 5

 ا ند احا نم نعلق ا 00 7 ونأ لاق

 " تلاَو 8 لاق هد 6 ينأ نك يملا الا سايعلا نه لدفلا ى د لاو ينبدملا ا وبا ينادح لاق

7 

 جاحملا لاهو #* ل و /| هل هلل 8 - لا 0 ىد زاحر ا ره 3 را

 .ريسمسا تمم سسمل تميم ا ا ميسا نا يسيل يي يب يبي ب ببي ب سب بس سس بيبي بيبي -ساسا٠ل شبس مميِمِيسسِبيِِِحِِِسسس سسي-يبيإ-بّب”ب ب امسسسمسللا سس سس سمسا ام سس

 0 ارفصتط» نرخ عر م ٍش هلالا نيدلا رح نقال

 | سا كف اان ةيؤرات هه لحم نم نايا لول ينأ نع اما

 | ان نوح دال كلذ ند كمنع فق مث ىف نو ناشف هيلا مهو سانلا دشنو ه روش عمسل
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 لوا يح ةرحتلا يف ىلع
 0 دش لق ء ارش مآ اح

 نوكيا نزولا يف طحش لث» 00 لل ىفنملا ناد دمت ل ا دج و عالي
 ا 1 نيه ل نوك. لخ لدقأ لن نوكل يح ىح يقاثلا ءزملا يف كلوقو مالكلا ىف اننع لك

 يف ثالث ىه و 507 عبس ريصتل ثال“ اهب تفطع يت يح يفو تا اي عبرا ةدادنملا اني قا

 لع حا نم ملا كنور اذه يف ساللاو اييح لوش يح نيالا ءايو ةددشملا ءايلا لسالا |

 ' كلا ديدفلا ادب. !الإ تا رجعابا ريخاع اروي ءااهح * يف نكي مل هنا تحاعا تفصأأ ول ع
 1 نيكس قا هلق تدز دقن مالكلا كو حم نك اساشلي رك ور رم لومحيال |

 تد ردا كريس ما كلوقكو ال اللا لف تاع مر ناهدعد لباق ١ رععل م 00 افرح

 اذه ىلع كل ريصي نم وأ هذه ة ه2 هاذ نك لا كردتتم ىلع توكسلا نال اهباع .تكستل:فلالا

 0 0 كلام كتم كلذ ريغ ةيراأل ةدحاو ةيزج يح رز ات أاماو'

 كنف 'ىل وق ن هادا كايتلت اع كلا ىدع 2 تذخا بيع الو هذ كيلع ةصشال ا

 ا 2 نسف اناجإ 1 كدلعا ناك ىذا كف رختللاو للظلا لع كي اذ بيلا رهشب |
 350 2 الاغ د 6 تمدح اذا كك نكلو اذهب نع ىلثءام هللاوال هءاع درلا ريغ نكي و

 نم هب ملكت ا نا 0 يمالك ناك مشت نء اند_ع ناك املف لد لاو دزلا . هب كلكم

 لا قا كلذ ةمشحلا مالكا ذه هل تاقف ىرا ىذلا اذه 'يِ يأ ىل لاقف ميدقتلاو مار الا

 3 1 يناو ينه فرعت امج غبر 0 هيف كلعزانا اع ادب رآال يفا - 5 نأ اذه كمالعا تدرأف ١

 0 ىلا 5 به فر 2 الا“ هلع و هللأ تدشأ ولو 4 بيحوم ىف تابسبلا#
 ص تم

 قا داهشالاو ا ا اد ا 4 كيلا رد -عأ نأ ديبار , احق ب هريصتق ئديفلا 0 ا

 0 رطظانم ةعزانم الا كعزانأ م ىنال كلذو يل اماظ نط تا

 ماع 0 ةسايرالو لحعلا اذه ع قع ىال هللا | 7, امدح دقو ةسابرل | اماو ه ران ٍتقانو هصخخ ن

 ىحي يا هكر تنكس قلو كب ينعغالو هللا كءءغال ىنت . ل بك يلي نا

 اة 31 ةقار لأ راد كسر ا و ماع كرام» قد هر هناف هللا دن ديمع يأ بييط دلاخ 5

 هياو>و ءادّتبالا اذه 3 امكاو هتححر كيف 00 ا هوو ةيفاعلا كل هللأ بهو ه>الع نهو هبارب

 سعب ا سا ا 0 15 نم 0 00

 . 7 ا

 ةتيانملا م ةعم لوعت سف 4م قحدا هالي ' راما“ ى ١ 00 0 هب 1 و مهار ١ وجو تاكو والا

 فور دقو ه.>اص فاصتأ ن نع اههم» 0 اغا نق نير يف نان 1 هلع با لع ا

 يدهملا 3 مهارإا فدر اف وص م ا.ءمهالك تدح و أمد قىر» امو 1 مهارإ 1 بهيولا

 ك0 م ل مم ام
1 



 اا ا1]ذ ذ ] ]ز ]ز]ز ]|0000 0 ز ز < | 6١00|
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 لوقت: نينملا سار.انو .روثملا ءاطاق كري اماق هنم رك | كفن دنع دحم الام هنم تطبتسا اهفو

 كمصخ محفتا ججحلا ا او لاو الا فرح ىف كيدي جن 1 * ةعاتنصلاب كتريع ىفا

 نعل لا 00 تلق ةيكلوال كم ةضف لسا |١ كلا حاجي ٠ 6 فكف كتحتَح لعتو

 لسوتم كلاوم. نو لبر انا امنا كرلع لت د كعراتب سعاد سر ا ا

 فاصنالاب كلذ. َنكلف .ةينق ءرطاس نم دج نا حل اهورطاتت كل ا وا 0 ا
 قو يىلوق ىنمم اذه لطانلاب قل درتل ةليلعأو ةطالاو ةحابال تاط>ا وا هني 0

 يلع هفاذه ىذلا تاتكلاَو يىلدهشي .يدنع وهو كب اتك ينءاحو رفعح ا اأ هيف كلع تدهشتسا

 هييشتلاب كيبعأل ت 2 نو كت رق تنك نا ىرعشلف ب ىدتحو هقام تتم سل ل

 هسيأ قحاب ىل دهشت كنال اذه . نمر ذتعا تدلو يق ريغ تاه الو نار ريع تاع كلل

 تاقو كب ىنم لهجأ ىلاذا تناف الاو ىدعا اع كيلع فكَف ةحح الب ىنوصخ نا اعاو

 كلذب نهي لف مدأ ع دا نوعرف عم يءوهو ةس 0 عم رانلا هللا رك ذ دقف امهعم ينرك ذن

 وحال فيرتاو يل لالا نم يناعاف سيلباو نوعرف مرك آالو مد الو يسوم

 0 ع نأ يريغ 1 مو ًاشحوتسم ًادحاو تيقب لفت ل تنأ ناق ةقداصأاب حت 1

 هيرك ذامالإ تدراام هللاوآل كافش هتموفتسا نأو كفاك هتمفأ ناو كني م كن زبك الع ناو

 ينود كل يه ةدحاوو لهاح ريغ ءكدتع انآ نوال كنال كلذ ريغ ىف تننط كيسحا الو كل

 امغارأ ىتح اهازأ.الو مهمتي مدسأ ىج اثنك ةيولو قراخج نم عمسأاللنأ لاا 3 ١
 لوقت نيدن اءمريصف نإ“ ءالغ كل اناك امنا كلذو مار " الاو كل ماظعالاو كريغ اذه ىف امو نيتيم

 اههصاقسا ع نع تضرعأواف ل 9 اطريغاناك نآو كفا اردو كاين داه اهاو كيف نالوقبو امهف

 كرطخو كلحع لمأو كب هش كلذ ناكل اهميعيف طارفالا نع كردق نه هللا عفرام تعفرو

 كلالضفو كيدأ ُق كل ا هللاوف تا ا نع ه.حاصو هم هل ير يدلا كلذكو كتاكمو

 كالذيف هللأ ا لوقا كانع كلذ اءملا يوني نو هلو اذه اذ كس ريشل نأ كلو كايدو

 كلذ تدرأ ولو هب امهوختل ت ناوع ل ل كب لال هيلا ترص ول كلذ ناو امال

 مي 2 1 اع كف تملا نوظد تاداك نال اع عم د كل 0 عضأ مل هيف تدهز نأو :

 يأو اذ مهتنم اولوت نيذلا م-يااوم ضع نم 01 ات :كل لعفت لولو كسفن ىلع

 5 رتخاف ءاوشع كاتاطوأ الو كتكتساع الرو كلحع هن ثأو هرمأل 02 نعل

 اذه هللا دبش تا الو اوك ى حا زذ الإ يف هتاف اب الو ًادبأ اذهب ان هللاو الو تا

 نأ تلمع كناف هيد يناجا وهو هللا هر قحسا ينأب ,هيوسأ يفا 0 ن. امأو كريغ

 الو ينم.هل ًاجردشا هاو كلا الو هنع لا يذر قدسأ نأ نيبو ىف لح أو عماج

 رسشيلا لظأأب ت تنأ هملظن اك عماج نبا لظأال و ىلزاك ا ٍِ دقف لة اس د1 ك1
3 

 الإو تا 3 قا )| - ىدح يش يف كلك اال ينكلو هو ل اع 3 كنك ال ينهصت نأ 0 نيلو

 كؤادتعا 'ى * اههشيال ى ةلا هرب اكللاو هلع 7 وأ 5 ىذلا دعا 0 كحسوام تا | ٠ ند ىوءسو



0 

 ترفظ دقف تلق م ةرظانملا نع ديرعتو ةحلا نم رارف اذه نا تننظ ناف هيف مالعلا كرو

 لدِيي أ لقاعل الو هنرعع هنذل موال اع ىماتي نأ رحال ىفغذيال هناف الاو تلقا ام 3 ترصو

 ند هللا ههحر ىنأ هلاق كت امأ و 00-0 2 هقدعل ىد 4م 0 نقلا باشاال هله و هد ال 1 لا

 ةياغلا ةعانصلا هذه هملع 3 هّنُو رعم 7 هردق ف رغإ ند 0 نم يري 5 نع 1 مهنا

 هنم يظح كاذك ت تاعح تا 7 لبق 1 ل ار امو كلذ 0 لاز ف قدص دقق َُك 1 يت> ىمظعلا

 همن ه.اع هاف 2 مولا ضع يفنيذرال : 0 ميسا نكي: ل نم هف 00 نأ الا

 هع جحو ع ةقاب ةدو# 0 ال ظفح ل ةفتخاو ةيحصلا لوطا ةباعر الو 0 هق رعم كدنع

 باوصلا تاخوب 2 هيلا 0 2 5 ىلا ينيشو 4 ينءضل يذلا ب ولا عضل ةهدعل 2 نه انا اه 9

 مدقل ةمادتعا الواى هالو فلشا طفح ينع كمفديال ةكانملاو لذبلا يف تدهحاو

 يفاع كتف ردم نم كا أدؤ تاعح ئَرا ق هلوقا ا 2 م و و باطت 1 ا الو 1[

 0 كَ ادؤ تامد> ع 6 قد نأ 5 ل هللاو تت اتا نإ تل ءاطنو تار نلثأ ع الا انمدي.|

 فلكحذاو كن كب رطال تح 000 ىن ت رفطظ 0 ناو كاسل ناو ين“ كالذ عمق 0

 نا دنع 0 0 هلا ل كاملا معا ند 0 نه رتسا"كالذا ناك كيلا
 02[ نفك 000 عشبال ينا كءادف 2 تاون ةنا نب ورمع دنع يف هئلق لوق نع حضاو

 رك هللا دوعا فا عم هيلع كربص نم بجتاو هيلا ر اخ نم.كل ىترال يلاو هلك ذو رك نأ لآ |

 نيرانيد هل بهاوأ نيد وث هوسكأ نأ كلذ ىسن و كني 1-5 | ْن هو هنم اذه ىف تءغر ول كلذ
| 

 لع> يذلا ه هلل نجا 0 هديرأ أ َّك تدر رم رك غابت 0 نان وص ِق تيس هل كوكو |

 ١ لطب كا لاسا اونا نس ليلقل لق 000 ا رؤصتسو ربع هلمو اذه كنم ىظح

 ظ ماظعالا نه ىدنعام ةلحو باتملا رثكو باتكلا لاط دق كءادف يف اميعو كءازد را

 0 اهاوس ف ىعا 010 3 مج 0 ال يتلا ةيحلاو كدنع امهامحا نأ كفاشلإ ال 0 لالحالاو'

 حضاو نب ل كلذ ىلع دهش و هب 1 نأ دحأ اعرأ رفالاو ةومأ لا كل اذ مأس لا ُق ةعاطلاو

 ١ كءارؤ تلمح تاهف رع أ لو 1 0 نكلو جا دكا تدي |: نه هب كل ديشأو |

 ” تكتمل يلريصو كر 2 هللا دم هللا ل نا ةماقتسأو ةك د>او كناف فوتس أو فواو لو

 ةمؤاشتيأو ) 4:مىهذأم دعل ميهاربإ باود ة هؤدعاس ا .| ءادف 0 لكي ىنامحو كلو ىمدقو

 3 5 ند ماكنا نا اماق 7 كلذ ل كدا اه هللأ يلاطعأو كيلا اهفوسأ الا | املع كال ردقأ

 ماشه عر رو كاباو ينءج نيلو الد: ند هللأ داعم مر «3لو 2 اذا اق هلقثحسل 86

 0 نم يدلل 2 كالا ردقل الالحا كلا | مال -1 و فكل اه 4 | مل ءايشا ىلع هندهش.ا سال سلحي

 ْ ىهمشلام ىلع كعب نأ اير ةوشرلا ايل ماع هب هللاو لفاغ هنع تنأو ضم كلذ لثع دادتعا

 5 ينافانءلع اهدورو ع فلا دئاوفلا اًمأو ا ميدل هل كلءحو هركتو تحي اميف تحيام هللا كان ||

 ظ هيف كدفاو 1 فريىعا و هشرتش 1 انطو هيف ىندحو الا ه4 ظن او ايش يندنتال كلك قناول :

 ستيفن

: 
ِ 



00 
 د ا و ا ب 5 ا ا هع طن تك لاق ل 0 تحتل نس سمع مس سس وج

 هم. نا ةنكمي مضوم برقا نم برقو هدب يفام كارثالا دحا رابكلاو راغصلا نهملاو تاعانصلا
 لغاشتلا ىلا اوءحر هريغ ينغاو تاما اد ىقَح ىغل مادام هيف ا ايهال هيلا انفصم لازب الف

 هل ن طفلا ةداهش نم اذه لثميف اذه نم يوقا ناهرب الو نوء.سبام لبا ]تل ملو هيف اوناك اع

 رفع :ن دعا( ين دح ) هل داية: الاو هيلا ليملا ىلع اهقرط بعشتو اهقالتحا عم عئابطلا قاشاو

 ا نكي ها قايل تناك مدتمءال تلق لاق ىدهملا نب ميهاربا نب هللاةبه ينثدح لاق ةظحج

 قداح تاق د جا رللا ىلخفات 0 هب 1 امأ لاقت ةعوعم ايصاوو ةيراش تاق 3 امو لاقف اهلثم

 تلق تانفءاق لاق بف فرط الو نيلأ الو ا محو ها و ةنون كم فاو تاق اذامو لاق

 ِت امرج ت تاق تاع ايه لاق تس امم ةهيطرإلا لوط انظر لمحم تناك هرم تلق !ذاع و لاق

 ةلمرح وأ هَ 0 .>ح هللاو ةعاسلا لاق لعف امو لاق حاضحضلا هحدق تاق اذامو لاق هاطل

 اميف ىنأ تبارف ناز ىلا دعاو تفل وا لك لما ىلا توجو لك ل نأ هتلاتف
 ىل لوةي وهو كلت ىتايل يف متاناا ىرب

 امج اعرب ةنويكم ل لع ه0 ام دش امد تاسست
 ارك ها حابفلا لبق ننس و6 2 1 بح وأ يمدد

 يف يضم دقف قحسا نيبو هنيب تناك ىتلا ةظايبملاامآف هترمك يتح حبصلا قرف امو اعزف توتناف
 تناك نا هت م ةلاو ميهاربا نداخ 2 يرام أمنه انوه 1 فرط اهم قحسا ريخ

 ساسعلا للضفلا وأ هساطعا باك 3 تمن كلذ نفث قيقُخ كلذب هل هياع بع اميق رذعو هل

 ْن ميهأرب 0 راوجو هطخ فرغ 5 يف قحسأ ا طخ نادك باث نة

 دقو طا كلذ ٠ ند 0 نك تناك ط > ناكول هنال هطخ هنظأو فرعض طخ هرهظ 58 يدوملا

 ءادتبا ههندحو ام ناكف هتيقب تذعسنو باوخلاو ءارتمإلا لو 6 بهذف باكل ل بهذ
 َن

 قق دمسو 0 كذا 0 عضاو 0 رح للا كر 572 ف 0 ادؤ تح تي قحسأ

 بِخأو ؟ اوس همعل لبا نم هللا همر ينأ ىلعو ىلع دحالوأ هربغ رخفب هل لعو كلذ كدت“

 1 أدق تاعح َِك 2 0-5 هللا ا ذل كلذدب هللا ىيلش نأ لش توك نأ وحر و نوكي نأ كلذ

 ا ل اف نيكسملا انا اما ءراذتعالاو اهءفد نا ةةيحاخا ٠ نع كود هللا لح ةعادصلا

 كلا ك1 0 انكم لالا اهنا 0 طق ةعانص هف نحن ام ذذعأ

 + كنأ ع دو ل 6 ناك ذا هب ينايعل ن نأ دحال زوي الو دن كلذ ويك نأ ىغ.اي سيلف

 ناك ول امهم عت تافالاو كلذ ىلا 557 بضغل الا يناءضو ثيحم قراخمو هر ىنعضلا

 كيف وأ 3 ةينصأ َط ىلع 8 ماييس ةيلختوأ امو 0 حل رلا 5 دعل ترب 1 كك نكولم

 ىنهولت 3 أاههعم ف املا يفإ ره ا ا وأ امهادم كدنع تاو طا فمكفا | 5

 4 ضعتمأو ةيفاطخلا ند كك ه ءائعلا نم ىنأ ناو فرج قطن الف ىلا لا

 نا ير تأ 1 ينايس 3 آلا كءادف تاعح ا _ء همولع ن 1 ها كيلع ىف نم كاتم

 5 ر نم بحأ يف هريصا ىندزو أ ا كَ ادؤ تامدح 3 تا 1 5 َُك ريغ باس 0 كا

 هج صمام و



 0 وطا سم اءاككف م هأ ربا كسمأو ايف ىلع ىاثلا تعضوو ترضحأف |

 هتعيرقع ةرظنملا با برعم تودلا ذا تح لواطتو هتباد ىلع ةرظنملا ىلا مدقتف مشاه ىنب

 ىمح قروز اورقوأ لاق 0-00 ا ال لاقف م 0 نع ةناكرللا: هديا رخل نإ ثرحلا

 50 ءطا هللا دعونا ل د لاق نؤئهن لع 0 3 2 اءا> لاعب تفرصناف رواد

 نه وه مهاب لاق هن عاشالاو ع لكلا 0 ىلا جرخ دقو ىدوملانب ميهارب ١, لاق لاق لعن .

 لمع هيف نيديلا لمع نال لاقف كلذب لبطلا صخ يكول ليقف اهجاو ' ماتنأ زوجال ي هلا تالالا
 اعانرا مقواف كلذ فيكاانيرب ل لا دكر نيل نع اعف ةتداسلا 3 نم دب الو دحاو
 نيمالا هل لاقو لاق راسيلا ىلع نيعلا ةدايز عضوم انيرب كلذ عم وعو نوكي هلثم نأ ن اظن نكن
 الو طق ايان ف ىلع تءضوام نيب :مّوملا ل لاق يمن كلا را ا اي هنأ ولذ ضع و

 هيلع ىدب مو ه1 فان 0 يد ىلا ىلا وك نمت ةنالغب نيش مولا يو نكلو هعضأ

 نم راس عجاف هع هه

 لاق 0 دل حج إف ًاضرأ نورهنب 9 ا 3 ( رخو ) طق هل. عسل هنأ ىلع رضح

 يل ينغ اذا يدهملانب ميهاربا ربآ ناك الاق يعاشطا هللا دبع و هللا ديع نبهللا دنع ينادح

 املاله نورتست وأ مكفك أب * اهموجت ءاملا نم نوسمطت له

 ميت تناك لاق تا 20 لاق ا ا قدح لاك نين را عار ! ندم ( ينرخأ )

 ليقثلا يف مث ايدو 1 يدون 0 ل ل يديني ةسلاح اح موب تاَذ ةيماث طا

 يد ساي مص حال مي 0 تلاقك هدرعلا نأ ميهارب 1 8 ملا راشأف ##ئ هقرأوط ين ند رثعل 3 تشيإ 0 لوالا ا

 ميهار ناك اياد ناك املف ند 5 لاقذ هذذ اد ديرت 1 توصلا يدش 9 هاربانا

 ناديملاب |[ 2 مهو 2 5 لسالاب ميهاربا فرصناف هيلاع هسا 6-6 مهتمملا ساحب 000 |

 يراوح ضع ع توصلا اذه ح رات ضو قيرطلا ىلع ةقايشم اط ةرظنم ف شو اماع هقرطو |

 را

 كد الب ءانذخادق لاقو |

 00 اعدم

 هقحاول تن>> رأم حالااذاا وده 3 ةقرااوط 8 ن١ ريعل فيط باي ل

 هقفارءمرد 00000 3 هن ىشملا نان كل

 هقراعو ةطانعا هادم »+ تب ْرِفَو لع وهلا طاسام اذا

 نع اهارحم. يف رصنلاب لوالا لبقثلا نم طسوالا رددقلا ن. هنو درعمل ءانغلاو يريدللل رعشلا |

 نا دن ناك لاق نهاط نإ هللا دمع نب هللا ديبع ينثدح لاق |

 نوره نبىلع ( ينريخا ١ يءاشهلاو سنوي نع رصنبلاب لوا ليقث فيفخ كلام هيفو قحسا |

 لثم ءافلخلا سااجمب هارا تنك ينا كلذو ناهربب ءانغ مهاك سانلا نسحا يدهملا نب ميهاربا

 بادكاو ة كير كيال ا 3 نيف رمه" لاو ا اغلا ٠ ن قى - با وصلا 0 21 اذافا ي ىدغل من مملاو 0 ا

 -ريسيس روما ووسج + ٠ 1١
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 ينعاب 9 يب مههدلا يوه # يم تبهذ 0 ,دلا نم تيهذ

 0 امستحا اههستحا ناو * ةسيفن اف كبأ يسن كبأ ناف
 0 يدهملا نيميهاربا هلق رمشلا اذهو يطسواب ليقن ينا ا تحارإال هاضلاو رخل
 ركذن ال نأ انطرش دقو ليوط ريج كلذ يف هلو سدا نم دلاخ 2 نبا دخت ن ىسعدلل
 نتلخ نم ناك الإ راحل
 ىاس ف تافو ل هم تا د ةعل 35-5 ل كو ى-ع ىتلفاو ظ

 لودي ةديصقلا هذه يفو ءانغلا

 ميهاربا ع لاق نع هاربا نب دم ىنئد + لاق تيصالا نب ركب وبا ئتدحلو ىهاط يأ نبا لاقل

 بثو يت> بر اسف ديز ابأ ينك ىهاطل ب 0 ةريضكو نّيعاف نوماملا دع انور ل نا

 تلتفولو هللاو لف را اهلا لسن اركنم نو. املا هيلا رظنف هلسقف ٍميهاربا بوث فزط ذخاف

 ضد جمس لاقي نا قلع تصر يبأنإ لاق افرظالا تيبأ لاقو نومأملا مست هيلع
 مهن نأ نحلاد دا رافت 3 0 يدوللا نب مهارب | عمتجا لوش اناا

 ءانغلا مهارإ روشل نأ كلذب ديرب نسحأ ب رعلا هينغت توص يأ 5 0 ةف مهارإ 3

 نع او كل يأ 8# تفاركمل !١ ذأ 6 0 عم سا ررالاقف هب رعلاو

 ةينغم تنغ لاق محنملا 2 نع يدح نع ف (قريخأ) اذه: نم ”يشيورسحا ناكل

 هل لبق اذه كا هاربا لاقف * اردحس تدغ اقون ي يارا * رضاح يد 21

 ( يبريخا ) ديصلا 0 حلا يف نوضع ةطير نب ىلع 0 ترار لاق ريمالا اهم أ ةجيار 5 او

 تدحرذ 0 تاكا ضع قدح لاق يزتعلا ل الع ندا ن؟دل> لاق ىلعز نسحلا

 يف هن عنص دقو يدوملا نب 0 ينعي يديس ىلا ًاموي
 ئدتشملا 0 اهعئا كاوسف #* كا . 4 1 اذاو

 ردكع اهادن . نسل نيد. # اهنممتأ ةعدص تءنص د ٌْ

 ا ةيمحالاو ةير 1 0-2 طب وهو ن فكم را ادلا ىمقأف ح معصشال هب -- ورانل ةيراحو

 0 1 يتح اهيلا راع اهئاكب 0 ادق طق هيه رحأ 5
 صصعم مكي ويسير 22االل ا ساتان يت تت تاتا 29تتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتت_  تتت7تتت7ت77 بت تت 7 7تتتتمل7ل71ا ١

 00 دال 2 هلي 0 0 ينع : لاو 0 قدس 0 1 2 0 ا -

 وهو ساو : ينآل رعش يف سرا

 نكسلا ىلع لب اهلعال * نمدلايفحوتلاريثك اب

 نكتساف تيبحا اذاف ه و 0 0

 نال ايدلا تا ع هيطبخلام 9 8

 ةباغلا 2 _ه نا يت ١ ا دق نيئمؤملا عا هل م .هار ١ لاو قحسأ لاق راند فلأ ةناماثب هل مأف

 نادخح ىعورادقو قدس 00007 ل >الا يش له مهرد فاأ فلأ نيرشعب |
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 دو هر 2 يدوملا نب م ها ربأ توص ص يتح نيثغف انيلا

 اني ند اهرمأ * انالب كي ددح

 ما را ل ل رة اراع [رط قحسا ترطفق لاق قاتلا لقلا سالو
 هيفو هزيم رطاق قس 9 يت> هريغ ىغأ ّك عجأ انموب انتوص لزب ملو هتءسق ةدوحو هتءلص

 انبىلدف انب يني قحسا ماق ةالص ترمضح امو الطر رشع ةئالم هيرشي ناك يذلا شءشملا نم

 لزب لضفلا نب دمحم ناكو لاق توصلا ىلع نيلطر ىذدس نم برشف هزيم رطاق ينه دقو ةمئملا

 ىلإ هللا د..ع لب وتحلل لضفلا 00 لم زرو دقو يدوملا 1 لع لس قحداو ءانالثلا قوس

 ثا رسل اذه هن

 اريسي ندد م د يالي بملا دددح

 أريخص لح ذا ناك نإ امدقو بحلا رك

 ا اهلدأ نك # اثر تملا للذ

 ارورمسايفام رح ريغ# ىبلا ب> نم ىل سيب
 نب د.<ىند>لاق ىلوصلا ىح نب دعم( 0 لق يلا :يدبملا نب ميهاربال ءانفااوورعلا

 6-5 ىدبملا 1 ميهاربا مل ىندع نب دمحم نب باهول ١١ دنع قيدح لاق داح نب ير

 كلذهيملعأو هيعواطف 'يثا كدا 0 اه تلاقو ةليمح ةيراح هتءدخمم تاكوف ءاسناا نم هلها ضعب

 هسفن يف اهرادقم لحف 0 تأاق ام هءاعت الو ماظعالاو هسا ىف هج هفوت تناكف هل عسب ٍى

 لاف هيدي نيب ضرالا تايقف اهدي ا 1 نأ 8

 هيتاقم نم عفاش * هللا ىلا الازع.از

 هيد تلبقف 4ب أننا , د تالح اأىذلاو

 هيلع يداسح ري 32 7[ اه تاهو 0

 ا 000 ى هن ضلاءازج و فضالا
 امون ىدبهملانب ميهارب ين سهاطينأ ّ 5 لاقو جزطا هقيرط يف نط كلذ دعب هيق لمعو لاق

 هركش هنع هغابو هفاخ ناك دقو حط صمنوماملاو
 ينءاهب يلوو اهنع يبرهدلا يوه * ىنم تبهذ دقو ايندلا نم تبهذ

 أسفل بطق 0 5 دب ىلع ميهارب الاي كيت نعزي ال هللاو هل لاقو هعمس ال نوماملا هل قرف

 0 ل و لدعهبق كيلع دهشت ان ع نآالا كنما دق نضو لح هللا: ناف

 هلل ا طاش أ

 مد دولا |ده ةثف 00



 عك

 0 نينمْؤملا ريم 1 لاقو امئاق ميه ربا بثوق ءانغلاب كيلا هناعإ ْن ا كلغد الو كدك عدت الو

 ١ :”دح لاق يك 5 مساقلاو نيسحلا ( ينربخأ ) هنع ضرعأف 5 تلو تاطتسل هذا '

 مذاوهلها 0 نءطاو ءانفلا 50 كل ىفأ نع نع يح ا لاق دواد كان نب دمحأ نب ريرج

 يم« وةيسامملابابب هب تقحاف يي 3 مالا || ةنيد«نم هحورذ دنع ىلإ م دتءملا هححوق هب مهدحط

 يدب نم و طقس ىنلهذا 0 مدل تدق قر ؤزلا ل لق 27 يمالغ

 كطوس تاه يمالغل ت 3 َتاَقق 0 5 تالا وذ ىف قنعا دقو تحتحا مث مت هب رعشأ موا

 يلاتاخدو يه>و يف ناب يت>- كحضلا ىئياغق انغلا اذ#ه تعمس اط يدب نم هللأو ل2 لاق

 ند ن الا "بوتنا لاقق تلك هللا دع اناا تاك هناامىل لاق نار1 كلتب 'مصتعملا

 0 ناك م هاربا ىمع لاق كننغي ناك نم كلذ لق هل تاقف عامسلا ىف الع نمطلا

 ان ام 0 ام دعب 0 رسشنا * صفح ل 1 نمليوطلا اذه نإ

 اذه يف هنعد ال هللاو ىلإ تاقف هيهذم عدب ال هن | يعا يناف هللا دبع وبا هعمسيل مع اي هدعا لاق مث
 نع مخض لحرب تادعو اهرخفب تزف دقلف معاي كردي ىلع هتبوت تناك اذا اما لاقف هيلع كتملالو

 | ينثدح لاق ىجحاطلا هللا دع نب ةحاط ينأدح لاق رام نيهللا دبع نب د ىدح )انش خل ا

 المج !اوج ي 0 هيف هاب ناأ انا كا نك لا 2 نب مهاربا نب نيسحلا

 نسحا اناو تاقبط رشعب عماج ن نبا نم ءانع ندح | يصوملا هاربا ناك لاق اموب هياع تققح يي

 لاق مث لاق تاقبط رشم, ينم ءانغ نسخ أيده نب مهارباو تاقبط رششعإ ىبسوملا ميهاربا نم ءانغ

 ريطااو ش>ولاو سنالاو ا نس>ا يدهملا نموهارباو اود 5 ءانغ سانلا نا ىلإ
 لاق يع نب ىلع نب دمحأ نب دمت يف ”دح لاق محلملا نوره ن لع( ىدح رام انوص

 لخدف اسلغم امون توشا لاق ا نس نإ د# ىدح لوشن ى + نب ىلع 2 0

 ند ديا ناسن ا امدلا و لدخدي تلقف ةادغاا 5 نأ ك0 قدا ىل لاةف الغلا ىلا

 تامر ٠١ ىج٠تامح دقو روكا اذه تركب نا ىلع كيلا قوشلا ىناح لاتف لذ دف قدسال ا

 0 0 خيملا يف ام هتلاسف يخابط توعدو الهاو كب احم لف ل ماقملا ىلع

 لح حابطال تافف فعالا هئاه ءاذ ريغ ا ام لاو ا جاردو جهاب طو ىددح ك8 مه

 قحساريمالا لو-رلاقف ييجاح لخدف اناجتو سانا ىلعو همم لك آلا ىلع تاعو :راقشل

 قحسا يللاقف لاق ا لضفلانب دمت يلا هب هج و كذب قأا رف اذاو بابلاب ميها ربا نبأ

 ذيبالا عضوو هيلا يراوولا جارخاب مداخلا ىلا ت.دقف لاق لخعتت نأ يف دهمحاو هللا م .

 ا

 ناةقفص سانلا رق نأ ىسش قف تاق البل ترس املذ تكرو ت>رخو يات تاو ل3

 ديرامئردإ:الو يعمل, ها ان وسال ىلا 0 درعا ا نب ودمت
 ينتدجو كنالوقتف يضمتو اهرد نيثالث ذهبت تاق وه امونة رج يف كالله قئارذا تانن 1

 ةركلا تعارسا قمحدا ىلكاقن تحرو انحفل سلا يد كا را لا تق مع لاق ءاود براش

 ىراوخلا جرذخو اننأش ْق انني اف ةهحم تاك افا لكلا أي ناكو تساحف تقفو لاقف تعئص اع :«ريحأف

 ( نعسان ب ياعألا 250)



 ش 5ك ش

 ينام نع كذب يف افاك يدبملا نب ميهاربإ ًاران هربق هللا اشح نم لاق هلاق نم تاقف هللاو ال لاقف
 ثرحلانبدمت ينأدح لاق قحسا نب داح انيدح لاق ديم. نب ديم ( يريخا ) يدب طيشنل هانإ

 نينغملا بان ق الذتم هياع لخد هءدانو يدهملا نب ميهارب 0 روما ىضر الل لاق ريخشب نإ

 00 ل نجأو نسل لخدف ةيكتما نع ركلا باس يم عزت لاقو كد : ءار اماف ميزو

 ىنفف قراخم ادتبا مث علخلا سبلأف هيلع ملخي
 هس وص

 000 كل را < ده الأ باك نم نيلخ
 سكت اهلهأ نعواهعدغةادغ * انيعم ناف اهاروز مويلا نم

 ميهاربا ينفف تنأ نِسحأف ًامخأو ءاسأناك نا معاي نومأللاه لاقف تأطخأو تأسأ ميهارب| هل لاقف
 نيب 5 نينمؤملا ريمأ اي ميهاربا لاقف نسحأف هداعأف نآلا هدعأ قراخل لاق هنم غرف املف توضلا

 قراختاب كالثماعا لاق ُ قراخم ىلإ تفتلاف اهمئب ام ديا ام لاق ىمالا لوا ىف هيو نآلا توصعلا

 هرهود> ىلا داعضفت اذافدبوا لاخ رايغلا هيلع طقس هلها هنع لفاغت اذا رخافلا ىثولا بوثلا لثم

 00 دا يدان الا ركل ةراق يقدح لاق ةمادقنب دمع نرغج (قربخل )
 هناقار> نم ةقارح فرط ىلع ل .شرلا ىدب نيب ت0 لاذ تر يديهملا نب م هاربا يالوم

 تسدلاو هثبو ىند حر اهثلاو نفسلا نودع نودادملاو ةساقدوسلا ىلا اغاب , دقو لسوملا ديريبوهوأ'

 هللا لوسر 3 5 تاك كل قا الا 5 نا : "ني لاق م ةينه قرط أ[ دل هجوم

 تاقءامسالا ل ام لاق نيئمؤملأ ريم يا نوراه تأق هدعب 'ئث يأ ِ لاو - هيلع هللا ىل-

 اذهمؤشب هلت اقف نمحرلا ليلخ ميهاربا مسا وه سيلأ اذه لوقتأ دام لاق مث ينرججزف ميهاربا
 رمعيمهناءرج ال لاق 1 ىلص يبلا نبا ميهاربافلاق رانلافحرط ءاا نم ىتا مسالا
 يع لاراب كنار ةروالا بار يفناو م 0 همسأ ةفرح تلق مامألا ميهأ رباف لاف هلحا نم

 نحسلا هللع طقس ناسح نب | م.هأ رتاةمعو 0 تا وباب .او ب ديأ ولا نب ميهارب ا

 أ اموالظ هوأفوذقموأ !ورضمهتيأر وأ 58 0 لالا مسالا ا يمبسل 15 هللاو كاكاو تاش ٌ

 مها ربا اي كليو داعأ مث كليو ميهارب اا له بم دا تدع مالكلا يضقن | ام م

 آتنا او سلأ اذه دعب يش كلىتبأ هل د كاذق دم هنا رلطن ضاعاي ميهاربا اي داعأ مث دم

 كم .عونأ يف 3-05 لاق هاغدء> ) ينادح ( 4 اع تقفشأ قد هللاو كدعضو مالسلاو ميهاربإ نم ءاكأ

 ىو يقامب هل لاقف برششإ وهو 01 لع لبس نإ نسا لحد لاقدما  نش ضاق هلا
 نأ حب : نم هل لاق هدسإ ءانيحاف احق هما ند هلو اع دق يو تبرشالا دمت !أاي كي.لع

 دز مهنا اذاآنا 20 2 3 ل ايهتغن ومأملاهل لاقف يدهملانب ميهار .اىلا هلأ مو افك غلا

 هب عقورس هنأ ميهار 1 نط 2 كوماملأ بضطغق طال الأ 1 ةادوسلا و ٠ 1 ناك أمل 4هب ضر ءل

 كالو تدر دس ةأو هريغ كلمد نةح ام هللاو هءعنل هللا قاخ رف 1 . انفك ألا تنبأ هل. لاق م

 هب ض رعت نأ هيكل هلوقل كننع هللاو توفمف 5-5 هللا كسل ' المف تلعف هنع توفع نا ىل لات

 - اج



 ا 7 دا د 7 0 اي ل 7 بوزيخم# هس ها 2-0
 0-0 - 3 2 9 0 1 6 تب 5-7
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 ّىَ رماو تكسو هس تباطف تاره ثا“ أهعم هيددرو نيئم*وملا ريمأاب 0-0 تاقف اط عقو ١

 قيحادنك. نب قحسا :نيدمم نب ناخرط ناف اذه لثم ينقمل دقو ةظحج لاق مهرد فلا نينالث 0
 : وهو هتدنع أانوص نسا

 ترحم الف ةركشأ تك ١ © تيرلا نياغلا اناا
 بيطلا يئاد امعاو 0 يادءافش يغب قلم

 هددرأو 2 ري اهيلا ددرا 6 تنكش ىل راح هلرهز ىلع هى رات 8 ا لاَ كمر ةيلخو

 امل عّقي الو ىنم هذخات الف هسلحم يف نوكي نسح "يش لك ىنيطعيو يلع علخيو 0 وهو اهيلعأ
 توصلا ذي بدسل يف زطعتام 0 نه تدمحع“ 9 هللاو دق ريمالا ا ل روش دعل ناكاملفأ

 اهءلع كنم 1 يبا الو 1 تلقو ىدوهملا نب ميهاربا ثبادح هسسدح 7 ةرهز هذخا نأ ينامعا دقو

 لاف هليح هن ل هلوقا مادبا دخلا كنا مدح و م أعيمح صاخب و ١ 06-2 هل وة 6 انا هللا

 ميهاربا نب ى' : هللأ 4 هه ةداكع لاق ةظحح ) ىندح ( اذا هعدف 7 نب ثركعا:ن ١ 0 ينندح لاق

 نوماملا ةريض# امو يدبملا نب ميهاربأ ينع لاق ريخشب

 ساحلاو عاسن الا يذ ل>رلاو 0 0 اذا حاصاب

 يسعام لثم حصتو اكتر * هعطشم تناف راهتثلا اما

 دقو لوأ ليقث هيف دسملو لاق يءاشهلاو سنوي نع لق“ فيفح كلامل ن نك نيثيبلا ني ده قلا

 كلام نحاالاو ريا يف يف ريخشب نب ث ران دمع لاق جلا ىلا زاهيه داو 0 1 مو# تسل |

 مها ربا يلنطفف هذ>آتبهذو نومأملا هنسحتسافلاق ربخلا يف اذكه هرا صق ن 6 حبسا ناف ||

 ب وه ام تملعو ءانغلا يف اهامعي ناك يتلا هدناوزب 00 صقشاو ةرم هيف دز لعجف

 ىلع قلن د أد أ عا نأ تدار نا |-ىدين ناب نوماملل تاق ماق املف هك

 د د#ت ىلع قلا 0 |اي هل لاق داع اماذ لعذأ لاق # سنعلا يماضلا اذاي حاص اي #

 قوعالا كو ساما يمنا ريغم ةينفي نآك 5 لع هاقلاف < 0 صاضلا اذاي حاص اي #

 يقامدل تلف هلزنم ىلا هتثح مث جرخو تح رفش هب سانلا قذحأ تناف نآلا م ميهاربا | اا ىل لاَقف

 كاع كل ىلو ىلع ل# ةفيلخلا و ةفياخلا وأو ةفيلخلا نبا تنأ كنم سجحأ ضرالا

 نويل يناةيتساام هللاو كنم القع كي اندلا يفام دهم اي ىل لاقف توصب كرئاك, الو ءانغلاب

 ينطاغف كلذل يفاةيدساف هاوس ن م هدّقف ائيش مرمللا اذه ن نم عمس هنكلو ىحراةلس الو لادح

 قرطاوةمسل سانا رقك | اذهدكتاب نودالا لا ١ د ا دع نومأملا ىلع ت تاخد املف هلعف

 هي نضىذلا توصلا اذه عدف همحر عطقن الو هنع انوفع ا نأ نلع دكت ال للا مث ايلم

 000700 عد ذأذ17 171 ذ ز 7 ز ز>ز ز2زة2ز2ةزة ةز>ةز2ز>ة 0 0زة2ة2زةزةزةزةزةزةزةز>ةز>ة640020ي0ي0ي0ي0ي0060ا

 ينثدج لاق هيرو رهه ب م املا كَ 5 ا لاق ىلع نإ نسا ) ينثدح ( هللا ةئمل ىلا كيلع'

 لئاقلا تنأ كلأسأ هللا, ليعدل تاق لاق ديزي نب دمم

 باك مهئمانو امو. اويسحب اذا # ةييءافيالا فتك لا كلك



0-0 
 0 اا اما اسست مك

 كلذ ىلع ٍيندزي و 0 ىللاقف كلذ ىف كد :ءاف رو كب قل يفو كيف 6 دق نمانلا

 قارالا ديدع مهاربا ناك لاق هيبا نع عيبرلا نب ١ لضفلا نع خلا ادع كلا ١ (يربحاو)|

 أ نس هل لاقف مونلايف ادع يأر هنا 1 هوب نومأملا ةايقي هع هللا ىذر كا ينأنب لع نع

 تاقو ا اهرويعل يف ءدقَدي بهذف ةراعاف انثح ى يي انيشش لاق لااط ينأنب ىلع هنا هريخأف

 فدوباك ةغالب باوحلا 0 3 اق كلم أن 0 مالا اذو يعدب لجر تنأ اهنادل

 هللاو دق نوماملا هل لاةف امال امال كاق نا لع يقدازام لاَقذ كال لاق * 0 لاَقف هنع

 اذاو لجورع هللا لاق كلث. بواجيال لهاج كنا كفرع لاق فكو لاق ا خابأ 3

 يكوكلا (ينرخأ) كدا 8 كندحأ مىنتيا لاقو مهارب ؛ لخشل امالس اولاق نولهاملا مهم

 - نيم هذال تلف لاق لع يدبملا ب مي هاربا نب هللا ة ةيه نع ةماتَن ١ لضفملا ا لاق

 ناف همظعتال معاب لاقف كلذ 0 ء ادف هللا ىناعح لب لاقف كءادف د نك نيئمؤملا ريمااي ا

 نم اع قرضا نع الو مادعف يعزخم نم 50 .-الا عم يتايش ضد لو در

 يبأ ينئدح لاق يدهملا ن ؛ ميهاربا نب 20 ةبه ينادح لاق ةظدد> ( ينادح ) مونم يدعل شاع

 ل سمجب7ب7َجب ب7

 هتنغف هن .ئغأ نيمالا ىدي نيب ًاموي تنك لاق
 و6

 سس ورح

 باكرلا للَو تاواذاو“# :اهمامزن ةراط> ف

 تاللص ةمدالص محك د مسانع امخلا يعرت

 ةشئاع ٠ نسأل هنأ طايس نَع يف ١ لاو 1 نا 1 نأ هو رد ”ةعئاأط نَء يناأسو نحلل نسحتساف لاق 1

 او ولا نه تونا نيح هلوسر ينافاوو كلت اتتليل انف ةرتصنا مث هزوابجال ه-اع برشي كرا

 َّة ءا
 وااو تداصف ىلا تركرلا ريغ "يذل ةالصلا كدعل لف نال معاي ينام كال لو 9 لاف كاتسا

 0 ل اهلف هيلا ت تكرو هلوسر عوجر نه أ انو> يناث 0 يح 016

 اهاظح ناك ةب اص 0 سمح 0 هادا اا تاخد املف * اهمامزب ةراط> # ينايحم معاي ظ

 وهو ا نان 2 املع هقلأ معاي ينايي لاَقف دوعاا اهدي ىف َةوَلْول اهم 5 ةياص ىلا تجر اف ظ

 ناكعض وم يفالا اط موتنا دووه اذاؤ هئئفقأ هن قلن امرمأ 0 لق ع تك اذا د بارسشتل ظ

 هتملا 0 إف كالذب ينم اًقيةح لاك ةيرسأ اءاط اط عشب نأ ىدهحأ تدهش 08 أعص ناكوأ هيف

 ىلةما كا دا م تش لاق مركس دقو اهي ءلع لبقأف أب ءاع هردعتو اهزضا ف ىف ار

 اننيو حفطت هةلاحدو لاق هل>د ف كئاقلاب ل ضم 3 ةئلاثلا ةرمايث هيدا مل نيل هللا دهع لغو ة هرد

 هلوقا م هلوقتال ةيراذلا اذاو ركس دق وه اذاف ةصقلا تاماتف عي رلا يفكلذو نيعارذ وح اهئدب

 تكارب وهنلغ هينغا تنك امع ت كلَلدَف اهمديف كرب داو همول هن لع صخن ديو 9 هاد هللاو ةهدذهتاقؤ 7

 ىلع اهيف هديعأ تارص ثالث ا يح هذدرأ تامدو هلوش يس تناك م هتننغو هلوقا تئكام

 ناك ام يلع هتئئفن الا هاه اط "تلق تارا ثالثلا تضقنا اءاف ده<حاىلإ هديراو هلوش يه تناك ام

 م حس م حام ل ل وجل حمس مس م حس ل مسح لل ل ا اممم ع ع

ٍ 
3 

 ش



050 

 ةيواعم 0500 صاعلانب ديعس مهحراقو هي 1 َن صاعلا يف ١ لد: هب كقيس 0 مهار | ١

 هنار دع ب لف كقيس ل توفع نأ ف ناو نسؤملا ا هينم 0 محار ة دق

 فرش 3 هك ةيواعم تقع نعش لاس نه د 1 كدنع ىلاح نأ .كن الف وفعلا ىلا مهحراقو |

 ا بتنا ةنحبلا مظعأ ناو مفاعل ديعس نم كيلا ب رق نم ف هلم

 لاق نايزرملا نب تفل ني دمع ( يرو ل ف در معاي تقدص لاقف ةم ل

 ىلع مالك يدهملا نب مهاربا نيبو نيمالا دم نيب ىرج لاق هبا نع قحسا نب دام انثدح |

 ةدعلم ةفيصو هيلادح وف اهلشي م فاطلاب مهارباهي ملأ ثع م ا. دعل 0 اف دمحم هيلع دجوف ذيبتلا

 تددحا ح اهلع اما امث ىنغو تاسالا هذه لاقو ىدنه دوع نم لوهعم دوع اهعم ةيئغم

 نيئمؤملا نيفأ ا 1 دعو ا هلا تلاقو هاذا نكد ةيراخلا تفق وو هيلا اهم هدو م اميكحاو ةعفلا

 وهو رعشلاب ينغآ تعفداو كل كوشي

 تعكف لك ري تعتك 2 كيلمللا هر ريشا 10
 تفل دقام ةفؤاجلا تاذ 2 يرد انش كش تك اذ

 ء كحفصا ىلد>و

 همون معو زاد فأل | يد هل ساو 2 0 رحلات مهارإ ىلا ثءبو اين كم ريق كاف

 فرشلا ها تحنا لطفلابف * يلذ ن

 رفع ينب د> لاق يدسالا اص ب دعس يف يتريذا لاق نايزرملا 0ك ا 0 ل ) يف ريخأ 0 4

 "1 ؛ راح ىدهلملا نس ميهاربال تناك لاق 0 نا ميهارب ا مدخ ضع يف و ا ا ١| دم نا

 |[ هئغام نل 1 0 هم + 0 ىلع هي هر اوح أه د ىديق 0 00 ند اب | ناكو فودص اهل لاش

 اهدعا صوم دج رد ّ ُ بتاعي مو هب متغاوهيلع كلذ قشمت امان ؛أ اهافجو اه اع بضع ىح ه 5

 نكو أدع مق لطهفالا اولحر ءءللا نسد 000 درا نا ؛ لضفا|ة.>-اص ةللعم 0 يف 000 4ع ُِ لذ دق

 ىقتاقو ريمألا لاح تف مع دق لاف ليما ماياذنما رك ومالا يرا ا لاَقؤ هب نس ع هارب

 ا

| 

 ْ نقلا تاه لاقو مست اهابأ هندش 1 يلنذأ 0 0 1

 ففينرمشت .اهلثم . كالثم باّعو ** ل تينعم | 02

 فوخشم 0 تنأو اهف د ا كاش مولت ندع هال

 فيعض تنأو اب يوقلا الا * اهلمحم و ةعرمعلا 1

 تحب واهنع ىضرو هللا تحرج فودضا لاك رانيد ىئاع ها تايبآلا م ربا نسحتساف

 لاقةد.مح نب ىلع نبدأ يف ن١ دح لاق يك وكلا | مماقلا نبنيسحلا ( قرح :ز 0 فودص هيلا | ظ

 ءاثغلاب هفغش 000 لي هةر 2 0 هيض يسع يدهملا نبمهارب ضر لاق قبر يندح

 ةعاس هين كرش ءاعلا راكد ف - ا بنتق رضح نم ضع هللاقف هيلع مدنو هيقدل فاس امو

 0 07 ىو اهلتقأ أ اهالي للا قرر اك ءانقلا نافذ تق رحأ ينيهف نين اجياي لاق مث

 نيانحا ن ءدربملا ينثدح لاق يك وكلا لا مساقلانب نيسحلاو ة ةمادق نب رفا( يرتلإ ا رالا نا

 نافل تلقف 5 ف 6 1 يخر بلاط 1 بل تدار لاق يدجملا 3 مهاربا نع عيبرلا



007000 
 را ا ير ربطت ب  تلتن717ب79ال

 هذخا يح ارارم توصلا هيلع تددرف |دكو انك هلا نمو كالا نما هناق ف رطملا اذه دوا

 مها 3 ءافساا دعو برش اندعق مث سلحف ءاح تح ان.قف دمح ةكرح انعس 3

 احا رطظدح ن رطو أن بح كلذ ل.و 000 ا رك أ ناك ىر.عل تينلكر#

 كدا نينصؤملا ا لاقف اهم

 مو هل ةطدفورخف اه ةمانأ| دا اعا لاق فيكو لاق قحسا لاق وع نمو لاق. اكيرش اذ

 0 ءاق نأ اعل لاق هاطعت مف ككرش 0 نيئمْؤملا ريمأ ىلع لاومالا تقاضا

 مهرد فلا ةنام هب ل اذه فراطملا اذه يناطعاو هلأ نيثالث 0 نيل نما ةرصنا املف

 لاق لاق هيبا ]
 ترا | ا رولا تدحرذ ةئردملاب انرص اما ديشر لأ عم تدححح يدوهملا نب مهار 1ك

 لغش يف كنع اوال

 . اًؤاحف ضان || ىمعل ردب ردع مالاغاب 1 معاي هللأو 0-5 لاقو

 نم قو داو دا دع 0 ا

 !اقُف اولد ىل يجتما ةيراحا» تلقف اهنم ا ةيراحو تثدطع دقو رب ىلا |

 تدنغو ير ع طوب ترف ىلع ىلا وأ ةسرمضل ا

 تس و

 ءآع 1 متو * ةايبا نعولسلا لق أ

 ءاملظلاةليللا يف جارمم فكك صلاةدراب ءاتشلا يف ةنخعس

 ينامةو سع رتب نم ىلا>تماو# رد تنايانك ظ
 ء يطسولا ير يف قاطم لمر ديل ءاتغلاو صوحالل رعشلا

 ءاذذك ْش نكلاس هدا © نشوف ع يذلاو يننا

 ءاذبت درو ىذلا ارداض 3 2 ترا ناو م مل

 تايبالا هذه ماعو قحسا ن

 ءابق رمصق رصقلاب فيصم رد اع هلق علم 7

 ءادعألا انو 2 طا دك« تامان نحل ارهظىلا تن
 نبالو ىلا اشطلا نع ليقث فيفخ ىااثلاو لوالا مث تايبالا هذه نم 0 لا ناحل

 اما امها نع لمر # يور أ عرديف تمنا ىنائفك# و * خاخ ةقربب عبرم اطو * يف حرس

 در يتمخلا يف يدهملا نبا مه هاربا لاق شح نع لش 0 هداعإ امو د مار يف مهار ل

 تدور قح ينتقس ُ هز كي هللاو هده تلاق الإتاق ةوع 2 تبلاقف: ىلا ار , ةيراخلا

 تلعشف ىلعفا تاقف كالحر ىلا 0 نلمح هللاو: تلاقو تب رطف تلعفف هدان رع ناتيأ ذل كلاقؤ

 اايهوو امصوكو كلغ أ ال اما تاقف تعرف دخلاو نتطا كا راحل يلح ' ىبم تءاجو

 00 احر اف اهقعو اهعاشإ ضاق اهيدح ةتقدخ دشرلا ىلآ ترص مث ىدنع اهسيحو رائاثد

 فاخ نب دمحم و شف>الا ناملسن, ىلع ( ينثدح ) انقرتفاوةلص هئماط تذخاو تقتعاو تنرتشا ظ

 مها ربا لخداامل لاق ناوسم نب لضفلا امدح لاق ىودنلا ديزي نب دمج انندح الاق نايزرملا نبا

 يبا نب ةيواعم هب ماك ص اعلا نب ديعس ن

 تاهمه نوم املا هل لاقف مالكا ظفحي نوم ل نا هيلع اهطخيس ةطخس يف نايفس |

 اك مالكب ميهاربإ هلك هل رفط دقو نومأملا ىلع ىدمملا نئا:|

0 

 -000(ا ا ا كن



 يم را ا ا ا 3
 6-5 2 ا 35 سو

 ( هو را

 أ يدملا نب مهاربا لثم ءانغاب معلا يعدي نيف سيل قحسا ىل لاق لاق يبأ ينئدح لاق ىلع نبا
 كلليق و / لاو أمم تعصم ب نسحلا َن 2 نياف هل لق ىلحملا ىسع نإ مساقلا 0 ينأو

 ناسا ِ عن نم ءان كلا 2 فكو لوش نأ كل ىغم ماي نك ءا ءأا رم ملا نسكلا كك 1 حج نأ

 | نع نودع ني نسش 0 لد لاق ىحي ( ينربخأ ) هموغي م عمس ال

 | امي هيف انماكتق ءانغلاف يدا رظانب ىلصوملا قحسإ ترأر لاق لاق ةنإب نب ورمم
 : ريس الولع ءلق يف هنم نح اق ءاثغلا نم ه ف امن ام ناك نيل امط د عمو كعب

 | كنحل يننغ ل اضل .نب د نب لع" نع يم ( ينربخأ) ش

 نانحالا ردك ىف

 : مل 1 1 2 0 0 رعشلا ها له د 6 حارا لات 3 هلام ا هآيأ ا

 ا ) نر ) كلذ قحسا عقاد و قد ةعص ىلع همدقو ناوهأملا ه3 هانعف هناهف لاق[

 1 ناعانلو مغ هللأ دمع خ نع يدحن ء يبأ 00 لاقىلد وما ى 2 نب ىلع نب نوره نب لع نع ا

 ثنا 0 هوك 0 فيراعم هياع هما 8 هحاح ْق يصوم م كار 3 قدس ىلع 6 و تكلا لاق

 هم حى ةلودو ا مكل تكل لاَقؤ ف رطملا نع ف انك نأ 0 ك6 هنم م طق

 1 هل ت داق بيع تيدحاو مرد فأل تيت نا لاق نم بأ ايفل تادف اذه ىرت فكشف

 : ندتم ان ت4 مايالا ن 0 8 رس هدب دح 0 | قدحسا لاف رائد ب 0 ع الأ هو

 | ىلع الخ 1 0 نيئمؤملا ريمأ كل لوش يل لاقف ىلع ل> دف نيءآلا دمع لوسرل تيشاق

 1 نع كوسرلا ىناحتاو 0 تدعاصاو 3 وسلا كف هللا بهذأ نإ لق لك 1ك ماعطلا

 ا كاقف ءانكا 1 ةنحو فرطملا أ و 2 ع نع سلاح 00 ن؛ 2 أ رياو هيلع تادف ءادكلا

 ْ ا ا 0 تانك ءادع فو اذغأ ممل كنا لاقف يد.س اي عمأ تلقف تيدخأ قحسا اي دمحم 2

 ا هوةسالاقفا لاط 1 2 اولاقف ان د رس مط لاقف ل كالا ىلع 1 كلذ ناكف 3 جس يو نيئم ؤملا

 انًاواههرشأ تاعجف نالطر يللا مقدف 0 و نياطر ىت ت لاقف ىلع اهق رقت نأ تاو نإ تش اح
 نع لاق ع لنا 0 أكف هتبرشفر تاكل ملا مفد مث : اممم لانا يب 5 مه 2

 ميدلب حرض كذم امر رسباو .٠ اردعإ رك ناك يرخلا
 تمعقف انعدرو 0 ىلا لذ دب 0 5 كلذ ل عشب ناكو 00 3 برطو تح لاقف هتينغف

 بهذاو لي دنميف اءمفلونيةدروامزبب ينأحو ىلزنم ىلا بهذا تاقف ىل امالغ توعدف ةهمانش ثا

 || نم قفنت نوذربلا عط ها ةبادلا نع لو بابلا يفاو ام اف اء ىلءاحف مالغلا يضش لحتو 2

 ىل لاقف ىسات ىلا تدعو يبمفت ىلا تءحرو انيك در راما ىلإ نفل اف دا كمل
 ىلع درت لاق تئشام لق كد.ءنبا وكاد 2 ىلامضق#ت ناحل ةحاح كيلا ىل نا مهارب ا

 ينكلواذه ىلعافرطمكنم ذ> اال انأ تاقف كل فراغك |دعو 8 ريما ءانك اك ل
 1 ةعاسلاىلع هدر : ناحل اراك ا رام كنلع هدراو ئر اولا ىلع هنقلاق كارز ىلا كل || ريس



 ه0

 اذه ضعب(يور واش هيلع كببألو همدان ناكف ةءاكن هل حرطاف التقم نع ثأر اهأ هل لاقف
 ل وحالاٍدلاخ ينأن اهيا هعفدهباطخ نم ن عال غرفامل هيف لاقف يمشاطا لضفلا نب دمت نع ريدا

 ناو ينا اما هلع طخاس نيئمؤملا 57 هنع ققادص ىنغت امو لاقف كللا د كّسدص وه لاقو

 ىلع قاستلا ديرب وهو لاق مهنه ريغ كناف لق هل لاقف هيف .قللا وق نم مما الاه هني ال تلك
 فحل نم توفع هنعتوفع قاوةم ام 1 كالبق كولملا تلتق دقف 0 نا لاقث هنع وفعلا

 1 3 * ةعاس 21 0 نع كلش

 ىمظع ننه دال تواعس نيلو * .اللح ن وفعال توفع اف

 قمتوس ع تيمر اذاف * ندا مما اولتق وم يعوق

 ةعاو هلو 2 رق املف ةيئيعلا هد.صق ها 0 0 فرصناف امر 5 كلا دمج اي دَح

 لاق ليلع نب نسحلا نع ( يم ربخ يفو ) كال.أ او هلاومأ ني شقا يا

 مهاربا قلطأ م 000 1 ىلامدقت نورك نأ دواد يأ نعي رءشالا قحسا نب دمم يف

 هب ماكتب امو هواك هفرعيل هب قثب هليق نم الجر هب كوي و ةماعلا ةصاخلا يراد هعنع نأ 37

 لتكتمل اجلا ةماخا يراد ن م ةعنم هعلن أل مهاربإ ناب سول هل تكف

 دودسم ريسغ قار ط كنلاامأ * هدراومتدس دق ءاملا ةحرس اي

 ورطم ءاملا قيرط نع الحم * هل مايح ال يتح ماح , ملال

 هريشف دمح ه- 3 هتيم ىف هلازاو ام ركم:هئقو 1 خب نوما لما 5 أءاف

 لاق مث طاسبلا لبق ومال لعلك .املف يكررق يوك رأت ا كلذب |

 ماو لذعل اف ىراذتعان ود + نل كدتعرذعلا و كنميلر ,لا

 ممم ريسغ لدع دهاش ماقم #2 يل كدن عج ةحاف يب كل. اعماقو

 يمدتنقح دق ىلام كدرلبقو # هب ىلع ناع ملو ىلام تددر

 مقتنمو فاع نم كائمدع الف * هبت وطسنا واع ول دعب وفعت

 مدع هوتوم نم نانأيللا يه لا امتافاك دقو كم تؤف

 ااا وا اكد تر ١ الأ ركت اه ىف ادبأ يرن نلف اكتطم انما معان نلجأ هل لاق"

 ينثدح لاق ةظ>> رفعج لا فرحا ) هلا ءاش نا: كتم كلذ 20 ا

 بناكلا مي نب ىدهملا نب مهاربا نيب عجأ نا لينا اخي 0 لادا يول
 كلَخ دف ساحعو رض لك يفبدأو هتغالب و هفحب ع سانلا هتيلغودمحا مدقت نم هار أ تنك اع

 انندح مهاربا لعجف ير 21 اعلا وبأ ول قطب وإ نا نما هَدَنَعَو يدبلا نإ مهأربا ىلع امو

 فسول نب ديعتاو ناك 1 وساو ادق ةرمو انظع رو ل لع يش ىلا عش ف.ضق

 لاَقف ةيلاعلا وبأ هيلايف 2 1 ا لاط املك تك اس

 مويلا كا اف احا تدك دق *# مورلا بلك اي حب آل كلام

 ىحي ( ير بخأ ) ين دحأ تحرز ىف مر ع نيرا ىو ول لاق مث مهاربأ مسيتق |

 دس مى 27ةبيضس ذب
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 ا الاف نام ارح ءانا يرابثالا ورمع نب دمم ينثدح لاق لياع نب نسحلا انثدح لاق ىمح

 اهدوق يف لجسح م هارب ء ىْح لاق سانالا نس ٌورلع ب أ 0 ىدوهملانب ميهارب 90 0

 مال نوما املا 00 ةف هناكرب ا نينم ْوملا را كَ لعمال لاقو ناوبالا فرط ىلع مةوذ

 دقلف نيئمؤملا ريم كلعر لعميهارب اهل لاف ميهار اي كالكالو كاعرالو كظنخألو كيلع هللا

 فاتلا ىلعةانالا هب تمل لماآلا يف ر 5 نمو ةظيفحلا هذ ةردقلاو ير لَو حا

 دقو هريخ يف لالع نب نسما لاقو وفع نك قون كوفع نأ 6ك باذ لك قوذ ينذ حبصأ دقو

 كالضفيف فعت نأو كقدحبف بقاعت ناف كنود 0 يد لك حب ا 86 د قل 2 2

 نب ساعلاو مصتتملا اذا 000 كإلت5 ىلع اراشأ نيذه نأ لاقف هسأر عف عفر م6 * (1م قرطاف لاق

 كيلع اراث 0 ةسايسلاو ةفالخلا ريب دن مظعم يف يار !| ةقيقح امن وا ريم 00 قومأملا

 اع فان ام اننادإ 1 6-20 ا ا هللا نكلو ينه ناكام ناكذا كاشنغ امو هب

 باغيو ردلا وغرام || نم نا لاق من ةماك لع أو نر هللا كافكف وحرت

 رصص معاي لاق هيلا در اماذ امركم ىلا هودرو هديدح ىمي نع 0 هنم يب < مالك ناو رحل

 هيفجردب هيلا سر دفلا نم ناك املف فحم اه د00 عت ناف شالا لإ عجراو ةمدانملا ىلا

 عياطوأ نا كيا »+ هب 3 داع ا م ريا
 َن

 عقانلا مامدلا عرج يف توللاف * جمتناف تمطأامعاروفلا لسغ

 مكار فين>نم ةيلالاة هج * اهناف لوقأ املي هللاو
 00 بع ند عرضتلا ١» 40 2-2 كلا لداء انو ف
 عسئاط 2 ا اح امس م »+ قد 3 د,ع ةاوغلاو كتسع نا 8

 عئاه كلابملا رفح لعيدرب * ين وقش لك مح تقلع اك

 عراص فتح اكتر تقاف د 1 رفاغ يد لذا نأ 3 م

 عضاوتملا صهاقلا مامالاعرو #* ام 10 دعا < ىلا ةايحلا د

 عطاقب نيتولايف كودع يعرو # هله لوطا كالوأر الرع كا

 عباس لا ماماللل مدأ ب باص يف * اهزاح لئاضفلا مسك ىذلا نا

 ىجهاطم كلا 1 اذا يدش #23 هع ينادحم ال كلذ 00

 عناصمر 0 اة كشف + ةئيزه ىلا أوذع 60

 * اطقلا خارفاك الافطا تمحر و

 27 هلثم نع نكي مل نمع توفعو

 انإ 1 كعل ةيوعلا ن ع وأد || الإ

 عزانلاس وقك ةسناع ليوعو

 عفاشب كلا عفشي لو وفع

 عضاخ نيكس 5 كادب َت رفط

 سشارفلاب اعدو رايد- فال 1.1 سوو هيلع عاش هن قافدب ىلع لاق م 0 يكف لاق
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 1 ع سم ع |
 كاَةف ىرخا اماحىل 2-3 0 5 31 نا نيم وما ريما اب كام تررسو عاب هللاو ا 0 - .٠ .٠ ٠ ٠ .٠ عع 30 5 . .٠

 ةغاس كيعلا 0 7 انوا 7 عاشت ا كلذ كيد 6 مهاردلا أمف ىتأا ماحلا 0 ا اي كيوم ظ

 | مثلي ايف ىتأ يذلا ريشع * ىوطانمىقلت لاخلا تاذتياالأ

 لاق 00 0 طا 0 طو هقأ 5 يذلا ساجملا اني راف

 اقف ةئلاثلا مالا ىل ببف نين:ؤملا ري 0 0 دف تل ناقنلاق تيس م.اي هللأو تا

 نيلعراعدو هلا وهف تاماه1ا عصا نقاط هاف لد مع ما را اعذاو نع :هّوأأ رب 1 ماقو اهدح

 ميجا مسسم

 لاَقف يلا ل 0 ارب 0-0 نع 8 0 0 00 الا نقلا 00 هماللع ع هعفدو هيبه وح ا

3 0 
 "عل د مو ام ف كال 3 كو ا 55

 مد تاودالا 5 ع

 ب وص

 تنركا :ةعاشلا# 00 ىدحاصاي * 2 0

 نه 5: نكتشف ف نحن ض زرسيمسمل يضل تكفيه سي نص اضل تام دعا دعإ 2 تدع اب تنك مير لاب اش الما

 تبعل دوق مويلا يداؤش ةريرغ 27 ةيراح تالمإلا أ كيلا وح أ

 تدل عل امو ىته تر نق اعلان »2 ىنلغي قروضا ايد 55

 *ا| |
 1 ميهاربأل هنا 10 6 رم لان جا زه هيفو رصخباب لمر ىدهملا َّ مهاأربأل ءان ىو رعشس

 3 ىدبهملا نب مها 1 3 0

 | - 4 058 ١ 3 هيام 0 ]ا
 2 9 ايف يبا يذلا ربع * ِيى ف ٠ يىتات لاخلا تاد كيل الا

 ا

 ب لو 0 لك“ 78 رثو لص 5 !اصو

 لاق رقسدد نإ ل ٠م وما نق نبات وع صهاط يبأ ل لاقو 6 اريال ءانغااو سل لا نا سابعلل زعشلا ا

 عو انتامبا اف لق معاي يدهملا نب مها ربال لاقق سدحرب ةقاب مصتمملا ديف تلك لو يبا تعم

 لاق مث ةماه هدب يف بيض ضرالا يف تكنف اهف
 و : ش 1 ا

 هيما وك
4 

 / ١ || 14 06 :0 ١

 0 ةذل 5 د 0 راد
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 دمنا نعادر ىوجف 2 0 0( 2 لع(يف ,ةأ) كلذ هريغو ٠ را 5

 كي ةماع لا 1 لاق طعاما ٠ نعغ عرزملا 51 توك اني لاق ىلوصلا قى 0 2 هب ُيى ردعأو

 (ينربخأو) ميهاربا ءىشاورضأ مهنا ره ىلع يابا اا ها للا نإ ميهاربالز 5 ساجح

 ينسي بس و سس سس للا يأ - ؟ هسسع مس همه سبي



 تف كوع يرون | نسا ةوالنلا

 هعمسبل هايا هتينغ هنع هتذخا املف هل هيف ةعنصلاو عماح نبا هينانغ لاق هللا كزنعأ هثيدح امو تلق

000 

 ( ةذ )

 هلم نا توصلا اذه كك نا ك لاق مْ لعفف 4ع هدأ يتح ىلع هن داعأ ةتلاخو هدا

 يلع كلذ دعب 9 ناك م كنتم الا طق هّتءوضام هللاو ينك لاقو ١ ادد هني جاف 00

 م66 تودصلا اذه ةبس 08-

 8” ىنبدح لاق ةيذادرذ 3 هللا دنع نب هللا ديبع انئدحا لاق بناكلا مهارإ 21 يب ريخأ (

 مصتماةفالخ كرا ذو ين وعدي اموي يدهملا .نب مههاربا ىلا هجو لاق ريخشب نب ثرحلا نبا
 4ك ف تدنعو | رعش ل ىنا لاهو 0 2 1 هتبراج هو هددحو سلاح وهو هيلا ترمدف

 انيضارت دقو اهنم هب 1 :١أ لوقا أو يع هب مدح أ تمزو هلذخاف ةيراش ىلع هتحرطو

 ثالث عد 06 لدعمت الو مك اواه مو يد ةعوسأف ةعام هلا هذه ن ٠ كعضوا ان 5ك 3 كب

 توصلا اذه يفغل 0 تاقف تاع

 ةورخأو يوهلاب 0 لوو د هيحس ريغ هو ىلا نضا

 يا فرش ىلا راغا و داحإ يف عم ناك هيأك : يح هنق تيزربف 4 ينغأ ط لاق م 0 ندعو

 ناسحالا يف 0 ةينانئان ف عقدن أم 0 0 0 كالسر 7 لل و هع اع | ماَضف تذ ىعدق

 لدعت الوحل دب كل لاف َ رط ياتوشأ تدكو هندايز فاعضأ تأ رو تعرف 0 ينغتاط لاق 7

 تددعتف لق يل لاق 2 نعل ناك اعأ هن كس اه مأمن ماكح الا يف ةيافقمب / 7 هانغ مْ

 فاأ ةباميواسأ تلق نأ اهلثع ةسافنلاو | ىلع هل دا ىف امك كدتع يواست مف تدصأ لام اط

 ام هللاو كي هللا حت كلا ةئامالا ليضع اذهو 00 ذه لع ىوابتامدا لاق مهرد

 جرخا كلوقلامهل ت تاقف ًامومذم كلم ىلا ف و رد اف مث كفر ا قا كتب وقعىف غلبأ 60 3

 هيلا كف تاواذ توطخ 5 ف يعمر و همالك يف 0 دقو تفرصلااو تقو 8-3 0 ند

 هنأب رض سهدلأ برمضو ع كتي راح الو تل ناب هللاوف كلر نم قدر اصتأ مهار اب هل

 نينم ا اذاوةيولعو قراختو انأ ت تاخدف لبيللا رصصق يف هيريزولا وهو كلذ كول مح ا از اعدم 2

 ادادح مهأرد ةأولم بهذ ماحو ادادح 0 هرعت ةضفماح تاماح ثالث هيدب نيدو و حب .طصم

 مو براي ظ ائسشنا اندهحاو هاشنغت كلذ يف كاشن 5 لب انل اما انظف اريثع ا ريراوف ماج :

 نا ناو ا لخ دفدل نذأف يدوملا 5 مهار ارا لاقف بحاملا لخدو انئانغ ء نم ا ُك رع

 وهوهنعنص ن م توصل ا 2 ” امف

 تبق ةعايللا'نا يبحاصاي *# تب ىغ دق باطلا ىنا نسحش لايام

 ا كآن نيئم م'وملا ريمأ| , ميهارإ لاق هللأو 2 دحلا لاقو هل ب رطو 0

 مْ ضع ل ائضعل رظنف ريالا ايف يتلا ذحأف ا م ا دو لاق تام الا هه يدح ١ كعشس

 وهودل 0 ميهار 1 داع

 اهتووار قور الومش *«* فقرق ةوهق ةزد'اش
 2ضص0غذ“111110ممممملماا يااارب يايا ايما ااا 22 ثلث 2 ث:25يئتت7تت7ْْل7تلاتتساالل
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 اعل تنك ناو ثدراىذلا جفلب دق

 هلل ام عضاومو 0 جراخمو هتوسفو خو ةعيصأو هارحمو هطاسو هعاشاو ه روش هل نيدو

 هنوص نس هف

 ان و انا اص نا لق
 اال فدك ناو 3 يذلا تنعار نق

 اك ناو تك
 000000 لا تدوأ ام نآلا كدمفاف

 ىعدأ اع انفرتعاو

 ةرتااناويدف يداولا ىحلا ان هيف تدجوو هرعش عومجم يف .دجأ مو قحسال رشلا نا َلاَع
 مكمل هناريناند ترك ذ كلذكورصنلاب يناثلا ل يةا فيف> نم فيفخ وهو يروذاملا نم هنحلو

 0 يدوملا نب مهارب | ىلا هب ع ىذلا قدس نو هر ردا 000 نا هششاو يداولا

 هئظأو هعناص يلا هتيسن ىلا مس عش مل رصنللا 0 قااعم لوا به هقو اهارحم يف ريمتناب

 ىلجعلا فاديا أنبمعاربا يف | ينثدح لاق نابزرملا هللا دع انا دج لاق يم ( ير ) كح نمل ظ
 ىلعوللا قحساويفأو يبرغلا الا هتقار>ىفيدوهلان مهارب ١ ناكو لوطاقلا ا انك لاق

 ار ردلص ناو اهيعو اأو لالز يف هللا ارفف :ةمخ موي اهاعدق قرشلا ناحل يف امهتقارح يف
 ةضغ اط لاقي هل ةدص هضوم تضمو انطمو ضم مهارب ا ةقارح نم انوند املف ةقطنمو ةيقأ

0 

 0 #2 اياياخ هللأ ماج

 اغالف انغ تاق وأ *« هل لعاف اريخ (ماَقْنا ظ

 ك8 لع ايرشأ لاقو.ةيزاطأ دب يف تناك ىلا نساكلا وه نع واس كله 1 لون

 000 م ارطو قررت ءاققو ةعاج اهافق نآدم ءاا اوذخأ مث اوبرشو اولكاف ماعطلاب اعد مث

 يطل > اف كيلا اهذذف الا 6 نأ هل لاقف اارخ تنبت يبأ اه لاقف مهدعب ةيراحلا

 نود نب سلا 0 ينادح لاق رمت نا دم نبا ىلع اَنتدَح لاق ل فى ريقلاا) كلا الا

 يناتعلا رعش يف 6 قراخم منصامل لاق

 ١ هيلا فيض ف 0 يفو ناسك هيد قف اذاو 00

 ناموا 111 و بخ ان ه:يرغناك نارمعلا مآقملا ىضخا
 كاذ مهاربا لوقب ارورس قراخم دحسف تاشام يتايحو تاسحا هل لاقف يدوملا نب مههاربأ هانغ
 لاق ةنان نب ورم ّنَغ ىنارطقلا ىف 2 لاق دس يف نب هلل دع ىنادح لاق ىمح ( ىنربخا) هل

 اموي ىدهملا نيميهارب ا ينغ
 00 قر يرولا ءاف»  ةزيعا نسال تي يوزحت ارادا ظ

 طخ 1 ]| 00““““-دذ-دبب7ب7

 210111 ]| ]| ]| ]| ]ز] ]ذا

 1 وي
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 مد توضلاء ادع ةمن عش

 اح ةنع ةادفلا حما * يامردب وبدأ ىل لاق
 اقرعفاقرعق ور علاق ىر> اة شع عن تاق مَ تي

 فدع 0026 0 عا د م 6-5 هيماقع م

 اففنام هَ رق دحولا ن*ء يم لف 00 ةيمظ و ار ُظ

 كدفمو فايق سد 6 كَ ميهأرب 3 4ةق فو يطس ول لان لمَر تمر مح هدد رف 5 لاو ةهاتماا قى 0 ّ 1

 يو 0 مصقلا لَه نم تأ ام 20 لالالا 2 ن ما هان ل 00 3

 قزأو ىواذأ ام ع لخألا لم هل

 ىتام | م تايح 0 ادبا د يللا ند 2 نه ىنايل

 ْ يدمملا نس ا كا هللا ة ةه ىن دح لاق كافسش يب 2و هللا كب م ىنبدح لاق ا ص ىنريخأ ( أ

 : نيمالا 00 2 ؛و هش هيلع 00 تك ا يع ولك يدب نب روصلم ى 2 ص ىن:دح لاو ٌْ

 دغ نم ناك أمأف روصنم ل لاو ردا 5 نلشراو ه دلع هيلا 0 1 0 مو هس 2 برشلاب 1 لغاشتف ْ

 تاعفق لع هضع 8 كاشأ الص ريا نيئمؤملا ريش ا ىلا ي 2: ىلا ع ل ع اذه نا يجدي لاف ظ

 : ال 3 هتداع ن 2 روع وهو ن ث>ولا 0-1 اع ف رعد 2 انملعأف 5 ربخ نع 1 اننضمو

 رتخاق د هذ 0 3 لاك يهالملا اهف و عاصإ ةرحح ل لع ابر ط ناكو انا>دف راخخا هول ذأ ف تقال 5

 5 0 تلك ب دضلا هع ةّملا هريبغلأ ل جاتح ال - ىد 0 ةناغ ةحلخا و كا اد ا

 ىنغل عفدنأو هت> رخآف كدوع جا 3 رذأ لاق دعت نم 25- املف ان ملا هرهظون نيمألا ىلع انلاذدو 0

 اهتاهه توادن قر 00 ذل لع - تناوش 00

 0-12 و سمعا ش اك م توتفل ا ين |سانلا ملعب 5

 أعاَصَش تا و ناكتمساناو 00 : دهاشو ا 1

 اهب ىرزا ةثالتلا يأف * لمسم متاد .انقيرتاو ظ ا
 لطربا اعدو اب 0 تديحأو , عاب للا لاقو اذيدج ار ٌُط براطو اسااح نيءآلا ىوتساف | 1

 0 هقيط دم 2 لع ده و مها ربا يو و 6 رش يدا قا ل

 6 هب ١ ” دي وأ أب انسحم ف هلم تا 2 طو دعمو كاع ل تمي امو ا قا

 1 اهسور ١ عض نأ 3 قدام ود َلَر . ملواهقانعا تددهو هع 6-21 ولا ا ىنغل ادتا'

 لعءحو نع امف 1 8 4 ةباغ كل لأ يش 2 ا «تدعرو ت ل 0 8 اذاؤ هيلع 5 يذلا

 ةيديصستسلا يييس لاسم

 الاق ىلودلاو ى 0 ين رب> | ) طق هلثع 0 16 0 : ٠ انفرضصنا و كلذ 3 نم اديحعل نام ذل

 هعص توصل ىديللا نب ميهارب ىلا 2 قحسا ن نأ 00 3 بتاكلا ى 2 نيسؤا 0

 وطو هإ رمش قد 1

 اساح كاع د اساع دص نأ لق

 اشف نوضرييعس



 (6ه* )

 دواد 20 , لام |[ لاق ا نع د# نب قحسأ يف 2 لاق ميعأ نب بوقةعل ىف 2 لاق راحت

 يفه>وو بارسُا ةقأ رحيق ةيسامشلا 41 ماولا مصتعملا 6 رقع ىلع ن 7 هءطاو ءانغلا سيعا 0 لوش

 تفتلافيدبب ن ىطوس 0 انك نعود 20 ءانغ 2 تهم شا هممت رق ع افهنلا ترص ؛ ياط ظ

 هط وقس 0 اف هلع تاقف ى طاوس طقس هللاودق يللاقف هطوس هئمىاطأ يمالغ ةطقن زىلا

 ا 0 لاق يتصف 1 اذا 5 نم يطوس ك2 يش لك نَء يناغش نأ م توص لاق ا

 هيلع تل> داملف 2 مهند 5 رظانأو مهو قع 3 باغيو هنم سانلا نقتل امو ءانغلا ىلع ب رطلا ا 0

 ا ىنانغلا 0 ره اذه لاقو كادعضف ريواي ا دئمول ٌْ
- 

 انام اف كك ديف رمل ع صفح لآ نم لب واعلا ادعاوإ

 رثكأ برطلا يب غابو لعفو تاعفف هديعي نأ هتلأس ءانغاا مذ هلع انيمطاس تك ا تل

 علا ا را ينريخأ دقو مودلا كلذ ذئم يأر نع 50000 اف ىريغ نع ىخايي امت |

 5 ةصقلاهذهرك ذف نهاط نإ هللا دبع نب هللا دمع نع هب هدأ نع م>ن ا ل نوره 3 1 |

 مهاربا ءانغ يذلا ترفل 1 هدايا

 اكيد دا طاخم ءاضيب * اطانح يك ةرئاز كتقرط

 الاله قوش د مفك اا رح اعلا كن علك لع

 ااا محارب "007 07 ل6 ندا :دحا َلاَق نع نب نسا ( زيت 0

 غ .طاخيينأ ناكف هلل املا --- هراد ءاذح يبرغأ 0 ف اهدشب رماف هوا 0- يب ذا ل

 توهس لاق 06 ) يري ردم 3ك ( 00 1 امو 0 8 ءان و ع هنو ه 22 هأب 00 14

 0 يدب ىلا ن١ 9 ا 1 لاق ةيبط 00 كلوش 5 ديع

 يأن 4 هللا دنع ىنبدح لاق هن 4 رع نإ مساقلانب 1 انثدح لاق ىل مع نا نسما ) يئثريخا ( بت ٍِرط

 فا 0ك لاك ىعرب را دل سايعلا 00 د كم 3 نع ريح هل دل 0 2 كإ ا اهقلا ىنادح لاق لاعهتش

 مهدح أب عال س !حوهو ل ككموا نكن :ةملا نم ناس بار طم لك يعد دقو ماولا 0-2 3 م هاربا

 5 هدب ره م هدا مر ف حمرطشلاب

 اقح ةيتع ةادعا 0 ى امو 0-1 لاق

. 

 دازو مه 1 ماع افمهأر ,| لع دازو ان ا ل ا قرات مر هنم ع رف اهاف ”<تم وهو

 ريطن انركف هف اهزح ل ا ينعو قراخي هدر عر و اماف قرا 00 هنوص يف |

 ل تح رظنو هروكشو ه4مغل هآقوو 00 وصا ها 2ك 00 ناكو اسسلاح ميه ربأ ياوعس أَو 0120

 ٍ ياض هنولعقتنا دقودعر م 1 صخ*>اش قرا 5 75 ع رك يد كرع عجأ هبدبو نارام ةقن 5

 هللا ينلعح لاقو هدب لسةف قراخي هيلامدشت هنم عرف احلق انس ريسا ن اوبالا نأ هللا اعل |. جاتخم |

 ثدع ناك ام اء هللاو هنانع 1 4مول همر هيعمدب فقرأ 2# عقل 0 ََ ل 0 1 كادف
 ب 0

 ماس: حرس( جب يح سس
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 همم تلخدو مرحلا رادلخدف قل لاقو ن رومألا ماقف داعو ىض٠و"ئشب ه رسفهلخدأو و رضا اعف
 أ كتععمذه لاقم كدءضف ينال نوما نطكو نرخ ا أالو مدقتأن ا ردقألو ىلقع ل اسد ءاتغتدجشق

 * هفاح يب راصرألا يرأ ىلام # مهاربإ كم حراطت ةياع

 تب ترس د
 ةيحان ىلا يم تقل 12+ فاح و راسإالا يرأ لاذ
 ه.فاعلا: عم سانلا امناو «7 ىلا ىلا نسانلا رانيا

 : ههاو 6 م دع يد.س امال ىنافح دقو

 6 0 يهد دوق دي هيشاعلا ىيراوتم د

 | يفيتح ف تدر 3 0 َ رولا هيو 1 ْى ا ل فم.هذ 0 تن ةماعل ءانغلاو رعشلا

 نع ى | ينثدح كا 0 يحب ( ىنرب>أ ) قالطعم ةيلع نحل أف اروم زم را لمر

 ْ هأرحو هعب دإو هعاص توص نر يدهلانب مهرإا ىلا بنك 2 5 قدس نأ ماشه نب ىلع نع 2

 توصلاو ةقرصاف يدأف ةعوسلا نأ ا نك ميهارإا اك 2 ءارد

 ا .
 6 نم طةوةعس لق 0 ل 3 0

--. 06 

 ١ 0 اولاقف 5 كيرا ديما
١ 

5 

 1 2 اذه ةعسل 0

0 

 | ىلانإ نع رصننلا لوأ ليش فيقخ 0 هقو كلام هنأ ةباننب ا 5 يطسولا 00-0

 هب نبك ىذلا وهو قحسال اهدا يناثلا ليقتلا نم نا هيف 0 كىألأم نأ 5 يعاشطا 2

 ْ ف قاطم لول ليقثلا ند كالا ردقلا نمهنلو حرم ن0 2 لاو ة هه و 1 ل معلا ا

-4 

 نإ يسوم ن هللا دع زو ميهاربأل هنأ يعاشطا ا رت الاو يدوملا 0ك ميهاربإ كل قدس

 نا نام ولا 0 5 نيس |ىنثدح لاق 2 ) ين ربخا 0( نال هنأ مامالا ميهاربا ندا

 6-5 يدبملانب و 00 + اياَع لدلص و لق + هنوص ع أ ميهاربا نب قحا

 ا ةمدل جراخمو هماسقأو هيزجمو هءيصأو هآرحو هطيسنو هعاشاو هردشلا هيلا 0 ةنع هلاسإ

 هنوص نسحي هن ىناضفو هسانغف قيل َ لاق امم هنازواو ةزاوأ ريداقمو هعطاقق عضاومو

 اما كا ععأتف »# اساع دص نا لق

 انعال تنك ناو تدّرا -- تقل لو

 1 2 ,أ) ناحلأ ه ريغل هيقو أ اهأ 5 رمصتملا لا لق 2 5 :ان قحسال ن دالا اذه 2 ءانغلاو رعشلا
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 هيلع تودقف ىلع دغاف لاق دعب .ىل حاصب مل هلا تاقف هب سانلا قذحأ تناف بهذا لاق هذخا
 0 لا رح اوز يللا ا كنا دحالا سلام ةفالخلا يف كي ريغالا اا تلقف واتم ءانعف
 ةلد الو يف ةحم ىنقيتس م نوماملا نأ كةمح ا ام لاقف تودب ىلع ليو بئاغرلاب دوم ةفيلخلا

 تحماعاق لاق هريسغ كد م ملأ مرا اذه نم 0 4م 2 يدع فو رءحال ٠ ءاير ل 0

 طسشن مه ةءملا هاي تناك املف هعدف هنع انوفع قحسا ىنا ىلع ردكت ال انآ لاقت ةتلاهف) ل وهاملا

 توصلا ريقح مصتمملا تكا ناآسايط ريغ نم ةعارد ف ءادعؤ ع اورضحا لاف امون حوبيصلل

 تاعف دق لاقف قراخم ىلع هقلا.لافف هانغف * سأعلا رماضلا اذا حاسصاي * يننغ معاي لاقف أرس

 هرضحأ ثءحح هينغل نا تح ناكمت هيلع هدعاال نأ لوقو ىو قيس دقو

 3 ةاننلا م 00 |اده قام هي |
 00 ب ٠

 6 ١ ورض

 براشلال 25 لبان .ر ند اج ٌنفوسم برو اذه

2 
 و

 كلاخعا كعك 0 يذ ءاناب * مهمحبصف ةرحس ىلع او

 بهارذ 3 داك ليدتت اج كنيدحبلا ءلم ةَجاجَر
 قدحسا نع رصتيلا يرحم يف ةباسلاب لوا لش فيقح نين ءانغلاو ديز نب يدعا رعشلا |

2 

 نللاو واقل يد لح رلاو © 0 صاضلا اذا حاصاي
 ىسمت 37 كديزي كتر * هرصقت اق رابلا امأ ظ
 نب روصنم ةالوم ريثأ نع ىهاط ىنأ نب دمحأ ل مالا 5

 ناهللاو 1 3 ب مهأر هاري 0 تلق ىدهملا تل ايس أ ىلتلاق ت اناذأ 0 نعيدوملا

 سلبا نكلنا نب لاف ظاخو ىلع ىلع ل نا 1 ايهللاو نذ اقف اعش كانغ ْ 1 ه2 4 رو هم سم >أ ل 5ث -9 0

 ىنثدح لاق يع ( يبرأ ) كلم . ناو ينم تنال نعد 2[ ىللاقو ىغلسو غاوارخ ينالعو ىكرهط

 يننيمالان , دمحم يلع بضغلاق هبا نع يدب ان مهاربان هللا«. ره ينادح 000 يبا نب هللا ديع

 خيش نأ ذأ تدم 7 0 افظل ىلعهقاغأو كامري ُُق ينسي ربو ل دك م2 0 ةنااتح صعل ْ

 برشالاقف با رشةنأق جرذ م 0 3 لاقوأل طسو ىلا عفدو بادرسلا ةيؤاز نه ىلع جرخدق |

 نغ ىل لاق تب رشف
 تس 0 اذا ةم وأعم »2 اهغلب| 3 ال هدم 9

 طم 3 0 #*# ةيراض دسالا ىنترواس ول

 108 لاق 0 ىكرو م بنأ ناساف ل كا ل

 ب ارسل وهو نومألا ةردذدم اقاوم ؟30لاقو كبر 'نيدخأ ينأ نع ثدح وشل كورسا دمسيفأ

 )و7 ل740 006ا6اااا

 220001111177600 ا

 رم 31

 وطب وك ا

6 

 - - جموس يب مسموم وما
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 امملع 0 ناك يتلا ةقيطلا ىلع تاقبط عبأ ىلع ءانقف هرك ذ ابرض يدهملا نب مهارباىلع برضأ
 ىيحام رحاذعو هللا دسع لق دحأ وبأ لاق حاحيسالا حا حادا ىلعو اهاحسا ىلعو | م ىلعو

 الا بال 0 0 هدح وذ 2 اعلا ادع ف اذا أ ضع هاطاعت دقو مهار ا ريغ 0-5 ع ان

 ةقدلا ١ ىلا اًئام يوق توصن الا غل اميال فعضلا نال حادعسالا حاحعسا يقام دشأو يوقلا توصلاب

 نع الضف حاحسالا ع ردش مل فامضالا غابي يتم قد 7 كلذ غابي ه> رم عستاام داكي الو

 ينادح لاق ىمع ( نوح » بسلا لع رده م نيذهنم نكم 5 ظاغ اذاف حاحسالا .جاجملا

 نا نب دمت يف :”ددح لاق يمشاب | ناماس نب رفعح نب ءداقا نبدا لاق د ىنأ نإ

 ْ تمل وس يفرد ل 6 مهاربا يناعد لاق يدابلا ىمونبا
 عزان مهدلا كوت ىداّون نأو * علوم كن ينا اذه قا يفأ

 تيمس الؤاطق اذك دم للا نعال 1 11 اود يدشسا ل : اا اذه نإ ل ل
 ناك ام فصنب تقام ىنباي هللاو لاق مث كحضف لاق اذكايندلا يفام هللاوال اذك لوقي ًادحأ
 ء.ليعم هب م وشب

 م توصلا |ده ةمس) 1-0

 حلا نك يد ف هن ديو امو ديعل هنأ ريدا اذح 0 5 دقو ىب زاثلا ليقثلا ل 8 نحلل اغا

 بوقعا يف 0 لاق ران 0 رع نب هللأ دن ف ديلا 20 58 ا يعاشولا 0

 5 ينأدح لاق يىطحقلا 01 نإ يسع يف *دح لاق دق 9 1 لاك 2 با

 تمكف ي ريع مالسلا 5 ا روخإ مل ناسارخ نمدوم 7 مد 1 لاق علا نا و را

 روطظهنع افعو هب رفظ 2 0 نإ مهارإب ر ظ 0 ناس عيرأ ءامكتلل روظب موا رس ةمقأأ

 1 ىت#م قا لاق قومأملا 2 أ.اف ةلدس 5 بات ٍْق 0 0 ا ا 1 انعمج 5 2

 0 ا ث + مهاربإ ىلع يم دع حقا و ةرخ ممل نع ربكلا

 : كراش ||| 3 لباب 0 كَ #3 مهحبص نوع 0 ازو

 نسحاف ءا نأ اك قود هل لاهو بصأ ف ترراق لاق ا و 0 تا مهارب أ هل لاقف

 لاف نب : سحالا ن نع را لاهو 0 00 ع قرا لاق 3 " مهارب | هائغف تنأ

 اذاف هنول لاحأف رابغلا هياع عقو لح هنع لفغ اذا رحافلا بوثلا لدم ؟ كلت م 1 قرا لاقف ا

 0 ينع 2 هه اود ىلا داع ضف

 ساخلاوداتقالايذىلءرلاو *. سنعلا يصاضلا اذاي حاصاإب

 ى | ا نتص 2 55 7 - هر دلع 5 اق دا اما

 نأ تدك اذا يت يت> ىلع ه ءاقلاف 01 0 ا ا . 0 معاي لاقف ا هىلإ 2 وو 0

 ) عسأن 5 يناغالا هد
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 قفاخلا حانطاك ىباق تنب ذم *لزيإو سوفنااىوهقوف كاوحأ

 قداصلا وا لا دل 2 قدوم رابع 2 مو كيلا قو

 هللا هه قرح لاق:ةظحج ( قرح ا ) ورم نع ىطسولا» لمر ةفئاع نبال هاتفلاوأ رح رمكلا

 "الكل تدل لام دم نت نوع قدح لاق رفا ةادحو نأ ينادخ لات يل !| نب ميهاربا نب
 ناكلا هاربا ربان ع هللا ةمه نع 0 يبأ عمل ا * د.شرلان اك لاق.هشا: 8 مو

 رفعج ىنأ نب ناماس هدنعوة رو هن ريض> ٍِ ىنهعسن 0 هلا شع يب الخف ىنعمسإ 1 تحم دنشرلا

 هدب ناب تينع يح 0 اكلت نأبحا دقو كيبأ دعب رودنملا دلو ديسو كمع يل لاقف

 قرا ودا با 00 ل ياجمال كاي ل اعق كالقا

 نأ بحا انآ ىحي نب رفمج الا ساجلا يف قي لو ةلل يل لاق مث مهرد فا فلآ يل سعأف
 يعرادلا رعش يف هتءنص انآ هتاعف اوك هياغت ناب ارفعح فرشت

 0 تت

 نا 001

 قار ردا د | ةاوأ # ةساع كاي ناناتق "تنا ذا
 اا نى نلل(ينرخاد ورع 00 واب وأ ل دلاو صوحالل رد لل

 صوخحالا لوو ع هديبع يل 3 و 3 1 لاق لاق بعصم 0 ريهز 3 و ينبدح

 يدر ارداس م 3 0 2 ةيصاع هام : اننذ تناا' دا

 انيلا داع قى كلذ لعق 5 5 ر*و ساجلا 1 م سا وطخ 0 هنأ أدر ف رط لاو ١ ًاعاق ب "وذ

 نأ يدش ىلع 53 يف رأت 00 رمل ل 1 كي كه تا وب يف لاّدف تلقت 0 ف اع كالة> ام هل انام

 يسر تارا اًادبأ 1 2

 وا 9*٠

 قعلا ةيرصملا نم ناع راش + تفصؤذا ف دولا يف ام روض نأك

 قرو يف غاوصلا هغاص بهذ 3 »+ ل ف ما وعلا ت1 5

 نحللا اه نأ 0 6 دو ىدملا نا نع رصنبلاب لدهر ف وسلا ف وز ررذ ١ ءانغلاو يرادلل ر ءشلا

 فهيقخ دل يدهملا 3 مهاربأل هنا هنأ ريذلا اذه يفو حرس نال هنأ يعاشطأ 1 اع يم راد

 ” ل0 رمملا ياو ماكطا ن 05 ليش ينان م 0 لاشو فاوصلا قوزرم نأ هنا لاش لمر

 تنكلاق غيز, نب ري نب قحسأ 0 طن ها عم ديسع نار ؟:ف,كإقا محنملا نب ى
 ) هتاف د12 يح لالا ةاحنقك ع ععححو 0

 ل اةيطنويفد كييك ناس دس يت يب بل

 ةئرنع

 هد



 ( ؛غ0)

 لصف يف نم مهف ن 35 م سائلا هريضحو ةهئاشمو ةئاكمو ةلساصو تالداحمو تارظانم كلذ ئ

 لك كسمأو قئارافلا رانا ا فر» : ٌليبام كيذا عضود ه.يحاص لعامدحال ىمحلاو اهي ام

 لد ضأ يدوملا ب . ميغار ا انأوق نأ الا هيلع للهم ئىث حد مم هرادقأ رع 1 ىلا اءمنم دحاو

 اضيأ قخسا حضوأو امر هشأو نيلجرلا معأ نكمال قدا هذا ع نالت د لطبو
 ليقثلا نم طدوألا ردقلاو مات || لوالا لية هاا نار دقة 1 5 كولا ل 3 ١١ نأ لاق اهوحو كيذل

 ليقثلاو هبراشهالو هيف اذه ء ىجحال ينال لدقتلاوهنم نكملاو هعاسنال ةدحاو هتقيرط اعيمحو لوالا

 ُْ اذو ِق 85 و كالذ نع هعقن] عردع ال ىلاثلا 5 ةئلاو هقُيل هب رمد ِق جارمن 025 كولا

 مدنلإ يف هتفلأ بان يف ةطوسب» لاعلا تح رشو ارابخأ يف ا ذ دق تاضعر عا

 قى ا امهعزانم ِق امرامأ ا أ |[ اق ةمسقلاو هل هر زدللا يو 4ع ف اص و 4ةدصوم ذه سل

 ىد>و4 فدحاو توص 4 5 و 0 ُق اءماكمو امنع رظان م عطقنسال لل ,وطلا نامّزلا امهل ىف ناك

 ه:تو.قو توصلا اذه ىف ةعزانم امهنبو اعيمج انام اهنا جو دج رق نط لا تامر م ناك

 يول نم ظ> لد * 0 0 ميد : ظ

 يدهوملا نميهارب رات اق حرش كو كلذ ر د 0000 مهد ولو اقرتفان ل لصف م

 ةياورو رعشلا ةدوحونابدلا نسحوزناسالا ةحاصشهفصو ن٠ كلذ ريغو ةفالخا ىلو اا هصصقو ْ بسسس

 ةقتلاءولملاو ةشيرتعلا ت ادا ارئاس و ةغالاو هقفلايف فرسعتلاو يارلا ةلارجو لدا هف ملا
 3 امال اها رحم يردام وأيناغالا ب اعيكلا اذه يفض رغلا اعاو تاطال ةعيفرلا تاودالاو

 ليضفتلا نم هقحتسي ام نود مران 2 1 ام ىلع ترصتقا كلزلن هنع تاياكطاو تاياورلا

 نود ا دهن ىلع 0 لاق هللا همحر ا 2 ( كيم ءانثلاو ليحبتلاو

 م ءءامامف ترو طال ةعات هاا هده نف ىدش عك عثر ل و يدجملا نب 0 1 1 لاقلاق ليءمسأ 5

 دحأ ينادح لاق دعس نا هللا دع انثدح 7 1 0 )ىلذم م يلقاوري مما هعم 0

 0 لاق هبا نع يدا ميهاربا ن دحا قلو يش ناماس نب رفع نب مساقلا 5

 اب يتاح لاَقؤ ىلد»وملا ميه ارباو عءاج نبا هيدبب نيب و رامح ةلضف ى 0 يفو ديثرلا خلا امون

 تينغف ةلضفلا نم ه يسأر ىف اا ايلا تفتلا 0 دوعلا تخاف ين غ ميهاربأ

 قراطلا لايخلا نه ذإأ ايش # ىرأالولا ايا ةدلاخ يرسأ

 مماجنبلاقف ادب ازيد افك ] ا. بلطن ام ءاضلا اذه اذه باول ماج ننال لرمي عار
 اناطان 0 1 يب اذذ تاق َّ دوءلا تعضو ينانع ن «٠ تغرف ا1 تقدص

 7 تر 1 ةيمسل 0-0

 وولص

 سس وض

 قراطلا لاق لسنا اقع در نشا هاا
 قءاولاثي ددلو هدد أوف عشا د هك مدح ل نم ةيلبلا نأ

 ع سس ساس سف مق سمسم سس سب تع اه نأ مفصغس وحس تن يزيد :تسسل انس سس سيصل جون م وحس حس سس



9 : 
 هيتس تصعب خص وعم تمام تع صخب اج عم صصص تحسم تح سا م م د م حض سا حت ا ع سا

 لوقي ثيح هللا هنعمل ةصفح يبأ ن نم بحعت امأ ىل لاقف تسلحف سلجأ

 مامالاةناروتانيلا يتبل م نوكيا

 تاق مأ لاقف ايش كلذ يف تلق لوف هل نعالا مك او هنم يحتال ينا هللاو ىنب تلقف

 مامعالا ةثأرو تائيلا نبل # نئاكل كاذ ناو نوكي الإ
 ماوس ريغب كورتم معلاو *« هلام نم لماك فصن تننلل

 ماصمصلا فام قيلطلا يلص * او ثارتالو قيلطلل ام

 ىنثدح لاق ىلفولا ناماس نب د نب ىلع يف :ادح لاق رامعنب هللا دنع نب دمحا يثربخا

 0 ناورم لا ل لق جفال يلع

 مجالا 0 تالا ىبا * نتك كاذنبلو نوك يا
 00 درو قل الا كير او كلذ 0 ةلاتخأ نأ : هلا .تديهاجو هنزل |
 أ
 1 "0 أ
 هل باط لَو ا مو يب اوبناف 8 مح ةصفح وم كالذ تف عواد ي 2 سنافي تصوصخ يح ءراقشأ ٌ

 ,اموب 00 يتحهفطألأو همزالأو هياع عزملا هلر مظأ كزأ يف هتب :.اضأ عت نق ضاؤم ىح يع
 ا 0 ون ةعاسدم هلخأ هيلا جرذف هن رو ت>رد>فتامّقح هئقراف | 0 تدحاق هم رلعتش وف ظ

 0 اعف اع نطفاعإو نفد ئح 4 ءاععزجلا تت 1 مطاو كانو تا هحيصلا تعقل رأ و ظ

 اهون ناك دلوم هم ًاةلكشو قدحسا | انآ 0 ( ةذكاشة ماو قدوللا نب ؛ميهأربا رك 7 ذ يلا دوعأ 26

 اب روص٠ 00 احم 1ك ا دادس و 0 م لتقف 4 رفأ هاك هل لاش رار املا باح ن

 يدهملااها ر ذأ ملاتدر تارك اف تدءصشت وكانه ت م ءأظلا ىلا ابع تدعي و اهنا رف دلو ما )م 0 ظ

 اسدا ايد اءهف القاع الحر ناكو مهاربإ هنم تدلوف | اهابا هتطعاف ةايغ نم | ماطف 4 .عأف اهدنع

 دلو لوش ىلصوملا قحسا ناكو ة هةنعراعإ ود أدع هف أ. طخ بر لا ماير و ع ةيوار ارعاش

ْ 

3 
| 

 نام عم هل ليقف يدوملا نب ميرهاربأ نم لضفأ اللد وس ا ل نا هلا ع دعا بلطملا دنع نب سايعلا |

 | هسأ ع نعدامج نع ديزم نب دمم كلدد ( ينثدح ) كاذي الا هلضف مث لهو لاقف ءانغلا ن ل كّذسأا

 ا اذا ناكف هن أ هتعنص تناكو هيف ةس "ا عدعاو ةباع موتر رحاو ءانفال اماظعأ هللا قاخ 57-5 ناكو
 ٍْإ

 عم سانلاىديأ يف هتمنس تاقف عيرقت 10 ا لام عش الثا قير و ةيراش ل ناش

 أ لمعاف سانال ال يسفنل يف ةغاو ايدكت ال ابرطت عنص انا لاق 'يش اهف هل لق اذا ناكو كالذل اهترثك
 ١

 ا كالو ةرما ىف ريل نواوقيىان ناكو هاك كلذ راوع زكمسا هنوص نسح ناكو ىبشا ام

 24 موش اللف هلداحو قدعس ١ طاع ناكوةيلع هتحاو يدوملا نبمهأ 00 هدا سما كلعلو

 ند هنو تاطقسلا ن ه4 اع رهظ اع هنم صخب و هفارب ك4.صغن 0 هءاغب , قحسالازي الو هن يهب

 كلذب هدعضفيف ميدقلا» ءاعلا 1 نع ةروصقودب صم اذأ ندا اغلا اطخلا ة هق رعم نع هر رو تقو يف

 |[ ولام ؟ ذأ | ملام امم ائهه رك ةاءاناو.قحسا داك يفاناخالارطض ساانل ا د 5 5 دقو

 0 امهةفيفخو كال *ا| هيف قحسا ىلع هلوقب لاق نهوىدل ملا نب ميهارب ,أ فلاخ

 يف امهدب ترحوهميفذو نوألا ليلا هفيفخو يناثلا ل 2 || ىمبسو هفيفذحو ىناثلا ليقبلا هفيفنعو

2 
0 

 ؤ
ْ 
| 
 ظ

 افيد جة ج ةيشج



 هوم ىنلا لاقذ

 ةليلو اموب نالحملا يف مؤالا يون

 اح رل | رطم ىخغع مؤللا 0

 هد اع مح نان ينأ املأ

 ,ةريغ سرعلا ىلع نآو ور !ا_-تسلك

 لهأ ءا- رن رف هنلا 2م :

7 

 ديعوبأ ينادح لاق رار نك لبا ع نرد
 إ

 قى ف لح مه ناكو 2 10 كلذ لعق

 رعلا تدؤقو يد | تاه م لاق 1 لوا

 نكس

 ع ضرم لاق ريدا نب معا ه هااعسم ن :
 لوش | عناق هضره

1 
 ميحد مص

 00 نك

 ناك دف

 لل مو دن ولا

 مه ت : لضفلا وبا اولاق

 كب 2 هوحم أد: لاق 1

 يف ا تنلاب

 ياوهملا رن نب بيبح ( ينريخا )|

 هما لدحر يف : لي>

 ىف كلا كد

 00 نه تع زف يلا داق لاق

 حيصلا

 ا نب ع ىندح ك كاق هنور روم نب مساقلا

 مانا 9 ا 0 هللا ل نيا قاوم هل َلاَققَ ا

 1 أك م6رمضحب لوشن, مث ةماعلا

 2 ةياكم قى ةفاب

 0 # 0 0 0 تدعم 1 دقل 00

 دج لاق :هيوزوم ند مساقلا نب دعا اج لع نأ نندللا يقرا - نانا عرط لذ ؤ

 ا 6 هللو

 3 هللأ درع كاف

 ينريخأ لاق ةكاض رلا دحع سم ّق 2 ل 2 :

 صهدلا ا ناو ره راد يفو »#

 ردبلا يفو دول اا رب ف بتلف د

 رشخلا ىلا ماقلاب انيضر لاقو *

 زكا ىلع راغل اناو رم َنكنلو #

 ف كهل مالا قالطلاب ى 1 2

 تاو موماحفهضرب ىف

 حا هادف ن“ هن كحال معو اوفرصناف مالا ن

 ىنادح لاق سود 3 9 ناماس نإ هللا لضفلا

 قفز نعى هةصرق نر 5 برد نب د كو لاق ىلهأ» اا 4 هسّنق 5 محسن كيعاس نب اعلا ا

 لخدف ىدهملا ىلع هوزءاو نم 0 0-0 :

 ع

 واعلان 2 2 ل

 0 3 079 تدرب 1

 راه

 ي

 ند ليف دقو ا يبا نإ ناورم هياع لذ دف ١

 رح>الاو صيحمتلا ىلا ور#< اب

 زكعلاو -- ةمئلو 010
 زمالاو ديلا كلا 2 د اك

 يق

 رودي 0 هل ع ادقلأ و #

 روح ام رع يناو 1

 لاق ةفيذح وبا انثدح لاق دعس ىلا

 0 ةصفح يأ نب ناورم

 ارما الا ردشمأ ٍِ اهعطقنا |ياتصسف ليلا ل مع نو رذف هشحوم ضرا ُُق انرصق ديشرلا 0

 0 تاعحواض عت ذخ>اوانع تادعردفلا حالاملف لوغاايه اذافان ران !ىف ود وانا اوك

 يي“ سل ووحبص نم ت ع 68 0

 نإ أدت ي ىنادح لاق لع ب نسحلا ( قرخأ) ذعلتل

 ياعتلا م يبا نا ىد 1 #4 ند 0 ىنادح لاق قول 1

 ىلغت اخااب انحرم ىللاةفد- اع 0 و 2 سه باب ىلع وهو امو يناط || نافع نب رإ رفغ تررم لاق |



 ف ةدئاز نب نعم مدقال لاق ىسعلا | ىتدح .لاق ياتسصحلا متاح وبأ يف ب دح لاق ظ

 لوشب او باد || ىئداضمب ل هلعأب 0 احلا أو ةصنح 3 ْن 0 هيلع ا

 اعمطم كيف اديان كلو كباع * ةش كنع ءادعالا مححأ امو

 اعفتماو اد كالا هلا ىبأ * اميففتملاو دولا 0 هل

 لاق ىناقأ لاق ًافلأ نس كيل انحير نعم لاقف مهرد فقالا ءزرشعت لاق ميجا ن٠ هل لاقف لاق ١

 / امل لاق ينأ ىنندح لاق دع - ينأ نب هللا دبع ىنادح لاق 2 نم هللا لاقأ الا

 أمق هن هدم 5 هدلاقل 1 ةصفح ىنأ نب ناورم هاقالنو 0 : هل 4 3 َنِعلا ند 2 ْْز نب نعم مدق ا

 000 5 هل لو. لمت ز رح 20 اقل نه هاقلتو 4. 1 ىارؤ همودقب ا

 0 ع و روصم 1 ىلع نر 0 د 6 هلق لاق ىاع ار 1 نيعان بلابأ ا مويا برضن :

 كيف هلوقنع ا” بصح نا نأ تلعان ماي هل لاق هلأسو هياع

 ناش وب فرش ىلا اقرش دع هب تديزّئذلا ةدأر 0 7

 هل وقل هتلمعا' لب نيتمؤملا ريع اك ول كانك

 ىلع نإ نسحلا ) ينربخا ) كللعف ُْق نعماي ل لاقو مسن هانإ هرجع م نم روصنملا ا.>:ساف

 0 0 ::دح لاق رون نك لع ىنادح لاق هيو ره* نب مداقلا ل ندي امدح كاف يرحملا

 ةصفح نبأ ند ناؤرد لاو 4ح>دمو هيلا دق ونعم لامفأ هاب

 00 ىحي اتنفا دوحلاب د أ.هماف نعم 6 ارامي دقتال

 روزع ريع ءاطع نم لدا »* اتعِؤَر ندعم قدحار ئار 1

 ريد ا 0 ٌرعشال لظو 3 انهسباي ناك دق يف كلا حوسأ | أ ىلا ظ

 للملا كيع ىنثدح 0 7 0 دب زلأ ايو الاق نيسأا تل ىبسعو دن 6 نإ 8- ) 2 0 (

 ان لع 0 ًارمانا ةئيدملا, وهو باتك ةصفحخ يأ نب ناوى ىلع درو لاق زب رعلا دنع نبا

 امال كلذ ف .لاقف ر 6 ولعب ( مه لاشي , مهرهح ضرب 1 موق ف

 رطم هدح الخل تيقنن امل * هك انميف يحيتيشا 986

 ررغلاو لجححتلا امو اه معيض 3” ا واب تنك دانا هلل

 راظتناراعلاك نم تنك املاطدق# اهحكن ا موي تلاق ةلو> تثن

 نبا دمحم نع نادم فورعملا لع نب نسما انثدح لاق فافخلا ىلع نب نسملا ( ينريخا )

 ةيلعل بأ تالا جا نه لحرب "0111 يبا نإ ناو ص ع لاو ىنخلا مهيالا نب ور<“ 00 صفح

 ناورمهللاقف كلذكتفىع.تشنا هل لاف رعشلا لوقت كنا اوهعز ناورم هل لاقف ىنلاب فرعب |

 سادف عمسأو سادحا ىنملا لاقذهلوش الو كيهذم الو كتشيرط نم كلذ طر اكل تس انا

 + اا ا 1 ]1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 121ذ ذ 1 1 ] 1 1 12102ز 0 ذ 1 1 با

 ؟ ارو



00 : 

 دبع نب دمج ىنادح لاق هبوروهم نب مساقلا نإ دمحم ىنثدح لاق فافخلا لع نب نسحلا ) قر 0(

 ظ تاخد لاق ةصفح يلا نب ناورم ىنثدح لاق كاحضلا نب نيسح ىنثدح لاق ةيوارلا يديعلا هللا |

 | تاقف دواد نب بوقعي ىلع هطخس بقعب كلذو هيلع تملس اماف مال_سلا رمصق يف يدهملا ىلع

 ْ ةناراولا يف لوقا يعم هلاو ىشفاز كلر وتس دا ا
 | ماجإلا .ةلارو تالا 02 رك كاذ سلو كب

 هي 3 ” وادع ىلع هله يذلا كلذدف'

 لاو نسال سائلا هل ةفأرل * ًادمت 0 1 ناك ظ

 دص اورلاوق وةتحاثوااع هةلاقس مم قا ف ند هنأ ىلع

 اطالحو اهمأ ع ىلا نيس < تدمع نين 0 0 ا ا ُ ْ

 مث رد فلا نا 0 0 0 قامت نمد كطعأإب هللأو يدوملا ىل لاقف كاف

 0 1 لع ل نع و5 طمو ةج يا

 5 قا نإ ناو رف نأ يناسعألا نب 0 لاق نازإلا د نب 00 ا لاق قأ د ني

 هلوق 0 فدا نب نءم ىلع دفو هنا 0 ةصفح

 ليشا نافخ نطب ىناط دوسا # مم اللا موي رطم ولن

 كرما نك انا ف مهراخل * 1 ق> راخلا نوعي مه

 لوأ ةياهاملا يف مطواكح * نكيمو اوداس مالسالايف ميم اهل ؤ
 0 اواوب طا وطعا ناو * اوعدنأو اوباصا اولاقزاموقلامه ظ

 اولحاو تائئانلايف اوديحا نإو مولاعف نولعافلا عع تسلا الو 0

 5" عاما تاع : "ايل لاق مثلاق يتدوزو ىنامحو ىلع 00 ةنس ةل صن ىل رءاف لاق

 | وعلا هش هدعادح ال نودامو ء اردشلا ٠ دا عألا نب | ناكو لاق هّقح هافو ال كلعام'

 0 ل رز نب يبوضانادحأ لي 000 را نيدتا و ل

 رد 0 ل 0 ريك خليت مدس وهو ةفالخا را 5 ق هدرز 2 لن مايأ ف 1 يبأ نب نآو ص |

 ْ اي كلذ لق لطخالا نعو ىفيلا لإ 1 تيد لاق سما قد
 ا ل ا خ تددنل عش ُْق هن دع الوق

 0 هلل و ضيرقلا واح اماو ءاجبولاب قدز 7 رفا ىوهد

 هل صه 1 مع دقلو

 ريسم لك راك دق واح * 4 د6 ةاجا بق الثا ل

 رزؤو 1 ةءاخ هي

3# 

0 

37 

 روم# الو فرق ال ءارجحم * .لله» ريغ تفف تي رج دقلو

 4 ةحدم را 3 6 خل

 ريصقتلاو وذهدس >2 لضفلاوذ 0 و ماك لإ 306 ىرضام هنن

 ْ كرد نا ناد ( ا ) هيف نع تايبالا حرك اهريغ هس ىلع مشن نأ 7 8 لاق ظ



 وا '

 1 مق ءارعشلا + ةعامج ىف ةدئاز نب نس ةافودسب دا ,ل ىلع ل> ددقو ةصفح يفأ نب نا ار

 ينأنب قاوْص كددعو نانم ها ك معا اث لاق ا نهو هللاةفهف ًاحيدم دنع 8 هريغو رساقا

 لئاقلا تنل يديملاهل لاقفةصقح ١

 الاوز هن ديرال ا د” نعم كاسعلا ةماملاب ان

 ِ ىئىد هلدعرب ؛اورخ هل>رب 1 0 ل هال الاوت للاكل تع لف تس رز ف لاو بهذ |

 ىلع لحد ءأ كد ا ءأ دما ملخدا و مح فاما ل املا ماعأأ نم ناكل ا لاق 0

 ءأ دمشلا نم 0 و وا عبار كمل هد 5 هباذلب ناد لَ 5 ماع لك يفءافاخا

 اطالد لاما طاع ءاضرس نإ ااخ ىح ةرئاز كتقرط

 اطاماف 0 داق * اهلثمو داة:ساف كدا وف تداق

 هلوقىلا غاب تح اظ سانلا تصن أف لاق
 اطال ا وأ م 1 2” يو ءامسلا نم نوسهطعل ل اه

 اهلاقف يبا امخاب 0 ريح *# مكر نع ةلاقم نودحل وأ

 اللا طنا متدرأف مدن ارم ع 2 00 لافن الا 2 تدهش

 يمك لاق منعم اع ًاباحبإ طاسلا ىلع راص يو هادم ردص ف ا دق يدهملا تأ 0 لاق.

 سا..ءلاىنب ميأيف سصعاش امطعأ مرد قا 2 0 0 ممر 50 هنأ اع هل ا تب ا لاق

 3 2 أ ندشلا عم ادعو هيأ رع ناقة للا ل> دف ةفالاخلا 30 نوره 00 مايالا كبس و هلاك

 | 20 : ناورم نيم ءوملا ريمأاي كدشعو ك عاش كاف م نم هللاَف | 5 4و لع 2 هد و هل 1

 17 اع ع » يدب 0 |مهايأ مولا |١ نيذللا نيّيلا كقناو ءالاز نإ نعم 0 ١ اهلا كيلا هل لاق هصذح

 ١ ا لخد َئىد كاع مايأ كلذ دع ناك املاف 0 و ان تئع كلل 1 هودر ل هدلرب اودخ

 ظ مف مه كوش يت ءلا هند ىو

 ملا را 10 رانا 8 تسحلا ةادغ قمناام كرمعل

 بكوم دعل ع ىدردابعم »* مهلقأ الا جاحمحلا ردص دقو

 ْناكَف افولا هع 0 ل هل ا نوع.س وأ نوجس لاق تدب ند كاناد.صق م ْ 0 1 أف لاق

 7 ع يديزلا دع سي لَدهفلا امد دع ل 0 يفر رج 0( تا د م دنع نا وولى م كالد
 يي

 يف هلع ثا دف لاق ه اع مادو ل لوا قف يد مل )0 ىلع ةصئد يبأ نب 0 لذ د لاق قدسأ

 ه5 ىلوق هيدشن اف ةفاص رلاب هرمص)

 هلئانو نيدو 3 باذع * ه.ءط سانلا البامىلحاو ىعا
 هلتاق 0 ص هللا ل 3 ناو ني نا م ند نه هللا قء اط ناف

 هلواح ا لك يف لدعم 3 د 1 2 لكم :هْؤملا رتعأ ناك

 ا مشاه يني مايأ يف ىلإ ت ةتلتضاو ةيكس ةلص لو ةلصلا تلو تااكش م مظع كاع ىلا ساو ' 7 كا لاق

 0 تل

 سرس سي هل



6 

 قف كلفت دلو د يب هءاح نأ روصنملا هلدبام فاح ! ىلإ يمه 4 0 صهودح اذهف لوقتاكةسقلا

 ناف ؟ىُت نع كالاسا ىح هلباق تسلو هتممقيف تقدصلاقو ةعاس هيلا رظنف هيلا هتح رخأف هناهلاق

 تاقدهلك كلام طق ت.ءهوله يح دولاب كوفصو دق سانازنأ لاق لق َتاَقف كتقلطأ ىنقدص |

 لاقف اذه تاءفدق يلا نط كا تيس راققلا 6 غاب تح ال: تلق ةثلثك لاق ال 'تافاهقضتقق لاق آل

 ريناند فال 1 هتمبق هولا اذهو اهرد نورشع رفعج يبا نم ىقزرو لجار هللاو انأهتلمف كارأام ١

 كنم دود 1 اسدلا يفنا علو سانلا نيب. كتع ل كورد كل كتيهوو كل هتهو دقو

 يرحدح> يفدقعلاب يعر ع هم 1 نع فقوّنالو هلعش 0 اذهدعب رقحتلو كه كيحعت الف

 دقن تاءف امتىلع نوها يمد كفسلو ينتحضف هللاو دق اذهاي تاقف فرصناو ريعبلا ماطخ يل+>و

 ذخا الو هذ> اال هللاو اذه يعاقميف ينبذكتنا تدرا لاقمث كحضف هنعىنغ يناذ كيلا: هتعفدام

 [يحل تفرع اف ءاجامدي ندا نإ 5 ]دع هل ال دقل هناوت ضار ل

 املف كال ناك ا ني 5 هنآ نعم نع روصمملا 500

 0 ءالب ىلإ َ لتاقو هفيس ىضتاف ماتم وهو نءم بنو هنولتش اوداكو روصنملا ىلع موقلا بنو

 لاقف عير رلا دي اهماخلو ةلغب 2 ا روصنلاو ءاح مثدعب هنوب راي مهو اع يت>هنع موقلابذو

 لا هعفداف قدص روصتملا هل لاقف ءانغ هيف لظعأو تقولا اذه يف كنم ماجتالا قحا نات جاتا
 كتلط انألاق كوبأ تأ م رو لاق لاخلا كلت تفقكتا يح لتاه لور 1و هد د
 عاخو هعم 2 ْ عنطصي كالثمو كلامو تاعف لع#لا “كم ا لاق ةدئاز ننعم نيئمؤملا ا

 نيئمؤل ل تحاك لاقاف 55 يكف نع ال كتلمأ دقيبا هللا يي اعد جم هنيزو هايحوهيلع

 خ3 كك 210909 أمم تذذآذذذ 1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 121ت1تةا1اواد]د]ذ]ذ]]ذ]ذذ ذ ذ] ]1 1 1 اذ ذ 1 200

 تاه كلذ نم غابأ لاق ٠ نعلاو ةعسبر تفاح ضني تَح مهف فيلا 2 0 كتيلو دقلاق

 بقعا عام املك ناو رمت لاق فرسأ نَح . مهف فيسلا طسبق اهلا جونو نميلا» الو نان ولا
 هدنع كنكم الول 1 ىد كنع نائم وما 2 غلب دق لي وط مالكم هل لاق روصأ :لا ىلع لذ دف كلذ

 ناوصص كو كا كنم كل تضرعتام 0 نيم راما ك اذامو لاق كيلع يضغل كيف *أرو

 كنف هلوقل رانيد ىلا ىأنإا

 ناسشةو رش ىلا نرش * هت يدلامدنازر ىو ٍ

 ناذط وتو يش مون دايو 2 8 ف لاعفلا مليا دنع أ

 هلوةلهتيطعا اناو رعشلا اذه كغلبام هتطعاام نيئمئوملا ريمااي هللا و لاقف

 نعرلا ةقياخ نومهم < 1 : كاكألا و

 ناندسو دهم لك عقو نه #* هءاقو 00 هروح ع

 ةعئشلاةفاخم الولللاو نينموملا رمال لاةلوقلا اوط هلام هحاطعأ امنا ناكر رد
 نوع ام ينارعأن م كردهلل روصنملا هللاف اهايا هتحأو لاوءالا توب ح حسام نم هنن 3

 لاقدعس يتان هللا دع [ د لاف 3 5 ( مرا لعاو كاحرلا لع ربات كلم

 لن ا ا[ را لاقَة زم ننىسوم ندع ىنز ري أ لاق يءومنب دهم ن هللا دبع ينثدح

 100701210701512 61021272177 د تجسد د 2 222 ت3 2222و

 ( مناة قاتلا



 لاةف#«اطاخ ىشس ها ر هل وو ا ومن انك رم أو هن رهظأ اديح ناك نافذ كرلع ظ

3 
1 
 إ

 هلوق يف يشثعالا نم رعشا هيف هللاو تنأف رعشلا اذه رهظأف بهذا اذهاي سنويدل
 رعشلا كؤاضترافدب ينتررس ىذلا اماف ينو ينتررسناو مال لاقف# ناحل[ رز د كا
 هال كل ف هيلع كتم دق اها لاقف هل ف رعت تناو ىدعالا ىلع يايا كعيدقتت ينءاس 0
 01 ىث يف لخدي ال لاخطلاو * اطادطو هباق ةح 2 * اف لاق هناال هلك ا ركش قل

 لاق عباط ٠ نوءبم قا سايعلا يف ك2 اق د نع مث 10 ) ههشو اذ نم ةمياس كتديصقو

 نا . مئاهينربخأ ) ةخالاب ع 0 نكيل اداوم ناك كان ةصفح ىأ ْن نا 0 “ ذ يبمصالا تعمس

 نأ 5 ناورم نيا لاق انباحأ ضع ينثدح لاق يدل نع هللا تاع ل را ىنندح لاق د

 يالا راما ىدعألا لاف ينعالا 011 0 نناالا ريشا ماو ريهز لاق م زيعز نش امو ةدهقج ظ
 سانئارعشا هللاو سانلاو لاق مث سانا 0 سيقلا وما لاقف بقل ' عال ارد 2

 ا دحا ( 30 |0) هيض 1١ دك ذاع !اذق ةيدج وك هل 2 نانلأ رسال ىأ
 يبا نب ناورمم زاتحا لاق 1 ينأدح لاق ىلفونلا دش نب ىلع ينأدح لاق راع نب هللا دنع 2

 نبناورم هب حدم ارعش مهلا اسلاج ناك اموق دشني وهو ةماعلا لها نه ةلهاب نم لحرب ةعفح ظ

 هلوا هايا هدشنيو هاقلي نأ لق لتق هناو دمع

 نلوم ادق د تدير < يذلا اد نيا ان:ناورصح

 1 قلك دينصق تيا هل لاق هل رم ف 1 ّ هع 0 0 ماق مهانلا له هاف هك. ا هم ىءاق
 هناق ا ماا 3 ةديصقلا ق0 ا هدنع هتمر تق 8 11 ي<هو يده دق خا وردل ي رتحأو

 معا 10 امعّمبا دق لاق م رد 0 لاق 5 لاو مع لاق ريقف و 1 كم اع ىتم ن 7 نم كل ري

 ا امهدشن الود ةيسفل ' ىلا امسنيالو اننا املاح 5 ال 5 4> 1 ناعالابو ا ل قاللطلاب ةفاحو ا

 توا كالذ يف لاقو نعم ماعحو أم رس ريغف هل زعم لا

 ناييش ود تف 22 اقع 0 هب ثدي زيدلا قطز ن نعم

 ملون 00 ناكف لاحت تسلا قا د مر ال ماقاوهيدب اف ةدناَز 8 نب نعم ىلا م دقوو .

 ياهلا رمدأ نإ" تاءح ( ينريذ-ا ( 0 0 4م رس كالذ كعلا مادمهيفدلو الاقدب هو'او هرك ذعفر |

 ل نا نإ نأو ره ي 0 ”ددح لاق سساوب و اجامل أمت 0ك دج ىلا دح لاق كوس يبا نا هللا 32 ع انسدح لاق
 - ب ْ

 ىدك الامد لعحو ادب ا اياط 301 نإ: 0 تطاق روسنا لا 9 ا 1 9 ناكو ة هيد ١

 | تلاه تحول يت> سعت ف :اقاناىلا فاعلا 54 01 ءنأ راعذا هنأ 8 1 177 نب 3

 ىبب أدق ناكو ا 5 مق ةيداءلا ىلا ى م ةلاقنا| لاجل 9. 0 ل ودظياغ فوص 4.ح يعلو هيو

 باي نم ثح راملف" لل 0 دو روما ظافا:س> ءالب ةريس مظف لإ رخ كلب دي ب رخيف

 ع سقوف ىل مالعذ ىلع ضو نسر ا نع تدع اذا د 7 ميل ًادلقت :هدوسأ يف 00 : تارج

 ةَدْنأَر نبنءملاق نينم*وملا ريمأ ينراطإ ىد انا نهو تلف لكم ثوار . ةماط يرن | لاق كالام / تك ف

 تناك نافهلتاقف كنمهب ف رعأ هللاو انأف كنزع اذه عد لاق نمم نم انأ نيأو هللا قتا اذهاي اقف

 9 كخخذخ1100717]0]0]10 نفس نيا ناشر هج ياو

 نيا

 و وبا اها 8ضج برجل تقلب 77077777171+

 اك



 مح ةيوم

 ( سف
 ملل يح

 1 م ع تح ممل

 لب لاقو كدعضو نيوواودلا ُِق هك هاك نوديَو افلأ نينثالثلا يل لحمت لاق مم لاو كرك ذا ذل

 يبا نب نا عمتجا لاق ىلعالا ديع 0 6-55 ين دح لاق رفءح كَ ناماس يف ند لاق هنو رم نا

 لاقف * اطايخ ىف ةرئاز كتقرط # دشني 0 ادتياذ يدملادنع 3 دمحم واو ةدفح

 لاو 00 * لاقي 00 0 فرعضاب 04 لاو لَ 0 اأو ا نأ 0 ٠

 نب رم اةدح لاق 2 ريزعلا دبع نب دمعا (] 1 ) ةمر> هل ناف انخيش اورذعا لاقف

 تكاد له ا 4 )او لاق ةصرئخ ينأ ن َّك ناو قريخا لاق ىلدوملا قحسا ينادح لاق ةمث

 ىللاقف حز> زنا ت ,هذف لاق 4نع نإ ردا لاق هيلا ِى هموم م تت ا>د م تاو كي نب ديلولا ىلع

 مهدشأو سان || لا نو ا :مؤملا هع 2و 0 ف لَقف لود 6 1 ال نيئمؤملا 0 نإ

 كتدلو لوقيو اه ةبيضقلا لنوع لمد ةئااث ف هل ىلو يتم 6 هياع 0 مهدوحأو مه هرعشاو

 ددشرلا ىف لاق مندل ت تاقفهنم تدلوف ةصفح ينأ ىدمللا مهوف م 0 نب 0 دلو ما ص راس

 ديريناك امو هيلع ناو انام 5 هن اللخ ُْق ل 0 تاق اًئنش هرعش ن ا لهف

 هتيالوو 0 نم

 امرنا دكق رووا هلتكم * ير ىدن نئاءاناقه تر

 اعوصا اهب هاتءاظ امو * اهطاك تلا عاصلا هل انلك

 امحا 3 ناقرفإا هل ان ةفعدب نع كاذ اننا امو

 دبع نب دمحا ( انريخا ) 50 تاربالاب سماق امهم ينأف ساطرقلاو ةاودلا مالغاي ديشرلا لاَقف

 لاق طقرالا داللذ يناد 3 لاق 4 4مش ل نإ رو [ دج الاف يااوملا رمل ب تديحو ىره ولا زيزعلا

 انوش يدب ل ا رمح الا فاخذ كي ساو ةقلح ىلإ ؛دفح يبا نإ , ناو ضع ان ءاح

 روش ُُق ينتحصن الإ 2 ايأاي هلل كك كايا فا ناو سم لاقف زياهدلا 2 5 سأدعو ريك يبا ر اد ىلا

 هل و5 5 :ًاومهرا.شاف نوع دم سانلا ناو

 ايلالدا لامخا طاحت ءاح 2 1 يدرك

 نم رعشا تنادهل لاقف

 لاحاطلاو# اطادطو همأو ةمح باص اذد# هذه هن داصق ُُق لاق ئذعالا نا كيو لاق اذ لك الواذكف

 ةديصقلا لوقا ناتدرا اذاينازاوىم هل لاقفاملك 1 كتدضن تنأو تنناالا نق طق لخدام

 يثعالا ينغاسانأو م هللاقذ*اطامحا ةودغ هم مس تلح ر#هلوق ف يذعالا نم

 اديس( رخأو) ربتاةسرا يفاهضرعاو روم ةحر فام او رشا هير ف وا
 مشاه َككَلَد وبا لاق مالس نب دمحم نع ليعممأ نب يدع 712 لاق ا .آا رع نإ مشاه ريدا

 مثيب سارت ةقا> ىلإ ةصفح ىلا نب ٠ ناوسم ءاح لاق يهيصالا نع ينال هب ىنثد>و د# نبأ

 مهدحا ف شكيب نال رعشلا قواودب اموقىرايا هللا كحاصاب هل لاقت هيلا ناموا ساو يأ ان لاق

 هضرعا ارعش تلق دقو رءشلا كلذ لثه رهظي نأ نم هل نسحا قيرطلايف كلذك ىثمع مث هاوس
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 قمل نام 26 َقَح الام اهلا 6 مهرد فلا نيعيس تاقوالا ند تقو قف 4هصغنح يبا نبنأورم

 ديزم نب ديزل خد ذا دلاخ نب ىحي دنع ني انييف لاق ديزم نب ديزي امعدواومهرد فلا نيسحو

 نم زيبا ىرتشي وهو مهرد فلا ةثامو نيسمح ناور« ينعدوا ىلع ابا اي لاقف ةباعد هيف تاكو

 ا كما 0و اع دلاخ وبا ا دقدل لاقفهب قاقزاو رع ىلع لاقمأ ىحن يضغف لاق لاقل

 لاق ينمي( انربخأ )كل ناكول رقفلا نم م 1 لجلال نك يربا 1 او لاجل دعاس
 3 اا 4 هل لاذ لاق ةذاءالا ريحا اذهب ىموهنعىرقنملا ءالعلا ينا نك هش نا ينادحو

 رم ينئدح لاق يع( انربعأ) لي الفديلا ترمص ول رقفلا نم اكل أوسأ لخياا ال هللاو

 ريمأ ل مهو فا : هناك ير 00 يدإت حر ؛املاق ةصخح نا نأ وس“ 1 ينخاب لاق ةمش نا

 ِقأَن ءناسغ بأى نافارا دحام تبرتشافاهرد تدازف مثزوف دا نول

 الواو 0 لة ينأ نب ناورم ىلع انازنف ةماعلا اني 0 ا مهح نع ةديبع

 0000 نيف كاف نك الا لاق راب اكن اهاف اجي 01 0 ةحركسو سافب همالغ

 0 بادكا الط انا ىَح( انربخا )تيزلا تره و:داو كسفال سافلا تذخا لاق كنوذا

 هلل لاقن هخاضاف تر ءلا ٠ "0 | ينغم ديري وهو هنا رقس ضعل يف ةصفح يبا قب ناو رم اكرم لاق

 قااود ةشرا دينا امهر د كل بها نا فلآ ةثام نيمالا ىلإ نه ورنا لع

 هعضو املف مهرد فدا ناورم ىرتشا لاق ةماعد يبا نع يبا ينريخالاق ىحي ( انربخا )

 ىدان, لمح وباصقلاءاكشف قناد ناصقب باصقلا ىلع هدرف هل قب دص اعد جضنم نا داكو ردقلا ىف

 انا الا مك ١ لاق انعام كليو لاقف كلذ ديشرلا غابف كلذل فنا 50 نظو ناور» مح اذه

 ا لكون زك ىف لم لح را تدع لاق هماغد ىلأ نع ىلا ينربخا لاق ىحي ( انريخأ )
 ردقلا لك راق اناووه نكلو رق نمردلا لع نال

 لع ىدهملا قرف لاق يذلا نورنا نإ ىحب يقدح لاق: نافع ىلا ورك لق ىحي( ان 2

 هل لاقذ ةزئاحلا نم ينَزحا 3 لاقف' قءقمشلا 1 هءاحف الأ نيثالثناو سم يطعاف زئاوج ءارعشلا

 قفل لاقف تاه لاق نيتب ىنم عمساف لاق يطعن الو ل

 اركذا|صلاخاكسءطلاخ « ارينع قل 5 ولم ةيل

 ا مح نأ دوعب 2 دعا 00 نامش م

 1| لثم نك ذف نافه يأ نك ةافج رفح نب دما نيل ادي ( قرح اور نيمعر ريما ىعاف

 2غ ( قرح )نانسلا ةيوار نكي .الاو هذه ذح هل لاقف مهارد ةرئثع هاطعاف هيف دازو يغاملا

 نب هللا دع دج نع بءصم ىبح ينثدح لاق راكب نبربب زلا انثدح لاق ىهزالا ينأ قى دياز نأ

 هيف هلوق هدشناف يداهلا ىسوم ىلع ةصفح ىلا نيناورم لذخد لاق بعصم

 لضفلا.ميالي 6 تلو هنا و
 نيو ول ف نود لقنلا ثان“. ا ةلحمم اس هلأ نونالا كيلا نما اعأ 00 هل لاف

 1“ ققاتا مح هبل كتكلو اذه نم ريح وهام نيس 0 «نمؤملا ريما اي هل لاقف



 ١ والا 0 0 7 * تدصاف ابار عال.ز 0

32 

 0 د ىَح لاق

 دا نكف ن
 و

 ندلا_نم بالكلا ن ثظعي 10 * ةولو حالقلا هللا د

 نزح يغب تان 0 5 دعو ادمعو د مصاع نب سدق مرقلا تائا 0

 نرولا ىف سر يد طساوأو # ةمورأ كيا نك اريخ ناك انأ

 ضيا توكل ١ ةنهركا ةيهولذدلا سد نر 3

 نطأ لو كج جرف زربأو 2 ير 7-1 ولو ايزح رملو

 نمثل نم كن نارا ا مهراجحو عون زح ينب فيضو

 فساتيو لالا نير جورج رك نإ ىلا ردا نإ دمع قدشلا لا لع 0 ا ا

 1 - جاجملا ىلع
 نيدال جاح>ح الو كياع يف( « اوتمذا تسلا الانا احاضيال

 نيزيدباس>  وهالتق صخ ' # نكد دوال ادغامح ناك و

 نياق ف رب تارعا نك 2 سر تالادعد لإ 0

 املا ىلا ووو نين م قدا دا لا

 7 31 ا
 3 هوطعل نأ مومس را امس ال ءافاا نم هياصأ ض ةركق هراسا ىلع سانلا ١

 - َمَدَقلا هب 8 امل كل 3 د هل تك ص د اورمت نيفاصعدقل

 ممح هلام دامر نكلو ىران * تدقو دقلمحفيفخ لأ تت

 لاناو رمناكو لاف نانو نم َّق ارغعافودل 0 دامو انهه 0 اعزه دورتك راما ىحباو

- 1 

- 000 

 7 يبأتمس لاق ىلفو لآ د 0ك 200 00 ( ا 0 00 فل هب ا )
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 كي الثناك نا ا درب نأ هل لاق اهمدهو اع اضفو ام 0 4 1 راعشأ ن ل كل نوره لع ُ 5

 سايعاا نب ميهارب | لوق لم

 ارق اهناذا 219 2 هجم اذآ راغال ١

 انرقتفاام اذآ قدقلا كر 8 الز ىرتا نا دسالا فاد
 ف داووزا مب راحنع * مط ىروممويب نونسلا جحا هل وق لثم 5

 بهار وا يغارل نيفرسشتسم * مهرافشو مهفويسب مهأرو

 تغارال ةزمو.ةافغلا ىو مقل ثيح نيراق وأ نيماح

 دبع ( لاقو ) نوره لحشل هذ لئاطال | اع لواطتلاو راختفالا نم لاقاف الاو هب رثخاو هركذاف

 بهو نب نسحلا هن يعن لع ينأ و قحعبدا 3 نم .دحأ تانكلا يفام يرحل ناماس نب هللا

 ناماس نع 3 نبا اهدشنأ نيتالانيتعولعقملا ب م اك ١ مآ مث

 ناوماملا روصل له نب نسا "ينوي نك مهاربال شفخالا
 يداعأ تاتجاو كس اون تلجأ ده يكن تالي ةمورك ١ كد

 اكودعت قحاب تنرق اذا تناك * امو مامالا الا اهب احم ناك ام

 لاق دل نب ندحلا دم وبأ يف 00 لاك آلا نب دواد نب دمع ينثدح لاق يم ( ينربخأ )

 قرفو هفاخل ق'اولا ن ا دقو اسشن 27 اىظع ل كلملا درع نئدمح عدوأ

 هل هدصريو هيداعي سايعلا نب مهاربا ناكو راجتلا نه هياءاعمو ,خرعلا لعاب نم هنا يف كلذ

 هن هيرغل قثاولا تغاب ىح اهعاش اننا لاقفديلا هن ءاسالاو راكسملاب
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 ناار ءالارنا نق 5 مار ا 1 لاَقُف 97 اعدك نما 5 ىلدعو دق ا هل ف هّتحاح

 نم 2 ا وهو هريخ ا ىخذرتف ايش كتم نا نع 0 نيئمؤملا ل دنع كالحم لاق نظئامو

 ال ده ل تقفل ياا دع ركف ىف: الام تبعت كنكَلَو هرخؤتف انيق فاله دمنا
 نه بحسسف عيغاربا .ربخ هفرعف نومأملا يلا ماثه يضق كءازج لاوخالا لك ىلع هللا نسحأو
 سايعلانب ميهاربا لوي ماشه ىفو لاق هنع افعو هتنطف

 ماشه ُِق ىلها ىرخذ ناف * هلآ رخو لاخلا ا

 ءاكدلا ا قالا تعاون < هضرع نع ةماللا ىتب ىف

 لضفلا ىلع سابعا نب ميهاربا لخد لاق لغب ا نأ نب ا يمع ( ينربخأ)
 هدشناف تاه لاقف داثنالا يف هنذاةساف لذ نأ

 اييفا] 8 ل ركف هر 2  هتيمدب. لع رومالا ىضع

 انيذاو ا شاح نيف * اهدرويو اه ردصي لظف
 5 ناك ةيزرلا اهف #* تمظع ةبعص تملا اذاو

 اا 1 نس تراو * تيدر دقو اه :لقتلا
 9 امغار تعسوو #* تلدتءاف .قحلاب الدعو

 املاك هب لفن ور « اطتدف تاغبورااذاو

 اهبراَشم 0 1( ءاسا# ىشمفوبسلا تف اذايأر
 امداوت يرخا ىف ماقأو * اهلودب ةثث ىلا يرجا

 اك 1 ده تسزو تلئاتيوط+لااذأو
 55 "11 8 دو ..رمض» ترخاذإو

 : ءانغ هفو 00 نب لضفلا يف نا 0 مها ا 0 هد و

 كاش
 3#: نيعانلا اا اذا 0 ركشالناك ولف

 ركحاش ؤرما لا رمتق * هارت ىتح كل هتلثا
 بوقعي نبا قحسا بوقعا وب أ( ىنثدح )لش فان ذاذرا هيفو لوا لق سيلا ينال ءانغلا

 الا تعا ان نانولا»: نيذه يف عئص اذاذر نا ان اهأو يتءومع ن 0 ىنادح لاق يتخيونلا

 ينأ نس سانلار انَحاَو داق نمل لعتسف رح انلح.نسلا وبأ هيف عنص كلذ رثك املف هوئسحتساو

 00د ررملا مالو لك والا ككل ام لاق نونه نبا نوم يندم لاق ةللظن> ( ينربخأ ) سبب لا

 مهيدبا نيب كارئالاوهيدب نيب دوهملا ةالو بكرو اذ دام مةيكر ا كر هدلو

 لَرَ 2 يهذلاب ةالخللا تانيزربطلا .ميديأ يف .بحذلا قطانع لكوتملا.ىدب نيب نوئثمعي .مهدالوأ
 لاق يذلا رضقلا يف كن قح ءاحو :نفسلا رئاسو تانحاويلا يف همم شحلاو.هفف سال ءاملا:يف
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 ا.شاهو يي ةفالخي 611# وثداوو و لآ أودع كود

 املا كي اهل كل 7 انحدمم لزت مل كنا يأه 0 نم-اهف عا ةنفنك < ندحلا هل لاق
 اتيت لاف ىع( قرار تنحل نه ريسدلل 2 زب كب انلعف نم ريثكلا اف قحسا !أ اي كءازج

 ه.اعتدضغف اهاوهيناك صاساهء سأة نق ىف هسفنل سادعلانب 5 مارا يندعنألاق دكا نب هللا دع

 ىملظ مكملط ىلع يربض مكملعو # هتلهحو يوطا ع ىنتملعو

 ىماع نع ريما له ل ياوه# ىلدريف مكدنع ىلاملعأو #١

 ِق 0 الو مدل 1 اء.ال لود ىهاط نب هللا دع نب هللا ديبع تءوس لاق ىلودلا ( ينربخأ (

 املا 0 لوت نع ندع لل

 تا رهأ ربا ناك لاق 3 ع ا ىادح لاق وامع نب ل دع نب 0 ) قي

 ا لا كلملا دبع نب دمحم هبقل هدنع نم جرخ املف داود يبأ نب 2 اموي سانعلا

 ا ةلرعملا فرص اال ىثنل 1 لدحاعلا ّق هيطاخ 1 بضخلا ل هدو 2 ميهار 1 نيم هزراد. ن "4

 هيلا ا
 6 ارد ذا ىنلا ريتا _ءاعق نم «لدأو 0 ىنعد

 موسم ص د ل عا جمل
 اك اخ |ادغ كيف تءطق كل-.> ايف كتءطقاذاو

 اك اذليدغواذليموب * |[يقمه يرأ 6

 ظققاباتك ٍبتكي وهو سامعلانب ميهاربا دنع تنك لاق ءانيعلا وبا ىنثدح لاق ىلوصاا ( ربحا )
 | نمو لصأ قل و تا لاملا بحعت ال لاقف كلذ نه تءحعتو ةيكب اهحتق ةدييم ةلظش ذآ 5

 لاقو 0 رك َّ 6 ا نك ةاعار 1 يلا جودا ل 3 تع ل هاله تءاح داوسلا اذه

 3 | ىلا دوحولا هنلسار 2 سة نادح دلو كفا ١

 اك را لاقملا 2 ا د 0 همنونفءاشوو *#

 يفناعملا روسصص اهب ىل- < #7 تال م نام ملا لاح ير

 نب لضفلاب كتفلا ىلع نو.أملا مزع لاق حاطنلا نب طاص نب دم ينثدج لاق ىلودلا ( 2
 ا لعو يرصملا فاخو يرصتنلا ان 0 00 نب 0 || كيع هل بادو 0 ا /

1 

 | سابعلا نب مهاربا ةبح نم هنأ فرءف لضفلا ىلا ا طفش نا: نم لاَ 0 ْن 5 لقو |

 00 لَضْفلا ناكو نار عنب زيزعلا دع بهن ند را 07 فرع م اد ناكو رتتساف هيلطف

 00 رخيلادلا صخشو هو ال نومألا لع هج ذاكد ب فورعلا 5 راكم نا
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 هي يي ا 7 2 2 ا ا ا ا ا ل

 اذه نه قاب تاقف ةليخلا ىلإ ةحملا ن نع تادعف مرغلا ىلع دوعف يش : ىلا هنم عجرأ ال مث تفرتعا

 كف يع نيكولا وم

©» 

 سس ورك

 ًالاذعلاو اولا عاطأو 3 دلاوقألا 0-0 در

 اللدلطا ا رههحوىعو # 5 روش 0 2

 ىلع يديساي عن كيلعق هيف يندنغا يف دع |نأس رعشلا اذه ور مهاربأ 0 كلذ هللاو نا لاق

 ةيوشتعاو رفظلا,تررس للملا يف همحاص لوق ليقت ”ريزولل لاقف دمحأ لوشب ىحاص للطي ال نا

 (تدعن ا ) ديد بعلو لي وط وط نمز ىفعمج دق هلع اوةلحلا هذه لثع هءاهذو لاملا انه نالطمل ْ

 ا نم الحر حد ديرد نبال انايبأ هللا هجر ىلا

 قارا سيل ى<ينبا اذه * قرخم ل رك ل نما ظ

 قاززآلا حماس كلا دامانأ نسلف لا لق

 دع سسايعلا 00 ميهارإا لاق سانعلا ب ميهارإ نم عع ىمورلا ناو وه هق ريس اذو ىنباي لاق أ

 نيم ننقل

 نفد( كا مافن » * دب ليش نإ لضفل

 لقال اهرهاطو * يدنا اهطانف

 د ىنغلل امطسو ظ لجالل اموطسو

 لاق يور را نبا هقرس 0
 اليزه تومي امني راو * ةلذموةصاصخ نب 00 ْ

 53 ا ل د ة6  ايطت د ومت ادب ىلا .ددماق

 )0000| ردا ساسلا نا عا ١ لك كوش ال نع نإ دحا تعمس لاق "ىوضلا ( قوخا )|
 ةلاوق اريك ةرطدتسا ناكو 3 هزبغ طق تاك رعش للعا يور اهو لاق

 ع امنع رتفيو * ءاضقلا اهب قيضي موك لباان ظ
 اهؤامد(١) حانت ننأانتود ن٠ و *# انؤامد حابتست نا ام

 اهؤانف ق> موي بطخ مسأو #* اهءارم نودتوملافيرقو ىدح

 انيدخ لاق شفخالا ناهاس نب ىلع ( ىنربخأ ) هل ديجتسالل اءأوال ضعبا اذه 0 م

 نسمات نبناروس نومألا ين 3 مايأ حلضلا مفب انك لوقي ءاحر نإ نسا تعمس لاق ديزي نب دم ظ

 دلال لي نسحلا ىلا لخدو انياع سايعلا نب ميهاربا مدقف لهس نبا |

 امغاورلافونالاتعدج وادود> * اهزءع تالذ راهصا كهل 0

 امراكالا نيمرك الل اهب تز>و * مشاه لا نم نيامشلا اهب تعج

 مدس يورو )١(
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 كلذ تت بكر كلا"

 ابلغ 3 /1 ب>اص رق هدلا نيب و يفا) ِ

 ام "لع صد 8 # ناف ماقتساام ىقيدص

 امثو دقو هب داعف ©« هين نامزلا ىلع تدق

 اسد انآ هي دانل # [] نلمزلا داع رو
 نم يثخاو هيف ينذصتتال تع كم فاخا ينكلو تلقل كدو تنما ول هللاو اما هيلا بتكو لاق

 تك هلا 0 امو ةودحلا ةنداح 08 نعو ناك وهف دل دق امو .كاارلك رمال 5 سد

 تددحوف ىنق ظ دنع يرصان ىلا 0 يفا نه يلع نس اا مظوركم ىف انا ةلا> اطبتغم اف

 اهلفسا تدع 7 - [ردك هللا دصأو هنم ىماظ ف ةين ع ينجاظي ن ١ ىه

 رق

 01 حج ترص (عاالف *# نإمز ءأا ءاخا ىخ ا

 انامزلا مذا كليف تحيبصات + نامزلا كيلا مذا: تنكو
 انااا كنك كذا بحيصاف #*# تا انا ةادعأ كو

 مهاربإب قئاول' يرغأ دق كلما دبع نب دمع ناك لاق مهف نب نسملا ينربخأ لاق يلوصلا 0
 4ع هدب عفر 0 هيلع هاما لع ق' ”اولا فو 0 < ةيراديو كلذ د الع هساعل مهاربأ ناكو نسانعلا ن

 دم يف هناس ١ طس كلذ معامل م ا وعم ةرضحلا ىلا 0 هءقرأم هم لشي نإ ١

 هل ود هنم اريثك ءانعغ كلما دع ع نبا دمع انو داود ينأ ن ١ نيب و هئثب ام نسحو

 ا.غرلاو لذلا كناو> ااه تءءسو د ةردش اودع ررضت رم

 اءذلاو ةئيندلا لابن م سانلا نم * اهفاعي دق ىتلإ الم تنكو

 نإ مهاربا تععوس لاق هللا ل 2 نإ: نيسألا ىن خو كي لاق يعد كل نب 1 د لاق يلودلا 30

 كَ اسحالةيعرمالكلا ءا ءارد | مات امي مصتملا ُق هلا رءش هد دقو يناطلا ماع ينال لوش سايعلا

 تءمسلاق ىلوصلاى < نب دمع يبربخا) كّتميرش دراو كب ءىضتسا ينال كلذ ماك وبا هل لاقف

 يدؤ» ناكو ئش رب نمل دحأ يخا نيبو س ىلا نإ معاربا 00 يرد لود يدلل نت مهاربأ

 قدسا اياب ىل لاقف هنع هيلا ترذتعاف هتيقلف ىخا نود
3 2 

 هت وص

 اًيرطلا سمعا كيلع م* هل حال .قاغللا لح

 اًهدص وا اودع الا * يريناكسفس | هذاو

 نا مهارا فرصنا لاق لد ا كر م.اقلا يف 0 لاو ودا ) 7-0 ( نسا ل ينال ءاذ ل

 للاكل عا كاذ امو هلانلقف هن مومغ« ؟يشب رورسسم هللاو انآ ال .لاقف لكوتلا 0 اموي سابعلا

 هلاق يذلا يف قدصو الام عطققا ا ضع نا نيل“ وا ا ىلا عفر ريدان دحأ ناك لاق

 كك لاو ىلا كدختو هل توعدف 4هيدحو ىلع نيئمؤم ا ريمأ 2 نحو ولا لاله تن ا تنكو

 0 ا 1 تفذ>و ةحملا ىلع تقاضف هنع ينثدصاف 0 ذك كالداع لا عفر نق دعا نا
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 انامع امحاص تدم ب بتل ”اوأ د نيع برلو

 53 هلران هيلاطو تاسبأ ةما ١ ران هللا ت كفا ادع هلاطو 6 نيرششعا بهو نب نسما هباحاف

 1 1 مهاربا تاساو

 هرصتخمو همملا تلصح #* ام كلوق ري ىلع انا

 هرششع دحاوي لقت_سمال * نبغ نم عييلايف اندنءام

 2 أ ىنتقأو ميدقلا ى مرأ < * مدت ريغ كلذ الا
 رظتنم كيدل نوءبرالاو * ة كيرا كانفو ني اه :

 هداوس نرصتو 0 مهارب 1 تفوت لاق ليما ن مساقلا ينادح لاق ىلوصلا ( ىتربخ ا )

 نبا نع اموي لأ سو لاق ي ريغ طق اا هب هللا رام 0 نت 0 كلذ تاه مالغاي لوشب -

 هدنع مجعلمو بدبطن لوغشم وه هل ليقث سانعلا ن هللا: دعا نإ 000 نامط هع 3

 | ىلكم كلاق م ءامسلا يف الو عبط سانلا يف كلام هللاو مالغاي هل لق لاف هلقثتسي ناكو

 لك عمجي نأ رع مهاربا لا لات حلا نب دا يتدح لاق ىلوصلا « ين ريخأ ) فاكتلا

 ابل لاق نيممتحا روبلاىلآر املف سامط هعمو: جرو 1 فرو ءرصجل ىلع ف0
 نب نوءيم ينثدح لاق لوشلا 0 ارب قلقا ىلإ ةلعاد هناذ تفاعلا اذه هكراق كلم بلك

 ا مالا يندب لاق“ اضغبلا دعت يتح لاعت سابع ءلا نب مهارب ال عون نسا لاق لاق يسوم

 ىدي ناب تكر داو نأ رقما ل 0 وردا ( نرحأ) كماو 30 مث ساءط يا نبا

 لاف هلا رظنف هيف ه ًاطتاف ع دلخم نب نسحلا ضاق سابعلا نب / مها را

 بدعم ريسغىل وهو هاو ع تدع

 ناعم 5-5 7 اع « ما لدعال لقأ نا

 * ١ بتتتلاو ادماع * ىل فاللاب معلوم

 بد:ح مأ يف ليق ٠ ام دب هبيف تلف

 يثريخاو لاقكب رمانا ديراالاناف يا * بدنح ما ىلع ينارم م ىللخ #» سدقلا .”يرما لوق ديري

 هفلحاوديربلا ىلا لد كو هللا 0 هيبأ نع ىاهملا ديزي نب دمحا انئادح لاق ىلوصلا

 ” انا اير هلا اكل هلل و ق أ ننالو اخ سانا رم نماش تكي الز قزلاملا

 سانعلا نب مهارباءار 4 2 اهغدص يف اح 0 .اع تدب ع امبح نأو ةهز يف اممح عم ت>رذ

 كيحيضف اهءرص 0 0 وه اغا واكمل ن تع دق نينمؤا | ريمأاي هل لاق مث لك وتلا ىلع

 لبا ناك اغلا تمرعلإ نما انهن ىاكلا#و 007 لاف نكح :الإ ةئمقلا نظااع تقدس لاقو اك
 ظ الا ا 7 ا ييبلا) ىلكلا هل لبق كرا كلك تفل
 تدعو ةز .ل | ةيدملا تغلب دقو كلا تت 0 تل كالا ديت عنب. د كك سامعأا نإ ( مهاربا

 كل ا نا نا فخ زك أو ين وب ل يلع ا ىئودخ لَك 000 الا

 ا لع ترسب 30000 1

 ا 010سم ب رم ع سس ج دمج جب بسسس و حمم هج هج دمج و م مومو صج صج جس
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 مهارب ع لز مف همسأب تبرض ىت حلا مهاردلا نممهرد فأل اء ةرششع هليهوف و هيلع هللا ىلص

 لاق يل وصلا يي 2 ند (ينربخأ) 0 هراهحو ةفكل ايضض فاو هال ار 85 ل

 مهار 1 د نادك 2 أن مهاربانب 5 يئاطقامااو تارفلانب سابعا وبأ ينئدح

 هلزءف عايضلا نا ريد كوتا مايأيف سايعلا نيمهاربا ىلومث اضرلا حدم يقهرعش هخيسن اذ سامعلانبا

 0 نمضعءل قحسالاقف امه دعاموةهيلع بح ولامع هءلاطو ناولح هد تناك عايض ن

 كولا ىلا هطخم اًضرلا ف ةلديصق ند رسال ىف هلم انع فكي ل يل هللاو سامعلا نب 0 ا

 جر : ماهر ,ظبال هنا نمةقث ىلعهلمحو هئمةديصقلا م عجر م هوو هافاللتو ميهاربأ هنع مجحأف ٍِ

 مهار 11 لاقرب دملا نإ :مهارب ,!ةانتدح لاقى َِ نب دمت 5 هب هيلاطي ناك ام لاز 0

 تاقذ يرجح هنا قحدا | انأأ لاق ىم اماق هيلع 1 ف هلقتتس مهار ؛أ ناكلجر اني يقلق سايعلانبأ

 سعاشلا 1 تدور اا لاقو كدضف داوسلا ا نم هنا الا ىدتع ناك اك

 هقا> يذلاو ىل#“ # مرح ىخ 0 ل

 بنتك لاق ىلوضلا“للا دنع نب نسكت تدع لاق خلا نيدحم د لاق لوصلا ان
 0 نسحمو هش 00 ّ نالف ءاوخا ضع ىلا ل 0 85 نئاعلا نب مهارب 00 ظ

 اهقيرط ةكلاسو | مقوم ةعقاو هدنع ةعيصلاو ا ينعلو

 رجأ هعم عضي مل ركش ةباصا * اجحلاو نيدلاوذهينأرام لضفأو

 نب ميهازبا نا نينموملا ريمأ اي لك ز 1 لرد ىك نب هنادبعناكلاقءانسلا كا كا يرخأ
 ظ با ىلاتست لكوتلا نش 0 اهرذذةريخدوكل هللااهأح

 أقام 00 :؟واضس هلا :كفابعدتبا ناكوةيءيهارب ل 0 فضا نأ ساسعلا نبأ |

 ئ مي نب ىلمل لاقوئاظاتغاةفصلا هيلات اص ووا.ءاف "يش أ نع سك نائنووا نزوو رزابالا ر 2

 نب ىلعلاق كمارظب نءا 0 قنادنزو لقهللاقف لعففهبك عا امدل وة نأ لاح 3

 1 لقو هيلا عج راف لاقاميدافام . اه 00 اهيدؤأ نأ ىلعزي نعةلاسر ىف كتثج يناتلقف هملات اذ دف يب

 رظن نم قئادلا ل لد 1 2 ةلاسرلا يدادقو ىلا .دصو ىنحأىحي نب ىلا يديسأب يف

  اهاو>اذ_هوقلاسرلا تدك د شر اناوهللا كدحق تاقف كلذبت ا رظنو 3

 | صخ يسم كتئحا.هللاهحق تاقف كل لاقامهيالاقف لك ولا ىلا تلذدف
 0 ةنمل لوقأف ىشيإ قنادنزو ىلعاي ىل لاق هتيقا اذاو هموي ةيقب هيلع برعشي لعجو هلجرب |

 بهو نب نسحلا اعد لاق دامت يب ت1 لاق ى نب د © ( ينربخا ) ميهاربأ

 2 نسما عرسأو هي هلع ًاطبافت ادغلاب يلرظت» الف ايشثع كد 0 2 ا هل لاَقف سان ءلا نب ميهارب 1

 دو 2و ةاودب اعدف لاخلا ك كا 7 رف مهأر 1 ءاحو مانو 35 ١

 حا راو را و 2# 00

 هل لاَقف 0 بهو نب نسما قع اعلا نب مهاربا راظن لاق يهوه كب دهم ىننثدحو لاق

 6 كيكو تلح ا اكد دق كانع ظ

 مصب رج تصحب توب 7 و بج جت 7س 12227 2552 2 و ا تسل جس 77 جو جت تا تلععتص»

 (عيي نسال



00000 

 كامله و[ 00 رماهل راسو + ىفلا ىوح ال ةللأ دنع نكلو

 لاخلا وميت ودسا د مهاسف © هلاع دست مهم ل

 لامك ه رعش يف هررك دقو هللا دنع 5 ءادتيا هلوق م هاربا ىلع بيع ام اذهوا

 نقلل ل0 هكدا قد + ءاع مان| دا ولا 0 3

 بو_امكلا عم كيلع عالطو * هنع تينغتساام كنع 'يطب

 مهاربا لزع امل بتكلا ضع يف ا ملام هطاقساو هرعش هرايتخا تالذ يف ”ىذبلاو

 ' ةرازولا لقد ناكو ينو او ام لقتعا تاب اذا دنعنب دب مايأ ىف زاوهالا نع ساسعلا نبأ |

 006 ف ةفلطتو كاف 0 مؤ ناكو هس هقكتتم

 ريصأ باغو اللا طابرا © حاس ركت أواه داسذا ولف

 رودرا 7 داع كلو هر ىرادزاوهالا نعْنوكم

 ريزووخا يحري امىلضف ال #* ادم اذه دعب ودرال ينفاو

 كلذ ىلعاممدي لاخلا ت>رشاوهوركم ل غلب ىتح هيلا ةءانسالا و هفثكتو 0 د ماقأف

 وأ يناطقانلا هللا دبع 2 مدح لاق ىلوذدلا ىي نبا دمحم ( ا و.) اريشت ؟ ءابغ مه هاربا ءاجعو

 دمحأ مهحلا ان كلملا دبع نب دمحم هحو لاق ىلعالا اع نإ نيسألا نب لع يندح لاق ىئاقلاطلا

 لأ مهاربابتكف اديدش داماك هلع لداجت سايعلا نب مهارب !تعكل زاوهالا لا نبأ

 لئاقلا وهو لم ام يلابي ال رفاك مهلا وبأ هل 0000 را كلما هع نبدا

 توملا كال٠ يطا همالغ تام امل

 الإ 0 000011722 عدحاو ىلا دن تلقأو
 ال راموس ع نع رالا اءامدقو دع صهاط ى 5 كت مم 00 7

 الوش ف رص ا حبطصأو »* ةالصلا كرتب نيدأ فوق

 هيل و هلاق مهار .ااعا مهلا يبالر علا 0 ١ لوش هل هدصقو دعا ل اع هتنمصمأ دله . ناكف | ْ

 0 ور ناسا ميو أربا يناعد لاق ينأ ىف : 0 لح لاق ةعفر نب رفعح 0 أ ( ينربخأ ) هيلا

 ىلع علخو هرباطعاف ا تيطا 3 اعدو امهعشاو أءمف 0-0 قر هب ا اك وما ني ثؤملا ا تتح ءفم

 ناثلاو امهف تدلفف ةاس هعاذ

 ”تلوص
 هويمصوالضشب ىلوا #* دحأو نم دحاوام

 00 هناا انا ف ءدياجو هوبأ نق
 لمر نيّدملانيذهيف ةعفر نب رفعحن ط # ةيئس ةلص هلصوواء مسح تساف لك وت كلا .مف را

 اضرلا ىلع لخد ىلوصلا سايعلا نب مها ربان ا ينأىنندحلاق يرابنالا سنوي: نب دم ينربخأ) رصنبلا
 هلوقهدشن اقدهملا ىلع ءالوونو.املاهل دقع ال

 دسم ىنلا دالوأ عراصم * ديحتلادعب باقلا ءازعتلاز 7

| 



 1 ( نر
 مر د : ٍِِ - 2 2 َ دس 1 9 يد

 د# ناكو رصف نيم ل .ضعب |.تناكو ءانغو ايكو نيا || را .ه تم اك هداه ل اسو ىلالطأ انيدندو

 ده نب قدحسا انثدح-لاق ءالعلا يبأ نب :ىمرخا : ينزيخأ 0 مالوم ن 3 موا ممّشعَتِي اذه برح نبا

 أأ لاذ: ةنق هلو. ةزيصل الاجر مقافلا د5 نانأ أ لاق قدعسا نب دامح ىنثدح لاَ 00

 لاقف ىنقثلا رض :نب ميكس نب نامعوىلالطا .نظق نبد#ت ا لخاس ال ض1

 نكتفاف رخص نبا" تثني ** - نطق نب اتاق لاس تالف :

 00 عل مهد دقنأ كوبا تاق

 ١ ( ينربذحأ )رح نبد# .ةالوماهنا مهوتف ر لا نع ا نم شدد ىلع عقو :طيغلا .ن ناظأف

 ا لاق نمحرلا دسبع نيىسيع نب دمح. 0 اللعن نسل 7
 نما ىلإ لاو فدالا لهأ نم م ءاَراش ف نق هوذأو ىلع نب ليعدوسابعلا نب مهاربا جرخ

 أ كلتاوكرو ائيش مهوطعأ اف كوشلا باكا نم. ذاولا لهأ نم م وقمهقلف ن ال ةفالخ يف نيتاسبلا

 كوع 0 | ًاثنأف ف يلا

 ا

| 

 فر 1ك 0 الاهحا َّك # وغلا لل دعي تضرعأ |

 تفءضلاةدش' نم ىلإ عاد انهصلا نفذ ال يواشن 00

 تعدق. ىلإ. نؤلؤت « هاذ ىلع متنك ولف نيزر كاقف
 كفتتح ىلع ا وقرن و 2 هيف مكلاح تاتا -

 قرظلا يب ند اونو ف ا # تاق يذلا تأ ذاو قعد لا

 * ١  ىت> عناب يناف * مويا فصق: اورمو ظ
 نا : نب مساقلا نب دم ينأدح لاق لع -نب نسما ( ٍينريخا ) مولع هقفنأو هفخ عابف هعم اوفرتصناف

 | ناكو عرعرو عشبي ف ا مه عار ناك لاق يناكسالا نتعب كا نب ىلع ىل لاق لاق هبورو» '

 ' هلوق ةيهانر امث ذي دش داع رع هياع عزحو ةرب تا رع هانرق تاهو لطت مل ةلع ل ادعاف هب امبحمم ١

 رظانلا كيلع يو + ىلا داؤسلا تنك

 رداجا تنك كلفك ا

 هلوق هايإ هينار٠.نمو زاضصقلا نبال لهر هيف

 لحالا ماد هلع عنادا * ةيطعا ددذنم تلزااعو

 لح ثيح ىلا يف رطب يمراؤ. * .نارقلا اا

 0 3 إو لل ثدح ىلا # دحاو اهدضق يدب  تدتاف

 ١ كتنيش تامكاا لف سام نب مج تالق“لاق ةلثاو وبا ف ”دح مهاط يأ نإ . نمخا ( لو )1

 55 ل ًاشن اف .تحالاو يعقل اد ادبا اسبان نوكي نا ةينضزو

 قعاس لاخ ىل. فرضا يف 0-2 نإ: #* نه 5 ل ثءح نذ ةروص ءرخلا ا 1

 أ 9 0 1 :
 | هيعال .نايعلا نب هللأ دبع تظو لاق يعدا نإ 2 لاق ىلوصلا يد نب 1 انريذا ((



0052 

 ني عم.م فص يف م كدقو تفصو كةضّقل انت تلاقو تن>:5 تاينالا اه ءاع رف رض نم ا

 لو 05 ا ترسص>ح اليل م 000 اماو رضهح

 هيدل يداؤف ن :ىمو 6# هيلا ينج 5

 هيلع 0 00 نم.- نفاع اذا :ن

 هلا و.صا نم يدم اق 00 :

 7-0 يق ءرمأف * مهنه كريغ باغنم

 لاق مساقلا نب 0 2 وا نا دق اكوا لاح 0 لع ا: هوب انا هنع تدضرف لاق

 : نيقفتم اناكف 2 ليعد هب ىنادح لاَ سأيع || ب معاو يدع لاو 0 تك مهارإ ينأد

 هللادع اذكملا 3 ٌُك وقأ 0 0 2 5 انحرأل رءبشلاب ًاعي+ امن انك لآ 0

 3 تاقق * لتقتسمو يعافالا حل 08 لبعد ا ا اسم] ع كلام 3

 علا يندقنأ * لمفت اق كنع مدا ناو لبعد لاَقق # هند 00 ناف *

 أهدرحت هبإ و اهاضش ناكو سامع ١١ نبا مهارب 7

 قيقشلان م هقيهصللذجا. و 0 يأ تالا ذلا 0 ليما ل ل ب با ب ب ببي بي لا اا

 قيدصلاد .ءيدجأو كن اذ .دغ اعاطم ارد ينتيفلا ناو

 قوةحلاو ىلام نيب عجأو 3 يي دقو رغم. لاب قر

 درب ىلع ب 0 زاتحا لاق ىم يئدح نك ل بلا أ 0 نسما وأ ين ؛ لوى لاق 1 ) 00 (

 ا ملودهيلا ىلدل ظل ةقرلا 0 4ةلَس ف رم 0 00 وهو ريزولا ا نب 0 3 ىف لع راك 1 |

 مهارإ 2 سانعلا نتا مهارإ 3 َُك رك | ولاقو هناوذأ 4م الق ةكعم م لإ ظ اع و دكر

 5 رهط ىلع مهاربا ا ١1 58 هلعل قرد مم ردتعل

 0 ا ا أأذذذأ]|1|1|1|!1310ذ101ذ1 1 1ذ1 1 ذ 1 12121 |ذ]ذ] زذزذ 1 1 ذ 1 1 1 1 2 1ز1ة21ةذةذز 0 1زذزذ 1 زةز02ة2ز زي ] "د

 0 د ال ىبلل ناو رو د ,ردعإ ال 0 ا

 7” ا

 0 هللاو ودرس هلم » اباكج وا ىتامو

00# 

 ا ها هم 7 هك م يرو | لك نم ٍض

 ةيراح يوه ناابعلا نب مهارإ ناك لاق هبا نع راخلا درب 00 لاق ي ىمت ( ينريجا)

 ةمبآو قس تنعد م يبد ولالا هلا ناكف ا و روث و سمح أ.د اط لاش يأ 5 لنك رع نينغملا ضءبل 25 2ث> فسك4سش تشاينا

 كيلا: يي .>اص تردهأ لق هل تلاقو اهمال وا ناراح ا معفو هن ءاح 7 [مانأ 4: .تباغف اهلهأ ضعبل

 ل وعلا ع ف كنع ع ىيخم ند 0 وع

 0 تس و بع ْ
 اهارذاو.اهالوا هللا تح دق # ةعلاط سوشلال ٠ نففحم نابقا

 اهارسو اهانع كنود نكو © ةطداو.تاك.الا نوفتنك ام

 نهروه الو نودي ريخ لباسا سنلو قاطم يطسولاب ليش ينان مداه يف 1 وع لجبال ءاقلا

 20 مم عار 01 نيد هالو لل هنا قديح 5 ذو: ثيدج.هل- نود و ءافلكلا مدخ نم الو نيروهشملا

 ادب ميقا ركنس تب دبي



 كف

 يرذع مدل ل نع # هقو رع نَض عا نا

 ىركش فب غربال ناكنا # هفرع يف فغارلاب اناام

 ءانحعش أدب ٌت راصو هدصقو 3 اذأمن تايزلا كلما كم ع د. 5 سامعلا نإ مهارب | ناكو'

 ه4 هل و نم هودعم 00 0 ناكف أمق "ل نك مل ةمظع

 مكئاولغ يدم نع اليلق ريصقو * ةعئر دع ةضطفخ فخ رفعج ايا

 اكقاجرك ل2 ُّق ىباحر ناف نإ هسيوح امون موبلا اذه ناك نيل

 0 اهلأ هيف هلو 1

 اهريمس ىلع نغض نم تدقوأف * اهفورص تملا ىولب يفكتوعد
 أهريصت رويقلا ك0 ةعادكا >2 ةماه' كتسع كوغدا اذا يلا

 ست تام امل هذ لاقو قطط

 تاو زلا ف'رس 0 2 تايزلا نيتح نلا
 م” 0 نا تما

 نع تايزلا كلملا دنع ا لش فرحا | لاق نوره كب لوعنم ىنبدح لاق هاغفد> ) را ( '

 لا بتكف هناوذا ظ

 ثداوحلا هتريغ دق خا نم 5و * ثراح ريفغت نءيف يل ريغت

 0 هر نعش هردعمف انفاصم هل ا ريت هل كب كلا ناكو هوقلإ نأ سانا هاماحن مهاربا

 كلاش د ا 2 دات كفكروش نان
 : 30 ءانع هشو ساسعلانب مهاربا لوف دج نهو ىلدوملا مهاربا نبقدسال تاسالا هده ناليق دقو

 0ك ' ومص

 ايرطلا قلق كيلعو * هزهأل قافنا لذ
 اتابع وا | ود ط2 يد ناك نعذأو

 نب مساقلا نيدمح انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( يرخأ) لوأ لي نود نب سيدا
 برشا مو ساخ اهقراش داك ال ناكفيأر لم رمدبلا 4 دق ومع ن مأمع || ١| نمهار 1 ناكلاق هيو رمد

 ا ل مه مولع ن صخو تان أف اهاعدو نايقلا ىواوعت و ا اعدوهل كاوا ةعمو

 نكت ةاودب اعد مب :رطو ب ريو هش راطو هلع يرسل تفاو م اه را هراق لغش

 اساس لا ملف * تأ دإآ انك ان 1

 اا و 52

 امال ْ ىلا لكو

 رورسلايعاودانتر مخ دقو

 :| ا انماع تدمو

 ايياونأ نيب سلا ا ل كررت نع
 م أن رمد تو 005 اخو 1 5 1ك ثباع املذ



0-6-0 

 | 0 اع هللأ اك نا هعضوم يف 01 5 حاصيإأم اممم 31 لود مم 3 لعقاش امفام توص

 0 ةعئص ردان

 ١ ٠9» وص

 هعانع تنغا نغب منافادي ءو # اهدعإ بقع نغت م ناف ةانأ

 2 م ' ا 35 وهو مهارب | هلاق تدب اذه 1 لش كما ا نسا اكل ن مهأرب ال عملا ش5

 هع أو هنم لصف ىف لاقذ فا راكلا تاكا ضع نمل مصتعملا ن نع ةلاسر يف هب بتك امئاو

 هل سعأ َّق نائمو ءاا

 هعازع تنغأ نغلإ مناف ادنعو #*” اهدعب بقع نغت 5 ناف ةانا

 هروش َّق حرف ردا تدب هنأو رعش هنأ 2 ا ألق

 م ةيسلو سايملا َن مههاربإ رامخا 0-0 ظ

 هدب باهملا نب ديزي حتفف كار ا نم الحر .لوص ناكو ك2 ن دخل مج نب سايعلا نإ مهاربإ

 ناكو لتق دق هقداصق هرم همم 1 لوص هبقذ ةدسش ُ عل اعد الو ديزي يلاوم مث هبا ِ رسأو 1

 هللا باتك ىلا وعدي لوص هماهس ىلع ب اكياس ن مه كارب ن ناب و هب نم ل 0

 ل هلامو كاملعلا نبا ىلع ىلا. و لوش لعحو ظاتغاو كلملا كاد نإ 8 كلد خايف 5-5 هس ]

 ةيسايعلا ةلودلا لاحر ند لوص ن 1 ل هنأ ناكو ها هقشال ا 0 ماب 0 . تاك ىلا |

 الح ل كامو مولاخ بالا نب سانعلا ناو بارع 1 أوعدا مهله أ ضب 0 ءاعدو /

 اسد ننكر 1 أناكو ناح ردح > ىلع 6 ِ نيوخأ ذ زورو كلوضناك او ا[ لقا 5 ا 0 ا نبأ 0

 قىح هعم لزب .ملو هبال 00 رس اممم ناح 02 را ١ ديزي رضح اه 6 50

 عم فلاخ ا1 ىلع نب هللا دع هلتقوأ ةاعدلا دا رابع | 1 25 لوص_ن *و١ 06 ناكو رّوعلا مه

 هو>و 0 هللأ دمع ا 51 ءاأ نا مهار نانو نان ءرخأ 2 0 مكح ن 'م ل اذا

 لوشي 100 09000 اكسحا مهاربإ ناكو امده م و امد هللا دع ناكو تأ ىلا

 الأ ةديصقلا ند عدي الو هيلا قيسام طقسا م طسولا طقسا 7 هلذر طقشساو هراتك 3 ةيشلا

 هلوق كلذ نف نيتيب وا أتي الا امن« عدي مل يرو ريسبلا

 ل نوم دهعلا قو #27 ماشه نأ د اوحلا نك

 لحاف هلوقو هربع هلو ن | لع 285 ءادّتيأ 5000

 لام هنوذا ناب نم هل راصو» * ىنلا يوح امل هللا دنع نكلو

 ٠ نيتسايرلا يد عل ا 6 ع هللا كيع هوذاو مهار 0 ناكو هريع ه4 نا 0 لدي ءادتنأ اذا اذهو

 ناويد لة وهو اما كا واودلا وة 0 مع لل 4 .و اممم عفرف هب الصت ا م تام أ | 0 /ا د 7 ا هه ريا 4 هسه رع ل

 نإ دهم لاق نامع- ب نم تيه ناسامو ن راع 1 ثار 3 ْى ا ر ند رم تاقفن ||و عايضلا

 نيعنو لوش البعد وس ا مهار 1 نبا ي ١ ل.> لاق تايحت 5 كييهس نب دعا ينند>و ا

 ظ)”*سشسإ ضإ ]|7720 ا"
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 | نيب ديأ وتلاواج اك ةعوضوم ى اكلا نك 2 3 ىلإ راخالا هده ( تا ك٠ ١اذه فاؤم لاق

 كلذ ند هلا تاي ل ىلع ا ا او 4 0 5 امو راكع قو

 ه4وم لكك نم لتقو هبامصأ ىف ةحرضفلاو ةنجطا ند اديرد قام هيف 1 هنأق ريالا 0

 نه 5 هو نيلتاما لتقو كرد ىناب ٠ن رفط هباهق روش اذه ذيرد 2 100 هفارصناو
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 ةروا و نا هاور.دق 'يش باتكلا نم طةسرالئ هيف ام ىلع هترك ذ اعاو كلا نبا دك

 كالذ ريغ 0 قهرا 5 نود اعالا ٠ 2 ندعالا 1 هه 4 -ص ف كضصت ةءملا واخ 000
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 فون ةضيعملا نأ نه نء هللا د هللا دبع ىنأدح لاق نايذر 1 نب فاخ نب دن ( ينأدح (

 كم 3 نباناماس 4 0 راح تاع 0-0 طا رمش اال عع يذلا ن لا ندحاش هّني راح تدع تس 1 هنأ

 هللا دع عم يناسأ 28 كي و لاق هير | و> ىلعو قلو هيلا 2 اهب وهنع ن دجال ل يت>ىهاط نب كلملا

 توص يفاهء>و اديح اهحهف يت> هل امحرش ا ع 0 او رشعلا 2 :|سمآيف نرد نب دج ل

 ةحضأ] كَ دارد روش ف هةعيص

 مضار اين #3 عدج | ن 5 ىتلاب

 هةيصحلا ل ردف الإ : 0 يلا يل 6 6 وه لل اه كالدب 8 ا لل انك 6 اءماع ا

 انا كن 1 د اهردا وةعت ا ديح نم ي رع وهو كادي را هنقس تح كلذ ىلع هئالدو

 يهاضولك اشو ندسحأف هتعتلمل .,ضراعو ني' دحلاو ءافدقلا ند لودشلا اهف 9 6 دق راعشا ةدع.يف

 يف عاد هنا كلذ ٠ نش هنم رذتعب يذب ينأ الو رصق الو زج مف

 امفام ضد يل ١ قئاوب امن 0 ا دوس او ةااعد دا" اما

 ناكف هينغيروزرز نب مس املا نب مهار اا )هد رحا هيا رغ ذماان لوألا ليف ا

 ل .٠ 4ونص ق نيثدحلاو ءام دولا كار و 4 4 د 0 لع توصلا اذه ف عصام 0

 ةيولع ءو قحسا هنباو مهارباو عماج ن ,او ئداولا ز عمو: نائيو روح نباو كللمو دك 0

 ف ع 0 كلذ : ند فر

 اك عسي امس ول نيبو # هيدهح امل ىلا تنمكيلا يك

 نم راما نادل وه انط جرح نبا هلق عنص دقو يطع ولا لوالا ليقثلا ن 10

 ليقثلا نم انا مف قدحسأ عند نا دعب اذهاهف ةياغلا غولب نع زي الو هتءاص يف رمصق اه: هلك ءانغلا

 كافنقإا يف امط ريظن الو نيده 1 0 نا .٠ 2 6 اف 1 ف هب حرس نبا ضراغ يناثلا

 ةباملا ىصازت اهعنص هل تاوصا عه 5 هيف اههضراعو لآ 5 مف دبر ودعتلا ةباغ دوح مْ ني ؛دحلاو
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 :حدق امل !يتدانز يروأف * هانا نود د: كك

 حذف دير سبع ناك ولو # اهراسهطأب ءاننلا درو ..

 .حباص اموي هللا .حاصأ اذإ # ”ىزما.لكولاحرلا كفو.
 حقل 0 لاسر كفو #* ءاننلا قتع دع هل تاقو |

 حفن ذِإ هتجفن مزكأف < .سعاع ن٠: سراوف ىل ع

 ميار بل كارلا عع < ههخو يف عا تلز امو

 حضتا نيج رحفلا :ةلزنع * ١ جج ديف رضناا ابإ تيار

 حطن نئبكل هومدق نإو * .اوعرق. ملدنِع اوعراق اذا

 حجحر نرشب هونزاو ناو #* مهر ساتاارنض> ناو
 حبت راخش .حا ناو * :اهلضف وذو اهاتف كاذف

 ا ديزي نب 0 هل ةأزع يف هم وق نم سراؤف<يق هءصلا نب ديرد“ جرخ يلكلانبا لاقو لاق

 , اولاق موقلا ءارا افةسارانخلا زد تنب ءامن 3 دوب ليقطلا نب صاغ نيع ف يذلا ىتراخلا'

 0 5 ديرد لاقف:انشرق لجحرلا نون قيلخو هئيعظ دوش داو مراف اذه ةمينغلا

 ظ 5 0 رهسم هيقلق هيلع: لح ٍ موقلا نه لجحر هيلا بدّساف ةنعظلابو هب انمايو هلَمقِف هيلا ىضع

 ظ 5 لتق ى> هيحاص ليس ةلييس تناكف رْحآ هيلع لاح 2 ب را نب رهسم هلق 5

 ظ كماطخ ا لاق وأ رملا ىلا هدب نمماطقخلا ىتا ار ملدا هللا: لاةاق هدحو ديرد ىقبو رن ةعبرأ |

 لوي وهو هيلا دصق مث هومدع نيذلا 0 هلك سيل سراف يلإ لبقا دقف

 سراي معمر“ ل 00 اها بدع نس رافلا يي اما

 ظ لاق ال. لاق .نيضحلا ينال 2 ثرخلا قب" نم ل هاو لاقالوبأ 2 نم ديرد هل لاقف

 ظ لوقيوهو ديرد فرصناف لاق ديزي, نب رهس. انأ لاق تنأ نف لاق ال لاق ةذوه لجحماف
 قشلنفس عش نم ارح لما 5" © نحوي كتيعءام قاس كد نما

 1 لس 0 تاولال اعل برد>و #27 أمابو ينيب رملا يداوع تلاخو

 1 هلا لكأ| |[ ديل لوح ىدو « :ةدشاغم و تناي اذا اهأرق
 لحمملا عيقنلاو ايالخلا بن رمد 9ك نأ نلف لا سد“ 1 0

 لد> | ةحاحما|ناعير تاما اذا هاك 0 "5 دي

 ٍ؛ كبعؤو نمافكلا ىقالام لثم الو * . ةراغب تلطا دق يخ 5 5

 ع ا نب 0 ند نائاسإ لبعزو ساما

  5م .٠ .٠ 8 1

 / للف املا هن ردا تموح # اي فيرغلا .اوار ةادغ

 لف مال ئذاملا نم جيسن * اهئوف نزاوه اوعدب ةلعشمب
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 سفتلاهلواطي | وز<حبصلاىلا * ةعج دعا نم ها 0 عاب

 ا هءادعالا نم ىلا #4 ىرأ اموؤج هللا ديعو تنكو

 نيمتلت نيل وح تم كل ندع هدفا ًانيرجاهو

 ناذملادبع نب دير ىلإ لخرا هاو يأر ا!لوأ رواكو هلو طرد 0 لاو

 لاقف كدع اهدري ديزي ناو مث> نيب تعقو يتلا برحال نار لايعلاو لاملا فاخ دق آنا ناف

 اهب ثعبو ةد._صقلا هذه لاف لحرلا نم يمك ومام ر اضنا 5 ةحدم كلذ ليق هيلا مدقا لكن رد

 ديز ىلإ

 لاقثلا مهوك يف يرسأو * يراحلام اودر نايدلا يب
 لامي ةادافم مش نإو

 لاوط م ها و يف 0

 * نك ؟ مكشنإ يبدلا اودرو
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 0 ريغ هدا * تسلف 0 اومنع 0
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 لضفو ةدياع لع ملأ

 لالزلاب امد أرملا صخب بر> نايدلا نبا ومكب رحو

 لايعلا عم دعي اوكار ىلب نايدلا ىنب مكتراجو
 لاث» ىلع رودصلا ةرسصخم ءاذح يكل نادملا ديعاذ -

 لامفلاو مركتتلا رك * دار ىف نا نايدلا ى

 ىكلايللا و 3 هن ممل * اريخ نايدلا ينب ينولواف

 هنا لة ميك ما لحرلا ق> بجحو لاق هرعش ديزي غاب الف لأق

 ا 00 1 0 مكنم تاو لإ رصنلا انآ( اموييرد هلال نحو

 ريغ نم نوغاضتب 0 < مكحرسو الياق مكليخ جاتنو ةق رفتم مكتتبأ تيأر قا

 ا ا المأو دانا 0 ةرغللف انين قرفت اماو انفك نزا وه جاتنف انجاتن ةلق اما لجأ لاق عوج

 اًعاكذلإ| 1 رملاج 2 لها الاول هلا انيفناف معن انس امو لا هلا لبق ليلا 0 اناف انتايبد

 مهم خيش لاقف ديزي 0 0 1 د

 محلا ىدحأءر لا كلاسْن أود مح يمل اديردحرسو

 هللاقف اننلا عجر ىقح حيطصل و حمس ال انملالط هذه لاف ءالؤه ءاح نيا م ديرد هل لاقف

 ظ يناس هل لاق مت هءاريبجو هموق نه يراسآلا هياد ديزي درو ح>د» 5- مكلمح ن *« مكملظ ام
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 / لاق يبارعالا نبا نع يرماعلا ركب وبأ انتدح لاق نإبزر
 1 وطاحاف باز هتنط كدحمو 1 0 ا ان اور 0 ا

 كلذ ف ديرد لاقت ءامحأ قو ديرود مزماو 4.:.ع ف

 ظ ماسلا لب لج 0 هر أ هناك 5 ىذلا ) ينادثااو ر< ينا

 | ديرد راوج يف لجرلا ماقاو هللا دنع كلبف ةءصلا نب هللا دع ةلاقك نه لجر ر
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 مومبب رثحا يفو راو ؟دنز #

 مالا نيمحي باغلا دوداك *

 مح ريغ ادعلا ضفرينيح

 مد>للا ع يراس ذيذانلاب 2#

 مدتات احوب رع كانا +

 2 دق لفطو ءاطمش ريغ *

 مرت> ام نال ولا سا ر لبق #
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 نع كرا
 ل بارا ا( وءاوب اذ نع

 نعلا ةرغ مهلا فوبالا مش 2#

 نري ىد لاالاو ناككر لا

 نمدلاب سانلا انفشت نذلا ن2
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 نطقدهدز 5 يروا و نادل دع 2
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 "| رجلا وناك ةلاع .نءاسان باضاو ىلاغلا
 1 مه يعأع ى يناههأ كالذ هراج 90 همان

 ' لوقلا ةرثكب هوظفحاف مهءاجغ يب لحم الو مث اك مهو جحذم ةرمح موقلا نا مط لاَقف
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 لاق مْ هنع بغاملو هده :

 عضأو اهف بأ * عذج اف ينتيلا
 6 ءاشن (عاك < عمزلا ءافطو دوقأ

 3 كلام مرعب فالكل ون 1 ع مز 1 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهقل ع ف لا

 ايوا ىلد هللا لوسر ليخ تءسو ا و موكعل ه>وبو ساطواب 0 ركسعو فوع

 نب ديرد فوع نا كاعو نبا عوررب ىنب د يفلح 0 ةعربر كرداف 0 قال تن

 لحرب وهاذاف هب خانأف هل را>ش ىف ناك هنا كاذو ة ار ما نظي وهو هل ماطخم ا سلا

 عسيف رنبةعيبر اا تك نمولاق كلك لاق دير اذا ديرد هل لاو 0 هق رعب مو ريد "خش ْ

 دزدالا'نهاذلا دعا ري * دير اذام 5 ا 2

 # ع هئارق تلوا * ةوق يب نا وأ مدقأف #

 د مالا عاش || 0 يهم نا رك نأ يدش ا ايو

 د ر> وم ن ها اذه قد 0 5 كا و هل لاَقؤ 60 نإ 1 هقم منبلا ياس || هب رك م ٍإ

 اذا مث لاحرلاب طف تنك كادت يناف غامدلا نع ضفخاو ماظعلا نع عفراوهب 0 تاره يف

 ناماس وثب تمر ره كءامن هيف عدم دقموب بر و ةىصلا نبديرد تا دوك | أه ريذاف كم ا

 َّك 2 0 * سيطارقلا لتقم هذه نطايوهناع اذاف تدكتاف طقس فيلا ةيرضال لاق

 ) قد 0 0 ا نك 6 كلذ 6 عا دنقل هل !ةفهانإ هله اهر هما | ةعرب 2 املف ءا ليلا

 نأ تايرمشالا سينا ا راثآ يف ل نو هلع هللا لوسر ثعنو

 ا مه هأم 0 ةمصأانب ديرد ا ا نأ نو زيف هي هناع حقو نعو لح هللا مهو ىرعشالا ىدوم
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 إ

 هدر ديرد ثل هرم تلاقف رفا انأ يفعل هلدقف هنكو تاحاخا

 قاقع اولءف امي مهقعأو ماس ىنب هلالا انع ىزج
 قالتلا موي مهرايخ ءامد * مهلا ارس اذا اناقساو

 قامرالب كاعد دقوبي>ا * 0 نم: كناهولم تر

 قانولا نم ككن دق ىرحاو# مهم تقبع 00

 ع هسو فر كلاكو

 ردت نيدخلا ىلع يعمد لظو * اوقدص دقتلق اديردانلتق اولاق

 نع بمك و ماس تارا مهلك ماوقالا روق ىذلا الو

 ا هاون رقتساثيح * مهيهاظو انع مهحبصل اذا

 هيبأ نع هرأي يئامشلا 0 ىلا نب ورم ةخسأ نه خدن هنان جرف تاكا ند( (

 ١ ايان هل اولاقف هموق نم رثن عمم برش ا ةمصاإ نب ديرد ناك ي كلا تتناصلا نإ كا 3

 ًادلا+ كاخأ اول ددقو كاف كن ثرخعا ون وأ ةرق : ل ةفاقد ين ىنل ناكر 0

 2222 7 مج 2 22و 2 ها جب 2 ج7 مس تس ع م رو م هع ل و دمع همس



 ارامل 3مل لاا ا

 نذع لبح يف لدرأ ف نصح لخ يف ا ا و رس هج ووو

 ندا 1 قصلا »# نوال ىظلاكل سر 1

 لاقف دن د ضم | ضراع هل لاَقؤ 10 2 ا

 لضعالا ديدش قاسلا بن# * لوالا ينامز لدم يف ضال

 ْ ا باصو تحرر>حن> يذ # لكذالا صم سيدار كلان دحض

 دع نع لضفلا ن نب ةحلش انثدح لاق ديم نب دمحم ان'دح لاقىربطلا ريرح نب دع ( ان د))

 ةكمللو ةياع هللا يلص هللا لوسر حتت امل لاق هللا دنع نري هللا دنع نع ىهزلا ن 0 نبأ

 نب لاق ناكمر رهشا نم نقب لابل ريثع يف اهحتف ناكو ةالصلا رصق» ةلل ةرسشع اهب ماقأ

 2 كلام اهم نزراوه. هب تءحس ال لاق هدح نع هسا نع بيعش نب ورم ىندحو 8

 سانونزاوه الا سبق ىم هيلا عمتي مو نزاوهعم فيق* هيلا تعمتجاف عي 8
 كي ركب دوو دعسو مشجو رصأ تعمحف ةداك6 نك هع تباعو لاله ينب نم ليلق

 4 ١ 2 ر ندا هال ين هيف سيلناف رب خل سا ةمصلا نب ليرد مح ىف يفو تدشتحاو

 اود كلل ب فو دوم ؛ دوسالا نببراق فالحالا ف فيقث ىفو ابرحم اءاجش ناكو برملاب

 سانلا عم طح ريملا كلام عجأ املف فوع ن' كلام ىلا سانا ما عامحو ثرحلا نب عييت

 رحش يف ةمصلا نب ديرد مهفو 0 عمت :حا ساطوأب ور اماف مهءاسنو مهءانبأو مهاومأ

 ا ردا نرطا ربل لشا لاحم مأأو لاف ا وأ واق متأ داو يأب. ديرد م لاقف هب داقي هل
 اكآلاك قاس اولاق ءاشلا ءاقثو ريثصأا ءاكبو را قو لبالا ءاغر ميل ل نيسان ول و

 0 كالاماب هل لاقف هب هل يعدف كلام نأ لاَقف ملكا ا مهءاساو مه ءاننب 1 الا عم فوعأ نأ

 قيمو ريعللا ءاغر عمسأ يلام مايالاأ نم هديا هلآ ناك مون ا اذه ناو كلموق سر نتي ام

 2 لاق يهاومأو, ىلا .ىءاسأ سانلا عم تقس لاق ءاشلا ءاغثو نايدصلا ءاكبو ريما

 نان نعا لاق من همالو هوو ب ضقنا لاق منع لئاق 2 لام للا 52 عم لجأ نأ
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 ه5 ىذا يي لكاس واج 03 لا اذه ىف ةناحيرل ي ءاكلا

 ند الحر يأ ا ا 0 وطه ىكمو 0 القاع 8 زاح ناكو ينالعلا نك مقدس نو 0 لاق

 ٍْ 0 هب 0 ايف كلذ يقنيدلا ناكو بالك نب 0 نار يمص نس هون 2 6

 / ينبالبا 1 اوراغاف م ينم ةعاز> ت6 هموق ف نع ا ةديمع فأن ءادامد نع دمح ن !
 ع

 نم | اهم اوند اذا د اهملط يف بالك نإ رك كاب جرخو ا« اوتاطتال لك نركب نا

 ِِ 0 ةعازذ 0 1 0 ُى ردم ناو هم وق نع هلاعق اءاالهدل فمشاو 00 ةاقدهدأو هيل

 1 هتيغل ف رد دقو هموق لآ م ا 1 لك ع دنرلا هربت ممر واج دب رب هم وقل أنار ءاح 3

 ْ را و ةعاز> ّىب 4 انا او. .هذو 0 ن١ ندا اولد كو تأ وس محم تت رفظف موقلا ع

 ظ فا 70 ل كس هعءعو ب 0 ىتأي ناك هنآل نيفيدلا وذ نافس كَ وردعل لاقي ناكو ميلاومأ

 هلوقب ةعلا كا 2 هايآو 2 هنو

 اوقلطناف هولتقف ممعظا نوت وس نييفيالا نهسرا وف كردا هقكاخا نادل لاق |

 رورغم نيفيسلاوذنايفسنيورمع * هتمرص نيب وره تان ا نأ

 روعام نوذلا قالو نو نكح © وكلا ىلإ تام 1

 روفصع مالحالا فو رك تأ * وكلإو ىلابام نايت لاا
 رو> دم را ئواغونوبرشت ذا * هتعافس نع ماخا ميم اله

 راكم حمرلا | فو انالك وعدت 1 حاد ابر 0 نك قا

 رست داحلا لا طنا اذا ىتع ** اقرش يىتخأ و يتوق 35

 | نع قد نإ دعا ل 5 لاق يدرب ا 0 تور 2 2 ءادتنا ريب ( انريخاو )

 ١ ديرد ناكونافطغودسا لع ةيوأ عم ك١ مح ودو 1 نأ نساك تراغا لاق ينارعالا 2 ه١

 نإ ور*و ةيواعم ن 0 ني عي يف قلعدبر دق 0 م ةيحالا قى و نايفس كا 3 ةمضصلأ نبا

 0 لأ اذه يفىل ن>- 0 كيس 1 رآاكم 6 ريع يبا هال هع كا هللا ددع لاَقَف ر 2 1 نا مقاس

 | ل 0 م هلل دمع كا موقل ا راغا 2 افنامف 2 ٠١ ليد وش موو 3 ديع 2 6 انأش

 1 'ينافعجرا ةمصلا نب هللا دبع هل لاقف ةمصلا - نإ هللا دبع ةعدج ينإ نم َلَحَو كر دلو 1 واخام موقلا

 طا وايفدي ردماقا وةسل اعد او د ,ايافدي رد عاطتسا ناف نايك نب ليحا ريش تق راك

 || .هياعلاط اذا يت> هللادبع يا رظننا يلا لاقف حارصلاك سانا لبق سانلاب لترا ورم هل لاق

 | ثيح اوناك اذا تح

 | اذلا اوداقلي>ا رش ع ل نا يببذكي ملو ينأ دا هللا دنع نأ ليحارمشل ديرو لاقل رق رق

 ا نهنئوةصاخلاىذ دنع فل 0 ؟ راتب اذ ام ديرد :لاقف ظقاتك راثام هلل اة

 مط لاقف كرمشلا هنودشتي زاحف ةمظع ةمينغب هللا دنع ءاح مت هل اوفاحو كالذ ىلا هوباحاف مهانوا

 مسالا دبع نودشاني اولمحو انفاحام اولاقف لق دقدللا دمع نأ من م :ط نيح م فال ما ديرد

 كلذ يف ديردلاقف هلبا اوةرمد نأ هودعوتف يذري نا يناف ديرد يذري تح ال لاق

 رد بدشم دعل ل * روذعم ءاوهالا يفك.اق لثم له

 2 يس سلا ل ميشال و تميس قول يعصي سس 200اااا0ااااا 0 ذأ 0011101 1 1 1 012 0 0 0
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 يفو ريدغلا 55 2 كلذَف نافطغ ءايحا دو يلا ب ةناعأ يا ند ةره ى نهد ةعامج 5 :

 كلوش مه 4 لد 0 مويلا اذه ,

 هلو ل1 غلب أءأق ل كا ءائسأ نإ باّؤذ 0

 0 لأنه فاضي أدب رد لو ةديع 3 لاق هكردب ىلا و 0 ترهل هناك «.أأ| 3 ا كالا دنع لاق |

 ناينباي هيا لتقم نم كو ا ةيقلا نإ ىراذل< باكي دعم ثني ةناخير تلاقى وكلا نبا لاقو ١

 ال فاحوكالذن هه ياو دربز ند هنريشعو كالا . ند و كندا رآثلا 5-3 0 َغ تز# 0541 ١

 ةازغلا هده رمقدرأ# ةلوانإ يع از ع ترك الر ا 6 ل ايط سمع الونهدي الو لحتك

 0 ةدعاس سبع ينب ند 0 ع 0 مها رقتساف همدب مىلاطي نافطغ ىلع هللا دنع 2 ل

 هان دافول ول مثجوت تلاقق 0 فوع ْنس 2 ب راق ٠ نبديز نب ءامد 1 تود 0 5

 هل ةوخاو ماذح هل لَه الحر ةرازف يفإ ند لو هللا دع ا هلقو موماع ديرد كالذ يبأتا

 5 0 3 َة

 »* تنعم هلا 0 1 نص الاف همي وس مر

 رضحم اذو يدم كلذف * طساو ل عزش

 ربك الا بنلا فطءيدقو © اهفافلاو ىميلاس غابأف
 رفخم مع 31 كو مكناوذاب ترا 2

 اورعحتسلا) ةرارق داق انتل وس ةرازف اص

 اوردقتلو درعولام كف * نزام يب كيدل غاب و

 اورفظت وا نيا مباصأ * اودرفأ ةئف اولاتقت ناف

 ريما م 0 راو + كرم يدل امارح ناف
 ركدألا مديزب ليقو # تعا يتب دز 0

 اور>شه الف طيقل طهرو # بشان ىف حرص انرا

 اوربقي لو مهف نقحايو # م 00 عايضلا ر :

 يرخا هل ةدلءصق ُخ ةككضلا ن١ ديرد 0 كلذ يف لودو

 بئايذلا مول هلئأ دع نلدقع .» أرؤوم ءازد سدع يفإ اني رح 7

 بشان نن ضايع ىطرالاو ثمرلايذ.# انضكر كردا للا داوس الولو

 براق ى , كين ل 00 نب اد #2 هنادإ نر هللا كابعلا اناتو

 تا تال ا ديع دشنا ةديع 0 لاق تاسايإ ل ديرد داك لاقف اذ_ه أ نب دررد 0 نا

 بشأن 00 32 ىط رالاو ثمرلاىذدن د 1 اراك ردا 0 .الا داو الولو

 نراك ا

 امحأ م !|باش ريخو د هب ادل ري هللا كيو ءدَعلا ناتو

 امذوأو املا ير 0 #2 براقنبدن زنءء امس !نحاق 1

 و ا خرلا 1 # ىدن 0 يسال اها لكم

 نا 0 ىورو كب تسعه ممأ تلاق ا يفام ع له لاقو اه انه 2 ةالكت ا نيج 0 اهءاحو
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 وهو ءانغ تاسبالا دع صعل ّق

 «© ' وص

 عل ص الأ م رلا ا اود ”انقسا # ىوالا رعت ا مم سما

 كل راع ى 1 وا ا 0 ىرادقو من: تنك يودع اماف

 ناو ةبزع 1-0 أَو 0 #2 تت وع نا ُ م ا الا ا لهو

 هده يف قدحسا 7-5 3 3 هنأ ةيآور 2 5 لآ 3 2 2 ةنانسلاب لي يات يملا ي ل ١ ءاخا

 هنع هللأ ىدر للا َِ ٍى 55 اع نئمؤملا 2 5 يع تا الا هذهو 1 1 يسأل 7 هه رطلا

 ْن ) ىنتدح ( نافذ سس هف ردم 552 3 نك _سح 0 لج لاق لحمل ىعوم ينا نإ ىسع د 5-6

 تما ماللسلا هيلع ًايلعنا هلاحر نع هع يا نع دعد نرخ ا محأ زو نب رصن

 فرتعاو بنو نييكملا أ ن 7-03 عجرأ هل ا ولاقو جراولا تت رو ني.كحلا سعأ 1 هباحأ 1 1
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 ديرد لوشب ل 513 هوقرافو هوفلاخو مهم كلذ لص لق تيك د١ ترك كنان أ

 1 ع ا

 دخلا ىضالا 32 دع مل # يوللا 6 أ مهما |
 21 ع

 | دلاغو دمو هللا دنع ىكك ثالثو ءامسا ةنالث ةمضلا نب هللا 2 تناك ةذ.عونا لاق تاسآلا

 ديود ل اكو قوأانأو ناعرف اأو ةفاقد بأ ينكيو

 امال نم ةئافد 1
3 -. 

 فاحناوثعو يف نءطلا اهرطضاف د تدرط ذا

 فاقو ريغ ارورد نيدللا اتاك * تاغشذا ءاحملايف لا سرافاب

 ْ لوش ناكدنا نك نع ةدي.ع يا نع ملاح وبا امدح لاق دي رد نإ ندسكعا 6 ير أر

 ١ ا ديرد لوو تناو“ و لع رمصلا يف ىو لأ هتلاق تدب لضفأ ا 3

 ا

 ا

ْ 
 َِع ٍ

 دغؤثيداح الا باقعام ولا نم داع ]م طاح تان هصمال حس +. ل

 مأنا ينابيلا و رعولا هلع رك دو حل ا نع ديب زا نع ءالعلا قلو ير ل
 هرب اعف ا 8 زملا ا ا 91 6 اب ةالم ا هذه ه روش 8 ديرد اهركذ يلا كيعم ظ

 أرق و لاقو اقلط ُ هللس و 1 ناش ترغصو كلذ ع 0

 دعوه لك تاو ةيفاعل 55 9 للا 0 ظ

 دع وا مولا ا جر مو 5 اعزا وج كيلا دحأ موتنابو

 كتأو يعوتكم كتتكبو يسودام كتيفطأ دقل رق اأي لع تيجاماهسلازو ىكي هن ا ا
 نب ديررد ع هريذ يف ةديع 56 و ضيع ن 00 كاليق تعرف رةعس ا ارح ا

 كاذيف لاقو اهلهأ انذطاو اهةاطق ءاخأ تاس هححوز َُك ةمصلا ١

 ضعب ىلق ىتمح ضع مده * يسرع كتيس نا هللا ديعا

 صعد هئاش داو نيك *+ء هاخأ تتش 'يسمأ سرىعاذا

 يذشو يارب ا نح- 5 و دع يطدر اة نأ هللأ داعم

 دعا 10 كا ديرد ا لاق ه كاع ع ينأ ن 6 5 اع 5 6 لع لاق 00- ن مشاه ) ا (
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 000 7 000 ظ
 ٌْ 00 رحقلاو 0 قلاو اءهلع هللا ىضر 0 1 1 ىنال كا لاك 0 لع نادجالا"

 لاق اهحرش ند يا اهراتد نم 0 كب رد لاق 0 له ةئااس 1 رظناف ل لاق تف

 | ناك مد لاح 4. ه:ءطق ديرد جرش ف 8 حر ا لامو لاق ىنَع 3 تام نق ّ تاه مه لاقُف ر

 0 تشم لدللا ناك اذ >| ع 3 اذا كك ع 00 رعف دير رد لاق هفودح يف نم دق

 ريم يل وق ىع نيب تعق وف مهن د ني هعامج 5 ل داك 1 0 مدلا يناز دق

 ا تدوزو مدلا يع 0 0 قاكعب ي د ا اهط تدشاف هك هللا ذوعأ تاق را ا 0 ةنعط

 هناك اوءاع اوناك يب أ نورا 0 ءاداا ل 7 افطتلا» دعب # زو تودع ءاقسو | د

 | سع 0 رقت يف كلذ 0000 م و د يح را ا

 ر 9 دنرد رايد اوب راق ا
 أ هل لاَ - 0 مهاب و مف يدع 0 م 5 1 م 00 1 وح و

 | هيلا ا هقناعو دبا ا اذ 2 َْن ىو 0 نا لاقو ديرد 4ءق دق كافل ن< 00

 هللا ديع 5 ا ديرد لاقو ا ماو يف تاق اع اذه هل لاقو احاللسو سر

 ْ دع وم ق دلو ةيقاعل » كيعم 0 ليلا دب لح اثناو|

 ا دَعَا مولا 95د جر لو 2»* اهراودح كيل دا مو تنايو

 كوش امثو ةليوط ضو

 201 او را لك ىلذأعا

 لاو كلاما ءردزلا لأ لواعا

 دوما بك ازلا دارك عام

 دن نعءزملا كالهأ م ءزر الو

 دش موقلاو ءادودلاوب طقهرو 0-5 عا ,.|مصا و ضراعءأ تدعصأ را

34 
 3 عشا يءمرافلا ّق ممارس + عيا ىباا اونا مط تأ > م جان :ط 025 وه

 نع يمس الا دشرلا اونتم ! 7 * ىروللا 0 ل مم رهأ

 و ريع ين وا مماوغ # يرا 1 وصعاملف

 دشرا ةيزع دشر .نأو تيوذ # توغزا ةيزغن.٠ الاانا لهو

 ددعقب يلد مل يناءد اماف * هئبو ين نيخاو ىلا تاكد

 ىدرلا مكلذ هللا ديعأ تاَقف * ًاسراف ل.ل اتدرا | ولام اودانت

 ديلا شئاط الو افاقوكلي لق # هناكم ىلح هللا دبع كيب ناف
 - أ . و9

 لك ميشملاو هامل تطرب دع 0 00 حايرلا اذا امر الو

 ددمملا جيسنلايفيصايصلاعقوك * هشوتت حامرلاو هلا تراظن

 كد مم َكوللاَر 5ك ينال اعءّودو » تددس يت ليلا ةيع تاغاطق

 دصقتملا ا ةلايف 0 5 د مهحامر يندر> د تمر ف

 دا رع ظ 3 ل 0 3 ةيدقلا هاحا واس لاو

 2 بداح الا ن ءامويل نم د طفاد بنا ماا مو ىلع رو

 /)ك“#111110110111-129

 8 ١

 ا أذ آذزذز]ذ 101010 10 210212012101 ذ 1 1 1 1 12 2ذ 1 202 1 12 ز2 ذ2زة2ة0 1 2ة2ةز2ة2ة2ةز2ةزةزةزةز2ة2ةزةزةزةز2ةزةزةزة ةزةز ةز ةز ]زا
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 و 1 0 ا

 يعاب

 لوش ثرح هلا نادرو لوق لا ونلا ىلع ريصلايف ل 3

0 
 هي ل يي ل ل ا يي ا يس

 1 نعدير 0.1 نط دعه ةديمع دا :6دافد ناو لاق عاف لا دي

 ْ مهعض اوه يف مه ركذأ اوشن م ةعاج ة هقراذتمو ةعومج هزار ل ع م يبأ

 ا دقو ينابيشلا ورم ىلأ نورت ل او نع نابزرملا نب فاخ نب دمع هربخب ًاضيأ (ينربخأو )

 رعش نحا لوش ءالعلا نب ورمعا نأ تدم ع والاف | مضوم يف مهم نحاول اور 6

 ريصلا لع ترب كل لال

 ركب يل ليت ىلعالا ف رمشثلا ىلع

 ربذ 0 ربق ويح اناس رعو

 : ْ # ىرأ دقوكاخأ م الأ لوقت

3 

 ردقلا ىلا يرحيردقااوهريغاوبأ * مما ةمص لآ آلا لتقلا ينأ
*« 

3 

#* 

 د

 يذلا كالاطاو هللا دع لتقل

 كا ىلياخ وأ ثول دعو

 عدلا را ام ىتشي راو ىدل

 ركن دن ندبلو ائيح هيحلتو

 انزاعذ لاو اه اينير اء
 ةريكن ريغ فيشلا مدلل اناق

 رو ىلع ريخأ وأ انئنصا نا 0

 0 والا يضقني اه

 ىفاشف ناو الع راي

 ا راها ا

 ْ ل 1 ولا 1 0 0 ف روش 0 0 تح دا تي دس لاق ت تن 0 00 ا َن

 ١ هلم ف تسلا ناف ةمصلا نإ هللا دنع ف ةدينع ءوبأ لاق تت 3 امبالا 0 هه 00 ةحصلا نا دبرد ١

 ١ لاش 0 ُق مطاومأ قاسو مم رفظف ةبوأعم ءانسأ رع ودو ميج وب 4عمو نافطغ اع ناك هنا

 ا تناكو ناعرف :األ ديرد ءوشأ لاقطلط ارا ١ ريغ مه ناك الو اهب ىبضمو ىوللا موي هل 1

 ا كت رمت قيفزد اه دك د دف اك كا وبأو ةفافذ وب او ناع 0 ا هللا ديهأ

 1 ةعش عقادو ةعاب رق ا ىد 7 مسقاف الورع ن 3 ةلفاغل ِ م 3ك اًذامَع ناق كر آل نأ هللا

 مسد د اذا 7 اولا سطس زقو ال3 ا لك ايف

 اا 'ىرأ لاقف ىرت 0 راع مهد ر 1 2 تانقأ دق عحشاو ةرازنو م اذا 0 ند 2

 ١ ئرأ لاق نال © نا تا جم أ كلت لاق يداذا ىف نيسءعدق يطا اا

 ا 0 2 0 ىرا لاَقف رظل 5 ةرازف كلل" لاق مهليخ ن لا 0 مكس اد - موك ١

 نسع كالت لاق ا 0 مهحامر نورمو 0 مههادقأ 0 نودح معد اوعلإ ىلا نولمحي

 أ ىب نه متو نم لخالد اول 5 فا ع نوع رعنلاب اوقحالتف مهعم توملاو

 : ديرد 2 ع نذل 4ع تذق ديرد فاطدق ةفاقد ف 1 أ ودان م نب هللا كديع سدع

 : ند اهو نامدهزلا 9 تل ص ند 1 لاملا [ة2 لاو 0 3 نوري مهو 4نع اوكف طق

 نك نم ناوذأ نامدهزلاو سوماقلايف لاق نمدقو مدهز نامدهزلا 1 امه هل ود للا

 سيقوامدركو مدهز |



 م ةيشلو ةيبصلا َن ديرد 0 0 و |

 ربك الا ةيواعم نب ث دل الا وامور وما 5 ايف ةمصلا مساو ةعصلا نب ديرد ا

 00 9 نزاوه ن 53 ةيواعم ن مثح نإ ةيزع نب ةءاز> نب ةءقلع ليقو ةقلع نب ركب نبا

 . ةيوامم 5 [و ةقاع نإ ركب نب ثرحلا نب ةيواعم همساو ةمصلا نب ذيرد وه لاقف 32

 اس عاش عاجش سراف ةمصلا نب ديردو ةقلع نب ركب نب ةيواعم نب ثرحلا مالس نبا لاقو |

 ري ادع ا ءارعشلا ناس رفلا ل وطأ ناك دقو ناسارفلا ءارعش لوا م نب دم هلعحو

 و دي ردن اك ةدرع وبأ لاقو ةمصلا نإ 0 0 ءلا دنع ةييش م رف مركبا

 0 ةأنغ 2 12 انغو ةيمقناا نوح. .ه 1 رفظم ناكو مهدئاقو | مسرافو 2 يف ( كيس ةمصلا

 2 الود نك ريحا 1 هاظم حس ذح مري يف هموق عم ح حرخو مللي يف مالسالا كرد : ا
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 مزح لإ ركب نأ نيانانأ م راجلا ينب نم مب راصنالا يئن ٠ ىلحر لاق كل مآال كل نمو

 دااضتل ندا ب.] ةاننفع بوست 8

 ١
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 دمر

 تااقف ءاحف هبدعوف أو 5 لسع تعز 5 سحر 0 ىلع هنالوم دار 0 ينل ادع ناك 00

 ةداح ةددح هل تي دقو ةرمحم هل م تعضوف ةريغتم كدا ناف ك 2 نأ ديرأ يا هل

 لساخم : ىلع ريض :لاقف ئوسوملاب هتسلعتف ”*ىثل كلذ نأ ير وهو مك 3 ل تس فاه تا

 (نهفلا داحا) نام تيهذف مار اركلا

 براق» فيصو نمقيز لاىلا مي مم ةنلطط :. اراخ ذ

 نسانملا يف اة مهو ًاطيقل #* اودكمأو ارامل او>وز مم

 نك اوكلا لاق نهاحكلل اذ © اهنا مودا ننقل ككل او

 2 6 حو لاقو
1 0 

 قيزاب ا نمكحنوقيزاب * مح هّسأب نق تحكنا قيزا

 قورف٠ كدهشيملو ا ١" دع تيبس يف ينثملا باغ

 قمارغلا ناي هاما نا داك ارتفع نايعتلا اواو لود نأ

 قوشعم نيقلانباالو ضار 0 هب ءانيلا دعب ةلئاق .براي

 اذنع لفي قدر رفللا ير كار

 قيذىلا ب مخ |من كنان 56 0 هاعا ذق كش ناك نإ ظ
 لاق ريم الا دو> يف ٍص 0 لاق هقان 0 0 رصن ة فن تع وز لاقو جا جاحملا همالو لاق

! 
 نب نامدش نمتتلا يا 0 ربح 3 يفوأ 4ةعمو ىا رطلا د َّى ناك املف أ ماسو ل 3 ار الأ ي رتشاف

 ِ علب ام و 0 7 ند كلدب كلام لاو ءاردج هللاو 35 اه يفوأإ لاقف ا امك عر هلياد ة هيأ 3

 0 يف مك اصل يدلا انف نع تقر 0 0 ءاردح امو لاف تدبلا اذه ا أمموق صعب هل لاق

 1 اهوض أف و مةداص هذهو أريمطق هئم ذر هللاوال ل و نا ع كي وهف ا وهو ام | :أريم

 قدزرفلا لوب ةديصقلا هذه يفو لاق مكنم مرك | ان هاس ام كلا و فاد 0

 اعاظو لالك نه تافحوم انب * هريس محقملا انيداخطل تحي

 اعمحتل اندراراد ندو بد.ح 23 هؤواقل انيلا نم اني

 اعرساف يطملا ىداخ انيركل © اتمام نءيذلابيغاا ل واو

 اماعن دق هلصو "شا فو 2 00 ا

 اعدو ثرحح انعاط هع الو 27 امام ةغاراانبا ك6 امو

 أعم ككل كذا اميع ةأ سمعا ىلع + نر دك يرجح نا كو

 اعرؤا فداو رلا يم ةيزر * عزاجريغثىرمالءزرنوهاو

 1 , الاق فادغلا وأ و ديز نب ب>اح ى كا لاق هنع هقم ع ا 4 انربخأ امف مالاس نا ااقو

 وهو 0 نشبت ن دوت نب سا ل نب قير ءاوادح قدزرف م

 نم ةنام يكتحاف | مم 8-0 ىلع نا.وش نب لهذ نب ةرم نب ماه نب ثراا نب ورمع نب هللا دبع

 ةسا رهن يو نيعلا 0 مب 1 اه.كح ىلع اهح ودا كاذو كل زد جاحطلا قعد اك و لالا

 سب

 ) نما تع يلاعالا 1 ع )



 د
 ا يللا
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 10 اح ا هفااكو راش لأ تر اك 0 8 كالي دع ا 5 جارخ مث 0

 دوعس* نب سد مق نب ماطسل ن ١ اكرر نعل ءاردح اهملع جوزف هرمأ ند | 0 0 نيدلا

 1 اهحو زف ناسش ن د ليعد» نبا هز نم ماه كرار ها نب ورم نإ هللا دمع نب دلاخ نب. سشدق و

 [ ىلع أميقع ىلع ةلاوب نيقاسلا ةقيقد ةسبارعا دوا , كليو راوتلا هل تلاقف لبالا نم 127 ىلع

 ا لك اااه ريمتاو اهللغ اهللضمي قدر رغلا اقف رتعب .ةيام

 : كرا سيل كلإ نأ ناو 2 امورع ليسا نيب ةيداح
 دي الولا رو>ح>- يفوز يهوتب ر 0 كل نم رووملا ءالعأب قدا

 كاَدف اًضا اهحدمو

 ماه كءاق رو واتس ماعد * اهعقرت نانا ب نم ةلقغ

 ماكحو تلا همديص طهر نه ١ و ءامتخإلا نكد ل ا -: م

 ماطساو داوعسم لإ ندد 9و + امك يمتلكن 5 ليوا 4

 راونلاب ن ص رعز و اهح دع ا لاقو

 قدح ميرا اهتاب ىلعاب. لظت # ةلظم يف ةببارعال يردعا

 قرشت ةماععلا ليم تنام“ اذا 2# -صئاق ةردك
0-3 

 وا لازغ ماك

 قرغتحوارملا امعتءض واذا :# ةئفض كان 'نء. ان 1 ا

 هك ةاهأ ضعا لاق 07101-0أ0101010101 121 لال7كت “١#

 ثزونطلشلالا َّى 8 53 #2 هل 0 5 ع 1 3 ع

 اة ىلا 300 ا كنا ا ا 15 هحدع راوثا 8 0

 | لاقف هللا تكشو و ق.افلا يللاقام يرث الآ ت

 انعاو نيل | تان نعالاو 4# تعم نعش 0 ىطممان الف

 تازاشملا نع قلل 2 »ع ىدصلا هب ىفشب 5 1 مك ن

 3 سس
 نتاع كتءناولا قيو ل ىلا ©: يتايد قوش

| - 2 
 نا 20 د 2

1! 

1 
' 

, 
 : 9 : 0 ذا 0 1

 ت>احو أمه نافدرلاو هيدمعمص »* ةياهطظ ضياشلا تا نوبل لاك له
-. 000 

050 

 ع 84

 بزال لغتلاو مكملا ائيلا ىذاو * همكحم اهز طين ملاعر الأ

 فاقملا امو> نق قيز ةدحو *«* هو ايزو قيزإلا انيوح
 نم ةالحمش قذر رفلا باج اف

 بطاح سق نءمالع ل !ىلا © اهروظ لا ءاسءقلا ذا تسل

 بزاعوحانمم لام نم نيل دعانا مخ ليم: كم اولا

 كلاغو ىلإ نيب يراد ىلع * متم ءاردحءافذ |نءتدك واف
 |١ ١ َء 5 00 || / 1 0" ١- 7

 يس
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 م ل ا يت
 1 01 1 7 05 ديد 7

02 0 0 
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 لاقوهيتكر لإ 2 لوح ىدح أه هزدغف 4ةقةنعل كحل ةعابلا

 ترقتسال هتسأ د تيضر وأو »*# رشا قدرزفلا ب عاد تادل ١

 2 اك لاق ررملا دع يانخا + رح ا 3س زاا نب رفع تيبلا اذهو 0

 1 ١: يف قدزرملا لاق امل لاق ءبأ نع يمي نب دمهخ ن

 انايز نب روظنمتئب تءقشو * مع افسش لي 8 هوب امأ

 ٠ ظ ريب زلا نب رفءج لاق
 ب رقتسالهتسا حر تدضز ولو # ًاعاح قدزرفلا سرع م الا

 | يتلا رضامتو لاق ًادبا كلك 1م تدع نل من يد نم اها ررجا ا نب لا دبع لاقف
 أ مشاه مأ احل حويمملا سد رع تنامو دو 31 نإ هللا دبع ينبا تباثو بيض مأ قدزرفلا اهانع

 | وكشنو ريب زلا ندا ىلع اسد قدزرفلا لودي مثاه م 1 لاو اداعو ةرمحو اهشاه هل تدلوف

 همام لوط

 نينح نط تاخانم نهو * مشاه مأي ناكرلا ا

 1 و عا # قفان نوف ةر ىح نسخ و

 | يف هللا دل راوتلا املف رضاع بال مشاه م اب تنامتسا "تناك و اونلا نأ لعل اذدهزا ل

 | ىلع لد هئرعب و 1 له لا مر تا اثم رهع هيلع اط مكح قدزرفلا اهحيوز

 هف لاقف هسح رييزاا نبا ناكو دايز نب سس

 1 ىلات اه ين يثك ئرمو مطاع نود باوبالا قلغم ىعد

 يلا ءاركلا لامثأ لمفيو * 0 فرعملا يري نمولا
 تالاقف | ملا أ هدأ م كيلا ك1 نإ نع هلاك ال مل ىلع لخد مث

 51 الأ ير ضمأ ةفعلا هداعلا نأ در ناهع نب هللا دنع تش ف اجو هل

 : لاقث سو.

 لخبلاب هاو ينم ىغء ام ىلع * ةهافس مولت يمرع ت ا

 لثم هلاؤس تورعملا عمي لهو * ةيحس ئه: دوطاو انط تن

 لذدللاو ةحامساا نع رمدقم الو * ميش كرات ربع يناف ئرذ

 ىلد نميخ.شفايضالاقرطدقف #* اقراط ءاج اذا ىبيض دراط الو

 لدقلاو توما ىلا ينينديدوجلا الو # يدردلخع سيل ل 0 نا لأ ١

 لدعلاب عسيبلا يف هللا دنعكاذ امو «# دليوخ لآ بر ىنب عد ل

 لج نم حبق ماوعلا ىنب لحي * كطفل

 ىلكش مكلكش الو ىلد مكلد اه * دل, و> لا لخبلا ىل اوروظتناف
 0 0 ره نأ يالا سَ ند « يريشعت باغ ثيحّيثو ربه ناو

 نرخ نام الجار ا 1 ضال تيضرو احاطعصا من هريخ يف امد لاق



 )٠م1١(

 ادارلاس متلي ضلا سأرك * اف باغو 0 ونلا ينمداخم

 قدزرفلا لاقو يوقي راولا رماو ف.ضا قدزرفاا رما لعحف ةصاخ هريخ ىف ديز وبا لاق

 اءانز نب روظنم تنب 0 »2 مهعافش لقت مفالدلو: "اها

 انايرع كداب ىذلا عيفشلا لد. # ارز“وه كساب ىذلا عيفشلا د

 تئشنالاقف راونلا اعدف اذهريب زلا نبا اف رصنبلاب لوا لق“ فيف> بيرع تنيلا اذه يف تنغ
 لاقامممةدحاو ديرا ام تااقفودعلا دالب ىلا هنريس تئث ناوادبا انوحمي الف هتلتقو اكشب كقرف

 انحر> لوقي قدزرفلا ناكفاهايا هجورأ مأ تلاق كايا هجزوافا بغار كيف وهو كلم نبا هناف

 تدهشن املس نب نامعلاق لاق 4.ثنب رمع يندح لاق دمحأ ( ىبريخ ا ) نيباحتم انمحرو نيضغامتم

 هبضغامالكبريب زا نبال ضرعءتو كلذ نم قفثاف هلع ءاضقلا 0 راونلا عزان 1 قدزرفلا

 د ماو برعلا ةلا الا كموقو تن لمومالا الا | نبا هلاقث اديدح ريرزلا نبا ناكو

 هوبلتساف ةئس نيسخحو ةنامب م السالا 0 1 ىب نا لاقف الع لبقأو ميقأت

 ا شال ناك انلف ةعارتل ضو ص ابليعاف طك دجأ كمن 0 تكهنا امل اهلع برعلا تعم او

 لاق مث عمسا تييلا نع انسالحمب ريب زلا نبأ انريميأ هيع لاقف قدؤ فلا ينيقل مويلا كلذ
 مك اهاضرت 00 ناف * بضغت < نشل بغت ناف

 2< نو مودللا درحل_ع م لك
- 

 مدالاو ةتءاسملا حص ا # راز ن4 ع الولف

 مه ندر ل نيو * وكلا باطو ديدعلا 00

 مو مه 1 ا سه أو د

 ميسا هنا و هينا وع و 0 نم: للش نع الو

 مولا الو فيعضلا ال يناق * نانا :رغ اللهم هللا دب .عأ

 ءوصملاو ال 4 يطلا كر نه "ىلإ مل ةافض 0 3

 كلا ل لح نود ف اياعمللا ولا: رئاملا نبا
 ىلع كح اعانكاق قدزرفلا نع ىح امل. ىبزلا نبالنا دن ,ع نأ همع نع راك ل و
 ريبزلا نب هللا دبع جرخ مث لاق ممم ينب يف 00 اذ سمو املع بثق اهقرافال اذهب

 ىلع ريب زاا نبا ضرقف اطاق يتلا هناي 6 :ا, دقو 2م قرط ضع يف 900 رف دحسملا ىلا |

 مث اهقدب داكف هقنع

 تنافس 3" هئنع | ممر تيضر ولو *« زشان قدزرفلال 0

 ا 1١ ملا قلم نا( دا لاظة فلج بأ ( اريحا ) ري زلا.نب نفس ملاذ هو ريبزلا لاق

 كا اذ نك كه رك دقو اهب كتجاحام قدززرفال رب لا نيا نق لاق ديهشلا بيبح نب مهاربا

 دقو جرش ربزاا نب كلذ خايف اه اع ثيل الا اهقالطنب نوما لودي وهو جرش اهلسس لخو

 ظ

 دنعد.>ءسملا 4-3 اميقدزرفلا ىف ١ 5 714 تدنلا ديرب مم اردالا باس ساو ةحح لا يد لاله كوسا

55777 



 اضن لاقو 1

 1 - روج دي

5 05 

 02 تت شىى[ى.[ا ال2212 0 ا ا اا

 راحتلا اهحسقتا ال ها وف د نع ناكل ينبا كَ 1

 ةبادخ يك اح | ىطهو ةأن مديز نب كالامنب ةلظنح مأ ىهوةأئم اع ك١ 8 : لح تدب ا مهراوتلاب .يعإ

 : : 0 أ مف لاوو دسسم

 تراقالا تاب ريسلا ريضفق كينع * ةهقوس ىو ع راوبلا رس

 كاغنب يدولنملاوريخ ىلا د7 يف رتل هناك فال دالأن ماول

 بذا وكلا نيعلا قى لاطباو # ققدقع ص تس هوانا ودل

 بايرلا,طّدحس هراك. ياو #* يدع“ نم اننا الولو

 تاقملاف يتم رغ اص 12 درع سا وول ىف كاد

 بايالا رظتنم ريغ شد * ينهناكامينب ىلع تلصو

 اضل ريه ْزأ لاقو :

 راون هتمرص زاكا .ىلع" * ريهز هل. ءىعلا 00 :

 تا دع مكن امدلو تذها دل

 ريسألا ما 0 :ءا لاقو

 الوقع فافح مالحا وغلا لا 4 اب ورا وتلا يدرا دقن ىردل
 ملل .ةالقلا وله - يش الغ 8 تح دمأف رسبلا ما ل مضاطا
 اهامحر باخ جاوزالا هب * ىضت راىذلا راوألا نهتطخسدقو

 نيني ىرشلاتاىلإ نشد 2 طور بحل يا
 انهلوط ٠ مضلا منيديأ ةطسإو * هلا ولا لاوبا نود نمو
 اهلوسو دا.علا ىد وأأم ليوا #3 ملاعا لايم ول 0 ناو ع

 * + ايلف هقاحتلا طرب ةخل ورك ىف" نيالا | 1س ف

 قدزرفلا مضناو هللادبع اهجوز ىلا اهب تءفشتساو نانز نب روظنم تنب ىلع تار ل ام ْ

 لاتفهَح دهودذه روظنم تنب هفاوربب زا نب هللا دبعنب ةزمح ىلا

 قون وملا همساب هونلا نأ قجحاح ة زم تل زن دق تدءصأ

 ا هيقلاقو تاسالا

 #*#  روطممريع ناك هؤأضنأ *# تخضرعةحا> يذيف كلله زهاب

 روظنمو 1 ىلا نيب تماو © ا ناشف قر 2

 لاو ةدلفالا  نيطتو نا ل ل راوحلا نيب

 راوتلا اولاق ةصاخ ديز ىف 0 اهلك تاسالا هذه

 ارا :شزرفلا لع ناتحك 8: نركنال كمع 5-0 ىعاه

 اًضيا مف لاقو



 ).م١ا(

 0 د.تعملا اةلأخا نم ةعنص هل نأ لك نمو زجل

 وهو .زعشلا اذه يف
 انايررع كنار يذلاعيفشلا لثم * ارزتؤ.كيناييذلاعيفشلاسيا ظ

 ٌُق ط اع ءانغ ينوىلودلا ةياكح هله لَ يأ فر.ةخ 4ف 0 دقتعمال ءانغلاو قدزرفلل ر ءشلا
 ا

 تار ا هيأ نان انلا يدبأىف راوي كل | الا 6-1 1 ا وه 0 ا الو لل. 2 فيقح تملا اذه

 0 عا ةهملا هده نمل ءانغ كوت 926 0 و

 ا

 ا

 م هريغ لود + رعشلا اذه يف قدزرفلا رع ِت ا ظ

0 3 1 ْ 0 
 ادهيف هريو ةمدسأ تل هد كلاوكشم ءازغ يق انه ا كيه 2 ام - رغم "را ال |

 هاع باغ بقل قدزرفلا هثي ا لواطا عسا درفم عضو 4 يفاذزه دعا نا 8 راجل أ 0

 كلام. نب مراد نس عشا ن: نايفد نب دمه نب لاةع نب ةنحاب' نب ةعصءصن نسلاع نا ماه همسأو

 0 ةطلا ْق ءدقلاو لاس ماللسالا”ت اقيط 0 لط >الاو رر>و وهو مث نب ةأذم دز نا ظ

 1 يفرح اق ملا اذه يف هريخ انه 0 رخاعضوم ىف ةدر 2 1

 هب ا 0 ا لاق ياهو هدا زيزعلا دك.ع نا ا هب 0 نطل ةعامج كلذ يف

0 
 ل نع ىرحشلاو نع يذز ردا سايعغلا ندعو 9 مالاس ند نع ةرابا 4ة.اذ ما

 يتدح لاقي 2 دس او ةكاع هج يدم لاق :ارعالا نباو ةهبنعأ ىلأ نع تدم

 131 نانم نة راغ تدب هكمام | عا نال روظنمت لب رضاع جوز ريب زأأ نب هللا كح 0

 قاس ا ذ ادكه ربب ل راونلا هنارضأ قدزر مصاشت ةئرا د ١ 007 ماا لا وانونلا اد 2 3

 8 ا . ظ

 وبأ اهرك ذو هباحتأ نع تاج ن اهركذو داحأ ل اهورب 0 نب 0 0 ذو ةموصخلا

 تاعد> وه" مص رفة فعالا 0 3 اونلأ ا هيما فى 3 ال> ر ل د م 3 2 داهد ل00

 ماكتتف كالذل سانلا عم حاوتتما 80 د ووششلفأ ىل اع كلدب 2 00 ديشأ اه نأ لاق قدزرفلا ىلا اهارعأ

 راونلا كلذ غابف ايدو ا انف 3 1 مقدصأ واب حوزت دق ينا اودهشا لاق مث قدزرفلا

 |مف 001000 111 2 ل كالو تع روسو دزارفلا نو اين تسال هلال
 ملا ءعلا مسد تاوسلل 2 # مكناف اه ودعات ال مصاع يف

 مداعنب سنيقمويلا هينب مالل * كوبأ ايح ناكول مصاع ىنب

 جور اتدار 1 ريب زاا نب هللآ د.عىلا هنرفانف ةارغ كنلتقنل نيتيلا ني ذهىلع تدز نثل هللاو اولاقف

 ناب نوف رعب م ةاعل نب ريهز هل لاش يدع يبب ن٠ الجر نا 5 اهءارك سانلا يماحتف هللا

 قدزرفلا اقف اعورك 1 رسنلا ءأ

 راوناا ةلظنح ما تيدلا د يدع واس لوشن الواو

 اديشن لل وبل تح



 (ا؟به)

 00 يداهي اعيرصص الا * انسح هتئشنا ارظنم ير نأ ام

 ه:سصغ هاوي يذلاو هلام < ار يروه نمركسو بارت ركن

 لاق يناسار 00 قدما 6 دمع نب 3 ىنبدح لاق ىيوصلا ( ندر نسل ع 4 ضف عا 9

 ساوبو 5 كولا 6 عاشاف كاع لا ّى ره ا حم 0 نودا أ ن ىلضكملا نب سايعأا ىف ا

 350 رظ فيظن هفرسعأو يتفرع يتاررم هيو د ةلاج ناو فدو ةراغام برش رو ا نبا

 فشخ هف سعأ يتاريد ريدلا اذه يقف نيئمؤملا 21 ا اةِف ّسط ءلا زم 1 طظفالاو بدالا 2 د ْ

 زيعملا نع ىنااضو ادراب اما ج رذاف دانثدأ ع ل هيلا ليغ 3 يرفأ 0 ءام ن م ولعال 5

 تلتناد قا نجل اذه هل تاَقف هنا 8 نفه.نات1م لب لاَقف دنا ءانسأ 0 0 :5 تاقف سنودو

 تاريطش جراف 5 ل 2 5 |

 مف هل ىل_5 ىللاقو ل هف رظتساف نامل ف انءاحو لكأ ا ا اةاك اف فظن اماداو ازيخو

 زيعملا كدءذف رعو امالك لاَتف هل تأةف 0 1 نذده نم تك 0 3 نحل ند هدو كس“ 1ْ

 سستم ٠ بديل سيصل

 000 لاف ا ا يفد ْ 3 لإ وه لاَوف

 0 قاع رانا هل لاق ارش 0 1 هولا انقلب ل 2
 0 ا تلت هل نك ١ ةدعاش مح 2 نملو ىلوم م نا ىتاف هيف انك |

 لاق دارا وم عب ىنوعد نينءؤملا أ 6 ناك و حانو لاف .طوش ىلع الإ اهلقأ ام هللاو لاق

 يراصتادالواب انءاحو هيلاجاتحأ ام هاك كدا انآ ةناغ قعر هيف هانئح مويل اندعتاف كل كلذ

 0 لاق ىلوصلا ( يف كي 0: مدع مهو هداتعإ 8 و 4س ةص دعموب علل هلصوو انوا

 لاقةعببلا تضشا ع اذ 0 هم كو رين 0 و هلو ةناللاب ل 00 لاق رسل نب هللا دبع '

 ريش املا وف هحيعاوز < خابلاو رمل نحرلا نرحل ْ

 زسملا لعل و ةعتص هبق هلو ةفاقلا عوذ سم كا قاغأ يف ههد>وو ا هيفاق ف ىلوصلا. 0 اذكه

 لاَعْف زتءال هش نع ةيطاخا لعحو 0 هيلا ناث فاضأف تيبلا لاق ظ
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 تس مج

 مانالا ل ك ىلع تنأف 3 العلاو زءلا 0 كدحوت |

 55 0 يكس 0 *. ااكرراو كرتلا كنع لتاقت ْ

 | هللا دنع نأ 0 هلوق هيف يدعو زتعملا هلاق اممو للمر فيفذو لبق فيفح نانيل هانا

 هال هايا 0 زتعملا نبا

 تس وم

 قا عامك 1 نسكب * ين هتدف بيمحلا يجالا

 اًينس هذي يف مذ | يءاقأ * ىلايللا عم تقي د 5 يناف

 ١ ناشأو لمر فشخ ننرعل هيف ءاَنصلا 8

 ا
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 لاطالر 2 1 طين ارخأ + ليما ايو ىلإ داي كترقا ل
 ىل غن يف تام كتادصق دقو * يناطع نمنلا يعاود ع

 لج ىلع يوهأ نم هيف ينرا زذا * 0 فوسموب ءانالثلا موب

 لفنلا ظعأيدنع كلذ ناكو * هلق ع ا همم كنأ مف

 000 يرد للا !:تايالا ور ىف ءاعلاا# امون ران هلع انيرثو تتيح نكح هك لتعو لاَ
 ل دما ينأدح لاق ىلوصلا ين 00 ينريخأ ) جزوه عبارلاو كلاثأا ف نكمل يبالو ياشوأا

 قئاقشماعلا نيبو ماعلا نم ءولمت ناتشب ىلع برعشي زتدملا:ناك لاق يلا ين'دحح لاق ىلاهملا ديزي نبا

 عملا لاَقف رضخا ءايق هيلعو ءاغب نإ سنوي هلا لك كالا
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 ماغلا يف نامعنلا قئاقشبا * هبوب يف هدخ ةرمح تيش

 ماو 1 يرسل +. ناطر اداذا تدل
 1 يناثلا ليقثلا فذ نم نيتيللا نيذه يف نانب نحل « ان هيف لدمف نالا هيف نغف رتعملا هل لاقف

 / دم نب رمج ىنادح لاقدابع ىنأ نيبينإ رع ىنا دح لاق ىحن نا اي( 1 ) ين روخاملا رولا

 أ دقو هيدي نيد نونغملاو اي الاو هيقس هيدي نيب اغب 0 مل وناو رسما تاتو لاق كلملا دنع نإ

 ! نأ 00 يو توما يف ساو كوع ةدلاو نين 5 ءوملا ارك للاعف | عل لخد دا زءاوحلاو عا هاك دعا

 11 ل تياص نأ ىلا نونفلا قرفتو ا الا ا ول فو

 ظ سلوي قو هبرعق ل اط رب اعد 1 0 ف عومشلا هيد نابو 0 لذدو هس ام ىلا ٌريعملا

 تسلا لاق ناك أَم نحن

 تس وص
 حربتام قلع ةءلق 0 م ل أو تبغ

 دحلا داعو نوذغملا ءائغو الطر

 حمسلالا كن 1 ن ينابدع ع ع ناو

 ظ جرم دلك ىل نكيذ نيبام تحبساف
 9 9 3 نب 0 كاذ ع

 ناَتامو 5 1 0 يعو ل 1 0 عفدق اهل 44 ينك 0 هب نذف 22 حامأ

 عل ايداع مْ هلل ايزمعملا نيئمؤملا 00 ةطن رع قحو وهاب راس دلا اذه بارع أمم رانمد لك ىلع 030

 يفار 5 ل سس نلإ 2 9و تايبالا ل ءاصقلا ن اس ن سلاجمبا رك 7 نك تالا كلذ 'ناكف املا زا وحلا

 لق امل لاق انآ * لوح لاو 0 و 3 دم 9 ل 22 ىبادح لاق ىلودلا( يدك قالعم كدر

 نم ةطحا 2 1 لاهو طك انا رامو اعل 00 ممم ولا 4ةدمو حبطصاف رفظلاب 53 9 انيق ان غب

 ظ لام 2 مل 2 93 ا 9 ىد> تاق ثا برسم اش ا.مهحو



 ١ ؤاابب (

 جرد ةاان >ح رح مداخيل لاق مت كحيذو هيلا نينم" ماوأ (تاددم لئوت ب 0 هال حورس ن 1

 كاف ةلزنملا هلم اكلنا تانظاق ياي كيلاو هللا ىلا -- لاق مث الح قر را يدع ءارااغ اق

 ليللا ىلا ذئموب مهمدأب وديفم مب يوسلاع ديلولا مط 2 هئطخو ةوفه ل اك ىلع ل تعا قيقحل

 و ع امف 06 ا 3

 تس وم

 اهدالإب أىله ١ لمشاك دعل نم * اهداتعاف [مهون راب ر ايدلا فىع

 اهداقا ِ اهلها ل ءأ 20 ىلطصا دق نيك دك اور ١ اللا
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 رولا قال_طاب لوا لبق“ فيقخ زر نإال ءانغلاو عاقرلا نب :يدعل رءشلا لءاكلا نم هضوسع

 نا ميطانإ دما ينندح لاق قا 3 ولا نيسحلا نب يدع ) 8 ريذا ) قحسا نع رمصتملا ىرزخو

 كلملا دع نب ديلولا عاقرلا ن : يدع دعنا لاعئَدَع نب ؛ مط نع ي ردعلاىنثدح لاق سارف

 نءطي هنأ يد_ء نع هغلس ناك دقو رك ها رايدلا فرع * اهلوا لا هب لصق

 6 اهايا هلي كلف كلهو كم ماشلا رق هباصأ ذأ رورآقم ىزاحح رعش اذه لوقو ه روش ىلع

 هلوق ىلع نأ
 اهدانسو اهانه موقفا يح َ 2 2 تن لق ةدصقو

 ابموَش نا يلا جاتحتف دانس الو لمي اف تان مل املاعوا اديصفوأ اعوبطم تنكول تك هل لاش

 دشنا 4

 3 ايم ل وأ 93 مه ىسح د ةنانق ب ا فقثحلا ر اظأ

 ىلا جا تل هو 2 0 نالو ءاح وع تداع | 0 م أواطت اذا مايالا نأ 0 ريتك هل 0

 2 دولا د م 0 0

 اهدا دزاىلةدحاو 4ع ن 6. اذكأو لئانااه 6 530 و

 لود 2و ءص نع 000 ِ ناب 5-0 ا 0 هع لف ع أرحلا تيبلا برو تيد ريتك

 ديلولا | كد ص كسفما اره ناكل ثم 7-2 3 الا ل قدأ له تيك امو كلهح ن راش 0 امرا

 قطنام يت 07 عاقر لا نإ يدع عطقو رهح ن مو

 500 يلوح لا كااده ىر»- امو ا عمد ناعالا ف 0 ىف زتعلا رابخأ ا

 نا نوده يدح َى ؟ لوح لاو رمل كر ىلع ا دم ىنادح لاق ىلوصلا < نإ ح ) ينادح (

 ناك ةنر راح هكا لذ دف ب و م هباذبإ ناد ل ءان الا 0 ف كا 7 لاق ليعوسأ

 كلذ ِق 2 يدشناو 5 1 جرو اهاق د 11 نم 0 كلذ نكي لو محن

 كتيرع

 ) نما ثا ياعألا بر
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 2 0 0 قد ) 0 ( همم يا تهر * ام ه اهنا ن د نع 0 »# لاق 2 ا

 اما نامت ديزي ىلا يعاذحلا عاشز نب حور لام لاق هكيع قايو ءاسح نبأ ن ع هللا ديمع

 تصق نم نام هللاو و اناف كدعق ن. انتوخاب انقل ناك“ هر 8 لاقف نام 5 نب لَ

 كلذ غايف ع اا ل1 ار كلل كرت أ كل ديري 0 نْعلا فارم نم الو ها مانع

 لاف عاقرلا نب يدع

 عام ز نب ع لاقام د :ءامج تاع ناو 0

 يعاراا ىل اع 1 افااخي 2 * مهام ناك اهلا نينا ع ع

 ةساثلا 7 55 ف ال 5 يح 35 رو نا ءاحبف ىماذحلا نسق نب 1 كلذ عغلبق لاق

 لقاق هسا ىلا اوراشاف ع حور داك داع نأ لاقذ بنو ربدلا ىل 3 امل

 كلور 2 رت اسفر امو اذه: كل لاق اه ىنغلب دق نينمؤملا ريما ا 0

 يدعلاقف 10 0 0 0 كلاماف مع ردع دعءاام 6 ردعلو مهعسام معسل اح نم موق

 كلذ يف عاقرلا نبا

 رابغ كاك مأ 0 يف * هفانك 1 للا لالضأ

 00 3 قداخ هك ز > وبأو د هل يعدب ىدلا اندلاو ناط حو

 يراوتم تاع رشاعم 2 نإ هأ ىعدب يذلا اندلاو عينا

 رانا كن او عاد نمذ مك هاه

 قرييشعلو :ىلاءوحمناو طخ م عأ نع 2 لانا كا لاق عاق د نا تربيع ديزب هل لاَقف

 هد نع هنأ نع قح ما نيد ع ل عج رانا .ءوبأ لاق

 مدقدقو 0 نم احاصيل تان الا ضع يف الزنف ةنيدملا امدق حرس نو صولا نا مهاربإ

 لاقف ثيداحالا يف اوضافأ 6 معلا يف ناك اف اماع كا لا ف عاقر لأ نب يدع

 يل وماي كءمماقملا ن٠ 000 وَلا ريما ىلا ناك انور هللاو مجرم « نإل مارا نب ىدع

 | جرس نبا هل لاقف هل اندصق امع انلغشتف انيهات نا كشوت كنال لاق كلذ فيكو ل 5 لفو' ينب

 ىناظيال نا هللا + هاعا ياو كيلع الر نا ائياع نعل كنا لاقو يدع ىضغف | ل ني د ل

 0 0 ناك هو 0 بواب ن. دياولا مدقو ا« دنغ دة نر 0

 ف حرس نبا سماق دولا ض٠ ىلا ايو رف املف اه هحدتمأ ةد.صق هدشن اف هلذداف ىدحا اعدو

 ديل ولا حدي عاقر 16 نب ىدع رعش ُّى

 اهدالب أ ىلبلا ل ا لعل نم * اه قل 6 [يهونار راب - | ف ع

 ِ ط لوس نول نأ ديا 7 ب 5 0 املا 6 هللاو ال لاقو ىو دع براعف

 د لخدأف جرس نإ صماف يرمس نبا نيب هو هند يرد امو عاقرلا- نبا . - و هاك رو انط

 لاقف 2 لي هن 0 2 1 01 ثعبي وهو نينمأوا 92 اع ا لثم لاق. لق لاق

 ااا ا ا ا م 1 م 0 0 0 0

 غ)غ)شط,سط 1“ 1

 كن يني اح فاي دبس كتناذ تا

 اعشنيوم يطال



 معانلا بيغنيبو كيكرلا نيب * مداقتم افع لاط ىلع ىلا
 ُق ىوررو ا مداحو ةييشخ واعر ريا دالوا يغو ردؤ> 3 0 الا 0 نه هضصو ع

 ند وندلا قمورتلاو ع ةنم ةدحاولا مونلا نسولاو مكانلا 0 دس عل 0 راكم مساع ر ١ ءشلا اذه

 ء مص

 : نافذا نع 0 نا ا ع,ةسرو هه ت15 اذا 1ه كايص ! باقعلا تفر لاش هلعشب نا دير ءارعلا
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 1 تيجو و قدح اق احصل تدكو عوفو مك 1 را تءاح اذا ة 42: سم ريط لاقيو اه انمي 3 23
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 ١ د اقسرت ' أوقنر دو هلحرو هيدر قفحلا ف رمصق 0 حاسالو مر ف اورصق اذا موقلل ناكر 1
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 2 ء يلع ولا يرحم يف ةبابسسلاب لوأ ل 5 فرقد 0 نال ءانغلاو م يدع ز 2 5

 ب هيلا ملا 0 يد لود: ن م 1 ياش طا 001 اما هيلا باساب رصنملاب 501 5 هفو قجتا

 نفر 0ك لردزأاب فورعملا هللا دبع نب دم ىن 0 مح لاق ىوضلا و + نب دم (ينرخأ)

1 | 

 ةديصقاا 0 1 ا ملف عاقرلا نب يدع ر هش هيلع | 0 لدحرو نأ 213 لاقو ور“ ينأ

 مف و هلأ

 مساقلا م ا تّوزإ ىدشملا هنق 6 -- ا 0 ءامحلا الو

 ناك نيل ل م غناا 3 نسل اح يندم حي ل 0 ةعو لاق 5 لا نب 2 هللا 0 0 3 ل

 دشأ تبر نم رعقلا اةندعاو 00 م 3 ا لاق داع 0 ءاأ ال ندا يدع

 | اهدح لاق نانزرملا نب اخ نب دع 0 ) كدحض يب لد 0 20

 نع نمرلا كنع نا هد م كلملا - ع نأ دي ولا لع لاق ما , نع 3ع 2 نب د

 20 5-0 2 نم هب. نيلكوتمال ل لاقو سانا هياتأو هلو «سو ا 1

 لوي ًاعلاو هلع فقوف ان. هلا ةدينع ناكو عاقرلا نا دع

 اد 0 ك1 كلو انو. كولزمع اه

 دازتسم ىلالذا الوكو + ىاكتدلوامو خاتكو

 ْ أرآام "قيد نأ كادكأ < . ىادقلا كت 12ج و

 ْ حدمأ هل لاقو ديلولا هيلع ظيفتف يرج امي هورب كايدو ىلا ءولخدأف هيلا هب نولكوتملا بئوف ١
 كمر قفار ينوأ روم يلو 0 يلا ناك هنا نينهؤملا رع لاقف تاعئفام هب تلعف دق ا

 0 ا ل توديع دقق تم ذو تفدص كرف مودل اذه دع ها 0

 لاق تلما ىحكنب ل يدع لاك يراجألا م.اقلانب 0 3 ) هلزنم ىلا هب فرصناف
 0 2 ع ع : 2 0 ١

 ٍ نك 0 ا يا لاق ا قل هل لاق ارح ل تسنأ ند تب ان هبسالربردح 3 ل لاق
 1 , سمك :

 هلوق يف عاقرلا نبا لاق كريغ رش نم دوا اغا لرد

 مساقلا 5 ترزل سيشملا +« - فذ * اسع دق قارفاو ءارخلا الول

 : نوره 0 0 0 ( 0 اهدع لقب ' نا يلا 36 0 لاق مّ < تالا ةيالغلا ْ

 ل قلع تس 2 لاق لاق قئئادملا نع ءدارللات راحا 5 0 نع كالملا .ديعنب دمح قا ظ

 ١

 ظ
 ا
 0 يعل ىأب تاقف هيشتلا 07 نم هت رف # هقور ةربا ناك نغأ قس 2: دك عاقرلا 5



 + نجح رسل ريثك تنب نم سانلا يف فرعأ عاقزلا نب ىيبتع ناك نثل ةفيلخلا فاح لاق
 0 كترطخ ند تغرق اذا هنيدملاب هيلاو ع 0 5 َظ ىلع عاقر || نإ: يدع نيكربلو ةئمحاب ءأو

 لوي يذلا 30 5

 0 1: اا اد 0 نإ هريدح قرافو لام اءزْنا

 آآ ىلالسا نأ ىلإ بيك نيل دما نا لاق هياط نميلاولا غرف املف عاق رلا نبإ بسن نعو
0 0 
 لاق ريثك رثك نولوشي ل اوردجرل لاق « رح قراقو لاجأ مز نأأ * لوق ىذلا |

 لاَقُف دما رذؤم نم يبا ىعا ماق بَ يردال او ![ف عاقرا [ نبا كي“ نانا 1

 ١ 3 دحام مجنملا نب دم ىل لاق لاق هنأ نع يبحبنب يلع نب يمي ( نربخأ ) ةلماع ا

 هلوةأ لاق كلذ مو لك عاقرلا نبا ىدعألا هعفصب تاع هّتيار اذاف هأ أ نا تتيحاف |

 اهدادزا يكلةدحاو لعنع * املاع 0 تح تحاعو

 | مهاربأ( ى :دح ) هعفصب ترممأ هتسح الو ءىش هب سم ا.أكف موأع 1 فائصأ هياع 000 :كف

 <ةيدل تناكو ماشلاب لني عاقرلا نب يدع ناك لق م٠ نب هللا دبعانثدح لاق بويا نب دمت نبا
 مهديعو رودغلان مل ةريغص هو هت تعمسف ايئاف ناكو هوئتاعل ءارعشلا نهسان هاناف رعشلا لوقت

 لوقت تاثناو مهملا 0

 دحاو نرقمازال ذحاو ىلع * ةرإبو بوا, لك نم م.

 ءارعشلا فصوا نهناك هناف ةيطملا فصو هيف مدقيو هب درفن 00 نب هللاديع (لقو ) م.حفاف

 ور < يبا 12 'ك لاق ي هوم نب دامع ا ناد لاق رام نب هللا ني معيب ه7 220

 تايبالا هذه أ رقوا تأ رقو عاقرلا نب يدع رعش نميفرسض# لجر هيلع ضرعإ وا ضرعا
 مساقلا م مآ ترزا ببشملا هيف غدد دارا ءامحلا ال وأ
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 هطضأر اول هلا امأ يدم هناك يلا عا «ساجم رضحي ناك لجر لاقف لاو ن ا

 دوءلا ىلع ىنغي ناك اذا لي ١ 2 ا هل ده تاكل هذحأ: نفدلا َناَبَضقو:ةعرار ني احوبشلا
 دعانا نب هللادبع ينثدح لاق هيو ره نب مساقلا نب د ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينرب را

 عاقرلا نب قع, تدب ننال ةدسع 7 اك لاق ةريغملا نب ىلع نع

 ماش سلو ةئس هلع يف * تيار سامنلا ك1 نا

 هتيسن ءانغ رعشلا اذه يفو رعشلا اذه يف هنم 1 ىنعملا اذه لثم يف دحا لاقام لوشقيو ادح

 تتسوص
 مساقلا مأ ترزا فلا ةفاا# اهعدق يمارزاو.ءاحلإ الو
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 ناكو مالسالا ءأ روش ند ةملاثلا ة 4ك طلا َّق مالس ن وه كل - هلءحو حاطتلا نبا كلذ 0 د ىلج 05

 ديلولا سلحم يف هضئانو رب ريل ضرمت دقو مهند 0 ءارعشلا ةرضاح نهم وهو قشمدب هلزنم

 هن لص ّى اضا رعت هأدعه ل 2 نأ الا ةاحا 1 أمم 2 ١ مْ كلملا كيع نا أ

 هاج وهما وهج رسا ها وطه نا فادح دراولا نال 0 د سيعأوملا ثا 0 5 ين د

 ينريخا لاقمالس نب د انثدح لاق ةزاحإ ةفياخ وبا 2 ينريخا ) هلاحب حرص مك هر ةروظ ىلع

 ىل» ءاكلأ عاق رلأ 351 ىدع هدنعو هفلخ وهو كلملا دنع نب ديل ولا 2 0 لذخد لاق فا ىلا و

 رير> لاف عاقر لأ 000 اذه ديلولا لاو نيئمؤملا ا 1 ال لاق اذه فر 01 ديل ولا لاَقف

 ةيصان ةاماع لدحو ص هللا لوش يتلا 2 292 ل و ىلماملا لاق وه نم لاق عاقرلا بايثلا نم 1

 لاق من ةيماع أ ىلصأ

 ليوط لماعلا: ربا نكلو * ىدنلا نع ىلءاعلا عاب ريع

 عاقر 1 يدع هل لاقف

 لوقت فيك ردي ١ ا 1 # هل وأمل كر 35 كمأ|

 ديل ولا افق هيف يل رج كاد | 1 ل ولا 1 1 0 ا أيثوف 00 2 3 َ ال لاق ظ

 ؟ة كلذ ا رشا هلوواف» كك رب سل رمسال هتمتش ا
 520 يد

 دميه

 لاق هوسأن عرب

 لا وس سل سم نأسم 6-2 5 راح د 6 رورغملا 2 *.أأ اذأ يفا

 نيوشلا كابا اا د اسوو 14 ءانآ. 1 ناك لق

 سور حم ريغ ل مث 8 رق »ع مث راهب نلاراز: ناق ا

 > لذ د هك ع 0 لاق ل لاق 4 هش نب 95 000 لاقى رهوجلا زيزملا دنع نب دما ) يبري>ا 0 ا

 ةلماعابمف ىملاعت هللا لاق تلا نمأ لاق ةلماغ نم لاق وه نم عاقرلا بايثلا ريف لاق عاقرلا نب اذه |
 ةلاَقملا هذهل وقتانسا 00 يلا ل انحدامو ا 5 ريا هللاو ديل ولا َلاَقؤ ةيماح أران ىلصت ةيصان :

 ناعف الهي و2 ن ءا هللاو لاذ هافعاف هن مقعل نأ ل ديل ولا تر || ماَقف مالو فاكان 0 مالعأب

 لاو ودب سعاوملا اد نه ةلمدهلا يس #اطوأ “جلا دصق لاق ضرع و ةنادعم 00 ظ ن7

 هب صضرعل < أف 5

 نيد اهلا لاي اق دوشالا ب اغ * . كرتعم لك يفي رع 0 دق

 يدعملا ا 51 ناماس يف 00 لاق 1 0 ريد زلا ل دلت لاق ءاللعأا نأ ب يم را ) 0 (

 رعشأ 3 أف اورتماف 5 ىبب ءافلخ نمل 0 يلم ماعلا عاقر || نب ىدعو رثثكا 1 لاق

 هسفن عاقرأا نب يدع نه ننال فرم ربشأ وه م لاق ع كايف ساجلا يفو

 نك تا ابار غحاصو د ةهريح 352 لاما مر كا

 ْ لاق وهن ال لاق اذهفر 2 ديل ولا هل 0 أعلا عاقر ١ ني ىدع هدنعو كلأا دتعنب ةلولا لك



 رصتني للاب يذلا مامالا عم *مهدرع لثم د.ءعسانلا ف رسشتساام

 رمقلا جدلا 001 * همدقش ليلا حاط عمج ادغ

 رد امو أ اذ 2 م 1 كحل قا عداص مم ماوي

 ادا ا ل يضل اور سانااريخول

 ينثدح لاق دوما( دك تاما يف ىنغب 0 دهو راند 2 هل عاف لاق

 زيها قد ناي موب تينغ لاق ينغما ورمع نب ناب ينثدح لاق يحي ا
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 اطالله نورتسن وا ينفك 1 03 امو ايلا ند نواف 1 1

 قا ىلا رامخا ىف آلا غانا 0 1 طاحاو تاوبهلا اذه دسم ينك ناو كلان ل كلت
 2 هةضقخ

 ما هللاب زيعملا ءانغلا ةعنص يف هليبس هده نمو 2

 ينأ ند اهمدق يف "لأ 0 ءأل اك 3 تينا هرام > 2 وسلا هر 9 الأ ايش 06 3 دحأ ملينا

 يف ىلا ٠) ادق هوفراعتو ىانلا نود دق "يش باتكلا لحم نأ 2

 كس وص
 تقر ل ةلحد ا ا 3 الخ ترد ادقل ىرمعل

 --آء ان ريغ ند كبي ند 2 6 ا ثدي 6 كب نم

 قولا ىف اهلوه ىدفل ةذب دق نفي تايالا ةذعو لمز. ترف رتمالل ءانغلاو عاقرلا نيئدجل نيكل |

 , رشب تبءصم مف لئقف 0ك جوسطل ريد نلا كَ بعصملاو نأوي ها كلملا دنع نال تناك ول | هب

| 1 
 تاسالا هده 3 ءارعشلا 4 رك ذو ق لك 2 د أهل لاشي كيم 0 :

 كروصولل ةل>د 1 ا »* انا تردكأ دقأ ى ردعل

 تلبقلا لو“ نذل 2 نقلا“ ليؤط ؛ نك نوزع

 ردا 26 .حازإ © انقسم تلزان: تئماذا
 باريعأي 26 2 ن*و * انماتي 8 كين

 006 هبسنو عاقرلا ن ١ يدع ر أ 2

 ثدرحلا نب ةيواعم نإ لغش نب كع نب رصعأنب عا عاقرل | ن يدع نإ كالام نب ديز نب يدع وه

 ةعاضق نيميادوتل ةلماعتر لا نإ ةيواعمعا و 10 نب لص نب تر ا ١ يدع نه ةاماع وهو

 51 نع هفياخ 5 كدب رع هيك هدد لو وهو عاقرلا ا هءسل و ةاماع أوهس امو

 لاش ةيعاش تب هلو كالملا دمع نب ديل ولا ًاضاخ مغ اننادناعا دع اهدقد انعاش ناكو مالاس ع |



 كيل ومسح و 07 يا
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 #* ءاخرلا دعاام تقع تدححح> ءاردأ يف ىمار باش ولف

 ءاتناو ةئحلا تأ اكد *# اض ندآلا ررتح سار ذ
 ءاطعلا تفيكتي كحلا دش * ردع الط قدك كلا كاد

 د

 ءافصش انيق ةلاقك فاو < طدانوداتا نامزلا تقشر 4
 ءاكما رورعس»و الود د يلغي مودم براي الا

 ءانولا ضر 1 تداح 5 * انيق تدج فئاللا رصتتما

 ءاسضلا نيلع ماكحخأب :* اوءاقت-اف الدعسانلا تعسور
 ءاقيلا كا 0 اني نا آكل < ريخ تفعام انوشن دلو

 د واراء ويسس راج ناوين

 ا بطق ىنلزلا يدتع كلو يراتحا عضومو يي يوذ نانا هللاو رك هللاَمُف لاق

 ىلو ال لاق ىدتكلا دع ن نوع ىف مدح لاق ىلوصا (١ ىدح )راند قال 1 ةنالاشب 2

 --- ةفالخاب هأنهق كاحضلا نب نإ 6-5 هياع لذد ةفالخلا رصتنملا

 ددجا نامزلا ةليعو رمان 2 د كلع اندلا 0

 كوقم لك يف دشرلاب ةر.شم * تركب وتحارءارغااةلودلا ىف

 00 00 لا هع ا * عسب نيدلا ا

00 

 نا هس اولا 1 م تع #3 ةفاللخ 2 *وملا 0 كتزه

 ينناكف ةكرملا نع تفعذ دقو كلءال ءامب كئاَع يف نا هل لاقو هب رورسلاو همارك ا روظاف لاق

 هنأ خاب ايد | يقل راند فال ةيالتب ةلصوو ةكرملا ةزكي كس لع لع مالو كتاحاك

 هلاق رعش رع وهو سانلا ءارو رويظلا َّى دقو هيف كاحضلا نب نيسحلا لاقو لاق هيلع

 ةصخلا -كألال مأ اوه * ادب هدي رو 0 الأ
54 

 ردقا! دنحو ءاضقلا دنحم * هناطلس ةلود هللا 0

 إ
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 رعشا نك 1 هد رس 0 ئ ةناونأ نءضا ماها

 10 و ا هدلا 4 20 3 تدلع م تدهأم أو الق

 ا 7 5 5 3
 ةدللصو لوا لأق ياوملا دز ” نب 3 ينادح لاق ىلوصلا ) ىنادح ( تدمع و اح 4.39 قىعو لاق

: 0 0 1 
 ةفالخلا ىلو نا دب رصتنملا ىف ىنا اهدشنا

 هرداصمو ةدو# هدرأوم ع هءراط ةداعسلاب كالو كتل

 هرك ابثيغلا عقا و نم يجرب اك# باح ف يح رئانك يذلا تناف

 هرمدان هللأف هللاب ردا ند و د 59 وما 0 هللاب رمد

 ظ هتنغو هتامعق ريالا تيبلا قف ط.بدلا 0 تالا اول 2 55 سل ينل نأ اير ا سمها

 0 ةدلكم حالا يف نانلاب رص ا كح لاق ديزي نيد ا م م لاق وسلا يح

 0 فرصنا 1 ينأ ةدشلاف نحاَمَو امرا



 ( اا .ذ

 كلذ عطق ةفالخلا كو 2 6 0 لان ىلا نسح ناكو هراه طظاد نع «:ةاأ سمأو هيف عنص أر د لاو اذا

 مومذملا لوالا 0 0 وهو ه روش 2 هةئعنعد كالذ ٠ قف دج هم مدشأم ركسإ لم

 ا عر ظان نع * تا 2

 لق” يفان هنط وهف ينغ يذلا ه روش نهو لاق :

 1 -تساوص ظ

 4 نهد 1 تامسو ا يسضودلا نم مانالا قر 8“

 هت أو ىب: ا ىلع 00 د 00 ءاح لان يش لاعأ ظ

 0 0 لا لا لا: 2 كو ا جنن و نيلا نينه دمحم يب ناكو لاق

 هنأ رظن يف اناعفام ةوسأ هريغ نود ىف ل

 دارا لاق ىا ينثد> لاق داع يبا نب حي نب دمحم ىنثدح لاق ىلودصلا يم نب دمع ( يقربخأ ١)

 ا اخ لع يفوق دكر هوبا هجو لك رنات اوف قاقرلا يف برش نأن هيلا
 ٠ لاف سانلا ىلع لبقأو

 لإ 00 دك اه انج ترك دق ير 1

_ 
 بءصملا 0 لن ربطت هبال هن 5 4ع 5 بءضصخأل ةل>د' ا 5 ا

 بتارم انريغ ن مكي 0 و د أ. تدب و كب نم

 هاو سنالل حاصل د الا 4وم قد 1 اوفرصتاف نينغملاو ءامكإ ذا والا دباري 31 ل لاق ْ

 اك و ردعتلاب سائلا صال ارا ناك لاق يللا دير ندا يحدج لاق ىلوصلا (نيدحا)
 0 ا م عمسف ةلذغ ىلع رصتنملا 7 ام 8 لا 0 ا هتسلاح لق هسلاحم |

 هتمزالل كلذ ىلع ردقإ ف ناك 6 همزألب نأ 4م ديارب رمل | ناكو 0 اح ْق هلءحو هيلا ا

 هردش هياع ندا ةفالخلا هيلا تضفا اءاف هب 55 و ةدوع هق' ىلع هنع هر >أتل هيلع بتءق هأنإ

 5 هيلي نكد ضرالا ليقو معو لح دف هل 21 2 4مول 57 10 ر ادلا ىف - علا نأب سصعاو

 هدي يف دوعلا ناكو.نغ هل لاقو نورمع نب نانب ىلا تفتلا من 0 هنأ ءاني لاق

 لدا ملو ىناليدب تمرو * نخاملوت>و ردغاملو تردغ

 كريغ ةمدخ ترئذاام هللاو لاف م كلذدب هدارا هنا ينا معو نان هانغف رمهتنءال رعشلاو لاق

 لح ونع هللا ميكح كب دواحملا أو 1 2 اذه تاق اتاتقدص لاقف كنذا دسالا اه ءأا تامل

 انارلاو اروفغ هللا ناكو مكيولت تدم_ءئام نكلو هب متأطخأ اهف انج مكباع سيلو لوقي ذا
 50 3 داشنالا يف هيك اسيا

 اللا 0 1 هلا نزول « ءانحلا حرر دنع موقاألا
 عايضل ي- أم تدحمل د

 ناك ديو دا ينافح

 ءاود مورحم ءادل سياو
 ءافطا ان 5 لاك و

 ءاحرلا اسم بحال رادب * ا تحاعو. هرادب ةقِتالَح
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 دحأ ىلا وكشا الف بري يبسح * دمكلا نم ىنلًامللا ىلا وكشأ
 « ةمعانتنك دقيذلا نامرلا نبأ
 دهسلاب نيعلا نوفح تاك دق كر ل ا هللا كانو
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 ى 0 كتم ى ىو دب ةلهم

 3 نم تاقلا امو ك اع 0 تكفلت نب 50 امو كيلا 0

 رتخ ن دحا( قرع ط وأ لبق
 قحسا ىلع هتعنص ضرع قلاولا ناك لاق ينأ ين ا لاق يملا دما ل د ينأدح لاق هظديح

 9 برر و اا لوا ليش ق'اولل ءانثلا

 ١  0هندي اة )راسا انيلا ه2 هد. اذاف قئاو !| ىلع 6 م 5 دعل 'ينلا |

١ 

0 
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 ف دح قلاولا عند ا1 لاق قراخم ينادح لاق قحسا نب 0 ينأدح لاق

 ا اههحو كف ١ اعاك # ةنوعم ردك ءاروح

 بص ضرامأ نأ بيرعو ةيولعو يفرمأ * مهف تك ا دا و عندو

 ل هنديع ايلأ صعد + دقنأ مكمم ان الا تلح ع اندهمجاو اناعفف اف

 قئاولان آل هب ضراع يذلا ىنمب يأ همم نط ردا اذه دا لإق قوما رمش انأ © املا قحسا

 6 تاخد لاق هبا نع قدي دا نادال :هدح لاق ةظد>ح ( يرسل قرا 0 انآ * يف

 دا كل ع اوه تا نا قا ىننغ يل لاقف حبطص» وهو قئاولا ىلا

 توصلا اذ_ه الا هلك ءانغلا يفا انا 3 يوب ةش هب

 هلارأ نأ م هاف # كا دق ىلبلا ناك قاكوأ

 ادلع نةرادلا ىف ًافكف * افلأم ل نك 35 0

 0 نب ورمع ركددو تاوصلا وهو يلا يأ نع ىطسولب لسعر رجتالا نحالا ارسم
 هذي ف ناك الطر ترم كل 2و ىك 1 رئأم ىلع تم 4هه>و 2 ةحاركلا تندف لاق ماس

 كم ىيواخ و2 _ ا كالد هللاو ناكف هربع ىلاتوصلا ن 2 تاَدَعَو

 ل ره هريغ رعشو ده رعش يف عنص د هنع 0 نمو 0

 تاتكل نع دش الثل ةعنصلا فءضو كاذ ْق ةدهعاا ءوس ىلع هف ىنغالأ هنع ىورام ترك ذر نول

 هيف ينَع هنا هن 0 مة سانلا هلوادت دقو ىور دو

 كس وص

 ارعا ةيرطا نعاس فيك ان اك تنفذ
 ارئاخ انيز> تك و دل فا قدطقلتك

 ع 2

 ا
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 | ناكف هريغ يش ل د ردا لوق ف 0 0 عبط ناك لاق هبا 00 ياما

 (:نما د يفاغالا 2 ”5؟ )



 مهاربا نع هيبأن ع ءانيعلا ينأ نباىنثدح لاق ىلوصلا (ينثدح ) لءرفيفخ رعشلا اذه ىف هنط
 ةفالخطا ىلو امل اهكحَولا هلا لوا يف قولا سار ىلع افوقو انك لاق لهس نب نسحلا نبا

 مولا نب ىلعل ههدددناف ىتتحم ٍِظ 1 لأ نأ ىلع تضر>ف احيام اريصق ارعش اندشني نم لاقف

 كاد نإ اهل < انثلا كلمت و

 كاف .كالكاملثم- # :ئاق. كلم ا 3

 كبر تدان دَمل د *-للا لا

 كلا تور افانا ع © هلا مدنا :ىدكن

 كا يي ادي ورا دال كاك تدعدا

 8 يف عنصو هلو كا راتيدت فلا ذخ لاقف مهلا نب ىلع هكدنعل تلقف هده نأ لاقو يحتل اك

 مصتعملا جرس امل لاق يفأ ي 5 لاق د 0 5-00

 الا ىلإ حوف 4 8 0 مكه ا تااكف لع نم رس قول اولا تلح ةيروملا

 د نا ياا نان لا ريضحت قحا ىلإ هحوو مط هدح اموي هيلااوركبي نأ نينفللاو

 يم. اوساحاف دحاولا 'يثلاك نوكنو مكب طاتخا تح رس لع ملح خلوا د

 ماا ل ل سلج ل از كبف
 اون م هوعد لاَ 00 ا مف دوعلا يطع و قحبا د يما يد هالعلا 0 ىنعو ار يخف

 لع ساخ قلاولا تلو“ تاره تدلك اذه لعفو نع ١ 0 0 ءاذقلا علب املق رذا أروَد ٍإ

 ىزوذاب لاق هأَر أمل قدسأب ىلع لاق 2 ا 72 1 اف اولخداف ن مانلاب 0 ل

 ١ حطبق هوحطبا كب ا قعدت نك كتاقول ينأ ي 0 ينع عفراو ي نا كل لا ناك ان

 ةعاما 0 ردتغاف 0 هموب ا 7 أ 0 ا.مفذ 35 هعرقم نبال برعضا

 د اسد ىو قل كذا نأ نع بكل
 3 ب 2

 ا ا ع د ىعبإ دب رداغ هدوم 00 يأف مم 1

 ر>ام فرط اوهز 5 اذ #4 بغارة ءاهذ لصولا هلا ترطخ
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 ) واو ) اهرك ذ للمحل نحال هلع ا 5 مق قا انغ مهراسو روصنملاو حافسال نأ

 ا درع عسا دام يدع لاق قدسا نب د نب د2 |: ىندح لاق ىلودلا دمحم ّق قل

 ل تسوس ايداع لك فلول تشد نإ نعأ عض وم ىلا نذا.ريغب قئاولا راد امون تاخد لاق

 اذاف تادف يل حاصو هدر مث هسار مداخ علطأف طق هنم نسحا عمسا مل امترتو تدب. نم دوغ

 هلثم عمسا ملام تعمس دقل رحى كوام لكو ىل مزالقالطلا تاقف تء.س 'ىش ىا لافف قثاولا

 لوسر نتادكا ءامشاو لئاوالا هحدم لعد بدا ةلضف هذه اعا وهامو لاقتذ كدضف انس طق

 دريل هللا لوسر رجاهمو هللا مرح يف رثثو مهد نوعباتااو مهخرو - هيلع هللا ىلد هللا

 طعاو دوعلا تاه مالغاي لاقف كبار لو كباطخي ينأ رش يذلاو يأ تاق ينه هعمست نإ

 هيف هعنص نداب ةيهاتملا ينال رعش يف ينو ىلا لطرلا عفدف الطر قحسا

 لفشل تفح رخو امصلا أماع يس د مه لسع كعب نم مهرو 0

 9 2س  ئ 2227 /  حجحججم

 )10أ1أ]1##]#آ]1|]1|]1]1|]1*1|]|]|/|]#/#/#/#/#_#_#ا|#_ا_|_+_/# ا ا ا ف
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 0ك فيرا ني



 اصرف تخل

 ١) و. 83في يكسشضد زبن'هفنشع  ةزؤني فيي 7 جرو

 (ا؟هه)

 0اس سس 7؟ س2 9676790797 977ب00ب070ب0ب07بمساالاللل

 ( اهنمو ) رصنبلا ىرحم يف ةبابسلا لمر هنحلو
 ادادولاو صولا فرءتال * اداعس ير ير ناحيرس

 نو كدر سس

 اهدول> لعال دل> ةنحو # ىنملا يه داعس تناك إلى رع

 ( انهو ) «لوأ ليق هنو

 ادادوو قا ار كغ يرد حاو * اداعس تاقشال يدوج نا

 * (اهّنمو ) # اداعس رز يحءاص ا 0 «#(امنمو) * لمر فيفخ هنخلو

 ثردح زا رعلا دنع نار نع يور دقو اةيقترط ترا دو نم كيلق نيداي الأ *

 زا نز ناورع ادع لا سا را 2ك( الر 8 اها ليخو هكر 0

 نأ مم ع لسختسا نأ رسيف نعل ولا نب هيب امتدح لاق لع نيدلص 5252 ل يعالعلا

 لوسر لاق لاق ناش نآ نب ةيواعم نع زيزعلا دبع هدج نع رمح ,هيبأ نعزيزملا دبع نب رمح
 د0 ,انلا نم هدعقم وتلف ًاماق لاحرلا هل لع نا م:[سو ةياع هللأ ىلك هللا

 لاق يناسفاا مئاه وبأ دمم نب ريزو ينثدح لاق يزيعلا امدح الاف يو يقريصلا نأر 2

 ءلا د.ع 2 ليي عش و 0 1 دلع ىنادح
 ين

 0 مداع اهب نع همأ نع رب زع 3 ندا ير

 ا ىجح # ( نمنو) * للا م ادالا مأ م هءاع هللا كس ها لور لك لك تان

 روع نع .ج م هلوق ل نءع 1 كلذ تأ و كلملا ديع نب ديزي ءانغ هرءش 3 م

 اهور موه قلونال ن 0 هرعش يف ان عند كيتا

 نحلل 5 حاصإب ثسح ةبا.ح 5 زاك ُُق اهم تا هحو رشمأنب هه هرايخأب تأ 6 76 نك

 وهف هعيص 8 ل ىذلا

2 

 ركفلاو سقت
 نع حو 0 م 5 رك ذو كلا دع نب ديزعل هنأ د لو ليش نينا ا

 0 00 # تت و ذا 00 | 0-0 نأ

 هدأ نم اقوذ اهعابتبا ىلع رد. و اهةلعت ةبامح غار ا كلا دنع نادر 3ك يدع نإ ميش

 0 هانعو زاجحلا نع كار وهو نلا ن هده اهف لافو ني وعلا كيا ل ردع نهد 0

 0 5 تلمع م 2 ىاشطا 00 0 أه ريغو ةبامح ا ةيم خل ناك اع كلذ دعل هلضوف كديعم

 قَ ينغتساف تانكلا اذ ردص ُِق ةبابحو كلملا دنع ن» ديزي 0 ا دقو دعم اص 2

 انه هيداعأ

 مد ديز, نب ديلولا ممم ىنغ نمو زج

 لها بهدم ىلع فدلاب ىشعو لطلاب عفوبو دوعلاب برضإ ناك دقو ةروهشم اهعنص تاوصا هلو
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 ظ لا نك دقو هيود اولئاقو انةد ناو 5 | وااح دق 0 نأ ا انااب هل لاتف يرج

 أ لمح لاق لس لاق كلآسا ام ينبطعت وا كناتقال هللاوف ةليهر ىنب نم اندنع ًامد ىفوا هللاو تنأو

 5 مأ لاق ا كوعطل م ناف ميشا ين تفرصنا | كوعيطإ م لل ناف ام ينب فرت نأ

 عوق لعنوض تأ اوفرصنا لورج ينباي لاقف اضع 0 ير ثيل 6 مهاناق ليللا ع تحن هليوس

 اهكلو موج ءافوديف ناكل ىلف ودار | ولو موقلا قر دقل هللاو 1 وقتا 2 7 206

 اوذدو ردعص ود 0 ًاراماف 00 00 2 00 3 و الف مل جلو 5

 3 0 0 م هنأم ا نوكفست 1 عنصت ا م ةيرض ين كلو لا لاق

 | نب نيالا لمحو اي ديانام يطع , الو كريغب ن ٠ ةدءاناف َن ةرمصأ» 3 هللأو بابو ءان 2ح اقف موةح

 باير اًواح تح م لزي 0 غلبت مل اصع ع كموق داد نوير 1 هليمر

| 

 أ

 هويحت مهدي 2 هل لا كالت يف تاق بتورضملا وهو لادب أ ممم 0 نطو ىإ ىلا هوعقدق ْ

 م-يلع اوضر ف كم 4 نب عاقعقلاو فوعن ١ كلامو ين ر ن» كلامو دوعسم“ ن ١ دام 6 ل اواسرا و ١

 أ ىلا اًواج مث ر 57 اولاقو وكس اف يحب سيل مكبحاص ناف اولاق يح انياصو ةيدلا امو اولاقف ةيدلا
| 

 | يبر يلا يفا هللاواما لاق مث نيتخ 5 ىلدف ل 0ك | ولاَ ىلدا ينوعد لاق كلادباع انصوا اولاقف تاير

 3 0 توملا نم قر كلذ نأ 7 نا الا قدلض يف دنزا نا ينءنم امو ةحاح وذل

 0 لادب يأ كلا راسل نإ: ةعازت يبأ ىلا ةووفدف تسلا لدح 1 ا ا

 ىف هس موليو 4 قر 0 لاذ نافع نب َناَعَع ل |:ةم دعب ةنتفلا يف كالذو هوتفدف هقنع

 برها نكستا مهلا هعفد
 يرو اللا 11 قار كخا نم ةرغ تلق ىعا

 اعنماو فعاام اريخ هللاىزج * لئاقو بابرلا يت ةكابو
 اوي مرسال وكلاخا داو

 اعقنيف ليلغلا شن ملوانيور * مهاخاانيحا نمانتض رتعاام اذا

+ 

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ْن
 اعهساف اناعد دق عاد ةوعدو * ىرقلارظتنمفيضااوًامد انورق

 امطقأ| ةرءضدالوا ىلا يدت * انئموا- نم ةوفهتناكوانددم

 ًاعيطو بابو يف يار لاق امي. * ينمواتئسفنتو يوةينمالدقو

 اعدص:لافصلا مص و ناكولو * 1 ذي دح نم يق ناكوالف

 نع يلا ىحي نب دم نوع ىنثدح نتاكلا نحن 0 تانك رو 0 ثيدحلا يش

 ( اهنمو ) ناحلا ةعيس داعم يف زيزءلا دبع نب روعل لاق ةببا

 يداقرينيما يد يداقرو # ىداؤف ىنّدنس يق داهسأب

 اهنمو قاطم لمر هنو

 0 0 داهسلاا لوط انني رق" فام و

 خس بيسس سس سس سس سس سس سس سس سس سس يسهل ظبي تب سمس سسسااا]|]#آ
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 اذارم ا تاكل رف * ىلبل لاو بالا ترا د

 ادادش امانا تيفال دقف # ديز ما ةباؤذلا بشت ناف

 يناثلا ورمع 5 ينارعالا نس 3 مف ةلكيمر“ نو سيتا د 1 رقاولا و ٠ هضورع

 رمعل ءانقلاو يذلا ةليءر فأن كلا ١ دن عمس هنأ ىنا عال: نبا كو

 جرزأ هساثلاة اا نب ورمع ةخ دن ىفواهريغو شيحو يعاشطا نع يع س ولاب لمر ريزعلا دنع نا

 "مضيسلاب لَهز

 4-5 هرامخ أو ةلمهر 5 تالا 0 0 : : ا

 نبا وزمع نب مراد. ن لشحن كدح يماس نب يعبر نب كلام نب لال يو ل ةليمر

 لاق تسبنلا يف مراد. نب لش نب لَدَح ن:ءرادلا دبع نت ةيراح ىناني روت نب تهشالا وهو 0 0

 ةيزرأ ةنراح يلأ' نب رول تاللوق تزد! نم ةيسا تاك اا تودع اهو
 مسوعتم افا اناس برعلا يف ةو>ا دشا نم اوناكف ديوسو نهشالاو ءاححو باير مهورشت : ٍْ

 ةلهاجلا يف ممتدلوو ةيلهاملا يف ةليمر عاتب ارو مهوبا ناكو مالسالا ىف مهاوما ترثكو ًابناح ظ

 تناكوهنم نودي ريام سانلا ىلع اورظح 0 هايم نم ءام اودرو اذا اوناك تح اهظع |نع اوزمف د

 ىلا نقب انف يا ءاملا لع هنوقلتف ةقطقلا كالت نه. تدنطا نوزدلا اوكف دإ < يل 0 2

 و هع نوةغتسام نوعديو هلا نو>اتحام ءاملا نم نوذخايف مزعل را هدرب الف اذه 3

 نب نطق وب تناكو لثمن نب نطق ينب نم سان مهعم دروو نامعلا هايم نم ءام نينسلا نضع يف || ٠

 لد_:ح مهو مهلع ءافلح زاجتالا تناكو ءافاح مراد نب فان« ونبو لشمم نب ديز ونبو لشم

 أو.ضغف كلذ موخاب و هيلعاو رظح دقاض وح ةعرشاف هريعإ مهضعب دروأف لش وم رخحصو لورحو

 , ةليمرنبأ باير برضف اديدش الاتق اولتتقاف مولع فالخالا تءمتخاو مهثالحاو اوعمتتتاو هنف

 باير لاو: موزَحم نب دارق نبا ءاخا يلا تن تاك لاح ينأب فورعملا حيبص نب ريسن نا

 لاو ن « دع موي لوأ * لالا 00 هيرب كلذيف ١

 ىلابأ الو تبأ ام تع + لاَ ىنأس أر ىل لع ايرم

 2 ىلايالا رح بوب النأ
 نوي ويسا يا ل "ان ساو

 فانم ىنبايو رذض ينب ايو لور ىنباي نطق ونب تلاقف هبحاصل امهم دحاو لك عمجف

 0 0 36 اولمفي نا موقلا يلاف انوفصناف شيعي مأ ام. توعأ يردنال ةيرض انبحاص مكيحاص
 آس 8 تا رخو لورج 8 ا | نبا يبأ ناكو ليل ىلا كلذ
 , أدبا ينوصعاو مويلا يوعيطا نع فان يرد نب لشرم لاق هباحاو هب قاو هرسأف. نطق ىف

 كلن اهي ند رحادموق ناوهمدم 5-5 ل الو 0 2 5 ديه ماذه نا لاقف لَقف 82 ا 1
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 و

 كك ل ما ا 0 لعفا اولاق هلدس 1 ع من رمعي نا دهعلا هيلع اودخف مهك وشو

 ) ندمان - يناغالا - 3 ٠"



 : (ا١هءر
 95 2 ١

 1 هنأ 0 نمو اريخ هلأ: مهتحاحت م 2 نم || 1 00 10 ِ ا لاَقف امهعفر

 دعب امأ محرلا نمحرلا هللا مس بتكف ا[ ]2 دك ىلا لسرأ ة لزن مث لاق ءاو زجعاا يع

 0 0 الداب ا كارا 0 باو تام دقو توما ه.اع 55 لو م

 0 نا 0 نع ناوذصنب ترعد نعفرطه نب ةريغاا فرطم وبا انثدح لاق خش يلا

 وقلت 51 ضان نال ناك مث هيلع او هللا دخ اهتم بط مل ةيطخ ةرصانخم بطخ زيزعلا

 نم و باشن 3 00 مكيف : كمل هيف هللا ىل ودي اداعم 3 0 2 مو امي

 نا اوءاعاو ضرالاو ا اهضرع يتلا ةنحلا مرحو ا يقااهللا 1

 بالاس أ يف 5 0 الانامأ افو> وقاسبادفانو ريش 0 الياق عابو هفاخو هللا رذح نمل ادغ نامالا

 ا مكنا مث نيثراولا ريخولا اودرت تح كلذكونوقا ايلا كدمإ نم اهفاخيسو 0

 !. ناعن: يق نع راأل انو عددي هن وعدل َّ 0 ىغشاو ه2 يذت دق ا هللا ىلإ 1 ًايداغ نودش

 امع ًاينغ باسحلال هحوؤ بايحالا قراقو بالسالا عاذ دق دهن الو دس وم ربغ هنوعدب 3 7 1

 ا"ئدعاعركا مكتمدحا 00 2 الو ةلاقمللا هذه 2 لوقال 0 هللا , 2 هدقام ىلإ اريقف كرب |

 أ هم 0 نمانددس الااندنعام اهعسإ هت 1 م ا 3 م 317 يل هللا رفغتساو

 00 عر يق - ىنولي نيذلا يتمحلب و يف ' يذب هنأ تدد 802 د>ا لو

 3 0 و هب ا.سأب املاع الوإ 1 طال يب د هب ناسالا ناكل هلع وأ شيع نم اذه ريغ 5 و هللأ مب و

6 
 | ىتاتن يي من هتيصعم ن ءاممف يعد هتعاط لع اء و لد ةلداع ةيسو قطا 3 نحو هللا ن نم |

 7 انريخا 4 اع هللأ هيمو هيلا هللا 0 درعا ىلع 0 0 للَر 5 هنادر ف رطلهعومد

 :مهأرب | 3 ا 4و 5 وبا دج لاقةنش ن روع ع لاق 2 سام || 0
2 

 ا نسا 5

 هش نإرءع 0 لاق يب كا 2 تا لد ةزن نعل 2 0 يرشا زيزعلا دبع ين روع نأ

 125 لاق ةاسم يلا يف يناد> لاق كالا دنع نب ةماسم نبأ يبريخأ لاق ىنيدملا ة٠ اس وبا ينادح لاق

 / مولا 01 ا اا نيئمؤملا 0 0 م كلادع تن 4ب .طافواناهف ٍيفويذلامويلا يفرم

 ' اق لاق رتس هلو ان: ءال وو كة 3 لاق اماعف ول ىلاباام لاق مانن ن ا ني عاشع قكتع ا رخا# ولو
 ا

 0 نطل سلا ةقر قع ل1 أ الر دتر وجو || يح ه هو>ولا يح لوقب هانعمس نأ اناشن

 ظ ناك لذي ءقاعأاو ذأ ال وضرالا يف اولع نذرت دل نيردللا# 0 رح الا رادلاة اتوا د 0 فقع

 م دا عرس 00 هو 0000

 فة ندد - ا

 نكت وص

 !داقشلا نا فلتال ةةيدق» #5 قملس نم - كلف: نيدايالا

 ادار ام يللدع كردي ملو * هاتيصأو داؤنلا ايدام

 بيس يس يس بسسس ل سس سس بيبي ---- ب بس سمسا

 تس اةةدبم يي يياسقا

 كيف ل

 5-1 أاأ1]آ1]ذ>ذز]ا|ا|1زا1ا141 د



 )ؤه١(
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 ىسعاتت دحلاقرمع امانح لاق ضاعلان د ( فرحا ) انلاومء ولا هدلون كلددع ل
 اذ ايفاري زيزعلادبع نب رهعناك لاق هبا نع نيح نب هللا ديعنب يمو» ينربخ الاقهللا دبع نبا

 نا هللاوف ىلا اع عفراف ةحاح كل ت :اك اذا كل لقا ملا ىل لاف هبان ىلا ددرا ةجاح كا

 نع يرمعلا نتدح لاق ىناركلا ىتدح لاق مَع < 000 ( ينا لع كارب نأ هللا نم تجا

 لاق مث ربعتسا مهاد ايلا رد ءذلو عمج ةافولا زيزعلا درع نب رمع ترضح ال لاق هبا نع يتتعلا

 .مقاوشا بتقعتق نينمؤملا ريمااب كللملا دنع نب ةماسمهل لاقف ءارقث يدعب مهفاخ نم - ىلا ظ

 .ءاعلاةف كتم تحد ولك ك1 1 د كد لارا كتابح يف دحأ كم اف
 1 هل حاص. هللاف هَل عيطم اما نيلحر نيبب ىدلو نا ىتافو دعب هب داو ىتايحم ىف هيأ معتم

 ا نفد امل كابا تريضح. ىنا ةءاشماب هتيصعم ىلع هنيعال تنك اف هل صاع وا هك ام هقزارو '

 لحعا ال نا هلا تدهامف نا عا اللا نسا نمنع أ ىلإ 26 دق هّديأ رق هريق“ دنع يفي :

 هللا نم وفع ىلا ىضفا نأ وِحْراو ننابيح لوط :كلذ يف تديحا دقو تلو .نا هلع لسا

 مكانلا يرياهف ةنيارفيع ينال 2-لا نه عرف اق هتقد ترمض> نفد اهملف ةءاسم لاق: نارفغو

 لثمل ةءاسماب لاقف ىلع ليقاف ضرب تايث هيلعو ةد رطم راهاو ء تي خد هضور ىف وهو

 ل م م سس سس سس سمس دس يدا الا كا

 5 ل ا (ينرخأ ( 3 واديزا ا 3 0 املا لمع و اً اذه

 أ ا 1 ا 0 َج 3 2 كحا هيلع ا وزيزع 1 دنع نب ر 0 ١ لاق يرسل

 و ةمشخ ك رك ذو كظعاوت كت , ولو تا يدهوءادتقا كب 0 طاص تثروأ دقو 0 ريم اان

 ع ب

5 

 2 لاق يا "ا تقاو'او هنو افرع * كلذش ل1 اماو

 3 اندعام|ة ةيطنط شي راسالاىلا 5 رعلا دنع وب نم نأ ةهلا نع ةيناع ب نع ينالغلا
 دينكم 7 هوي؟ "وب
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 - انش يف تذل أ اويلعأو هللا ُ 1 يف 0 ا داعم يرأ ا أ متساويراسأ ا نودعت

0 
 1 الر ولو ريااد 1 ريناد ةس َِح يلا تعا دقو 4 و كلذ رفوأب ك0 تصصخ 01 عر

 ّ | مريغص يداه ن الف نب نالف 0 0 مكتدزامورا ةيغاط مكن 2 ل 3 مكتدز نإ تودح 9

 ل 2 معو :ا دا .(يفر 2 اورشبأ مث ”ورخأت لاند ا, 30 0 وعرح كانو عك

 : لاق م 0 لاق 4 هيش 6-2 نك عرلل را نب هاو نا :يأ'
0: 

 سمسم ييسستسلا 2 سمس تسسلم .ةيسسسمم

0 
0 

 |١ فاخ 00007 اك ناكو زيركادع ني رح ىلا ىرتعلا دا ةتك لاق مقرأ نب ناماس انل معز

 ا

 | وا لاقف رعتو ىلو دق لحيزلا نافل ليف رلا دع زب نمع كلا خلا نسحلا ن هلا
 بع نإ رك ىلا نيس يأ نندللا نم بتك مك هن < تعسال هلا 0 ريغ لأ 06

 ْ ةنياغر ترم ةلقف كنا كلاب هيلا تيضق لاق لزم ةر > الان كناكو 5 مل امدلا كناكف ةمامإ ل
 َن

 ني ة سانلا عمتجاو . مذملا دكا مول ريغ امو 5 ذا با ودا عي ا

 ْ , اوريضي ىَح نوقايلا مكس ريسو نعضاملا كر ا مكنا سانلا اه .أ لاق مث هيلع ىف “أو هللأ دم ْ

 | دريسإ يع نوتات تيس نيستا تا 00989



 )م٠ة١(

 لدخ هدر ءافز لكف « هض ع موالأ نم سن ديملءر 00 ظ ش

 )١( لييسءاتتلانسح ىلا سلف .* هسفن مؤللا نعمفري م وه ناو
 ةريثكلا مهاردلا لاسفا يل ااا د لل ل نوزع رعب ان رك و احا
 كرار م لاق كس لأ ينعي اهف اد رام 2 نير ا ا 0-3 قا

 يديزلا سابعلا نب دع يلا 0 كاكا را رف ةفالحلا ىلو دقو كلذ دج بابل

 00 لا نب هللا دع 2 مين ينأ نب عفان نع ىئمصالا اندح لاق يثاب رلا 0 لاق

 و هعساو عجراف كك ا كع كلحدأ ملال كنا َلاَقْك رب 0 دنع 1 2 لعد

 نأ ةيعس ن2 يدسالا ريب زأأ نب دمت زمعأ وأ 3 كاف ىلع ني رضا انادحو 1 لا لاقل

 عفشت كدنع اه لادا لاك ١ نإ ها ديع رسل اذها ني رملا دع يروع تلو لاق نانا

 0 لاق يرصملا نسا نإ لضفلا كي لاق يفريصلا كي 6ع 1 ( يف ١ لو ( هما ُ و كك

 دبع ل لاق يس *رقلا 2 ْند ل هس نع كل يهبس نإ ىحا 2 دج لاق ير ع 0 نإ : ْ  0هللا ١

 هيلع لقا هنا عفر ةرفو هلو ند !ةيوح وهو زيزعلا دنع نب رفع 0 نحل هللزلا

 املف ةعافشال كدنع اه حا هل لاقو لوا يد اهزمغف ةنكع نم هن ا 3 : هتاود ىهتو'

 ارو ةععسا ينك ىتح ينثدح ةقثلا نا لاقف نسلا ثردح مالغب اذه تاعف اولقو داع مال 5
 مط نأ ر اعأ انو ا 0 خه ةعضإ ةهطاق اعأ لاق مسوي هيلع هللأ ىبَد هللا كاوشر: قا

 ءافاو 3 .. ان تلعفام انهت هند تناك

 قل ذ ةعافش هلو الا مثاه ى

 ند ا“ أ 1! هنأ لاق تاكا كلوت و هئطب َُك 06

 ىديزملا ساعلا ن , 6-1 ) اذه ةعافش يف ن 0 24

 دب 2 لاق ىلع ب” رممغا نرويدم نو هللأ 2 ىلع ا لاق ةيش نب رمع انثدح لاق ظ

 ىطعإ 3ك 0 ناكو رب زل دفا. رمع ىلو ند زب ماشلاب تنك كاك؟قواومت نك ضع قلل

 6-0 نم .ىل كاقف ف وص نم ءا 1 زازا ىلع ائكنم 0 0 لاق مهرد قام ام ءانرغلا ١

 00 97 نقلت نبك

 نبأ تلقف نم لاق تكسف ىلع نب لاق ىلع:ىلوه تاق مشاه ينب يأ ن٠ لاق مشاه ىنب نم تلق
 ده لاق مب ىلع ىلوم هللاو ابأو لاقو هردص ىلع هدب عضو م ِ 0 بلا ا م هللاو اناو لاقو هردص ىلع هدب عضو مث ءاسكلا حرط 2 للاط يبا

 6 1 ل لاق 4 4. :,دملا أ ند اف 3-0 وس لاق زا ا ل 04 أ

 ا

 ا ن* مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوس ملسو هياع هلال لا ةكردأ م ددغ ىلع

 نم هثالول |راثيد ني_سمح هطعا لاق مهرد يتئام لاق هلثم يطعت عار نبأ ءالؤم لمك مالوم ظ
 هللا ءاش نأ كاي س هناف كدالب قحلا لاق مث هل ضرفاو لاق ال 0 يفا لاق مث ىل اع |

 00و ينأ لاق لاق هسا نع ينأ ىف دهب لاق هللا باغ/ نا ىسنغ ىف ينادشخ دب زوبأ' لاق كريغ ا

 نك ىل لاهو مالع ةلمالا 2 ُُق ىل دلو هل تادف هءاع تودغف زيزءلا دنع نب ردع ماق مول مالغ

 ىلاَةلا ىلع ينا ىللاما يفوةساما يف يهوةروهشملا هتيمال ردص اهولؤمسال ناتيبلا ناذهو )١(

 ليس ا || 0 ل لف ا* | ما -_ سفنلا اع ا موه ناو ى 9 و

 ٍْإ

ِ 
ْ 

 نيو >> ةييبنيييصجشس ناو

 01111 ت#7ط#> ا



 : نسف ان نوس يا طم

025 

 ءأ رخصبل يناف كو 0 تك ىَد 7 هلا ياا هللأ يع رف م يدلب 0 تحر

 لضافالا كيوذنم اعدقاف ريد 0# هي يذلا لش تم ا دكر نالو
 لئاق لوق نم ردلا ل ثمناك ناو -. م كدنع قدسنا نك ناق

 لراتملا” ءان يخا يو يوش * كا 0 أييصم ناكو

 لصانملاب 00 ءانأ ثاريهو د هدوم صخو يرو ان نا

 لياع دعل ندلا دو# اوسزاَو #* مه رلَد رقع ن نعي او دا

 كزابو سردس نم انك ردشلا لك + 0 للا ىطعأإم كليقف
 5 و يحضلاب مالس هيلع * ةودب قطبضلا هلآلا كودر
 لق ودا و2 ن٠ رج كلمو * هضم كيفك: تددعىدلا لكف

 ا دف داشن الا يف نات ساق بيصن هيلا مدقت م تاقام ل نع كالئاس مللانأ صوحأأب ر هى هللاَقو

 ناس تقحو ةباع دحاو لكل 0 ل قبادبقا ادعالاب ا ديد 6 بضغو هلنذأي

 هد كسا واف قاطع جر 0 مكطعأام يدنام انل لاقف هريخ يف يثايرلا لاقو اهرد

 ْ ا ف لد نيبحو ةياع 0 او مرد 1 ها 3 ع 0 6 3 رظاف

 راند لأ ١ أمعف 0 0 أدق 5 صو مع ع يناطعأ ا ةياملا تااثلا نم ةكحرب ملظعأ

 نكدلاق لاق ىنئادملا نع 0 را 0 اند لاف نوعا ل ءلا دع 2 ) كر (

 ته مارك ةقانرمثع س 2مل نما فدل زار وعون كا ع تجد از ارا
 0 ةيحضلا 0 رصصم ند 4 ر ا ءاع ٌتهَدَقَق نوعيدب يدش 2 و جا جادفلا نك را نأ

 2 م قا نيك داي َّك لا اءهفرسعأال / ناذخيش 5 هع 1 4 ف هلم لأ ف 2 نو كلا كاذ

 هب هللا ده_ش ا كلدب 1 تلق ناس كالو ىنئاف هي هانا اع 1 1 ىلا ترم ناف ةقاوت

 دام ءن ماس لاق كف رعأ د 0 نم تاقف امدح 0 لع تلم و نيد ل نده لاق هقاذ ٠ نِدَف عاق

 | ريرج ينفر تهد وتف ْز 7 زعلا دنع نن 0 لاق هدلعل ماقلا نف 2 ناماس ي هب عاب اذا جا

 تقاطنافءارعشلا عنيو ءارقفلا يطعي نم دنع نم لاقف ناك نيقر رد ايا لل ا
 تردانف هنلا 0 إذ هب سانلا طاح 1 ,اد ة_صرع يف وه اذاف

 متاظعلا عئانسدلا رمعو * مراكملاو تاريخلا رمعاب

 هناك حار «ينيدتباط * مرادنبا نطق نءؤ صايفا
 ماس دنعو يي يبأ دنع *# مان ريغ هللاو يحلب ذا

 انا نيك داي ند | معا نع درع ةداهش يدع يود 02 طل نينمؤملا ا لاو 6 ونا او |

 قع ىف اندلا ةباغ ت 0 0 وه للا طق كش لم نأ كن ت3 6

 هللا وف : لاق اهةصأ لشن عر اللا يدع الو 6 ىانلا كارخ ه تأ“ زرام هللا 0 رح آلا يلا |

 نوط مظعأ ناك ًافلأ تن را
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 ند و ادلع 8 رف تدلل
 - )ا ) -

1 35 _ 

00 1 | 
 اقح الا لس الو لق لاق داشنالا يف هّسذاتسا م هب امطقتم الو ليس: نا دعس نأ فض ناك

 تقف كللئاس هللا ناف

 0 ىحضاف تلعف *_ يذلا, تاقيذلاتقدصفتاقو
 موقملا ا 2 اناا دو # هغبز دس ىىفلا قد اعا الا

 مهعمو فك ا »+ اما ك ولملا سس 1 تسل دّقأ

 مظنملا ناما لثم: نع مهو * هضل مم نيعل اناحا ضم وسو

 مقلعو مامسنم اودي تلو ا اع رشم انع تضوعاف

 - جولاسز 0 اه رج نمو د عنخت يف اطايحا نك ع دقو

 مدقملا ءانلا ل كما © ةنام- لك لا اة د

 ماكت نم هدعب ايند بلاطأ * نكي ملو اوفع كلملا كانا اماف

 0 2 ىقربام 0 + اه ومن ءاكناو ينفييذلا تك تو ٍ

 م لوطا نكح يف كماما »+ 00 0 ١

 0 ميدل نم هللايو دم علام ة ةقم 16 2 5 كللام م و

 نا اعل لعأ - 0ك 2 قر وم 5 31 ُِق ْ كالامس

 أو 9 ه فداحت 3 اهاكترغلا وصضر الاقرش نياق

 ل نا

2# 

 نإ يع

 #3 0 ا

 #4 ع طخ 0 )ولف

 د 3ك رد هلل ا هزار 016
 .٠ اولا : :

 ند 6

 5 ا 3 ران نر

 2# ءىم ًالاظ هيا اال

 ١ ملا

 ل 3 لوش

0 

 مدن ريغ املا * هم ووتش لاو هللا

 ماس رو ماقملا بت 6 كب م

 مظعأ 3 0 ملظعأ مع مظعأو د” عدي ل 3 -

 لقت الو لق لاقف هلذأتساف صوحالا هيلا مدقت مث تلقام لك نع كلئاس 9 نا 00 يل لاهتف

 : دلع 5 الكاش هللا ناف 0 الإ

 ب سررلا ا اقتل

 0 نع كل : كانمأر

 لما ال ا اًئمحرت و

 لدامللا مولظلا لعف ةرمد الو

 لئاو الا نيحلاصلا ادم وفقتو

 #23 هنع ق

 « هلك كده> دصقلا تدع ا نكلو

 لذاعل وو نمقحلا درب اذرمو * انل ادب دق ام كاذكل ملو انلقف

 لبان عز نم داع نأ هقوذ ىلع * هئودص دعب مهسلا در اذى.و

 لساوءلاث وءالكتناكميراطغ # :فئالخ انمدوع دقيذلا الواو

 لحاورلا نيب ديلا نوت٠ لقت # ةرسج ىل>رب ارهش تدخو ال
 ب777 ل تس تي لت ا ل ا ل يي ب ب



 ا يفلقلا لا

 نو مظعالا روما لا سدي دق هىلإ رجالا( ىضفا ف >ناماسودياولا و كللادم ,ءوناورمو ديزيهنم قل ر ملاك

 كن ركام كم الك تدرأدقفل د تل ع ناك امىلا م انءالا 0 ءلامملا دوعا قح > رملا باد يوري ْ

 1 ا مهلا توح رو دبا افق كال : 95 1 د كام 4مم تل تناك ذا 0 |

 0 لاق “الام ن ١ نام 8 0 لاق ىب 2 را ا لاق 4 4ع ىداقلا ل يدنكلا لكاس نب نع أ
 2 2 : ا ٍ

 يلعملا كح مل انا هل تاقف در قحا اه لاق ود 07 تاق بيصنو صوح الا دنعام يدنع لاق ظ

 ي< هن نم مهاسد يود ند ّق دو ةقاللاعا 3 200 دارنا ه نيد ناك تاناقاهجو دال ١ ا

 ل ىلا اندلا نكد أودوزمف ةلىعال دا ْز روس لكل هل ة.طخ ف كوش هةاعوس ةمالك طفح ند !1

 نار أذه نم افوذو اذ اءاط 1 دف هياقعو هنأول 2 كل كام نير اورد يوقتا ْ

 56 ةاحالاب قلو 0 و دلا ع طا اا هنأ اوماعا و ةوددل اوداقنتو مكيولت وس كمه الأ مكيلع ْ

 )١41ا(
 27272370 77183377307372237:7327:37 رطل مط حطت وجة جاب .3213:-011لاقاز: دلو جوج دلل هواك ةرقطقن سل 210005773571727 راج 6“ طلت اقتناص ل ظننا 572كم وحق حترمج 1و روج 2 ]0-0-

 كلذك زي 2 0 هنم قشف ةيواعم ىو 0 0 كلذ نم ق أ نام كو املو ه.ح.اص ل

 يعدو ف6 اود تااق هيما ينب ىلا,تء>ر اءاف هرب يف خد .ث يلا ن أ

 لاق هب واعمنب رمصل ينب ىلو» ر اندن هللا لل عر ا عكو فاح” 2 0 ينرخأ ( 5

 ينريخاو ةيوارلا ذأ اه نع لدهس نب نيرا دنع 0 7 --- انحرلا ديع نإ لم 50 لد

 لاق ىثاي رال طظفذالا 0 و نا 2 راقتم 3 ورلاو ةيوارلا داح نع ردا دعمت نا هللا كيع

 يتعاضإ نم كدنع ام رخص ابا اي تاقف ةزنع ريثك تيقا نه لوا ناكف ما نصعلا ةئيدلا كاَحَد

 يرام وكي كنلأ نع ينريخأف كلذ مش نءلثو رك ذ كل بل الا كدتعام باطن ١ روش .+ 1و

 نت ف لاك اهرب + ع نا 0 ند 00 5 0 2

 وهو قللملا كعع ند 1 ايفل لو ناكف رمعل هناخاو 00 ديع دنع 4 و 5 م نا

 انتفانض ندحأف ةفالخلا يف ةفلخلا كيرتش هنا كشيال هفطعقرظن انم دخاو لكو برعلاتق دكموي
 اذه يفانل هحوفن الا انئح دق اذلق ًائيش ءارعشلا ىطعي ال مكءاما ن 0 امالاق منان اوث مرك او

 نذأت سل: ُةَقلتسم لمحو هيلا لهنال ةيشاق ادا ىلع انقأف ع هل م 1 يكل للعشو مكجناوح

 كو دحتملا 1 عَ را ع مالكن 0 1 ةعطا مول 5 0 : تادف نذوب "اق ا

 تس سس سس سس م ب

 نعطي فكيف يدرذنأ ةزحا نع ترص هاما الا ١ 2 يرادال ن . امأف ةرخآلا يف هللا باذعا
 ر

 موي يتاكسم روظنو يلبع 1 يتةهص رم رصف هك :عا يه : ىهنأ ا كم 1 نأ هللاب ذوعأ ايندلاب.

 لب .ن> هن ضاق هنأ (نظا يت> هنول 1 0 يسد ءاكمأإ ا را قلما 3 الا هيف عفشإال

 ةقلسم نا 9 0 00 لدحر |١ سملف 1 ريع ا 0 رءعل ا ل يداع كا تغلف

 ١ نيئماوملا 1 هل ناةذ انياع درف ةفالاللاب هيلع انءاسف اناخدق ةنمأنم 31 دعا ةعمج موب ان نذأتنا:

 هللأ لو للا تح ع 1 0 لاو تر هلأ دوفو ايايا كل 1 ا غو ةد ا تاقو ءا ءااووم *أ| ا

| ْ 

 بقا يفو م-مولت ا ماد 5 ءاع نيام ئ او نك ا او ءارقفال تاقدصلا اغا هنانك 2 1

 هلأ تلقح ثنا ءالذ وه نش | مك ملع هللاو هللا ٠ ند ةضل رق ليحلا ناو ا ليس يفو ”نيمراتلاو ٠ ١

 ند 2 ا لا نب“ ا درع ب ىلا فيض تسل وا لاق هب عطقنمو :لييس نا انا كحاض انأو
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 مد هرابخأ نم ةيشو زيزملا دعي رم ركذ جم

 قا دع نبأ سوش دنع نب 4 ةيما 9 ا ل ياو نا ا 20 م نا

 ا هِ] لاقي ناكو ع هللا ىدر "ا نس 2 نإ مصاع تع مصاع 4 هنمأو صق> أ انأ ىنكوأ

 دعنا ا نع ىوءالا ديعس : 4 رك ذف رفاح ةيرض 3 لاقي ا هتيح يف ناك

 3 ,قوفهعف رهيلع لخد اذاو هيندبو هيلع قربو زيزملا دعا نر 30 نب 3

 ىل,ساذه نا لاق ال لاق كلذ 2 5 5 ام وأهل لاَقف كلذ ىلع هب ضع هناعف د 8 امي

 للا اروح 6 0 دع الذع 00 اع 0 وى ِض 0 وهو امو 6

 ا ديع ا تدر : 00 2 70 1 هع 0 د هنو ر 5 تعأي زيرعلا

 2 ا ذخحالا 1 شق 0 ا 1 ريغصلا نادال ةريكلا امأ امأ تلاَعف | ملا نأو سم ن

 10 كحنو اذ لاو املا راظا 5 ههحو نع ء مدلا حسع زيزعلا دبع لعجف ير ام ةباصأ ََىَح
2 

 دعأت نب دم ين دح لك 0 1 ير ديل هيااةنعأ جد م ناورم ىنب جشأ |

 هروص ا 7 فورعم ثلا نوره 0 لاق ىرهزاا كوم كك هللا دينع ا لاق يمدقملا

 ع

 هبا ليطصا مالغ وهو زيزءلا دبع نا رم 1 لاق 0 + و 20 تم لاق '

 ١ كوش و ةهحو نع مدلا ح عسا ل لمدف د دي ناك 4ه4ه>و نع نو هبرسك) 0

 لاق 2 5 ل ناماس م لاق يديزيلا ساي ءلا كن دوي ) 0 ( دعس كنأ دي ىب جشأ |

 تتناشم ادمثاا معأ نإ هاو ا 057 بتاط د 0 ا ناد كل تدب تك كا 5 ريب زأأ بعصم م

 رات>اف ا هل لاق مداع مأو هصوخ ةيع 5 هم ا ج ا هلْز 00 هدب 7 30 ماع دَحاَف

 للا ينغاب و ةعئار 5 3510 لاق ا ف مداع مأ تن رت هل ليقف هانإ اهحوزأ ةصفح
 سس 22 ب ل لس

 ارأدل تدل وفنا ويم نب زيزعلا دع اهحوزت مه هاسذ نم اودص 5 مهاع تاق اهوركذ ناو

 ناوسمنب زيزعاادبع دنع ماع مأ 00 آلا موي معن نميهاربا للقو هدنع تناكورمعو 5

 يدهأ 1 هه 0 ا ا رم ىلا هيلا تامحف اهدع ةصقح حا جوزف

 ْ نم ةصفح تسل لاقف هش سلفا اط يدهأ ة ةصخح هل 4 [ملق' هتماب ف هب تايم نيد متاع 0

 يدامرلا 25 و اسدد> لاق 1 ال هقادتبعا نإ ديد أ ( يارب م ) الكم ترهذف ماع ماع ما لاحر

 زيزءلاد.نع نب رمح ىلوامل لاق ثدالا ين د> لاق ثيلل الا تاك ا مولا انثدح الاق خيش يف نب ناواسو

 ضدي ةمطاف ىلا ةيماا ونا تع نق 5 لامعا عع و نا 77 "ا ل هاب لهاو هن داب د

 ا ايلف ماد نعاهلزن افالمل هتاف هيف كئاقل ن مالنا ص قانع دق هلا هلادت اع ا و نم

 هللا نأ ِلاَقْف ن نيل اك تلاق يماكتف كال ةجاحلا نالمالكلاب ىلوا تنا ةمعاي لاق اهساحم

 هدنعامهل راتخا َّّ < ناك ىمألا ىلا ادع هثعبي مل ةمحر مو هياع هللا 0 ادم ٌثصل .ىلاعتاو كراس

 ىلع ل. ءف رمي ىلوم“ هلاح ىلع رهماا كرتف ركب وبا ماق ءاوس ايف معرش اره مهل كرو هيلا هضبقف



 0 فرخ لك يع نو

: 0 0 

 نع تناكلا سنو 0 طايس َن ع عفاح نا ليعفمأ نعو ا 0 ينأ ينثدح لاق يح نإ

 0 | 5 هع كب رع نأ أ ع ديس كن

 7 لاق تناحلا نيسحلا نق تانك َن م ريا اذه( تحت و)) ت2 ' ي>اص املأ 3

 1 نوي نب دخت ىئدحت لاق دواد يأ نب دحا ةحاصو ليدتطا يل تاع كظرذ لد
 تذب ةكتاع ينتندح تلاق يدوملا تنب ةياع ينتلدح تلاق مصتعملا دلو ا اق ءارآ .تئاه تدك
 ' 0 زيزم لا دنع نب رمع لع حرط لاق درا, نع ةدهش 3 نع ةدهش |

 اداعف باقلا تداع #* اداعس ىلقلا قاع

 يدافع 232 وا ف م وع دد#

 ادازو ا مف ىصع دس 5 #* يدع فوغشموهو 1

 بانك نم ( تحت و ) ناقل 2ءارقلا نكح ناكو نوح هللا قاح ندحا رمع ناكو مدرك لاق.
 نبدا يترخا لاق قحسا“ نبدا .ساح يف يجاحتملا ح معفلا نب دج ا ىنثدح هط# ىنركلا نبا ظ

 اماىلع لدب ههجو يف ةحشلا تيارو ةما< هيلعو موناا يف زيزءلا دنع نب رمح تدار لاق نيسحلا

 نيسملا نب دمم ىنثدحلاق علخلا ؟ءان اوءاعتال باطلا نب رمت لاق لوق, هتع.سف رفاح 0
 حل

 20 مي ,«انلا معزي 0 5 ريمأاي هل ت تاّقؤ 0 تايقأف

 اداعلا | ردوابقا ٍِش كشوا 2 ع - 0 ' يب>اض ملأ

 أداعس نع ء ىعش وفورصأ د يع 5 ُ د كر تك

 ادامعلا عفري دلاناورهو ان كن تق قورأللا ىلا

 انش لع هرب لور

 مد نبأ وصلا نده ةيسا جه

 ٠

 كتيب وص

 ا نعىشو فورا د ىع داعش عش نا 1 ع

 قاطم لوا ليش زيزعلا دنع نب رمعل ءانغلاو ناونم نب زيزعلا دبع نب رمح حدم وي رط عقلا

 كيعم ىلا تسيل ليش فيقح هفو رصنبلا 0-2 3

 .«9 ١ وح

 ادا ف ا املا د :اع 2 ا 1 املا قاع

 قماح 0 يه 3 #١ أمف تتوع اك د

 ىلذطلا ىلا بسني لق“ ىلا هيفو ليت فيفح زيزءلا دبع نب رمعل ءانغلا ْ

 ) نمان 3 يتاغالا 0



 ةلبنن ىلع تادف ءاح نأ © هلوأ .ىذلا وهو
 2-0 7-00 ايرلا وا # ثكالام دع رم هب كنع ىمهس

 هابط )|! لسا ىلإ < ةلش لع تالق. ءا نإ

 0 :أاب 3 را يعاشطاو يملا 21 ى ةباور نم ع 5 ءانغلاو ة هعسر ينأ ب رع مشا

 هسا ملو ضإ هلأ ناعأ ف قسما رك. ذو ضير لمآ شرب كا ذو

 5-0 مدالوأ دالوأ و مدالوأ و ءافللعا يناغ 5

 ' ةقرقحالو هلي لصأ ال امن» مهب قصاملاويفاذالا نم ءافاخلا ىلا 5 0 باتكلا اذه فاؤم لاق

 | نعت هنأ ركذف هنع هللا ىضر باطخلا نب رممب أدب هناف هب ذادرخ نبا هاكح ام امسال هربكال
 أ دحاو دعب ًادحااوءافاخلا ند ةعامح نيب ىلاو مث * ةحوربب نصغ اهك ار نأك * تيبلا اذه يف

 0 الر هياكل ةعامألا نك ) ١ كو و[ ةظالخا:ئم راوم نم ثاريم: دنع كلذ ناك نع
 يور نأ اذه زاح ولف باطخلا نب رمع امأف ليللا بطاح عمج عمجيو اعنا لعدم لم 4

 | الو هن نع هنأ ال ا ةقان نكد دقو ثدمأأ دهم 0 2 ىور امعاو هنع دعبل دحأ للك نع

 1 كادو ءادجاو بصنلانه هلمعتست ترعلا تناك ام الا هنامز يف فرع 5 يبرعلا ءانغلا ناك

 .ةاور نع كلذ نه حص يذلاو تولل عفرو ريس عسيج ربو بي رطشب عشب هنا الآ داهنألا ىرحت |

 "ظ 01 00 ل 1 د مول هسا نعيم ناك اه ةنها نك اذ انك ناكلا اذه

 ا هه يزحب يرحمو نسحتبس هل ريذ هب لصتاام هئم عماجو حب 8 َض ناك ام ال م مهاذمأ

 عض هنأ هنع 0 ها كا رق يف ةعلص هل تنود ن + لوا لز ه امو باتكما

57 
 تا كدف هل لإ اهلا ضضاا || تف سع اهضعف ا اك اف داعس رك ذي ناحلأ ةميسزاجمللا ىلع هترامأ مايأ يف

 هعضوم يف هكدا اذ هه ىتةو دعب يل سم ناف يلإ عقو اكهب تينأف هلئاق فرعأ مل | تا

 0557 اكامعلا انه سك و * صعب ىلا مقود يل عش مل ناو يف لصتا كانعإ نه 6

 م همح دنا وفىلا 1 دو ل اهلا اذو منج ٠ لمح بنلا ال 1 ل د 02 ك2 5 هم اع قوقحلا |

 سن اذإةيلعرفومةكلذ لامح ناف حدك الو يصف ريغ نم اهب ىظ باتكلا اذه يف هئارظنلو هل ْ

 دمع نب رءعل قالك نأ 2 نم ساثلا .ن وكلا عاشت نأ هع ان ءادنغا عم طقاس انع هءدعو هيلا

 اا اي رد تلاط لاذ 1, لع ردقنال لدسلا ةيكح تاوسأ اهنا. لؤقيو ةعئضلا هذه :نيزللا
 لاح الو تاقوالا نما تقو يف زيز دبع , دحوب ملو هنم ن 14 وهذ 2 هلا قدحو

 هيدؤيو هنع كلذ للة نه سلاح الو هلَعأ ةرشاعع الو هبفرعاالو ءانغلاب رهشأ تالاخلا نم

 اهايإ هتمنصا تامإو كلذل فالخ هحو ريغ ند ” ىورو هيلا هيت نوثغملا 00 'يش وه اعاو

 نظلا اذه نم رثك أ ةححب مهراكنا ىلع اونأ, مل كلذ اورك ركذأ نيذلا نال نيلوقلا مدا و هو
 دامح نعى نب دل ا نزع م )تءور رآ“ مهدي دقمهوفااختو ى وعدلاو
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 اك لابي

 - ناعما يسن ناو نايا نيل ناكل

 نك هيما هاون وع نايف دن
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 ةيفمهفمتنلا نيب

: 
0 

 واما هول ل وعر دس ا

 و

 ور ند نوح

 (؛4مر

 اهروفساهنم سمشلا عاعش يشغاف * 5 سمشلاو| رفات تدغ

 اهرون بهذيس اموي.تدبام اذا « اهناب راها سمش تءاع دفو

 اهتريع ناهنعو ا ماك زواج ذأ 8 هيف ةجبم بواسملا كلا 1

 2 9 ورا وب دقو و * اه 1 دج اناذا يضل 0-0

 م 0 مادو لوالاو كانا ي مها رعالو ماع هناورمع ذوىملا

 0 نأ عماج ن ل هفو شدح نع رمونم اكوا ل ا ةساعبل هقو رخو ء يلع ولا

 3 يالا ىنأ هيا

 4 حرس نا ةعبس نمو

 وص

 اوعضترادق اعم او>ضاف اليا * مهطاجح انناريج- برق 0#
 اوعلط دق ةأدغلا تنا ر يتح # مهب كشاوب قيودا 01

 عجحش- اميف نيسراتعو * مطاح نم . نيكسم ىلع

 عزا هزفتسإ نا رحاب * هفس هناف اريص سشال 0#.

 ا ضار الذ فنا 2 دو ور“ نع يلع ولا 00 ام حن 0 د ىأ نب در هيل

 0 هيا دع هن دح ىدوملا نبا مهار 001 نب هللا ةيه نأ قا 2 ؛ رثدذو رمعتملاب لوا القت

 ةحبد فا نإ رمع تايبا ةخاف هان خير نبا لي تمافاف نمد

 01 ( هل ناحلالا نم أمفام: 86 هدف ان عاقبإ ل اك يف أمق ىنغف * مطاح انن اريد برق #

 سيق وبا مازر يي ل لاق م>ازم 5 30 روصنم يف : ل> لاق 1 نع داوح نع ىد 1 نيسحلا

 تحب كنا الول تل لَو يأ نسف انأاب هللا دنع 5 ليعمسأ 3 لاق لاق هللا ديع تن دلاخت وم

5-7 

 3 1 و ادبا اذه دعب كتتاعال سدقالااب لاقف ينترذعل

 ءارحصلايف سدعلا ليمذا ومقر # بكومل ةجامحت ذا كلذك اب

 ءافح نسمع كي د هساأو #* هيز فرحت باطخلا وأ تلاق .

 هنأ :سيعأا وباو يعاشطا 0 رمصتنلاب لوا لايق حرم نال ءانغلاو همر ينا نب رهعل رعشلا
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 : همس دهس عع 0 صبج “حج 2

 برش« ردك مل بذءدواعم * بضخم فكىنيداسو تابف

 بيادتملا ةناسمح ةمسثم * ةمخرتيثكلاك تلامتاماذا

 : 252 نا همسي نب رم“ غلب لاق ىمع ينثدح لاق ريبزلا ! :ددخأ لاق ينرلا ( يف 50

 ًاضيأ اهف لاق جلال 1 لإ كاق) تبعت ىح هنن ثرشي لري جو هلع لوف ردخ |

 مل تلفلا» ليابيقف كءاضأو # مقس م وبلا ىتداعو يليا لاط

 00 امو. تادف ان #* .ماههب قتاقم تباصاو

 مغ لان نمل اا ع ل واو لئامقلاو .هح ولا هرج

 ع ل ولا ىلا ينل ع , اني : ىلا دنام فو اذكه

 هج كلذ 2 عاج هه يف * ءاللم باي ا ريغ
0 
3 

 كو كلذ باول عر م © دلا| ل هلدشع ثنا لوح و

0 

 ع ا ذات وباوتاو قاد ء؟ ذات تاسالا ةعبزالا ىف حيرت نبا ينغ فيفملا نم هضوسعأ

 ني نيسملا ىتدح لاق يدار لزتلمرا تانح هنا نيدح دك توام و هنانْغ

 1 دنع يلسوملا مهاربا نب قحسا عم .ارضاخ تنك لاق نب نب ورمت ينئدح لاق زاملا وبأ
 ةفياخ يأ نب 7 لوق قدحسا يح نا ىلإ اورتنا قد قمل“ كيدح ان نيل نت 0 1

 ] 1 ده 0 نأ د اي كاش 0 مهأرب | لاق ءانغ سانا, نسحا ناك حيرس نبا ديمع اذا

 ١ هل لاقي نانع هسفنب عرس نبأ يف او لوقلا اذه لثم نع رس نبا ردقو كنلع هللا عفر دقف

 اي لوي اذا وهو كلذ فيو عضوملا اذههسفن عض درعم ناك امون

 أمظعإ نكن“ ديع٠ نال لوقلا اذه يف ادعم ىدهملا نب مهارإ قحسا 5 00 دقاهو

 3 نا رح بِباتكلا دس يق يد دقو هدنع كوذرع وه الو هودب نسلف هقح هيفوبو حرس

 هنأ ىننإ ريطلا ديصإ وهو هام.سف اهلها احنءتسا ضيرغلا عم ةئيدملا مدق ال

 ءانغاذه موق دنع انل ريخال لاقو ضارغلا درو حير نبا عجرف * امهنيب ءامجاف لخنااف رصقلا *

 مظعت ىلع لداو هرأب>ا نم كلذ نم فرظاو * ةنولا لخاد ني فيكف ريطلا ديضإ مهف مالغ
 ٍلفوالا ناملس نب ىلع ىنثدح لاق فهود زيا رعلا دنع. نب دعا هب قريخعا اخاذ 0 نبا

 نماعنص امج الءاستف دهع دعبو ليوط قارتفا دعب ةليل دبعمو حرس نباىتتلا لاق يبا ينئثدح لاق

 يف هن حرم نع قد 4 ازو ينغآو اذه ىنغتت اميقارتف ده يناغالا

 اهرمع نافعوا م تزواحاذا * هسفن ةوم بولا كلاطا انأ

 | رفاس تدغ ,# ىف لاق 3-10 اف لاق ةحيصب هتاسد نأ 5 هل لاقذ هيف ةدعب يال" الات نع انو

 ينغإ ىلا ةحيصلا دعم هيف حاصف لاق كم عمسأ يت> هيف يي حعصف لاق «.امرفقرذ دق سمهشلاو

 اذه يفو ادج هب نسل ديءم'همسر م هتوص ينفف هذحا ى> حيرس نبا هداعتساف مويلا هيف اهب

 ةياكلا يف د.عم ىلع لماحتلا هيف نيبي لياد

1 

 | ببي ببيبببيييييسس بِ بسسس سيم يس مس هي يبييييبيبيببيسهب بيبييإيبي-١اه--ا بسس ل ل اا صل ممسسسشسشللللطلسلللللل ل .مسمسس سسس _ يدش يكس سِسبسسسسِس بسسس سِيس سي سس

 0ك 0 بذب-ب-ب-777

 0 اهيا



0 

 مقالاو باسالا بط #* لتر هند تما تشن

 1 0 و ينعلا هل * هع 4م مكنالو

 , ند لوا 6-0 كلام هشو ورم نع يس ولا /ار لودر في هح قحسال ءاعلا ديدملا ند هوا

 هع نبال هشو شح نع رمت: م :ءلاب لهر حج رع نم هقو قدا نع ها.ثالا تالاذق تاوصأ

 | هريع داماك هيف كلشي امث توصاا اذه نا يماشطا 1 اضيا شح نع يلطعسوأ لأن ل لق

 ام اف لاقو لاق |
2 1 

 تس رص

 مردماكنم لصوا #2 م يا مويلا ين |

 مل ىو ينل دقو #ب ةساغم رص - نا

 ع هب 0 قلو 0 من ىوطاي تمول
 كك

1 
 مقس همسج طلاط * اهعأ ىريول حيف

 ٠ متل هفو قحسا نع يلعسولا ىرخم يف ةبابدلإب لَو لي" هن و كلام هانغ جزطا نم هضو ع ؤ

 اف هلاق ام هيف ينغي امو * حرس نبال ةعنص اًضيا هيف نا رك ذو قدسأ نع رصنلاب لهر فيفخ

 تسل وص ةليوط ةديصق نم ا

 نكرم رقع مثلا رانا و مز هيلع #2 لهتشاو فيسلا دَح دانت - اقف

 يحذم سانلا نم قاخ نءلعي الو #* ىرطمعلحتأو ءاهدلا انل 0

 لاق يرحل ( ينربخأ ) رسصنب :.ااب ليقث فيفخ قراملا:مالغ روزرز هانغ ليوطلا نم هضورع ا

 قام لاق كنا هذا" قش نح الم ةعمر ينأنإ ردعأ لق لاق ىمح ينثدح لاق ريبزلا انثدح

 او ادع تشو دفنا كو ا سس نقوطذا ةليلاتاد ىلإ

 | قارعلا زخو يشو نه بايك اذاف لاق ةلذبو بيطو كسمو ريئادبو كلا اع تع 4 كيك ظ

ْ 

 كالدرىفا تاق وام يلا 0 تا ظ

 لمشم ليسوع نم ايي رشا ا ناانلا 8 َّ تاسرأ الا
 فما بيلا نايا دكحوب # تلسراف عيطتساال نأ اطر

23 
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 بأي هلأ كلت صل تدلل كس اق ةلغو راك و كفو زا د هلام راو لطف | مام راما

 تدل ا اى يقاس ةّقش دال هال زد انايةلعلا »4 تكا رين اندلا تزرحأو تديطلاو |

 || رظنأو مز4 هياع * لمتشاو فيسااذخ دان تلقف

 ي راعمع لح اوءاهدلا ىلجرساو : :

 طب نإ هحاورس ملا ىذ ىعشااوأ# جَح ا نطب وا ءاداطبلا كدعومو :

 باررغل سهم

 ”ث : ءاعل الو

 برغم نف

 تنحتملا نضع ا كلاقم تلاقاو #3 تدءسالو ا اينقلا أملق

 بعل قت ح| لوقو هذو ىذذل #2 عطب نهوانم لب |لاصو تدع



 نع ا نع قحسا ني دامح رخو ىلاق مالاس ندم نع يني دملا 5 3 را لاق عكو

 ناك موقلا ا ءانغلا هحعي ناكو ا ناكو يدعلا ةفداخ ينأ 0 هلا لا مالس نب دمت

 لاق ا 0 تل ليقثلا نم كييعيم به ديم ف ينع اذا كد رب دعا ذا جوع 3 لاو ءانغ نسل

 هلوق لثم
 2 / «0٠

 عقنلاف رانولا نيبام ن 1 د اههحوب ع اا مع تاي دقأ

 ةعامجو 0 دعم سباح لاق يرماملا دمت ونأ ٠» دح لاق ىلا يف "هد قحسا ن دام .لاقو

 فاقزلا ءانغ نم الا وه ام اولاقف هلانغ نم سانلا ءاهنشا امو حرس نإ و نيعملا كم

 : هباضأودب ءم ءاح (ءاف * اههحوب انا ممأ تديحدقل * ينغف 0 0 .دحلا يمن نيثنخملاو

 نأ ىلا لوشو مهفاخ قفص حرس نا لعحو ناب راه أوماق هاووهدس 8 ف هل مانع أعم >او

 ٍ مكفارط ىلع هوجو الو لوالاهقنا رط 3 هوعدد.«ملاقف لاق ره ا نكت هتامأ نا وهاعأ

 هلوق هنف كلذ نم ءانغ هيفام انيه رك ذن نحو اريثك
 وم

 تس ورع

 باصنالا نلع انب ىطملا كالس هامدعب ىرك ذ لاا تاذل ترطخ

 بايحالا نعتردضصاطقلاعلعق * انهمناك يطملاو ةرمع باصنأ
 ناس ْن 2 دربلا يم د ةبايص 0 ادرلا 2 يجهد لب

 باطلا 1 05 كا 2 6 د يكس هةعمد ةياوسولا ِش

 ا رت قادما وهو 6 نبا<وه رم انوه هاك در دلا رم لا 05 هصو لع

| 
 | ه4إ و يع! هانأو ا
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 - لك - ري 6

 رت ملاكا واعر 0-0 تااقوا
5 3 | 0 

 6 سس 0 0 هلل #8 : ال 0 لاو
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 د
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 : نا
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 د

 . (1راق رافلا مثلا يوويكوهيناو م« اتت نع كب انع كنا

 ا قدام نس 3 تح د

 قدلم ماذحيف 6 نأبو

 تووقلا مير لئئكياع ن

 باتل حالاس ن 50

 لغب اهللحي سار 1 ل

 للحفلا ياش فارقاك.ناو
 لغدلا ةلفح> دنع ت لايف نانأ

 : لهس كهدف ءارث تر 53

 مادح انك انم 0 ص

 مانسلال ايا رشا اكك كو

 انك وع ناطقا يعراو
 مالغالو لوبكلا ةعبقف
 مامغ نم تلد 0

 مالا مح يف يجولا ءاش

 ماركلا فيراطغلاب اوسلو

 ا 2 ع هللاج هرال

 غانم ريغ لغو  بيغر لام

 عاند نيفكلا 2 ةبابد # اه رضا 10000 عفاشك

 تااقو لا عانإلاو هل لصنال يذلا ماهسلا نم عانملاو ةريصقلا عانلاو لاق ا

 0 ينعلا درب ك كيذ.ع 0

9 8 ٠ 

  34ه باز ا كن

 هيلاغلاب اسا 1 0 27 قوفخلا دعن كاد 1

 0 آنا مه لاقإ * ارضاح مط سوا ناك ولف

 ( تنير اه لاو هيلع ا م الا 6 عدو:سا هنأ لاش مادح لَم لحر سواو

 5 ةعالا س دل 0 مكلاب نم غال ا نك نا

 هسه ب _ ل بدبلعطد

 امو اميه نم 1-2 كرس ناف 12

 هنلاب 7

 فراقملا ماثللا الا امءاص

 ١ملا ذا نك. 12 ةييساللل يييي كنكا»



 > وت

 هيي رماد ع
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 نال هشو قحسأ هب ةباور ند ريوس 3 ر# ف ةبامسلاب لوأ ل ا فيمح حمسلا ىنأ كب كلام هانغ أ

 ىلعس ولاب لوأ ليقث هان ني ورم: ةياور نم م نأ 1

 نب هللا دع نب كلامل ةما يلخ ثرحلا ناكو لاق عامز نب حور اهماع تفاشن ثرألا اهقلطو لاق

 | ثرأعا اهحوزيف اهنع تام وأ اهقلط مث هللا دبع هج وزنف عيطم نب هللا دبع اهطخو دا نب دع
 جوزي نا لبق اهف كاقو كلذ دعب دلاخنبا

 ملا شحوأف نانرمفلاف * مزطا ةميلظ لآ نم ىوقأ

 1 لاق خيش نان نال ا ,دح لاق :يديرِيلا سانعلا نب دمت نو لاق ءانغإا اهف يتلا تايبالا

 ١ راي و ره ا ١ رك ذي: 1و هدزتن ركذف نيخلا اذهب: ةناوء نع مكحلا نب دمي م
 | ملال كلذب مهومس ماغلا لها نك ناجحا لعا ةيلالا لاقو * هيلاطلا نم انيلا ىلا

 ( تمدق اهنا الول لاقف اطوق ثكالملا ديع غايف ثردحلا يف لاآقو ماشلا ىلا مهدالب نع نولخم اوناك

 | نب راتتلا تحم تناكو ةرمع اهل لاقي 0 هل تناكو ةناوع لاك ا 3 نادغلا لع لوكا
 | نإ ةرعمسد تدب. يو يرذالا هنأرما د راتخملا ِهِلَدَق دعب بعصم اهلا قل دينع فأ أ

 ته ب كالذ تآو هنو تةريف ةروس تدب 0 هم هع أريلاب اع تدع

 تاق اف افاد ةريفحاط ر 1 تاع افا ها نات نامل و هللا دع هلأ ل

 كلذ 8 ةعسر ىنأ 1 رم لاَتو

 لو.طع ة هرد ءاضيب لتق 3 يدع ا أ نع

 لد نه اهرد هلل نأ د را ع ا 0 نر ا

 لؤيدلا رت تاساغلا لغو < الع لاملاو لفل 3

 م: ةبش نب رم ةباور ىلا ثيدحلا مجر ال٠
 ب ب يب ب بيب ب ب م لآ

 مسمع

 | هفتلاق اهحوزت 2 11 نأ هنن دازو هت 11136 ان نع ةشئاع نبا ينندحو ديزولا لاق!

 1 هب واع 6 0 كلاق * ينءاح ذا ينيدملا 00

 | ىلا رظنت اموب املا رظنف عابنز نب حور اهجوزتو هيف ةبش نب رمم لاقو ةمدقتملا تانالا

 | مهم لالحلا بحأام هللاوف اماذج الا ىرأ لهو تلاقف اهمالف .دنع اودمتحا دقو ماد ةئوق
 هوجن تلاقو» ءاراطا دقت

 فراطلا ءادج نماجيمع رعو 1 ككاو حور نيش
 افون ضخ ك1 مكسايل ائيح تنكدق ابعلا لاقو

 الطاب يورو )١(



 ( باهي <

 ةمالاظ علعفو كلذ دعب ةزع لصو 2

 ص
 ماسلا صحوأف ناثرمغلاف * مزحلا ةميلطلا نمىوقا
 مم دىو> ف نانردسلاف 0 ه صاش 1 2 2و

 8 منيح ذأ موقلا 5

 50- اهم اكو 5
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 اسؤرو فاص اهدو ذا

 محن افض اذا بابثلاتحم 8 اهرشابت ةيلاف ع
 ٍظ هي العلا 5 الجر مكب اصم ن
 - للا كءاح ذا هتوف * 0 17 أ

 نم طسوالا ردقلان 4 ا د ءانغلاو 0 0 2 هي ردعال رمت ماكل : ند هةص ولع

 »* كلام نحل لواو#*اهحشوهقاق ةناصقح ءكيعتم نحو لاق رسمنا ىرح ق 0 لوألا ليقثلا !
| 

 مد 1 اده 8 هريخو هيسلو كلا نب 0 0 جم

1 
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 ل5 مده دقو جوري نب ربع نت هللا تبغ نب ةزفملا نب ءاشح ىصاعلا نب دلاغ نب ثرحلا

 وهو هل اهرءش يتلا ةراتدملا يناغالا ضعب يف ةر انجيلا ةناملا باتك يف نا

 )001111 وتل للط ةشرب ربع يد لاق: ررألا دعب د |(ينريحأ )# ركذ هداني ايخا.نا 5

 ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ نب رحاهملا نب دلاخ لب لاّشو ةريغملا نب ماشه نب يمماعلا نب دلاخ ن

 هش تلاقف نأو ىم نبا كالملا دم رع ىلع مدق 1 قشمدب ريشب نب ناهعن ا جوز لي

 هيواغ ةحكن نم كلايف * ىنءاح ذا ينيدملا ت>كل

 هيلا 1 ملا لو 0 اهمانشو 0 1001

 هلاعلاو كلش له اعا سدد : ىلا ناتصك مل نانض

 هس وص امري ثرالاقف

 قشمد رود تانك 5 نم ىدقلن ىلإ ل نوححلا تايطاق:

 قلم حير ن6 انام كبفعلا نحمضت ول نعوض

0232-١ 



1 5222110 03 

 )10101711117779 دكفدش

 , ١

 1001أذ1110 01ذ]ذ1 ]9 0 | ]| ]|

 م الحر نال دع دقلا هده 2002 لاق يتادشلا ورمع وبأ لا لاق ي ركل
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 لعلنا

 مجملا طفل ةنافاح يغو ناك *. هتعردا يريملا جاسك لو

 ا 3 ةككشو 0 2 ركع حايرلا فالتخا هيش نطش اهدحاو لالا ناطشالاو

 رعلا يط لاق لحرلا نم .مذلاو ل عضوم ال هبايأب ينعي ورمي ا تامطلا

 7 َلاَم 1 اهدحأو قالخا لئاخ 11 ماتلا رفاولاو حا يملا ةولكلاو مسجلا حمر بيط ئاذ

 هوبا انيدح لاق نتفحالا ناماس نب لكا ىف انيس فاو ”ارشغلاو تئاحتلاو لئامشلا ولج

 ْ هباس ن راع يف َن

 أ ةماعلا نودفارتيل سانلا نا هللاو ةرتسنع لاقف كلذب هريعو هتوخاو هناتاوطو هداج كل

 0 م 4 َنِفلا ىف نوعدمل نسانلاءناو طق دج هل رتارلا الي تيا ىانلا دق يم تر.ضحام هللأ وذ

 ترق اقتان نكي طاش 5 نيبللا ناو كنا كواجل تك ددو طق لوح ىلا
 6 رع :كواو ةرق را كا لصف دام كاطكيلحا نم دحأ الو تنأ |

 0 اذه ىع كاستل 0 ري كتلواط وأ كند كتدجام مث هيف تنأ يذلا
 ١ ةطملا لصفأو تيلعأ اع و ةلكسملا نع عا مخملا يفوأ و ييغ ول ريقتحال يناو هتحعصب

 | نسلاوأت للا الاردعلا نيل وقال تع هك !مت لاقف كنم رعشأ أ رح الا هل لاقف ءاتمعلا
 ة.هدملا أمس ترمعلا تناكو اهلاق ةدمصق. لوألا 2 تور زيو ةديصقلا هذه لاقف تو ف

 ِي نهو كيعم ندم 8 تاع لأ 8 صعلا ناكم ت أعد ُي 0 تاوصالا ؛ ةيمسل 0

5-0 

 مقترشلا م 00 ري #4 ىلا ةيالط تعدو دق 3
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 نان يشل يب ا ساوبو ورمت نع اكوا ل | كم ل كالو رعشلا

 ا

 1 ' دواز بناس || لاق لاق يدع 0 سابع 0 ناماس يف 20 لاق 32 ن ريب زلا م لأق ءاللملا

 ظ لاق موقملا يبا نع يبلكلا نبا معز لاق ةبش نبرم 0 لاق نتا 01 نك ل ينضح ب

 تدقع فارصنالا اندرا املف . امايا انقاف هد دعوتك 1 تدك لاك ريتك ةيولر اتئاج ينثد

 هله ُْق نا لآ 2 8 روض ىم 3 ءام ىلع انرر 5 اهلا ع 58 تلاقو ادَوع هطوس هقاللع ِق هل

 تجر امانف لاق كلا_كاذ تاقفتاعز ر ردم ناكل كين لاج تاددع رظ ةيراج ةيخالا
0 

 هم اع نأ نخل اهدبو هدب هطوس حرطو امداح أعم سس ا هلع ٍض اذاق ان ءلا احر ا امن 1 5 ملا

 4 فالع 0-00 اهو 0 قت 8 1 د امد 2 دّقحأا كالت 4 هلع تن انقأو أ ءدع

 ا اوهل>- رةطساو هب ترض

 عطقت نكي مل نا ىلع اريخا١ © عمج | لصولا ةمالظ نم عطقت

 6ك - .٠



 ماكي | رفا يدعو .٠ يلام * . كالمتسم ينناف تب رش اذاف

 يي راد و ىلع اهم ا 7 » نكد غرست نافع وهكاد او

 نا. ا تسلا: ق' قو ةيسأو زاك اسم دقو 6-5 دافش: لت ةرضل ار مشا ا

 : ا
 تلا دابعم“ ع و هربع ةياوو قا اهتح وه ثتددوعو 5 يطع اب لوأ ل م تاق قدعسا ىدلا

 دودعملا وصااوهو قدعسا نع يطول | يرحم يف واولا قاللطاب كولن تفي كااثثاو يناثلا |

 0 0 ةباسسلاب المر رتشاعلاو ثلاثااو نك ماثلاو ع تالي لانسلا مالثس قعو كاسدم قِبَل قس

 نب ورم ركذو ًاضيأ لقت 2: يتات هدحو عياس اك ف ع ل نا كلا ضف تدجوو رصنبلا

 يلذهال يناثلا ليقثلا اذهنأ يملا نبأ" 1 ىو 0 ع ولا يناثلا ل + 1| اذه نأ ةنا

 شدد هقفاوو يلدبلل كوة عباس ل يف نأ د هع لب 5 رذو در ا 0 هريغ 5

 كان 000 0 1 هنو ع نال نأ لوا“ 5 ديعل ىلاثلا يف كلك رشح ا

 نع تلاثلا ىف كلر لا ينا ا يطس و لاب ليث فم.ه> 0 نال نأو

 شع ا لل نك:تانبالا هدلابه ىف م ع.اج نبل يذلا بوي ينأ بانك

 داضأ قحسا نع يلع - ولا يرحم ىف قاط» 1 ا فة ع نت دام اأو رمشع ,س هالو

 باتك يفو لمز تشع كلاثلاو دع عبارلا يف ًاضيأ هلو لقت يفان عدارلاو سدا يقولوا

 ار رح نال هيف فاس يناثلا ليةثلا تدسأ دقو هلو لعل نب هال يف لدا 1 ن 0

 يبارعالانباو يعءدالا هعفدي ن و 0 يد ةاورلا 50 عقدي تاع || ءأ رعشلا 5 اه

 | مازح ابأ عمس يف مي هباور نكي مل هنا ينامشلا 8 نا 2 0 0 سوس اسال

 |! اورظني م هيف رظند 5506 له كلوش مدرتم ن 1-ءا ومش ١ وداغ ل اد هلوق # هل هيوري ى .اكملا

 تهدر / لاق و تفطختب ا لع مدر 1 له لو ردهم وهو تفاهم 2

 ملا ع ١رلاو عاقرلاب هقورد تدك اذآ مدل“ 00 تون ةعع لع فطن اذا اهدلو ىلع ةقانلا

 شيش يييسسسلاال تيس .ةّحبسم
 مل قرخ ند 1 رهام له لوش انا وبأ يح ةرذدلا ه4عرب رلاو هيف مهعامرال انإر نم

 وهو ءانبلا م ارب هلودب ى ل كر و مهل وب هبشأ وهو هوقئري مل قافو هوعقرب

 نالفمدرو ءانس نوع 526 مدبو مكسب لجأ لجو نع هلا لاق هون الا ءانس | وكرت م يأ مدرلا

 يع ا 2 اولا ن رظملا وهو وح 0 1 ا واو هن عل داب 3 وعاو هان اساسا

 أةكمو ةرتصبلا نإ كح كاربت 0 ' اماهأ عبرت ةيحم احابص م

 هن 0 50 4 1 عض وم 5 56 رغلو 10 مرهو نيهد مشت ا 0

 يحولاو يغولاو ةعيقولاو ةيرقلا كحل لل هاكات م ىلا نابوك هيي لفل كأن اله
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 اة مدلا ن هوه كأن رس هل راص ىا لب رسمت و ههد>و هرغا ىور 0 6 5 ردا وهو هردص نم

 ظ 4 لاقو ن ربا يف لجو ىاانلا 3



 تا د

 مااسق اهجنورفلعأاا غوقلا لاف اهدع تعا ىج دع لَو رف هيلا قرتع ينأ نبا.اهلحو
 قدع يبا نبا جرام نس ف لاةث اولاق انام يح هع٠

 )5؟١ا(

 1 مظعأ ا 8 اف ينل جوز ىلا يخفي ا رو ا ند كال كالذ ا هياعابف

 0 كك مضقم ىهلأق قيتعيفأ نإ هحاسح . يف انمحأي كانكح دقل اولاقف ءدو هيلا م ريصم

 ْ ىبل يلو. مول م 4-3 - لاق م لاق نعأ 1 كاي 1 كلله ن نم تم 16 ةنساك اهتيطق دق قو ينأ نا لاق

 انفسعام.هللاو اولاقف أورذتعاو موقلا ايحيتساف ًانالث قلاط ان أ كديشأ ينا لاق اهقلطتو كتجوز '

 ا مهرد فلا 0 كلذ ند نسما هضوعف ةثئاع أ لاقو اهانأ 0 ده 0 ل ولو هتعاح

 إ ل ا
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 قيدص نم ءاريخ ناحل #* يز اهني لسإلا محرلا يزح

 قع نأ نبك كيفلا اق # اع.جح يناوذا تب رح دف

 قيرطلا ن عه تدح ىأرو نب دع دعل ىلع. عج ىهس

 قلل امرارح ينتصغأ * يأ تا 3 تعول افط

 ١ ثيدحلا يذماداوق يف هال دحأ هع حدملا 0 لع لكما يبيرحاي قيتع يأ نإ هل لاقف لاق

 م هلوأ يذلا وهو كيو م قدم نمو جو

 يماكت ءاوجلاب ةلبع راداي
 اهنم ةد.صقلا ند هف ينغيام ا هعم 0 دقو:

 تت وض
 مهون دعب رادلا تفرع له مأ مدرتم ند ءارعشلا دراغ له

 فلسا ةلعراداءاص 2و * لكم ءاوخا ل ع راد

 إ_:1اف نامملاف نزلا * اناهاو ءاوهلا ةلع لحو

 بغأاب 1 اناهأ و نيتزيخب اهلهأ عا رذدقو رآأ فلا

 منيع ماد رفثاو يوقا # هدهبع مداغ ىلط نم تنيح

 يف ه ريغ ينغت الف تاز دقلو مركملا يملا ةلزتع

 اءممتشا ملو يضرع ىماشلا

 اهءةس ارعباو يسفت ىئددقلو

 يد اءبقلا مل اذا نيرذاثلاو

 مدقاف رثنع كيبو سراوفلا لبق

 مدل ليتل يفتح هلاتسلو © هرم ةرمثب ميقزا تلد
 3 اه ةلهاح ت 1 كلف ةئيأ اب ليخلا تلأس ااه

 مقل دنع فعأو ي خولا ىنغأ 5 ةعقولا دوش نإ كري

 مهدالا نان ل4 00 ا

 نقلا ىلع و كا
 اك حامرلاو رتنع نوعدي
 وبلا ل م عرلاب تككشف

 نب

 ن

 د

* 

 ان

 نإ

 مهمض ىنب ىلع ةرئادب رحعا * ردتمو توءأنأب تيشخدقاو
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 ند

# 

 ان

 ان

 نت

 نب



2000 

 بس وح

 عماج ليال مهلاو ىنممحيو * ىناابو ثيدحلاب يراهن ىغقا

 عجاضملا كيلا ينتزه ع |.الا لا #3 ادبذأ تح سا انا وابم يراه

 هايخالا نسا الإ ف ب راع ةدوه تان تاقلا يف ت>ءسردقل د

 عجاوفلا ىلع حربت لف تمادو * يناج 1 مولا ىلع لاا

 مفا كالذك شو نءيزح لهف
0 

3# 

 # عقاد وهال ىكب | امناالا

 عااص نتلاام اد . م ملي 7 اذن »* 0 تنك دقو

37 

 ع
 1 نوش ةهنم قف ل مكبحو ضيغبلا | ريغ كربعأو

 - 0 000 رق 7-1 8 7-0 نه قفشاو

 ا

 عجاضملا ماينلاب تناعطاام اذا * عجام يئيبل فانا د تنأ اف

 عباتتنأ يوهلالك الو قالت * ًالاخ كا فاتت اع نك

 عحاضملاهياعت ريت>ام سانا نم# هك را راما نإ ي روعل

 عواطت.ام ةبرع اهاون كالآو * اه رام يحارب دق كلف

 عماج هللا قرف امالو تشم * هع هللا لواحخ ىمال سلو
 اونلاكيدب نم امعزن دقو * ةمادن ينإ رثإ ىف نيك الف

 وهو نيرشعلاو. لوالاو عبارلاو ثلاثلا يف ضيرغلا ىنغ ظ
 قص وللا مهاربانعو قدس ا نع يطسولاي ر<يفةبابابلوا لبق” * هءيجض ينباو يسمأ نا يرمعا
 00 اسدولا لم رشع قاثلاو رقع ئدااو * ينو ثب ا ا « وهو شاملا قا

 0 وعدا هنيمدلا نال * ىناانو هيد نارا راهم يدك صو هذه نم تأ 5 ةنكاث لأ ليف دقو ورم

 نبق 3 0 2 2 أ يبذل تاع هذه 205 ءانلا ١ اهاذدا عا و حصلا وهو

 3 0 دو "ف كلذ اهغلبو ايواق تا هنأ لاق ٠ امهقارتفا ىل اع نا 0 أ ا ا 0 7

 0 1 مويا كلذ 0 نمو اع هد تامو هذ تنلام: ند 0 نه مه 6 ه.اع 2

 الكلأ نم ةغاحدممو نسق خرط 0 تنام قدما ورمع وبا ىل لاق لاق:ىسوملا بحاص طاض نبا

 لاةف اهريف 0 فمقوذ

 كيرلا زعل دف دله * قوماعوف قد تنام

 تيهىلع اهو ةايح ىضق * 0-5 ءاكب 0 فوسو

 آل لرب لف لتسال رهو كلزام ىلا هلهأ همفرف هيلع ىمغا يح يكتب ريقلا ىلع تكل مث
 لمح نب دلاخو ةشئاعنباو ىمذحقلا ( رك ذو ) !هبنج ا يدق تام عل نال الكم نم الو

 ممعهللايذر رفعج نب هللا ديبعو بلاط يبأ نب ىلع ينبأ نيم لاو نسحلا ىلاراصقتع ينأ نبا نا
 ككاوهأو» كا نع“ 5 يناوابف ف يندر ذل وقح لج ر ىلا ة>اح يلذإ يط لاقف شب رق نم هعامجو



 هه نت ول ني ا ا وع نامي د ديدان ةنالا

 هسا
 تفطوب سانلا رئاس يف الثماط * 0 0 انانعا كح

 تما م 8 ةرعع # ةمحرو بحال بح 0

 فات سفنلا تداكالا لقاا ىلع # اهركذ ىهدلا نضر

 فطلاحورلانميسفن يدل بحو# هاذ نوللاو مسجلاب ادب بحو

 ْ نيتسلاوف ينغ# هاضرل نيضرالو هيضغل نيضغالو ءافصلا هل نمل هللاو مرحال بئاسلا وبأ لاق

 ١ لاقريبزلا ان”دح لاق يمر ( ىنربخأ 7كدبو يعاعطا : نع ليش فرفخ زر نب نيسللا نيلوالا ظ

 || نيحرلا دببع عم ناهمنا ءربشبأ هنأ ورشا فالا يأ نع جرد هس سلا 0
 ْ موقئالأ د كراج بئاسلا اني ىل لاف ةزان# صم ذا رب كاد ةفيقس يف د هللا دنع نإ

 | دج نأ ترك د ذإ نيؤأ راد داك ٠١١ .انيتف كتيدق لاو رش 1 ابا
 هءاعيلصا هللا ىناري ال تاقو ةفيقسلا يف يمش تح رطف تء> رف ةئيدملا اهب لزتو ينبل جوز 2

 تاف كلاش لاق لاو آل تلق ءوضو ريغ ىف لاق هللاو آل تلف ابن تاك [ كل رح ككل عجرف
 | ترك اه اهدالب نم اهب نمظامل خرذ نسنق ىسفاي قرقو قباعور نك ت2 ن1

 | نب هللا دبع اتدح لاقى نيا اند لاق ىكرلا نتانعلا نب دمح ( ىنريذ.ا) ةناع ىلدال ا

 | ريطلا قوس تررم ل هسا نأ لح اا انريذخا لاق يورفلا ىد ءوم نب نوره ينثدح لاق 5

 ْ عامي با ىع ىلع ملاق ي و اا وأ اذاق تءاطاق م مهضعل ا اوءمتحا دق ىسانلا اذاف

 مجرذ نب سبق كل لوقي بارغال كلو وهو اذ ف انك

 : عقاوتنأ ل لاو رذاحا * يذلا, ترط دقنيلا بارغايالا

 | لاقف بارغلا كاذ اذه سيل هللا كحاص ا" نذاق لاف لاق حيصي بارغلاو هتادرب هبرضيو عقتال مل

 سيقلوق ينبل غلب ال هرب يف يزامرحلا لاقو ءىرلا عقي تح ءىربلا ذحا كلو تلحت

 كراس 0 رذاحأ 3 ىذابتر د 11 با رعاسالا
 | هتحذؤهمم وهنم عبتبا ةراح وا ا ناحكار وااو اك كتناكف هلع دان رغ يرش نال

 هلوق اهم راتخملااو سيق رعش دج ن ضل ةنيعلا ةديصقلا هذهو

 عّئاط وهو هفتح تاك كو < د 1 6
 عقاو تنأ ىذلاب عف امحابو # اهحب افارتعاو ١ ريسص لق ايف

 عئاص تن الع 0 ىنيلب * يوتلا تعش اذا ينري> ناقايو

 عزاجف ةالا يان قرساةناءاق 1 عم تشملا نيبال ريصتا

 علاطي اميف ىهدل كملطي ملو * اهابق سائلا رت عدب كن اك

 عقاو تنأآ لهف ىثيل نهرذاحا * يذلاثترط دقنيلا بارغابالا

 #3 عجاف سه دلا هل ا١إ ةقثالو # هي 1 امانا نسلق »

 عقالب شحو سانلا اه ف ناك نآو * ام نكت ملام هللا دالب ناك



 0 ا يم“ حر هج
 6-1 وا *ي - -

0-0-0 
 0 يش ت6©فلْؤلؤغظل_ 6 2222 مم

 لغاش نيبح.لل لغشت حلا يفو * هلق يملا عدم ىسللا ليقف

 كيلا اذك اذه دعا كلي ولاقف بدنح ن ىلع ل و مث هاا دوا و يدر لم

 سيقل قرتع ينأ نبا لاق ( يعذدقلا كاقو ) تشب ! 16 قتننو هوأت م ءوأتن ال م لاق ءهدشنأ |

 هوت «دعت اق قل ىف الف امد نقل ايو
 نوكي ماثملا يف ءاقل لا * هنيحريغيفمونلا يوهاليفإو

 نيب مانملا مال 5 تراايق 1 1 مالحالا ن

 نينض نيءاعت وأم 3 ىلاو # ةود نع لحأ مل ينأ تدهش

 نيليسىلب اولاق 0 كاوس -* يوهىلإ نياي ال يداؤف ناو

 :تيلوالا نيتيلا ىف يف ع د لقملا دهدح كلذ لاق ني 5 مه هب تدصر 1 اهم قع ء يأ نا هإ لاق

 ندحأ يندشنأ 1 هظحدح رفع> 0 0 ) نرخ 0 2 قى اهس ولا ليش ينان رادتلا انو

 هر هش نق ل ده نسدحلسم ناكو رد سنقل باعأ 0 ا

 رف ةادكلا 0 لإ َك لهف د يبنوعفشت ب سانلاو ند ز ىمد

 عوريكنم ليلا مرسص ناك نإ و »# الاهح مو اا كال ند مرداس

 عزت ديعلا يفانلا كل || 0 + اكاساك كن 5 سف :ا| ى 3 فوسو

 عوش> قا رفا ىمسح لان نإو * ها تع ده ودوم نإ

 عيدب لاحرلا لف نم كاذامو: # لكوم. ءا_.بنلاب به نولوقب

 مح نوما مدن 5 2 5 ناكل 0
 ا 0 عاعش بمقل نه كندقف

 عوللط ن ره 3 ماد كايه عت ةرشاو ب.رقلاريغىل تبر و

 0 0 ث مويلا يه » م ترقش ةقن 2 | كلا ىلا

 عبر نيداجسأل مه ىذب تل ادلاتا ر>> اق

 عوقو رايدلا ف قرو ما د ين>اش نونعاظلا يحمي 1 ولف

 عيمج تناو اذه“ نع: كتم # 0

 ا

 عومد ا اه: مل ملاون »+ يوهاذناكن هناكنتساف نيعادب

 300 نع لواليق“ فيف> حرس نا نما نيذه يف ع

 «9 ' وص 2

 عداد ص ناشي مع 0 ترأ * أه ردعم تاالذاعلا نى اذا

 عوجتم تالذاعلاو ىنترآب ة« اهرك ذو تالذاعلا يطأ فك :

 نب ريبزلا اند لاق يمرحلا ( ينربخأ ) ورم 00 ريل لاب لق” يان مهارإ نيثنبلا نيذه يف ينغ

 حجرذ نب 00003 ورا بناس ا١انأ تدعنأ لاق زيز رءلا دنع نب ثالملا دبع يب د لاق راك

 3 دا 0

 0 اروووابلااداتااا
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 ب ا لا او تاما ا عينج
 0 د ا ا
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 رباص تاقلا نض رهف ىعوه نمو 2:5 اذ نهدلا اهل ىلك ند يسن

 رباذ دهعلا قام هبدل | ىحو # ةدج ىدنع دا هنح نمو

 لخدف ةيواعمىلا 0 رام اولاق لمر فيفخ دءاحنب ناقاخ ةيراح نيئض نيدملا نيذه يف تتغ

 محاف | اهحوز ىلآ ب 3 تام دا 0 لاقو هل قرف هدو هيلا هبام اكشف 2 ىلا ظ

 اهرابخأ ق ا دالانلا ند مهن م 4 مقأ نا 0 نكلو كالذ ديراال كاق تاعف اهقاط 0 ه.اع

| 

 ظ
03 

 أ نأ توا هيف اثنا لحجر نأ ريغ ن ده تاأس و لاق يعد رده 3 ريع ن* كالدب . عقاد

 أ لاذأ زاو دخلا هيلع شرع الو ا ءاش ثمح م ا هلك: تات داو 0 تح شف 4ع

 ظ كلذ ُِق هوداكف ى أب هماملاو 00 . نامداز :ملا غلبو 5 دل 3 دقق همد رادها يفد 2 راك ام ٌ

 | كس قلو يسشت ند كبر ىغام 0 اهدوز/ ى ّحأأ ةيرا د فعل ىكلل لق لوس لاو هوا

 تيأرام كنكع ن ا م ضبا كلبا كاتخ ماد تانج سو نع لوغشم ينا َكَسلع
 / يبا نب يمرحلا (ينريخأ) تتام مث ةد هل ءادعأ ف كا قرش نأ نع ىفلا مركتف

 | تاذ تل اق لاق ا 0 يدعسا شا م ب ناماس١ ى 00 لاق 7 كر راد ل ا لاف "اعلا

| 

 كلذ تناح فق 2 لحر اذاو نك لا دهعأا ُثب دي 00 اذا دا: وا تا 6 ةباغ م 0

 تلو يع سايح لدحر يد ْق 2 تاق 5 "لس لع 0-0 1 0 00 ثدحو 00 0 1

 ا تءهذ دقل هللأو مآ لاقف هن نا مالا || ىحاصاب يلا م م ماليسلا كناعو ةعاس دع يف 0 هنعأ ْ
| 

 سف لاق ا ندو تأقف 3 0 2 انام أ ىنع لص فأل 3 رك 0 2 كر

 0 نكد 0 ف
: 

 عماط سأيف مريمالو لصوي « يدملا عطقت ملو يتبل ةشابأ ّْ
 عجاضملا ى 16 4 وش لك د ةنايص . نياار 1| 0 يراهع

 3 عراصملا نيكلا# اناا نكد مسقت د ع و واخ موي || 1 9كم كدقو

 علاض ولا 0 4ةساحل 1 ئوتلارعسان 3 اء رالول

 عماول ءامسلا يف قرب قئاقش * 0 ا تا
 هقاو دبل 1 لك الا # 000 0 جاي نأ هللا يأ

 كا ةح نيعو داو * 001 كوعم يلاحرب مه .

 052 0 لاق ريبزلا انيدح لاق دم نا دحا اند لف لن نا 0 (

 دشني بدنج نب مم نب هللا دبع تع.س تلاق ةيبظ يتقةدح لاق ريب زلا لاق ينئادملا ب 3 نأ
 :ي

 محمرذ نإ سبق لوث يجوز
 لبالبلا هيلع مو هوات * يكدتشاو هو ينل ترك ذءاذا.

 0 ايقلا 7 هج راع كد ق هر هبا# ةيلم ل اآغ ل ا
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 7 ربختفاطأسيو اهريذيف ةتلعو هربخ نع هلأست ٍتامج مث نافلتي اداك يتخ ايكب هتأرو اه 0
 هل وةاهدشن ف 0 قتلك اف قدعم ات

 دوعت تادئاعلاو قهر ىلع *. ةشاشح اياقب ىسقت ن 1 !اعأ

 دلو يو رجلاب تسد ٌه اك * اه 0 ل 17 ناف

 دوعتو ىلحتت تاَركز يو » دبر يفاعد ند 0 26

 دود د ىنتناع ول يفت د ينناو ةايحلا يحور ىلا دنع ظ

 ّك وشب هدم .هقلا 2 15-7 5

 ه9 7 2

 سال يما اموب ندع ناف # دوعت ناضم [مانأ تل' الا“

 دوعر مامغلا لهتم ضرالا نم * تميخ و تاح ثيح ىئياراد قد

 ماو مهريغل هنأ ليقو يطنولا ىرحم ىف قاطم لوا ليقث فيفخ بررعا نيتيبلا نيذه يف
0 

 000 وبدلاف انهم نس ناف # تدعام 7 تحد نكاح لك ىلع

 8 4 . داكتام عونم ينمو ىجفان تار ةلا ال وى ل سانا الق

 كحك لارلا ىلا لع نط 2+ برم ماس ينبا نم يناكص

 دود_ص 53 وفلل ى ينإنل م

 د

 د

 ان

 دودو( تلحاف ل ياكو #4 هناكم تءلع وحش ىذ لكاس

 د

 د تادئاعلاو قدر ىلع قى د
- 

| 
. | 

- 
 ليك الو هدع ءىلم اهاإ رظني مل هنا فاش هوز ا نايس 1 لاقو )

 اة:ةسحشسنِسةهح سضسا»

 لاق اقو هتقدصف أمه

| © 

 ميدق كاوه ن٠ يلقب قاع * ىنقاعن كنعربدلا تدرادقلو 0

 2 3 2 كيافد ىلعو د 4همرو ناةزلا ثيرد قلعوب |

 ميسو حدعصم نعيد 0 هنادي وهو تدي دكو 4م رمق

 ماح سيلا نع محلا نا. * هملح: داعف انمز «تبراو

 نه سانلا ٠ ندد ىابشهلا ةيأ 4 اعل نِه 30 هد يس 0 لم 4 5 2 تأ انبالا 000 3 بدار 1

 7 اهلا 600 امدح اهعم 4مولا لرب ل 3 +: || لهرل رلا تك 93-0 و هبل للم !| :تض مد ظ00

 ا

 هربؤ عاشو عجر مى دع نم هيلا عوجرلا هيدعوو تف رمح 8 يسمأ دع تاجر م ركءاو 53
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 انالّدنك يذلا لم تردلاو «© ىرام تان هولا ل ىردح
 انيع»67الا نارحولا لع بنل # ىرااالو تيلي دق ىلإ ىلياخ

 املاش 0 ترا 00 تا ذ * الك كلام نيلا باىغاب الا د

 ايل ادب دق يذلا الا يملا نع * يربخع تسل مأ بيغلا ع كدنعأ
 اا ناك ولنيعلا عمد تدنئفاو 22-2 ا ول اماع تعزدح

 ايهاب كم ذل ىتأت يدلا ىنك * 0 اهلع ىناغت آل كتايح

 5# اداع الا دادزو اع: ىعزاو 2# ىرا 2و ر وشلاو قفاحالا 7

 ايساورلا تا اعلا دوب ْ أها د ىوه 3 2 تددص انكلو

 ىنع »+ نازيعي جام يقل ايهما اغذا ميفاق ىلعو انزو 2 يبا ناو ةدءصش 0 ةديصقلا هذهو

ْ 
 ف رتولا قالظاب كو اذاقل ةدصقلا هيه ناك نواطا تينلاو كوالا تلا ور د

 : إ
 ينانكلا ىلع نب يد + نعقةنا وع نع ينثادملا ) يمدح 0 ياشولاو لد قياور ند يلع ولا 2

 و فاد رش قح 0 مثو ودو كلامو ديعمو ضن رغلا هرعش ف ينعو هئيدملاب ا ل روش لاق :

 دق لاقو | متاعو كلذ ىلع | مناف اهحوزا هءاحو هب امث نسقل نزحو هر طاف كاذب عمس الا عيضو

 ساد الو -كدنع مف الو كيف ةغر كتحوزءام هللاو يبا اذهاب ت تلاقو تديضغف 2ك يناس

 وزتلا ت تاقام هللاوو قالط ىلع ه رك أ هنأو كلبق هجوز تنك ىف أ تدلع هقلو كاع يرعأ

 نآلا دكرعأو كح ونال اّد.ف ةرطاخلا ىلع دحم ام هلع < نأ تدهن ل 11 نأ 6 ردهأ

 /امخر ة_نيدملا يراو# 0 لمحو اما رع كيلا يب ةحاح الف ىنئقرافث دبا

 ايش يع اى كلارداو دم 00 الا ادت الف كالذن . اهحاصتسي اي سبق رعشن

 هلخت نر دلاخو يرامودلا لاقو (هتفاض 1[ كردحلا عجر) ا اك 2 كلذ

 ١ جوز اط ناكو نيمرك او ءاسنلا فرظا ن ء كير اهل لاق ةرهز ىذ ىلاوم نم ةلخآ تا |

 ع رقلا يف كءافش نا عال ينا ا هق ةلع تلاط انف ةفاض ولد

0 
 ١
 ظ

 0 نك

 ل 0 اع ثآ وف 1-1 527 0 *لا 4فأ 0 0 كاد 2 املا لل > رو هئيدملا ل لدحراف وس ند

 تَذ ل->و ناف هداج 0 يفاذ 0 6 ا وأ الزا تل | ولع نال لاَ هوظديل س ف 00

 1 206 5 داليدا نس 7 تح 4 ءاع ع و هنأا تح ل اهوربخأف اه 3 تت الا 5 0 8 ٠ اهدنع 05
 ناق:تفشنأ تلاق يدا 531 لاقف امم انفو كرف كراق تناك اع هك كحد كسا تا

 نا ىتجاحو 0 تقو لك قاندع 0 كركذ نا كبرقو هللا كابح تلاق يرذ نب سق انأ |
 ِي دهأم همآت فخ اواهدنع ماقأو ملزنف ىلعشا كلذ تلاقتكش فكة دحاو ةرظن ينب ير

 ا و ايفطالا لاقو ةريثك اياده اط

 اهروزأ ىلااق تلاثآل لاق رزه رم فد 0 تلافال لاق يجوز ن. ريخ ناكل يرش ايحورل
 تلف 5 ارا امترازو تا كب ىذا ىَد

 ظ ا كالذ ىلا تتعرادلم اهدع آسق نأ (نلعأو ةرايزاا ايناس 5 0 اهبلا"كلد لاقَروز الو



 027 2 ا عجل 5 او يك ار ل ا

 3 ثقف

 ركسم و رمح لاتخملاحرعالو # اهتيرب ير ناشطعلا متاحالو

 007 دهب هموق ىلا داعو لاق ءاسفن> اهناكء 0 هذه ةرد بأ ة هةحوز تتاكو لاق

 ا ا ا ضرمو مهرب مف هلاح نع هاو ورع كاف مظع أ هقول ا

 قورتا مكحيو لاقف هللا هودشانو هوماعو هوملكف هموق لاحرو 0 هلا لج دق تاوملا ىلع هم

 راح ام اذه عنص كلذيف ىلوأ ءالءلاو مولا ترتذاف سانلا دعب ةولس اهبل تد>ووأ يدفن تدع

 سبق لاقف ةولسلاو جرفلاب هل وعديو ىكسي هوبا" لم>ف هب ىالتقو ياوبا ىل

 ةايح وأ تومي اما مقف * ىنبل بحاي ينتبذع دسقل
 تاتشلاو دعاتلاىلع موس * ةايحنهحورا توملا ناف

 ينافو تناح اذا مطت اَمُك * اهنع زءت نوبرفالا لاقو

 هل شات كتسن نع كلل اك 1 دل تلاقو الوسر هحورذ دعب ىنيل هلا تسدو لاق

 اارليا لقفحاو كدي حور نأ ىلإ تباجأ ىح اهدي تيموز م هل لتقف كدمنأ اذاف اغاَرَج
 00 01و ماغلا لهأ نم هاا و اعارخ بسشاو ملف لوسرلا ءاناق# لع مدر 42 كا
 هلوق كليك ف

 بة ىلع تاياحوب ماور * قراوش نوعا شمام مسقأف

 هثيع ل هل فاحو ريحا هريخأف اهدعب تحور مف لوحرلا هل لاَقؤ تايبالا 2 رك صف دقو

 ْ هالو اهلك الو املا هدب ا هنا أهف نعام ة ةوسأ ُق اها 5 ول هنأو اهحوز مولا ا تلحتك |

 ا اهحوز 2 50 كا ىلع كب دحولا نماهعأو ط راح يلاف لدحرلا هل لاق بول نع الط ا

 0000 كيرا اذإ ىلادويت لاق لاند زا تمام ايلا يامقب كب املا حلمتل ايرش نوكت نأ اهعم
 ايل لوقت لاقت لتحرلا دارآ اناةلا داق

 © وص :

 انااا نأ لفك ( 11 © يدان تنك نأ مويلا يبل يالا

 0 دالا 2 8 1 اأو مع 3 ةدعم ل كىلتم اه ايا دهاو

 نإ

 نب

 #« ايدانملا نرظتني عج لبجاب © ىنم ىلا تاصقارلاو يننا لقو
 اداعالا لكلا 218 فاو © ةضمر والا ضع ن 0 3

 ادازوضدللا قران ك8 ندري # اننا كاقلأ نيح يش طقاست

 انناسل قير لب ام ًاظفاح مكل 8 لئازب تساف كلحأ وأ يحأ ناف

 انهام ىع ينداتعت ةرفز اهب # كدي د ولا نم ىوسفن اذا لوقا

 ايهاس باقلا كرتت دجو ةعولو © ةرار>ينهرح 0 ا نيبو

 *# .ةلبخ ىل نكت مل ىنبل تيلاالا
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 قووف ا يروم ضعف # ىلاساف محلا ىماعت امل ت 25 نا

 قيفرقافرلايفىلحرلم لهو # هت ع نءينالق ع

 قبيح جاحفلا ين 2# ريغأ اذا * 0 لا 00 4 لهو

 قور: نحم حازم حان اذا نب ما يورلا رار مكأو

 قمووهول اد ولا لي> مف ا ماو ينيبدوشاولا را

 00 0 االا قاصرا نإ يرآ الف ا الاريدلا له

 ف ردو ام هلهال را عم مديل ةئسدملا ديرب 5 ان 0 هلبا ن 75 ةءطق عطتق 8 كيد وف يأ 2 < لاك

 وه انف ةيدلا اع . مدقو 5 ا.ه ل كلذ ند زحزو هساعف ف اما هنأ 0
 ) ِي

 3 ينشاف دغ ناك اذا هل لاقف اهابا هعاف نافراعتي ال 00 مه ةقانب ىنيل جوز همواس ذا اهضرعب

 نم لج رنم ةقان تعتبا ىنا اهالاقف اهلا ىنباجوذ يض٠وومأ لاق نؤلا ضوقاف تاصاانر راك راد

 توصف نيك ءادتلا نت نك اذا تاس 1 ا دعت اي شفط دس ا ا
 ىلوةمداخعا امحوز كف ف لقت / هتمغأ ينيأ تفرعف بابلا:ةقانلا بحاص كديسل ىلوق مداخلاب ١

 كر د تاق ع فس كلا رأ لا ىف ذا, هل يلوق مداخال ينبا تلاقف ساحف لخدف لخدا هل

 < | تلاَقف 6 ىلع توألار 5 4 الأ قراق ن ل لاح 3 اذكه | أ لاق 2 سم 2

 ل : دح انف ىعدق كن .حتلاقو باح 1 د تر أدتبا املف كتدح اندحهلىلوق |

 عجرأ كا كحنو اهحوز هادانف ج رخعأ ضومو ا( 00 رجيفت | م ماكتيال 1 توف با>ملا

 بدننو 4ةيرط يف كس سيق لع>و هتف ىعاملاق هب تاعفام 00 اق عر رذ نب نسق اذه كيو

 همس وص لاق مث هلعف ىلع (متعويو هسا

 ردقا تنأ الملا ا ملع تاو 8# انكر تاو ين لع بأ

 ررطاو نوط احدت نع اع يلب املا ند

 رظن٠نيعالو داتىم فاكللو # عضوم ةنامالل ب ناك دقل

 ركسمو رمح لابس 3 * اهقيرب ير ناشط ءءلا ا

 0 تاقلا ىلعام 00 00 وحرا اهل يناك

 ةراكلو مد رك امن اعملو ورم نع يلعسولاب لوا لقت نياوالا :نيتببلا يف ضيرغلا

 راكب نب ريب زاا انثدح لاق هالعلا ىلا نب ل نم:لهر تفيقلا

 تناك ا هل لاقي ةئيدملا ل لحجر جوزت لاق زيزعلا دنع نب كلللا دع ىنثد> لاق

 تاش ةبريضدب رض لوالا اهحوز هيقلف هنيطل 0 هل لاقي ةنيدملا لها ن ا لحر دنع هلق |

 دهشأ كل كاف لاق هتحوزيف ة 4 طا ١ وب ]كي رم ذأ ةردا ياا اهل لاف ّى مو 0 ا ااونا ه.ةافام مه

 يل كوز مرت ل

 رظنم 3س 222 2# عقم ةباماللل ام 61

 ) نمان 5 0 0 ىلا ا 0 0
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 عطقأو بحفل فد او قى ردع 2 د ةممأم كرو يا ّق كمولا

 عم لم ل> ولك يضعن نم ضافم د 2 ته كف ل1 ترخا
 ع

 عجأ ا هلك يفلا د ناك نإو * ادهاح كتكي دو ىرحدل نكلاو

 . حشا 0 0 :تااغذ »2 ْىن كذا ناديا ءاح هدعيص
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 عزرا كاكا ليلا راق »ىف دقو > هنلا اك ةلئاقف
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 ا مه يم ددقلا ىورو

 تل ردتعاف دع وم ىلع الابل هيل م 2 6 ” اريثك ءاكب 2 ا رد تعز ردو تاسآلا م فلاق

 ا تلاع تِفرصتاَو ه.عدوو اقزفا 1 ا ال ولو كلذل كاماحتا اناق لاقت أ يي و كن 1

 1 ١ تااَقف ع رفيس يف تود هناو هبا لياع بأ اها ولاق | اهاهأ نا د ل لاقو

 ا موت 3 1 لاَمؤ كلذ هغاأ ال. اعال اللاعتمو ىعدب مف ايدل ا 0 اه فش

 عمد ك كك قاع لع عو 3 ةربع ك ذن تسع اقم

 د مم ل »# ةرادد 0-1 م ا اذا

 قي ىلع اموب "سحر اع جم مأ اينهّللا دالاب 0

 قود هل 0 انبلو يد 3 مك

 قبدص تار اادملا 00 اا علا قابتواو

 قيقحل ايظا قالتمو هاي 8 اهدرأ 2 سفنلا كلا قوت
 قيرط كياع الا دحا ىلع *« هلامو كنءسفنا ماوس دوذا

 قيفشل ىدرلا هدحان.ك.اع # نر غو يعرص تاواح ناو يناف

 قبلا نام زلاو الع ناررم « ىلا اننا اكحامانأ أ مو

 قيحس نيءاعت دق مدس * لحاع تلق ولو انابا كدعوو

 قودت فف وف ىنل نم نينا ىلع * راص كنا باق اي ىنادحو

 زال كارا لاك و فلكت ه١ اعاف لاول

 ,قيفش كيلغراحالو لاذ * مف كل نكي | 1 ءاشو تطط

 قوم داؤفلا بص مرغم اهب # ينئاف اهع لنا كن” ناف

 0 اها يعادلا ام ينأيو #١ ةيشغ نأ و يدانا ين.أب

 ق.:ءكنم هحولا ناو حادر # .ةداغ كنان يف ىلع تدهش

 قيطم كلم ناروخلا انآ الو + ةناحمسب :ىنتي زل نا. اكناَو
 قمولاملايف مصنو نيهر #* هفصتق داؤفلا تمسق كناو

 قوبغ ءانملا دنع كرك ذ ىلو * هرك ذ سكفلا ترا ذا حونص

 قوت غومدلا 8 ربع تن « هتكرت واى وهلاتي نع آنأ اذا
 ب

 ص قير ةاوالاو قلرتلا نيبو * يذحلاو يزايلا نيب يوبلاناك

270:7 7 1 

 نايتس

 1 انني. ند دل

 باب

 -اووب نجا ع

 تع دج ل طب عم ص خل جل ص ل عع 2ع م ص ص ع ع تمل جي يصب ب مح حب حجم د صم ص يعم يما



14-1“ 1 

 ريسسأ قانولا يف نب زح ءا«ب # ةرب نع نيعل يش ىلع يب اس

 روع عام انندلا 0 1 د دوأ 0

 نعم نب هللا ذيع هدم هنأ راكي نرش لا هو ميرذ نب نسيقل رسمعلا نا رخلا انه انك
 يلعس و ان كه ف.قح تاسالا له نك ىلا اأو سداسل او نااثلاو لو الا يق ع اروح ديزي ينغ «

 فيقذخ قحسال أءمف نأ شدح 1 3 ريغ هنأت 3 . نط يناثلاو لوالا 4 مهار | ينعو

 هربخيف ي ءاكلا نا لاقو دشن واكل ا 5 تا , رول هكعل امو ىماخلا ىو يلو ا ليش

 اهراز و نا همد ةيواعم رادها ْ نس لاق

 لييس د أم مح 0 باحد »# أمر نود ىنادق ين لا

 لوز نيح نس 0 0 اي محو ا 0 0

 ورع 0 ءايس د هر ا

 لوحدو اندنع اهاغإ تا #3 0 اسوهدلا رس قال

 ينباتجح نأ ق ناو حبذ نب سيق جج ل لاق يبأ يندح يتملا لاق حاطنلا نال باتكيف دجسو امو
 كرا اي اس | تصم و 1 قفا قى و شهدف 1 م ه4 ارا | عع و 3 رف ةمل| كلت 3 يق

 يكسو دشن هذحو أب ااح هتفلاق هريخ نع هلأ لوما || هفام 5 راااب هيلا

 اأطاقم 3 دع
 يوي“ 0

 (لانتالةطخل تمار سفنلا اذا * ا ا سفنال سايلا ىفو

 7 ةحاخ1ل #2 لقأ 0 دمام مونو

 املأسف هيلا ماسرأ ينبل نأ همام ملو ًايام هسفن نع اهندحبو ىنبا نع هيد تانجو هادي تلد ١
 لوش | ازا هيلع تعئتماف مالسلا هنع اهغاش نا

 اهعولط كيلع ىميلست ةياق # يما 0 سمت تكاط اذإ

 يعور رنا وترسل 8 فرجا يسع اذ تا
 اهعومدامم ضفر راواعز 2 يملسا ىلو5 ةراح امل لو

 اهعورب ثيدح ىنع اهءاح اذا * * يشم ايندجوا ١! نم ىب<يذلانإبو

 / ضرف اوفرصتاو مهجح نانلا يضقو لاو يلطسوا لمر فيفخ ةيولع نيلوالا نيتيبلا ىف ينغ
 0 وار ن ال ادئاع اها وسو 2 0 توملا ىلع هنم يشأ آديدش اضم هّشرط ىف ع

 لاق هب

 مقونأ ام لج اذا دع ةادغ « يرضع كيلع تلج دقل ىلا
 عطقت موي. لك اقوبش يبفق .*, ىلف  ىتيولتو الين يقنينك
 عرمضتلاا ذهل اطدق يدك أوف * ىري امل نيلي ام طق كيلقو



 مظع نط وه تح ايفانضأو # ىقا الع ينيبا بح نه ىف

 ماوجو نئاعام نشا 10 »* هداؤف ينم بد قاعتب نهو

 مقملا انني (هف درعلا ىلع < !نزح كتع تعحا نإ و ياق

 مودل اذنلا 5 يقشر + انثي لمعلا تتش ؛نامز أو

 ع كاود ّى يافو جرح *# عراف كداق نا [زو قا نق

 هيلا ةيوستم ةباورلا هده ف نيو هرعشب تاعاخ اع'او سيقل 82 تاسإالا هذه نا لق دقو

 اهيح ىف مقم وه د هنيدلا اهحوز نمل اطامْماو اهم طو نع ىبنمأ ليخر 2 اضا لاقو لاق

 تس وص

 انابلو "لطم تدعوام ناكو #2 أبان نم 7 6 0 ل تنان

 اناريح نييلادعب باقلا حبصأف »0 52 0 دق سا للكعأو

 ١ انايحاشلا 0 نهم اذام * دحا هب يردبامو ىردب هللا

 انا عون ال أو *« مدق ىلإنرةنم ىئانلآ لك اي
 |: اذهو امون ا تلذعلا د هيا موتاادعب عييحضلا 5

 افلا يك دذو وردعو 3 نع رنصنبلا ىرحم يف قال“ 0 يفاث تاسالا هان فا نمإرغاا

 ةد.صقلا هذه ماو ةيولعو كك ل انادي كيمع نإ 0 لاقو رد 0 ١ ليش نان ز روح نال ه4 نأ

 ناك ام 0 دبا ىلع الإ مخ ناك نءف هللا كراال

 نازح ةناقللا كلذ ناك اهلك »ب "تحكت ام دسار يس | تقفتسا قَح
 انانع عمدلا يرد قول تف * ىقرأف الل مكفيط يبراز دق

 ا ناسنالا ثدحي مهدلاف : * ةقراقم ىسعك واق يحلا يم رصت نإ

 هلزس يذلا ءاملا بدحاص 91 كلذ يف كيه تس 0 54 كلذ دش نأ ا ملأ ن نإ 1

 1 .ء ا! ةأ : 0

 أوسلو اح هن كيلر للاإو #  رمش نهسانأا يف مكث: ي را امو

 كانا سمحت علطا نأ (نإ ! هن نأ رمح ءاورو يدع نب ميما + نع هربخ يف ةببتق نبا لاقو ١

 ره رم اعلان دج ل نو يلإ ةيواعم بت >5 اهايإهقالط دع هتابالذض رعتو اسف هيلا ىتف'

 8ع 0 ي رد>ام 4و 5 نسل 9 | ايي ال سك ١ ينل تهد>-وو 0 اءاتك كلذ قف 1 اوبأ|

 لاقف كمد ناطاسلا رده نأ ال كَ ىمتنا هل لاقو هيو هساعف ريكا ءانا| ا

000 

 يريهض نخ ادقام اويهذب ناو #3 6 م ن* ,فيع أوهذع ناف

 ريصق ربع نزلا ليوط لياو # ا 0
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 |ماغ ناكاط 5 2 ىلع قاف ا ةعرصأب هم كاس ماد هيلا نتا دقو ا 0 رس الإ

 عا

 .٠ و ِ يي 0 اه

 روش ا 0 0 هيلع فاحو هل زيه ىلإ هدر 0 5 را هنع مطاسف هّئقا خانم يار 9

 ضرع «تاورؤةلقعو شيد باع[ داذر ها ما را دقل هل لاف

 3 ىلاو هدواعي كزي ل- بف هعم يف عفتني ال ل 0 نإ اذهاي هل لاقف ريدا

 اقر م لدم وف يتوعد لاقف ةيس كال انلع ريصرن نأ انين علا دق هلا نول شذ مقرا

 | كنع قوسأ انأ هل اقول يملا ها لع هيو روصلا دقعو هباحأ ي وح هب لزب رف ءاركلا
 ا | :رئاس ان[ اذنه تفك ل[ كن ناهد سم <! يأ تاواانأ لق اهنا ١

 ىلع ماقأو اهلا رق الو فرض ايللل الو سا غو ا نع ءور مف هجوز هيلع كادأ

 0 قى ل ةرذ :وأز ء هلأ 2 020 هع و 9 فاسو 0 2 00 هانأ لعأو ل اءدق نوملا اي | || قلاسو

 ةئيدملا ىلإ هه> ول يغق كلذ 2 هل اونداف امايأ هم ول كك 1 دري نأ مهعلعأ و8 2 *كامايأ كلذ

 26 هنأ 2 تلاقو أموغف 0 هى ل ربح ل نا يرا اهلا هماعأف هأناك اع راصنالا نم قيدص هل ناكو

 2 سيق م2 اهنا ناك دقو مهيحا نآلا اناف عجوزتلا ىلإ يو ةباحإ نه عتتم | تنكدقاو اد
١ 

 ل 9 ع واط ص ءل 8 همدر دكهم 0 ؟نلان نا ل 1 1 نم ع 9 : قالاطلا كعل 05 هّض زعل هلاك ةبواعم

 00 رع لل لاشيو نافطعن هللا د يب و ةزاح نب دل فر علا الدر اهحوزب 0 اهأنا

 نا انت لمحف لاق هنم اهوا اهجوزف نر تلح يدسكلا تلفلا ندر للا 00

 اهئافز 1 نلقي...

 هيداوب 90- ا يقيد اهحور ودم !

 هحانت ٠ تناب .اي *' ساالا ىلع لضف هل

 5 اوبيف عيربص # يح تيه سيفو
 ةيعأ 2 5 عل و دع هللا هامل_عرب الو

 5 ْىَخ هروف ن نه: ر م ءاكب از 5 ىكسبو جيشن رحا جشني لمحو اديدش اعز 6 عوجف كالا

 3 ص راع نأ اا لعحو اهحوز ىلإ ين ل 0 لو انهه ن الإ عنصل 8 ادا هادا و امهوف ه2 9

 ا كلل ليو ل ع ل مالا ملل ف ا م 5 ءاالمو ةلاقملا هدب

 لاق من٠ ءاكب رحا ئسمو امار ىلع هدخ 20 مدو
 ؟؟ ' ورح

 مكب ندلاولا دقن هللا يلا * يش 6 ينبلدقت وكشأ هللا ىلا

 مدق نيدلاولا دوعولبحم #* همدحف نوبرقالا ةافح مكب

 ولا اعراس ىاف ومد + تالبق أت نم مهراد 5

 ميو هوحش 5 رخا ما * ىوطاوقوشلا نم ىكبيا ريعتسمأ ْ

 ثلثلايفو ىل شيفات ا.مف بي رعلو ىءاشظا نع :ىطشولا لوا ليش نيلوالا نيتببلا يف عماج نس

 ظ تقولو تاسالا 2 ماع 0 اعدل 9 شرد>و ورم نع ره رلاب امر فشخ ةسانمل دارلا :
 د
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 ريش ىلع ديزي .ام يد رهأا نم: # تهحر !ضرالا 00 اربشثءاماذا

 نها طصتنالا رمتك نافو 7-2 اذا 6 عر 11 اهل 0

 نبا ىلاو حرس نبا ىلا بسني لمر اهفو. يطسولاب لمر فرفخ ىكملا نبا نيتيبلا نيذه يف ىنغأ

 لا 0200 نا 0 1 هللا هللا ا

 دلع ىرطشا ىذا نال نو رءعو # 0 ,د.علا ةونع يىفو

 دب .هتقو ين ابل ل 35 3 * يفأ |اريغ هلاامام لم يلو ظ

 دره م نع فرغ ل نحل 2 ا
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 ا ت'ررلغف مف ام هدحو دتشا دقو رذا امون اهانا 0 يورو عاش ىت َج ايف رعشلاب قطني لمحت

 0 كلذ لدم هيلا تا 0 0 مو م داما ملا اكشف هب تفحتو همالس تدرو هل

 ١ ا كلل حوزب نأ هلأثو هلاح 42 ل هيبأ ىلا فرص اقديحاص دنع هلام 6 دحاو لك ف ربعو |

 ا جافا ردو لاملا ريت 3 00 نوف ا ا , ىدحاب كك. اع باب لاقو هياع يبأذ

 ا هنا ا ءأا كلذ ع 5 همأ اف هن 0 4ةيط ا ل 0 دقو 5 لا جرحا ذأ

 0 6“ 0 ا ناو كاط يب ن لعن نيحلا قاف بكام هن ع دو م هب لعامل

 4. انعأ هب رمصت اءلق يب يبأ ل ها يك دك 1 0 هل لاف 5 هيلع دو امو ةاعأإ

 بوب لفل فلا نا لات ك تاق ىلا تا ألا كب ل ا

 ع تل 2 نك 8 هللا كد نا لاَقق ُح ل : 1 0 انطاخ ان دقأو كدصق ا

 عاب 6

 دي[ اهيهببل

 هةر 1 ا ١ نكلو ةيغر يتفلا ْن

 هدة هللا 0 دعا قاف ا اع ةشولار عن نأ ا عسي مل نأ كاك نان حا ١

 ' ميردل لاو ارا لوقو كم 4أ ا واقو هل ام ااذعا كل لا اوماقف 0 وعمت# 0 4د ودو ا

 ا نم 1 ف ك4عف 0 3 كرعأل 4ع اطااو عما ١ لاو ني ف يد ١ تءطخ 0 ل ع ا

 اأ همم تماقاف كلذ هسا هرلا يرو اما ل هنأ ىلع مجرذ اهطشن ين خب اونأ يح ةموق'

 كلذ ضع نع أمماع هفوكعو يبل 4ع - لأ 1 نانا 37 0 8 ه.> اص ن ند 1 1 ال هدم

 اعضوم كالذي تاكل 1 0 1 ولا هده: تاغ دعل نلاقو انشق طال
]| 

 كرس امو سد تت وع : تدشد دق ةسال 8 1 تااق هلع ن : ماو ا.لف اريد 8 0 ىدح

 ا لد أه ريغب ه>وزف ةلذلكلا 3 كالام ريصرف كام ود 00 ا ربل هذه 8 ند دلولا 00 دقو ا

1 

 ١ كر نقاب لاَقؤ امد هم ىف عمتجا ! اذا - 1 5 لهمإ| و تكااذ ف هبا اء 01 ذو هقزرب 1 للا ْ
 3ص

 ا ىكحلا جوزيفدواوب 8 ءارأا كه و َّ اوس 00 كل دلو الو 5 اع توت ةلعلا هذه تلك أ

1 

 ا ماقأ يناف هوبأ لاق هللا و ادبا؟5 ىننل اهءوسأ الو لاق ءامالاب رست ة هه مف ناف اعل

 ٍْ 0 0 هاصخ كرحا ينكلو الك 0 كا ىلع هللأو توملا 1 ىنأف امقلط الا كث ا

7 

 ه-ادعا دبا اهريغ ا 0 نمل لاَقف اننعاو ا ِش كل كل بهم نأ هللا ل رخل كم "كان

 لحنرا ينعدف لاق كالذل ا 5 لاق يريغ ادلو كقزري هللا لعاف تنا جور لاق امو لاق

 نم راو كدتعاو نع داق لاق هذه.الو لاق :هذه ياغ.يف تداوا امنا عنصاو يف رعب كنعا

 تاحتاو لا ضر لاق يلا ء> يف اه اما 1 ئه دوك ( اذه عال يفافا ا علف لع

 |( مق سف يجو سمشلا رح يف فقيف جر ناكف يبا قاطي تح اذبأ تب بهتس هتك 1|
 قالا لاحم و هنع فرصنيف ؛ لايف لح نيمدلا رع رض ندير ابر طي لا
 ا لوف 1 حو كالو كانأ عاعأ ال سناب هل لوغو ه1 مو ىو هشاعتو اهقناعيف ا

 ماقا هنا ةَشئاَع نرا رت دهوك داع لاقو ةحلس نا 7 لإ لاقيف ادبأ .كيف ادحأ عبطال
 ينثدح لاق عيكو فاخ نب دم (ىنربخا) حيحدب سيل اذهو.اهقلط مث ًاموب نيمبرا كلذ ىلع



 )م١٠٠١(

 ا

 ريم ن .سانلا نإ كرام ا 0 ىلع وهو ةائم د.غ نب 8 نب ثنإل نإ سماع نإ.

 جتحاز قفتم بسنلا رئاسو ةنسنب بابحلا نب ميرذ نب سيق هنا يبضلا ةعارش 1 1

 سق لوقب
 2 1-8 حيرذايدقف * ةياوغ ىف ُى لب اوم كنناق ظ

 لافي لاخدل ناك هناو حيحصلا وه اذهو يعازألا ىماع نيلهاذلا تب ةمأ نأ مدح 0

 لو ىذلا وهو رعاش ةئس نورها
| 

 ع لوش 4 فو

 لدصتلا رطب -_ 42 ني » تدع هم يلا كَ تقينا 8

 لمح :الو اهاعرت كل ةقانال * انرواحنامدق ىضم امخ تنك دق

 لفتح ريبلا رح وا ضارخلا ضع * اههسَش ول 18 ع ىلاخ ريذام ظ

 نب م.اقلا نب 7-5 ىنادح لاق دام نا ىد وه نإ كيدذق َح ينادح 00 كر نحل ( ينريخا (

 كا تت را ينب را ا 2 نا سان انك لاق نطف نب ءز> ىثذح لاق تعول ظ

 حيرذ نب نسف نا نامل نه ددع ىنادح لاق يلاكلا نب 1 م 0 يبأ نب دح ن

 سوقرب# ( ينرخأ ) سيقمأ هتضرأ امنع هللا قدر نلاط ينأ نإ ع ف ناس ا 20 8

ْ 

 كالذ 3 00 ةرودعه 00 4ءاه مو ةاصتم 00 0 انكاشيم نمةعامج هتارعإ 96

 2 1 ( هدا دلع هنرز ا ملغ :| هل ن 32 هدأ 0 أرسعو 1 ره ءاحام آلا هدب ل> قدسيا
00 

 وسل لا هزواح 37 0 3 0 لاق فر ّّه را ١ زملا لا ع نيا ) هريك ابريخ ١ |

 نما نع ير ر “لا دا نب ىدوم ن نبدمح ن رع 0 2 هد ع نع 52 ل 50-7

 0 جلا تاو ١ هل - 0 ل 2 ساسد> 0 نطف 3 ع 07 نا ادع مريس ولا ند مساقلا ن

 7 ا

 3 ءايشأ ةموظنملا هر ايت , 1 كدا َّل وللا رب 1 هنأ 5 لعو يلكلا ند 1

 ا افنو لح ن' دلاخو ( يللا يور مف ها 0 ماوع ١ لأ دلاخو هلا> 0 6 نع ىمدحتلا ٠

 ىمكلا حانح ينا نا ع ايدج نِع داوح 0 6 جحا ٠ نع 4 1 نع 1 0 يفدويلا

 ل ررنم ناك أعم | ولاَ هاوار 01 ا وسلم لا عم ف 2 2 لك ذو 21 ا 3 قفا 4 نا دلو

 : : ا
 هل وشب جتحاو فارسا '

 5 . ١ 1 03 ٠

 فارس نع ايسماو قيقعلا ل اهأ #2 ةرواس# م لو هلل دقحا

 فولخ ىللاو ا اهم ةم.ح ىلع فقوف ةعاز زا ل ماجة :حاح ضع 0 8

 ةدبدم ةأرعا تناكو هب هيلا تدحرذو 0 3 ىت-ساف ةسكيا تا ميال ل م 3 ةمداو

 دريتتف لزم ا هل تلاقث ءاملا بريشو هاش يف تعفو خ1 اهنا مالكلاو رظناا ةولح ءالهش ةماقلا

 ناك هل زيم نأ موثاك نب دلي 0 ةيئسدلا | ةرمكداح نم ولو وه ناكو 1 صاط 3 هماوو

 امامنا _- 5 م هاف ىفو مساق فراق 4م 1 0 هل رح اونا ءاح 4 م لزيت عل لاق ن6

 اصكتاط 1: فخ نت نسب

 دانا هيياس#اا

 انيفتيمفب ثنا

 7 رخو
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 1 ا 0 0 دس ا ملا ا حا 0 م وم و اك 0
 0 1 1 2 2 11 ولج رام ا

5 0 0 
١ : 359 2 4 0 

 )/ا٠١ا(

 ظ ١ ا ل 3 ليش هيف ةيولعا نا نديخ رك دو طاع

 ١ 4-5 تود كيعم قلم نمهو قع

 ةديصقلا نم هريغ هيلا 0 دقو

 قير قافرلا يف نحر مذ لهو # هتم ريثعا نم نزلا لها

 2 حاحملا تقم نيغا اذ * ىبام ءاركتلاءوذلا ىو لكل

 قيدص ا ايادهلاو مل # 0 تقي سبغلا نيءاعت واو

 قيدضف ىلع امون 'تيحو انعت # نءعم“ ماا هللا دلت داكحت

 قيرط كيب الا ايفحا لا < اطزهو كنفيقرطلاءاوم قا

 قود تفوسف ىلا نم نينا نك 8 اىاتسا كنأ نطل تس
 قدطت كارا الام دكا هب عاق مقسل نر انو
 ىذا تادئاملا نينا كنذ ولو © 07 نر د يدانأ ل

 قرفف اهب يعادلا كل ينثيو * ةرفز كي ىلا كرك داخا

 قا :1ار 1 ا روك ملا ن ردالا يف 2 ءان 1 ردا سدقل رهشلا ليوطاا نم هضورعا

 كملنا ب اج عقار 0 عضوم ىف راادو كلا 5و يلاثلاو لوألا قف ىحسا“ ب روع داي

 ظ هلوأ يطس ولا ير# قرم لوا

 ْ ا / 2 وو

 أ قارخا كلارأألا كولا همر. هسقرف قار كلا 115 ما 5 1
1 

 ظ قش كااوه نو ما تالا ادلاال | م

 ظ قادص تأ ل ايادطاو 8 0 0 | تنفأ يدخل نيواعت ولو

 ساوبو ورع ذو د امهلا هفاضأ حرذز 00 اثكلاو هع ار نايورب نالوالا نادينا إ

ْ 
 فقد ةريكلا كدي ةيان نب وره اك رفعلا 1 نم كو تاحأ 2 ف نول كيم 4 نخل نا

 هذدعلو تالا ند عنا رآا ف يىلطس و ان لمر

 قادح ن شو ع ءادعا نيعأب د اول اكرام ي مرا وعد

 , يناثلا كلد.ىم نأ قزا ا 0 ”* ف طلا ماوس و د وهو تال سماخلا هدلعا و

 ةايدل ذل اها 0 رم اب ةلفاز ف.هخ 42 نآل أ ءاق م هلوأ يذلا

 / يداولا مكتمل هدمبامو سدا قو سس :ءأا لدهر تايهخ 000 ناالو-+رسهذ لان ل يان عباس اأو

 يلسولاب لوأ ليش ايناوع هام اح 0 قدا نع رصنلا يار ف ةبايسلاب وأ نقل

 17 ءاالخاو هيسلو جرد نب سبق ر كذا

 مرا ودع نب فر.رط نب هةقادد َُك 0 نب حيرذ كر نع اهربعو يم ددةلاو ياكلا 0 م. وه



 (طءكر

 دب ىلع هيدب يدحإو ريب زلا ل نالحر نيب ىثع ةشئاع نا تار م ديف ةيحان ىلا

 اسف تايم محار 31 املف اهحوز ىلع لحبه ةأضأ هن اك | ل ىبعوهو اذه دب ىلع يرخحالاو اذ

 هتحه اذا ةشئاع نبا ناكو عنص را : ةشئاع نبا ءانغ تيم انا لول 0

 اننا تارك, 3كقل ايف ا موا ءمهر) 1 فاذا ناك ام ةءرغو ١ ًاريثك هللا محر تاقف ُك رح

 تلق 5 كلذ ثرد دن نك ةثراع نا لاق ا ركل مح نيح هلع ر 6-1 او ءلأ ةيدوالا
 07 نى يي

 هنا رعكا 5 كاف يدي راو نب رم ةياور قف اره نمو كلذب هريض> نم ين دح

 !ةالح موقلا نأ 0 0 0 4 ناك اماف كدف ه.> اب ةيدوالا 0 ير اوصلاب ة هعدعت مم ثنو هنع

 ةءط ةعيسح 0 ير كناف ءاملا كلذ 5 ىهذأ هل لقفل اسارعأ ثعب تيدحلل يسد دنع

 010 نك داق ارنار اذا ع ا رإو نءدلا كوأ دعت نأ ةطلاملا قحسا لاق رمعلا لاعرلا طلاخ
 ل ملي 0 هلا فرصناف فرصناف 0 دق كو هل تااَتْف لعفف 0 را ا

 | لاح ةنارق ةنع كلذ دعت تءاح َّ هيلا 0 2 1 ةيرقو رورو كارل أهعم ةبراح تانقأ

 ىلا تماقو ةكراب هو هتاحار بكرف كتقراف اذه ىلعام هل تلاقف هتلحار عارذ نم ًاببر

 0 ا 0 3 7 ند تعارف يح هل روهظ لع وهو هتيضشل 11 0 هد

 لاقو را امكو هل تلتف ملا تماق مث باضخلا قاع يت

 تايم 1 أ, اعل وماعزوم # ينوكر :دق اللا ل نا

 0و6 ءاسأو انف ةقئاع 0 ا ع رك وز ايه ىلا ايكتساسالا نأ 5
 هعم قطن ةيدوالا نا يلا لين تايسالاب ينغب عفدناف عفدم هنع اا لهو اناقف كلذ يف يتلا لبق

 تاقف ةشئاع نبا هدذغي توص نسحا كلذ نا يل ليقذ هصقلا ت صصق ةئيدملا ىلاانعحر 1 ناك

 ل هللأ دنع ينادح 5 س يبا 0 ( هللأ دع لاقو ) مح ناو 0 ع يبا الا ير ا

 محنتلا ىلا هبب اح رد 26 نس ملا عرس نإ دعم ر از لاق 59 نع دم نب ماشه نع حجابصلا نبا

 رعش يف هنود ىنعف حرس نبا مفدناف ةكم لها يسن تح اولامت اولاق مث ايلعلا ةينثلا ىلا اوراص مث

 يعرسلا 1 ان

 يد يآ ريعل 5 باكستلاة ريدك 00 نم »+ بأ | 0 ل 2

 امامزو هقاح نيرا ادحا 27 هرم ةنددملا را : أراب

 امال_س عيقبلا لهأ ىلع دك * «يرما ن.عبقبلالهأىلع أرقأ
 ورع ب ا

 امالغ'بابسعلا لبتقمو امهش .# ادجام اعركث هيف اودع 8

 اهانكاو ةر وص ةحامص توم »* هود م اه اها 3 ةسشو

 ينغإ نأ خارضلاو ءاكلا نم ردَقبال ضي رغلا ىتبو باس |او برخلاو لن واب بوردلا ن م.اودانف سي يللي | آ]آ]||ل 31 يي يييِيِييييي يي يسبب إب بيب ب )|| لح

 دقو يملا حبل «نأةنابنب 7 1 ايا ل بشلل ها ةلاو. ةعبلر يف ديلا يملا ف

 ادخل ووو < -

 د. نفسا وو ا ةيرح

 كدبث'ا . ككنكض. نيس تسي درسا نيتك د
 يهني ةز "9 ًّ

 كك ٠ سمو د ضال ند
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 م دبعم ندم نم تور الج

 10 يذلا وهو

 *  قدص يج نذ نوجحلا كاذب 1#

 ناكدلا ةريثك نؤش ن 2112 تارنأب ةيطا ىإ  ا

 تاما لها, الوم ارد ينوكر دق باضخلا لها

 ظ تاييسو ةقعاالرركش 8 قدص خس ندرس
 | ها * ومىلات د عزج عزالااونكس

 تايإ نم هيف قاد نارام © انيدع تولع دقو نروارات

 نانا ينامو ادركءاتب د # ميلعو مدس لولا

 ُ نانو 0 را ماظع نم ضع يف اهذعب لخادتي يتلا بعشلا نؤشلا ١| فيفا نه هضورع

 | نال بابا سل 0 ةافص عج بابسلا صو يداولا فاء ءرملاو زوم

 00 تأ امملا لو ردك و د تا دل ابل 1 لودر م اوناك مهلا ومو شار 5 5 ند ًاموق ا

 نأ يدكو لا زرملا دع ني دخأ ( 0! كانا يفد ةراجخلا الم تعسف اع < لومر

 | وهو امي اهرسكو ءاقلا حتف بالا قو تابسلا ىد لاقي لاق هتبا نع نقولا 0

 نه ردص يف كلذ راد مَ لاق نعل الف ةياهاهلا يف كل ناوكارلل 8 نورا )!

 عضوملا كللد ىلع 0 جر سد رد و تزاكو حوراع» ر دعحص أ اك ف 2كم ا د نم تحس

| 

 1 1 ل ناك ل 1 تاع سو تفداك ياس يبأ كك 4 6 نوم فرداس ًاقن ى ا مز

 الل 1 مث نورختفف ةيما يب قا ا يغب 0 يف حرج

 تراصف كلذ سرد 3 ا .صعلا ىف مهد ناهسنقم هلل 0 لها ناكو ة هدم دشلاو 4 ةيقي لس || مط لاه 5

 هريغو 0 ةنيدملاب كال 3 مويا 0 نقل ٍ نيطانخلاو نيرا خا ناد 1 ةيصعلا

 قور دقو ةزغ ريكل وهذ لقو ع لإ ةعادو ىفأ ن كاطملان رثك نيالا ع

 )نب ور رادو قدما نءااعا م0007 ب لوا ل ءانعأاو هركذا 0 كلذ يف

 سماخلا ىف عم 2 تءالر ضخ واخ كاك نطو ضإ رغال رمعهتملا كرا ل هنف نأ 1

 نع طعس ولا يرخ ف ذل لود كلا ل ىلطسولاب لءز سداسلاو ١

 ل يندملابوبأ يفأو , ياشطا نع يطسولاب ليفت يناث مذ ىعازألا لكابد يبأ نبالو قحسا

 ةناورزب ه نع 0-0 ءشلأ اذو ىور 3

 : نب نسما ينرب>أو هزواح ملو هب 0 1 لاق يرهوجلا زيزملا نع ان نع ءرخ

 0 أ ) هب ةزع هتبطخ .تاصخ ىف لاق ار نأ هود ع نر دق تاضلا لها أنا«

ْ | 
 : ةداز هفو أ 1 ريذلا 0 لاق يرمي زلا يندخ لاق هنأ ن“ قحسصا كا دازح نع يح

 ا
 1 كر 3 لاق نأ 1ك يي ره ر "لا لاق تايكلا ح1 لاو ام ك1 تا 0

 ( نما ل يفاغالا ) ١5



09552 
 ا و ا

 1 نب حابنلا هل وقي لاق 5001 24 لا ككحيساو ينع همك 0

 كن اكل لاق 6 0 ا لاو ءاللأ 3 ء'ناطر لان كك رح دق ةسشحولا ر ةمأأ هفص 2 يئافطغلا

 راكب نب ريب زا لا ا كح لاق هالعلا يبأ نب يرملا ( ينربخأ ) 4 ثن هناق كنان ٠ نع اذه ىح لاق

 أ نأ هندملا 10 نه ٍدَح'اَو 20 ا 2 1 ا مها ا 0 ىلإ تت 0

 أ امرك 1 وجد ربع 50 ! لدقاف مهرد ا ياك هادو ا هيلع مدق ١1 كلملا دنع نإ ديزي

 يئاعملا نع عاوز ثلا توب مولع 3 0 1 0 كنوز حل او ناك ن 4 0 لق ناكو ا

 هلوش حامثلا يف علا م لام دم ملا 0 لاقو َّك ديزي م يتلاف

 )١( نورح هقوفم نم ا »# اننأ ءاعتم 1

 ورقلا ةفطح» لاعوأب * مهقتف ةامرلا ىلع فيطت
 ا ادع 1 ا ىلإ 00 ناو اذه نع :هؤملا ا 5 ال 031 همأ رظل صام اب رضيبامو ديزي لاقف

| 
 نع كلو نك نم فق هنا هل اولاقو هتنب 1 لم روح نم هتكسو ريثك مدنف هنع كلثم

 مم تت أتذخذ]ذ]ذ]ذ]ذ ذ 1 1 10 0 10101012 020 02 2 2 2 2ز 2ة ة ةزة2ة 2 2 2 2 2

 3 6 هيضع 10 ىفطف هأنإ هنوإ 0ك او هلم هوي اوناكو اذه اش هيلع ىقاي نأ ءافاذلا ْ

 رج 0 ريا 0 ةقلخوا ) ان ( صوخالا 0 5 ا ف عمطل ناكو فلا ننال '/
 كر ريد

 مايقلا لوه نع دير لاس هلا يدق ناي نا
 نيتق ندا مرد * تداح واب تمام دقو

 تاودلا 4 شاد فلا وع ادعي نفر دانا كلذ ا وأ رب 1 لعدامو دي لاش هنع تكسف |

 . لاق 0 انا لاق ق ىلصملا بحاص اد نب ىلع انثدح ( مزاح نب 6 انك نو هي

 لع كا نسح يف ينرذعت الا را 1 ١ 0 ف هني دملاب 2-5 وهو ريب.ر "لأ أ هللأ ديعل هوا لاق

 ؤ خامشلا لاق م وهو هللأ و“ تن 1 كح عد ناك ةرصالا ةيراماا تدك له هيأ ام

 أ امضأ سم ىلع ىلغن مهرودد 00 يرا دقو ءايح اماوقا لفاحا ْ

 لاقو هيلع : ناقالو هيهحر نادال هللاو 4 6 رغل نأ د هللا هيهحر ةبواعم لاف اًهراوحل

 ديرا لتاق تسل كاخا لتقا الأ * انني شرحا ءرملا هبا الأ

 هل اخ قارعلا لهال هللاو كب ريض ف.سفاا داك كابرس نان سح ءاشي ول هللأو ظ

 دغ ف مهدلاهب لا ' ع يماعو » هنالأإ نحو ىفه هبرإ# يبا ا

 ١ ةيواعم لاقف لوضفلا 0 كيلع ديل هاياو ينإ هللاو امأ ريب زاا نبا لاقف سيق نب ةورءل رعشلاو

 0 زه يدرو 2 0 56 مه رلاك الا امن 9 تنك“ هللاو لوذددفلا احو فال نم وعأ هل قر

 ٠ نادمس وذا لاق اك

 06 ةارطاب ىف وه نالكو #* هلدر قاع ماك ريسعلام اذا ظ

| 
| 



7 

 ( مفو هلئاق كل 0 ١: نا 3 8 اًخالقار ءأالاقف 2 مداخلا و هأن رد هيف 5 0 6 امو 1

0 
 ل9 2ل2سسللللسلسالل2222222لللل222 سلسل للسبب

 م.شهنمنين رعلا يفو ردب #* هه>و يفو 0 هفك يف 8

 مدص نم هب ريا نع امو ةبث هعورس ا لق نع ظ

 9 6 ضاتعاو اهفاعف 0 يرد دق يلب ١و الا ردن | ١

5 
 / يف خامتلا لوق كلما دبع دشنأ لاق ينئادملا نع زارحلا انثد_ح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ ) |
 سوا نب ةيارخ

 نيتولا مد قرشاف ةبارع * ىلحر تلمحو يتغلب اذإ ْ

 اذه لثمو زارا لاق اهرح اافاكم لع هف هتفابو هلحر تل اهات قالا ظ
 ١ هل لاقو كلذ نه ريطتف هه>و 2 هوان ردح باه ا ىأ الحر نا باد نبا 3 قادما ذا ل

 لاف كا صئام

 .زاطسا رافحاب يد نإ ع الانكسار
 0 دقو 00 م 0 0 ل 0 0 هذه ل 3 ن1 لاق

 ع دج كان دع 7 نس 1 دع اند 0 00 ) 0-0 ا هل وادا 57 سياف

 هل لاقذ دادغب 0 امل يديهملا ىتا ةمال ذأ نأ يمذحقلا نع اناحأ ْ

 رفو وذ تناو قارءلاض رآ 0 نال ترد نإ |

 يرحدح |« ارد د مو ع دج يذلا لع نيلصتا

 مرك أ تنال لاقف | لالوع الف معا رداع 3 و 1 1 ينلا ىلع هللا ىلصف ى ِي :!| امأ هل لاقف

 ىف يرخم نيل اف اذهو لاح اع هل ساو د ىرخالا يمختو كيلع امهلوسأ ىبطشت نأ
 نبهللا دنع انثدح لاق ىرهوملا 01 دلع ندا رح ردك يثلا ركذي نكلو تانج ظ

ْ 

| 

 أ

0 
/ 

 ١ كلك لاف ىانكلا بلاط ند 2 ىنتدح لاق ىديعلا ىسع نب دوغسم ايروح نا 5

 | كا دبع بم لاق هب هزواع 5 اونا نع ذارخا نع تالا ا دحا نإ كح هب 4

 مداخ هب هيلا رظنف داوملا كلت "” ضعل لعقارعلا لهأنم لحر سا نا امي دئاوملا ناورص نبا

 أ نعد كحيو لاق ىلب لاق ال لاق سوساج تنألاق من لاق تنأ قارعا هل لاَ 45 كلما ديا
 لئاقلا نم لاقف ةدئاملا كلت ىلع فقو كلا دبع نا مث هب ينصفتم الو نيثءؤملا ريم 1 دا ا

 نإع ل |م رلا''يزاودح دود »*# در 000 يطرالا اذا

| 

 كالملا دنع كحضف مداخلا كال ل ايم .طبلا ةفص ف 00 نب يدع هلوق, لاق ّ لاق هلاك ظ

 نمو لب 0 قارعلا اذه نيئمؤملا ديما ا لاَقف تاطخا لاَقؤ كل ا تاما مدا هل لاك 0 2

 اذه هتنقل ا لاقو كالملا دنع هيلا داعف ا 3 1 وه 0 0 لاقف هناقل لعفو هب هللا 1

 | ىل لاق كتدئاع امردتف 0 ينال لاق ملو لاق اهح لإ كف ماوس يحفل طنا 1 أ لاق
١ 
1 
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 هللاىلص لاقف قفانم هناف هلقأ هللا ا عد لاّقو هحشو مسوق ىلهش الا ديز نب دهس هيرضف

 هللا و ال .ةنأ ع 8 اء ا 1 لاقف رصبلا ى 2 تلقلا ىمجا هباف هوعد ملمسو هياع

 مكفاشن هنكلو ةلاوال مس سو هيلع هللا: رض هللا لودر لاقف ليشالا دع ىبان يكاوادع كلو

 00 93 نع تار هللأ فمع ل يلخبق ىنباب

 ىظيقنب ا ل ناكو داش 0 د اا 0 ةبارع نأ حادقلا

 000 2 لادم نيرا ب دعا هد لاق لعرب 0 نيقفانملا هوجو نه
 0 نب هللا دبع ن ع بوبا نب مهاربا ينريخأو ديز نإ 12 نع ناماسنب , ىلع قر ةيدمد> |

 ام | قا كدر لاق ةئيدملا هم ما هلا انه نسوان ةبارع هاف ةئدملا كلر جرح حاهش || نأ |

 هحدتماو ةئدملا نع جرأ هند لاو ا ا رب هل اهرقوأف ناريعب هعم ناكو 00

 اف لوش يملا ةديصقلا هذه

 نيرقلا عطقنم ىلاري 00 لا وك ىسوالا ةبارع تيار 0

 رعل ةياعم لاق لاق يت لاق ىئايرلا انتدحت لاق ىدب ملا ساي ءلا نإ د (ينرخأ)

 3 0000 مها أس يطعأو مهاهات نع وذل لاقؤ كمو# كلر 0 ع سو أنبا

 1 فو ىجوصالا لاق ين» ريح 1 0 نو هن ران اف.هنع رضق نمو. 9 لما عرفا

 لاق قادما درعس نب كي يكن نها )يف 0 ني مم“ قع م ذا ل بقع ضرشأ | |

 يذر بااط يف 0 ٠ ىلع نإ نيسان 0 2 نيسان هلل أ كس مع نب رفعد نب نسا 0 < لاق

 هنع هللا ل طبات نب هللا كيع ّق راريض نب امش || لوقعيسو 0 نءا لاق هنع ا

 4 يأ را و * قفل مأ رفع نانا

 ىهمشأ ام 0 ذأ 0 *# 0 راك قرط ف.ض راحو

 قرقلا نمفرط ا نأ

 ةبارعل ا رفعج نبال اه لثه كوشي حامشال بدععلا 5 11 لاق

 نيعلاب ةباررع اهاقلت * 00 اماذا

 9 0 كلا ”دح لاق ح 5 ا ل ل ينريذأ ( ةبأ ٠ نمأ دهب 3 1 تل هد نأ

 ا ااا لاق لاق ا ينرمخا 0 عباط ينثدح لاق دعس نبا

 هلا لاق اك ال فدرر

 يمامأ مسولك سائلا ريخو * يي تناو نيتفلت مالع ظ

 يماودلا ربدلاو ريحملا نم * ىحيرتست ةفاصرلاىدرت يف

 لآقف. نسح اف. سان لا نب منَ هحدم يف لس لإ فواذ اذه قدررفلا لوقت ىدع دا كفوا تلك
 مند 1 ني شدا نأ :قانإ « قلَخَر نمو لخ نم توغ ظ

 مدعلا تامو رسسبلا انفلا * انع. هم: تسدأ لآ كنا

 11113110101100 لا يي يايا



 4 م

 ظ قاراولا تعاتب يبا نب هللا دنع ىتثدح لاق رامع نب هللا دي.ءعن دا ( 1 ) نب رحاهتم 1 |

 راضنالا ىلوم حار نإ ىدوم ك١ نه ك0 0 لاق ىريبزاا د 1 نإ ل نب دما ينادح لاق 1

 اقف باد نباةن 6 1 لاق هيحاح 8 00 يدل اتا لعاذ ا ناسا ىنا ن

 نيئمؤملا ريما ناد وو ع هلل ير 5 تل سس ادق - 2 لخ دف ل لاَقف اذ د اااه أ

 م ع كيحاص لوق 1 توافد ت د ل تااقام رعشأ نم اناس ١ يندشتأ ىل لاق لاق '

 امو كوش يلا يراصنالا

 ريقفلا اع دوي قالخاو * اهف قا لَو روضات

 رييصصلا طحق اذا ماءطاو # هيف رس زو
١ 

 رثكص 6 له هيا داو < [_ مق ناك اه لع ردت كاك

 خاحشلا لوق 0 تااقدم عشا ند ناتو

 جضنم ريغاصملاب ءاوش رحب * هصيق رافلا دقدق ثعشاو

 قى

 ججدملا ىمكلا سار يف برضيو * هنان- يوريو ىزيشلا الع يف
 1 ىف

 دنع ةياع 8 ًّ ا هلا ايأاب كتفص هذه لاذ كلام نب هللا كنع ىلا ا عقر. م تاحأ لاقف
 ا :

 | ىلا تاسالا هل. تاقف :ةيرنغ وبأ لاق" نينمؤلا ريمأ ا رك ذلا ريخي للا كركذ لاقو هسأر لبقف هلل

| 

 ا

 سنع ريغ نايتفلا ن“ معءرك د4 ا ينبانام لا توعد ْ 1

 0 ا تورس 2 الو د 4شدعم ا أ 0 00 ظ

 لاقدسانع قدعسأ 3 داوح نع 1 كَ 00 ) 0 ( تل د يتلا ند ل هللاو 5 ْ

 0 نب 2 وع 0-6 هيلع هللأ 3 7 بادصا دا وه ةحدع 0 ها 0 ا :

 ع 7

 3 1 ا
 كي ِق قدس 0 0 يطوق 90 1 َك .أ 00 4س ا 6 0 ىلا 4 0

 ىذلا دا وه اذه ا لحر سوالا يفو جرزحلا ن ا ٠ ةنأ عاش

 اذكهو سوالا ٠ نإ كالا نب تمد نب جدر اذه سوالا 0 وت ىذدلا نويجرزخلا هيلا يهل

 هدح نع برءصم نب 0 ل 1 دنع ند ءالعلا يبأ نإ يئرك كا ) يلريخ 5 نوباس هلأ ةنس ا

 .درف همم وزخل حدا رش ىفوسو واسس تاي بتءصم

 أ ريلاو ريضد نب د ا كيان ل ديزو تأ اطخا ن ي نب هللا دنع ممم مظنر ؤ ةدتسا ةءاغ يف

 0 يرطلا يرش ند كبس 0 نب هيأ سعيو تراغ ن 2

 0 نظف قحسا نان هما نع ديمح نب دمك نع يدقاو هلا نع دهس نب ثر ا

 اموس نا هل لاق يذلا وهو محو هيلع هللا ىل- ينلا م 0 اودهش نذدلا نقف ند ةبارعأ

 تاما هياع هلا ىلع هللا رلوعر هنتوا كا يذلا ىلا ىلغيف نب عفيم ل
| 
 أ

 للا ركل نأ 0 ا اق اس ل نا هل لاقو ا يف



 1 ا حلا ل هيوم او دلي 12 20

 م ل ل امس جل حم د اج حسم حس 00 اب عما ع ل عم سس م ا سمسا ب سا

 كل 0 قدرات يلو وثام هللاولقف قتيحان ىلعو ىلع مالكلا باقاف مهتوغام كف

 ريش ينع 3 ام زع تلاقف ّ وحمام لاف ريدك ع 1 هللا و اماف كنع مقدس |

 دن علا هكدحلاو ةزض 5 نيحميلا امو نكح الا هتفا>:سا له هلوأتأ ىلام لاذ هءاع نيعلا عاف"

! 

 ظ ٠ يتتنأ

 1 8 يكل ع م-معداخأ اتا اححنتسا ع اقىلز ولو وه

 1 ما اغا كاتحح ىللعأ أ زا #2 هلا هللا معأ ريدكح الولف

1 ١ 

 اطاللح ا مع 3 را ع 5 #23 ةفاح ىنع تت وما م تح رفق

 ظ
 ظ اطاب# عييقتب ىلوح حسمت * اهضيطتو اهنعق ماس

0 
| 

 ىلدملا ا اص سس , ىلع ا ؛ ل> لاق مزاح ن١ قى تا 0 0 كك ريذلا اذه ) تدع أ و (

 7 "ور ل ماس ىب نع ا سعأ جوزت خاهثلا ناك نعم نب مساقلا لاق لاق

 : 0 خامشنا زاتحاف ام نع 0 قار أمال 6 ع ّد ا اط لاش أههوق 0 ا تض رعق

 ظ ا ةيحاضا نا دل تااق 4م نيدير اهو 8 لاَعَك امش ثييشلا دكا هأ تااقف هفرعتال

 ظ ظ ال1 راك رو ىغمو اريج هل لعاال لاقو اهيلع لهاجتف تيكو
 ١ حك اولا ءانلل 22 ران« هنعع قاقرلا اا: ضاقت

 ش تاحضلاب امسهتفلأ وأ نيلدعب * تغرك صواق نا اهباع اذ امو

 1 حاط ريغ ةحيمس ىلحر تيقلاو * احرااكب تراد تحكتأنا كاياذ
 ظ 0 الاس 1 ا ا قا ا قا

 ْ ظ حصانب هيلا ىشفي نم هلك امو * هتحبصتنا مث 0 ا
 ش ْ حما الاب اولويي مل اوملوا اذا * مهتيضق نا ىلع موق نم ىلاو

 ّ ا مانا نيس ل ناجحا ىلا * مهؤاسن .ن<# موق نم كناو

 ' ظ ماجا اولاقف ركن 1 مم ةىاص ةمالظب هيويلطي 5 ماس و5 هب. تقةلعتق همنا وح ضع يف ةنيدملا لخدمت ا

 | ١ لاقو مبا ا اوضر يو م . اوضريل هب 2 2 000 ميل 0 اع طظاخغل 0 م |١ بتاطب لمد

 1 ظ انا ال 0 00 4 ءاعل تلا سى عن شسساالا
 ٍإ اهلام ىلا ىلا انقس دقو فكف #١ حاح تس هلا

 ٌ انلاعو ىلبلب انم تعطق ام * اندنع لاما ةثريضغ عجرتس

 ٍ 2 «( ا تاير ع ىلا #4 اهضيضقو امضق 0 و #4 هل و 0 هد دع 5

 سعاشلا لاوح نب لبخ 5 لاو تن هاك اها لاقي هموق ند ةأرما يو خامثلا ىاكلا

 00 | ايدل نب نزام نب ةلاجم نإ ”شاحجح نب ميك دبع نب سابا نب مر ا 0 7 0 ل

 | اهجوزتق هلرفس ىلا جرخ مث هجوزتت نأ تمعو هتباحأف اهطخغن رعشلا اهيف لوقيو املا ثدحب ناكو

 اهي لوقي ىلا هديصقب هاعهو [دبا 520 1 'عامشلا ىلاف رارضض نب ءز> و

 ا هلعاش ةناك بح داؤفلا ميقس * ةراطظال 1 نءناخ دق س>اصانل ٠

00007 : ! 



 تقلا.

050 
 0اس وس

 ظ قدس سمالابتمدقاف كرد © ةماعن ىعاتح كر وا رج رق

 قاف مل ا,ما.صححا 2 قلئاوب 0 هدا ١ ترداغ متاروما تدضق

 تلاق ادحا هخائم يف اود 0 اوهذف لجرلا اذه ع ىل اوءلعا ىلهأ ضعبل تلقف ةشئاع تلاق

 وا رارض نيني تايثلل تاما هده سا 00 لقا اذ نا نهم هيسحاال ىلإ هلاوق ةشئاا

 خامشلا ةثلاثلا ةقيطلا يف مالس نب دمحم لع>و رارنض نب ءز> ا انكهيرأ رارض نب عاج

 3! نم مالك دشا زعشلا قوم ديدش ن6 لاقث ةفصوو ىلذطا بيؤوذ ياو دناو ةهباتلا هنركو ١

 وغلب اتيصوف ةعاطنللا لاق ةقو هع ةعيل وبا كالذي ان ريحا ًافطم هس نرطا دو 0 7
 ١ نبدمس ( تارا )ريهحال سانا فصواوهو ُهْئ .طخلا 2 كلذ ل دقو نافطغ رعشأهنأ خامشلا

 حام || نعش ره اي 0 كلملا دنع ب 5 ولا كي الة ىلاكلا را 0 0 يد لاق ديرد نإ نسا

 دنع نإ مهار 6 ١ 0 ناك هنو دادأ خا 0: ط ا لاَقف 0 ةفصوف

 وهو ه رش هيأع ع ن؟و هفيض وحهبو هموق وحب خامشلا ناك لاق مس نبهللا دبع اسدح لاق هللا

 لاق يديزملا نسال ندح 2 ( ينريخا ) ةهدبلا ىلع سانلا زجرأو راماو س وقال سانا تمص و

 07 ا ا ريهز نببنك ناك همآل دررم لاق لاق هبه ْنَع ىمصالا ينل نأ نم لا ا تاس

 رك د دقو تاشلا هاا نا كراس اهو ل سلا ل ١ مويلا وهو

 فاذ نري تب ةذاَعَم 3 لاق لعفملا نع أد ءالا نانع' رخلا اذه لوحالا ندملا 2

 دق اق تلاق ىفاخنال اللك لاقف ريهز نب كَ هع ءاعكلا ب نضل ينامضرع دزز»و خامشال

 ا 0006 ( اهلا ناينعي اهملع ل 00 0 يورخ كتل تان تطنر كنا ألا

 قى ن ل ةأسعا خامشلا كد تناك لاق روعص لإ 55 ا ىبريخا لاق مالاس نس 0 لاق ةف اذ

 ع 0 ومصتحاف أمم و أمعم رصحو اقاللط هتعداو 4 أ و 3 كَ مارح 2ى كا 5 ماس :

 حمج ىنب يف هدادعو ةدنك نم ل_جحر وهو سانلا نيب راقت هدفا نافع نانا نويل

 خامشلا ىوتلاف انع مولع ا 5 مويلا مهف مو قناع ىلا 0 مح و ممدلو دقو

 لاقو فاح مث اماع مهض رحمي نيعلاب

 اطابس عيقبلاب ىلوح حسم « اهضيضقو اهضق ماس يننلا ظ

 اهذنأ َك امنع ا ها ٍش |

 اهالخ ءابلع ءارقشلا تقشااك « ةفلحم يع نسقللا ىه ترف ظ
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 5 1 اس أ 2 0 لاق لاق ربز ءأ| |ةيالك لاق 5 الا -- "0 5 ) 0 (

 ىش ىنتاقام لقو كم. :ءأ يخأنبا مدق دقو يردأال ت 0 لهو هللاق ن . نلاو

 لا و هللأ دمع هللا د ع تاسا نان تأ كلملا دع

 "م

 وهو تينا 2 يندشنأف رعب َر لا لاق هدنع هيدحو الا

 20 مرسل »* ايدان ”نرقابتعأ يل

 اهماكأو ةيتعنب هللا ديعنب هللا ديع هلئاق هل تاقث

 حج لأ قار نك كر دقل د اهراد ةمدعل تاع نيل يرمعل

 هد تاي :| يف ينأ باسو # هلل 524 قال أ 2 م6 ورا

 ةيلا اهرب فرمتتاو تع او



 | نع نب ورمع نب هللا دبع ىلعو هياع تماسف زيزعلا دبع نب زم يف 6 كرم ا

 , هللا كح ردل تاقف لاق ةعيرالا تالا در 18 قط اع ضرك تار ءاش# تاقف ىلع ادرب

 ' نب مهاربا انثدح ديزوبأ ( لاق )أر ثفن اذا رودصملا نا لاق ككسنو كلضف ىف رعشلا 2-1
 ' اهماو كلذ لثم 1 هلدانزلا نأ نأ نع تيان ينأ نإ زيزءلا دع تالا دع قدعتاو ردم

 ايف دازو ور ع نب هللا دبعو زيزعلا دبع نب رمع يف |

 ريثعوأ نيرشعاوهو قام لع «*#  ةدح نيءدتنإا نا ديري فكو ظ

 هلوق هنم ريثكلاب سيل ديح نع رمش نا دع نب هل ديسعلو

 00 نال رد قار 8 ادا ةتدخ نم لك ناكاذا
 راسو | )ترن قلو« همنكو هيعدوتكساام كرضو

 يقول ت باهش نبال هلوقو '

 كوخ تاقافحأ دار #١ ٍق الا ندب مل دعب 2 ل اذا ظ

 0 أ تاقثلا نانوج او ثم أ # اناهسوؤال > ىتاتنأ تدي

 َة>اسملا دعس نب رادلا دع 3 ينادح لاق ربي :لأ اد لاق ءاللعلا ا ىهرخا ) ينرب>أ 0

 ةسفنل نداكلا“ يؤ م نب عماح هللأ دنع ننهللا دبع دعنا أَم هسبأ نع دايزلا ينأ نإ

 رك سهدلا نم اهقالن ال امل. * ىتتلن ميأ نيصخغملا 5 ل

 هو . هدا ىنعتناك ام نودذيو د 5 نأ ال امو نود ل

 ا ةدوملا ديال - نحت 7# اناصوب ًارمع نوشاولا عل ا نإو

 1 ع 3 اه هي لم كك عماج هلمحو ها 0 52 هللا كام ع كلذ رسل اءماح 1 هنا 05 عاف .

 رزونم ءايمط ب> يف لههنيدم كلاي قم تدببملا نب كيه تلا

 صال 0 0 2ننآ اه .ىلع مالنا ا تسول نإ كم هل هن لاو

 ل ىر 5 كالدب 502 ( لاق اع هتيقأ (١ قلاطام هللأو 2 لاقف م مس هأوف خلبف ١

 هلهنو هللا دينع رعش دج "نمو ريبزاا نع د

 كارلا لمسالان ا 3 ين اه لي لذاعأ

 ثراولا ىلع-ةن رئووأو *« ىنذل ىلع . ىلام قفنأس

 ثاعلا ثمع ا يلا #* كلم كالها دام

 تايبأ يف رختفي هلوقو
 هءلاطا ال حزان دو كلذف * باغنبذوءطسو تاح يهاذا

 هعلاضا هيلع تحض ال و مزاح باق ىلع ىعزاي> تددش

 هعساوىردصْنأن رصعا رمس ىو اع د مهمل علطم تسل الاجر يجحادا

 حل انكي لالعال انه < هن معو # الملا ةور ا



 ا
 ا
| 
| 

0 

 0 ع م لا كنك 0 .ابحاص غتباوأ يلثمنكف ف ىلنيا

 لقعلا لماك لب الا سان كا ند د يدوم لاش ال احا زنع

 لكش لا لكش حور فاؤبملاذا # وقر دب نا نإ. ا 0 امو

 هانيع هنازدع د نب كاعد ة.ة> يلأ نب ناحل ١ 0 انآ هيلا ثعبف هناسأب رم زيخاف 2

 فدعا دقو ريب زر ١١ (لاق) هرذدعو كابا 00 در و 0 ابل ]ا هللا 0 20 ا 1

 اًظواوهو ايف دارواتاسالا ةتهدتلا

 اسولا متاد هي راد تحزن ناو # 0 دولا وست نك 5
 لقملا لق ناتم لا كتاب ند ضد لاتمألا ناك

 لقب هدرا ناك ولا اب مج + ةييحما نلف هنل فاق هر لاق

 لح امو زكام 0 الا ل ل قداح ا مد راسا 3

 لخعتل 0 مرش * فالخالاو مالم 4_ةاع ىف باوبالاب دوال

 انت دح لاق لدول برع نإ ىلع ينأ د> 0 عكو 0 كه كعل لوالا تاي ايدل 1

 0 نب 8 كلام نإ كا 3 نم ب ريدا ن نبأ تعهس لأق ىلا اطلا تاير 9 ليعود 6

 .لوقي اشناف"كلذب ريذاف اريرخ 0 نافق, الو هيلع ناملسي الف هللا د. 0 اناكو ءاضقلا

 راب ينأب ان نأ ا الو * 'كلام نب: كاع ىنع اغليأ الأ

 ل نم نارفوم يف 6 م 2 او ودرب تا ْ

 عر يرراذلا ف هك ا 56عام ينامعو و

 رجا نم رحأام ول اكتمل * كيف يايقب مت يناققا .الولو
 هس ود

 ريفا لانوس اناا ضرالا بار ف

 ريل مارش نا الا يثخ اكد افاست الاخت نأ هنأت الو

 رسااف ىدع لاق واهي 1 انعاطو اودع ينلانأ تش ولف

 يرتدتصيو حلب يح دا دكضر» ع 3 انواع | ان

 لوالا لئلا نم نحل هدعب يذلاو# مقلخاهتم ضر :الا تار انف هيب قع ليروطلا ندهن

 دنع نأ يرهزلا تاه نإ ميزو مهريغو ساوبو يكملا نباو هاب نب ورم ةياور نم رصنيلا

 اق انف اسس ل لوالا تاسبالا ينعإ نامع نب هرمو ليز زءلا دبع نب ر# يف تاسبالا هذه لاق هللا

 نرمع اسدح لاق زيزعلا دبع نب دح( يكل فاق ىورلا ىف اهنال اف تاخد عا يش

 نع هي هنأ 1 || دنع نب دمحم نب مهار  اسدح لاق حار ,ا ردنملا نب مضار ابدع لاق ةش

 كلام هل ع تاّهقف ظ م وهو 0 خم هندج ود هلم ف 0 هللا يع ن هللا دييع ع لاق باهش نا



 هتفالخ يف كلذ ل لاق ١ امىع : هللا دلع نم مو 0 تددواو هر ع ال تادصاك 1 ةيتع نبا

 ي- طلو ىديزلا سابعلا نب 5-1 دعا ني رمل دام ينأ مك و قىرب ,يطلا رت 03 ) ارخأ (

 انثدحح لاق راك ترردز ل واق يمشاهلا هللا دبع نها ءالعلا نأ يم رأاو عكوو'

 ةدعاط ندم 0 يحيدبخأ ناو قيدصلا ركب يل ب لا كلل.ع نهللا دع نةدلط 2 2

 هللا دنع نب هللا د دو م ل 0201 ىّيهزلا نع يعوم نب رم نناععاو نع اهيح

 ديعو ةشلاع 5 نمد تدل ا ةوسعلاقف يلا 0 وهو ريما "0 ع 00 يع 0 هع نبا:

 | 0 هللا 00 0 ريد زلا كا هللا دنع ىج ي اا تا كوع ةثئاغ كعاوش ريدر 1 ن هللا.

 0 0 لاحتنا نيد زاانبال ةعئاع نواحتتتل م يّ ر* لاقف يونأ الو ميسو هياع هللا

 ناكدنلو قح اه ٠ 006-0 لكك يي 2 كأم عسوأ 0 2 هولرع لاف أدصن مف ةعم:

 لاَقف اا د يف امهم دحاو لك رشإلا ين *لأ ةدوملاو م>رل لا هتعضو ثسح اهم هللا دنع

 نةناو تذاكر أ عل د وهم ٠ 4يتك ند هللا 00 هللا دع اذهَو لاق ا عا

 هرم اقسم ل يد يف امهم لخدي 7 هللا دع 60 نيئداصلا ل نم نيبذاكلا اتدكاا

 00 0 ضع هوعادبا الور هللا كديع نإ هللا كلعع 20 ثعل نأ كيبلما م 0 احرذا لاقو 1

 هلئأ كينع هللا سف هلآ

 لا را كلا نار 4 ىلا ةيشاع نياق قيل نب ارمعل
 ناطحات 4 2 كاودف اوما * ادلاوو. اذحو نع وجعا ول
 ىلا اي سدا مده يدم وقل نم# اد>اوزاكناو صف>ا!اترذع

 لهمتملا قباس || 3 00 * الم تدحو اوناف ل

 كادعات كايطنف ناو داو> # زربم ءنضف 3 0 0

 لحكم يذقابز ويع نوفج * يذقلا لد 2 نان اطا اب كلام
 0 نسيانك اماذا تيوه » ىذلاب فم تف ي 0 طاامو

 لكوت مل نخل ار سوه #3 كا

 مهد يدشن لاق 0 نإ لاخلا 320 لاق دل نضلاو ء ا طاا هددو ه ري يف ريب زلأ لاو

 نازح" رمع امن يف ثار د اهو: ذ زوحم ن ؛|

| 

 نوس ند دوعإ يل | ىلع ودغل »+ ردع نوت نه ل حمص 0

 # رم 13 وا رفنإ قدح #

 يعرب كابو رس ن 3 ادد لاق ريهز نيدمحأ انادح الاق عك وو لع نا ندحلا ( ينربخأ )

 نك 3 كيع نعع ةنراح ن , ناك نع سيؤوا ينأ نبا ْن اا اثدح لاق ةزاحا ءاللعلا نأ ن أ

 نذاتس اف زيزءلا دنع اا را دع قا دبع 1 ببن نع دان زلا نأ ن 1

 ف رههناف هن لت وهو نافع نب نامع نور نب هللا دنع هدنع هل لاقو تيا هدرؤ هياع

 رمعأ لاقف تاسبالا عنص اعر هحالضيف ناكو نايضغ



 ( مح )

 هقفلا لها نم نوع ناكو نحر دعو نوع اهدحا ناوذ ا هللا دنع نب هللا دعإو هداف |

 ا عاش ناكو لاقو هنع 60 * ءارالاب لوقي ناكو ند

 اود رملا لوش ام فر ,افأ كش ريغ قى راق ا

 نيران نوكولا لو + روح داو. نضل در
 انينم ْؤملا ءامد تم رح # لال> همد نء و. اولاقو

  نيييسنب مكمل آلا نب ناورم نب دمم يتأف جالا هباطو بره مزه اءلفثحشالا نبا عم جرخوا
 أ لات كيخأ ينبا ا فك هل لاقف دمحم نب نسل سعود ب ؛ نا و م هيئبأ همزاأو هنماف |

 بخص هتءاع نأو بتع هلع تدق نأو بدبح هنأ نا يناف نا لقلت نزلا ديعاماأ

 ئدصالا هبتانمو هك كلذ قيم هع لزب يف زيزملا دبع نب ر < مزلو هكرت مث بضغ هتبحاص ناو

 ريرج لوقي نوعلو هما نع كذا لفوت يلا

 ينهز يهم دق ينا كنامز اذه هتمامح ي > رحلا 'ئراقلا اهي أ

 نرةيف دوفصملاك باب لا يدل ينأ * هقاآل 89 انتغلح خابأ

 و ازا د طيش اباضفو هيوذأ ةهابن هل ن كن رف نح < رلا دع امور رج رابخأ يف يأ هرب

 رم ع م تت ا وهو ثردحلاو هقفلا مع تور نينا: ءاهةفلأ هوحو 20 هلنأ كييمك ا
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 ةمراادعب ردد ا رنبزلا نب هولمعو قيدصلا ر 2 | نب دمت نب مساقلا مهو ةئيدملا لها
68 

 0 هللأ هلع نب 0 بلاس : ثرحلا نبا |

 نب لم ةباحصلا هوحو نم ةعامج نع يور دقو 9000 هللا كيبع ناككواب نب ناماسو تا

 | اه عاراع نماهريغودانزلاينأ ن ؛اويرهزلا هنعيوروةربرهينأو همم دوعاسم نب هللا دعو سابع

 يدعو هلل اهعان”دح لاق عك و فلج ند (ىرخا)هراؤيو همدشا سا.عنب هللا دع ناكو

 ناك لاق ىردز لأ ن عروعم نعد نبدا انثمح لاقد#ت نب سنو لاق ينأ انث دح لاق لمنح

 ! لاق ءالملا يبأ نب يعرحلا ) قريعارلا 2 را ناكف ساع نال فاعاب هللا تع ها 1

 ا 0 لاق يره زلا باهش نبانع 3 ن كاللام 0 ءن سا ندم 3 ءراك نيود زر ءأ | ْ

 كئكذلع لوقف هّتيراح لاس ناكداو حاملا ءاملا قاس . كنك نا 0 ةيع نهللأ دنع ن هللا دبع

 رحم نع قازرلا دنع امد لاق 0 نبهللا دنع نيد# انثدح. لاق عكو يرحل شمعألا ا

 دقات دح لاق عكو ( ينريزا) محدحا هللا دمع ن.هللا دنع روح ةعنرأ و لاق يّنهزلا نع

 كيمع تع هَل امل 0 يش معلا دو ل جد لاق ي مهزاا نع ةئيع نبا نع - نبدماح 1 لآق 1

 رم عسا مليناك ترص ةرملاقؤ ىداولا يف تهقوف باعشلا نم بعشيف د تنك ين أك هللا .هبع هللا

 نبىلع نع ةشيع نبانع يديملا انثدح لاق يسوم نيرعشب ينثدحلاق عبكو ( يرحل نع ملا
 ةنتع3ت هللادمع نهللا كينع رم نع ليتل كوه و رملا دبع رع 37 لاق ناعد> نةائم دز

 نبا وقعا ع + ينثدح لاق مون رلأ دع ىن ده أ ان دع لاق عكو ( ىنربذا ) ةيذب

 هللا دنع نيهللا هينع ناكول زيزءلا دنع نبرمع لاق لاق هلل دبع نإةز#*© نع يره .,محرلأ دع
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 ) نما -_-- يفاغالا تت 1 3



 سس ع 3 3 ِِء :

 مد كيعمم لوصح أضلا ىلا و كيعم للم ةأيسلا كيعيم تاوصا 0

 هريخ يف نيس> لاق هينا نع قاحسأ نب دا نع يم نب نيسللا وه ىهزالا يلا نبا ( ينرخا )|

 | هنأ 5 كلوش الحر 0 دقو كمعم ىلاو لاق تتاكللا ساو نع جدخ ب ليعهسأ نع هإ طفللاو !

 : ١ كلاسملاو 0 ىقارألا هب هكيعضص 0 ةعي سس أمف ناَشأاو 2 0 وا نوصد ةعبس عت 0 نا ٍ

 لد نوصحلا كالت حق كا اممم نك 1 ةعيس ثءنص دقل هللاو لاقف طق اهلا لصوي !ٍ

 لاق اهنعأ

 3 ال 0 0 #* اهراد ة همدعل تاعش 06 ِْ

 2 0 ةلبع 0 8 »# ْىنن اتش 0 'رءاعل ع

 #* لح م بكرلا نأ ةرإاه عدو *و

 كيعم ند ىورب نه سانلا نمو

 اهحش وم قاف ةناصقح#و د عمجا 6-0 !| الل 0 غش

 يماكت ءاوكلاب هلع راداب يو # ف قد ندَحلا نيدلعت ول#و

 5 اهراخاو انوه الا 07 ةينسل 0

 وص 6.٠

 حبلا ا رفلاكشو نم تدك دقل * اهنراد ةمثعب تاعش نيل يرمعل

 حيمص تابثلا يف يناسسحبو # هلع ود غا ُ مع حورا

 قمن دقلا عزج 0 قمح حب ءلاو هئعرم» و هوند قارفلا كشوو تدعن تاعش لبواعلا نم هضو سم

 للف رعسلا ىرحم ف ره اب 13 ف فيفخ ل ءانغلاو هيقفلا ةيع نب هللا دبع نب هللا دينعل

 حرس 00 اا تدعو 9 0 سنوب ةياور

 3 هناك بلل[ دع 1 هللا كيبع ع 0

 نب موز نب راق نب خ معلمش لب تديح نإ ل دوعو 0 2000-- وه

 ىردنلا دوعسم 0 هللأ دم 6و دوعسم ن ١ هم غو مث 5 هدادعو شا ١رث نه هلمهز يق! ءافاد يف وهو

 9 ممدو هيلع هللأ ين“ يي :!اب هيد هم ل نازخا مو ه.اع هللا ىل- هللا لوسر بحاضص

 2 نايل 000 ا ع ع نارك ل لهاك ن ةلهاص

 ب
 باطخلا ن مح  هإ عرش و ا الحر هللا ديع نإ 37 كح ع 3 هللا لل هع هنمأ ناك نيمردلا



 تك تا امم
 ديب. لي تلح

 تاه 3

 ( مآل

 نسوحألا اهانأف ديزي ىلإ ةدفولا ادار ةمأ 2 51 دإ مهاوي كنف
 ” ينم الإ سكف التضف ناك ه1 را اا

 قازجأ قدوم هاو لع اع نادل قصلع هرقل مالم
 نايضعلا يف تحل تبهشنا اذاو # ةعيطم ماذملا يف كتسأر ىلام

 نارخبلا يف كلم ةحاللا قم 8 ءداؤش كيم كح اذا
 يفادعأ ىل قاف دءانالا تف ا © _ىتعم يلو ةنكساع كنك نا

 نامظلا لعل تاردتلا لثم“ + هال :كارتالجو لف

 ناوحالا نم يتا> ىلع انك * اناها نم نينطاقل لوقا دقلو

 نايرت 5 يمسح ىوولا ىربو « .ةرج يداؤف ىلع 0

 ناس اه تفل كاف 6 اك 2 ناصف

 ناكم لكب تلزأ تحبهم نم * اهلا اهنع ربصلا عيطتسا ال

 تدسدف غايم لك هيدل غابو 52 5 هيلع مدق |. فدع ىلا جرش هع زج هيلغ مث لاق

 ا لاسر ضمأ لاو كالدب 3 مداخلا رخأف 6 ماا هل> د أ اع هلام هتطعأو 0 ةنكلاش هيلا |

 تكب ضوحالا ةيراخلا ت 7-50 ع ف اهار 01 راحو ضوخالا ل 2 ا

 اه ل كبس هيحاص كل وكشب اتم دحاو لك لعحو هيلع دعتف ى مرك هل ىف ترعاولا 0

 : مه اذإ 6-_ هدو أم نر نأ ريغ ن م ممالك عمسإ ديزيو ردع الإ ناندع 0 مى قوشلا

1 

1 ْ 

 د كا
 لاب ىلعدتم لّزأ غنم بح نم * لايلبو مه قيداؤَف ىدا 0
 لاس لع وحلا امو يدق < لو_ءدا ىاتلادع نو شا 0

 كال تيسماام 2٠ 5 < ةضئخانءضامولس د6 س
 ! ىلاصوأ حورلا ينم قرافي تح * ينكس ١ كاسنا ال هللا هللاو 1

 لام ىفو<لهأ ىف 1002 هتتاوئىساقمدتلاب دار لاقف
 ع

 ناقد :ايل يف امكنيب يرج ناكامع يناربخأ لاقف اهب اعدو ديزي هذخأف جرخو اهعدو من
 لاق ص و> أب اه + ديت هل لاَمُف هعمس است ءايشا ريغ الو افرحام ري مم هالاق ام ءادشنأو ارو

 ىينموملا ريعأاي هللاو ىا

 مرطضي راثلا لم ه عاو لا نيب #* فراطم ريغ اديلت ًاديدش 2

 نينم ؤملا 2 لاف هتح |[ لاَقف

 ميو حورلا نيب قرطي لهف * ىدسح يف حورلاك ىرج ًاذيدش اخ

 ١٠١ اهب فرصناو ةن ةنكش ةلصا هلصوو كل /يهف صوحأإ اهدخ انيدع أح نافصت ا دياز لاق

 تبدا 2م ًانع ىااتلا رقأ نة وهو دال لأ ةيراحابو



 تاوهش يدوف حدملاق ي ع تدي لاه كح لاق ءاللعلا ىنا نب ىم را (ينربخأ )يطسولب

 مف لاقو دعو أمف وا هد قب 3 نا زيزعلا دبع نب 5

 قاب الاو رايدلا. ىو 0 الاب هدب نام را كاذكو

 اذهب اهف 5 ا ويلا دبع نب ركربأ ١ مف حدم ةديدصت لاقو هلزن» لخدو صوحالا .ماقف

 تخدم ةديصق تاقكلثم 1 ثنا 0 تاوهش ي موم هل لاقف هلع حرخو هليعل بلا 5

 تك ملا ند مل .صودالا هل لاَقف كتديصق ىف هتاعحو مف تدب و تقرسف ريمالا اف

 لاَقُف هموق 6 82 اا اع هاف رت ديمال وه كل الو ىل تسلا 0

 ل ا 1 زل ل يلغا نامزلا حل اشك 3١+
 ناب دالك كوسا قى هوس 1 هذي نام رد

 دعب نيادحا باتك نم(تخسو ) ًارجح 0 رحب مق تاوهش يسوم تكتف لاق
 ءردشلال ةق تكدشأ العوضوم وهو رعشلا اذهيف امرك ذ ىلا ةمالس عم صوخحالا ريذ ىتشسمدلا 1

 هنأ ىلعدمثي هف نيب ديا وتلاو صوحالا طع هش ال فيخعس طاش رعش صوخالا 9 تن وبنملا

 (لاق) ةدهعلا ءوس نم هيف ام ىلع همضوم يف هترك ذ ىنكلو اط لما ال طال ةضقإو كح
 سانلا 0 ه ةماللس ةئئدملاب تناك لاق' يززملا د 0 :”دح لاق راكب. نب ريبزلا ام نيا

 نم رلاديعناكو رع /|تااقو نايك تورو ل ا رقلاتأ رثدق اة "لامع 7 ا

 تذصو ص و> الات ةلعف هانإ اجادشانس ورعشلا امايوريف املا نافلتح 3 صوحالاو نأ 0 نا

 كلذ نم هنطظ اع ابل ضرع ندا دبع اهل لاقف نم رلا ددع نع

 بيصأ .مكشيدح يف ىلامو *-.ليل> ىلعكنم لابقالاىرا

 بينما مكنود بحلا ا #* يداؤف هقلع هللا ند ةتراحاف |

 بواقلا ي . شعلا ذل #١ اهاوه 2 اهملت ال لاح

 0 | املف ءاطعأو 3 و ةيواعمز ديزل احدت جرخو ناسح ناك نع برضأف لاق ؛

 ا تار 0 ةأآرمال ةئيدملا امفلخ ةبراح لاق يعامو لاق ةدعيصأ ىدنَع نيئمؤملا ا هل لاق |

 7 11 لسراف راك فو سقلا ردزل الإ نوكن نأ حاضت: الو مهاتعاو ميلك او. نانلا لمعأ ظ
 0 دسيع مدقو هدلع نه عم ل ىلع اماضفو اهظعامق وم هنم تعفوف هيلإ تامحو هل تءرتشاف

 كلل ال ىلإ 20 00375 ىويماوخو مراد باب لع دعاق وهو ضوتالاب رق ةقاذملا
 ان راش ع أ نم ىقال * ا بحلا نديم اب

 نو مو ردنا سكب الإ < ىتنب ف١ بلا هنأ

 احوتفم هركب امو هنع * اًقلغم هبدعب ام
. 

 احيرلاو مشكلا امم لاش »+ هدنع ت>ح.ص أ نم اه زاعدق

 ,راصو
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 احور# كتم اق نعو * يوولا 0 هللا هف.اخ

 20112  لسلاا اول ل ا 1



 ديزي نب ديلولا |

 م: ر افنالا معقم يع بما وهو شكل وص اج. ْ

5 06 

 0 ما نِبحتساو ةشئاع ٠ نإ | داحاف لاق ضديح ةباور 6 رم :.ااب عرسه ةمشااع ند ءانفلا

 لوجأاب ةعئاع نيا لاقت ةلس, كءاض تنش دسم هل لاق داع انا ير نك لاكش 2 ىلإ
 م 2

 ف | مأ ىناصن 3 تامل ناك !| 70 كتملعال نيئم ْؤملا 0 اع ُِق 2 00 كنا الول هللأو

 تاق وه امو لاَقف 0 3 هيف 9 هلع هاف هتسنأف

 عجرم عارذلايفمشوحال اك * عب تمالماب يلا لا ن ا
 لدي ام 0 ريكا دهون نم ديس هللاو :تنا لاقو ديلولا هنحّساف هايا ل ديعمأب تاه لاف

 مهاربا نب دسم ١ ىنربخا ) هل ةقيقح ال ديما لودنم توصلا اذه نا نم دامح ه رك دام نأ لك

 3عدشل هثعرأ مث هل ع َِق 0 كك ددلا تدنع لاق ينغملا ءاللعلا يبأ 56 د لاق ضن رق ْ

 ينام ع يرءشلو * يتاح ون نال

 ة”نوحار هبلاو نوريشب اذو لعو ن كائر طنا اذكهو لوو ةرتملا كولملا لوقت اذكعدللاو نسحا لاقذ

 ظ مرد“ فال 6 ريشعإ ىل سمو هن دعا دبعأ ءانغلا ةشيحاو لاخلا لكاش ا رابتدالا دحأأب 50

 | لاطرأ هئس ترسو تناتع كين هاهم 2 0 00 لعمفو هيدعاف هداعتسأ مث الطر برشو

 ظ ع
 هدءالو كلذ ليفىؤورامو نكس را ا ىرذ 1 !افو معيد ال هرمدنعل ل

 دمحم ( رك د دقو )هل ح اصل رجا و لحد دقي انا را يراسل عاد ىطعا

 ل اممم يحتل كلام صارج تب ع صسماب م تعيس

 ١ دضتعملا ىتغ دقو ءالعلا نا , دجا رضخهتا يناحشولا لهس نب 0 نع تاكل نمل

 ْ دمحا| أاه>رم 6-3 ةضصقلا حشا وهني هليعإ لاملا د هل ناو 3 اذو ف توصلا اذه

 م7 2 وهو ثتثوص امو 2

 تاع الا با نم ءافشو * العب كل ارفعخ هللا لعح

 باوك نر 1 قر

 هنأ كباتعم دك هسا نع داو 5و رمصتلا لوا ليقت فذ كعمل ءانغلاو صروح الز رعشلا أ

 ظناف * يعوق ةدللوا نياومت ذإ

 2 هنأو كيعم ك ل ودم

 2020510000 ا اذ#ذآذآذآذآذآذ ذآ ذ ذ ذ 1 ذ ذ 1 125 1 1 1 12 21 1 1 1 1 1 1 1 121202 121 1212 1212 2ز 2 2ز 2 ز 2 ز 2 ذة ذة ز1 ز 2 ز 2 ذة 2ة2زة2زة2زةزةزةزةزةزةز زيزي

 راثآلاو- موسرلا قبو ىلع هي الإ بغي نامزلا كاذكو
 ساو رثذو قحسا : نءىطس ولا رخل رو | قالاط ا ليقت بفم.يج ديعأ ءانغلاو صوجالل نعل

 ف لعمر فيح سايعلا نب هللا بعل ةبق 9 يماشطا ن كو يداولا ر# و 7 نيثوص هيف نا



 (م84)

 يو رخانشنلا نيذه عمن اون ونحملل هنالقو ديز كا ليه نب ورهحأ وعملا ؛

 عنصا فك ةوعدىليا لآ ايف * اهبالطو امح يبق ا

 عماوت رمتسا ثيح ةيردوق #* اقلعم داؤفلا يف امامز ناك

 نأ هما : ء قحسا نب دامح رك ذ دقو نطش ولا ي را حلا كو ليش فيقخ ديعمل ءانغلاو

 ارنا دياز نءا لع 0 ء يلكلا نبا 5 2[ همنا م هنأو كيعم ىلا لاودعتم توصلا اذه

 'عيرتم قلاب ىلبا كا ن 5 ىنغف * للدتاا اذه ضع الامم مطافأ * ىف رئاخ سيئا نع دا

 4 ا اكلاو دنز نإ كيعدس نب ورم 9200 0

 نأ كرك نب هللا" ل نب ل. ان ارنا دبع تب لإقن نب ورم نإ دبز لب ديلح نب هرج وه

 وعلا هاهو روع يف تك نك دعسو بااغ نإ يأول نب 0 ىدع نإ حازر

 كيلع نسلق 5 ردح 0 لاه م فدر 0 ءارح نا مو هيلع هللا ىص هللا لوسر مم أوناك ن 1 ذل

 فاين :”دح لاق قحسانب دا انثدحلاق رع دالا فان ا( ينخأ ) (1) ديشوا قيد وا ينال

 لكنا وناكو نيتغمالاموي د2 ديلولا نعاَح لاق نيكسم ىنا نع نايفس نب , ميطا ينندح لاق

 وهو نسحاف ها ٠ ْْع مْ دلع هب مرو هانأ هدثاق وهامو لاق هيف نغف ًارعش

 / ٠

 | ةبسول
 يناممسصأ 5 نم نإ نايقساو يناللع

 َّك اوريقلا تارت وأ ان اريك حسلا دارو

 يناقش جيم 0 3 نإ 0 ساكلا يف

 يناينغ ىرعشبو * يلاح ون قنالاط *
 ىناثمب نايدماَو انت قانوب نافلخا د

 نابسشلاب يطا_ءتي # عيبر ساكلا اهيا

 يناسلو ىلحر نيد # تبرد ناكلا امحو

 فاح رو 5 رد> ىلع ف هللأ اح هللأ لوسر 8 اوناك ن ,ذلا ةريشعلا 2 وهوهل رف و )1(

 1 ا أدح أ دعص سو هيلع هلا ي مس يبا 00 لع قل ما لا ءارحت ثا لاقف مهب

| 

0 

 لع دكا يلا اق" نيدنمؤملا ا لاق دما ةشئاع نبال لاقذ ةشئاع نباو ديم 01

 نادوشو قيدصو يأ الا كدع سشنلف 0 هناز 2 | نكسا لاقو فج رو 0م و

 و ١١ قيرط نك يراخيلا هاور



 ( م*)

 يشثعالا ريق لاق 00 ىنأ ا ناماس نإ امم 1 0 لاق 6-0 نإ ىلع نب ُى 3

 ةراتنودتلاو هصوهدنع اوبرسشف هربق ىلا اوحر ا ا نا ل513 | اذاؤ 3 نو هدوم ش

 لأ لاق 1 ا ىققوتلا ن ناماس 8 ىلع 0 لاق ىدسالا| 2 ) 0 ( حادقالا

 دع راف وا * اف لوغي ى 9 0 يو حوف ترق الع

 ءائه |ولاق د ريق كا 1 تاقديلا اوراشأو كاد ا ولف 2 0 - ام أ أولاقى ءعالا هل 0 هير ك :

 كا اتفلا ل ا ولاَقِف اطر 0 01000- و مو بطر وطه اذا هربق ىلإ 8 0 ملا هل 3 2 | هدب 5

 0 ل -8 4 اع ه و 50 4م 1 راص 0 0 هه ريق 1 كود

 ل 0 0 020 ل ع

| 
 مولا ند دقل هل ليقف هفاطعأ يف رظنيءآرو 1 هتمحاو 7# ل 2 عدو هريس

 ع . 00 رع 0 دمج داع لأن 3 3 0 كلذ ىنعنع امو لاف 0 :

 هللاو نوط هننم تاكو لأث يدار 1 ىنغم دابع وبأو * مثال م 0 عدو هر ظ

 ملاق الو 0 هيشغلا نال 0 رده 3 ىلا“ ناعيش هيث علا نأ ردقب ال تود 0 كف

 أ

 اة هغلب كا مالاس نب لن كان ذب ينربخاف 3 لاق د اع انأاي 0 5 8 كعب 6 :

 ىنَع 9 02 لماح 1 ناعرش الو موءهم ةيمْعل ال 01 01 0 كيسم 0 لات 0 نب 3

 ليدابلا ريك ر ةكطتتملاو- تلف دعلاو
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 لئاط رك لاو ل اع يرهصتس تدل

 ىلا ابسر ئدودل #3 علابم لوسر لد

 بدسالا وا ليش هيشو ساوبو قحسأ ع يلطعسولا 6 ُق ةبأم سلات ليش تد مد اذه كيعم 0

 مهنا ىمسملا توصلا اهنمو # ك5 لهاا نا لاق هيلا
 في ' وض

 انوز_حلا مسالا مام * لجرك ذننم باقلا اذ جاه

 انونح داّوفلا تداز ةرظن .* املا ترظن ذا تيدلا ةلبل
 ركل 3 رضا ليفت ىلإ نادل 5و يلعس ولا لوأ لاق“ دم ءانملاو راهن كيتا

 ينغةسأف را هللا َّق ناسا نإ ليعمسأ ا 0 دقو ادع ند هيف كد هنأ يعاشطأ

 انهه اهداعا نع

 ©« / و

 كي ماما ند

 عدل "لق 1 الا ىءانلا امو 3 حوت راس ثيح ليل عب ا



 0 اا

 ا ل ةمانع) كس لود # امان يأ دق ةناع 92

 نال 0 كا ا هللاو كان ىند رعشأ 0 أو وطه لاقو ضرالا 0

 3 نعيدع لب مييطا نع ىلدوملا قد اد . وقل ١ قحما 2 5 ىنادح لاق عبو ) ىنادح (

 + سل هارب ماقملا ت اطاق ا اذ 0 تدا ل لاق لاق ب 0 0 كامم ن 5ك ةيوار لا دا

 هيد شاق هلأ ت َتاَضَو يتح ارعش

 الح رلا ةمالملا يلوو كده شلابو ءافو ا هلل 1 أ

 ءااو ٠ الاعحام ثردح 56 5 ةماللس هندإق ر علا »*

 هغوب دم 6 3 قاطعاو "لاح .ينا 01 لب اللا كَ 1 26 كَ لعءحام ك تدَح يلا ل لاق

 ا( يفوح ا مح ةقان 0 اهف امع عد نأ كابإ اقر

 الهم يبغم نم مرعدلا» ف ناو الخ كو ناو 2ك

 هر دق يف عفرالا طق [دخا تمت ءلا ةحانصاذه | ولاقو هش ر ىلع هودضر 5 اغ ١ رث هريذ غابف

| 

 | افلا نإ طع لا لاو هن قرم اندجت الق يرمز ا نامل
 أ هتديصَب هدد دقو ملسو هيلع هللا ىلص يِ هلا ىلا د ذو هل لا ةمالل 8

 او 1

 : اني ماس ا(١)داع امكداعو * انضر ةلل كاع نهاتعل 1

 ادد اه ورا رو تحت ع اعإو ءايستلا قدعنم كاذ و
 .هتقانل كوشي اهفو

 ادمم روزت يتح افح نم الو * ةلالكنم 20 :
 امل ل0 ا دأ ذأ  ر تكذو نورالاب ىزي ق

 ادب داون . م ىتاتو يحارت # كاعد باب دنع ىخانسأم 8

 نع كان هنا | ولاق سال اذ 0 عكيحاص تدرأ لاق اا كك اة هل ولاق مماع درو احلف ١

 0 ارح ن. نافس ور] لاثق ىهامو لاق قثاوم كلو قذر كب 2 00

 0 ايس رع ديفا لع ان هيلا نأ نيل لاق زامقلا لاق اذام مث هتك رئامو انزلا ينكرت دقل لاق

 ىل ترقب دق ةبايص ىلا عجر | هوأ لاق رجلا | ولاق اذام مث تندا الو تندم 0 / اولاق اذام مث

 وهو نحب لاق وه امو 0 م ري> يف كل له ناقته لاقف ابر تعا زمانا

 هللا ماعلا ريضرام راغسو هذه كتند كرإب ىلا عجرب 1 نوشيأب ككسإتا هادم : نالا

 اال والا 1-1 5 لاف ايي لع رهظ ن اونافا> كل كل

 هل اوممحاف هرعشن برعلا نارين ا 21 3 نكا هللاو يدغالا اذه شإرأ

 ا 93 ريعل هب يم ره وفم عاقب 6 اف هدا يلا قاطن و اهدؤا فاول مف لي ند 0

 تالاكتبو ووو )١(



)8( 

 هت ءانغ تاسالا هذه يف * هانمدقام ىلع هلق يذلا رب ا 2 5

 تس
 هقراب كشارو وفل ير الاو * 0 نيسلا ناف ىنيبف

 ههاس دعت قوكت نا الو# ١ ةكيد ف ركن نأ كتل د اذ و

 هقراطوداغ سائلا روما كاذك * ةقلاط :كناف ينيب انراح ايو
 أ عماج نبال هبفو قحسا نع رصنبلا ىرجم يف قاطم ليقث فيفخ يلذولل ءانغلاو ىثعالل رعشلا |

 عش ف كشب ال يلع ولاب ل ا.ه فيفخ حسيلفل هفو يكاشطلا لاق يماشطأ نع رسصنب :لاب لقت ىتاث

 فيقلان أ ر هاط نب هللا دبع هللا دع 0 حرس نذل قاثا ليقثلا نأ ش * رك ذو هلانغ

 ءانعمس ام ىلع نامزلا اذه يف يني توصلا اذهو رهاأط نب هلا دبع هال حياف للا توما قاكأ

 هقماوو كاذك انف هقومومو * هقداص كنافيعود اير ل

 _ قاب ينتج ىفوكتالأالو «اةكدد افا تنك كا مو
 ينأ نب راو يتتبع لاك نيرقتالا نامت نا ىلع( ىرخأ )اذه رع هل حالا رود يف ريغ هي
 0 نب كللملا دبع ىلع لط> الا لخد لاق ةديبع 5 نكت نب دوعس ل 2 نا ن”دح لاق ةعارش

 | لطخالا كان يمشايلاق ءآر املف يبعشلا هدسنعو قولخو انعاب خيضتو ارح برش دقو ناورم
 لوب نع لاق وش يل ىمسلا هل كاتم

 مولئثلم هعاقرب اه را * ةبورق اهائفصتلظنتو

 0 عحابر مف تحف 8< اهل ادز مك الار تدوس ذك

 ١ هللاو رعشأ هل” تاق“ ها تناك ا 1 كر لاق يعش اي اذه لثع, تعمس لطخالا لاَقذ

 لورق ىدلا 7
 اماركك ابرد د هحازب تديص #* لح : لجح  قئاع 000

 اماكرلا ليت كيل عك * ايالعأناا "نع نادع .يتاللا نم
 |! سودق سودق لاقف هيلع نب سق ىنب ىثعأ يذعالا تلق اذه لوش نمو 0 و لطخالا لاف

 ءبأ تدع لاق يعارطا دنع نب داع ( قرح و بلصلا قو اسي ءارسعلا نايا زل ١
 نع يتعلا نع ىنالغلا مدس نال ل ةدبع يأ ا

 ىضضلا ديعس نأ رفعح ن نع ديلولا نب هللا دبع نع هب د نع دامح نع تاي 000 80 هبا

 ىدفتأ يناعدف يدغتب -- لاق هرعش نم عسل ي ىمشلا لا ةفوكلا || لط الا مدق اعيمح 0

 | يلدشأ كرعش نه عمس 1 نأ 00 او كتداح ام لاقف ّ كف هيلا ىناعدف بارشلا عض وذ هت ترياق

 هلوق يلا يم اود © موعزو انلبح ةماعأ تمرد هلو

 7-5 ما اهحاير مشف تحفن * 00 اذاف

 لاق كالام ن1: كح ا 5 تاق تريلا ذم ةارعشلا تانم أ لطخالا كان يعش اي لاقف
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 ىدنع مألوف كك يل وورغملا ريسألا اذه يل به هل لاقف يلكلا 1 حرش ءان ءاخ لاق[

 ١ كاقةعاسإا ىنبلخو ةسحمشفان ىنيطمت نأ لَك هناض ماع نو نا - لاقو كو كنار [ ىح |

 ا يغءوام < ةةثأ اظعاف ٍ

 يد كل تم هو ىذلا ريسألا لإ :

 ا عمم نب يحب ند لاق خي. ل 3 ناماس اعيديحا تف دير ل ساي ءا' نت دبع نع ةيالع ن ( ضد )

 ا لاقفهن زباح الع 1-افهحدتما ادقو يسخعلا وسلا ع ينألاق املا نيا د 0 + نا

 | نم اءاق ارينعواللا> ةءامدخمو انه د لاق 1 ءااعع فاض عشا ظل نكت ونيعاب د ع 0

 قاتم لتس اف يدع الا وعم شل ب هو يذلا نا ي كا مل غلب
6 

 ا

 1 ثعب أ يرش ىلا

 2 هقحلب ٍش ءرلأ يف ىلكلا لبسزاف ىضم دف لاهو و هوح

 ما او نان ءلاقكتر 0 لاقف ىنر جاهل لاف ةناللع نب ة.ةاع ىلاف هعمام ىلع 5 ها سماع ينين دال

 نع اهل رج امك لاق قي لاق ليفطلا ن صاع ىناذ ال لاق تولد مو لاق مي لاق
 سالاو نحلا

 1 112 ىف هنأو نب نأ لاق كرا نم قرح كو و لاق لاق توملا نمو لاق من لاق

 7 ةيفلعلاةف ةعاعام -و ضاع حد توملا نم ىف 0 هقكل ا ا 35 الالاقف ةيدلا كلهأ ىلإ ا

 هل و3 نم هءاعا دعأ “ يشب ةمقاع جمملو ىلكلا لاق هانإ هنت لععأت كدا رآ يذلا تكلم

 1 ا نكس يفرغ مكتاراحو 7 م١ - : وطب ءاللم ىثملا ف نوت

 ١ صضاعو ةمقلعو يشعالا رابخ اواننأ راح اذه لفت نحا ا, ذاكناك نا هللا هنءللاقو هيدي ةمقاع رف
 ع

1 

 ١ و يسحا ةتاملوا عكر م راز نبةعمر 3 0 قا وهةزيعولاق نا در نم ُ 0 نه 3 ره 0 جوز 1

 امف لاقو اهةلطف اهقاخ

ءاوو كانك انفةقومومو نب ةممذ ريغجرغلا ناصح يدب
 هق

 هاذ كام لاو سا, ءانق أ قثاذ- يناف موق يتف وذو
 ارذلا لاواعلا نازهنايشو * حكنم كم وق نايتف ىف ناكدقل

 ام ١١ ناف ينيك
0-300 
 هقراب كبسأ وف ىو 31 #* اصحلا نه ريخ

 هش ام ىدنع كد قول ثأالو ان ةطيد ووك ناي ةلعالا دامو

 هقراطو داغ سانلار ومأكا ذك * هةلاطكناف نسب انراحايو

 ّ 2 د لاهي مانا ايعلا نب دمج (ينربخ ا )ىلاعت هللا ءاش نا اءمارق انمربخ ىف ةحورمشم يا: ْ

 ْآ ىثعالا: نأ هباحصأ نه هريغو لضفملا ن نع نا 1 بيبح نب د يف . لي لاق هللا يدع |

 مهاربا ن يجول 50 لاق ةيش نر اك لاف يرهوملا زيزعلا دلع نب ديم | 0 ) !

 | يثعالادنعتناكق الط ةياهاجلا قاللط لاق ىروثلا نا.ف-نع ديس نب كرامملا امثدح لاق رحلا نبا

 كاقف اعلام اولاقو مول رشق ايد ركن اق دارس
 ةقراطو دلظ صاكا ووماالاذك .« هفلاط كاف قبب انراح انأ

 دبع نا دويصلا د.ع انثدح لاق رمع ادنصح لاه بع]ا ( لوي (م دهام ليم تايبالا 1 ل

 قاط هل اولاقف ىثعالا موقد >أ لاق هل خا ف قولا نا اندح لاق ثراوأ 8

 قاب ١ ناخا
 هقراطوداغسانلارومأ كاذك # ه.. ةلاط كناف

 لاقف كارما 3

 مسح مصل

1 

 إ

 إ



 ٍِآ ثا دق روز الا ىثعالا :ر عش اق وعم ةدحاو تدشف قفا َُكأ اهلعل ّ 2 ةدحاوب .سيشف ىلع|

 | تحوز ليقف اهنع لايف كللذ نك لان يرذالاب بيشف ةبالف ت>وز اولاقف اذهام كاَقف هللا هب ْ

 ا لاق .ىديزملا سايعلا نإ 0 نرخ اء ند>وز َىَح 5 ةد>او ةدحاو تدل لاز ف !

 لاقف د 0 ىشالااغ

 هدع ب ماركلا نم اكدلو -* مهتم تلق مارا نوشلا ْ

 هني لاا يت ا :

 0 ءاحيوم لعل ل || 4 كفلاق كوع هم فرشأ | كال ال ىلخت || لاَقف تاك ند ماك ءالؤهو لا كك ِ

 يفعل راو أرفن مهم 0 ينعالا موك تاب دو موق لع ا 5 ةناع ا اكم ناكو هانأ 9

 لاف حل هذه ءا 3 ' :بحاضص قاسفلا ءايداع ٠ نب لاوعدلا ب محيرش 55 َىد ءاحمت هق - وعم ٍ

 ىتعالا هأذ مو ىس علا حرش رف قابالاد

 كا 5 مويا كلايح ُى رافطا :دقلا كعل لا ينكرتتالا عرش

 ندع ىلا هاشا نييام تلج دق

 مههوأو ادع مو*ر ناكف 1

 هلد 7 داح هوراطختساام 6

 ىرام لاو ننال سلو

 يراكنا ريغ ف ردع كوبا اد

 ىراضلا ها 6 الا يو

 رارح ليالا عيزهك لفحج ىف * هب مالا فاط ذا لاو.سلاك نك |

 .راح عماس يلاف ءاسثتام لق * هل لاقق فدخ قطخ ةهماس ذأ

 0 طخ ام مف امو ريحاف * اهيا تنا لكتو.ردغ لاقت

 اح علام يلإ كريسسا لقا :* هل لاق مث ليوط ريغ كشف

 6 تا نسيَو جير 0 + 4 ترفط ناةديقش فوسو

 داموا اذاَتأ اظفاحو * او مه .ىهاذ ايدل ندرتمالا

 راخب اهيف هدعو نكي ملو * اهب ببال ى هعاردا ناك

 لاقيو ما قنا ءانثف هام ءاردأ ءايداع ن

 يفناكو أ امالغ هلي 00 را دخحاف لاوسلا هنم ندحعتو هنم اهذخايل ناحل 9 يأت 1 ثول

 | عاردالا هنلا مس و كارلا يلو كن 1 تكف ناذاعاف ىلا" ع عاردالا تمل ل اما لاقف ديصلا |

 نا لاق ني> اريرح نا لايف نيتءطق ةياعتف تع لاب مالقلا 0 زيا تاطت“

 لا اومملا دولار ع نإ سكاف ور ا ناكو لاق

 ملاظ نبأ فيس برت لو تب رض 00 يف 5 وغر يلا ف

 كلذ قى كاوا لاَ 0 هده 2 عا

 تدك ماوقا مدام اذا د 01دك اهمدي تءوفو

 ا لاوهمساب دو 3 ال ناباموب عدم و

 تم.شسا تزذش اك ماع 2-ان اهضاب داع كازا



 0 رو دقو ا 5 لز داق ي ىدعألا ل 0 ؛|اي تااّقف قاا هل انفاق ه ا رق !ونسحأف ءاملا لها

 لدخاو قل لوقأ ام فلا موهعضوالا 3 ءوف 5 مهتفرالا 7 هوو حدم ملدا معز ب نع ءامالهأ

 0 هللا وف كيبأ يذربو قزلاو ةقانلا هذه هن .السرأف راخلا ضف دع: رج نم قفز فا

 كيل املا هب كمؤرب ارعش كيف ناوقيل نيتدربلاف هيفطع ىلا 0 هف و>يف رمخاو مانسلاو دنكلا ظ

 هةضح هتع :ىلع لذ د اءاكف ل لب الو م جرو لخديب لآ ةأف 8 مقوتأ انأو ةفاملا هذه ريغ

 ا ىرقلا نآكام 0 هللا و نال كلا ىغهو لدحترلا لحرا دق لاقذ | ماع لخد يتح

 ' هايا هلوزت دنع ءاملا نع ًاشاغ تنك كنا كنع هربخأ هقل 00 رش ها هاج م 25 مالغ عم

 لز مف هذننع همقوأ 5ك اذهناف ءارق كتوش 0 هناك هنآ. تملعف ءاملا تدرو ا تنأو

 ليعلم نع كلذ ندشي نو ءالاؤ رج قر نع ةضرش نأ هدلكف راجتلا 00

 | يد هنعا نين لحرا لق ءاع ,ع اماكف هستي جرحت ه١ يلوم عم نيدؤتلاو راو ةقاثلإب هنو '
 خول بصو ريغب مهادغ دق نايتفلا نم ةدع هدنع دج وف ةماملا ة> وتفع ىثعالا لزْمم ىلا زاص

 اذكلوقب قاحلا لوسر اذاف اوجرخف اذهنم اورظنا لاقف بابلا عرق ذاهن. نوبرشي مهف 5
 يذلاوينارعأ محبو لاقف تكوتكب كانأ 7 اا ا ولاقو هيلع اولذدف اذكو |

 طلو لقال ار هش هدف نآوقلالا قو ّك 0 5 جاتعا نكا هللاو هل ردقال 3 5

 محالاو خيضفلا انتيقسو الح انءلطت رف كا كانتا مث ةييغلا ت 0 انع"ترغ'اولاقو:نانفلا هناوك هلم

 عضوو تايلا روزألا خانأ دقوك اثرا داق ل 0 1 اونذنا لاف كنم اذب يضرتال كباب راو

 ىلا نايتفلا ماقو انؤانث كيتاينس مخر كتاصو هل لقو مالسلا هرقا لاق هيدي نيب نيدربلاو قزلا

 نووي اولقأف اضيع زا از نع اهسو اهدك نع اب رصاخ اوقشوااعو ردتق روزا
 لوشإ ًاشنأف اءمف هيفطع ىلا رظنو نيوربلا "نسا ايم كي لاا ودول

 هل ىف وخىلا ما : يت> * قرؤااد داوتتلا آدم امو تقرأ *# |

 1 م هب ماوقأ تب دو قف - .# ماعق دق يدلا راس محض ان

 ولاا فارطادق#و # لزم لك يف لاحالا دقت هب

 مكن كلو لك 0 0 جور يم هس واخ قل اع تنأ اف رعلا يف عاشو رهشلا راثمق لاق:

 ىلالبلا: ا ع لقعف نع ةيوارلا دامح ٠ نع (ىدع ن ميلا 8 كو راج 13 ةقان ةنام

 ءاماظ ةلبل يف رطع٠ هباصاف بالك ين» ر 5 ركردمم نب نسق ديرب نءلا ىلإ ىثعالا جرح لاق

 0 ل سا اكد ىنإ نم « تف ىلا يوه

 ًادحي انيك ندب 0 الحر د 3 هما لاق هما ةباَوذ 4( مالاع دوو وهو بالك نب دنع

 يناف ار محو روزج نم اريسشع هب قرت شاف ام اءاح هةاهعاف ةملالا هف.ضأ لاو ينبإ ديز امو َتلاق

 د قر ْؤأ داهسلا اذو امو قر * هيثلاقف 0 اج 0 " ىناع دا و را ممم هلا ءددحاو ل

 نب تنعف اَسَدَنَح لاق مع 0 بوقعإ ا لاق تا 1 ذا ) 6-9 ( تعا قالا ةباورلاو

 اخد تان فان اند تلاَقؤ 3 ىلا عا تءاح لاق ندعو يي , دج لاق يعمص الا ن نع زارحم ا



 ( بل

 ْ اتناكو --- ور<# نإ 0 امناك نتف نسا 000 تناك لاق فدع ا نب سارف نعءا

 1 ا 0 0 ا 2 0 لأ مع (يرمتأو 3 ١ كيذ لعا]

 1 قلم انانعم ينالكلا قالا ناكو ةنس لك يف ظاكع قوس يفاوب يثعالا ناك اق نالع ضف 01

 هنسفن ىلا هدلغتقأ اددح ا 0 ف سعاشبلا اذهل عصترخلا قو : رم تعقب باللكبأأي اوما هل تكلاقخ

 دب هل لهف لاق كييلع !,فاخي هللا تلاق لما اهلعو يتتان الا يدنعام كحيو لاق ًاريخ هيك او الا |
 هيأ ق ق.دا نأ 5 ءاقلتف لاق | أ أ و يل ة : ريد قدي واو تارتتلا نم :

 : لاق قاحل لاق ام العد ىلع اا 2 يذلا تت ره نم يذعالا لاق م الما 21 هدوشإ هناو ل 0

 1! ياو 2 مْ اهدكو | اههأن
 5 هن نع هل -- هتفان هل رد 2 هللا 3 3 ا تع ا
 ( ةلداق نهدي رش نامت نهو كجأ تاي لاق ىلو- يراوجلا ءذهام لاف هحنشو ةزيش 0
 ْ سانلا عمتجا دق ةح رسل وه اذا ظاكع قود فاو اف اي 4 ل و ا 2 لاق أ

 م ديشما ىذثغالا !ذاوابلع ا

 قر عافيلا را ءوض ىلا # ةارثك نوع تحال دقل 2 رهكل ِ

 3 قاغاو يدنلا ران الع تابو * 0 الستداما نيرو رق ىفت

 قرفتن ال ضوع جاد م 7-00 ا د” افلا ا نادل ييصر

 1-1 مك له برعلا رشاعماب يدانو 4٠ وق دنس .ىديتاب ا هل لاق قاحلا هلع
 ُ م . 3 3 ءإ ه 3 . 5 - 5 0 5 5 5 5 0 ١

 1 لوا نق اهخوز دسقو الا 4 وطخم نيو د لهءمم نم مأف م لاق مرخلا تفنرملا 5 هنا جحا

 وهو ءانغ 0 :

 تس ور
 قددع# ينامو مكس نم يلامو د قرؤملا داهتلا اذه امو تقرأ

 قراا ويدنع سع ملا يداغا #* ثداحن لاّرأالا ا نكلو

 نه سوبل نطل هنو قنا نكرصتلا ئرخ ىف ةبانلا لوا ليف قدح رد نبا ءانغ ||

 1 قر“ و قدحسا 3 ىلع دولا ير 2 ريولا قالاطاب ليش ع رمش قي هشو نس ريع هباتك

 | نع يبرعالا .نبا نع بيح نبا نعال ديع يم ينئدح لاق ىديزلا سلعلا بعل
 : م وأ وله ودم 2. نب هللا ديع 0 ةعسر ل 3 20 مخ نك رع ءلا 6 قاحنا , 2 لاق ل :

 3 | قدخ هتجو ىف يف هع هل اه 5 10-2 ءاع نا 00 0

 ْ أ تياكملا هده 0 00 0 ادم - ا 2 5ك ١ سالو ا قشع 2 2

 3 فااتادقو تاش فريش قايل ناك لاق ةيدابلا لها. نيسالك كلا ضع نعم دخت هيا نأ معزو

 ١ دم ناك ةدخ دوز قاحو ةدحاو ةقان آلا مول كر ل و هل تاو>ا ثالثو قاحلا ىقبو هلام

 رهف قلحا هب ىلا ءامل 3 ةماعلا هل زم ديري هراسأ ضع نم يشعألا ل ابقاف قوقحلا ٍ



 50١ب (

 لرش ىذلا ىو اذهاي ينابلا رشا ىء تقف هب ثنا وح امحارو انهو لع هورتق هلم ظ
 لثقم تاقراشعأا يف كيمهت * يبرمضتأ الا كاع تفرذامو

 لوي ىذلا لاق ينال نق د تلف نيسدقلا و يهأ كاق وه نمو تلق

 رَقب ءاح نا ظيقلا كيكعو #* )١( خاسر رقلا درطت

 لوق يذلا كاق ث 0 وط لاق هلوش يا

 أ ريبعلاه بف ت 0 رف رفا و *# 00 ءاداركا درباو ْ

 اولا يئدج لاق رامع نب هللا دبع نب دحأ ( يتريخأ ) هب بهذ مل يشعالا لاق هلوقر نمو تلق ظ

 .مالهسالا و ةيلهاجلا يف رمشلا 0 را راش ةنوار يدملا نوللا يب يي يل لاق لاق ناندع ظ

 | مهذاتسأ ىنطخطانب ربرجو ةياهاجلايف ءارمشلا ذاتسأ ةيلمث نب خيبق ين ىثعأ هب سانلا لغأ ن و
 كرغاوت *ءالا ىعشلالاق .لأق يبثازاا امدح لاق ىديزيلا نيايملا نإ دش ( ىنربخأ ١ مالسالا 8

 هع 2

 هر لرغأ امأق تدب 2 ىسانلا عجشأو تثيب ف سان ا تدب ُق نعال

 5 لجولا يح ولا يدل اك انيوطا يشع د اه_-ضرا وع لوقصم ءاعرذ ءارغ

 هلوقفتدب تح امأ و

 لد رايكم ىليوو ك.لع نيو د ا َتمَح ا ةراره تااق ظ

 : هلو 5 تاب 0 | 3 - - 1-0 3 ا

 3 رعد اناف نولز# وأ هي اي تاع تال اناقفدار اعاا | ولاق

 | دع. نب مطار 2 هعمل تأذن 2 0 لاق ىلع نب نسحلا ( ينبخأ)

 لو يذلا لاق: برعغلا رعش 3 لكس ةيوارلا داح نأ

 لس انوا 24 ةويقزو دي انكم نا 0 0 ْ ْ

 | ةيواعم ا د 0-0 ينندح ل لاق ,يزمءلا ىلع وبأ انثدح لاق رام نب هللا ديبع نب دمحأ ( ينربخأ )

 ةيوار م نب يح 9 لاق لاق ب 72 0 كات نع ع بناغت 0 نانأ نع لحر ينادح لاق يدسالا“

 ديل لاق ع ذأ نا6و'ان انردق ا ناك لاق 0 ناكو ايداع 92 رمهعأ ناكو ل 1

 5 ظ لدا ءاش نمو لايلا معان * ىدتها ريا لبس هادو
 قسعألا لاقو ١

 الل رلا ةنم الأمل وو ار * ءلاو ءاف ولاب هللا ا

 : يركشلا مم 01 0 يرام ندا 00 م لاق ه.هدل» 0 نحا أ نإ 00

 0 07 4و أ ىنعالا 3 تبدنلا ىلا: ةراره 000 4 0 ين شن ين: 1 0 لد 3

 ةدنيع يأ نع متاح وبأ انثدح لاق 0 نسفعا نا دع( يقرا 10 فر ع نب

 قداص ىورو )١(



 (ا/ه)

 ينا لاق عيفش نإ ىلع نع فدنذخ نب سارف نع ةمصع نب ةدنع امدح لاق هنو روم 30 نع رام

 | هيلع ىروم بي ىلع وهو ز> تاعاعتم ةياع هلاحو هاه نم لَو نأ ذأ ردعح قول فئاول ا
 ا

 : ا رف هلع 24 2000 ا يبا يرث ن2 يرعاق ن : ه لوش 0 0-2 را لعر

 ْ لئاونبرك نب ىلع نب :تعص نإ ةناكع نب ةياعث ىذ تدق نع لاق تلك الاعقو ًاددعو ءا ا

 ليفاده ن نم تاق اراه .ىلو م ةرفاثلا نع يع ]سو جاع هللا لص هللابلوعو نال ا

 ١ 7 5 أو يلهم رمال نإ بييح ( ينري> ا ) ينالكلا نا هد نإ ةر> نب ةراوز نير رادع 1

 2 جت ىثعالا مدقق نم ةديبع 5 لاق لاق ةمش نب رمع انةدح الاق يره وذا زيزعلا دبع:

 ' نم لوأ وه لاقيو هريغل كلذ سيلو رعشلا نونف رئاسو ءاجبلاو خيدملا ىف هفرصتو دايحلا هلاوط:
 | بردلا ةبحاتص همي تعا 0000 هرعش يف ينذل ناكو ذالتنلا 0 هنإ عج 9 لأس

 ا ت تعمس لوش طظقرالا دالزب تعد لاق هش نا رمح [4دح ال 2 يأ( 1 5-5 ( :

 ”انكاو هالو 0 6 00 ايس نك فرد عسانا كك 3 ف وعلا كوش ر جالا اعل :

 سايعلا نب رع يا ب هش نب رم دبيز 1 7 1 مفنو فتماذخ اه عد هل

 ا مس نلف 5 يف ريحا لاق ل يبأ نبل يع ا 0 25 8-5 لاو 0 وب 0 يأ 200- لاو يديزيلا ْ

 ل ا 5 ينثاحلا ةصيش وأ يف ريخأ ياكلا 0 ماثه لاقو ىدعالا مد ءاللعلا 0 5 1

 ا 00 : : ١

 اضقان 7-0 0 0 18 00 ف 0 1

 ينريذا دعو , ا لاو لاق ىنندح لاق ها ءاأ ١ دم (ينريخأ) 0 لل 5

 رعشأ 8 ةلانحا ةيوارلا داو و هقوكلااب كل نيمو ريهأ رفعح جا ىلع لاق بتاكلا , 2 تأ ىلا

 0 1 لاق 3 ادلا ف تيب 5-5 ند ناسا ى .احاف ماللعأي ت تلقو 3 داوح تاب تى 6 0 ثلا :

1 

 | كالاحب نيم ٌؤاا ريمان 0 تاقق هرفسهأش ة هد رس 5 هىل رع نابرع 5 يح اذ تا لا باب لع تنقفقو يَ

 1 نا 0 ا لح لو زي زعلا ع ع رجا ) 2 3 اه>اذص يذعالا كلذ م لاق ساناا ر سجل 9 ل ا

 4 مش يملا ئذعالا ر عشنلا مكياَح لوي ءاللعلا 2 ور ع ايا 200 كلوش هديبع أ تعود لاق هش

 1 ةينش نب 2 0 لاق 0 0 :ءلأ دنع كك 5-5 ا راجح كك ل بيل دتعلا نيام و يزايلاب

 ياكلا نا ثا ا اذه يورو 5 هرم 2+ ءأا لها نم الحر نا ينغاب كلوش ةدسع انأ تع مدل لاق

 ٍْ ريس .اليفافلاقجح َّ ةرصبلا لقا م لدر نع يف ودع ا ةنواعم 86 هحرلا كد 32 نإ تعش 0

 ١ ءيجوهيلع بهديوهو هماط4ذمز دق ماظ ىلع 0 0 11 ذأ ةئاحمأ ةلما ىف

 لوشيو زر يوهو
 0 95 0 ر 0 د حايصلا َّلأ منخل له ْ

 ل6 2 بلامشلا بانذا بكي نسحب سبل هناك د يللبا ىمسي يذلا تبنلا فا م

 1 و ا 1 هللا كيحر ل 000 الو ماس 66 تقف 0

 ا

 ا



 - 5 0 ا هده ةبسن 1-7

 محاو نيد 1 دغ ةأدغ #* ال مال ناو هك

 0 مأسيو تاب يضض * هتبون ءاوث لوح ىف ناكدقا
 محاف دوساو مير اتاقم اطل #* اسهمابش دور ءافيه ةلّنم

 مياس اه تايل نجا ع . * هنيزيفاص نواللا ىتأ هحوو

  هتيوت "ءاول لو> ىف 7-0202 ًاموجو من محو لاش ترام قيس ل جار

 3 ا 1 ل ليش دق اون لنخ تو لوح ءاون يف ناكدقا دا 1 0 لاق

 5 لوق تبعا ءداكلا و درع ا ناكل "اق ننوت نع مالس ندمت ن

  ةفلخ 3 كك حما مج و ينعم 1 لوشو ادد #* هيون ءاوثلو> ىف 0 #

 راطوالاو حلاو طلو راو تانانالاو هيون لود> ءاوث يف ناك دقل هائعم لاق هناف ةديبع 0

 لاق و داوسلا ديدشلا محافلاو .ىلظلا مرلاو رصخلا ةفيطللا ءافيطاو قلخلا ةئسحلا ةلتيلاو دحا 1

 و ةمالا داري ناسح تايل'اط لاس 5 كالذ لوه برعلا نكلو ةدحاو هبل احل اغا[ 2

 255 هيف هلو كيعمل ا :ءلاو يثعالل ر معلا ان 0 2 2و ع و مكاعملاو اهل

 0 3 ء يلعسولا ير < يف ةباسسلاب لوا ليش فيقخ ةل ا

 : هيذاد ند ناو عاق ءطا ٠ نع ليش |

 ا 3

 ظ 2 7 هيسلو اال ارابخلا 0

| 

 نإ سيق نب ةعدض نب همس نإ ف وع نب ليجارش نب لدنح> نب .سدق نب نوهيم وه ىثعالا

 2 مقا ني لل نا د لاو كرك نإ لع نإ بعصا ةباكع نب نصحلا ةبلعل |

202-27-2 
 35 للا ليتق ل لدئد كب سا هبال لاقي ناكو ريصل 1 ينكيو را 3 ل ةعمر 6 ل نإ هليدح نا

 اىاغلا# 3 و ل ا ند ةمظع ة ةهردعص ا 7 5 نمهيف نطظت ميسلا ا اذد هبال كلادح ىلإ

 ناءحامإ 0 5 0 نيبال ينب نمهموق نم روض ورز# ةمسا و مأن 42 هيف ةلاهفاعو ومدح هيف تاق

 عضار ةعامج نم دك دلو « لدنح ن نيف عوملا ليه كونا

 هيفال هياع تو كلذ 8 ىلع مدشو م ا هم اها | ءانعشا ديف مالاعألا 0 وهوأ
| 
 لفلان 5 ند يوحتلا نس 007 لاق مالس نب دمحم ن نع ةفاخ وب ا( ينرحا) هيك قالو

 بو دعا ندعَر نما "يعواال لاق

 0 -عد# نب ةفيذ> نع هبورهم ا نع رامح ن 00 اذا يذعالاو بغر

7 

 00 اذا عزو تهز 5 ال1 141 نيدفلا ةرسا لوقأ يف

 7 ا نع يباكلا نبا ن ء حابصلا نب ىلع انيدح لاف دعس يبأ نبا | :.دح لاق يم ( ينربخأ ) هلثك

 قرا لك ةبق ل اولاق ةلببق م 50 سعاشأ لام نمابلا 0-0 1 1 كم ينأو

 ١
 نبهللاديبع نأ دعا( قو )1 لل امييدح ريع َن ا يوري ثيدح اذهو ةيلعل 0 سف يفإ ن.



 كلذب 0 اف ةئان 5 المج هب ضاتعا ن 3 قاو مد ف رح تفك الدأ ف رعلا تدلع دّقل ا :

 واع الو ةوهه نع 0 ةرغعلا ةلاقا ٠ نم هيلع لمح ام لمعت لاح ت ديلا يف السا ل /

 يف حفصلا م 0 م-وفلا ءريعو يأرلا ةلمضف ن 4 كدينع تدو وو كلا تءحرالا ةياغ ىلأ م< ْ

 ْ 0 كالدب دك سس لو ن .علاو | 0 هدمزر تم يذلا لياجلا تليد ند 0

 أ يدش 7 ولو مشلاب يطو دولا ءاخاو مي ركلا نيببلا قوف ةمعلاو جاتلا 0 0 فرسشالا |

 ا لوس هنآ ع , كيد هيام . ايدل و قتالذ: ل اذ 7 مه خي اع 1 م 1 هدعل ةيقا. سفن الاب كالاه 8

 1 كم اع 0 1 نا كلذيفتالاحلا 1 0 ا قدي الو أ ع لظ 1 عجريال ٌ

 : ءاب دقق 5 تا ملا ءائس ِق اهتراخاو اثبا ّْ ةرشأ 5 يف نم تردخا نا ل لاللؤ 0 يي

 3 مف نع كلم نحتم ١لدر كومو 3 مل يلام كماسح تارفش عم تهذيب ةعست ك لا [

 1 للا زواج 0 فوإأ يهف أممعأ ن اا ند حور اع ءادف وأ ماقتنالا ار هك الا

 ١ انعداو نأ ا ءاربلا ىلع نداآلا لطعبط 00 ماع اعافدا يلا بضقلا هن تعهحر ء ءادف كلذ ناكذف 1

 ,لاقف هسأر عقر مث ةعاس كيف اف تالا لابن رف ا رقنو زال ك1 وحلا عضت يتح

 ع

 0 ىطعل نورك ١ ناو امارما نوط ف هس الاابح وأ دف رك 1 ا تقو دءالا |
 : ًاقلع ةئسالا قوفو ًاقثح بولقلا لمح كلذ دعب نم ةينك عئالط نوفر

 اسوفنلا اياملا هيف عفاد *. قزام يف ليلا تلاح اذا

 ١ تارحو ةيداوةه ورك راوخدا ىلباو رايتحالا ءوساب فرص لب اولاق نوذرم< مانوهيشا 1

 1 0 قزام فانا تدغناتوملا مخوتستنا كلما
 ْ 0-52 نا ع اعاحد كل 5 ادي هم و اال هللا ال نتن مقلا ؤرما لاقفأ

 ام ةصيق اف 0 يعارب الرا تيك ذا يف ىلوا اذه ريغ ر 2 ناك دقلو ريمح |

 كاذ وم ١ سقلا ُو وره مأ كاق تا اتعالاو ةياعملا ردق قو عقود

 م ةس َّج يمهو أمان هأأب ةفورع [| دجم نار

 م سم و دو م وع عدم درع هينا نان كح هند نظمي ا

 ' ينربخأو 00 ا قدحسا نإ داع اك _> لاق يه يلأ ندب زم .نب د ( ينيج ْ

 ا لاف ىمب غنا سلول نإ ليعمسا ْ
 ؛ داخ نع ى نب نيسحلا ا قدعدا قع ثان رم

 ] 2 ادي قا قحسا ن ع ةبذاد 0 يع ريرزع ءاا كيع فق ىلع قرح هَ َنَع قحسا نا

 | هنوص يهساو حب حرتلا ن مة فام ةزيكل ةماودلا * محال م ال ناو اهعدو ةريرره # هنوص يحسإ

 0 تابسقد د” عد ربم الملا ىل-ي 1 َّك 1 كا 3 هبوص يحس مل :ا دع لفك و 5 نءباقلا دواع *

 1 هنوصىمسيو رعشلال مخ َّك رو 2 نورقلا ا

 ١ ران ةمالس نع لثالا يذي تدهش مآ كينيعل ادب قرب ءوض ظ

 ( نما تت يئاغالا د 72 ٠١



 هل حرس يف اهاخأ ناف سءشلا يعارب ىحأنا اطوق امأو ءاسفن ةأسما لبق تيهذ اهمأ ناف نينسفن
 قشن اهي تعب ىذلا دربلا ناف تقشن ا ؟ءاممزا اهلوق اماو.هبحوربل. سمشلا بوحو رظنتتي وهفءاعري

 نينحتلا ت>ّفو تقةشناف دا 32 نبا يا مهريخ ا ىدل نعيولاسف برمعلا هامه نم ءاع

 نا رع مالغلا هةعمو و جرو ل يلا قاسمت كالىل وأ لاَقف ءاملالها اءبم 0 :

 37 2 5 2 3 ع . .٠ :ه 1 208 ِإ

 ا ةارملا يلا ىح جرذ>و رسأايق مالغلا هنإ يم رق سقلا ةرمعا هناعاف ندع لبالا ىقسإ مالغلا جرخف

 نكلو الما وه يحوزا ئرَدااَم هللاو تااَقف كح وز ءاح دق اهل ليقف اهحوز هنأ مهربخأو لب الاب

 ضءاملا وهو ارزاخ ًانبل.ءوقسأ تلاقف اولمفف اهئذو اهشرك نم هوءءطاو اروزج هل اورحنأ

 ١ كاح شك جاتخم مه تلاق كايا ىليبقتل لاق كتفش جاتخم مت دا تنس امع ندم لاقف'كلاضا نا

 | يدل اودقف ديسلا ىلع تلاق كيا ىروتل: لاق: كاذفت جاتخي مف تلاق كايا يبازتلال لاق

 هل او را نكلو الما يحوز وها ىردا امهللاوتلاقف ك>وز ءاح دق اط ليقف هاما ىلا للقاو

 ىنأف ءاحاملاو ماتسلاو دبكلا نأ ورلاق كاذب ه د يل اعل امنذو اهتزت نوع طال رووح

 ا 2 فا تلاقف هس رلاو م 1 1١ لاق ةزيشي نإ يناف:ارزاغ انلءهوقسا تلاقق لكان نأ

 كاتفسش جاتخي مث تلاقف تئش امص ىلس نأ اهئلا لس راف: ثالثلا 'لئاتملا يف كيلع طير: اهيدلا
 1 . 3 9 5-5 71 ا - 0 - 1 342 / 17 1 ١

 8-5 رل لاق كاذخ جتاخحم تلاق تاربلا يسال لاق, كاحدك حاتم مث لاق تاكمجكلل يي لكلا
| ٍ 

 1 ةيراجلاب منقل وما نكد هولتقف ديعلا اولتقاو هر مكياعف ي روعل ىو اذه تااقف تامهطملا

 ا انماك ناو ورعابااب كتيدحي دمي ةلدالا راس يف ثيدحلا ىف ريخ الق كسح ةريبهنبالاقف
 هط ةباوث ب 0 نا ىد يدح 211 ند ) تع بارك ةزاح يىلرصاو امرصناو اة هيف

 , دما 2 لياخلا نا يودللا ةناودس ىنريخا لاق ةديبع يبا 0 لله ب نب نسا ىنادج هلل هوهحر

 0 مهفنايشو لوب 2 ىفب لئايق نهلاحر هبال تقم دعل 0 3 سمقلا 00 مدق لاق هربا

 ةريصن اذ ناكو امهةمدسا ىنب يف:ناكو مهعأ نب ةصيقو صربالا نبا دينع .ءنبا شادخ نب رجاهملا

 ع ايلف برعلا ند هدلب فانك ع ناك نه هل كلذ فرعا انامل ادرو رو.هالا عقاومب

 سو

 مهالا اولاقف ةدعلاو حالسلا نم رجح نإ ذي فاح جارذاب لغش ىف وه لاقف ةدنك لاحر نم

 | اوماق هيلا اورظن اماف تارتاا يف الا داوسلاب معلا برعلا ثناكو ,ءاذؤوس ةماءعو .بج و: ءام يف |

 مولع جر انع كلذ غبياف طرثام هب اردو تاتبإم زك .د.هب ئياط زها يللا هال ! رقع

 هلاو> اهب لةنتلو همايأ دانا نه دلا فرصتس ةفرعملاو ردقلاو لحملا ٍْق كلذ ةصيبق هللا ردو هإ

 كفا عا فرشو ثاب_صنم هدوس ن» كالو برم ةركذ الو طعاو ريصبس ىلا جاتحال ثري



1 ٠ 
 > ص هلع

 لاقف «تبحأف هما ةلل ردلا اهناكةرععدل ا ليحم نحر وهاذإ ليلا فو قرد 007

005 

 كلذ يف ٍلئاق وهو اباصاوبو كتنبا لسارب ناك هنا رك ذ شحلاب كنع فرصنا امل هناو ىهاع

 ةسوسنم ةمومس» يشو ةلحن ذك هيلا ك5 كاحضسو اه طنق بردا اع
 نيلي اهسيلاف كيلا تاصو اذاف كال ةم ع اهسبلا تنك يتلا يتاح كيلا تاسرا يناهل لاقو بهذلاب

 مسلاهيف عرسافاهب هرورس دئشاو اسيل هيلا تاصو امل ل نييكرح ىلا ذك او

 كلذ ف لاقو حورقلا اذىمس كلذلف هدلح طقسو

 (١)اسؤبأ سباب ام ينسيايل *# هضرادسب نءحامطلا مط دقل

 انف اةاظماقتا ند ا كلو 2 .ةيوس توك سفرا ارد ْ

 لاق اه 0 :>| ةرقنا ىعدن مورلا دالب نم ةدلب ىلا واض اءلق لاك

 هرحعمم ةتئءطو # هرفتحسم ةيطخبر

 هرقشنأ 0 تاح #* هريجتم ةتئفحو :

 اهزع لاق تنسع 1 لاقي ليج حف_س ىف تقدف كانه تنام كولملا ءائبا نم ةارمأ ربق يارو

 لاقف امهقب ريخاق

 تاسع ماقأام مي هاو ©:ني رق-ر انا انتراجا

 تسل تررفلل تار كو < انهه نابيرغ انا نئراجا

 كالللادنع نع دعس نيدلاخحم ْك عم.اقلا ندع (يفو ار كانه هّريقف 3 رجلا تح ىلا: نكدك تام م“

 ا هوجو نم محد 101 ةر دع للا لسرأف ةقاكلا ةريزش 30 انيلع مدق لاق ريع نإ

 ريمالا هللا حاصأ تلف عااااب ت1 اكو هير حا م لج رك ينئدجيل 6 هذبع اورد

 ١ جوزمال نآةلأب ىلا نيقلا اجا: نأ كلذ قا كيدح لب لاق لطالا ةيدحاءأ ىلا

 رشعةفرأ نق اذه نع نطظاس اذا ءانلا_طخب لمخ نينو ةيراو ةانعافاس

 ناتمامأو ةقانلا ف الخلاف ةعبرأ امأو ةءلكلا ءامطأف ةنامث امأت لاقف ناتتثاو ع 1 و ةيناكئام ةيراجاي اط
 لع لاصخ ثالث نءاهئاني ةليل هلأست ناهيلع يهتطرشو اهايا هوز اهب ًأىلا اهطفنةأرملا ايدقف ١

 كلذ لفك سارفأ ةناامو ماسر رشعو ديعأ ةرسشعو لب الا نام ايلا تو نادر كلذ اه

 دبعلا لزق بصع نمةلحو لسع ناو و رب ايحارلا يدعأو اولا ىلاةل اديعش هلام
0 

 د ءاهلت و ماه املا عثدو امخأو ا نعاطأف تا م 5 ا لعمدق

 سمشلا يعا 1 انا و نيسشن سفنلاق ثنا تهد 0 8 رق دعسبو ايت بهذ د

 مامقنق ا 2 ءاملا 0 نا حالا ه4 ديل 0 رعشا 1 اهسلو ةلخلا 0 املا صعب هب

 بهذ ينأ نا 1 امأ لام ري هالو. ىلع مالغلا م دف امضن مكيءاعو ناو لا 1 ناو

 2 هنا قش اح هذ (ًطاوق اماو مرت لع 0 فااح بهذ اهانآ ناذ ب رق دعمو 8 برشن

 اسماتام هناد نم يورو ( ١(



00 
 022ر2 ل ااا ااا تش ا ا ا : .

 نمىرا زفلا عبض 5 عيبرلا هل لاقي ة را , ينب نهلجحر 2 هححضصف هيلا كالصوب نم ىلا كلسوأ

 دعاس لاعم رغكلا 1 نا يرازفلا هل لاق هيلا راض اءاق هن .طعبو هج لاو. يفأ

 عيبرلا لاق لوقا نحل : سدقلا و ذره 1 لاذ ًاراعشأ هل

 قازااضيضحلا يفنكتسءانشب # ىتتاث نيح 1 ةيئملل 0

 اهف لوش هل وط 0

 قد ريم ا مراغ ف هناح نأ »# ةحاح كل كعب لضفأ ت تيما

 ىلا ع ّ اسم راكم لاى و>و »# 8 طف 0 ماوقالا هل تك

 0 ورده مألاقق لاق

 قاءالاب رز لآو.ا ىلإو * ارخافم صاصللاى تينأ دقاو

 قرطت كإذ لبق كت مو انهو * هر ط دع دنه كتقرط |

ْ 
 ؟
 هناوبد يئامودامو نيب اج ف ديل ولاوسمقلا ' يرد امالك ل مك *رالا مال هل ودع: ا ظاوتلي وط 17-5 ولا

 م كلذ 0 هةنع قىور نم هودص اعونا وبلا دلونم هن المراد 4ص م اهطخأو تاقثاأ * نه 0

 تاكا نهم ءشحوة رة مه دا قل رطلاضءس ا اف. || سقلا قرا ردلا دقاق اكل مست 5

 من أ نممط اولاقف ل 0 ىب نمد نيصانت موقب مه م اذا 00 هه ا 0 اهو لف اوماق هيأ صأ | ىلا رظن

 سدقلا 9 لاقو ا هيلا أوو هلاق لوما نأ ريج نم مه اذاو مأ | اك

 هرثق 000 د ككل يب ن“ مآر بر

 هرو ىلع تاناب 5 0 ا ضراع ْ

 هرمد يف عزملا يف ف 2 عذرا 0 5

 هرقعو ا ءازا #١ الا 0 ىف اهامر 0

 هر رش يفرملا 0 نو تاك نه شده رب

 لردع ىلع ه امها 0 د ةنحهألا سار نمهشار

 9 هم دعال هلام 0 يمال وأ

 ةيق يف ةارملا لزاف مهةح مهل فرعو: رعشلا هدشن 7 لالا لع اومدق يت> موقلا ىف“ مل لاق

 ع را ىلا هلب 5 نا هيلا باطقنا مث هللا ءاشأم 0 ا حارب هإ يلع ىف مقل 0ك و مدأ

 عار ت.الاو ةأرللا هد.:ع عدو“ اخ و الحر هل دج :ةسأف رم ؟ ىلا هلصويل مأش اب يناسغلا رد ين نا

 ومرت او : ف رمق 9 يمنا ىد و هرم نا ةبواعم 0 َُت رجلا 14 د #2 أهعم ماقأو لاملاو

 ظ أ لتق دو سمقلا و سما ناكو حام اعلا هل لاش 6 ب نم ن لحر سدباف هلو هدمت ملا ت اكو

 0 قواك ًاشيج هيلا مض ا سس مورلا دالب نىلا قا ةةفعلاملا لوي ميا هل

 نا نما الو 0 ع موف بر 3 نا هباككأ ند موك رمق لاق ىلصف املف كولملا ءانأ نك ةعاج

 يوع نسفلا ار ا 3 نا حامطلا هل لاق لب ياكلا ع لاقو هةعم تعا نع كوزغب 7 دبا رب اع رغظب

 0 سلا
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 1-ما تق موت ب مه توه نع قمن م مق م تحسم

 ىضعلا املاح نيو رف 01 »# 1 اللب م ملام اذا : : .

 ىعن ميحيص موقلا ناك تن رآ املاح ماقام اذا

 000( يرو عبس ع بنكي همي 8 د اكسو اطقأ 0 2 ثا »+

 ءاملخ ا دحأ دموي ضاعو البا هدنع دخئاونب وح نا ماحب لزتف ج : 1 + طا اش ام مهدنع ناكف

 و نمعا نإ اعذف هلامو هإهأ ىلع هناغب نأ مه 2 هللا كام 50 ا 2 ارح نك 4. هوو ِ لو ةلاتولا

 هل وق وهو 0 5 صاع ناك ردشا سدقلا

 هلسرمو دق تاذ احاتص ربت * هلبؤم نا# ن* حب .حصلاب مكن

 («)يلكق أت نك امان يشن هل تزعوساو 0 هل ضمترأ م ا 00 م تور 1

 سلا “ ا 5 كلذ سر كوش ملأ سماع ناكو

 ايلالحو دوه 0 3 0 ادزه 0 الأ

 اهل 0 مع امأؤ هلا ىلع يش 6

 أمدصق 5 اساخعال تاس الا هذه يوري نم سان || نمو لاَ 4ع كب مراد ع ليعرس نا ىور 0 :

 ايلا .رهدلا لس اذ: ايلامحالا - يسلب هلأ ا
 نب نم هلحر ىلا لةتاوهلفغت هلامو حام هسفن ىلع 0 كلذسيقلا ٌورما فرع الفا ولق |

 وره كلذ خف تناكش نقلا نيدو رماع ناي هن را تعقؤف هب راحتساف ره نب ةيراح هل لاقي 0

 لرتف مهدنعنم جرخ هلجأ نم ”ىط نيب تررخأ تعقو :اهلف ءزتخ يف كلقع نب مزادات ةريثك ١
 لاق يغتاذ يري يد .راوطا هم فالق راس لبس" ى ورحت هللا د ل

 تدك دقو ف رشلا لهأ نم كل سفنأ انأو كموق ن. للخ يف كارأ ينارجح نبا اب يرازفاا هل
 نرعلاا كعا نم و كنيو مهمتك نوصح كهل رد لعاةيدالا نعأو "ىط راد ىف لك وتس مالا

 هاتمدخال و لزا فيخل ر ا يق نامستلا تشو رص تح دقق نإ ع كلدأ الفأ نسلق نش نإ
0 

 كفعض عنع وه هلثم كل تارك ةافوسو ءامأ ل [اومكلا لاق هلم لا وه ن م لاق ةيحاص ليم 3

 | لاقدب يل فنكو سدقلاُؤ رما هل لاَقف و نيمح ندح يف وهو ك. عتاد يار ى م_

 (١) ةعا :ةلارد الا ويرلا وعبشلاءارو كلناك ام طعال وة امدح نين هل + اذوهو هةر لاق !

 تدراكرت 2 ل اكتمل عا“ نه هجولالوالاو كلذ يوسام ب اع الو 4 2 -؟ 1| كوشي ريسلاب

 ةفمحو كلذ | فب ا
7 

 | فوتون || ىلعادهاش حيرصتلا ىف يناثلا ه رطشدرو أو ةيفلالا دهاوشن م د مادا حا اكنف اهب

 ظ 5 0 َّس ىلا علا 0 ا ريغ هر فصاو عا ١ بدها ال عراضملا و نا

ِ! 
 1 نسحف اه انا مالك لا ّق 00 هر / ناو ىلع كلذ ف ىو حرصتلا بحاص لاق اذاشالا زوم '

 ةدععملا ءاثخا 2 هسا 6 اق ما ل اوةساخ 8 ا 3 م" ىف علا يورو حبق ننوك ذل ةرانو

 2 مهلا ةساخلا ىرهولا لاق ةلءمم نيس فلالا دعبو ةدحوملا ءايلا نفك ةسيلي ديت
| 
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 ١ نب م راسف الاحر ت رعلا لئاق 0 0 ل 0 ند 00 هعرنو 0 كلذ هل 2

 ةنذلع ضو هحادقب هلع ما ةساق ةصلخا ود هإ لاقي 4٠ 0 باررعءال 7-0 امو ةلامت اارهو 0-20 ىف

 ْ 00 0 اهلا>ا 4 ئهانل | ج ف طاحا م ىهانلا جرن اهلاحأف صل ريماو يهانلاو سهلا

 2 ” ينتقعام لتقف 5 ل : رظا تصصم لاقو م م تلا هدعو ام ب ذو اهرم 2 موج

 ماكو

 ا 0 ٠ 51 . . 0 ع
 ' ريح قرشو هبلط يف مهح رف ةرفاكالا| 0 شحن نارتو ا: ةهدماو ةقاط م نذت ا و

 ا

 ياب ز 0 4مدهو مالسالاب هللا رما ا يح حدب كلذ كلعا ةضصاخلا ئذدتع مسقتس ا امهنا لاقيودسأ

 ا نإ 52 نهد تاهش نب ثرُلاب 1 06 نا رملا 1 ا يفب ند ةيضع يفا دعو ةنع ةعم 0

 1 نا لوبذلا مآو قاراو ةيضحلااو ةفاضلاو هن اف مدل 4 22- عاردا حرسفلا رفا م ةاظاح :

 1 ٠ هيلا ثعل يح باهش نإ ثررَدَخا 0 اوئيل املقف قكللَم نع انعام اونا وب رارلا 0 1

 2 9 0 9 : 30 ْ هعموسمقلا ا ان ومهءاساف رارملا لك | َْىب هيلا دمت 1: لإ برالاب هدع وب 01 0 0

 ه4عم قى نك لاعو 00 0 0 0 تا دزه 0 تت رخل 0س 0 نب 39 7

 اهقلطق نم ردقلا ا 0 حي> تحب 1 طلأت+ نب عت 1 تا 5 نا لاق» * هراح و هو

 00 كليم ا لاقف هب ةمدسأ قداف هل رذ قع 0 تدلون باِضأا اه> ورش فر.ءال وهو "؟اماح 3

 2 ١ كالذ 1 سمقلا

 ر زكا و نافملاب انلعو ةرنو © -اكلاب - عمو دعس 0 5 ظ
 0 ٍ ١ ا 8 ا

 رحح نهود زي نموهلاخ نهو# الأث امش هسا ند هق فرخأو ٌْ

 مكس اداة اك اداب 1خ لئابو + اذ ءافوو ..اذرسو اذر ةحبانت

 , لوش كلذ ينام نب ىلءملاهل لاقي ةليدج ينب نم لحرب لزنف "ىط: ضو نم عقوف هنع لوح من

 ٌْ مامث نم خذاوبلا ىلع ت زو 07+ لكسملا. ىلع كل

 ْ ماسشلا كلم الو رد_تئةع #* ىلعملا ىلع 0 كلا

 مالظلا حيباصم مت واب # رحح نب ةيدقلا انما تح وفا

 تناكو بالا اودزاف ديز ونب مط لاَش 2غ نم موق ادغن كانه البإذحماو هدنع ثماف اولاق

 7 لئنن> جر : نهاع ق داي يف نأ نماافوع ت 3 يلح هانكقم لح اَنَر نيفلا يمال

 ةليدح نومتذخاف لباالا:هل اوياطما ل اد اورلاءاو رك رذ ىذد نمنع ينبب كرس ذاع قل لت
. ٠ 

 ممم نأ هه جرد

 كلذوف لاقف ؟ىذالب هلا اومحرف ١
 نعلتلاب " قللخ انآ ينك ده دلاخ ةقرلا يكمل تخت ْ
 لحاورلا ثيدءامثيدح نكلو نإ هنأ ردع ىف عيص اوم كلي عدف ظ

 لوش اشناف اماحم يزعم نم اقرذ ناهس ءونب هياع تقرفف
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 مث ةعذج يتأزجأم ردع أو لاقو ا اا ا باش و اماتاف مغ نم ةعذجم هتنبا

 أك اذا اء تك لاَ فاو قاب 0 رام هللاو 4 1 تناك د رحب هاقأس ا نضع

 ينالك || لا نع يح || ندوقلو هبا قلكذلل نأ ) لاقو ( حبقأذكيح هللأو سرد اا

 أ ينب ىلع نويعلا ثعبف دس يو ارنا, لاف ا قد لترا شلات

 | لدللا ناكا ملأق ا نإ ءاياع م 0 كر يذلا ناكو هن 3 ْىب ناو 1و نويعلاب 0 6 ا

 ] 1 هللا تءحرو م 9 لو ا 0 أ هللاو نوءاعت 1 ع ا ءانلع مط لاق

 يم 0 باغلو 0 ند 4هءم نإ سدقلا و وره 0 1 أولاعذف ةنانك ى اوماعت و ليلب ا

 0 مامطأ تارادلاب كللملات ا راثلاب 0 مف ه حالتلا عض وذ 5 يف مسح وهو هناك ل

 الاف 1 كنودف 3 ند نَح

 كلذ 0 موليل هونافك ا يي عيت 0-9 أ! راش دو موقلا ناف

 ع

 اب كل 2 2 ندالا تأ تلاَقف 2 0 نم زوح هيلا

 اوباصب يف ءافشلا اوناك مه * موق رثئا دنه فيلايالا

 0 ناك ام 0- و * مبا ىنبب مهدج مهاق و

 طولا 00 رداول وو »+ امض نجح ءانلع 9 نوافاو

 ند نع هفاذ م هع 0 ىف اة 3 52 ةنانك ينب ما ص ىنعإ

 ه 5 0 لاو هنع ةيور اناس لاو ب اطولا رفص هلوق كك سلوي 10 الحر كوس لاو مالاس

 | نوكيف لتش ناك هنأ يا باطولا رفص هريع لاقو نيللا ع نم هباطو تت رفصف هلبإ اوقاسو هول

 مهتانعأ عطقو هل 2 دقو ا نإللا ن * م 1 رءص باطولا 5 6 ند أرفص هيد

 0 رجح و مق ىلتفلاو يح رجلا 3 ا 2 مهلادمف ءا ع املا ىلع نوماج 3 وسو شطعلا

5 
 لاق كرام تبصا دق هل اولقو مه وعلل نأ اون هدا او ع

 هرع نم“ الو اهاك ى نه تدصا 0 تكلققاف هللاو ا لحر كتكلو رن اق 1 دسأ ىىب ند 0

 نإ لاقو * ريح قل ََىَح ههحول اير اه ىغمو هنعاوفرصنأو 20 مهلا اوهركو موشم

 نانا 1 ءأ رقشلا كك 35 ل ب ركلا غ ند لبقأ ا سمقلا رع نإ ينالكلا دلاخ ىنادح تكحلا

 4 امعاو هنأ لق دعا كلدو ر اذا 1 ا نب ر>> ب ورم تنل داه هماو ودا 0 ور هرم

 هح دق تيهو راشالا نكد ىو هقدب ند هبال هفاذ دك ور ناكو هكدب لها كلو قرفشو

 أ 2 رذخلا غلب َ انامز هَدَنع كك هراحاو هلا او هلا قا قاعأ لو هنأو هحخرو ه ره ر 0 6

 هش 0 رد“ و ىدع نك مرطاو ياكلا نإ لاقو »2# 0 ىلا 0 بروش ورك هد هيلطف هك

 | 2 ٠ . 3 0 ع .٠ يل 01
 نع ىلا كالد هرود 0 0 0 ىب عابأ ند باغلو لئاو كا ع ا اما ةيدق سا

 ملا تشان هيعمل ”ايتيفحا اتنينتتحج

 يذنب ري ادب رم يدب ليش لزش اةاربحو انناوذا اولاقو هو رسوب نا أوباف ةؤئشدزا رمصنخساف

 ريم نو لدحر ةنامسم# هدم اف نا ىفب ىلع ةدمتحأو هرمص:خ أف ةبأ 3 امهندب تت 00 ندح

 20 لم رف هل لاش 00 نك لدحر هدعل ركل ماق 7 و م سمقلا را ليحر لَ ه لب 2 تامو

 لاقو فاريصنالاب 6 ىد هيلع لوطو سدقلا ارما ددرف ءادوس هع تناكو محلا
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 ل ءارعأ يعرألو رعد رعدبالو ار خ يرشيالوا3- لك ايالزاىلا ا اماف اعبس برشمن
 0 00 1 رح ةبائح نه هسار

 للح ءاوس 0 لكلا * معمر دسأ ىب لتقب

 كدا ناك مك نو © اعرإ نع هعسر. نإف

 لك ااماذا نورضضحمبم * هبا يدل نورضي الا

 ةلظذح ينب يف ناكو عرعر دق اكل نك ا لل نقلا ارما نا هباحصا "نع. مظا ( يرو )

 لاق كلذ هغلب اماف مهمه ةأارمأ تناك هرثظ نال امقم

 الح الخلا كلما نيلتاقلا * الهاك نيظح ذا دنه فلا

 الئالو ايسح خيش ريخ اي # الطا ىخيش بهذبال هللا

 الهاولا للسالاو . انئلي4# * الضاوف 2 دق مهريخو

 الفا ودى ماب تأ رةدكسم ** الباذلا جيشول و نوض م

 يمصحلا تران ااه 5 يمحي ا رقما مق هلوق يدعم لئا و ني نب ىلع بتدضص 2

 0 ع نب ميا لاق + هب هك ا 2 اهرافنا ىلا عن ُك ا يتح اهيرح مد | اه رئاوخم

 داو ام 0 ا لا هل لاو ة - لس نب 0 ل“ هم طقو هنا تح 22ج لك ١

 9 لاَقؤ اهعوسف 0 0 2 ا ا : داه 0 00 5 4 مقا ع 15 0 ريلا ءا 0

 010 دلع ىغأ تدل يا امل لالو نار اهعلطأ ىتخ داحتلا اهب يزف رش رداغ اقانم اه فتهأي
 5 هلوق 0 دناضق ةالعل نسدقلا ارم د ينرافذ ا 0 دقو كم وو ءالؤهو عضوملا اذه ءارو

 : هل ةديسؤ يف

 قار دعا مكتاراحا وعئماو © مد سء اولا موق كاك

 ناري قواو قانقعإ ريا د هطهرو ريوعلال م هو رروع

 نار وتارفلانيب مهباوراسو #* هلها عيضملا ي طااو ءابأ وه

 هلوقو
 1 م »+ اهلك محا ربلا هللا 3 الأ

 ١ لاق م ناد ب راحو ليثدح 1 م 1 ع 000 3-3 كر نا 5 ريح 2 ةسق 2 لاقو

 مأَةق ااعو 0 اف ا يبلغ 00 ا 4 7 انو يناطلا ل ود نا 0 م 36 ب لاهو

 اذه حبق ام لاقف هلوق لثم ىدصلا هباحأف ردغ ا نب صاع نأ | الأ 0 3 * يداول )| لخدو

 ' اعد 2 < اذو نسح 7 لاَ هلوق لبق ىدصلا هباح 1 81 ريو> كك سم أع نا الأ حاص ع هلوق ند



 (5ه)

 يف موقلا رواشو 0 هر ةءايضللا ىذا از 0 اودي م مك ىربأ مولا ناكل

 حرا لتقب اولجس ال موق ىأ مار هيف اوريل هوسبح نا دعب مهتيك نم نهاك م مل لاقف هلك
 اوك اوني نأ ىدخ ءالج كلم كا 1 هلت يف مه رظنيا موقاا نع فرصناف م 0 2 يتح جل بمسح ل ها

 أ لاف ءادع تحأ تووسدإا لم 3 .ادددجا يأ نكو لفك د ن» امالغ اعدف هلتق يف
 الزج يد مااا ل١ رف كولت#ي نا كموق ناو ىهدلا فرش لانو كباب راض

 ىلا مالغلا دمعف هلتقم يف هنمطا من ك.هوق عم هءاع لخدا لاقو اهذحد دقو ةديد> هلا عفدو

 هتف اع اسثو ةزَمَع مالاعلا ىأر - اف اف 00 ىلا هتبق يف ر>> ىلع لما

 /هنع اولفل ينأب تراثا ا مالغلا لاقف انيديأ يفو انر أن لهاك ونب تلدقف مالغلا ىلع موقلا بوف

 وإما هع روم ١ هاذ اهانرهد لفل ريغ كلك ءمكلت موقعا لاك 0 | مههاك لقأو

 يل | هياتك عفدو ىصوأ * لد و ارح ىدسالا نيطرالتو تكلا نا ل 5

 انكلو هوقو ل عزجو قب نا هدلو ربك أ ناكو عنان ىنبا ىلا قاع 0 لَ
 ىرودتو ىلإ >و يجالاس هيلا عفداف عز ل مهياف ١) اما ناكو سدقلا آما ينأت ين - اد

 هع عفان ىلا هتيصوب ل ا رلا قال طناف هريخ نك نعت و: هلق نم .هتبصو فن نك دو يقيعوو

 سبقلا أسمايقا يي - كلذ لعق مهلكف ادجاو ادحاو| مها 0 َُ هسار 0 هعض وو اولا 2

 هعذ 5000 هوا ل 7-2 1 1 ّ رجح لذ هإ لاف درتلا ةيعالأبإ و رم 0 : بارعُلا هل ميد 8 هدد>وو

 لاسم كتدسد كاعد 0 3 | لاق عرف ادإ تح برق ترا ل0

 00 0 ىف نم لقأ 7-2 مارح ا لاو لح ا لاو 98 ريح و اف هلك هسأ ره "نع لوسرلا |
| 

 لوي كلذ يفو ةبام ي ىحاوت |

 عداورلا مو.طأ قوشلا يل جاهو * عفان يب ال فيان 00

 50 0 مآ درط ناك ارح نأ يسال نداكلا نإ نع لأى ىباكلا نبا لاقو

 اك ير ءايحا يف ريسي ناكف كلذ نم فتأت كولا تناكو رمش قو . عادم للا
 عمضصوملو واةضور ا فقاس اذا لثا او.نبأ 0 0 ىط نم ب رعلا 2 0 طالخا

 5 رسو 4 2 اواكاو لك اف داع مث ديصتق ديصلا ىلا جرو ا 0 نأ حدف ماقأ د 0

 هانأف هريغ ىلا هنع لقي مث ريدغلا كالذ ءام دفن ىح كلذك 0 الو هناق هتنغو مهاقسو: ط ظ

 'زوعالا رماع هل لاق لع ى نع لاح هن هنا نقلا ضرأ ند نول وهو هلتقمو هيبأ ريخ
 لاق كلذ هانا املف فاعلا د> |١
 نوناع رشعم انا نوهد # نومد ىلع ىليالا لواطت 0

 ١ نو.حم اهلهال اعءاو ظ

 [تهننف رماادغو رمت مولا ادي نك الو ىرلا وصال اريك همه ىلا ورا ا لاق مث
 لاق مث الثم

 برشي ناكام ُكاَذ ذا دغ يف الو » براشأ ىددم مويلاىف:ال ىليلخ

 ' (نما ع نبافاعق )
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 هاف كاع مهللخ ن 05 ل هانأ 3 دق رح ناكو ىلهاكلا ث رخلا 0 ءاماع ماع لفأف

 | كتاسدعلا لح رلاو مع وذ و ا وخا مث سك و هاكر ا 14 و تلاق هول اكلك هإمَف

 هناحم ىل ع 0 : هون اف 44 وفو 2 1 ع ناكام م 3 دقو مكشو م بسفلا

 ا ارا ةناكو نست أر أءاق قل ار عرسي طو 502-5 اهوقزش

 دسسأ ىتب نم ل انثاف ةدعو يلكلا نب , ١ لاق راح م هانا لاقو هلابع مضف دوءسم نب ور# تاووأ
 نق انني نس

 نبا لاق وه لتس و ةروشملا بحاصو 0 0 الع 00 لق نوعدن

| 
 ا
 ا

 35 ىف ةمومضطم ناد هج وتمم ءاللاب هليدح ينب فو م يف يي يف نادخحو نس ين يف نادخ تانج

 001 105 ناار اس ناكل يايشلا ورع 0 ءالؤه ريغ برعلا يف سيلو دزالا
 0 خل تايب دنه هتنبل مع نا ةانم كر كاعد ا 0 0 5 راطع ينب ا هندحعش 2 ريروع راح 5

 ْ | كيو 8-5 لس مكناش اذه ناك اذا انا وقتك لاا ىنيل لاقو هلانعو

 0 0 نإ 2 .اع 17 ةماع' نس 2 ا 0 نادح ن 7 , دلاخ لع لامو كلذ 1 لع هوعدأ وذ 3:1

 3-0 ةدصش ءاماع 1 كلاي 000 | را ف تا ال كحاس لقا دان لاش لع ب دحأأ

 تت

 فعالا لوشإ كلذ يفك د هاتقك لئاغ وهو 50 ةرصداخ 2 نءاطف اهم 0 ةهروداع حر

 نادخ نبا راوج يف 0 ةيذم »+ له ماك ١ ءايلع ةدصهثو
 كَ 0 0

 هموقيف ماق اف مولع لو رطقو هينلل ةنحش نب روع راحتسا اا ارح> نأ 0 كا ميط 0

 | ود كت رماوتق 0 ا نم كعم نك ل لكاَر هموق 1 ا..ظع |. ا 0 600 هدم

 -نلففس طرب يا اسال ا«4ينست> سان موصول 01010 ااتت0101771أ|]1]|]|]|]|| ااا أ | ©

0 

1 
 أ متاو رهف كحل نع سشدع ريح ئ ىصلا كح مكياع نك 055 39 00 ل هللاو 000 1 نسا |

 ١ الات اولتتقاف هوقلف مهو ل 00 ها او ووش بر# ثا هللا

 | دك تزباو هس للم را ليش ث را نب ءاياع تا

: | 
 | ري دوالابسر نم لخأ نب ا 6 هه عا ءأ رقش هل صرف 0 , سيفلا ؤرمأ ذثموي |

 ا 0 + مي هومستفاف 'ى 7 ند 'هعمو 27 هءعاسلو ردح ىراو و2 اوذدؤاو مانغلا 3 ند مهذبا

 را هبا يلا دفو ناك 0 رجح لثق بيس ناك لاق ينالك لما ىلدح 1 نب بوقعا ْ

 ١ ناك دقو نا ىلا ا 1 7 كلم 06_ هدنع ءاناقأو ه4 تا ىذلا ةيديص ضم ف 07 0 نبأ |

 هل. ٍِع ىو دقو ء ِط 2 ل ىورذ 4.٠ امأ هله لي مدعي 1 م6 0 ا ءاسنلا ِق 3و لع ع

 يرذ دا ةلزنليف دل برغل ن م هيدي نيبام ىلا كلذ لثم مدقيو لزتيف هبجميام كلذ ن

 وس تعوم | هبأ.ش تن رضو مهلظأ 6 8 هيف اوعمط هب 4 1 توم موخأب دقو 3 قى هوا 0 0 4 ف

 دو يناذ ةفلطتم 2 ع لح رلا لف قالي ند 00 يب لاقف 0 نإ ةعسر ل لفوب ل 0

35 

 لقثلا ىلع ر اغا ىد هليخع يف لفوت جار 2 كريغ ل كالذلام موقلا هل لاقف هب كت ملا ىلع تعمحأ

 اال عزف يتح لبقأ مث رج دع نتف نيتي راح باصأو لققثل قاسو هيف 0 لتقف

 غلبو كلذل سانلا ني لاكذلا ند ا هنأو مهلتاقإ ا 0 ارا 1 وف سع هن مهانأو ككدح نفاع

 مهدالب ىف : ل ١مرلآ نم كك 20 ناب 03و ا هلا هوضهاب مودع اع أوف مهو اأن مس حء>

 1 19702080017 0:00:11 طال لا ا
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 كس قلل يل للسلاح رب ب

 ديز نب كلام نب ةلظذح ينب و امهرسأب 0 1 بالكلا موب لش ليد رم 0 0
 ا

 هنال كلدب ىهعس يناع وهو ب 0 هس كالعو تايرلاو ميك ب مراد ىنب نم ا ءاوطو هامل

| 
 هللأ لع هنمأ كلمو و ا 2 ل 75 م كولا ع يعم نون وكي |وناك م و ةقر وم 2 عئانصلاو ها

 يب يف ناك | رعد نا نأ بح يلكلا 0 سبق ىلع ةحاس هنأ كالعو سدقلا دبع ىلع

 نب مراد ىنب نم فئاو طو ةانم ديز نب دعسو طمس 2 باغلا يي قي لع هنار تما

 م ناك يذلا هدباح 0 ثعل مْ 0 كالد ردع هنقؤم 0 1- 3ك هوان مىلع هل تناكو ا ْ

 0 مناخ ذ مهوجحار هدد اورضو ةماه دئموب رح>و تالذ ردا

 ا
 مها م 58 ع 1 َن و9 20 ع 2س ا ان قف 0 رق 0 ها كَ 2 0 دح 4 تنل 4 دن م | را ف :

 0 ف مهو ل أ هللاب آو ةماه ىلإ مهريصو كارما 0 أصعلا ديبع اومسق 2 ماتش ظ

 ِ صربالانب دعو 5 ناكو ىدبنالا 1 ن ةدنك ن دوءسم نب ورم 70 ا ادبأ 5 ْ

 يتلاقم عمسأ كربلا . لاف ماق عربا نب ديبع نإ م ثنا 5 وم تراس نعاسلا

 همادنلا لع مهن 0 2 اب ام بق ني دعا

 همادلاو ليؤلا ع 00 تالا
 ةماقلا ةقفلا قل او درطا دالا ىئوذو

 هال ىف نا - ذا نعالا 3 5

 هماعل ىلا روصتلافبر ا نيب داو لحاف

 ناهد را وح حا حوا ناع .بيرطت

 همام لحو ىلع اولح # دقف ادح ميسو

 هما انضم تفر 0 3

 ا ند 1 2 # ا اح

 ةقالسالف كات و1 | 28 ع تكا رب ثك ردا
 ءاقلا ىلا كلا در 2 ىلع كيلا

 2 زآطاوذر ةيشآالا لذ * ام لثم كطوسل 'ولذ

 ها ند موب ةريسمىلع اوناك اذأ يح > اولقأف مهرئا يف ثعبف ةلوق عمس نيح ر 5 مهب قرف كلا

 5 5 نبا نادود نب ةيلخث نب كلام نب دعس نب ةداوس نب ةعسر نب فوع وهو 0

 يف للغملا ريغ بالغلا بودالا كلللا نم لاك انريكي اولاق ىداعا دسا ىنبل لاقف ةعز

 تأ

 ا ا 00 ادغاذهو تعشَمي همد اذه انيسلا ةبأو قالا 0 مكبلا

 1 نضص اوك رت ةحاج ةرخ و ة فاح نجم نأ الوا لاق انب د ايا 0

 ب ت را ىفب نه هباح> ناكو هترق ىلع اودحمت ردع> ر 27 ء ىلع 2 َىَح واوا مول 0 م

 ناكو تبيحو كلامو ة هقرو تيشو و 3 ةيواعم مهم ريح نا نادخ وذ م لاش لوهس



 لد م هيلع لخدق سانال ناورشونأ نذاف هف اولذد اوناك مف هبأ لع هفالخ ع دقاو نآورش 2

 لاقف ىلا عج دق هللا 00 0-2 3 ات 0 ناورشوتا انا 0 :ا هءاع لخد مث

 لقا نو رذنملا ىنعي فيرعلا لجرلا اذه لكسب اف كلمأ نأ تدنك لاق كلملا | 0000 لذ رع

 لوا بارا نيا انهط كلي لاقت ىلك سانا لمت نا: ميطتتوا كد رم هل لاق ةقدانزلا ءالؤه |
 رمأو بلصو لتقف هب رماو اذه يموب ىلا كلحر 0 ىفنأ ن٠ كنرود> حير نتن بهذام

 قيدنز فلا نا ةدحاوةو>ضيف نئئادملا يلا ناورهنلا ىلا رذاح نيبام مهنم لتقف ةقداب زا لش ١ |

 رابثالاب وهو كلذ هغايف ورمع نب ثرحلا ناورشونا بلطو ناورشونا ذ_ٌةهوب ىمسو مهلصو' ظ
 يف ايراه جرن ريبانالا يهو مامطلا ءادها اهب نوكي 0 نابنالا ترمس اقل 0

 انف )1 عراب وحلف كلو ارو تلد نها للاب رددملا ةمنو ةيوئلازق ءدلوو هلامو هنئاع ١
 لع 3 مدقف مارملا 0 1 ند عم نيعبرأو ةساك بالغت وثب 07 هنئاحمو هلام اونناو ظ

 لوةكلذفةفوكلاو دنع ريد نيب نييدابعلا انيرم ينب رايد يف كالمالا رفح م-ماقر برضف رذنملا

 ودلك نبا ورمع

 اندم كل للا ناو هل نات لابو -بابلاي اونا

 نع ملا قر لوشب مهو

 انول_: ةيشعلا انوقاسإ  ورهع نبرح> ينب نمكول»

 انيزم ينب رايد يف نكلو * اوبيصأ ةكرعم موي يف ولف
 الب مالا كلا ف يلو < لع مهحامح لسغت ملو

 : انوا را 1 * يلع ةفكاع ريطلا لظت ظ

 ىلا جرخ 01 معزت ةدنك ءاملعو هولك مهنا نومعزب 0 باك ضراب ماقاف ثرألا يضمو اولاق |

 لاق ارب 00 طق ءدكن مالا الوأ لك أب الزأ ةللأ ىل افمزختاف ءاظلا نم سب ظااف ديضلا |
 لوس كلذ يفو تاّش ةراح اًيلكاف هديك نم ةزلذ لوانتف هنطب هل يوشف 5 كله دقو ةثلاث دع ظ

 ةل2 ىنب ان ىدقحلا يدق نب نادل

 . 2 00- مال لل هولا دب مل طخ مه اوش ناكف اووشف

 ريخالا اعرن آو 2 نا رآاكلمي مل زوريف نب ذاق ا 7 نما ل اهأ نا ةبيتق نا زو

 اولتقو ارمع هنبا تاتقف ليخ هتءشو ثرحلا 1 5 ردنا لق انو لاق كلم يذلا وه

 تام ىت> مهف ثكم هنأ ةببتت نبا ريغ معزو باك هتلتقف نالح .هىلاث رخلا راصو تيب اكلام هنبا |
 نبةيعس نع ديعس نب ورمع نب ديعس نع ةيوارلا دا ينأدح ىدع نب ميطا لاقو # هشاأ فتح

 لش |[ ىدحلا كلم رسلان وه قفانتفلا رمش ينأ نب ثرحعا لتق ال لاق ءامت دوب مره نأ نع

 نم لئابقلا تدسافت اه اف ةريخلا لزنو ناببش نب لهذ نب محم 02 يا 1 نإ كرا

 نولزمي كينب انمم ه>وف اننيب ثدحي امف فاقت 5 20 نيو كنيد يف انإ اولاقف مهف قارش أ ءانأ رازب

 تامر كلا د07 1 4 كي] كلف كرا لئاق: يف ءدلو قرنق "ضن نعانضس نوتكي انف



 لاقف هرعشيف سدقلا ورما كلذ ْ

 أرق كلك نب نقلا ا نا *: ةمح ثدا وحلاو اعاا له الأ

 0 تكلا لاقو راه اذا لحل 2 لاقيو رضحلاو قار لأ ا ب

 هديع وبا. ل نسفلا ورح كر 2 ل هاا هلال نييقلا "يضل 3

 ا هانأو حورقلا ود اضا هل ليقو ليلضلا كالملا هأ لاه ناكو بهو نأ 1 هربغ لاقو 82 نأ

 هل وش قدر رفلا يع

 نو رخو 3 ودو ديزي 1 و د اوضمذا غب اونلا ىل دا 0 هو

 0 بتايح ن ء١ لاقو كش ىب دالس دلوو لاق هع للا لور ىلا ل يأ

 ةاورلانم ارك ذ نم عيج لاو نيرح ع نصح يف كرم نمد لاش و ةماعلا نك رقعلا ل

 كك همر نم ل كلدب عل مو هقع ىاملا دنك ل جنك ا

 رخح يف عا ناك ةلبح نب ثرحلا ناب رخل اسال تالذب رارملا لك 1 رس ىنسو ل10

 لاقيو يردبال وهو ظيفلا ا تياوعو رازرملا لك ال يهو دنع هتأرما

 وهو ٍليخلا يف كرد[ دق هب كناك كلاق ذاع اق رح ني رئام 3 دقوث ردا دنع تلاك ل

 دمقأ يأ .هنيبأ كلم لع رهف دفنا روصقلا ورع يبسو كلت رار 1
 انندح لاق" ىره ولا و ردلا دبع نب دمحأ هتمظن و هتقسدقام ىلع هرب ( 0 ( امرك هيف

 نسما ( انريخاو ) يبلكلانب م امه نعحابصلا نب ىلعزع هضعب ىورو هزوا< ملو ةبش نب رم

 حابصلا نب ا 0 فأن ؛ هللا دع انثدح لاق هيورم« نب مساقلا نب دمح انثدح لاق ىلع نبا

 كار لطلر دح أيفاسغلا بيب> نب لاقع نب مراد يف رعاودبس ا | لاق يباكلا نب ماشه نع
 سابعلا ن 1 قر هيفا نزأأا نع بويأ نبا مهار اع ( هاش نع ءايداغ نا

 ةعمسأل اميلكلا نبا ةياور كل ل دس تا همح رع فو نم لد كلك يد

 فواخلالا ٠ كا مزيالاو تكبلا نب بوقعي و :ىدع نإ ميطا ةياورو دحان

 اكلم روصقملا وهو رحح نياوردم نك اولاق هلا هع ةياور تفلاخ اذا 00

 نب ناسح نب ىهاعم ىلا تنب ةبعش اءهماو ةماملا ىلع فوحلا وهو ةيواعم هوذا نأكو هبا دعب

 نب -دايق كلم الو تنصلا ا كالا 1 نكو ثارطأ هبا مدع كلاءاتا عب نور

 7-3 م كو ةقد. نزلا ىلا سانلا اعدق كذرم هل لاش لجر كلم مايأيف 2 دا

 اهمحاونو ةري ]| ىلع الماع ذئموي ءاملا ءام نب رذنملا 1 كلذ: خم هداف ءاخا ا

 درطاو ةكلم هل درك هباحاف ورمع نب ث را اعدف ينأف كلذ يف هعم لوذدلا ىلا ذايق هاعدف

 داد ع هيلع لدم امورداف نس ناررشم ا 0 ىلع تلعو ةيككلك نع راك

 ناوريشوا هللا وذ ابكت ودلاقف اهنم يتجاح 0 ذايقا لاق ناو: 2 أ املف

 كلبف همس يف . كلت تناكف هل اهكرذ ةلحر لبق 22 ها[ هل 58 نأ هيلا عرضيو هلا 1

 يلا لبقاف ذابق كاله رذنملا غلب و كللملا 0-00 7 0 ناورش ونا تالمو لالا اكل لع ا
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 رصدلا ىرش ق ةانسلا 2 ليه يلا ىعسرلا سانعلا نب اهللا دع اممف ىتعو ىلطسولاب لبقت

 كو القت 3-0 قيطم يراذ_لإ ترقع مولو د هدعلو ناحترلا تايامع 2 ّق ءالملا هلع تعلو

 نم اذخل اسارحا تروا ردخ ةضربو يف ةحاش نأ ةيراح ةد_. تنغو يئاشهلا نع 1-7

 مطافا يفو كا لوا ليفت ها هلا جطوتف ءدامو كن اقف ىف سيوطلو ىطذؤلاب كوالا لشتلا

 دعا دقو قدشرلا ن يسع ينال جزه لاحرلا نبديزيل * ىلا كيحنا ىنه كرغاو * الهم

 ا 00 ىف دلل نأ ل قو لير ىف كرغا هدو كاناقق ىف خيلتلو لوا لبق رقم ركمو

 كلوز ند لش ففح نحلا ندع ف مردلو ةدبمح نحل وه لقو.لوالا لدقتلا نان

 ينه كرغاو ينه كنءاسدق تنك ناو ىف هوذا ةديبعلب ليقو لاسغلا نب مالس ىنَغو سديسلا يف

 كنافت ىينغو ليقث ىلا رمضن نب هيو دعس ةءامز يخحراو يريس اه تلقفىف ىنغو ىطسولاب 0

 ىكملا نبا نع يطسولا يرحم يف رولا قالطاب لوا البق ىلصوملا مهاربا ةارقملاف حضوتف هدعبو
 يطسولاب لمر فيفخ حرس نبا تفرذ امو ىنهكرغايف ينغو القت اممف قحسال نأ شبح معزو

 كاع تفارذ امو يف ردع نبا قوم حدب ينغو هلود-:م نم وه لب لقو كلا نبا ةياور نم

 دجو امم عضاوملا هذهىف عج ام عيمجف يملا نبا نعيلعسولاى ريف اقلطملؤا ليقث ادحاوأتي
 دود لقتلا ىف اممااتحلا لورد ناك اهم هيفا كوكسملاو ايحص .يناغالا رم كدافق رد ىف

 نابوص لمرلا ميفخ يفو تاوصا ةعبرا لمرلا يفوتاوصا ةئال* يناثلا ليقثلا فو تاوصا ةعسن

 تاوصا ةنالمث ليقثلا فيفخيفو توص جزولا يفو

 مو راحو هلو .نسعلا ورضا رك ذ حج

 ةيواعم نب رااارملا 1و ا ردع> نب ور نب ترا نب رجح نب نيدقلا وسما وه يعمصالا لاق
 ؤ

 ةيواعم نب ور نب رجح نبر سدقلا ؤرما وه ينارعالا نبأ لاقو ةدنك وهو روب نبا
 كارا نب روح ني: نيدقلا وسعإ وها كيح نب 0 لاقو ديكو رولا أ تردخا نع

 نب روث نب برعي نب ثرحلا نب ةيواعم نب ورع نب رارملا لك ! رجح نب ورمع نب كلل
 لا يسع نب له وبلا نإ ىرقلا وما وه ةاوزلا نضع لاق. ةدّنك نإ ةيواغم نب عل سم

 5 يدع 7 ريفع كك 0 وه ا |ءلاقو 2 وهو 2342 كب ةيواعم نإ 0

2 

 وه رون يبرعالا نبا لاقو حون نب ماس نب ذكرا نب لاش نب رباع نب ناطحق نب برع. نبا

2 6 . . ٠ - 0 ١ 

 ل ناس نادال اكو نبا تبرع ني بحسب نب دز نب دعا نب هرم نبا ترا 000

 نب عمسم نب ور< نبأ ديز نب ددأ نب يدع نب ةرم نب ثرحلا نب ريفع نب عترم نب ةدنك

 تنب كلم همأ طءسلا نب سدقلا ومما هنأ معز نم لاقو نييءاغتلا ةعيسر يفبأ لهاهجهو بءاك
 0 0 7 .ٍ ا :

 1 35 فال هلا ناواذوه 0 نم لاق برا لمع نإ ور4“ طهر م نب دسز 0 هر“
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 (ع8)

 , سعاشلا لاقو هنو رولي ىأ ةبجسم نمل نورش
 عباصالا ف تفك ذل اقحو * ءرصن للا يتأ يت 1 أ

 ' يواتإو سا ف ميرعتال قا كار 01 راك را مالا نم هنورسيوا اهريغ لاقو ثرهظأ يأ

 0 هد ىاكلا نب لاقو نحال ل ةديبع وبأ لاق

 اارررك نفل دوب اعر ارش ن. ءارقلا نمو لحر تبرو كجر ترو لخر فيلا ةددشملا

 *« لمحتلا اهلحر رس كتطأ هللاقفءاعر لح رن ةففخع

 دع 5 ءارلاب * اهعارك و يف ريطلاو يدتغا دقو # يوريو ذكءوب ينابشو يهفسل اجاب ىأ

 نين قو دقوةنقأ ةدحاولاو تانقولا هو ةنك أ ةدحاولاو لبسلايف ديراقلك لايملايف تانكالاو '

 نكو ريطلاو انءاح هنا لاقيو نك د لق كو ىلا ريطلا يوأ اذا ىتبصالا لاقو '

 ا ” تدبأتو شحولا دباو ةلاو قتلا نم كلذو ةرمشلا يسئ 1-2 ا

 قكحاو دين يك وغتال امنال اه ديق وهلوقي سرفلا ينعي دباوالا ديقو شوت اذا عضوللا

 دباوالا ديف لاقي ةديرع وبا لاقو لكيطا ىراصتلا تد يمس هنمو رحشلا نمو ليا نم مظعلا

 1 لاق اد .ةم ناهرل ايف هتباسم ناكو اهاط اذا هل د.ةيف هبديرط ناك ىذلا وهو ناهزلا د

 يثنالاو ركذلا لكيبلاو ميدالا ىفاصلا ة 0 ريضقلا ىرحتملاو سيقلا ورا اهذيق نسكوار ادة

 0 000 7 ركم هلوقو نيللا ف كلا للا مظعلا وهو لك مه مجللاو ةكح |

 ناب اهفيضوو ديلا 0 ارد هلع 0 تدرا اذا قلتو هد هيلع !

 لعنه لاّقيو قوف نملع نها 1 ناك للا ىلعأيف تناك اذا اال لع نم اهطخ لبشلا

 ىأ همامز ئخراو يريتس هلوقو لاثم نمو ولع نمو لاع نموةولع نمو الع نو لك 0

 اوه كلذ هتاايو لف ع 110 5 لو لس ما رقعا يللا الو مالا كاع يلوح
 د افق ينعم يللا للعللو هر نك حام يا 0 ىنلا لسه ناسنالا نم وهو

 ينغو يطع سولا يري يفةبا.لاب لوالا ليقثلا 0 د كانيغ تفرذ امو كرغاو الهه مطافأو

 رار نا ديعس ي ا يلع ولاب ل امر ف مذ تاسالا هذه نم عبارلاو لوالايف سا

 وهو هلم سيل رمشاءالعبو © نك كيس نأ يء.كرغا ه5 ب رع تنغو امر تالا

 0 تقاف م 0 ىلا لاف ىلب #* قشاعةحمك فس نم ى 2 الف

 ىلعفاف كاذ نم هللا كاراام انب * هتدراام ىلهش 31 يعرب الف

 قا 8 ليالا ايا الا هدعبو لاحرلا تايامح تاستيف زرحم نبا ينغو لمر فيف> اهف امنوو

 نيفص موب. يف كاقو هتروظ

 كحاضملا مك ذآ 2 ها يتحو 3 محرم هللا يار حا ودير ماك

 وهو اذه ىلع * لتقم نوريشي ول اسارح ىلع اريشعمو © كييقلا "يا لوق يور يع.صالاو

 لحل حححصم ما دوحا نيسلاب



 ( هم)

 يل هلوقو 4ك اض 0ك م عطقتم 000000070 1 ب معقل ىو ئارصأ نو عطقلا يعو متارصلا هنمو مارصلا هنمو عطاق ىأ مراص

 تاب اذا نحلل 0 لا هلوقو كسعا نم 0 يمطقا ىأ ةيانك كبايش ن . ينارن

 كنا ىتعَت  يمصالا لاق.لسةقم“ سل اق راثعأ يف كيءوس يبرضتل الا درك اه ىلا كاع تفرد

 لاق 0 هع "كام وز اناسق كل كا ةمربلا 0 ا ار الق فرحا ل0

 قر ام ادساف اقرخم ىباق لمحت كينيعب يأ كيءهسب يبرمضتا كوقي ادحاو راشعالل ع

 هلوق هلثمو لاق ريال باقلاو ا تل اذا ريخ ” همريأاف هن ريلا راشعا رب .ا1ا

 وهو يعمصالا ريغ لافو كدءاق تحر هاف كلا ت رظن ىأ * ةلاض عرف 5 ِيى يركلا هكا

 كيمهدتا أه او 5 ا ءامصنا ةرمدع ىلع معا و روزجلا ر غب *عا لمَ اذه اغا نييفوكلا لوق ْ

 لاك للدم نتمنا هنا هد ا أ داراف(1 ا ةنالث هلو بيقرلاو ءاصنأ ة ةعمس هلو يلعملا

| 

| 
 1 امو هلوقو بالا بانشلا موف لاقو 3 اهدلاو-ل 0 اننا وهو 4 ل 5 7-2 اذا لدو ل

 ةيؤر لاق 0 كبف تراط ذات لسو هنع تولس لاقي ت.هذ تلست لاذ يأ 0-

 تكلا 1 لاق بمعالا 0 مي لها داع 0 00 اك هل اس 4 نإ ا || كا ول *

٠ 

 كيف هلوقو فيسلا ءالجو سورعلا ءالج هنهو روتسملا ريغ روهشملا رمالا ف ويك
 0 لاو ءيج دق حيصلا نال لدماب كلذ سلف كف و 0 ملا يتءاح اذا لوشي لثماب

 الآ رو مق داوسال الكت اتكلم » ىحك نأ ديرب ىأ كلف رعو لكما مضل نإ ل1 د
 رع رك ىف روبيان دمع لاو هل 5 لدتا كم لاقل لثلا هرمي لثف ا كيف حابصلا نأ

 قاب ليالاو حبصلا

 سعابالا نص وخشلا ليللا ش *هيغيفو # تر او أمع حب لا لح أءلف

 ريغ امقرو اه م ةطيلاب 5 ل هش'ردح ةضربو 00 "نا باوقعإ لوقو اه 5 يللا ن

 0001 6 تيل مال 0 د نكاامراظلاو ايم ءديراامع ا ينادي مىأ ل 6

 يورو هيورسي ىجيصالا لاق ىلتةتم ( ؟) نورس هلوقو رعشلا ْنم ةمطاو ة هبال لا ةدمعأ ةس

 ةرشع رسمملا ماهس نال نييدتلا يف فاك ريغ اذه ةنالم هلو بيقرلاو ةم.س هلو ىلعملا هلوق )١(

 اهل سيل ةثالثو يلءلاو لبسملاو سفانلاو لل ا ويبق را هل ناو فرضلاو ءارتلو دقلا قي
 هيحاص ىلعو زاف نأ دحأومهس هلذ ذفلا امأف يراب انالا 5 لاق حييتمللاو حيفسلاو هو يو "يش

 ةنالثث هل كلذ ىلع بيرضلاو باخ نا ناهس هيلعو زاف نا ناءهس هل ا |او باخ نأ مهس م

 زاف نا ةسمح هلى فاثلاو باخ نا ل هءلعو زاف نا [ةيرا 7 0 نا ةنالمث هيلعو 0 نا

 هيلعو زاف نأ ةعيس هل ىلعملاو تاع نأ همن هن .اعو زاف تأ هع هل ليسملاو باخ نأ هلي هياعو

 ما باخ نأ ةعبس

 0 'يذلا تررش داذ ةلكتل اي يللاو مايا ازك 0 يسع ديلا لاق 0



 قايل

 ( هال(

 لموَخ لوخلا ناد ىو هللا طقسا 0 لرمو ت7 نه كسافق

 لجان يىرص تعم زادقت تكن او *© :للدتلا اذه نص الهم مطافا

 د

 م ا 7 يناس يلف 0 هقاذ 0 كاع همسك

٠. 

 لمص كلقلا يرد ايما كلاو < نعت كبحأ نأ 22
 امعا َُق كسصوس دع ينرعضتل الأ كابنَع ت2 امو

 ادع كاوه نع يداؤف مس »# اصلا نع لاحارلا تاءامح تلق اه

 اثماب كيف حاصالا امو حيصب » لجيا الأ ليوطلا للا اهسأ الا

 لدعم مع م وىط ند 00 اه واح مأ ف آلا 2 ةضردو

 ىلتقم .نورشي ول اصارخ لخ + :ارشعمو اهلا ابارخا 0

 لحج :ةراد مون اخس الوم # بم - كل اص موت توالا

 ا 0 3 يطمح يرادعال ترفع موو

 ليش داوالا هلق درجت © اناكو ق[رطلاو دعا

 نلخ نمل اع٠-م املا هيي دارك دع ل رده ل أعم رفع 2- +

 للعملا كانح نم انيدعرس الو د همامز يخرأو يك ريس 7 ام

 جرف د 0 1 نم قدس ىوللاو ةعاعقم# ىوللا طقسمو لبو ِهذَعلأ - ّنَم هصورع

 .لافو قر ءلا دوسأ ىل 50 نعيام عضاو 4م ةارغملاو حضوب و ىلهوحو لوذدلاو ىوللا ىلا هدم

 : ديزوبا لآققو ت أذل ثالث طقسو طقسو طقم رانلا طةسودل ولا طقسو ىوللا ل ّق ةدسع ونا

 َ 1 - | - 9 . ١ . . ب . ا

 . لمو عك لوذدلا نيد 0 0 لاقو 0 "اصو لتمرلاو نزحلا / لوحد ضرا ىوللا

 : لاش اعاو و معلا ىو , "ل :أر لاه نأ : و دلما ةنال كح مودحو و 1 بالا زوحن الو اطّخ

| 8 5 
 ل زو هربغ لاقو هيحاص كعل ا 0-2 01 ف

 رزواح 1 اما نا دد ري ه رصبلا ىلا ة هف وكلا نم لاق هير و رمل 4 ول 8 لاش 35

 امبرض امحسأاو سردب اهه_سر فاععلو روعث 33 5 3 له ده و ن ,تحاتا نياه نيبام

2 7 ٠ 

 سم لاقو 0 9 اكل 7 2_1 تاه اذا 0 2 2 بونحا نا يعل هةامعف ةهرادمو هاشم

 ع
 3 هوب 5 8 1 | 7 ف 3

 لإ 7 الإ 2-5 ||و ءاملا ةشف عمج يدلا 02 وه ع مو مسا نعل ةأرغملا هدلسببع يبا

 نعاشلا لاق ءافعو و وقعل افع لاش :و مسرلا قعل همدعسأ ال ىورو هل صخشال
8 

 ١ 2 . 58 ءوزإ 3 . -

 1 كسل تدب اهم مطافا لاَمْد ا امطاخ يلا 4 ةيطاق ور آلا وح ىنعإ # ءافعلا هذ ٠ نم را ١

0 

| 
 اهف لوقي يف 1 دع نع فّوع نب ةنانك نب فوع نب ضاع نب ةيلعت

 ءاوس هلكو تمزعو تعمجأو ل يي" رمص تعءعمز أو« |١ هنا كساوال ع

 قفر ل23 8 نه نس>ح | هلكو ىل يف اولجأ ريسالا لوو ىل تاو رحطا - تم رع ل

 أ

4 
 . . ىو تار 528

 سس ةسهو ةوئلعفل اد م وعم اهرص هم 1 رص لاش 0 0 لا ةعبطقلا مرسع او لليمحو

 (+ نيا ك2 ناعالا 2



0006 
 ا 1 سس روج

 و بعصم لاو لاق ريهز نب 2 مرح لاق عكو فاخ نب دم ( انربخأ (

 لئاقلا د تملأ هل لام ةعرر ينأ نب 7 ا لسراف هفاخ وهو كلملا دمع نب ناماس

 ىنع هفلا ذا انهر قاع 00 نم مكف

 0 رماح حار اذا د هربغ يش لع هينيع ىلام نم هو

 قوز 00 6 لادؤك * ا او أ لاذأ : ناحعسا

 ىلجااملو راو تان وك ا اف »* هداْؤف ملا نكانسلا ا

 نيسحلا 2 ( كفناطلا ل 4> راف سانلا ع ماعلا جملا 00 ل هللأو 0 لاق مم لاق ٠

 11سم نا اص نعو نيكس قا نع ناو 24 ا تأ رف دامح ل لاق يحن نا

 1-2 نا ءانغ عوف 5 ل 0 يبأ نبيا مدق 0 لاق ْ

 يوه اذ ن افا الا قاع الو < ران زظنم ريمحتلاك رار |
| 
 أ

 إ
 ل للام هارد لاك هل م9556 ذيع تم نا 100 :ك امو طق م 0 ملا

 ساخح ببطو افرظو ا هلم اه اهأ 7 . د ةسدملا ل ندهالو 4انن 5 كيعم ىلا 84 لاقو

 ناللاَقف ديعم نيبو هدب عمج و هئيدملا هب مدقق 0 ل هقمو راغنم 0 قداخ ةبامدو

 لاق 0 وع قب اذملا 6 قحسا ( لاقو ) هدالب ىن م 3-5 شاع ن لاق.هيف لوقت ام حيرس ٍ

 ان ران رظتم ريمحتلاك را 5 هتيلغت 2 نب تاصق سمع نم كما ناك ا وبأ ىل لاق

 2 .ءوبأىن نب دد> و ينأى 2 رق دامح لاق لاق 0 ل نيتك 0 اذطم ا جل كا 6

 ىلا لوسرلا دوف جرس نيا رووسما ناكل 30 اع لولا شك نقع مولا
 ا

 ىلا وهو رس ": يرق ن ةرش سل اح وه وحرم نبل لع هش رط صل 2 3 ْ |

 تكن قحأ تأ 0 6 رام ةللاتكل وكر لأ هل لاف د راكان راغ٠ 2 د |

 يد م قانرأو مسق 0 قايم 0 مدقل وهام هللاو 01 07 قل هل لاو كريغ أثعسو

 1 تمحي دق لاق لوسرلا هآر املف هرضحأف حرس ا ىلإ ىلاولا ثعبو باتك كا لضوإف كاومزلا]

1 

 8 ينندح لاق راك ن 1 ا "لأ ا لاق ءاللملا ىنا نإ يم رشا (يفر ا )كريغ بولطملا نوكي.

 ةيهيو مب ا لاقو ن توي باحأو وطه لَو ا م 5 الل سابق أ ريد دل نب هللأ دبع قر 5-0

 تودلا اوعراف 1 0 لع دّقل ندا نه ناكذ و بدعم هنأ ننالا نم ناك نا | ظ

 ةياللثأا لامر الا هذه نمو #* راان َِرَظط

 ا 9

 00 د اد تك ناو » ل 55 _ لاه صل 7 مىطاقأ
| 

 تقلا ياسا امين 0 ىل: اق كح أ ين» كرغا ةن

 0 يفو 2 قا اح را! نم ن 4 يلا نب ذه قف ءانغلاو س قلا يرمال ر شل |

5 
 جاتحي ام عبتن مث اف ىنَع نمو انه اهر ا 2 ند ناحلا ةديضقلا هده نذ نشا هئاعلامب

0 

 4عم ةد.سعقلا ل هف ينغيام ايس عججت دقو و هرل د ىلا ظ

 هد همي اسع 2س سس سس ل سل ل



 ظ
 ظ
١ 

 ( ةؤ)

 * اوماقتو .زح نبا اون دنا هللا يف

 ةذلو ًابيط شيما يرت فيكف
 اهايق هاا يفيمزحلا عيطامو

 هباعاو انس هوعاطاو اشو

 عد مةبارقلا نا 00

 يخ يذناورملا نءدحاىلا

 هاو ودعلا نها امي رسيإ

 املسم تنك ناموقلا نصقنس له

 هاه.ةبس اه رودا دس تاركا

 اسرق نرحل! ىنمحاملااحر

 ما ناوطا نو>ري دق آلا

 ترظنسو لوقا ل> نيح ىلع

 اش نائاس ل كنب نش

 اددحام يارجل تممدتف

 ةبكنا سيلو حرفي مل لان اذا
 ا صوخحالا لاقو ربب زاالاق

 ةعياصو ىو دلو رجا مهم

 ةحاشك ىذ لئاسو دع نم يكف

 ان

+« 

3 

 ان

#6 

3# 

 د

## 

3# 

 دع

#6 

« 

#6 

 ىلئاصوو ان تامرح يو#

 لئاجلا يفق وم يسما كلاَخو

 لداع نامل انم دح> اىلا

 لفاخباض نبط نم ان سا رع

 لاقل الاقم ها ا

 لئالق لايل ىف ىنالب اير

 لمانالاب ةصع عا نع ىدل

 لعاشب تساو الهج مميدىلع
 لئاق ريا نع ءان ىقيحوت

 ل ريع اتماشوايف لح اع

 لئاقلا عضاخلاب كد اذ

 عناقل داعلا دو نه كدوب

 عل اندلا - ام 3 اندنع مل

 عناص د برغلا رظتنمو

 توصل ةباح هتنعدقو همدقأو تكللملا دنع نب ديزي ىلو 7-5 رم هلدس لح و قالد- هع نغ م

 بيسأاناك نا نب ماشه لاق لاو ةيش ص 0 ان دح لاق سلوي 0 لمعَسا ) انريخا ( ه روش ّق ْ

5 
 امون. هتنع هيج نا ص روح الا كللملا دبع نب دز دز ف

 ادرمأو الهك كلملاهل ترقأ * يذلاو بسني نيحشيرق رك
 ْن 3 نأ يبدع نمو نينمؤلا ريما تنأ تلك اذه نشرت رك نه كو لو د ظ

 ذفنأو هيلا هلحوءدرب بتكف ىننم وهو صوحالا تلاق يف رعشلا اذه لئاق نمو لاق كريغ كلذ

 ايلا تع ملول هللاو لفاح ساحم ىفاموب هل لاقو 1 هبرقو 3 هيا مدق اماف ةيأس تاللص هيلا ظ

 كلوب الا محر الو رهص الوقحي
 عمطم سانلا رئاسنم كريغ يلا * يندوقي نأ مكيحتسال إو ظ
 هريغوببسلا اذهيف صوحالا رابخاوتام تح هب سفانرو همداني لزي ملو لاق اندنع كلذ كافكل ظ
 هيج ةيش رك ذاتيه ضرفلا نآل راش ٠٠ ع ىشن اه كو[ 00 ا
 اققاحا نم اصخشاوزيزءلا دبع نب رمح امهلع اه ا نذللا نبي يسيقلا ف ةعمر يبأ و

 0001م1 22 2 22227722 27725 295197052527552 ت1 ص 272727227722550 تحتل "



1 

 نأ نايعنب بعصم انندح لاق راكب نب ريب زاا انثدح. لاق ءالعلا ينانب ىمرحلا ربخا اذه ضب
 ىلا كف صوحالاو ةعيبو ىلا نبا رمع الا ةمه هل نكت مل ةفالخلا لوا ا 8

 5 راخلاو امددشاف اذهىناتك كانأ اذاف رسشلاو ثرحلاب 0 و ردع تقرع نق ه0 101 لح ةلياع

 + لا لاك لع لفات هلا منافس تاتكلا ءانإ املك ىلا

 يوهاذ نئافا ا ايلكالو * 58 ظنهم رنختل اكر 1 2

 دل غيل 0 0 اذ كا ررع ىذا نم ةدعا كلامو

 ىلا رظنم مل ك>>ح سماب يكتم 01 رام نواه قف مايالا هذه يف كنم انا تاغ مل اذاف ظ

 دوعاال نا هللادهاعا لاقوه امولاق كلذ نم زيخ وا 0 ا لا ف م |

 م 03 12 وايل كش 01 00 ةريلاو اكل كش ىف ءانلا و ذادالو رغشلا اذه لم يلا
 هيه لاَقف ص و>الاب اعد 7 هالخو ةنون ىلع هللا دهاعف

 عضاوامب نع برم * اهعيق نييو ينيب هلل ظ
 كزرملف ا املا ىف حيح هلا وهو كلهد ىلا ليقو نددت ىلا هتف نا مث كنيبو اق نيب هللا:لب ١

 هيسأ تقرعدق هل اولاقو همدش نأ هولاسو هرمأيف واكف راصنالا نم ةدع رمت ىلا ل>رف اهب

 هللا ىلد هللا لوسر مرد يا هدر " نآكلا فام كردقلاء دات ىلا 0 دقو هعضومو م

 لوي يذلا نم رمح مط لاقق هموق رادو مس و هياعا
 0 را يا * :ءاط اهار نا الا وه اه ظ
 كوذيا ىلا نقرلاق نص وحلا: اولاق ريحأ ناكم بيجأ ريزلا ةياور يفو

 0 كح تاوادإم مكاسب 2 عج 1 قراتنا الو ا

 رو ريس نأ ديالا ور مل اذا # اا كارا 1

 لودي يذلا نف لاق صوحالا اولاق
 عيبلا ا كيزةيمدوأ 6 ةيداغ ريبص .ىنبل ناك ظ

 عباو ام ىنه برم # اهعف نيبو ينيب هللا '
 ' 106 ناسلساىل نك ١ 0 زل هلاو لوعش ذديموب امنع قتنافلا" نأ لاق :نموحالا'اولاق
 زيزعلا دبع نب رمح ىلا بتكو لاق هالخ مث كلاا دبع نب ديزي ةيالو نم اردص رنع ةيالو دعب |

 اندشنأ لاق كركسألا 7 1 ادع ني كلنا نع .اين دقن ا ريرلا ( لاق ) هموم ن
 تايبالا هذه ىنعل نوشجاملا نأ يفدوتلا

 ىلئاسر نيم ؤملا 3 ترده © نءاف تضنع انا اك ار نأ

 لئاوغلا ليلق اعافن تنك دقل * هتيقلام اذاصذح ىنال ل

 ةياورلاو هريغو يضرلا دهاوش حرش يف م مازح نب ةورعل تيبلا اذه لا وه ام هلوق )١(

 بيحب داكا ام يت>تهباف * ةأخ اهار نا الا وه اف ةروهشملا
 سس - اديب دل امي ل ميس وسو ام



 لمرلا يف _ + عمم كك حو نإ شاع ولو »# كلدتلا اذه ضع اله م أ

 0 ىلعو عكو قى ءاور قو عش 0ع عل 0 نأ اح 0 د قر نأ كت ابحت لاط نا كلعل ْ

 هلدهاشلا مم نأ 2 ءاو ىحي إ

 م4 ًاهراحأو تاوصالاةس 20

 .٠ ص ْ

 وها قلد جحلا ىلاياك الو * رظان رظنم ريمجتلاك را مف

 ينم هما اذا .اتهر قاغ نمو« مد هين ءاييام لق نم كف

 يدلك نضتلا رك وك اذا به رع اش نه هينيع 3
 يور اهن اهجراخاولادحح + قؤ-اب طور ١١ لايذأ 0 ظ

 ظ وا ناك دقو رضسلا لكر حرس نبال ءانغلاو ةسر أ 2 000 * ليوطلا نم هضومع

 رخا المر كنتايح تلاط نا نأ كلعل يىفو لمر ف.مخ 0 ,طافا يفو المر هيف عنص انغا اف ْ

 اا نأ نبار ع لوقو تاينالا هَدَهَو 0 داك ايف هناحلأ ت 0 م 0 مو

1 

0 
 م 0 ناو ص ا 10 00 لاق نفاع ن1 ا نعل

 تل فو 5 ن“ أهف رصخم هنلا تداعو ت 9 0 2 هدا عم ءاك َّق امش ا دقو هع

 فاس نو هد 1 اهم يرتشاو | مام مق را 1 0 تّدعاو 0 ف 0 5 1 ال هل 3 تااَقق 5

 امف لاقو هتادقف أروهشم لو ف ىاتلا هما هللاو اذا لاَقف ةيدرة 0 ًابطو نها

 اراطوالا ة ةماهع نم يذف كك انذاك د 3 0 ١

 اراطم ا فر. انيدا وم د اياذ ةادعلا هلق سس ن<

 ارامعاو هةديح 00 15 ن انيلع امح ناك ىهدلا اذ تدل

 لاق ف رصنم ته>و ملف شايع نا لاق هناك نإ لاق

 0 ار

 ناجل هرلا 0 نك لء2 ال قاغ نهر ن*و لق ناك نعي قاع نهويوربيو لاق |

 ذا انهر قاع نمو # م ْ ىم هفل اذا انه مو د هب ءأب ساه لدتا نه 5 ظ

 كءع نإ مس ىندحو (ربب زل لاق) ص فاك نمو ل قشاع ن م 0 لإ اكان هر هلعحو اتاغإ

 ف .ندلام“ ل لجلا نسف :ىق ”قأ اقف 32 ىنا نيا هدشبا لاق هيأ نءاد 2 سم نب -

 2 ا نيااب 0
32 

 3 2 ةعسر ىنا قو روع 0 ل وو رعع 0 هللا دبع لاقو لاق لاما سفن |

 لوقت ثءح هللا تبقا اك ا

 ا نيل( نرخ ١ 0 7 كيال نش ا 0 يأ ةعير ىلإ نير هل لاك

 ا قحسا ن ع هللاد مع نب هللأ د .ع نع 00 دنع نب ىلع ينريخاو هيبأ َنَ دا نءىحب



 : (ه؟)
 00 ل
 ةمصلا نب ديردلوق يف رشملا مغنلا عمجف نط عنصق كلذ مهف يتح اهناغمو مرام
 عضأو اهيف ب>أ * عذج اهيف ينتبلا |

 وحن اهغايم نوكي هع.سن ملام اهنمو تاهو نينسحا ن“ هانعمسام اهنم ةديح ةنقتم ةعنص عنصو

 يف هتيغراهللاب ىنتكملاب كلذ لثم عنصم ءافاا يناغا يف حلصام كلذ نمت رك ذ 00 0

 غاص نيح مهاربا نب قحسا لاق اهتخسن يناكملا ىلا اي ىف هظفح ةمكر' تانك وم هعافملا هذع

 ّق ه1 هنا ماط نت مللا دع شاملا قا دف

 قاوطالا ةنيز عييلت ىد# يح نع ةلتق انا يدرب موب

 فاشل ةيودع هيف لطلا هاللح ناوحقالاك تدتشو

 نماءاقيالوطأ ًاتوصبرعلا ءانغ عم ىف دج رفهلك برعلا ءانغ تعفصتو مهاربا عم ترظن يفا |
 فارطالاب ضخ لانغنم * فاجمالاةإبا مهلا كداع

 كيعم نط مْ كو لوس 4 هعاشا نافذ 5 0 ليش فشخ 20

 محاونيبللتناما دغ ةأدغ * مالم ناو اهءدوةريره

 1 نإا توص نأ الا ا كودو كف هعاشإ روؤدو ليقت فق ا هناك ل وهو ١

 نوسح وةتسدعاشإ رود هءاش هللأ لاطانيئمؤملا ريمان ديس ف يعابر رعش انإ أيهع ىد نو امو رصقأ

 كلا توصلااماو هإّدم نك 0 ادح تر اذهو سامع معلا مخنلا نم عمج وهو أرود

 رعش و ءرعش اننتك دقو هريغ ه4عم اذه 0 راد نمانل 1 ١ ذأ هانا م الفزو رولا 0 2

 فرظتست امهف ةعئصلاو ليق فيف> امهم دحاو لك عاّماو رخآلا

 4 كاك ل مامالايفا وطعاوأ وغاب , 8 عح 0 مهاك قئالخلا هلملا

 ف رعل مهن امر هش ا رورو ل اها هلو

 لودلا ىدتم يكس 0 تت كلل كلل ينتسكملا ةلود رح الاو

 نما أها اذ ع موو دع موب

 هللا دمع طخ ةعقر لا 2 تدحو 50 اعاشإ نيسمحو 0 لع رو 00 00 لاودلا تدع !| ُُق |

 تاىئغم ن مو نك هيا ند دحاو رع ىلع ا ا لا موصل 0 كه ىفغل ا تومس امو

 اهركذ بوت هتعيرشا دا ا دو ا 0ع ام روصقلا

 4 ةراتتلا ةثالثلا لامر الا 0
 هم  يببيبْسس

 لاك حسا تفاقم انئدد اولق ي“ نإ نيسحلاو عكر فاخ نب دمو ىلع ن ىحي ىنربخا )

 لف رولا دع نا لفل رفع او 0 نع ًاضيأ يلأ ينبخأو هللا 0 |اق يلا ىندح

 لهر ينغ كر نسحإ| 5 ءانغلا كااتلا عا قدحسا لاق لاق هبذاد رذ نا هللا دل دكي.ع 0

 لم 2 #3 رطا رظنم ريمحتلاك را يف

 يح سل سل يسبب سل سس ل ل سيسبب بي ل سس لس ل تآت#آآآ-



 )١ه6(

 كتان نص ىلع لجد دقاشداو تلتشا ة> هنأش كملعأ نأ تدرأ د 1 5 فرعي ع خد دقاهناو تيتسأ ئح داش تاس نأ درا 000 3001

 ينهد اذه ف َدَص لاق نهدلا ي ثاحالا مش اه اف هنمىئاهدو 21 فه كنهد نم اذهو رك

 هإ لح ا يف نحقق هباش نم هودرخف رجا ودان اعدو ةرادعب اعد مث ىناسن الا ىذا“

 هيلا جرخف باطخلا نب ر< ةفالخ تناك تح ةشيحلا سوا / يراه جرخف هلييس ىلح مل

 هللا دع لس هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامق اريحم خس نا لق 0 ناكو ة ا يفأ نإ هللا دع

 اذا قحضوتق ن ,نالا جر دجو اءلف دروف شحولا عم هدرب ناكو ةش 5 20 ءام ىلع هدص رف

 هيلا تعشق ةعدر َ نب هللا دبع لاقف هباط يف اوحر>و ا قدح تريشكدرو نيطعلا -

 هتطيضو هللا ديعلاق 0 آن توبا فا ةاسرأ رحاب 0 ريجتاىل لوي لد

 1 يدفقاولا كاف )قلك 0 دق هرعش مش ناكو ف رصن ام 5 ءاراوق هاكم عدي قاحاك

 فمما ام كقدعا نإاخ تنك نا دانا[ ل ل زايبا

 ىنأ نبأ نع (يدقاولا لاقو )مد ل لاق ويوتلا ار أ ورم هل لاق يرام اماف .

 اعدف كنلتقل ايشرق تانق ولو ايشرق لتقا نارك | يلا ةراممل“يتاخفلا لات ه1 2

 هلأ دان رلا ىنأ نبا ىنريخأ ىدقاولا لاق هب عئص امو ةرامع رك ذب يصاعلا نب ورع لاقف رحاوسلاب

 هد 0 0 ور هيا نم كلذ ع.س

 (مبا هل معنببأ ي يدا 7 نما

 امرح كم ل ار تسلق * الخرم يوج !نيدور ادت 5

 اع 00 اياق هني : * هيام اماعط كرتي ل ءرملا اذا

 ةمش

 امفلا الع اها هات 0 تححداو اريدب هئم ارطو ىضق

 مرك يذب 0 و 7-2 ام 0 نأ الأ 21 2 و تقال مَ سماك أ

 امولتدق ا ىغ تيلوو # رط فكر لأ ما تح

 0 1ع كح ا رومأ حاعو د معاط نع عزف نال

 روس امل ةرامح يفتلاق 3 0 ا ل 0 نأ يدا ينندحو 0 لاق

 دهسلاو ءاكبأب اهمطقا * دكا ملومنا مل يندنيل ا 1

 يدضعا ونهو اف يلا .حاوناك * منذر 0 لع بأ ْ

 دهطضم ل يمي عنمأ »* مموى دلو يلا ناك |

 يدك اون زخلاوعمدلاي ر#ء ذاو مودحالا ب كف ةرامهدعف ظ

 كل ِّه ّق مك ها وهو نسل 3 هش 4 عمو سل وطن 35 نا زا >حاو ) يبمصالا لاق 18

 هر جا َت اوصالا هده 2 نودع هللاو اذه لاَ مولع ل انقأ 3 كيعهنس 2 فقوذ تويصلا»

 اقع 8 ةاورلا اناوز قو 0 50 0 00 م ينلاو 2 هلل ماكاو

 ليصفو را 0 يفاطلا ةرؤ كب 3 بيطلا تك 0 ل 0 ند هدنع 3 يود 3 ظ

 ميمي سيسي سس يي سس سبيبيايهبنسنبلل سس - 2002573931319 ل ُ 22 ئه م اا الا



 (ةء)
 ك0 مس صحم امس محلا

 ظ 0 ىذلا ببسلاو ديلولا 3 ةرامت ريخ اماف هرج 5
 ظ م27 هل هر ر>اوسلا ي ةاحنلا 0 أ ظ

 ادا يورعملا دلولا ني ةراجع ناك 5 نوع ينا نب رفمج نب 0 دنع نع ةرك ذ يدقاولا ناف ظ 1

 0 اكوا لئاونب ىداعلا نب ورمعو وهج رخل اط 3 ل ىلا: ةراهع شي رق تمام

 اهو كتاف ىعاش كرمشم اهالك و اه>ووارحتم شيررقل ةشيخلا ضرا تناكو ىثاحنلا 00

 اءمعم رمح نم اياصاف ىلايل ةئيفسلا ىقاكرف ةنداحم بحاص ءاسنلاب احم ةرامع ناكو امهتلهاح يف

 ظ ردحو هتليقف كامي نا ىليق ورع اهل لاقف نياق ىصاعلا ن ورع 3 سمال لاق ةرامع ىثتنا املف

 اللا ا فراو كارشلا نو ع لقا ةتنحبرش اذا لعحف دس رواهدصرف هج ور لغو رمعا

 ظ ىلجخار مع نا مهتم تعتمافاهنفن ىلع اهدوارب ةرامع لء>وهلهأ ىلع ةرامت هملغيف ركس ناةفاخم ا

 ' ىلع هظف عفتراف س اقلابذخ.ا ىتح حبس هيف عقو اماف رحبلا يف ةرامع هعفدف لوبي ةنيفسلا ةيحان ىلا

 ظ ٍلعو وردع او لد تلك 1 ةحانلا ردح كنا وردع اب تماعول تلاو:اما ةراهعدل لقناة 0

 ل الا نب ولع بتكو اهالزنو ةشيللا ضرا امدق تح كلذ امهه>و لعاضفف هلتق دارا هنا

 وع يلح هنأ كاذو موز يب 2112 ةريغملا ىف 91 ينري رح 0 2-5 نا ىصاعلا 95

 يف يم لئاونب ّئضاَعلا "لع تاتكلا درو اماف 0 ام ةرامعل دصرب وهو هنري ا هيا

 ايلجرا نيذهنالاقف مقار يفب َ وهدا : ىلا جا احلا اانا هشمو هم 5 مههم وك ن لاجر

 ظ نوكيام يردبالو ا لد 50 هريع امو رش تحاص كمناق [هدلكو ماع ثيح احرذ -

 ١ رنع 0 موزخم ودو ةريغملا وس تل ءاذ دقو ا 0 ىارجك ن ماكللا ار / 1 فاو 3

 ا دق كو. ا لاق نياحرلا نيب 0 لع هنرير> نم كيلا انًريثوةرامع ن ل مك دقو هه داهعت ل اع

  8قداح )ع 5 ل أودعف ع مهيلع رح 6 0006 ردح نم موق لك أ وافهانءاذن دق نإ 1ع اب اهانماوثم ةانلق 56

 ْ ةشدخلا ضراب ن٠ طااحاف هداه ١ ديلولا 3 ةراهت م د هللأو لطب ىلطملانب ديلا لاَ كلذ |

 رب هلذ دم نم ع اذا 020 ل اف كح داو يثاحلنلا ة 0 بد نأ ةوامع ثمل 1 0

1-1 
 ' 0 و ملا 1 نكلو هقدص ناك دقو 000 رك 1 كلذ نه عفر ا أ

 بارما نأ 0 86 را لعحو ك4دم دحاو 0 8 ن6 مك ف 2 0 ىد . هقلأا -: ثتيعل |

 0 طنا يدنا - نأ ديبار ورع ناكو تا كَ كلنش ادهنا لوشو ور.ءيناف كوع

 0 لف اقناع 3 6 1 نااه عاب ن 0 هأ ا صدع ف ه لاف يناحاا ل ه0 وه نأ همفد

 رامع لعفف كتقدصل هب ينم ولهف عا يناف هريغ هب نهديال يذلا ىئاحالا نهد نم كودي

 ةباضاام ايد تدس] كفل 0 2 فل ديع زم هل لاو هف لع 1 0 هنهد نم يدا

 0 :لفاجش لها :اوناكو اذهل 2 ااا نحكم كلللا ةأاا 1 تلباوكت لا ن 2 لثم دجعا]

 كا تددْخ دقو ةيفس 9 3-3 نا كالملا امم لاف ىثاحالا ىلع لع لد 6 طا اذا يح هنع تكلم



0 

 لدحر 0 هّتحاح ضعبل 0 مث هي هك 0 0 وه 00 60 تا تديلا اذن نذا ريغ ن ---

 هلحرب امرمضف اه اهلا لسفاف او مك اغلا هرصبأو 1 55 و اهار | ف هل وف تدم || ىشغلا نك 0

 ىلا 0 اق 00 00 0 تااق كدنع نع 4 < اذه نه 00

 نعل ناك ضع 00 اح 0 ناو هلاقملا كنع 0 5 هله نم هباع تسنسد 0 0 ماع

 ضعب ىلا ينك ا ملظع سعأب يتب تبهر دق كنا هكافاي هل لاقف قداصإ ىلع وهام هللاو ال تلاقف
 هد دع ند يف ةيتعجرخو موز يي ؛ نهةعامج 8 هكافلاج رن نعلا ثا

 ند كب لحام كرا لا (طلاتن ده لاح 3 0 ::لحرلا ىلع درت ادغ اولاقو داللا اوفراش اكلاق

 0 ََ ولأن كا الودود ل 1 هاوأل ثلاق دنع هورك الا كاذامو لاما ركشت
 هسرفب رفصف كل هربت ا فوس يبا اهلاةف ةيسولع ن ب ا قاما الوسصيو ءىلطخم '

 : 8 0 نلجحرلا لق اوددَق اوبس املف ريسإ اهماع م وأو دب سيل
 رك لاقوه ام رظناف هب كريتحا 2 كال ا دقو صأ يف كائئح ةيتعهللاق اودعق املف مهر

 ١ 01 ءال وه سعأ يف رظنا تّقدَص لاق رهم لياحا يفرب ةي>لاقاذه نمنإب ا 2 هر : ف

 ىغما اها لاقف دنه نه اد ل يغما لوش واهفتك ىلع هد ب رض ند هادحا ن ه وبدي لعد

 ا

| 

 ظ

 !| هدب نه اهدي ترثف اهدع دئعاف هك اهلا 0 ماا ضيوف ةيواعم هل لاش امن دل وةنا ا ظ

 ست نا ليق دقو نايفس 3 اهحوزنت كريمغ نع. كلذ نر نأ صرحال هللا وف يف :ء كلا تلاقو ظ

 كفاح نب دع (يزسلا ) نراك نال * امرع كلمت دع, 2 ناالأ#يتعاور مع يبن در اي ؤ

 ْ هكا نأ نب هللا د.ع نع يعمصالا نع رصن يأ نع نسا نا قلع قت هللا دبع ىنثدح لاقعبكو

 لاق ةياهاطلا يف نالد>ءلا نب هللا دع جرد لاق نبريس 0 َ كونا 3 ظ

 ا اا قدا ن , تدعبصأو #* امرحم كنم تدم ادنهنإالا

 امءساو اسوق نيةكلاب باه * هحالسنفحر و.قملاك تححبصاف

 نء هيف (ينغي امو ) اذه ريغ ًاقشع تام 3 نا تءءس اش نيريس نبا لاق تاق هتوص اهب دم مث ظ
 رزعتش هادا هر هرعش ديح نه وهو ور“ ينأ نيرفاسم رعش

 © ١ وص

 ادفرلا ةفالدلا ردة :نو جيحطا قد 1

 ادهح نةنيكع ل #3 انور نه مطمزو

 اددد_عام ق.سأ ملت اريا بام هلا

 ارا>دلاخ نه ..لهو * كلك مْ كلهم ناف

 ليقثلا ف.ف> نم نط رئاخ بئاسل ةفو قحسا نع رصنبلا يرحم يف رمصتكلاب الهر حرس نبأ هانغ

 يلطعسولاب لقت فدلل هيفو دامح ةياور ن٠ ىطسولاب لوالا

0110101 
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 نورا اطوقي تلو ور 212 يآ نب رفاسم ي رعش ع

 نوفدم سمسم يف ىليا>و * اعيمح نيملاس بكرلا عجر

 نوز>و هنود 0 فارق ث #*# اح دقةل لنه لع قدص تثدب

 1 نين رعلا هكر هك وو »+ دباب موصْخا عقدا هردمه 1

 ا
 6 أ

١ 
 |

 نينذل ىدحاصلب يف و دك علا 3 ىم ايلا تنازل

 ( لاق ىهرحلا اندشناو يعامهلاو هبا ةياور ن٠ يطسولاب لقت ين يكملا ىحي نيتيبلا نيذه ىف ينغ
 ورمع يبا نب زفاسمىف بلطملا دبع نب بلاط نال ريبزلا اندغنا

 رباقمللا هتييغغ محال ورسب * تا ريغ نانلا ريخ ناالا

 ري را ا را ىأ كقز هو مااعلا خل
 * لعانو دعم نم فاح ريخ ىلع

 راما سرفلا يل 201 ديل # لقت هما وبا الو -اوداث

 ماشطدهدعب ىذلاو * امر كنم تيحصا ادنه نا الا * نيتيللا نأ ماشه لاقو لفونلا لاقو لاق

 اماع تدع 6 تكلا احل لهح باهل تدلوف هلع لا هم رح تدب اخ 3ك ت0 ةريغملا نبأ

 رضاح رششلا اذاوا حري ريلا اذا

 ظ ىلا فارصنالا ءامدا تدارأف ًاقالط شيرق هتلع>ف ناك راهظ لوا ناكو ه.| رهظ لثم اهاعحف
 . ةرغغملا لاقف امهعم تماقأف انعم قا اهانا اطَلاَتف مسوملا تلاق دعوملا نيراو ماشه اه لاقف اماها
 ا هدلو ةعيبر ابا اه>وزف ماشه نودب سيل ًامالغ كتجوزال لاو اما اهجوز ونا وهوتللا دبع نبا
 ماشه لوق كلذف هللا دبعو ًاشايع هل تدلوف رخآلا

 ملح تنا انا مط ثيداحا * قلن فوس نا ءامسا نمد

 امح امتومح يندانم تحبصاو * امرحم انجح ءامءأتحبصا الا هلوقو.|
 | ةباصال ضرعتي رذاملا نب نامعنلا ىلا جرخ رفاسم ناك اناني نا ينثدحو ( هريخ يفىلفونلا لاق )

 ظ كالملا نكو ءار مدا نم ةبق هيلع برضو همدانو هفرظتساو نامعتلا همر اف ادنه هب حكشي لام ظ

 راح ضع ّق تاروت ب نامف_س 5 مدقو دانت ةلاكم و هئم هردق كك لحرب كلذ لعق اذا

 001 تراي وش رئا ر 1  ادعس عوز هنأ هل زك ذف 3ك ضانلا لاخ نع رفاسم هلأ
 ربخ اماف قشعلا هل-تق نم دحأ وهف يلف ونلا لاق بيسلا اذهب تاف يوكف هنطب ىتدتسا هناسانلا
 ينا قب نددت لاف نام“ هللا دسع نب و هب 0 اهايإ ةريغملا ن هك افلا قالطو دنه

 أل يناطلا هن راح نإ ديم نب ندودح نب وروع نإ ىح نب 0 كل وأ قا لاق تلاوه رس

 0 نع ةيدع تني داه تناك لاق ةيراح نب ديمح هد> نع ندعح نب رحز وأ ىهع ينثدح

 سانلا هاشفي توببلا نم زراب ةفايضال تدب هل ناكو شيرف نايتق نم كفل اك ريسغملا نبا
 ا ا لا ا ل ا ْ
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 هربسملاو طيرلا ا # هل ل ا ضيلا 0 |

 2 عبات ىلا لك » ك رح (: تح 1 5 0

*. 

 سو كيع سن هع كي 1 2-5 تن كعاه ْق اطوش 1 اذ يت أ تاسالاو كلا نحل رودس هلو

 ناسنل ىع دفوف هلامو هتورت شوت رف ةدلا نب كنا 50 اهيبأ ىلا اهبطخت اهاوهب ناكو

 ١ نبدا ينريخاف ديه ند هوز هماعاق نا.فس وأ همقلا نم لدا داعم ا ىلع هليعتسإ :

 !ٍ ماشه ن 2 ةلخ يبأ 3 هل كاف تاب ب كلملا دنع ند نبرح ىندح لاق رامحع ندللا دعا | اممم يصح حب ١ مسح سس

 حر كك 05 2 56 كك َن 0-59 هيلث دح مع نبا لاق ع 2 ا.صلا نيىلع ع دعس نأ نأ ا دق امع نا لاق |
 ع

 أ ناك ةمأ ا يبأ 0 رفاسم نا ضع يف مهطعإ ٌثب دل ل اذد هنأ 0 ىلفو :| ناماس ندع نأ

1 
 اب معاق هدقشع و ةعرر كَ 8 0 تل نك قشعف او | هلا ءاذعسو | رعدسس و الاح شب رف نات 0 ن

 ا تلاق داك وأ اهامح نإب املف ذوبر ,> نبفورعءم لاقف ةأور 0

 ا ضد ىف ةريخا ىلا ترد ني نايف ل وب لبقأو همدان, ناكف دنه نيورمت ناغ ةرخا نان

 ظ ديه تدحوزو لوش ايف هل لاقو هربح اق ىءانلاو شار 0 لاح : َنَء لا ا رفاسم ىتاث امنا 1 ناك ام

 كالد ٍْق رفات ل |اهه 0-3 5 لاق هئلعإ ىتدتسا ىق َىَح هعم 0 ءاام كلذ 2 هلذدق ةبتع تن

 اح | ع دا ل ةقدعاو * ام هج كم تدل ًادنه ناالا

 5 3 وث نيفكلاب ىلقي * هحالس نفحرومقملاك تحبصاو

 ىذلا هل اعدف لعفأ لاق ىرام هل لاف ىلاالا هل ءاودال او ل ءايطالا دحام نو هل اعدف ا

 ىلا احا تسل ردكم مط لاَقف هن 00 4 اماوقأ ع عدا لاق رانلاك تراص ا اف هبواكم ى يمحاف هن اع

 م لاقق بييبطلا طرض هريص ىار اماق هيلع ىواكملا عضي 0 كلذ

 يهنأ املف ةكم ديرب جر 3 الا هدزي يلف اثم ت رى( < راثلا ىف اردو 0 بدق

 هس رب باطملا دسع نب للاط وبا لاقف رتل رف ل ينو ام نؤدق تام ةلاه هل لاق عض وم ل

 ةبمأ نب ورمع نب رفاسم نا هلصأ 2 يف لاقف لثملا اذه لاق نم لوا يف فات> ا ( )١

 هريذاف 2ك : نه مداف مدقق هأ واو هم 35 5 4 وعم اك ردنملا ن ٍس نامحلا ىلا جرذف أسما جوز

 تسمح يسحب هسسسم ص سس يسوم ٠:٠ ب بيسو هوس حم بسس

 لاشو هل 00 تال لاق ٠ نم لوأيف ادمملا لاقو حا اهحوز بتردح نب نايفس انأ نا |

 د تاق وع ل ةينع تنب ىوم ناك 3 كلذو ةيمأ نب ورءع يبا نب رفاسم هلاق نم كو نأ

 0 ينجوزماف الام بيض كلك كولملا ضع ىلا تم لك ولف رم كلود ل يناوح وزب 71 ىلها نا هل ا

 ١ نع هل 1 2 نم مداق هيلع مدق د مق“ وه امدمق نامعنلا ىلع أدفاو: ةريخلا نا احرف

 ! مغ نم رئاسم ندطف ادزه جوز ١ نايفس ابا نا اهمف 00 ءايشأ نع هريخافق هدعب 1ك لها ريخ

 نه جلعو هي هياع اهم 0 مصاو 6 ” راذلا ُُق | - هب واكع تييطلا هأناف 00 و ا هللا سماق ٠

 لاش 9و رانلا 28 5 ركملاَو ربعلا طرعضإ لق رفاسم لاَقف ط م ا هار 2 اق فاو نا || جولع

 0 2 بيبطلا نا أ
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 اد
 اهءاحاح نم ناك نق + كلا فلا فلظتو ظ

 01 كلل نم دوام وش دق راراط نررك الث هنم اهعثما ىأ اذك نع كتبه: كفاطا كاقي
 | ضاوَخ الا. نب ف وع لاق هيف رثأال يذلا ناككملا ع

 ظ عاركلاب ةقيس سولا فاظ 3 د صارم ءاز عشا ن نع تفاظأ ملأ

 سعاشلالاق ليلا عطقن موهو عاركلل لاى رأ اطدحوب الق قاس 1 يف! 5 0 ةعاما ةقيسول

 بحععلا نمالخ دقيذلادعب #* ةشحوم مهغلا عارك 2

 اا 0 لال ع ومذلا نينلا اكرطتك هلوقو

 ١ نم ل فلا قلخلا هك ذل ةقاثلا 2و سنع درظتك عباتنو لاللذ تاحاخلا هذه كب الط لوقب 1
 سعاشلا لوق هلثمو عبتتلا درطتلاو امانتم

 انواع قدك 5 5 ف * هماطخ ريبلا طا كات

 يرجي يف قاطم لبق“ يناث زرحم نإال ءانغاو سمش دبع نب ةيمأ نب ورم يلأ نبا رفاسمل رعشلا ||
 ! هل هنأ فصوو قدسا رك ذ كلذكو 5 ا نم عم. توصلا اذهو قحسا نع.رصنلا

 فاطات ول هنا مفصوو 0 اذه هعمحام 0 م هرصع ىلا هيد و هعدق ءانعلا نم “ىث

 00001 ءانصلا امين نك 81 0 كلذ هنكمأل دحاو توتم قف رمثعلا ملا عمج نأل اعاد

 هللا دنع ب هللا دمع يوس كلذ ىلع رده م هل حصا تح كلذ يف ةسشل بعَتي نأ دعبو اط ةاناعملا

 اذهانتقو ىلا |

 1-3 هيلو رفاسم 1ك جه

 نإبأ تنب ةسن ها همأو هلهأ ب اهلا هن 00 دقو هيف الا كو ما نإ در نق ام

 لل وبأو ةبمأ نب ورم نب نإباو طم ينأ مأ يو ةدصعص :نب اع نب ةعيبو نب بيلك نإ
 1١" نأ ندا تأ يف لا دل لا هوم اونا اهو مأو بال ناوخا 0
 كلذب اومس امئاو بكرلا داوز دحأ وهو ًاداوج ًاديس ناكو هيبأ دعب اهجوزت ورمع ان اذالا

 يح هب اولذكتو هوازنأ الا م ا باح الو رط ارام الو ًاببرغ نوعدبال اوناك مها

 00 تاون انين غل. ءلادلإلا 000 تكابر شرف ءار اكاد سو عا

 رزالاو اب رلا داو * ان نانا  نغدلا قا

 رءقلاو س.شلا عيص نيح * هب ا م

 هياع دري رفاسم لاقو

 م00 ١ رطاتلا ران © انفو ديلولا نب راما
 هءركبرس هيحص قومو * اهةقح ساك و>ا له

 هرد__ه مف اةمو »+ ور اذا مسه و
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 رح سوا لاق هب قاعم

 حارلاب ماق نم هعفدب داكي # هبد.ه ضرالا قاوذ فسم ناد

 اح ب زيزعلا ديع ُْق هل وشب بدصنل نعسلا »2 520 اذا لسا هيعز لاش حفطل تعزو

 زيزءلادبع 0 هللا دع نع ىرغلا 2 عييمج ىنادح لاق سس زاا ا ىلا ) ان ريحا (

 ةضوع نع هرك ذب ريزدلا دع نيعيللا دع كلذ يلا كو رمزلا للف ينسألا ن ند ا

 ندوب لقا ند! انس بابلا ىلع فكوف 2 ناورم نب زيزءلا ددع ىلع يبأ دقو تلاق بيصتنلا 0
7 

 لاق 1 0 ناك ناو هددرأف د هر ماعلا اكن ا هلي | لاَقو هيحاح هيلا ل هل

 نأ زيزفلا دنع لاف هب انمهحرو هانيوط الاو 4بلع 3 رسل هلع و ناف ريءالل 2 انماح دق تبدصأ

 أم مث لوش ىلا هب دا صق هد ههحاو املف ديا ندد لَحَو مالكل اذه دسسس. سس _دشل

 نا ب ب اوبالا يدل در د ا نس نا ردص || ينأ له الأ

 برغل نسمشلات داك قد تالا لع د هلق سمالاو مويا ا 0

 ةدصقلا هك بيسشلل و 0 آسق يقلل 57 5 أ 3-5 ا ناكو لاق

 بزعمو حأ ص نم قاروصلا 1 بدلنعل مقملا 6 اهنأ الأ

 لاو رعشلا ا عج سأ فك قدزرفا لاقو 2 و هاردشتلا بأ 8 دنع ىلع ل ا[ ف لاق

 اس أمق بيصأ لاقو لاق كام ر ل و اذه لاق 06 ن مالا لي

 ا 3 ىريع 0 هع د مط امو ا ضرأاب 0

 0 نع نت أ كد َّ , الا ىلع# 5 00 0 معلا م/م :ةدعا: لهف

 تعدم نيس تا 5 ودو # هلادعف ا تور نأ تايد ونا

 لخدف هتيطعال هريغ ل 1 0 ولف 2-0-5 م اف 0 ىراوملا_ىكع كك لخدا زيزعلا دعع هإ لاَقق

 00 ضعب ىئدحو روزا (لاق) ءدحاةتعاىذلا ذحأي اتافدعو ريرعلا غلاه ل
 رحل! يداو نم ينل يدجملا ىلع باهولا دنع نب زيز.لا دع ل كلا زيزملا دنع نب د نع

_ 
 نعاشلا هش لوشإ يذلا وه ىدهوملاو © بيلعإ ءالخلا عل ر الأ د هل وم بديصأ ىنع ىذا لا اها

 ىدوملا كا تاقيوسلاب اب دنه ند راد ا 0

 مد ايناك مثنلا نم عع + وهو تس وك 2 -

 اة ماودل ين كك + رموش بقل نم 5

 امعاحاح ند ناك لو ييلا را فائلظتو

7 | 7 5 
 امنا راح نمو ىملس د نم تاحاخا كربالطو

 اهناتم نم لضعلا لإ # ومذلا سعاادرطتك

 هلوق كلذ ىلع لديو هبانشش ىلع فسان رصقم ناقل نه اب هلوق
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 باح ام كلذ دعب نمةقفادو * بلاج ف فك اهردنم + ةنل
 هللا ديبعل مغنا عماجلا ندلالا اذه ىف ءانغلاو ةءله نب ىلع نب مهاربال رعشلا ليوطلا نم هضورع

 0 را وحلا 0 نيم

 00 رْ لا تدب عم ىلءف 1 هش نه 0 دل 5 0 هعضوم ريغ 3 8 هينشتلا

 قدزرفال ريرح لوق لاقف كلذ ىلا هل تاقف اكاقتو دم 0 ناضل انه عم لعحف كاذ تدب

 ملامعلا قوحسوأ سيق نيب اب 5 د يثلرو ع وحم ذا كناق

 يرلا كلر هلك تال 6 ءرعو ةالفلاب ءام قيربك

ْ 

 ةمره نبأ 1

 احاحش ادانز ىنكب ىح دقو * نك يدن 0 يإو ظ

 ك2 ا وا ع دا ملا ايضن ةكراك

 ريرج لاق ولف
 ماسلا رود ا فرات < يتكرتو امك وحج ذا كناف ظ

 انا 219 لو ع ءارملال ابشع .ةكراشم
 هلال عب ةمره نبا لاق 0 د هنم هنشأ ناكل

 احاحش ' ًادانز كب ىحدقو :* اد 0

 ملل ا و الاب ا 0
 لاقف دعب كلذ يفالت دق ةءره نب نكلو لاق مث هب قا ناك

 0000 01و * احا كتم ىنحطا ذا كلاو ا
 5 0 ؤ

 بغا كلذ كعل

 باحام كلذ دعا نم هقفادو * لاح نفك اعرض 0

 ساو قا ند هيلا اعاو ةعستلا تاذد الا 2 ةنيعل مالكتا ا هللا دنع نب هللا دينع ىلا دقو

 يتلا تاوصالانم نا عئاصلا ىعام ريغ مغنلا َْق فاّؤم ا 6 ) تد>-وو ( 4نع ي ورام ىف

 وهو بد ر ىف يلا رطم يبا نب توص أ مخنأأ عمجم أ هس ا . ا 7 - ص ع ُك < 1 ٠

 ا"نحصسسسا يمص
 بزعمو حام نمىقا ولا كتقس 0 تاع :عل مقملا عد لا اع .| الأ

 بعزنف داو 1 27 ىورتف »* قر عرار امال

 كلا حم يورو 3 3 98 ادا دا 2 را يد رو ليوطلا ن 0

 ىلالا ناطعأ ىف ع يبو 8 5 4 ا الاف 5 ديدحلا 1 44 تنناو يش مالا

 هن اك هنانذا ُق هارت فارطا ا بد _هو كلذ 2 نم 000 بازع 0 كععل 5 0 5 هنع

 3 ١
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 .ةق3 هجم موس هو وجو هس سب هر ا ا سس سسساس سس سس

 ا 3 :

 | صهاط نا هللأ كيبع ةيراح يحاشملا هب ثعلا أرعش َنسَحتسا اذا يضتمملان اك لاق ينا>شونلا رادو

 هاي يف يحاش تنامو ندسحلا نب دمع لاق رادلا ءانغ هرصعيف يعسأ الص تاكو لاق هف يلغتف

 ىطسولاب لوالا ليقثلا ف يفخ نمةعنص هيف هلواهمث رب لاقف الياع ناكو ىهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع

 ظ نكشلاإ وانا ع 0 * اهدقشب تياب ول انه نع

 يسض تيهذدقو تنام تك * اهقارف لبق سفنلالتق تكشوال

 اعد ودلا لوألا ليعتلاو 0 ليش "نان هيف هلو هلوق ه رعشد يجو هللا دي.ع ةعنص ردان ن

 رع ني تلي ل واو الع“ رئاقلم ريع تا ا قفنأف

 ربدمدلاولاملا تي لخبلاالو * ليقملاملاو لاملا ىنفيدوجلا الف

 فاداالا تاعك نمد قالا للعو مغنلا يف هباتكو راتخملاو ةرداثلا ريثك ةاليخ هراعشأو

 يم را نب دح لاق ةظح> ( قرخ) هفل وم لضف ىلع لاد ةدئافلا 0 ا 5م تاك ةعيقرلا

 | هاط نبللادبع نب هللا ديبع دنع تنك لاق ىرأ مث نوره نب يسوم ينثدح لاق ءالعلا ىنأ ن 1

4 

 ا

 هللأ ديع 0 ديم هال ٌثعل ل ا 5 2 0 3 ونملا 3 هماعاف راك نب ريد زلا هءاح 2 ظ ْ

 ظ ( 0 ورحل هذه تغلب دق راكب نب ريبزلا هل لاقف 01 هدياقتو هراضحاب ا 0 نأ

 ْ نم رمدسل لع 3 ريما قدا هل لاقف نكح ريغ حد دقق ءاضقلاكو ندا تن ورام كمل 1 ءاضقلا

 أ نأ نأ هللأ دبع أت - أر نأ هل لاق 7 هلق ل *2و هلك ظني وهقفنم لاع هل ساق ل اءفأ هل لاذ ل

 ةيح طا اناا ءلا ةياثأب انا ننف 00 1 ارسال قف نأ لق ًاثش ان دقت
 . ا
 برمكف هذي ُْق نع 6 هتلابح يف يف ىط : عقو دقو ءاظ || صنخش نك لخو اذإ و مم | تاقاف ْ

 تلاقمتقوشأتي فااهح ور تار الك 1 م١ اهناك ةاتف تلبقاو تا هيف نرقلا بشنف هردص هنر

 لطبلا هب يدواام ةثاثالا ىلع « لجا هنكل لطب ول ندحاي 1
 لاح ءريغالول نيس كادو * اهتلقاو نافتا عج دعا
 لمتحم موقلايدبا نيب اهاعبو * ةسالع دهم ىبب ةاتقف تضا

 هل يضاف ةتيم ةاتفلاو تيم رح لح رلاو ود يلعلا ةنالثلا نم بح تياراق تناقل
 احا عل امأ لاقف را جورذ دعب هللا ديعنب دمت هيخا ىلا ليقا مت 1-0 لامع هللا دييع

 ْ م يد ع 2 ةرهاظ كر ل ةين العدم 2 انف تدق ن هل وف كو ندح ريخ يف ةدئافلا 0

 ا مو طقف نسح ريك رب ىلا نع ىتثمدلا نع لعاب نيسأا 2 دقو ةادلا وءامشلا نم ءانيطعا ا

 ايم هللا دينع ريخ نم هيف ل 1

 ما رشملا مغنلا عمجم يف لإ دنا ومالا نمو هجم

 كس وص

 بضغلاب كالذ دعب نم ىنعايأو © اهلا كفا ى تطأ 1 كئاوت



0800 

 ا لا يلف ا كل ةلاقاو يناثاو تكل لوالا تلا ليوطلا نم هطرو رع
 لمرفيفخ يعارلا ردخج ثااثلاو يناثلا تدملا ىفىنغ # اهدودص لاطو يدعس تردد دقل *

 نرد هنلا لو اذاعه هيو عببارلاو ثلاثلا يف ينغو يطول الءر ىلذهلا 0 وربما

 اي كاف ءواحلا يبأ ن هرأا 0 يداولا ر < لاق لاق هسا 9 دامح .ن م ننيسحلا

 ا رلانيب ريسأ انآ 0 داو ع تقع لاق يرذعلا نيكه ي 0 1 1 ريب زلا

 ريثك يتب يف هلث» طق عمسأ مل ءانغ ي غل اناس رع ءلاو

 أهدي ون دب وىليوطت ضرالا ىرأ# اع راب دعس تئحامد اذا سك

 أه دعت و 0 كه اذا د امساح دو ضيا تارا ن 0

 0 باهذي وإ 2و توصلا اذهملا لوصول نسع ل هللاوتاقو 1 0 حاحا رنع 1 تدكفلاق

 «تدعأم 3 نا عار يرض ولومت داع ةداحا كاف مغ فعاد“ اف هثوس تدم يناضعأن م

 ن1 شحوتسمو ىوراك ناشطعو عبش أف نانرغ 2 انو ب 0 اع 0 ها 9 ا

 اهريغ ةئدملا تو 0 ىدأر ناكاش ا تلا قح ىلع اع ه لاق طشن 1 وانك

 ملا لا ِِ

 م56 ىهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع رابخا جو

 هنونثيف فرصتلاو تالا لحملو دمحأاأ كو نيسحلا نب ىهاط نب هللا دنع نب هللا درع وه /

 ريغو 0 :طاو قد .س وملا يفةفسالفلا ن ف ل اوالامولعو ىانلام انأو ةغالان لو هل وقو ل ةباؤرو |

 ' اترك م ىلع ككل ةييحعع 1 2 ذاا يف ةعاص هلو 0 0 3 ركبو فصولا نع لحن م 0

 0 0 وطه ةعبشتا دحاو 310 يقاباك م لا 0 ل ل اوألا هنع زدحعام ىلا هلصوت ل انه

 ! ع راعشالا 5 يف عصي نأ 3 ا ناك كر هن هل ةمحر هللا دّصتمملا ناكو اط هن د أمف هلضف

 ءاللعلا ينأ نب دمحأ لثم اهو نمو لان دحأو دود دز مداقلا لع نينغملا 3 سعه و

 0 يدا كلذب 1 راه اذا ْن ءعئرتو 10 0 0 عصيفهلا مع لدعف مهقبطو

 كو 0 و هحن 2 كلذو تامل تاز ريملا تا دا ىدحا 1 2 هّتيراح هةماص

 نهللا دنع ن.هللا ديع 90 1 1 لاق ةظحع> رعح ناد ) ينرذ ف ( 000 اهو 0

 تول يعز احاطصق هب 53 اهو قشاو ةئيفلا كيعل ةئيفلا تالاصلاب هدقفمس نيهحلل] ناك صهاط

 | للا يف لفاري نم الاباثم اهو اثلا تلَحَد تلاق دضتءلا تود دعب سلا كلذ" تاشملا نفرح

 يتحانلاح كالت لزت ماو ان اني ا | ا كياملف اها راف اناشك تسل تارا ىيهو للاخلاو

 1 ل تاكلذاو و لاع ديصع ل اطرمأ تفرسصن | اكو لاق 'ئ 55 رمصو ل ١ لاك اتمعأ قشراص

 0 ااه كا تب زفت م ثتعوسو ةفياظتيا م 2305 امو اهزمأ نع اهي لمحف اهالوم

 اقةظدحح لاو هتف رظتسأ يفاذ رودعذم دوع ن. ادوع الا هريغالو ءانهإ: ف هن نيا و ايش كانه

 تتاكلا نسما نبدمم (لاقراد وعالا مذ هاد سل 6-0 دعالف ةفاللثعا راد لحد نءيف كلوق

 000001 ذة ز ] 01010بذ-ذ-بب7717 الا لا

 فلسا 3



 0م

 5 طقس ا 00

 اماياو اهوفص اهنم ةزمل * ةضيرم ًاسفن نيمر ' مكلو

 6 3 نع ةزع لاق مل ' .الكلا اهرداف اههحو نع ةزع تفثكف اهرك ذ ٍباتكلا ْن

 لاق ءالاعلا يأ نس يم رأعا 550 انفرصناو 3 دق ام كل يلوأ تلاق ع : ضو

 هءاع ردك لها 055 لاق ىرهزلا هللا 6 نا دنع ىنثدح لاق 0 - نى نين زلا اسال

 انجح رةيعشلا كلل ن نم لس يد ا هر ادعب ىف كن كف كال رن < هللاقف توملا هب لز نيح

 ناطتلاوباويدنح ا 7 لاق مالسنإ ها[ زج لاقةعل> ونا[ لا ل 6 5
 ١ ةزا 0 رق تء.تءاقدحاوموب يف سابع نباىلوم هم ركعو رثثك تام لاق ءامسأّن ةيريو> نع

 لاق .بعصم نب ر< ىنا دح لاق ريب زلا انثدح لاق يم را (انربخا) هل نم ةم ركعل دحوب و رم

 رشكاو نمانع 0 ىلوم ةمزكك تاك لاق يضايلا مساقلا نب دلاخ ينثدح لاق يدقاولا 1
 0 يا رف ةءامو سمخ ةنسيف ا 032غ 1 نع ا عرايا

 ا ينأنإا (لاقو) سانلا دما سا ناسف و | كل هات را 0 وم يف روظلا كعل نا او

 ن لضفملا ىنادح لاق ناليغ نىك |[ 1 لاف يناغاصلا منو بأ لاهتس نبءاحر يأ د ىارولا 20

 : 0 ف 0 مح د و دحاو 0 ف هنع ربما و 3 ركع ا لاق هو رع نك نءةلاضف

 بلغولاق ن سا || رعأو سانلار 2 6 ]كام 0 قولاق 5353 نا - نءعلحر الو ةئيدملاب ة ةأسعاتفاخم

 ا
 لودر 0 يا اقف لاق هل رن دن يفةنع نرك ذبو هك ريثك ةزانح لعااسسلا

 نيحشم لوشو هك لع ندم نويهرمحإ لمحو الا امع عقدت اناءحف لاق ١ مقرا رم 6 ةزانح نع 1

 , فسوي تابحا ودل 5 7 رو اص دّقل هللا كسر نئااب 2 تلاَقف نهم ةاسعادل تب 3 تفقس ولا تايحاوصاي

 ع 5 3 ١ لاق انفرصنأ ذا ام نأ ري ا ضب رفع وبأ لاقف لاق هليكتم ًاريخدل انكدقو

 2 ا مريخ كل ويل 0 ا اهلا تالعت دعاط لاقفراتلا ةر ا 5: ا 2 كلخ يف ار أاملف |

 ٍ هللأ لوسر نبا ن 3 تلا رس ىدهح نم هلم 3 لاك 0 ٠ ”تلأف

 ا

 لاخلا نو كرد هلل. نافانا ا 4 ص نحا كا ندحسااىف 0-1 هدو ناك 3

 . ا تق
 ا لاقف لاق هلع 1 هالات نم ىلت لاق لك كلأ اطلاق مث مكتب لعل 2 0

 تبقي م تل تبنيز هده موقلا نم لحرلاق تقرع ا ع او لاقأ امك اع الواه أع كلغ

 : 1 عل و تكلا ىف قى هوم قا دعا 2 3 018 )0 دا ب تارشملاو وا عملا نءتاذللا تأ 6 7

. ْ 
 ا

 ماك ءا كل نه رايخالا 00 يفام 3 كممس 0 ١

 «ه© 00

 ظ
ِ! 

0 
 اع دالل- لا 0 رمح اهب # ا ا تا 0 تراظن

 أه دعب ون دب ىلا را ع ا ي دعس تسد ا 0

 أهدم ل و ا سة ]اه اذا 27 اهسلح دو شضيبلا تأ رفخلا ن ٠
 را ل ْ

 لالا
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 يل يناحافلاق ماركلا بطخي م" ىن_طخاف لاعت مث كيلعىعيالا« غتباف كل لامال ريقف لجر كنا

 ىدزالا قير نا نمل دبع حدف هل كفك تفادفق كيلع مدقأ َىَح نيحوزم ال كنا ىقادو

 | يح ىلع مدق ىتح كلذ نم ريطتف ههجوب بارتلا صحفي اارغ ىتاو حعاوس ءابظ هتيقلف هيلا جرد

 باصلا ينحنملا خيشلا كاذ اولاق كاذب مكملعأ لاق ذيرت نفل اناك اولاقف رحزي مكي | لاقف بط نم

 00001117 ب ند واجر تحور وأ تفوت دق هل لاقو هل كلذ هركف ةصقلا باغ صقق ءاثأف
/ ©».» 

 ىط 3 نيقتاعلا ّ در دقو * ا ملا يع الط تمت

 باصلا ينحع:م ريطلا رحزبا ريصب * ةلاجي اذ ممم اخيش تمت

 برتلاب ه>ولاصحش باى غتوصو# ماوس يف يرث اذاه هل تلقف

 بكللار-_ممم دج بارغ لاقو * اهندحيتسلا ريطااىرج لاقف

 كارت ن
 ! مث اريثك ًاريخ هنم باصآف هانا مث يدزالا لجرلا حد لاق هجم ملو سنوب ةياور ن٠ كلا هانغ

 لل مل ككاو < اود كاح دقف'تتام نكت الاف

 | الدنا ا.لف رانلا هأ.ا> حسشم قو سالاهاا هد اف 0 ىإ 0 الحر 0-5 دو اهدحوف اماع مدق
. 

 هناءايطالا معزو سالهلا كذا هنا اولاق اذهاملاَقَف نيتثرب وه اذاف هرهظ ىلع هدب عضو هتلع نم

 لوقيب اشناف رانلا تحشكف رانلاب حثكلا الا كل جالعال

 كس وع
 ا م ىنانعلا مالع # اهسذ كار ودا 4 نع هللا امع

 اناد تر س01 1 تدل هان اوقري نالق يونذن الواق

 ىناشطاو ورءع نع اهالك ريعالاب ىلهر حرس نبالو يطسولاب لوا ليقن كلان نّسبلا نيذه يف
 | ع 2

 , الاق ى املا ريضضن نب بيخو .ززكادبع نب دمحا دع يريخا دقو انْ دس اءمف نأ لف

 || صقخح نب قرزالا نا دصق هنأ هبف لاقو اذه وع 0 ةباورلاب هازواح و هش نإ ردع انادد

 (ينريخاو 1تراقم رار اظرف تاوء«دعا كلذ لمف ةناو نول ناك ىذلا يعوزذملا ةريغملا نبا

 حيافوا حيلفنب ناماسنب دمه نع ىرفعملا ليعمسا نب دمحم ىنخدح لاق ريب زاا انثدح لاق يمرحلا

 لاقذ ريغتو لحمدقو رفع> نب هللا دبع ىلا ريثك ءاح لاق هدح نع هسبأ 0 ناماسنبا

 دق هب اذاف هصيق ىتاا مث ثريوخلاما يل تل.عام اذه لاق رخصالاا اريد كاران ىلا هلل كضاذل

 ين ريا تاربآلا 3” اماذ كرب وخلا ما 0 هللا افع 27 ما 3 0 دا هءاذاو شقلا لدم راص

 يدصلا هنشمأ تااق ةنع نادي دق ىلهأ ن٠ هنادح نع ىهازألا ينأدح لاو يبان ينثدح لاق يمع 222222233 جس للب

 تض رع ةفتخحم اهءارو يك هلم و هيلا تانقاف هب كسحام عمسأ قد كقف ُْق هيمطأو م

 لاق 7 اههراقف لصولا هيلع

 اهامش نوح راو ينا.ش يلون # امدع هناشب دوع ىلع يناهر



0 

 0 ليج ا 3 يا :ا ميهاربا نب قحسا معز لاق ةبشنبا

 مع ةيعم ىمو موب تاذ ةزع ىلا رظن هنا 0 نم هعمسأ 1 هرايخا يف هادحو امو 8

 كحنو 0 ث طق كلن رأينا كراك أ يتح ىف“ يقدم اي لاقوأب ءناق را رعلإ 0 امييثم يف

 ام.هو ول يلة رع ل ا 5 1 لاق .دحال ةقب كنف :ةزنع تكرت لهو كيو تلاق ْ

 هيلفا لاق :ةنع يف تاقاثحي كو ينأ ت تلاق: كلدبب ىل 2 لاق ةالاخملا يف كل لهف تلاق كل

 تهبو . قطني لو. سلباف ذك كلاو قدا اياردغا تلاقاهه> و نع تكلا هزات
 ١ لوي املا تنعم املك

 حرارذلاءاعضاحضم مسلانم * يل بيشتاق يذلا لبق ينتيل الأ
 5 سيل حيردال بلاط 7 * ةنا_ت ىلع ملأ مو 0

 حاب ريغ اهرس قاع ناو * اهتماظ.دق يننا يندب أ

 موقملا ينأنع ؟ دا ءعْرلاق ةيشنب رمت ينأدح لاؤيرهو را نرمادع ن دا ( ينررخأ

 1 اذاف ةزنع هيف يذلا ءاملب انررق رسم ديرت هعم تح رخ لاق ريثك ةيوار بئاسيفربخا لاق

 قمل كحيو تلاقف ريثإك ىلع تابقا مث يئاساب مالسلا كيلعو ةزع تلاقف ايا كفا
 ع

 ع

1 

 كلوق تر

 ىلاختيبلاو يتداخل تمقف * ورم مأ كتينأ ام يا
 يناكلو 1 مل لاق طق تي 0 توب يف كدم تول |

 لدا 0 هل # موب رحببلا تينأو مسقأف

 لاؤسلا عطقتم ريغ ءادل # ور#م ماكنا د .

 لمحاي مالسا|كيلع تلاقف هر مالا ِكيلع ريثك لاقف اندعمث زيزملا دبع انيناف مق اذه اما 3

 كس وص ريثك لاقف |

 لمحاب كامح نك كحنو ّشس * تف رصنافر >ح.ط أ دعإ ة نع كتيح

| 

 لمعلا اوجالدالا كسمام وىدنع# ةقماد تازام اهتتيح 0

 )١( لح راب توب> لمح اين اكم اهركشأف كدياك حلا د

 ركذورصتلاب لمر بفيقح ةئثل هفزا ياشطارك ذوادسمل ءانغ تايبالا هذه ف تا سدو

 ىمع (ىريخأ ) يطسولاب ليفت ىناث مهاربالو يطسواب لوأ لش فضتي ضر رولا 300 1

 يديلا ويقلد | ينثدح لاق جيمربلا دع نب ىلع ىتثدح لاق يزتملا لياع نب نيحلا ينثدح لاق

 نم ار ريش 5 لاق ينأادحف 3 قاشعلا نع كا ياكلا دمحم نب ماشه ىلع مدق كا |

 ةيفلالا لوقهل#عو ةرورمغا ن ونملا يدانملا مخ ىلع ادهاش ىئعلا 7 تنيلا اذهو 6

 امف ريبختا اهرهاظ ناف اني مض قاقحتسا هلام #* انو ارارطضاام بضن اوأمهضاو

 يعل يدعو ور*< وباراتحاو مضل هيو.يسو ليلا راتحاو حيضوتلا يف لاق ةرورض نون ٌْ



05-0 
 0 222 ا ا ا ا ا ا ب7 00000 0 0 ا تت تآ

 |[ فدا م انضارعأ نم 17 د ع ع او ريغ ل اًئينه

 كلل د1 قالا تاز أ راه اذا يوم لف

 تاز مصعلا اهع ىثع ول مصلا نم # تد عا نيح ةزذخص ئداأي

 تلم لصولا كلذ اهمذلم ند * تالا كافل اق احوفصا

 تدح هلع نلق يبا وللا 4-- *ىدر لأ كلل ةمْناكَو م ىقرلا فاقع

 000007 يت-غو يطسولاب لوأ :لئق نر يل قادما ى :غ * ليوطلا نم هضورمع
 س ولا 0 فيفخ هدع ىذلاو اًئرزم اًءينه يف نغو ور نع 2 عبارلاو

 10 م اًثنه يف حرس ن ا ىئماشولا رك ذو ليف يان هدلعلا امو نسف تاي مار ىنعو

 ىشساىفو هدغل: نذلاو ىذ دانا ىف اك ف م ها ا الان 9 1 لان لش يللا هدلعب |

 00 لكيلا ءلو هبا ر 0 0 الورع ل ,< يف هب أامسسلاب اح نمت ىنحا وأ ان

 0 و رح اا لوأ لش قى درلا تاع لَو لوا 5 يرد ل ار اضيأ

 ب آلا قر طايس ىلاو 0 محد ل تاس 5 5 فرقد نعاي 5 تاقف يف مههار 20

 0 :يللا ورم ىلا نب ميال ن ِِع مكح ن نب بوقعل | لاق زبر 1 الاق اق ردن نب د

 يدق ادرك اما تلد مهوق نم ةعامج ف ةنع انيلع تراس كاف: هم نع

 ع

 م ءاش 50 َىَح ىدنع م انف يل زيم كادي ترضع ةيغ>ىلا بهذاف موي ١١ كدنع نوكأ نا دنرا |

 قئاكم باع و يما املا عفداف ةيراج كيلا جرخةسف تماس اذا لاقو هعاخ نالتحا 1 لا قسرا
00 

 دييعىلأ ت |كعم تاقيدعوللا نا لاق ماشا ا ايلاف ةيراطا ىلا هر تسلسل 1

 ثدَح كانها تادف انضمف ان, نضمما ىل 0 اف هتءاعاف هيلا تء>حرف كانه امدعوف ةليللا ظ

 ,كيلخأ تاقف ىهذن نيا ىلا ىف لاق وقال ت هذف الاطاف اندحتف تسلاحف ليالا نم تءاج تح

 و تسلحف طق ءىث انني ناك ام هللاوذ سل>ا يل لاقف نانكتام ضع ا املا ةعاشا
 نأ تفر تورضناف تما 1 ان ردعسا يتح ةسااخ 0 ن 2 ةمظع ةماط م ناو ناندع |: ظ

 هل ملء جاحلا يف 3 جر لاق را لف نم نإ اا 0 نب هللا دبع نع 0 ظ

0 
 أع عض هل تلاق مل 0 هل تعدف يبآق انع عض تلاقف مهرد يتئام مات 0

 ا

 ا ا ص او 1 0 كلأ ا م 1 0 ا 6 ا لوو | واقف ىلا 6 ربما 5-5 11

 يلوح 4 وهلوشإ وهوفرصناو ايحتسا اههار 5 اة هنعنعو انغاوقشت 8 اوفثكا 56 تاافك

0 6 21 ا نا ع ع
 م 

 قداص ليج ناكو اقشاغ نكي ملو ايعدم اريثك ناك لاق مالس نبا انثدح لاق ةفيلخ وبأ ( انربخأ )
 0 0 للي الاق يباوملارمصن نب بيحو ىره ولا زيزملا دنع نإ 5 ) انريخا ( قشمعلاو ةبايصلا

 00011 ذ ]||| 754111 ذ

 اة ةفهي ها صيدم ف 5
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 يالوملاف 6 هنلاو تأ امون ايا لاقف اهق 2.18 وو هند اسر ل
 اهيرغأ .ىفم لواقما ةرخو © هعرع وف ند يد ل 3

 مرح ال لاقف ةزع هللاو هذهف تلاق هللا و ال لاق ةْنِع رمت دا ساو تا هلع تفرصناف
 1 لاملا هل يهوو هقتعاف كلذب هربخاف ريثك ىلا عجرو اهضتقا الو ادبا ائيش اهن٠ ذخاال هللاو

 قل مكح نإ بوقعي ىنثدح لاق راكب نب ريبز را انثدح لاق ى ك1( هدب ا
| 

0 
 ن* 7 ُِق ةَرَع اس اع تراخ تلق نينا هلام مثكو 5 4 ماس الا كلم نك د كر ضايع تل 4مم 0 نع

 اعاد نيف انا رضاخلا ءاسن نم ةعامج تعمت> اف اهب انعمسف ةئيهجو عوري يدب نيب 0

 قاخلاو لاما نم لضف نيلع اهل نوع ةوخا ,ىمو ا+ ا | 0 0 5 و ظن ع' 0 ةواح 3ع اني 0

 ]يملا ان لع | لو الا اهانق راف ف ا مهالحاو سانا 2 1 نه [ذاف ةعاسش تلد 2 لأ 2 ْ

 لضف ىنند> لاق م 0 0 0 الاخلا 0 ور " ةأسما ايندلا ّق ير امو اننعأ ّق

 ايثك لأ كلملا دبع نأ يدع نبا م“ نع هل خيش رصل نأ ء يبدوملا قحسا ن 3 يحتل

 ا م موا م هع جور جحو نيكس ا نم ني تحتس كانت م هل ريخ 2

 0 لهال فاك هب حاصن ن هس عايشباب | يحوز عر قئر ااا صضعدب انك انف .ةيحاصلا

 5 ملف اعوشاى 05 4 قديح اه ١ كو يهو ل ل 6 هه ةميخ مايخلا زود

 0 يرجح ملاك كالو يعاظع تن ى َّ !_ءأ الو اهلا ا تاع

20 

 نءس نم ىحن يدنع ناكو اهبوم ام ح مدل حس 2 ىذا تح ا ىلا تا كاداكف ١

 يد هتك هربح نب 02 م مدلا يار 6 اف ٠ ندحلا اهحوز ىلا تءاحو ل هن نت ات ا

 نااابىل ت تلاقف أمعم وهو ىلع تفق وو يه>و ْى 0 كلان ضاخو اهبرضف ةقودضصف 4ق دعا فتلح

 لوقا نيح كلدف اقرم 1 2 00 ىو ةحار ولا

 1 م ب ببي ل ست  تآتآ#آ#آآ

 شا ف م أ نم ةديصقلاة ده ةأم ةيدس 5-2 ١

 كتسوصضص
 تلح مث يح ايكبأ مث امكيص واق * القعاف ةزنع(1)مسر اذه يليلخ
 تلون تح ناقلا تاعمخوم الو * اكءااام ة نع لبق ا 2

 تاَضو 0 ناب فريعض ل 0 تدق هرض دعا 22 ولف تلف

 تلف ياوشا طا ل و 2 ملل هرقل
 تلذ نيفتلا اظااموي تاطو اذا 846 يعم لك  نعايا اظل
 تلقت نارها دا انك 1

 منراعدزو 0(



5-000 

 اهديرعردلا سياي الو بوح *« دصؤم تاذ ىهو اهوعرددقو

 هايس را هواك كس هلم اذا ”اهسلج دو ضيبلاتارفخلا ن

 هسنج نم هيلا فاض امو 2 0 ماع دعل 0 ءان2 كم أ 2 تبلا 1 ف

 ا نهدعتاو

 امي ع ىنعم لواط 0 #* هعرخ قوق نيد يذ 0 0

 لاق اهانإ هنح نم دشا:كالذ دعا ةع هس حا مث ةهر راك يعو هيلا امر 0 الا تلا

 نع لدح نا ؛ فورعملا يعازلا ندرلا دبع نب زيزعلا دبع نب ركب ينأ نب دم تاآسف 0

 3 ةعمج هما نعد دنح يبا نيم دبع هد> نع ها نع هب ان دحو هفرعف 3 1

 اركلا دءس نب دم ىنثدح لق هللا همح ريفاهفصالا دم نب ا ل 5 2

 ديبع نب 1 يطيعملا دلاخ نب هللا دنع نب رمع ىنثدح لاق ورمع نب رضنلا 52 1

 يم مرا ينريخاو يحاطلا قح_سأ نب مهأربأ ي اىنثدح لاق معن نب بوقعي ىنثدح لاق رام نب سا

 ين و رالف هريغويدسالا هللا دع نب بوقعي ىنثدح لاق ريب زل الا انتدحع لاقؤاتلا يبأ نبا

 تنأ اهل لاقف تزحم دقو ناوم نب كالا دبع ىلع ةزنع تاخد لاق يماسالا طاص نب د -

 ري ل لوفي ىللا تنأ لاق دنع تن نع انا؟تلاقف ريثك 0

 و د اع اك حوقم راقرلل 8 ظ
 لا د رانا نم ننحا يف تنكدقل هللاوف نينمؤملا ريمأ ايالكت لاق كنم هبجحأ ىذلا اف
 كوريص نيح كنم نيءاسملا تح هحعأ هلت تلاقف يماسالا اص ن دع تيدح قو ةرفلا

 ا نأ تدر ىذلا اذه ال1 تدب 2 كذسف نع اذ سل تا
 ! ا 0 لوق نيورت له اهإ

 ريغتيال نعاي ىذلاذ نمو * اهدعب تريغت يلا تمعز دقو 0

 ريم كما ريح مو تذوع #* ييتلك ةقلخلاو يسد ريغ ْ

 هلت ىنكلو تلاق

 تلو مصعلا 6 يع ول مصلا نم #: تن لغا نيح ةردص قد 5 ظ

 تلم لاصولا قالك 4 لك نذ: «< ةلتخم الا كاقلت احق“ احوقد ظ

 ا تا نسلم لع ل 0 | اولا هده ريغ قودي زب تاب ةكتام ىلع "تلت داق + سمأف

 ريك نللاوف كين ارأ ايل كال نا 0
 اهيع او ةزعو * هع و ند لكل

 | بلعلا نب نيحلا ( 1( كنا ابا لعو ا زمنأ تلاقاهايا هتدعو ةلبق تلاقدرك ذ يذلا اذهام

 لاق ةيش نبرمع انثدح اولاق ياهملا رص نب بيبحو يرهوجلازيزعلا دبع ن و يعاحش 1

 انثدح لاق راكب نب رب زلا 0 1 ءالعلا يلا نب هركلا ا هاش 5 نع ةيدعح نبا يور

 ضعبةنع نم عابف ردات مالغ هل ناك اريثك نا 1 نع ةيدهج نب مانع نإ دز يبرر وبا

 1: هاا 1511 نضال 60 طل د15 لج حل و < ان هتاف للطن تكف كت مط نطوط ا ان مي ف قس يوي كيم الخ 1 طح مما وك كجلع 6 بع ع جت + عمو وف وعمل وو هد تسسج دحو

| 

ْ 
: 

ْ 

 ضف 3 طظ ع دشن ندح سأل ان لوا ةةيال0

 3230 انسي ورا
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 ادعسأن ب قاطني اايقسالواحاير * هلام لضف ىلع دهجن يف تداعف
 ريثك لاقلاةىمع ىنثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يمرأا ( انزيذا ) هلاق رعش لوا فلا يورو لَ

 وأرسل لس ل ا راملا فاضت أوي ١ اناا كاق كاذ نمكو هلل هتلوت" حن ركل 7 تاقام |

 0 رد را وه اذاف هتاماتف ينج ىلا راص َىَح 0 اند دق تف اراد نادك مح عاقب

 |: رمشلا تلقف نملا ن. كنزي رقاانا كاك تن "نه تلق :لعءاتلاوبرتملا لف ل لاف ١ د ضرالا يف

 نب ديمح ةنباةزع ىهو ةنع ريثك ليقف اهب فرعو اهلا ةيردضلا ةزع ههيبشت ةرثكل ريثك تاو

 م رب دمحيفادح لاةريزاا انثدح ؟راق ءالاعلا يف نإ يسرللا (ى حا )نعال |

 ١ ةقشع ءادتيا :ناكو: ريثك اهني. وسس تناك ىلا ةنعاوبا ود-نضاقو ندي ةملاو دة ة ا

 هب ينربخ-اهف اهعم هريخ دعب ركاذي كلذو قشاعب نكي ملو بذاك كلذ يف ناك هنا :ليقدق هنا ىلع اهايا.
 نا مهاربا ينبدح لاق يدع | مهارإ نب هللا دع ىنثذح لاق زاك. نب رعازلا اندح لاق يم را

 ,ةعمو را يب نم ةولب كن 3 1 لو ناك هنا يعازذلا عيمج نب بوقعي

 ظ انكار منقل هذه نم ًاشنك انعب ةوسنلا كل نا تلاقف. ةرص يعو ةرع هيلا راسرأت مغ تل

 ةيصلا نياو لاقف همهاردب نمنع هن ءاح عج ر املف هتمأو اشيك اهاطعأف عج رب ' نأ ىلا هنع

 يفد نك 3 يمهارد دحعأ ل لاق كعارد هديه اع عنصت امو تلاق شكلا ف تدخلا

 لوي جرتو الا 0
 )١( اه رع عمل وطعم ةزعو * هبرسع وف 0 يذ لك ىذق 1

 نب نحرلا دبع ينثدح لاق ريزلا انثدح لاق ي مرا ( ينرخارااعلإ هك را

 ”ئئارطار سلا دع ان ل ىنأ نب 0 دبع نب زيزعلا دبع نب ركب يأ :نيرعلا
 قوسين 3 0 ريض هتقؤلع لوا نأ 215 انآ نعي ةنتح هما نع ك1 7 أو
 عا نلقف ءاملا نع نطاق هةر را ناك اهلف راح ىلا م :غ فاخا

 ةنعه ءاح ذأ همنغ 0 انيق هت هيدش راق ءالل“ ىلا .هيدشرزا اهاندت ف نا 3 وا

 1 || مثدف مالغلا سعأف كل كنأض نم انني تاردلا هذهب انو ةونلا كل ناش تا 27

 0 نقف نيب ص حار اكلف تح تيضتقا نكيءت>ر اذا نول لوو مهاردلا .ىدر لاو

 ترج هع تاو اعل 30 رق 0 كا تساو يتئرغ ةزع لاقف هد

 لح اياهلاقف هلا ال عرسا وا مه هبا ىلع 0 اف اناا ىلع ل اف كتل ءافو | ف سلو ةريغص

 أم نهدشن أف هباج عيب نم عرف نيح نولا 2 ر مث ههجول ىغ٠و اع ىح

 ا ناو تدش نا نيح ىلع #2 قاع يو ة ةرظن اهلا تاردطل

 امهنع 0 اذا نياماعلا نا ىلع ادم عزانتلا باب يف حيضوتلا يف هدروا تيبلا اذصهو )١(

 ال يبسلاىلا اهددا 10 عزاتتلا هيف دصقول هنا حرصتلا يف لاق ناعزانتيال عوف سم يبس

 ا ه ريحا نسلم 1 هريوض عفرب ال هنال ادتملاب نيعصلا غفار طاسرا م مزليف هريمضوىلا ظ



02 

 ا دبع 00 لس 0 1 لق ب را اندع لاق 1 ا ل
 هش | مأ يو ةيواعم ن دز تك ياوطن دالا نعم :ىلا < 8 11 فاردي ,ع دار 0

 ها يا ا ا يي برأ هلا عقال ندا كا كن د
 هلوق نياف ةعج يبأ نبا هللالتاق لاقوساحو اهعم اهيراوح ىكبو تكب وش ورجلا هيلا ظ

 «© ' وص

 ايزي رددقع الع نامحب * 4. نك“ ل وزفلادارألم اذا
 اميطق اهاحش امم يكف تكب * هقاع يملا: رب مل املف. هته

 ال11 ىلإ هاكلا ساو قد ١ نع رضتلا يزن ىف رصخلا لين ف قلن عدم نا

 ىلاراظن كلملادبع جرخ املف ةيش.نب 0 هياع هفقوو هريخ ىف يوحالا رفعح نب دمحم لاق جرذ

 هاكات رح انف كك كلع 00 0 املع هازل لق ودب اعدق اقرا ري 0 نخل فتك

 5 ا لاق كتقدضأل هللاو لاق ىنقدصتل بارت 0 3 لقلاق م لاق ىنقدصتا

 ي ريس ىنعم اًهرانلا يف 0 «راحيفدبحاس اهدحأ 00 نالجر كوقت لاق هَ

 اي م لاو لاق كوم 6 عاش دي ل د ال آلا ىلا اهدحأ عم

 لا ندحا ل ء ةزئاجم هل عأو بارق نم عجحراف لاق ت محا :

 ة22 نىك نعنوره : فاطملا ىئدححخلاق نسوا نإ تلح ا ونا انقدحت لاك نع

 ىناةللاوف لاق هرعش ىورتأ ريث ا اك لاق ئيوءألا نمنج ىلع لاك 0

 ا يبد اطلالات لاف رقعلاب بلهملا كذا ل لاقف نكاد هلع كقورذا امون هديل

 ديزي كلذ غابف ايك ١ هانيع تحضتلا مث رقعلا موي مركلاب نا ورم او حذو فاعلا موب نءدلاب

 ) ار اة دصعو ار 1 هلا ةن 0 اعلاقهيلع لخداحاف هب اعدف كللادمع نب ظ

 1 0 ناورم نب كللا 28 لاق لاقةسبا نع .دمم ىعدح لاقريب زلاانثدح لاق ل

 (انربخأ ) مهنل كنا ا مآ كلما دع اقف ءرعش نينؤملا 0 لاق ديالا ا مل

 قرع هلأ نبأ نعق-ا ن راند دج لاقت ايزلا كالملا دع نب ذم نبترمع انندح لاق -

 بلغي و رشا قش هاز املا نيم ْوملا .بءاييرعش رب تف كلملا كه | رثثلا لاق لاق ةءاوع ن .

 رعش جرح ناو مع نبا كالا دنع ناك ل اق رع 0 علا ع ا ةاركلا ن 000 ءشلا |
11 

 تح لا 2 دلال ا ديما ضد 0 00 ا

 هفس نأ هيلع 0 محا غ غاب اهاف اص هل مت ر>> يف نش ان نا محا دلاخ نب هللا دع

 هازناو لبالا نم اعرطق همع هل 0 ا بتةاوع يف رظنلا ندحالو فارلا ديح ريغ ناكو

 كبح نم فوع نب ن+رلا دبع نب مهاربأ نب رودملا ع ف لزنف عفترأ مث هب ناكف كلام شرف

 لاقو مهنعلقتنافهراوج اؤاسأو ريثك ىلعاوةيضف يمفأ 0 در اق 3 0 ةليوح

 ادربملا حيصتلا نومحي مااونب * اهفشو ةادرلا ءام لأ

 اددختدقا 0000000 تاس هي ةباسشالا“ هال 0

 هل 0537157576 اناس نا هاطالطل م 717 مج عدو جوج مطاط هي ودل تاه جطت نإ طفلا 1 ع د 367 7+ كج جلا افك جكس دج ع سا وج وم دمج نو هلال ج ا ادي دوحه جي عيال ١ ءاعججا

222*212 1 105-17-5 
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 د تجامع ده تشتمل نمل تن تسي وص و يوك مويس وسل هدو ةسصع جمع دس انم هج مسا رت 0

 0 بوش هءاطغ ا اذا نس ب نسح 1 ل 000 أعيش و 0 ةحاد نب ميهاربإ 0

 نء.ورمح ئب هللا دبع نب د# هل لوقف ةمدحرلاب ٠ نهؤيذاكو راغصلاءا بالا يبأباو لوقيو مهاردلا

 يكد : سايعلاَن , نع ) ان 0 .ه نحشا] نك كا لوقذيل لا ١ معامل مهو>أوهو نامع

 مه اريا نع نما دامع خ نا تاع مدح لاق راكب نب دا لجل يي نيدحأ ثدحلاق

 م م مشاه ينب حالص فرحا يفا زيزعلا دنع نب نم لاق لاق هللا دلع يبأنب ب وعل نبأ

 )ان 0 هعدحر لا لوشن ادد ناك هنآل اص وه ا نهو دساف ده مهم هب 2 نم كك ١#

 ةويح نب ءابحر نع ةعيط أن تعدوا 0 را ديع ىنثدح لاقرب زلا انادح لاق يرلا

 هلم ا ريثك ب> مه 00 هو 0 حالص ا امنا لوب زيزملا ديع نب رك ع لاق !

 هلةمع ىلع ل دب ريثك ناك لاق تار نع حاصنب : لعخات كا ربب زلا ان”دح لاق ىمهر ا يا

 ص ءارك ق> ىلي .هركت 0 امون اهلاقفاماع ل ةداسو هلح رطت وهم 5

 دوق لاَقو ا ها حد كك امحو ةنالأق 3 و نق نا ت 1 ْآ نش لاق كف عال يفا هللاو ىلب تا

 ! ىنادح لاقرس ءا| انسدح لاق ي م را (انربخأ ( يم نب سل وب نان كت تالق ام رعنال كنات ف

 يردتاريثك هل لاةفددي عباص ا نم عبصأ 2 2 ف هتباصادق ا هيسأن اتاعريثك ناك لاق يبآ

 ه0 ةيذاك نيعيف هللا ىلا | عفر غ2 لاق يرداأل اق كَم .صايف هدح رقلاهذه كتياصأ 7

 يد ) لير لاو هريغو هيبأ : ند يراهغلا ن 3 7-5 ل 0 عر مهار 1 0 لاق رس ب زلا د لاق

 يرام 5 روذل ر حفلا 0 8 اف انعو انخدح 3 5 ثبو 1 ًارثك تلح لاق ة هند ص ع لحر

 ا 5 يرحسا ةبراحاب لات 2 نوصل نك هكا اط املق هفاط دقار ريكو تيلدو ثا ْ

 خلا حشا هل 0 ا دح ىأ مول || رتاس كلاس تلق لاق ءان|

 نع تارخ تا زيزعلا دنع نع :ليقعما ند ىكدح لاق ري زاا امدح لاق را

 تلح د ريتك نم قحأ 00 تب ًاراملاق هللا ديبع نب ةحاط نع باهش نبا نع زيزءلا دبع نب دمحم

 كدحن فك هل تلقف احق اعيشنت عيشتب ناكو هب از 1 مام اريثك انكو شب رق نم نه قامو هلع

 ظ تقف نولوقي سانلا م م..س له لاقت زاك تلقف ايهاذ يندجأ لاقذ ضيررم وهو رخص انآ

 ظ ماا ( مي دم اَفعَص ىع ىف دجال قانا تلك نأ امأ لاق لاحدلا كنا نودع

 1 ا انا نانارك# نيرا ع ليعمسأ نب دمحم قثدح لاق ريبزلا انثدح لاق

 2 0 0 ناكف هب نم ا رك نأ عميس وهو نولوقف رثكب نوت اوكا

 كا نع نأ مهار 0 انريخأ » صيف ىف يضميو رجلا م تفتاب الف هءادر دا هنارو نه

 هاف ناورح ناكل دع لع لذ هنا 5 نأ ند لاق هيف نب سم نإ هللا دبع انثدح لاق

 ىنالاسول نينم قال ريمأي ريثك لاق ترك ذ مهنا ىلاط يبأ ن ىلع قحو لاقف هب هربخاف ' ين نع

 ا بالا نب لضفلا ا ) ىضرفهب هل فاغ تر يأ قالا كلأسأال لاق كتقدصل كلة

 ىوحتلا رقعج ني ذح رخو نيرا 2 00 ريخأ كاق مالس نيد اضل ك7

 ةمسسسس صصص سلا ديس تيس سلسل بيب سبسيببيبيي٠يدسل ل ممل م لسسل ل اميلي تسلسل: +ء سلطه ء هل لَ

 ياهلا رمل ب بييحو ىره وا زيزملا دبع نس دما انريخاو لاق دريملا ديزي 0 ن2 لاق

 ص



 املا يف .فطل..هللا نيمأ *
 ىلاح نفكو ينب نع كاسيو *« اريسخ ىلع ىاوه يف يننأو ْ

 #* حقا 52 آ

 ا ىلاوطعابةطاىفرابسالاو نما * بنك ءانربخ يدهملا وه ظ
 | كاف كيهذم لثم ىلع نك نم < نمنح كاوه يف كيلع ينئياف رخعص أن أب هللأ هلع نب ىلع هل لاقف |

 ا نب هللا دسيع بيبخ وبأ ريبب زلا لاق ةعجرلا يرب انك ربك نكو لوما 20
 | د0 تلفدر را لاق دف يارا "يب ردك نكو هدلو رك أ وهو سين هنمإ ءانك يبذل ||
 ريثد 5 لاق ا لاق []

 ا قارا فاو وتلا « نك .ءانوبخ يديلا وه
 ا معز اي ًايعيش ريثك ناكو لاق مهوتلإب لاق بنك ءانربخ تلق لبق ال لاق اك تيقلأ هل ليقف أ
 ظ | هلوح هنا ىرت الأ لوشيو كبكر ءاشام ةروض يأ ىف ىلاعت هللا لو, جتحيو خسانتت تارت ن1

 يفاعد ذا نع هللأ 25

 | لاق ةديبع يأ نب هلا كيدستمع نع ىلوصلا ركب ىنأ ن 0” > لاق ةروص 0 رن

 ا لاق 0 ان دحع لاق 06 (ةبخان) 00 ا 0 ل

 ا قب ف ةيحاانا كل ولا لا 1 ءأ دامك كم 0001 568 م انياع .عاط دق ريثكب اذا |[

 رانك ىلا 0 ضوملا الو لالا تريغل امو ريغتام هلال ىلع وه اذاق هك ٌ دقو الا هك ءادسب مضروم

 ١ | رعبز ارا كلف ى مرح( وتلا: ةمسرا روم هول ناكو ةببأا عجر 000 اذهو هف فوطن |

 أ تام يذلا 0 رتثك ىلع نسح نيفللا دبع لذخد لاق دمحم نب ىلا ينكح لاق

 لإ ديعهل لاقف قيتع سرف ىلع كيلع تملط دق ةليا نيمبرأ دعب يف كنأكف رشبا ريثك هل لاقف هيف |

 أ |( ينرخأ ادبأ كلكأ الو كد وعأالو كديشأال تم نئل اوفا ةشنل كلع كلام. نسحب نشأ |

 ( نا نع هيدا نيزعلا دع نإ كلأا دنع نب دمج ن ىحي ينثدح لاق رسبزلا امدح لاق يب رملا

 أ لازي الف 20 ىلع داصرالا عضو دق لع نيا دمع نب هللا دنع مشاه 5001 لاو نوشجاملا

 | نييوريثك نيب ىرج نأ ىلا اذك يف د تهكر الك فدع :كهيقل اذا.هل لوقيف ءربخ نم د لا قوي

 الأ تأفذ نالف عم ةعابشلا :ك مشاه باع لاق هجاردأ لع هب. ليشاف مشاه 21 هب يلاف مالك لحرأ

 رهفعج ن ده 5 هي رشا ديشا ريثك هل لاقف 58 اذك كل لاو" ا اذك هلإ

 ش ي“ وم نعي ا نب رع ا لاو ريب ر ءأأ ا لاق يم رحلا 0 5 لع اند لاق يوحتنلا

 أ ءالؤه م 3 أ يأ لاق راخص مهو ندد نب نسح يب ان 3 غل ١ لاق سيح م هللا ديع نبا

 ' هللأ ع نإ ةبواعع ا لاو ةرامع نإ دمحم نوع يسودلا ءارغم نإ نمر لأ فهنع ريهز يبا

 | (انربخا ( ا ديالا نم, تن ا.كاقو هلق هيلع لك ..افإ بتكملا وف وهو .رفصع نبا

 : : 3 لاق اف ذر: 7 بند انيهد لاق ليفمسأ نإ دع 00 لاو رام نلإ هللا كيبع 2 دا

 نع دي 0 دم رع قىوارلا كييهس نإ رمل نب ىلع ىورو ةفحرلا ى رإ رب ناكو 53 علا ايدبالا

0 



 امام نيت 1ودينعا ١ كافاقم * | رط ضرالا ها كف 7
 امالظع 3 هل تواو الو د توم م ةلو> نإ قاذامو

 امالكلا ةكئالملا ةعح ار 1 ىوض رن عش قروعيفوادقل

 هاعلا نسفتلت -فيدلو هن

«* 

 ام نك 6-0 م أو د قدص ليشمل هن هأ ناو »*

 < مال متري ذا هلا ادع
 قح : يدهملا .ةدوم ماع ل

 كلد 2 ريَبَك لاو

 * شيرق نم ةعالا نا الا
 * هش نم ةنالثلاو .ىلع

 ءالبزك هينفع .طيبو- * ريو .ناعات طيس طقش

 * قح نيععلا ءهارثال طبسو

 ءاوس ةينزأ قا و

 ءاوللا اهعمتب ليا دوق

 ءامولسع هك يىوصرب د انامز مع ىلا تيغلا

 ناك لاق ىلذهلا ركب يلا نع ينئادملا نع دم نب ثرحلا انثدح :لاق ىلع نب نسحلا 60 و

 ربانملا ىلع 9 بطخو وى 2 هور 6 لكب مهعبلا مشاه يلب 0 دق ريبزلا نب هللا دنع 0 ّ

 ةيفنملا نبا سيخ مهيف هل أدب مث مهم هربغو 51 نا هضراع اع مهركذب سصرعإو حرض , ف

 انطح 0 سدح 2 1 أدعو مشاه ىف 0 هن رمد ناك ند 0 4عمح مْ مراع نحس يف 3

 د زهد -- لو ةيفنحلا نب ةعيش 2-- 0 هللأ كيع ان نأ هخاب ناك دقو راثلا هيف 00 3

 0 نع ادعتاف 32و 0 ريد َر ءا| قاحرا ر اود ا ةيفنخا 00 0 م 00 م 3

 ١ نجس يف ريب زا نبا مهتحدقو ةيفنخلا نبارك ذب ل تبدح نب دعاندشن لاق يديزيلا سايعلا 0
 مراع نحسدل لاعب

 ط 00 هنأ 2 ني ند #2 يي نمنع 6 6 - ١

 مراغ عافت لالغأ كاكفو

 مال ةمول : هللا يف ىتتي الو *

 مرالغا في> فيلا اذهبالولد

 ملاسملا قيدصلاك ودعلا ثرحو * 0 ا 0

# 

 هنن

1-0 

+ 

0 

 هاهآل قابايدلاح رئاف

 داع كنا تقل: نم ري

 رز امان كاف ىولعلا نسا نب ى ا لاق يئادعبلا كيعس نب ديت ع نب دمحا ( ىندح )

 ظ
 ا مزال ةيريضب ىولبلا ةدش الو

 ا ظ مراع نسوق مولات 11 ل

 ظ
 ظ
 ِِظ

 ن ع كيه س 0 2 ليعمسا 3 رن ينأدح لاق 31109 الإ ا لاق ا ٍيفرخأو 07 نبأ

 هم ا 6 لح َْق هلوقر دج ا هللا دبع نإ ىلع 2 اريك تووس لاق ا : ء ىيهحلا ة هيقع



 حمس

 قحلفتملا -هفدنا رن كتحو-

 1 0 ول كناف قلعم مصاخملاو اذ قا ىذل

 قدصي ناك نم لاوقالاب قدصي #* امث(و تقدص اناق أ كارذع

 هت:ظفح كابأ أزل

 5 هم سبأ "قاس ةمالح

3 

 د”

* 

 قحلت كخيشثتءيض نارضنلاالو *

 قدلعملا ءاقسلا ناك م تنكف *

 00 قاعي هيلق اع كيلو *

 : قرفرس اللا تار يدامأ د ا ةأاضف قاري 13 تدعم تاق :

 | اولق مخدات ز زاجتللا لاهأ نم تنأ هل اولاقف قراب دج ىلا هب يم رف ةفوكلا ىف ريث 5 جرش لاق

 7 [|| كوش ام عاقل أ ندع ل ا ناحلاو اريشثك يعدي انز دلو ىعاش لجر نع انريخاف

 ف 1 دب ربلا ىلعهريطف نا نب ل ةفوكلا لَو ىلا ءاحو ممم ناك هد هلاقام وطه | ولا نايتفلا

 نأ هل لاو هف_ع.هناو ةّميتشلا هذهب هل ىطاخلا وه قرابلا ةقارس:نا هريخ يف ةبش نب رمح لاقؤ
 7 ةقأ رسناكو كلملادم ف كك دع لو ل خجلا فرصناف مطوا اءاو ناطحو كذتلتو ريذملا ىلع اذه ترلف

 0 تنبح ء نب ميشأ نع 4 ا نع فاركلا ىنثدح لاق 02( رظ ارعاش اذه

 ةيابح م 0 هرمسأف قار 8 0 هأ ءافرط 0 م قراللا ةقارس ناك لاق مهاربا نع شمحالا نع

 ده ترسأ يفا هل لاقف راتخيملا ىلا هريسأ يذلا هب. ءاخ ةركتم ةمقو اهف زاتخمملل تناكو عيبسلا ا
 م0 اك قلبا ةودر ع )ل اغا قردان اغا يرسأ يذلا وهام بدك ةقارس هل لاقف

 اولَخ ةكئالملا نياعدق لجرلانا اما راتخملا هل كاقف هيلا ينءاسو نآلا كركسعيف هازأ ام رضذ

 0 0 بروف هولخف هليس ٍ

 (١)تاتمهصم مهد قابلا * ىننع قحسا | غلبا الا ًْ

 تاهرتسلاب ملاع انالك * هارصبت ملام 0

 تامملا ىح "كلت لع د ارد تاعجو م 530 مك

 0 000 ناك الاف كال ٠٠١ راو انردعأ لاق زبزاا انررخأ-لاق يمرطا .( اريحا )

 ديسلا ينعي هيف لاق دقو سلا كلذ ناكو لاق تع مل ةيفنللا نب دمت 3 معزي احيبق اعيش

 هم 0 رس

 اماقملا ليلا كلذ "تلطأ * ي
 امامألاو ةفيلخلا كومسسو ه« انم كولاو ريشعمع شذا ©

 ل هدر هايءرت هلوق جاحز 31 لاق قولا لاق ىف لا دهاوش نم تدبلا اذهو هايءرت ةكحرسالا )0(

 ملام لوقأ نا ىرايتحالا لوقب يئزاملا ناكو اف قمة هز :.طا تطأ أر يءر لي ناف دلاصا

 17 ل اذه در نم رشا فاحزإاا ل 0و ريغلإ هاير

 تح 2 ه2



 (؟ة)

 همه رد ذخحال هءاجنفا قيتع يلا نبا مهنم روش لك ىف نيمهرد شيق نملجنر:لق ىلع برض هق |
 0 ,زوعا لاقف نيهردب ني زحل قيتع يبا نبا اعدف' قيتع ىنانيا عم رثك و لاق تفعا هلراح ىلع ْ

 لامقف اممدا أريصق ناكو اق هه يفا ن 1 ذءص 0 اذه لاق كءعم اذه ن 1 يىنأ نع د

 يلو يسيلج وحبهم ن انقل ندا الةيترمعل الا لاق' رس نم. تدب .هدوجاخلا 7 ند | نيزحلا هل |

 وأ لاق تيب هتاحم نم ديال لاق مث هذ :ءاف اهيناهل اعدوىنبرحأ' نينه دج كنمع ةض رع يرتخأ |

 يرش وادق ءوأق 7 كرات انام لاق من اهذخ ًافاممب هل اعدفنيرخا نيمعاردب كلم كلذ يرتشأ [)
 لاقف قيتع يأ نبا هل نذأف تيب يف لور نأ ىدعام هل نما ريثكا ه] كات نيرو كح د“ ا

 مئاق وهو هتبسأب دارقلا ضعي * هب دنع شحاف صيمقلا ريصق ١

 كفيف رثكل لاقو ايزي قيم قا نأ صاخو راجلا و وح طقسف هزكلف هيلا ريثك ب ثوف لاق ا
 ( نوجا رددكلل تبي يف هلك اذه يب غلبي نأ هتننل انأ وأ ريثك لاقف هيلع هفستو هل نذأتأ هللا ا
 | انثدحلاق يمرحلا قورخناو هزولخأ ملو ةبش نب رمع انثدح لاق يرهورلا زيزعلا دنع ن ا 1

 | يف دجو هنأ رتثلا تذي ةعج دلو نع يعاز ١ ذا آ ريضخلا نب نةءرلا دنع انثدح لاق راكب نب دب زل

 أاةعارخ نع كموقب قلخأ كقييومالا لاق ناو نب كلما دبع نأ ريثك رعشراهنقا ىلا هدأ
 ْ هلوق رم < هددن نشير : ةناثك نمسا ْ

 |نهزأ رضنلا ينب نم ناجم لكب * يقونحا سل مأ تلمملا# يأ: ىدلا ظ
 اريضنعأ لباوهلا فاتح كار »اك رانيهلا تاو اونوكت م ناف

 0 يبق امتعس ولو *# اهتركنو ىنتءس دق يتلا تنبأ

 ارضخلا يمريضحخلاو مهبواسنب * ىدسلا طاتخاف فاععلا بايئانسل ش1

 ىلا هب تتكو هلمحو ةرمهيلاو ةفوكلا ىربنم ىلع رعشلا | ذه دقه نأ ديال كلملا دع هل لاق |

 | ه:يف لاقو كلذ يللا زاجحلا ةعازذ هاما ةصاخ هريخ يف ةبش نإ رمح لاق 5 قارعلا |

 ظ قرلتلا قارس هلاق لي لاهو سر
 بذكشلا 21 ةنودحاب * ريثكقارملا ءاج دقل ىرمعل ]

 يال كانع ما نم ىلامو # ىلوأ ةناتك نم يفا معو

 تذاو كرتمأ نم تدد امد ده ةرمتب فاحنوا ١ مك ْ

 يعازخلا ةمقلع ينال اذه لاق ريزلا ربخ ينو هيجي ريثك لاقف ظ
 قاعم كب امس نع نا كيلاوم * مهنا ةناتك م 5 كثي نأ ]

 مقلع ا ةياور يفو ٌ

 قد 4 يح وا را يمخابكلنا 0 م ٍ

 ىدضق كنا و اهه- موكل # / # دع مو ريثكل لا لاملا كنوديشإ

 قاوأ ةنسالاعقو نم ضرالايفو # ةجاحت كيلع تراث اوبكر اذا :
 لاف صوحالا هباجاذ |[



 ْ ننس

 قلحلا ايلا قوسك دس * مهم وهو هعض العر لان

 روك انيدح الا 00 7 بديدح و 8 2 كسع 3 دج ]| 0 رح

 عرس 1 ل امو 3 ران هاف ل يلام 0

 اد رس اد نجمة ود كيرالا ولام د كراببم ماملا ن 3 ايالطع نكلو

 تأف لاق الإ هللا هدف عرمضل هنأ رع

 تسل ع

 مصحلا ينب يف كبلخ رك ذاو 5 ايام تافيدأ لب كنع عد

 ى يزجاخل يفاو الأ »+ 5 ا ينتاب اناا

 دححأ تلق دق اع يدنع * امطاوت نكي ال سس يا

 ملا ل تامف ولام صعب نع * فرصنمو اءبع 5-0

 مرت ل رؤاغلا 0 ل ةعاءام * اذا لاخلا لئلا رزا

 "00 ا نك يفت نينوي رعشلا نم فوم مان 0

 ١ | ال لوقا اير 6-5 0 دا لاق هل جيجل يدل ون دسم 7 5 ال رفا 0 0
 ويل لع احلا ا ١  7ما ىلع ةفاعدتملا رؤلغلاو هيلع كحل اذا هر عأ هنرز لاقي ةلكتسا ما هياع

 كبع 0 3 8 ةدسع ينأ ن ء ىلص وما ان لاق رد رب

 ورع نإ دعس نب دلاخ نع 2 نب دمحم نب هللا دع ا الاق رمصن نب بيحو زيز

 لاش كل 001 نا نينءؤملا نيا لاف ناورم نب كلما دنع ىلع ر ا لحد لاق: هسا نع دعس

 | ةم_ءطو ةرم ءارششب اهرمتو اهطر نم اعل يلايعو ىدلوب اهلا تجر 3 اهنا عر برغ اط

 ْ هل اولاقو سانلا همدق كل كلذ كلملا دنع هل لاف لمف أمل ردعل نأ نينمؤملا د 75 ناف يم

 0 5 كل ِك نا لاّقف دولا واف ةعبطق ضرالا ت تلأس الهف ةلزيم هدع كلو ةفيالا سصعاش تأ ْ

 هيلا هل نأ لعو هيا هل لاق كللملا دبع هيلع يوتسا املف نوذربلا ن 3 ةحاح نينهؤملا

 ريثك لاقف ةداح

 افرقلل قنا 1 ل كاءاو ده رض كةدص نعوزاوطا كيزخ ظ
 بردا 2 قلل لو ودعا © ةمالل كابلع يلعن الا كاف
 بعت 0: ترطعا امو قح * علام كاف عنعام كناو 8

 يرق ينبسأت

 ٠ يندحلاق يمرحلا ) يل ( اولمففل اهوبتكا لاق ناب مول | ريما ماقاو 5 ا هل لاقف

 ْ ينانكلا نيزط اناك لاقةديبع ينانب هللادبع يزن دج لاق ىلصوملا ركب ىلا نب نوي اندم لاق ريد زلا ظ
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 ردك كوش ى يوحدللا ساو تتووس لاق مالابس ن 9 1 لاق ةفناخ و ) 0 0 قارعلاب 1

 لوقيرو اد_>ح خدملا يف هيهذم هيدعل 0 كَ | ةتعمسو مالاس نبا لاق مالسالا لهأ ر 28 : 3 : 5

 رب رئاطنادح لاق يعرحلا( يتوتسا) بيتو لاتح ءرمش ةدوس حييت كاتو الا

 نب يجنب مهارا يمنا 0 سلا رن دك واد لاق راك قدا

 ع نوك د نا ليو 0 اق م رضاه ل وق -كلملا دبع نب روسملا تعمس لاق لاو

 ايدج لاق د 21 يا ىأ# اة ا تعا 6-5 ) ناتيرطم ناتدنغم

 فوطب ني ا لاق -ى اقولا ن قاد نع مه 0 قحتا ى 00 لاق ةيث نب

 تاوسات 1 0 3 هبذكف 2 1 ةنالا ىلع ديزي ك7 تملا

 نس كم “كا | 0 لاق 0 قل ا نس ل ( .فتقسلا هيصيال كشر رطاط لوش ا

 ا دح نع هدى نع هب ا 0 تااح نا“ نكو قادما ن ع مهار 2 ق>--أ يف 0 كح لاق 0 :

 ك0 لاو كساحلا 2 لحر يأ كي لاق ع تاب هع 0 زيزعلا ديع 1

 كا يتحاسرمأ لح اذا * 0 لاح رلايفا رب 1

 نار :أ| 0 لاق ا أ كت 56 نع لاق وا نع 00 يف 32 ند مما ا 0 ا

 يلؤدلا نرعاو ردك لاق نييليدلا م ان صعب ن ٍ 7 0 ها ىنادح لاق راكب نا

 نيزحاي سعاش تت نيزدلل راق كامو ساحل 0 مغلا قوس 7 3 ا 57 حز 3 ةئسدملاب

 كلذ لبق لاق ريثك ناكو من لاق ها وعأ نأ يل نذأتأ نيزملا هلا لاقف يذلا ىلا 'ىقلا لد انا

 ا 5 نا أ : 5 3 تسل 7

 ارهزاتاصلاىب ند ناحم لكب د ينوخا 0 1 رمح" لا 0 نذل

 ارمض>ا لئاملا لايذإب اكارأ * اوكرئاف اصلا ين نم اونوكت مل ناف
 نيرا لاق هوحم نأ نيوحلل ربك ندا

 ماراو ه«فتنطنال 5 وا #2 نشك بايذلا تو تدع ني

 تاق وهو هتساب دارقلا ضعي #* هتيب دنع. شحاف صيمقلا ريصق
 ماع رحبلا يف لتباام اصعلا ديبع * ان مكسكلو انك ويس 5 1 : 97 0 ِِ

 مداوقلا ناو تاذا ةيعاَرَج »# ا ضب نا مأوق الا اع دقو

 مساقملا اهملع تراد اقام ها انارع م للا الو هاذ

 مراوصلا. فويسلا اهتفاو نعطب * تكلهاو تاذل ركب ون. .الواو
 زحأ 00 َنَع تنأ نيزحلا هل لاَقف ادبإ الب وط نيزألا ناكو كل 6 0 ريثك مأَقف لاق

 نيل مطلا كلذ غلبف نون نه هم ا ضرالا هنان رضُف : ا لت هذي يف ناكف هادا أ

 ناكوحرلا تع تسلا هش 0 0 هيليع 0 نيل م 10 ةفوكلا وهو هلك و نب صاع

 اأماح وةك ايقتلاو هلديهوف هايأ هيه وتساو 0 يف ليفطلا 0 ليفطلل امدح يسأل فدنخ



 (؟ةم

 وهو صاع .نب ايقيزم وهو ورم نب ةنراح نب يحن وهو ةعيبر نب ةعاز> نب ورم نب ا

 0030 رالا نب لولللا 7 ل قيراعلا نقلا يرعا ىاأبيؤطتلا ةناح نب ءاهنلا ءام
 0 ا لل ديوب كلام نم تع نب ثوقلا ناك وفم ارح لكو
 00 | دج لاق ينوطلا) ودلك ري د ني دا نحزلا دع وبأ ( ان رعأو ١) قاطحيق نبأ
 00105 ول لاك ريثكا كذبا لل هما نع اونا نعزلا يأ. نب رخص وبأ انتدتح اق رك

 داك ل وو نإ حل نيد نبا عيش نب دام نب ماع دوسالا نب نمحرلا دبع
 هلت ني جانر نب رشد ني دبع نيا دلاخ نب مثالا تنب ةعمج هماو صاع نب ؤرمع نب ةثراح

 هللا تناك ماج نيش نب ةنراح نإ جاز نياور# نا ا يسع عا

 0 0 هل. لاقي نبا هل ناكو لاق ةعح تآَن ١١ هل ليق كالذلو ةعمح انا هما ىبا هدلح مالا

 5 18 3 - رثك تانو هل دلو 0 0 نيعبر 1 ىو ع ناموا اهأ رع
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 تس وضص ١ه لوقي ىذلا وهو

 روش ىلع يش تنسج دقق باح> 2 ماو قبه نأ زب نع ناكو

 2 عنصأ تفك 00 واب مقا هدد ىاتا فو يدك برَلا ىف

 رحص ا نأ 0 03 و شح نع ءرصتخلاب كد لك 5 و هيلع اع - ناعم لا نيده 2

 : قدزرفلاو اريرح هبل ركز مممىلوالا ةقط ةقيط || : ىف مالس ن ؛١ هلءحو م 21 ع رس كو نك وهو

 0 8 <> رلا َّك وق 9 ةنيئاسكلا بهذم بهذي ع عدلا 2 [لاغ ناكو ىعا لاو َط >الاو

 مهنعأ ُُق هتلالط هل كلذ مه ريغل الق ه.هذع نوملعل ناورم 5 1 ناكو كلدب رو 0 ع ناكو

 1 يثريخا 53085 3 ىلع 4 هاد مههذأو نسا || هنأ * نه ناكو مهسدتعو مسن 2 هاج فاطلو

 لاق يرهزلا هللا ديع نب نوره 2 ١ لي لاق هش نب 0 ا لاو ي صه و: كا زيزءلا دنع 1

 فوعنب نم رلا ديع نإ را ع ب ىنعل ربع ءلا ك.ع نس لع تاوهد لاق 6 ءاق نا  ناماس يف ل

 هت لاق ءوانلا ف نب ا 1 0 تكا لثم كوالا كل 7 ديصقلا دصقام 0
03 

 لا كاعس ل مهاربا ىنادح ىلصوملا م اربا نا قحسدا ل تب لاق ر اك نب ربب زلا

 ىنادح لاق ريب زأا ىنادح لاق 0-2 ) يفر د ( ا لود 0 أمم . ىثر ول هدم 5 نيثالث 5-6

 ريدك رع ن 011 - هلا 1 ثي.ح وهو كيو نب ميهار ١ ل لاق كن دَحأا بامضأ صعا 52

 ىلدوم ار 3 يب نب ور<# 0 لاق ربب ر د || ا لاق يك ر أ ) كر رخا 0 انمدجيو قل تبطتق

 َن 3 0 3 و هللا دبع
 رعشا ند بنءصم ا ل لاق ارائد نينالثب ريثك رعش ىىل 04 ةدام م يبا نإ ا نو ىلد ول لاق

1 

 ءارعشلا ىنعل مهماعو ىعارلاو قدزرفلاو رار ند .رعشا وه اقوي ةعح يأ نإ رك لاو سائلا

 لاق ةزاحا بالا نب ل_ضفلا ةفيلاذ وبأ ( نر لو يفك كرد كوالا عدمفف 200 مو

 ا لاق هدد. يي ١ 200 2

2 

 ربب زلا لاق ه روش عمج و ةيمال نإ 12 رك

 ص وَةنم مك 5 سصعاش وهو زاحجلا لع صاش رمد 5 لاق 30 مالاس نا دم اي



 أ.هناولوالا ىلا نم هثفي نط نأ ركذو تومصلا اذه يف سسئسلا. مغنلا مج يتح هسفن.بمثأو هسلعأ
 يننملا بطسو مل يننملا ةباسسب مث اقلطنم ينثملا ىلع هءادتبا نال ةدرغم 3 ىلا هسفي نا زوجي ىميل |
 || ىعو ةداخلا ةسغنلا من هرمتع ع 3 همس م هاطتنو 3 + ويزلا ةباعس ّ 2 1١ رمهتتح م ىتنملا لمص مح 2

 ٍْ نع يظس و بلع ر دب رطا نبال همفو ردعتلا يرش ىف, قلطم ليش يان رع

 اهتم نحل :نأ .اهللعو مغنلا باتك يف قحسا رك ذ يذلا وهو يناثلا لبقتلا نم 000 اذهو ورمعا]

 الإ ناك نم نكع هناو هريغ اهعهكةرمثع يلا انتوص فرعبال هناو رمثعلا متل ن . انا اه .عمج هب هنف زرح 1

 ْ ذو ةديدش 0 ليوط تع: دعب رشعلا مغتلاب دحاو تود يف 0 نأ ةعاتمسلا .ىقان مع هل ا

 | اذهيف رشمل مغتلا يأ ى جد هل نفطاتاو كلذ لحق هنع ين ىدلا دنومعلا اذه مئادك نأ هللا كقع 1

 ا ديما د ل هم هدب ئذلا ا قا نهر تس لا اهطبوأ نإ 0 1

 || بانك يف يحين ىلعنب يب<دنع ًانميا كلذ يكحو ىل>او 3 نسا توتعلاتللد نأ |

 ئ ىرجاالنأ ىغني دقث توصلا اذهةسن يف هللا ديرع هاكحو هر " ذام ةياكح نم تغرف:ذاو مغتلا (

 الأ نيثعلا مغللا ةبج 55 هفصو يذلاو هاهو. ٠ ب 5 د اف حيحملا لو هلا نود ددقتلا ىلع هى مالا

 ىلع كلذيفةلملا نيب !انأو هلعفي نأ ةتب(١) ادحأ 5 الود ةقيقح ال .كاحيعاو توصوو الاول ا

 ٌتح ريش و مهلا لاعيف قاوذإ ضع ىلإ ةلاسرو هنا“ ذدقو الن وطام> رش ءاصقتسأ ناك ذأ بير ظ

 لخ دال وح اهريغ نود رهتلاو يطسولا نيب رحم ىلع لغج و نيس ءانغلا مس نأ يف ةلعلا كانه ا
0 : : 

 اف دن وب الو سيساالو هجعو لع ةئب هثكع 1: اذ اذه قاطعا ذبزع دار ذاق هيف مماسو رش |
 نم ةلا وأ ىان يف ىرخالاب امهادحا تينا اذا الو يرخالاب اءيدحا ولدي نا ناوح ةعاطتسا | ا

 نيمسق اهومسق مهنال لئاوالا ءانغ يف مغنلا تلق امناو ىرخالانم اهادحا تاصفت ضرلا تالآ |
 دعب الأ كلذ نكي م اهشرَط يف يرذالا عم أم امأدنعأ تاخد اذا يودع نيعيصالا نيتاه نيب

 كلذ 6 1 2 ةقاسملا دعابتت تح 0 0 0 و ةبآم - يرخأ م 15 لصفب نأ ا

 نلعش ِ ه 00 نع اًةلاو - 1 هف 00 لأ 0 للا 0 2 1 حج هلق وص 2 0

 جاو رسم اهم د ينلا ةلاسرلا يي وهو أآذه ٠ نمت ا جبس ىلع عض وم أ اذه قردقات سلو ا

 م هبسنو 00 را د :--

 كك كوس ا ةميوح 0 0 نب ةديعس قر قراخ 0 رعوع نب سماع 0 دورسالا ل نمرلا كديع أ

 ناسالا نم هأ فوك وعو هدوو 1 هربكش زاحا اأو 7 ةتيلا ةف روم الا ناوكنالا هيلا نا

 ا



0002 

 اهسنا مل سودرفلا ةئحىف * امي اهينتيسنا ول براي

 اهاسدك اهلحط ىف ةئاد * لزت مل يتلا لثم اذا يفا

 ابشن تلق رب ةنف- * يوس اهنم قسم اذا تح

 ش هلوق نع تنا نياف اذهب هريعتا لاق

 0 ةمتع ةاذغلا 0 # ينام رد مو دمج | ىل لاق

 اقرعف اقرمع قورعلا يف يرجابح مم تاق 2 0

 بعذا اذكو اذك تلق مث تنفق هلوق ىلا هقبس ادحأ فررعت وأ اذه لثم دحال فرعتأ كخيو |
 000 11 |اكوا قحسلا لاف اعمل اع عدس تك ولو نيمؤملا يهاب م : تاقف اهظفحاف كمي 0

 | ( ديرب نب دم لاق ) امصعت تدشن 1 ا تمن | اعا نا ةيعات ءلا 0 1 دكييح ا 1

 ةعافم لاط ناس

 ظ ا هز ل 0 0 1 0 1 1 نايا ل 2
 اناسأ رد انئح دقق لوفقلا مل مك 1 |ولاق

 انا-ج ناكس نمةل>د ناكس * طحش ىلع ينديناهللا ردقاام

 انكدتش ل12 انك د ةلاناما 27 لما و هوحر أت 5 قا 21
3 

1 
1 

 انولأ رحجبهلا فوئصن تبدعو # ت ”اننالف اتياصأ نامز را نيع ْ

 ديشرلا هل لاقف لاق هريغ كاو قا ىلا يلي نطسولا لءر نيريحالا نيتلا ندع يف

 ا ا ريفر | ١ فلا ليالي هل سمأو ةنماخ كل ثنذأو سانعايتفتشا |
 05 اللاب فاعلا زر ا الل د1 نأ نناقلا لوقت ىريب زلا اهصم تعمم لآق مساقلانبا |

 ” 0  اهراككا | رك نمت (هرعةكرل ول ادحاو انفامزلف اجا يلو ها

 م:#( رشعلا مغنلا عمجت ىتل تاوسالا ر ك 2

 كسصوص
 الرسل لا ف نإ ا كانت ممر كفل توت

 اليده وعدن ةماعلا حونو * 0 يجلب لدبن

 ' ةردض دالب فرحا عضوم وه لب ينه فخم سبا ريثك ءانع يذلا فيلا 0 نم هضوىع

 صخش هل نكي ملام مسرلاو رايدلا 1 0000 مس اموهو لاط ع لوللعلاو

 نم جارح <« رئاط لا ةناهاجلا لغأ عزو نعل >ا عضوم يفو ف ىدبملاو

 ةفرط لاق هرأثب كرد. ىح حمصي لازي الف لوتقملا سآر

 ئدضلا ابا دس لأ ملعتس هءايح ىف ه«بش .ىورا م 2

 هللا دمغ نب هللا دسعل ءاتفلاو: ريثكل لا 0 ليديلا و ىلا هز ل مامقحاو

 ماظعو ءانعلا هتيرد "ترك نه.ضعبل ةعيصلا نا رك ذف مع يفكو هئيراح ىلا هيسأو ىهاط نإ ْ



00 

 راعت ءاكسمال اع ترآ #١ اهب يكس هنيع كريعياذ نم

 تاخد مث نوشارفلا اهلهقلف اهضفنف هردعح يف مهاردلا ترثنف تفتحالا نب سامعلا ىلا ءيموأف

 || نبسايعلا لزم ىلا اب اوضق مهارد اهبف ةردب شارف لك قنع ىلع نيشارفلا نم رغنا ةنالث اهممو
 نبساعلا لوق كيثرلا دقن | لاق ىسوم نت دم ىنثدح لاق ىللعنب نيسلعا ) مرا ) تماحالا

 | لاق ىلوسلا ( ينادح ) هظاح الو هللا هيض ند 0 * |م 0 هننع كريعي اذ نم * 82

 | هس نإ هللا هبع انعم ناو سام يف ىلهوملا دلي عم انك لاق -ىدنكلا هخ نب نوع ينأ 2 ١

 ْ مف لوقيهل ةد.صق ىلسوملا دلي دشن افىقرلا |

 ٍ نادي كن٠ قارفلاب ىل سيل * نكلو هيلع ىوقأ 'يث لك

 ظ لوقي ثيح هيف نس ف ىعملا اذه ادمبا نم ءادفلا تنأ هللا دنع هل لافثا لد هل بدع سلا لاش

 ايت مودحلا نإ صقوا # اان رورسلا نم ين
 اان ةسينملا ىلا ىل تدعتف * اان لضولا نم تقلغا اك

 اناذع دودعلاك تقذاش د#_.ملا ىوس“ىش لكب ىنبذع ٠

 نيا واع :”د> لاق ىلوعلا ( ينر دار الان سايعلل نعشلاو ىلصوملا كحضف لاق

 رعشلا نملقي ملول هللاو فنحالا نب سا.علا هدنع ركذ دقو لوقي يثايرلا تء.س لاق يدسالا

 هسلاوصضص افكل نيتلا نيذهالا
 اوقشعنمنوقشاملاهب لان * دقو لوقأ اعيكنم مردأ
 قري يهو سال يهل * تيصل ةلايذ نا

 | نع لوأ لمر جرزلا هنفو ربعتلاب يناثلا ليقتلا نم ساسلا نب هللا دل نل نسا نسل
 ا سايعلا نإ هللا دع

 قرالاام .نيملتت الو ن * رطاو.طاامنيماعتال تأ
 | عياشم ضه ينادح لاق دربملا ديزي نب دمم ىنتدح لاق شفخالا ناواس نإ نع (نرحا

 | هعدشت يف دحلا زو ىت> ةيهاتملا أ مدقي ديشرلا 7 لاق ىلدهوملا مهاربا نب قحسا نع دزالا

 أ كلذ بقع لاو هدنع ىاعو ضرلا دس نال! ضب ىناتغانوفتساا ٠ ءلا مدقأ تنكو

 هس رخو هقذدح ةلقو هئس ةنادح ىلع فاحالا 1 0 ١١ ىف كفلا# هنأ نيئمؤملا رب "1 ك.سحتو

 أل رمشأ اعأ ءادتبا ىل لاقف نقلا ىلع ت تاخدف ريخلا ىنغابو هيلا كليم عم ةيهاتعلا ىأ لعردفدسا

 ا تل مْ تابع ينآك تف ا ديرتي يذلا 0 ةيهاتعلا 7 3 ا نب ساب لا

 د را هب لي هلق لاق سايعلاب لاق ا امي او تاق اذذو ازط يندشنأ لاق 0 هيهات ملأ

 هلوق وهو سسابعال

 أوةشع نم نوقشاعلا هب لان 200 0 لوقا اى 3 30

 هلوق وهو هم اع ردقأ أف ا هني 0 - ها هلا 0 يندشناف نسحأ ل لاذ

 م تت سف 41 ل اماسدح ند ةباتع 0 23

 0 جم جسم مدع دا سجس حطم سم احط م هج حم جس 10ج . اس صحح سا بلمس يحس او شحم وتحب ص حمس جاد دج شم مساس هيحصل د م ط0 كس دمج راح هب جنط رج هاج مو صج ف حجم عضم ايصال ف ب2 مهم



 مد ىح نإ ىلع توص ةبسن »ع٠

 دس وص

 اقف ذاقربلا م استباك »+ امر 0 ن* م هللأو ىنإ

 اًقرح هب يلف دامو 7 هيروزب 530 قذر

 « قلق هتياس 1. « فتد ماع 00 3

 ىلا وبا ركذو يلع_سوأ !اب 3 ليق' 53 مد هل : 1 نأ 0 00 ىح و لعل ر ءثلأ

 ) ىنادح ( اضيا ىلع سو ان ليم اا ببرعل هيثو ةدوبص 0 كرفتلا 3 3 اذه نأ نود نا

 الا ل
 «٠«؟

 سس وف

 اقدص 5 يرذنب نإ قداصو 00 ريغ نحلاب يمر دق بذاكف

 نب سابعلا روش ىف هنانع نه نسحب دودغملا نخل و لاق نحل لعشلا انيك ٍِق دودشمللو لاق

 ند مرصنلاب لوا ل 5 نش || نيذه ف قحسالو اذه ريغل تا ,ملو نول 1 اكه كوخ |

 فيقذ ءاروح ديزلو ياش ملا - 0 يلع_سولاب لوأ 0 عماج نالَو ةساثلا ةنان كك ورم اة

 لاق ىلوصلا ) "1 ١ مر ف. وذ يييرلا نع اعلا نب هللا ديعلو لمر دودشمالو هنع ل 2

 ةبراح ىلع عسب ر ىلا ن لاعفلا بضغلاق هبا 0 كا نب داح ىنثدح لاق ديعس .نب ده ينبدح

 هلا اهوكشيو ةماعل ينأ ّنللا هدح وف كلذ 0 ا ا عا 0 4: ملا ىسانلا كل تاك هل

 لا سابعلا لوق ل امحتسا يرلاو لاذلا كئادع م فرشلاو ةزعلا كل 3 هيلا تكف

 ملاط انأ لقفام ولظم تنك ا هل نع ننذلا مظع لمح

 معا 0 نم كق راش * د كذا رفغتالا كناف

 لق لاق ةءثخ ىأ ن ركب وبا ينثدح 0 1 ملا( قرحلا ) اهاضرتف املا ثعبو تقدص لاقف

 لرش يذلا ىنلأ ءوملط دق 0 00 لف سانملا رعش نوذرتسس“ سابلا نإ يري زلا كفل

 اييس وص
 م ةأر ىلام *« لظلا 00 ل

 مهلا عفوك م كاملا! كب : د ل اف ىمهر نم ا

 نوره نب لوميم 5 5 لاق لولا ) ل ( يرو 00 مهارب ا هنأ 5 سديعلا ينال ءانغلا

 م اراد: ف انك لاق ةنان نب ورمع انيدح لاق جايا نب دزحا ىماش ملا هللا دع وبا ىنثدح لاق

 لئاقلا مك أ تلاققف مهارد ءولمت اهنكو اه ةيراح تحرش نينفملا و ءارعشلا نم ةعامج رمح



 نم زاجيا يف غلب انور 0 الو ةقر يف 0 1 21 ا رام لوف ننام نا

 ٌ قدخفلا لاق داع كب نسحلا دم ونا كدغنا نسكلا 0 هللا كيع طخ تداوو يلوصلا ) لاق (

 َ ل كا 0 سا.علا نمهاربإ
: ©» 

 و 9 :

 00 0 كرش ١ د 0 لاق ولو 0 دل ب|تص

 بضغملا تادملا 0 دضص ند د ىف لحام بر 1 ا ا

 دلاخ نب نسحلا لاق هريغل رح 1 نك أمفو ل احزه ةقالص نب 00 0 هذه ىف 2

 حيباملا لوانتملا بيررقلا دروملا لهسلا ينمملا نسحلا مالكلا لاو اذه سابعلا نب مهاربا يل اقم

 اقلك نفاس اع ا « اقرالا يقعان

 أده نسجت متل ناكو لاق |اهريغو قدس هناو ىلص وم ا مهاربأ مه مم نينغ هللا ن ٠ ةعاج هيف يع هنأق 1

 هتفاقو هور ٠ يفلاقنأ 0 0 ل نا

 اقفِح ذأ قربا م استباك »*# اقرط ند 2 يباب

 ٠ 00 0 نب ضم 001 ا نينغملا 0 هعيضصأ | نم هفام 0 0 5 لن وظحلا | ْ

 ْ قحسا نع كس مو كلذ لاق 3 نود نب اهدح نع .رمصت نبدا نإ لع © ْ

 م ا نبين وصلا نيده هش 1-0

 فدي / وره

 اقلق :ىداز احريددم * -اقرالا ىل يدعا مان

 اقدحلا ضب. ىداهس # مدولك سانلا تيب ول

 او ريجاف كلاب ىلطع_ماق # هب شعأ بلك كك

 اقزرام ديما ارا © ةكدرب قورأ 1

 1 ليقث فبفح هفاعيأ مهار ا ةيلالو اهارحم ىف ىلعسولا فيفخ رعشلا اذه يف قدسال

 ١ ىث قاطم لمر فيفخو ثلاثلاو لوالا يف ىلِع- ولا قىرح 3 قلطم لفقر هان هيف عماج نبالوا

 لوأ لوشن ةيولعل هيفو جزه مياسل هيفو ا لك تايبالا ىف سبأ يلبس )| ىرحجي



00 
 1 70 ل د ست يوب ا اب يجد هع اجلي ويجب 1 ٠4 ا جا تاع - م تح وصعد دحومي دا دك يحج كول هلم ع مسرح دال نسيحلا دو وصح

 نأ ديرأ لاقف قئاولا دنع انك لاذ يمورلا ورم نب دم ينثدح لاق مثيلا نب دمحم انثدح لاق
 كوفر 5 لوف هودع نم سارتدالا ىلع ردقإ ذل نب ا نسا ا رعش يف ان عن :مأ

 ظ ديحالا د , سابع لو ل ءىبث م :ءحام لاقف راعشالا . نم ا ا ُْ

 م 0 00 #2 عاد يل رضا. 5 يدق

 يعالضأ نب يودع ناك * اذا يودع ْس ىما ردا فيك

 ىعاسلا اهددع يل ىعس امل * ىعايشا بحال ىئءلسا

 ىعانلا ياغي نأ كشوي . * اذ لكك ىلع ىتبا املقل

 نبدمم ىنثدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) يطسولاب لوالا ديشنلا ليقتلا هزل قثاولا هيف لعف لاق

 ْ ال16 كلت د انلف لكو 1 2 نم هبل تف رستا لاق مهلا نب ىلع نع ةنع هب تنذح وأ يدوم
 تاخداف الجو هيلا تهجر د دعزهب تعش ءالب تاقو كلذ ينعأرف ىنباطي هلوسر 0 ءاح

 ا وا كف ا 0 0 ةمولطلا تئفيات كحش ينار املف دق ىف وهو ءلع

 0 تاسبالا * عاق ريضام ىلا ىلق # ىعاشلا لوق ى خاف ىنغي يذلا رعشلا اذه ىلق ىلع

 مل ل ىف 2 تدح وف ى 20 1 ام ندللا كلكم 0 ً هلا 8 0 مع له لم ل 0 نأ
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 ال يا ىلا 0 لات ينال ةفلح تنأو ىف ةفيلخ ةاوذأ ناك يديساي
 ل 1 د ترم ابادشنا د00 2 يهاثلا باتكي (ثدجو) 0 5 ايدج اك ا كال
 راح يف علاح لجر رعش اذهلاق 2-5 تايسالا #2 عاد يف رضام ىلأ يي 1 2 ماعلا

 10 #* 0 قرمضام ىلأ ىلق # لاقف 6 هال لاق كاذ تلق ا نم هل تاقف ةحبام ةخابط

 ال راع اباوأو هلع ريك هلك رفا بارسشلاو:ماعلعلا نم هرضام ىلا هنوهشو هلق ةاوعدب ناسنآلا

 لاقف حرمص مث ضي رعأ
 ىعالضا نيب ىودع ناك نإ اذايودع نهاىد ا 31

 لك حاتفم صو د بدس ىهو هلا كفل وف هالله هع نيب ودع 0 نشا

 تيتيقسنتتا . .تيئضتعحيب ريا 2 نشجع بيب اذا د

 : ىعانلا ىناعي نا كشوا * 0 كرم ىل هاذي '

 لضفلا 0 ءلا نهللا ديع ءا> لاق ع ا , ليج لاق 1 هل ) 0 ع ءاذلا هاعلو

 ش 00 6 وهو 10 عا يو دامح نب دم ةيراد .' نان هدنعو بهو نب 026 ل عيبرلا

 ١ تضغام هللاوف تسال برست يت ساج | تلاقو ينتمنأف ينتءاخ امان تنك دق لاذ كلام هل لاقف

 © لا 0 سا. .ءاامهفر ا سانلا ل دلل 5 اليأ اقالا تد رشامو تم ىو تا وضأ هرمديع

 م ه9 - وص

 أودقر يووال ينولغبأ اذا د مسمدوم قوقاذأ ن ذل

 مهارات عوس لاق ليممسأ نب مساقلا ين لوح لاق يلومصلا ) يف" لولو ١ تديلا اذو يقبل 4 1 انا

 مس ل جيل سلا سمس سل سل ل



 تبعصتسا و لع انف #* هأطذعس ىلع هاضر يأ

 تا كلا + ان ام اذا يلغ>ح تلا

 مهاب ا قىدح ناك لاق قحسا نب داو ىنادح لاق لضفلا كك لد اند لاق ىلوصلا ) قرح

 5 0 ا 5 20 ه روش ند رشك ِق ينغيف سايعلا رعشتل انوخشم

 كيا ل 3

 رضا ناير ناكرلا ناو لل 0 اين بليكلا ءاظ ا تل د

 اوركيو حاورال اندعتا اولاقو 3” امرا نتخ مريس يفوتك مه

 وهو حيرس نال هنا ل ٍباتك يفو لمر ةبولعا نئبلا نيذه يف ٌنحالا نا ا ءطاأ 1

 فنحالا نبا سابع لوق نو دشنأ لاق مهث نب نيسحلا نع نعال 0 ل قو دقو طلغ

 اوركبو حاورال اندعتا | 0 5 مريس ين ومتك مه

 مه 0 تالطيحو لاو لضفلا يأ 0 ناومالا لاَقف

 ١ برم 5

 انهو كلااركشا نإ تع خ ايعاواودسحلا اع لاك

 انك ىوطأ لوط دنا 0 رع نيف ةو شعم لك وأ

 ى نايلس 0 ارود ديزي َّش تساي ىطس ولا ر ليش هشو رصتلاب لو لش مهار ال ءانغلا

 ف 0 لاق مالاس

 ا
0-6 2 

 يع اسلا يف 0 كدنع د موب 1 ينأو د

 عاب سم كنم باه قش نأ نهذلا 5
 ل

 عا وأو نر إن ما# عاونال

 ىعانلا كل يئاعئيس # د بلا يف لبح تأف

 ءاور يذلا يدلل نب مارا ورمع نع يطسولاب ليقث يناث ىنسوملا مهاربال ءاننلا
 (قزحا)ثدخ جزه هيفو يرو امو كلوأل طلق نين هش يدوملا نب مهأرب ال َّ هنع ىماشطا

 رعش ىف يدح ىنغام لاق قحسا نب دامخ نع ىلضفلا نب دمحم نع انساحأ انثدح لاق ىلوصلا

 نات لوما( 1 فحل 1 يد رعش يف قام رك اءاتخلا ١
 ديعس دلو" نم لجر .ل اق ذا يناسعالا نا 7-2 ىف انك لاق نع هللا دنع نب دمت 9

 مث ءايشأب رذتعاف نع كح امان لاتك هلا ا 12 يبارزعالا نبا 0 ناك ماب ن

 كتم افو هانع كوع ىلع مرد فلا ةنام 0 ديشرلا ىنب ضع دنع قر عع 0

 تفلجالا نب "نساعد هل ل ا أو يبارعألا نبأ كلذ

 عاسوأو نا ن هما + 0 ع 53-5

 نانا ان "أو

 يلوهلا(ينمدح) ح حيام بي رقءالكلاو ادع 0 وهام ل اق ءانغلا اما يبا ع الا نبا لاقف

 1 دست تقال ت2 ا طم سم نو كم ل ارح 2202ج 2 ا وو سك



 ل 0 ىج سد تي ملغ
+ 1 

558 

 لوقي نه رعش لما ال لاةف اذه لمح هللا كنعا كالثم
 / ©«٠«

 ىانلاب نظلا ءوس مزطاو * 0 تيا نأ تان
 نابسلا نم ءولم ,بلقلاو # كتاف قودعلا ىقلقي

 توصلا كوأو يلع ولا لمر تففيقخ زرحم نب نيسح نّملا نيده ينغ

 ساقلاك لق نمابرحاو * سابع ةبهه ايزوفاي

 مث اناسح ءايشاهنع بتكأ تاعجف في رظحبصف يلارعا ينانا لاق مهاربا نب دمحا ( يورو )

 فدحالا نب سايعال هتدشناف نييرضللا مكباحصأل يندشن !لاق

 برشا هوا تلباق' امل حارلابو # .هتممش امل حاسفتلاب كترك ذ

 بذعلا كلبق«نمامعط حارلابو * افلاوس كنم .حافتلاب ترك ذب

 نيسحلا ينثدح لاقىلوصلا (ينأدحو )اذه دعب افرح كدشناال يندبتكت تناو كدنع اذه لاقف
 نم 0 فاردلا ىف قس ١ كرف لضفلا نب. نسابعلا نب هللا دبع تعذس لاك تتاكلا

 ا 0 1 و

 نءزلاو مايالا هب ينتم رامع #* ىافغا ناك ام العلا بر ناحبس

 نزكلاام رديمل مهدعل مهراثا * يري مث بايحالا ةقرفقذب ما نم

 نوميم انثدح لاق ىلوصلا( 0 "1 اففح انوص ه4 نساسلا نب هللا اكيع ىعدوو نك ع لاق

 يف نيتدب يفهلاقام هلوشب فا>الا نب سايعلا ءاح ول كوشي كاححضلا نب نيسح تءمس لاق نو ره نا

 : هأوق وهو رذعل تايب

 هراعنا حو قح نا حراس انه كر

 هراعشأ ضعب ىف رهظتف # هرارسا ء رملا مكب دقق ١

 وف دحأ هيف همدقتب ' ل ءملا اذه ىف هلوقامأ لاق 7

 تدصن .هنق رتسال يري نأ م # هرهش دا دفنا كلم ا 96

 بواغم قفلاو الا دبي * هناف بيللا رس ادب اأو 1
 تد.س>ام ةيهاتملا وبا لاق لاق راكب نب ريبزلا .ىنثدح لاق ينالغلا ينثدح لاق ىلوصلا ( ينربخا )
 هلوق يف فن>الا نب ساععلا الاادحا

 ديعبلاوه كاذف برق ىلع * هلنت لف بيرقلا عنتما اذا

 رك كك هشةيشل وه تقدص هل تاقف هرعشب هنم هيشا 1 يهو هلم هب لوا :5 يناف

 حلم فتحالا نبا ناسلا لوي يدنكلا تعمس لاق يراصنالا ن اوبأ ينثدح لاق ىلوصلا
 اريثك هل دشني ناكف رعشلا ىنيضربإم الياق ناكو هرعش ل لزج مكح فيررظ

 0ك
 بتنعإ و "قسد تايح 0 | أ ا .تح» لود .دعمل الأ
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 نورهنب نوءيم ينثدح لاق يمص( ىنثدح ) ادبأ لش لوش نا ىلع 1 ردش الام هللاو اذه لاق 5

 . يبنغ نانل لاقف بهو نب ندا دع انك لاك

 رصبلاو مسنلا تاوبش ”ةدسف © كترايز يف بعل نوثذألا
 رظنلا ق اذ نكنل و ريمضلا بفع * هب سولبلا لاطا» وسلارمضبال

 أ نم انحتو هيلع اهترداب نم نسملا لحخف ينعميا و اذكن اكن اهيفريخ يأف ت تلاقمث تكحضف لاق ||

 ظ دعس ثتعمت لاق ينييصنلا لصسا نإ د 1 ريخأ لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) اهتاعذو اهاودع ةدح

 ظ لوي ثيح هما ءافخا يف سابملا رمش ند نسحا فرعا ام لوقي دينجس نب
 ظ كاوسىلا مالسلاب دسمعاف *« مهضأف مالسلاب كدرأ

 ظ كلب ناقاو كساد د 2 وحلو ٠
 0 ناك لاق نودح ن اذا كاخ 0 لاق. رص نب دب نب ىل اع ينادح لاق ىلوصلا ( ينثدح )||

 هطاشنل لات ناقاخ نب حتفلاو نأ لزأ رف نال 0 1 هيراوج ضد نيبو قثاولا ناب

 لوشإ 1 فنحالا نبا هللا لتاق لاقف حتفلا كحاضأ أو

 اينضام لك لدعتس د11 اركأو اكد هللا نم كد

 اعدصتاف ىجلا هناع 5 بلقا# اأو يدق ىلع بأ مولا

 09121 فرو رعاو ةنم رعشا ةعضوم لخألا مضاو يف .نينؤملا رشا هلا تنأ حتفلا لاقف
 دقو اهاوه ناك هل ةيراح 0 تلاق لاق هسأ نع ياهلا ديز. نب دنا ينل دح لاو ىلوصلا

 قثع ةفيلخ © عمسأ ١مل كارتا حلا ري لدا اناف ةقالخا زد للطن تع تتعافس يرخ

 نبا رد هلل قئاولا لاقف كتعاط ىف اريظن ىل يراال ينكلو هقح هقوشعم نم يفوتساف طق كلق

 لوش ا ا

 اريظن ىل ىرا تسلا 2 0 < نهتاللا يزا نيستا
 انك ارح يكن ميك » روسالا هيدي ىدلارمل

 رعشأ فذحالا نبا لود ريب زلا تعمس لاق ياهملا دهم نب ةريغملا ينثدح لاق ىلوصلا ( ىمدح) ا

 هلوق ىف سانلا
 ندبال لغشلا سداىلقلل لغشلا # انملكت ام انع لغشلاب لتعت

 ريالا فصنلا اذهبهيف لثم نا ل !وهو الا اهرشو اهريخ اسدلا 30 , ًاثش معا ال لوقبو

 ناف رظدقل لوقييبان اك لاق د نب دامس نع ديعس نب د# ىنثدح لاق ىلوصلا ( قدح

 مونلاب هدهع 11 فس, هلوق يف فذحالا

 يناهم هنع ردوهلا نا مونلا نع * نالت حرلا ابا يناريخ امهق

 نافصت امك نا ىل مونلا اقص * همعط فيكما مونلاز وكب فكر

 لاقرإ“# نانومه ْن نوءبم ينثدح ل اق ىلوصأ( ينادح )ناش هده لع 0 ةلذ ىلع لاق

 تاقو هنم تحف فاحالا نب سايءلارعش هعمو مصاع نأ هشام تح 1 لاق 3 ١ ن دا امدح

 0: نال ياغالاكل11
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 سس وص

 بقأ يم ريغ ترودو كانو لما * قعور نبل ساعات

 بتاعلا كا. فالاؤع لولملا لليص #8 هليح ل ل ع نكل

 الاق يديزيلا سابعلا نب دمعو ىعازخلا دمم نب م لح لامر رح ما لا هي ال
 ا ىنابلاو ديشرلا ىلع 0 لخد لاق ىعمصالا أ نبا نحرلا دع انثدح ل مشاهل طظفللاو

 ثيعلا لمتحتن 2 سيل هنأ كب.شر ل هل لاو 10 ثم عا ىنغد كد 2 رال سانعلا لاقف هدنع سو

 لوش ىذلا نم ديعس انأأي هل لاق ىمح لد اءلف ع تنأ لاق هتاع قي اثنع هب ثيعأ تسل لاقف

 اكن 5 اكش عش 00 نا 3 4 اذا

 اساسيع مث روصو د ازوف انه روصف

 ماقبل 0 + تساك ا اع اهبذكف

 لوشب يذلا هلاق يلع هنأب رع يي مع هل لاقف

 اهيل كنغر درب * نأ تقم 5 اذا

 اقلو انه روصو د أارود انهه روصت

 ظ ىتاب اب هبذكسو *« تقال اب اهبذكف

 : نبدم انثد> لاق ىلع نب نسحلا (ين ن”دح) لش مف كتيب دق د.شرلا هل لاقو سايعلا لحشت لاق

 د 1 ان مهاربأ ىلدش 1 لاق هيورهم نب مساقلا

 تس وص

 2 لحان كتيأر ىلام « لغلا ةبحس مولظ تلق
 مهلا ع ميدعلاتْنا د 00 ىلاق ىمهر نمي

 فلا 0 سابعلل دنا ا صال ن ع 0 ل بحس مكاح أ نأ هل < .اقف

 كتسوص

 رمصبلاو عمسلا تاوهش م 1 »+ مكترايز ْ سهل 900
 2*#أ)101أ]117]1

 راغن قاف 10 هع »# هب س وللا ل !اطن نإ ءوودسل !اارمضيال

 4 ندهو اذه جرخاف اهاخدأيت 0 اثش جر الفهبأر < 2 هدب لحد ىلا اذه لاا ذام ىكدصالا لاف

 5 كدعنأ نكلو جالا لاو 8ك 2 ال 1 نسأم ولأ نمهار | لاو ه.بعمب مب رفط "ى 1 75 * بساط ا

 هلو يندشنا مت م هلو كريغ الو نا أ مفدن الام نايعلل

 دلاولا ميعضلا دلوال قرام * اهلقك بواقلا نأ ول هللاو

 بناعاادص ف الخ لوما 0 ةليح يل نكن ملف تام نعل هلوذو

 راك قاطعتال او تءاح 3 يوطاجل هلا محئااذا َقَح هلوقو

 حس سس سو م م هيما هيت هك بدع تنص هدوم هن وص ممم صاح هدم م مدعم“ ١ هعسوعمم حي موح مصمس هوم مصمم ا 6 تفلح ك امسام ع هدم هم وحل هوه مات
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 ةعاج تار لاقو هيؤص و 0 طا 7 ىلع ةضورلا تانك 8 دريملا سان 1 همدقو يفاعملا

 نك و ع نآكو ءاماخا نم ناد لو ءافرظلا ند ساعلا ناو لاق هنومدقب رعشلل ةاورلا ند

 لدا هديصت ناو ة هش يف نيني كلذو فيزتلا ديدش بنهذملا قاع ةممالا هاظ ناكو اقساف

 ه كيدع و كد هاا ف فرصتلا ريثكمالكملا عم سا ركفلا رن الع الوبقم كح ناك بيسنلا هلذشو ش

 نب مهار | تحمس لاق ناوكذ وبأ اكترس لاق ىحي نب دم ( ينربخأ ) اسادم الو ٠ ع نك ملأ

 نع هك نأ ها تحي مل ماكنت اذا ٠ 0 لاو نم لاقت فعالا سامعلا 5-2 سامعلا ؛ :

 لاق ىح ندم ( ىدح ) تاقل روش هلاك 0 لوقت نأ 5 و ١ نانالا 00 الاروع اح ْ

| 

 ناسارخب فنحالا نب سابعلا رعش نم ًانيسن تيأر لاق سهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ىتثدخ |
 انثدح لاق شفخالا نايل ني لع ( نرخ ) نامل ءلا لضفلا ينأ ريمألا رعش بوتكم !ماع ناكو |

 لاشارد انوع نك داع وكت دل نب نمايعلا نا باهولا دنع ن ؛ اص ىتنادح لاق ديزب نب دمحم

 عرابلا 'ينثلا هل يرث دق لازن الو نيثدحملا نم رشق ل ا 0 1 لزت ملو دادغس هؤشنمو

 يلاخ تدهس لاق غرزلا نب توي امدح لاق ىك نب دم ( وح ( 0 5 هقحعأت يت حادحا

 ارطاخو انذاك يكراو م ءةرمشأاو للا ندا ىلا ١ زب ضاع ل الول لوي لق احلا ىف

 فرصتي الو كك . الو حدي الو وحيممال هنآل 0 دحأو بهذ هيف هرعُش 55 نأ ا

 اسدح لاق ىحي نب دمحم ( ىمدح ) رثك أو هيف ندحأف ورا ادحاو اف مزل اىعاش 0 اهوا

 حالا بسال ا اند زعل يرام 0 دشن] لآق دالخ َْى مساقلا ن :ي دش

 هس وص

 ناسلا ريزع لك هللا ىزجو * اريخ ينيع عمد هللا ىزجال

 ناكح اذ ناسا با + نع مك سيلف ىمد من

 ناودنعلاب هلع [واذتساف *: ىطد اقدح بات 1
 هيلع نوردقي الف هلثم ءارعشلا بلطي زارط هللأو 1 ىزاَم رخلا لاق مث للهر بيررعل ءانغلا

 ةتفتحالا نإ سايعلا ناك لوقي يواطعلا تعمس لاق مم نب نيسح ىنثدح لاق دمحم ( --- (

 0 هئعليو هضغب دلل ليذطا 3 ناكو الزغ ادع | عاك

 رضع ىلق ىفانا اهو يف # مرد - تدر د

 9 0 كلذ لكف *« مكنعا نءاولف ف

 ىحب نب دمحخ ( لاق ) هرعش ُى روحفلاو كتل دّقعل 0 3 ط هئماب ليذطا وأ ناكف لاق

 هريغ ءاغ ساسال تءمس اموليذطأ أ هب 0 :اغأ سايعال ا رعش ىديزملا سايعلاز ه2 يتدشن ّ

 ردك امو يناتامل ىف تاسحا © قل كورا نماي

 ردقلا يهنشنال اب ىنم كانأ * دقنكيلع يراملاردقلاب تبذك
 هل تلق وا ىعءدصالل ل لاق ىثايرلا نع ديهسس نب دمحم ينادح لاق ىحي نب دم يادخا

 فنحالا نب سابعا لوف اقنع دسسلل ايمان ند



 د فووق 00 يو ةماللس مول تاذ رق هن دأمع ند سلا يمس 1 1 6 ناكو 0

 لكم قف ككدعفا يفاف هل لاقف هلع يناف ام م عمسيف أم املا هلذ دي نأ ىلإ هاعدف اهآلوم 1 رف اهءانغ

 قرر 5 را 2 ” اهءانغ عيسي ثيحهساجاو اا هلك داق 37 اذه ان لاش اهارب الو اهتم عسل

 ةدم اهالوم لزيم يلا ددرع ل ا.>حو لاق ةئيداانهريخ 0 رمش واهب ماهف هاه تقلعاهار 0 1 هيلا |

 اهل لاقف ك.حأ هللأو انامل تا مق هفلخو هنأش ضب ل امون جرذ اهالوم نا مث م إب 0

 يمتشاو تلاق لاو اناو لاق كلبقاو كققاعا نا ينشأ ساو انأو تلاق وه الا هلال يذلا 01 1
 كمنع ام تلاق هللاو اناو لاق كردص ىلع ىردصو كلط» ىلع ىنطب للءحاو كءحاضأ نا هللاو

 ضعبل مهضعب ذكموي ءالخالا ىل>و نع هللا لوق هنه ىنعني لاق لال ناكملا نا هللاوف كلذ ن

 اف كي وهو اهدنع نم جرخ يي موب ةوادع كل يدوم :لوحي نا هرك اف ناقيلا »الا ودع ١

 كالم ا لاق ين خءادملا ٠ ع ةيش نم ا نحل لاك 0 ليعمسأ ) انرخأ وو كلَ دعل اهيلا داع

 لثع سقلا ةمالسو ةبامح كالملا دع نب ديزي

 رئالا بإن[ :ادكح * ىوتاجب رفتساو اهاصعتقلات
 ينتفيلف ايندلا ىعأ نم دعب ءاشام لاق مث

 م ةراتحلا ةنأملا نم بسسس وص 2

 ليلقي كل يضر تنك نآو_ *# كلاون ليلق يبضريل .يناو
 لد مدعال ١ لولا قم و ين نك دقام همر

 | رصنلا ىرجميف ةيأم 00 هل يرازفلا ناءاسل ءانغااو ف>الا نبسامحال رعشلا

 هيفو ًاضيأ ناماس ىلاو .ىداولا مكح ىلا تمني لوالا. مث ىناثلا هر لمر تفس لا
 لقت يات قراخم 512 نا نثيح رك ذو قراخمل هلا لاق لولا ليقتلا نم زحل

 4 0 ةيإ كب أعلا رابخأ ع

 يق نم ةداص ن نادح نب ةحلط كب ا حالا لا حامتلا نبا ر 5 مف ل

 مهاربإ تعمس لاق لم 2 نب مساقلا ىف ل يلو ةضلا ىح يدم ( ا ) ةفياح نبيدع

 نثر ن/ نافه ىب نم: نانته نب ةمادق نب دوسالا نب فنحالا نب سانعلا لوقي سانعلا نبأ |

 دم ( لاق ) ةلودلا لاحر نم سابعلا مع ةمادق نب بحاح ناكو لاق ةفءنح نب ليدلا نب لهذلا

 لاق ينأ ين ”د> لاق ىعاشلا ىف لأ 0 ”دح لاق يدنكل لا هللا دبع وبأ يف ”د>و ىحي نإ

 نار نام( نش نسف د راو. دن ىلا لع نر درع نارك كش ل 0 الا تسب
 هرغش ةحاسدلو نس> ا ةيسايعلا ةلودلا ءارعش نم ع وبطم اب ريش النغ |ىعاش سابعلا

 ا هذه نم يغيف فرصتيالو ءاجم الو يدم ىلا لزغلا اع كلو فاطلو ةيوذدع ةساعملو قاور



 وسر

 كلما دنع نب للا دع ينئدح لاق يَ نب ىلع نب ىحي ( ينريسخأ ) لأ ىدسا تاآق اهل هلا

 رعشلا|ك هم حو ةس دم حنا تتعوش لاق كولا مهأر 1 كر قحسأ نع هلاحر عل نع ىدادهلا

 عيجولا ءادلا يخأك #2 ليل تن 2 د

 عولض نك : قدا َك د#ئ 7-6 مولا ىو

 ىع ومد تا ا »# 0 ترص 0

 عيضم ريغ انل ن * اك دي. 1 2
 0 راد

 ايم هنن أماقف كا ىلع هيدا 4 5 0 هةميص ناكو كيعل 0 صوخالل نهشلاو

 تاقاده عنصت ام لاَقف يبأ ىنه كلذ عوف دك هب نر 5 هب تحطو هتهشاو هتاسحتسا ||

 تام اعلق سهدلا برع 9 ديزي ىلع م هب ةتحانو هل كيعم هةويصو صوخالا هلا 7

 ةئسح ةعاص - نيعضاوةقيقر 3 ةعاس 1 لقف هذه د ْق ديلا 0-2 هاه تانو 1

 ترث لِ يناح ىلا لدم ليسو قرش اذ انش لوقأ نأ ىلع ىش تدراف نء . حونأ يح

 ىلا تعش 3 ام هيف تعنص دقو لوقلا ينرض>ح دق تلق مْ 5 عنصأ نأ تيرأف حونلا اذه ٌْ

 تلخد مث 006 تح املع هتددرو دوعلا د1 تح ات د ترا احر تلاقو 2

 بوب 0 مث رد لا ةياع ىلا تنعش 0

 4-5 تاو نم رامخالا هده يفام ةنسسل جو

 «6 ' وص

 0 الو المع سملل كرت ىو ع انقل هم الام ساو ار ترق 38

 ةءَح م | هحراطتإ

 انهفلاه عم امم يروح ًاولاولبتتلا ةيبشف اهنكوف امأ ناباتف

 قح -|نءريسلاى رحب يف ةباسلا لول ليش هن كال ءاتفلاو تايقرلا نيف تب هنا 0

 ليقوي ريا نين ليقثاا فيفخ نأ ةنان نب 0 رو يعاشهلا نع لوأ لقت حرس نبال هبفو
 يمض تلذب لوقأ نأ .كياعأ < هلوأ يذلا رعشلااهمو نامحدل لوألا لقتلا ١

 كت وص
 الات دو ريهض داعو * الايذلاك:ريح رح ةلثاا

 الاهتمام اء رال لول ىل لنا كلت ىذ
 الاق بلقلا عيطأ ينأ واو * يسفنتاذبلوفأنأكباهأ

 الاطو يناتك ىلع قشدو *# ينسج لس يتح كنم ءايح 1
 يلع ولاب لوا ليش دنعمل ةيفو رهتيلا ىرحم يف قاط٠ لوا لش فيفخ ديممل ءانغلاو سقلل رعشلا ْ

 ديع نبدمم نب نوره انثدح لاق ىلع نب نحل ( وجعا ):ىده تلت كوقإ نأ كباهأ هلوأ 1

 هللا دبع نب نمحرلا دنع ناك لاق حابر نب راكب انثدح لاق 2 نب ريب زلا اند لاق تايزلا كالملا



 ا ةيراج ةباحو يىهزلا كيس: نب بعسصم ةيراح ةمالس ىرتشا ىق> ةفالكلا ىمأ نم

 قانا لات 6 نزآلا انازلاق ءدنع امج املف هل ايرتشاف لسرأق ةكملا

 تاس كالا اع رق 6 * يولا اعرقتساو اهانيعتيقلاو

 ردلا امه هلع حوم يعو تلاقف ةمالشا هدر دير, ىو املف

 حربفم انهو « انف نا انلتال
 عيضم ريغ ان ن * اكان .اندقف ذا

 عوردلا باىصا دع #* ام اذأ ثسالاك وهو

 مورو ع يف ارش لاطبألا سنع
 نا نحرلا دغ نت ليوعلا تناك ةنالاخ نك ؛ادملاو ريب زلا انثدح لاق قيل نيسحلا ) موكل (

 الاصح ا ام رعشلا لوقت ةغيرظ ةليمح 0 ةيشغم تناكو كلملا 3 نب ديزي اهارتشاف فوعأ|

 0 ستلاو نو اعط 0 ك0 ا واو اريج و نمح ايلثم ةأرما ىف نيتحا (5) اهوا
 : هب ينغت تناك

 ع عوشخجلا: ف ا ممكنا العال

 عيلطلا مالا نمم# ويلا انب لح يذل

 ةمالس 7 نم اندح لاق يما ىثدحو ق>حسا لاق هريغ ةركذ ام لثم :تاالا قاب رك ذو

 رع الو كلذ نم نيف كك نوعماشلا عمس اش ةحر ةس رعب كالملا دبع نب ديزي بدن

 يو عاممالا تنقأو بولقلا تق و 50 ا دقلو

 لاك 11 اعلان بيرغلا رقلا «تحاضأب

 بواب فصرت مص # عافص نيب ماشلإا
 سسغملا دنع ءءاكيو # ها تع.وساملا 2#

 برلسا 00٠ تادلاو +ةط . تكلطأ ثلثا
 00 فا رارط غآ 21 ١ 21 ىلإ زاجحلا نم هل نياب: جرت ناك فرعلا نم لسسرا سعلا

 ريع تكل هرج ياكل نإ رك كاك اب 6 ينضو مأشلاب ضمماهدقف املف اهمحب
 رصمتبلاي ريف قاطم لمر مكمل هيفو شبح نع يطسولا لا يعن ةمالسل ءانغلاو سلا 25

 نيسحلا(ينربخا )سنحم ريغ ةيذادرخ نبا باتك نم ىتثمدلا ناوزغ نبال نأ هيفو قحسا نع

 ديزي نب دياولا رضح نم 017 الو ينم يتدج لاق هس نع قحسلأ نب دامح نع بحي نبا
 هرج اسم ماع مقأف اهانيع عمدنو كلذ ن* صخب يو ديزب ىف اهرعش ه.لغت نأ ةمالاس كاشخ

35 
 مسقامب كلذ يرد او كل كارل اااساو ردا ال تاق ةيابح كاع مدعي يبآ ناك مب ةمالساي

 ينعتمأو قرم لاطأو ينأ هللا 2 ٍديلولا ا لاق ف كلذ ل ه ندحا اعيش ثتحكحوس اش

 000 يق هدمه« هأ قرع 3 5 الا 1 : امن رأ هلوق عاق
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 هكنض ع ف ذيل لط > نيش ل ينس يب تي: تعا 1 نيج يع تا نونا



ْ 01 
 د99 للا 7ا77ا77070707070700طمببسساا

 هاحشاو توص 0 ىنغي وه اذاو 2 هلاوه اذاف هريح تيصقتسا يتح تفقوف ه نعش ةد وحو

 امارغلا عجولاو ءادل نيكنو « اماقش ىل رك ذتلا جاهاالا

 اماظملا نيطنام ءاذلا شو * ىءادو نهد هما

 اماحيس ةعإرأ نيدخلا ىلع. ىرجم نيملا عمدو هل تلقف
 اماما ياليل قتسللا تع © بيضا“ نش مالكا اذن كاع

 املكاذ ناو قفتي اذه لثم تسحا تنك امو يتايل> يوه يف كاذ انا صوحااي كليو ديزب لاق

 نسحا نيئمؤملا ريمأاي عمسأ ملام تعمس لاق كاذ تعمس نيح صوحااي تعنص ام يلق يف اط ديزي

 امع ينلأسي نينمؤملا ريءأ نا تملعو هرصا تيفخاو يمه ضيرغلا تجرخا يتح تربص اش هنم

 ثعبو هلزنم ىلا صوحالا عجرف هرما فخحاو اليل ضيرغلاب ىنشا هزي هل لاقف ىتيرط يف تيار
 تنسحاوب تفطلت دقو لق الك ىلا ىبنا دق ارح ترج هل لق :لوسرا تكاتك ل ا

 عم صوخحالا ءادف كفض 5 0 لحن نا صوحالا ىلا ثعب هلها لالا يراو اماف

 صوجحاالا :ناكو كتم ةغماب 2 21 ينريخا ىذلا توصلا ىننغ لاقف هيلع الخدف ضيرغلا |

 ضي. رغال لات#«و ةمالس ىلع هب 5 ديرب صوخالا هلاق رعش كلذ اعاو ريشا ضبرغلا ريخأ دق |

 ديزب نيع تعمد ضب رخل | هانغ املف صودالا قرح 1 توصلا ىننغ لاقذ هلع لوخدلا فق

 دقديزبل ليقف تاقافر اع لا لسرأف ةحلاص يه هل لبق ىسا ىلا ريصت نأ نكي له كحيو لاق م

 نينؤللا ريمان هللاو حا توصلا ضير 1 ع 0 تسل ااجح اه برضف تماح |
 0 لاقو ًارورسواح رف ريلعإ ل ديزيداكف دوما تقعو ةحيررس وعلا دا ىمهعمسأف

 لاقو لاع امط نعأو دل ح هشغل لزي م توصلا | اذه يف نايل يف يفنغ 00 ل ظ

 قطع اما صوخحالا ماقأو هالو نيرا ليكرأف قشمد نم يش يف ضار هلا حيصي ال |

 يتئدح لاق رامع نب هللا ديبع نب دج( رجا )ريتك تطلو ةويك املا مال 2 0

 1 نم ةعامج يف تمدق لاق لفوب 00 نعأن للحر ينثدح لاق لفوتلا دم نإ ىلع

 رصَق امص الرف ال ةبايح ةافو دعب اف تام ٍك هتلع يف هافلاف كلملا دع نب ديزي ىلعأ

 0 لك يف لتي ناكم انأف تالا انا 6 دو هرم انينأي انا ىلوع انتو ايصا ادا تكف ٠

 فار يو سقللا هةر توص ا 2 كلذ ديزي م ءاكب 000 0 م ذا ةيلل ا 8 أ اناف '

 عوشخ انممه وا * اهيشح نأ الدال

 6 /| ءادلا يحاك د نيل تن ير 1 50

 ين وهد ا ل 7ع اعبر كا 52-17

 ل ريغ اك 3 ن 3 كامات نم "لح دق 1

 انثدح لاق ىرخلا ) يلاحلا ) هزانح ينانودغف عت هنافو انماعف نيئمؤملا. ريمآو ت>اص مْ

 تدنوأام ىتيع رهام كلملا هبغ نب ديرب لاق كات هلأ نع سيوأ نأ نب لعد[ 1



)٠٠١( 
 صا “لل “ضئضْ سس لرضصْفصض0ٍ0ٌب رت 6522252225525252525222127 2 200700527222 بيب ب 2و

 ا كب واع كلا هجروا لوه كيلا اهل وسر و ريعاو مايصلاو ةالمصأا ىلع ت تلقأو 7

 نب لق كمداكلو كب اوعدأ 9 لاق هدحعسمو 00 هماع هللا 0 هللا لوسر راوج نم يج 0

 أ 5 0 َّ 1و 0 ع ةحعسمس 0 0 ىل 1 5 هءادبف م لاَ مكر هدي

 ,امللاقف كلذ كنف مهر نبأ نع هتئدحو اهب بجتأو ىاانلإ سانلااعأ نم نك ءاذأو هشدح

 اهيعمس ول 5 لاق هيحبعأ زكف تاعفف هل يدحا اط لاففدل تأ رف 6 قع ين نا

 تنغف ينع قيتع ىنأ نبا اه لاقت ءاع دا اهرخا ند انش كش هلو رك ماع قا

 نيحو حضاو نامل لكب » هناخ داملم ملا صاصخد د

 , ال قيتع يلأ نا لاق جرخي هذه لث هام هللاو ال لاق م مدي نيب دعقف هساح نم نامع م اَعْه هتنفف |

 ْ يي 7 للا( قرح ازا مه وك رتفاعيمج مخ مهوعدق لأق ع 0 2 0-5 ساالا كعدب

 .أوريشاق ةنيدملا كلملا ديعنيديزب لس رتمدق لاق ا 3 هللأ كيع 0 لاق رب ولا ندع لاق

 0000 |( لل 0 ل كالت ران دهفلا نيرشنا ةنامر. لا نم تقلا ةفالن
 ةلكسرلا مط تلاَقف عمد و بيطو باسو 0 ن< اهمشإ 6 اهوزهحل امايا مهدنع اهاوكرتي

 0 ناملس ةباقس كليف 1 00 ليحر || 000 4مم و ا 3 ةحاح ال هلك اذه

 ممل م وبججبجٍت اواو ووووسمممم

 دل اوس يساوسفاف 0 0 ندا 3 0 : 0 0 0 ل 00 ,
 مهتغفدوعلا اهعمو مهب تفقوف كلذ ءاروو رمصقلا

 بايإ :نم ةنيم قاذا نم ام -** انبه تملع دقو يتوقراف

 بتايللا لإ 000 اود 2 زكر دق تان لهاا
 باتعنم مهدع ىهدلا ىلعام * ايانءلل اوعبات تنب لها

 بابسلا ينس نملختلاىلا يس * وميناتب عزج عزملاا 0ك

 با.شو ةفعا لوبكصو * قدمي نمنوجخلاكاذبك

 اهبوكر دنع ءاكلا سانلا نفعا يت>توصلا اذه ددرت لزت مف سانلايف ت كو ىديع لاق ظ

 نب ديزب جو. لاقدسأ نع دامح نع 520 نيسحلا ) نق ( هتبأر الا اك ا 900-

 عواض ذدخا يت> يهم جرا هل لاف هعم ضي رغلا ناكو هيلع مودقلاي صوخدالا ىلا كلما دبع

 ديزي و وحال تق اذ اح 0 كنم هلا تحا وه اش هيلا 0 يناف هينغتو نيئمؤملا لو

 الر نما ديزيةي راح ةمالسهيلا تثءيفهدنع نمجرذو امسدع" اف عادم ع ًافهباعدودهل ساج

 عامسالا ىلاو ضارغااىلا تقاتشا باوحلا اهءاح (ءلفكيلا ةيده هب تمدق يدنع ضيرغلا نا ابملا

 يف هل لحاف نينمؤملا ريمأ كاعد اذا صوحالا ىلا تءبو تضرامت نينمؤملا رمهأ اهاعد املف هنم

 ا( ملا ليطا ا كلو ديزي هل لاق نصوح الا ديزي اعد املفأ ضيرتلا ةل زك ننانا

 هئيسح ىنيحما اتوص تء.سف قب رطلا ضع يف تريم نيئمؤملا .ريمااي من لاق هب انف راعت كقبررط



 رق نياس> اهلق ىبفم لاو © اايدش كار توملا ام اذا يفأو

 رظني نيس. هنلق الآ لس © اهيلسد توهلا فد ا
 رعشغتي اهردص نم تقطن اذا # ايدئوم ابعار امامح ناك

 تنسحاو نيحأ لاقو هل قرف ةصقلا هلع تقف رمشلا: اذه لئاق نم عدس دير ايل ل١
 احعم اهب صوحاالاناكو ةمالس كالملا دمع نب ديز ىرشأ امل لاق ىتلادملا ىنتدحو قحسا (لاق)

 اهءاح املف ةمالس ىلااهم ثعبو اناا لاق هل لا دن ب ةارا اعلق "تلاع اكو الع نسحو

 وهو ريخاهنريدعاو ديزي هب تنغ رعشلا

 كس وص
 برغ سلا يوح نه ينيعلف *# .ثصن ةمالس نم ٍباَقلا دواع

 يح كح مل ال يالا ق * وعلا اذ: نقلا اا تت لا
 بعص لص ولا نعت اطم ادغو * يمياس قارذ اند دق هنأ

 ليقث فيفح ححس نبال هفو قحسا نع رصنبلا ىرجي يف ةبايسلاب لبقث ىلا' ز رحم نبا ءانغ

 ثالثا!تاياكحلاهذهلمر فيفخ نامحدل هيقو نالمر ةيولعو دابع نبال هيقو ورمع نع ىلعسولاب

 بوبا ىنثدحو قحسا لاق * يطسولاب ليقث ىناث هيف سقلا ةمالسا نا شدج رك ذو يءاشا نع
 قحةمالس نهم ةمدقملا تن اكو لحرل ةبابح تن كو دحاو لحرل ايرو ةمالس تناك لاق ةيابع نب

 اهاضف فرعتو ةمدقتملاة إال ا نيعلا كالّتب ةمالسىلا رظنتةبامح تناكف كلملا دبع نب ديزي ىلا انراص

 يضف يىلت ين ةيحاىا ةمالس اهات اقف اهب تفذتسا اهل ديزيةمحو ديزي دنع اتا اماف اه ماع

 ىذخ كللوقت يه وانحراطت اموب ةليج لوق تيسنا ملعتلا قح نياو ءانغلا نيد نيا كلو .كيلع

 تكلاق اقلتا و اك سعأ ناكو كل تيقب ام ريصخم يلازت ناو ةمالس كتحا نم كحراطا ام ماكحأ

 ةمالستشاعوةبادح تنثامو هوركم ىلا اهل تداع اق هنيه 35 ىث أ 5 هللاو يِ قاياخ تقدص

 بءصم ىمع ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا نأَو مرا 0 ( ارهد اهدم

 لاق املع يلو ةيدلا يرملا نايح نب نامع مدق امل لاق ل 0 0 ةريغملا نب نمحرلا دبع نع

 اهرهطف حاصت نأ هيو تنك ناف داك نم ةرثك ىلع تيلو دق كنا سانلا هوجو نم موق هل
 قع ىلإ نإ ناكو ةنيدملا نم اهف نوري انالث اا لوجو كلذ يف حاصف انزلاو ءائنلا نم

 0 لاق مدق لجالا نم هلك ا 5 حالصلاو فافعلاو لضفلا َض نم ناكو اماغ

 اولاقمكلع مسا ع يتح ىلزنم تاخدام لاقف هيلع لخدف سقلا ةمالس ىلع لخدأ يت ةح ىلذتم |

 كك 0 - نآفاخن اولاقف ةليللا ىلا اورصا لاقف ريخلا 7 نسخ 2 تالا

 0 .ف هل نذأف نايح نب نامع ىلع نذأتساف جرخ مث رحسسلا ىف اوجحرخاف ائيش متفخ نا |
 او>را لاقو از لا وءانغلا لع جار > | نم لعفام ىلعا ريخ هازح 5 هّقح يقيل هءاح هناو هيغ هل

 لاقذ كب احصأ ىلع هب راشأو كلذ تلعف دق نامع لاق كلذ نم كا ريخ وه المع تام نوكمنال 0
 0 لعد م تت 000 0 10 كفو تح دق

 - يانالا كا



 ع

 سقلا ةمالس ىف صوحالا هلاق امو # رذتعاو هيلع مسسو مل هباب عرقف تابقرلا سدق نإ

 2 ينغو

 رق م كل] ١ كلل دف 2 د3 كلم
 0 (ه . 2 2 32 د 00

 هءائع تلقا ناع ىلع ىند

*# 

 حرست ةائملاو كدنع قدا ىف

 هك نانس »+ هلا ءاو يكحصضتالا نول

«+ 

 حشو نتغ
 حزم ما اذ كتم.دجا تلاق *# اه> ةمالس ىلا توكش اذاو

 ُّق ناهدلو 0 نع ىلع -ولاب لوا لش يناثلاو كو الأ ُق مح ع اسم نبال ءانغلاو ض وحالل شل

 ةماللسل هنا لاقي و كالا هنا لاشي لش ف. قح هيقو لالمسأ هنف رمهنيلاب لوأ ليش تاسالا ةعبرالا

 رج سم

 ا ةلاده نب نح را دع نأ هي 1 ىررأ لاقلاق هنا نع.دامع نع نيسلأ ( يتريخا) نقلا
 ْ ةمالس تناكوهتدابعا سقلا ىحسي ةك« دابع نم ادباع اهمةف ناكو ةيواعم نب مشح ينب نم رادع ين

 دع اهب نئفف ءانغلا بحأ نه ىننتو مهدشلا وامودشنف ءارعشلا اماع لت نك طوخ 2

 ( قحسا لاق )كلدب سقلاةمالس تيحسف رهطو كاذ عاشف سفلا رامع نا نيا دوف نا نود

 |0000 قا رقلا اع ٠ ٠ 1 دع ني نحرلا دعاطأس لاق ةباع نب بوبأ قادحو
 ْ وهو تلعفف هب

 َماقسنويغ بقاوعرك ذ « يبات الكلف لالاع
 مارحتناواع هز ع يثمت #. بئاكر نيب كتقرطقلازا

*# 

+« 

 أ

 مامذ كياع هل قيفرلا نا
 ماين نحو ظاقبا كاذ يف

 ةدوم ءازد واكءلقديصتل

 ا

 مالا | ع الدو أآذاؤ د 0-3 |علع اذا > اان كالذ داو ظانلءانضلا هلم اذآ 2

 مايالادب يتاتامل بجاف «اهلهاةهافسلا يف ذعاتنكدق

 ءارشداراو 17 كلملا دع 0 ديزي مدق 1 لاق 12 ىنادح لاق ىنءادملا ىنادحو (قحسا لاق)

 هتنغ توص لوا ناكف هينغت نا اهرما هيلع تض معو سقلا ةمالس

 مارح تناو اهرهزع يشك #*# بئاكر نيب كتقرط ىتلانا

 مامذ كيلع هل قؤرلا نا * ةدوسءاز>وا كيلق ديصنل

 اهارتشا ال هتنغ توص لوا ناكف اهارتشاف ديزي هنسحت-اف |

 هس م جس بع م ل صل سس يي ا ل ا وسو سر يس سم مم يوجب وو ياسا نسج نوييممح
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 ما 3 ةلالتسلا لس < ادا رعأو مرذعأ موبيل

 اه هلوق نمو
 منصت فك جوسي در اذا © اهراد للا هلم د5

 معجم نإ انويض ف لساك ىلا © هدر 3 لولا ماظن دع

 كوقي انفو
 رصقمعولاةمالس نعاس ا لغو + رضم تاره كك ذل :

 * هلم بع املك ىماسل سيل *# ىوتلااهب تراص نيح يبات الأ

 هل ةد.صق ىف لاقو

 اافامنو زل ا ىلع نيعح 31 *« انام نم نيد لع كلو مالس

 رجاز مكنع ياقل له مأ *© ران مكلم م ىل له مالس 6[ لاقو |

 * رذاعلاو مئاللا مهنف * 5 ىدجوب سانلا عمس دق

 ىلا ىبدج لاق هسأ نع دامح نع يي ن رت لواعإ ةريشك ر اعشأ يف ١

 سفق نإاو صوحالا عمت جاف ءانغ ٠ نهسحأو ٠ اسفلا لا ٠ اتناكو نيتحا ايرو ةمالس تناك لاق

 بذك | الوابف قدصاو تاب اك د1 ذا دنا 0 || سيق نبا ابا لاق اهدنع تايقرلا

 تلق لاق تاق اف انلاق كب رقأ مو اكتوحهالاو كاذب ينامينغ امن ناف
 امش الو اللقع سقلل كرت م * اسقلا ةمالسو اير تنتق دقل

 اه.شااد.ثتااءممىئرتحاولاله © لا ةبدثق [.هنم امأ ناناتو

 الث ةضحت انارآط 1 قا *« اهدواو اناقرا راخا 17

 تاقلاق راصنالا اهنا تاق ام ص ودحالل اتلاق و هاتتس>تساو همالس هتنفك

 وص ْ
 لوغكدولاغوتمرمص لهما #* ليون متل له مالل_سأ

 له تلح ناويذل ئنسح * هلا كالالد ينع يفرصت ال

 بعت يترايز نأو امون * كك :ايص نا عدا

 اهدا نا ميهاربال هو داو ىافضا ى لع رمصت لا ا ليق هل في شخ سلا ةمالسل ءاثغلا |

 يماشهلا ن ع لالهسأ هلوأ لقت 2 1 قسما نع اهاردخحم ىفارضنلا ليش فق ْ

 هل لاقو قالا ال ةم6 كنظأو هللاو 0 هيه تا تائقرلا سد نبا لاَ تامل تف ظ

 سس سس مش س سسك

 أ ةطرفم ةبحم اهلق 0 الولن كرمشي اهات نيج لاق اذه ىلا كزتا يدم
 اذكه كر رعش نسح ردق ىلع صوحالا هل لاقف ةمديلا هذه ىلع انسح اذكه اهءاجام

 0 7 0 تلاقفهدع تدسحامن الا كل نيسودسح>الا كنم اذه امو هب ءانغلا نسح

 لاق ةّمآ كلذ نم تناف صوحالا لاف دا اعد 1 ةءركح جت تكل 00 0

 صوخحالا لاق اهل نامالاب تقيس كلزإف كيلع ةموكملا نوكست نا تما دق راط تاور سد



 ة

 ا رق 5 0 1 نمر ا ع 1 تكن ا

 اسفن الو القع سقلل كريت مف * اسقلا ةمالسو اير تنتق دقل
 2( املا تايم عار او للام #* || ةيبشف ا امأ ناناتف

 تاقرلا سق نبا لوس اه مو حمسلا يأ نب كللا» هانغو

 ريشا يرحأو ند ون * ةيلاط نلاك اهادحاناتحا ٠

 لوش اهف فو ةمالاسا سقلا نكذو لاق |

 الق بقنا عطا يآ ولو « يسن تاذب لوقأ ناكباغأ 1
 الاطو ناك 1 ىقو * يح لس تح كنم ءايح

 هناتتفا بيس ناكو ةكعب هلزن» ناكو ةيواعم نب مش يب نم راعي نب نمح 0 سقلاو لاق |

 ل ديعأ نم سقلا ناك نولوشي كم 1 انخ ويش نه تعمم لاق طقرالا دالذ ىنثدح مف اهب

 اهؤانع غابف كالدل ه:هدعت ريغىلع سلا ةمالس 0 مس 2 حابر , , ءاطعب هيشي ناكو 1 ْ

 اهالوه لاقف ىف محا ل 3 كيلا اه-رخ ( نأ كل ىله هل لاف اهالوم 3 0 غليم 1

 لأ هنححأف اهءاَنع ةعوساف لذد َى> هب لزب مافينأف اهارت الو اهءانغ عملا ع 0 نأ

 1 قف قف هدب ني اهدا اهحر >آ قحهب لزي ملف ىنأف كيلا 0 > | نأ يفكل له هل
 اوال كمحأ هلا وانا وك ا 1 1 ان هل تلاثف كم لهأ كلذ فرعو هب تفخشو |

 تعمس يلا لاقلاّ عضو وملانا هللاوذ كاعنع اش تلاق ك ذ سحاهللاو اناو لاق كاف ىل لع يش ع. 8

 0 نوكت نأ ءرك 4 ذا ودع شمل مهضعب دموي ءالخالا لوش لجو زع هلل

 أمف هروف نم لاقو كسنلا نم هيلع ناك ام لبا داعو فرصناو ماق مْ ةوادع ىلا لكون كدبو ظ

 مارح تنال 00 #8 ناكحر نيت يلا نا

 مامذ كيلع هل قؤرلا نا * ةدوم ءازج تل
 ماين نحو ظاقيا كاذ يف * و اينللطت ك *

 مالحا انني كلذو اذاث * رظان ءايضلا 5 َىَح

 مايالا هي : يتكون 1 ساو. * اهاهأ ةهافسلاىف لذغا تنك دق

 عرسال 10 ديرو انها حيضوتلا يف ءاور تيلا اذه ( 0

 هدعبو لاق حرصتلا بحاص لدم ينيعلا هاورو * اردللا هيشت امهم ىرخاو © 1

 ارزن الو اناوه ؟ءوب ايقلت ملو * امتدلو ديعسلا مجتاب ناناتف ْ

 زءاحاذهو اهلعف لمع تام اهنال الاله ةهيش بصن ثيح الاله ةمدشف هل 1 ىنهف 0 لاق |

 ب رمعبلا نم ةعاج أ اناللؤ



 ةا ء رع 2 رجا نإ ها

 هدا ديف ما 0 ل انثدح لاق ىشفخالا ناولس نب ىلع ( نرخ ١

 رخلا كرت الا ةيلهاجلايف شيرق ءاربك نم دحأ تامام لاق دانزلا يبأ نبا نع يدقاولا نع ينالغلا |
 لاَقف هيوم 3 ناعد> نبا اهماع دّقلو 5 ذدلا ٠ نم اف ام ا ا

 قيمت هاقسللا نع سلا * يعوق لق و ات
 قيحسلا برتلا يوس هب. م انأ تدق دسوألم يح

 قيدصلا نم ناوهلا تسن آو * ىنهر توناملا قاغأ يت .
 املع فاخي ةّريضخم ةيمأ نيع تحيبصأف هعم برش تاصلا ينأنب ةيمآنآ ر 3 0 بيس ناكو لاق ]

 ين غلب والات سرا محاص تناهللاق هيلع 5 املف تكسف كنيع لايام هللاتف باهذلا

 لاقومهرد فال 1 ةريثع ءاطعاف نييد كل امدال ا ىسيلح نذ هع عاجلا بارشلا ؟

 دعو ند 0 1 ادا نأ مآرح ىلع را

 م: ةراتخملا ةداملا نم يششسس وص اني

 عيال ءادلا حك لجل ت6 را ءأ دق

 جي ند . قدا تاب # ينم مها 0-0

 يعومد دو نا و ار ترمبأ ا
 عوضا انمغ 0| + اس محن نأ اك

 عيضت نيغ انل ن © اك اديس اند ذا
 ىلطسولاب لوالا ليقتلا م طسوالا ردقلا نم راتحملا هنلسو نقلا ةماللل ءالاو سر 1

 أ( 7 معة ذجأ اهناو يحل احلا لك دئواط انج ءاثلاو سشلا نا 3

 م7 اهريخو نقلا ةمالاس 0 /::

 هاصمحو ةغئاع نياق كيعم نع ءاتغلا تكدح او تامغز ا 2 هن دملا تادلوم ن 4 ةدلوم 1 01

 ا نس ند كيعل ف الحر 1 ملا ةيذلش تيوس اعاو تري ميوذو حملا يبأ ب كلامو

 هنقل اهلع”تلغف 7 واهب بمجت هدو د قا نكد دم لهأ ٠ ءارق نم 0 ا ىأ

 نس 0 هب مها نسم م يدحاأ تناكو هع ترساعو ناملس ةفالخ يف كلملا دبع نب ديزي اما

 ا هلتقم ربخ يف كلذ ار 0 دقو كيا يراوح ص تال مقن هتاتق هللاق نيح هيبأ يراوج 1

 | ةنردملا لهأنابق نم سلا ةمالسو ةبابح تناك لاق هع 1 نع ىتخ نت ندا( تار ظ
 ' ةمالس تناكو اهو ا ةبابحو ءائغ ا.مسحأ ة 4 الس تناكو نيتبراض نيتفي رظ نيتقذاح اتناكو |

 | يتتدحو ريرج نع يتئادملا كلذب ( ينريخأو ) نسح الف ءاطاعتت ةبابح تناكو رمسشللا لوقت |
 1 اك نع ا انوع الو ةاف ةئيدملا نايف نم تن ًارام لاق هما ار 0 لاق يريبزلا



 لبق هنع لأسف 00 6 0 ركع 0 ل و 0 1 0 ةدداع |

 باب لا سال را مك وف 2 :راا هل عنصف 0 ك4عم 0 هب م م هعاّساف هع هلا ماللغل

 ينأ نب ةيمأ رضح نسف ناكف سانلا 0 رهحلف ذولافلا دارأ نم الأ هيدانم يدان م * دحسملا

 هف لاق تلكم

 را يل كارت هل ىدعو هحاال يىلامو
 ىداوصلا ملكلاب لتعيالو # ىهن سانال هناو يللا

 بووّدعل 2 لاق 0 نب هللا ٌديبع نب 2 اك )انف تقف ىلا تاسالا قاب 1

 يلسولا قحسا بحاصإ س الو نا ا نام نب دع ىئدخ .لاق ل وق 0 او ل

 هثبع نب نايفس تلأس لاق يزورأملا نسما نا 0 0 لاق ناح رجب هتيقل خش وهو لاق

 ىليق ءاسالا ءاعد 0 نم ناكهلا ىلعو 0 هيلع هللا ىلد ي | لوق ريسفشنام دمع انأأب ت

 0110 كا ددوه اعاو يدق ىلا ل وعو ركل هلو للا هل دل كي ربشال :هدحو هللا الا هلإإل

 يديع لغش اذا هؤانت لح 7 كرف تارا ن كلام: ث .دح تف سعأ يل لاف "يش ءاعدلا نم هيف ظ

 اكل عر وضرم نع هش دج ير سلف نيلئاجلا يطعأام ل انف ةحطعأ نان ل
 للا ىلإ حرش نيح تليملا يأ 11 كفا ملغ انا" لاق مث كلذ ريسفت اذهف لاق ثرحلا نبا

 لاق لاق هدأ تاق هاضفو هللا بلطي ناعدج ظ

 ءامحلا 00 نا كؤايح * ينافكدقما جاح رد

 ءانبإا ا نك انوي ءزملا كيلو اذ

 كيتو كدلع ىل ا كتلك نم انيك هل ليقف دوجلا ا 0 اذهف نايفس لاق مث
/ 

 نب ديم انثدح لاق رسزلا انثدح و يمرخلا (ينربخأ ( قااخاب فكفا :حاح ىلع قا ف

 دو وهو ناعدج نب هللا دع لع تاصلا يبأ 5 6 لذد لاق رباح نب رابح ىنثدح لاق دي 2

 ةبمأ لاقف هاذ ىأ ر 01 لق هزل كد ءانفإ لاقق سف

 2 5 35 0 ف ضن نأ نام دوت نأ | م

 نكاجشملا وح ادم و 0

 رخاوز ةعرتم ف.صضال * هلانش هرودقف #

 لآ تارا و لالا ج ةع ارتغنا نم روكلا ودم
 رتارفاب ليش امو نك .» امي .نيماكف

 رشاعملا مع دق لليضفلاب * اياك رشامملا ذب

 ر>اقم هرخا ام يح نيسسشلا واع" ةللعاو

 يصاعو بمك يب نم نسكسيف ءاننا هل ثيناد #

 0 نات اذ ا ذزذز ز7 ةزة2ز2زةز 7 ة 0277

 07 ]1 ]1 ]| ]| | | |10||11““--د-“ذذ7



00 

 ءايلا كتميش نا كؤايح * ينافكدقما قاس كدا

 ءاييمال و ىسلا قاخلا نع د حابص هريغب ال م رك

 ءاتشلا هرحح !ىاكلااماذأ # 1 وةمركم عرلا يرابت
 اتا ند ءادكس جانو هرلآ كلغ ينأ اذا

 ءامس مسط تنأو ملأ وب * 0 0 000
 ءاتبلا اهرظانل تزرب 35 0 مهلع امد هل نقف زراف

 ا ةعلاط سمشلاب لهو دع راض اع ءامسلا ىف 7 لهف

 0 فرصناو مه ادحا انك كل امهم 0 لاق ل انا دنع 2 ءهشلا اذو ةما هدشن |:املق

 خيش ثاا ناف هيلع امددر ولف البلع هتيقل دقلهل | ولاقو اهدا لع هو.٠الف نقل كرف سا 1 ا !

 ةيمأ نم مزاج ع كل م قع 0 هدنع كل تر ا كلذ ناك مال ىلا جاي

 شب رقنالا 0 ايا كلعل ناغدح نب أهل لاق اه هانأ املف هيلع اهدربل ه لا عج و : مدنوأعقوم

 انأاب ل 8 هللاو ها لاَمف موقلا 0 لاقام ةيمال فص وق رك اذك | وءااقو 0 1 كومالا ظ

 ا لاف كلذ ف تلق يدلا اق ناعدخ نب ١ هللا دبع لاَقف ريهز

 تكتيوض

 نيو ءاطعلا لك امو لذي _ © هنوبخ ناد نعال نيو كواطع

 نشب لا وسلا ضماك كلا < .ةيج ولدي يرعال ىق سلو

 امافجرخو ًاعيجاهذذأف يَرَخ ال ةيمال هللا دع لاَقف ناعدح نب هللأ دنع اندارح هؤ َئط

 نإ رمغ نع يره و1 | زيزعلا دنع ش دا تالا هده ادعنأ دقو لوش اعنا أمهم موقلا كل راص ]|

 ةدايز امهقفو ةيشا

 داحتالا نم نءلطي بهأوم * ىدتعو ا لاهو

 دادخلا تانفرعتملاك مهو * 0 1 م ينب نم مضيبال

 يداهلكمدقتس ارااتناو #3 نا داه ةلسق لكل

 دامعلاب عقارب تدب نق )2 عه تملع انف ىف هل

 يداني هتراذ قوف و 0 0 كك عاد هأ

 اضيا هش لاقو

 ماركل || 0ك كرك هَ ناعد> نا 1

 ماقللا هريسغأ الو قعل و نوح ال ند

 مامزلإو ةلابولا هل تلقت او 1 حبلا بحت



 فلا

 ”االب
 م: ةراتخملا ةثاملا نم سدس وص نيم

 فنرمعلاف ةاع نايف 3 كا 00 رفقا

 فيقطلا ل ثانلا عقنمي دق * ال ون“ نام 5

 يفهيفو لكمقتلا في قخ نه و ناعد> تس هللا ديع 0 0 يفاذ انكلا ةعر ُ ينال ر هشلا

 قاطم لوا ليش عبارلاو ثأ

 م2 ناعدجن ر 0 - ا ناعدج نب هللا دبع 9 جركذ 30

 للاغ نب يْؤل نب 3 2م 2 نب ليو نب 0 3 كا ا ل هللا ديع وه

 داع قد ما هامس ةياهاجلا يف نان نع أ را نايهست نأتم ا 3 د> نب ال تناك يناكلا نبا لاق

 0 ناعدح نب 0 هج ءازاك دقو ىنقللا ت تاما قأ'ن ةممال ناعدج نب هللا ديع اءمهوو

 مساقلا نب رصن ثيللا وبأ ( ىنربخأو ) اهيا هاطعاف هد ا لارظني ةيمأ ىأرفادوج
 نعغ ىعشلا نع دواد 2 ثايغ نإ صاح 0 لاق ة هاش ىنأ ل ر غ١ 9 2 لح لاق ىضنارفلا

 معو محرلا لدصي ةياهاجلا ف ناك ناعدح ن ٍ 1 ل دلل ل أوس "نان 3 تااق ةشئاع نع قو رمسه

 ينا نإ يم را ) 0 0, دلا مولا 0 يل رفغا امو» لش 5 ال لاق هعفاب كلذ لهذ نيكسملا

 لاق ل + فب مهأر ىنادح لاو 9١ ليسا ن رفعح ىناد>ح لاق راكب نب 8 ا د زل 0 لاق ءالعلا

 كب 3 امرأ 3 دع هل لاق هيلع لل>د اءأف ناعدح نإ هللا دع 0 تاما يا ١ 1 مد

 زا قوفح نم ليلغ اأو ىلع تمدق هللا دبع هل لاقف يناشمو ىناح ا لاف

 امأبأةيمأ ماقافلاو هخأ. 4 11 ل الو كئد ءا 0 لو كَ د دقو ياذب يفام الم 5 ينرظناف ينأشمو

 4 هو هانآف



 ينام ألا جرفلا يبأ مامالل

 ىلاعت هللا همحر

 ( اءزج نيرشثعو دحاو نه نماث ءزج وهو )ل

 6 حس مح

 3 همز هظ وفحم هيشا و هعيط قودح ِ

 ) نكهاح قلاب ردحاتلا يبرغملا.ى 00 يدنا 0 جاحلا ةرصح (

 0. اايصا 2[ 2-2

 )ةيويدخلا ةناخيتكلا ةعدق ةخسن ىلع لب وق )

 هتيم جب 5
 ميك - عضم .-

 ) يطيقنشلا دمحأ خيشلا ا حيحصتب )

 ه4

 م 52

 هيه 6



 ءارعذب 7





 يرجلا ديلا "اتا
 اهراخأ ضءاوةب .هشاطأ مت 0

 هرابخاو ريرج بسن
 ةرابجعاو لاح عل

 هلو ءراخ اوةيزئطلانيديز 000

 اهرابخأو ةليمح رك د
 هرابخأ نم ”يشودهبسأو ةرتنعرك ذ

 هرايخاو هيلو فاد ىنا رك 2

 نمحرلا دع نب دعس راخ

 نادرا اح
 هيسأو ةراشاو لطخالا 5

 ا
 ا

9 

 6[ يناهصألا 0 نأ 0 يناغألا باتك نم عباسلا ءز رماة ةسروف 0

 ف



 )١45ا(-

 ورم نب ةصيش ينثدح لاق ةينش نب رمع انأينأ لاق زيزعءلا دنع نب دمحا ( ىتريخا ) ةولتقت مم

 انوص ينانغذ ةمص امش تهوس له ةرخا 6 راخ

 د(ح وض
 راقلال يس هيأ انع بيغي * رصقلا ىلا عاركلانيب للط ىل

 رولان ةديلولاةيمرب ثعشاو #* دماهو 2 انه تدل ك0

 هلها ركذ مث ابجعم ابحت تعمسف لاق

 كَ امو هل تاقف 0 هدلوو.

 هتعوس ىذ كعلا امأأ لاقف مهم

 نبا ديزي نم هتيارو

 9 "لاو ةبوامعم

 يح ملصق

0 

2 

 ةراخا ال نه توص هلوأو نماثلا ءزاا هيلو عباسلا راء



 )٠م١8(

 م7 توصلا اذه ة كمدس ١ جم

 رع ناك نيضم جحح »* عك 2 دعل نم اطالخو

 ننلاو تانلا هل ارش * اب مئارت لع نا َرْمعَرلاَو

 ىلاو يوزخا داع ىلا ال ال سر نجر وسملا نت كد 7 نا يسر دش

 ةبانسبلاب كو ل راح بئاس 25 ءلأ 31 روش ند نوواودعلا ةع.سلا نم نايشر ملا ا

 ركذو كلذ يف قحسا قناوو ىطسولاك كا ليقت راح كلام نم 2 شبيحو يلكلا نع

 كيعم ْن أ ياشطا 5 دا ةسح و ديعل نط هنق نأ صل و 0 دو ط.ثنل كلو اكن قتلا 0

 0 ع |وةرامس ن هللا 2 ٠ 1101-0 2 0) لقر ففح م ان تالق ناو لَه َكفَقَح
 00 . -. ت0 3 - - -

 ف رشأ لاق طبقا نع يلكلا نبا ١ ديأ 00000 هدد لدحر ظ ع كَ | ب لم ا لاق
 كح كاك باف عا عامهسلا هفختساو هج أ اتوص عمسف هيأ ديزي لزتم ىلع اليا نايفس ىبأ نب ةيواعم

 ١" ادع حيض املق لم قل هلل يقل عمتساف ةدازتسالا يهتشاو هيلع سا يسركب اعد مث لم ظ

 لاق هيلع مجعتساو نينمؤملا ريما 1 01 ىاسلاق ةحرابلا كسيلجت ناك نم ىتاب هل لاق 0

 اف كتلصو كري نم ىنباب هل رثخأف لاق رئاخ بئاس را 6 اع بتال اي
 نذالاب هيحاح 0 ده ناك ام ضع يف ةئيدملا ا يلكلا ننال انما 1 ا حارب !

 اعدق رفم> نبا دنع لاق سانلا ىأَو ةبواعم لا ا :انلابام لاَقف عجر م الا جرح سانال

 كل اذه يف راعم ا تالا نيش ا ضعب لاق ساح املف اف مهلا هحوب م“ اهل اينو هتلغس ةيواعم ظ

 نم ]

 امدةدحت نع اطاسا و * يحضلاب نءملب, رغلا تائفحلا انل ْ
 . ا
 ل ف رصناو ماق م 5 كلذل ندد سم 0 59 6 ةيحللا ىغصأو برطو ةبوواعم 4 5

 ينغو نيطامسلانبب ي 2 اقف ىنغت 5 نيطامسلا نيب تيشمو ينغت تعفدنا 5 نازذ

 00 0 ع هش 3 00 ٠ كيج( يرخأ ) فرطملا زاخ .نئانب ةحأو هلزام
 لتق لاق ينئادملا نع زارا ثرحلا نب دما انثدح لاق زازبلا ةبش ين 3 ا

 لوقو مهدح لج و مهلا جرن ماشلا ل 31 لف يس لع ئيدح نر موب رباخ تئاس

 001 نتف اولاق هلبق ءاباؤ كيري ننمؤملا 3 مطرح بكور تكور تك ضو الاخ هز نا

 صو هريخ ديزي غلبو لتقف فيلا هب رم 2 هللاو ةركجا| هل كاك 3 هيلا ماقق ىنغل ل

 اخ تاس وه هل ليقف انه راخأ لاس نم لاقو هفرع [ف ذئموي لتق نم :ءامما ىف همسااه
 3 . 1 0 0 37 7 ا

 اتوادع لع هم يذلا ام انسشاب هطاخو 20 هب /َن : 1 انلو هلام هلبو لاق هف رعف ىنع هما

 ا اا هتقيطو 0 بناس يلا اكل 0 31 هلل انا هرب 1 يف 3 لاقو 4ع رص هيغل نا ا

 0303 للا وأ ةقيدح ىف هوفداص مهد ماشلا لهاا هللأ مكحبق لاق مل 3 را هل ىقإ هنأ

 ب د وفة اج طيب يوسي ال 1

00" 

 دي تل يام ل دع عمي 24 ةرطمتت

 د 8 9 7 ؟

7 

ْ 
ْ 
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0 



 (ااذ)

 م7 ةسسلو ا بناس 0 غم

 | ةلاؤم نم هءالو فسح نيتهللا طغ يرشاو ىرسك ىف نم هلصاو كد ىلا
 | رفعح نبا هللا دبع ٍ عطقنا اكو كل ىبا هالو لع ناك لب ليقو هقتعاف هارتشا لب لقو

 ُْ ىلكلا ن ١, لاق اشي ثيل وذا ةقتعا ىلا آو ةنيدملاب ماعطلا عيل ناكو هب فرعو همزلف

 |١ نب هللا دبع ناك ةبذاد رح نبا لاقو هب ىنغو ةئيدملاب دوعلا لمت نم لوا وه اهريغو ناسغ واو ْ

 ١ نرد نئانلا عمسو هيف نيعلي عا ىف 3 نه ناكف ةسدلا نت اف تاتا ءامأ :ىرشا م ظ

 | بئاس هل لاقف هب رفعج نبا هللا دبع بحتاف ينذف طيشنب ىحي يسراف لجر مدق مث نهنع ذخاف |

 0 دقو رفعح نإ هللا كيع لع ادغ م هك ردلا د رافلا اذه ءانَغ لدم كل عنضأ 9 را

 1 ىنرعلا ءانخلا نم مالشالا قف دب ينع توقلوأ وهو ىلكلا ن هو لاق د” رفق اصور :ىل د

 ْش يقر ءلا اا ار 1 تنااش خ ند كك كلذ كعل اطيشن د ن١ هللا دع 2 ف 8 لاق هعمل نّملا
 ر

دحو يلكلا ن , لاق مث ريعو ءالملا ةز رعو كيعمو 2 0 نإ يل دحا
 !ٍ لاق نا ا ىنن

 ْ كزيلو هان م ىنغلو بيضه ع 8-1 رش ناك اا دوعلاب ار نكي لو 00 0 تكا ع

 ْ ةنسح ةرحنل انههنا لاقو هل> رب هبرمضت ليتق و 0 صحا هن مو ةرا 0 لتقو ىنغل ظ

 || مهفارشاو سانلا تاورس طلاخي كلذ عم ناكو رفعج نبا هللادبع ىلا هعاطقنا ناكو ةوسن عبرأ

 ا نااآلا رفعد نب هللا كيع يف وس اكد 1 النا ملا دق ناكو هنوص ندس>و هبوالل_>و 4ق رظلا

 ْ ءانع هع دعو لاو ك5 منا ىلا كلذ لع ناكف ةفماخ نإ ا ةفلخ نورك

 ٍ لَ مانا ةيذاد رد نا معزو كلذ نوفر هلا ا غلا ملا لع هيلا ةهدعل سان || لحلف رك

 : بناس ياكلا نا لاقو ا تئاس 0 ةءدح 0 يسع تدل ثدحللا ١ ىذاقلا يدقاوأ /| 0 نا

 ةنئم ةدوص نط كواو لكنا لا هيب رعلاب ىنغ نم 0 نباح

 ١ لوأ ناد ل لمح ىنادحو لاق جورفلا توصلا اذه 50 لاق 3 2 هه هوسر رايدلا ن 1 نا
53 

 | هف هل دا ب ناو * لادتلا اذه ضعب الهم مطافأ * سدقلا يرصأ رعش يف هعنص توص

 ْ هيبأ نع دا نع يد نيسحلا ( 0 مدع عز رم ىوالا ىليل ل 1 0 * هيلع ينغف

 || يف هل عقوف رئاخ بئاس هو ةيواعم ىلع رفعج نب هللا دبع دفو لاق طبقل نع يبلكلا نبا نع

 || ةنيدملا لهأ ن ملحر لاق رئاخ ىئاس نه ةيواعم لاقف راخ بئاسا ةجاح هياع ضرع مث هجن وح

 أ لاق 5 ناو.لاق هتاحا' هنا لاو ككل نأ دارا ؤدشلا يوزر نم كك را 07
 أ بابلا لع ماقلت دااملف ءادرو ا 2 لاك لذ ما لاق"نينمؤملا رأي كيلا هلخدأفأ
 لاقف رفعح نب هللا دبع ىلا ةيواعم تفتلاف * رفق اهموسر رايدلا نم # ينغتي هنود عفر م

 هيلا نسحا و ها وح يقف هج دهشا



 ٠ ( اال

 هك راع هب اارق ةفاض راد ىعاشلا لطخالل ناك ال ادملا لاق لاق هش راسن كاكا يذلا

 لاق مث هعم يشثعتفهبلا ٌثعل 0 املف انب لزن دق فيرش لجر اذه هل ليقف هفرعبال وهو ضايفلا

 ناتئقهدنعاذاو هقفاو بارش هل اعدفكبا رشالا هلك لاق هيأ لاق ١ لاق 0 تاندقلا نس كر هل

 هدب يف بضقب رتسلا زهغف نانريفض هل ةيحللا 5 لطخالا اذاو.رتس امهدبو هشباو هفلخ اه

 04 0 ورع كوش ءانفف رعشلا كر فاس لد

 ال نقنءاذا 000 كانك ريعلا لطت ضو

 كا ا 11 < ثراتش امويواموت ان انوط

 لاق مالس نب دمحم نع ةفياَح ا هب ان ريذاف ضانفلا يعلر نب ةم ركع لطخالا حدم يف ببسلا اماف |

 يم وق ءامدا بم نقحال نيتلانح كا يفا لاَقف ينابيشلا<ور نب بشوح ىفاف ةف وكلا لطخالا مدق

 ]ةلاسف ناو نب رمش ابناك ناكو ضايفلا ” 0 نات هلا رزتعاف هلام ةييرلا نبراس أف رد
 ظ اة اجيدحا كطعأ كلو ةنللا ردعا الو لا | لاةف ناللحرلا هيلع :دراغ هريخاو

 ' 'يناكتنا 30 هلليقف دحتملا يف سانلا هل عمتجاف ؛ وك ا ثدحو لاقاضرع يرخالاو' ظ

 ال املا تان او بهذ ن. اييلص 00 هذآ كرو رك ةج سف مىبلا ا

 0 !ةباوامقون ءاحف كلام أي 0000 و كلذ هيلعاسفن رايسو بشوح هأر املف هسرف نع

 * هلوق ىلإ ىلا ىح *« لاعوف لئاجم .رابدلا نحل هب ليصق |

 ليطلا 000 هل افك لو نينا
 ظ لاوغ كاذ دنع م راكبا نأءا ** ”لكاو ين: ون نيح تلغا

 ش لازذ لك 1 تفكاو *. اهلك ةعبر ىلع مم كو

 لامسألا 22201 وأ *« :هلثم ناك وا ةغيدلا نبك
 لاتخلاك حارب ميركلا يرثو * هنرع 0 اذإ "هلا 3
 لاشوالاحشا ركتاثفلا ضيف #*# دحب م الاح هن تادعا اذاو

 ةراتخلاتاودالا نم لطخالا رعشيف اموهتلا رمح نم نملابحأ اوم وهذه لوقيو جمرة م ركع لعجف لاق

 32 ةرات هل 7 0 فلا 2 030 0

 لايذاب ىدعل ُُح رلا امنع رادو #2 0 روبات 0 ءار 1

 لاجاؤ ىل مس لاب , يداغتدر حو # ل وح ةكلااملا باق ينم

 ش قالطاب 0 عمل فيقح ن 4 0 4 000 2 ل ءااو لطخاللا ردبشلا ليو 3 نك هصوىع

 : ١ ار نا ىلا ى 1 يح هيساهجولا ' اذه يف 000000 © رمام 1 ن2 يفريولا

 يا طا ٠ نع كلوا ليغ يرش ن :,نل هيفو ل

 بج رس تحل تح جس م



 ( ااا“ )

 لاق مث لوقلا بيلصااو جتف يل نوكتال نأ لاو ىلابأال لطخالا لاق
 حبسيءاملايف روقرقلايرتثيحو * هرحبو قاراعلا رب ان نكلو

 "ل تح رح لنا جاججلا ندم يف دحدلاو منام كلا نع ةنيلح ورا(

 8 يرق ال قرش ىو ل قلع و 8 هالو 00 هب 5 0 باغ ينب الربم تاْرَِف ةفئاصلا

 ع يب ند تلك 3 نع لاو هيف ل مسالا ل.>ء سم هذه 0 يفام مهم ل ل تأاآقف الطظ ا

 ظ لإ نس كرصاست الا كبع ىرا | 25 ا

 ظ 0 أددعسم 00 3 فق #23 ىو الو 2 دال هما :

 | 00 لدا 0 نم لاَ هق 0 1 هقلف هر 00 تاس 4 اع 0 هه جرن بلغأ ىندب ا لف م اغلا

 كل كاقاف عع امأ لاقف 00 لاق مم 5ك مك ىف يوا تلقا تووس 01 كل م ى 0

 ظ ن* يلع || لاَقِف ا اممدب كلذ 1 6 هع ف رد داعو ل العلا داع 9 لل مك ىف ىواع

 ااناسا لاق نا لطخالا ناو لاق ” خاف ا هللاودللا كاحال تنأ

 رش دقو كلملا دنع ىلع لطخالا لحد لاق ئئادملا نع نمر لا دبع و ا لاو يناركلا

 ا اذهام هل لاقف هالك يف 0

 امم يتسف الوطن نأ ل واح املا ريغل نال | ترش اذا
 الوخفلا هرز امنه ا 3 مق ة همس 0 يي

 أ ىأنب ليعمسأ قر لاق لكام 1 بوقةعل ىثدح ل اق رامع نب هللا كن ع 1 0

 ِْ عف ركذما ينب نم كولملا ضع 3 قدزرفلا جرح لاق يديزلا نا ا لاق يديزلا رع

 هيلاماق كر اعلف كرا لاقق 31 لطخالا هل لذة لأ كر ا رحأ تدب هقبرط ىفدل

 | لاق مع ىب نملاق لل>رلا نم لطالا هللا ناثدع أدعقف فيض 5: 5 0 وهو لطخالا

 | بحعتي و نادشانتي الاز اماريثك منلاق ايش هرعش نه ا ل زرفلاي 40 ر نم اذاكناف

 ظ 0 لقهللاق لط> الا ناكدقو بارمثلاهيف لعد ىلاق دز رفلا رهش هظفح ند لطخالا

 كك مس اف ارش ند تاهو الالف صضدخ قد هل لاذ انبارش ند هال نأ 0 ةيفينحلا

 0 ءلا ماقث هدش 'اق رب رح كوتا يذلا لاو انآ ناك ا : ينأ ىف حارلا تام لف

 هدداو اء عارش يف اذخأو مويلا ذنهك ف ينت>:5 مل اريخ يف + هللأ كا سا ليقف

 "أ تاق هنو ملام ركشلا ري ند قو هك 0 د ياباو قل هللاو لطخذالا هل لاق نأ 3

 تاق هنم ىجم ا لاق ادحأ نا معا ام ادب

 رابلا لع 17 ميما اولاق * مءاكفايضالا حسا اذا موق

 وه لاقو رمشلا لهاا كك الا هور ٍش

 الا مال لو هسا كَ #27 يرقلل معمم اما اغلا

 | ساوب نإ لف 20 6 صر كا نر اطا انما دا قب م 9

 ( عباس ب قاغالا ب 7" )



 نقلا
 3س للا >2 زللسسسسبللدظطد)طصط يي .:ابانسللا

 ١" د1 لاه تالا ىاف حا ف لَو يف دمتم كدنع سيلو ةنؤملا ل.تحتال كة نا
 ا اخ كل تااطاو اطال 2 0 لالأ دف كلام بأ اذه همال لاقف'ءارعأ هلأ تجر

 كل ف لاق ترتشو هعم لك او اهاظتلا لح 5 اخر

 رطعتملا نداشلاو هقن را * هعاتم لح ليفلا روظك تدبو

 روقم ريح خييشلا اهف لاب اذا هه“ !منأك صيسالا مالثا هيفىرت
 7 ا ىهدلا نم * ةشيعم موي تيقالام كرهعا

 روطم الا ي 1 ةرهطم * اهب مذلا لخدبال ةيراو>

 2 00 مالا ع 1 2 افرع دام نع ربخلا اذه تانزلا ننوه اك ذو
 ودا راو هاقام تم رك لادو ءارقش اه لاقي ةنيق مهعمو نوبرمشي نايتفب ر ا هدرا

 000الف ل را ا يانا ف راف نضعمتا ةمركع نظو ميل ةعدأ م دنع ماقأف
 يت> مدان كزيلو م 0 قاعه دم ا لاقو ممل ا يه فأل 0 مهرد 0

 اقدزرفا عمتجا لاق يل 4 دع لاق مال_- نبدمم نع ةفياخ ا نحو

 0 نب مكح ا لطحالل لاقف ءا 2 00 6 دو رمل نأكو ناو نب رش دنغ لطالا و ّررَحو

 0 لوقب نأالا يبأف هدهجي هافعتساف امهنيب مكحالاق ريمالا اهيأ ينفعأ لاق رو

 ريرج كلذدب ( ١ ) ضرب ما اال رو و رخص نم. تحي قدزرفلا لاقمث مؤشم مكح
 ةتموكح يف ريرح لاقف اممدب ءاحبلا بيس ناكو

 نا سلا 1 دو 1 * ىضت دق ارمشب نأ ةوانغلا اذاب

 نابيش ينب يف ةءوكملا نا * اهاهأ نم ةموكحلا اوعدف
 ناحهب مسل بلغت رزذاي # مهراح ةحقاب مكبيلك اولتق

 دعي لعد راسل لاك
 ناطاسلا نم يح مئامجو كاس ىلا متبسانن“ دقلو

 نايا 22 2 والا قح * امراد. ىواسال تيلك اذاف

 نازيملايف كوب |لاشوا وحر * 0 ف _ تاعج اذاو
 2|)إأإأ000011101000|ا0ااا|ا|ا|ا|ا|* | | ||| 00 0 | ]| ]| | | ]|

 6 0 03 لاو لاو مالاس 02-0 ل 1 ةقم اخ 7 ) فر ا ١ 1 ف أراطتس | َّ

 6 1 لاق م 1

 ةهلنب تويعيكدتوزلا

 حرست نبأ نم ردن مل اهراطقأب * فدتحو كيلع سيق تذخأ اذا

 هل وو كغل.| املف اي ,دلا 'ىل اع اع هللاو ديس ني 0 00-0

 حطبإأ ةماه يروغ ن 0 كالامو #* .اهدمت ةأاضد ل 8 قلل 4

 ل سل ا ل ضي ع

 لصالا حمم ها هاظ ريغ يضرلا مدع هجوو خسألا عييمح يف اذكع لا ضرب مف هلوق (1) ظ
 را ا 1 ا ب حب ها يجر وح رو ا بسم بج هي بو جس مح مج وج مع



 ( ااه )

 لاقف لطخالا هح دم ةريزّلاب قحاف ابراه ىلع مايأ جر اهاهأ نم ناكو فورعمن ةفوكلاب كاسل

 ريضم ,اهنارح تلتف دا عاناإ ه8 دا يف نعي 1
 نريشلا هارد هم خب .يتلاوابق وا د د
 ردتني ريا لعفو تاءملا يح * هسا ادد ا أ

 لاق اديوس ان اماف هن د الوق نولوشي نانا ناك ىنتوحبف حدس تدر لطخأإ كامس لاقف"

 هلوق ىنعي ههوحرف يدسالا 0 5 دقل حدمع الو وم ندحنام كلام انأأي هللاو اديوس هل ظ

 رشا كلاود ص ءولف < ىقساو انفه ا
 ع

 ردت ريا لعف و تامملا #0 م أدم يداك ام نأ

 ناري )ركب نيعالبف لس 5 د 4و | هو ومأ تلح را ع :ددق قا تدرارا
 ساؤر ىن يف ا لطخالا سم لاق يلحبلا ن ناب ىنثدح لاق مال_س نب دمحم نع ةفيلخ 3

 لاقف ىلصتف كلم أي لخدت الأ مهنايتف ضمب هل لاقف ةالصاإب يدان ١ مهذؤمو

 ساؤرا 1 دنعارلا راو *# قالع نكرد كح يلدا

 الخدق لطخالا انب لاق ىومالا نيصحخلا وبا ىنثدح لاق مالس نب د2 نع ةف.اخ وبا(

 لقثو امهبارش برشف هنافحتس  الوهنافرءإال 'ىراط امهماع ًارطوأل يكلم عم ةهزأ يفهل ةريمخم

 كاذ يف لطخالا لاَقف اني

 ْ كتسوص
 ضالا سدا ةيظح تاذبالو < انالاف طقس ةوملا ىذقلا لو

 يردال ثيح مناط« ار # ةيرق زمتال اصحعا ل

 دقو ور#© نع يلعسولاب لبق“ فيفخ مهارب ال ءانغلا ديلا وهو هحنال رئاز اهاذق ع نكاو ىوربو

 انثدح لاق ىرمعلا انثدح لاق نأ 500 النا[ د لاق ىديزيلا سايعاا نب دمح را ني |

 ذاودلا لهأ ناكو هموق نم ها . رس نطخالا انت لاق نع ىدع نمل
 وهو ع رهااو بارش ةنطاب هيدب نيبو اس كلذ نور ال: ءانلا لا مهلاحر تدعي كاد

 لجرلالاطاو هنم ءايحتسا م هل لو#, نا هركو لطخالا ىلع لقثف ساخل لجر لخد ذا ب 5

 لاقف كب ارش يف بايذلا كلام 1 لجرلا لاقف هبارش يف ةيطابلايف عقوذ بايذ ليقانا ىلا 0

 ضاألا ريا ةنعر تاو ذو * راق طقم درفلا دما ١
 يردمال كح ندناطدلا هنا < هضال رئاز "ا 5-7

 لع نع يدايزلا نع يناركلا لش صا احر ع م و فرصناف لجرلا ماقف لاق

 ينا ديعم هللاقف ماشلا ىلا اهءدق ةمدقيف دبعم ىلا ءاح ل اسالا نا جاححلا با أ 0 نبأ

 اكو الرف يدع لع هقو يتح ناردغلا ناحبصتي اماقو كلذ بح انا هللا كتنداح تح

 مالس نب د# نع ةفياخ عب ) ا هليق يذلا لثم ريا ركذوا اههعم ساحف يل ارمعأ مهعبتق

 ه1 لاقت هلو ىلا ركن ةركلا ل نغأ فاش نم باش لمح د عد اق دا هد نع ن نال كف
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 هللا ودعاي لاقو هاصع عفرو هيلع فقوف هاصع ىلع ًاتكم ىم ىْصَم ىتح هيلا بلطأ لزأ 1 ْ

 هل ىذختسو 2 3208 لاودلا رهو تانطحلا فدو مهوجيتو سانا مشن دوعلا

 0 عضخم تنأو كردق سانلا يف كردقو كمركي ةفياخلاو كنوباهي سانلا كلام ابأي هل تاقف لاق
 ا رع يذيزلا ( انيحأ ١) نيدلا 3 0 لأ ل وه لخ لاق هل ئدحتتتو سل ادن
 1 ةَدن اهتسكتم ناكو ةلماخ لليحالا ءارغا تناك لاق" ئدع ن 9 2 ء'اسج نبا" نع هللا دع

 ؤ تدل هب 00 هقلا 1 لاف امون ةئوشالا هبار

 ينأدح لاق مالس نبا انثدح لاق ةفياخ 3 ) 0 ) ءاوس هرامح.ىاذو وه شه لاقف تعحرو

 لودي وهو لطخالا كلا دبع نب ماشع عمس فاعلا وبأ لاق لاق: سنو
 لامعالا طامك نك ارح دحر ءاهبدلا ىلإ تر ةقااا داو

 ا 0000 العدا الا ا 3 0 انآ كل ائينه لاقف

 هب 0 هراخح بنذ الا قدات

ٍْ 

 طغأ تش 7 لاقذ ةلاح يف 1 ذل ىدعفلا نب ناضغلا 0 ةفوكلا لطخألا 1
 مل نيفلا كتلطعا نا لاق نيممردلا لاب امو نيفلالا لاب امو لاق نينهرد كتّيطعا تش ناو نيفلا

 1 ايتك وا نامخ رد كاطعا الا ى ركب ةفوكلا يف قي مل نيهثرد كت لقا ناو لاقلالا فطحل

 هذهف .لاقف لينلا كل رثكوةنؤملا 2 أغا تبول نئعرو. كا امءأالا | م 2 ل ةرمدلاب ان 0

 ةرصبلام دف يم ودسلا فوحنم نب كل 0 0 نلفت دأب نأ ىلع كل اهءسش لاق

 هللأو لوشب هان ةعمس نم ريخاذ و دن تلصلا 0 0 لع لزيف هثيدح يف سلوي لاقف

 لاقف هموق ىلع لد 1 1 لاَقو 0 هريذ أدب ودلال تمم مدحر ِ كلذ لك لاز ا

 لوي ىذا وهو هل 0100 نا مك ا كن دق كلام 3 اذه

 دعا كلا 1 دا #0112 ارك تحلاصدف تاقاماذأ
 يدل 0 0120 لاول لو انأ ةابأو
 ديساالو' تايزكلا دس 2 تادراوب ءامدلا قارهفو

 ديدج !مهنيب برحلا ءادر * اران نايلطصإ ناوخا اه
 0 لاقف اعيش هيطمنال هللاو الف اولاقف

 00000001 علا جراب نودع لال
 1 ديزبو اكلام تلاغو * مهم تالعلا وب يناك اوت

 لوكس 1 را ناك 8 اك اكله :نئاو دعب رص

 ا يش نسل الخو ناكو فوم نا نيو ل لاو
 7 قيطع لئاو هتامح امل * هلداسوسابرذخ ءوسعذج امو

 ناك انام>ا طقسا هرعشو هنراهم عم لطخالا ناك مالس نب دمحم لاق لاق ةفءاخ وبا ( انريخا )

 دحتسمو نوتقلا نويقليت ورم وئتو دسا نب ورم 2 كلاطا كاي قه لدسالا "6| حدم



00 

 ودحن وهو لوش لعج هسفنب انحعم اديدش الخ رناكو اع>ار ليقا املف

 ىلا داعف # يي دع>ح اهو . 5 * هفلخ نم لوش الئاق عحسف #*يدعا نم تغب له يرعشتنلاب,

 ال لاقو جاوس نا 1 ىلع دررد يضاغتف ةدم ه هد هلو كلل مك كلذ لثع هباحاف هلوق

 نم دقو «ذفهل ةحمن ىلا ماقف كلذب اهحوز در 1 جاوس ينأ تس نم ىدفت 11 ا

 جاوس ونا مكيف هو تلقا اذا هموقل لاقف هلعن يف ةرمح نب درص هلعحفاملا هعفدف ريس اهتيلا ن : طاب

 ا نم 0 0 يفو نال يذ كا ناءلب يذ نم لاقف اولعفف تلقا نا نم نو

 هل نيمالغ جاوس و 0 ا 2 ” اسان نورت له هللأ هدفنا لاقو هوت حرطف حو وأ م اقف ناسا

 سعلا ريغ يف ة ل :م تراطق نكل ناكل ملا عفدواهاحوأ ريف هل 1 ا نا ئنعاز

 ل ا هلع أ ا 53 مم ءاحام ناصيو | تاحفأر راد اف اكداتقال

 هتدامل اعاو تا ع 7 هيلا ل لاذ ءحاو كنا ال وأ 8 رص هم قس 0 500

 لح اني اهنط يارشتاذ 0 ة 3 َ اوان ل اال 0 6 * هلأطتساو هن تدح رف م ا ناك

 اذهتاتلاقفنادعدلاتعر مكلبا بسحا ارا كسل يرأ ينااقو برش يدا نا 10
 الو هلهاىلا جرا توملاد>و هئطل 2 عقو أما هدب رمش الا كياع ت0 الا ّق 2 :لوط نم

 هاو كلا اوفرصناف 4 اغو هلهأ يف ع ءالا جاوس يبا ىلع نح أمل 00 ند 0 هبا 2

 لحريمهنا موقلا ن ظل كلذو لوهصي سرفلاو ب د تكلا لعحف ر دلا يف هيلكو سرفلا فاخو

 ينافس علا ذذاو هسرف كك حبصأ | أملف هسعو هسرفو هناكو هريغا 5 0 رادلاو مهليل اوراسف

 اولاقف الها ه 0 م ملعفو و متسحأ دق اريح ناربجحن 4 هللأ م 5 ز>لاقف ا يب نس

 كلذ ىفتلقدقو ا انخحو رج نبدرصنا لاقانع فارصن الا يف كلا دبام جادا هل

 أكفر حصا ديعلا ف # يكرس اذا قي نإ

 ادل>ت ةلخمويتقلجو * ال طاب يملس لانتا

 ادصعو ع ةعير 1 # ءقل له رم درصص

 رص قا نين ءلان ير 5 ةرة نا درص وهو الحر مكنم ليحا دق حدقلا أذوه ا اوملعأو

 ف اهل نيرمع كالذ ُّق لاق هو هموش قأو مهزحتاف لحرلا مكيلع [وداكو هس رف ضرر

 سلا واط ديعلا 06 ند 5 د ةمشل الايس 2 حسك

 لح ل لاق ةقم ا وبأ (انريحأ) 37 ا.بحعلا بديعلا تك وقدرشلو »+ ها وش لظَحلا 6 هابأو

 لفقون ن ١ فل ران ١ هللادنع نب 0 نع 8 ةشئاع نب صقح ب نع 0 لاق مالاس نا

 كال 1 0 يعل اسفي || 1 امحف سوحم اهف لطخالا اذا 9 56- 3

 00 5 يناسبح "سس هلا نأ لاف ةيضقم كلتحاح ت 505 ةحاح كل ع يناو فيرش لحرل كنا

 تلق كتجاخ ام لاق ةجاح كيلا يل نأ تاق مظعو بح

 مهوجويو سانلا ض ارععأ مشي قساف هيف كتبا ال كتم اذه نم هللاب كدبعأ لاش خ لادخالا

 و هل تا سآقلا تيباق ىنع يحيل
3 
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 0 لوق دود>أ 1

 حار نوطب نيملاعلا ىدناو * اياطملا نلازلا نما ملا

 لطخالال وق مأ ش

 اوردق اذا امالحا سانلا مظعاو # مط داقتست قح. ةؤادعلا» سوش

 امهدشا يف انك اذكهو تقدص لاقف نزراو لزجحا ا تدبو ريسأو ىلحا ريرج تيب تلقف

 ديسس نإ رفعحو ىبلخلا نع هبا نع دام نع ىحي نب نسحلا ( ىتريخا 1ىةعاعلاو ةضاخلا دنع |

 1 ىلا >3 هللاو دق -لحر رعش يف لوقأ ا محو لاقف لطخالا نع ةيوارلا دامح ع اح ند

 انأن عض اب امال نامعا ورا اه دج كاف د نسما نب دم ( ريحا ) ةنارسلا رشا

 نوره لاقوةنالثلا لعلطخالا نواضفب ورمي و نب ىسعو تيس سأوب ناك لاق ةديبع

 كك نر لاس كلا داع نب ناملس نا 5 نع يع لا: نعىنزاملا نامغ 0 دم تانرلا لأ

 00000 لاق كيفعأ 0 ال لاو ىنفعا هل لاقف ليلا 8[ رو 3 زيزعلا

 ١ ناملسهللاقف تيان تح هم لطفا غلب دقو لوقا همالسأ هيلع عسوأ 0 اول

 ديعلاق لاق موثاكنإ دلاخ نع يبمصالا نع ا ا ينثدحو نوره( لاق )ل اطخالا هللاو تلضف

 0 ا ودم نإ ةينارمنلا نإ د كافك لاق مالسالا يف سانلا رش أ نم .قدزرفال كلا

 مهفو كلملا دنعملا ادفو دفوف سوب ن جاحملا نا دع لاك هنشن نا م امدح الاق سيحوأ

 - نءي كيس اذه لطخا هل لاق هءلع لخد املف هل يدش لطخالا رك
 9 ىعءب م مط ساجف رير#

 اا ناو ا رايعأعم ةعار لاق كف 1 ريزانخ 3 نأ لاَقف ير هيلع ل افاق سلاح 0

 قدص لاق هنم حوفتل را نار نا نينم ؤملا 0 ا لاف كلما ك١ ع ىلع ا ليقاف أ دابر !

 كلذ نم ىرادتعا امو نيئمؤملا رع ا

 ايمحعل |ىحعلا كم وق حلاو #2 يو رم 0 0 شو 0

 ءدعلا نا هانللا 37 ل #١ جاوس يأ دسم  كعلا

 ظفح افامبه> دع ب و اهلك كا ثار 5 أ نإ رح انآ 1 نك 0 ذه أوعد كاملا كنع لاّقؤ
2 

ْ 
 لاقذ لطخالا لعلقأ متهنيدو هتفءاخ رص اناوجاجحلا د مهلا نا ريرحاي هل لاقو كاملا دنع |

 اوردق اذا امالحأسانلا مظعأو * مط داقتسي يتح ةوادعلا س.ش

 ماس عاج هل 0 2 اهباذال 0 اذا لع تعضاو: ول هللا 1 ةىمزملا هذ_ه كلملا دبع لاقف

 لطنسالا لوقاماقةمأ ينب سعاش *لطحالا ناو ًارعاشا مو : لكل نا لوش ليج راع ه تاغ يت> هيلع

 فاعلا: نن دم وب نففشحالا ناماس نب ىلعجاو- يبأ رم ينربخأت * جاوس يأ دبع ديعلا ىتو #

 اا نع ةانلل 017|  نلمح اننر> لاق يركشاا دتساوللا اييديكالاق يديزلا

 00 ل 1 ل ٠ ٠ ار راج ىلعلا اخ ني دابع وهو جاوشالا نأ يثملا نب رمعم
 ةودد - تقسف نب ريشعي نيرثع:اتهارتف للا اط لاقي سرفىعوبريلاةرمح نإ ل ناكو ةودن

 راي نيرحبلا ىلا بهذ جاوس ابا نا 2 هنارصاب رحشب لع>و هقيس هعمو ةقح ةرمح نبأ هماظف

 2100001107 انام اةهب اد



 فضل

 . كيوت هني ربك

0 

 | نب 1 لاقو اهع ناسف هع 0 رك فقر ةينان هياع 0 مه يد ناتيريو> اهو ادحرذو

 ما ظ لاش ناكو ماو نإ هم - 6 6 قا حس موعزا و لاق اهم تدق اهريكب 0 فاننا

 مل و نيصحخلا ن ١ 3 دعو و نإ صضاعو 0 0 لَ 2 (| سا ْق تحور ساّمحالا

 يا ءادملا نعزارخلا 0 كى ل 5-5 يديزعلا سايعلا نإ ل 0 0 ( دورا الا (ط لاش ناكو مل اه نبا

 لخدب ناكولطخالاب تدصر 0 2 ثترداشت اذ اذا لئا 59 ١ 0 تاك كالا كيع 5 لاق لاق

 دهيديز 1 اناندك

 حطب - مسح يو ع

 / هاصعب هبريضو هترحاب دذحخا دقو سقلا لبا يشش تفاو ريب رباب هتيارف لاق هلا نوهدقف دحسملا

 | نيدلاءاج اذا يخا نبااي لاقف ةفوكلاب هيف تنك امن اذه نبأ هل تلقف خرفلا ىي اك يصي وهو
 دوادن ع هللا دنع نب 0 نع لالب 3 ىحب نع ناليع 1 تيكا نب بوقعي ( كاتو اللد

 هد دقتا اقف هذ كش ا و تدشدلاف اف هيلع 3 كا لطخالا كلا تاخد لاق 0 6 0

 57 لا 2 ا ا ا اا ا يت تا هنأ مث يياق

 مسمع سلفي سس ست سدس سويس دباس يوب عفط: دفع زج سف وب وشمل يسد رويس تن او نوزع 25 تي و 1 نزل اخ كلا ين كاي و مل نع

 بحرلالزمملاون ومي 1ارئاطلان دع 0 نيتمم ول 8 كيلا

 دح لاق ىلع نب ندحلا ( ينربخأ ) انأ من لاق نم مث تلق ىثعالا لاق سائل 0
 1 م هرد 100 ال ا لطخالا حد: ةمأ لاق ىنئادملا نع ينبدملا 0 ين ع هنو روم 0

 الا ريضام هللا هحق لاقف اماشثه كلذ غلب ناييصلا 0 هقرفو احاش اهم ىرتشاف جرخو اهضري م | اال

 1 رصد 2 ةنسنوميرأو 2 هلو 1 يرعلا ةماَدن ينادح ا لا نب ب اوقعلا ( لاقو ) هش

 ١ ٠ ةقا ماشه رضحأف هدنع لطخالاو قدزرف ااو ريرح 0 2 هلو اماشه

 رير>لاقف هل خدر ات 9 لاق مث # | ماحر رأ من يلادبام ه2 كر لاول“

 ّْ لا 29 ءاحتو ودلاب رم 26 5 قدزرم دلك ع عنصا ل ل لاقؤ 7” 2 روعصا ودعل قا 14 2 :

 ا لاقو ) هللا كلحال كرا لاَقؤ * ا نييحالاو ركاخ 5 0 #* ىلا >الا لاقف اعيش نخل ل

 اني أم ا لاَقف هموق ن هه ةيراح لطخالا ت2 لاق ىئادملا 3 رز را 2 ١ ليد تاب زلا كب نوره

 لطخالا لاَقف اهردال كلا 000 ص 1 لاق نفك ىلا تضارعت كلا نأ ءانذلا

 ريصق 0-0 نانس ناب * ىنع ءالدلا ابأ غلبأ الأ
 رييسلا د نءاعإ ناو * 2 مق نم

 نو "لاق هأفق ىلع رء »* يجالاس ىعهو هقلأام يد

 ١ دبا هو يده لك ىخذمام اما لاو هوملكف طدخخاا للا هموق ند لاحر 2 اهونا 0

 || كلام انااي هل ليق ةافولا لطخالا ترضح امل لاق مالس نب دمحم نع ةزاحا ةفيلخ وبا ( انريخا )

 لاَقف ىدوت الا

 ظ

 اهرايعاو 00 0 ا + تامملادنعقدز رفلايدوأ

 اهراتواو ةاننلا 0 #* كلام وأ رودقلا رازو 7

 بلا ىأ ءالعلا نب ورمع ىلانب ةيواعم لاق لاق مالس نب دمحم نع ةزاحا ةفيلخ وبا ( انربخا )



 (أا/ة)

 ! ّيرملا دبع نب دمحا ( انربخا ) امههوبب ةيشب ءامداثو كيلع سأبال سلجا الاقف اكرش نم للاب ذئاع

 أ لزن لاق برح نب مالسلادبع ينثدح لاق ىلمي وبا انثدح لاق ةبش نب رمع انربخا لاق يرهوملا
 يأف فيج 500 ا هدأ يبا هإ لاق مءاشعإ هءادؤ 4ف 0 وهو 5 ١ لط كال ىلع قدزرفلا

 | لاشك ةد.صقلا قدزرفلا , 1 الا 5 دع لط ا لود 6 0 م لا كيلا ا تارريشلا

 ليقف هإ تددعدو 0 ددعسق َكاف- نب ااغ نب قدزرفلا لاق تن نم يدل الأ قلاع دل ناحل

 1 أوعمجف قدزرفلا اذه باقلا ىفب ان لطخاالا يدانق ىاضش نا تهز 5 لاقث كلذ 3 قدزرفال

 د 2-لا 0 01000 21) صح م اهقر :1 أملاق ةرمك لنا

 أ لاقو شحفلا نم فافع قا 2 مهبحا ناكل لطخالا هن مدشإ 0 0 لاق ة همش نب رمح

 رمدل نب بدبحو دما ( ينربخا ر اهنا دع نا ءاردعلا ياست اه طق ادحا تو#ام لطخالا

 ,ةمعم ةيواعم نب ديزب جرخ لاق يبد وملا دايع نب دم ينادح لاق ةمش 0 12 لق ياهملا

 لاقف هلها ديزب قاتشاف لطخالا ججح ماع

 كالسلا اى اا ع هقاشا ماغلا موحش ىذلك ب

 لاقف لطخا ايزد>ا

 )ع

 نامت 1 ت1 0 رود يذلا دجوأ ماشلاب يذلا زوغي
 الحر ا نيئمؤملا ا ينال لق داكن را مو الاق تديخحو ا

 11 ينب يف ةينأرم | نبأ لوق دم يف كوقي ٠ 1 او اق 86 دق كحدم دق انعاش ل هل 2 -. ( هع َّك هه رع عه سما 2 بام رسل |

 1 لق اذا انكاحا سان || مظع و د” مه داقتسي 6 ةوادعلا سوس

 ىند>و نوره ( لاق ) هلثع ا نع هما نع قحسا نب دامح نع عب و ا

 لاق ى ع نه لحر نع ير 0 يملا ناو نم نانا لف نواس تاذدرم

 /اط لاقف هيلع قب ا ًاعئاح ناكر يف زور زك هيف ابا ارتحو ن نبل امف همال 20 ا

 لجأ ناكل ل واف ل الع مث غو سانا ا و كَقدح نوضسو كنوروز نالؤ 1 1

 ىضف مهلا تضمو اهبايث تسياف تماقو ةمركم ىلع تبن دقل ىناي اريخ تيزجح تلاق كب ىلؤأو |

 اهعضوم تاظداف تءاحو هلك بييزلاو را لك اق ا ا لل و |مقام عرفف ةركخلا ل لطخالا

 .٠ 053 .٠ و - 5

 مئا أمه نعللاو نعلتو 7” اهايو الا يدان تللخف

 ا نود هم 0 هبال ةا سما 2 2 م 1 ع ُ ةمدلا ذا 2 2 باووقعإ و

 هريح يف لاقو قل 4 رعشلاو ة هصقلا اكالعو 75 | 7 هب ثعسو نتي رغلاو نمالاب مهرب وت

 زوريف نإ ىلع نع هنو نهم ن : 1 نع ىلع نب 0 ) 6 !ريخا ( لطخالا هلاق رعش لوا اذهو

 موعرو هَ موعزواواي -- 2 ا 3” لطخالا أءمف لاق نا“ “لا مم وعز رو ةمامأ ن ءيب.صالا نع

 1 رمح اق ساو 0 هياع كي لاع هلا ناكو : ةصيق نب '”يناه ن١ 0 مانا نس كييوس 57 ةماماو

 210001300000000 ا ا 1 ا طا اما ا هاج م حمام د وسمح عدم بح بح مر تس جرجا تسمو جادا ب 007ج ب حب جب جوج جب يسم



 (اذف) 1

 دوم اوهز ؟ناومهديسو »* اع دولا نيملاعلا مثل

 نب رمح ىثدح لاق ريرعلا دع َُك 0 ) يح ) مىلضف دقل ىرمءل قدصو ت0 دنع لاق '

 ناكو لطخالا اهحوزيف هنآ عا يبارعا ق ةاط لاق دواد نب دمت نع ةيؤاعم ن عا ةمش'

 ١ لظحالا اقف تست كوالا ا(حوراف 0 ذا هعم يه انييق كلذ لبق هنأرسا 3 ةاط دق .لخالا ظ

 ح ورش 5 شا قل ويم نم هيدا * 0 تيد مع ىلع انالك

 حاولا كاذدكىرخالا حور لع * ناو حوت ولا 0

 لاه الانا -نشارخ :نيدلاخ نكد لدار نإ ضال ل ندطا(قرخ

 ةيطع ىنطعاف مكح دم ا ينتعزانام 0 ىلا طق ى ى ىنتعزابام باهملا نب كلملا ديعل لاق

 كلم أي او (_ءا لاقف ةمايقلا مد 0 التم بعذلاا ةيدرأ مي هللاوق ىناسل ل طش
 كلعاق هلا يطعأو مع يف ل 1 0 | نينمؤملا ريم | غلب نأ فاح ينكلو ل

 ا يرذع ا دق لاف هلعف اهف موالا 00 0 ىلع مدق اءاف ةل_يح ينم كلذ نا

 تلق لاق رح نإ حوت ىنتادح باطما وبأ لاق لاق مالس نب دخت نع ةفيخ وأ ( ينرخأ ١)

 رخو انا امو تلق كالا ء ا 6 1 تلقام سني لاقو ينرمف لطخالا ما رعت يال

 قالا نع ىمع (ينربخأ ) ينماتي نأ تيشخ الا هتيأر امو ند 0 300

 0 ما وعم رفاك يارصأ لطخالا احا 9 يال لجحر لاق لاق ةديبع يأ نع ذامد نع

 0 ةاماس هقنع يف زذ> زرخو زذخ هج هيلعو ع 0 ناكل ل دق كلاب ورم وبأ لاق

 (لاقو) ندا ريف ناو نإ كللا 38غ لع لحد ىح ارهشت 000 بهذ بياص !مف

 0 نلقعم نع :ىدودلا لع نب هللا دنع نإ دما نع يرهقلا ليعتسا نب دعلا ع ::دح نوره

 لاقث ةثالثاآ ءارششلا انك اذنف فال[ 328 نب ةحلسم تابت انك لاق رك 0 نع نع نالف
 قباس اهدحأف ناهر يف نوتلسرا ةثالمث سارفاك يدنع مه مأ تاقف كب ايضا رو كات يناححأ |

 ا امأف افلختم ًانايحاو ًاتكس انابحاو خرلا قئاس 1 0 اهدحاو لصم اهدحأو هلك رهدلا
 ًانايحامرلا قيسي يذلا اماو قدزرفلاف هنالاح لك يف ىلصملا اماو لطخالاف هتالاح لك يف قباسلا
 هل دشنا مث 0 0 كلو

 لتفملا لايذلا نوف ليردانق * هون 6 لل مط يرس

 دشلا قو اذه ىف نحل

 ناطيشلا ةزانح ىباغتلاو * ناساف اهره» هي ءاغتلا

 ورم نبدمحم يتدح تايزأا نإ 0س د رزه لع مدع :.م احر ذل هذه يف فاخم لاقو
| 

 ظ
 1 راما ف ةفوكلاب اعهتحا دقو نابرش اه 5 لطخالاو قدزرفلا لأ هبا 5 ءع يناح رت د

 اهدشن 06 6 0 ىور له هل الاقف ةماعلا ل نه ىف اءماع لذد دا ناو

 للمخ الا"تدكت اعقل علا لكو * ىمسنم قدزرفلا لع كلك هقول
 ْ لاقو ماقف يتفلا عزفف كنس 2" ىلع ككروتبو ىندسو نا هارتا كالام ابااي لاقف قدزرفلا ىلقاف

 22 جو

 ) عباس م قاقآلا ب 0



 200 1070-7 0 ل ا لا و ع
 77-277 ا ا

 دلارغ فيدجلا يل وت

250 

 تاقف يببر نب ةمركع تحدمو

 ررشلا لاول 2 ريط مورلاف »> هرخلاو انق ةسحنأ تنك دق

 قيس ام ممم ىل قيس موق نم كنا الول هللاو اذه ىلع تدز ام هتاحيه يف ةغلاملا تدرا ولو لاقف

 لاق مث كربق ثع» لخدي ءاحم كتوحط

 بحلام دعب ىمعن ردكت الو *# مهتح دمدعب موقيجحاه تنك ام

 رعلا ديعنب 1 نع يرهفلا ليعمسا نب دمحا ينثدح تايزا نب نوره ( لاقو ) ينع جرذا

 0 رع نب در كاملا دعال ردسا ام لاق هبا نع دال نت نعم نع نوم نإ لع نإ

 ىلع كلما دنع عم هيلا رظن اءلق عالعلا يذ نبا هيلع لذ دف هريرس ىلع هعم هدعقأ ايسقرق نم

 يم وقءامد ن 5 1 اذه فيسو ا الفكو نيئماوملا ريمأ اب لاقف ككسام انقل لاعق 0535 ةوارعبللا

 نا .ىعم هسلحا مل مينا لاق ضرالا ىلع اناو ريرسلا ىلع كاءه وه م © كيلع هةقالخو كل ا ُق

 امأ لاف برشإ وهو نلمح الا نإ و 2 ميدو قاس اهنا كلو كنم ىلع مرك ا نوكي

 لاقهمم هئيع الما ءاف كلما درع ىلع لذ د وح جرذ معالك كلايذنإ هش ملاماقم كلذ يف نم هوقال هللاو

 الوتس 01 ا د 0 2
 اليط 400020 0 م لع اهم فلا برش اها
 ال ا ال يشار يشم

 نيئم'وملا ريما ايهللا و لجأ لاك تكا 2 ةامتخا ال كالا ا اي. كنم اذه جرد ها 00 ع هل لاَقف

 سمالاب لئاقلا وهو ريرسلا ىلع كعم اذه هللا ودع سجن .نيح

 اهاكسوفنلا تازازح قو * ىزلا نهد ىلع يعر ترتب دقو

 تازاز> هللا هذا لاقو ريرسلا نع هب هباقف رفز ردص اب برضض مث هلحر كلملا دنع ضيقف لاق

 ا ا لوشش رفز ناكذ يناطعأ يذلا دهعااو نيئمؤملا رم للا كنف لاقف رودصلا كلت

 ملسم نب نوره ىننثدح تايزلا نب 10 لاقو ) لاقام لطذ الا لاق نيح ةعاشلا كالت الأ طق

 5 ءارعشلا تاّضف. لطخالا لاق لاق يناسشلا ةلظنح نب قلاخلا دبع نع ثراعا نب ديعس نع
 ىلوقف بيسنلا امأف هيف يل ق>ابال اه بيسألاو ءاجطاو خدملا

 نهذلا 1 ادعاق يح ناكناو * ردب ينب دئه دنهاي ىماس ايالأ

 ير الفاممسلقلا ماو يرحف * اه>اش دا نكد 0 7

 رصلا ري.:ه نيثتملا در_طع # يوتلتو عيحضلاب احو توع

 : حدملا يف ىلوثو

 ركذ مراع اموب ذجاونلا يدبأ * اذا نينمؤملا ريمأ ءادف,يسفن
 رطملا هب ىتستسي هللا ةفيلخ * هرئاط نوميملا ةرمغلا ضُئاخلا

 ءابطأ [3: ىلوقو
 ديبعلا هج 50 اجو #2 مي ديبعت قل اذا اتبعت .

 مم ا ليي27اب79797975ت57ت7تتت لات: 25ه 2 | يي ١

 ديلا



 (اةالذ

 ريسسغ اهفرص يف يون مخي راو + او كباوكماوحارد طفل
 ردح وأ صمح اهتمض ةوهق نم * مم ديتسسأ موب براش يناكح

 ردملا اهيؤل رج نع تح ءانط ل ةعرم راقلاثاود ا

 أ هنالاقي رخآ لمرهيفو ورمت نع يطسولاب لمر هيف عرسنبالو رصتبلاب ليقث فيفخ مهاربا هانف
 ىنثدح تايزاانب نورهلاقو هماكتن ال را ليش فيقخ ةيولعل هيفو م لاهو ةيولعا

 دياولا نب رمع نأ هسا نع شووهم هل لاعب تلك نء لحر نع نايشلا 3 نع حاطنلا نبا

 نمو كاق عضواحه د 6-0 اذا ناكيذلا لاق سانلار 5 نع لطخالا كأس كللملا دنع نبأ

 دبع نيدحأ (ينربخأ ) نأ لاق نم 3 * لاق ةفرط يف نريشعلا نبا لاق نم 3 * لاق ىشعالا لاق وه

 كول ةفاد ا :ةديح لاق يحب 000 7 يك لاف ةيشن نت رم رخ لاق يرهوملا زيزعلا

 | اذه ما رعشا تنا رشب هللاقف ىعارلاهدنغو ناوى نب رمش, ىلع لطخالا لد لاق هسا نع

 «ناومأ ىفناك ناذ مر ؟ م و يسع ين“ ريشا امأ لاق لوقتام ىعاران لاقف مرك او هنم ريشا )00
 ا لاةكنممركا نأ ريمآلا لاطلوقنأ لجر هل لاق لطذ> الا جرخ اماف معنف ريمالا لثم تدلو نه

 ىلعل ا 5 ل هللا وذ انال 0 0 يف عضو سوط زا نا كليو

 بارش لاق ءام هوقسال اقف يف قالا قف 0 ىتاح سب دق لاف 50 ناوزرم نب كلل د

 ا- ضي رملا بارش لاق اللسع ءوقساف لاق تءاعف نبللا نعلاف انبأهوقساف لاك رثك دنع وهو 1

 تاعفل اني كمر الوإ كا ىتدا ينتدبع وأ: لاق نيمؤملا ريملاب ارم لاق ادام د:
 يلوص لح دقو يندشنتسا نيئمؤل ريما نا كليو لاقف كلما ديعل اشارف ىتاف جرخف تاعفو كب

 ثلا يقسا يطب يف: ناكر ب [ءاهف ردا ةلبدعا لاك ةيرمش يف >ةساف

 ١ 00 كلام رداقسف 5 ىلع :ك دعاة دخلا و لع 2 ل اقفال هاف

 ري_بغ |مهرص ىف 0 1-0 وا # 5 م ماوحار : لا

 ناناقو راح نحاول علخلا نم هيلع ىتلا مث هجرخاف مالغاي هديب ذخ كلما دبع لاقف

 000 ندخل نع ةزاحا ةفياخ منا( 3 ت1 ل امحالا هما ينب ىعاش ناو |ىعاش موق لكل

 قو 00 0 تاخد لاق ءوض نب حالخلا ن عءابرح نب 1 ينأدح ناهع نب نانا لد

 رعشأ املاق مأ تاق ايش قدزرفلل 0 لاق لهذ ىنبن نه تاق لجرلا ن م: لاف كاك لاطختما

 هلوق لاقكاذ امو تلق هتمه يف عجر ام عرسأ امهنا ىلع ىلياح

 كاع نب هوما ميكتيهوف + كتر رر> ينأأ هاد ينبا

 لايسو فنامالانيب نم # مكفونا تعدتجال ةطعال ول

 لاق تنا هركشت نا ىغبني ناكام اذه مهلكسانلا ركتاول تلقف ر> الا يف عجرو لوالا ىف مههو

 تاقف هنم ةفياخلا تفوذ مْ َّت را نب رفز توه تلف ف ٌ

 رح هل اهنف كاك هيف رول 2 ضلك دعللا نئارتف ع اشاتتم
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 ظ ءام ةقلخك الأ 1 ككلمام ةلزنل نيتاه نيب مف ناق كلذ تلف دا 4 ا لاَقف 0 اه 0 ناو

 هراك م ا عنا ءاطأ لاق هكر تلا سك ةاعا ا ل م كحضف عبصالاب تارفلا ن

 ا كل اذا نأ كبرت لع يرث. الو كلاون لغ هلاو رك ة عئاط لب 3
 ريبكلا سرفلا نع هريخن * ًاراج هبكري عاتيك

 هلوقب هحدش جاحملا حدب 0 مهرد ل 2 هل سمأف

 مودعلل امهنم محمجلا ادبو * موعزوبتيز كلابحتمرص

 نب دمحم ىنثدح تايزلا نب نوره ( لاقو ) هرعش ديح نم تدسلو هيلا هئا عم ةديصقلا هحوو

 ' ناقاخ نب حابس تلقف ىنئادملا ةقل> يف اريرحو قدزرفلا او 0 كاف ناَع م نع لتعشتما

 هع ف تاع لاق اءماع قدزرفلاو ا ء رو لدحلا نب كدشنأ

 رضملاو ناذارنيب سيق محامح * تقلف قارألا' نا اهنأي ملأ
 ردغلا نم ءافولانيا اوفرعي ملو # ةمالظ اوفاعي مل موق حاج

 رخلالاو قدي لاو 2 قا لش وي نا. ةديع وبا قتدحو قدسا ( لاكز تكف لآق

 00 00 لاقفادض نءو | 1 2 ىلا لجرا تلقف لطخلالا ىلع ءاملتلا تمحتا لاقارشلإ يلا
 اوقرط ءالؤه تر نوءمو لفلا ةسنتعإ# رمح نب ى-دعو ءالعلا نيؤرمع 3 قحسا يبنانبا

 لعل ضف "يش ىاب وهلس لجرال تلقف نيبوهنالو نيبودبال هنع نومكحم نك كال هونامو مالكلا

 ةديبع وبا لاق طقس الو شخ اف سيل دابح لاوط دئاصق ددع مهرثكأ ناك هنأب لاق ءالؤه

 ا سلف التم نكد ل نا ردك 0 ىلإ و ةفملا هذه ارسثع لطخالل ادع وذ كلذ يف انرظتت

 اقف تقلا نس 00 ١١ تالف قدسنا لآق ةنالع ةفصلا هذ زير انذحوو اهتاوذت
 *رافحاب يمأس نم عدرلا دبات#و #* لق ىدن ل نم طسأو افع *

 *طساوب تيار ما كنيع كتيذك *و *اوركتباوكن 0 نيطقلا م> و

 رص رهعملا 1 *«لاعوذ لئاحم .زايدلا نا#و * هع لاسنال

 ةديع وبأ لاقو ( لاق ) # ادوقو نيتمار دار كانا ىوعا #و 0 . فاو كارل الا *و

 01 ةيش نإ را ع نعي هوان ربخأو 32 لك مهلقأو روش رمش أ يقدشأو هب 4ع اهاجلاب هيشا لاع الأ

 اهرك ذعضوم اذه ناغأ دودو 2 د قل كنايصقلا ده ضعحا يفو هلثم ةديمع يبأ

 ىرارساويتاحاح ىلا طقاست * ينبذاحم يماس اع ّ دقو

 نر اادبع رابخبأيف رعشلا اذه ريد رك ذنسو ىلطسولا ىرحم يف ةبابسلاب اجه يداولا رمج هانغ
 (اممو )كلذ يفليق رعشلا اذه ناك ذاراصنالا امو لطخالا هاث امل ناسح نبا

 كس وص



 ناطر
 ا ا أ ]ةزةذةذ]ذز زو

 [ًطاقتسا يفرشما د كلو + ةذوم نع دو اهرا 3 ظ

 تلك لاف تاق امو لفسل 0 سرا دعا هلل و كا تاقام لطخالا هل لاقف هب نعأف ١

 بصغ الو بل رطال كلم يلاوم 2 أودع ضاق مآ ا | روشلا نم اولهأ

 ا 0 رح اا حا لاك ) تقدم لاق | مضاع : هتذخأ كلعجو اد تالا

 لا تيار لا رخ 0 محلي ش 0 لشرف 1 ا ةقاقد يا ا هش 00

 ناماكلان اذه لاق ب رع 2 نم كلام انأأي ت تلقف هبه تود ردحلا املف كلملا دبع دنع نم 0 راخ

 اوه تاللا لش لاف ا 2 201 اس تنال تاَقف مك أ نع ناو رقاعتما

 يهرذا لبش نب مصاع نع ىنئادملا نع 0 0 وبا ونا آلا اذه ( يورو ) هّسدب افافختساو

 لاق ىلع نب نسحلا ( نريد آ) ىزع !او تاللاو لاقو 0 -20- نع لطخالا لأس 2

 الح رنا يزامرلا و لا 0 وب هللا دنع ينثدح لاق هبوره» نب مساقلا نب ا -

 لاضتإو ةرشعلا فاتفا ه لمآ ثي م انآ فلام انأاب هللاقق لطح لا ىلا ءاعم ناش 6

 تروغ دق كل تا 0 1 لاف اح ىدنع كل ناو ةجر ايمن هوانا رك

 هنع ضيقني اع هناسأ طسب هنأ امس الو كلذ 02 نع 5 قدزرفلا نيبو هيب تلخدو 01-

 تكسمأ تنش ولف هلق ةوثلاو ىف كللاو هلثع ربضم بس:لغ ردهنالا اس هس سس
 نابرقلاو بياصااوف محر كتلصو كدارم تفرعو كحصن يف تقدص لاقف هتراهمو هتراشم ن

 رعشلاب ملاعلا نأ عا مث هراع مهلعشيو هيزخ ا رشم نوددهع كل
 لا و ,ٍ مآ هلاق مسمأ ديحلا رئاسل | رئاعلا تيبلا هب ىم اذا ىلصلا ّ 9

 ةدرا, ةادغ ىف 8 كاااخك حبصأ لاق ين :ءادملا نسحلا يبأ نع ينيدملا 0 وب | ينثدح لاق

 لطخالا لوق لممت

 الوعي نأ لواح ءاملا ريغب * انالمث اهنم يتفلا حبطصا اذا

 الو فلا ير نم يخرأو * ايف 6-0 يشر

 2 ا تيناوح نم توناح يف سمشلا ليفتسم رازالا للحم ةعاشلا هِيلإ طا اك لا مْ

 لي عباط ينثدح تايزلا نب نوره ( ار هباطي الجر ثعب

 0 1 ع د ئ يريغلا ة ه.> و دعنا

 أش نمواعهو مهئاغلايو * ماك ىو دعا

 (ينريخأ) لطخألا كن اك كفن سل كا هل لوش ورع وبا لم ل0 ا

 نا يوزلا ناءاس نب ماشه نع يميتلا نمحرلا دبع نع د انثدح لاق ىلع نب نسحلا

 ىلع لاق تاز' نم ىلع كلملا دبع لاقف هساك نو>رس نبا ىلع لزيف كلما دبع ىلع مدق ل اطخالا

 لو اذه ككمزرد :نمكمرد لاق كلذ نأ ديرت اف لزانملا طاصب ك.اعأام هللا كلتاق لاق نالف

 لاقم اذنه لع الا اناتتفا ىف ع لعو كالبوهل لاقم كلما دنع كحضف ضل تدب نم رو

 اطوأ ناو اع عنصت امو لاق رحاب فيكف لاق فال ةريغكظملو ءولا كلل ضرفف مس الأ
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 هداحتساف رعش تدب دش 17 اانا ءمصالا ىنثدحو قحسا لاق ادن 3 هيلع تمدقام ةيلها اهلا

 ظلي نا ورم ينَأ نع فس 6 كسلا نب توقعي زك دو 2 لطخالل ناك ول لاقو

 الحا ادشاف لطخالا ام و قيطي الام ينم فاكتف قدزرفلا اما لاق رعشأ تلا عا ازعم

 0 داع لاق ىعمصالا ىن قدح 0 ,|( لاقو ) ر ءغأا ةيدقل اأو نصت هال 00

 بأن هلو 0 0 0 رح نوم ه نسا ل اظمالا"ناكو مطحن دق خي .ث وهو ل اكل

 نم ادحاواموب للطفالا كذا لذا ب 71 يناك ال نيبان هل 5 راو حلو

 مل اذا ريرح نب ءالملا لاق لاق مالسنب دمحم ةفيلخ وبا ( ينربخا ) ادحا هيلع تلضفام ةياهاجلا

 كلا و وقم لاقو اك و1000[ ألا قدز رفلاو تيكس وهف اهاسلطخالا ءنح

 15 00001 0 لكلا 0 20007 2 لق لطخلالا يف لوقتام رز لبق دصألا لاف

 ٠ 01235 قدؤارفلا ناك بارك" نأ كات نع ةضش 0 جرؤم ن ع” هللا ةنيتع) نذ 0-5 (يورو)

 ش هش انم راع لاق كلذ ىلادب رت اموهللاتف مالسالا ل اهأ حدمأ نمدل لاقف حا اللا نب ءوض هيقلف ةفوكل 4

 رم نب صفح نع ملم نب نوره ينئدح تايزلا نب نوره لاو بر لآ عدم نا الا
 لطخالا نع ارير> لاس هنا هتدحف صفح ! 31 را ولا را نك امل

 9 * لطخالا مالسالا ءارعش لوقي ةديبع 5 5 لاق ردخلل 5 او ميركل سانلا حدما لاف

 نبا لاقو هرعش ةحصل ةغبانلا لطخالا هنشي ورمي وبا ناكو ةديبع وبا لاق قدزرفلا مث رير>

 حاطتلا نبا لاقو لطخالا لضفي ورمي وأ ناك لاق جاحعلا نب ةبؤر نب هللا دبع ينثدح حالطنلا

 قدزرفلا هللاةف قدزرفلاو رير> ىلع لطخالا لضفب دامح 0 زد, نب نمحرلا دنع قدح

 م نبأ 0 ىل لاق حاطنلان بأ لا كتاضفل قسفلاب هتاضفول لاقف كلثم قساف هنال هلضش اما ظ

 ملم نم مها ١ أ نكلو هللاو ال لاقف مهحدمأ هنا لاقي تلقف ةنالثلا رعشا اندنع لطخالا ينابيشلا

 لوقي نأ نسحي

 ره ىن ءافذ عاصر دنع و * :انحامر لولس نع اسفر نو

 لاق لاق ئئاذملا نع ران دما
2 

 0 1ك 21 لاق ىقعنب 00 ) 0 تأ (

 اننا و يسستع 1010117 7

 نك روب

 لحر ا 220 0 يأ 3 5 2 سانا ل و ا ءانعلا لإ ن م واس هلم 1 سائلا ر لطخ الأ ْ

 [ذكه دامح نب ىلع نع نادل زا ا ىنثدح لاق رم ىنثدح لاق ا ) يفر 09 ١ نع 0 ف

 0 غابوا ةغا 9 7 معز نام . اولارماي كلمادبع | لط 0 لاق لاق نه ع نبى اع 4 اما و لاق |

 0 0 هاودحارف ف نيطقلا 5-5- تا نم دقو مايأ ةنالث يف 3

 دو لاق مْ اط لوا طتي كالملا كيع يارا تدل أهدق | اهأنا كك لطخا 1 اها »ب هي بلا 2 كلل كيع ل 7

 هل أو نيئمؤملا ريما لوش 57 لاق برع رعشأ كنا فاق ا نأ 36 اطخااب

 لوشإ سانلا 0-1 كلملا ديعل قاوم هن 0 و 71 2 ءاع لأ و 0 1 00 هيلي نءيب 2 ةنفحم 1

 نب ةنيع ن كك نرفمح ينادح تايزلا نا 03 أو فو ( برر 3 رعشأ اده نع مولا ل سصعاش 00

 هيف را لوو كلملا دمع 5 لاق ةناوع نع ماشه نع لاهملا ظ



 وهف اورك ذةمالث يأ لاق ةيالثلان م اناق لطخ الا لاق ةيالثلا رد نم هل لاقف سنوي ىلا

 حا ةماسسسلا | ايست

 . ير

 2 تل ءاح لاق 8كم هع ينأ 0 مهاربإ نإ قحسأ ىن 1ك لاق لضفلا ُي < ىنبدح لاق ىديزيلا

 0 هرعشأ

 ا ءالاعلا نإ ور# 2 يرضملا قدحسأ يبأ نءا 3 0 يدع نع لاو اذه يور ن< اذاق ١

 كاف 17 زعلا كديع 0 دأ 4هب / انريخا ( هوقرطومالكلا |ونام قذلا نرقالا نوء.موليفلا ةسننعو ا

 لاَقف نو وح ا نوب 1 ءالؤه ل اضم ال هك دازو و هلم 0 ساو نع ةديع 5 -

 00 ل طع امق سل دايخ لاوط ددع مهزكا ناك هناب لاق 2 0 ىابو هلس لحرال

 1 امو لاك ا 0 اداح 0 5 قاقدلا بهو 1 لاق رعشلل 0 مدشاو

 ا "اع سنلا دا َنَع 52 اأو ناحمشالو 0 نأ نارضت الو نايودب 38 ناب وحال دانحو ]1

 اة كر مهع دش 0 دبا اوءعضو ىح هوو رطو مالك .!ا اوثأم م طاثمأ ىلا اودا رث 1

 واولا تانيوءايلاب ءايلا تانبو فوجالاب فوجالاو لتملا لتمملاو فءاضملاب فعاضملاو ملسلاب ماس 1
 نع تا ب مساقلا يف لح نومه ) لاق) دانح ودامح ع امو هرب ع ةلك م لع 00 0 1 7

 هقم اذ 27 انني ( 5 ريطيف ناد ؛ الأ ا رات 5 سب نيعسل لوب ناك ا نأ بدال

 0 اح لع 0 سس أنع 31 0 لاق مالاس كَ د نر لاق بالا 0 لضفلا

 لطخالا لدم د لوش لطخالا 5 اذا ناكو لاق امماع ةمل هاضفف لطخالاو قدزرفلاو

 هل وو ع 9 ناب رعش لك هلو

 الهش نبكت .كائرلا جوفه. . تحوانت حايرلا اذا د
 الاطبالا برضنو لايعلا لبق د ائفمضل طر.عأا ل_خعل انا

 لاق ةفياذ ا ) 0 ( ا 0 0 ناك الا 02- هش تدز 000 نع ناك

 ءاغدشتب هعمس لطخالا هقل ليعح نب كل كفى كلا يد وبا ينثدح لاق مالس نب دمح نيد

 7 اا ل لاق يرهواازز «ىدلا دعا نيندخا ( 0 ) همزلق ناسللا لط 2 كنب مالغأي لاَقذ

 نك لاك سس ينب ند لجر نع اياك ضعي انندج لاو ةيواعم نب دحأ يتيح كف

 6 معا اف كوبأ امأ كبأ حبقو هللا كححبق هل د تلقف رس لك ىف رب رج نب و عم

 ا بقانمو ةبق انا دتع لف ساب ءاا نب ملك تحدت اف تناناعإو جاحاطا ىنع فيش دبع

 امون هعم ل [نأ ان يبأ هيف تؤس دقل عضوملا اذه ف ىاؤ- ن ا هللاو لاف هاب رمدشب هتحدتما

 يعرو هش يف لا ةقلا صر ال١ ردا تنأ ت ,اأاب ت تاَقف 0 يفو ةمقل هيف يفو

 ةنعكلاؤسو اذه لثم ل كديتلت ديانا كروس امن ىتؤسو قتورش دل ا ا
 هلو ردا بان هلو لطخالا كك ردا أن تامادق العر ا هين ين وسام اهو

 ى نب نيسملا ( ينرخا ) نيد فيكون 5 ناكفح هع هنلع ىنناعا يف 1و هب ىناك ال نا

 ىلا هرعش سح دق :لحر نع ينولاستام لاقف لطخالا نع ةيوارلا دامح_لئس لاق دامح نب

 نم ادحاو امون لطخالا كردأ و ور .| ك3 ل دبع ونا يشدخو ه2 ا
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 اج وهو اعمر ماحالا ةقراط 0 ا ار كلام نب ص أع ا 9 دحاَف تر ءلا ناسر هل حافزا

 نوره د هيلع طع بقل لطخالاو 0 تكدعم نب ورح و 0 5 ا لطخالا

 ٍ كنا مالعاي هللاَقف هم وق نم الحر ع هنأ هيف هسا ناكددع نأ نع حاطناا 0 نع تايزلا نبأ

 ' قب ورع نبا ربع ئءسا دعب لعزلا نب ةمتعنا تكلا نب بوقعي 0 هيلع تلت لطخال

 بلغت نب مغ نب ورمت نب بيبح نب را نأ ما نإ بدع نب مانت نارسما تا

 ' مالفلا اذه . ند هيتع لاقف مالع دئموب وهو ماكي لطخاالا للمحف مف ف لأ سإ ةموق قاف ةلاهح ىلح

 .ناكو باغت ىعاش ناك ليع> نب 2 نا دع يأ ريغ لاقو بوقعي لاق هب بقلف لطخالا

 "ع هل المت نيدنو نيب لاي> هل دمت للاخ 22 ةيقدلا اي ريض ءومرك 1١لا موق" مم ينابال
 ا

 0 همس اهد رطو ملا 2 مالع وهو لطخالا ءا و 3 كلذ اواعفف مسح 0 2 2 1

 ال ال ادع مكمالغ نا لاقف هلا رظنب 0 (حرخاو داعف اهعضاوم ىلا م درو ةتع

 1 ماظعأا رم 00 نس 7-14 1 لطخالا لاق 2 أمد ءاحوأا سو 4م اع 5 اخف هم مدل لطخالاو

 3 ل 0 هه 2 دهتلو ا َر د هل لحر الا قروش ل كرفس 5 دوق تك لاف 0

 0 نب ةص. 3 ىنتدح تاب زلا نب نوره لاقو مالغلا م اهملع باخغف اكو 5 أمهم وحمأ نذل

 ايو ليعح ىنب يي 1 ناب عقو لاق يم دحقلا يف هس لاق عا ا ىسع ىئ 0 لاق يااوملا ةيواعم

 لطخالا لاَقق ممل لطخالا اولذداف مالك نم ءرد

 م 1 2 ا امهمأو 27 لَم - ينبأو يا 0 7 عل

 | كل ل | كلما هب أ و كير 00 اة 0 ليعح ١: لاَقف

 7 5 لع لطخاالاو ليعح ند 0 هصق 2 5 رضا نع عم نإ 53

 ءادتالا ةمزرغلاو مزرغل كيمو لل اطذالا ناكو | 3 0 ة4هسا ا نم ةديبع ع نع ب وقعا

| 

 ظ
 باغل نهموق نع ّى

 2 ءاحو لاق جرصاو كك ىد نبا مواقت نآ دبر ل 0 ا للا لوشب

 * بمك ه4إ لاَمو ا 2 هناقهب لف ال الاف مالك || بتحاصن لاقف كلذ 4 35 ير ا..ح

 نإ 0 كمأ مس 5 بك لاقف 1 ا ليعد « كاؤ لطخالا لاقؤ * 0 هجولا انه دهاش

 صو 0 اامدالا : ب ناكو اذا هللا اكان لاق ا أهديت 9 كل لاق ىلا كف

| 
5 

ٌْ 

 ظ
 ظ

 0 للا ذاب ا

 هنفارن انا فستلا قب ملف * رم 0 ناانلا ا

 ءادعبمل ا ل ه4 سانلا ١ 5 #2 ليءح اما ناتلللا يلا اع هيف لاقو

 2 واح ثءح نه اودَح 30 #2 0 ند 0 كعل مدلو

 جات نا 4 2 | لا 2 0 ةريخا لها . 0 اس ءارمهأ ناكو ا ماب ءاحبلا 2 ميغ مك فرصلاف

 عش 20 هاللسالا تاقيط لوا مالاس نبأ اهامحف 500 ةقيط فقدزرد لاو رارج و 0 فهو ىلا

 اكل نب د 5 ( 0 نع هاضقل ةقم 5 ممم سحأو لكلو لضفا هنأ مهدحأ ىف لع عام

 ] يس سس يبي يي سيسي سه حسيب يي حس هس م سس سس سسسلل
 1 عل ا و دم ل و معو دادس و جيس ب بجسم سحب بم جيب سسوس عج ويس جبس سميج ب مسمر وج جم مسني يم مو



 ( لكل

 لجرلا هل لاقف سلا ىلا هب ىعأف هيلع كلا بحوف ًاقح هيلع يعدي [صخ لجر هلآ مدد
 او 2 فى 2 ١ فراعل هب هللاو ىلا ءانغلا ينعأ تالعل ”ناهف د ف هودر لاق ادهن تلك [غا 2 6
 ملاع كش ءلع قا ب 0 يناف ت تاهح أاءهمو فقراع ا 5 ل تددزال ةخرال 1 ا 0 0

3 

1 0 
8 

80 
 هيب 1 نع دامح نع ٍبويبأ وبأ قادس >و لاق هقح نم هع زعل 2 >ح سلا ىلا هب اوهذا

 قا معاي هل تاق نك ا مقوس كو خدملاب ناذزملا تن 1 لاق طايس نك عما نبا نع

 # هل ءل هما 0 ىباب | لاق مث كحضف ىل هححصت نا هلعنص 0 كال تور

 ع نغ لاق م قولا ف راد ىلا يف لام انوه ىلا انبب نمد تاقف * ليج ع ا

 بيمزيغاأو هتك 0 لدا كفه ى خدع و معاي كنا 0 مث لب ت

 د ديار ا كءاَنَع جحا ٌّ دنا سجل ثلا ّ كدعذو 3 ا هف ناك 7

 ينعفشبل نأ هد 55 نأ م 5 1 نأ ة هع امدال تأاقف تاش 2 0 دقو خم ل نو ىئءعوس لوش

 ل ع نا 0 ثنو ى 1 تالا ا هاج عفدأاف 00 5 تيلط مف

 0 0 ذ ينباي اب بهذا لاقو ىك ١ يتح خ.شلا بر طق هننذق 4: لاق مث هنوص ناصقنو

 ةردال | ح أم قد كا تنبط حورلا فيرقح 0 ناكو لاق ا كل ناك 3 تدع يلد ءائغ

 0 و 30 كل ك4عم قر ا 0 2 و 5 | كلذ دعل ناك ىسانلا ب لق ةد اههلا كو

 0 نأىلا لعفيف ءامدقلا يناغأ 0 ع لع حرطب 1 ةتلاسل تراط اذاف لمفاف هينغأ نأ

 تاوحأ ه2 هع

 3 ةراتخملا ةياملا نم لةفموف ع

+ 

 لالطالا فراعم سدنالا دعب * تركنتق اهقوف رك اوبلا جرد

 لاقث بادعدلا زحم رك وفعت * ةرانو حايرلا ا,عزعزت نمد

 ىلاون تاتكلا شوو ود

 ءاشالا ةلقتاوضا ند ب لوالا ليقثلا نه راتحملا هنلو رات مال ءاعلاو لطحضال ب

 هف دعمنا شيخ رث دو كرا ا تايهالا نم عبارلاو يناثلا يف نا ةنابنب ورمع رك ذو

 قدحسإ 0 يءاشهلا رك ذو ليقت يناث هيف قحسال ناو ةعبسلا دحا هلاو لك ولا دق

 اهدهع مداقن نم 0 اء كف

 0 هيلو هرابخأو لطخالا ر 6 وهج

 ندور نتكودقلا يور نانا نأ لاقيو ةفراطلا نب ت تاصلا نب ثوغ نب ثايغ وه

 ثايغ وه 8 ”؟ادللا لاقو كلام 1 نك و باغت نإ مع نب ور# نإ سدح نب 2 نلمح لا كالام

 ( عباس  نقاغالا ب ) 5١
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 93 الاضع عش تئحدقل ا # تفزع دقامدعب نم كودو 1

 0 مع لب كش ناك لق كل نع هرثأب 0 ع تاتككم نه ( تدسن )

 املف هل عفش و اكو دالك 0 هلز 03 1 دياز نب ا كك ل ماش هلأ ىلا دقو | نا ل

 هانحو ماللسلا هياع ديلولا درف هيلع 0 هقل ند 3 2 نت ج- رلأ ديع نب ديعس هيقل ديلولا ا

 4 0 دعس :هدشن 0 00 دعا 0 مو هلطسإو هعم هلاز 0 هبركو |

 50 دععل عيا 0 و ةفاصتلا دعا ردحرلل يب وقلاب

 ىفاثا نيب خرفلاك باه ريغ * لامدنالوطدعب ناقلااحشام 1

 يئاونلا هيلع مت يأونو ر »*# ادلا ةصرعقبار هلا بيعاو ْ

 كلن اهقلأ لاقف اش نب ىلع 0 لاو نا( نا نمل دبع نإ كرهس نع يور دقو ٍإ

 ثري د ْ

 م3 ' ةظحج هاور نم ةراتخلملا هناملا نم 08 سس 0-0 ظ

 يامصأ :ن رشا الا كف < عم ناقلا نلع ةرطذس تزرخام

 0 يع ود د 00 ا * ىدحو تكياف ل مو

 تايعلا لف ب ا ارو عينج .لسادق كيا 'يحادا
 بارتلا يف يون دق لقعلا ماه * ًاينم-مويلا كل ةشاع ىمحرا

 ١ ا

 َّق 5 ل اريخ ىغلا ا دجأمو ا لهر فيفخ هدععأ 0 ا و 8 د.سأل وععلا د

 0 4 كيمدم || اخ اك دقو ه 2 3 0 اولا و 4 مط

 م7 ةراتخملا ةناملا نمو 3 كس و ع ظ

 يلياغ تيفش ءاموودصأ مث * اهنم ةب ,وراا ةعركلا عرك ٠١
 ل وظاوعت ءأو ةداح 0 05 0 ١ كدهع كود يا 3

 1 لو و لانس ل فروس 03 عرسافر رمت نابا رغلاحايصو

 رمهتما || ير ُِق قالعم ل 5 تأ مد 3 ال أ هاو 1 نضوج ن هشنأأ

 4 ناد 0 فلا 0

 ١ كءاسع# نع ءانذلا 1 و 0 ل ند نأ درب ااا 2 سانلا ندو هدءاع بلع بَقأ نادرا ْ

 نوره لاق ةئردملاب قوسلا ىلوت« ناكو ةداهثلا لورقم الدعم ناكو ءالبلا ةزعو ةليح نع هليقو |

 ءايا نيكستو ءابلا مضل نادزت وه لاق مالا ل له 0 يندملا 31 وا 9 تاب 0 نبأ

 ةئردملا قوسلا يلوم نادرب ناك قدا لاق لاق هبذادر> نبأ نع 0 دبع نب ىلع نرد

 00 ا ا ا



 (أهذر

 يمدلاك مع اون اهب فيطنت دوذ

 ارهوج و روحببلاناجر«نياح
 اهاك لسعي نيملا اكو تلات

 انضراي بصصخا ل 1

 هءاخرو انشدع دل تبديصن#

 هناق زاحا 1 دج 1

 يرصقاأ اهَتاَقو ارواج مهو

 كل سلا نط ا
 يلج زاححلا ىلا ماخحانا

 انماعتم همشأ نيح ف ملاو

 ب مل نأ ىلع مد ود 5 0

 هصفحور ارقلاقر 0 ََك

 ييتحاح تن[ةادغ تمتك دقلو

 يعرو مقسلا اهيؤرب ىبذت
 اهبا.ش ناوفنع يف ةقارقر

 د اهلا - لواطا ىر كه ف اع تاض :

 مجعد ا قارفلا هع
 متو ايوان يءارملا وا
 مهن اذاق 0 نو و

 مدام ميركلا سشدع 00 دلب

 5 كريسغ ميو ةيبطإ شدع

 مدق الا ت , ذحلاب ىرمش و ءان

 مرن اذا هك ا ٍِرَط

 مك ناجح حاورالا بتانحو

 مسقملا نبل ايكو نانا 3

 ماكتم غم م مل ردصلا و

 5 | مر - بد

 مدبلا 0 1 0 بت

 ام را نع لسموبأ يف :فدح لاف هاو روم لإ 0 0 0 م لاق ىلع نب نسا ) نرخ ْ

 0 0 قلن كللا دع نادرا كك 2 ىلا ناس نانا دع د لاق |

 354 ٍِ لعش ن نأ هدنع وو 3 اا ىلا ءرما عفر نأ هلأ 0 هسال 00 ناكو يه احلا ا

 هنا اتعاف هدعوام هز ردت ةيلع# لاق هع 0 . لك و هعام قرمسك صل هقرط ق>

 يزعتال تك 8

 ارحمنا: .ىل ةارقعا ترعر

 ةحمش- دقوا كرش ناك كو

 هدوعوم را روس دقو

 اهبساكم ىنلاو قليلاق

 تدعوام ل و تدك

 ا 5

 ةحودتم ع ل تاق

 الل كنا كن ءنعو لا

 الام زرت ملو تدق ]ذأ

 الاون ًاوفع ةفيلخلا ىطعأف
 الك س.ءالاب ناك ام لعشو

 الاط ال ىهدلا فرعي دقو

 الدلع 1 0 تل
 الالأ 00

 الاصخلا اودع سانا اك
 الإ ء نأ نفث اكورع اح
 نر ءاللعلا كفا تأدنأ



 ( مة١٠ (
 تيبس 1 2 2 22 2222 2222222222 2 ا ل و

 دا 0 ملا فاشل لع 1 1 يفرح ) ىترمع نع رصنلاب لش يلا نرحب نال ءاجلا ظ

 هع نك ىلا :فءاخاف ةجلاولا 2 ناكو كلا: دبع نب ماعم لع نال ن نما دنع نا

 لخدف اةيدنز ايطول ناكو هسفن ىلع هداراف كاملا د.ع نب ديزي نب دياولا بدؤم ىلعالا دع نبا ْ

 لاق اذ مو ماشه هل لاقف |
 ع

 و2 ع

 درصلا كس 00 ب شت 2# تنأ الل تناو هنا ظ

ْ 
 دحا ينه هلبق اهءري مل # ةطخ ين مار دق هنا |

 لاق يعامو لاقفإ

 ددالا كك لا وتاخد 8 يأب النيجو يءالهج مار
 رامي نب هللا ديعا نب دمع ( قرح ) كيلع ركنا م ًائيش هب تلف ول هل لاقو ماشه كحبضف لاق
 نة رلا دنع نب ديعس لاسلاق هبا نع الا هماغاال ةشئاع نبا انريخا لاق ةيش نب رمع ىنثدح لاق |

 ل كلا نحرلا دعا نإ د ١ 11 هرج يف دج نب مشاع لاقو ةجلاحاهل ًاقيذص نابح نإ |

 هءريسغ ىلا امف عزفف هل اهنقي : كلملا دبع نب ناماس اف ماكي ةحاح مزح نب ورمح نب دمحم |

 لاقث اهاضقف |
 اهعانطصاو اهدمح و ىلوت * ييجاح 32 لك تاكس :

 اهعان ريسكلاب هللا قاض سفشو * د لاا نبدا لل ىأ

 يعطل 0 000 اع ع هلع رولا لع هيداوأامااذا
 لادا ما نحر دع 0 ناب ناماس تانبالا هذه تدشن دقو رابع نبا لاق
 (ق لات همن ع اننا ند ل 10 1 دمع انبح لاق :ىلوسلا نع اني دحم ( نيحأ ) اركز
 "ا لاق تنا يرملا يل لم 1 دب نع اعيش ىل بنك ١ عاقرلا نت: ىدعل راضتألا نأ نحر ]|

 لئاقلا مكلم نمو لاق راصنالا نم لحر

 كا | طع ىلع زادحل الامام انا

 مك ني>حاورالا بئانحو * انمايّتم هميشا نيح قربلاو د

 جاتحم تسدلف هرعش بتكاذ يكجاصب كيلعلاقف تبان. نب ناسحب نب ندع رلادبع نب ديعس هل لاقف |
 هتيسن ءانغ ةديصقلا هذه لوا ىفو هريغ ىلا هعم

 9 / أ

 ملعيف رستام روظي فوسلو * 0 يأف ءافخلا حرب
 مقسيف حيحصلا هقلعي باو * امحقئالع نم امقس تامحو

 لوقي ةديصقلا هذهيفو هاي ملو هلمهاربا هرك ذو ىئاشطا نع يطسولابلمر فيفخ مكحل ءانغلا

 مزاقلاو ذباعو رمد رامضم 7 اطاصو نودو 0 ةيولع



 ظ يدنع 1 كد نايل دج الوةوظح هم ل 1 ْ 1 ّّن ممم ةعام سمسا احدامو أحدد /

 د ىلخ دف دعس اعدو كارق نع نم جرخو ماشه ىلا 022 قح هنا ءاقأف داو ع مقاف ب نا

 2 تدنغو كيلا ىنذ هوك فال كاف 7 3 ,جالصاو 4 هه 0 سما هيلا ينتغلب دي يدفنأ هل

 يونلا تاعش نا تن دورا

 د

 كال وق لاق ريمالا اه ا ما نأ كذأ را مدل

 دم لع هع #1 الك فعلا لو

 درنه.هدلاةقرذ نمامو ىدعس

 دج ولا نم رسل ناعأ نآلا مث * هنود 'يثال نييلا كلا دق ناك

 م نمنالحت نبا ىتال اك قاله يوذلا طحشت لاذع اهف كلل

 يدج ةحزام يو ىذ لع .*# انآ يع ةلخ لس نبا لود
 ظ

ْ 

 دي او ود ١ لت نا اه # ةدع يصو لوقلا يف انا وندنو

 دا الور روب علا نع اه ع لع ضد تاق هيلع نإ - نك 00 و

 0# ىاافوربا اق كب هه ةمطقاهرخ د

 ىدلخ اهاصويفو و كاممعا # ةعاس يأ اه ل يف ىرأ نا

 يدنع ةمعن الو ىبلرق هل هيلع * يندرتال نم تيفاص 0 0

 يدلخ اب اوما الاول ا را هك :ىدقلاىلعلاغر 2
 يدرج يمت ك1 و « فلاكم دانا

 يدحو اهلثم يف نوتفللا انآ اه ةيالخي ىماش لص و ىدمأ. كلب ناف

 دح> وذو لالتءاوذ ىلع ءاوأ دع اقوسم  انيد تمام 5

 دقنلا لكو لوطمم دعولا نم # ل كو يذلا كل 0

 يدهم حزان نم هللا مالس اهماع * 1 انيلا تالها ك1 دقو

 دج ىلا: اهون تراس ادا 210 < تنكسامزوغلا كاد يملا د

 تقر لا جاتحم ن :رآ هل لاق 3 ا غرف ىت> هيدخ ىلع ردخ دياولا عومدو اهدشني لعحف لاق

 مدع م يدنع 31 كلهأ نا ان :ثعل | لاقرو ,ث رد 1 هل ا تشام هيوعم الو د

 هتلسأ ءانغ تايبالا هذه ضعب يىفو فرصناو داما 3 + اناسز ةعم لرب 0 تدشام اح

 .. تس وص ْ
 د4 ىلع هيدصقا ايلق فشتمو * دهدلاب فو مو يداعس ةمانا

 اهرث ىلع *

 ةديصقلا هذه ند ل مط

 صم متجخم فسح

 يزاد هيلع اذا ن " !اهمو
 ١ نع ىطس ولا لوأ ليش فشخ كلام ةانعلا

 سس وص

 يدا اهب . اوضمأ الاوقأ نولو#ب #3 ىذقلا ىلع لاح ر نم هئبع تيضغأو

 يرطاالو رشا

 د# ىديارامو را هن أدسو د هبت عطف اهرغ 2 يش كا



2” 

0855 

 رم م ك 0 #2 1 0 1 ىزعل 7

 ءاطخال هتلتقا ٌنيع :دمع, # الق تاتق دق نامع ما

 ةبامسلاب لوا لبق“ فيفخ راتخلا هنْلو ةروينط نب عفانا ءانغااو هرك ذنف زعشلا اذه لئاق انيلا عب مل

 لا همسأ ناكو هه مص كيج َّ لقت ينان ىهاط 0 هللا كل هلآ نعّشلا اذه يفو ىلع - ولا يرد ١

 عم نبهللادنع اءاىنك 9 50 9 0 عفان ناكو اغا اذا ٠ را 1 قف 0 ريح هلو 0

 هلام هتلمحو ه4هيحو ل راضغلا نش بقا بولا فرظأ هد و /| نسدح 24 . ديلا لك نم 00

 دكموب اه انغوجءسلا يف ا الام لدقو ع عفان كعا املا نونغملا عمتجا ال4 هس نا ق

 ينس نطل مطا يداسو هدو اك ل وطاب

 5 اق 011 ل و طالاءلا ىلعأم 00 نأ

 زاحملا ةروشطن اقراشإ و نايبلا نسحايو نابسالا ول>ابوراضتلا شف 8 هللاو تنسخ | ةلسمح تقلق

 2 0 ةددصلا مهما الو اقل مدح 6

 م ىح ن لع نع رانا ةئاملا نم هس وص هجم

 0 ءااو ةهافسأا ٠ نو 2 ايصلا ا دا*وفلا قع

 قاع صاق 2 ىغلا ص -# وأو نع ىلحر تططحو

 مل 00001 دج نقلا برغ تففكو

 ردقلا ن هه راتخملا ميد1و 0 اادا أع نال 2 ءلاو أَ أ 2 <> نب ن ل كيع را دلل عشا

 - لقت فر.فذخ مهاربال هشو قحسا 0 رصنلا ير ا 07 ولا قاللطاب ا ني نه ل 1

 ةارعل هلأ 0

 م نجرا ٠ كيع نس كيمعس راع أ 2

 طيس ودم ةيومالا ا هلو دلاءا رعش ند سعاش 0 كل نب لا هدجح بدسأ قف 4 2 يد دقو ١

 هلنكت ملوه هواصوو موحد ةيمأ ىنب ند لولتلا ىلا: دق دقو ل اودفلا يف ادودعم ن سل هتقيط يف

 لاق سار فنب ميهلا ن ١ ل ىنثدح. لاق نايز رمل نب فاح نبادم ( ناو ) هدحو ا ةهاس

 ن* 00 : ل دع نب .ديمسي جر لاق يب قل دف 2 ل

 اطاشن هل م نم ا وفداصإ مم هتنقاعم مهلأسو كلما دبع نإ 0 ه هفالخ يف مأ اعلا لا قشر

 و 0 ماشه ةيالللا 00 جوذتيل ةينام || دس قاط دق ديزب نب ديلولا ناكو

 ال املا هلإ ىلا ل10 ١ 017 دفق ءاز املف كى رل مراد ند مرج دقو تيلولا امويرزف
 نيئمؤااريما ىلع دفو لاق كاف امدهل لاةفريمالا اما م لاق تاس ل لأ دع َت 5 | لاق



 )هة١(

 امرا عضخم مل ةناج نمو # اهماعد ىال نب ىف يمت

 ا كدب 00 رق نن 0 دن تاو فكي

 لإ 0 ا 3000# اون نب لفل :٠ 0 د 0 5-

 مهدلخا أ وهو مجولا نب دعس نب ةبلعث دبع نب ريرج نب ةناح ملح وبأ لاق اهيف هازو بان ةياور

 1 5 م هلا أ ورم ن كل 2 لالله 0 نب ند , م قى ال يب نع مظدو حودحملا اذه

 يونر هل ل دع تق ناو سحع عم هديب يحراخلا ى مق نب كاحضلا لق يذلا وهو ناعحشلا

 م28 يحن ن 0 اذحملا هناملا نم ك0 3-2

 0 ديعنأا ا اناف #3 ارب ا 3

 د قوشم ءاقللا ىلا انالكو ع ا 42 "او انش ىلا ردق

 3 2 نق لا 00 رع 4ا ندحللا ىف ءان ءااو هرأب >أ تدعم دقو ةعسر يبأ 3ك رمل رعشلا

 يرحب ىف رصتخلاب لد ليش حرس نال هقو 6 رصتنلا ىرحم ىف 00 قاللطاب ليش

 رصنلاب لمرةيولءاد ذو اش ا 0ع يلعسولاب ليش فيقح قرح تءالاضأ هدفو قحسا نع رم ع *:لا

 0 الا 0 اناا مدح نم ى 3 كيما لبلق 4ف كلا لها ند لحر هيونأاتو ى ها ما نعو 4ع

 هركذاف ١ ريخ هل رعأ

 0 تزل ةثاملا نمو ب
 ا

 امال لاكنعا 00 يدرك ءا# ملل

 وبأناكو يطسو م 8م نورفكي فاح لأ ةراح ضايزرا ءاضلاور كثي ادق لا لاق انيلا ع م

 ل 5 ناكو ةاعدلا دالوأن ماو ةناسارخلا داولا كسأ 2

 زك دف خا ند قرروا هوس نأ قحما ا ةباورل 0 ةيراض ةئَسحم تناكو ءانغا هْنَع

 راع ترس ع سيلواهال وم قا ءاضققئاولل ءراسسأ اي سرس ل

 بصعديو هدول ناك ن م ةعام# كلذ لعق دقو هز ل و ركل هتماا فا وه اه ةاضلا نال ا

 اومن ل هل

 0 اهىورالو تارهش الو 01 رد جرخم مو اهالوا

 6-5 ى ل لع نع ةراتؤملا ة ا 6 تس و2 0

 ءانع َُك هباللط بديح نم #* ءاد باقلا دواعو ل حار

 ةكوامم هذه ضاير تتامو هاناق ام ةخف رع ةعانصلا هذه َِ نهو مهريغو فاد يف



 (اف4)

 يم.صالا نع متاح يبأ نع اهدنا هناف ءانغلا اف يتلا تايبالا ىف باعث ةياور نم ترك ذا اماذأ

 ىميجيملا جاحسإ- ا نب ل.ةع ناورمعل ءدعدلا ريضحلا انأ نا

 اسمفام ضع ىتعن قفاوب اتمن # اسهعنافوس يناف ةاطقلا اما

 امفاوخ دوس اههءداوق رفص * بطخاهشي ريثةثورطم ءارذص

 ار نامكلا دال 6 8 ايملك تسقلا' ءاونك :اًهراقنم

 ”0 لس لل 0 2 ةع رسم ىلا هان ينك ىنع

 اهيزاص وم دلا نعىزاناكدق 2 امه أقو راعم ءارفص ا

 نح له ا يزاي هلوقو لوبلا هطااخ دق يذلا ءاملا قوراطملاو ءاملا ند هش 2 شامي

 صيماعد هعمحو عدافضلا نع ريغصلا صروح دلاوهّلقل هلم جرف صوم دلا

 امقارت ىلعا نم رحنااةرغثيىف * اءموق ةامولا نييذر ىتسأ

 ارش لس كععسلا نم القفا يد
 اهيمار دعي ل ةلظنح ورح 0 + اه 2 وذ نم ةبديه ناك

 اهريسكيف الع دعي مل يأ ءاددلا ند دعب م هلوقو ءراعس لظطتملا ورح |

 اعوام يلدا ىلإ 1018 ةدندم دعبل ل ثيح نم قتعت
 امشاغ دنع اهم يحولا امجوت # ترضت-اوتق والاف اتسااذأ يتح

 | اهامغت نينح يا اهثاغو اهاريط ةعرس اهحو اغمت اس>ونو توصلل اسناتسسا اذا تح يوربو

 1 : ا
 ا دادرلا ىلإ ٠١000 18 نك اذازيغ نوش نعاضرف 0

 ءاناعءادتسلو اهصوخ ادهملاو هكا :ةديدعلا ةكاذلا |
 ا 1 اهيف نة فازرالا 1 رادو هيوم ه

 ايلا يي ١) آه اال اهادم_ نيح اهلك
 ايفون اهردش اهلك تأ

 ايلا "سيرا 4 0 1 عز نع سيلا ضاق راضر نيل

 قرفلو ضفراام ضافرلاو ارسك اضر:نييواض نيققد :نيلثح ||

 اهساحم داس لو ىلع 1 تكاماف ناح أددر“

 تحن ثردح اهساحمو عسل دانلاو أوند اطتحاو انش اددر ا

 اهيماوت مرعت مل لب رلا هوأت * اهقوسأ دانت اهني نم داكت

 اهيكشي فوسن ا ىرانمىلاالا * قرون.مايالاةشون ىكدتشاال
 امنعاسم دودلعم 5 املا نأ انو هأ نددع لق ثان |ه مهدل

 هممت تست صم دمج سس همس سقس مي هس يي سب جب يي ص رج سم مب سو روج هجوم همام قم ص حجل



 (أؤ+*ر

 0 تادراوال 0 اهم د ىقتسل ثيح ىلع تصتياوحطابأ

 مودنو 5 لص ىرد مج الع »* تدصاف تانج دملال ويس اهممقس

 مومخو ةحول امم سفنلا نع * لحناو ءاملادران نم 00

 ملم نوشار. ندد مداوق د اهلقتساف تقتسا نيحاههءاب تعد

 هزشو ىمراقاا دوع فارطابا# اةناز ةيرخابلا 2092
 اهردص ُْق يتلا هبقثلا يعل موش ول ولاو هبات لص وح هش بيطلا قد ىوعل

 ممح نول اهالوم فال_> * نكي مل ةفوتتلاب ابغز ىتسنل

 ملم ول دال وألا اهلزعع د 0 نموةالفلا نضرالاب كفار 9

 مودَح تا 1ك 0 دع هقشر 0 حرلا ا 1 ا اذا

 ميدق 1 : ِظ اذعقلا يوعدب د* كاذدشح وافقلاع م و نيطاوب

 1 نق

 ىو

 3 نيف ك1 ترش نواع أ فر ,حدق ونوملا با

 مور ا ملأ يق ةدواعم # هب تكا لق لرد ا بنص

 هريغا ىوزت دقو ىلكلا نبا يور ايف ريجعلا ل

 اهاكتا نمو او ' اال هاند نمو ءاثلاف كالا
 اهاؤنش كلس. ةيروح ل ع« ىنشلا  يآوأ حارا ءاك
 اهافن لجحز لحل .ماما * يوه ءاوفسلا ةرطقلاك تدغ

 اهاودنس.مأ تحس ءامولا ١ ىلاحال ةناطام اكس 2 ١
 ابهاكتم لدتا" لرلو 8 تلا زج اف ةرضجملا "انما تل

 عاري نم ةفرازلا اهاذ 5 لدن .فارشللا يدك
 ن للا دنيع نب هحا«:يريخأو )ءافلغ اب سوال تكف ةلحالا نإ لا ارك

 ةددبع قا لحر 0 لاق ىلهابلا ز رحم نب ىنعق نع لش رسا نب بوقعي انندح لاق رامح

 ا ا طا دام نا سوأو ىلقعلا م -اززمو ىلواسلا ريجعلاو روث نب ديمح ان ريخأ لاق
 تلاقف اه ًافصو نسحأ مهيأةاطقلا اوفصو امل ةيليخالا ىلي ىلا

 جرم ىلولسلا لاقا» ريغ اهب * اودشنأو ة اود كالا

 2+ يش ا ا ا ع م يت ع ند ورب يس وف اناس

 ا مدع اة ِ 1 هنا :ةئع ذامد نع اواو دال ةديبعيلا ن رع ةباكملا هده( تدحوو) ١

 ثويتيو م كر ىبطع جر كورت نو د نما طوع

 ٍبويشس يلا ءارحصل نايغ * هناكداب سوشلا نرقو تءادجو

 تولقو "ايل ”طامسا ٌتيقالح *  تللعاتق اهل اخار ل يتسنل

 بولتو 5ك يطع تأ 11 #2 | نمور لا بغزاطخلا راصق

 تت

 ) عباس ند قاف للا ع ف



 ل ا ل د
 7 9 - »ا : هي 4 0
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 امس توملا يح كداؤف لو # ثدعو يذلاب يفون هم الق

 )؟١6(

 || قحسا ةياور نه :رصنلا يرحم ىف رولا قالطاب ليقف فيفخ رفعج نب هللا دبع ىلوم طيشنل

 ٠ 2 ىلصو ما معار الواو 3

 1 يطسولاب ليقم ةاطقلا اما 0 || ردماو يماشهلا نع .للءر فيفخ ةاطقلا امو ايل يدلل

 ظ 0 علو ناثلاو لالا فطن و كف فيقذخ افلا اها تداولا اهل يدب امل يقف

 بساو يداولا َر 0 نآنإ 2008 تسال 0 يمانلا+ نمو رم :لاب ليقث في.فخ دعس ثيح 3 قتشت

 2 لانا ل 5 فيقح 2 رفص شاّشسو هدلحلا يدذلاو ةاطقلا امأ يف

 عيدجت اههدقمو 5-0 أ رودص 0 4 كدب ةهدلتعل ىذا ةالكدلا امأ ُِق 0 هيلا 0 نط

 ١ " نأ معز يلكلا نا ناف 8 اذه ربي 2 0 رع 2 هعضص 0 تأ ايلا ا 5 هبدح وام

 5 ديزي نب سابعلاو يببقعلا احا نمو يميجهلا ءافلغ نإ نموا: كوابل تاتا هل كا

 15 ولك يعدا و اواو مهراعشأب ا أوعمتت >ا ىلاله || 0 0ك 35 مح و يدع 5 0

 نا 3 1 6 ا أ ذل كك 2 | ولاعت مهدحأ لاق اامو 0 م 0 هب ا ن+ رعشأ 1 مو

 داق 3 ار لا_ةف كالذ ىلع او:هارتف هءاعأ باغ اهل 17 نسحأ ناك انسأف هب

 ٍ أ لاقف ةاطقلا ةفص ىلأج

 ب وعش ملا يف مر ةطمشل 3” ار

 ضار 1

 رخ مث اهف هتقان فدو 0 ا لوو ءانقلا انآ سر كل ذملا تاسالا

 توهو ةيود ل ام اذا # اعودوءاعلاو دعانا تدع
 بؤو:>وسورأ تفصق نيرذ * ةدم نرئاون نا عبس ةسسرق

 بوند تادراولاو امصحفع * تصاقمتاطقلاءاحامو تءاحف

 بيتكماظعلادو رسسمردصلا ىلا #هبتدرويذلااهاقسمو تءاحو

 الا 1 د دك ود نك امم: الافطار داس

 00010 < ةقونم ضرابتا زمابل ندعو
 070 يب ضعبل 0 هريعو قالا ن ؛ 1 0 داوش كان دي ال 2 سايعلا لاقو

 بحت ةطون امم رح 3 ااا ل ةارقم ءاكس ةوانم ءادتح

 محام هيورت بغيزأ ىتست
 همدأوق ثمل مقدشلات ره

 هل سيل وط+اريهقب اطقلا وعدن /
 تيس ااذا يعدب هب وااعةااوع 50 ظ

 يلي ةعلا محازو لاقو |

 برشا مهظ ند ايل كاذو 27

 بثت ره دس نم ناعلا حاح يف د

 بفغزالو شير اهرحتممادق »*

 02 وعدت نكاح اهقدصاب 3#

 0 ١ 9 ال# 2 4

 مومسودقأو مول طظيةلا نم د١ اهدرو جاه ةيردد ما كالذا

 موساَروَتفْلا لت الو ةانو. * ةلحمضمال ىسقلا ةاونكتدغ
 55 يس 0

 مود تايداهال لكك لآ #27 2 نيج عجز كذاوب

 م..ذوهولامدق يحضلاىفو * اهرسدامتار ق>تغفلافق

 هال وكم اد دج ةمعتساو دج تعا سراب تع سب ج2 تاتا 29ج مو وجب حجم م وجدو م ويصوم بجو م جل نجل 7 ١ جو و وم سوس نع و

| 
| 
ْ 
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 بيغر نويعل

 تؤتو ةلم.الا

 نا نتف د يشسونلجت هش + نا ا و 000110



00١ 

 (ؤ6)

 رشا ىلا ةايحلا لوط يدل جرا وح تدار ارب ينتدز ناف

 | | دعب 5 ف يفا انما ا هيددعتل ريمالا ل امأ هللاو 0 00 ادح اه ا لدعم عار املق ُ

 ةهدسلا نتسح ناكو هدف ول يباح هتحعأف هاعم و 9 هللا هاناق لاق اذ يأ 9 ا

 باولا رضاحا
 رتشبلا تةفاشلا لبق هئاو م هلطيدق فراش 2 2 د ا
 يس لئا نميفر ككاو كا ود + هنود لاخ 5 ه2

 يزن ”ىلع هتيف كلوا 1199 ىلا *. هده لع داضف هل تدحو

 نهدلا ىلع مودب اجانم ىدوزرو * هؤاقي لشالاه هدوز) 3

 فادوي ا امدلا اعا ذكيح تاقف رايد فلاب ىلا هعم 304202020 ىلا ثعبو لاق

 فادوب 1 اننب لاق فل نب مهار .| يثري ا لاق دربملا انريخا لاق ناماس ن للع (يتريخا) تايالا

 يرخالل اهاذحا تلاقف ناتيراح هنم تفرم *أ رصف | داك 3 0 د 0 لقعم عم ريس

 هللاو دق اذه وا يرحالا تلاقف * فلد وبا اندلا انا # ىعاشلا هف لوقي ىذلا فلد وبا اذه

 ةلّج نب لع انفضناام لاقف لتعم ىلا فلو وبا تفلاف هف لقام تعيس دن كرانإ ا

 راند فلا ءاطعا ناكو لاق م 20 كلذ ناو هقح هانفو الو

 م4( ىحن نب ىلع ةءاور نم ةرات انيلا ألا | دموص جل

 أمقام ( صضعل أ قع ةأوب دع 03 ع نا فود يلاف ةأ اطَقلا اما

 ا مفاوخ 3 اههدا وق توهص د” قراطاعثي ريف ةطوطخ 37

 قيقعلا م> 8 أزم ا و ىع حولا ءافلغ نب , سوأ تام هلئاق ى 0 فاتح 0 طمسلان م هضومع

 جاجا نب ليقع نب ورمع ىلاو ىل والا ريجعلاىلاو يدن كلا دوسالا نب ديزي نب ساعلا لاذ

 تاناورلا 00 2 3 ىف نا سس عا رمصل نأ ند باع ه أوو كاكا مص وهو ين

 أ اول>است ل ةعا 4 أ ىور دل فو 00 لأ قف تسلل 0 1 ل يغل مف يو نايبأ

 كل عا ركذب هيد نع 08 2 هيلا هن اة 1 كلذ 0 أعل ممم دحاو لك لاق تاسالا هده

 0 تايسبأ عم نيتيلا ندع فو 0 )ا ل ليش فيفح كعمل راتحم ا . نحللا ىف ءانغلاو اذه

 ىلع صعل ن 3 ع ااهضعل رث رح او 1 هف 5 ضع م دق قر لإ ناب ريع هلا ةديصقلا ن

 يغودنأا ا يثىف عااص 7-5 ا 0 0 5 3 تاسالاو ها كل مدس فأل 8

 م 0 ينخم دي مست

 م ىلا اناو زا دق نا *  تماعدقو تراطاط ىدسأمل

 0  ىندأ ىلا بوصت مو 27 ةدعصم دعب مل ثيحيف قاشأ

 اهيذا نوم لا ءيذأي داكدق * م هل اقإو راعم 5 رفص شان

 انقايدربلا وك زادعسر نو اك دق مأ كنيع جاهام



 : تدل

 نم قع هدو 0 دربما سابعلا ينأ دنع ا رامج .ن , هللا دع ن رح 20 فل

 ّ ةييش ىلحعلا د يأ دلو ن# 85 يتثو هحولا نس 00 ثاَقلا ا نب مهو ىرخيلا ينأ دلو

 املا قيس 0 مركلان م هش را 4 ةصو كدحل فرعأ ي ريم ا ينأ َن د دريملا لاق لابخلا يفدب

 داك ىذلا ريع 1 5 هوة عضاو ا صعب لا بد لا ع 3 ند لَحَر يد لاق 0 امو لاق

 مف لاف هم نوير

 ل
 ركسملا ىف كل_سايق تمزل * ماعطلا يف اذ كلعف ناك ولف

 يرخبلا يبأ عيلص تعلص * ماركلا وأش تلطت« تاك ايلا

 رثكملا نع لقملا ىنغأف * دالبلا يف هتاوخا عبتت
 دولا اسد ليفردف تلت ناظر ! للك راتيد ةاماثب هللا ثعف ىرتشلا انآ .تانبآلا تثلف

 0090 لاف رار دس دكا 12121 تلق كنف امو لاق اذه-نم 2 وهام ينعملا اذه

 ظ لاقذ د:لا يف ضرْفا
 فق نيعرادلا لقو حالسلا لح * العامش ينتفلك دقف ١١( ينع كيلا

 فتتكلا ىراع الا #0 اره 4 0 نمل ع
 تلد أ ا وار آو * يريغ لانيملا داغت' نا تيسح

 نأ تلمأ و لاق رانيد:ةنام لاق كقزر نوكي نأ ك اسما تامأ كهل لاق مث فاد ا
 سمو ناطاسلا لاه نود الام قالا ما 415 لع ىلع فال كالذف .لاق هم نيرمشع لاق ش

 1 ارادة قازاكما ىرشلا 8 291١و للوتي فاد ىأ نباهجو ترزق لاقي طع

 : ل لاق م.اقلا نب ىلع نال ا اديب نب د يتذح لاق سفحالا نالس نب لع

 0 |سعأ ىن ىنحتلاو يربو يماركا نم رهظي ناكف للا تفلذ الا كر هلع

 ل
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 0 يع ك0 من ريمالا كل 2 لاَ يسع نإ لقعم للا كده ءام - امش ئىم ةيع ترد ان
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 ند الوغ الا ع 52 تاطملا كيع نب سايعأا ندد هلوسرو ءَنَنَأ 0 06 وه عدو اهمسأ
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 داوسلاا ا ىلع كلذ ند طظاغا ناكو كلذ 0 قرح 0 |ىظع د تبقلو تيفتتسلا نفح ٍْ

 0 وبا ناكو ) ّفَلَذ ىنارايخا 3 فردا 000 ( ةمأ ىل ند ىدم نه م ىدم دق يطح ظ

 هاح 0 ىلع لوش هقو احد اداود

 ها لكلا كل كلو د# فاد ال : ا

 لوش امقو ا ندسحو ه روش ديح نم ضو

 1 ند ووللاو ىوطاو 0 هردص 0 يغلا درو داذ

 هدأ قىدعه هغلبأ '. د ىَكد باشا نأ يم دن
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 0 ند 0 يودو د هدشاش ىنع ترع.ح
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 هريصصع نه قاف الا رصع الحر لثاَو نع حدتماو

 هردعح ىوذ ف أناطعلاو هتىاقم َّق اكتمل ظ
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 ا
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 هرطم 0 ءونلا جالبناك هامان | يدع كلل

 هلهز نع صورا ءاساي6 © هيهاوم ..نع ليتم

 هرش يف ناتدنع تنمآ ع انم توعد لح

 هرضتحو .هازدغم: ناي * قلد أ ايدل ا

 رأس طا 0 د فد وا ل
 هرضضتحو هدأ نيب * ترع نم ضرالا دوك

 هردحافم مول |[ كلا ع هم رك هم ريعت سم

 ينأ يف هوقو ءافق نمد 0-0 نب ىلع ىلع نومأملا اظفحأ ناذالا امه ناتلا ناذعو

 اضن فلا

 لاح لآلام نه نهدلا كمر تطرف ءاألا كري ىلا ١
 اع قارا تيصق ألا #5 دك[ فرط قدم تدودهامو

 ىنا سما انبه دصقلا ناك ذا ىلاعت هللا ءاش نأ ةلج نب ىلع رابخا نم هعضوم يف كلذ رك ذنسو |
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 ل انأ 1و عَ وم ف داود 5 َ 5 يد كلَد لعش 8 0 ا أم لاَقف ىفغل 0 '

 ةرهاط ةهأ ركلاو هعص وم ن نمةلع 1 3 نا 0 8 رخأ م لا اطاوكلو انف ىنغل نأ 0 0( |
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 5 كل عضن لحما اذهو نعل م كاعل اذه لعق ن : ةأوس هل لاق ا 1 1 اف ههحو يف |

 ال ع رع مظ لاَ كلذ ىلع ينوهر و. مم ١ لاقو راودسلو أ 1 اديشن 1 7
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 لاقف هنع قااوأا | نا ةعمساا ّ كاف مهتعدال كمدعو دق "تاد ونا ناكو ق'اولل اعدت ناك

 206 هه 0 ىلع ا نا 15 دك 1 لاَقف يدنع مو 0 لق 2 0 لا نمْؤملا ريمأاي |[

 5 ا يبا روصح قلاول /| 5 ايادطاب ةفياخلا لدْساو 3 و عل ا 2 قل اولا دصقفو
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 د لاق مهلا < ىلا اودر 0 قلاولا ءافاناك ب نصاو رسل 0 ءاغ ن 1 ل اهدلا ن

 هيحاص 0 كلا 8 ا يلاكم ىلا م ةحاادر اغنف يتثادك 2 شك ل عذلا ا نع 8
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 نب.عبطم هل ر 9 50 هه هه هلو هيلا ًاءطقنم ناكو ل مانإ نب عيطم فذتسإ ةيد ركلآ ناانآا

 يلامو ةما يب 0 يياود ناف ينعد هل لام مهمايا يف اوذحم 3 رطم ناكو ةيوارلا دامح شانإ ظ

 رفعد ىلع لذ دف هامل 7 0 ا 00 هيلا 0 باهذلا الأ عيطم ىلاف ريح ءالؤد دنع أ

 هللا خاسف داح لاق ريردع لاق ريمالا | 5 3 1 لاف نديلتفلا ردع> هل لاف سا>حو هياع مك
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 لع نع: تكشام ىلفا م 0 مكب تفك دق نأ ينقي

 لد لثب كال نات واو نسحتسم مالغ يدنع ثنو تق : كتلك امن ماظنلا هل لاقف
 هوا لا ا نمو نسما مبا لاق: كل ترد لدا ف ا ردم

 نايا دودج ند دو را لع قم تناو ناسا دا

 هلوق ةعئص هيف هلو هرعش ديح نمو
 8 رص

 * . رمصنلا رظان يف 0 اماك * ةعلاط ءاضيب 5 مول لك يف

 نم ركف نيو ئه نك قل طق 2 يرصد نع نما رقلا كتسنقت لإ
 0 نبا فلد نب زيزءلا دنع تءمس لاق نأ "دح .لاق نتاكبلا ريزغلا كيع نب لع ( قرح (

 باس هيلعو 7 برش نيلاح وهو نادرسدلاب ةللهع يناتلاق ينأ ةبراح هن ربط يناندح لوش فلد

 فرصناو رساولتقف ىغمو نشوحلا سناف هركسع فارطا ةارسثلا قورطب خرسصلا ءانأ ذأ كس

 هل نعشلاو كلا مهر ردو للا رخخآ يف ىلا

 هكسوص
 نا |ىلا كاك ع نادرا قدا
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 00 مث كباب ةيراحن جرخ ال سواكح نب رديح نيثفالا عم ناك نم ةلمح يف يسع نإ مماقلا

 0 هل نافو دارد يأ نب دمحاب هيلا ثءبف را مهتم كم لمد جو

 تثار اشر ل د يبأ نأ لاق كنك فنك هنم ةصالخ ف لحاف هج ل0

 طاسلا ىلع 5 تر 0 هل نامالغ هليل | دقو هيدي نيب فقاو 3 0 اذاذ

 اد ا تأ تاق ا ىلع كلل+ام هللا نادعس يل لاقف 0 يل اعد هقتحادأ تن
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 كار 3 تاقف تء.ةفقدصلاو ةيعرأا هدا آلا سداو 00 لف هب قئرلا يف وه تقرغأ 00 دنع اذه

 كلا تاح دق دئاقدع داق يف ا فااخنو دعو دعت 5 نينمؤملا ريما ا لتش توذق
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 لاقف نينمؤملا ا 00 اذ ا دك تاقو هديب تذذحأو فاد يبأ ىلا تقع كد 5 اءاف
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 هبف ايام هنظ ا نيكد الا عم يربخ .ىلع در 3 ةيداز تار ل دع اني كب لاق ين

 يب حد نب لع (كارال ريس ا كحاب لا «ومرلا كقامع يأس مناف رح

 0 هقيدص نا مصتعملا ههاعات اديدش [راكا ءاقلا ل ف داود فأن ا يدح
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 مراح ةطعلا كلت هريغصتل 0 هناكو يبغلا أمق يتلا يطعن

 مقامقلا كال هللا دعو كورس و 2# جرشحو يدع هاصوأ كلذدب
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 ضنا ىلا مهذعن موقلا نم رظالا طظحالتا 1 و ودعلا ىلع مدا نو تل رظن تاؤدحالاتو فرشأ و

 لي ال 00 راوف قرذملا يف ردإبأ ال هلوتو سانلا نيد للدش يذلا لصيفلاو ن نا رمسعلا 0

 مدحعاتساو اوكردب او.عاتسو * يي“ 0 هةءطدلا ل اسعرل 27 و مميءاح نو اىنكلو 1 كد

 نيذاربلا باصات وملا مهءاتساو * ةبهاس لك ارشبو انالع ىج
 هلظاو يارس لع تبا دقلو هو ا رم ب را ةدشل ١ كر اوف ح 2 ه ريغشم يا ةضصاسو

 هيف بيعالام 1 اك امام 8 لانأ يت> كلذك را ملا لظأو ىواعلا ىلع لالا تنبأ ىبمدالا لاق

 ص ىوطلاو أف 0 ال ىأ ابأ رمش 6 فا ام !«بقوذأ الذاموبلا ىلع قا هنأ 1 هلممو ىلع

 ا لاق ىرهولا نيرا هع لإ 2 ) 0 فاو ) نط اك ىواط و نايط كر لاش ناعللا

 ةركع لوو ملسو 4 اع هللا قلك يي دلال لاق ة ةشئاع نا 6 لاق 2 6 0
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 لك اللا 6 4ب لانأ قد 3” 50 5 ىواطلا ىلع تينادقإو

 نب اىلع 00 6ر 52-5 الا 5 رلكذأ تدبحاق 1 يا معا 0-5 _ سو ه.طع هللا ىلد لاقف

 ةردنع لأ ةدسع يف او يبا عالا نذل ءاتدبح نب د# نع ير ا وب ا ناماس

 ش ل ة> هل لاق ةس لفن يف مهريخ ناك فل رعد هموق 5 نأ ةراعا بيكا ةقأ ن ةوخا هل نآك

 , دلو رومحار ا ددعتم م 1 0 ا ز و اذاذ ءاقع ىلع 4 رم م نكالأ لد كانهم ا لاَ

 ناشام ل.:>اب هإ لاَ مواع 1 3 م تح مع دوق قل مير 0 _ فيلاب هنطل برضا ا

 ةرتنع كلذ ىفلاقف نجلا رهظف هب رف ءرهم نطب ىلا فيسلابهوخأ يوهافنإالا نم ارحت اردختم كرهم
 0 0 _ 1 د
 0 ماد وطاواردختب # مرهملام اا ىفا

 ريخ ةدشب هايشلا رثإ * ىلعدياولالاغياب مكلا

 هد.صق ةرينع لوش كلذ ىفأ نورخا هاهوهموق نه رش هطالتساف لاق ةديصق ىهو

 يدطا 520 عج رك 2 ي وطلاب هليع راداب الأ

 نأ رضا ن ع يبا كا لاق يع 06 5 ( 0 كْدَع 5 1 هءالب أ مف 9 ددعبا ةليوط ىو

 كل عاش اذ امف ل و ال لاق اهدشأو بر ءلا ا ا 2 و لاق ىدع ميطا نع ورم

 الو امزد> لا تنل رباذا مححأو 0 اك ا 0 0 لاق نسال اذ_ه

 ريطإ ةائاطأ ةبرمضلا 1 نامل فيضلا 1 0 0 4: . ل 9 الا | اءصاوو# 8

 ا د الا ريردلا كش نب اولا لإ زن اح( راك ( هلكقأ اف هءاع ىف 1 عادشلا باق اط

 مزاح سراف فلا انك لاق مكب ر> يف ماك فيك ةئيط لل باطخلا نب رمع لاق لاق ةبش نب رمح

 ةرتنع انسراف ناكو هيدعأ 0 وان عز نأسف ناكلاق كلذ نوكي فيكو لاق

 | الودريشتسل نكن از 1 عيبرلا انيف ناكو جحا اذ مجحمو لمح اذا لمحت انكف

 ) 0 ( تفدصر علاقف كل 1 5 5 رعشا نأ | ف درولا 3 حن هور انف ناكو هفلام

 ظ لضفملا نع يلا سعال نبا نع بيبح نب دمت لاق لاق 5 ديمو اد لق ناماس نب ىلع

 ا
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 ةرسعل وشن كالذيفو لويساب نيلاو لا آو ي دعس || ريمع نب ك.اسلاو ةبدب ا ىيديربشلا

 ليضت ما ما ىمحأو ىرطش نا ايصخم نسدع رااح 3 و سمح ! يا

 كو مه ند 0 50 تنفلا ع تظدحالتو 3520 لا اذاو

 ننبلا يبرضدف يآ لا 101 ١و يرطَخ للا سدع م 0 م يأ نا لوقي |

 يتلا م ةديصقلا هك اة يانغ ينغي ال وهو مهم هلاخو هم ٠ ل ف ردا

 ور وا لاق ءاربغلاو سد >ااد بارو 2 اطاق ت ابالا هدهو أمهف 0 ناذللا ناتيبلا املا فاض

 فت وف مع ود مهيلطو نك وس 0 ريهز تب سد م مملعو مك يف سيع وم تع يلا دشللا

 0 رهو نب ندق .ن ناكو امد بتل 0 قالا نع ةرنع يعاشم ل د نم هك مقطو ةريدع م طا

 نسنف ناكو ءادوسلا نإ اللا نسال 2 1 3 6 نيح لاف دئموب َةسع 7 ةعاشك م ا

 يتلا هبديصق هب ضرع لاذ لاقام ةريدع غأ ءاف الوكأ |

 كوم
 لزم فوتْللاض رع 0 *  ىتب اك فوللا ينفو تك

 لولا نساك قلص ١ 1 1 نانا
 لقأ منا توماس ورعا قإ ©" ىملعاو كابا ال كءاج ينتاذ

 لزيملا "كتف .اولز اذا دي تلثمب لع وأ هيلا #

 ري ا "ان و هت 2 ا

 ليخلاو

 اوك قيصتملا ف د01

 0 3 371 0-5 كدر

 لولا ليعرلاب نككوا الو ىسر

 اوءحاتس ناوزر ا وقحلينأ

 ا 6 هوجحولا ةمهاس ليخلاو

 هلظأو يوطلا لعب! دقلو

 ان

 نب

2# 

4# 

 د يننأ سرا وفلاو ملعت

4# 

#* 

# 

 كر كنض: اوقلي ناود دشا

 له وحسم ل رشو ناس

 0 لظنحلا 2 ضاق ارق 0
 0 لان لَه بف هؤع بت لح "3 1( ها تاسالا ةعازألا يف تنغ لماكللا ن نه هضو مع :

 و فااتملاو هراكملا نم. ناسنالل ضرعام فوتحلا س بلا ينأو عا نباو يءاثطا ةياور ند

 'ىأ كا اهل ليصوب كلذ ل ها ىف ال 2 مه نا

 بمئااويتروص ل 0 تءاكلالا4 2 تق و ) ةننملا نا لوش قيضلا كنضلاو ةيهيشلا ا ه.لغفحا

 تعمشس |اذاة عاجلا ةييتكلاو تدك تمححأو داصلاحتفن ًاضيأ لصنم لاقيو فيدلإ لستلاو لس

 | نب ماهو ريمع يلا نب ريمعو مزاخ نب هللا دبع نييمالسالا نءو مالسالا يف ىلو دق مرضخهنا
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 فوزيم وعر م رفصت * ضرع نعءالحتلاةئمطلا نمطأدق

 هنأ لقو رصنلا ىر#م يف قاطم كوالا لفل نم هلو -ةيولع' قاششلاو كوالا تانلا يف قخ

 نه فورذم هلوق يملا نإ لوحتمنءوهو حرس نبال هنإ لاش يطسواب لمر ايفو مهارب 0

 مويلالبق كنفاذ نأ وا هلوقو لصتي داك, رطق وهو افرذ ا فرذب تفرذ لاش هنتنع تفرذ

 ىجاس هركشي مل كلذ لبق افورعم نك وا هنال كنم قافشالاو راخلا اذه 11

 وهف كاذك ناك اذاو ةفرط هن اا نو رطل لت لك ما بلا يحاشلاو امك اس نييلا

 فوكعمو ةرم كعل 0 قاع يأ داع م ميد ا را ىلع اءشن تقلا ىتللحي هنعأ 5 أ

 مهشلاو جورسلالئاحرلاوليخلا تالاوطلاو ةفوعرس ادحاو عارسلا 8 و هيلع بفكعي

 هيف لات يذثملاو ريسلا نم عع ةفرطنلاو اضنا ةداسلاو مارك || ف.راطغلاو فنآلا عافترا

 هريسغ لاقو فرحو قش نع يا ضرع نع ةئمطلا عساو ل حام نائس لاق. ةعساولا ءالحالاو

 ىعلا.نباان يم ىنثدخ لاق ديرد نب نيشعا نبءاد ( ينو ) هلتقأ نيح اضاع هضرتعا

 را هلل نع ا 1 دح ةاكشأ ىلكلا ىا<لاق' لاق ةدتق نبأ نع 000 مهاربا 0

 ةكلا بسف + ردي كال ناك هع ان نا لوم نه تدم ةيرقوادادش ن7 نب 2ع

 تناكو ةيبز اه لاقي ءادوس ةما كمان ا كلذ 0 دغإ ا هاعدا اناو لاق ا نودا

 كيمع ا 2 ةوذخا ةرتنعل قلك هو ديه: بسأ ا 0 دو ممم م لكَو 08 .اهايللا ع برعلا

 اوقاتساو مم ءاوياصإل نعد يف 1 00 ب رعلا احا صا نا ءانأ ة 2 "2 يب ءاعدأ باس ناكو

 لاو ةريضعاب 0 هل لاقف م 78 5 1 2 دعو مودم مع مه ولا ف مه وقحلف ن ١ و.بعلا موعبتت البأ

 لوط وهون كل 2 0 1 لانك رعأاو تالخلا نحمي انا كلا نيالا دملا ةرتع
2 

 حا هدودا 2 ةردك رحم *يرال كد نيحطا أ

 * هرفسم تادراولاو *

 ” كاذأ ت0 ىحو ) هبسن هب قللأو كلذ دعب 4 ءاعداف ًائسح .الاتق ذئموي لتاقو
 ًابيصأ كل مسقن ال ةرتنمل اولاق ةمسقلا اودار اي د اوباضإف 0 ع نا اذه يف
 مك ود لاقو هةر ىط مولع ترك مه بطلا ل )الط بع كنال انس امصنأ لس

 ركلا كيه ملا ن 5 1 افق 2 :ءاب 4 2 ه4( لاَمِق ل 000 0 2 هد لع مكناف موقلا

 لوق لعحو ملا ةقتساوز 5 ل 1

 0001 للك 6 هزاع نحلل

 رمي ناب فافذ>و ةسز 1 2-2( ا مهو 0 ةرينعو ءاكلا 6 لاق ت امبالا

 برمعلا ا نال نيسو حاضيا ىللا جات ادي هنا مهو برعأأ 20 داو هلوف 0

 الا طعم ينا 0 هيقع نإ ماشهو يحلل نإ ك.ءاسو با. 4 ري“ و ةيدب نإ فافخو ةرسضع



 دايس تن ثتنيرج ية ل

 ينور .ةولا

0 
 ويب بطسسم د ام ويس ميلا ل سيما ا سة ملل

 فاد اذ .رل نإ هيداهرح نياك دو نر ل نم ملا مر
 يطعسولا ىريف قلطملا لوالا لبقثلا ن 0 ا رك ذو يطسو ب ليفت فيقح |

 نال ناو ىطسولا' لش ينان زر نإال هيف نا شدح زك ذو هسنحت مأو 1 كادت هف ناو

 قلع دنس نم نللو كلاي كش ٠ 1 ار ناك 1 لق ناثلا,تيلايف ترد
 هتهيرط الو هن ركش ملو كلامل ءانغ هيف نآ اسناد 04 ٠

: -_ 

 6-53 هرايخا نم ”ىسو ةيسسلو هرئثدع 0 عج

 داوقن. ةيواعم نب ورمت نب تادش ا رع لقو دادش ناو وك نا ليقو دادش نب ةرثثع وه

 نب ضيغب نب سع نب ةعبطق نب ىلاغ نت كلام-نن فروع نب موز ليقو ةعمر نب موزخم نأ 1
 كلذو (؟) ءاحافلاةرتنع هللاش, بقل هلو رمضم نب ناليع نب سيق نب دعس نب نافطغ نب ثيرلا | 4 0 ا

 4م د هن وذا اوناكو دان ريع ند كينع دلو اهل ناكو ة هز ظ لاق ها 1 صاح 1 ا 4.ةهش ققشتلا

 ناف ءاماللا ىف كيعدسا كلَد لمه برر كا ةيدساب قآل ٍ هب ف رتعأ منة سم اق هان ناك دقو |
|| 

 دعوا نرد لاق نكح ىوحدللا نام 21 ىلع ) قرح 1 ( ادلع: ىلا ار 4 تف حلا

 الاق يفاسشلا ور<ك وا كلذ 5 كيعس ونا لاق تبديح نإ 0 نع ىرذملا نيسحلا نب قس

 ند بضخق يمض ن ء يدوارب هنأ ت تااقو هيبأ ةأسعا هم اع تشرح هوبا 4.عدب نا ليف ةرئنع 0

 أملف هع هتفكو ل أع هيلع تق وف تفيسلاب هيريكو 7 ريم ١ م هبرسضو ايد ع كلذ

 ةسمع ناقد ف 4لدوس ليقو ةيمس | ممسأ نك - كب حا اركلا 0 هنام تاَر

 ب

 سمس“ عمك

 فورعم مو.لالبق كيف اذناوأ ه*فوردم نيعلا عم د(4)7ي سوما

 فو رطه نيعلا ياس نافسعا يبط 3 ينءاكت م تدص 0 ا أك

 د لك اكل ىو 3 ىدالح

 < يلام لاملاو دع دلتا

 تفيعارشلات الوعلان 22 ل ١ اذ قالب ىش
 فيراطغلا مثلا اهمده اناا »#

 فو 24 داّتعل مص 6 5

 فو رصم م ويلا نع كب اذع له

 اهلئاحر تان نفود نع رح

 ئرمتشلا هح رش ىذلا ةرتكناونديف دوت الف ةيالثلا تاسالاام|.كلذ فراح طال ة 3

 حح يذلا '“تدلاو: روك دملا نينقلا دبع ةيفل ف أ دجوب الو ةدينع ينأو يبمصالا ةياور نم

 ىف ءاور ىرابالا نبا نال روك ذملا سيقلا دسبعل هنأ حيحصلاو هناؤزد قف دديح ورال ةريخل هلا

 ةادش نت ةريتع نمو قردشجلا ع 7 ةمحر يف ناكلح نا :لاكو ١ هل يضلا نع تاياضفملا

 هاةفشلا ثدن اهب اويهذاعاوهب تناك ةحافلءاحافلا ةرتنعدل لاش ناكف حافأ رووهشملا سرافلا يسعلا

 ءاطان ةبهس يرمنتشلا ةياور ةيءس نم هلوق 5



 ٠ كاسر
 ٠ يتلا ا دم ا 111 تم د تاج د الطن ا زلنا نع الطمع. دخان هزم ٠> - 1091107091199 سلا - 277م نادل نحر سا دن ال جم دق تاه يوم حم هدا 3 ددحوص وتسمح 1.

 ناسرف مف ناكو ريع ايا وم مهراد ا عم ىنغ غ ناكو م64 دعس نب نافطغو نالع نبا

 ةليوطلا هن امص كلذ ف لاق مه نإ رامس مواعو 'ىط ىلع 1 تراغأ انلعال] مَ ءارعشو

 صارفنب سوش دبع نب صصأع نا درمعلا نإ دعا 0 د ةبانع 2 بوبأ ) ىنندحو (

 0 7 رصعا- 0 كلام ن 0 سا

 نيذلا ءافلخلا يفو ا هش مالسالاو ةيلهاجلا يف 0 -أو مالسالا ا مأش || كزني

 ع

 ناكو نيدودمملا ةياهاجلا ءأ رعش نم رم كَ ناليع ن -

 نيح ديلول ١) نب دلاخ ليخ ف د لا ود ن م 0 رح مه ر د

 مراص شاحلا طبار باب تررك * م_ىلع 0 هللا فرس لاق اذا

 ةديح هلي ,وط ه4 ةديصق ف هنع هللا نحت 5 الملل 34 1( يف لاقو

 انك هدعب انهدو لاذ لكفو + أو سفح 1 0

 أعل ف اددال نيتامهلا نكد نإ كود انو فا وه َى 6 ل

 ارو أيهسم انانح نوكري ذأ د مسهاوكو يل وقام 0 هللا

 4ع هللا ى در نافع ن نامع 2 لاقو

 رود عبكم الاو اكتمل الا د عج سم ن ١امع 0 رسدأق 0

 رشتس نيح الل رضقلا ةباهأ *# ةيسحتتف افرع تدمش اهلاخأ

 هنع هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع يف لاقو
 مولظم هللا كاداع م 00 ةتحااف ا

 د ا 0 مف 2 1 هللاو تااف باطخلا ن رمع ىف هي دييطف هايح 5020

 يأف طخضل اش ا ناح 0 ينال يناك | الا 0 هللا 1 20-5 مه 1 لاق 5 الا |

 مخ 2 تناكالا ك4عهس طق 0 6 كلمأ "لاو 4 ر# و ا

 ل 35 يد

 1-5 ةراتؤلا مالا ْن 5و 1

 لحش مل اهدوعو نؤشلا سرد 20 لع 0 رام ن* ةايع راداب

 لفلفلا تد فصلا اهرأ أعنا 0 06 اك ءابظلا رفع تاد.ةساف

 لكبهلا تاب ,لود> ير اهبل ىدم #3 هل ود ءالخ هب ماعنلا يشع

 لود و لزم كر 0 اذ و ني 4ب لاحنال ءو ل ل ص ودي

 ن٠"يث يف رعشلا اذه ا امو يربولا دادش نب ةرتنما قح-١ نع ىلع نب ىحي 0 مف ريا

 فاف> نب سقديعل رهشلا نأ دحأينأ ريغ 0 انيلا عشول هب ةياور نم هلعلو ةرتنع رعش نييواود ْ

 يلحعلا ي دمليع ل مساقلا فاد ين الءانغلاو(؟)هبف ث كقال 7 د ةرئاعأر ا تييلا نأ الا ىمجري لأ

 حي ةزنسعل دألا تدبلا نأ الا ,لا فاف> نب سدق ديل 1 هذه نأ هلوق ْ )١(

 اهدمينم 2ص نئنسه اوس
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 اقنعاف ميركلاءرملا ابصلا داقو * انابقناكنمبحلا اذهنسدقف

 امل ليقف هرمعب هيضا.الو ىلزنم لذضلا نأ يتالءا ىل بنك تلق هل ترس
 اهأ احف ةللالا كالت كف ضوحالاو املا بص نا هللا تييح 5 كنك نردكتو نيلو كل 2

 نم قراف دقف مغ نم هبام يجرفف كيلا هءيفش هللاو اناو اها لاقف نيعلا ريفكت صوحالا تفرعو

 تلغف هرعشل هئللذلو هئيرسستو هئدسنأ وَ ىوعو ت 000 ساسسسص 00

 اذ ودم الإ هش رند اقلتانك عووسلا ل1 :
3 

 | راش داك سمو ةليمح انحيعم ص وخحالا ن ناكدمم نب ناو لاق لاق اناهأ ضخ ينادحو

| 
 نوحدلالا ت تت ,رهذو سأ الا عا لغشف 0 نم نم 4ه> ولا لم مهد ماللغإ و املا راصف 0 اذا

 0 دق للخلاف مالغلا جا ر أ نا صودالا ىلا هل مح تراشاف نيب انع 21 نطاخو ى واوا ن

 مالغلا ىلا رظنلاب هءذل ر 11 ا مالغلاب ناكو لفاغتو صوحالا ىف 1 يرخ| لع ند 7 م 1

 تفاعل لق 0 الخ ناكو هيلا نرظنو اء راودا 7 ناك د للا مالغ ذا رظن و عامسلا عما '

 صوحالا بضغو جرخاف مالفلا جارخا رضح ن + ما 00 هما روهظو سلما ةبقاع |

 ناك اذه مهضعب اهل لاقو ةليمح نم ناكام ن ملا لعأ نمش كرا ملو مالغلا عم جرخو |

 ىراف يف هتباز يح هتملع دق كا 0 ام داو تلاقفهللا كمرك ١ كب نظلا١
ْ 
 نأ ا ىل وأ كا ع زعبا هناو كلذ لق اهحو هل تءارالو أ

 ذا ءارب هنم نمو كل نذذلا هيلا ت لا لها قرش اهلف هلثم ه 6 امل ىانإو هس ضربا '

 نم اذب دد>أ من و 0 كَ و كلذ م دل 00 ينص ىع يي ع قع لق ا

 د < هلو يل قت نأ ردع كيل ازه ملا ملع درف اعئصت ناو لا تيار يذلا

 يضرك اقبال اها ات يرسرده لع كلا الا كلذ لمفا "تلاك كتم نا ا نع ا

 نا املع مقاو صوحالا اهلأسو اهلاوم نم زئاحع الا كلذ ىلع اهيراو> نء ةدحاو ربظت 5
 ه روس ند ةيئغل

 بصنم كداؤف. يف تح فلاوس * تدنه ةلإمح نم راد رفقلابو

 تيشتمام ردن 1 كوبر دا + تةرهوأ ىو ال تناكو
 كءعرشم قاح تلد اال 57 يل عمدلا ير ةلسلا

 بعلم ىهامو ودب ذان حلا نه * ةدايز اهو ا نيعلا يرت

 ىناذ دو ىسفن ينيحيعتف هي ا 0 2 اهمعو هب ل دعا ناو هم 920 اهلام نس لاق

 ىف صودءالل اذه ل نمو 3ع ردك اذه ّك ثدحلا لاقو هيئلاو ةودللا ن 3 هع 0 ع .2 |

 ظ
 ظ

ّ 
 ساتحملا 0 ليليا! نيدو وهو ل اللا ديز نبا يف هلق يونذغلا ليفطل هن , دنع دلال 5 ؤ

 صرع ”يبط نب ثوغلا نب وره نب دوسأ كلور بقل نانو نان ىبدحأ اسر

 0 ا كلامو ريظعأ نإ: نع يف لئقلا رحتساو نك ُ ا ضاع قن 1

 سك لس دعس نب كلاموهو ةوافطلا وهو 5226 ارا ناخد ان امه لع كالذلو ناخدلا وه
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0 

 رهغ ن 7 لئابقلا هللا 6 هب نإ اهم ىجع دب ناك يدف وب

 0 تكلا ءاددق ا ا لع هيديعأ هللا لاقام د نس و ةليمحاب ا هللا كيع لاَشق

 طع امتدعأ دق: راغءص يغار سواحلاب 3 مماو دوعا ةبراح نعل تعد م * لامر الا نم

 هّف اوملع املا نسانلا نم رثك هسرك كلذلو بلقلا نتفب اما هناو نارك ان ل ا

 د..ع نب صاع نب ةفاذحخل رعشلا اذهو نيرورسم اوفرصناو اودغتف ءادغال اوفاخم هباحح ال لاقف

 ناك لاق نكي ضحعإ ينثدحو ( لاق ) نلطملا دبع هب جدع نس نب ىدع نب حيوع نب هللا

 ر#< رعشن هرعش هيثيو. اه رظ اسدا اعاش ايخس انعاش نايع نيورمع نكمل ديع وهو يح رعلا

 هد وهثوهبالك هةعمو هللاومو 2 اع 1 نك هعامج هممو 7-1 نوم مر اموب ج 7 رش كم -ص بحاص ناكو

 نيد و هش 2 يحرعلا يس عك 00 5 جراب هل لام كل كفئالعلا وح راو رس

 ماتلك هسو ةيإع مع م هلزعم لا ا يآ رع |١ هنئع ع ىلوملاهضمأف مالك ةيمأ ينبل ىلوم

 7 د غابف هلّدقفهحر أ 3 + |واعذف ما وهو ا اودكني نأ مه مأمن 0 نأ مه مق

 دقو ةئيدملا 0 هحونو ديصلا ةلاو هيلاومو ةناملغ همم جا 0 هلزنم نم جر هيلطق لعق ام

 ماقملا كارو اليل ةنيدملا نلخد ىدح هش رط ْق فدسصقبو 525 مصب كز ف هن دلع ع هسارفأ 3-8

 4 لس ا | و همهسو 4 3 دل طار دا ل الوم 0 ينغلال 00 7-15 هليمح 0 َّق

 21 و ا مدق هنأ اط ليقفهريخ تريخت اق 1 اعل هل 0 قيراط تى !اق المأ هناكع تلقا ألف

 هيلا اهوسرلا تلاقف نوعربالا فارقالاو ردك تاعالاو: كلزنم نم هل 2 00

 هلأماح ا صود>الا ناكو صر حالا كيلعف هش ام ىلا الكم نكي 3 را وح لازم يلزمه

 لقو ينع مك كااقات :. ناك يذلا ع 'صوخالاب ىل كَ لاَ ةليمج لزم ْى هنو هدب قرد يذل

 ذا هللا دبع نيب و كنيبام حاص ف كلانمدوم 0 رطل نا تلجأ نال مل أ كلذب انينغ دق هل ١

 الوسر يهم يهجح وف كلزحع مقا نأ تأ ذا 1 | يجنقع 0 نسل ا لاق قالا زك هلا أوان نام حاص

 مايلوم ضع صوخالا يل 4ءم تهد وو كلزيم دعل يلا لزات أ حل هلا ناف صوخحالا ل

 هلح ىلا هب ل روش لاق 0 راسو هراو> او ا 7 صوحالا هلأ

 اقذم ًابوشم الإ ةفلث لفن # اقلختافك ويلا للالتاقالا
 ا شا الا دولا ْق هتاعل انذإ ه4.دح رب زخسا بتا.ح ند امو

 اقلعع نه غم يحّشلل هاهم 0 دكا تايناغلالاصو سما

 ا دايو رد دقع لحب الا نغ # اًماعم نيدحلل باقلا اذه قاع

 يلا ن و رطأو ىضغأن علا ام !|قلض و #+ .هلا ع داؤفال الاه تاق اذا
 اقر الا كذدعلا اي كتناش »* ير اع أح قياسا ل اناعد

 يس سل سام راح حا صصص مص ب بيس مس سس



 ( نار

 كك هلمهو مكللا نعو * اناصكع كر ميركلايفاص

 كلذ لمي موقال تعدو اهدار ىلع امعضوف حرس نبا ةرفو لث٠ رعش ةرفوو ةغبصم بايشب تعدم

 لافك الاس جاورزوطيلابق * ادوات حاطباااطق ىثشم نيشمي

 ل الو ه4 ٌثدءاش تدل #7 ةييحح ثيدحلا ا | نم

 لان ردا ةفاللس قوق كساك + اهينءاذا انش رد نوكتو

 طايس ت6 قم ( ينل ليح وز يراوطانم امحراطي نه اهدنع هو نونغملا فرضت و اولذ دق |

 اهءانغوا,ةلخو اهقلخو اههح و نسحا ناك اق ئعاو يه ىسفس لاَقف ةليح ثيداحاب امون كانا ثدحم

 َسْؤَر لعتاعج و اهلع ةداقوللاهوي ةلي تلج طايسلاة كلذ اخ هن اراتسل ا ا ا
 قوف تءضصوو ةغصملا تانثلا عاونا نيمو نهزاحتا نمل دقانمااك ةلدتسم اروعش اهراوج

 ا تلاقو 5 رفعح نب هللا دع ىلا تهد>حوو ىلا عاوناب نوشزو ناحبتلا روعشلا
 ع

 هنرثع لاقنال ينذو يتلز لمتحي كدر كلو يتااسر نع لجي كردق ىاو تنا يلاب هيلع تلح
 ع .

 اذه ىلع هللا هبحوأام فرعي ملو كردق لهج نمل لبولاو ارصبم مكئايضبو ارهاق كردبو ارواخت
 5 3 هس >5 . :

 لقت و 0 هللأ أمهو يل ةلااولا كس لياح 28 منك ريغطدال لب ري ريغ صو مكل قالا ا

 1 .٠ . .٠ 5 1 3 و 1 . 2 7 - - 50
 نك اطرشن 0 نا كوعد لوسرلا قحو كلان تاتكلايو مديلع هرودصعدمو ل حش قا

 ريسع هب كلف الو هعص وم 0 ىلهُس نأ حاصل و قلك الا - الو كب اللا نحال كل هنايه

 ىلا بوكرلا ىلع تدك دق هللاو لوسرال لاقو اهزنم يف الآ ادحا تنال نا هلا كاد

 كلذ 2 رظنف م عدعل فرصؤو املا همم 3كم صدا ل ماب ا راص املق أماع قبرط

 نسحأ ظ اريثك اريح تدبوا 2 ةيليحاب لافق ةش نم عقوو هيت ف ةذابلا ةئمهلاو عرابلا نسحلا

 ْ نب هللا دبع ساخ ساجملا اذ_ه تايه كلو حطصي ليحل ليما نا ىد.ساي تااقف تعئص ام

 ىديسأب تاق ع كييعلا ريع تسادعو أماع مقا نيفص يرا وحلا تماقو ةسأو ع تماقو رفعح

 تفك 1 لاك كتعا
 كب 3

 يرحي الو روببال كولملا لتستك # مهلستو لوركلا ريخ بلوك

 هز رع .نم نّوللا ناس عا * هللمح كبل" الإ ة را

 ا يي يييييييسيسسهسسسس سس يسسسسس سيب ري بسس ل للا

 رمغلا دي_سلا كلذ فانم. دبعو # مشاه ريخلل مث جيححلا قاس

 ) جات 2 ناهد 54 )



 ا تا لاو : ربا اه 000 0 نأ لج تيحاو هسأر لعا مصل هرعش ةر ذو ذحتا 0

 دا - ش هفيفف

 00 ل 0 لا د خيشلا م اكف اعيح موقلا ت 55 يبر ةعاط يف

 2 00 مودع م 1ع بثوو متلشف مت :اذاخم يتم مكنا اجلا لها رقما لاق مث [فو ةيلع 3

 ١ مكيلع 0 000 مه ريغو قارعلا لهاليكاةعا ىلع متءاَعنادق 0 اودافت الو

 00 لد مكعيضوو مكشيرش ةداهشل لولو 0 0 مكماع هثراو وهام

 ا نكل هل ا 7-00 دباع دنع نوكيام رث 5 5 رشو مكعو#

 ف ديزيو بقا يحي تاوهشلا 0 3 ساومللل نم 1 كانا 1 3 نم 3 نال ريدلا ف

 00 اك 4 للدو شرفا « قو لاا رستو يارا يف حشو نسا سيو لقملا

 ' ةوزلا ع ديزيو هرصلوو هلقعو هباذ تام نمو يذرملا يربو هعامسأ دنع مكسفنا 0

 نمو املاع ناك هب كت نم لاومالا بلط نع نوفز-يف هعامتساب اضرو ةعانق رقفلا لها

 | ىلعدب ناعتسي الو 2 56 9 الو عفرأ ةلزنمال هنال الهاح ناك هقراف

 ا 00 هياع در ام ثدحللا ىلع ىهذ اذه ريغ 0 ا لجو دع امر ةداتع قفاطاعالا

 عقوو تلقام تيعوأ ةليمخ لاق مث هل ىلفلاب رقأو هس ن ىلع اطخلاب داع كو رت يقلك
 0 ارد انعاقلا قرفو انشا 1 يادار ةسسااناو لجأ تلاق ترك دام كشف نم

 تنغف قف

 قطني سيلامقاط:ة-ا امو اهافس * قرقرتملا ك٠ دراد مسر يفا
 قات دهعلا نع تذاك دق هيناغم # (١)رسحم ىعقاو عمج ىتالاثيحي

 قوعدت انك رك مل هب * لزتمو .ءاشعلا دعب انل ماقم

 درفت هاو“ # 1 ل ناك نسحاف

 0 هلا الو اذه لزال هللاوال لآ | دهاعم هيف لوي اذه لمآ هللاو نيح خبشلا لاقف
 الو ءانغلا نم سأيلا ىلع انتعامح قرفي ما يذلا ديلا لاقو هعم سانلا ماقو ماق مث قا فلاخ
 اسارب تسدلو اموب ةليمح تساح هللا دبع وبا لاقو ةلرمحاب هللا ةحرو كيلع مالسو هتايضذ دود>

 8 دق عاصلا حبش ناكو حر 0 نا موقلا يف ناكو كلذ نود سس 37 اهد - 0 تيس ءلاو جت ِوَط

 م هتءاص حبق ن . ىزلا ل000 ٠ ؟ةلاقلا مضوو هما فقكو ةبكلا بوو ىل لع تربد

 لعو ةساع ةدرب اهشاع ىلعو ليوطلا سن ربا اهس سار ىل 0 و دوحلاب تن رص و تصقرو “1 .هح تقف

 3 3 . 0 ع . 32 . 2 | ١

 دوع مهم دحاو لك دب فو كلامو ةشئاع نباو ضي رغل و ديعمو صخري حرس نبأ ماقو اطاثمأ موقلا
 اهمانع ع موقلا ىنعو ا اههقرو ه1 .هح بارض ىلع هب برسل

 برغم بيش عق وو راغملا العو 2+ بم دي م هيل و باشلا بهذ

 2 ءاعل نارد>طا كن دعلو م ندر تاساغلاو يلو

 بريل ثم كربخم ملو اقح * براحي ةلاق» لوقأ ىفا

 نوما هأ 50 2 - 5 رست ن طاو 0309



 + "ا | للا كا 27 7 . توك هلم ميم 76

 1 0 30-5 ةديحت ا 24 هيد
 ِ 0 ل 34 هن ديجرب - هع 3 5

 0م ارا
 110 1و را طا 31 ص حج كخ تت

 1 ع 2 ع 1 ع ع 1 97 8

 || يناف جلا ىف اهابا ةعييس تنذاتسا جلا ناوا ناك املفهنسلا كلت يف ةحراخ اهنا هل تلاقو ناك ام ْ

 ' ىراج تل عاود ا كلت هل تاق مالا الا ةحيح تددح دق اط لاقو اهلع |

 || يناق 3 نا كلذو ًامغو ادك تع ىل نذأت 00 نا و ريغلا كالذو تنل روزا د رع كال يناكونو

 مل لاق واي 3 506 أه وا كلذ أ 0 او ف كر د 1 توا ناف تو أ روضحل ن 5

 0 نا 5 كاذب رسل مأق اه ربح قرعل ةئيدملا ر يع 3 اه 2 اه ملم

 افا كادؤهللا يناع> ةعي 8 6 تت | ا .اكع ت رسم و 4 د أمم 0 1 00 هيلا قوس دقو هلي 0

 8 ىهع افَت ار املاك كبح اور ازعو هللامح ت تلاق د ىنيعمسأف ف رمك رعشلا كن وص يف قررخاول

 1 را ا 5 لعد ءا تلاق م اهلقع اهىلا ا ءاملا اههجو ىلع شر يح عادا عا

 1 2 1 ع ظ اك ىف

 ' ع 1 معمار يو ةئيدملاب تع 2 11 5 افا يععم 0 2 58 تحر 33 6 ” املع يشغي 5م

 يل تلاع توصلا دع نانا 0 0 امل 32 ءاع تماقأو 0 3 0 يد 2 ل تلاَمو 1

 ظ اهنهف يدب هاه تلاق هسضاخ انؤص كيل نأ

 ْ ىدعر و يبا نااو »# ىناصاوت نأ ةحيباملا تبا

 1 ىنش اهسها قفاوت مام * اهتيزو انذلا ف رخال
1 : 31 3 

 ْ نيمشلا نه نرق وأ رديلاك دع ترس. اذا اممع ىل ريصال

 ظ نيسالاو ” رافال كاع < ام رظنذنع كدازق ك2
 )| نم نسا هلياو.هناف رمع لاقفهتعمد "يع لك ىلع اذه تمدقل رع رعش لوآلا نا الوا ةعيلا تلال ا

 ا الاق ام ىلع كلذ نأ ىرمعل يبا اهل لاق ىمع تلاق هللاو تقدص هلمح تلاق الفرعشلا اماف كلذ

 1 3 : ريخأ 0 ىف ع الثمو ا ناصف و | ةدار . يحاعرو 9 ها ..ج نكن رعشلا اذه 0 2 0

 ا ارتااعو ال ا 0 كالراب 1 عنو تدعق ةليَح نا يف ذاب لاق ءانلا ل 0

 تلاقف سانا ا ىح كلذ تاعذق ىنلخم ةلع يض عاف بابلات رع نه لكف تانلا دنا

 1 تاأاّقو اه<راود> صا اهعءاحف حوطسلا تّالاتما 06 ةعامج عيل رك عد ىل العلا ل اودع ةليعح

 تلاق ندير اميرهظاف ل الا ل كر د 2 قع م ير ١ 6 لع كما يداع كر يلدساي ابل.

 1 َتلاَقَق ةاوأ ند برشف ق وسلا مهأ ت ءعدف ءاملا ساتلا يق 1 را 5 :ثاواز 15 : كاك املق ى ماحأ |

 ا لح أه ولع ال و نادلا 0 قى قي 18 برش الا 1 0 كح ةارصاو لدحر 1 50

 1 5 كل ع
 | لذ نيب ٠ 2 رشف أهم راو> صاو راكلا حوارملاو ل ايدانملا يراوحلا مهنؤر لك ماقول

 فىعا ل ىعراو قعر :ةأ ا يعانم 2 تار د ا ! ممل ت تلاقمت 0 ةيراح ر شك 5 رمدنع 31 |

 : 35 اما ا تيار دقو ىل كح اص الا ىعمنب سالو لجا"تر هد دقو كلذ بيس

 ١ كا ورح | ل لاقو 20 تي هللأ كقفو و ميم 2م موق لأ 2 ير 5 يش هلم ىنقحاي نا ةهأ 0 كلا

 أ أ بز لك و ةعاش تا : لق هب ري وذ مهنم خيش لاقو ءانغلا ىف كيلعج رحال لب

 اواسناو ىلوقل ن نال ودا معار قه فقد هالو مولر قف مولع ضرتعا كو توكل ميدل اب

 ٌْ 0 هءاع ساو "لاذ ىفلاخ نهو هقفو“ هللاق ىلوق لق نت يمالك ءاضقنا تقى اوف الو



 ١)4ن (

 0 لق دا سحال و 06 تانيا ناي 8 | 0 ُك لاقو يفا نو 0 تدب ىلا

 لب لاق اندم كل ى هللا كك 3 كلل ده رب ه4هعو هللا 5 00 0 ل | ماه 0 | انا ظ

 51 ام 0 ع اع هللأ ص ل كعل يي و 5 كا لك , الاع 6 او 00 ل ف تلاق كنأ الأ

 دل 2 0 ناكف 4| 0 تهدي هتف 2 رمد 7-0-5 دخلو 1 وك وهف توصلا

 مغلاو بركلا ند ةدبق تيكا تح رف ىل لاقث تب اروا دل ىلا ل ماقو 000

. 
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 86 ا اا انيدوعلا تي -_-_ ينوي تيب مو ميو يس ملا ان لثع م

 تااق يد ا ا د مسخاو ءانغلا ا لح قا 0ك م ناكورط ا مضناو ساو نا

 لاَتو ءان هاا ءا ١ و عدلا يتدشاف 0 امو مهاربال تقف يم

 اك رطل 0010 00 ةفاع تا د 2

 امضراو 0 تاتا نب 00 ترز 0 نمو

 6 ال انا اذا اًذحاو د اهراد ا اذا توما

 اهوا يللا تنك + نع ينام نأ وا هتقاف
 ىلع ىلإ 0نابضقباب اعد رضوةبر طالا ديدع ددمو عطف اذا 3 كك نسخ عش ده يتم لاق ْ

 ا طف ايخيسناس 3 يد م ندللا 0 م 1 نا لاو مايالا تضم ق 00 : نوط |

 ى اع علط ذأ سا اح ًاموي انأ انيبف اسوي لاجو دواد توص , 30 20

 توص قشعفف 00 لاق امو ت يا 5 ىديعل كالا الأ ل لاَ را 6م 66 هارإ

 ىلع هيف ينفقو دقو تفل وصلا 1 11 اذه انما ُّى لف ا لع 2 ]او كالد 7-2 تا ها هدس ١

5 1 
 الب 0 2 هلا توصل اع حعمسسق لد 1 2 طاش 0 رصخحو سوت نع 1 نل | م ين ١

 ااه ءااذ 5
 7 ا 7 م علا لاق ندللا نم طا ايسؤ 0 تبعي نر ف 0 وصلا دل كالذ ىلءف ل تاطقا 8

ٍ 1 . 
 هب 201 0 غلب 5 هو م رو 1 3 2 هلئاق لاقأم ند و د ىع 5 نسحاو 1 5-5

»2 

 دنع دلو 0ك هع د توعد معل ل لاق َ ر«اهرصناف 0 ذأ 1 نم 00 هرج 9 0 زل

 ع

 و هلا مف قا ا رودا هل لاقي | بح وم أعم غلب 2 5 مقل 1 ةأر ل نا بت ردح اة ٠ عر : 1

 م عجرأ ن نكلو ةيطخ كاي ىعيم نأ لس 0 انعم 5 امل 08 لات دك وو 2 ىنايطخو لحأ ل 0

 أمق مث 0000 كن , دملاب مو عجرف ا.طاخ 2

 اهنارل اة عبس ىمست 0 ةقارع تا 2
2 
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 اهفيل 5 هدود>و عام نس كد عمسأم همححأت 5 اف وعشت 8 ىنغل نا ط أف هل. ثان يبا 2

 اهقتّوصلا 0 ا” وَةلِم يلا نأ اكل بالطت تناك ن نم هبايلا وم صعا ىلا 4> دوام كلذ عقوه نس

 | منعت و ةعيبس ىلا يجر نأ ىرأ لاق رمع كلذ ىار اماف هب ترههو تقدح يأ هايا ام> راطف

 . تم ةلاسرلا امملعأَو اع تاحر 0 6 1 كادف هللا للا يناء> د تلا 0 0 00 نه
٠. 1 

3 

 كانتا تت ا اة قالا تا 0 ها تت مح حتما دق 7 سك ل كح مس عيب هفصص ده هتك تو تعدم قل بد حم م

 ا هّتملعأف رم لوس رتداعم رعشااو ءانغلا نحل !ناونرت مو احرف توع - نأ"؟تداكلا 0
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002 
 2_2 2222222222 2اس لاا يبس يبا

 اهراطوا كلسان ضف و * اهراصعاو ادنه تر

 اهرارسا ةضمار يعراو 0 ي وهلا 0 ةمار حنمتل

 اهراوز 2 عا ا د ادَح اهرزت اذا

 تلاقمت كال 000 هدودح 6 توصلا 56 نسح كل أ ع 0 : مهدلا ىلع ةقال ت1 نعاي هلم 4 تالاَقذ

 انذخف اذحلا و١ خط اماه ةمالسو يامل

 0 رحاب 0 د3 2 ع ع 0 8

 درمصمد 0 ِس 7 نح ام لم 00 : 00

 دع الَو ىلهي دسح ىلو .#* .يوهلا اعذع 0 ىلو

 0 0 1 ىسفْني اهل تااقق ةديلخ ىلع ىف تانقا َّ * اه ؤانغ نيستا

 ٠ 7 "| أعم 2 ١> يروا أ 3 /

 تاعم نم ىلدم رح ُُق امو » الهح ىملا 2 ىمولت تدع

 بارتقا ىلع نيلصاوتم يوه * كش ربع ةداعملا 59 ا

 باوك 0 ند و د كفا قف ادو لا 2

 انعف اماه ةيسامثلاو ةليقءل تلاق م ادح نسح اهحاب وهو تنغام اهنه نسدحتشاف

 مرصناف ليحل | ٌكدو 0 0 تعءطقو #2 مرت>ا م ريغ ّى مويلا سيلا تو

 مدن نعم د عرق شاو ةلاقم د عطب نهو نيحشاكلا 2 || ا

 دحاو و نعفداف نينتف نيتاه شعلا ةذلو ةليلب و ةعرفل تلاق 5

 30 5 0 قس ي ف ل # ىوطان مداّوَ 0 ل ير 9

 مسقد الا دنع كال 58 * هلَذ كدعب تفقاضص ام مقاف اف

 6 ع 52 0 لاو اعمل 0 2 00 0 نيك 0 تااق

3 
 3 هل كرت ملو هيتاقع * اهل 1 هيايع 0 5-5

 سلجم ءير اق هنطو لا ا | لك داعو سلجلا يضقناو اونغف ةعامجال تلاق مث كلذ نسحتساف |

 ينام نسا تلك 0 ث ل م نم نسحأ عج الو
 ىنون لزم ةامق 0 هلع ةيظاوملاو ءانغلا كبا بلط يف نيس ناك تلاقأ ءدعا تت رموأ

 لعق ناك 6 ههحوب انيلع ليش م و لع 1 مومغم نزح 0 وهو فرصناف تبناكلا د نأ ظ

| 
 سلحلا كلذ نمتقو تيضف اهركم ىل نآكو لاذ هلع تحمل انك
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 يت تاج دوس هل جوع ا ع و او تسوس ب را 171 ب رج لكن فن سب ني هنزخ جت دج يتجمد بص ورح تمم دموعك اح >

 هاما كل ١ ل < 11و * المأ ومكفلمأ تنك دق
 هاهج يوعزرافي اقترح حزف# فاخ م ا ادب يح

 ل تئافب سلو انجح * ادهأ داع ىفلإ بقل

 هلهاالخناو دومءلاافقو * اموقعب نمو 0

 مئاماماي, لمحأ لاق كماظع ةقدو كنسربكل مويلا كلج انأ جبيل تلاق ثدبزي ابأ اي لاو ندح تلق
 انغف ا الف عج اماه ىدصلا ةكونو دوق در] تلق

 قط ةلوكي | ءولؤلا + حلت الق تارك ذي ا

 ةرجاه لاو الو سؤب * 0 مل ةيط اهكسم

 قاعت امو الاقرا“ لق رنا امن عارس 0 تاقدق

 قلاش يوجب ميدرومو * نناقئرأ قو يدحاصاب

 يف نوقفتم مكناف نيك ' وص اعيمج اونأه هللا ةيهو ةمحرو دنفل كاف مْ 0 ةليمح تلاق

 اوتنف اوعقدناف ناللالاو تاوصالا

 قوشتو ةران ين عماول * قورب قيقملاوحم نم كقاشأ

 قوس نوحاورأ ىلا يحورو 5 ررب ىراؤج ىوهأ ال يبلامو

 قوش ءاسنلا لك لع لذو *© ةحالمو قئاف كام نط

 ا لاق ككاءاش نمو 0٠0) ند ف عوام لع تاو ىزاوجت لاقف ارضا رب نو
 اهع هذخا توص هيف ديعملو ينعالا رعشب ةليمح تنغ َّ قدر

 ارفف نس ١ كو "انطق ارا ئننمأو .داعس كن
 اعلصلاو بيشلاالا تداولا َنم 58 ءدلاناكب اهو ب كسلا

 انحاولاو تاضوال انآ زج براز ,#© دام رم ترزق دقو قنب لوقت
 انيحاه ىآ ل ل فك + هيف“ ىث ىلا <ىث ناكو

 موقلا ف رصناف ساجلا تمطقو ىناثلامويلا يف اهمتخو سمالاب اهئادتبا نم ندر قا ع مف
 نبرضضف نولك يراولاتسلحاو ةراتس تب رمذف سانلا عمتجا ثلاثلا مويلا ناكاماف ن 0 ءاقاو

 ارض ىلع نبريغي نهو اهدوع ىلع تنغ َّ رادلا تزازيف ارثو نيسمح ىلع نبرضضف تبرضو

 رغشلا اذيع

 اهراعكممعي ملاموي دس نأو # ةرق كنيعل تناك تيفخ ناف

 اهراجن عيفرلامخضلاب ا ىفو * ةظاغرتل ضييلاتا رف
 0 را نم

 اهرارعو اهمنادشح ادناا ج #١ يرلا ةيمط )زا هضور د

 أه أَ بطرلال ادنملاا تدق وادكو * او راطتمئح اذا اف 8 نم ا

 ع
 هل

 يراوحالت لاق من 6 ةليحاب نا يسفمب لاؤو ١ هل | سفن و هيون ل 5 د ممم ربي 0 نيعا 0

 هناا سدي م مات لال كو |
 37 نددت ندتمق ف نعاب تااقو نممحف نمد |

 ال5 دلك دكت تهد ح تم صام ع ع مس ح معمممت صحت د وسع 2 ةيمصس» ع ع م مع هش عج موج مص جم ع اس ب 2 م
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 اله لقنز ان وجاد واس ديان 2 دةتتل طع تاج ع تنس دمشق

 ىسسعلا 2 رعشلا أونغف

 ميلا مادعب 00 ىَوُقأ #* هدهع مداش للط نه تدر

 ا _ىىلا انئاهاو نات ريثعل د اهلها علرت دقو را ا

 ليلي 2 احر كمر د عاق تك 6 7 نك نإ

 0 ضايح نم 0 د 36 0 كا اع تب رش

 تاه تلاقف ةروبنط نب عفان ىلع تابقأ مث مكحاورأ قافتا نم مكئانغب هيشأ ًاثش تءآرام تلاق
 ىلع عفداف ناسالا نسحابو رزاضقأا شهاب

 ع

 يبقا ناك ٠ مهلا يداسو د 0 تثدو يلد د

 مقأ مل تبلاو - 2 تفك | : طالبا ييءاموبتقنأ

 تاه كالاَمأن "2 تااق د توص ُِق تاج 1 دللأ اذه ف ع ن» و هللاو نسدح هل تلق

 0 كب اكريث انموي كب م>ا نأ تدرأ ي كلو مهرخ | ةقيط ىف كنال ك 2 ما يناف

 داو بهدمو ا هه رط ىف أديعم هو 0 كل هق رطك هطسوو هر 0 قا

 ارارقا مهلك موقلا 00 ركماف ا نك لوقأ قطا 0 الا 0 0 18 0 ظ الا كلد عفدب.ال |

 ا 000 ىئعلس ٍتبرق نمو د 0 ا ص 08 تا نإ ودع

 اعاو ه4.م ا 6 اكو *22ةلنم 8 ا 00 ده #
06 

 اندم تنك نورا راو 00 ذعلا ساملا“# لوقا

 ايضقت 6 > لصولا كَ تح كوئطقو 0 00 ودعلا تا | كا 7

 ا ىانتلا 4 فرص و سلما تعطقو هل | انمدو نإ ماد دوق كالاماب كيوص تل هلي تااق (

 تامه را لاق معن :اادع نأ تأ 2 : وطل تاذقف أهيم م موق 00 3 مويلا ناك الف مهصا وخلا

 نيتقبط مهفصةليج نأ ماج نبا( ينريأف ) كلذب ىض 8 1 اس وط 0 لول مولاي ا

 ةياتلاوهباه او حرس ن.الىلوالاةعرقلا ا مل 0 أو 2 ناو 3 ادكأو سا )ا

 ىنغت هباحضصاو سسوط ًادتاف هءاحاو سرواطلأ .

 بسلا ةعاو دوح قول 2 > قرط ىلداعو لل كاطقو

 نهذذلا ةروصأ لات لك رإ 2 ها -لالطا لا دا

 تل 2م ًاضايد | 0 د هل: زغم دي يداْؤُف تداَص

 ىنغف عفداف ديزي ا انآ ا 5 لاكن تااق 2 ميعنل 6 ع ابا 8 دلعأو ا هلم 0

 6 .ثوو 5 خلا صرحد س وماقلا 2 لاق ع صض ر> د يف 2 اذه د رفمنيض ر كذا هلوق 1

 ظ تلا هل ف 5 اهانو ن 1
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 ىنغف تاه ديعماي تلاق مثهيف عربو هنم كلذ نسحتساف
 لقعاف تم نعزنا يلام سبحأو 3 هتاحولا 0 000

 لزنم كرار وأ مصخ د نا عك لحا مل دهعاا متادلا ةلزخلا قلو

 0 مث فك يأ ر ظناف كني * ا اذا 0 عطقتسس

 ١ نبأاب تاه تلاق مل 3 قو نب نمل ر ءلا اذه * ءانغلاو رعشل | || رابشحا تا 00 ا 2 هلمءح تاق

 اك اع كبار ىكلو ءةبضلا ف نحن يدان .الهج الو كب .ةيساس.ك رخؤأ مل يناف زرح

 ينغف 2 00 3 1 ثرح كتامجف اه دعأو ايم ل

 هل١ءاهفرطلا قيس اعمد تدرداف * داع 0 كك علرب كفن

 كسار تالا 2 ا 11 8 ريقتم نطي وأ ءاجورلا ةلئاس
 ل لءاش وهف 5 امويب قاب تم # ةدم توحال نأ آلا تول وه

 لاق أديعم ىد أ نا تديحا لاق كلذ 1 ا هلا ف كلا 33 فل < تاطخلا اني هلضح ت اقف

 ى
 3 8 تاللعلا ىل وماي تاه صب رغلل تلاق 3 * تدل م 53000 هللاو كيعم

 5 : تلا ذاو * خئاش 0 ىلوح يتوخإ ذاو

 ل دقف ناوهلاب ير.عا اراع * دري نمو ناولاب ارارع تدار ا

 أ كعضوم الا كانيضوام هللاو ضيرعتلاب كءانغ تدسفا ذا نسم ملو ساشنب ورمت يا لي تاق
 آل ةرفرعو ءوددصأ ءالوطا سا عاما نع تلثقأ ل كاتعاد مف كظح نم كانصقن الو
 ال02 لو كل :ناكادق لاتف تا 2 سنك نا تاطخا دق هل: اواقوةنلع ' وقلا لبقأف هناكمب عنقيا

 ة_ثئاع نبا ىلع تايفا مث دعتال هل تلاقو هرذع تابقف رذتعاو | مون فرط ليقف ةليح ىلا ءاقو

 ناسح رعشب يناتق تاه 0 تاأاقف

 ل يسوم ههيلع * قاحو ينأب نيب ربق لاز الف

 لئاف لاق ام ريخ نم 2 * اروثم ًافوعو اناذو>- تاو

 لئاضتم عشاخ هنم نارا هبركلد نمنالوخاث رح ىب

 نك لايلالا يف نا نيبو © اناس كتيقل ول يني 1
 ١ ادحاو ٍَ وص ياش ءءء نأ 2 ا م عشان ع كلما مج ا أم ندسسح هلي تااق

 ظ 3 نو 0 توا اء.مح اعف

 يناوح عود »و. ل 0 قا »# يناصتلا لع موأب ندا الا

 باعم نك ٠2ه بحلا ىف امو 2 ايد 2507 وأ”تر 7

 تارتقا ىلع نيلسا وعم يوه 2 "لا ريع 5اس نم سل

 0 0 نه راسو دذئ فاقع ىفادو لأَن 2

 0 ا 0 م عا م ؤائغو دحاو هللاو م اوه ةليمج تااقؤ

 د 5
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 1 ماتسم تلت هج قل فك 5. ت0 ا + ا 7-7 جل هت 15010 لا ف 5 ا ل تا ف ا 7 تح ا تا تحتال تطل 21ه ع دست قط

 7-7 نم ىلع 0 ةعسر ين ا 0 لاو ءامقلل ا نأ 1 لرِ 5 ماجا تا ظ

 0 لع مهلك ل انيمس نرذلا موقلا مزدف 0 ينافهندملا 0 أهعم جرد الا 8 نع عامسال بح هيأق ىف

 1 ةنيدملاتمدق اماف ةئيدملاب اهعجت نم ربك | مح يف تجر 9: لع هذ نم ةعامج مهعمو جورخلا |

0 
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 0 ل هم ءاسنلاو لاح رلأ جرح واهم 0 تحرر 5 ن1 تاخ دفءاسألاو لاحرلا كر مهفارع ؟اواه ا

 مما قرشو امازعم تلدعد الق عم نيمداقلا ىلاوا 1 5 نورظ مهرودباوبأ ع اوفقوف ْ

 0 0 ذ نم فكتتسا امو نامل يانا اهنا مهناو>او مهبراقا ىلع ةكم لها لزنو مهلزانم ىلا |

 تالة لاح يفا هعمر ي ىلا نب عل تل ءانقلل تل مايا ةرمشنع اهمدقل يد املق ريغص 1 0 :

 تك ادداف ءاسنلاو 2-5 ف ارشالا رادلا 1 مودلا كلذل الا 0 0 اذاو كياحالو

 0 نمرحبلا فيداتالءاذا :

 بر ن - هل 20 ا ؟ ذدا الا

 ل تاع ا 3 تاهه

 ان نسلق ادا كلهأ ل اتحاو

 يرد اقيم

 إ

 ظ
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 ظ
 ظ ننف 01 0 دفو هنريع ع عزل ت 2 امأو

 ينطو نم ننل اكن تاو 3 0 تا 6 اذا

 نحش وذ مث انالكو ىنفومو * ايفقوه امو كانا

 ننسوذ نيدخلا ىلعاهنم عمدلاو * ةيكححإب يهو ايزثال انطوقو
 نيلاق كلا لوا تدرا اذ © ةسم ريغ قرهل لون
 نك جملا كرت ا 6 + اع واايد دا 31

 م نسا طق ءانع اومهشام نينا كالو اردهسام نجح نم موقلا حسو ءانلا 2
 ا و هبايث ىلععمدلا ىرج تح رمح نيع تعمدو مويلا كلذ يف توصلا كلذ اهئانغ

 م هب وص عفرو ينغإ عفدأف تاه ل2 حرس ني لع ت تاقا 7 ِّظَو هريغ الو ل ف كلذك 0

 كاقخد رمد

 اوط [ههل ال11 2 تاق ىلا تسلا ٠

 ارظنانوحت وه اذا.« هل مالسلاب يري أ
 ارمع يلوت تيزل #* ةفطالم يف ىلوقو

 اريخلا در 1 00 2

 | ححسم نب 0 تاق م هلم 6 هنأ لاهام ن لق -الأ اذه قى حرس 2 0

 | ينذف عفداف نام انا تاه

 يدمعام 5 وا اذو: تقعتل 1 هتييتخ امل نيملا للحق تلقادق

 ظ درولا ليس يل تاهس 5 عري # هينردصتردصم نم لهريخلا كل

 ٠ ل رججحملا ىف ا ا ىذلا ت 0 نك تنض نللا ترسل

 ) عباس 3 فاهم 2 0 د0
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 امترحح يف نيعلي اهلك * اهل تاراخلا تلاق دقلو

 انه لا 2 تقسو * ' ىعسال للغلا نع ندح

 اهلح ىف ءاديغ ةلفط * 1 مف الحر " قئاعت 1

 اميمر نع جنبال همر # نمو مهس اهل طق شطيمل

 ىلع رك ذو رصنبلاب المر يملا نبال هيف نا يءاشطا رك ذو توصلا اذه يف اهنط ةرط ركذي م

 ه6 تح ىلا دع مث انالث هاما حابصت يلع -ولاب اللءر حرس نبال هيق نأ ىحي نبا

 دقموقلا لاق ع يش ن ه كلمأ ملاقو رد ةعاو مدنق هللقع هيلا با مث ءابق راصف ل ىلا هقشف

 لع كك تام لمع تعرف باكا قار يف كانقراف انا ريغ انباع 2 كا 010000

 ىلا رمح هجوف قدع و ؛| ىلع الزان رمت ناكو مهزانم ىلا موقلا فرسعناو اهبلو اهايقف رمي

 ناالدج 3 ىلا رع فرصناو ةل.ه> اهايقف هعم 0 را فال[ ةرعثعإ ةليوح

 د ةليمح تحح لاق سوي نع عماج ن نباو طايس نع يبا ىنثدحو قدعدأ (لاق) ارورسم

 نع ىنادح لاق مهوب نب 0 5 لاق 4 همس ل نب 0 0 لاق ند 0 كيما"

 0 كييعرس ا 0 لاق لع ا نسما نحو تناكس || ندا ع 2 عما 0 طايس

 ثتدوودح دقو تدم> هل.هح 3 5 >> |ولاق تءصو 2 قا 21 لاق راك نإ ريد ر 1 5 لاق

 060 ناعم نيشملا أهعم جرذل هي هش ناد كلذو اعوذ“ هلكر يا 3-5 ا مراقتل مماياور

 داّؤفلا تارا ل 0 تع ءانغلاب ف اكلك ا رووتخملا لاحرلا نك أعم اوءحرو 1 اوفاو |

 ةماللسو ةبايحو ءالبملا هلع ههرفلا تاينغملا ءاسخا| نمو ريذلا عفاو حبيلملا ع ةرورنط نب عنانو |

 نا ناعما عنو و و شا و هليآابو هعركو و و و يبا نبا نينغملا ريغ نهو ءاقرزلاو ةديعسو شعلا ةذلو ةلءابو ةعرفو ةيسامثلاو ةليتعو ةدياخ

 هلق ع ءاهز اهتْلو اهردقل تاماغع٠و اهل تاعزنشم نايقلا نو اهعم 5 هنأ 0 طايس اما

 مه ريغ و املاو« نم ءاسلا ند كلذكو فا رشا نهةعاوحو باصأ و5 ل ريس ا صوخداالاو قد ب

 ١ كالذ ريسعو ب امقلاو جداوولا ٍِف نال ىلع ندهولحو 0 نهوطعأف اهعم نع اا نم - ا

 امعم 06 هنأ 5 نيد 0 3 نك 06 هقوف ا د اهرد 0 ةدحاو قفلت نأ هل ع ثنا و

 12 ف صعس
 تبيحعلا ساب لا عا 3 ذاختا فق اويياخعو 0 نإ در ءاهز انم يعش نه عم نيغملا لد>رلا ن“

 | عملا كلذ لثم 9 يأ ةنريلا ١ لَه لاق (مف ليقو بابقلاو جداوولا يف كلذكو فيرظلا

 | ضيرغلاو عرس نباو حجيسم نيةيعس مهاقلت ةك٠ اوب راق امو اولاق ةحالمو ًانسخو ًاببظ ًارفس
 المو انل قيس[ 225 لاو 04 لها نم نيدلملا نم ةعامجو نويلذهلاو زرخم انباو

 ةليمح تاخدف فارشألا نه ةعامجو يجرعلاو يموز4 ل ادلا+ نب ثرألاو ةعدر يبأ ني نحمل

 نم مه”ريغو انيهس نمت فارشالا نم ةعامجو اه. وهوالا ةيخ. الو قذاح ن٠ زاجملاب اهو ك٠

 اءاف مهكيه نسحو 0 ىلإ نو رتل ءاسنلاو 0 1 2 لهاعانبإ جرو ءاسنلاو لاحرلا

 ناس

 يي 3
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 ذيع ىلخا ساوسو 50 #23 ةسصمةيشقاق وف تفرصنا اذا

 اهظنمارذسشو توقان دقو ©. ةير ىيجللا رام اك
 امس اصلا كا ليلا ند »* هع دعا هل ته ىضغلا 0

 أيبط سفنلاو ةوو لقعلا دب املا كالاماي كتوص ناو ككل ف نس>و لقا لد هليح تلاَقف

 ىبل ريطاو اهو 3 مناف لا! رذايثو ع لوحي دا انه سانا بتسحأ امو هلو وهس ةءيطلاو

 | يف 10 لاق يوللا هب هيّدع نبنسحلا ) يف ”دحو 0 3 اا يف ةصاخو ا 1 فصاولاو ةدهاشملاك

 ةلاسح لزم اما ىر ام د ن صوحألاو ةعيبر 1 نباو قب :ء يآ نإ 5 نع

 نم كلتدعق فاك 1 ألا لأ اقف تفحأو رمع ردا 6 ا ىلا اع ا

 لو مويلا كشف ل ىع رق تحال 0 0 لضفلا لهأ تللعف كيل ا

 لاق الك صوحالا لاق 0 كب كلذ لعش نادر نا رمح لاق ليا .كاف ةلث اؤاكرش 2 وقلاو

 ع دووءلا تعلق هللأ كقدفو قينع يبا نا لاق ايلا رايخلا 0 كل يرأ ىناق: 3

 دمدلا قرومجملا هدا ىدم * الصف تشم ااا رولا ىلع

 دكلا ىلع ا, نكص ةعيضإف »* امراح تيب روز ن لظنت

 1 ماك“ ناهر ناع # مدس متم بلقل ن ءأن *

 00 لحكم فر ,طو اه 2 ردد زمربغ وهو هر 6

 ءانقلا لوا تنأ تظعأ أدام ل محا كرو هل هلل رمت لاَقؤ همم رادللو ةلزلز تددال تع عتب ك2

 تو دوعلا تذخأ مث ثيدحلا يف اوذخأو ةعاس 2-05 م هر

 اديكلاعدسي أ اماقس كرد # اكاد نييلايسمأودا ءس تاع

 00 اهم قيداحأ لاو 0 2 هر و ا ط عيل ات

 ةليح نك شبح رك ذي ملو ق>سا نع يطسولا ىر#م يف قاطم لمر فيفخ طايسل هيف ءانغلا

 د ناحلا ن ٠ هنا هب ذادر> ناو يئاشطأ رك ذو يداولا مك 4 ًانلل هيف نأ مهارب ا وراذو

 نال نأ مهارب ا 0 سولاب يناثلا لبق ١ نم هتقب رط 00 داعس يف للا وسخ نب ير

 | مه-و ورا 0 ماجر ان و مهيديأب 0 نيدمحأ موقلا ت25 ا هةديص 5 هيف عماج

 أ ع ادعلا و - بعز اذأم لل ءام ا هؤر ا هكواقوو ءوسلا ند :.م كؤادف 01 | ولاقو

 ْ عاونأب تعد م  ةسائلاو ةيطرلا ةهك | < افلا نمو ةدرابلاو ل نم عاونأب موقلا يدغتف

 ايل 0 لاقث كلذ ل قب“ ينأ نبا لاقو برشأال رمع لاقف ةبرشألا
 ىلمح نإ 1 نم: ةلدبج لاق تننط 6 كلذ لا رع لاق اعات نم عنني نأ ةليمح ءازج

 | نم كير 6 ا 2 3 4عمك و هانردع كلذ 0 نفق ها 1 7-22 يور طاخبو ةدسيقلمل

 5 ال 0 لاق كل 0 الا ان ل قع 2 3 نبا لاق هت ندالاو عاود ءاضق

 قومتغأ ى هشبل ايو اسم ف ندا موقلا فرش 3 طم 5 5-53 00 مكشام اواعفأ م 9



 : و : . نا
 تتسم يسم ع و ا ل م

 الح هللأ محرري اولاقف صقلا ملع ا كا امو كريخام يلحأ ىل لاقف يناكم ىلا تءعحرو

 لاح لان زحوانالثينئقرافبال كلذك لز' 1 ءاكبلاب ينن دعساف تايبالانمتدشناو يحلا ءاسأ عمتجاو

 0 د مم اًقودص فيف ع اا همح رب ماكاو 0 هول 0 اني

 اف و.صم ا راع تكلا و هن ىلع 0 عادص ن نم الا هتئهد الو طشم الو طيخمب ار

 ل 0 ا 112 تلاك تانملا ىلا هكب !١ كلذك كارا الو ارازارألو
 لل ةششب ن : ىزءتلاف 1 »# لهدف كَ د بقل ا

 وهوهضع ءانغلا اذهو 0

 هتلز | هن اع م ف 8ع دخل او مه عمسيل هلي حرم نبا راز لاق رار 26 00 نا ( لاق)

 ا 2 هل انك هج” لكل 57 ريا ادعم غلب و اهريخاف 5 رابخا: ن ل و

 0 هللا ناحيس حرس ناك ١ م> راطت تادحاف 3 هش رط ةقبأ ةئسحم ةيراج اهدن نتناكو اهريخف

 نبا اهل لاقف ها لخادال سلو ريمأ هني يف نا- ١١ 11 تأااق ءادتنالا 00--

 ىلا ناف ددسعاب فك هل تلاع 0 أ كي دأ 0 ا عرما 0 كءادف تامخ 0

 الملا متاح
 امم 00 د اسك < انعون رايدلا راأ كقرعتا

 م 0 الوحو 0 0 د ا وراك اذا

 نحب ساق

 اهون الا لالطالا فرعأ ف د ىبلاو مداقتلا لوط ا

 لاق دواد راه نم لاق م ماكف كا ا قاكح ن م ةعامج ساما كلذ رصد 3 هل ُ 5 لاك

 اًملعَم ناك امداون الأ 0و * هب رن هاظ نر روع اق

 3 ىف هناه لاق دنا ف 5 0 ا 1 اط حرس نءا

 2 وزلا 0و 3 تدع لاو كك هو , تماق اا رايد

 (مضعا د |  افكو « ةحب تاذا لح العا ىذا
- 

 ل ا ا

 امأشا ريالا د انا ذي هن < تادسو هن تايآل تنابق

 امولم 4 اقاللثم نام ولن # هع كسا انه ناتلذاعو

 يي يس سس سس سس سس سس سس سس س مييييسسسسسننلل_ ف يي يي سه سه سس ههه سبيس بيسي يبيت ا كعمساالفا كءادف تالعج ديع٠ لاق كانغ نس كتلز كل انرفغ دقو دسعاب تنسحا ةلممح تلاق

 نئغف ةدياق ند كنأ يعأل يفاو تاه ا 0 اذه يف هتامع | ان 0 00000707017 1 1011 ا

 امرمصتو انس لإ 0[ !فعاوو * امهبلع باّملا لاط دقو تلقف

 كح ءرءالرهدلا فورصب ىنك * امنع ملك طر لدألا

 ش 0 امر قا يفقافنالا ى رالف # ةلض مجنلا روغ امل نامولت

 إ انا كينغا الفا كلام لاق ا ملع تنا يتلا ةقيرطلا و غو كب نظلا تودعام ةليح تاق

 رغشلا اذه يف ىننف عفدناف تاهف نحو ءاننلا ديجت الأ كتملعام تلاق ًاضيأ
 امس نأ تاواح الأ ص اذا # هصاصخ لياقلات ديلا اطءي

 ا اه مس م سل



0 

 30 15 كيعم اعلا هب ىنغل

 لجأ هنّشب نع ىزعتلاف قفأ د لهدف ل نلق ند الأ

 ليف ىم اهف ازكد الو »ع اهلق 8 . تالا 0 ف

 لودتملا مزالاو امزاح ن 0 * اهنود ليح دق يتلا ناف

 ليم هو ةديصقلا نم رخأ تا 5 عم ةدع ناطأ هيفو رصنبل لق اذكو ةليمح ع نأ ْ و
 لاقي دعلا واشلاو كنع تدعب داراف كتاش هل وقاما قع ءادألا يفو كانغ ف هلو ا ةليح

 عملاو باتكلا نم اهف امب ةفيحصلا قروملاو نيقلط وأ اًملط ىأن وات و02000

 ةمرلا وذ لاق قراه
 قرم رعاه ا 0 تس راد مسر يف 0

 رادلا نم قاما هيف ردا نوع نم ءاملا ليبو زر يلا هبا رقلاوا ءاوذالا قيد 0 نيعلاو

 و 5 تت 5 فلا ءا ماذلا ا ي ىد دعل 0 ءاملا أمم 30 «لا اهتورخ قئارطو ةبرقلا نيعّسي ىو 0-6

 اهتلط امدعب هدنع تناك نم ضعب لاقو ةئيدملا لها اه نتف يتلا |

 كل نءؤراد نك ءافلذ قاللط # أمم كال كك د ا ٍُق هللا ل ,انال

 ةدعلا ا نال تدحوينا * ادأ لئاق اذ نآذ 3 داق

 تاكو هنشب ينادح ةليمح ( تاق ةنالث لوي 1 ةعلرأ ثان دحاو لوق 0 دع ادا ناكشلا

 هللا 0 ليح ىداراام هللاو تلاق جرفلاو نطبلا ةفيفع ناببلا ةنسح هحولا ةليح ناسللا ةقودص | ١

 ا ل هو دا يلاو اعضوم اوما 0 أو 0 كادب يفاانأ تةدخالو ْظ ةسسرب 4ع .اع :

002 

| 

 0 هل. سل قدموا ص 5 كيسا 1 ىناو ع كءا رواه ل 5 2 رعشلا ت0 هع دا كا

 ا ةنشإب كيا 5 يقام>او هص لاَقف 1 ا ىلع د5 7 كلذ 0 قو نال تيكا نرجع ينس

 2 اخص 5 ا تعج رو عمم سل و ل َْن ها نلق ل كوشي اانا نو ودس دّقل داك تن 2 مف ناطشلا نم
 يد

 0 هغلا كالدب تع فئتاهلا كالذ اذا ليللا يقن 1 أف انرس مث لابلا 2 لقعلا ةبااويري> ااو ٍ؛

 ينري> م>رآ كل اهلا انا تاق ملفنا هنم تبر 0 م ف ودا ََك تيوس و يوسف تمر ا علا

 ترسو تس رف ىلحر ىلا تمجرف أيش ل 2مل نان د لالا هذه ري يتربع 0

 دخاو ان ةلباقلاةلبل 00 اق ف نحس نوعا اس ورغال كلذ 7 لقعلا ةيهاذ اناو ا

 0 2 كك 1 ىلا ىل أ هناي ل 9 ىف ف 358 كمن "ا | داق نع ل م ماعلا 1ا

 ىذخ واذهيعد لاقف هتنبو همسأ ع هتلاسف ىلا لاحر نم هن 6 خيش اذاف توصلا و تاقأف '

 تاسالا دشملا لآ هل تاقف كل كلف اع ىقا لاق يف هام ا ناو كل تاقف كءلع أ وه مف

 تحرم هءاعدللا ةقمحر هن رفح ىلا را دقو هتقراف م ءل لاق ليمح ريخ اث 5 تلق معأ لاق

 يتايل 2 تيشبو كحد 1 مل ينود 0 نك معاق نب تا 3 تاما را مه 0 هحرص

 ع
. 

0 
 لاو لي وعلا ى قوص ا يعم لع نوفش إو ينو : وبلطي عا ل عوأط 5 0

 || إف ىخنملا باط اطأ ترقش نورظني 01 ا لهاو يسب تم همر نإ كالامعا لق انا كنق 2 نأ اذ

 7727: ة21هت



60-0 
 سس يصح أ < سوسو م

 0 ةليسفال ر 2 ةريفخلا ةريقفلاو 0 | رفا 0 روش دوح 6 ىا رمل حصا هلاق امو ظ

 ءرامح (لاقو) ره» ر هس ىعم يفوه سلو ا ا رعش لاق "ا ينعملاو ريقف وو هر مح تادتياام

 ةيمأ ي و كوم ضع 0 يدح 0 لوي ينأ تعيس 0 َ 00 نب 1 1 نب ليقع نيا

 لوقت اقلاق ةفرط قل نيرشعلا نا لاق سانلا ر 2 و لاق ىلب لاق ءأر ,ىشأأ 00 2 ف الأ لاف

 اق لاق هلزالز هإ تعال يك و هللأب مسق 1 نياعت دعا ثديحلا ذا لاق نقلا ٠ يرصجا 2 ْ

 000 ررطا نم ردق لاق ةمرلا يذ يف كللار اه دلاق رعشلا ىربي ناك لاق ىملَس ينا نأ يف كنار ظ

 0 نإ نيكل ) قو كرمك فس 35 هيلع ردقب ما 26 3 00 مالكلا ا

 ىنأ نب كلام ديعم راز لاق راقد لحجر نع ةبانع نب بوبا ىنثدح لاق هنبأ نع داح نع

 تحرذخ الخ دف اميل تن عرج اضف ه6 ىلا ريسصأ نأ كل له هل لاقف حملا ظ

 تادتباف ا ديعم لاَقف اهب ىنغأ نالف ىلا ةعقرلا هذهب ثعب ديعمل تلاقف تاسا اهف ةعقر امهلا

0 0 : 

 1 ويا 0

 محخحر ا قاطنم 2 يدنع ءافلذلا تدع هل 0

 3 2 لل ا 6 < ءاك تناقلا يف“ ارح 1

7 

 اهمف هلاَق رع لعمق اهائئؤ هل ام [:1ط 5 4 ا ل ىنغل 3 و ديعل تلاقو: ن فر آل ةليحو

 ا

 هلوق وهو هم 0 هل ص 0 م ايديعم ناكو هب اهفصإ صوخالا ٌْ

 قاررلل ىف 0ك 053 7# قربالا لزاتملا كاش

 قلي 0001 اييوو # تقلخلا' دق -ةل. 1

 قع مل وه ىلا نق * قشاع يل سانلا لش ناف

 قدلعملاو ةبامصصلا ءادب * ةريع ىلع ايؤا كي و

 يملا نبا 0 دا ءا هنأ قدحسا ر 1 ذ يلعس وأ ١ ي رحم يف رمدنلاب ل لوا لقت 00

 0 ور#«و ا 0 0 0 لمهر فتا.4> امثو ةي هلا

 اهدعبالو اهلبق يننكت و داع اكل زهر تحلو 0 | رع ا 1 كراع 1 كلا

 دقو اهل ندعاب ىنعو عيداف نطف 0 دبع لوو 1 انان>و 212 ام كاش 0 اخ كلا تاق. 0

 ظ
 لمرلا م.هخ نأ 375 علا ل 5 3 7-0 4و كا زد 0 دو ةشئاع 1 نون ا.ةثلا نا ىماش هءطا ظ

1 

 || ور نع يطسولاب لوا ليشو يملا 01 نو رعدلا ئرح يف ةباسلا لوا لتفتح
 ١ ع

 أ( كلامل هيف نأ قل "تاهت ا 5 ف.فخ هق هلا نإ ىكلأملا فيعس 1 00

 ةئيقيتح د



 نع نيساتعلا ىأر هنا تدحن ةانل |

 تنفر ش

 ا أ قر سانا قرشو فارصنالاب اهدنغ ند ل تراس هلوح هباحصأ قر اط

 هل. محا لاق كتمان كيمدق 0 ناىلا 2 تاهل فك يلا ومو يلإ | ليس و يديساب تلاقو تقف

 1 ( رط كالذ ناكو عامسالا تيبحأو كل ْربَم يق اللا ا م نأ تك ُث ىلع تلا 0 لوو

 نيت كن ا ىتلباو كالد كنك ا لا وك كلا ما هات اي اي

 تااق 31 ند نحلم نم هع اج أمهم 1 هلل 0 مف ءانغلا نيدحن سدقلا 2 نك

 كلذ 00 تا نا علا لعل الو كالَذ لق 0 ا ق اهد وعل 0 ىنغل 0 1 ىديسأب

 اهو هعم موقلاو رفعح نب هللا دبع حاس كلا :

1 

 لاق كديزا ياديشا يف

 - َخ

 عهلع(١)ل الخلا اع ىبإا# 6 راض 1 7 نيعلا تح

 ةلمح تلاق تغرف اماف 1 اذهو و رعشلا اذه يف حسم 5 د مل

 نيكل دع ةعاج نيماتلل نو هللأ هاك 1 كادف سلع يأ هعم ناك نه ضع لاَقف ىسح

 1 ا ضاق م هللا عى لأ نوير 17 لع موق لبقأ ما لاق

 ص اسنان ح اططااو رمسلا فب 00 مهم لحرلا لجو الل انالئاوثكمو اهريغ

 لاقف نيتيبلا نيذه موقلا ضعب دشنأو هل ريع 0 ليقأ ذا ةايلا

 ماد اهدتارق نت ضانلا ناو * .اهع ةمإ مثلا قاكارالو

 يماطا عضه سع لظلا اهبلع ءينإ * جراضد ع ىتلا نيعلا تميت

 مط داش 0 جراض اذه دام هاد لاف نسقتلا اورا,لاق اذه لوق نه ف اا

 اوامحو يرد هلع * نب لظلاو ضمرعلا هلع اذاو بذع ءاه اذاف فكرلا لغاوش هلآ
0 ! 

 هنأ انا هناك حرا ا اقوول 1 دما يل اص يبث ونأف ءاملا اوغاب ىتح هب اوفتكاام.

ْ 
 كلذ ف هيلع هللا ىبد هللا وسو 0 ردا هوك 0 ول ع رعش ند نيكد لَ > و نع :

 ءارع 3 كك ةلا موي. ع + اف لماخ ل د

 ا

0 
| 

 200 هل تار اف امه ة4ءم م 3 ض#مو رفع> ب هللا داع ضمو ثنا دحلا نبحتسا لكذ 1 1 ١

 اافغد نو لاق يعشن نع 0 ماع 0 ع ملا عا صن ْىض له قدحسا )َ لاو ( هنم 2 ا

 نقلا ٌوسعا لاقك ءارعشلا ع تاطخطا قر لاس تاطملا
 رفتحا كم ىءه قدس لاق رمصل حدا 0ع ا ند رقتفاف ا نيع مه 0 مههباس ,

- 

 ١ ١ 3 1 . . 7 - م || هامه
 اَرْوع يفاعم نع يناعم لعيخ ديم مه رعشالو 00 هحاضصو م تصل قع 3 5 م وهو

 باول تالا ءالأ5ذ روم ةعلرمشلا حاط اذان ماع ءىنإ ساحالا نع ىربنبا يورو 0

 تامرلا نم اهسفنأ ىلع تفاخ ءاملا ةعيرش تدار انا نمل ريمضلاواملط اهممو ١
 ىف عجضاوم جراضو يق ي يلا نيعلا ىلع ةامرلا مدعل جراض 0 5106 مههأمس 0 اهصئار 0 يمد ناو

 تارعلا ا ها شن نم يماطو باحطلا صدر 1 2 يي داب



0050 

 تا 5 اأو 5 1 ىلع كاملا ل | 5 لاذ 0 رف علطي م رحفلا لح وف ماقف

 0 ءاق < 5 ءابلو قادصت فرعف ةقافآلا يلب 4. أرالاعيرس ةزيجسلا تأ 3-2 ردصلا لش كنا

 كا را |نأ سقلا ورم لاقف ر ءشا اذار انو تدل < ءأ هي :اذو هلمهج 2 وهو 1 ا

 لاَقف سمقلا "يي سحأ لع ةمقلع تبادر 1 تاضفف تادند 3 ىلا ا كلذ 0 ةوقلع لاقو

 ناو كايقاس و تن رخو ترد>ز كاس رف ند دوحا ةد.ع نا نمر ا اع هتلضف 2 اها

 5 اع نسحاام هلام قلاع ةمقلع 6 ماع يو اهقتلطو 1 وف ِن بذل ردتنمال دماح هد ع

 ا هدد ا : اك تلاق 3 * ةبك افلا َ 3 ا هما | نادل 0 1 ءادغلاب تعدم ٠ انعامجا م اد ول

 ا.لف ثيد_> 2 سس ا مموب أول 1| : ب 0 5 ليلاس 1-0 0

 اوبرمضاتلاق 7 تب رضف ادوع يه تذدخإو دوع ع لكل تعدو 5 3 ع 1

 سمقلا 0 د تع 5-5 رد املع اوبرضف

 ًادليمع (لك ١ )1 اق * اد قا ركذأ|

 د قدص |[ 9 مد 2ع ا 0ك ثكايحعيو

 ادب ريح || كا ينجوأت 1 ْق رصيف 0 0

0 ْ 

 رق م هه اهونغف دحاو ندلب اع اونغت ٌتلاَق ماكلد نس يخل نوعماس || عمس اه :

 1 55 ا1كلاانف تاعح 4 ةشئاع 0 لاَ رعيشلا 13 6 ارأ 0 0-0 هننَع 15 هشيحل 00

 1 0 0 ند 4 لاق يأ لاق 0 0 ا 1 3
2 

 1 اون علاق كعل نوكي هبسحأ الو مويلا تالد كف هريع درت هفاخ دنع ةلل الو .ت ا

 ( وتادحو ) دنت نوكي_ مولا كلذ حا الو نأ الو قحسا لاق اع الواوا كل ل د
 يانا تقيس يفا ل دعوه يل ناكو ا هل تب 3 دأب ع 4 يللا لاق سل اونب م لاقىنأ

 ىلع كعدش ل.حالو كيس لو كريغ نا يل تلاقف اثبت ينم ءل 50 0 0 صاغ ايا اذاف اه ماا |

 0 وسو 0 قا كاذوه تلاق ىنةياس نم نيغرش قه ل ل تاعح تاقف ا :

 اكو | و ع 0 درعا و ماو 1 هنأو رةعح 0 هللا كمع ل اق 511 0 :

 اا م تل ىف“ ها 1 يذلا ف 1 و 25 00 4 8 ند يا نأ ا ديف و قفا

 ةقافآلا ٠ يلعب هقار 1 علوم هودصلا ليش ١ ةلز هلا فيقخ فانأ ل 203 تلاق > ام 1 را 0

 نبا هدروا ل 5 ع وهو 0 اذ هو دام ليا حيصأ اهأ مأوف بهذواهقلط ف كلذ عمتي ملف

 اهندح امف 2 قا ةكوتلا "9 للا 0 و ءادناا اي نق َى اع ادهاش حيضوتلا 0

 لاادإ رم 2+ 10

 وك ساحملا ردص يف 3 هيدبو هءاحر تا «:ةاّتف سانلا ماقوتمأقف حرفلا ةديدش هل. أ



00057 

 0 ا.ضفت ١ نودع 43 اذه نسل ةشثناعن| لاقدهدمو ا 4 ُق دي كلو نس كك تلاَقف

 أ جيسنف داع ا اني ا امأو سوفنال ع ا كنود نسحب ي اكن | كلحعضتتق يب يك انأأي 0 أه تااقف

 ظ سال | اذه هيلو 1 كلف نامع اا ا أامأو كا ةيودع عم كمت نسحو , كفيلأ:ةدوج 5

 عيكس ص
 ا ا اع 0 000 ولف باط 1ا ا أ ا مست 3 ل عم ر رفعح ا 0 امأو هتلمضفو |

 1 ا 26 ا مهنغل ل 7 اه اه 1 2 مماع كلكم د تاتا 74 ! تالمعلا ىلوهأب ل امأو كك دّقأ |

 ىثو 2 تا ةيرأو سدقلا *يسعال " د مهنغف

 تدحملا داؤفلات ا 1ع #3 بددنحم اىلع يار« ىلياخ

 برغف راتسلاب اولح يلايل * انثي ةحيصلت سس الف ىليلل

 نا نداش ىلع * املاح ا 326 هدم

 بولملا سييكلاو قام ءلا نم د ٌواَولودأر ارا ,حاك لاحم

 2 ا ل طا سأر غابت دي ا: يرش ن واو ىلا م اذأ

 5 الا ماكو تراس سس 0 دحم ل ةدحارالا لاك أو اهولضفو اط نيم

 | نسحاو 0 هللا كنمل تلاق يتديساب هتمهف هللاو دق ضيرغلا لاق هللاو ىلب اول
 | تولع ل هللا و رصد ند 2 و ينديساي ل |او ا هلا " 4 مع ذا 0 06 مالي امو 3

 نسف مال ف ن همقلع سدقلا وما عزا ان تلاق ىتعااو لضفلا كلو ةرضاح 00 فر

 أ رد الوق امهل تااَقِف تضر دق لاق بدنح 1 ١ كن ا كا بو يخا 50 دق هل لاَقؤ رعشلا |
| 

 ا سدقلا 00 لاَ ليا هيف امص ةدحاو هفاقو دحاو 0 ىلع

 ةمقاع لاقو

 تدل ١١ اذه لك أمد كلذ لو #2 0 ريغيفنأ رحم |نمتيعذ 2

 ظ تاق كك اق 4 ءاع م يَ ِى ا اهحوزا 1 ١ لاو ه.مقلع تيلغف اهادغت )1

 تدعم جوحأ عف عقو 4م 1-2 237 هر 5 قاسالو ب ولا طودسالف

 ظ ةيقلع لاقو كده# هّنرعل ل كرحزو 0 ١ هيل كطوس تك 5 تديش
 إ

 د توام دشلا ن مبوب وش ةييعو 06 2-5 ع نهران أ ىلع ىلوق

| 
 0 اع ند ا نك رداق

 00مم م مم ااا وُ ف مار ايلات” ا للفلل ب

 باحالا عارلا ردكح رع 2 2
 1 ع

 1 لأ نينذانا كادف تالعح ةشئاع نبا لاَقف قورب 4دحسي ملو قا ل هرك و 2 كلش 0 تبارمضل . ا

 0 - ا ءائدلا ءامانر 00 31 نمي حنش نيح بدن مأ جوزت امنا لاق هيه تلاق ثدحأ

 ْ هياعترركف مق , هن إو )١( تدعم أ لو نال ريخأي مث م هل تلاق ذا ةليلتاذا ا,عموه انف اكرفغمناكو :

 ع

 تحص تحبس | نانتفلا ريشا لوط ابد 0١ ىلإ تلتف كلاثما ف ا ا
 ةلبللا كا ع دق اهل لاق حبصأ أماق لل حبصأ لوقت وطه م ليالا اذاو رظنف ا 10 عف رب

 ) عباس 0 1 ا
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 . 0 3 .6ح
 ةشناع نبا ينغو

 رج نبا غو

 ىنغو

 ممسللا

 رخاو © ةلك نطب .كلاس مس“ ناش رف

 تس وص
 للتعمو كءيلع لج (١)ناق تلاقو

 زجامت كيلع رخشب مل كناو

 قاع هال عطق مل كناو

 اهدوتق ناك جود رح ءامداب

 كان لك ىف راجم الاقل

 انتاتكاو ىف :نيلعلاو دعا ذو

 ةدجالا دياوالا دقت درج

 هفطع لتأو ث وش ىراماذا

 ةماعن افاسو ىبط الطيبا هل

 رط *

3# 
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 نودي كمارد فك نانو

 باغم لثم كيلغب مل و فيض

 بوؤه حا 0 لع

 تار أ نينكلا دل نع
 راع برطملا يمادنلا حام د

 كما

 هس وص
 بنذملك ىلع 1 يدلل ءامو

 برغمو وأشلك يداوطادا

 باماب ترم ميرلا ززه لوش
 تق قوف ماق 0 هوبصو

 ضل

 بدهم جرخا عقودنم رحزالو 2 ةرد 0 و بو.طا ا

 كد م لو ده . كارداق

- 

"1 

 ا

 يي 4و انزل ةلوصتاصوا كادلا كَ رضاهم اذا

 صا رغلا

 تبقثملا .ديلولا فورذدكت رع 27#

 فكوملا ءادرلاب ريشدلا 007 ان 31 اروطو

 تقر ا ريسغ

 كس ورق
 بيم ريغ تالعلاىلعار و.ص # هصخشد ىلا نمايال ةقن اخا

 اننأر

 01 تم امو 1

 توا ءالملايف يراذعلا 0 هلع 2 نيعلرب اها 06

 ب رمش فانكأ 0 ريان ل 0 د ةيعار اه را

 بضقتال اها أء> تحما لوو د مه هرمصل ا بأ و دانكول ولا || نمل

 3 0 دج عزاج م

 هلوق يف هيف داصتتسا اون قدا لاق ك.اع لي ىف ىورو ةيفلالا دهاوش ن ٠تيلا اذهو )١(

 ام فيصل

 ريرقتلاو دوهمملا لاللل :ءالا يأ وه نلوتب ب ىا ردصلا لع اهلا ريوض هيف نع ب ؟انلا ناذ للاتعاو

 0 ١, لاقو اماع كياع ل 0 ع ةلالدلا ان ان ,ه ليقع ردقف كياع لالتعا

 "مى يدنع دبال

 كلقفلا ه تكعنا

 دملاب | اماع الوإ دو كايلع ردش
 لل

 | ملامديقي ف م 8 نا ملعب علا اوامر ل

 ظ

 د 9

 ها -



00 

 ييسا ريط دئيحف نيس نح ليسا كفر طق هل نشلا دش 0 0

 عك اعلا امب رف يناس واكشي ئراوذلا ناكف ماع 2 يبدللو سانلا يدها 2 د ع

 ةكعا لاص نط رطخ م م 1 0 دك دلقلو 0 حراطأ يف 0 قوس اي 0 ند و

 20 2 دمت نا ةعاسم ىنا لح لاق مالاس نا ىندح لاو هفاخ وأ (ينادحو) ككاو اوناك كلذ

 يندم لكو كلذ يف 8 راقم 5-5 6 لو ءانغلا 8 اهلضف ْ كدي ن* هل. ل او ىفقثلا

 لاق يبدملا 0 ينندح لاق قد هن راو ماش م ينتدحو قدحسا لاق لضفلا ام ْط كشنا 7

 خايف م اشه اماق 5 دق اناكو نيفشرط ناحل ماع نيام 3 نيحيش ني_ةذاح ني.نءم اعيمج اناكو قدس

 نيدو حج سل دو صار ءااو 2 نبأ دفو 0 لاو يردأ الف 9 امآو * نيناملا

 أماع ارازنف زب ةالود يحب لك ل1 لع أر ع مناف هلع اود و نم ضعبا ةئيدملا زرجم

 مْ ةعاس اوندحتف اميملا اوساحف ةقاع ناو كعم ع اودروف 0 قد اموب اوحر ُ

 ةريثك اللا عأ موقللنا 4 ةثااع نب لاَدق اوفلاام صرب 5 عل نأ هءاصأو عرس نإ كيعم لآ

 نلف .لفعاف ”ةنبدملا لغأ نم تنأو انأو ةكم ءام اع ممتجا د : كلر دال ا اسال

 ةس رم هده كتذاب تح كلسفن كت .عأ دق ةع 0 نم دحاو

 لاق هئم ةافلا اال 31 كل سا نأ ديرأ اأو 6 نأ ١ ينا دايع اأي تءصع 1 ة.ثأاع نا لاق

 ءاكرسش - اياك نادقتاع نا لاق ا اس دتساف توكس نوكملا انياحأو انفلتحا دق ذا ماد

 ءارمج هيف تمكح اح كلا نإ يننتام نوكي نأ ىلع لاق ةطيرش ىلع جيرس نيالا كش
 املق دغ ٠ نم ةليح لزعم يف عاجلا ىلع مهبأ رع عحأف بدنج مأ انييودحخلا ديعمو ةشئاع ند لاو

 لب جبع نبا لاق م 6-2 1 اناحأ ؟ ىدتع ا را لاق دايع أ را ةةئاع ٠ نبا لاق 5

 عج أف ينأف ' ىدس نأ ه1 بف جحش نإ ديعس ىلع جببرمس 0 اقف لع 0 الا ل -

 0 نا ف 2 نا يد نأ ل ناكل عاد

 بنحتلا اذه لك اقح كي مو * بهذه ريغيف نارجطانمتبهذ
 بذ#ىملا داؤفلا تانابل قذف ١# تانح ما لع ياام رداخ

 تددح م ا ع ا م #8 ةعاس يلا رظنت نا مكن

 بيات مل ناو ط ام تد_حو #* اقراط تئح اءلك يئايرت م

 لمر ف.ة>و ئطسولا ىرخحم يف ةباسلاب ليف يناث ناحل هيف ميرس نبالو سمقلا "سا

 ديم» ىنغو ق>حسا نع امي يطسولا ىرخم يف ةبابسلإب
 ٠9

 هسسوم
 بصل قارف ند ياناو تع # قرش ند ىارنم ادع هالو

 بري ةنك وا لحن ةيرك © ةننع قرف ةكاطلا 0
 121123222333773 عم
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 ت1 ا ان جو ل سه + نا تطرب د وكت حج جحا نس جرح حو مس صحم مدعو تح د50 277 تلا

 قشعي مل وه ىذلا نأف * قشاع ىل ساللا لقت ناف

 قاعملاو ةبايتسصلا هادب * ةري_ع ىلع ايؤن كن و

 ِ 0 يسم ىلا افا 1 1 ١ يرقلا يرخ لاق دملا واشلاو كلع تدم ةكتاش
 2 4 ءانغلاو صوحالل رعشلا * ايف امو دعاك قئارط ايه تهدف نادلا نادك قراملا

 يي ف ل 3 ل د اهلا ل رع اهارحم يف يطسولاب لمر فيقح راتلا اهنْلو

 كالامل هنإ لاقيو ةدبرفل هنإ لاش لع هر هيفو شيح نع ىل- م فيفح ديعل ةيقو يلطسولا يرجي

 ا رطعءأ ل ا ب وزع رك ذو ةشئاع نال لوالا ليقثلا نإ لشو

 0 و ةليجرك ذ اي

 ينب ىلاوم نه جوز ا ناكهو زم 6-2 1 لاش ممم ناعب ه وم م مالا ةالوم ةليح يه

 حدسلاب لزمن راصن الل ةالو اج | ليقف ا يحوز ءالو اه اع بلغ من كرش تناكو جرزخلا نب ثرحلا

 ممل لا

 ىومالا ي را اهلا دايز نب مهاربا ١ كلذ 0 قيد هدأ ا نآك ىذلا عضوم ا وهو

 ل 0 ىو 0 || طالاع أ جاححلال ة ا | 3 هال رع كك رب زد هلا دمع 1 يديعسلا

 امقو 4 هذ رو ةدءاخ ناتيسامشلاو ةيق.ةعلا هلمقعو هكداشاو ةبامحو ةشئاع ناد كدعم 2 2 ءانغلا

>» 

 تحسس ومع

 0 يب توب طسوع ا ذأأ نس>حو 2ك الادلاا

 0 لك #3 ص اذا # ءاسنلا ْنَنَر هل 0

 هيشلاَقو يطعسولا 5 يف 8 لوا لة” فيفخ كلام ءاثغلاو ةاطرا نب نة رلا ديعل رعشلا

 نع ىثرقلا ر هد يبا نع هربأ نع دامح نع يح نإ نيسحلا ) ير خا نا 1-_ و لالدال

 الواو 1 هع رفودهلي ٠ ءانذلا 100 م ناكو ءان ها ل قاخ معا ةليمح تناك لاق يزرحلا

 راصنالا َن 0 لدحر فى , لد لاو ةيانع ن ١ لولا قئدحو قحسأ (لاق) نينءم نع 5 ١ مل ةليج

 ناك اح بناس رفعح انا نكلو ملعت الو ماها وهام هللا 3و كلا احل اذه كل يفا هل. ول ا لاق

 تءاحف ينانغاملع ترذبف تامذنلا كالت تددساف ةءيفا الق د وعلا برضضلو ىنغي هعمسأ تدق و ارواح انل

 ناخدو ىنئءهفف 5 ينغ اناواموب يتالاوه ىنء.سف ترقلاو تءلعف ءانغلا كلذ فلا' ن* دودحأ

 7 ىنا م ريهز رهشا نميغو ىلود تدقرف لع نحف أ اهيل اق ادلع ليو نافو ىلع

 روذسف نناا فيقا يطا نا' 4 انرظ .ىل تيعالا» كنزك دامو

 رييغل ناردحطا ىو بيلا 0 هريسع طش نا نك بحلا سبل

 شل وص
 لوك ذم نتفنلا مهو تركدا امث # ريرقت .نيلا مون ىلا مان
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 هلها وك ضيحقلا يصوت اكلو * هرمص صيخقلادقىرال يف

 لد عا لفتسا يتح ىلا ىلع * (؟)|اروذعناكنافيضلالزئاذا

 هلماخ ويف هتلهح ىرللا لكور « املاط كبيرو انوا ك2
 هللا كاظادمش نال ودو < هدح كارا قلاب دعا
 هلعاف ورق هلاومأاملضفالا؟) * دماع وهف هتنب و موقلا اذا

 هلئاخ اليوط ايدنه ضيباو #* ةضاقم سيرد هانروو حك

 زان 1 رجح يصقأ غاب و هفيسإ نير جا ىم 2

 هلك ورق ا 2 ى يأر نا بئذلكولا نبال سيلْيفف
 0 لل 00 نع * تقرت ام اذا فال 0

0 

 عل 0 0 3 لقاح ا ف 0 واح 5 ريحخأل 0 دنع نب 0 - لاق لاق 2 دبع 4

 تاق يفأ الآ نان و ريمأ اي

 هزجااأ و هنايل لكهر دو + - لئاضتم-ال فرقنا لق لق ىف

 ةيراطلا ندي زي تنبأ ىلا[ ةيوسرملا تايبألا رد والا ريحسلا ىلا سلو ءدسسر لا
 للا ءاش نا احورسشم ريجملا رابخأ يف كلذ ركذيسو امنه تسيل رأ تايبأب يتأو همأ ىلا وأ |

 هلوق ةيريطلا نإ ديزي روس نك هنف يغب امو # ىلاعت

 9*٠» / مه

 ع .

 ,هرئاض نم ام, الا يضغرب * ومهاقتاف يب سانلا هامردق نمو

 ليقثلا فيفخأ نم 0 ىيبرلا ىاابعلا نب هللا دع نايبلا نيذح قلك ليوطلا ع نه هكومع

 هيلع تدعو 0 لولا ليقثلا فيفذ ند اهلا افا 1 تت انبأ يفو تدلع هيف تح رصنلا

 ةفاضملا تاسالاو 0 انلاهف مهأرب ال نا ضاعطا ركذو لمر فيفذخ أمق يدهملا ل

 0 0 0 تاه نأ و #2 ةوسأب سانا اي ْن 6

 . دعاس بارا ينم لاك ع ع ىذالا هلك بجي ند ىلاثو لع

 هرواحا فكر دأ[مينرواحو د هنو ينبءان>حشترد> والنمو

 مد( ةراتخلا ةئاملا نمش وص اج

 قربا اكضعلا ف سولو < فررلا :لزاخلا كف

 قاع هدهع لطي امهمو * تقاخا دق ةليج لال

 هب اونظام ندحال يورو (؟) نيفئلاديدشلا قاحخلا كا كل



 تالا

 ْ وئياف اوفرصصلاو ورعو الجر ين :ن* وسل 19 اوترسلاو هلك لت نم ةلالث اضارقأ- اونقعوب الجر هفيجح نب .نم اواتنق ©يا
 فاضيقلاو ةكو 4 ,ممو 3 47 ل مث ىنب دالب ىلا اهدالب 3 عد: 0 - البقع نأ

 كلذ غايف مولع أوردت 3 ع رتنكلت ريغ نم ردنلا مم 11 نورءايقعلا رد >9 ةفشح مهزغف

 3 ىف لع ا وفباتو ليقع
 يي

 اوزغتال مهضعلإ للا 2 ا 6 4ة.ئ> وزغا ا 0 ةقم ل ىب 7

 اوماقاف موحضمب أ 3 نهان 01 0: أوعتتعو مكنود او:صحتف 06 رودو مهطزانم 2 م وف

 دئموب ف ارو قانلا رياطت 9 جعافلاب 1 و 0 اها ا 5 ةيزاغ 4ةينح تع احو قيقملا

 0 لا قاضف أهم ءاع 5 قيقعلا وهو ىل< 3 0 3 ةفئل طل ينأ 9 بنك خيرص ءاحو ا

 و و 2 يف.لسر 1 و 0 0 ريشقو ليقع نب ةعسر هتاف 0 ل لسع ف لس و دن دش ل وه 1 اعرذ

 0 ع 2 > اهورظت " ةعباط ت ا لو يف لاَقف سان || 4 || 0 ةحافذ ءانو ف تك

 اوفرصنا م 37 6 و كر هللا 6 تكس هل م ىلع ةثلان 2 2 0 1 1و لاق ريشنل ام

 هل ناوكتلا كلذ لمف اعاو هدد ةلكه رو ةمس ب. يف "راضو 2 5 0 مف نيدشار

 َىَح اوراس ٠ نأ ضاشلا هيرطلاقا دب زيرو ريمح نب ف.حقلا هعم راس نديق ناكف رك 2 0 لا

 يدبأ أوعطقو مم اواثمو | رف 0 ودسو ةئبع ف هومر فادنلا اولتقف | مهوءقاوف مودلا اوهحاو

 نب ديزب ريغ ةفيطا ينأ عم ناك نمي لتقي ملو اوداو ام اوءنصتو ةماملا 9 و مهم نيا

 هيرب فحق لاَقف لتقف موقلا هطيخو بلقناف ةرششع ن٠ لزح ىف هيو كبش ةيرتطلا

 اهات لظر ١ 2 8 2 يثق نب ةارم كت الأ
 هان لع لولا 0 | 2 *انلتق دقف' ديزي لقب نإ

 اهاح و ىلع لخلايا 0 * يعاحم نم كدع حلا أ :

 همر اضيا فحقلا لاقو

 ارزاحم 0 اك نقف هع اراض 5 انماواتش نا

 اراك اف 021 نق + اراقملا اًولخدي امل نيريتع
 * اغغاوش اماجرأ ىرت جف *

 تايح م الا اهورب 00 ما ا لاقو هديدو ناو نا ةباور نع هدهو

 ا #2 ل

 ينأ نعو كنا اها قرأ 0 را 0 لق ىريشف ل | نب دير زيو لاق

 4عه ركا ةيشح اما لاشو دزالا نم ىهو لاق ديزي مال تايبالا نأ يناببشلا ورمي
- 

 هلئاوغ كبرت كاف دقو امم *ى رواح تاع علا. نطن ن 4 لئالاىرأ

 هلداو هبال 0001 و #1 لااضم ل كم 1 دق دق يف

 قورءلاا ىهو هل>ااو ىورو )١(

 2201ل011ااااأذأأ1]1أ|1]1|]1 1 ]| ]| ]| ]| 000000000

 جهد دما جو وح ع
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 ايي سلسل سسللللس2لللالسس 77070707

 اهباصت الع دودرص(١) ءانحم * يت قاحي وهو رود لونا

 تدل ىم وم لا نيس يف ع ناك نحرلا دنع لاق

 اماون اذه (؟)ريغنكلو اذه < انما نينا را ا قرأ

 اعاَضْخ ثردح تاصدرلماأ * اهطحو () لعدم رونا اعرألا

 اماوص امع تام جرت ملاذا * ةعطدم يفجاعلا(5)يردمكلتو

 اماكناو اهؤيخ عردلسالس # اهمناك فزترون اب (5) حارف

 ا_ماهذو اهلطه ايرثاا ءاحن #* اهداح درفلا ةيرشلاك دا

 اماقع تراط مث باقع اهماع 00 هر ًارك1)حبصأف

 ذي: نكلو 00 ساو اها رت هتمج تفلح 0 اذه ريظنو |

 يدل خط بوش لق هع 0 نرخا لاف د بنتلي دحس ند |

 "هلع يذلا را

 لاّقف هل_س ار قار 0 5 فسوي ع لع ناكو يرملا - 0 نب سايعلا د 1 ةرياب ْ ١

 ترب هللاب ناعالا 1 اذا د لع[ ف - ءاضيأا ةرياابو

 0 نشيادرك دفاع « ابنك انادعاباا 0 دقإ

 9 7 نيح اماعقاب لح ىلع د يأ قا ني> يراذءاا ىل

 ناشف ضع حم أنم َّى را لاق تاك يا صعءل ن 5 كَ ع نول كديع 0 ف ) قر 0(

 لاف هسار قاخ ىملا

 1 كب ؛اصأنيسح تمر كو * ليج تقاح دقلو يتلي
 اح رملا لضا ود قوش 0 ا 0 وطال ل

 ا نب ديزل اك لاق ةرع وأ ا نبل نيل مك

 1 لاق هانإ هي رون هتف هفاتيو هلام ع غل ديزي ناكف هنم 0 0 هل لاعب حا ةيريطلا
1 

 1 كالذ ُق ديزي
1 . . . . 5 2 | 9 

 ريعل نأ را رفع 6 رول * ىثمامو تدحام يناد كلذو

 شفخالا ناماس نب ىلع « ينربذا ) ةفينح ونب هتلتق سايعلا ىنب ةفالخ يف هب درمطلا نب دبزي لق و

 نع 2 نب لدصمملا 32 يف اعلا نا ل بلع <> نب لو 7: 0 ىركسلا دي لايعش 1 ري لاق |

 ىليقعلا ا أرلا نا ند 4. 1 نع قدس ب دا ا لع نب ىد 5 ىلكلا نا و ةدع ع يبأ ٌ

 يق ارت ثقل ىللدقف مهل راح ريش يف نم كر 0 لل ةع يق! ند 4شن داط ىلع ةقشح وس 0 لاق

 مه ولت يف موقلا | وقحاف اا_.ةع حرصا قاف نييايقعلا كم لبإ تدراطاو ليقع 26 نه لحرو

 كليف يورو (5) اهنب قرف ىورو (”) يلر.دنع ىورو (؟) ءافقغب ىورو )١(

 ةريخصلاك سارب 0972999-22 0( م ءاحف ىورو (6)
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 اللؤ هلو هل: ال ةمزالملارش .ثك ةقدصلاو ج ا ريثك اكنت٠ ناكوقئقرلاو لخالاو لاملا رو

 هنيع لع تف ةيزطلا ن 0 هد 0 هلب اتناكو ةعقولاو ةتافلا الا ىلا ُس داك

 00 ناق هنيأر ٠! اذ رضاطان هم مكرص ذا ءاملا نع ردص دقو لبالا يف أرام ديزب انيف

 7 اا لف ء احا راح غاب و هيخأ ل ابا نم ةقان نهل رحو هئيطعاف اكس يننيطعا لاقف اجل انمعطا
 ع .٠

 وفن تا أعناق همدشو هقسفو هرعشما

 ىنالادف ىذرع نء.تثتال روناي

 1 علا لاعنالا كلل
 اللصايرقلان لاس ىلو> نفطع

 3 , و 31

 ا الو ءادكذ أومكيرق نسل

 ةرداص ءاملل هدر اوريخ ام د

ناك مالس 2 لاق لاق هفياخ وبا ) يريخ 1(
 اخف دا بحول و ةارمأ لا ثدع هن ريطلا 0 ديزي 

 ةعيس أو 1 0 كلذك اول و م 6-0 3 ردا ءاح مَ هءاع علط دقدأ وس باشاها ثدح ذااه دنع وه

 لاَقف نءاثلا وهو

 مهاك لصوال نوءس ةيعمس يرآ

 أودحوانيح مهطمو ىحهس تيقلأف

 ىران | ابغا نقتل فاو رع 527

 10و ٠ دويملا ةاهارب امد

 أوم نيعلا ءاح نم ديب ادي

 اهمراس دقو اهف لاقو
 هي> مسجلا يرب دق نم يأ ,٠ الا

 اهودشت» الا: دادز اوشا ددو

 (هداكك نع او ناو لآو

 ادن زي ءاسا ليل لع نثان 0#

 انلل زال ىوقلا ضد يرذح اىبيلا

 نيشاولا ىلع قو

 يدقلا مكمان[ تحلو

 7 ءادإ

 ريواوءلا . موقلل مشا اءاؤ

 ريصاعم راكباو ماركح نيع #*

 * ريذاعملاب ينم نيضري سيلو *

 روشنخ٠ليالاداوس نم طقطق ٍق #

 روبجربغ كتم بلا لح را ف

 رود>:ملح>رلا ليقع نع لحال *#

 اهيدتسب هند. لكل دنع هل +

 < اهنع الا كاد نما راض اق

 0 كرسشلا ىلع 237

 اننإ

 بتايح يلا قوموم وه

 هلع الا 1

 نمو *
 بيقر سيلو *

 تاو واموت داع" كاعو #

 2 تلم هل 2 ركل فارق“ ع
 تحضن كنف نار داو ىأنلا ىلعأ +

 بوغش دلأ يثاوال نا انكح

 بيرق رازملاو يداؤف ىدرف *
 00 َنَع يحلي 2 ين نمر ك.ع الا ديرد 3 : 0 3 ل ) 5 3 (

 هّسنوقع 016 ّش 2 نو ةيرئاعلا ن 0 3 530 ل ةماعلا أ 0 هم 3-3 0 هع بهدا

 دز, لاه اهةقاذ هنا قاح



0 
 -_ رك وسحب ب وسل اسجل حلا كد

 تانافإ

 :رديعلا يع عردلاو اهطشني * -رقعلا باب دنع هتئقلف

 0 رفحا حارق 5 وادلب كطشن .*

 دعس نت "قناه تارا ولا انثدح لاق هبا نع قحعسا نب دام نع ةزاحا ىلع نب ع 0

 نياحر اهدنع دح وئاهملا عفدب َىَح عرش ةليمح ةيدح أسما ه.ربطلا نب كيري 5 لاق يحافحلا

 كي تءاح 0 د يأ لاَمِق 1 هيا مدار بم ا 0 3 200 هنأ 2 1 6 8 نيدعاق

 0 رطع 0 لاق # ديزي لاذ 52و اعرش 1 امن لاق نام 7 )غار 0 1 تت

 نررشسو تل نزريي نهعاف ةيالفو ةنالاق 1 026 قلاطنا هبريطلا 8 دب ريل لزوب كك ي راق لاق

 نهدنع نائثدح الظو ةوسنلا امملع جرخ هعم هب بهذف كهجو ىلع مولا نهارا نا ىسع ينع

 كلذ يف ديزيلاقو احورب يت>
 ار ىل هللا هزي الاو ديزي * اب ىزج نا ةمعأ يرطق ىلع

 ا نع يرطق كاز * امدعب ىئ>ولا يمر يتح هب تود :

 ةبحاتب اذ نك ٍِش ل . لاق حج رطع ن نع 0 نع قدا نب تان د ء ةزاحا ىك (.انريخا (

 وهو مسياع رق ةنرطلا نا ْ مه داو 0 0 مف راجلا ا 0 نا 1 وهو قيقعلا

 مهعحارب و هلا.> ىلع ىدهو ةيده مهلا دهن نام ص محار ألاف هاه نة اسرق اوسلو فرعهتم

 ةجئادر هل ىدهاف ا هداو مم يفنا م اب معد كاش هوف لع ق- كعل هنع اولأف

 ظ مح نم نما ىلع ليقع نب عبر نإ ل فرطم نب ماه نب ور< نب مدقملا راغا مْ نياعنو

 ماشا لوش كلذ يفو

 هودحولا ناينح ند ةبراح نع ة تناكو اققرو الأ م مم د اقد# م يج ىلع ماه نئا راغم *

 َىَح < علال اقف هلاح ريغلو همس ل تح مظع 0 املع هباصاف ديزي ا يذلا اها وهب ناكو

 اا مفدا اف لاق ما لاق ريح كيفأ اقف ةيراجلا كالت ىف ةباصالم ند يلا اكشف ار 5 سو نا ل

 0 ضرتعءاف لزو 0 ي راعق ل ثعبف هيلااه فدق ةيراخلا 0 7 امانأ هل شب مع ف 0 كلا

 5 كتاف أ َه ا لاَقؤ ةحا 6 ةقان 4 نطودكو + 4 لا اهعفد ى 3 >- [م ىهذف قودسأا نو ا+ ا ا ناب اط

 ةنباللاقو 3 | ىف 5 ينخأ 1 تر دقفدمراد ىلا ريصأ و ريشق دالب نه جرح ىن> حبصت

 كدخاير امو ناك دق ل يَ كالذ ذ ىلع تح مت تاعفش ءرثأ ىلع كليذ يدحسا|ه دنع برش ناك ةرامح

 ديزي لوي كلذ ىففر>اهملأهسيح رحم ى اش ةراك د فد 7 1 هم اع يدع ساق ادوعاهم سانلا

 اناا ردحم يدسقتو ياو د كرو نائل امتنا ىلإأالالا

 *  الالو ىلعام ىلابأال هل * عق اودبال ونف :ما م 1

 ايداع ثيل وناهذلا ومدلا وه * ا اروط يذاملا لسعلا وه

 دين ناك لاق فازعلا أ ادع كلذ يحب !مالس نب دم نع بابا نب لضفلا ةفي لجو 0 (

 ّْ هو> |ناكوا رعش مهلك سانلا ا ند الخ افي رط 1 ءاسمال ةيداحمو لزغسىحاص ةيزئطلا نا

 ) ءلأس 0 قاغالا 5-2 ( ١



 )؟١١(

 را ادعو اهضعإ قرتحاف ةب زلا ىلع تءقو يت>تضهو نادعلا طا ديزي داعمل اهدورب

 كيدف لاقف هراد ىلا اه اقلطناف ناد.علا اهلمتحاو

 اهتينع اعيرس تناك دقو يداهم * اهامويلا ةيشحو نمس فلا وذ

 اهةيفتال ةيشغ نم انق نكت * يحدلايفدراوملا طر> عدتالاف
 اهتيرط ىلخملا نيناحا ىوادي * هنأ ملعب ناك: تليطا عار

 1 , لاقف ديزي كلذ غابف
 ابقيرط ىلع يوه يذلاي ناتو * اهل>ر ةءامضلا دعا نم اربتس

 اهةوسب كيردف الا نكي ملناو * اهقالأ مل نا ندبلا اياده ىلع
 اهتو>-وساكلاامف تيهذدقو * ةهاف_س كيدف ىنم امدح

 اهكو را 72 نءتأر *« الك راثلا 0 5-00

 أ ديزي لاقو رانلا اهنق 20 تشضاو اك كامو كاك

 داضلا ةفحو راف نيبو ىنإب * تعمج ذا ىم رحال نيعلا ةنخساي

 (١)رانلاب هللا ريغ بذعإ نءو * مراح رانا اودع مم ربخ

 : 0 كيدف كلذ ابق

 نوير | | 2 « رمع وب كيع ةفلخأ
 هللا ناك يوربو

 ائيقيلا هيشلا عماوا ضقلو * مر> ضقت ريشق لكس ناف

 اميرخا ةلبق يف كناو # انم كا أ نا ور

 0 انوماظل ديزي يف مر # ريق ينب نأ هللا رمغل

 : انوةرعب امم سل رحنو *# لكتب كيلعف اوفلحم الاف

 ١ نول - اذا مميدمو * رقصلا امدكيف 0

 هوخبم ةلظنح نب ِكيردف لاقو ىعد 00 نا داراف هيعدب ريشقو هيعد مرح ثياكو لاق

 اظن ناح و هو كا ان 0 ةنييلا نورامأ اأو

 ١ مرر ا رف * ًاباخ كدا قال فدل اك

 1 اكيد ودعم كيارت لاَمف |

 3 رم رم نم هر * رس -هةلا رو.ع لف أريغ ا

 #1 علا رادو 0 ةلزنم #' ير 2 كيدق تاع نلف

 ميدش لع اها لعافلا بابيف حيص و“ || يف هدروأ ماش ره ئا 5 وت م تامل || اذهو ) 3 ١

 لعافلا راند 1 بتحوبال هناف 8 ا بهذ ىلع اذهو ءأم !اب روردلملا ىل اع الاب راو ها لعافلا

 0” لتلبي سب
 ممربخ لدبي مي , ةرووشملا ةباو رلاو تلا دهشتساو



 )1ك١ا(

 اهف لوش ع ديج نه يو *# ادو#ت اعدم بايشلا 0 ا

 ادولسأ اتسم حاولا! * يرش لدتا دع هل حو
 2-1 وكلا ىنءناكدق * ايلا نا ايصلا مَع اهمعزان

 الخ نوكيوا تداولا ع« ىلا ركميداعاو كك رالا

 ادوعوملا فلختو قارقلا موي * يوقلا ةيقاب دحم راون تركب
 انشر نوكب ةهرس لاو 4#. ةماس توك يار ا

 : 2 لاق مث

 اديحو تيب ناو ىلا ذلا لمف * قرلا, ناغضلا كسح ىتتاال

 ادوةحدوقحللو 00 ج>- # .اهلثم قاع ضال را 1

 لاق ابصلا نب ىلع اَيئي لاق دعي ىلإ نر رتع ن.نيإ دبع انندحب لاق ىلع نب نسل 4 ىرحأ )|
 لاقف ماللكبلا ينحت .ن. هللاو يهو ةيرظلا نب ديزل تاسألا مده ده :أو ينارعالا ةضحم وبأ لاق

 لما اء ءافش هيا ىلا لع **: هنا درب حولا نه يفت

 لئاس اا الوب ا دره واف © هيهو يش لكاول جاه
 نب يم رطا ( قربخأ) اهرك د ىس» ىلا ةحرطا ةينحو يقال ا ا هذهو |
 هوداراف هل ءادعاب ةيرئاعلا نب ديزي سم تلاق ةيمط ين دح لاق راكب نب ريب زلا انثدح لاق ءالعلا يأ ا

 2 ا ع تناكو هوكردب دا أ لع لبالا اوضكر 71 م وهوا
 كالد ف لاَقو مك هلا ملا ا 2 و ا مي لق ةحارلل

 أادودم ءارد موب لتاقأ من #* اهرا 59 ع ايفا 1 الإ

 2 ادرفهىيسب اهأدقم تنك دقو ترّةعف باكرلا 2 0 ىفآو

 ا ا 5 ةعيش اخأ ير ل الاتق عطسأ رفترأ

 ادرمف نواملا تاهدق :لداذا * فذ ا نءرضصت لهذ

 | ثدحب ةيراطلا نب ديزي ناك لاق دانز ينأ نع هنأنع
 ع هءاسأ رحزف هيلع قثف اكيدف كلذ غابف جافأإ امظزنمو يعرذا ةلظنح نب كيردف ءاسن لل

 ء قحسا نب دام نع ةزاحا.ق قي( فرحا ١)

 د

 هناوذ اع دج 00 دق و و تت د كيف 5 ماع لذ دف كن نوماع ل اذ د نأ الا نيبأف ه كلذ

 هللناو هنع كك يدك كاع لح كفر 0 ب 56 نط لاقمت همردح نك نك رعد ه4 تا 2ك

| 
 ظ

 ل ٠ هلءالغ قنع ب رض ًانعر نعالا“ :[لف تيب برضأ| 0 ها طرتخاو 2

 كوعلا اهنا مث هلق ماصع هل لاه

 امولت ضاع لسا ند 0 # ينبا ّ اح ةريغ اهاقع تاعح

 "سمأو هت رط ىلع هدصت راف هتاسن ضل دعاوب هنأ 0 عا اق دياز 5 كيد نامت

 , رص | + | لاقوهل نادبع هعمو ناك يف ابتحا مث ةنيل ران اهيف دقوأمث قيرطلا ىلع تر هل ةبزب

 ان ناكو كيدف يأ تنبأ تجر > يت> الياق الا اميلي مف ًادحا نايرت له



0005 
 ب م تا؟؟؟”؟”+؟ 7 ب77777 ب7 ب برب ب ببببببببصتسمبجاا

 با لاق ةملس نب .لضفملا لاقو ريما ذئموي اهيلع ةبقعو ليقع ينب دالب نم قيقعلاب ةنقعهل هسحف
 ىرب ربل اهداف يربربلا ةراح تب 6 1 ال كد هلا عج رثهنم بره دق ديزي ناك ينانغلا ومع

 ندسلا:ىف ديب لاقف هخارروت لبا ف اني ءاطعا ان[ لاقيو

 (١)روسغومط لطم نهتدرل. # .ام دعنءامسا بح يفام ىغ ىضق

 ازنثك ىار يلا نيد كلو« ةييضق :يربربلا نيد: لك ولق

 ريطاف وهم يحانح مضا ممويد ىللعتلح اذا تنكو

 ةيدا رهش لك يف مهل ىلع 8
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 د

 وم ةارلا يف مك رونو د انالحر مف رول لأ ني

 ريب دالبلا رهظ ىلع رول * يشءامو تيقب امىلاد كلذف 27#

 بكر ام بما تيكلا نبا هل لاقي هل لمح ىلع جح ةبقع نا مث ايح :تمدام هل اذهف  ىوررو
 يف .تيدكلا نبا لسراف كه نم كيرشنب ةنقع فزصنا يتج ندا يف ةيرئاطلا نب .تدنو ىءانلا

 ةماعلا 0 ُةمَقَع داخل و هناس>اببرسشتو يضغلا لك قيقعلاةرضاح هو عب رلا ةل.ةّتسم هضاخم ظ

 00 معا كل عا الهل باص 4 هل لاق جراخملا ةيرتطلا 0 فاس هلق ينالكلا هللا دنع نيزدحاهملا اهيلعو

 لزر دالإبلا نة دوا, وحب كيحتم تكلا نبات كوت نانالا فلا نه جورخلا لع تردق نا

 وحديزب ىضشدإ راف ام هد>و هيلا اكشفالءح هير 5 كا ةلا هإسرب نا ىلع دادلال لدح يي

 لاقو تك ةيقع ديارب هماملا 0 4يح وف هناع نلج 6 تكلا قع مكتحاف ءاغع لالا

 8 هش رط ف

 02 ل انج يريسو # يحولا ىلعتي كلا ن انا ودل

 لحرزمطا قتعلاو 0 * يتواذا ف.ح ولا ل وملاقلطل

 | كيرش نب ةبقع هيلع 5 ف دو لاكف رد ايملا نباتا ىلع تءيكلا بان انف ةماعلا دروف

 لاق مأ نان ككل نا دعو م لاق 0 اجا فرعو هفرع هيلا ف قا

 اف لوب ىلإ يضف ءديثن أو كيلأ كتم راف تقعاي لاق ؛كناش اه كحيو

 ادومم ارزوب ( رككو ىع * .اضعاانع ءاحالابذشدق بقعا

 اذياتعدلا يداقلا يب يمر * ةدع ىل ذاو يحانح ىل لد

 نبا هل ناو ىربربلا نيد ند ةنلارا ادق يلا ؟دهشأ اهلَعف ءانملع ةلعف ريخ نم تناكو ةبقع هل لاقف
 اهَوأ ياا ةنيصقلا نم نايبلا ناذهو هلام نم .كلذ يو اف كتحم نأ ءسعأو تبع :

 نبدلا هيلع رثك اذاف ةئس> ةمح اذ ناكو كلذ لعفيف روث لبا نم ةقان ةنهد ىنهد لوقيف راطعلا

 هئيدهب يدق امهيحال بأ نم عطتق اف م دق ام نادل ناك ةأرمأ يصو ةيشوح رك ذ اذاف ىدبتف بره

 رودعاو مه م ئئوح ىورو )00(
- 

 2 مب#لدل>|ام هَ ءلللسسسسسسشسسُااالللالالالاللللللاالاللللسل ب2ُْش27275107101ا01ا97ا7ا07؟ 7575770 0 70 ير يي يي 2 1 يي تتش 1 ا 1يات 1211 1: هك 211 132213222223 2131121 أااااب5ب5ب52222222تتتتت5تئ52ئ2ئ2222د##2ول#وللول9ّ 1090كك- اا
 ههه له بس يس سل سس ل # ل يسيب سل ل ميل
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 ١ هلام "يلون عايل كي د نه ريخ ةد اا نلطت ناوخلا 0

 ىلع و فارغا نأ امأ لاق 0 6 تلاق كا ثا 00 1 ير ءانداق نهادحا 2 1 لاف

 أنومس دلو ما لاح راو بفر "ناقد ائياع عج 43 يع 0 امأ ل ثالث 2 0

 0 ي زلت نا 1 ا كرعأ ند جو رشم لع يلم ن1 ىرحأ نه فوض ص

 أ ريدشةناالك لاق اهم هقْبع نماطتت ةرمط هب ان رءطأ ىصوات نيب كركي عقو ول تلاق كنصولق نب
 0 1 اع عنتع ال لل هنأ 5 ١ تلاق موقلااهاتأ ا اف ماغف فرظولام راع فيجولا |

 ظ ةدا.صق يف ىردسلاف اللا ين نكح لاَقف أو. مذو اولدر ه اذه 5 0 اولحرت نأ مآ هل

 م 5-0 اح ا مع ءاولحتر | امنا هنا رك ذب هل

 اما 0 نا عا #١ 0 راحال نود, يذلان راكف

 ى ب نمنايشرازفاو رو ازنرفعح ى نم اموقو رع 82 كر أم وف نا يرازفلا 3 حف 3 اق"

 نبرفعج ونبدعاوت َت قد ند هع أ نءمحتح و هب ندحتاق نعدحو نهدسن اك 0“ ىن تورب 0

 5 او ينمطش ال 5-5 كال نا ل هب رفع 5 ا 1 كلاس ءاو ا نع مهضعإ 0-5 2 راس هولا

 لوش ًائاف كئاقل ىلا صلحت اس نه 2
 لب اقملا ءادف ىع نم ىوللا نابو د 10 نه 2 ناد ىللن 0-7

 لطام قوش لغ ا * ةيرآ يوطا قاتغا نيد امك

 *« - نئامثلا فاد اها كر 2 ىتقل وأ ءايسأ يدا يكل

 دا م طا 4س ادعلا نويع يوالا كنود ءامسأ تاداح ع

 لتاقملا حالس نطيتساف توحلامه * ةباصع ىلوح نا الوسر تسدو

 0 ودع نه ىنممو ىدارف انش سشءغلانوشاوأ ااا م .ااف د

 لقاشتلا الو ند ىللعو نأ

 لئابقلا 6 ءرعش يفاوق َتِعاَشَو

 000 0 نوتأن ني>اورت

 0 وول تنس د

 نبانقلا راغ قاكلا فرثملا لع « طلتخحمو نيشاسلا هوجو
 لئاوغلا انثب وس وا ل

2# 

 د

 د

 د

3 

 #١ داسلاب انتي سان نسل انا *# اولد يوطا نعي نهوعد

 د

# 

 دع

 * اهعش كيوا ءامسأ.اوعتع ناف

 لباقنيعلا يه نمرش ل د
 هيذخا اذافنيدلا هاشغب افالتم ارش ناك ةيريطلازب ديزي نا ينالكلا دايز وبا ىنثدحو قحسا لاق |

 ىقح .-للعا :نا ٍيتوعتنع ناف

 يرربلا هأ لاش يش را كيررشنب هيّقعل ىل وأ نيد هيلع 20000 مث روث هل لاه هل 6 خا هنع ةأاضق ا

 يتاب ديزي ناكف لام اذ رون هوخا ناكو الرع ةبرطلا ن دبر ناكو لماككلا ىف كانو

 ىلا 1 هدوض فيسلا وس
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 ص هواك د قسم جل تى وشم م نوح رحم: دععج سمت هج د دع »مدس هصطسسل ب 3 لاا دك تت كتم تنل عن ل لح اج جهدي وحمل تحسس دج مص مس مط طلقت لال ن١

 بو: هو تنك اثم دقل الاؤش * ان ةدوملا حر كا نعل ظ

 تدبط كاوه نم ىل 0 د ايلا عفن نا سأرلا 0 كيحا

 0 نأ بلاها ش نب "”يناه ىنادح لاق هبا ل ءقدسا 0 داجلا 7 ءةزاحا ىلع كك 6 ) 5 4

 حلما رافق نإ لئاح ةلهرب 3 يد رار 2 1- لزوب 3 ىرطق 0 3 رو نباو# 4 م

 ىأرف عرجأ ىلع ديزي ىفوأو زواج املف لاو كتلحار ق 1 : ال :, د ا

 هلم تابو هّتيشثع لظف اهات ف أه نويحعم يأ ام 4 ةيسح أ 1 ةنالفلاو 0 اًهاناف اسنانه ظ

 لاق كات د .غ تامو 01 رو أ دقو ًايثع حار تح دغلا ماقأو

 هلطابغ يف ةءحا 7 ذأ ىخغلا عزج د كروب ن نا ؛|اي امص || تا ا او ب

 هلئاوأ ل ريخ و ىدؤم 3 يوباايذ ندذا معاملا ل> ىلفسأب

 رذتعامأ ةأضغل ديزيهطواحو لزوب 5 هفرس طرتذ>اف هلطاغ ينتجار ذأ ا معو # ىور دقوا

 قحسا ع مق دازو هريغو يناسشنا| 2 وبا تارالا 6 كيه 60 دق وذ ل ليقف ه ريد د ةيل ||

 تاببالا 2 !

 هلئاج لاحاموتفج يف لحكلااذا * لينش ماي كانيع اذيح الا
 هلئاسو قالن نه قدا نوكت 0 جزع 3 نالخلا ند كادف

 هلئاصأ ًايشغ .انتكب او امض
 هلماح دهعلاقث وم ىل> و اعادؤ  اهءالك ناك نيح ينأك 0

 لدم اناناط ايل

 هلتاق فيسلادرج تح قاسلا نع * هلوك كفن مل سفنب انيهر
(١ 5 

 هلدافم وهؤاشح ا يدرلا راذ> د تدعراو نيتدح.س ىب وءدلاقف

 ١ تاعدف مهلا ريشف يف ىلع ةردس ىف 0 ةنراستلز قراط 0ك كييهس نامع وبأ لاقو قحسا لاق |

 ظ مكيلع اذه يفامو ةيرتطلا نب ديزي لاقف مهومشاف ةزدس' تود زور وا نبوكو لجرت يكف ناك ظ
3 . 5 5 7 

 ْ لاو 3 3 م اسوي اوروز ٍْ

 3 لدا. هلا ا نهال اني »* اولداس :و ا.صلا نعش نه وعد ظ

 ْ الف كتر يع مقال الم هان ألا ان1ةدعضفو نكحيو مهئاس هل او )اق ةردح تحس يهب نأ م

 ١ ىدنع الا ةأسعأ اود اًوا اذاف ا 2 م اس 0 0 10 أهو مع نيحتح |

 لاَ ديرب د اولعفف م وع 3 كعب . ينانأ ديزي ناف

 ْ لبس ناشن نأ الا نكللا * انلاق ةادغلا نكباع مالس

 لاقف تنا نمو ةلبكلا تلاقف

 امد الو 05 نك و اميقس #** ةثكارب قدا ىعاود هنرإ
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 6 سس 1209و ا ا ا ا ٠.25 دال ت5 ا كاسل :١ سنس 00713 7.1 مدنا فت لت تن ل 16و ا ل ن1 رج ا 1001915 6 17 كا 1 حن ههدحس ده 5

 ِك دق 3 نااب لاقف هنم موس و هللا ءايطالا فالتحا دعا لزوب نب 0 هل لاش هل 2 نأ ىلا

 كنز ماتو كيش لق 0 أ اف لح يزعتلا ناو :”لفس ةارزلا هد لا 0 2

 دير تنك ناف ةيمرإللا ن يالا ع لو 2 لو سا ابق ذ يىلامو يسفنب مع نبا يممخ امو لاق

 اوك اءالا ا 0 وهو 5 هليقحابلا لمحت لش لل اهئرأف يتاح ظ

 جرح عج /| هب 0 قس اذاو عمطو عجارو ا 0 لي ه.ثحو ل كب بهذ هلا واق اذا

 تلاطهنا ريح و ىئرذخا ىلا تش ةليقف لخد اذا ئح نولا هب للف لش كروت ن ةفلح

 ىتاف ةقحوا ىلا نامو دعا 4 راصاو هج 0 هيف عمطو حالصلا ضعب 06 1 5 ةحاح ظ

 يغار نع.مطاسيف ءاعلا ناعرل نضرءنف لزيز ةفلخ لمحل لاجل نس ل اك
 ص اهمالغ لاَقف 0 كاكتام فاما 007 هما . :"اههنعو 0 ىبل سىس اا احوةيش>و'

 فرط اهب ناكو مه عانت 000 د 0 ب الو ريشق يب هللا ظفحال ريش, هللاو

 ىلاعت هللا ءاش 1 ع لاق اه ريغ دحال له الف اءوادب نان 0 ناف كحيو لاق يراظلل ا

 دغلاب هيقلق ج جرح مّ ل هن قصر هل تلاقف اهلا راص نباح لدرلا هل لاقام يعارلا اهءاعا

 يدب نيب 0 0 ل ما 0 1 7-0 ع لَو 3

 ةاشنولب ءادوس ةلمش للجتو عبرأ ىلع تيبلا نم تب 7 يتح ديزياابق ىثمواوكارأ 20
 نم دغلا نم هيلع تعمحو ايل 20 ةاخدأو اند انور هب ترسدف هدحاو ىلا راصف مغلا ن

 هرب ناآف لال ثالث ليلا 2 مق نأ ده نا لاذ ى ناك دقو (عاراو مسارخلا مهن قش

 هيحاصيلا رادق فرصنا من 5 ب ناك دانه 0 00 عجرو لال ثالث اهدنعديزي ماقاف ف فرصتي

 لاَقُف هرسامهسقت سيطو هرورس نم ا 0 كءاروام لاَتف

 هلطايغ ينتمحار ذا ىضغلا عرطب * لزوي نبااي اصلا تدهاش ك 1 3

 ظ هللامش اولح ءادعالا طّدس ىلع * ىوالا نمط ثدمآ اوهل تدهاشل
 ا لب ' وص

 هلطاب ىل ًاياع هاك ينل * ًانيزم ةاطقلا ماهباك ًامويو
 0 #* ىوتللا نم طخش ذهل ا ا #* هتناورو ىلاثلا تلا هدعو ثلاثلا تدبلا يف تع

 | ين حلاف ورمع نب هللا: دع انثدح لاق ىلع نب نسا ) نرخ ) .نكبحت نع ئلس ولا لقت قآل

 | هلوق 0 املف ةيرثطلانبا ديزبل تامبالا هذه دشن ب يبا رعالا ةض< 2 لاق لاق حابصلا نب ىلع

 3 0 كك دك * هياث 1 ؛ نحاول 1

 هكا انآ الو قطع وهءالق * حو رعأ ل * يف ينباه نمو

 دنع انثدح :لع نا نسكلا باعك م( تحس و) مالكتلا جنغم نم هللاو اذه لاقو كالذل برطف

 ىنادح لاق يناطلا ماا هللا 5 1 لاق يد ب دن نب ماشه ىنادح لاق ور 0 هللا

 ه.شحو ىلا ةيرطلا كا ديزي كد ؟ لاقةلها ءاا رزو ب هبط ىشدح لاقي ونغلا 0 نسا ديع 1

 جاف ىوهلا يق وعدي ليللالوا هم ةفافن نال فارطأ كا
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 انءاسن نم سحامهللاو اولاقف الحرو الحر انسوب لآ اوثعباف الا ءالبب ينال نم نوسحتتا مكنا

 ينبأب 0 ىلا الحر ثدعنل اناو ا ولاق ملقىذلا م 5 0 0 ركلاو ةفعلا الأ نوم فرد امو ءالسب

 3 لدحر 0-5 هنأ ا 6 تاو ءلا ىلا الحر نوثءدو 3 تا لاح يلا ع اذا ريشش

 يح هبامحأ توب ف اما اظف موكل را راد م يل اهماعإ الو 8 الو كا قل

 اهم لمقيف اديعاو اع مه قداصت الو ةأسعا امماع ز زرب الو توي ما 6 0 ءاملا | ايثع ا ءاع ادرب

 كالذ مند اولاف مم موللا او | !اق | امم 4ةعم كو ةمالعو ام اع هدا قل وع الا ا 3 الو اقرم

 نود دحأ م 3 توا نل دوعن ال هنا (ةفلاحخو ا ا ودَغ دكا 0 لك اذا ىد مايل 3

 نهدنعل 8 3 ا 3- كل ىريشقلا ةيرثطلا ن ١ دير ادعو تاب ربت 0 هرا دام ا دعو للا

 انهر اهنم م ضو ياو ةدوملا ل مكاو 4 1 الا نوم ةدأاو ىلا ريديال لاخ» مك

 قدوم 0 تدارك نيفاخم ىد : ىأو اهل لوقف اهب الا مارخ تود ند 00 رس و

 عقار 8 ريثك خاف كارب ف صن اف رصملا تدءاص د كريغ 5 يف ف لل نسللاو دوهعااو

 تايريشقلا توم ناب رودي ىه را دايم لظو ةممالا لح صن اير ناعيش أن وهدم ال ودكم فرمدناأو

 داس راهنا نظو نول كلاهتف لدا 1 كلا دن الولا ةئايقتسا الا: تدب ىلا: ب رةتبال نضقمب هروح ص

 ءاج تح فرصناذ شطملا هدهجو نهن» سأبلا ىأرو لدنملا رثكا فره دحا عال

 لالل ظالاهءافوةريهلغلاهنع ءادح رفأ َىَ ةعوب | ع 2 مانو هديدس وتو ر ,اب لا و 1 و ةر ره ل

 ديرب لع 0 موقلا ىلع 000 ءاملا ىلا ب 0 مث اليلق هكطع دال رضلا أ نم 0 صل 00

 ناب هح رطف ختان نعم ةدحاو عقر اده 0 اهحقرب 0 نءظلا ضعها 2 ع دود ةمأ لد وو

 ديزي 0 اا دايم دو اع در 0 مكر ريد تقلع ودعل 1 هد .ءاحو موقلا ىدب

 نا موقلا كا ل 0 اذعتفو شا 0 م 0 قرن 5 أوق ره ل نأ عوملا تاك غنقو ايم

 لاو هك اشما م 0 ايا 3 1 هؤحو تدوسأ هدا ل 6 كرا اس لخر تقر مك

 نأ .ءاش نف للا لاو "او دورعلا :ن.نيما انكي ناكيام 0 2 م ني

 000 مار وفاو فال 0 ١ لإ دك لج رد لك - طبق هدي كملف ةازخ 20 52

 ةيزنطلا ب كلذ ىف لاَقذ ريشقاب كم 2 قو

 اهبيصي نم ىلع ايندلا سفنت علو * مترزو ارز دايماي تش ناف
 ابولق حم دام ةوسنو #* نو بايلا دايما بهذي

 ىم را دايم لاق 0

 انولاظل ديز يف مر #* ريشق ىغب ع جنا كرش

 قير ةدتك يف كناؤ »* انم كابأ نأ ملغلا هل

 انو> ردحعتم 1 سلا نيف: *# ريمشق ون ك 0 ةفلاعلا

 ! ءامنلا ل نم تاك ةييفمتو اه لاش موءلا كالذ 5 مرج نم ةيراح قع ديز , ىلإ ول 4

3 
 ءاش دهحلا هب دتثاو توما ىلع انقر نأ 0 قدعلا نم 1 الت |يما دب 0 0 قارنا

 هج تيس ع رس و تت هسح عج سس همس هممم يش موب ل رجوع دج ب همم سم تجول موجب م وعرب و سبب رجس سمسم جرجا مومو وجسم ل وسمسم



 اوت

 - مولا كالد د لوربعل معو قتلا م ,> لبا نولوب 3 ىف ف نقر 2م لجحر ةنامسمح نم وجم ولا

 هب ربطلا 0 0 ممفو * دارح يبأ مو مس مولا هيلع # < عوج نو ضع لاقو

 ان ككجأع ذأ ىلع 37 ع دغلو يوكو 2 نا امبالا

 0 نمللا ةريطو 0 تا مالا دسز جو >اب ةعل وم 00 3 اءرثطلا 3 كادر معلا صحا مزو

 ظ 0 قفتنملا تك 0 مف هلي أ 2 ههسوف دار> أ ىلع لذد ىح علا لمتحاف انك د

 ةوالل-و 5 روش نس و 4ههحو نس كلدب ىمداف دوه بقل ناكو وثكملا | انأ ديزي قو هندنز :
| 

 ل ا نع فاخ نب د#ت (ينربخأ ) قدوأ ءانلأ نكد نك اذا هنا نولوش اوناكف هثدح

 5 لاق يرعش ن وم دشتلاف ءاسنلا دنع 2 نم لودي ةيرئاعاا نب ديزي ناك لاق هسبأ نع قحسا

 ل أرح نبي 5 ء رع نإ هللاادع اهبع يورو ن 'منع هنأ لاشي ناكو:ءاسنلا' ىلا تبدخ اهلرتك

 و ملا نا هيا 12 نيد ند تب داعش: 0 ور

 تقعالهناكلذو انينع ناك هنا ىئاثلا ا 21 ناو اًثيدنع ةسطاو اهو ىكت
 ْ هسا هك هأسم رح نم ه ءرمص لقأف هل 1 و لذملا ٠ ند 4ةق ةدلا تبهذ وح اولي سانلا ناو هل
 ل ب

 نم ادب اودح 0 ةءظع ترد ريشنش يب نيبو 3 1 ريشا يف دالاب ل هدالاب ؛ ٠ نم بدحلاو

 «ةووذكلطانمهيلعاوفرشا امو لاومالا ةقدو ةعاحجملاو بدحلا 5 نه مهفاس دقق امل مهل 1 ريش قدر '

 مى 3 7 ْط م تدصنق ا ريشا 60 تدع نأ لعل | 6 أهو. اطو ن ءاأ || | اهمحاف ري ُ دالاب َُق عيبرلا

 1 ١
 ارك لطأو تاياو ه1 2 ولاقاذامم ا ولا ناب , راكم ر ع نب ريدم ا ء ابنا 0 تلا ب رك

 دايم هل كاشإ 0 00 اهدالاب نم اف رط يعرأو مهملاسو ريش ا ط ةيقايال ىلا

 ريش 00 نسح َر 1 ار 1 0 دااو 2 بولش أ مكن ةماقلأ مان هحولا نسدح ال قع ناكو

 لزذ ا باطل تأب ريشملا ىلا ا دو ىمرخا دام عا 6 واحو 0 0 تلو املف ةرئات

 ه:ءوفدق كلذ 1 امو ة هع نا قد بلان 0 أاعَدْعاَو لاحر ملأ هن ع لع ناشفلاز 5 ريس و ثءدلساو ايصلاو ا

 | ا 4 رهام هللاو نهم ز احم لاو تاس معمم 0 نوماع ن نولاحر 6 روه ءركيإم ةنفاوساو 0

 مهضءب لاقواه وماطصافام رج اوتيب مهذمب لاقف انوي نيب رودي ةدحاو سأر انب علطيام انل ارح
 طحقلا نم ىهوكر - و كسفشنأب مهو.تطلخو مكنعاح و رعرا 56 عا مهوحتي م دق موق ح معامل

 نول اذهىفموقلا ءال 000 مدا ودعءاصل كلو اواعشال تاي والا اذو موماع نوناتف ةندلا»

 ناك اماورةيو اوعن 33 كف م 0122 م اوعاف اولش ناو هبال لع اوذخااماق مماوةس م ةيهس هناق |

 1 5 2 ادغا ا ودعمص ل 2 ف كلَد ىلع أوءمح اف مهعذ ن م اأوَحر 4 ماع ذل طسلا مل لع 4م

 0 3 سلف مل 4. 0 ةعدللا د نأ غم ؛ ان وعر واح دلو قال ةعدلا كه : اولاقفمرح

 0 ىلع يو مق اناا نك ناوركر + اونذاو , 5ك 2 اوزريف ءاقسا الو ءاعر ا

 رح لطظ نا مك 2 ولا مكلان يذلا انعام راق ومرح ن 5 لاحر ماقق كلذ مر |ولاق نأ

 اولاقو ام نيب ريشقلا 3 نم 6 توةهقف 2 0 يردنام عام نيب هلايذا

| 

 لظ 0 ا كح تلقدنك ارامل كلذ دتشاف 5 ءادن مه رع م ايلا 2

 ) عباس كا تف )
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 0 لحر 00 لاق ىعمصالاأ ن نع اقل ني 0 ديه ىنادح لاق ئىدهدلا 2 0 ) 0 (

 6 رع هفلخأ املك كيطعا نا 5 كل 1 لاقف اعد هنا رمد ةافولا هنرضح امل داي

 ينل 5 < اماحاط نعاف ىدي 5 َِق يتلا هده ىاح 1 ا اذا لاق مم مولا تلف لاق كلا 2

 يفا لخر افمهللا ترص اذاف هش طصر م ةردع ئ ل يفب ظهر ىلا لحراو كل اهاوس

 مّ مد كالخو كانا هداهم مو فرش كك اع لعأ من اهققشاو 550 00

 امبالا هذه يدعي أ

 ُْق زرب دق رد اهناك نهمامأ تزربو الس نور دق 1 3 0 0 تور 02 نا الا

 كك نيلو "ينتتق دقل اقداَح تنك ل دلو اذه اقف ينأ يتح ابطّرع ىف رعت يو ةئجد

 ادام اموص ىلعأب 0 اتا اع تدر ” ةيداخالا انام هللا وتاق ىنتحضف دّقأ | انذاك

 ىو ت.ءاقم ةعاش اماع ا تعكف كف ىد هش دّدو أعم 0 يبا 2 أ عمتجاو | (4>و

 اهي ناح الو احاف عدلا ند د كفا ل نع ىواس ناو لوقت

 لَو ةاحلا 1 نم اذا د 00 0 لعاب انيلع ءاوس

200 21-0 8 ( 

 ك0
2 .0 - 

 م7 هياحصا نع هظحح هءاور نم ةراتخغا ةئاملا نم“ تس وص /

 ايد لأ 01 00 210 © دو .امدوم ,باقلا يما
 ادووعو اةثاوم 0 د 5 كعل لالا نضل ريغل و

 رم :.أان نوال 2 0 50 هنل و قحسال ءانغلاو ةيرالعا نا ديزي نوشلا لماكلا نك هصو مع

 ةناننب ورمي ةياور نم اهالك ىلعسولاب ليقث فيفخ ةيونابل هيقو

 م هيلو هرايخاو د: رفاعلا كك دي زب ر ذ جو

 00و رملا _دو 7 0 1 هيا ىب دحأ ةمسصلا نب دير همسا نأ ىلكلا نبا ركذ
 00 دل سلس هر 0١ 11 زاةما يئاببشلا ورم زبأ لاقو زيغق نب رؤعالا دلو
 رخئآا نا ريسشقل ناك ه د ريخلا ةءاس هل ليق اعاو ةءصدص نب صاع نب هع 1 .| ريشق

 نب ىلع هب ارح ىف همأ ةيزطلاو ةءاس نب رسثتأملا نب ديزب هنا ليق دقو لاق رشثلا ةملس هل لاقي

 هذاد دع نيلا' نم“ نك و رلطلا نم ةأسعا تلمح نب دم نع ق كسلا شفخالا ناماس

 يمفأ نب بنه نب طساق نب لئاو نب ر 3 ةوذ>ا ل و نإ دبع نه ارث نأ هيك لاقو عرج يي

 ليقعن,ساعن, قف خا نب دعا ءارخ 0000 ةليدج نب يحد نبا

/ 

 هلهاو هيسفم هند 11 هئادشب هيلا نئعببل أرصا ه.ءاع ا 2 5 1 امز 2ك كفا َرَظ ريتا
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 ردلاووك ازكلانساب ناشو + ى اوك ءايااوات حرا د

 ردملا ةلدلجب ياما لع ه ل.نياتا عانس
 نايز رملا نبا ف اخ نيد ( ل تملا نا 0-0- لمر ف فه.ف> نيتيلا نيذه ىف ةيراش تنغ

 عقو لاق .ينزاملا دعس نب لا>رلا ىنئدح لاق يع | ين ”دح لاق نانأ َن د قحسا 5 لاق

 ند ناكف 3 3 1 ثدع ناك ىف نم اهيلع 7 0 ق رخه ةنشأو لم نح

 تيا ا امافةئيثب عم هيف عمتجم 0 5 املا مالا دقو امون ليم لكيت ةناك

 سمالا غاب دقو هبحاص علاطي اءْمم دحاو ل اك لمحو ليمج كلذل عزجف هل زربت ملو تيبلا ىلا

 لوقي ًاعئاف غلب لك ليج

 ايه 5 كيلاتاحاح سفنلا يفو * ةونع توملاينااتغي نأ تح دقل

 اربام كتئبازااموي كتيقل * اك ةييوللا ا ,
 ايداص كقير قسا+ل اذا طا © ئناقيرلا ._ ةيدعا ” ىلع ا

 ل ةنش هلت لاقف احاطصأ مئهلعأ قدصلا 0 ٍّظ ايمي تناا ل 5 ا هلت قرف لاق

 ايمو ناسا 7 ص اذا # اهظحاب ونرت رتسلا ءارو لظت كلوق

 0 ادع ند يرحل )كربغ ينقورب هنأ يرت نمو ليحاب الك تلاقو تكف اهايااهدشناف

 0 رخ لاق, ةءاعنب نوناكلا ال0 ٠ ع امال يباهملا رصن نب بيبحو يرهوملا

 تلاقف تنا نم تِلَقْفةَحح صف ةبارعا ادق تءاكف نانالح از وم تءرف رحلا شاع

 0 0-5 0 اذا | 0 دقوبانحلاب انلءام ىلعل انإهللاوتلاقف هنيثبو. لمح 1 ---
 ا ةشع تاك وردت ًامادحا اذ ا وفلخو 0 الاعرج 3 دقو زاحملا دبر ماش || لق نا

 | نه 0 5 تا 8 مهنم راوح ىلأ ن نودع ام

 لاق لم ليمح اذاق مالاس ١| تددروهتامأت نولخاو نوشد ودم نمو ملف اناقلت ةيضه

 تر 0 7 ىلاو نوداطم قا هنف انل بعق يلا تمقف اعو> كساغعال هب اذاو شاوي

 َْق هللاو نأ لاق كرمأ اهف ارم * تدقلو تغاب دل هل 2 ةتامف4 عت تع هلم تاو أدرابءام هيلع

7 

 1 35 مكنايتق 0 ه 5 أنو اف ةح رش 0 نأ رظتسا اهع 1 ع تدان 0 ل ل ةيضطا كه

 ءاويعز ,ذ هع انءاح ناعم لططت لف صخشو انعدو مث ةعاس 0 رسص ىلا دفاع انأو مكتدوال

 ةافولا هل هن رمضد> اح لاق 3

 ليلك ود كللا>ذ ىباو # ليوعب يلدناف ةنش يصوق *

| 
 ا
 ا

 3 تبيض نيل هش ءانك ىلا 590 باصاق ١ اك نم م كلقو ف ا 3 الا ىلع 2 م رصعف

| 
 أ
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 هلام هناهك هدهعتساو ريخلا هريبخاف ةنشن طهر نه يذلا لدحر لأ أ فوريذمو هر ه ىف كير |

 هن نطف 59 2 ىلا يئاداعم 3 ف اكو مكاظعلا يدحا 2 ن1 دّقل ه4 لاَوف هف هلع ا م

 لخرلااينأف ةصقلاب هربخاذ ليوح ىلا ىعمو كلذ يف هدعا وذ رولظإ 0 0 خخ فورا 5 لاق !

 هنءاحو أعم تف نع 7 الف املا هتءقدف ل.ءح ما ا هتدشن ىلا لسرأو هدنع اماقاف الل.

 | يعاد وناك هن ثايب ىلا م الودملا ةىل ربع ن 16 + | لاقو | عدو - مايا ةنالمثةعض وع ماقاو | اممانل ادد

 دي رم الو اال هذْدع تّقأو هم ودل ةسفن هضل رعلو 0 7 لحر لأ ا ند 0 دق يكشلَو كل

 هأبإ هزم نا فور كد ّق لاوو فرصنا من كلذ ىلع

 يدش رهتمالم ّق هيلا تديح نب ةبا رق وذخأ ٠ اف ا كة

 يدرس دقو دعت دقابف ةنثلب * مكاهتن يتم يح قفأ لاقو

 دز نم للا يذق (منلهو ىلع # ىرام هللا يضق اهفهل تاقف

 دم ىلع نه 107 هتكح دقو 2 ةباوغ 1 ادع ا ذو كن ناف

 لدي ١ وص

 ْ ّ ٠.6 5 ىلا | -
 كهع نو هلل فوب منا ندكلَو 0 اند هللأ ند قاثم 0 دّقل

 ىدعا كاف ىادلاب لع ا »#* اهدهع تنام ريخلا اهب اوالف

 ىدتعا در. ار او لع ## ةمارك الان وشاولا اهذازافو

 ةيحلاصلا و ملهنا هناؤر قاد ذو ةيراشل هنأ هل نأ ركذو يناشبلا نع 00 ممل ءانغلا

 يدحو مهني ن «تببحأ 01 * مهلاغ نخل لاما يتلا لا

 2 دجسو دا ا ا تفل ”* امل نوم .4ا يتاياذكه 1

 5 ليمح لاقو
 رشا ةئيط انانألا دع لع *» امل يت> مويا م 00 1

 رطقلا غّئاس نساهم اع * اماسو ىل امفشامت اهب املا *

 قي 0 0 0 ا ا و

 9 فلا سيف تف -أام س1 لو انئيبدولا ي وق عطقت 3 ناف

 ير# اهعم ادم نمبرغونيس * ةعولو قاتشا اهم يريفكف

 يررزملاو ير لوق ىلا تغصأو ادع ديما رماصلا دق كيلا
 ردغلاو ةناخلا ل نه ىسفنب نكمل ودودص 5 زي فونف

 ئرشح الو يناتح يلذ 001 ؟. # يوالاطحشت نأمهللا كبذوعا

 يربق ثرواج اذايتوماّدحاف * اهئييو يني تمام اذا رواخو

 ريفالو ناون نم ينع كب امو #* ةحاركنءامأ بح نم كتمدع

 نيرا 0 2 فلك اخأ » -ىر له حربا بحلا ازيآالا

 الع ةنيس سس
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 ناعو ينم 'نكحضف ةسنلق 9 د: ف اذاو لع تقاضف ردقلا نو نار 2
 ناطاسلا ناكدقو لب الا يعاور اذا نهندحم وه انيف هيلا تفتلاام هللا وذ يرقب ليمح ىتاو ينباصاام

 لكمعربك |ام هللاوف مدقتو ما كمححيو هللا ولاقك سمانا ءاس وأ معدالب ىف هودجو نا هد مهل لحا

 يلمح يب ماهو ممف يرو مهلتاق هنم اوبرق اذاف هنودرطيو هنومرب اولد لاح رلا هيشعو راك ألا

 ينبح هتضرف نع لحنا الو ريكناام هنلاو الو هفل  ينقدراف قلك اك رم كشنا رسسبي ىل لاقف

 اهخاو اهبا ىلا هئيثب جوز اكشو ماعط ىلا تفتلا امو مايا ةتسو 0 راسك لجأ ىلا عجر

 مهاياو هودعوتو مهلا اورذعاو هتريشع ىلا هوكش وهيا اورذعاف ليمح ىلا اوهجوف اهب ليمح ململا

 ىبا ىل 16 ميال ةدم ماقاف كنريرح نمو كنم اربنو مهلا صاختسااولاقو هوفنعو هلها همالف

 هلوقاهدشتناو ةبام امرا اكشف ةده قر

 اكس
 ريسإ بمال ةرايزا نا * 0 ادوز

 5 محا ردق انقاتعاو * انما سلتنا لحرلازا :

 دس وص يلع ولا, لمر بنزرعل ءانغلا

 رويصل ةباص ىىلا وكشنت * هنئاز> ضو ت>ر ة.ثع يفا

 ريس كاذ.ناق كلا كسا * هل كتيدنئدم ة:لرقر
 اقرا هنا ياحطا رك د عملا ا ليقت هيفو ورمع نع يطسولاب "ك0 سل ءانقلا

 لم رعي قا ن نا شرح 0 دل ى ركذو

 9# ودم ةحطل د رد * امدح ناكم امن. ءارع 2#

 روكم افلح فدا ١١١ * ىتحلاةرمضم نال طرا

 ريقوتاهراتوكه الو لد * اهلالدك الو نسح اهنسحال

 رود رطاوآلاو داص يىلقلاو * لكولاهرك ذبناسالانا

 2 0 2 را نيثباي كلذب يفا 1# هلم ىف 0 نلف

 املا ةرثاك عم اب لادبتسالا كاكرو ار دك كاك 7 يف قاض رحاعل كنا فور هل

 كانك دولا وأ كلف. اال لذ وأ هنع كِيِفَرا روحف نئباهم كناو 1 اند وه نم دوجوو

 6 تفرص ناو كيلا مهراذعا دعب اهل ترذعت 3 اهموقل كلف د طاف وأ فاتلا

 0 ا 2 ةعئاط | بتال اهفلان يتح مز ا م ع رج واهف كاوه تءلغ

 حا كلماال 2 كلو اباوص تاقام ناكل يراتخا تكلم ول ى ا لاقو ليمح يكف 3

 8 هيف 0 ودكمال ناكل اا سن كل دقو امن ةسفيل كال د ريد 6ك 00

 امتافاليلام رايز ىلع لمعاف كلفن اكلهم دب ال تنك ناف هل لاقف يتدعاسم يف كسفن ىلع ليت نأ و

 بح الا ينب نمقن :يثب طهر نم خ ا يلواربس ذكيح كءم ءيجأف قول بعل ىلاابل مع تائب عم جر

 يذش : نأ ىلا ليللاب | معم عمتجو كرابم ااامدع مق اذه ىلعتت دعاسم "0 انا يوأن

 كلت 12131717777 م جت 272 2 هس د هع ج7 سس حد سم
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 00 قل ماد را ريض لهو# قطاف ءالخلا عبارلا لأت 1
 قونذملا يحرالا فوقولا لهو 3 يباح تاحب يي> > ام 6

 ا كاع كاك نا 1

 يتئاثا داعللا نا م رمعل
 قامت هللا قو. نم كالعل

 قوشاىأتلاو نييلاداعب ضو

 ا غن سانأن .ىوكشر 9

 قوس

 * ١ قونتملا رطانلا نهب 0

2# 

 ان

 * .ةنادص ديمو نوزحم كللعل

 ان

# 

 قف فودعا ناءياتعاو ترس #* امدع نملا د>و نم تاغاغو

 د

 نإ

 نب

 د

 د

 اهروصخ ىنثي تارب ىغ صيبو

 ةشدعم سوا نيقلي 1 زاَنع

 رئازب اعرذنةض ىلايت>ا الولف

 0 كلا 0 نام يشل كوست

 امن ناك يذلا لصوال 4 31

 ىناكه ل نب انام ا

 قاو أ نولا تالا ند

 قورملا ىمراقلا هيف عشع شل

 قاخيف باضخلا وضتيامل اًمماضن

 *  قاعم 52000 ملأ 5

 1 ةدلك د لاق قحسا نب 0 ا لاق صهزالا ينأ ن دنازم لإ د( حا

 ريم ب تاقف بتعتم ملاظ وهو بحم باتع يف فرءتام د يندغنأ قدحسااي يل لاقف اموب ديشرلا

 ليمح .لوق نيئمؤملا

 هنراشم قرطا تضرخاذاهعدو * هئاذ وفصب تعءاحام ءاملا در

 ةلاسأو 01 000 اود © هباتع ىذا وام نماتتاءا
 ا تنأو ا اا < الاط تنك نا ١ ايندلاة ذل نمو

 ماقو كرو 3 ىلا نيثالث ىل ساو اهظفح ييَح امتدعأف ىلع اهدعأ هللاو 90 لاق

 عصا ن عدا نع م نب دام انثدحلاق ديزم ن لش ( قو 1 رطاراد ىلا ل>دف

 ينادح وهو ليمح عم الاجل امو 05 لاق ءاعت لهأ نم اليخ ٍبحصإ 8 احر ينادح لاق

 رعشأا رعسشق» ار 1 تثق كر كشك ا نع ةنم تار 3 0 ههجو ديرو ا 5 ل

 ىأ من هلحر اهم اعادعق قاحا ةَماوم ةعمت# ضرالا نم ةبيرق هل ةقانس نأ 5 نوالأ ريغتم

 الو برشا كلر ءاذ] ١ 909١ لاق م تيور قحاتبرشق ىف م رشف نبل هف باخ
 امو ضايب انرسسف يتقان تيك رو هتقان رهظ ىف لاغ تاعفف يهاذم ضعب ىلا كب بهاذىلاف كلءج

 0 انعفد ثلاثلا مويا ناك اءلف ةالصال الا انلزئام هللاو ال هاك انموب انرمسف ا مث انتليا داوسو

 ءار اماف انا اعو> تدهدح دقو مَ نيل ردق اذا و لاحرلا اند>وو نبل لا ويل

 تدور ينحر > ىئنينثام وهاب ملا ف ى< أر 1 0 1 اح ذا 5 و يك ريعل :ن 6 ا ردقلا

 تسل م 3 ءاقلاب 2 قطن عقر هب 4 ؟ةفاقلاو و 0 نعم تدبلا ا 11 ١ ١

 فايس ٍض لب ردقهردص» ىلع هفطاع

 0 ا



 (ةه)

 ىلقهلتاق بحار» ىب البتق # 0 لَه اي قا

 يفهتلاس ا 5 كتح اح لف تسلا لاقف انزلاق هدع اقع أ لاك مْ ها كالي ودعأ لاقف هتممسأف ٠

 ص نأ انلعاف نزلا نيا ل دق و سرنا دهرا حاصإ نأ لاق ُ 4 اا الا ش مويلا كلذ ْ

 (ينرب>أ)رييز را اموُش كتالذ نم 00 عفان لاق كانهالا حاصيال ا 0 ةندلاب اناَقلتف

 يلا نب مساقلاانثدح لاق يرفملا مهاربأ نب ليعمسا نب دم انثدح ل 00 انثدح لاق يمرحلا

 هدشنأف ل مهل لاقف ليمحه يقل بانا ناك املف ماشلادب ريةعبر ىلانب رمع جرد لاق دان 0

 صايل نم ب البتق * ا هاا عاق للحل

 هدشنت اف تاطخلا ا يدع ا. لاق -

 انقلب نس راود تال ناب * اهرتلاو كولطألا لام 1 ْ ظ ش

 هلوق ىلا غاب املف

 اعنقتتنا نسحلا اهاهز هو>و * تقرع ءآ او انما الف

 اسرار 6 اا نافرلاب ن ا

 .اعبصإ نسق امتاز متن ينورلا تا رد

 تفهذار هعءه) لاةفاف همم ال 02 هما نا الا لاقو ىلجتسلاو ل حاصف اق

 ا اهدنعىقودحو نأ ىمدناطاسلا م دا دق للم هل لاقف الع م يح ةئش ىلا

 لحاف ةخب ريئانب رمان ةواحا لاَكُد ماك تح ا 1 0 قر اهانأف اهتام /

 17 نم ياللا كتان ا عاب هللاو تلاقو اهذام يف ةئش دكاكش د يناكم ةئشب

 نت ىلع ريحا اذه ( يفرح او ل 1 ادا ءازعا اذاو اق رم فا دجولا نواتق دق

 لاقف لاق هق داؤزو ريب زلا هرك دام لم ك2 كقارع رلاو يبسملا نع قحسا نع نافه 0 عابس

 ليمج لوقاط

 تاف خرط مدا ع رنج نأ وانا ظ
 اناقو هزم ضنا ل2 * ناناو ايم“ كاد

 اناثم اةملع" امو انانأ دق * تلاق مل اهعرت ون تر ظأ ١ ظ

 نم مآ هيرج نم متي مل ناف سرفلا عم راما طبرا لق دقو حافأ اف كنم قل 0
 غلبو مف ا ا ا ل 3 مه رابخا يف هبادصأو ىدع نب ميطا ( 95و ) هقلل |

 هدعاوؤ هناقل يف ةلحال | ماطودب اهدحوو ا 0 ىلا ا 0 هكا رف هريخ 0

 املاف اهود_صر ابلهأ ناك أهدعإ هد اعد ةايوط اه دحوا ا ذ هف نايقتلي عضوملا

 0 5 هاف ا.ماعدشو هش رسب ىذا ليج 3 ” وو اءملع 8 9 ىد اهوذ و ا أمهر اهودقف

 انأ لاقو ىنأف كوةدحلي نا ىلعا طلو يتتست كذا نادل. د تلاقو فزصنا آلا هللا تب هبدشانو

 عطشا وهن رج دقو كلذيف لاقو فرضنا. ىق مل ةديشام كر مم ارح ارتست يشل

 هدم أءمدب قالتلا |
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 1 : , يرالتت # 0 له امثع امف :ىلدح

 لذ ووذزوعسوم سب رقيه أو اهآل افيض كالبلا 3 تعبأ:

 ىلع نم تافاملاب الأ نكلو_ ©. اهبلطام ىعم يع تر

 ' رفح نباهللادبع ىلومريخلا عفانل هيفا اشطاو دامح رك ذو ور هع نع يطسولاب ليقث ينائ ضي رغالءاثغلا

 ايس مص ايننودليلا 1
 ىلها نم كلهاو يتب نهتناانب هيودل يح ىذلاتسلااهيا الا

 يلكش الو ياوهنءاسيلناتبو * هللا ننف تارا مل

 ىلق ةربع باح تساو هفلاىلا *# ةبادص كب داكو ا ىب انالك

 اممو رصنيلاب يناثلا ليقت فيفخ قدحسال ءانغلا

 ضل و
 لحبلا باح انل تيدا وأ ةئشب * 00 رصذان وشاولاحرفدقل

 لب اة يي ام مسقال < قناو: لسصتا الخرم قولوه

 موحجسنإاو ذ زر نباىلابسني امم هنا قحسا 0 ه1 ملو ساؤي باتك نم زرح نبال ءانفلا

 0 ريغ يف ن'دح لاق هبا نع .دامح ع
 1 1-01 هنقير ا الووهاميي ال 00 محصل |

 نعي نإ نادم

 00 رامو رفعح نب هللا ديع ىلوم عفان ينرب>أ لاق ناسح نب اص نع ةاورلا نم دحاوا

 | رفعح نب هللا ماسالا حال ساحب يف * 13 اخ لكشأ ناك طق

 , كدنع يناكم نينمؤلل ريمأ مع لنآ دال يرعدي ديزي ىلا لد نياق قل 0
 ال و هعم نولي رفع> نبا ناف 000 1 اا َقَح لهمأف لأق رفع و 0 5

 / هللاو تعا ترا ق 3 رام لاوف هتينعف هتاف اههابق نيف دي رع م و اقع

 انب سهذو لاق رانيد اف ل مث هلم عطت 1 ملام هريغو ىشولاو را ب301 نم ل

 عمسف ةيواعم هف.قس ف ديزي باب ناكو هدم رفعج نك ؛ صرمو ةيواعم مأق يف 3_0 هيف ا 00 ثنا 0

 3لإ سحأ 0 و 0 اع لذ بق عفان تود هللاو اذو لاق رذعح 5 نبااي اكمام رفعجح نسل لاَ ينود

 0 لا ااه كن رح اس لاق ناب كلا ةيواسم 2 لل دا دبر |

 ظ نوما يف اذه 7 نا“ هوا 700 ةمد نا 4 لاَدو ك.ودق ن 3 انانغأ ناك ام عقاناب لاقو ةبواعم |

 افا بارع 2 كلي و رفعح ا ك 00 فرتمتاو ةيوأ 4 تك[ لاق ا 1 ناد .احالا 1

 | مثمفان لاق مهب عفتني نيذلا فانم دبع ىنب نايتف نم كك نول ّللاو لاق للاوال ت
 ” سدو هنيشاح ت تاخدو هز رمش ل 4عو 4 اد 6 "ا كيعل مهجن هللا دبع ط ديرب ىلإ اع انمدق ٌ

 عفان ل ران هنأ لب 3 2 رفعح نبأ ضب 3 مد 1 اطا اءاف مهعم 590 هيلع م 3

 |[ هلصل 017 00 رفعح ن 9 1 او يذلا هل 1 كل" لا وأن ازه 00 نبأ لاو مدو

 | مقا كحيو لاق هيلع تاو ديرب لأ كدر 1 كم نيو ةهعدول هانأ ناسا ىأنز 1 ضي 9 1

 00 تاهشكال غرشنالالا ل



 (ةا/لد

 ىلةع نم تاف ال اهيبالاط نكلو * الط ام يعم يلقع تكرت ولف

 نع هن 2 نأ ميو ايو * اب ىذلا م بسح يمض جيو ايف

 )١( لمن الو اياتتلارك الو راصق #* فتاعزال اط بارتال تلاقو

 للسطا يذرخلاو عايدلا كا * اعنا راهلا نش - تكلا

 لهسلا ثمدلايف يدوكلا اطقلا سبد * اضغلا ىذب ايشم نهجعتساف نيعادن

 لخصلا' يتاح ىف الا كاك ّ * انيلاوح رق عرق 5 نعت اا

 ا ًاشاخالا هدا رد « هج ةنش 0 0

 ىف هلتاق بن 5 3 دفا + انهار - له اذ امه يلياخ

 هلوؤ ر < هدشنأو لاق

 1 ىلا باصحخلا 0 ينب رق * اهيبو فى دوا جدا ير

 ايلا ةعراشس امون ايففوهو * ققود:سنا# هل ا

 1 اب لعنلا كوذح ىذلا لئ 5 « ان ئذلا# تفرع انففارنا الت
 .لملا يك مج ىمان 1 1 « العاو ءافع ادع ا

 لحرى لع فوقونءريخ ضرالاف #* ىلزءاال ناق نائش اش تلاقو

 لهالاو ةدولا ىدفي لكو * اهنفنتكاف يمدلا لاثما نايقاف

 لحنالو جوه ريغتفاوردبلا نم * ةروصا نكت ِي زاراد موت

 ىلعف حشاك يري وا يناك. ودع * ىريناةفيح تسناتساو تحاسف

 لها ةبقر يذ ريغ ثدحتف ىتبم *# اما رتسلا يئاج تقلاو تلاقف

 :ىلثم هل كح نسل يريم :نكلو * برت نم ا قناع" ل كلف

 لكشلا يذ ةحاحب تايبطنهو #« انئدح نهنود انرصتقا املف

 لهسيفو ليادرب نم ةءاس فطن * اليدان اةنيوهن يذلا نئمع

 نمزلا اثم تاتا نيس كلن < يدحمت ناك نذل زا لا
 ىلحا نم كاذ نه نيت اييذلا نيتار* كاكا اذ نرد دك َندو

 , كتيطاخم ءاسنلا بطاخ امو ىللايالا سيحس اذه لثم هللاو لوقاال باطخلا اياب تايه لاقف

 رشم ماكو دحا

 م ىاغالا نم رخل اذه قام ةيتسل كك

 عه

0 
 ندا لولو ل.حك لعثلاو اه>اوت ديبلا اهقوصأ وأ اه 0 كَ كا رمصق هكرخ 0 م

 اع رك هي تل نم فالتخا يف ا

 ءاسك عج

 0 لوذد 5 نا ل ف ةدازلا

 مح ىكلاف 0 عا ا تاب تكا ءالمن هتثل ولعتا

  - 1١الاغانقل  عباس (



 ك0

 هن مصق لمح ا حطبالاب اعمتحا دقو ريو روخم ا هللأ مل ا[ 0 ليضصو ةعمر

 لخللا بناح انإ تدبا وا لما »*# ىلى + تمرصنانوشاولاحرف دقل

 هر دحا ةقارس نب رفعح

 ارثعاو دو ىتا ذأ ةردعَو #3 و ن“ يرقلا اذ ع 0

 اربيخو حرق ند حور ففيتافس * متو كوم ايلع ن ند 2 دآ

 ام نسف نونا ع مالو يرقلا ىذ لفساب ناهترناق رف
 ليمح لاَمُف هيلع ولعيس هنأ 2 و هاقتا اليمح تغلب اماق

 درفأأةم مالاكماوقالا 0 اذا # يَ 0 مندا يف ١ يمال

 دحملابو ءاللعلاب 4 ةركو 0 هرد>ء> لذلإ 2-5 0 3

 لاعس نب ثرحلا نب ١ نامبذ نب هللأ ديع نب ةيلعت 00 صاع وح ريد ول ) لاو ( رفعح هنع ض عا

 ةياع 0 سمح أع 0 محا 0 هيل وهو نهاكلا كك ةيح يبا نا نر مرمشح نا ةيده طهر

 كا ةرؤ 0 صاع 4 كلامنزب ديرب ةدايزو ديزنب ميله وهو دعس ل (١) ناببذ ب هللا كنع نا

 1 ا 0 ةاثم دع نب ىألو ميذه دوس نا َثت را ب نايمبذ نءا هملعلا نإ هللأ كيع لإ سدح

 ىدهاو ديزنإ ةدايز مد سو. وهو ندحعلا مرشح نةبده ىلع ليج لذدف لاق ميذه تءيهتس

 لاق ه.ءاع كلذ نحرك هيلع لذ داملف هقفن هءاحو يداعلا نا كي مهم |مهانا ءانقا تان 0 نيدرب هل

 : لو يذلا هع نإ | تناةبده

 درفلا ةيصخلاكماوقالا ددع اذا * متدكو محا ينا سماع ينب

 1 اف ليج َج 0 3 دخ كرامهش٠ كل ندمإلا 01 ىل هللا 0 ما هللاو اما ظ

 لاقر 7 نب ريد 0 55 ح الق مزالا 0 دب ره 0 10 دال نأ 0

 ىلوم ثر 2 0 نعيم نهم خيش قادح لاق ي ور مها ا

 | 3 نأ م تده_ثلاق #23 9 ىلف كا اني »+ هع ريأ كر يع هلل وةيىذلاةريغملانإ ماش هه

 لهجه ن 0 هش ْن 2 ل 2 3 لباب د نواودي

 ْ لتقلا, تدعو أ 00 3 0 | ناك مويلا ويلا لسدقف اه اج
7 1 / 5 0 

 ا لذددي وش تاذ نطبلا ىط ةفلس * هنمع ص ام ا 0 اود كلا 3

 ١ لخؤ الو سك دعا ملرخ ال ل ةيمع اغاس اسار ب دق 1
| 

 ظ لحكلاب ةنيأب ىنيع نم عمدلا ىازوع # 56 ناك 1 انمتحار 01
 ُه 40

 . تسل عمت

 0 ةراسع تاحمتساو هفلأ ىلا 0 ةيايضص ىسيداك وا 3 اناا

 هسسس سس سس سس سس سس يس سي يسال مه اكل همس تم 2غ“ مااا



 : ش : ١ : (ة0) '

 يفواسلا مكحا 15 2 نوكشا تعش
 نؤكلاوذلشلااب:ءقشني #* نوحط ةيداغ" ىلا  ىعا

 نوجيحائر انإ دحر د < نيفبلا مح رد
 * يود لاحرلا دافحأ لك #*

 زحر 7 ةزوحرالا هذه تمدقت دقو * دعم نم مانسلا يفليمح انا # آضيا ليمح ز>رو لاق

 لاق ريبزاا انثدح لاق يمرملا ( انربخا ) طق اهلثم ةبلغ تيار اهث لاق ًائيش عنصي لف ساو هدعب
 ينب نم الجر نا هموق نم هريغ ةعامحو ىوليلا ديه_س نب ءالعلا نع ناماس نب كولو امدح

 هلا وذا ىلا لي جرف ةيماذج نب ليم ناكو اىعاش ناكو ةيولب هما تاوذ هل لاقي ناك ةرذع

 لوي وهو ماذخ

 مازا ءاقللا موي تمزا اذا # نطوم لكيف هللا فويسماذجح

 مارحو هب لح نم ماشلا ىلا * ىرقلايذفرصمنيبامأوعئم مه

 ماؤت ضاخلا غازراك نمطو * هتائكس نعماولا ليزي برضا
 مادج 5 7 0 نع * ةلبق 2 امو ترصقاذا

 لوقي وهو يلب نه هلاوذأ ىلا تاو> جرخو لاق ةركب ةنام هوطعاف
 محتلا عاطم يراسلا يدتم اك ع ءاعبعل قدك ةىغ يلب أ

 0 موق مل اا و *« ىتحانبا تيكر ءار
 ينأ ام ةدساولا رولا نادرو رد لع دف هدلو ىلا اذ نيبام ًءَنع ةمام ءوطعاف لادا

 ةيطق نب هللا دنع لاق ىلمح هن ل 0 لك لدي هب ظ

 اس ماا كا ف ديس الا
 اخلالاقف اظامح بقالي ةيطقنب هللا دبع ناكو احابص بقل ليمح وبأ رمعم نب هللا دبع ناكو لاق |

 بحالا ب اوم ليح لاقث حابص نم 1 ناك ةيطق ن دعس نإ كر يب ا ىرذعلا

 راخعالا اوحمو ةيطق طهر

 راو رد رت ل21 © رارشأب لق ان
 (١١)راخنلاث رحال ذأ ا * راحلا ىعدي ن يح موق لذأ

 ليمحلاَقُف حامص نم 1 ناك ةيطق يئيقلا قريدالا لاقو

 نودحارذلا مح نم كداسو ىلا # هدئسم تبسطو قريبالا نبأاي

 نوهدم نيفدلا لغن نم ريسلاب * 0 تعش ام 31 كاك 1

 نون< لكح ىنج باغيف يف 0 ني 8 51

 هللاق يح ا ليج اهمع ا الا وق 0 3 ةيطق ليضفت يف دعس ءارعش نم ةعامج لاقو

 سومأق هأ برعلا ا دادعك 6

 سس 2 رو ورورسسسوسبم . :
2 
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 1 امس دم دس سس سس مسا 2

 لاقو نيزحلا بضغف طسو اص لاق يرعش عمست فك هفرعيال وهو نيزحلا هل لاقف سانلا

 ”ءاجخ ديرب ىمبي نيزحلا ليقأف مدنت اذا لج لاقف كتريشعو كنووغال ةباوف تنأ نم هل
 لود لاق

 باد 3 ا 8 0 18 #2 01 نيح 1 ليدلا

 0 ) فرضنا كما هب اولازي لو منع فنك الا هللا هودشانو ليدلا وب هل تماقف

 نع كاحضلا نب دم قو 0 0 نب ريبزلا انثدح الاق هل لفالاو ديرم-نب دمحو يرخا

 سا ود هو>ا هضرتعاوهنع ضر عاليم> هيلع ىلعتساواليمح ةيطق نب هللا ديبعي جاه ال٠لاق هيبا

 0 ل حل لو ل آد 3 ليج ناكو ليحل اتعاك ذو ءاحيفاةطق قا
 هرعش نم هب اهرك ذ اهف لاَقق

 الظافر 0 2 ع اناكو :نيلسلا اينما :
 اال لإ نب ىاسلا لآ طم د2 ير (لاق) ةرخارملل م دعاوف دكح لمح بضنقا||

 1 15 ناك اكو كانك ز!يزافا دعو 0 وسع نب كلملا دنع دنع م تءدق لاق سانع َنَع
 1 هل | تففازك ىارقلا ىذاو تل يقرا لف
 انقرتفا 3 < انلو منو ضع ىلع اضع 17 1 0 ناكو لي ئنَقلف 0 || ع تلقو كلملا

 دب نآف هب ل َد> همريعت كيلع هيأ ىدذلا دريلا لاقف لحر يف 1 وه اذا تس املف

 دنع دنع نم يذلا يدرإ تداردع 2+

 يب

 ينادصأل ت تاقومانإ ا و ككل وه لبال ت 5 لاق عمستف رضحت و - زدحا ص ساوج نكد و

 لالا
 ىلع امهاثم 00 قاتل هباعو ءاح دق لم 4 اذاف ىناحصأو ترضحو ريع 2 مهم عم مع ج٠ حا

0 0 

 يج الاسرا نونأب بار اعالا ليا اف ا 2 | ميجا

 ارث 014 ةلؤن هلمج دق ءايإ ودك ىذلا دري اذاو طق دحأ

 لاَ 2 كلملا كيع 0

 ىرمرصا؛ كلما دع ماا

 ينيكسبام كيرديامو يبا
 يود يي كالا 2

 ينوقلاذاي-اراوءطقينا

 ءاصوأ يرص ىنيبث
 ققرافت نا ارا 0

 يودي ال م ينولتقيو

 نوحلاضاخنلاغازياكابرمض # قود نا ءادعالا مع دق

 نيفد ىلع يم امو ىلب * ىو.س ذأ موقلا بسا الا

 قوبرج 500 ح دق # نودحملا ىولب تاحاس

 ىبزخي الو هللا مهأز ا * ينودشو اوباش اذا تح

 نو ا اا * نعم ىلع رايعأ هايشا

 « ." يقوفرعتت لمح انأ * نيقيلا نم نطرضل نهف

 1 101111 سا ا د ب 2 ل ل و جسم و مس جسصس وج وسسمصم جل رس ل
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 دارا ام لاق ةباع ني ثوأ نع ةسسأ نع قا ن داخ انيس لك د 12 د ا
 تكلهأو هللاو كلها هل تلاعق هل 2 دوو هش لع "0 2 ماشلا ىلا جورخلا ل 0

 اهعدو ّ اليوط اهنداخ عد كي ماشلا ىلا ىهحو اذه اه 1 فاحت امأ كحنو كيش

 ب وهو اهل 0 م١ اليوط | اكو 0 دعل ىتتا انار 6 ةنئاب لاقو

 ليج نيثباي يأر كنم ان * ادبام ساناة وفج را
 وهلم ناك وأ الذ انا: ىلدرت وأ ايش ىرست ل

 لوطي نيثب ريغ ىذب نيثب * كوحمةرايزا يراركتو يفاو
 لبلتل كساد نت * ا َّ يانا نأو

 نا ةرذع نم خويش ينثدح لاق راكب نب ريبزاا انثدح 1 ءاللعلا ينأ 00 )0 0

 1 نب ساو>و رمعم نب ليمح هعمو شيرق نم نا ةاسم جرخ م 6 نب تا

 لاقو ساودح لزف هحدمي نا ديري وهو اب زحراف لزاا ساو ناورم لاف ةبطق نب هللا ديبع

 اًئاوس نها داح هل تلقف * انباكر قوس له ىربما لوقي

 انناخرو قمم ليما ناس نكي و يطملاق وسن 00

 اًتافك اونوكي ل تدب نع ىلا ًاردأسي يضخ دارا

 انادي: دق مف تي ري + ىلإ * ع 1 نفي

 لاقف ليمح لزيف هحدمع أ 0 وهو انب زحراف لزا 0 لاق 9 22 كَ ناورم لاق

 مرك لا حالا نيلثلا راقلا < ظعالا مانسلا ف لد ١
 مرضخ دوط ب راغىلع اوناك * رق تدحوويرامذ ىمحأ 0

 # مده 0 سانلا ىلع انعا *

 ليمح لاقف اذه نع دع لاقف
 افكتسا دف نك ارد ٠ * اقطئدعلا تل ع ا
 امير لاثل هم تنحرا « انكلا دمزو هللا اعد واو

 ديلولا عم ليمج ناك لاق يلمؤملا رك ينادحو رب زل( لاق ) تكرأال كراذ

 لاَقف يرذعلا نكاد ا ىف لع هاوار م يف كلل دع نإ

 اك ارذ ىلع هللا ةفيا> * ع ٌْ 0 له ركاب

 ناني لرد دع كا دلولا طور ١ لزنا ل ةلولا ناك

 نسأل ىرلاو الل ك0 د نم ماتا ا
 دقلو ىنم ءادعالا ىغتاي ام * 0 كك

 دقأ) بعصوتأش ن م رم دوقأ * كنون | مشلا ا خخ

 امدح لاق ىو ) نوع ) ط# 1 ليمح حدم امو لاق هللا كلمح ال كف ديلولا هل لاف

 دشناب نيزحلاو ىلبدلا نيزحلا ىلع ليمح فقو لاق ملاس نب هللا دبع نب سلوي انندح لاق سس زلا



 ا(

 ليه لوش نيح كاذف ةثم اأو ا ًاعزج

 كسل وك :
 0-1 ع يزمتلاو قفأ * لهدف لعال بلقل نم'آلا

 1 تامل َىَح م ا هل هناكم تيناغ دو ىذذ لك الس

 لمفت تنكى ضمامف اذكعالو # اهلبقناك نمتبمخأ اذكع اف
 قحسا قع رصنبلا يرحييف ةباسسلاب لوأ ليقث كلامل ءانغلا

 لخو نضت اهاوهت تنك ناو # املا ةنث يركذ عد باقايف

 لثمأ لينا ردقن مل نا سأياو
 لل نحل هلو اج لخأ و

 لمؤت نم لصولا ليح ذِح دقو

 كلوش © 1 0 اقل اود لح دق تح لآ ند

 # قدي نيمو اهلا نك تسأنأ دقو

 انت

 تن

 د

 لزم كيئاوبالن مع ضرالايفو * ةلخ سانلايفو ىلسيام سأللا ينف
 د

 د

 د

 أهم لو ك1 اهلسف الاو

 أهدع كعأ ا ماصو يجر 2 و

 ا م ين“ ف ادب

 يا لصتش 0 أ مكل اهافع َضظ

 كوت اه 5 0 و * اهوقح قوفام ناّرملا نم ةاف

 لاخلا هده طن لاقو لاق

 : تس 2 ْ
 اولخحمو مربع .اودرف ليلا * لان تنك ىلآلا ىلا نءظنعا

 ليم 1000 00325 * اوكيدأو رايدا نها

 | ليقن | 3 يفات عماج نبال هيفو قحسا نع رصنبلا يرحم يف ةبايسلاب لمر فرفخ طايس نيتيبلا نيذه يف
 ع ع 3 14 نأ ىلعسو

 لمؤملا ءاحرلا تناو نيبلا اصع # تح.ساوانعءىم الا ىلو نيح ىلع

 لذحنو ياوس اهاودح يلغمو * 0 دع نا ظ

 لصفي ةييريؤلا سم اذا 12 < |دعلا ىلع ّى مايالا 5 دقو

 ل هضعنا ”يرصاك الو د قال امض مس نأ اك ثمل

 لتطا ا 1 21 لبو » حف ندلا كيدي ادعل يواشا
 لتش نيدلا نقكداك فق وذ لع #  ةرال ةئش نم ىدبع راو

 لكلا 00 اا اكمل 8 ةجاتع لثم يارا زم انك ملف
 كحول كاوه ن - ىلاو كيلا * ي وهلا 0 اذا ا

 10 عمدلاب نيعلاو 8 ريغ غم “+ عرفا ا ةراظن رسما تران

 لهم 2 ضايق 5 دعبلا ن هدر كو فراظلا تر رك اه اذا



 (ةذ)

 تح تناك لاق هللأ دنع نب بعصم ينثدح لاق ريهز دا 1 لاق لع ُن نسحلا ) 00

 دق ةيخر اط لاقي ةييص اش تناكو ةحبلف اط لاق, رببزلا دلو نم ةارصأ نس>نب هللا درع نب دمحم

 ًاديدش ارظن موي تاذ اهلا رظن دقو ادم تآرف ًاهجو ءاسنلا لحأ نم تناكو ةدشو ريغل اهب

 للمح لوق لثع م
 الاس الواسوفا :رامجب اهوداهور )ا يدان 7

 الحا نيعالاو رغل ايانثلان ولح 2 ا ديصلاب نرفظي مك

 0 "لاصق املاقم 6 كلا ذا ع اهوقل ن ع رياداعيم اي

 2 الوأسرت ب امييوس * ىرال د امن بيرق كير

 ريغا ىهو دلوب كنم ءيحم نا يثخا ينا تلاق هللاو ىأ لاق ةءخر ديرب كناك ةحباق هل تلاقف

 : نذا رضي اف هل تلااقف باسحالا رض الو تاقعالا: قحلبال نندلا نا اط لاقف َءدَّشَر

 0 تك 0 دقا هللاو امأ لاقو كاذب رمذ كل اههو دقو باسحالاو باقعالا الا ردبام

 كل نيلوحاهلط ىف سا تتكم دنقل اهنا كتفشنا قل لي تابا لاا رد 2

 وعدن ةحبلف تناكو 8 همم تدلوف لاق كثرسم الا تغتباام هللاو لمح تالا يلام تلاقو

 طقسف باطلا امهقهر ذا هعم اهباو ةيراملاو ررصنملا نم هبره ضب يف دم انيبف هيقيبال نأ هللا
 اذهب ينثدحوةحيلف ءاعد يصلا اذه يف ا كلوش كلذ دع دم ناكف عطقتف لحلا م يصلا

 رذن امل مهرابخا يف هبامصا وب يدع نو ميه لاقو ريب زاا انبدح لاق ءالعلا يبا نب يم را ريخلا

 تا ويب مهام ةرواح“ م مهزان 7 ا ةلها أ اورذعا هلق نااملتس || مهحاباو ل مد 2 لها سس سس

 نم لوف ىلا ما نيدعلبتم يغرئابقاو اخعالاو نول يرقي اكنوق يأ

 لضفولوأن وعسوم بي رقلهأو د اهله ل 8 2 كالبلا 0 تببأ

 هكا وا هلهأ يف ر دقو لضفو لاك اذ تاكو احانص تقلي ناكو هيبأ ىلا ي ولا ةخبشم تش |

 هعئمو هفك مدعوف مات يفهب مهحضشو هل ضرعتي اا 0 0 3 ها هللا ء ودا و ظ

 تاذب قاعت ناك ا : امال كلالض ُْق 1 قهيقح ينبايهل لاَقف هباعدف ا عاطت ا

 ةدوملاوءافصلا كيرتو ءاذخم كتف كللإ هيرو موقتمث لزدعا مع تااواهجكسشو اع راس

 ا مع تفرصنا اذاف ًارورغو اليلعتا كال اماوق نوكيف اهكلم نا ةرحلا هئمضتام اهلعيل ةرمضم ىهو

 كس 2 عيضأ الو 5 ف مضو دل ادهن هود املاح ىلع اهلعب ىلا تداع

 هكلمأام تاذبا ليبس اهلا ناكولو قح هتلقام ناولعت كناف كمأ ت تامأنو تففكالا َشا.كدشنأف
 تيأرام يأرلا ليمجدل لاقف سو ءاسنلا يثوهل ردق 0 ا تاف دق 1 نكلو ايف

 عاطتساوأ هسفن 5 نأ كلموأ 0 عفدب نآردق ًادجار ر لهف تاقاك لوقااو

 تاعفل ينبع نع اهصخش ليز وأ ي نم اه 2 رع 1 تردقول هللاو هيلع يذقام عف دب نأ

 يملا اذه قورط نم ا دق نيملهب ترلب ءالب وه امناو كاذ ىلإ ليفسال نكلو
 رضح نهو 3 يكف يس وهو ماقو هيلع ردقأام غابمو ىده> اذهو 1 ولو م ماملالاو
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 ل 2 لوف ةدصقلا هده ىو ملك ال نو نوح ندور

 ايا عب ماا يبتسا قوشلانم ينناول تح نئراي ملز امو
 ايئاعد تنأ تنك سيب> ءاعد # اهؤافشلبقو لج رتردخاذا

 ايلات ىقالتلا لوط الواولس *

 ايداع الا نيهانلا ةرثك الو * ةبابصالا نوشاولا يندازالو

 دا كايت قلأ مل اذا لظأ 2
 ال كلا تح يدنا ىو © ةنفب ةينلا ولا نت

0 

 كد قرفملا يأنلا يندازامو

 اد ١! ةيدع اب يعاعت 1

 ىرافغلا ن "نعم كا دل نع انياوكا صل ينبدح لاق ريب زلا ل ءالعلا يا نب يم را ) | ريخا 0

 املف ا فوع نب هللا دنع نب ةحاط د ع تنك لاق الا كا نا حالا

 ا هللأو ليحل وش وهو شارفلا م علب 7-6 لد مْ اهانثؤ هإ ع نيل تالا م لذد

 دبع نب دم هءاور يذلا سا قا رك ذ مث * لزتم ءامت نأ يارس « رع

 اولف هنشب طهر٠نا يدعسا أ 0 ىندَح 2 لاق ريزلا ينندح لاق يرملا ( ينربخأ )

 ا حالي وط اليل ادا 000 ىد ءاقريب ا ل يح هنشب لَ ا ان 4ه ا ليمج عسلي اع

 3 * هاح اهدسوف اند. نا 0 نا ةفاخ انأو ةكيسام تلاقع ىف ا كال له اط لاق 1

 مع الا ىلا 6 8 مدع ف تدعم ا بهدف هتلحار لع ىو كو ىللماق تيه امان

 «”كلذ ل ا..>لاَقف لب .- ا 0 كي ةدقار

 ديهش ىلع لاض يذ ءاقربف * يرتم هنيشب يح ا ل

 0 لمع ليءمسأ نا! 3 نع ىىازاعا 3 0 كب هللا دع 1 لاق م ) يفر ا (

 لاَقف هلرمظتال لا كل و هن ردع مو هم ليمح هكر | اه 0 هنشب تهشا املق أمف دأزو ةضّقلا

 كلا د 0 0 نع < اهلأ نأ ةماملا ىلإ لهالا
 نيس كل ١ 21 رع ءاع ه«« ال لقف ليسأل تلاق' ع نآف
 ليلخ هئملصولا ا ىسيو * امصلاب اط. نعسان اواسإ ني ىلع

 ىلا اوهحوف ا« | . ليج م املا امن او أ ىلا : هش 23 3 هي يهراخأ يف هباصأو ) ميلا لاقو )

 هوفاعو لم هماللؤ مهانأو 9000 هيف مهلا ا هب ريشع نمل هك هيلا ار ءههدح

 اقور هل ىلا يتأ م اهب ميال ةد.م ماقأف كتريرح نهو كنه اربتنو م-ملا فاحتسن الا اولاقو

 0 2 1 هبأم 0 ادوعسمو

 مي 0 0 ْنَع كاتب * 0 0 نسف نه ل

 عولط نطام اناس كانو »* تفرشاو برر قلاريغيىلت ب رقف

 عيدب لاحرلا لعف نم كاذ لهو * لكوم ىناوغلاب بص نولوقي
 ضصمو حلاص مق سانااكف 3 عئاض لاملاو ووالا تدءراولاقو

 عبروا ةرجز ىنترجز ناو

 ببيان ا هاا باااساسااممملاوو وبس سس سس سس سس سس سس ب هل



 (مح )

 قفارملاو ةايقدارا 2 له * لهرمن طل سا
 قئاعت نمامضح نءهبو دغيو * اهشارف نع هب تماق اذا موش

 اودعاو مع ىلاولا كلذ كزرع ىح من02 ملال ا ىَردملا اذِه ينادح ( ورم 53 لاق )

 قد ف ا ثدحأ امع هتلآسف هت قاف لاق مهلا لحرف ا || ةيحان

 خسرو بفيص انم رجبلا ىلع # رجاحم .نيثباي الزم ىم

 تي نوبت م ىلب نياب * اندعب نك ناو ىليلاي كرودو

 عيجس نيقرسشملاب اهيرمقل * ىوالا جرعنعيفاللا كتامخو

 عيجرحايرلا فالس ميزه * ةيشع لك حيرلا اهنهع نعزي

 عورجل تماش ند اراد اير داموا را
 عبيرول ةرجز ىترحز ناو * هن يوتلييذلا 'ئئتاالعيناو

 عيمج تناو اذه نع كتيهن * نا سه نم كنتدقف

 عولط نطام ايانث كانه * تفرشاوبيرقلاريغي تب رقف

 عيدب لاجرلا لمف نم كاذ لهو * لكوم-قاوثلا

 عيضمو اص موف سائلاكف * كتارا اولاقو

 فدأ ىف 5-0 ل اود ذادرخ نادر ىءاكولا نع يلعسواب ىلهر ديشرلا نبطاصل ءانغلا

 دان رقالو هائعيس الو هريغ د 0 ماو يعد ولا' ليقثلا نم 8 قدحسال تايبالا هذه

 هذه ةفاقو ىور ىلع يتلا 0 ةديصق ىف تايبالا هذه لذ دب نم نال“ ندو هباتكح يق الا

 ركب يأ نب رم ينادح لاقراكب نبا رييزلا انثدح لاق ديم نب دمت ( ينربخأ ١ هل تسياو ةديصقلا
 اهفرط لاو هتطير فراعب ذحا دقو امو» رب 2 لع لذد لاق هسبأ نع ةديع نأ 5 يصوم

 000 2 نئاقا 5 نع لود ود
 ايناولا اتتمما 0 00 5 لزب اع نأ" نك
 ايمارملا ىلاب ير يونلل ل تضق ادق نعفيصااروهشيذهف

 لوش ثيحسانلارعشا هللاو وه لوشو اهرحيو انع يلوي مث انيلا غاب يت هتلطار رحو
 ىلا سا 20 3 2 110

 اناا تسع ا هللا كعل 0 لا و 2 ىشدع مر ,دك تشن يلا ناو
 ل

 0 تيقبأام 6 يك راب د ادغالو قاد ا يذلاتنآو

 ليج يي وس ىى قَدف لاَ ردد اأأي ىنعل نم اناقف سان |١ ا هللاو وه لوشو ُّ ملا 00 2

 اعاو سه أع 0 نه سداوةردع يف ل هما ءاعو نإ اذه لوشإ ثرح أ: || 0 هللاو وه

 ىلا | ودا اهم هوق ن 4 ا 0 00 همد لق - هموق نبو 0 تش نااوه رد

 كاذ يف هل يندشن و ةدم اهم ماقأف ن .ىلا يلا ب رهن اديدش ايلط هءاطق ناطلسلا

 قلاشو ىلا قاتتم يءانلا لع نت قراط ة هنيش 0م لايخ 1 نب 1

 : قئاعوذورءشالا ينودو ىلا * تصاخ ىت> رجيم عال نءت ف

 ) عباس ل قاعد هكا -)
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 ا

 ليم كف 0 يذلاام اهل لاقف ةلوم ءافلخ

 يف ا لاق

 لوش هفو

 يني وعأ | دعا ا 00

- 

 > اوباه ىانلا اذا

 نوح ىنا كب تقرط زوج ردعل

 نع يناايدخ لاق ريبزلا امدح لاق 1

 ا 5 ناو سن كلملا ب تاخد هن 1 يفةساا 30 ناماساث”دح لاقى نلجأ دعص

 1 000 ( اهريس 0 0 هل تدب 0 كلم كيع كردعضو

 ةيئملا © هل

 ىف نحل هللا كينع هضرتعا اهايا هم ةئش تا

 ١ امو 0 42 0 «> 4يبل اء الو الع طلو هباحأف اامهح كلذ علب 9 ها نينذاآلا ا 00

 ا #١ ا تم هذة

 (محر

 01و د 11+ كرعا# تع دق قاع
 اق نم كريغ تادب اهل تومن * ةوبص ثدحم تنا ا

 كل بوعي نإ نامانب نع يرهزلا دم ن

 كوفلختسا ناح سانلا كيف 2 ىدلا:ت

 ريب زاا 1 لوح لاق ىهر

 ليدح معر هللا لاك امونو »+ 0 هند كي البداح للا

 ىل_اش 5 مف

 ىسحي نإ 52 0 5208 0ك لاق ةيش نب رم 0 0 0 . نب مئاه ( فيخأ)

 نود وهو بحالا

 0 ليوح ىنع هاياو ءاسيف بحالا نا ند لدحر لمر نب ريم

 اهدلوزاولم ا ىراخ

 اهدوؤاب ر> نبال لمرنب ريم 2

 اهدوعصو اهنعو ينزح كلذك * ةاض كداؤف عطش اق يفقس

 | انتوس يشغل و 10 اولاقو ردع دالب هيلا 0-1 ةحاحد 0 يعار نب صاعةيلع اودعتساف لاق ا

 هل ت 00 3- 3

 رياطت 0 يىفاوخو ه هل

 * اه 10 امأ ءاروز ةعر ىلع

 ىنايمرمول كنم التق كشواب

 مه ني انالها قرش

 * يرءضمحاب ذقل اراو> تنك واف
 ت0 20 5 .٠

 * هنأ ول نيئابراخ مل ناك

 0 نيتدقملا رو كيا

 قيد : يعاز لأ لفففا اصاو #*

 2 اهدوع 3 نيش *#

 قورد نط ا ذفاوت 1#

 قير رهثسأو اوماقأ قارن 2

 قل مع ةاففلا باص يناكلو

 قيدص كيلوا ساو كك

 موجر نب ىعبر نبا راتتح * اهنا ةليغلا فافخاب رضا

 ىنادح كاف ةامصالا ل يزول هللا دبع ىن دمحم انثدد لاق فاقخلا ىل

 لح مد 00 تاطلسلا نا ةردغ ةأور صضعل ىنثدح لاق هس 1 نع 3 ثنا ور# 35 نب ور#

 هودعولو هللا اورانعاف اهدنع هودجو م هدام مهرذشل مهرود يدع دق هودلدو لا[ هن لطهرل



 ( موب ز 00 ش

 اهلعل تاققف يثاولا اهريغو # تلد لمح اب :اهارئ اولاقو

 عبصالاو ةقيرطلا هذه يف قحسأ ه رك ذو ىطسولا:يزرخ يف قاطم ليق“ تيف> يلذهال ءانغلا |

 مدسسسلل انثدح لاق هبا نع ء قحنا نب دال حرا ديزم نب دم ( ينريخا ) دحا يلا هين ليو

 لما ىلإ لاو كة دلل نم ةيؤاح هل: عاتبأل و وضنملا ين نعي .كاق نزةم نب. نم رلا: دع ع نع فوع وبأ

 كانت ف

 ةش رفا لهأ لحرب نتباو اماع ام 3 قفنمو هلام نم ةدقع ةدقع عسل _ نافع نب نا

 3 ام 1-2 ةينذم ةبراح هل تناكو هنأ ىعغاو كلذ لعفا 56 نسف ١ نبا ياو

 /مه دنع نفح يي 00 اوك لعش سفن نبا"تدب ىبرفالا نبا ىشغف هل نبا هعمو

 عزف قايقلاَو ىقيرفالا نبا ريضحو اهدنع ةشع 0 نا ىغَتف ينامملا اولقاثتو مولع باغو

 ينغ ىتيرفالانبااطلاقف ةعاسان تاحف هلعقب هداك نأ ينائلادار اود فلما رئاتتف هفخ ىتيرفالا نبا

 اهلخ ة :اوقلا ساطع * ةتثيل دقع تاذ لا انح اند

 ئغ نكلو اذه يف انا ةحاحال يناهعلا اط لاقف ينامملاب نم رغإ

 درو ىلع دروبو يلوال هتيم * هتيعر دق ىنفلي ادم عرب ندهو

 مما هه 2 تِبلا 5 هجر تهدف يفاهعلا ج رو ةنعلاو ىتبرفالا 50 نكشف لاق

 ناماس نبا لوانمو لمؤملا ر 5 نال ور“ يف كه نق ءا| اند كاف يرحل

 امين ةنيشب دن تحوز اذ لاق المح نأ يولبلا

 هدام مدل هده نم هب 4و ىنغل اممو 3 ىاشول 3 0 حرس نحل لمر نتيلا نيدو ف

 سو ل :

0 

 عضع#صل 1 ةل> اقونو الامح د 5 0 ىلع اودحو

 عدوا كلذ كعل ىنوُش كن اع ا* هدعُش 55 1 3 وعام نب :ااماذ ا

 عحيعجن اسلام د 0 ل تع 250 الأ و نالم

 «ءذعضل 1 ةيح > اقونوالامح 0 و رقو وباك 0 ودحو
 تت

 ىعدونو يونا ل طدعُ لع عدوب ع عار 0 ٠١ نه اريعداب الثأ

 عملطم زيغ ىلا اموري يمول 5 #2 هوس شع لو منة ر لاك 3-7 3

 هواك لل اذدع ان د انهه ة كحل دس اللا ىر : لوو الأ

 | نع ء يلع_.بولا يك ر م 2 رم هدكاب كول | تاس شالا 5 هج نك عبأ رلاو كااثاا 2 ديعمل

 رماخلاولوالا ف رجناللو: و رمت نع رمل ئءلان لمر فيفخ س 3 ملال نرش قا

 أ فرع ! ملو هريغو دعم ىلا تع ليقت فيشقخ ينام ااه لول

 أ( لج ناماس نب لوله ان م لاق ريب زلا . انندح اق 0 ةهح_ نم ود
 هب لا لوا ناكو نالعلم || فاح و "0 ب نع دعل ا

 بعشلاال و يمنتال يدل يداو 7 باقلل هنثب اللا كر 3و الا

ٍ 



 . رب يتشارك اي ل ا ا :. <24 ملك

 (م5)

 فمي دلاكحلاو 51 اذا # 0 رق لد ا

 ف.ضأو لج بح يمني لاز اث © ححصم ينم مسلاو اهتقلعت

 6-50 :يذلا ى فن نمتركتأو* يي سس لد م ىلإ

 00017 0 او ل اهوتنس قوفام نا: ىلا نم ماك
 2 ةيرباسلا ىلك حشكو # هاد 0 53 اهل

 اوفوظو فويس انب لع اولحو #* القا نيح اهلها ساس تساو

 اوفقو من نال اودر> دقو *#* اهدنع ىحأ ىف تا ليم اولاقو

 اوفعرال هلالاو لمح سف ىلع * ةفاخم الول باغلا ثيل تييلا يفو

 يسم تكلا لد لح ل 21 كلو انام تواكيشما تا

 اعنا يلا اًواح د 5و ىنمو # مهم ناك ىذلا ريسغ رس امو

 فوخذتلا هصقتتي مل فن اخ نمؤ * ىد رلا هل 2 ع ف

 لاق _ىديز يلا سام لان د 2 لإ ادد لاق يناركلا اساوحج لاق "مح ( قدح

 له, ناس> نب اص 0 اق ىف ا نايل 20 دسأ نب لياخلا 0

 دقلاق را تاَقف قيقعلا يلح 0 كاكفتي ن ثنو هر >اأ و ةلوش ٍق يبا عا هفصأ 0 فر 3 |

 * اوه مكحو ماونلا اهيا الان: ليج لوق لاق 0 نيلو> يف از ولا تاَقف الر كج

 اق 9 ل ي يبا عا اذه 3

| 0 0 
 ةدبرسو ةيلنسل ءاَنَع رمل اذه يف 0 ند :ف هللأو 0 د بملا 0 59 له م ك1

 بلا لج رلالتقي له مكلئاسن *. اوبه مكحيو ماوتلا اها الا /

 ىرا فحول ا كنلا 23” وجو تنفددت بكربرال

 ةقب رطلا 5 ِق قحسا 0 ىلا ىد 0 يلع و و ةيأن سا 300 فيه رج 5000

 يلطعسولا ير < يف ةبا.سلاب ليش يفاث كلام هيفو يماشهلا نع يوخا٠ ماس هيفو نيا 9 0 |

 نأ يد وم نب هللا. دم ع 0 ٌريعملا نبا هيآرو عنف حر رقيب بسلا رعأ هقو كعمل 2 لو قحسدا نع

 انريخا د.شرلا تن 2 جزولازأو حرس نال لقرلا فم ناو لور ل افقثلا ند كالأم نك ظ

 ع ئردحما ةيايع 3 بوبأ نع هن ع قحسا 0 دا ز ريذنأ لاق سا دول ىد 32 نيساحا

 يند_كناو لاق لح اهافدح ىلالاهأ ةن>مطل تقلع اذ 5-5 نأ 0 نه ليج طهر ند حبش

 كلذ يف ليم
© 

 هببس و رص

 اهلك ةاوغلا ضع اهل حبنا 0 هاك تتم تاذلا.> اب

 اهليوهلابخلال>يذلاراصو * يوه انثي نكي ملان اك اندمف

١ 

 0 01ا ا از ز ز 0 ة2ز70زةزةز70 زة2ة0ة2ة2ة02ة2ة0ة2+>0 >2 0 0"

 ١

2000011 11 
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 ليءج ىلا تماقف روظنم أذ 0 1 4 م عمتيقب و تفر صنف مانت 0 كلم ىلا ةيحاب يرصلا

 أدع 3 03د م مونأأ ب بهذف 4م 0 ىلا تءحطضأو ع. حاطضأ م "أر وَط 0 مه ءامخا هد *اندأف

 هديس ري يح هيدح ول يضش ليج عم ةعاداهأ ٍِش املا هل ثععل نال 1 حويصل اهحوز مالع اهءاحو

 ةيراجيتلعإو هلا نعهلأس )أهم 30 وتسأف ة هش و لع مدحر رح تفرع دقوةعم حوبصلاو ىلبل كك

 ىانلاو ا دق حبصلا هنيش تن امل امهم ةيرأ الا تءاش الممح وهن يرد تلاقو اهل

 هنمهقوخت ال ثركم رعوجو ليما

 رذحلا عض رص نم ىف والخل 3 ند د ةفا نهد 0 كرز 2

 0 عطاق مراص يف :.فكلايفو د سمع مو || ىل يف ال مقأفا

 1 ضقلا ند يدش لع كلذ تكي ا 6 |اقو كضت :أ| 0 0 يف نأ هلع تسفاق

 2 || ْس ءآمداخ ت 0 0 2- نيسكا مأ داطضاو تق : 55 تما كلذ لعفف ل اع اقوال

 يي هند تن 1 يف ا هأ لاقو هكعم 2 0 1 هدم رش كا 26 كم هر ريخا | مريخاف

 هنث ىلا مهعمجأباؤاحو ريخلا | مهف ع و امهديا 1 دداف | 2 و اداب ىلا هند ءاحو 00 تح لأ ليمحو

 ىلات !اقو هديع تبسو اهحوز ل ادق عاب أملاح كَ نيسحلام 1 أذاف 0 ان اوفثكف ةعأن يضشو

 هللا هدو 6 3 0 ف ة روعالا اذه م اأن و 5 من اشتم ويلك أ: هللا محق 5 اها

 2 ليالا هنحأ يَ هنش دمع ليم ماقأو 6- 3 لوق لك هل نالوشو اهحوز نامسإ العحو امك اياو

 كلذ يف لاقف ةدم هتماحتف اهايأ هتاقل نم ىرجح الل ةئش مهرذحو فرصلناو اهعّدو
 ه9 ١

 فننمت ءاقر , لدم ل 2 *.ةهافس تاطظءاترو ت0
 0 امرصلا نك 0 03 ةفاط حاصاي مرصلاب َّك ناك ولف

 رخآلاو قحسا نع رصنبلا ىر#م ىف ةباسسلاب لوأ ليقث اهدحأ نان نيتيبلا نيذه يف ىلذبلل
 ليش فييقذ ىركلا لذيل 3ك قو عماج 5 هلأ هريغ كو ور 0 نع يطسولاب ليش فيفخ

 هل وق ةدرصقلا هذه ند هيف يذل امو ى ىلا ندا كد روم | ىرحب ُّى رصنتخلاب

 3 / و

 فرش تولالعتد6و اوال ع < ةعئم ىلا تلقا داو
 فاس شتا .تداك الا [ 1 5 < ةرص نان نسفلا ل ادع
 فرات لحس ايدو د هلاك سابق ةرفز 00 الاو

 قفرطا كئدتح دا را * لل ًايدح يسن تفرطتسا امو
 ةديصقلا هده د يعاشولا نع ىطس ولا لوا ليقك مهاربال ءانذلا

 فجحرح ءابكنو هيداغت لامش # هموسر تفعت رفق لزم« نما

 فيصتو هبوتشت يتلا لدحو * الها ناكام دعب ارفق حبصاف
 2725755 سمج
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 روظنم 1 املاح 000 ردحتملاب 03 ما ةراظلن 1 رسل ا 0

 ١ اهرعش ترفضو ةحاشت اهطسأو حاب ةقنحمو حلب ةدالق اهلا لاق ةولخل] هدد تاك

 هع رخو اهيلا 0 لمدف هفان ىلع اك أر ليم 9 00 قولاخلا نم عش اهترفق ُّق تاع>و

 7 تا ةغئاع تولحالا كيلع منقأ ينلاذ بءصم ا ا لاق نع باغ يتح امل || تقتلرو

 روع ةشئاع 1 اها 0 امملعلبقاو 4. -ةأن تدصدم ترو ل 1 - تراخأو 0

 نع لولاه ىنادح لاق ريد رز 0 لاق قر ) ينربخأ ) رز 2 متاعهنع باغ ىد ريا و ةنيع

 اط 0 اهدنع دحوف ى 1 صعم ١ عار باس د دقو ةلبل ة 4 سب 3 2 ع هكاشم صعل

 3 هدحو 4 هسنع و اهم | م ملص 5 هددو سايس و 4 0 كاقف تأ نم 1 هيد اندشاف

 سا 0 00 3 ءانلا ند ن لاطسُف نا 2 1 مالا له

 ةقبش تقوشف ليح هللاووه تلاقف املا تء> رف ىرظناف ىهذأ هللاو ل 0 توضح را تألق

 ىدر, قرتدا تلاقو رانلا يف ةريح ن ا 7 كا طو .ف كلام اولقو ن و رجب اولقأق موقلاا عع هلس

 جرذخوا ملع خب سمن لايا ثالث اهدنع هتسيخب اهن ءاحف ل مراح تاسرأو موقلا عجرف 5

 اهدع وايئاف عضاوملاض ءل يف ادا الام 0 تادعاو دق ةتشتناك مهرابخأ ينهباحصأو ( ميلا لاقو)

 ِش نذل يداولا اده٠ ناب ىفتأ 7 لق ىلا م ملاعق هؤر و 5 ولزت ١ موقلا فيضءسا يبا رعا ءاحو

 هايحاصو ليج هنأ را ف ىلا أ ضع را 4 ؟يلع كما اج انو نيشلا ُُق نيراوتم ناق رفتم

 عجرو اهبنظلا "ىس اب مك رتب كلا هل ”مسإ أملف هدعوب ءافو 1 نم اهوعنمو ةنيثب اوسرخ

 ردعلاو بذكلاو لطابلا لع ا 4 تاضح 18 اهل نلقيو كلذ هنِعَرَد 3 اس لوح العا

 كللدُف لاقف و8 لع كربغ نك مم دا لونا

 لصأ أو رك ن ,م كاهل 4-5 نن ا تكلم دق كنان "ا 35

 كلرابلا 0 00 0 دكا ابلصو اًنلع ةف راما ترث
 ىلعاش كلاسو نبع يد د نيل كعل لوقلا اهنجأف

 ىلاسركتباوا كتاصوالضف * ةمالق ردقكا 5 يف ناك

 دخل ةياور نم يطسولب كوأ ليش ىملا ىحبل ءانال
 لطابلا بان :>| يف كل لوف امم #7 لطاس تيضر لق كنا ٠ ناهو

 لذايلا ضغعلا نم لبا ل #23 ةسل --5 0 نع لطاباو

 هباحاو يدع نب مثيلا 1 ءارو> ديزيا هنأ ر عارك ةو:ورمع نع ىطسولا لمر ملسل ءانغلا

 ةواخاهم فداصاذأ 7 - مول 1 ىقليا 0 4. دس لدصر ال «2>ح ل أ اوندح ة هر ل ب نه ةعام> نأ

 تع زفف اعاَر 10 0 | مدع ال رو مغتا اذا ةلمايف كلذو أمم اندو ركس

 كلذ لعف اب <> ها طق دقو ةنشب + | ع كلاقف ند اال 0 تؤقولا اذهيف ىنفدحام هللاو ت بأ ااذو

 هك إب هييبييبيييبيببِمٍِهٍب ب مِن سل يي | يي يي يي يي ل ب ب يي يي || ب بي ب ييِيييييييييييجييبيييييييييييييبايِيِلبماااببببب-ب-ب-ببببببللل
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 ( مغ ) 7 مايطرلا نينات

 كلذ يف ليم لاقف مهتافدق هنأ اوفرعفهتقان رعباوأر ف هرثأ نوصتقب
 رشنلاة بط باينالا ةيدع ىلع # اما ىت>مويلا احوع ىلياخ

 رطقلاغئاس نمل اهاقس اهبلع * اسماسو ىلاعفشأ مث اب ملأ
 دعمألو ا ننام كل ا تعزح * تان ناواقانتشاتدزتنداماذا

 يدا ةيش باقللا تبدو اهاوس 2 درب مل هنث ” تحالا تلَعأ] يبأ

 أ| يفاوقلا 5 تادب 1 أمؤ 0و هلع صقأا هده لب تاسالا هده 32 صل ند ا ند أ لاقو لاق

 يعو اهعةدرفم اهعا ّط كدي

 دهع ند كدبع دعا ناسد ا د امل له هءعدقلا رادلا ا ما

 لوي انفو

 ئدع دق وم يوان طلل ووو در < نم كانا نع نع

 مد اهعمد نملضخا 0 كل ا نم 0 امعاع قورشلا نيعلا تن لهو

 ىلطعس واب لسفت يلا يملا نب تجال ءانعلا |

 كوس نم كئاقل ند ند يرحتل د ادهاح ريطلا كلي رحتسال يناو :

 عدم 5 رلاكباحيذا كاركذي * أودرعد عل د داوبنسال يفاو

 يدباام ق هو ام 0 ىدلا نأف # اهدوب ورم“ م و م كك

 دهشا اع ئه نطاق 0 لف و0 4 هد ح قوق 5 35 لكو

 ع يوليلا ناماس نب 1 هربعو مهار ١, نب رمح يننثدح لاق ريزلا | انسدح- لاق يمر ٍ و 1 َ
 | ماب 0 لاقف ليج اهءا 6 ان مأ اه لاق اهب نوَقُد © م 1و اع اونا كه طش نأ

 1 6 رحم تلاَقَف كنرمذال هللاو اما لاقف اهيلع ٍينونعا دق كمال لأ 1 تلاقف ةنيخ را

 وق وهو 0 9 هاا

5 | 0 

 رومسم قاروالا طقاس 0 أ #3 0 ا 00 0 1 ا 08 0

 مكنإك ل كب مول فلفل وا 3 اوقاعتف لاق ناتي ءلا ناذه مملا يهتنا يتح لياق الا ناكاش لاق

 0 ىهتا كلذ ريغ هش رك ذ دقو روظنم ما ريخ يف ير 00 اذكه اهم اولش

 نب ميلا ع يروا نه لاق سا رف نب مثيلا نب دحأ ان 0 لاق نانز راانب فلح ندع

 لإ بعصم ةعن ! هاتر نا يدع نب ميلا ندفخ ا نع.دانخح نعمان هكر ىدذدع

 ليمح لوق ريب زلا

 روظنم ما اهتلمح موي رحملاب * تقلس ةرظن اهنه سن ١ 5 أم

 ا هيلا اهلج 2 يك هدد داق روظنم ما نا هل ليقثاماح تفك قع يفا تددوأل لاقف

 لمح لوق نع يني ربخا اهل لاقف هيلا تام
 7 وعجم جب جو77 77ج 1: رج سب ري 7 735:2 1 5 712773777271511 2177-7 177317753597957 هل لان نت قالة ضتلالاتتالكت قتل نتج



 (م5)

 نينا عمسال قا نكحيو فدع ىلا ند را لو ة هش ثكاكو فرصنا حبصلا حضو ادن اذاف

 1 يأ *”ديح ) هل ةق.قحال ناطيغشلا كل هلحت ؟ئ 'اذيف هللا ىلا اهل نلقف لأ ديغلا نضع نم ليج

 ماصع نب ديوس ىنثدح لاق يلع نب دما ىنثدح لاق معأ نب بوقعل ينادح كاق رامع ندا

 كد
 لوسر كنا وأ.ثم لو كيدل 0 هلاك 0 لك لاح كنق

 كوكا ره 2 رعش نساحم * 8 ايصومكلا يح قاف دقو

 كيتا وفكا 1 6 < . ىيلمف كاضر ول ّ نكي مل ناف

 لاف لايخلاو اع لاز 0 #7 هاك كالايخ يف نع تاغ ق

 كالوقب عملا 5 3 هع 2 ليج لاف

 مهح يداؤف 1 مح #3 مكنودناك و هللاو اهل تاقف

 رممرفسا,ءاملظلاف كهحوو * عئارزعايباقلا عورب كمكو

 0 هش اق يد يقسم اللف يوولا يف نعاب رس هلاك تماطظامو

 راز 10 نم هعم هتياور 5 نكهو يدع نب ميلا (لاقو)افرم هنا مل نانللا نم ةءطق ايكف لاق

 دورو ل هادم هلوز نكي مف ةيعار وأ 1 ةمادصرتب ءاملا نماحز 0 مول تاك هلدمإ 58

 ع

 00 900 هياع تحاسفهننبو ادب املو ةقراعدب تناكو ةبرق اهعم ةيشيح ةمأ |

 س ىلا هءفد هلأ 3 ةعاخ اهاظعا مت 3 هلئاسر اها حبو اهدع هر امدخحو ةئث را نع

 0 هييس 9 امقلف ماع كا 5و اين ىلا تفرضناو تاكفك ءاع انور ذختاو

 لتلعأف اسر ار اهو رو 112 هر مو 2 توتلاف اهب أطنأ امع أ ار
 اهلك ةصقلا 5 ةردع ىنز + ثم ناشف لاذع قار حا سو ةعاح مهمل ةقفدو" لف عم اطاح

 تسلو اليخ متنقل نا مكلا موقال الاقف ةنتعاطشي نا انحاف ليج هيف يذلا 2 انعوأ

 ىلا هاش :لبتضونا ةنأ" الا اوعدف 1 لعأ ةلبأ 5 داو هو ركم لكك لذيف, 49 زا هومتلتف , ا هنمش
-_ 

 اهوىماوةعالا ىلامتاخلا أوعفدف 0 لأ اذه هنأ يردعل امقدص |ولاق اع اه ووحاب اهرأز ر اذاؤ ة هنيّسب

 ارداف ناشف !اىذمويرح ئه 4 5 ل مو ال اءذؤ ةصقلا ا وحك اعمماب 4 ا ,ى ناب اهو ردحو هلاصباب

 اذهو مهمالجر اه 25 ل ًاطمذاال هللاو | يسن ثا اة 3 2 موه 31 هللأو لاق الب 2

 انبوب ىف اندنع من حاصأ ةيقلا الاقو هللا دانا نانا نايح الو ديلا دع ةنانأام هللاو قيس

 امالاقف نبؤ» ريغ ا املس فرصصاس و 1 رطو مع ال نم يذغشو كَرَوَر 0 5 1 ثحك 31 ريح * ناطلا د م ي>-

 اط ىلوقو املا دولا لاَ كتءام لق هل الاقو اها ةيعا 7 هأسأف 0 اه روض 2 نم 33 أ اًمعب اق ن نآلا 1

 لاق | امملعاف 57 ةلبالا ين'افق صانقلا نه هوروتءأ هعامج الذ 52 يظن ءارققا 50 يفا

 اوضمو اماكم حربت م اهودصرو ةليالا كل" هنرايزأ 2 0 ام ردف امنع مع و 4 سف قعر ف اط

 11 1 11 ببر هببوج سسوس ا

 كيد يني نشا ل

 اناه نبا
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 (مل)

 كد وامو نوالاس 20 تااَقِف دعوملا | اهلأسو سمشلا ا ا ءاملا ُُق و تدا

 اف رك ذأ رمش نم تابعا نإ 1 كل لبن ىث 0 لاقف اهلا هلسرأف هنا دعا دل دس. تسسلم
 جرخ من : ينط | هل لاقف اهلا هلسس 0 بأ وصلا كالذ لاق اهب ةولخلا ىلع 0 : نا ةمالعلا هذه

 كياعا ضر 0 ترحل ىلإ تاعرع | ةيالاغ اق 21دك م هل لاَقو 6 و جنح 0

 عمسأ ةنُشبو هيدشن ف 30 اماه لاق

 ليستنم نك راب كل كالا يبحاص لس ذاع ها
 ل هيف ىذلام يا أَو * ادعوم كمبو نيب 0 نأ

 ليغي بوتلاومو الاي ار لفسأب# .ىتيقل عزي كم ا
 اذا اين 1 بلك تلاق ةئيثباب مم اهوبا لاقف اسخا امخا تلاقو اهرد> باح ةئيشب تبرمكف لاق

 اعوشلاو اش ارش 3 عذنا ًاظح تامودلا نم انيغبا ةيراحال تلاق مْ ةمبارل اكو 0 سانلا مون

 تااقو تاموآللا ا ١_مح هل لاقف هريخأف ل اح ىلا حا حارذ كلذ نم لحأ نأ ا لاف هل

 ونيف تناسق فآ نم تال ١ - راذق تنكو املاح تالا نيسللا مال
 ود را مم نمو ةنيثب تءاحو تاءودلا اي 1 و لمحو ري 3 رذو هعم اليم َّ راك مل

 ريض ا اعيلتم الو كلذ و 0 1 0 اعتبار م كوش ني حبصلا قرب ح

 000 ْن لياخلا ايدج لا 0 اعلا نب دم ( فرح ( مهنا ناك مهيأ رداع >آلا

 ل ميلا ند ىرمعلا كح نار لَن 3 2 ريح و يدع نب مليم نع ىرحعلا انثدح لاق أ 0 اا 22 44كفككلششتئ تت 7ًً”ِ/ك97ُُْْْ+ٌُُْْْ ل

 لع مث بفمصاو ةلءش يف ىف ع ثان مال ل دل له ناس كب حاص ْك لاق لاق ىدع

 ا.م>ح لوق لاف وهام قرد ل الود كتامحأ دق لاق 7 1 0 ف دقس قي ٍ

 لاَ قشاعلا كر ,دنام 5 0 دا عا هناك * اوه مكحيو ماوتلا اي الا

 لاف لع نا ةدقعلا يا مالك ن 0001 نا لجرلا لدي له مكلئاسأ

 ع , ينأ نع عر 0 ا نقار نع 3 ها ا مو وو وو بر ووو هه يوي ششأشش49أ4أ#فلللل07 للا 1#*؟*؟[|؟*؟*؟*؟*؟أ؟“؟©؟©؟*“+“*++٠+٠+٠+٠+ جدد 2ااااااا>>_برسرداللل“#+# ا

 د ىَ راعشالا مف كلوش ناكشل ا مه عنق اه اخ عاب 5 و مالع 28 ةنش نو لاق

 اةيلسما 0 نأ لا اه 7 ناكف تخوز ” مث ارم كك 1 000 رطوا

 امرايز ذواع 0 د تعهاف | ماسإب مب الا هيلا مدقش هيلإ هوك يرقلا يار ل

 طن ل نب باووقعا ين د ا اع نت هللأ دم عندما (يف تا مةحاف

 ظ ىحوتتلا للا 0 , اح 2 او حام نإ ١ مهاربا ينند> لاق ء العلا يب كب دما | ان"دح لاق روضملا أ

 3 ىلع ليالاب دعصي ناكف ليما بلا تقلُخ ا م اة كد هش لأ رد ال“ لاَ
ْ 
 ا نم حيرلا مشنتي :كمو روكا

: 1 2 : 

 لياقلا نم لقا وا كليلق * يسفن بدح ةنش ايىلوقو

 ) - 1١الاغن  عباس (
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 اهمالك ىلع نال ة ةنثا * يندوت ع عءأ قئلالا

 0001( لاو )اسمح انافك ٠ 121 24 ف نبل وأ ىلا هده لع كاحام كو هل كاف
 ةليللا اهدنع اليمح نا امط تلاقو اهخاو اهب 0 ةنشل ةما تعس لاق ةيانع نب بوبا يتئالحو

 ةنث اي اهل لاق من هثب اهلا وكشيو اهندحي اهنء ةزجح ًاسلاج هايأرف نيفيسس ىلع نيلمتشم اهاينأف
 ليج اي هل تلاقف نيباحتملا ني نوكي اه لاق أذامب تلاق هنيز# الأ كب ىنغشو كايا يدو تبا 5

 هلع اما وس الةمرب 2 رعت تدواع ناو هنم أدع يدنع ت تنك د قل | هللاو ىغبت اذهأ

 نكجنم 3 كنا تولع هللا ينحل كنا تءلع ولو.هنف كدنعام ملعال الا اذه كل تاقام هللاو لاقو

 1 تعاطى ولو ىدي يف 6-5 اذه يف ىيدإ كتيرما هلع ةدعاتسا كيتن 5 ولو يريغ

 ىلوت تعمساه وا نيالا" ةرخ كرجل
 هلبالب ترقلىشاولا هرمصبأ ول * يذلا, ةنش نم ىذرال يناو

 هاما باس و ىلا لد رو 8 يلإو عيطتسسأ ال نابوالب
 هكلاَواَو قتلا ال ءرخل وألا ي ل هارب اهناابو

 انرسعناف اهناقل نم لحرلا اذ_ه عنع نأ مويلا دعب انل ىغنتي ا 0 مقام .>ال اهوبأ لاقف لق

 نع ةيانع نب 31 5 هس ن2 قا نإ دام انسدح لاق دب شع نب د ( 0 ) اهاك ريو

 ةنيلب ءاقل ىلع يندعاست له موي تاذ يل لاقف قلاب ناكو ليج اجر تك لاقت ةردع ند لجر

 داع مث اهلا هب يضف هيلا هتمفدف هعاخم ةنيثب ىعار ىلا يب ثعبو يداولا يف ىل ن 2 عم تيضق

 0 اذ هتقان 0 امعدو مث احبصأ ىت 3 ا ناكاماف 0 اهم دع وع

 ليمحاي ينم ندا هل تلاق ةكراب هو اهز مغ يف

 0 اةتلس وص
 باو اهيا :تمحعت ساو * يارطا تحبه لزانلا نأ

 باتك روطس وأ مسر ءاضنا_* اهم أك نيحالا يذم حولت يرفق
 با.حالا ةقرفل عومدلا :ين» * ترداس نسواقلا ام تفغقو الل

 ينابش خرشو ىمايأ ترك ذو #* ىناةاشة نشب اوسع كاكاو

 ) ينريخأ ): قحسا نع رتهتلا قرح 2 رئولا 100 ا.ه يان هلال تاسالا هده ف ءانغلا

 اناحاو يديعسلا نع ىلكوملا قحسا ارك لاق م ةيش نب ر < اني كل ِي املا رصن“ نب تبيح

 تاذ ريثك انيلا س اح لاق يدهلا كالام وبأ ان "د :لاق هسا نع دام انثدح لاق ذيزم نب دست

 ةبلس ىف ا 4 يحل 5 دنع نم-تلق تاق 1 نأ قه يل ] لاق ةرم ينيقل لاقت المح انرك انو مول

 تحتستف كندي ىلع كد وع جرت نأ ن هدبال لاَةْفَو نع ىنعأ ةسملا ىلا تلق يع نيا ىلاو لاقف

 هل تلقف كلذ نء دبال لاقف عجرأ نأ ىدتس أ[ اناو ةعاس 3 ىدديع ةياقلا ةس 0
 هز راقت ايهماو تحرش مودلايداو لقا ؛ ةبادحس تعءقو دقو ديلا لوأ يف لاقف ةنشب كدهع قش

 ةيراجلا ينافلعو هب تفحعتلاف ءاملاىف بوت "+ ىلا اهيدس تب رمغف ىفأ 2 رم املف ابان لسغت اذ

 كلرضطوويف” زل زعزع نسا اديس 9

 دف ا

 ني >> >> كتتشطن
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 دعوملا اذه هابأ اهفالخ ا ىف لاقو أولاق
9 

 تس ومص

 ا ماو 2 ا

 | هيف ىنغي اممو *يطسولاب لوا لقت فيم ماسا ءانغلا * هيق ىنغي اذكه و#*ديع ديزي ال اممو#يوربو

 ديهز نيلذمأم 5

 ةديصفلا هذه ند

2 / © - 

 ديعسأ اذا يلا ىرقلا يداوب * ةلبل نسا لهي رعش تنلالأ

 دوو اهدو نم انل دوم * ةم ةئيأب أدرف نقلا لهو

 ديزيو أسمح ى 7 موبلا نما د كر مضلل م.ىوطاتقلع

 ديدديرهو هد '] لاو د ظتبابىرمع تاو

 دنس دس اق انيح الو * انلاط تح اع دودج انأ الق

 57 4. ف يعل امو يل سولان 50 5 كيعمل + اعلا

 م9

 تحسس 4 1

 اطوقنسناال ءاشالاء ردن ااهو
 ىرتقلا نوعا الول اهوقالو

١ 

# 

 ةاذعلا كلف 4 يعدو 3 ىل:اف دحولا نم ناار اح -

١# 

 د

 ع

 كب ررمصما ىو تن رقدقو

 دود> كن دف ينرذعاف كترزا

 ديرأ نهريع داهح ياو ةوزغا ليماي دهاح نول وش

 ديبش نهدتع لا د لود < ةشاع نإ“ تمد

 لوَش هد تدل هك يفو ا نع دامح ةءاور قم ل 5 فيفح ضير خال ءا انغلا

 كيززو :كماداتاان ا نما لتاث ه ثايب يلام تلق اذا

 ديعإ كنم كاذ تا ةلاعم هب ى 1 ىلع ضع يدرتلقناو

 دورتس انثي تطش رادلا اذا # ةريع بر نانا راد

 | ا يرد اق د !مدو تك ردادق تلاقتركف ذأ

 ظ دئلتو فراط تح (ةسبل * 1 0 امد تنفك و

 ديو تايواقلا عالتلاباط * ةضيرم خر لك اهن كل

 ديعل شو تاحاملا 3 دقو # قرشدعب تاتشالا ىتاث دقو

 | ناك رجاهم دعب هني ليمح ىتأ لاق قحسأ ن عاةش ان رمع ينأدح 3 اص نب ىلع ( قد

 ظ لوش يذلا تناو ىناوم كنا معز 1 ليماي كحيو هل ت تلاقف اليوط اساعتف هءدم تلاط امهسب
 ظ حداوقلاب ابان نم ردلا فلا 2 , يدقلا ةئشب يع هلا ير

 ظ لئاقلا انا لب لاق مث حسب اليوط قرطاف
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 لكاس نماذب ل ترجلا #* اهم ىناك تأ 0 1

 يلذا وعن دهج دقو كيف تيصعو# ىنترحمف الذاوع ىف تعطاو

 لعاش ندهدح ناو كرم نه مكلاصو ليح كك ىنالواح

 « 2 لضان قوفاب هلنيعس امل * ؟رحبب نيعس دقو نمتددرف
 لدانح مد نوخخب ول تددوو #* المان اىلع ظيغ نم نضطضعإ

 لخابنينض نم كؤادف ىسغن * ةليحينيئبايكان|ناقيو

 اهلوا ةدصق اهرخأتو قالتلاب ةئيشب دعو يف ليت لاقو اولاق
 روسملا ما ءاقلل انملا نأ * رمصق |ةمالملا ضعب نع حاصاي

 نعوستوب 6
(0” 

 هلوق اممهف ينغل اه > وع 00
 3 ص

 روغتل اند دق انهو محنلاو * ير لال لع ىلع اهقراط ناكو

 نطل قرا ذب 6 .ةيوديمم ةمادم جرفاتسي

 امو * ىكملا نبال هنا ةنان نب ورمع رك ذو يعاشبلا ةياور نه رصتنلا 5 ليش عماج نبال ءانغلا

 ينغل هلوقاهم هيف
2 7 - 

 قر ذ.ناط اصب نيرك ذن ذأ # 2 8 مكس 2 ينا

 1 لع هيف ىقتلت ا #* الاس م كال را مول نوكيو

 ا ردشإ م مكناقل 86 تك نا د هنخل 3 للا لا والا 2

 أ

 يي 00 ع الجم عيطتس و ا

 لوقي هيفو يناشثطا نع ىطسواب لمر فيفخ زر نذل الا"

 رذعتمل نك تلاع وأ ترد قرشا و 0 دق و

 ريلا لوق ريغو نونظلا ريغ * اهب لع نه باقلل ام هللاو

 ىرح منا عئار ذل مل ثا < 0 كر ا لال

 رذعا مل ائلعم كرسس, اموب * ع ناو تاكاللا 0

 ريقالا نيب كادص يادص عبي ا داو فلا _-تشعام كااوع
 هه ر

 كا ينغلا ىلا ريقفل أراظا * 1 تدعو انبعب كيلا يأ

 ضيم نتا و انل ميرغلا اذه * ادعوم زع 0

 * رطع م ةب ادعس كرك الا #4 ينايدعت يذلا دعولاو تناام

 يردك هيك ارجع قش # قدعصل د رف هلتحصن يبق

 ةدوم نإ لعل 9 ةظحمل هنظأ يروينطحدق هيو يماش طا نعلمر ماس تاربالا هذه يف ءانغلا
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 لاق دئموا «هدشاي وهو هنا دحيه و نيسحلا م ع ةنلب ىلع فقو يح هنقان ءانهصلا ىلع اخو

 نيفد نط نزح اطقلا يوه # ىنم م ىلا تاصقارلا برب تفاح

 ني نيسحلا ما.الو سلس.« اقالزيف نابع ا
 يوقل نيسان رقع 026 يدور دق ك.فالاحر تيل

 لوقي وهو هب تقيسف اهب مهامر م هيلع نثو ذا 0 كلت ىلع وه انف

 اهانكس يل تح 21 ك5 را مم هراممح نانسالا عج اذا

 ربب زااانثدح .لاق ى د (فربخأ) يمنا ةيطقنب هللا ديبع نيب و هثيب ةاحاهملا بس لوا اذه ناكف

 ينأف مضاولل نشب فاقت نأ رابع تندع اواي هت ناةودع ل ماخشم نعناماس نب لوله انثدح لاق

 رفنةيالثيداولا اذه نطب يف تيار دق مهل لاقفهورق ,ةوهولزئاف مولا 272 دم ا 0 0

 ءابحاض وليم هلأ اوف رمت كلا ) 1 ٠٠١ نا كلع فلاح انأو رجلا ف ىراوس كل
 ىلا عجرو اهم ناظلا "ب ساييمك ف رضن |حسيسصلاهل 0 اف هدعوبءافولا نم اهوعنمو َةَدْس اوسرك

 اهريغوردغلاو بذكلا و لطابلا ىلع اهنم تاصخامنا هل ناقيوكلذب هنع رقي ىحلا ءاسن لع هلهأ

 كلذ يف لاقف اهب ىلظحي ار 0 0 تكلم لا

 تح
 ىلعاش كلاص و نع ةنش يح 8 لوقا ف مح

 لزاهلا لوقب هامل دما
 ىلا سراج ًاوأ كت اصواللضف

 دع

 26 0 را ل ا ع 0 هاو ا تل د 20 لق كلن | "تأ

 د

 ةمالق ---- رد ناك ول 0

 هلع يح هبا ةياور نم يطسولا لوأ لرمش ىلا ىلإ ١

 ددكح
 لطابلابانتَحا يف كال لهذ اهم 0 ر دقكنا نلقيو

 لذالا حلا نس لا 21 + هيدمع حار 2 ناد
 لئاز ىاوؤه اشةنيوه اذإو * قياس يال نايل

 نع دامح يورو ءاروح ديزل هنا ةيناثلا هتحس يف رك ذو ورم نع يس ولا لمر مياس بنل ةءاقلا

 هسا ملو انط هيف حرس نع نا نبا رانخأ يف 1

 لءاض كت اطخلاو را: 2 نينا ىداؤذ تداض
 لح تدعوا لح * يناينمام تيولق ينتللم 0 *

 ارايغو اراغو اريغوةريغراغت هيلع هو هاما ىلع راغو سوماقلا يف لاق ءالعف ىلععمجي ال لومفو

 يرايغنم يريغ ىهو ريباغم نم رايغمو نيتءضل ريع نه روبعو راش يرايغ نم نا ريغ وهف

 ريغ 0 رويغو



 درع دا شا سا

)95( 
 ةسسس سا

 لوقتام اولاقف 0 00 لاق ريد رز | نيرذنملا ن ١ مهصأع نب ةبواعم نب هللا كم ع نع ناقاخ

 2 يالا نب بيحو ىنهوجلا زيزعلا دنع ن ا لحو نع 0 هش
 لجر نع يفوكلا ة هةصيبق نب قدس ع ىرهزاا يح ىح وبا يف 1ك لاق 4 ةيدم 07 ل الاق ْ

 ان الطول هو لاقل كلا كرا دكا تلا لاق 0ك سنا لأ اه - لاق ا

 سا لاق يدم | كلام 59 ع ىديعسلا يف ا قحسا لاقو ة 4 مدس نإ 00 لاق ليم الل| سنسلا

 ليي الا ىر امل لجو نع هللا يده الع 5 ا ماما كاذ لاقف المح ان 2 بيض اني 1

 50 كلا ءاعم 1 نب .ةيريوح ن ع ةديع نأ ن 00 لاق دع نب نم 2(

 01 1 و ها ضشإ ناكو 4 ةدلعل يندشنأ مندل قدَعْلاَو لع 5 د الا لهو 06

 يولللا باض رق 0 0 كوم رح لاق 0 ١ راسب ءأ| مر كا ءالملا ىأ وف يم را

 لاق, ايدآو اهدروا ن> هلبأ موي ليقاهنا ة ةئلب قاعاملوأ ناكو" نه لا أب تسلب لمح ناك لاق

 نيثدراو ط ةراحو ة 2 تنل اقأف قفداولا د 3 هب لعأو هده ص هلبأ 0 عجاطضاف ضغب هل

 ليج أمسف ةريغص ةيريوو> كاذ ذأ ياو قومرش لاف هند نور كور هل كاب 5 انرق ءاملا

 لاقف اهب ابس هيلا حاف هيلع ترتفاف
 باس نيثباب ضيغب ىراوب * انئرب ةوملا داقام لواو

 باو> نيثباي مالك لكل# هلثيتءءاغالوقاطاناقو

 لب و اكو يرذعلا توسل 0 هند ب كيعس نع رفعح 3 ليعمسأ نب د ينادحو ) ريد زلا لاق (

 هلوش ل اح ىدل هانإو دوسالا 32 هن هبا كن

 لذج ىوشتاذح شكلا ي َِط ةفرطا 9 ةنعط امه اداهد م دّقل

 ْق رح رغم كب لد 2 نا ير 3 | راما دنع 06 0 نب طا انسالا اضيأ يا ؛ لروح و( رد زلا لاق ( ٌْ

 ىلع فق والا .جنأودي - 1 لاح راازود و ضعبل نودعل ودرب 1 كب رخذا كاذ محل | 1 لاو 0 0 ١

 أ

 ا > اةبطق نب هللا دبع مس تان نهوسحالا ين نم ءاس 30 نوبل 1 1

 موقلا نامل حالا ىف ؛ نم نام 79 كعق ناك دقوحار مث 6 نوهد»م دمفو 2 3 قشعو 3 ىعاو 1 رظن» ريم

 لوشي وهو حارف هي اعاودحوو ةني, ب> هرظن ىف اوفرع دق

 لاهملا كءمد ردوب ترحو * لحب مل هيلو قارفلا لحي

 لو ةقربةادغ سيلا ني # تحب ملوتيقلامكفاشوأبر ُط

 لكشمع كاذ سلو نيقيلادعإ * نكيلو تح ر نإ يح كن أت ف ىعو

 لءقم مف علاادم # ةمجحر ةئيأب ىلا عب ءاهتسل ل

 الو هيلا ت>رخ الا ءالخ ىلع اهن 37 آل هللا تفلح ام بدأ دو 1 نات ضر ا ةنيلبداو لاق ٌْ ١

 ثدح هنأ اهلاحر : يلا يم يتح ام ا الا منو هواملاث دن لاح نات الانع دش امتي ناكف هنم يراوح ظ

 الحر رشعةعضل ن , مو ةعامج هودلص رثأا)ي ب 11 ءارب ريع ا اوناكو ممم لع هال يم ءأا

 105 11 وو دا 1 ب ب مب ا مو جم ا سس بيسر يسوي بج يسب يسوع جوج بسسس و يسبح

 ظ0ا111111111ا

 ١ د17 تيستتت>>حع - زهيلا 73ج
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 هانبق رم اذ الآ فاس 1 8 لل نود ديد ا
 هلحو نم تحلأ 1 ريغ * بانتحال الو ةضفب ام ريغ

 ةللم> نم تقراك كب احو © اقم تفادض للا>و

 ا كلنالا لعأ رشا ادع عرألا ١ 00 هتاحار داتقا مث اهنم غرف يتح اهايإ هدشن أف لاق
 دلي ل 3 دحالام هللاو ةيلهاطلا ل و هللاو ناسخ نبأ لاك

 | هلل و كت بلدع لق 3 0 ا يل لاقف ديلولا تدشنأو بيصأ لاق تقدص نهزالا نب نمحرلا

 0 0 اي هللاو تددو لاق نادودلأ ر ثا 0 نب هم تاضرفا نتا تاع ا دازام
 م نع ةفياخ وبأ ( ينرب>أ ) كبذاكب تسلو ل اع ملهنكلواذ /. 0 قاطعا ها

 ظ ناكو سينلا يف بيسنلا باكا ىلعو هياع مدقم ليمحو رفا واط شلا فر هكل ناك لاك مالاس

 5 0 قاع رثخأا 0 قشعلاو ةبام صلا قداص ليج ناكو ل 1 ةيؤار ريثك

 ظ وهو بنسنلا يف رثك تيب نوسحشما سال 1

 0 انس لكي ليلا ىف كلم + اعاكف اهركذ: ين أل ديزا

 لمح تدب هيلع لْصْفب نم تزارو لاق

 لبق هلئات حنو ب اليف *: عار لع ادعت ندلخ

 لو كح ليج نداذجأ ريثكملاوذلا ثلا ايو دا ا
 نقسم لكوإع إل لل لدت + ةاعاكف 0 د ينال د

 ديرالا دبع ءاليعمسا نب دع نع ناك .نب ريزلا ايدح لاق. العلا ينأ نإ يرحل |( ينرخأ )

 ا لاق فوع ن هللا دنع نب ةحتاط نع باهش يل وع رز مادا حا نع نار نأ

 أ بسن [تنأ رخص !ايقدزرفلا هل لاقف دجسملا ديرن يثمتوهو اناو طاللاةعراقب ًاريثك قدزرفلا 0

 ْ لوقت نيح برعلا |

 ليس لك لل نكح * اغاكف اهنك؟

 لوقت ني نمانلا ركنا نئارف ان تنأو ريثك هل لاقف لج لوك نهد 00

 اوفقوساناا يلا اناموا ن< ناو * انئفلخ نوريس انرسام سانلا ىرت

 ترعكمأ تناك لهرتكل قدوردلا لاقق قدز ملا هقرس لفت اال ادع
 ظ تيحعل هديب يش يذلاوف هللا دنع نب ةحاط لاق كمال اليزب ناكف يبأ نكلو ل لاق

 اكو شرت نك هياعتاخ د ينتيأر هنم قمحأ طا امودباوجو 0
 ا سانلا مءس امأ ريخي كاق ر - يل ا اناقف هب ايتام اريك

 ظ يرد( ربخا) ماياذنم 0 ىنبعيفدح الياف كاذ مل نئل هللاو لاو لاحدلا كنا ناو د

 نآ ةيزيوح نع ةديبع وبا ينثدحلوقي مهاربا نب ل دم وناىلا 5 لاقرييزلا انثدح لاق

 هلدشناو لي. اولا 27 نص نك اييدرطا 5 ءامس |

 نب حابص ينثدح لوقي قدسا ىلا نتكو ريبانلا كاف اماما هذحو لصف نكو ةسدل دقن 7
 اا || |]أ|]|]|1| 01 1 1 1 1 10101 1 101 101 01 1 1201 1 1 1 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ة2ذ2ة2 2 0 2 2ز2زة2زذز2ذ2ز2ز2ز 2 ز 2 ز2ز 0 2 2 اا0|11|1|7|ز|]101]|1 10101011
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 لوم بيصأ نع كلملا دبع نب روسلا ن :ع نأ م زيرزعلا دبع نع لصفسا نب د ينادح

 ”اديعس نب ديلولا يل ليةف رعشلاب اًراهأ اان ءعتتلاسف ةئيدملا تمدق لاق ناوسمم نب زيزءلا دنع

 3 نب نزلا دنعو ناسح نب نم رلا دنع عم عاس بعش هن دج وف ىملسالا ناس نأ

 0لا دع لاق ةئيخ هر اماع ةل>ار دوب 1 0ب ليوط لجر ائيلع علط ذا 0 اف ا

 نمحرلا دنع هب حاصق اندشني نأ هلعل هعداف ليح اذه رتح اني ا ا دنعل ناس نأ

 نجح رلا دنع نأ ف اذه نم لاقف تفتلاف لمح اه - اه

 مهدشنأف ا لدغلا هل لاف انا كلوا "”يرتمال

 ةنا"تملع دف لاقف 8 نب

 2 ىقاموبو ا انءاسن لرأ مويا هم ن 7

 أوفاست دقام ضعل تينا: ناسك د ةعقوو ةانطا 0 0

 تباتملا مراسل 1م اذا + اساون لطض لا ىقاؤغلا يحي

 ائفاذ سانلاو سانلا ا

 2 هد امر ف ناك نعم ياف

 2 ةكيلاوصت مهام اذا

 * ةنيهر صاصقلاعاص مطانعضو

 * .انندحو دج ماوقالا قيتسا اذا

 اوفقوسانلاىلاانأموأ ن<يناف *
 فقم دال اك دك

 اوفيتو مهريطيراوحترمو

 قرفم سانالو د أقرفم 9

 2 3 ١ ريب زلا لاق 0 6 9 لاق ريصقلا ا هلعل جزطا امو لاق احزو اندغنا هإ لاق : لاق ظ

 ىولبلا باض رو نب ناماس 0 لوام أمقا ادة و نكد ى وس جزطا ةديصقلا ءده نم ريخلا اذه

 كتسوص
 (١)هلل>-ن موا آا يذق |تدك دع ال ف تفغقو راد مسمر

 هلو كَ ححرلا جس ككل ا 0 ىرأه ًافحوم

 2 قر 7 ا نحب 00

 »+ ىلدش نب ف ر ءام اع ناد د

 37 ناس 1 رايد ِق ا

 « نيب ما” نأ" 1ك بلخا

 هز يعازذو ةومح 501 ةضور

 27 00 كارالا نم امد

 َن ا 7 بدطأ تامر اد

 هيج ىلا كلا 0

 2 75 ىلا هموب نك نم

 هللع نم عييحضلا ودب نيح

 هليس نم عيب ول اف داح

 ها ىلع يىكار ادب اذا

 هبأإق ند كداب انبرشو 37 1 تارت تيان #7 ا

 بر فدح ىلع ًادهاش حيضوتلا يف ماثه نبا نم مورو نال 0 ثدم اا ألي هو م.سر

 داش كالذو واولا الو ءافلا الو ل لب صلي وعل ريغ نه اهرحو

- 



 (ا/ا"“ )

 | دعم نم ةعاضق. نأ معزب نم مهنف ةعاضق يف نوفلتخم نوباسنلاو ةعاضق نب فاحلا نب رسأ نبأ

 ١ لاَمفان دعم ترند ةرعش قكلد” ليه ركذ دقو ريمح نم مها م زبي ند مومو مه رد نببد 5

 ىدع. نب لف وع ند: ضاع نب ةءولج نب مس وح ا ةلاكف ل هيدا طن نإ دا وخاوهو

 دشالا ص يعلاو ءادصخلاةرسالا يف ه6 لوم ند ماسلا ْق ليم اا

 ريس ل كلام كب ةعاذق د رمشسعم ريح ند ةعاضو

 أ نب كلام نب ةعاضق نا معزتف ريمح يف اهلك بنت مويلا ةءاضق نأ الا. ةريثك زجارأ اذه يف مهو
 1 مسا يم دحقلا لاقو ناطق ن : برعإ نب بدع شنإ نا أءس ب 2 0 كاللام 3 كيدز نإ لع

 ىمس-سمَقلا ليدع أ نسمشلا يعادل لاق نكو ءاسنلا اس نم لوا نال اسال ل٠0

 8 ند هاو ركع ةمأ نأ 5-55 ةعاضق نا ءالكوه نم 0 وهم _ء كالدب

 ىلع ةعاضق تدلوف ا 3 نس دعم ام اع قل لماح 0 6 تاق 0 نر كلام ت تح 0

 | | مه اوددصيل هن فضل 1 هس 0 كحل د لوق اذه ور# 0 62 و لاقو هشأ 5

 وهو لوقلا

 0 ًاعاضق نكدو * را انعدأ يعادلا اهعااب

 # 16 :ما ريغ فورعملا ع 0

 ىحم 3 اهلك مالسالاو هب ةلهأ ا 2 ةعاذق 3 رءشو 0 يف نأ 7 2 0 2 كه !ذهو جر ؤم لاق

 ليج لاق نعمل

 تغصتم رحاقملاو انأفا نق اك. مهحامر كيف نك دعم أو
 لاق مرشح ند ةيده طهر ضاع يب هم يب و>م ل ةدايز لاقو

 انعاش ةيده ناكو مرشح كك ةيده ةيوار ناك ةءاورلاو رعشأل عءاج مدقم حبيصف سصعاش ليجحو

 ا | ريهز ةيوار 0 4 املأ ةيوار هةيدهو ةيده ةيوأ ر 5 ليم ةوار ناكو ريثك ةياورلاو

 | كم ا يوجه .ل 6 لاق يمدحيقلا نع لصْمْسا نإ ىسع ض0 لاق 0 نب مثاه ) ينريخا 1

 | وأ ( ينادح اي ةعسر ني 2 بحالا نب ورم لأ دوط ن نب ةياعل نب بابح تل

 ا لاق ى انزل ب 3 5 هع واد نب مشاهو قدسألا دك :يرت ل 0

 8 أو 0 ىلع همدش نا ل رار ردك ناك اا زاا يأ نبا نع ا

 نعدامح نع ديم نب دخم ( يرحل ) هيدا نوعمستام لدخول ُْ لهو لاق هنع لح

 لاق ليم هل 0 اذا ريثك ؟ ناك لاق ىرييز رأأ ةيواعم نب هللأ دنع ع نع ناقاخ نب حابص ن ا

 لاق راك نإ سز 3 لاق ءالمعأا ينأ نب يم را ) ا ) هئم الا نود هللا اع ع لهو

 ( عباس ل



 (ا7)

 اق اني كور مف ءاردحب * ىودتلا اًمكلو تنام ام مسقأف 00
 _ 5 نأو # ميلع راع 0 0

 لاق ىماملا سردا نب دمانتدح لاق دعس نا .اناندحت لاق ياها أ رصن“ نب تسيح ( ل (

 نه رش 0 نع ا جام نب دمحم نب هللا دنع نب ىلع انثدح

 لاقف انيلا تفتلاف مف تام ىتلا هتلع يف هدوعن شيرت
 ىداوعو ىل اهأ م 0 ناو * يسح أوز 3 الهسو الهأ

 يداز متدحأ نفح قار ا « ةفاع هف ا ريبط نا

 داعلا اعلا ف ثيل ياو دل + قدح كا نيليش ابآ اني نأ ولا

 1-0 حانج 0 * تك لاف حاظنلا نب ١ اص ن , دم انندح لاق :ئيدسالا ن ا 0 6

 لاقف هدنع ريرحو هللا دبع نب رجاهملا. ىلا قدزرفلا يعن لاق ميك نب ورم نب 5 2

 البلق شاع ناك قدزرفلا ت ل # هتعدجام دعب قدزرفلا تام

 0 لاو امأ انيم وجمأ كسمح ؛| يف تاقام هللا ر.مل سنب رجاولا هل لاقف
 هنكو نم كلف < ةارط ا "5 لع انك ل ق1 كارلا

 كلت نئاش 00 1١ د دو + لما قدزرفلا ديب تدضو الق
 تار رسما ل ل !١5١ *. ياثلاقئارلاو نوميملابدقا ولا وه

 ا0 دوا لك, [دحاو انه ناك دعلاو هدف ءاقثلا لماق يلا رعأل ينا هللاو امأ لاق مث ب , مل لاق
 داز دقو ةئس دعب تام كلذك ناكف هيحاص هع الإ قيدص وأ دض تام اءاقو هيحاصن لوذشم

 هلاقام ىلا فيضأ امناو اهتريغ لقي لو رخأ اناا نينه رح قب ىف نذل

 م54 ىحن نب ىلع ةياور نم ةراتخما ةثامل 0 دم وص ٠>

 قدا ةليخبلا رثإ ىلع دعو نز هاوسإ ماج طياخلا لحر

 يدان بارغلا هب تورس ىَح 2 ميل دياي تع الو علا رعش ناام

 ىلعسولا يرخق رولا قاللطاب ةلوذا ليقثلا ن 4 را | 4. 1 مهار ال ءاننلاو 3 ردا

 م7 0 ليج بسلا ::

 نايبط ة 0 رع 5-- 3 روم نإ ليسو نايبط نب ) ١ ( ثرحلا 06 روعم نب هللأ ديع 0 ليج وه

| 
 ميذه وهو كعس نب َه ردع نب 0-1 دنع نب ةيض نب 0 نإ ةعسر نإ 01 كا نسف ا

 داوس نب ديز نبا هيلع بالغف هنضحم ناك ميذه هل لاش هبل يح ىلإ همسال ةفاضا كلذب ىمسو

 ءانعأ محن ند نب لاقو ثرالا لدي ةلءوملا داصلا مصل حايسص نبا ناكلخح ل لاقو ) 9
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 ىلايلا ةمرلا مظمك تربص نيحو # يرصب نمرهدلا فكنيح ىنقراف
 .كاؤنم “لتمر -ةنكا برن * ة.كا نيريدلاب كا ا
 ىلاش أ تقراف دقو ءازعلا م5 * مه ت تاقف 0 نم كيبصن أولاق

 جوز لاق فارعلا واو ديز نب بداح ينثدح لاق موا نب دمحم انثدح لاق ةفياذ 1 ) نر (

 ىلع لخدف لبالا ن ا ميس اج 7 لع سيق نب ماط- ١١نا قير تسب ءاردح قدزرفلا

 امأ هعفن دا أو دعس نب ةسنع لاقف 0 لع ة أع حا هل كافوةلدك كلذ هلأس جاححلا

 لاقف رير> بوف اب جاحملا هل صأق ةقدصلا لبا ىئاو> نم يه

 قب زابتحكنا نم كحيو قيزاب * ىس> يفناسش نمتنك دق قيزاب :

 قوسلاكب ترابه كحيو قيزاي * مم هتساب انيق كحيو تحكنا

 قورفم كدهشي ملو نازفوللاو * امكبحب دهشي ملف ينثلا باغ

 قوشعم نقلا نبا الو ضارروصلاال # اهم ءانملا دعب ةلئاق براي 2#

 قسارفلا ناييش هما اننا م1 8 ةحاشنامفتلا اوراس كد د1
 اضيا ربر> لاقف امنع قدزرفلا هجن لف لاق

 بغار نييلظنحلا تاني نع الو * بصنم فش نعمكملا يطمماناالف
 براشملا نشب احالسمم تناكو # ىدصلا هب ىنثي نزملا ء5ك نهو

 براقملا فيصولاو قيز ل 1 ىلا * مكقايسارششع ناك ارح تنك ولف
 قدزرفلا لاَقف

 بلاغو ليل نيب يب راد ىلع #* مهل مث مهلثم نه اهلثم لت

 بسانملايف انؤافك امهو ارارض * اوحكنأو ًاطبقلىلق اوجوز مه
 براّقم فيصو نم قير ك1 ىلا #* هتقس ةبطع يف خم اولبق ولو

 نك ركل لب نهانحكنلا اذا * امان, موجنلا ل 5

 يف ةيوالا ير عفرتالا ةلظنح ينب نم ةاىمأ تناك ام لاق هسبانع ىزارلا ىندغ مالس نبأ لاق
 هلوقل اهب هفرطتل اهءظع

 : براشملا نوب اهنذان كناكو 6 _ يدصلاهب ىنشينزملا « ءك ن هو

 ةنفملا وأ مح لا نم ةبكلا وأ رقلا نو ردا وأ محالا نم ةحيرششلا لاق ةيوللا ام يزارال تلقف
 ءاردخ ناش قاشنا رير>لاقو لاق كم 0 ةشدعملا تفاضو نا لالا بهذ أذاف طقالا نق

 بااطرتولاىف ءاردحي أل لهو # اقل ر> نم ءاردح ةرئاأ

 باعتلا هيعمسم يف تلوب دقو * ا أنبا اذااماط سب رأثنأ

 ماطسإ وهو انزلت ةيض ومب هش تلق يذلا ميسوم وه ريرجأ هان قدا اقنلاو مالس نا لاق

 اولتعا ءاودح لقت قدزرفلا قارا املاف مهضا سعأ ررح كتر نانا هش ون -- ف لاق سيق نإ

 روح لاق ك1 نا هل ارق هءاع
 2 ص م ل كمل و يح ل وح ص ع م ومما
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 ادوا عفادم نم ةنينلاب ما * ادوفو نيتماربكارا ىوها
 ناكدقو ه روش دودا هذهو يبا رعش دوحأ نع قيلاس لوقيفهذه ىلع ينديز آل كحهو هل لوقاف

 ينام ىلع كفدنام لاقربرح نع هيورب سلا ةمالعلا نذاف ىنادح لاق جاححلا ىلوه 5 دلو

 مهعايض نمهةعيض يف مل رم قلوز موقب تازيف ماشا لت روم ينافةدحاوة سم الا طق ريع يفب

 ربك ىنب ند لحر وه نإ ليقف هيحاص نع تا اسو 6 اديشمروصقلا ناب نه هنلأ تراظن دقو

 يفارق ينف ىع هيلع تاخدو لك ند ملف تم ساق 0 قئارغل اليودب اناو ا اذ هتلتف

 سانلا نسا ف اذاؤ اهفشرتو هلا أمءضف هل هيب اعدو تساح تحب صأ املق نيليل يرقلا نسحأ

 ةيسصلاو ده ىنبع ند هنسحأ تس ف هللا - تقف 8 32 للا ت رظذف 4م | ا مشن ١ رمشل اهاو اهحو

 ا 1 طل تحآ تهدف .يهرجاخما ءادوسا ةزرح ابا اي ىل لاقف امتذوعو طقاهروح نم الو

 ينأدبمكحاص نكلوهتلق ام ىنءاسدقل هللاوو لوقيل ىعاشلا نا هللا كمحر تلقف يهربو نما لاقف
 هللاو نسحاولاق بخامالا ي دنع كلام هللا وف ةزرخ انا كنءاذ عد لاقف رذتعا تيهذو ترصتناف

 اة لاق ىدع ) ىنريخا ( هموق يلا ينم فاسام ىلع سانلا مدنا اناو تفرصضلاف انك يدوزو ىلإ

 رير> لوق هدشنافقدزرفلامدق, لضفملا ناك لاق ىنقثلا

 سوبا ريغ أرفق حبصأ ونحلاو # سيعاوملا تاَد نم ةلمدهلا يح

 ءانخالا نبا لقيلف اهلثم لوب اهدشنأ اذا قدزرفلا ناكو لاق تكسف اهلثم هريغل يندشنأ تلقو
 كايعس نب 10 دبع ينادح لاق مالس كش نح اكن لاق بأ |. كب لضفلا ةفيلخ 2 ) 8 ا إ

 ريرج هيفو كلما دبع نب ناملس ركسع ىنل ينا لاق ةريره نأ نإ زرحلا نع ء ىت>اسملا ناملس نبا

 الرع كا ع أ نبا ادع نأ اوليشأ لاق مث ةادغ يف قدزرفلا اناناذا ةارغ قى: قدررفلاو

 اهمات الوط دادزي ةيرادخ # ةلياب ءاحيرأ يرد انه(

 ابماين اهنع باغ ماي هوبأ * يثمنم برقأس فناهف دباكأ
 اقلرك ناكل ١ ه1 لا دمع ىف نااغ نم ىزن انكو

 اينكلا 00 20077 2 تير ًاضرأ لخات اذا ناكو

 انماه هاقستتأ قلك ل نكلو انيلا *

 هلا لعق حا نناامو ةخا نإ اال 0 او ادعت اوي دق لافتا رج اجو قرشا م مث لاق |

 هنباىعن وهماقم ماقف ريرج انءاح ىت> ًاعمحالا انئلام هللاوف زيرح يضمو لاق نعالا ركذو لعفودب

 ل يو ثنغلا ءاحيرأ ى

 لاقف ةداوس

 يلاعلا ابرملا قوذ رصرصصي زاب * مح يتاقم اولحم ةداوس قدما

 مرثم ريغ لوالا رطشلا اذه“ (1)

 رع. ووو مجاز بالكس و
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 ريرج هدنعو لاقع نب ةيسل ١ ؟كللل دعانت ماشه لاق لاق يبتع ١ نع يرمعلا امدح لاق ا ا

 | كو موك ارعأ أوقز 4 لق نيذلاع رؤه ن ع 0 الأ رم دموي وهو لطخالاو قدزرفلا

 تريز ظااا 50 م ا وا ريغ ىفمهرئاشع نيد اورغأو مه هراتس 1

 ترسفام ماشه لاَقف رخفلاو ح ل ديف لظحالا اماو رص 0 0 ف قدزرف ذأ اع 9 . ن*“

 0 لاقف مهالا نا اب ان مهفص ناو نا اناا لاقك تاك اك ريسغ ىدنع ام لاق 1 عش ال

 يعاطلا اللع مهالحأو لع مبلقأو دايم فلدحأو ارذع 0-1 1 د مهدعبأو | 0 مهمظعأ

 ناسالا م 0 لاك رطخ نأو لاق 6 نأ يذلا و طخ! ذا ىماس لاو 3 0 ىماخلاو را اذا

 عتيل َّك اوعضواب ىف نأ يذلا 5 مهلقأو 5 كحدمأو 0 مسح امأو قدزرفلاف احلا ل , وطلا

 نا ىذلا قابالا نعال 50 هودعل | يكتهأو ارعتش مهفر دأو ار<ء مهر نغأ اكو لطخالاف مق ع

 ةلشم هل لاق دانزلا را هامل كر اوفلا كذ د مهاكو 1- قحاب 3 3 ال ناو قيس م لل

 أافصو د تلاشت ُْق انيأر و نيلوالا ّق دلاخاب كلش 53 6 8 كالملا دبع نبا

 1 0 ل زحاو هك مكيلع هللا من كلاح لاو الاعف م 0( الاقم متيفعأو افظع . يلا

 ا ملاع قنا هلام 0 ريمألا | 1 ل م هنأ و تنف هب كلا ا هلا ا و

 نم م كونو سمش دنع بالو نشلرق ةورد قى شطلا 0 مالح لذيلا دنع ماس لحلا ْق

 ص ا >مهفصووءال' 0 يف ناوفصنإا اب أ كفاح 5 0 لاقو ما م 7 تلح ا

 ينندح لاق كلا بوبأ 1 ا لاق عكو ا نإ لع ( ينريخ ا ( مولع تدلس و اهي

 ريرجو اي نب رم ترضح لاق ةرهز ينب ىلوم هللا دبع نب ميهارب | ىنادح لاق ير زلا بءصم

 انرقف زيزعلا دبع نب 7 مم ع دقو افذاه و انجح اهءامل ةئيدملا قو سانا نافوقوم .ىاتلا نا

 ال نبا لوقف لاق فعصو نسا ل حش ريرر>و ناصح هب 1 باشا نب ر#“و لاق امقاو

 اراها قلا راد ك4 و ارم بيعاساا ةداوا
 0 ل ا كال 1 ا[ مس نول“ اا

 رخفريرجامأو عاف عقيق ا نتا م و نحر ا ناطةسف لح يف نارورّقم امو 4 6 لاق

 5 ون هين اكةمالك ناكوهفن |نم هب مالكلاع رال وق هتنغب لاق مت هنعراغلاضغنماق اذافههحوو هك

 ئرا دعا وكلي ىلا لو < نخب . قرت اقرافم تنل
 كلذ ل عفف كعم اهادخف هن ريسأب ريمالا اعد و ه ءأَدَع رصح نيح هل ار 2 ةانكن اد نم لحر لاَ لاق

 هل لاق 5 ر>ناكو اهذاه امال أمهم هلعق اعاو رمح 5

 ركل حك انلا تناكتيدف قفرأ 2 اهرر# 2 نيكسم ديعلاو لوقت 5

 اهف لوقي ىلا هيديصق هذهو لاق

 رم ةاوسيف مكضقوبال 7 مكل اأال قىدعتم 3

 ' تنك لاق يبا ىف كك لاق يلفوتلا لي 0 00 لاق رامع ن ١ هللا ديع نب لع ) ينريخأ (

 كمال رعش دوحايندشنا طقدل لقا 1 تح 50د ع ا , رح نب اناكفا ملاو ا او ةماملاب

 ةيلادلا 220 الإ



65/0 

 مْ مومن ْق نودغل مع ءاعر 1 ةكخلا ًّئ رس الو 0 ءام 0 1 ينبا لاَقف متلا الأ

 لاق عش ميتلا يف تا زبر ليقف 50 ماد هام تا ميم لحجر ل 3 ءاح دقو نوحورب

 تيا كلا دع ندم ني رم اتدح لق امع نبهللا ديبع نب دحأ (انربخأ ) ماثل ءار 0

 | دش اع ةنيط 3 ليي 0 لاك لاك ناظقللاوبا| ىسدح لاق حاطن 0 يدلل

 0 املا دنع قدزرفلاو ةماعلا دنع تنأ هل لاقف قدزرفلا م 1

 0 يندح كاف نإ و ا امدح ) دحاو ملاع لك ا لك ا هللأو ةمكلا

 لاقلاق ىتيقلا رضخالا ن قراخل رضخالا 01 مادحو لاق 00 || نا ىسندح لاق كلملا كيع

 كلملا دنع نبديلولا ىلع مي اذا لزس ناكو 0 سانلا صخأ وه الا هلاال ضل هللا او نك يف ظ

 1 هل 00 دبل ولات ًاهاَخ 0 نب يدع 5 0 نب كلا نب هللا 5 نب

 0 ةزرر> | أ ل 0 لدن 1 0 ولا ندا "نأ ىل 0 0 - نم تار 937

 مأو لاق هموق يزخمو 4 1 انط ةاكشد 00 الا هيلا نيل هللاو يفا لاق 2 هنا احب كودع ْ

 , كيفي كنح 1

 1 سانلل ديلولا نا هسفشن ةقوحو هلذيل هريغ رعش دشن ناك اعاو.ه ا : عش 2 5

 اودذ و نسانلا لخد ىح لخدي مى رير> نفاخ موس اا سانلا ذح اف انلخدو اولخدف ةشع

 از كلها مالسلا لوشن || نيب لثم دق ريرجب اذا كلذك مهاهيبف اهف اونأمطاو مهسلاجي ش؛

 ىلا اهضعب فلؤ | ةقرفتملا عاقرلا ن ١ يف ىل ندا نا نيئمؤملا ا ََى 1 نا هللا ةمحرو نينمؤملا

 لاقف شانلا ىلا كرهظ ىلع هح 000 تاو دسياوا لان عج سأ سلاح اناو لاق ضعب

 وها مئاق وهو ريرج
 مح اردلل ةيدنط نع اف الاو ني ةعاطو اعمسف هنع ينمت ناف

 دق دحأو انا امنا نيئمؤملا ريمااب ري رح هل لاقف كلاثما سانلا ىف هللا 0 ديل ولا هل لاقف لاق

 تدب تح مست ديلولا ىلا هللاو ترظنف لاق الك ١ سانلا اولك ال ىلاثما رثك ولف ةمالا ترعس

 نيم نير ىيدخ لاق راك | (يرخا) سلاحف ما مثلاق هدل>و ريرح نم ايحعت هايانم

 هدشني عأق نلا"نئىدعو ديلولادنع رب رج ناك لاقةدي .ءينأن 2 حاط 0 ؛|انثدح- لاق تايزلا كلملادبع

 باش ا عاقرلا نب يدع لاقنينمؤلاريمأ ابوه ن و لقرب مط كيسلاولا لاق

 نأ الا كل ىتبامءانخللا نباايلاقو ديلولا يضفف ةيماح ار ران يبصت ةبصان ةلماع ريرج لاق مث عاقرلا

 نما يذلا مالغلا ديول 11707 فدك ري قمع هفك وأ مالفاي كتيكرلل نلازو هللا تاتك وانتا

 هه عاش اذه لاقو هلا دا ولك مع هيلا ماق ديلولا بضغ نكس املف فاكالاب ّط اق ديلولا |

 وا هيوم ل تلو ةلئرلافو هنأ دك كلر يوت نوما سما ف[ كفا بر
 كوع دا ةدنصقلا كلت هيف لاقف نلعف الو كب ناعفال هب تضع

 سورغم ريغ لصأو مثا عرف * اهرخافي :نل ارازن ناف 6
 اننسدح لاق ىنع ( ىينثدحا) 'ئش زخالا هبجب ملو هانع هنا انماعف نميلا ىف رازن عئاقو 5



 اسال ل اس ا ع رح

 يفوهو قدزرفلاو ريرط 0 درا رح نسل ل ا لاقلاق فارعلا ا ن”دح لاق مالس نب دمحم انثدح لاق ةفيلخ

 يف ميو رخخلا و جاسدلا قدْررَفلا نلف ةلهاجلا ىف كئابآ ابل. يف قاسا ةربصلا يرحم ءرشت

 0 ناتو اعرد ريرح سياف ديدحلا الا اننانآ سايلامهل اولاقف عوبري 3 ةاهد رير> رواشو هن

 عوبر ىف نم ايراف نارا ُق لبقأو زاحنملا هل لاش نيصحلا نب دامعل ا تا 7 ا

 ريرتح لاق هتله ىف قدزرفلا ءاحو

 هلا>الخو ع احاشو هيلع *# ةبعل قدزرفلاو يحالس تسل

 هلئالح متنأو ل « اهتاف ءالملا زا عم اود 2

 نع ىنأ ىنربخأف لاق ديرما يف قدزرفلا فقوو نيصح يب ةربقم 3 0- فقوف اعجر مث

 0 ينيعفف اهر ةسأ هناك ذكموي رد ناكو قدزرف لاو رز رحلات :ك لاق دايز نبا |

 قدزرفلا م عابس ن5 هي نع ناظقلاون | انثدح لاق مالس نب دمحم انثدح لاق ةفيلخ 5

 ىب رعب مو 05 1 تاضاق اذه ىلع تاخد ول لاقف ينالكلا هللا دنعنب رجحاهملا | ماعو ةماهلا

 ريرج لاق قح رادلا هير را 0

 عراض كدخو سدق ىلا تعجر * ينفغلا هللا تا كنار

 ا هتعيس رف ل #2 هتساب قدز رفلا يلمع ءانا كاذامو

 لحر مث ةماهلب مقأ الو ا كس هدزرأ الو هيلع لحد اال هللاو مر>ال لاق قدزرفلا كاذ غلب املق

 اخأ ةيطع ندر قد رولا 1 |ءانلاد لاو لاق مالس نب دمحم انثدح لاق ةفيلخ 00- (

 م لع ن“ مشلا تناتخاما كنك كال لق كليو هل لاقف اهل نبا ياه يسمو رج

  يندنأف مالسنإا لاق يح شادي قاعتب 5 نحو 73 1 قدزرفلا ناكو انأ كب عن 0

 : ىعش هوه الافتا ١

 مظعاا يف ةظيشول اكالا متنا اخأ * انماست مت 8 قد كا

 لس كلل ىذا نكلو تماط * هلالطظ ىفوأزملا كرمت

 يحيتلادل لاقف

 مرقلاب تا عوبرب ءانفاو * اكلام قديذلا م رقلا ان تيذك

 انؤارعشام هللاو اواقو ىمسشلاو ريرج ناننأ تشم مك لاحر نا فارما 0 رق مالس نبا لاق

 ويعلاب امه ردم َد> امه اولازي رذ اناا وهو اناجأ نوحييو انوواسم نورمشني انيلع ءالب آلا

 ا دعب ةددحاولا رايدر 1 ناكو يمدتلا فكف ءاغيف ادوعبالنأ هظاغملا قياوملاو

 مالسنبا لاق حلصلا لبق تناك هذه ريرج لوقيف امتء.سالو هذه تضقنام هللاو يميتلا لوقيف هيف

 كيك لافأ عشار 0 ءاحه ائءلع درو امل لاقةلمر> نب نمح رلا دع ند نامع نب نايعاد و

 لقأف م تيورأ ىللاقف ا ديري ةليقلا ليقتسا دقو هتينأف الاق ام ا يور 00 نبا

 نبا لاق هلكا هلكأ لاقف 0 نادل 2 مث هيه هيه لوب وهو يميتل هتدشنأف ههحوب ىلع

 ممدحضف الا طق ا تودهام تأ يبأل تاق لاق 0 نب اند نع يزارلا ىنبدحو ماللس
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 متت 7 1 ا قا هطلت 377+ 2

 زارخلا ثرظاتن دحا اند لاق فافحلا ىلع نب ندملا (ينرخأ) يناوذالو ذئنيح اوعزجف

 عجار و هب سانلا قعأ هنأ لالب ناكو 11 سانلا قعا نم ريرح ناك كاكا ١ ادملا انثد_ح لاق

 ودعاي هل تلاقو هيلعفمأ ت تاقأف همأ هلا كتم 5 بذاكلا لالبهل لاقف اموب مالكلا الالب ربرج

 ل ير ينال اهلوقأ اناو 0 ا ينأكل 0 هيعد رير> لاف تاكل اذه لو هللا

 لع ناكنلا# طفل نع ىرمعلا انثدح لاق مثلا نب ةمج أ اجدد لاق نانز رآني تلك نإ

 دبعنب دز نب سدع ىنب نه ةأرصأ جوزتف ريرح ىل قدز رفا بصعتس يدسالا ريم نع د

 ريرج لاقف مراد نب هللا

 ابارعلا مهلي تنجه دقف * ديز نب سدعينب ىلا 55

 اياكرلا مدقلابتأطخأ كو * يدان ذا نكسم مول يل

 نبا دمع 1 ( هم ا اوءاخ يتح هب اولازب ملو ديزي نإ 1 ىلع اوعمتحاف ةد.صق هو

 لاق فورعم نب ةقدو ىنثدح لاق 3 ذ وبأ يمع ىنادح لاق ميلا ن نب هم ىثدح لاق فاخ

 لع لد املف جاجا نذاي الا اراخ دي حا نكي مو طساوب دعس نإ ةيبفا لع رح كلر

 يردص يف جلتعا هتاق رعش لاق تاءفام ىلع كالمح اف كسفنب تزرع دقل كخيو هل لاق ةسنع

 نعلطتال لاقو هراد بناح يف ان هلحداو هفئعف لاق ريم الاهمءس نأ تدمحاو يدش هب تشاحو

 اظئاق موي يف هوعدي هتعاس نم جاجا لوسر هانأف لاق كا ةلبللا نوكت فنك رظنت يتح كسار
 نك را ىلع دعاف ضيا د تداتو ها ءاه | مق بص دا فو ءارضخلا 2 0 وهو

 11 تيار املفإ تدي اجلا ره ل فأو يءركلا ىلع تدعقف ةسينع لاق ةيحان عوضوم

 هنن هفختساف هيف 1 ارعشا كف لاف كت رغلا ءارعش نم لجحر رمالا حلصأ تاق هسفن بيطو

 نبا تلق وه نمو لاق هل نذاتم نا ريغ نه كتليدم لخدو كيلا ل>ر 1 ىلا هاعد يح هب

 ل فس لاق نو عراستي ناملثلا لبق اف مالغاي لاق لزنملا ىف .تلق ونه نيأو لاق ينطخلا
 وهو هيلع لد اد اذاح يت > اوقلطناف هيف وه يذلا تلا ممل تفصوف كراد نم هعضوم

 خرفلا شفنتي 6 شفنتي ماق ١ مْ ءاملا يف هه>و ىلع عقوف ءارضخلا يف هب ىهر تح هيعيغل ذوخام

 لقي مل ارعش ريمالا يف تلق ريمالا هللا حاصا لاق كل , ءأال اننذا ريغل ائيلع كنتم اه ه.هدل لاقف

 جاحملا قاطتف لاق هيلا هب تاق 3 ريمآلا ىثم ةعمسل نا تلا .>حاو يردص هب شاحف 3

 ةيرامحلاب ىلع لاقف ارك اذا مالغاب لاق مث هدشنأف هدشنتساو نكسو
 و9 م ثعل ِى | ||

 م : || 1١

 ا ل وش امناف اق هتفاهأ لاق ا أيءودس ١ بن

 كانغ كل ىهف اهب د 56 نا لاقف ةمداقلا ةديدم ءاضرب ةيزاحت أف ةماعلا ل لماع انيلا |

 1 ليلف بح نأ ع عا دولا 3 د ليختر ا 0 00 2(

 لين حيرلاف # ةفاطتنا تلدبم اينتكللا لل

 لحس هيلا امو ءافشلا قرأ #١ أمس الدااوس بولقلا كلت

 وبا ( ىنري>ا ) اهاحرو اهلغبو اهعاتت هيلا اهوعقدا لاقف ترحتناو ةيراا تكف اهديب ذخ لاق



)"6( 
 ل آذآ

 لاقف هسفن ىف هلاثي ناكو كلملا دبع نب ديلولا اهدرو دقو ةنيدملاب ا نباو ريرح عمتجا مث لاق

 امهبرضب ةئيدملاب هل ايلاوناكو ىراصنالا مزح نب دم 0 أ سحأ مث نه ايضغت و تانصحملا نافذ ْدَقَنا

 ريوججو ريح لاوعي لمح رج نم به اردسوب مكاو نيو رد 1 نسا كا 0

 هب لوثملا وهو لوقب

 ىرانم وكن نسف لوطي *  ىنح :ىنرذق"اقرافم تءتلف

 1 ال نا لان
 ارادمتاالا ةنطب وذ يبأ * ريرج ىلا .تئزق نا امو

 كاف كرف ف :كف لاق هيلا نورا كده تايح ثاق'اننو فلا ميهاربا نب ةمادق هل لاقف

 د ( ينأدح 2( [نكَه الا ادبأ هللأو هلوقأال أريخ تو لاقف # ررر> قرف زااملو #*# لوقت

 نب ةرامت ينثدح لاق يديعلا هللا دنع نب دم ىثدح لاق يزعلا انثدح لاق يفريصلا ناو

 اناك دقو هدنع لخاد لطالاو ناو نب 0 دنع باب ىلع رير> فقو لاق هيبا نع ليقع

 ل طخالا هفرع دقو سلحو !ف هل نذا ريرجل اونذآتسا ملف هيحاص أه ا قاب مو اي حام

5 
 رير> هل لا لاَقف كموق تءذهو كمود ظ1ك يذلا نأ لاَقو 2 ند هل لاو هللا د رمصل 5

 لاقو كدحعضف نينمؤملا 2 اذه . نه لاقف كلملا دبع ىلع لقأ مك تن 5 ه اانكك كل 01- كاذ

 ولف يوب ل نا ماا هللا كامح "او لاقو هيلا ه رعصل 3 رق هزار انأأي 0 اذو

 ةنكسملاوةلذلا هيلعتب ريض نب تا 1 مهم كف يع و3 كك امو كل اريخ ناكذ كذع 5-6

 لطخالا ضونف كيف انياع ايضغ ماق اهناف كابحاص عبتاو لطخأأي مق كلملا دبع لاقف ابضغم ريرج

 هفاخ يراوتو بانا ذالاؤ لظحالا جرو هني نم زها سرفلاو ردهو هكرذ مهدا هلا ان ضعت

 اني هلا لاق لاك كدت 0 كلا دنع ل 201 ان يضيق وح افقاو كزي لو

 يي“ 8 ا ما ا 0 لاق 0 ا ء يمصالا انثدح

 اذهب يف دج. (كقو) رعشلا ةندق نأامأو ضرغلل ااا ءارتحا اندشأف لطخالا 5 هقيطل الام

 هرب ف لاقو يئايرلا ه "ا و 0 ىعمصالا نع ةيش نب 0 نع رصل نب بيبح ربخلا

 ِِى يرحملاان”دح لاو فار لإ 7 لي لاق 1-0 كول انا ا 1 لطخالا امو

 مارير>ار ا عا انه قر لآ 6 نم ناكو ند ىده» يال ت تاق لاق بتدص# ل ءاطع نع

 ع ةمايقلا 00 نيفوفوم ل ع لاو ا لاو من4 4 ولك تارغا ارعشأ رار لاق 5 ضغف قدزرفلا

 سم متسيسسسلا هل سس سلسل | | | ل ل يحيي يي يييييييبيل سس سس بسيييِييِللِِلِلسإ سيسي بيس

 01 كةمدش لاق كوع .ه 0ك سام ءأأ ينثدح لاو رع 3 مشاه يورك ممن م ف 32 ِء يح

 يعارلاةديصق يف تا اق قى ىلوآب 1 ءاحبلا عاونأ ةب 4. " ىب تودحه رود لاق لوب ينزالا

 ا هو ءراخ ةراح> د# ىماس طهر ةيهط ىف 0
325 

 مع

 ا ا ل يي ا ا ا يي أ آل تآ

 ( عباس كندا ك0
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 ريش ١ لذا وع مولل له م ا د 0 1 حام صلا له يب دحاصأي :

 كلوش ام فو اهم غرف نآذلا

 ريرح بس مق قران 5 1 ا #* قر راما ل وقت تاك ناك دق

 روم نام قرا ةسلاو د 1 ندر وم ءاسنلا يطعي

 و "يذل امدح عل قطني ةقأ رم 55 قار ءلان تنرذقف رمل ََكأ م ىعمو لوسرلا 000

 يذلا ناك لاق يذلا ىد 2 ىنن دح ل لاق 0 ب دع ىنادح لاق ةفيلخ 5 ) قر ( هةضقانف

 0 هلبإ 0 مق فد هل 0 دنشش كل مك نأ اخ 0 رم 0 نيب ءادطأ جاه

 امف لاقف

 اناهر تاي سرقت 3 اما انأ لبق 0

 لاف اهناذر نم ىلا سو لا © 1 8 لوقت لات لوقا فك لاق تقف>أ ريرج هل لاقف
 كوقت ت 5 مد ىو ا 0 0 ا

 عمال هيسلادر حام اذا ا 27 ةمشع تاقد ا 2 قلو و

 لو ال معك لاقي ةم 00 مث ةودغ تافدرم نوناع اش

 ةفاكل و ةزرد> كو 3 0 0062 تبسلا اذط هللاورير> لاق * ةيشع تافه نشأ كي قثوأو *

 ربر> هيف لاقو قدزرمةلل باح

 :رعاطابخو وا تراق انش 1-2 يبا متاردأ 'اناوني الاه

 رضءاهباسح ا نعيفترطاخو * 1

 ينبب نأ قار 3 5 0 ل 00 اك املا لخ »

 رصتعت نادعلاوةراصعلا دنع * | ىلا وهنم ف زار تل

 (ىوريو )

 مهتما نادرعلاو ةراصعلا دنع # ةمأ ىلع .راود :ةوز تسلا

 ةيلع درا ال نبا لاقف

 ةا | ل00 0 اكان هذك [لوقلارهو دك دق

 رو اومؤالا تايلخلا قيال * 3 ىلع راوخ ةوَز ل

 ررملا ضقس ىلثع نانآلا نبأااي * ا الا هذه نم تاقام

 رز لاقو

 سرق رمش و يفد اوتقاامو * يذاآلا نم حاير تف الا ت

 سار فدوسالا تادشلو ىوه # هّسرف تملك نم اعلان اضف

 سلاحم ليكالانا ساحم ىلع *« لك أل كانأ عوبري نباام اذا
 نا 0 اع كل أمس # ضحا ربت سلا عوب ري نبال قف

 5 يا 06 د
 ىد نم 000 550

 لت دنس تست ص جت راس د ص حس رص م اص م سل مج الموب و ا سس وج ممم ل وس م سم يس ع م ع ص عع



 (ةغ

 خامسا نم تيفش له احاج * سيخ ابا نيدحاملا توعد ا

 نحاونلا نم ربل ضدلا بنلا + .ايزربه ةنلطا اس

 يحاوض الو عورفلا تاشعب *# شب رقى كصيع تارجمامو

 لاقف اهيف هتحوز رك ذىلع نأ تح اهاإ هديك مث لاق

 0 ثار #2 كر م ةزرح 3 ت زعل

 0 حارقلا مشلا نه سافنإب * اهب ةبغاس ينو للد

 ينام> املا لهف هللا اهاررا الف كلذ اهورب 5 نا لاق ةحيعا كام اميورت له كالملا دنع لاقف

 ند 0 هدب نيب تناكو ءاعرلا نم ةيناكو ةحقل ةياع هل ا اه نم نينم وما ريما كادف

 ةدحاوهيلا سحدو كحضف اباحي نوكت 5 ةدحاوب يل رمأت نيموملا ملال رح هل لا

 هيلتحاهام لك ينءفنيل نيئمؤملا ع هللاو ىلب لاقو اهذحاف كتشنأل اهدحل لاَدو بيضقلاب نوم

 كلا دنع نإ ديرب حدف ل كاقفاأ و رعش يف ريرح كلذ 5 دو كا جردل

 فرس الو نم مسمئاطع يفام #3 ةماك اهودحي )١( ةدين هأ واط أ

 | نب دد# لذي لاق ةد. اع يلا نع ناس غوبأ ذامد انئدح لاق يعاز 6 عناه 6

 قدزرفلا ءارعشلا نم لضف ن : 1 رفو مرد فال ةعبرأ ةرارز نب بجاح 0

 لوشو قدزرفلا لذ لاو هنأق قرا || ةقارس الا مم دحأ هيلع مده 8 21 ىلع

 رو#و ةرم دع مكملاو 27 اميمسو اهغ امه غابأ د

 ا رايغلا يف اخو 0 ل هقارعأ تزرب قدزرفلا نا

 رود فاخم 8 ما نباو * الملاو لئاضفلابقدزرفلا بهذ

 ريصبل ممازيسم يف ) قليلا + ينأو ىزراتلا كف 5 اا

 لإ رم لوسر ا را ردح مست 3 لاق تع بوبأ ين :*رش 5ك ع وبأ لاق

 رعذلا نع سمح قع حربا الو كيلا هل_وأ نأ ينرمأ دق هنا هل لاقو ناتكسملا عفدف ناويم

 هدم مهلا هل محسأ دقو رمد با لا عردأو 0 كَ فلن نا كتلي ا 1 ام كتقل 3 كموب ِق

 ماكل حاص هب فتق 6 الف | 1 لوش 1 درج ُ ل كك ا 3 ع تحب نأ م

 ندحم ل قح ةليا كنع تغغ نآالا وهام رعشلا لوش كنأ ت ع 0 تيدي“ نع

 تاق الهف عع لوَش كك

 1 9 تدضق اله د ريثدالا كهحول قدر شاب

 ريرج لاقف حيصلا 0 عمسو لاق كتيفك كبسح رب رج هل لاقف

 نولوُش بدالا ءاءاع 3 ل ةناملا ىلع ع مسا ريغصتاا ةرود ىلع ءاطلا مع ةدسسه 1(

 ناكاخ نب ها كلذ زوجي مهضعبو الع ماللاو فلالا لاخدا زوجيال

 6 15 2121 همت 12 2 2 د حسم صم و د و وتل تس سمس ص 20222722 2 ص تع متت
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 0 تينحلاو كربق ترزاو »+ رايعتسا يفداعإ 4 الول

 ماقتنا مكماخأ دقق 0 د ص*ء. !هعضعبعا رعشلايوغ

 اومادت انقر ىرخأاوأر نن ذو 4 4 فاق ت تاسرأ اذا

 ماطح ةئماط مظع رح 17 »* ىكدخ وا عماسملا ماطصف

 قدز رفا ىلع نيعي نإقكوطألا تءم دق لاق اذه تا اق مو هل لق غرف املف عطق ثم نم داع مث

 ىلع( انربخا ) هنم تذوعتام مكقح الواو طق ىعاش نم تذوءتام فوع نب ور< ينباي هللاو اناف

 0 خل دح ليقع نب ةرامع لالا 1 ل نيسحلا ا نسحلا امدح لاق شفخالا ناماس نب

 هب هأصوو ةعم 0 هيلا دقو كالا دع ىلإ جاححملا نب ندم 0 1 0

 كلملا دنع ىلع دمحم هل 3 اودرو املف هيلع تا 1 عامسالا يف كلملا دبع ةلثسع 0

 ىلع دم هل 0 أءاف ةيرببز ر اوناك منال مهل 0 ع ريضم ءارغشا م عمال ناك وهلنقا ف

 ريب زلا نب اىلاو نمت نكي مل هلا لوقبو 7 داو هلأ عاجلا ءانآ نأ هملعأ 31 نذأب ملو كلما دبع

 جا>لا كفيسو كديعدا ثدحت برعلا نأ نينم لالا دمحم هل لاقو هابل الو هدم هرمهت و

 اموهل لاقف داشنالا يف نذاتساف ل>دف هل نذاف هنددر م هتايسو هلعحو هب ذال دق ىعاش يف عفش

 لئاقلا تسلا جاححلا يف كلوق دعب ائيف لوقت نأ كاسع

 جاجحلا ةلوصك لوص» نم وا * مكيلع قافنلا عاطم دسنم

 لئاقلا تسلا وا هتفياخو هئيد رصن ا جاح+لاب ينرمصتي مل هللأ نا

 كورلا 204 21 ذأ ةظيفح ءاسنلا لع راك موا
 املف رسشب جرخأف ىنع ج رذااهطوةس ًاثطن ةريط كب ريطا نأ تمهل ناو مآ نك اكو ]5 شالا

 هتعافشوجاحملا كدبعةلاسر : نيئمؤملا ريمااي هل لاقو رب رح دمحم هيلا عفش ثالث دعب ناك

 هل اري ناكل هل نذات مل واو هودع هب تءشاو هئم هيل راطأ امي هتيطاخ هل تنذأ املف ريرج يف

 داشنالا يف هنذاتساف هل نذأف لمفاف يلو جاحملا كديعا هل بنذ لك بهت نا تيار ناف عمس ام
 نامسقاو ىلأف هيف هحيدم هدشني نا هلأسف ةصاخ جاحدال تنا اهناف جاجتلا يف الا يندشنتال لاقف

 ني نب رول لاق نسر تنزل الق عرس رعب جرخو هدشنأف جاحملا يف هلوق نم الا هدشنيال
 ارا ةبلاو عدلا سقت تطقس ةزئاج هل ذ> 1 ملو ىنه عمسي ملو نينمؤملا ريمأ ن نع تاحر نا

 انا مقاو تنا ل>را ربرح لاقف هل نذالا نع كلملا دع ك.سمأو كا ١الا يف يل نذأب وأ هنأب

 لج رودي لبقو هلم عمسإ نا لا هل هنذأت ماورد 0 0 كالا دبع ىلع دمحم لحد

 هندمصق هدشن ف 5 دشنا دهم هل لاقف كلأأ دع كسمأاف داشنالا ُِق نذاتساف لذخدف هل نذأف

 أمف لوش. ىقلا

 حار نوطب نيملاعلا ىدنأو * اياطملاييكر نم ريخ ل
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 ها ىل ندا لاو كلملا دبع ىلع لبقا من 1 موكتو و ديع مهل تناو ةفالخاو

 0 لاق هقن 8 وأ ) قرع كا ير د كلذ 0 1 زوال لاقف 00 ا نيئم وما
000 

 ىلا اوراصف مهل ة ةيكر يف نامح ينب ريرج عزان لاق ىضلا يمي وبا يف د لاق مالس نب د

 ١ رير> لاق هللا و 1 ةماعلا ىدع نب نب مهار ارا

 رادلا ليوخحمو نام ِظ نه < ناحل 5 املا درع

 راقنملا دعب راقنملا يبرضو“ * رافحم نم انرفح لبق ناكام

 رارصلا حايص بحلاب حيصي * راوخ ريغ مصأ ليج يف '
 را مصعابأ لأساف * راهمالا لام لاا 2

 راخلا راد نعرب دق راخلاو * راطخالا ماظعلا نييملسلاو .

 يفاممعا لاقف

 زاعاو تا داع ل * تاداالو رح ندا كل

 * راشالا تايماد روهظلا سمق #*

 كيصلل ثررقأ دق قاما ىدع نإ لاقف لداحا كادق تلعح نيناقم ردو
 ذا هتلحار ىلع ريسي ريرج انيب لاق ىضلا ىح دان رداو مالش نبا( لاق ) ريرط ا مكحو

 لاقف ةض خف هنا ول مهفاخل ة يح نم نانط» اهو لالهو نزام نت

 لاله ينبو نزام ةوقع * يعارتنل وكيلعف وخالف

 يلاعثلا لاثماك دو ىلا * اريطب اعز نأ ناتحلا م

 لاق ريفل ةايللا لوط مكل * يبلقنا بك نا
 لاك لعأ ينال # مهفراخلا تيبب 32

 رع د لاف شرا زيزعلا دبع نب رخأ (يزخأ) كلع فوخ الق مرر الط ا

 ا

 2 قدزرفلاو 0 تأَز لاق مهار 1 نوره مايا رض نب تروش لاق لاق ة هيش ني

 نه مهاكو زي رخ نع د او وا او كلا دع ن ردوا 2 0

 كلمأ 2 كريسم ىف ىف ةزر> ١ انأاي ت 3 5ك هول راب هنلع نوماس نشرك كاوعف

 كلذ و نورط تاقف تيهش لاق كوم س ولع 6 ند 0 ١ الأ قدزرفلا 0 امو كيايساو ٍ

 محلا 2 هلوقو اسق هحبدأ لاق |

 اراك 0 هالعلا نامل بأ د ةداَش دالوا رغلاو عمد ف ظ

 اذه ( ينربخأ ) مهريغ يوس ييلاوملا هب اعادها زج ةنام دكموي هل تبدع هنأ ىلا ا

 اهنأ الا ديز يأ ةباكح ن م 1 2 ردحعص نب تيعش نع ماللس ن 00 ل لآ

 هتفاو لوش لالإب نإ ليقع نإ ةراح تعوس هري يف ةف. اد وا لاقو مالس ن :ىنأ ةباكح ند 0

 مييهلا نإ دحأ ينندح لاق ةمادق ل ردح رح ( رد يف نه ةل> ةنام كلذ 4موب ْق
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 1 يبل اذا 00 وهف قاس ا ذا لطخالل لاَه 0 2 ردأ دق اكو

 0 ا لاك انك را اءاصمو 00 يجب ربرجو ًادبأ ىلع ةلزق وهنا اكل اهاس

 رع معه راسو قباس نم وه ادا تار عئاور ًالاوط 5 وأ ا: مدع َ 1 لطخالل نأ هلوق

 يح ىف هود (قاكورفلاو ناهرلا يف ليما را” ثك دلاو تيكسلا ةلزنع ىتب اهف وهف ا(مرادشا نود

 هلريرجو تيكسلالبقو قباس ادع ' يح ىدلا هد 11 لطم ءت دع ف تاو كاوا

 لآ فل ذأ ( 0 )تكس نهب وه تافاسفسو لصم نوب وه طاسواو قباس نواه عئاور

 ' ةف 0 لاو لاقةرارزنب ةمقاع نب نايمث نب ديز نبى >اح ينثدح لاق مالس نبدم انئثدح

 ًادوقا ةشحلل قلا نحكم امو # يوطأ ةيوام بح نم ينداق دقل

 ادعناو سق ديعاي يوطا راغف * هحاح روغلاو دحم ير بدا

 امل ا ل ةباع_ لق دعا دلك لوقا
 ادقرغ واح ث عذيللا ضافتتسا ث ل# اه دوق تشن اران ىرا لاق

 تايبالا هذه مكنت أ ري ريانا لاقت لاق لدنح نب رباح ىنثدخ لاق اهودشانتو سانلا تيححاف

 لاق دقو نيقلا نباب م 1 مع اولاق

 ًاديقلا الا ناكل ةءاضأ" * انلثل بق دعاب ًاراقل 1

 هدلعا و“ تلبلا اذه قدزرفلا لوو مه ءاح نأ اوثيلي 0 لاق ا

 57 يت> تييلا كلود هيفيظو * تبراق ةءاحسلا تاورمب راح

 لاق دق ةغارملا نباب مكناك قدز رفلا لاقف سانلا اهدشانتف لاق

 5 نسق نب ما اطسو سارف * اهدوقو ءاض ا راب نه تىعامو
 3 أ
 4ومو 2 1 ءاح دوق تام ١ أذا لاق ا

 أ
 ل 3 ةه>تاوس ن و تدهشاو 37 ةلياد اراب ناد سلاد 52

 دع نإ د ينادح لاق يزيءلا لياع نب نسحلا انثدح لاق يقريضلا نارمع نا دمحم ( يفز 0 ا

 ناوسمنب 1 كم 35 بأد ىلع 0 فقو لاق هسا نَع 4 ةرامحع نع 6 ةللرل ا 22 هللا

 هل 0 ا هلع ود املف هيحاص امهم 00 ري لو ايح اننا دقو ليغ لكفلك:كلمح لو

 اذ هيلارظمي ها ٠ ردك لطخاالا ىلا ار فرط حمطف لطخالا هف عدقو سلجم 0 لذ دو

 كل ىتشاكلذرب رج هل لاقف كموق تمضموك مون تعنم ىذلا انأ لاقف تنا نم هل لاقف اديدش

 كءادف هللا ىناعد نيم *وملا ع اذو نم لاف ناو ص نا كالملا 4 ل لبق مْ 0

 اماةينارمدالا نبأاي هللا كايح الف لاق مت هرمعب هياع درف ةرزد ابااب لطخالا اذه لاق مث كحضف
 لااا ا أذ أآأذأآأ]أ]| أذ ذأ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20

 هياعتب ريض ا م فا ا تءولف يمرت كعنم

 ةوم“ | مف امو كال مأال مههت :ايفكو سعاص وهو دب نع ةيزيحا يداو هللا نم تاجا 0 ءابو ةلذلا

 ظ



 (هة)
 1 01700701 ا 0 71 3-ان 1 و تك ص 11 15ج ل ل ك7 10071 تا تاتا حس حج هس

 هللاو ال تاه _زه لاف ه.>امو ك م لحزو اذه كنم ررحنياو هل ليقف ري رخو لاك لوشو

 لوش ناةمرلا وذ 0 ام

 اراوكلا ةيدلا يف تيغفلا ك * اوغا قرلا مد بهذيو

 املقة دم فلا هدهدشنب وهو ةمرلا يذب قدور صو لاق 1 00 3 رير> مالك هللاو اع

 سارت م لاق اذهل وقت تناا هللاَةو 0 نال غايدعا تدر هل لاق ف م ةنالثأا تامالادشنا ْ

 0-0 ىلا نؤرملا ءاحولاق نانالانبا رعش اذه كنم نيس 1 اكلحن دل هللاو كوفبذك لاق :

 كا ال هللاودق تامهلاَق 2و ةلدخا كنتداع ىلع اةءاق ةمرلاوذ انئيلع ىلعتسا لق هر زر اني اولاقف

 مايالا كلت يف ةمرلاوذ تامولاق اهدعب هيلع 6 ال تنك اهو فات رذتعاف ينءاحو السم م ا

 0 اولا 0 لاق طبقا نع ىردعلا يف لو لاو قا لا لاق يع 0

 نأ بحاف ليمحو ل هتلق تدب ع انأاب هل تاق لاق سصالا ل 6 نم يأ ”دي>- لاق :

 كلوق تاق وه امو لاق رتخا كلا نرحل

 قررعتم رزاخ الع كح 0 اهناك قح ريخهلا ام ا

 1 ليج لاقو

 اهاالس اهعدي مل لالساب اهب * 0 يت> ريحملا اهب 0 ظ

 دوق اها لالكلا لوط يفو * ديت مل لزت املا اوغلب اذا > ريرج لاقو'

 ُ وقأ اموهلاقف هتاضف دقفتح :أ امأ لجحرلا هل لاذ لاق هرعشا ام ينطحلا ناهللا لتاق بيصن لاقف :

 نه رلا دبع ينثدح لاق دك ىبإ ْن هللا دبع ايد لاف ىلهلا رصل نإ تلح ( ينريخا 0١ كا

 رذانم قال تلق رشا ني كوسم كا نات 1 لع نا سطل ة”دح لاق ىلحعلا مساقلا نبا

 اذاو كيلع دعب هتءراذاو هيف هبعل كعمطأ بما اذآف بيش بملاذا ند لاق سانلا رعشأ ع ند
 بعل ذأ لود نيد ريرح لثم لاق نم لدم تاق هسش ند كسانأ هل دصق 0 3

 ا لازبام كئسسإ الشو * اورداغكلب اودغ نيذلانأ : ْ

 ِ دح نيح لاق مل

 انْ ةونااو ةفالخإلا ىف ل العن مزاكملا ردك عادلا نأ
 انيأك بأ نم بالغت لاي * كل لهن كولملاوبأو ىنأ رضُم
 5 -- تيس وأ 0 قشم ديف يمع نبا اذه

 دع غلب امل لاق ور نع ا اني لاق يثاب رلا يف دع لاق دقو مشاه ) ير

 ريرح لوق كلما
 انطق ىلإ كفا تيرا ةفياخ قشمديفيمعنإأ اذه

 | مهبيلا 00 طق ىلا م ١ ءاشول لاق نإ ها امأ (ط رش قلم نإ لك عا ما نبا دازام لاق
 ام لاقك ةلاللش 0 0 اني 5 لاق مالس نب دمحم ادع لاق ةفياخ 9 ) قرح ) لاق

 ريرج ناك لاق قدزرفلاو ريرحف تاق هيف تطر 0 تنصت ةعدبر نكل و امبلثم هلطخحالا ن 25



 انا دست يشمل لك
 ةمر كوك نق لق مرلا اذا

 انااا 0 هيي نع
 اهلالحما نيقلطملا ىدبأب ايطب

 الاجر نسف ف كاع يفو * س.شم ىدعن:لحراتبجي
 اهلامق دي قاللا انمايأو #* الملا نم مت دنع ىدع مفو.
 اهلامال ادب ديز نم كردتل * ةريضق يدعو ينك كدا

 اهلاح كنتم سيلموق يعاسم # مرت الف لخ نإب ىمع ةيصو

 . 1 اهلالط ايدع تشامام سانلانم * هام اهدؤأ ايدع ىشاع

 ان

 اهلا هنمو هنم اهاسارس ًاراخع ئدع شافت قالا #

 بذك لاق ةمرلا وذ اهعمسو تارسالا هداه ى 5 رمل كي 1 اءاق ماش هو هو دل 0 لاب ءاحعبلا جلف لاق

 وذ كزي ملو لاق نانالا نبا مالكا اذه 0 يدحم مالك اذه هل مالكلا اذه سبل ءوسلا دبعلا
 0 ا ىلع أ.اعتسم ةمرلا ا

 0 حوت تب ءانحح دلو ن“ ةروعص ا خدح لاق ناب دع يف ا نع ا :

 د . لاو هل سعوا لي 53 0 تاربالا هه هدؤ و نر هقل ى

 ء قدما تا دا

 06 ىلع هدق ريساف رار يأ قرا نسف نب ماش اثيه ينأ لاق ا ع 5 ينأ توماس لاك

 00 "عسا لات ل لهأ لع لون ةعرلا اذ نا كلذ: كس ناكو هداج اينااك دقو

 هلةيزق لسغ ةاذو يثرم وهو لسغ تاذ يدحاد اسود حدمو يرقلا 2 م. دف هلحر اولخدب '

 ةمرلا وذ لاف

 اطالظ ري حتض مل ركاسد * تقلغا مؤدالا ةأرص اندرو ا و

 اهاحر نسءشن . لد تدي لع سم دنع اهب الامأ تسرع ولو

 الاس 1 21 رن نك + تسطت موا نب انتقل ضااهاذأ
 هل لق يئرحال رير> لاقف

 اهبلاحر سءشنت مل موي يا ينو * نءشم ىدع نم لدحرل تدضغ

 ملا نيذوكل لاه ةمرلا وذ ىتافلاق ةفياخ ينأ ةياور ىف ةرو "دل ةنحللا تالا رك ذو

 سمشم ىدع نم لدحرل تو * ىىل لوش نأ هل تاق نيح لاف اذ[ تا نيح لاق كلاخ 5

 يذلشا 3 غاب دقلاكو لاق كمراح ثحأ ىد 4 .هراد فق ءاكبلا كابلأ 0 ل 8 1 هل لاف

| 
 | ب

 رمل امد ن الا بهذأ ريردح هل لاف هل فاحو هلا رذتعي لمحف هيلع ةمرلا

 اراك ةعبرا دحملا تورب #* مك ىلإ نو تلال ادع

 ارابخلا ةلظنح م ازرع. هه دعس ل 000 لا نودعب

 اراوحلا ةيدلاىفتيغلا اك * اوغا رم 1 مب كللبهيو

 ايلوأ ىلإ نطق ة ميلا وذ لاقف
 اراطقلا حاتماو حيرلا هتفع د“ ىورزخي لاط نع كانع تب

 رج و هليوب وعديو ههجوو هسار مطلي لعج ىرملا اهء.سواهدعنا املفتاسالا هذه ابف قأاو



 (ةالز 1

 ١ ريرخل تناك لاق يلكلا ناو ء حابصلا نب يلع انثدح لاق تاهس يأ نب هللا دع انثدح لاق يباهملا

 لاش موق كنَع ّ تا 7 هدم اه 0 و كا .ثغلاو نديلماو ممل تاع" ا | حم اع 0 ع

 مف لاقف كالذ يف ت تاو اهعمدي نا 2 لها ديد َ 5

 0 ققرللاب يىلنهو * ديز ١ ةشدعم ىفاكت

 يلايش يعم سيلو ىمضاءو * ديز ملك مضت 0

 كاذب هريعيقدزرفلا لاقف

 تاتصلاو وةركاكل 5 < د زل ١ ةحاع كرقش ناف

 ا فدل اعد + 1 .ًاسكيبأ ني

 0 هعو 00 يلاو وهو ةاع 0 ل لاق 0 ا ع ةديع

0 
 5 ةمرلأوذ بضغف مأأ امو لاق دقإ لاق ىر 2 00 هللأ كيع نإ رج اهلا لاق مو هداشنلب ةمرلاوذ

 لاقو رح ضيف * نالخ يمساو درا وبا # كوش رضوا
 0 يناسرمذت نا # 6ك انك تفانك ا يا

 اسبتقا محيملا ران نم ءاش نم * اسيام قباو هدلا نادم

 (( حاطنلا ن اناكدج 0 يددالا نسحلا ل ) نر ) هين لق هنع داحو ةمرلا وذ ساحق لاق

 هيف رير> لاقف هل رحصي مو ريرح ىل ا ناعا ن 5 0 نا ةديمع ينأ نع

 (| بابللا نب لضفلا ةفيلخ ونا ( انريخا ) هل نورحصي الو هيلع نوتواعتي اوناكو لاق ةديصق ىهو

 يف ءاكبلا كاهل ةمرلا يذل قدزرفلا لاق لاق فارعلا وبأ ينثدح لاق مالسس نب دم انثدح لاق
 : نيد ءاحطأ ُُق بسلا ناكو لاق ندعح ىب ةربقكإ ينرالا اماشثه 2 كب 0 كل 3 اذهو رايدلا ا

| 

 || هل اوفاعي ملو هورق مف دايما ل يرحا نبا ةيرش 1 ةمرلا اذ نأ ماشهو ةمرلايذ

 : لوشب 0و لحي راق |

 اهانتسمشءازعملا ىمحاتيلع * تدق واو زاعلا ايست ز الب

 اطاقتص مندق فايسأو قاقر * ةنب داربإب انالظف ان 5
 اطال ري عفر ملعداخم * اوقلعا ةاع لها الر ايلف

 اطاحر ماثل اهيداوص مارك *ةيرق سقلا يرما مسابتيمسدقو

 اهايحو اهل مهملع ءاوس * اهو نولمرملا ماركلا لظب

 اطاحر سمشآ ملل سر تاذ ىلع * سيب دنعاهرأ و ١ تدور

 هرلا اك ينعي دبعلا كياع يدع ةوخا مهو ميلا تاج ةمرلا اذ 3-3 ناكو ماش ءط 1 لاَقث

 ينندفر 1 دصقال موقيال ز>ر لاو زحرلا 1 انو ديصقلا لوي وهو ةرز>ا 1 عنصا 18 لاق

 هل لق لاق



 (هدو)

 ةزئاحم هل أو اهلثاق يفأ الا 50 ايندلا يبأ قراف 0 0 لاق ع كلف هلاخداب صف

 لاق 51 26و لاق لاق 0 نب حاص ند 2 لاق حلا 8 3 ) 00 ( ةودكو

 1 قاح تب ونا ةاح هنعاو ةتسأ الف هلبايق هق رطب اذ 0 ورد راها و 2

 هنف قدروا لوب ضرعي ىل'ث ةيطغ ىلا درت اذه تب لاقو هيلا هعفدق |

 لتعت ةيطع ىلا درا يح * مهاب :[كلحام ماركا

 لاق سلا انت لاق ةش نبا مكاو يثايرلا ع دح لاق ىعازألا 0 ب 00 ) 8 ( ظ

 هلق لكك قلع رع ريرَح ساج لاق ءالعلا نب ور+ الا

 لكل 0 1101 + لج ر كنم نا ةقاعأ عدو
 هل تاّقف ورمع وبا لاق ةزانلا هذ ىنتيش لاق مث كرب لعحو داثنالا | عامقف ةزاذجب هيلع اورشأ

 اه لاف و ) روحا ( وفعأال مث < يأ هود 1 لاف اذكو 5 ا 6 مالعق

 اغا نولوش انعا الع ند ةعامجو َّك 0 كاف كدمملا) . نب هللا دنع امدح لاق ىااهملا دم نب ديزب

 * سعاوملا تاك 1 ٠ ةلمدهأا ضل »+ 0 هلاق ر ديف ولا قدزرفلا هتم وأ رار ع مو

 ىلا قدزرفلا ينأ لاق فارع || 5 ان لاق 0 ١ لع كح لاق ةفيلخ 3 ) 5 (

 قدزرفلا م ا 6 هدشنيل دغلان 5 مهانأف 0 كلذ غلب و فقلت مه ددع س٠ ىف ميحبلا ىنب

 متررقأ ريرح لاَقث 0 هللا يدل , اما ددعملا 0 ناف هللا قلا أذهاب مهنم خيش هأ لاَقف

 لوب وهو أضخم و ينو.تعلمو قدزرفلل ا

 ناواال 0 0 07 0-1 ناسا | ا ل هن مام ةلمق :ةحعطأل نأ

 نامعل 5 ب 1 27 3 1 0 أ ْنووعمسإ ول

 نا لاق ىحالا ص> مدحبلا ينباي مكلابام مهم لجرل ليقو ةرهاظ ميحم ينب يف ىحللا ةفخو لاق

 نان ينأدح لاق يزمعلا ل ا.اع 5 0 لاق يثريصلا ن ا 4 ا لع ) نر ١ دحناو لحعفلا
 كلئادبع لاق لاق هدج نع هبا ن

 0 لس ىلا قي يف ١ ١1 ٠ لاق نيرشملا نبا لاقن لاق نسانلا رمش نم زير هيأ ديلولا
 6 ثدحن ليقع : نب ةرامح تووس لاو مدأ نإ هللا دنع نبدمت

 ول هللا مسقأو نين ريخلا 2 0١ ' 13 سقلا ةىرضا ىف لوقت اف لاق نيتمؤللا ربما ارتاهرعش

 ملامهتسحو هبيرغو رعشلا فيرظ نه ردق لاق 8 ىذ ىف لوقت اف لاف فلول الخ تفرك

 رعشلا نم هردص يفا٠ ةيئاريصتلا نبا ناسا ج رذاام لاق لطخالا يف لوقت اف لاق دحأ هيلع ردقي

 8 ماع ضيق دق رعشلا نم ةعس نيئمؤملا 0 00 هدب يف لاق قدزرفلا يف لوقت اش لاق تام

 املاو ج جري اهنم ىتلا رعشملا ةثيدمل ىف نينم'ول | ريعأاب هللاو لب لاق ايش كسفذ تيقبأ كار اه 2

 انأف ترحبأف ترجزو ترزغأف تلمرأو تينف ت>دمو تيدرأف توغو تبرطاف تين دوعب
 كك

 ١ يو م يسم يسم سي يس يس يي سب ب س70 02 ص رس رم ل يسبب يي يس هيمي سس يبيع سيو مج دل 0007 ١ 117



( 6 ) : 

 د 1 عل هع جرن هنع انناومأ ن « كضر نحنو نما رفا نف ايم د 101
 | نا دبر ن دم (ينربخأ ) ا جرذ منك يس جرذخ اف امظع الام

 هب للماح ضو ريرح 1 ثار لاق ةديع 0 ءهسأ نع قحسا نب دامح انثدح لاق مهزالا يأ

 لعف ين> هقنحيف اذو قا ور لغح اهم طقس املف 00 ءش نم المح تدلو اه ل

 ْ 0 ءدشو رش اذ انعاش هنا نيدلت اهليقف ايؤرلا تلواف ةعزف تيتناف ةريثك لاجرب كلذ

 | لمحلا ريرجلاو لاق ان جرد هنأ ثار .ىذلا لبحلا مسا اريرج همس دلو املش 11 لعد

 ا 0 لاق الرد 7 بارع نب .لالب ينثدح يعمصالا لاقو قدا لاق

 اهاقتعاف هلازتع 06 دقو ةيطع هنأ ىلا هب ءاحو هديب 0 2 0 كف ىعأى ٍَ قش هل لاق سانلا

 ىلع زئعلا نيا لاس دقو ةئيطا ثر مهو خش * جر : تى 0 هب حاصف اهعرض ص لعحو

 نم برش ناك 1 :دكفأ يأ اذه لاقاللاق هف رعت وأ لاق ١ لاق اذه يرت الأ .لاقف هت

 1 سانلا رمشا لاق 2 نيل هم للطبق تاحلا توص عمسإ نأ ةفاحم لاق ال تاق زمعلا 0

 نللا دنع انمدح لاق ىمم ( نثدح ) ًاعيمح مماغف هب ير نين اهب لا لع رحاف ن

 || ةرمغملا نع ليقع نة رام يف بد لاق, مشاه يب ينوه ىموم نب دهم نق هللا ديع ينثدح لاق ا

 ٌْ لوي هيقو كلذ ف قدزرفلا ناكف 0 ةعيسأ رير> دلولاق هبا نع ءانح> نبا

 بيك يفي نمديعم تنب سرق 32- ًاريرج ةيطع دلوو لاق * اهروهش 00 يرغص نبا 7 #

 ' ل ا تعشق لا ور تهدف 0 دهس ناكف درولا 1 امأف درو ناد

 1 رس 1
 دساحو لوذخ ماوا لكتفك ه8 ةيقب اهم هللا ل درولا 1

 زيرح هل لاقف ردشلا ةضراقب ناكو ير نه رك !ناكس 2
 بونذلاو يتانملا رك قرا +. ووتع تاتع تر دير ردا
 بيلصلا رحطلا يل ير دقو # هاه نم هر ذءعد تعدص دقو

 بودي 1 ل 1 رو د اورام الف ديد ا عطق دقو

 هنبال هلاق ةيواعم نمز يف ريرج هلاق رعش لوا
 ايل الو ماقم نم موق كل ام * يل م 3 - نعملا لام درو

 ايلا بصتام يتح تقرافو * مهندق وأموي ناريلا ىنداق دقل
 ايلام كلام نأ را يلامآ

 اضام كتاقدنم اناس 2 م امس ءوقلانكطلا ا

 ايقابزاك ل 2 نمىوقلا تعطق #

 ينااب للكل 00 ياو

 أمدعب ل ا 9 داحب يأب

 روتر هرج نكح م ًاريرج نال هسفن ىلا امسنو تايبالا هذهب هل بتاع ةيواعم نب ديزي ناكو لاق

 || ىعاش هيلع لخديال نأ ا 0 زعشلاا عمل نذؤ: باف هتئالخىف ديزي ىلع 7 مدقف دئنيح

 ١ لئاقلا انأ هل اولوق زبرح .لاقف هرعش فرع نهالا



 (ه4)

 فاحتسا لاق زب زعاادبعنب رمع نب زيزعلا دنع انثدح لاق راطعلا دعس نب ردن ميا 5 6

 ب وعم نإ ةشع نب هللا دنع نبا نوع ءاك هيلا نولصيال اول ءارعشلا' ءءاح زرزعلا دنع قيرتع

 لاقو ريرح هب حاصق لخدف امفر ْط يخرا دق ةمامج هيلعو |[

 ينمز يضم دق ينا كءامز اذه * هتمامح يخرملا ”ىراقلا اهب 1

 نركيف ٍدوفصملاك بابلاىدل ترا م ةفالا تنك نأ انملُخ غلب

 لاقو هريغ هيلع لذد املف ارعش هل أ اره ناك دقو هيلع هلخدأف ف هل ندا ا 7 ىلع لذ دف لاق

 نظملا نوف وحرام ة ةيجلا 0 انفلخأ كثيفلا ا اذا وحرتل انا

 رد 8 سوم هير قا »* ازدق هل تاك دا [ةقالخعا لا

 يرخ نلت 11 11 < تلزن ىلا يوتاوادبلا ىذأأ
 يرد ديمو ىداعساأ 0

 رضح ىلع دأب كل 50 الو

 فار راد 3 ةكاددع 1 3ك

 انيداب دوهجلا رضاخلا عفتب ال

 كلا ند اهوا ن نللا ع نه المخ 4 2 ف وهام ةوعد دلوعد

«# 

 نإ
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 رمبلاو توصلا فيعض من نمو * ةلمرا ءائمش نم مساوااب مكح

 ردا نإ

 رطب 1 نع 00-- 0-- 3 ل 0 ل عل ْ 3#

 لصيام 0 كلصنف مل 1 تاقدَح 0 0 ع 3 ا رّقف ن“ مم 0 1 1 بحو

 0 0 جا يم وو ك0 نلف ءالؤه نم دحاوب نأ ام نينمؤمل دا لاَمَو تي

 رم هلا لاقف نذامحو ةوكل ٠ اف نانو مرد فالا ةغيرا ءافاحلا هاند وعام كلأسأ كلو

 0 رظناف ياطغ جر رظتنا نكلو ًاقح هللا لاميف ف كل يرأ اف انأ امأو هلعف ىقاي 53

 دمحو م د رفوي لب الرب ر> لاف كيلا هانق رم د لضؤ) لضفن نإ م م مهلو اهرذداف 3 ىلابع

 | هودرف ىلإ ءؤدر قتيل اذه رش: ناار صح لاق ىلو اءاف جا رديف ىلا أ كنف لاق ايضا ر جرذاو

 ىلع كلذ تك نو قرح تسدل مادخل تت انغاذا نام ةءاخو ًارانيد نير ِيى ىدع - نأ لاَقؤ

 ١ هللأو انأو نينمْؤَلا ريماايهنلا كرفو دق هللاقف كنم كلذ ىلا جوحا ر ع نا لدي نعو لج هللا نأ

 ضماف حدلا نه يف يفاو ١" انتشيعم هب قيضآ ملو ىلع هنر ةوأم ناف تفل> دقو اما 2 ضار

 تدر ًَّ> لاق ةرز اان نينم وما ل كب عنصأم قدر رق هاا مهقو هبامصا هل لاو حر ف ايجات

 4. راها ز مع ُِق ةلجباز عضو 9 - ضار 08 اناو 0 دعو 0 رةفلابر 3 لجر دنع نم

 رول نرش نيم" وملا ريمأ كب عئصام هل اولاقف هموك ىلاو

 قا دقعلا + صدعةسم ى وقلانيمأ * ةعامج 5 مأشلاب كك نا

 ايفار نجلا ن م يناط - ناك دقو #27 هز ميس ل ناط .ثلافرتدجو

 ليس نبا يناف نينمؤملاريمأي ربرج هل لاقف هرب يف لاق هناف ىديزيلا امأو ةيش نب رمع ةباور هذه

 وس هل تااَقف 4 لع 5 6 6 م حن | كك احار لدمو كفار ة ةقفنو كداز ليسلا ءانسالام كال لاق

 ا ل ا ا لال احتج مسوس سلا



 ( ه*)
 تح ريو اول رج فا قل م اف وا دا ل جا لع يلا د د لادن دعب تاج وة زل ص هيمو نال حف الاي حجر اج يو كاما جل مج هات كه جنح دج هوك خ7 تكتيك ةاخللا

 تاقف لجرلا نميىلتلاقف مالسلا اهياع تددرف مكيلع 3 تلاقف ىلإ تلدعف اذه مكفيضل تااقق

 هلو قدزرفلا هانعنم نذاتنأ ت تلاقو تست 0 يب نم تاقف 0 م 5 ينب نم

 را زعأ 1 8 #3 ان ىف ءاسلا كل يذلا نا

 ل ال هنأف اا كلم د ىف امو كلما ا هان ا

 لع 2 [تلاواو عشاجمو 2 هنانشن تن ةرارز 55

 مكيلع مده دق ىفطلا نبا ناف تلاقو تكحضف امم تعمس ام ىبححأو كاد مأ تلقف لاق

 00 ثء.ح هن مر خف يذلا اذه مك

 . لطسلاب ثدم 5 0 2 0 3 8 ا

 ل كك 8 ا كلت ا 8 5 00 ا هم ءاعلا تاق

 1 ركلاو ةءوزلل قانا | د نا أدالب كر 0 ١

 2 ماعلا دإد مارد ع د انوص سشجأهلالا ىتسف الأ

 همالسلاو ه.حتلل ا 0 0 أ مالا أب 0

 لوقت اعناف لعل تا ند تاذأاهل تاقو 5 تسلاق لاق |

 حايصلا ىلا مومهلا هقرؤت # ارمي ناف مايتلا دقر اذا

 حاصب الو ىللاب وه الف * ياتويرك ذلا هباق عطقت

 خاورااهلا 1 و أهم ن موقراد ةماعلا هللأ ق

 لوش تاشناف اذه ورمي نم اط تلقف

 رينتسملا ءىكملا رمسقلا وه * ارتع نأ لوق اذ كت ناف

 ىريسدأ يل لعتلا در ولو 3 حارت_سم لعتنتلاب نام

 لوقت تاثناو تتفام مت مالكىلا عمتسااه 6 تك مث ل 2 0 نا ل ل :

 ررسلع تاج كفا * نك نبورخ اه 1 لح

 روقلا ىلا كتيلع ةركم «< ياو راب انكه كن نإ

 ق ا

 قرح نب ورمع نب كاحضلا تنب ةليقع هذه اولاقف هذه نم مط تلقف ةتيم ترث ةقوش تقهش مث

 قرح: نم نت وز اين أولق اذه ورع نك مل. تلقف .ءاذسلا ءامزن ردا ند ناكل ا

 نفددق وه اذأف اذهورمع نع تلأس ةماعلا تلخ د املف مثدنع نم تاحمراف رذنملا نب نامعتلا نأ

 يق نب ناماسانم دح لاقيديز يلا سامعلانب دمحم ( را ) تلاقام هيف تلاق ىذلا تقولا كاذ يف

 لاق ةش.نب رءعانشدح لاق ئرهوملا زب زءادبع نب 0 انربخأو , يلا ندم انثدح لاق خيش ظ



 0 مع رسالا سيشل - ل وعملا
 نايلي“

 (ه9)
 9س سسماسللسللسلمللللسلللللمللللللللالالللل7الاللللللببببج7جببب

 دم نب مش اه (انريخأ) با ةمزر ىرسبلا ىفو مهرد قالا ةماع علا هذ 3و يرذعلا جرش

 نعابع نب هللا دع نحرلا دع يبأ نع ينادملا انثدح لاق ةبش نب رمع اسدح لاق | ىعا زخلا

 هلخ ءركسع ق تلهملا م ذا ةقرازالا لتاقي وهو سرافشب موي تاذ باهملا ارب لاق نامل

 يف انفاتحا انا اولاقف مط نذأف ي : ىف كيلا اوكاحم بر لا نم ةعاج [ولاق اذ هاما لاقف احاستو
 لاقف ريمالا مكح ع ل لا ن* 7 0[ هدح ا نا عربا قلرق لكف قدزرفلاو رير>

 للوبعأ نم 2 يلدا ينكلوا.ملب , 1015 3 ناكرمف نالكلا نيدبل وحر ءآمتدرأ م اك

 هف 0 0 نورمصبري برع موق مما ةقرازالا مكيلع قدزرفلا لاؤسو ريرح 1 هيلع

 رع :ضاولحر هيلا جرخف 2زراملا ىلا اعدو يركشبلا لاله نب ةديبع جرخدغاا ناكاماف قلاب |

 لاق لس 0 ةنع كلا“ يث نعىن ل الا هللا نيد .ءاي هل لاف اًهيدص يرطقل ناك باهملا |

 هقفلاو نآرقلاتكرتأ هللا كحق لاق قدزرفلاءأ مب ردح كالا تنك نا لاق يري 8

 لوقيىذلانملاةف كب انيضرو كلذ يف انرجاشت انإ لاق رعشلا نع ينتلأسو
 ادورب توم رضحن راحتلا ىط * اهءناك نمموطب دارطاإ يوطو

 لاق لاق يبتعلا نع ىثايرلا انثدحلاق دمحم نبمئاه( ينربخا ) نيلخرلا رشا اذه لاق ريرح لقف

 وال يفاواهب ايش نه اهءافام ىلإ اع تفز وحعلا هع ادسن تيسلل تقشعا ولو طق تقشعام ريرح

 ا 2[ تنك دلك 417 ١ فاجأ يا الولو ئزلا يف لا راثل لاما نحل نم

 002007 ندم رد 0 12 لدي عالاوبامدحالف عورات يح
 ا( هلااودع انكف نارملاريدب لزان وهو كلملا دنعنب ديلولانيزيزءلا دنع 0 مدقل لاق يم ربحا |

 نسم الط نمحدقب هيلازيز علا دبع خابط« قي ع هلك نملك الالزخ سار لس ورانا 2
 اند واثياع ليهو هلع يتايق هيلا ةعقدي مث هب هيف اهض وخعف لحجر ةماه اهناك نس نم 1 و 8 ْ

 هسا< مش ناكو اعيمح هيلا موقف زيزعلا دبع ءادغ رض# يت> ءريغأو هس ةنل اادشتيو نف لك يف

 نباب لاقو مسبتف تانمحال كفذق عم حيبستلا اذه كنع ىنغيام لجر هل لاقف ليطيف 0
 مث ىنؤدبي يحا نبي هللاو مهنا 3 01 نأ فانئمع 1 1 اوطاخ ى ا
 رفعح نبديعسنب نة« رلا دبع نب مها ا ىينثدحلاق لعَس يبا نا انثدح لاق 0 رحال

 ةبوار || كلام نأ ن ءقارولا ةروذخم يبأ نع نيفخالا ىنئدح لاق ىسوم نب د نإ تفصال 7

 مهاربأ ينادح لاق نابزرملا نب فلخ نإ ريا اذهب 5 لوش قدزرفلا تءمس لاق

 لاقةيوأ رلا كلام كاك ء قارولا ةروذ<# نأ ن ءانشفحالا دعست ادع وتد لا : ينئاطلاد##

 اناوامماط يف ت>رخ لاق ينثدحف رطتعا هل لاش انم لجرل نامالغقبأ 0 رمل

 تعش رأ نارمدرصلا هل لاقي ةفينح ينبل ءام يف ترص املف ةماعلا ديرا ءاجوك الكيس ىلد شفا ع

 تلخدف اوباحاف ىرقلاتاًاسو مهرايد ضءب ىلا تلدمف | ملا نع تنحرأو:تقربو تدعرف ةباحس

 ذا ءادوس مل ةيريو> رادلا يفو لذخلا ديرد نم 3 ةلط تخم تسلحو ةقانلا ت تخخأو ب | اراد

 قفان نعت ءاسنعلا ءذع نقي را تلاسف نايرد ناكوك اهنع ناكوةضف ةكسس اك ةب 0



 201011 ار ل ا فم للا

 لو ايف قدم تن اا لاثك هم يندأف كالملا ديع هيلا راش 1 هلوق نم 0 اوقفطو هم 8

 رح ى هقايفرحأ بر ىف رحم | ادب نينمؤملا ريمااب عن لاقف كقدص هب نيس اع 0 1 الأ

 نك ايلكم ىلا نورا رظني مل 1 ف تناكف ل هل ناكو الابعو دلك كرتو ينأ قو دا

 تناكو اهنم ةوالح ىلحا الو يون نيا داو تاما الو اا رو ' مل عابرلا فاف>ا اه 5

 امهبوطعتو اهم .دب عفرتو اهاص ايف اهم احر تش 0 محن ليلا ىوأت اهفلا دقةيشحو نانا اهقرطن

 0 يمهساو يسر 35 عقوم لك ىنم عقوو كلذ يف :لحواف تلا د ذنناا الا اف كرت الف

 امققرف اطاتاوم تلقا دعا 2 سكاعا راال هلو مك قفا ا 8 امأ

 فخضر ىلا هتءمدعف لز> ا ىلا تدم ََ راف اسس ل تدمع من اب | 0 تزهتحاو اهتصأق

 تايسلا مون ينكر داو. هنف امر تا كلذ يف راثلا تمرضاو تتش ىدير كا

 وا داوس وأ يذق نم اهلعام ترقلاو ات امفدكف اب ملا تقلطناف يروظ ّ 0 > الا يناقوي /

 اهل ”تعدبف ةفصتلاو ةعررحملا ةلجتلا كلت ىطر نم اماع تيفلاف اكرر : دالل ل 1 مث دامر

 ىلا يوداو نيترعلا ننب اهمضأف ةيحللا ا لوانتا تابقا مث نافطغو صاع ىعاذت كامبل

 لاق 0 ند 5 رط اماعط ت تاكأ دقل كلملا ديعهل لاَقِف طق هلثماماعط تاكأ ام 0 قماح امف يش

 0 ناو ىلا ل اها (*) يشوحو ةعيبر(؟)ةدكسكو ا 6 لو

 ىلع لاقرعشلاب رع كل لهغ سانلا ءاحصف كئاْؤا لاقةرذع نء كلا و>ا نم لاق تنامهبا نملاقف

 ريرج لوق لاق حدما برعلا هتلاق تدب ىا لاق نينمؤملا ريمأاي كالادب امع

 حار نواعب نيملاعلا ىدناو * اناطملا كر نما رخ > متسلا

 0 لوةلاقر ا 1 اق تدب ىأف لاق م اه لواطتو هسا ر مفرف موقلا يف رير>و لاق

 00 م لإ رسام ع وتب كيرمتت اد

 رير> لوف لاق نع يأف هل لاق مث كرحتف لاق

 اك الو تمل لك ا هد نم كنا فرطلا ضفف

 ٌريرج لوك لاق لوغا تس يا لاق حاشا ك1
 انالتق ني_حن 2 اننلتق *< ضر 6 رطيتَىلا نوبجلا نأ

 زير لوك لالا لقت ل دل لاف كي أف هل كف 1 تيرا رب رح رعاق لاذ

 لتفملا لايذلا نيف ل

 كتزتاج كلو لاملا:تني نم اهلثم هلو كلا دع هل لان نيم ومارس يرد راس ا

 ان داو #37 هموحن ناك ليا مه هو قرش

 ةومكلاو نالخا نم اهعباونو د فال 5 0 ا كو ع 6 صقتنال ريرداب

 متاح اركبلال 0 مهل ةككلاو مر نأ عضصوملا نع نولوشب ةزوطا نم نيعلا اظادبأ مك هع دعو 0(

 مالكلا نم 0 مضلاب ىثوحلاو (© ) ىكيو نكتمرك أ لاقي فقولا دنع انيس ثنؤملا فاكب
 ْ ةجرال نت ةيكتكلا نا رعي هنمو سوماق ها

5 



 5 (ةغ)
 ل ا ا 22 222 2 2 222222225 2222222222

 مالسلا هيلع نيسللا تنب 1ك باب ىلا ريردح ءاح لاق م 1 نب ةناوع كَ دخول( ىف ؟ادملا

 لئاقلا تنأ يتديس كلل وش تااقف اه ةيراح لا تدحرذو هل ند 0 ع نذاكس

 ماللسب 2 اف ةرازل !| نيد ان اذ سلو بواقلا ةدئاص تلت َّط

 تف.4ع ا اهلل لاشرإام 0 تاقو انا كبدأَو واه تديحار 0 اهدن_ املا تدَحأ 0 تلاق 9 لاق

 0 ينلدحو اذه هربخ يف ىنئادملا لاق كلهأب قاف مهردلا ىف الا نينه د 0

 ىلا لذ دف ةنيدملا للا كد ةدعد يخف ع او احاح © رد قدير ماا 50 هلا ء يفةللا باو

 زعشأ تبذك تلاق انآ لاق سانلا 0 ْن» قدزرفاي 3 اعف
1 

 ا مالسلا 0 تب 0

 لوقي يذلا رير> كنم
 ماسه هنرانز نهو ىلع هن 0 هين ند يسفش

 ماينلا عج اذا ينثرطبو ان هاراال.صاو يسم نهو

 اماع لخدف دغلانم اهلا داع مث جرخاف هوديقاتلاق هنم نسحاكتء.سال يل تنذا ول هللاو لاقف

 راز,س يحلاوكريقترزلو #* رابعتسا يتداعل ءادخلا الول

 رارسسالا تفعو ثيدحلا منك *اهشا رف عييجضلا رم اذا تناك

 راو وءماع رك ليل * اوقرفتيناءأن رقلا ثمابإل

 0 ق0 الا لغو دعو 0 00 ةدحاو: ىلا قدزرفلا نظفي لثعلا نع اط تاداوم
 1 تيح كل رعشأ كيحاص تبذك تاق انا لاق سانلا رمش نه قدزرفاب ةئكس

 اناللتق نيب“ م 6 اا * ضراهفرط يف تا نويعلا نا

 نال وا ع هل كازحال ود تالا اذ نعزسإ
 نانا نيعللا كاران ىراف لق © قرع .اهناسنا ةلسقم ممعبلا

 للا لوسر تب  لاقو: املا. تقلا هدحا رخال ترمأق هم نسحأ كتسيسال ديكر كل كلاود لاك
 ناكف كيلع ماسنلا دا را 4 نلف كلا تب رض .ايظع اةح كراع يدل سو هيلع هللا ىلذ

 ىف وه ع كدعنأ نا 5 كمعنمو نع ريرح 5 ضو ىدرطو 0 كاد" نم ا

 اجزم انآ اذ 0 ا ةئيدملا قرافأ ال ىلءاو حورتو ودغت اياثاأ هذهو يريص هنم ليع دقام يلو

 اااليرعأو ةلكس تكطلا هنا ىتاا ىندي ةيرايلا هذه رح ىف نفداو 3 ف م فير

 اسم ظفت>ا قدزرفاب هيدانو ام. ا يف نءفدف يرا اولا رعاو مطب رباذ>ا ام جرذف ةبراجكلاب

 اطوحو ثااثأامويلايف ام | داعم 8 رذخ و هب تع 4م 556 كا ّ 0 نما هللأو لاقف

 ات نارمب ما ىدحو اذه هربخ ىف ( ينئادملا لاق ) ين ىلع اه 0 نكشاو

 2 6 0 انلطا وم 3 كلل دع عاد الاق هأ ةنا وع ه.يدحو هربا نع ريع نب كلما دع

 هنم 0 ا 78 ل نأ ي رام ماعطعلا اذه ب! .طاام موكل هل لاو 110 ماثا| هيلا هدو باطاو

 ات ها ررد انما الا ' 1 نأ موقلا ةيحان م نم ينارعا لاقف ه ا اك أ الو

 الل تا 01710 ا 0 اج ترج وج سسوس بيج ير و جس جورب ب تيربو - مع وو و ويم حس نوع و وجل م وو جددا



 اضام كتانق نم اناتس .تعرت عب اكول وعلا ند
 انا ند ةعقو يوشا 0 سالو ل اهالك نامراص 5 يناسل

 ةراع ن ع ديزي نب 7-5 ىنادح لاق شفخالا ناماس 6 ىلع ) ينريخا 00 ءشأأ اذهو لاق

 ةلح يف ه.اع 9 ندؤتساف باش اناو ةيواعم نب ديزي ىلا تدقو ربرح لاق لاق هيبأ نع ليقع نا

 عيسأالو هفرعنال سا انملا لصتأل هل نيئمّؤملا 2 ككل لود لاقو 1 بجاحلا جرأ 5: ءارعشلا

 لئاقلا انا نيئمؤملا ريمال لوقت هل تاقف ةريصب ىلع كل نذأت "ىدي كل امس اهو ةردش نم ىذا

 الاقْسايراد ضراملاذأ عب رسم 3 ىنغلا كَرتدم رقفلا ا ياو

 اسانب ض.ق فن. د 3 تاعحاماذأ #* يدر لأ ١ نمباهاالنانحلا ىرح

 اناس ا نمةعقويوشافيسالو »+ هش ماظملا 33: لل سيو

 راق تخلو هدعناو تاحدف ّك نذاو نمل عرج َ تاي , الأ 2 هللا ا لخدف

 كنان. نظير مو اندلا يأ قرح دقإ ىل كاقو هفيلخ ن 1 مذخأ ةزئاج لو 502 رعشلا عم

 0 موب ١| نعيرقعلا انندح لاقيفا ر 1 ىنند > لاق ىم 52- ( 8 ل دل م تلسولا يتلا ظ

 لاق 1 1 | له يل لاق مدع ف 0 5 لاق ةيوارلا دام نع يدع

 رد وه تاّقف ا مل لاقف ضع ٍِق 2 ا صعل ُِق 2 تاقفوه 0 ا 50

 ا فوذلا يف الا رمشلا لهو لاقف توجر وأ تفخ اذا هنم رعسشأ 00 ع يحرا اذا

 / يح نع ينئادملا ا لاف ثيراخلا 7-2 قدح لاك ىم نإ بح رمق ريخلا دنعو ءاحرلاو

 "لا نا رشا هعاضتخا فد [ريرخ نا كملاننا ةناوعو ىئرالا ة يس
 ها |! ىفتيلف ءاجرلا امأف اًيجاهتو رتيفلا الوات .راثنالا [لاظت و راعشألا (مضراظن دق ينإ 2

 ( قدزرفلالاقف ىضم امم ىناعدو ارظنيدي نيب اوددخ ةجاح
 امسانملا مانسلاب يواسي اذ نه * انريغ مساملاو مانسلا ن -

 رير> لاَقف

 مصالغلل عباب مانس 1 او.متمح زمن اءاتسالا عض وم ىلع

 قدزرفلا لاقف

 اانا تامصلغلا قوف نا الا # ومتميز ثا ثرفلل ضرحم ىلع

 رير> لاقف

 ص01 1 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ةزةزةزةزةزة زذ ذ ]| | ت1١ 00

 مطارات عبات الا ماه الو ه مكموق ماه مكنا انوقاساو

 قدزرفاا لاق

 امزاط انسلو انلزام سانلا ند * هب يدتتملا دئاقلا مامزلا ندنف

 200 لاَقف

 مراع سارلا شئاط راسك تهاتف * اهءامز انعطق ديز ىنب نحف
 لاق) اريرح لضفو امه ةزئاا نسحاو ةقانلاب كباهذو مامزلا كنعطقب ريرجاي هتيلغ رشب لاقف
 2223722 2 2 يمس

 ( عباس تاي والا ا
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 ! لح رلاهدشنأف * جالخ تاذ ريغ فذاش ىونو # قدزرفلالاقف *حربم داؤفلا فش يوهاذه#

 اذكه لجرلا لاقف * جاحشتلا مناد هب ةبحالا ىونب * قدزرفلا لاقف * علوا تهرك اب بارغلا نا

 مثدحاو انئاطيش نا ت سلفام را كعك 1 ادع نكلوال لاق يرغب نم ايست لاك لاو

 0 انندح لاق عكو ما ند قرح دار ا هايأ لاق 5 ١ لاق جاحملا 5 حدمأ لاق

 ىتتلا لاق ةدييع وأ ينثدح لاق ىلسوملا مهاوبا نب قحسا ينئدح لاق نمحرلا دبع نب قحسا
 1 8 قدزرفلا لاقذ ناح اع هو نك قدر ركل 1

 راف تنا نع ينريخت اراك * ينه نم لزانلا قال كناف

 نو.يحءاوريرح حن مبا وخلا اداه ل و دس اما ادصأ ناك ه قح -الاق كيل مهللا كيب ا ريرح هل لاف

 تا وب !انندحلاف ليعمسا ندعو ءعكو ينربخأو مالس نب د# نع ةقيلخ وأ (ينربخأ) هنم

 ف !لاقف م: | ىوس 3 الا طق اموق تاودعإو ةيأأ ىبالت اق لاق رير> نب انح> نع 3

 نلاقا رب رح نةم ر )ع 3 شيقدلا وبأ ى 0 (مالس نبأ لاق) هفدعتا ماقالو هعضأ ايسح 3

 سعاش لاق ةيلهاجلا نع 5975 1١ مالسالا م أ ديرت ةياهاجلا لاقف سانلا رعشا نم ةباييلالت او

 ظ كولا ةفص ديحم لاق لطحالاف تاف قدزرفلا وعشلا ةعس لاق مال سالاف تلق ريهز ةي راها

 دمت نب مشاه (ينربخأ راك والا دعو لآق كفل: تكررت اه" كلقت را تعلن تيضناو

 لاق هدح نع ليقع نب ةرا<ع نع يدعلا هللا دنع نب دك ىنثدح لاق ليلع 0 ينندح لاف

 هل وق ىلا غاب املف ىعارلا اهب ان ىلا هتديصق دشني وهوةرصيلادب رع يلا ىلع قدزرفلا فقو

 اهاك كلو ا 0 * رع نم كنافراعلا 00

 هلوق ىلا غاب اءاف اهدعب حافي الو ادنأ هيب الفدللاو هصغ لاقف«تيوار 3 قدزرفلا ل اقأ

 ىبأ لاقف هتقفنع يطغو هيف ىلع هديقدزرفلا عضو * ام 1 اك ع

 اذ نيج تيلعدلل هللاو ءرحا ىلإ كول وهو قدؤرفلا فرشات هاا د
 ينثدح يزئءلالاق ًاقيش كلذ ينانغا افىهجو ترطغف ةيابالا تعمط نكلو اذه ريغ لوقي ال هنا تييلإ

 | يطغ نيح الإ 2 اذه 00 رج ىرأ ام سنوي لاق لاق ةدسيع نأ سيرف نإ ع
 ةش نب رم انندح لاق ي رفلاو تنبح (قز تأ ) اهايا هتطغتب هيلع 0 هءاف ه:ةفنع قدزرفلا

 ا رقانأاب 0 0 مداد ىبب نم لجرلاق لاقيلذها ل نع ينئادملا امتدح لاق

 5 الا[ افهان الو ناكتسا كفر لأ ان فرع ام هللاوال لاقف كع» ىهرب 2 مويلا ملعت ل له

 نناقلا الإ يكل

 اسامي ي4>و تلوح 3 تءعاشت * يت>احدعيلاو برقلايف دج مناف

 ايلالو اقم ند مف كلاق *« ىل.ح مث ىلا لامح ىدرف

 اناث ايلا لآ 0 11 لال 8 ىذا "للعأب رؤرغلا اف

 ايلاوملا نومركت ريرج دعبأ * اهلك ردحم عمدلاو .ةلئاقو
 اقاب ناك لمح نك ىوقلا تعطق * ام دعب فيسلا لمحت داحم ياب

 ا. 0 027 ب ص و د سس مل ب جو إس سي ل ل ب سوو هج يول وب بي يوم يم ب بوب ص م ب ح١
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 ةيلتاقلاام هلاوتالو رح قط ةعوسممخ رط هيدا تح رط دقل دارس 9 ل ارلا تم.سف
 هل ةيلع يف هلزنع ءاشعلا ىلسد اذا يح لاب رح فرصتناف ىلع جاع ناك وا يللا هلأ طبع

 م26 لش لاف 2 دس نع ة.طابب 3 4| | ومعرم 0 لك اوت 0 دس . َن* ةيطاب يل اوعفرأ لاق

 شارفلا ىلع وح وه اذاو هيلا توران قى ةحردلا يف ف 0 رادلا ف زوحت هناوبص تت

 كتيطا يهذا اط اولاقف اذكو اذك هنم 3 ر نوني مكفيض تلاقث ترد هيف وه اذ انايرمع

 ىف ٍِق ادب نيناك اهلاق كيو 5 وه اذا مْ ردعسلا نك ىلذك را اق 5 اعو 3 معا ن

 ظ هوتي ايت امل
 بالك الو تغاب اسمك الف * ريت نم كنا فزرادلا ضف

 دب راب مهسلاجم ىف اوساج دق سانا نا فرع اذا يتح حبد | مث ةرمكلا برو هتيز 1 لاق مث ريك

 0 كاف ع مر عشلا نسح ناكو كيس آر يك ورفماف ن :,هدباعد قد دز ر فلا س احو كيم اء ف رعل 1

 كين د عأ لق م و مالغابلاق مالاسا عق و ناكاذا يت> مهساحم دصق من ا جرساف ل جرسا

 نهد هرالو نمهءولا ريك مهلا ن هحرتأ هدر 3 سف ىذا اذ قار هلا كال نوسكت كناوسأ

 تدبوراسأ مه غرف اذا تح 0 نا ااا ىعارو قدزرفلا 9 لاو اهدغن اف اف عقدنا م

 لاق مث هلزني يذلا لزعملا كب يأ ردا ىلحو صعو رمل هتاغل بنار 1 57 ليدل ءاو

 كنبامؤشو كمؤش كاذم وقلا ضعب هل لاةفرير> هللاو مكحضف ماقمانره , 07 راف 0 مكباكر هءاحال

 فادحف , ريك بر ادىعأ وهو با رجلا م 35 5 راخام ريد اهأيلاا رسف لاق م راح رمال ناك فلق

 2 , رحنا و 1 ا للاب مسقأو# 0 هكناأ رطلا ض خف *ان ادأيف ان 3 الأ ىعاردللاب

 دع نب دمحأ ) يفر 1 ( 'ذآلالا هب دوساك ف هش ,اوو داوم مس و ريكوش هب تمءانتنق ؛ نأ ن.اءانشال

 ا ناك عوبرب نم 36 اك ينبل كوم ىف 000 _ نع لوول 23 : ىلع ىتدح لاق امع ن : اهلل |

 ةل ل ينءاخ ا هع يهشأو 0 رمش ا 5 لاق أ كرس 8

 امد آذسو اشار مر ءاوش يل ا ذ لالا كح ل يباغ دق قرا لبالا يار نأ لاَ

 برش هب هتاف كد مه ل لاق 2 لكأف هب هتاف كعاقع ه لاَقَذ ينءاح م ءاف كلذ هلت ددعاف

 هوك ىلع ىلع 0 امه هّساق 0 - ةاودتاه لاق 3 ا

 اناصادقل تنصل ناىلوةو ن انادعلاو ل اذاع موللا ىقأ

 يع ينالمح قد هيلع ديزي الو هددري لعل ريك ن نم.كنا تراعلا فك هل وو ىلا غاب يد

 4 0 0 م ربكو دمار ا باع 2 بنو دلو 4 اذاف عن هردص ىنادب ْثد رمضف

 أهدت حاشي الل هل هللا و هيلع هن وذا تدق 3 # ايالك الو ا ب < د ا هللاو | ٍ

 | وبلا لو لأق نا .:طاد نب مشاه م ( قيحأ ( اهدعب ىريك الو وهجلفأ 85 0 مك هللاو ناكف أ

 0 زملا يف سااح وهو قدزرفلا 1 ةماعلا ن ا 2 اقأ لاق ةديع 0 3

 هدشنأ افيدعب ثدحا 'ىش يافلاق من لاق ةغارألا نب 0 له لاقف ةماعلا ند لاق تأ .ةأنبأ ند

 لجحرلا دشن أو »# جادحالا رع حص وتب رظناف »+ قدزرفلا لاو د جاتهملا كداّؤفل ىوطا جاه د ْ



25565 

 قيمر ور انك دال نود © اوحرعأ اهل مالا ةييلعايف
 2 راو هرامعاف طيلم يب يف ةلدلو ”وط نم ةاوما أ تناك ا ةم>ش تاف نم ملا
 . لاقف هتمرغ يدنع نكي لو طتشاف ىنلأسف

 رار قويصلا ياذا هنلا وك ع هاق- . ءاحلا .ناكآلا لوف
 اروجضس نالزاتلا نود لّرادعل ©: لئاز تنال هر افلا تاذ 00

 نه تاويعادلا فانا دنع ا #* ةلكل ككفا ضالا م 1 لهو

 ردا لاك وع الو نقاتل 2 نس لع يطيلسلا 00
 ري راوخلا ناك اذا كاع ادلاوو انه كانمؤاخ وه قف د

 ريرج لاَقذ

 او كك ال ”ىطبانذا ناهن يب الجو
 ريسصق جايطا دنع ابا عابو * اهرلغب لاط ةيناهن نبا ىنمت

 روعو نهو ىملس نم علطت * دئاصق ينم ناهن ين ينا

 روم نطلا ىاعملا مدق يفو # مكئاسأ روههىز» 0

 00 بارسعإ هللاولتاق لاق هنا هعم ًادعاق ناك . نم يلربحاف ه لاق.تضهممو ضيف حبلا ناو لاق

 00 يشل ن قرا هس س وبأ انئدح لاق ناماس نب يلع ( ينربخأ ) شامه

 0 يعار ناك لاق هسا نع يلأ يف لا لاق ء ان>>ح نب ةريغملا و

 00 كلذ نم 0 اماق سانلا 6 رعش ند اكو هلع محض لو لب اللا يعار ناكو هلضشو

 ظ وم وهو ىلع قدزرفلل يذهب يذلا لدحر لأ 0 لوبد دول "اه لاَقف 4ه هوف ن 4 لاحر للا ل

 1 هةباد 55 و يشك موب تاَذ َرَِوَ> 8 مت هيف ينأر تت ري لاق يددلا انو هموق:

 ظ 3 و ىلعأب ةقلح امعاس احو 0 لد الا عازل ناكو 9 2 رعأ نأ رسام هللأو لاقو

 فرصنا اذا رع 0 02 ث.ح لاح ند ةاقلال هأ ا تحرر اا لاق أمق ناوساح ه هه رمصملا ءلان

 ىلع 5 راسل لدند هئاو هل ةلغل ىلع و دق وه اذا َىَد نعل قل نأ يرش امو كيس م

 ع نع 3 كيل هتان 0 املق تسلا صضعءل ن ع هلآس /ِ ه4عءم يدك تاك تاذلا ف فود ل هل ر

 لضفن كناو عمتسإ كل وق نأ كيتح انأأب ت تلق م هّتاغب هفرعم ىلع يلا شب تبرضو لدخح انأأي 0

 اذاكاذ ٠ لوم كن هكا 0 نباوهو مهوحم وهو كموق ح ل و ادد ف الصضضف ىلع قدزرفلا

 تنقاو كاذ5 وهوا ا :اهيف اق ةقال :هاالو ينم لع :6 الو ميرك عاش اه اهالك لوقت نأ

 لاق م هتلغل م بارض هقَم 0 00 لدنج 2 ١ قل َىَح امش كاذب ىلع در امو ىلع

 238 دي وش هني تان لارا لع جرو لوف را 00000 رث ةبرمض

 تلو 0 يي 38 امندعأ 9 0 0 تدع 7 3 0 3 نكلو هنأ

 111015 و يس ع سس سمو تت ج27 دج وسو يو بوس دب + لي يع ع صم و ص ا ملم



 (:ه)

 بضغت 0 ْق كيددح 0 داهغا #١ ء ١ كالع 0 0 تدضغ

 بر ءوملا لاقعلا كانغ ذك 1 د* هلم هو 00 ءرااب الع دا مه

 تاقف ىرعش يف مهءهحف لاق بلكلا ةضبق رعش هنأ تملعف لاق

 رفق الو ننال ىذ ناح ** اهنا ةعير تنك اه ك١

 رقفلاو ةادملا نافي الا سهو د ةلذو ديد رّقف مهنا“

 ريصلا هن داع ريخ للد لكو »# كلام 0 نب عبر كلذ ىلع ار

 لاق قدزرفلا رعش ىورب نك كلام نب ةعمر نم ىببرلا تاصلا نب ةريمه تلق نم م * لاق

 تلق لاق 0 تافاش

 قاللطل تنذ 3 لسارملا ىثم + .هخش لتتمدع ةرده ىذدع

 قاس ن ع - رهشو يران دع 0 نيح ىلا تدر أدام

 ف اذعمأ نااب كوبحو داوسو # نيكل كب رداع فارقلا نا

 قالذالا ةقدو دودحلا ماول * مكظحب س ار ةعمر ينبا ١

 تلق لاق امه تاق اش لاق احح نبأ نانيعي اناك بابرلا ينب نم يدنرسلاو ةفلع تلق نم مث لاق

 رعشلا هر ا رظب ة 2-4 ماع 1 نه 37 هدحان م يد رشا صع

 رم“ :موهو يد رس كلا #3 هلسغ ردل 0 ال ةفلع صعو

 تلق لاق هل تاقام لاق قدزرفلا رعش يور ناك يوهطلا ت تلق َن ند م لاق |

 ا ربان بس هونأ ريح م د 3 اهعادز ىآ اهو ا

 8 الا سعال نوفر أ الو نب مكييصل يت> رم هاا نوق ف

 ارضنا اح يلي 5 تاعح د ]له تدم ملاظ ي 2 الا

 تاق لاق هل تاق اث لاق دا رذ نكو يووطلا عيوسلا نب هيقع تلق نم 3 * لاق

 يداع | ةنا رااوذالوقاف نا 2 اوكدت ع سيل عميس نبا بقعاي

 داص رعىذنعمكل كلان اثولا نأ # ل تدقعأت

 يداولا ةي> مهلع دشو اليل * اوعزف نا ءاثيم ينيب 1
 دانقت راجت د لو ىلع الاه> ين-تلقيل ل 0 ىلع ودغل

 ىداشناع ايم ينباياومهستساو د مكشدص يناوذراوىلعاودر

 اا لاقو ةلظن> نب كالام نب نب دوس يأ نب د ضو يوبطلا 5 5 كل ريهز تن ى ءاثيم

 امم َ |
20 

 *  نوفامءاثيمنم ردابراب * يتدعوب افاصخ ةبقع تكن
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 3 ل ذأ نهد و 0 9 فتقأ مليفأ ت تاق 0 0 دنع نب 00 ابك اس 5 ىتلا ةلخلا

 0 ود 00 دقنم نب راد ف ىهمو 0 ا ةّقش ريناد أهعم ا لقأف

 هئفح لاقف ءاوصقلا اهل لاَ هلةقان

 30 ا نه ريخ طدثللا ىلع## ةكح قل مولا 03 أرهلل 0

 لاق هل تاق اث لاق

 مخه رش هموق 00 0 د 5 4:ف> نو ل تعل دّقل

 سم رش اللا دإ 10 + لئاق تناامءاوصقلا ك اراب

 مح م مداضالا اللا قاس ةلااع »# 5 اظناز - سدا فاحنن انأ

 مادهم راغ ت 1 راو #2 ممدر نيح نازه يف نك

 يم دقت اهوليز>زلاطدقو »+ مكيلا اعراو و دنع ىب

 + م.عملا ةاللفلا ءانرح كَ ىلع #2 تفش# لو ةينا ره ءاعصرو

 تلق لاق ل تلف ف لاق قدزرفلا ىلع اع تف هلو كالام ل كا 3 05 اق نممت لاق

 نوز ةأمملا ءامص تر ند #3 مكمضأ َىَح جيبو ك6 ْى

 نيرق لابخلا ىف مكتم حاسيإو *مكلبق ناكن مساك اوقوذنيتحو

 نوح كارتعا ناك نانحالو * ٌوافش يدنعف يباكو تنك ن اذ

 ينغاب تلق هلو كلامو لاق ميك ني هلم كيرا قب كلام نت ةعس را: ىب نه ةنعم نإ ميكح ل ندمت لاق ظ

 تاق لاق هل تاق امث لاق ىطمللا ناسغ ىلع ناعا هنا

 اعد وأ ةيعم يباب اربح زاف اهب * اوروغأو ادمن ايكرلا علطاذا
 اعرمسموحامرىواسعوب ارحم * اوار دقو رح ا هاتسا نوستا

 انفع مضلا عفط م يوال'ة ةادغ امماحم َت وضع تاك امال

 تلق اف لآق قدرَرَم 1 ناعأ تلق هلو كلامو لاق ندبلا ةليمررو ترد ل 5

 تلق لاق هلأ

 ع محو ماع ىزأو ريو #*كالام بدبالا> تحض اذايزخعي 3

 6 ع اقيف سل مدع 0 أاومر اذ | ةافر لا | ايعاامكلبقو

 قدزرفلا لعناعأ ت تاق هل وكلام لاق 2 كنار نإ كلام نبةعسر يب ل اريهيلدلا كا ْن مع لاق ظ

 تلق لاق هل تلق اق لاق

 عوبق نيل حير ةثيخ * ةلحتنبادير ولا كم تخفت دقل

 00 وهو تال ايييسواوف زو بعل ل سعب ادلامأ ت 5 | وأو

 عوقو هيلع ناءغ ةيالثخ د اع نال 1 ملا

 عسيوس ماثالا أب أك ريبصب #* هنا سمهلدلا ل>ر اسد الف

 11077 07 ا 101 ا ا ا سم ب جب مل ا يو و وبوس يجب بيجيمم يس ميج وسب و بيم ل
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 ذأ لاقو ظ

 اباه 9 ةلحد ضوخح مهين د” براك ىف نٌدحح نوبل كلا

 ْ ع كم 1 قدزرفلا ىلع لطت كنأ أب دقو اهرعاشو رمضم خيش كَ ا 00 انأأي ت تل ْ

 قرد يركذو كنوق يدل «قحأ اضفت نم دبال ناكناف كنود يم نبا وهو كلوق
 / عيسأ عطقي داكف مئاق انأو يتبا باد زحت برعذ يح هسرفب ريسإ لبق ان هل سوف ع لدج ها

 كلا اذه ىلع انقاو: كارل لاو ىلجر ظ

 ةّدرس الأ دحأ مهسيالف دبر اا اذه ةعراق ىلع دمقأل ىلهأ ىف هثعن اعاو رئاملا نّسبو دويه نم 1

 تاقف هتويع ىح تعرض اف لاق كيرا يح اضع ينبع يتاح ناار ل
 اهلك الو تقلل ذا < رع نمل فرط ضف

 ا "ل ل كلهأنا 0 ىاإبأ 0 بدانو 0 سلك ين ندب 0

 ىلوق ىلع تررم اماف اهانأ * ”دشنأ يت> هتقراف اش ا تذخاف دغلا ن٠ هيلع تودغف لاق

 اباغ كسبأ تسا يفربألاام 7 * ريع ونب لوقتام لد

 كلام لاق ىدنكلا ديزي نب سابعلا تلق نم مث لاق ًارش هللاو نولوقي لاقو يدب لسرأف كاقا
 تاق امل لاق هلو ظ

 اباضغ مهلك سانلا تيسح م ودب كلغ ةريمع اذ

 اناضغ اوناكنا رّعلاتاسف * 3 فواد تدع وعدل لاق

 اايذ |ميضغإ تاك 1يف + 1 ون كياع تدضغ دقل

 ظ باش تآوسلا نم اهف ام وا مت ىلع بارغلا علطا و
 يعموفكي ناوهلا تلا دلل نر 3 0 تمدق مث : .وغأال نينس سمح هتكرتف لاق

 تاَقق قودع وا و 0 | هناو 2 اولاقف ا ا

 | ءاتغلا يف واح رغلا 1 27 0-0 ينب غلب الأ

 ءاف_صلاف رةشملاب اوُدنعو * اع و لينا اودودف

 لتحو ناتع زواح نحت طق مراوس 12. فة رتاقاك ان ل | وثعب مل اليلق تكف لاق

 تاق لاقءاذام تاقف لاق 0 ثيح ةييضه هت

 اناصين كه وأ حالا ضان« ردق مو ىعلا لوح اذإ
 ايارت_غاو كالاباال امّولا * ان غ يعش يلح ادنعا

 االكلا اهتاخس ماعطاالو * يسمت ترح ةيبضه اف

 ايارتلا ا.يشم تلب دقو اهننلاح ضفقاشملا قرح

 ا ايد و اهعساتب *

 لسقأ لاق هلو كلامو لاق ةزنع نم ىكش نب ةباع نب رفعج نبا يازطأ ةئدبع تلق نا 2 لا

 لاق كتتحاحام تاّقف تأ ممم ن تاق انهه ىلا مث رير>اي لاَقف يل امو ردعأ انو ينانأ >> الكاس

 5056 لاق كتحانح ا ت تامحأو ا 1 دق تاقفدشنأف يدنا ت تاق ينه ا كتءدم

 تفواو هساع تلمح دّقف



 0 لا 1 يا بند عزز“ سر تا معا نير 39 ولا
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 عمال ففيسلا در 0 1 اقل هم ةيدغ تافدرملا دع قئوأو .

 تاقلاقهل تلق امه لاق ندعضفي ن> نيس اه هللاو ةودغ ن ا يملا دنع ن -,مقلح لاق

 (١١)ر او اوكضقوبال # وتكل انآ ال ىدع مث مناي

 0 ل ور دع هب راخملا ين» نأ قيررطلا لخ

 'يثال تلق لاق هلو كلام لاق قرابلا سادرم نب ةقارس تلق نه مث لاق .رعشلا ىلع نأ
 لاق تلق لاي كلانا ف كاقبدخ انى رد اوالوسرلاث مب مث يثاب ىل اع 00

 2 رابغلا ف ردو اودع #4 هقارعأ تزرع قف ةرورتلا ناش

 000 كلا 1 2 هن تدق ربخ لوأ تنك اف
 ! 8 يف ليم * هلاو قرالا ءاضق اذه

 تلق لاق هل.تاق اه لاق

 ري 0 0 داع < رسبلا كيجول قح رخآب
 ارودتم ءراشإ 1 دعو تع «_ هيرساع نا نآوح 9 0

 روصن ماثال ةمشلا نباو .* اهنا مركلا مهني ةعركلا نا

 00 مف قرأ لااب # قرانا لعن كقةح ناكدق

 5 و دعقم ىميا ناخيش * قراوراخفللكتساٌّتحح كو

 اش لاق النا لع احا "تلك هلو كلو ناك ماوسلا ةريس نا رعتفلا وهو عتلبلا تلق نم , م لاق

 لاق تلق كل لاق

 غرمةغارملا شح ىلعتدمق * تقلط امل تنيز. ىقلا نا
 غلوأ قاروخلا دع ةلونأو +” ةزيص نش رف ترصر رماسعلا

 تاق لاق هل تاق اق لاق

 عطاسنيفي را عرض نيب توه * ةشارف الا ثلا ريتتسم اف

 عرازأا نيب لبللا نمش. 0 فر ١ نع ريناسملا تائب تيم
 * عطاس رانلا ن نم عام نيب #2 يوربو

 يل لاق هنأ ينغاب ناكو ل تمدق تاق لاق هلو كلام لاق لبالا ىعار تلق نه م * لاق

 ا ققدزرفلا ب كراع أريسق حاورلا اد ا

 ' حافاومذونان *# بصب مو لا دوش و ُق #هلحو ةيفلالا دهاوشن 5 تنلا اذهو 0

 ا 1 ءمصأ اذا با ايلا اذهيف هوس بهذُش يدع 3 مسا اي. هل و 2 4. داهش مالا يف ىلا لاق بصتالوأ

 | الدب ىناثااو لع يدان» هنأ لع اموءذ» را نو نأ زوو 0 2 لاثلا نوكي نأ اي

 مايريدقنلاو هلع يناثلا هلال دإ هيلا فاضأأ فدحو دال ١ لا يد دائم 3 ناب فامع 8 لوألا 7

 هأ يدع 5 ىدع
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 اهريقو نيحامالا ناد لح اذا ىصخلا امشاو>يف 07 نك

 اهروح مدت للا شكر زوفكتس# مكناف دازاإب اياورلا اوحضأ
 انهرتشتم :اضنان نان ”لوال + : 6 ةانع  تاطلانلا ناكم

 اهريغم اضكر ثح ايارسسلا ام اذا * يحضلاب نسار فلان و وشيطي راضع -

 اهروعج جايهلا موي اهلقعمو * ةظيفح وذسراف طياس يف ا

 اهريصتن ةالفلات ىعدي ءاسعو * اداضو اشيحح ىعادلا نم تب

 لاق اف لاق هئيعو ىلع هلضغب ناس غمأ نأ نود ضرتعا- لاق هلو كلام لاق ثيعبلا لاق نم مث لاق

 يل 1 لاق كل

 ايمنعل تولك تانغ اذا 1 * ه.يوماعي دقسانلا ماثل باك

 اهعدق ا ايعأ دقو ريس « ام دحءىحنا 0-5 او>را

 تلق لاق هل تاق امث لاق
 اهمها ةاحلا وع كل ه8 جرف نارك 2 0 اا

 اهعدق دعباسح الا طرف اذا * هل تمدقام سّنب ءوس ما هل

 تاق لاق هل تلق اق لاق ىلع ثيعبلا ناعا تاق هلو كلامو لاق قدزر فلا تلق نم مث لاق

 ىلثمدئاذموبا بحانعداذامو * يدرلا ىلميك نم لاحر ينك

 ماك
 ىلهح ممادعالاهج ىلعناكو و مف يما>ناك يعوق ءاش ولف

 يلبق دحانم تايحلا لتقامو * ةيح قدزرفلازا اومعز دقو

 ءانكو رعب ندااقز هراطع نير ل ءاشر تاق هلوكلام لاق لط>الا تلق نم مث لاق

 نا قاع اانا ينااوبرحدقو انف ينطاو_ه نودلع د

 لاق لاق كل لاق اف لاق ينو>مو قدزرفلا يلع لضفي نأ ىلع ةل>

 ناوذ>ا الشم شراوقلااباو * اعشاح نأ بيك كلا م

 ناطعالا ةلوء_سو .هنامح * مرادل ناك ءاملا تدرو اذاو

 نازيمللاىف كوبالاشواو>حر * مهمازيم يف كابا تفذق اذأو

 تلق لاق هل تلق اش لاق

 ناومنلا ةفركح 0 النأ * ىضكقدَقم اريشب نأ ةواغلا اذاي

 ناننش ا يف ةموكتلا نا* اهاهأ نماو.:لةموكحلا اوعدف

 نا م 3 رزذاي # مهراج ةحقلب 5 لك اولتق

 تاقهتاقام ريغ ىلع هلاقوهحبقف رعش نم اتيبتءاقلاق هلو كالاملاقىمتلا 0 وربع تلق نم مث لاق

 عطاس عقنلاو رابحال برض أو * وكم ةقيقحال حا يهوقل
 مالت سلادر> اماذا افا * ةيشع تافه را 3

 تلق نا معز

 ) عباس تن تاهال "ك4
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 ةلطعي و: عشا هعف ةئيدلاب ةماقما لوطظ:هلا لسرب ناكو كولا لاح نم ةل> هانكو هعم تناك
 هيف هانغ يذلا ءانغلاو دامح لاق 0 ىانلا ان ٠ 5 ناكو لاق هنف ىنغف هرهش رب رجح

 ينيمصالا نغقشايزلا نعيركلا دفن وب! اندح لاقزاماس نب يلع ( قرخا) يرن نإل مدان

 ماشه كلذ رك ذو نيعا نب ىحي هدخ نع هيا نع 0 ف ءانح> نب ةريغملا ركذو لاق
 لدنح نب يما نب ير نب كلام ن 1 نب دوعس» ىب نه يلث ملا ىن ”د> لاق ىلكلا نبا

 مل هو ريرج تنب .ءاديإرلا دع ىنطخلا ن د ءاطع ََن , نا 0 نسل ٠ للدعسم ىنندح لاق

 هربعو قدزرفلا نيبو هند نما ضكقان ع 11 05 ىلع ون لوط هيفناك نآو ريا

 قى نب بوبا نب محا ىلع: مد ًارير> نإ راصتخاو غالب. يف كلذ ىلع هلامثال انه هن ركذف

 أ اتت دكانو مدس اس ا م ل

 لخو ءام دن خوسكسلا علطم نيدو

 مدخلا تالاطو م نتح * مدالا يط اموطل تيوط دق

 مكحلا باب ىلا انيهانم تح *# م ادب املع نعطق اذا

 * مزمحالاو نديلاخاضشا دعب *

 نم ناطيش 0 لع مدق 00 ل تكف هرءشو هفرظ هداف هقطنتسا هيلع مدق أماف

 أر اماف ءا ل و 0 00 00 00

 هيلع ا 8 ف 0 لاو ث ددعا كاعد اغا تل ءاعسأب ال لاقو هش اند فكل 0 لدحر هبأم

 مهءاظأ 8 يا هللاو ريمالا ءادق هللا ىناعح تادف ماظن نابل مشل مالع هللأ ودعاب هنإ لاق |

 ىلامولطتجاللو ىلامو قد زرفلاو قام 0 او ىلامو ناسعم ا 55 ىلام رمصتساف يف وماظل مع مخ لو

 اهاهللا درعا ريمآلا ردا مهو كاان ردا أنف جادا لاَقؤ ادد>او اذيعاو 00 ىد . ىمح.لو

 ىللاق لاق اذام كال لاقف لاق اىعاش ناكوينريثع اجو ينايغ يعوق نم لدحر هنافللهذ نب ناسغ

 ارسال ١ اة رخ » اهاز ةلمم. تناك“ نل: يرسل
 اهريفحا رف هداعّوح ك.مارم # ترصقف سءلك نع الاضن تيمر

 اهرودق رافض امتحان لوط « رسع الا ةاشلا نوخمذب الو

 1 تاق لاق هل تاق اه لاق
 اهتريجن اراح ناسف ىوس طباس * دجنملا طياس نع ىرتش تلاآلا

 اهريمض ايش ا ام ١ يحاني * 1000 باسحالا| و: ءضدقق

 كح و ل ع ل ا مج مج يحج. 2 ام ل هس ل ذا سس أ



 (مذ)

 ينلوان مث را برشو ينلوان م احدق برسشف كتينرب يناه لاقمث لك ايو رانلا ىلع هيقاتو هحرششت ْ

 تقشنا. تلق ىح سفن مث ينلاست ىنطللا نبا نعا لاقهنربخاف ىنحا نبااي كتجاح تاه لاق مل

 امبايش ىلع زوجسلا ىبال هوكرت ول هللاو هتيفاق درشاو هتبحان نشأ اهف هللا هلتاق كاق مث هعزايح
 نيب لاق دقو احراق ءاريلا دنعو ًاحيان شارطلا دنع هودجوف هوزه مهنكلو اهبابخأ ىلع ةباشلاو
 سمعلا هلع تيفاط اه ىلا ثا هلك قرك (نللا

 اناضغ مهلك سانلا تبسح # مك وس كيلع تددع اذا / :

 قع اداج ع وح نيسكلا ينريخاو ةيش ان رع اند لا زيزعلا دنع نب دما ( ينريذا ( ٌْ

 يبشنام صوحالا لاقف ةنيدملا مدق نيبح صوحالا ىلع قدزرفلا لزن الاق ةديبع يبأ نع هيبأ ظ
 هّنذف ةندملاب ةئيق ىلا هب ىعمو كلل كلذ لاق ءانغو:ءالطو.ءاوش لاق '

 هه
 تسل وص

 ارايدلا ةيمطلا ل أ ه8 نايس الا دا
 ارا اوطدش لصاضصةرادبإ د ىعبل ساب كلها لحام اذا

 اهحاماو زادءألا لهاا ؟راعشا قراام قدزرفلا لاقف رصنلاب لوا ليقث فيفخ زرحم نبا هانغ

 ةعارملا نا ليو كاع ه كوخ 0 وهم لاق هللاو ال لاق رعشلا اذه نا يردنام و لاق

 دم( و ( هرعش ةقر ىلا يناوهش 2 ينجوحاو ي رءّس ةياللص لنا هفاذع 6 هل 97

 قحسا لاق هبا نع داح نع ديزم 0 لو ينريخاو ىبصوملا قحسا 0 ةمش 5 0 0 لاق 1

 ءاحو هتجاخل ماق ذا موي 0 ل انف هل اندعش ةسيدملا 0 انيلع مدق حاط نب قى نبا ظ

 فرشاو هنمرعشالقدزرفلا نا هللاو هيزذا لاق هنم ديرئاماش | ماق اَنلَقْف اذه نبا لاقف صوحالا

 اذه لاق حلفقالا يبا نب تبان نب مداع / لن كا ص وح الا |ناق لحرلا نم لافو انيلع 1 - ليقاف

 تلقدقلاقف هيلع لقا مث بيطلا نب ثيبحلا

 ترقنيعلاهبام ىش نح و * اهيعب رقيام ينيعب رقي

 ةبنآلاب يا صوح الان اكو لاق كعب كلذ ريش اركلا عارذ ل أمف لحد نا أممعل رن هناف

 بالا دنع بعشاو تملا ر “وم 8 وهو اريرد ُك ع اناقاو ةهك افو ع هيلا كضواَو فرصناف

 ىتمربادقو ابسح مهوطأ كارأ ينكلواهحو مهحبقال كنا هللاو ريرج هل لاقف هلأسي بعشا لبقاف
 هلوق هينغي عفدناو كرعش حامالينا لاق فيك لاقف ريرج هبتناف كل مهعفنأ هللاو انأ لاقف

» 
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 لذعلامول ىلقوقارفلا لق * مكللعمالسلاة جان تالي

 لف ملامتأعق قارفلاموب د ؟دوعر>انأ رعأتنك ول

 يلم معش ال كنا هللأ وب لحا لاق 2 4م اسرق هلءحو 7 هتكر قدلا قى هئم 2 هان داق لاو

 مهارد بعشال بهو م هي تامحا يي 8 رير>و هياعمداعافدعا يرعشل نر مسح و

 179700 كش ه7 تتحمل دج اج د عجح جو كو
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 هيلغث اري رح يحاه ن 0 0 0 ا ناديم ربرح ناك لاق يناثلا ةريهن

 لاقمالس نبا د# نع ةفياخوبا (انربخا ) تاكو روع غزا | ىعاش يحاه نم يهدتع حج رأزيرج

 عمسمور مالا فلخو ٠ ءالعلا ن , ورمم ين: نب ةيواعمنب سنوبةةل> ىف قدزرفلاو اريرحاورك اذن

 دي هللاور رح ناك كوش لئاوأ نب 0 خيشوهوا| ماع تعم ف ناندعسلا كلما دعانا ضاعو

 امهورير ل نيتب ئىح وهو ىعارلاب بك أر سملاق ءادببلا وب اىنثدحو مالس نب |لاق امههمشأ و ايوا

 امذللا اكشن اهدافنا ةعاراش © هتمر ىش رغم ئوعواعو
 ا طانأ 1 ع انيتك ةاوزلا اونا جورخ

 ا االاو نجلا عيمح اذه ىلع عمتجاول لاق ريرح لاق نيتيبلا ن نفل لوس .يغاراا هعرتاف

 راشب 0 مالس ن ١, لاق اذه .لثم ىلخ 1 لع مالا 2 2 نم لاق من امه اوت

 تلقااف تطارفاو هل تيضخت هقدر 0 ايون لظحالا 0 أن ةثالثلا يأ ثءرملا

 نوحوني اوماقف راوالا تنام دقلو قدزرفلا اسحال رعشلا نم ٍبورض رير ,ل تناك لاق ناذهف

 كر يندشناف ا امك قلازألا يارملا 0 0 ا 2 دل تاقف ريزح رعشب املع

 0 تامو ةداوس هنبا يثرب

 يلاب_ثا تقرافدقو ءازعلا فيك * مهل تاقف رجا نم كييصن اولاق

 ىلابلا ةمرلا مظع# ترص نيحو #' يرصب نءرهدلا فكن يح ينتقراف
 للا نشل ىف 1 1 ل كاتم واتمجم ةداوسل قسما

 يلاغلا ةياغلا دءو دايلا نهر ا
5 

# 

 . 0 ىلاح يف و ىلقع ىف توملا عرسأدق * .ىستحاف نوتيزلا ذب يوثلا نا

 د

 نسلع اذا" قه هف ىعأ تنك دف

 لاوعم لمرلاب ةك اب برف * ةلوءم نيريدلاكل نكت النا

 لك راو لإ د2 م يرسم دع لرعاو ماك
 لاكش ف وحلا يح مهامهتدر * هبةانح آل نأ تفىع اذا قس

 لانلب تاذ واخ 4 ردا! :ىف . # تمجر ولف اد واهدح ولع تدار

 ليقعنبا ةرامعو ءانح> نب ةريغملا نع يهاب املا زرغان نمت نك دع .ء نب دحاولا دبع ( ينريخا )

 مأشلاب تاك [صيم لل ناكر 20 ١ هل لاكي هل نأ ضرف دلولا ماوي قشمد ىلا ريرح جرح :الاق

 لاقف رب ر>هاثروهيلع عرذ

 ىلاعلا َ دل قوذ رص رسال ر زا #2 مل ىد 1م ول ةداوس ا

 ةيواعم نين دما ينثدح لاق ة.ش نب رمح انعب لاث ىرصهوجلا زب رز علا دع نب دمحأ ( و

 يغب ىلوه نءيركشنلا رصن وبأ يف ”دح لاق نسسحلا هل لاقي كيرالا 0 ٍلجر ينثدح لاق

 10 عقلا امقدزر فلا ىلع تلخدف 00 أقدزرفلا و ريرج يف ساجلا عا ىرتما لاق مشاه

 تلمح و تان ىرشاف مهردب يئعاف لاقت داك و اتامف دق 54 كتينرب تك رذأ راونايلاق يتح
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 حاو نوطب نيملاعلا يدنأو * اياطملا بكر نم ريخ متدلأ
 هلوق ءاحشلاو

 ابالكالو تغلب امك الف * ريمت نمكنا فرطلا ضعف ئ
 هلوق..تسفلاو

 انالخ .نييحم .م مث ايل « روح اهنرطيقولا كرولا
 يدنع بيسنلا تيبو مالس نب دمع هللا دبع 5 لاق

 هلتاقم تدصأ | .ي وللا تاهو © اعلا تقلا ناك ىتتلا اءاف

 ا ىعاش نوكي نأ ةعتع كاد وأ ق ةحأأ لاقف ءاحطأ يف ىنعي مكجوأ دقل هللاو امأ ناسكح لاق |

 ةفماخ 5 0 ةديبع وأ لاق لاق ةيش نب رب يف ”د> لاق زيزءلا دنع نب دمحا ( 0

 ىورزفلاو رب رح اق عزات لاق يخانلا نامع نب نانأ' ىئدح لاق يحاجا مالس نب دمحم يثدح لاق

 نم لع اكلذأ قكلو اك امري 3 الكتف ءالاسو سرر 5 620 ظ
 ةيش نير<لاقو ره امهدبو يرطق عم هتازان ناكو يركشملا لاله نب ةدنع .(ةيطخم ةلغ ظ

 يفت ضرعال تنك اه انأ امأق امهم دجإو لك لاس نأ هيلع نوي نم جراوطا ل20
 لاله نب ةديبعب داع مث فلا نم ردبف جراوخلا مكي ايضارت دقو نيالا دحا جر امط

 لاك دا هل كيلخ نه ايو. لاكن يكد كالا < ع نع كلأسأ ىنا لاقف هيلا جرف ةرزام+ ١

 قا قدروفلاو اريج نو ءاشأ كرم قدزرفلا مآ زيرحأ نيششا كد ناك را

 لس اولاق ةنالث نع كلذ لبق مكلئاس يفاف لاق كلمكحح ن نم ديال الاق نييلكلا نيئلع نع لكك

 نولوقت اه هللا مكحبق لاق لولا نار دي اولق رغ اذا مكماما يف نولوشام لاق

 نراوش انف ان هلأ كسل لاق هماكخنا للسو انرووظعا رو كل ارا يك تاتك ف

 بهذ ملا ةريصإ 0 دقل للاو اذا هللا 1 رخأ لاق همأ كشنو هلام لك ان اَولاق ميلا يف

 كوش ىلا ن :.م لاقف حرف انربخحم ملو كانريخأف ان 18 دقو كسهزلب ءافولا نا هلا ولاقف 0

 ادوق لطايالا ةقحال ليخلا * انودع ريقفات ىعذلل انا

 امو اه ا درج * انحرم حو كوود طوحمو

 ادوع ماكشلا عم نكد 3 د اه ددقو اه ديالاق 00

 أدور و راحتلا يل 9 يوم دا رطلا ميداعلا ولو

 لاق يمئايرلا انثدح لاق دمحأ نب زيزعلا دبع ىنأ مع ( انربخأ ) افرصناف كاذ وهف لاق ريرج الاق
 يررو هروظ ءارو 00 |رعاش نر ةيالع ع ناك لاف اريرح 0 ىعمصالا لاق

 يل يف ع بط ساخن همم ل كر لطخالا يفوح م /

 نأ دم ةديصصقلا وه لدحاتيو 7 اذهو َ اذه لوقف تاي ل ىناحم دو أ اذا 5

 دحاو رح نمفرعغنل !هابإ و يف قدزرفلالاق لاق يحايرلا ءاينلاوناب يادحو ) مالسنبا لاق )اهو



0000 
 يس تبت(” ”!؟+”؛7 7722222 222222207077 22225252 2522 2222 2522 222 222 ا م

 اعيمح ةيلهاجلا اوكردي مل نيذذلا مالسالا ءارعش ىلع ن 0 اظحالاو قدزرفلاو وهو افطَح

 اوقبو طقسو حضتقاف مه ضرعت الا مهرصع ءارعش نم دحأ قرب لو مالقتلا سات ةكفاتعو

 رو اذه نسأ دقو اهيمأ ر ف قدزرفلاو راع ني لخا انا لطخالا نا 00

 26 ةدارقم 1 هلو 'ىش يف نيذه نا نم هرب م سيلف مدهو لف هل ناك ناو وهو هر

 اير لاق ا بانل نب لضفلا ةفئاخ ونا 0 ) هرعش نم ىننبام عم اذه دعب 2

 وبأ انئدح الاق شفخالا ناماس نب ىلعو يديزيلا سايعلا نب دهم ين ا يح ا مالس نب دمت

 7 نع اعيمج 1 نع نادعس نب مشار او دامك نانعع 0 تسبح نب يح نو ف ركشلا كد

 1 ءراخا نما تكلا قد ا رئاسو هن 0 بسنب ينثلا نب رمعم ةديبع

 1 نري نك تلت كل ع ماو اعيح اولاق مالس نب دمم نعوأ ةدع

 دوعس# ن ١ يزعلا هللادمع نب ديزي تنب راونلا ةيطعمأو عون نإ بياك نب فوع نب ةنراح ن 1

 نوعا هب انربخ ايف يعمصالا امهقفاوو ماا نب دهتو ةديع الا ككاو ؛ فوع نب هن را قلا

 قدزرفلاو رير> هن مالسالا ل اهأ راق نأ ىلع برعلا تدفن ةلأ 4 ةيش نب رمع نع زنزعل ءلأ ديع

 0 ىف مهعم يعارلاو مالس نب كدت لاق: ضع ىلع مهضعل ميدقت يف اوفلتحاو لطخالاو

 ار دلق لف انيشم كاش لوكا نراون»تممس دقو: ىدلق كلذ فلاحلاو م مرح

 0 0 ١, لاق ) | دز ر 0 ناكو امدح ىلع سب احلا لهأ عمتجاف قدزرفلاو رب رح

 ينعالاب اريرج هبشي رموبأ نك 18 1 لاقو ةصاخ رد رير>و ةماعرهشا قدزرفلا باد نبا

 0 يهراكأ ناك هنأب اريرح مدق نم جتح 2 ةددع ىلا لاق ةغاتلاب لطخالاو ريهزب قدزرفلاو

 ريرج كلملا ددع نب صاع لاقو افيفع ائيذ ناكو ايسن مهقرأو افلكت مهلقأو اظ :افلا مهلهسأو ا

 موثلك نبا دلاخ لاق قاببشلا ور ىأ نب 1 ا نس ا

 هل ند ير 5

 مراد لا اوم عوبرب لا اك * أهديع يجاهم ذا لحعل ت

 ,ةعبرأ هيف ا اني 0 0 4ف همدع ىفب أهديسعل ىفعل

 تلق لبق ا ىعاش سعاش نيف امام 0 2 متتلا توحم دقل رير> لاقو لاق |

 مشملاو قام 0 ,الا يفو * مت موا لزم, بالصالا ن

 لطخالا 'ىجي ملاذا سانلا سلاح دق اخيش ناكو يربغلا 6 ءالعلا لاق 3 نب دمع لاقو

 5 لاق اتكشو ادصمو اًهاس 0 2 كارل رميرم 1 الو أ همسي 3 00 0 وهن اقبال

 رذفلا يف لاق رير> باغ فايس ل 2

 اءاضغ مهاك سان للا ابوح # مع و كن اع تدضغ اذا

 1 1 0357 020007015 17 0 7 ا سس يح جب د و حس حسب سف دع ب عع ب هوحج جويمو جب بو سب سي جدوي ميمو ومما
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 0 نيه ىل ي 0 اع نإ ىط

 نيشلاو ايت يوت ةظحالاب 1+ مكش و: ىبب كنحلا نوح ل

 ريفزو 8# تارا تكيبلا د رم نمو يناحاحخ ىل مرو

 م( ةراتخملا ةناملا نم يئس وص *#ج-

 انالتق نيحم . مل مث اننلتق #* ضرم اهف رط يف يتلا نويعلا نا

 اناكرا هللا قاخ 2 نهو د* هل كارحال يح كلا اذ نع ريدا

 ليفتلا نم طدسوالا ردقلا ند راتخلا ل 0 0 ءانغلاو وبر رمشلاو طب ١ ند هضومع

 هلوذ اهنم نحدلا اذه. ىوشناحلا اق يعن رتسأ تايلآ 1 هده

 مد هراء يتلا

 اناسنأ نيعال كرا يرام له #. قرغ اماسنأ ةلقم ا

 ا ف نابح 0 1 + :ضنض اقر طيف يتلانويعلا نا

 امل مهو رن أ عرخا قررا قالطاب قاطم لول

0 

 نس
 ناز نيلا 0100 نه اعو مص 3 براط أذ ناعظالا عدوذمترصو

 0 0 | راد رادلاب # 7 م

 ةياورنم رصنملا لقت ينا' ضارغال امفو رصتيلا لمر فيقخ تاسالا نم كااثلاو يناثلاو لوالاف

 لوالايف سرس نيالو ىلطسولاب لمر هم كااك هنت نأ شيح رك دو انوار 0 0
 يف زرحم نبال نا يماشبلا رك ذو يطسولاب لمر * قرغ اهناسنا ةلقم مهعينا * اهدعبو ىتاثلاو

 دسم هنا يملا رك دو رصتبلاب كوالا ليقتلا نم انل- «.هلكم نسا هك اهدع قالاو لو

 م هرايخاو رو هسا 0

 تطل فوع نب ةءاس نب ردب نب ةغذح ةمسأ بقل ىنطخلاو(١) قطا نب ةيطع نب ريرج

 نب رك نب ايلا نب ةحباط نب دأ نب نم نب مممت نب ةانم ديز نب كلامأن ةلطخ نأ ا

 هلوقل ىف دع بعلو 50 ا

 يورو 0 افطيخ لالكلا كعل اًةنعو * افحر اماهو نائح تا ا اذا ل نعءفري د

 رصن هلاق سوماقلا يف ماروصقم تاحتفب ينطخلا (1)



 هيف

 ْ ىطسو ان ها لفتا3َ ه ل مرت ءانغلاو نودأللا هلق 1 هربرت ماشه نب ىلع ة رعاش دا 0 هشلا
 ؤ
 هئانغ نم هبال يدوملا نبأ م هار 1 01 ف وح دقو ين“ تيهذ دقو امدلا ن 0-1 ظ

 امهو يطس وا | لضر هيو راش تل دو هر 0
 4« 0 ظ

 0011 فر ١ اها © ةينم وزع دس ئىنوت كتاوأ
 متم نحو 0 قايام نه هيف اينغو ىليعلا دئاف ىلوم ديع سد راع عر

 امسو يلع ولا ليش يفان مصتعملا هيف تنغ يذلا اذه
 و وص

 مرح يزل ل 5 اناا ريغ ميتم ءانغ نم هدو اما ياش ءطا 0 237 > يف يفت 1“ ىماتال نا

 ١ ا انوصت فلا اعاو ىلاعت هللا ا ناهحرش ىلع اذه ريغ ا 2 و د هش |

 02 ين ومعطا ت تلاقو ان .لع تا> ددق مف ه١ ردفلا م نك ف اناضاتس [غيفانك لاق ) رو (

 اهسفنل ىنغل اة كا دوعل تعدو ةيرملا و كم هلل تعدوا ف هلك م 0 او>ر |

 تع امناكو برشنو

 فيفخ الا نوذغل 0 0 0 تاثلاو نام ملا ن 0 ام لاقو ىل - فيقخ

 نه ضع حرطف حا 2 لا ءاح م ّه 0 ىلع | اناعا امل لاق 1 صح ينندح لاق( ورا ( لمهر ٌْ

 4 0 0 حلا حلاو 3 حو اطباق 0 7 ع ناكو 2 حو نم احوب نوماع هنأ ل نم 0

 رورمسلا يف 0 تنك م :مأن كنعدهللا يذكر 0 اد - 4 انج“ ساق 00 0 0 0

 جرو لياخالهلفو رمصأ مْ د نيس>و 06 ىلع 4

 يفمأ هيه نإ ىلع هب راج مثم لل 1 لل ميو لاق ماش هطا ا ) عملا ل لاق (

 تيقاوي عبرأاهراسي وب 0 نعوةربث 7 هلم اد هم 9 | ءاةراذان - 37 كا ,طسو يفةيف 2+ < هيف تدحتح موب

 ُ 0 )يف دع ( ةيااغب نط دق ةقم للا قايورهذلا ا نماه امو تادصمز ع. راو

 نم ولخيداك,. الاه احماةدش نم ل ق>تبطو ناخمر نك 0 اهدنع ناكو ادح جسم ملا اهبدع

 ا لق ( هللا 9 ل 2[ دقو ) ناتنلا ن 0 1 ا هأرت الو 0

 نطأ يديساي لذبو يدوملا نب ١ ميهاربا 2 ا ككل لاف مهتعمال ةيراح نأ هناقهدلا نأ

 عفو مايأ دعب ناك املف ه ا لوتلا اذه نع نع مهن ءمللا اهاهق هيلا ءالؤه اويلطف اسرع ةئللا يف نأ

 هنع ربخأف اذهام لاقف ةياللا مصتءملا عمسو هكلمام لك قرتحاف ةلئاقلا هذه ةرجح ىف قيرح
 قرت مل اذه ناف يعزل لا كلاب لك قرتخا ىديساي تلاقو تكف كتصقام لاقف اهب اعدف

 يرسل لفن: تناك ايلا ميثم 5 مدقتم. يف ترك ذ.دقو سرعلا كلذ باوعسأ ا امناو

 نلاط ينأ ا دخأ 2 نسحلا اع تاق ءاللملا يب نبل يم رأا هي ا ة كالذد ن د عش ا



 (مش

 0 ككدح وص نشبلا نيذه تاق لعفا 200

 ماكتلا ضعب راوزلاعنم دقو * ةبيرق تناو اذه ىلع يتبنا

 معتم تدمع نم ماللس ن ل # 0 مالسال مكيلع مالاس

 ندللاهيف تعنص دقو تداع مث ةالصلا ىلا تضهو امتنخأف مم يلا ام تيهرو ةعقر يف 2

 ناش يراوجلا ثرخا ها كلع انلقن دقالاانارأام كهاش تلاقف تنفذ ويلا هيف ينغي يذلا

 لوا لاق( ا ( مهرد فلا | كاع 00 ككرعأو نمسب ةداسو يراودحلال زي اوي ا امفحم

 | كرحيالو رازالاتيئيف اهسأر ىقدلعجم مثمسي ربا طيخو ارائز رايزلا فرط يف ءاسنلا نم دقع نم
 متم ترم لاق نوره نب نو. ينثدح لاق ةظحج رفعج نب دم 0 متم لوزي الو أ[

 دقو هيلع س 3 اًقلغم هيا تا الف 0 نأ دع ماشه نب ىلع رصقب ةيفختسم هو ةوسن ىف

 تاثعو هيلع ٌتهَقو لبازملا هتنفا ىف ت>رطو ةريغلاو تارتلا هالع

 ن نأ كلالطال ماع * دا لت ل الزلم
 قوافل دع نكي * ناكل كلولطا كلا ١

 الل_هامو بَتلا هسبغ * ير

 الح اميح ي راك ذأ ك2 ل دقق دعا ب أت رمصف

 يلين انوزحملل دب الا يتفلا ا شيعلاف

 هللا ٠ ناقيو امتدشانيةوسنلا لجو اه فلق ال يح تك 7 * لاق عماج نبال يطسولاب لمر هيف

 عضوملا تروا 0 نينا سعا نيب , ىداهت تلمح ام ىال دعب ن الا نكح 1 كتاف كس. يف هللا

 يطا نب د مدح لاق ةماسا ناش ىتدح ( يركسلا كد ذلارأ تاتكالا نش تحل

 تقف ءانبلاب ل لسا اف هيلا ترهذفدادغب هءودقدع م طسصملا ىلإ كلغ مت :ءىل تلاقلاق ىيبرلا ساعلا نع

 هانعم نمهريغ هتئقف هريغ ىلا ثيبلا اذه نع 0 لاقف # ءامد 1 ةربعب ءاكبل دعسم له *

 نك يفتدنغف اذه ريغ ين لاقو هائنع تءمدق

 دكا نملا ف رذنالاو | 1 » ةمنع ورع د سرت كل
 نك يفتينفف هتفلأ ايشينمملا اذهيف ينينغت الكحيو لاقو ىف |[

 نايسنا لك ىففن اللا ١ ١ .كيفو لج ف را
 يناملا كل نع امانا فود 2 ةيركمرغ ايوهاكا ل كلذ

 كب تلثل يدير كناو كيحاسل تر 0 يعامل ١ رعأ ينا الول لاو لاقف
 ) تي يدع اور 7-5-5 اهدس اود نكلو

 6-53 ءانغلا نم را اذه قام ةئشل رقج٠

 0 لل اي لل
 تس ومص

 ءاج ةداسأ + ليلخ كقفأ اذو #2 ءامد وا ةربعلإ »* ءاكمل 20006 له
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 لالدالالاقو ضر ماف اننا أمتع ىدامف ةصهماع تدتعو لاق رصنللاب لمر فيفخ مم هّننَغ

 نب سامعلا قدسص دقاو هيلقتل الق تاقلا ىمس امتاو ربص ىلا اعد رمغ برو لالمالا ىلا وعدي

 لوقي ثيح فنحالا
 نارا 2001 آد هل نم در جعاس الا قاراأب
 نانالاب ءافولا ريضأام * ينافو ءافحلا ىلا يبادح دق

 ةح زواج اديدش اخ  ئبح متم تم تناك لاق ( يماشطلا ىنثدحو ) اهنقو نم هيلا ت>رخف لاق

 نم ملل درك دال ياام 0 كعض لا 0 ا 0 ينا ماعت تناكو 00 تخاأألا

 0 را ندد ذأ ميتم مداخ اولاقف اذه نم ليقف قدي يلابب 0 رحسلا تقوي ف لالا

 عرسك كلل لوقو ماسلا ةث يللاقتف قس اهف ةييصيللا هعمو لخ دق لذ دب تاقف هللا دبع

 0م نعال نع ان اقف وكنا 0 نم قبنب هؤاحف هللاب مصتعملا نينمؤملا ريمأ
 اذه نم يلعجا ةءامشل لاق قدنلا اذه نم نيم ْؤملا ريم . ينوحطل تلاق تتشام نيباطت يللاقف 5

 تلاقو هارد يلا تعفد مثىعم كيلادب تئمبدقو هتالذو 0 مادق اهولعجاو ةينيصيف قبنلا
 لاق (ىمءماشطا انثدح من) هيلا هب ريصأ يح كل فوردلا اودتشإ 7 2 مار هده سأ ردعال به

 هيدي نيب تنغف هيلا هتيراج ميتم جراف ءاحف قحسأ ىلا ماشه نبىلع ثعب |

 قداصالا ليلق ءان دلب ىلا * اماحمل اعاط ىرسح نازالف

 ' عنصت ىيراج ماشهن.يلع هللاقف توصلا اذه ينءيرتشت مكي لاقت هنسحتساو قحسا هداعتساف
 هادتفاف كوقوأ ىلوق قدصي نم لوقف 0 ةعابسلا 0 دق لاق كنم 00 توصلا اذه |

 ةيراج ماع نم نومالا هاد ماشه نب ىلع عمس لاق يماشطا ( ىنثدحو ) هلءراتخا نوذربب هنم
 7 يراد لا واو راد 0 د 00 ضر ل ا

 (ينثدحو) تاعفام هب هحوننا | 1 | اع 0 ةدِسَز كلدب تملع ولو هيراوح ىلع توصلا

 هلوق يف نحللا مي تمن ال: لاقدمأ نع تنل يكل رس
 2 لاك و: هيد ساق قدس 56 ماش كله نب ىلع هب 5 # اهامح مل اعلط يرسخ ناز الف * :

 قرطأت م هنا لاقيتح هديعتسي لزب ملو بررعل هنا لاقف ىراوللا ضعب نم لاقف اذه ا
 0 1 و ممتاجرد طحيف افرم-ه مهل ملظلا ريثك ميلع ةسافنلا ديدش نينغملا ىلع الماحتم ناكوا

 0 دهم الو سانع نب |” الرتا ورم الو قرا الو يول رز
 هلو باتكلا رخايف رك ذو مط ابصتنم مهركذ نع اعفرت ادحاو

 قداصالا» لبلل ءاث نب“ ىلإ « |: اج ل امل قس نإ الف

 ورم وةيولعو قراخ ريغهنود نغمل ا" ىلابسنو باتكلاو توه فل ذوميتل هتح مفوو

 ىلا نباىنئدح لاقةظحج رفعج نبدمحأ (انربخأ) يشن مهركذ اف سابع نب هللا دبعو إب نإ
 كيرراوح ضرعا تلاقزاسا ر> نم يتدح كهاش ىلع تمدقامل ماشه نب ىلعىل لاق لاق هِسبأ نع

 يراود ىلا طسنارف سوامخلا يتدح تلاطاو متم انتنغوبارمشلا لع انساح مث اهاع نضر عف ىلع

 0:72 2سسسسلببب)#ث#؟|

 سس سو سس
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 نو نوذرب ماش ع ىلع ىلا ا هم نب ىلع يحو ١) ا دعرأ]

 ةوهش 4 و قا ناكو أيددعم 4 0 ناكو 2 0 رفلاو ندا ن م هن ا و ناكو ي.ءاط رق 0 ْ

 تقع دان ىلع َّك قحسا رايق هأ ةيطعت 00 ما 1 رآح هيلطب ىلعأ ضريىعو ةددش ]|

 تاعففاهت 8 ردص يف اذه[ اموص لع هنا 00 ثعاو ىلع 4 سال ةحاق ى رمد نو الق م50 ةعنص ا

 يغدإ وهو قحسا هبارطايف ديزل 00 هدرتق هدرا لعحو 0 ا رطا قحسا - رطاق.

 هتهارذو 1 ِ نم تدوعام ىل اع لاق توسل نوذريبلا ل ادقام ىلع ءأ لاق منهل ع قد هميقتيو اع | ملا ١

 ّللاو يعدأف 0 نأ امإو هيلع ينتلمحودب فن تينا طا 01 نم ين نالا رشف ل

 هللاوآل لاق ىلإ وق كرتيرو كالوق ل دخؤلو يل هنأ لوقأو مل اهءأ لوش كارتقأ 0 ويل 0 اذه

 لاق) هيف هلهللا كرابآل 4م او 4ح رمسل دم يأ ل ل نوذربلا مدق 0 ا 1 2 نطاعا

 ند انو 1 50 توصلا اذه 1 مك لاق قحسانا وكم نبدأ ى "دحو 002 نيىع

 لوش 2 نيتك ف يهدح لاقو دم ن لع لاو هيواسو 00 كاك لف م 1 ديرب ١

©» 

 تس وك 8
 كاذدب ماشه ن.ىلع دم لاق ياشطا ( ينثد>و ) هلكلمرلا * اهل 8 0 ىرسح ناز الق ١#

 قب ًاعنأ مدن مش اهتاعي باتعيف هتيراج دب لاوش انتل 12 :كالذ لعق دما :اكل تتانع فه راح ك.إ
 كعاسو فكي عجرت و كيلا د 00 5 تا ىدذب تيلق ظ

 ) ينادحو 0 ه راع عا لدن لع ةيراد لذديل لاق 11 لوألا ل اءقتلا ( ف هيف ةّثيراح 1 تو

 ناكو 6 ,نومألا 06 ةلاد 0 تاك اكد 1 كلذو هده لد توم بايس 0 5 1 طا ظ 'ٍ

 و عفن ومأ املا هنم كدعذل ا م ربط نع نع ل يبا م يك نود احلا كلذ يف ارمذاح ْ

| 
 2 اد دب تش و نوما بره يد د 0 56 ةنالبإ لد نم ساس انا 0 ماع بنوق 4

 تو تق ةرمصصت اقى م لإ ا مروناشيف اهيتفاسال كي ١ برم و اهدي نر لأ ل كا 5 اه 00 يفدوعلاو

 ىراوج مصت ل ذخأ نوم املا تامو ماشه ن ىلع تاكا لاق 0 3 ءطا ىددحو) ١ م ب

 ةريكلا لَظ تح + تاما اودع تمي وذم ا لدمج ورق ل نولك ماش ِ.ه نلع#

 نم ةعنص 0 نانغ ملايف نكي هنأ لاقيو أهحر 2 ماثهتم 5- تت 8 ال ةريغصلا ككل نوقاملاو'

 مه]حا نب 0 امو يفو 2 ساب ءلا نيدللا كيعو --

 رتذمسلا نم ١ 0 5 دع ريذحاام 9 له من10 يي ىف

 ريغطا رهاعلل كلو 22 ١ تسع ينانكدا ل 2

 اهردص يف هذ عقدف هصرب 0 0 ةتباجألا ده 5 ّج 0 ماك لاق ىدح ينندحو ) اكد

 املأ ب 6-0 هيلا جورذلا نع تاقاثتف تضمو تديضخغف

 حو

 دعاس عكا عجرتملو كيلا * امتددم ةادغ تناب ىدي تيلف

 دئاعإ يدانتلا مول ىلا اند كاك“ نحن لا عجرم نا

 ا ا حف ل صول 7 026 6 ا ا

 م بسب ب سيسيسبيب سبيس دب سيسي



 م 5 1 ف ا ل ا اهصخشاف اهلا 0 0 م يلا يا جر

 عجرتو | مهروزتف اهدلو ىل دادغب 8 لوذدلا يف مصت» 51 قا تا تناكو اهريغ امعطقاو 0

 رح رذف هحولا ةولح 3 رفص يلم تناكو ماشه 0 م 3 ندور 6 ؛ راح 3 ُ تح رخام ا 5

 لاق حابر 52 0 ا ن١ 0 0 1 مك 0 0 نإ نيسخلا ن ذأ سماك دفع نا

 ةيواع لاقّنِم مث تلق قتخسا لاق ةمنص ثكردأ نه آن دل اا ا تلا
 نا 0 1 لاَدف هسه ىلع ميتم هع دقت ند تمد 0 نه مث تلق 0 لاق نم مث تاق

 ىعيبرلا سايعلا نب هللا دع 0 لاق ة هش كب 0 نا لاق ندا نإ : ) 1 0

 تاع ا 4 0 هل لاق نإ اهيف دا رو هاك ده ل ا اع سانلا ني :

 : 0 ةيولع ع :د اكالو *اهن ج مل اماط يرسح ناز الق * هلوق ىف ميت

 ا ملو * 0 ضفا مل ينرسحاوف

 اكل[ 1 ل مص 5 عضوملا اذه همك يف ا مضيال ور<# لاق ةنا 1 ور#+ نإف كاف“

 م 3 ولع كل وهص ةسل خ 0
: 3 7 1 

 و / ومص

: 0 0 0 1 5 
 بر_فقلايو راوخلاب عتكاملو د ةنأنأ 0 ضفا مل ينرسحاوف

 يلق نمدهءاارخا اذهو ل 0 وما دهعلا را م“ نولوش

 0 2 ل ءدح 21 االالا مث يناثلا مث « بحشلا مامحاي الأ هلوأ يطسو 1 0

 يدي نيد ةسلاح موب تاذ ميتم تناك لاق يعاشولا ينربخا ( زتءملا نبا لاقو ) رصصنبلاب ليقث يفاث

 لوآلا ليقثلايف ميتم تنذف رضاح يدوملانب ميهارباو دادغب مصتعملا

 ,  هقحاول تحال مجنلام اذا اوده * هقراوط ينيرتعت فيط ٍتنيزل

 نا دنري هن اكو توسلايف ديعتسا ما ئدبساب مصتعملل ميثم تلاقف هديعت نأ ميهارإا اهلا راشاف

 فرصلاف ةاغ ميتمو مهتعملا نساحم ا رضاح ميهاربإ ناك مايادع ناك اءاف هيديعتال اها لاف

 قيرطلا ىلعةفرشماوا ةرظنميف واه اعهش رطو ناديملاب امازن» يف ميمو هلال نيح دعب م هارب

 لواطتفهتاد ىلع وهوةر اهاملا ىلام دَقْبَف ماشه نب ىلع يراو> ىلعه>رطتو توصلا اذه ىنغلا ضو

 رسما نأ لاقت ر) هكر هل تلك دف لاقو هتعرتع ةرظنملا باب برض مثتوضلا ذخخاو

 مهل نك موكلدب هعف دق اااه ناكو هل امهم 3 له ن' ىلع لئثس ناك توهم نا تو

 كلذ نا لاقفاهنمنوماملا سأيو تابح يت > هم قانا اع ىلع صرحا ماطيفنومأملا طل ا اءافدلو

 امحزام مصتعملا سلاح نضع قا متم يأ ر هنأ لابطلا ناماس 500 هلق تح هيلعهيضغل 3 9

 77]*2*2أ]ذ1 ]| ]| 0009090000000“ 59
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 منته ةدتظ ةنبنع
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 تزجح لاق تقولا اذه ىلا 1ر>اام هسفن ودعاي هل لاقءاح اماف ةمتعلا ىلا مالغلا | ًاطبافهيلع رطشب اع ظ

 الا تعك ١ نكل هللا وأ ىنباب تاه لاقف هيدتجا < قَح تفقاوف .ءانع ة نم تدمسف نالاق ينفب باس |

 ريثك رعشإ 6 عقدلاف كنب ريضال تاس انا تنك ناد كن ويح ا

 قئالع زاححلا لها نم عطقت * هنا تنين اعش اولع الو

 قداصالا ليلق ءاندلب ىلا * اهم اعاظيرسح نازالف

 تنااط لاق انرطفا امو 0 فصتنا دق اذهاي هتحوز هل تلاقف ليللا فصن ىللا هيئغي كزي ماف

 رحببلا انه تحوز هل تلاق نحسلا ناك املف رحسلا ىلا:هينشن لزر كلف ءرع ارا نك نإ 1
 ينطعأو هذه يتيح ذخ هنبال لاق حبصا املف هريغ انرودس ناكنا قلاط تنا لاقف انرطفا امو
 كنم دربلا ىلع ,ىوقأ انأو باش انأو خي ره تنأ تباي هل لاف انعام لت الل نر
 ن دمحا انما لاق عكو 20 ) تيبح ام لدس يدنع دربلل اذهكتوص هيل ناي لاق

 لاق لك ايد نأ نب ناماسل يربي زلا يعصف نع يناسشلا دز

 قرافملا بيبلاتانابل يضقتف *# بنيزلعبايحبصلاترظن الهف

 قئادولام اد 0 * يدتغي واين يسع اذا حوري

 قهاش نعرأ ساو ىف نع * ةردضلا لح واه را
+« 

 ا

 َّق' اوالا نيقشاعلا نيد قرش هق رمد م وشن نع اذهلاز ف

 00 مع را نذإو 4 هاتفا دير نكاد

 ةةولع زاجل لها ء عطقت « هنا تنبت ًايهش اواع الو
 ل

 د لياق ا دإب ل نب اهل 1: اعاظارسح ناز الاف

 -- اهرامخا صضعلو ةيمشاملا مي 2 د 1-0

 رغاو قحلا نع تذخأو تنغو ثندانو تاشن اهبو ةرصبلا تادلوم نمةدلومءارفص متم تك

 كل تناك اهنعتذخأام قلعوأ مءلعتو لذبح رخ نمتناكو نينغ كل 3 | نعو هلبق ن ا

 0 نم تناك نينغم لا رباك !نم هاشغن ناكنم اذا ترذزا اف كلذ دس ماشه نب ىلع اهارتشاف

 تيظحو اهلثم نم نسحتس 2 داحس اع نسل رمعلا لوقت تاانذ ايدو ءانغو انو لل

 لاقو ) مهلك ه هدلو 0 2 عبجأ هيراوج لع تمدقو هدرتش ةوطخ هاك نا لع دنع

 هللا دبعيفابفورعملا 0 نب نك قر لاق مهارب نب بح هع 0 مف زيعملا نب هللا دنع

 اهم ماشه نبىلع اهارتشافس ع ةالوم ىك اوملالعمسانب هللا دبع تنب ةنايللا متمتناكلاق يئاشبلا

 فرعو اد تدلومأ ا ا ينكلو ةيقسول تدلوف ةيريرو> كذ ذأ يضومهرد فلا نيرشعب

 دلو ان ءانكو .نرتالا ه1 ىلأب فرعيو نوره هل لاقي انبا هدعب تدلو مث هللا دبع ينأب

 قال رغ هلضوامح فدو 0
 سس مو وس م جت تي 22 22222222 ل ل ا بسم ببورموو وييمو
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 اط لاقف يي ارسشعو ىرت اساعو او ل مساق تنأو

 قئاولا ىدحإ لبق 18 يبن * ةريح ن /”ذاتلقدق يل نذ الف

 000 بديحلاب لا ,و *#* يوتلاطحتب نال دوب يأ

 0001 سلا 111 تلا درج عدوملا كلذ نم تجرم ةقع .اًيرضف ءاج مث لاق
 رك ع 0 ييكدعل || هلا دنع نب ورمي و يهودا ريزعلا دع نإ دمحأ ( ىنرب>أ ) تنام

 ةعدح 0 هنو نع نع لكس 5 و هياعهللا ىلح يب هل ًاسلاح ناكديلولا ن .دلاخ نأ يوري لاق ة ةيش أ

 هحودنع ءاصم هغلا مهأنيقا كات كا ل 0 2 ةلع هلل ىلص هللا كوسَر ند نا لاَقف

 هل مالغب اذاف ا هانمبق مهفاتكصأ هللا انحئف بغي سءشلا نرق داك تح مهانلتاقف حبصلا
 تف هلال لاف هنثك نيب هتضوف حرا هل تأوف موقلا تايرخأ يف بوثذ سوف ىلع بئاوذ
 ةددعق 0 هتذحأ مث < |ذقاو هتيرذأ ةاصع هتسموف تأسأ وأ تنسخ تاللا الا لاقت خرلا هنع

 ةيذج ينب نم ةوسل 0 املا ضعبب ناكاملف ينرب#م ماف هتربختتساو ينملكي ملف هناك م اقاثو
 0 را كوالا روش ل ىلا 1 لع لاق ءامزام تلق دلاخابأ لاقت نوملسلا قوس
 امون يف اهدي هتاوانف كدب ينيلوان اط لاقف ةشيبح ىعدب ةيراح نوفو تاعفف يلاعحأ

 تلاقت 11 ةردلاا دانا 7 شييح ىملسا لاقف 1
 كاش يو

 قل اوخلاب 0 وأ ةلحن * مكتدحوف مكتبلاطنا كتيرا

 قئادولاويرسلاجالدا فاك * قشاع لوني نأ ًاقح كي ملأ
 قئاعصلا يدحا 0 1 #2 ةريح كلهال لها ع تل

 رخل 41و يونلاطحشتنا ليقدوب يِ ا

 قئاركنيع دعب ينيعقارالو * ىنامأ رس تحتم ال قلق

 قماوتلانوكب نأالادولا نع « لغاش ةريشملالانام نايكوس
 21 هر فو تدضوو ةيراخا ت اناف هقنع ترص ةييدقت كك ىلع ءاح املف

 , لوقتو هفشر

 نم نءلشللا كان قلل * اكلاهو اح ورعب ندعم ال

 لسلة ءدقق ه:علاهو احاورمجا ندعتأل
 لذيلا ةرقرق دنع ًاموي زحماو + انقلاب رحشت ليخلا دارطل نف

 هللا يىلسص هللا لوسر لاف اهزد> ىنل هسار ناو تنام ت> تايبالا هذه ددرأو ىكن تلعجو

 يت> ورمع لق ىلع كنوض# كب نوفيطمل اكلم نيعيس ناو دلاخاي يل تعفر دقل ماسو هيلع

 2 زلا ا 0 علا ىحي 59 ن1 5 لاف يديزملا سايعلا نب دمحم ( ينريخا ) هّتلتق

 يمورذمملا بئاسل افا 1 11 ريزلا تنب ةفصاو ءرذنملا نب هللا دع ينثدح لاق راكب

 1 ا هنا هحوف الن غ مهدشاو هللا قاخ قرا ناكو ىهدلا موصإ الاقتم ًادها: زر 07 الحر

 1 7 ا م ب د ا وج سم يي سس يس سس



 2 هزحار لاَقؤ ميلاومأ ا مهو فوه هول ملأ احر ِف مهعم يول 1 2

 هدايز ملام الهك نّيرمَع * هداغب ومهلم انلتق ني * هداعو تردغ ًاشيرت 3 :

 3 نعرلا كيع 2 فوع ب فوعو نافع 35 ناهع 1 ىحداعلا يأ 0 نافع ذئموي نق نمش نا

 وذ ممادخ 1 5 مات شار 0 َتداَو 1 ةريغملا 0 دي ولا ل هكافلاو ةريغملانإ هلل انلاَو فوع نبا

 ف هام ك2 ب كراخخأ يب 1 هللا كينع 0 دلاخ ناكو 5 اولف هل ملف 3 كيع 5 تراخلا؛
6 

 ظ هلوذب بالا نب رارض كلم ىل رات را ءارمسلا
 دلاخ اهءدذ دج نم الكتل ىلا و

 دراب هردص : ملا نم * اهع يهاض | رق هاو د

 دراو قع ةعباتل # اهلثم يف داع دلاخ ولو

 : م رازض لاقو'

 كلم لك اهوا تكل تكور الناتنا عر 0 0 5

 كردعع هيلع مت ىذلا اوكودف مكلاحرب ا دل مع ا

 كرتي رشلا ماوقالا قتي نمو * اومتعح دقام ٍبزرذلا داخأ نأ

 هلوح ها لئاش ىلا شويا م هناع هللا ىلك ةللأ + لودكر تعي 0 حاف مول ناك املف

 ينبىلا ثعلو ىرمضلا ةمما نب ورع لثدلا يب 01 يللا هللا دبع نب ةلدك ةروض 0 --_

 نا كرم نب هللا دبع رهف نب براحو ضرغل ينب لأ تعز 3 را ةعسر ينأ ن شاع دم

 ءاصيمقلا هل لاعب ءاه دلاخ معافاوف ادلاخ ةانم دبع نب صاع ينب ىلا ثعبو لسح نب كلام يف

 || نيعقوتبو ماع نإ سبق ونب مط لاقي مهم موق هلق فاس مهنم ىغش مهلا طقس هربخ ندد
 يبنأا هل لاق ةئيدملا لذدو دلاخ ىلإ | ا يا تبسم نأو موقلا ريح معو ماض نا

 ا لاق كَ اع تازنأ نيكه تانآب هللا وسر ىاب لاق 0 ىلا كاعدام دلاخاي ب هيلع هللأ ىلص

 موق رودس فو ا و مكيدبب اب هللا مهبذعي 00 نع هللا لوق لاق

 م سو ةيلع هللا يلد هللا كوس نأ لاق 0 أ نا ينءاحو معولت ظيغ بهديو نيب

 ةفلح نا د ( 1 0 ( مهادوف وك 6 هيلع هللا ىلد هللا :ل وسو تحل 50 لتاش 0 ءكرمعأت ْ

 قحاسمنب لفون نب كلاادع نع ةئيع نا نابفس اتادح لاق رص ينأ ن دعس: انت د لاق عكو

 ةبرس يف ريو للا لص هللا كوسر ا لاق هما نع ماصع نإ هل لاقي هرم نم لح ْ

 همت نإ ا ) عكو لاق )1 0 وأ ا ان 1 كَ 5 5 نأ انسعاو

 نبأنع لفوت.نب كللال ذيع نع ةتع ن نافتاك 1 لاق يدامرلا راشب نب محارب انثدح لاق

 مالسالا هيلع انضر عف نئاعظ قوسب قش اذا ريسن نحم انف لاق ثيدحلا اذ هبا نع اذه ماضع

 نااعظلا هذه قآل اين وعدف لاق كولتاق ع نم اناق م- نا ىف نوءناص م 2 رعنال وه اذاف

 هذ ه1 لح د احدوه ىتأف هانكرتف

 تلاقف : نئيعلا دان لبق ٠ شد نملسأ لاقو
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 02 يلا للا راف 1و 4 لج كقارت نم اي نك :
 ريسلاو. ةدوملا يف فانعلا ليمج * يوطا 2 ب دعس الق 0

 اه لاقف

 قرط كنك دا 1[ 22 © يسجن بلاط نأ ككرأ
 ق'ادولاويرسلاخالذاف اكن: * قشاع لوني نا 006 1

 لاف هللاو ىلب تلاقف

 قياورلا فلتحلا لف 20 8 هروح نح ذا تلق ذا يل تدالف

 نال بلل طخ فاس 00 طحنا نأ لبق دوب يبا
 ' انع رف داق "تدقق هو تا قدح اهردخ 3 ةيراا تمحيقتف اقنع انيرمضؤو درد> ينأ نبا لاق

 | عديم سلاهللاقي مرقأين نممالغ موقلا َن ه تافأ 0 "كم تنام تح اهسفني عسكتل اهناو تاني

 باد قاارالاف ) ه5 -دلك ع 2 مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلع محتقا يت>

 لاف عئصام د هلع كنا ملسو هياع هللا ىلع هللا ل وسر نا ناسك نب اص قر

 وأ لوألا امأ !«هفعأ هلل لوسراب 3 00 لاا لوط رحال رو ا لجر مث

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ ظ
 0 1 سام 2 5 دلاخ 0 هب لح يبأ ىلو» | 1 وه يناثلا امأو هّتقصو يفبأ ا

 هللا ص 0 ل وسر تعرف 8 1 ةقب اد ينأ و 1 ملاسو 7-2 3و هللا ديع قاطأف 4ةهيع

 ميدي نأ ا قروو لباب هعم ثعبو نينخ َن ٠ عارفا كجعن 2نع هلأ نضر , الع مسورفللا

 له ملط ت تاقؤ مولع تعانق لح اك هلأ ل ماسو هيلع هلل ىلص هللا لو ل عجر مث متادوف |

 هياع 2 نق ل تولع و سلا نم 090 نجلا اذه اوراق نا 0
 تاقف ما اولق عزذلاو عورلا نم ملجد ام ىنثلا اناقدما ككل مط تاقف ما اواق ماسو

 م 7 مايل اممو ملع امم 5 00 هللا لوسر | والحتو ثلاث اولبقت نأ كل لف مط

 لاق .ملا 0 ةلضق تلضفو لكلا "ا يف يح 2 تاعحو رافد لاق |

 0 0 مط هدع انأ يذلاوف لاق م لاق اهول.ةفا ماسو هياع هللا ىلد. هللا لوسر

 : سم تنب 0 تلاقوصلا

 اركاو تدشلا هلعل الو بدصأ نإ و هيلع 0 3

 2: كالاذ مدل مج ما ثقالا 2 أوحلس وقل موقلا لاقم الولو 1
 س2 ةةششسَاسسسٌسس سس 22 سلا سسسساسللللل2لشش 2 22ةلالالال١ل1١1الالاهشل» >-_-97 7 1

 5 ادن * امال طو ى ىمايالا باطخ لالا

 ا
 ا -

 محل

 نءاولق ا رمشع ةعضا را نه ره " ناك هناق ن 'ا.سش رق لا مولتن بيس 5 5 نإ لاق |

 ١ يود 0 مدلا 4 هل م كاش ناكو ةنانك نب 3 . كم ا سا ٍ هأبم 2 اه ىلع و ول قى ا

 ظ 4| ناك هنآل مهف ن 0 ه لدحر مكعم نوكب نأ مم ك1 نك و رّلل | ولاقف صاع وب مهلا تءادعؤ دب دي 0

 ْ ادع وفمهوشتفف نوب ماعلا مهكردأ اوحار أماف م4 وهو 07 وطه 7 هللاو ال |ولاق لحذ مهنادنع



 (؟ة)

 ةنانك نب ةانم دبع نب سماع ينب ىلا ديلولا نب دلاخ كلذ أ ىلع ماسؤ هيلع هللا يلص يبا تعلو

 دقو ءاصر.غلاب ديلولا نب دلاخ محب صو مولتاق الاو و ناف ءالسالا كا مهوعدب نأ 5

 ةداهاللا ىف :ةريقلا نب هكافلا همعو ديلولا نب هك املا هاا اولتق |وناكو اسف ءوعاش 2 1١

 وثب تناكو ملس ونب هعمو دلاخ مهحبصا.لف مدلا(١)ة قع ن ومس ًاسأب ةناتك يف يح دشأ نم اوتاكو
 مهواتق اوناكو ثراخاو ورمجو زرك هتوذاو ديرمشلا نب رخص نب دلاخ نب كلاع مهبلط ملس

 مط لاق ار كلذ مهداز ماس ينب هعم و ,و مويلا كلذ ىف دلاخ مهحبص املف دحاو نطوم ف

 ةعذج لاقف هللاو 5 راقاولزنأو كت >الإس اوقلأف لاق نوءاسم موق نحب 5 اول ايلا دلاخ '

 الواقف لح هلا الا حال || عضو د. ام هللاو مكحالس | اوعضت ال موقاي مرقأ ىف دحأ تراخا ناز

 اولزنت مل نا مكل نامأ إلف ها ل نم او نام لس كل جانال هللاو

 نأ لاق 00 5 تافسو ةقر 5 تك نق رف موقلا هيقب قرقتو , مرسأف يل 9 و

 كلاخ دي قدك مو تيك كا ىللسألا دردح 0 نب هللا دبع نع ا يريخاو ا

 دق ةومهانكردا ىح مهرلا يف انحرذلاق كئاأا ا لاقف ةيتف نم قوس ةدعصم نءظرتا يف انثعبف

 لو وهو اناتاقي لعد هللا 00 اف ق 8 باش ال فئكوو اوضم

 #2 نعنع ءاسن 0 عم 51 3 نإ

 لوشو اناتاه 0 0و هن أك مالغ انيلا جر راس د اننضمو هائاتقؤ البو لط ال

 0-0 5 ناب دأزي د هديل 8 0 ناك 0

 هد ىك ةادغلا قدا »+ هدح ولاحرلانا.ش س

 كوهملك هن هب ول يف ة هه رفص هب 3 ىدو مالع نيف اذاؤ نهانذخأف نءظلا 2 هالك ىد انتاقف

 ليسا ندظلا يف نوكرد لاقوعامو اللد 2 ىف 0 لهاتل لاقف هلتتلل ءامدكو لح ا

 كر

 ا ءاضرب ةيراح هيلا تايق او دب 0 داقن 2-0 شايح يماسأ هنوص 2 يدان توصلا

 لاقنءاللا ةدشو ءادعالا ةرثك ىلع 5 اف تاو تلاه

 ارصع تس 5 و د ارهد مكيلع مالس 1

 1 ةلغيوس ىنم م كاوه * ل ا نتي نولي م نا لاقف |

 < ىلععومدلات باو ىو < يم د نم 0 اذ ا ىلا ناو

 هل تلاقف

 اروزد أاورحف اولا مال حمو مهسو ىدعو موزو رادلا دع 5 مدلا ةقعأو 6

 هلق 0 نم نوط هذهو سوماق هأ هيف مهديااوسءغوأ اهمد اوقعلف

 تهت تاق 87716 14722227227772 م جر جمب 022222 1227 222 هس د وت بج 2م عدد جو م بجحسمج هيب تعتد

 ( عباس ع
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 ' (يتزشسأ )25ل اهأ ا نه مدق هنأ لاَشيو زر< ا هنأ لاش ١ لقت تقية هقو ءناعتسما

 هيدا“ 2 نا نغاسا انثدح اق ينالغلا اي طرا 5 ك8 ا كا اره نسا

 عمجرخ هنأ «اةناعك ةانم دنع نب ضاع نب ع ةمةلع نء هللا دبع ثيدح ن٠ نآك لاق بدن

 | شييحتنب ةشييح اط' لاقي تنب'اط ناكو اهل ةراجخ روت ماتحلا نود.ةعفن مالغ كلذ: عمن وهو ةمأ
 1 وو مووت هتح ةهلع نإ نادم اها رن انلف ةنانك نب كاتم نبا ماع نب دحأ
 روت اه زنم ىلا اهع>ربل ةمقلع نب هللا دع اهانأ ا نيمو اهدنع تثءاف امراح دنع همأ كو

 ايش اهعم ي هه رطع ةادغ يف هما فرسسن او احن اه دادزاف ى ال1 قواد تو دف ةكح

 نوت اشنا
 شيعت ا اني ا طفلا ةبوصا 4 يردال' يلا ”ىتبت يردا امو

 شع صال اهدعب نعامو * اياذهلا قا>ىذلاوةثيح

 لاقف ضرالا نم ةوبرىلع يظب وهاذاف ايام ايش مث هلوق تهركو هنع تافاغتف هم قلك عنف

 تذكلا ولا لوم دياب و * ةيذاك ريغ كه يفر 0 ادا

 ع

 1 فو ع ْق ةشييح لب ال د ةسأرب ى ما ندحا كلتأ :

 رد هرم أما تتاو كلن ٠ لجأ ىهف ل تي 0 اذهو تنام دل تلاقو 0 و

 ا ن الاامهنأ 2 هلا اقف ق طا 53 | او 4 اع / لسا تاققق هل ل 1 قى ْز تلاقو هريخ

 أريد الوءا رع كلم صهدلا ند د 5 ةشدمح ىع تييغاذإ لاقف

 (1)ارغتسم ,ىلقلاو ىضتلا دوقو:. ©: هشحم ريعسا| رخ:ىشحلا "ناك

 لاق كاد ٠ نم : ام رش هلوق م اهقلع م هتقلع 6 ةليسا و ةيراخلا ليك لعحو

 نحأ وهلعاو ىل هش كام ن عماج كدج و ي دج لهةشيبح

 لخلا للا ننال نيد ءارحصل #2 5 ص كد ودب ا نأ لهو

 لح 1 أر 2# كدا قير ن*ىناشا لهو

 وا اهروناف.اهن ضيقا لوقو 1 اهم ام رغ ديزي وهو هركم .ةنغ اهن و.حء> اهر رح اهاها غاب املف

 ل يلا هللا وذ يف ةديحأ 00 هللا كنادشن هل ىلوقف كانأ اذاف ةح تبا ةيدع اهل

 ةحرسلا كديع تسلح نوعمت ممستلا 8 رق اوساحو هندع و نيل وةثام عماش بنر نو كم ىلا

 بد رق مهم فرعق س ولج اهلها ثدَح ل يعملو ع فم 1 اننا 0 هللأ دبع لبا

 ريبص ,الو رثس قبي مل هنأ ىل لع د 00 اولاقام تاق 35

 رحطاو مهحتلا 4هضع ينياسف فك ادب لات نع ا كب و

 ريسقلا يباتغل ىد انمرظنو د أمعمد س |١ ال ءاش ”- 0 5 امو

 نزتم ريغراطشلا م1

 "اشجان يل همن هج دنع مع ع يس ع جو جمر جدع مج جس هدم وع ب بج ب نو وج م ع بولا ووري م ووو يسبمستسما تمس ويم م



 ( س0

 هلاعدف دسلا 1 هانأف ريتخ ني 0 20 هيب نع بيهص نإ دامع نب دمحم 00 >2

 00 هت ل 0 دقو نشات الا نور د د ]يع نا يدح ن 3 ع

 ىريم ديزي نبذاعمنا ىتعلا سي ردا نب دمم ( رك ذو ) هل ءاعدلا هلا تاع دق هنأ هيف ةقرعل ديلا

 هل سعأف نيتديصقب هحدم هبأو تام 4 انآ يفو )١( ديدرلا نوره ةفالخ ىلا شاع د.لا نأ ها

 ابا ءعروت مئاه ابأ بسحأ لاقف ديشر || كلذ غلبف امهفر ف نرد

 0 قحسأ ىن 0 لوح لاق يجاطلا هللا ديع 6 مهارب | امد لاو يل 6 تاع 5 كيو 'لاق راع نبأ

 دادغس هلم هرلايق ديلا ةافو ترصضح لاق رام 3 ريشنلا هدي نع يفريصلا رام 0 ريدشنلا نب رد

 تح كل بهذف لودسرلا لاش هافوو هلاحن مههلعل نيف وكلا نيرازحلا َتمَح ل الوسر هحوو

 كوع هافاوف هناقوو هلاح مههاعل نييفوكل || ىلا 0 ا دق هنأ 0 هونعلو هومتشف نيسومسلا | 1

 نايل ا اموراةلاك دوسال 20 0 اودَس رمدم م هنأو اء 2 رضصحو لاق ا

 تارص ثالثاطاق كلوب اذه ل ادا نين :مؤملا 3 اب لاق 3 < هلق ةيحان ا ظن هيئيع حقو ةقاقأ قافأ

 هلكراص ىتح ههحععو سلو عسل لاو ق ضار قرع هئا.ح يف هللاو ىلحتف لاق ىرخأ دعإ 5 نحب

 ديه رأا ةفالازع 28 كلذو دادغس ةشنلا يف يق هانقدو هزاهح ٍِق ن5 1 يفودو دريلاك |

 دود ةراتكلا هانا تنس وص 2

 قداضولا ليل "يا دلب 2 د اهنلمح م اعلظ ىى رمح ل الاف

 قئاولا ىدحا لقدوت ىرثا ه8 رج نح ذاتلق د[ كد ند
 دق يي رمس> وهنع امدعب أ واهم تل يتلا ليا ىلع ءاعد ىر سدح نا هلوق ليوطلا ند هضو مع ْ

 ركذلاو يرسح و اهرسس وهف هتقان رسح لاقي ةيقب نهف قبب ٍش دولا نهتم غلب ىا نرمسح

 اهزسح اهنمعتأ ناف ث ,دحلا يفو ريس> وهو اةساح ردسبلا كس ءلا باقي 5 ع هلل لاق ريسد

 يشم اذا جررعألاك هيشم يف زوغم د ماع يثعذا ردشب الف هل>ر 1 نأ يش ل علطظلاو 2« ظ

 قئاوللاودعاتتلا ىقاتناودع لاي ونلاو ا لا ها ةيحانلا همالاو دستلا قانلاو م وهف علط لاشو

 لاقيو ريثكل رعشلا نم لوالا:تدبلا بئاوتلاو بئاصملا لثم يعو ةتغن رذختاع نا تلا ثداو آلا

 نسب هللا. 3 هنابادن.معزوةيذج يفب ند 5 ا هلدحرل يناثلا تدلاو ىلدبلا تدل <> ينال أ

 ديل ولا ن  دلاخ هلق يذلا ورم هل لاشي هنأ 6 لدو ةناتك نإ ةأئم دبع ن نص اع 1 ل

 ةالوم مثل راتحملا ندللا 2 ءانعلا أمق ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هه>و يلا هزاك صعل 77 ظ

 ةردانلا كامرا 0 وهو ور#و قحسا ةباور نه رصنلاب لَمر امو ةدالوأ ماو ماشه نب ىلع

 الضال ححمدم ه | ةويش هنن تاموؤ  ةدسللا هنأ تايفوأ !| تاوق نما ؛ ةحفص يف هلثمو )١(

 لصالا ححصم مات نش نأ هعحأرف ثردحاردصوف ةروك ذملا مالسلاهياع 000 ىلع ريمضلا 6

 ظ



0000 
 2 7177727751 ا يظل يي يي

 هنلا يذلا تارشلا تدتف لاس لاح ن6 هلأيف نوللا مت دل رحم وبا جاو ( ليس] كاع )
 قارود ناك هل تك ١ هتناكل_ لاق يدنع ندل لاق كل هلت اتاف هيرنعافلاق هانا مالا ةعا ركل
 جاتحبامب مالكلا نءينأت نا ةغالبلا لاق يه امو لاق ةغالبلا نم اذه سيل ديسلا هل لاقف جتخبيم
 ينغتست كناف كتي بتكن الويع قرود يتئأك بتكأ لاق كلذ فيكو لاقهنع يتغتسيام عدتو هيلا

 زاوهالاب وهو ديسلا ابو ( ليغمسا لاق ) ذيبنلا يملاو لاق ثلذب هل بتكف سعأ مث كحضف هنع
 ىرتك | ىنح اقرجتم ديسلا جرت هب ةنايثلا ةكجرملا ترهظأف توملا ىلع فرشأ "دق ريحت انآ نا
 لوقت, | شناو اهلا ج رو ةئفس

 مهانأ ذا مدت لهأ رشابت
 اند ارشد

 ريشا أو.وط نع 0

 ريك الو ةاملا يف ريغص م

 رردسج مومح مهالومو

 روزو كفا مطوق نكلو

 انن

 نب

 * هسرقأو ىلا بح يوس

 « ينونزحم ايكل ى اولقو
 روزي الو رازي ةلزن_ع * ري وبا كوخا ىبما دقل

 رو | ره الا ناك + "لع يداحلا:ةمسشن تلطو
 را ل د رق هب « ينومر امم "تاك كف
 روع نوف داقفلاب رذؤت * ىنيعزوفحو يعمادمنأك

 + # رد نم رلل ' لَع لوقأ

 لاس هل ءاوللاو ا * ريح نأ تيد

 يتلا يار هنأ نييدلا نع ريس ذواد ينأ نع 6 0 ده ) يورو ( ةليوط و ةدرصق ضو

 هلوق للا 6 هلكت اق مدل ف مو هيلع هللا ىلص

 عقلب ا ةكفاط نإ عل يم ىوالاب ور# م 6

 3 ىلا ىهما ي

 عزفملاو ةياغلا لا 2 | ا ءلعاأتئش ول ١) هل |ولاق

 5 ندحاتسلا 7 ليعمسأو دواد 0 ( مينلعأ هللاو دق لاقو هدب ضن م كم ملوح لاف

 لا تكل قاري ادكعا امهالا لاقمث ساجف برطف يرش ةءاصادقو طساوب هتافو دنعديسلا ارضح

 ينرضحم مل هل دائساب يديزيلا سابعلا نب دمحم ( قرح او ) هع تقفطل [راث تناك ان اكن كلا 1

 لاَقف نخب دقو دع كا رضح ع م ينادح لاق هللأ كا نأ هحرذأ اناو

 انفلا 0 1 0 ليو م يورأ نا نم هلآلا ىلا كر
 اًنْممْؤملا ريما اعد - اك 5 د لعق نهو تااارإ لمف نهو

 0 اند لاق ىرهوذلا زيزعلا دنع نب 9 رخو (١ 0 ةاصح تناكفنف ناك مث

 هودي مف طساوب تا ديسلا نأ ينغلب لاق زوصنلاار هد ينأ ع نع فاالعلا ليذطلا يأ ن عة هس

 ظ ىؤاؤالا ىحي نب دمحم ( ينثدح ) ( بتكلا ضعب يف تدجوو ) فرعا ىدتنع قنحي نال هللاو

 1ر27 077007 تا ها ا ها ا عسا 2 صمم سس م م 7 227-77 ب جيب معو سس ص ع صصص صعد 23-22
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 يندشنأ لاَقف روعذم كب ديزي هآلوع اعدو كلذ ند بضغف عود لا 0 عقل ىلع هورساعف

 هلوق ه هدشنأف مثاه 2 كليو

 اهادش امملع حابرلا ص د اهمافع نيتنمدلى > اصاب

 55 حك د ولا تاه كاف 2 2 عرف ىد

 5 دل رعس# 5 د 3 ينارذو احورت يدحاصاي

 6 تعم اولاقف ن نوبرغ هلا هملع لَقأ عرف املف ا اهايا هديشنا و هةئارلا ةغامدلا يندشنأ لاق غرف اه هاف

 ند ىلعف عمي كتفك رعأال ينا الول هللاو مهما ركأ تاو ينله ريحا لاقف هيلع كانيشع ف

 لاف ل كم ا غابو دك هللأ ل ريغ ىلا أوموق م ا تب رم خأ نيئمؤملا ع

 اديزي 0 001 0 د 2 2 نيهالا لاق اذا

 اديشن وأ كحيدم نم ًاحيدم * مهف تاهف ماركلا ىلاتب رط

 أدوس ني كاكعلا ٠ ند 3 5 هنريضك نمل تيأر

 أدوبم 3 يراصن نيح انأ #١ حادتماب كيد د كار 5

 كم كل دغئاف اعمتحا يدعلاو كل ا نا ا دواد 5 ىورو

 اناحلا للتفا: نم ةييدحلا موي # هب ىصولا لا

 انفصل ل هفك كراش نت هبنآور ملا موي ناد ىدلابو

 8 هال أعنان نر هقك تعنت ل ركل وهلم 0 200 0 3 راق ١ تأ امدح دك ءأأ هللاَقف

 نعد ملكا ديع نأ ء ىنختنلا قحسا (لاقو) يدعلا الا سانلا 0 لوقي مكلذ دعب ديسلا ناكو

 ىلا ةنفس 5 را كو ديدلا 0 تكرم 3 لاق ردا || 2 كما نع جزعالار هد و ع ةيقع

 ديب ياسا عر نامع نه دول أن ' اواحف ها موق انعم اهف نيل دال

 نييوغلا تلا د عا تك | نه تيفش

 نيبنغ ١ انت ول رمل نع اناك * اهنبذللا ت تدخن ىلا ترده ل امعا

 نبا ناكو ىدسالا كاب نيرحب 2 هب ىتاف ر 0 ةيسلا دق زاوهالا انمدق املف ليعمسا لاق

 جرختءوسلا خيشاي هللاقف هفرعي موهمساب فرعي ناكو ةرخآلا ءاشملا دعب كاوس ىنأ دنع يشاجحلا
 ينزمحو ىامحتو ىلع نءاختلو ينم كل تاعفال هللاو هلل !ةو كسا نادح الت قولا اذه يفنارك 37

 لاف هددشنب تا لاق ا 7 لاق

 ردتعم ريغ هنم ىشاحتلا نءاك. *# ان 2# ةماش ند ارذدتعم ناك نم

 2 ل تا نم هئيد يف د مشلح ربغ ءارب ىئاحتلا ناو ع 0 1

 هلوق ل 9

 امادحا هش هيلع َبتغبو # هثيدح هيلع تك اهادحا

 امهاين كآعلا ىلع صق ر ؟ذلايف # دمم بر تعمس ناتللا امهف

 هيلع فلحام عيمج ٍِق كلوق .ن ةدص ل لاقو داو 1 عفن را لاق م لاَ مئاهوبأ لاق

 رممجمج هول 2 2 2 دوت 0 وو و 0 ا ا 7و و و سورس ب و ص مص دج



 م

 لاو نهىهدلا لوط ك:هدع الاف دب مكشده نه ءادر نان د

 لا 0 ذل رولا 06 نادرا 2 لل اح هلا هلع اج اكو

 انس دح لاق يم ) يندح) ". هيدارَص أ 4 ماه تاتع عطن طش لاقو داود سرفو ةمأن ةعلج هيلا ث ثعش

 نام ةس يف باب ىلع ن صاقن 0 ا 2| م ا 51 لاق مقرا نب ناماس نع نييرصنلا ضع نع يناركلا

 حج ريف عمج هنأ 0 ْق ةماقلا موي مسو هيلع هللا كَ هللا لوسر نزوي لوش وهو ءالعلا ن . 1

 نايفس ىنا ىلع ليقاف حج ريق م نزوذف نالش قع م حج ريف 6 نزوشذ نال ينوب مل 5

 عا قدح 0 لضفلا ُُق هع ع حج ريل 0 هلع هللأ ىلص هللا لوسر 3 يرع 0 لاف

 رزوو اهرزو هيلع ناك هدح 8 لمعف ةئيس يك نس ند م نذذل م 2 ىءانلا 22 3 آلا 2

 جرعالا رفعح 5 (لاقو)هس الا موقلا 0 ا قع ماق ىَدم حا هيا>ا ف لاق غم 5

 لع لاو ملاس ن هيقعو انا داووعسم نإ رصل كرم ند تدر - لاق رحاسلا نب لب 1 ىنادح

 أسما ع هغ افلا نب ير نب ور 0 5| ادفلا تذبانتنقل ناهز م ف قةراكس 1

 دحاو 08 أو شمع ا ْش نه 4 اهدنكاو 8 ءاع بطاخيو تلا اهةقاوق ة هححصف ءاَض 6 ةزرب

 دسلالاقف هيحاص اميه

 عورالانيطساقو 8-5 أن نم

 اوعمسي تاهلاقو نيمالا لو>

 اوعدصتو اوقرشو مهم انش اوروظا ريمي ينا راذح الول

 أو ريصافاب ريصدقلاف ا وع زال

# 

2 

 د

 عقصم بيطخ انيحاصب مكنم * ةيورع لك موي لازي الذا
 0 ليخب هلم مهلا يف 4 ماس 3 3 حتا

 علوم رش لكب ىتشلا نا * ًاقلاخ طخسو ًاقولخم رسل

 00| | عدا نك نلل  ك تر .كاقو. ةنسمف ةنسع لحاف قد يس وا ايس ذل
 ل نسل عاق دن شماو كتباد ىلغهلمحاو هجر > أف كباحأ اذاف مشاهوبأ م 3 لقو نيدللا

 01 و هعم دخن لكل قاطي نا دعب الا جور املا هجن ملو 1 ينأف 5 لعفف هب

 ةفالح ىلع ردش أثك اف الما مهم دحاو لك 1 مهجر 5 لّشمل يذلا هلل دمحلا لاقف ه رخل

 ككاو ةلدللا كالث يف دخلا نم دبا قاكذرم لك لب تواةلس لك يضف نال كاش 2 نحنا لاك

 ءرخام تبرتكتو قاديفلا انباحأ ضد تينأو اننا رف انيلعتمدق لاقو هناساب هلوات ريب ينأ لا

 ةللنع دع ماقأو هلمحو ةيكس ا ريو أل 7 هلاكلذ نم رذتعاف يرجام ىرجح يتح كياغ

 هؤاح مح ” «بقلطأف م تالي ري ىنأىلع أومدق روخدل هاا لع ند ةعامج نأ ينأ ىنادحو را او

 سبب ببي حبحبس ببي بى ب سل يبس ا ا_يا ل سس سس ا ساس عبس



0 140 ) 
 0 2 2 2 ا 2 يي ل تت تت تت

 عقوف هل رفحو ًايشع جرخأف راوس تامو كلذ نع هايإ روصنملا ىهنل هتايح يف هئاجم ىلع ديسلا
 نب بريح نب دابع توم بقع تاف:ةوادع م نيبو دزالا نيب ناكو 7-7-5 عضوم يف رذحلا

 77 مك نيبو م امل دزالا حناوت ىلا اهذو ًادابع | مىتر ةديصق يف راوس ديسلا احهف بايملا

 الوأو اهب ني راوح راح ند يرد ةوادعلا
 رانا ىلا ارح اعلظء راد نم -* راو ناح دانا دك

 راعلاو يزل مظعب تضذمدنذ * اهاكه ناكاحور هللا سدقال

 راذقا نيب تناك يف همسحو # ةبذعم توهرب رد َّح

 رادقع ير ةاكحأو هيف #* ةيحعم نجح رلا نم تأ دقل

 يرابلا قلاخعا هارب يح رشاب * هتاهب نمحر لا نم كيلعبهذاف

 01 نانيش انثدج لاق لاقيلا دمت نب.ىلع يتندح لاق ىرهوجلا يرعلا دبعز دما (ق رشا ١
 مد اني ناكو ملد ذأ ناكو يراعدسلا ناك لاق درالا تاذاش نم -- ةضوعب بقل ناكو ينارألا

 0 نم دنا ناكو ةقلخلا جنم نيتفشلاو فنالا ظيلغ مدأ هلثم يش مف ي 11 نايتف نم اناتف

 1 ديسال ِي هلا لوهو نيتفشلاو فنالا ىجز تأ ديسلا هل لوقف ناحزامب اناكو نيطبا سانلا

 ديسلا لاقف نيطبالاو نوللا يجز
 احسقلا اذ كفنا و ءرئاشم < تنير هات ' وي هك نا

 احوضف ىسما اكلاح 1 #* هم ىطنأ ف ةطخ ؟تناكاو

 اعرلا عيبلا ا كه .* ىلعبإ كيتلدايم يف كل لهفذ

 ا يطبإو * انأ نايتفلا حبقأ كلناف
 هفلت ًاودلام ثروف هل انسأ فاخو ا 0 ءوملجر اثم كالم لاقناسش ىن ا دح لاق 00 2

 نم ناكو دسللا لع عمتجاو ليل ىمشت أع جوز دقو ووللاو داسفلا لعل سفاو تارا

 ا:كوهو ةفارشا لغولدع نلدساكو | 5 دان هذع قفنأو هنع ريصيال يتفلا ناكو سانلا فراغأ
 اف لاق ام ناكو دسلا اهاحهف ا كنع نغي لف ترقتفا دق كب ينأك هل

 0 يدعأ نهةوادعلا نم * قنح يديفىليا تيلاب لوقأ

 اف ا,موب يدهدتف ةوه ىف * اهردحم م نعر قوف اهب ولع

 امداوا نم تجحاهف حايرلاههف * تفصعدق ر حبلا رامتيفاهيلوا

 اهيداه هيداهيلا امم دشدق * ىسمرفىلاامو تيد دق ااعلوا

 امعان توملادعإ موقلا ينأدقو * اعز هرضح نها يح

 اركاب نبع الإ هللا ا * هعمادم تفح الق اهاكب نش

 ىختلادمم نب قحسا ينثدح لاق هيورهم نب مماقلا نب دمحم ىنثدح لاق ىلعنب نسحلا 0

 را ةسانك نا دمحم نخ نالسكلا ةريكلا ن قلن نسا اند الإق هس ل

 لاقف ديلا هيلا يتكف ايندع ءادر ديسلا ىلا ةفوكلا ةالو ضعب
 م تت لا ا ا ل ل آأآآ  تأتآ
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 ل قلل ل كاف وما لك لس اطو + كنس نبل نم لستتو كلها الع ةوادحلا يسن
 فحاص هللا بتكو ملاس نب ةبقع رظنني 1و الح يتفلا بثوف كعضي يتح اذب كنع نينمؤملا ل

 00 ا ل نادل( قرح رقسلا ةراخلا تجرح قع وكر دنع ىرج اهب هريخ
 ىلع نب نسحلا نع ىليدلا كلام نب ةيقع نع يضل دم نإ قحسأ نع ىلا مساقلا نبا اندح

 ءاحف دسلا انرك اذتف ءالعلا نب 58 يار ا لا يلؤدلا دوسالا نأ نب برح نإ

 لاقف مايقلا مث مشاه ا انأاب انلقف وف ةعاس لخللاو عد زلآ 13 ف ءانمح و كف

 د | لسفل هلا دال هك ردحم لطاناك ل نا

 در كد شاحب كلذ هيلو »+ ه.صوو دمحال هف علا

 هدادم ريغل هقراشي 8 د ها وم ىسني ىذلا نا

 هل ناكو اعالوتب فدا | كاد م راو راوهألا.م دق دم لا نأ يجخانلا ناماس بأ ىورو

 5 ناكو رج أ هدشني ديساا رعش طفي روعذم نب ديزي هل لاقي ىلوم ريب يال ناكو اد ظ

 فرصنا 0 املف مهدنع برشو م لزنف زاوهالاب هباو> | نم موق ا ع عسبشلب 2 ظ

 ا لحل روعدم7 ناك 1 ىلإ ١ تو تاسألا هده. هدغ نم: تتكف نش نيشعلا هدخال

 هذه عمسأ لاق كلذ امو لاق هب كل ماوق الام ككسع بحاص كيلع ىنج دق لاقو ريم يبا

 كوشي دعنا سحلا نم لع 501 تك تايبالا

 عمس ال نم بدت كو لاساو 79 علب سمأي ايهحو رايدلاب فق

 عقولا ءااو عاوضلا الا * اهو سيلو تلخ رايدلا نا

 عوربو بابرلاو ةزننعو لمح
 عبدأ ةباص || ند 3

 يدلاك ناوااهب نوكتدقلو

 اهلثم ىف ير 0 روخ

 عمجام كي حاص صهدلاو عمجو فل 5 كاسعل نبرعف

 عفشف هدنع عفشتو هيف ةحاحم تقطن اذاكاوه يْؤَن

 عيسى نم هدنع كن و هنم

3 

# 

237 

37 

 عقنتو ةيف رضت ريمالا دنع * لرثع تلزن دق كناف لساف

03 

 ها هوم كرفط لذا يدلل لف

 ا يفتح ىذلا يل به »+

 علضالااهياعتيوطدقردصلايف * ةبحب دم لا
 عرزلام د_صاح كنا هيدبو

 بحاصل لاف ىذاقلا راوس دنع ةداهشل يعد د. انآ رحاسلا نبا ( ى>و ) ديعسل ءانغلا اذه يف

 هدنع رضحام 5 راوس دنع اهتماقاب هيلاطو اهنم امحاص هقعي ف راوس دنعةداهكلا نم هينفعاىوعدلا

 2 ينا هل لاةف يدنع ةداهثلا ىلع مدقت يف كتف ردم عم 520 رعأو كف ىعأم لأهل اق دهشو

 اميقنا الدعالو افرسصكل ٍهللالبقي الفاهتقأ ناف ينءلبشي . قلاع كدنعيتداهشتيدتفادقاوههارك ا

 ًاديدش اع ظاتغاو ع يف هيلا روصاملا هب مدقت امل يش ىلع هل راوس ردش ملو هدنع نم ماقو

 ردقب لف ايف تام ىتلا هتلعلتعا راوس نا مث نينا نيب ذئموي ضي لف هساحم نه فرصناو
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 ادنغي نا مف ىلوأو ق-أ *. مهدوقدص لعيحاب أ رمأن او
 ا و ناصتيك كتمانالا و * ةلظ ملا ل ا>اعرت> اف تئشناف

 ريمالا هس 1 ءوسلا نم هللا كذاعأ هرشش نم كذعأ لاقف.ةمتع ىلا لالخلا 5 م ا ضع م

 م 2 سعب هش رط يف عمتجا هنآ ( ه2 يح امو ) اهدع هل ضرع ال نأ ىلع تاعف دق لاق '

 ةجراخ ما حاكن 1 قل راطلا زلط .لع نو كب عزز ذإ كو تلاقو اع أف ةيضابأ

 ٍ اقف اننا نف كلذ ىلعو: اذه يف ر امن تلاقو تكحضتساف دوهشو يلو 0

 0 نم نذلا ةورد ىف ««دلخر ىلا كوه ىتلقفلا لإ

 * :اهازانم يف عالك وذ ام كود

 نمزلا تفلاس يف مهو اه تدعز * ناذا: :نيدعرك الا درا ةرزلاو
 ينطومماطوانمسحرلايفويراد * وم رادف ينع مهعرك تناب

 (١)ن دع يف زءال لزنم ىلو اهنم * طسو لزم جحاب نالزن» ىل
 نحيل ىداوا رانلا ةك نم * هب ةايحلا 7 0 ءالولا مث

 نزيوذو نادمحمو نيعروذو

 لاقف ناعمت# كف: 4 .تانأو 0 ةععو ناع ادِه و ًُ نس ه0 دق تلاقف

 اع اذا ميوزملا س لفأ ت تااق أيهدم ا م 0 0 0 00 ودعا ف تن نسي

 ةعجانا لاق يام تأااق ىرذ أ كم اع ضعأ اناؤ لاق رومألا تايف 22 تروظو رو ا كم دكا

 هللا ناف 3 اىالا كلعا نا رقلاب ىرفكت نأ هللاب كذيعأ لاق ايزلا 00 كلل تااق ا م 0 ىلإ

 -و»

 ؤ

 ند هب ملص دز مف م ع حانج ل ا ارو نهروحا ن 21 حمم هب م ا ف لاق لح>و 0

 | هعمتق رمصناف تاعف دق لاق سابق بحاص تن 5 نا كدلقأو هللا ريخعتسلا الأ تااقف ةضي رفلا دعب

 00 رفاك تت اولاقو لتقلاب اهودعوتف اهم أ 2 اولا ند اهلهأ غا أب و اهع ام كك ردم تايو

 | اقرتفا يتح هلداوتو ةعتملا نم ليبسلا هذه ىلع هيلا ٍفاتخم ةرم تي ا 0 ملو كلذ

 | انعمو ماس نب ةيقع با 0 عم تنك لاق ناي 00 ( ةريخملا نب ىلع نب نحلا لاقو )

 ردخا دشلاا نس ردر لع تإ ناك 0 ا 4 0 و هرظنتت ىلع نب ناملسل نبا

 لوقي يذلا هللاو سانلا

 انافع نس نانعَو هانم # مدق ىلع ىشع ن٠ ريخ دمح

 لوق. يذلا ةئم هللاو رعشأ لاقو ديساا سثاوف

 أدان وأ ندلا 2 هنأ ناك نه * هم ا قا م 3

 ادام.مو الوق اند يا اهماحأو ل اههلعأ 0

 اداسح رارالل قات 1 كاد # ندحابأ اوداعإ ن ناف كوقدتمي نأ

 كفاس نم باثتو كفرشمدهكار !كقلم فرشات فلاحا م ىقفاب لاقذ ىمشاطا ىلع لبقأ من

 )”  الاغاقن  عباس (
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 ىلا انهه-نم ةصقلاب.راوس عم ريد دحم انربخأو يلقوتلا رامع نب هللا دبع. نب دحأ اهدشنأ
 ايف لاقو اه

 ةالولا ريخاي روصنماي هللا نيمأاي :

 ةاضقلارش نههللادنعنبراوس.نا

 تاوم ريع كل“ لج .نئن

 تارك نم 100 هدد

 تانركشللب هفذاقلاو هللا لوسرل

 تارجملا ءارو نم يدانيناكنهنإ أو

 تانه لها اننا انيلا جرا ةانهاي

 تاق زلاب بصي مر نمو ح حدملا اح دم

 تاقراطلارم هللا ل 4 ةفكاف

 لاف هرب اف لءفف ا 4م هيلا ريدا نأ ١ 5 ةعدح يبأ ىلا راوس هاكشف

 رذعأ م | ال هوذا #١ ربنعلا يفب نعد تدب مس ©

 ردعقا اهاعف يف مؤالا ىلع * اهساعو ىسفنلا < ىلقف

 رينعلا يف نم لجر ىلا * 1 رذتعبا
 ردح> يبا تْنب ا # ىلا زر د فراس لأ دوب '

 زكي ةلالشملا لحال نه« -وضفارلا ك معز نع نحو

 رفعح يبأ ىلا هاكشف هعطقيل ةقرمس هياغ نودوشي ةعامج دعا ل راو نا كتدسلا غلبو (لاق.)

 يورو تام يت> ءوسب هل 0 ال مكمل نع كتازنع دق هللاقو راوس اعدف

 0 وا هايل ملاس نب هبقع ىلع لخد 5 1 لالخلا انآ نا ىلا عب يان هللا دنع

 اق امالجحر اطل د لا ال ال لاك 5 و ةريشعلا خيش لالحلا بأ ناكو ةز :كاحم هل

 امو ةعدقلا ةدوأأو 1 ىلع الا 5 الو كاذ ت.ءاعام ةيقع 7 لاقذ رمغو ركب 9 يا تس

 هرشلالخلا 7 هل لاق همم ءاعرو مهةح انمزأي موق ةالاو٠ نم هيلع 7 عم 100 هن

 كعمتسا كف َلاَمَف ضفرلا نم هيلا نال داع هن ءأزن ف رع حو و ركب 51 حد نا اقداص ناك نا

 ديسلا لاف لعف ءاش ناف
 8 للا ريدنلا موي ءدهع الو 8# دمحتانسوظفحأ ملاثأ اذا

 ادوهنتو ىتاا دعب نم رصنت * ىدطإةلالضاا يرش نك يناف
 ادجال ٠٠ نه هللا يف د رول « :.اعاذ :قدعوا متو يل امو

 ماع ةالصلاب ينالص 3

 م ماع هلسا : نأ ةلماك

 اديس حاصاي تنم سامر هدلا يدم * يلرصنو يحض دك دو هت -اذب

 اديقنا نادم الس تيسلو «٠
 ادد رك اير ملط مادو #

 أ هر دوه ا روتر ا ا ب اج ملا هج بجو حو محم هس ب جما داعب تعم مح ست يجب مج بسمو بمس وس ع جوع ممل م
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 : 1 سمسم :
 | : ا

 ادحاس ناك 2 و هيلغ هللا ىلذ ينلا نا ثدحي اندحم دسلا عمس لاق ةصسق نب متاح اة لا

 هيلعهللا ىلص يبنلا لاقف 6 ءلعم يمطملا من ذ هنع هللا يضر ره لاقف هرهظ ىلع نيسحلاو نسحلا ا

 0 يفلاةف هروفن ه4 كم ل فرصناف ع نان معن و مو

 نايعلي ة زدعح اساح دقو 37 ل نس 0

 ناكملا كاذب هيدل اناكو * 0 2 اهادفف

 نابكحرلاو ةيطملا ممنف * هاقتاع ا.هثو احارف

 ناصحال ةرهطم ناصح #* ةرب ا.همأ نادلاو

 نادلاولاو نادياولا معنف # بلاط يبا نب ااممصخشو

 نايعلا دعب ةريعب لأ هو د نيقيلادعب كلا ئعواو

 ناتلصخلا م رمعل تسئيف * اهيف اجحات الف لالض

 نا.ج ملا دعا اه «ناهعو © 7 مامأ 0 6

 نامل و د أ لل ُُق 0 0

 نع دهم يمد لاق يرهؤملا زيزعلا دع نب دحأ انربخأ لاق رحاسلا ن ليعمسا ( 3
 لاق وره نب ديه و اودع نادع ن مهار ا[ىئدحل ىو ىأ ينثدح لاق هنا

 قهو رسمك وهو روصلا رفح يبأ نخاف اناح تنك لق تلطلا د ترطيب

 ديسلاو هدنع سلاح ةرصبلا ىذاق يزتعلا هللا دنع نب راوسو ةرسصبلا ةا>د ىلع ةعاج عم دعاق

 هلو دشنب هيدب نيب دمحم نإ

 نيدالو امدلل كلما ؟ اطعأ * هبشل أي يل ل ل

 نيصلابحاص مكيلا داعي يتح * هل لاوز ال اكلم للا ؟اطعأ

 نوه طاسوبغللزلا حا #*# همر 0 طابحاصو

 م دودسلو ًاظيغ دبرتب راوس هو 0 0 هدشنب اع ارورمسس كذب روصنملاو

 لحرلا [ديه من لاق ىف كبار أ كلام روصاملا هل لاف قريو يرخالاب هيدب يدحا كلديو

 ريخأ ملاوي نيذلا نو هش يف ام كقدصام نيئمؤما ريما هللاو هباق يف سلام هناساب كيطعي

 + |ادل لاقف ةن صالخاو ةبحم قدص الا هئم تفرع امو انياوو انعاش اذه الهم روصنملا لاقف

 7 رود تلا امه ب تنتفاف هيلع يوبأ تدحو اهو دحالا مكضغ تامحام هللاو نينمؤملأ ريم 7

 نيذلاو ًاهدق هلوسرو هللا ءادعا ءولهأو اه كلو لات تقدص هل لاكن ؟ودع مانا تالا 5

 هرثك ١ نارقلا نا 3 مهف تلزنف تارجللا ارو نه ملسو هيلع هللا ىلص هللا نير

 اطوأ تلا هتديصق دسلا لاقف ليوط باطخ امهسب يرحو نولقةعال |

 تاش>وملا يناغلاب عمارأو حاصاي انب مث .:

 مو وسلا طك ل 21110171 007000712272722 ا م صا سس ل سس سسم
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 نيم ال يأ كفلا ناك لاق ىئئادملا نع يسودسلا هللا دع نب ىلع ينثدح ةريغملا 31 ىلع لاقو

 تاذ جرخف ارعش يناعملا كلت ىف لوديو هدنع نم جرو هنع هللا يضر ىلع لئاضف هنع ستكف

 رشعمأي لاق مث ةسانكلاب ٠ فقوق هيلع خو سرف ىلع هل دفو ةقوكلا ءارخأ: نسحإ دع نه موب

 للع امو اذه ي.ءرف هتيطعا | رعش اههف لقأ ملا ماا نب لفل لمح طل يفءاح نم د
 يملاعت 50 ىبأ 0ع نينمْؤملا ا ل لاقو مم خو ءانآ ىد مهدشنيو هنود اولمحف ١

 ا "ىلا ار ِ هيفخ ديا سياف فكلا لمدلا نا دو هباس سدلف بوك رلاىلع مر هع

 ا رج لذدف باسنأو دوسأ 4مم طقةسف هاقلأ مل هب ؛ قاشع ءامسلا ن ل باَقَع ضقشاف نك

 لاق مث ةنه ركفف ايش كلذ يف لاق نكي ملو لاق فخلا هنع هللا يضر. ىلع

 بابحالو ني ملا يبأ فل # باجعلا تحال موقايالأ

 بانت هئم هلحر شهنل # هيف باسناو هل افخ يلا

 تاكل خ17 121 )6 + تاتع هل ءامبلا نم رك
 باحسلانودنمضراللهب * ي وهأ مث قا هب راطف
 باب حري مل رّقعلا ديعب # هيف باسناف هل رحح ىلا

 باعلوذ قرزأباتلاديدح *صيصيوذادوسأهجولاهيرك
 بايشلا دعب ةماهس عيش #* ىلع نسح ىلأ نع عفودو

 , كلذ دعب اهيشت لع>و ىضمو هسرف كرح مْ

 ىناصتللو بيشملا ىخال امو * بابرلاو ئميلس ىلا تويص
 فقو لاق دروتسم نب دج وح ّ هللا دع ينادح لاق ديعسسا نإ كيف نب كش نب دا

 قاب رك ذو رائيد هلف ارعش اف تاقام بلاط نب ىلعل ةليضفب نان نم اقف ةقركلا امونك نا

 ءربخب ينئدحف .هنع هللا يضر بلاط يلأ نب ىلع فخ ىلع ضنا ىذلا باقعلا اماف ثيردحلا
 اوبا انثدح لاق حب ن أ ىلع نب رفعخ ىنثدح لاق يئادوطا دعس نيد ديح نب دهم نب دق

 ىمر تااطوما نب ىلعماق لاق ىدارملا نقلا نأ ن ع يووطلا دواد ىنانع يدومسملا نمحرلا دبع

 تقلد لا باقع تضّشا هايل داع الف ىجفأ هيف باسناف هفخ عز مش ةالصلل رهطتق هنع هللا

 نب دمح | هب ( ينادح )سو هياع هللا لص لوسرل اذهل ثهيور دقو هنم يعفالا جرخف هتقلأ مْ هب

 انثدح لاق تلصلا نب دمحم انادح لاق ةمّقع نب دسع نب دمحم ينادح لاق يعش دمحم نب د#

 دارا اذا سو هيلع هللا يلص يبنلا ناك لاق سايعنب ا نع ةيداع نءديعس يأ نع ىلع نب نايح |

 لاس دوسأ هنم طقسف هعفرف ىلدب دق باع اذاف هفذ عز نوح ءارسأل تح د_ءاس ةجاح

 رش نمو هنطب ىلع يثعام رش نم كب ذوعا ينا مهللا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا ناكف ظ

 اثدحو ديمس وبا لاق سنالاو نا رش نمو عبرا ىلع يشميام رمش نمو هيلجر ىلع ىثميام |

 فر رطنب دعس نع ىلع نب نانح انمد> لاق دعس نب نامعءاسدح لاق يدشارلا ليعامسأ نب دمم

 اللا مح انتا )ل ا ذ] ءرعلا دبع نب دا( يزيح ) هلتم ناع نبا نع ةعركع نع
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 0 وخأ ملز * مكل سيلج كاذ ركناف

 ركز ا أ رو ا تحب ينال

 ركباو وول كدورشت ه8 ايام ادع 7 ورح

 نب ندا جلا ) هناا و دسلا ةيح اومرلو لجولا كد امج ايلشم هنو 0 5
 اي ىضاقلا راوسىلا مدقت دادإ قباس نب يدهم انثدحلاق ينالغلا اب 1 ندم امدح لاق لع

 0 7 اليد كو اوس ع مدارس 0 لنور 0 ناك ده نس
 ا تنذ ند هللأ را لاق ىلب لاق دي فورد ما تنلأ لاقف دوف را راوس ىلا م دش املق هفعب

 لوش .اهف ةعقر راؤس ىلا 0 هساحا نم ادن ماقف كب ير قم ىدنع ةداهشلا ىلع هب

 ةاضقلا رشن نم هللا دنع نراوس نإ

 دش هقسف سلا كرار تكم وح وعر روصتلا نهج اياد صو هلل عسل اا
 هدشنأف هنلا

 رانلا ةحوب# نم ةمايقلا موي #* هتعاطن يحب يذلا مامالل لق
 راوس مكح يف بد نم ريخاب * ةحلاص هللا كازح نيعتست ال

 رابج ريكلا مظع بويعلا مح *فاص ىذىأرلا ثيخحنعتسنال
 راصبا طل كا ال # هريحم نم هيدل موصل يحضت

 راعلا عئايلا نيعناكهءيض نم * هل تءف را 02 ارم

 قدر رفا ةد 0 ثيحةيواعم نب سايإ ربخ كغاب امأ لاقو مست روصتملا هآر املفراوس لخدو
 نب قحسا لاقو هةيلئاعع ديفا 0 5 هباساو ديسال ضي رعتلل كدر اق دوبعلا قدا

 لذيد لاق ىريشبا هللا دنع نبا دمحم ينادح لاق, ىرفخيلا دمع نب هللا دبع ينبدح ىخللا دمحم |

 لوقي ًاشنأف نورهو ىسوم هينبال عباب امل يدهملا ىلع ديسلا
 مزال اه. تاب ىدق نما ,حاسلا كعمد رحم لايام

 مساقلا يبا نملاو لضفلاىذ ىطصملا دب يدنع مهيلوأ

 ملاعلا ىلع ركشلا اهواز * ةدومم .ءاسضي هاف

 رفعح ىلا ظفح اهؤازح

 هنبان يدلل ةعاطو
 يضت رملا عبارلا د.شرالو

 ةدودعم نوسح م لم

 مهريغ اوقب ام 0 ل

 0 كل اقدر

 نا

3# 

 د

 د

 د

+ 

2 

 نإ

7 

 آن

 د

 ماقلاو نمحرلا ةفيلخ
 مزاحلاةبرالا ىذ ىلع ىسوه

 1 زاللا هقح نم ص رق

 0 دسالا فنا معرب

 1 اخ

 محن

 ند ةماآلا هذه قف

 مي 0



 ا زال مولا و كارلا دا زر الا قا ا

 3 لوسر هللا تفتلا ذا 0 ل 1 1 و يوما و 0 هيلا ترظنف ضيب بارت هيلع سلاح لحر همادقو مونلافف اسو

 ”داغام اهلك اهايأ هدشناف * علب سم ىوللا يف ورم م ال * كلوقيندعنا ديسايلاقف 0 ءاع 00

 ءاشنالا ءيدر ةناخل ىسوم نبديز ناكو ليعمسا وبا لاق مولا ىف اهلكهنع اهظفح ادحاو اتيب اهم

 نءهتياور يفحارلا نيدواد نب دءحم ناكو ندحلبملو ايف عتمتيم ةديصقلا هذه هدشنا اذا ناكف |[

 ليضف' نع ءيمثرطا ليعمسا ن را نوال دع نب نعنرا دبع ( ينثدح) ىمخللا قحسا

 ناَقِف دسلا هك كدع :| الإ دل تاقمأ ديز همس نع ا دمه نب رفعح ىلع تلخد لاق تاع

 !ملوقي 2ك مص 0 دعنا

 ارأ كلاه اهنف سمح * مليار ثعبا مويدسانلاف 2

 اظفملا ةمالا يرماسو # م6 وعر ذو لحعلا اهدئاق 0

 0 أ مكل كح 2 وبما #3 6 هند ند قرامو
 ١ اها <ريمشلا هناك * ةهجو . اهدئاك :ةبارو

 تاع>تلقف هللا هر لاقف كالا اقف رعشلا اذه لئاق ع نملاقف رو:سلا ءارو نم [ 0

 ىلع بح نإ يلع لآل هرفذي نأ هللا ىلع بنذ 0 ن1 فريش هتكأز ينا كادف

 و للا نب. ىلع نعءانيعا ين نع 0س ىلا فل لا

 مدق هل ت تلز نا لاقو هيلع مح رتف ديسلا دك ديدن دم نب رفعج .نع هن ا ني

 لاق هبا نع قر لوتس نودع 70-1 :.هاشنا تاك م تحس ) قرخالا تّدد دقف

 ماق املف كلذ ىلع هلهابو ىلع ليضفت ف ا هأر اه زاوهالا ىلا هن ىف ىلا د ا رابعا

 0 لا هللاو قرسغ نوحالملا حاصفهقرغف ديسلا هعفدق ةئيفسلا فرح ىلع لوبيل لحرلا ماق ليالا

 دربملا ديزي نب دم ينثدح لاق شفخالا ناماس نب. ىل ع0 ىلهاب هناف هوعد ديسلا لاقف

 لاَقؤ كاما محو | ره دش 0 موق لآ 0 دسلا يلح لاق ئووللا ينثدح لاق

 ركلاو ءاقلا ناو دخلا ناب # :تذا نمت حام هلل عيض دق

 ريشبلل ماعتالا عمتست فيكو * هب ل كرفت ىلا توكل ال

 رجشااوءاملا نيب عدافضلا تاق * اوقظن ناذسنا اوتكسام ل 0

 دمحم نب قحسا انيدجت كاف يؤ مساقلا 0 ا ل يوحتنلا زفمح نب دمحم ( 5-55 أ

 انامضيإو انللا فاتح دنعلا ناك لاق نيصحلانبا نا دمح نب ديوس نع عيبرلا نب دمج نع يبخنلا

 الاف اذه أ وسلاح الق ناطلسلا دنع ردقو 0 مكل لاقو لحر هفلختف موي تاذ اندنع نم ماقف

 هيلا بتكف دنسلا كلذ غايف فاسلا مشو را برششب روهشم

 00000 د لع » نمل نا ضو كا ننس
 رفوالا كيدصت نه زل # ةبرم * ادغ هنم قد ناف

 ريش نعّزُإ يذلا ترك ذ ىنأ ىوس بنذ يلاف

 روسقلا نم زاما.رارف .# الا يل ات



 م

 ًايرخ اهقاس امد ناكر # بلكي تسمو

 8 كلا تح را دقف * الع نحس انا سل يس

 دمحم نب ق>سا ع 1 ىزما مساقلا نبدا انثدح لاق يودناا رفعح نب دمحم ( ا ٌْ ١

 ىعمو ىعبضلا ناماس نب رفعج ىلع تلخد لاق ىلهابلا نسحلا نب مهاربا ىنثدح لاق ىمختلا /

 مل هياع هر 6 نت دعما نيس دهام ريك ناكو - ةىعأ مل موق هدساعو اه 'ءهلأسأل ل تيداحأ

 | مه دش هتعمسف 1

 ءامومتي رتبت | ضودك نم < اهلك عج انسلا دل
 ( ينثدح ) ىريا د.سلا اولاق رعشلا اذه لوم نم هدنع اوناك نيذلل تاقف ماقف ريخ هءاح 3

 يئادشلا ورم 5 رع نيسللا نها ديع نع دعس 1 نب هللا دبع انمدح لاق يناركلاو ىمع

 (نكسلاناةسأ اوس 0 نيسحلا هب ينربخأو ناوفص نب ثرحلا نع
 ةياحلا عمسو سايعلا نب مالا 00 هل فز ريبز لا ند ا ترف زاوهألاب

 لاق اه ريذحاف اهع لأسف

 هبق اهلاحر قوفو ل لع فر انت

 هنمكلا نم مارخلا لع * ىذلا تانب نم ةيريبز

 هجحولا امو اعمتحا الف # دحام كلل» ىلا فز“

 ىعفا اهتشهنف ءالخلال ةبرح ىلا اهقيرط ىف تلخدف هيف لاقف رحاسلا نب ليعمسا ربخلا اذه يور

 0 لاق رامع نهللا دع ندع ( ينثدح ) يفوعد 9 لوقي ديسلا ناكف تناك ا

 ليغمسا نب هللا دبع نب نيشحلا نب هللا دنع نب ده وهوا يرفمخلا يلاط ينأ ن نع ليئارس |

 حو ز> بايت هيلعوديسلا ممف جرخو نوقستس ةرصبلا لها لاق كك نر لاق 0

 ا هف رطم رع ةمامعو فرطمو

 1 كا 0 * ةرطق ليس نم يتنال

 كف ئراخت ا د لاق ي وغمأ 0 ا ل لاق يديزيلا ما دمع ) قر (

 هتيطعأف | مقام 00 00 00 51 كحاولأ قرأ لاقف اهدقتع نك فرصنم

 ب سكق يلوا

 قر نم ةلك او * هدم كنعاقوسلا ه ناعم

 راند نب تاصىوو ايو سقف * وذ ىلا اح يوراامت .دشا

 رانلاىلا موعد. ناكيذلا كاذ * 0 :ع نالق هآور امت

 مهار ١: نب ليعدسا ن ١ دأ قب مهارب ليعمس أو ىنادح لاق فافعا لك دعنا( يفاتار

0 

 0 موي دي دى نسا نع نانو اناكو سبق يف ءأ ىلا كاسل :5 لال نادح

 هيلع هللا ىلص هللأ لوسر تاو لوشقر ةءح نإ قى وم ن ١ 3 زا تعوس ههه 2-77222-------- نسح نبأ



 له

 كالا 7 هود دل ©: لطاب يوجع كتم ىلع قول
 0 كل اهنم دعولا * ةعادخ رورغماب تقلع
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 اراهمقيطعتفا لاق يرد اذهو كربخلا ىذلا قدس اقف ةمجرلاب كوت كلا ا ىلا
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 0000 ا 0 ا

 4 1 0 5 0 بتدس لإ هالعل قب ١ د هعدق اذ عد كم 7 رعش 4 ا اذا 0 ل

 هللأ ىلص ىب :| تمار لاق دح 21 نع هلا نع ” كا دنا نب ىلع نب نسحلا ( يورو ) هايالب ند

 م زكا | ا آو لاوط ل اهف 9 ةخحس هش ادح ٍْق 1 مونلايف م

 اهعلثاف رحح نب ىدقلا "يرمآل لاق هللا كوسراب الا تاق لختلا اذه نمل ردا اف“ 0 ايف

 3 اق ره 10 لام هم اع يايؤر تصصقف ني ريس نإ تن 10 ضرأآلا هذه ىف كف

 تفر هن ااه لاق ر راهطللر وقف ةموقت كنا الاس مقلا 0 ءش لثم ارش لوقتس كنا اما لاق

 3 0 0-2 7 ثدحر َّ> ص ا 1 يدع 5 لاق 0 1 5 1 الأ

 د يلا مْ 38 و 5 رعشل و هوئر 5 7 ىذ رع

 رطملاو بئاحسلا بيضاها هتنع »* 0 كو نييوثلا امسو ةكاركسلا

 ركملاو تاي_ثءلا ويبدو انص * ةفل> ناحنر لايذالا هب ترد>و

 رمقلا ةرادان_س اهايحم ناك * ةيرتخ ةناصمخ اطخطلا فوطق

 رطولا ةدنع ن ا تنايق # ىوالاا مب برق دعب دعب ينم ر

 رردا عطر 50 5 #* امد وم نيحلا ةشد أر انك

 رثدلاف كلسلا هناخ نامح مظنك * اهعمدو ىلا فارطاب تراشا

 داو فود لا ع نغي يف * ارذاحنيبلا ثدحا ام تيفو
 نيعورطملا دحأ هللاو وه اولاقف مهتءلع ق اذه 2 اولاقو نوبرطنو ئداشنال نوفزع أولعحف لاق

 يتش.دلا ديعس نبا دمحأ انثدح لاف ىلع نب نسحلا ( ينربخا ) هلثم نامزلا اذه يف ىتبام هللاو ال

 اف لو ىىلا 2 ةديصق ناول لوم 50 0 لا راكب نإ ريب زلا 0 لاق

 ءاسكلا لها هيف لضفلاب صخ مظع موب ريهطتلا موب نا

 نسما وبا (ينرب>او ) هانييع امو هانيورل ةلثمناكهلك هرعش ناولو ساب اف ناك ام ريم ىلع تئرق

 (طاقهناؤ أمنيعب ةياكملا هداهم ىزوتلا 3 ع عفان 1 لاق 8 ط نوه. 5 ١ نسا 3| اي لاق قدسشالا

 نب نيسحلا ىنأدح ةريغملا نب ىلعلاق لى روبل 506 لاق * مظع موب ريوطتلا موب نأ * يف

 هانعم يف 0 أ د م ناكف 0 ريرإ ىانلاىورا ناكوىودب لجر انيلع مدق لاق تبان

 6 نسما وأ يفر ران .حاص ن 5 1 0 0 اذه نم ديور طلفتزك اين ديسأل

 لاَقو ريدملا نع نك ا سايعلا يبا

 اسرادلااه دهع نم اوددش #2 مشاه ينب اب ١ اهاومكل ود

 اسفان ايكلم مكيلع ناك * نامت ضااعركت ود

 تاجات ا ا ل امل 071 177017577 سن سل تما وس وج جماح دج نجح دس م جيمس صو روت بج جس دج حمس تصطج م س72
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 دنعد لدلا تاذو امبرتو # 0 الا كتقاشأ

 دعو "ليسا نف ناعم د «نخ نال دق لوا

 ىحن نع رضتنلا ىرخ يف ةبانسلاب كرات د ءانغلاو يريم تسال ضشلا فاولا ردة

 لاقو يلطسولا وأ ليش كلارا نا هلا نور 5 3 مدركل هلآ يناثبلا )ذو ىلا

 ليعمسااب لاق م مهِفف ع قاخ هل حانح ىف ّق مو هدنع تنك انيفلا فار رجا ١) نب لعمسا

 تهدم 0 ياوب أ لاق لعق. ناك نمو تلق حانلا اذه يف ىلع نيم“ دك مام هللا ولاط

 هتياور حصت مل نم ضءإ يور دقو ريثك رعش كلذ يفهلو ةيفن | نيد ةماما لوقو ةيناسكلا

 كلذ يفهلو ةيمامالا تهذع لاقو هيهذم نع عجر هنأ

 رفغيو وفعي هللا نأ 3 7 ركأ هللا و هللأ مىدأب ت 0

 اذه نال ىهذملا اذه ىنالو سنخلا اذه ن 0 رعش الو لص# ةياور يف كلذ اد>و امو

 قاور هلو ةناتمو ةلازح اذط نيايم ةيئاسكلا || هدئاصق يف ه رعشو هق ديلوتلا نيتي فيعذض رعش

 دار 1 نإ دم اندح لاق ندفحالا ناتلت نإ لع( نر ) هريغ يف هنع ف دب ال امل دك

 للا لعف يريجلا اذه رمش نمش ىرات نأ أ ينصالا يللا اق يزوتا د ل
 هرعش فام الول.هللاو ءارعشلا ليسل كلصأو هبطأام ههلاةلتاق-لاقف ءآرقف هنم 'ىش هاف ١

 و امدح لاق يرهولا زيزءلا دع نم (ينريخا) 0 هتقيط نم همدقت لا نش نو

 يف ارادلق: 0 هيلع ارقي مشاه ينب ن“ لحرومهدنءو 0 نب رمعم ةدينعابا تدنأ لاق ةيش نبأ

 را اف هو رقي لمحو تاتكلا د ف ٠ 30و مثتحب نم سبل ديز ابانا ةديبعوبا هللاقف هقبطا

 د#تءمسو لاقهيورب 0 ناكو ديزوب|كاق هتسدحتس وهنم بدي ةديبعوبأ لعحت ديسلا رعش

 ديرد نبا 0 ) ديسلا رعش تدر 0 ءضلا ناملس نب رفعد كءوط كوقي يمدقملا را نب

 لاق ىمع ينثدح 0 ناو كل || لاق نيرا ا نم ةدسع 5 لكس لاق

 اموب 0 قح هرعش تدعوتسا كف نأ ةدامصق هاما وو نيفلأ مش هاه ىنب يف ديسال تعمح

 5 6 مد أاصق ثالث هل ىتدشناف هرعش نم ايش 1 ينعمسف ةووامطا ود لك

 معي ال وهو د اني ناكل يدنع سلام هدعب يندشنأ َّ + هل قدس 3 اذه ناك ول يف

 يمع ( ينربذا ) هلك هعمج 0 الو كردي امم شل ءزغش نا ذكيح تقفرعو مردحام دشنااعاو

 لاقو هياع لبقاف رعشلا دشني وهو راشب ىلع ديسلا فقو لاق ةمئاع نبا نع يناركلا ينثدح لاق

 دابسلا يدا 00٠١ رسل داخل حداالا ا« أ
 داوعلا لزنملا مهن جراو * مهلا تبلط ام هللا لأساف
 دا وب !مساليخبلا و هسلو * هيف سلامداول ايف لقتال

 ا ولو انلغشل مئاه ىب حدجبانع لغش دق لجرلا اذه نا الول لاقف هفرعف اذه نم راشب لاق

 ةيطاخماهذهم 8 باطاخ ىراشلا ناطح نب نآرمع نار ,حا اذه يف يورورات رعتل اننهذم يف
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 نبا يف ههذم ن 5

 4 يدهع ر >او هدلعلا 3 5 3 الإ تاب رفعحلا ذي اهلا الو كالذأ ل اه ل هتوار

 مالسلا هيلع 1 لاق ةنأأ 2 هيلع هللا ص ينلا نع 2 الحر 0 دقو ثالث هنوم ليف

 ل ضو كلذ ف لاَقف 1 يمسأ هت دقو دلو ياذعا كل دل ويس هنا اطاق ةدصق
 ك0

 6 ا تاَذو امبرتو ه8 يع” لنم# كراتملا كتقاشأ

 دحلان تح نيم ت | را

 يديتلام محلات برعلا تاس .# أف ناس تدلك عرو

 ىداوي انف دمع لاقم * يمن ءا الل غاب 1

 ىدر تديلا يف مداخ ةلو>و * ىلع ىدابلا هملع يذ ىلا

 2 ما يفاص هدا ىراو *  كَ فوس ةلوذ 3 , 1

 يدع يدهملا وه امهناحت * ينال يمساو قينكب زوفب

 دج ناب ةييطب هتمضت * اولوش 2 م تدغا

 د "ا نيب بعشل * فر ا

 دير لالخ حورت نافحو * نيعو مارأ نيب مقم
 0 ن-ىقالم * امم سيلو عابسلا اهعارب :

 دروو يع سمع يدل فوذ الاب راو نغل رش 50

 000 ار را اور لصمللاو كم كر 0

 نووي ديعا دقو ةندللا لح ماع لكو جيجحلا هب فوطن

 د صولخو ىو ءاقص »* 37 ريغ ةلوذ عا ناك ديفل

 يِضاَو هب وبأ امو 0 # ايف” ىلا ل ًادحأ 2

 يدنعهتم يلعاو 5 1 كك | ديف يجولايذ يوس

 يدعو نيح ةنملا 0 *# ىنتمرذإ ةلو> ناي اذ نمو

 0 100 ص و9 ه4 داكقلو ع 0

 يدقف مون رخؤإ نأ 0 # نكلو هب ع نأ يلامو

 يادعنلا لان فدو رايح امف تسا كل ةلود ك يدا

 دعم ريخلاب 2 يدعتل * انءاع مف اوغب موق ىلع

 كدب و ما نه رول 37 |وناك ثءح مولع ان 5

 ءعم نه ةئدملاب نه ل »# مارح دلب نه ت رسام اذا

 دروبارالا لسع سوخُاب د مجم دإ 2 3 0 اذ امو

 دا نم كاووتساو ترا كلم د” 0 اد ادعو ى نا 00

 هلا د ءائغ ديس خا 5 نياوالا نشيلا 3

 020003717 ا 1 ا ا ا تل ل مس م ب جس عج وس سس سس ع هج جوس روس سوو وس
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 واخ سداو رع رَعشللا ١ نم ه4 تقرع الو هب راق 3 هش قدلبي اماق بهذمو رعشلا نهد 1 آل هلو.

 ىلا ادج ىرخب اماك هرابخأ نأ الولو مه دض هدنع وه نم مهريغ مذ وأ مشاه ينب حدم نم

 اردقلا" نه هركذن نء رابخأب ان نا اطرع انكلو ًاثيشاهم ركذن ال نأب جوا هنع جرخم الو

 ديو ايد ن. اهالخأو هل هاندجوام | 0

 لاق ديلا ةيوار رحاسلا نب ٍليعتلا نع يبفونلا دمحم نب يلع ىف 0 0 رام نب هللا دنع نبا

 0 | ىوبأ نأ هيبأ نع خبش أ نب نامل نب دمحأ ينثدحو رامع نبا

 اذاف ةفرغلا هذه يف نينمؤملا رفا نس انا كوش دن آن 0 ةرصبلاب امطزتم

 املعات هلو انآ د د نع يورو ًاصوغ ةمحرلا ىلع تساغ لاق هل عقو نأ نم م 6

 يح هيف ناكف هل هون ال ايما وو كاذب دارا ءانطا اس نب ةمقع ىف ُهلَنَس اه.ههذع

 َنَع عيبرلا نب مساقلا ن ءاضاع ل دهم - نع يربلا يلع نب نسملا ( ينربخأ دقو ) امهئروف انام

 بهذ. ىلع الا هللاو ىضمام لاق ه0 دال فورعملا نايفس نب ناماس دوادينأ

 سانلا اطوهب تلا دئاصةلاهذهو ةلاك

 ارفعجت نميف هللا مسابتر 0 0 هللا 2 تت

 سس لاا ىو ثاانغ » هرج ةددلا 1 ًاكارابأ هلوقو

 بذيهملا نباو هللا نيمااي لقذ * ارفعح تقال هللا كاده ام اذا

 رح ل” نع نماثلا ندد لع تا 0 ابا , اطاق طابخلا مساق هل لاش ديسلل مما

 0 00 لاق رامع نب هللا دي ع ا ( قرح ا هانإ مك مساق لحع اير

 مآ 2 1 لا ناك لاق رادت نب ليذفلا :تنب نبا جرعالا رفعد 0 0 ا

 قل احر ل يطعأ موق س 0 ا داطخلا ليج ظافلالا نسح ةر و اذ بنشا ةماقلا |

 نع يالا وار يلا نع دلع ن 22 يدع لاف ا تاز لما

 اك نمانلا ىنعم يف اذذأ ول نيلجرل انه نا لاقف هادا علان لاق قدزرفلا نب ةطبا

 | كلو ىسوادلا ناطح ن7 0 دنسلا لامه اه نم ءالاعت 0 ما ا

 تتامازإلا نيو ل ا اهم دحأاو لالخ جنط كح

 1 سلا ناك لاق راش ني, ليصفلا سب نإ ردح 3 كحك كاف للفوللا دم نيو

 ىلع 2 رد هال نيطيإ 0 0 1 كلد ه ناكو ظافناالا نمسح 8 رو اذ كد ةقلخعا مان

 لاه دضلا ردك نم هنق اءز م يممصالا يأر لاق يزوتلا ينثدح لاق ا ا

 هنم ةديصو قدِفنأ لاق هةر هريخأ | نأ ع مق اقف هيف هدنع اع يملعل هيعاش نيف اذه 04

 ه.هذم ال ول لودفلا قار طا ل لا هدف لاق م يديعسا وهو 06

 لإ نسا دعا( يرحا روكلل اك سلع تق هر وس ناعالواو

 أ لاق لع( نرتار او يريح دب لا نيو ردا لوف ةديبعأبأ تعمس لاق متاح و 1

 ا لاق ديرد

 ١ ا ان فاح ناد نب دوءسم نع يىسفلا ةعارج نأ ء.يزنملا لذغ نإ نيطا دح
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 د7 هبانكا نع ةظقح ةباور نم ةراتجلا ةناملا نم تيس وص نجد

 جا ٠ نع تر الا كيف د ينهباق هلا ىلع ة رطخ تت ردحام

3 
 5 يعوهد دفا ايلاخ يدحو تنكناف ير عومد نم

 تايسلا لك شل لافرو < مح لسادق كانا: ىعانا

 بارتلايفيون دق باقلا ماه # 2 كب انش اقللا 8 و

 ءافلخلا مدخ نمت الو روهشم رثغ نغم يفوكلا ةحدن :دمحل ءانغلاو يريم دنسال تايبالا يف رعشلا

 هيف ةحمن دمحمل نا شتح رك ذو مهنلا يزحم يف قاطم لبق“ يلا راتخم ا هنو ري هل سيلو

 رصنلا لمر ف.فخ اضيإ

 002 2 ديلا رابخأ كش

 0 مشاه نأ يف كو يريم عرفم نب ةعيبر نب دب زي نا 2 ليعوسأ ةياخأو هم دبتسملا

 ادايز اح ىذلا وهو روهدد صعاش ةعسر كر ديرب هدي>و نانطا يا ند 1 درا ه5 عا

 اذه يفهريخو ةيواكؤفتلللا ”دحعو كلذا دايز نب هللا دبيع هضتخو بر 5 نع مهاشو هينبو

 2 تدحوو ( ديس نا 00 ع انبه ضرغأا ناك ذا لا ا 0 هعض اوم يف 7 ديب ليوط

 وظن الو يدستلاو ١ 1118 نبا تحمست لاق ىجلا ده نب قديسبا نع ( تكلا شعن
 نقلا هلا ةطسر ل ١ ايو اطلا دفق ةيواعم نب ديزي هنا لاق" نموي خرفم تدر 0

2 
 ناكوةرم<: ١| ىلا ر اصمت ةلاي لل اناعش ناكو اغ رفه بقلف 0 ق> هبرشف نبأ نو اسع 0 نأ(

 1 .هاتعلا 1 راش 1 5 مالسالاو ةللهاجلا يف 1 رعش 9 1 نأ لاشي 31 تو ًامدقت ف 0

 نساآنلا ريغو ه5 ذأ كي ركاو عجأ م ولخا رده لس لهيرتف دخان عيال هناف ديسلاو

 ا ل ل ىلد هللا لوس راما ب هل ُّط 1 ا هر

 ًايقارتو انو ساالاهرثغو كلذل هريغو سنجلا اذه ند هرعش يي مود موماع نءطلاو موفق نم



0 5 
7 

2 
 را هيو ا ل عمو ا لناس د 3-من قمنا

 *يب 3 1
 ورسم را : ١

 يناهص الا ججرفلا يأ مامالل

 لاق هللا همحر

 ومسلسل

 (باء رح ب ربتس دحاذ نم عباس ءزج ح وهو

 تمس 77 م7 وح . قمح

 هي همزتأ1 هظوفحم هيشاو< هعبط قوقح

 ( نيماجيفلاب رحاتلا رمل ىساس يدش نيخ لا
33-5995 

 ( ودا ةلاحتكلا ةعدق ةحيبن لع لبوق )

0092| 
 ( ظقتعلا دا تيقلا ذاتسالا 30 02 1

5-2222 

0 5-2 







 ةطاق 7883-21 1-51 55طهطقمت

 2-51 عطومتد 51

 ماغفئأع م0 ١67 معال6ا/ع

 ماكط5 08 دالط5 عجمرزمل 17815 50عا(ع1

 فصلا دع ا اا 1 ول 1و الا ولاا ذب

 انالاا/علؤا77/ 08 7080817160 اقع خمال

 يحب

7 

0-3 22 

 رب
55 

 "يبا

 7م

 0200 يع د

 ةركوحل

 هيي 7

2 

 -مسما + هل 0 42

5-6 1| ”-_- 

-.-- 



9 تمن
5
 

ك
د
م
 

ة
ب
د
 

 نوالما
ا
ع
 
أ
ا 

 

0 

0

-

0

 

م
 

م
س
 

 "حنا

0
 

ا

 

 وخال

 راك

 هدب

 تعد

 دم

 نكتب

م
ص
 

 وو

د
 

2

9

1

 

0
 

0
-
0
 

ر

ي

 

 معلا

 مس

 يام

 ت1

0
 

0

 

0
0
 

0
 

9 

0

 

3 

 حل

ب
 

0 

2 

ا

 

0

 

0

 

5
 

ا
 

ا
 

 تاج

3 

ا

 

 ا

ا

 

 ذب 22

3 


