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 8: ينامسالا جرفلا يبأ مامالل يناغألا باتك نم رشع يناثلا ءزيللا ةسروف زقيبح

 ه.سنو يناتعلا راخأ 9

 همسأو د ربل راخلا 5

 هنو ىرغلا وهم راحأ 1
 7 ءراضأو جاححلا نديادع ىف 4

 ةهيسأو ةموث نب نضهات را ضن

 هلو للا راح 0
 هسأو نال راعأ 4

 هلو ندعاح را ع7

 هسسأو ليفطلازب ثرحلا راخا 6

 1و لديلا ني فلا درا 2
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 هيسنو سايإ نب عيطم رابخأ 7

 هيلو ةسانك نب دمت راخا ٠6

 0 ةيطاصلا مَ راح 11
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 هبسن ومانخا نبنيصحلا راح 0

 همسنو ريشب نيد راخأ ١54

 هاو نا كيف راخأ 155
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 هيسنو راصقلا نبا راخا ٠
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 ١ ىا هل لاةئهللاو# منت تنبأ يف «لاقف هب هلع م دف ير اولا ن مكس هبا يمحو نه ا 2 لاق م 3

 'ينيا كليو لاقف تيبلا هدشن ف همس ىلزك داق رك اام تعيس دق.لاقف لسن اللاقف كلي 1-0

 كادحضي راشبو اهدعب كيلع تملس نا ىلع الو كيلع هللا يسال لاق ىلع كمالسلاق اذه ىلع كل

 واسم راخا ٍق هداشساب ريدا أذه يذم دقو

 مه

 تسسس يمك

 2 .صقلا هله ْق ينغيام لك هعم م 0 دقو

 عسفاب كلذ لأ ول ا ا *# عزاح 3 تأ م نأ كدب أ

 نك كايسح و ري لا يتان

 كلا كتم يي رمد ندا "او

 هيودو ىد ديشلا ل فكو

 اضع نك نيش نيد يداؤف ناك

 عئاش نينا زواجرس لكالا
 علاضالا باجل قوف نمو باد>

 عقاو نيلاو نيبلا عوقو راد

 عجا را تنأ يت يل ناب نحأب ةريع ناضيش اهائيعو تلاقو

 عناص هلام ضرالا هترمضا اذا
 1 عمادملا قيحسلالجكلاب نابقاو * تضرعاو ماثللا امف ىلع تدشف

 | فيف> تايبالا نميناثلاو لوالايف قحسال ءانغلاو ةيدادلا لم قل ريشا ولكل نم هضورع |

 ةعبرأ هدعب امو ثلاثلا يفو يلعسولاب لمر ١

 يناغالا نم رشع يناثلا ءرلا من

 رك تا را هولتو

2# 

 نب

+« 

 تن

 د

* 

 ةنن

 ب سدق رابخا هلوأ

 هللاو ةيدادحلا

 نيحعملا
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 )ذ/ا١ا (

 / دوذم هنع 50 احاورو » ودغ نياخاد هانْلو دق 1

 دوطابخ ١ ١ دي !ذاةباجح نيمولاةقفكاف
 هويق ىلع الو اريسا تحمس ذادصلا دفادف يف 4

 ديلطلايرالا 2 7 ن * ودا“ 0 ١ مهال 0

 ماطسب هل لاقي هل قي دص يف دسالا ينال نافه وبأ يند_شنا لاق ميا نب اص نب ىلع (ينرخأ) ظ
 كلا ىحيادنبىلعدب حدم ر هش يفهنم ه كة ءثشد.ح نماذهو لاق هب 1 نك

 : يدب ىلا ينأ , اللف ءاشأ مك هيأ ماطس لام لعودعا

 : الاول اطسو يادب هيف * تك اعماطسإ ا

 :ىف ىنثدح لاق ىحي نب ىلعنب د هب ينريخاو نافه 11 ينادح 0 م طا نإ اص نب ىلع (ينربخأ)

 .يبال لد رسولا م هاربا تام ام لاق ةماعد ا *دح لاق نافه ا م لاق ينيردملا و وأن

 هسرب لاقف هسرت الأ ههن دص ناك و دعا

 نايقلاو نها دلل ]تامر #2 تلون دقق ىلدوملا 5

 . نامزاا ىلع ىلسسوملا ةايح * ىتبتق .تيقب ةحالف ياو

 نارتلا :ظلا مكي رالو د2 لون دأ وحلا  ةكيبو

 ىاب والف لقعي نم امأ لق الن م دنعةحرذف هذهلاةف كشدص ناك دقو هتحضن كحنو هل ليقف |

 جرفلاوب الاق ةيرشو 00 الا ا لهو ا دهزلاب مأ هقفأ اب هب هسرا و 0 3 تك 0 :

 ور يلا ةلاخ نبا وهو .بتاكلا لضفلا وبا ىنربخا ( يبي نب ىلع نب دمحال باتك نه تذحس)

 هريخ نعهنلاسوامايا يدعهتلزناف ينادشلا ىعاشلا دسالا وبا يب رشليجلاب امةف تتك لاك قر وعلا

 ناندلا ةةتاع نهدعسيو * الملاو ىهازملا هيكتس ظ

 هدنعماقملا ىلع ضرع الو ينرءالو ىنستحا ف فاد يا نبا يدع نب نيهاش تفداص لاقف

 0 -؟ اف تاس هيف ىف قرضح> دقو

 نبدالو ناد تيحلالو ل ةلاو دكت ىند هد مع قو [ق

 هتاياح 0 لعب تاغ انعرف

 اقءث التم افريا ك ب امو

«* 

«+ 

 نينارعلا مشلا هاي عبط نع * هريغ تايادلا نب 1 منا

 نرذاربلا ساوس ضب اهك انف
 نيهاش ترنا يف قرع كرا ان

 لص لففاد | انا ديرب و ك * يد: و هن يشن الق كل ىبا خلا نريدالو قزم لك هنو نمال لاق مْ

 نيهاش ع هّتصق نع هلاسفهم اع لذ دف ةمد] وبا هانأو همغو هياعقشفر ءشلا فل ابأ غلب قح 4م 1

 اذه جرفلا وبا لاق هنعك سماق م فالآ 5 رمدن»» هل عأ و تاعف دق لاقىل هيه لاقف 1 00-2- يح اق

 : لاَقف هل ص سع ناكر كيل ريخالا ت

 ةىرع كرالا « اتش التماف ربا كر امو



250 

 يناسمعالا نب نسا نب ىلع ينثدح لاق هيورهم نبا ىنثدح لاق نيسملا نب يسع ( 0 (
 | لف ءارزولا ضعب اف كاسب ةجاح مجنملا ىحي نب ىلع وهو ِتاَتكلا ب ةيالا ا نا

 دسالا وبا لاذ هيأ اهذشهاو اه ا ابدت امف 2 لاف ريدا ليعمسأ نب نودمح غلبو لعشب

 ليعمسأ نب نودمح حدو ةحانلا هلاس ناك يذلا ل>رلا ودعم

 ؛ابتلا ىف مثاو راسبلا لبق * مكفرعا تنك ىنإ هللا نم عاص ْ

 0 يعوقلاو 1: نودع 2 وككتار يتح ةلئس تضع اة

 نيشارولاب ىلاودلا ت نحصي * ؟ؤاسن تاازام قيراشملا يفو

 نوراطو كيد 00 فئاوط * ىفوقارعلا يشويفنافري نرصف

 * نيباقعلا يف انوثك نواح ١ * امنداعم' نم ينالخلا مطق نيدنا
 نيقاهدلا دالوا حيراهشلا نحن « اوبذك دقواولاق اورسيااذا ىت

 نيريشتسا ىف :طشم لعب: ربلو '* كبرقانا ي رجا ناخاع ا 1

 نييوش نبا ينا هرفش نم لاقل * مهلذناو اردق مهعضوا ليس و

 ينيواني نم ما ينرذاش نش *# ينثروو يرسك ينمطقا لاقو

 نيطايشلا ضربمهو طدالايوعد * رفس يفوهو يرسك ربي اذنم

 نونا ةفطن ىلا بضلا يعدا 5 * ومهتدلو دق نا اومعز مهناو

 نوراق باق افو> عدصيو يرش ةددعأو رانلا فود رخناكذ

 ٍْ مرعدارب اوط> دقو مهارت اهأ نيذاربلاب اودنت_ساو مهنا نع
 نيطالسلا باوناو كدلك رود

 د

# 

 نيدلا ف هللا لوسرل واع د ماجا م طريغ نه برءلا ىلع ىلغأ

 نيناثعلا راي ةقيللا رش * ةيبزتل لها ومو مه لقف

 د اتيموزا ف راو الإ سانااام

 * م_منا ناطحق ىفاس نم ىلا و

 2 تدسدلا هل قاخ اهروبظ ىلع 6

 م و هه اشخهش هيلع م رق د

 نينارعلا ملا اهجرس مثاهو

 نتعاللا نكللا طئلانرررب

 نودمح ريغ يربك م

 5-5 0 | يورك --
 ٍ نورتو داس ىلإ طا هتروص ناوبالا ىف تككش ناك

 ا هلع ىدق جركلا ىلا:فلد انآ زازا دسالا 1 نا ىهآط يبأ ندحا اندح لاق 2 (ينربخأ)

 هيلا اب بتكو 8 لاقف امانأ ||. ٠

 ديرط قفبعلا انآ عش مآ * نعشزالا قاض رش
 ديهزاا ليلقلاو توقلا يم شاعم يندأب عناق انآ أ #

 دوش يأفو ةر> يدبو ان ماسح ىبيسو عطاق ىلوقم

 دوذحو 4 02 هياع مم + ولا كباب ند نعا باب بر

 ( رع نكاد قاعالا د0



 (أةم)ز

 لاضفالا ىلإ هب تومس ادحأ * دن م كعينص ىلا ترظناذاو
 # لادم الا ةلَ> كدسل الا # اها يحرت ةمالس ريغب مساف # :ه

 در هللا كف دسالا ينان ءتاسالاهذه ةثئاعزب هللادبعنزب ن>رلاد.ع وهوةمالسدهيلاىداف لاق

 ةعئملا يف هلاتكرش هال عي ولاو 6 رشدق هللاقو ناذبسام ملاظ ىلإ ةشئاعنباب ثءبو هفكتساو

 ( ينثدح) انس> حببقلا اعز دقف نيبذاك امك نا و لالا امتك م اوعد يف نيقداص اك ناك

 نب دمحا دسالا يبا ءاغ يبس ناك لاقزورلا نب نسا ندمم انثدح لاق شفخالا ناماس نيىلع

 ١ هلأ ت 0 باوثلاب هدعوو د 0 داود يبأ

 ديالا ا كيم ينءنَش 1 قنا ؛ دإ كذل

 دف ل ا مف 00 # ادبإ ينريتال نا

 يد هن 6 ارد م هب ناف ىنم ىداُؤف تش]

 دصور لع + زان .# هب راق كلا قرر ناك نإ
 دحأ نم تدض ردقاع يضر ا ناار دفا اموأ هد يكعدق

 هدا ةرعلا ال اط هالو دا ال تاطخلا كف
 دعأ ل لاطللل ينتددك # دقوتمعزاك ارحتنكول
 دعاو دعف التم ىلا تدع, *- اداق يف تاس ا تاريص

 ندفع بيش ىاطق قو © قمط اة عا ل
 دوالا نماذ لثم ىلع يصرح * ينامحي نيح هللا ندسبأ
 1 دعأل دنع يلإ © ى كلفن تن نآلا

 0 انأال تاكلا نأ ىكأ * هبت يم رامءوس نم ترمصق

 02 هه لحتسإ نييسع ىتدخ ٍلاقاقار 0 عييمسلادبع نب نيسحلا نب ىلع ( قرح )

 طاص نب ضيفلا ىلا اعطقن» 0 كلاعب ةبان همساؤ نعال دشألا د ناكل يعذحتقلا

 لو هيفو يدهملا ريزو

 رحبلا يف موالاحدقي نلاها اقف * ىدنلا ىف ضيفاب كتمال ةعالو

 رطقلا نعباحسلا 07 نمو * ادنلاةداع نع ضيفلا ىهتلت دارا

 رفقلا دليلا ىف نزملا ءام عقاوم # ةدلب لك ىف ضرفلا دوج عقاوم

 ردقلا ةلل هدنع اوقال ضرفلاىلا # اول هحم ال صضيفلا دوفو ناك

 هيلع نلغ كوكعلا ةاج نب ىلع هتلع مدق اءملف ةدم فلد ينأ ىلا اعطقنم هلبق دسالا ا ناكو

 يفكلذو هلزعم هموزاو ةرازولا نع هلزع دعب ضاقلا ىلا عطقناف هلع يالا 4 ةلزمم تطقسو

 10 هشو ديشرلا مايا

 ضيف دو> هيلع ينادعاف # قامز اك عفا تأ

 شفت اذ ودع نا نك © * هم لذلاب هفك تضافو
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 كس وغض
 حبص هليلل سيلق * هفلا دض نم 8

 حج اطام دعاوم * ضضم ىلع هِلَش

 حرج هكا حا يفو * برع هئع ف هإ

 وحصر امو هترايز * وحرب يذلا هنعاخ

 يطسولاب ليق* فيفخو يطسولاب جزه ةيولعل ءانغلاو دسالا ينال رعشلا

 مد هيسلو دسالا يأ رابخأ هج

 : , هلادبعنب ةباس يمددقلا ن ع ةثنن ليعمسأ نب يسيع نع قارولا نيسان ب ىديع انل 18 مف ا

 ْش 50 ا 0 هرعشلا طس وت 7 ل ىعاش وه وناميش يف! نم هنأ يم زوملا نافه وا 1 ينال ١

 ينخملا ةيولعل ًامدص ناكو ءاحهلا ك ثيم - اكاد ردا ونلا 2 ل ط ناكو روئردلا لهان 0 ةيسارعلا
 سسستسا... بسسس

 ١١ هرعش نم ريثك يف ةعند هلو عفانمال هضرعيو رباك الان ةيولع هلصنو هتريثع لصاوتو همدان را

 ١ ١ وباناك لاق درا اعد دمم ىنثدح لاق دعس ياكل هللا درع انثدح لاق ّط ( ينربخ 5

 ٍ 0 لآل ةيراح هبدعوو لل ةيولع ا اريثكن اكو ةيولعا ا ضعاشلا دش

 ١ هل راع ناكر ءاعر ايف سانلا نسا نمتناكو ةللالا كلت هروزت نا ءانغلا هنع يح ان تناك 1

 لاقف ارعش اذهىف لق دسالا ىنال ةيولع لاقفاسابتحإ اهنم انسيأ يتحاهان رظتناف اهب معا
 جين هليل 0 د ه4فلا 00

 وو هن رايز ع وحارب ىذلا هةنع ص

 أ لز 95 هنق انانغو سانلا ىذا ف نوي نذل وه ليقللا فيفنخن 0 هيف ةيولع عئصق لاق

 يدعسااةز>و قا ءش يف لمرلا هيف انسرمضحم ةلدللا كلت يف عنصو انيس ىح هيلع برمشن ظ

 لولطملا يمداهل لالحو *# لو: بنذ ريغب يتلتق

 ْ للبس نيتلقهو لالدبب * 'ال_.ق باصا لتاق ىلع ام

 || دسالاوبا بتك لاق نافه وبا ىنثدح لاق هيورهه نبا انثدح لاق فافخلا ىلع نب نسحلا ( ينربخا )

 1 : كانبشلا ا يسوم لانا ب نما
 دبع ريغ ىلامو هيحاصو # هوذا اناو يبعا ىسومل

 دعس جرف ياحب ننال هب يومءاشو هلالا 0
 ْ هناملغةم ههدعت همساقو دعس يس ومهيلا ثعبف يول ناك مالغدعسو تي ينال ناك مالغ جرفو لاق

 (| لاق عئاط نوميم نب سايح 1 ىنادح لآ م ,لا دمحم ( قر مهرطش ءاطعأو مهر امش ذخأف
 اسما ميسم  صمسسسسسااااااسسسساسا لا
 لأقؤ داود يأ نيدحأدسالا ا ان |

 «ا + ىلاثما ىلإ اممنلا ندحألا 8 اير ةمدصلا نعت تنأ

 لاكشالا ي وذ نم كالثم كدسم يف د 6 لسا يفالا كودعتال كامعت
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 هنم.كلاةلئللا فام برَلاو * اهايق رطو أ_مف برطاي

 ' هنحاس ينب نمدو+ل ا كنانش ح 3 تعب يلا دال ند نا

 هذ كاذ لحفاو ومرع عام لاش ن ادوكْلا رخبال

 هلك الو ةبيه نم قطنأ * اق مالكلا اط ادعم يآ
 هنلب هروزاوا ذك يدحو # ا نا هللاو تحا

 هنىظملاوءاي ريكلا يذ نادءس *# هبت ءعمس يذلا لاما اذه

 همقناو تادّعلا ةياع لح د ا ط هع تردد نم

 همد 0 نم لد وس , فيكو * "أ د يلوي دنهاب دزعأب

 د ههحو و 7 1 »+ 0 ةف يسف 0 31

 نا رفعح و4 لن ينثدح لاق كس د ينأ نب هللا دبع 0 لاق يوما رصل 0 تع 2

 0 1 1 تحار الا لاق 1ك اد 00 ع رعد ب 1 0 2و لحل لاق مشاه ىب 3 مساق

 | ةادعن ا نب .تيشع اننا د تاو يلفوتلا هللا دنع نب بتءضصم 5 ءالاعنسل 0

 0 0 لاب دقو قيقعلا ىلا نيهزتم د ينأ نباو يك للعسل || اور | يبأ ناو ريبزلا نب

 ١ جورم ال نا وطلع ءوملا ريمأ كاك دوو لاَمتف ةتيدملاب ريخلا ن نع هانلأسف سولح نو تا

 بتغريال نحف نع رالاو:اه | الن ا يد رق بطال هل هللأ و اذا سد يبأ نإ لاق افانم الإ ةيفانم

 اهدحا لاقو كلذ ل )هع سدح انيا كو مناعي ف ىأرلا نسح ريغ ناكمان ءاع هل لضفالا

 ١" تدادزافل 21 و ىلفونلا ب عصم بضغف لاق مهنم هللا انلادأف لاط دق فائم دع 0 ُك 1 ظ

 ظ لإب يف عقبف مالسا كمفر الو ةيلهاج كتفرشام للاوف بئذ يبأ نبااي تنا اما لاقف !القنا هانيع
 ع لازيالو ثورومدلا:فانم دبع يبل كضعف تنيحت ىئاانااع . امو يرج اع تينع كنادحا

 0 الإ هنلطلا غو: ةيفم نف اههيدحأ اما نيتفلتخم نيتنط نا يكاد لد رك كل
 ولوا منافرعت يتلا ةيماوعلاةنيطلا ىرخ ملا اع سما اذا اع نارخشوباكرقان اذا اييلاناعزتت ةينسلا

 ١ ها رع هلع اع الذ 2 نإ ركشلا انسحاف ينزحح ةقص نكلو تال ل نا

 كظح در ل ريما رلا هيف انظطو كعدق ن : لها مالسالا يف انع دقل هللاوف اله٠ هل الاقف

 هيلعهللا ىلص يمعن بإب الا اكنيد يف نالضف 0 قت الإ 5 ىف نارحفام هللاو بعصم لاَقث

 دباوزلا ي نأ نإ لاقف اوقرفت مث كنود يل اقف سو

 6م ادماله> رذفلايف امتز واين هيلع باع تن كييحت بلان رمح

 مادي نيمركالا ىدبأ نيب تمس# مهلضفب نيذلا لضف امتركناو
 مكابأ ىبنلا لبا نم .رملا "ىلإ + .امتومس ذا: افزمت مل كناف
 اناا ماوعلا نم سياف * اتركظدق يذلا لضفلاف رعت و

 كامر نم امفدت مل اله الف مئاه ل نمرغلاءاركلا الولف



 )ة6ة"١(

 رار فاح لك يف # [ راق دير داتسراف لت ل

 يراضلاريزولاةرتنعلثموا * مهاثمكموقةلنم دايزونبو

 ىراولامانسلاو ممتمرخفلاو# مهموقةباؤذدعس نم ىملاو

 رائلا ا *# لرد

 راهما الب اصغيبغولاموي * جوتملك تانب نوع انلاو
 رارفلال فعمو ةافعلا احو كا

 راغملاوءمدوةادملاتوم#_!امهّمساحاذاس اكن أي اوسيل

 ىلإ دقو دئاوزاا ىلأ نا ناك لاق همح نع راكب نتريبزلا انثدحلاق نيسكا نب يسيع ( قريخا)

 الزان هعمناكو يب رب نب دم نايا طا يو ةنيدملا ىلإ قوشَتي لاقف اهمح وتساف ىدهملا م نأ يف دادغب

 اذاخلا تمزعدق مأ ماقا * اذام كلادب اذام ىلا

 اذالم امم ذ ولن اه سانا ع ايم 7 دق 5 ربلاف

 اذاكنالاو رودصا كو * يدتفاروطدو1ط كت

 اذاذرلاةارصلاوخركلا ىتسو# احسب ولا ةبيطاللا ىتسف

 اذار 4 ذيسنال ابراش #* اموينيعلا ا ىرت ال ةدلب

 اذاول اح اس وأ ادع لط « اناووبللا يراسل 1
 اذ زى لا ولان عاش اونا واهتم

 اذاذج وع راطأ| رخص نك أ قانوقلا ناو عاش ا
 ك2 راجملا لا نم نيلحر لأ لخد نق.ناكو ىو دحم نابع 0 000000

 لاقف ءركس اف. ركسال يرط هنا. لع اذس ءاقسف بونا ونا رخال تاو واسد
 ثري |ىحاص ب اول اونا * اهنم تركشف ةيرش يئاقس

 00 رو ا مف بوبأ أ هر

 تفر ار10  ىس واوا تمحو # ضاظع 2 نأ امل

 كيدلتاو .ةلاقأا هب عونا + [سماتعكدق قنا 1
 ثيوالا وط مطيلخ ناف * مهفّجا و كلابأ ل موعد

 نيروك ذملا نيتيبلا دعب ءانغلا اف يتلاتايبالا ماهو

 همثتلم . ةاهملا ”لثهو اهبعا © ترفس اذا ابق ريف نستلال

 همس اهلثم سانلا رئاس ىف #* اهروص نيح هللا روصام

 هملع كقواط اش ةيردحا 2018 تحب هلالا دالياللا
 هستيمو 00 ةساع # اهيشنت نيملاعلا نه ىننا

 همنعلاك نانيلا اممءاشح الا ةفطخم نيتاقملا ةناتف

 ةمرىلاوطس لارض كلك دل دال حا تطاق اذ
 ل ا ااا وا ارا كا را ا ا كر اا ا ا اخ اك صلال ا سمس ملل ل
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 00 هدي محاتنالف * القاع كسل 3#
 ا اك ةنما ةديخ |
 ب نا لخد لاق ةديبعيلا ن 2ذاهد ناسع كن ع ينار لا انندح الاق عكوو يم ) ينندح ) ١

 نها رف هدنع سانلانهعمس ناق هلزاكو طعطعب بقلب ناكو ىح. لطلا نارمع نب دامح ىلإ دئاوزلا |

 نوف لاقف دئاوزلا ىفأ نب
 طلح لح 1١ احلال« ىل راخلا فم دقو لوقأ ١

 طرا يل دو عل ا دلال الؤ سما يفاف
 طبخلا اهماه طلاخل * يتويص ما

 طحشتهضراوعتمهو# ىرقدق نم لعف سيل

 طرضب ملا اهديسو * راح ار تنك امو

 طعسملاغر شاك مار ح © ةفطن يترا>ىف غرفا |

 ىلصوملا مهارب | نب قحسا ىنثدح لاق نافه وبا ينثدح لاق قارولا نيسحلا نب يسرع (قرحا (

 اهضغباو اهلم يح هدنع اه 3 لاطف ةيرادنأ ة 50 2 عونا ١ دانا نا يبيسسملا ىنندح لاق

 اهوحيمم لاف

 لامجي الو اقب يرفظت مل * لامرنبيب لوغلاتنا لمراب

 لاعسنبب ةالع_!اكءاهوش * عقلس كنا تلدحول لمراب

 ىلا يح كيلع تءضالو ىنو * ةبطخم لوسرلا كيلطن ءاحام

 ىلإ ةيذب قرت ال «ىللاقو حبعلاكنع ىهندقلو
 لاّمصت هتفهرأ دقو أمق * هقذدقو ىدنبم تززه ال

 لاتحلاةليح بعصت كانهو. * ةليح 0

 لاتون وأ موصلل تدرب دق * ةلقيفهت+لوا | أ ا د

 لاسغلا 90 0 0

 لاخدا الو هنع لماح * ةرعق غلا ليفلا ريا ناك اك

 لاموعانم تح تانج وذا اهحالساولا.متنءطدقلو

 ترشندقو اط لاقو لاق

 رار>الا نمهبتدهع نمع ه0 ناره, الزاتم تلاع الخ

 رايغم محفم فرصو انع *ىونلاف دوا و اوادنا نبا

 رارصا ىلع انب ناكف انط # اهاهابو يب نطو ماقملاهرك

 راخفم ملاع ةلاقم ىنع * هدد متلو الج راودع

 راعن لع كدنيل ةوأ و # اهراكموانل تاداس كا



 ةماعلا

 لحرلا ص اخي شاب زا ادا لم ع ىلا بات | هتقو نهد لسا ةفلا ثنا مم هلع ب رش و هتدنغف

 هيلا هلاصياب ديشرلا صو رضحأ يتح قيرطلا 4 هنأ مضر الا ضو 0 هنرضح 0 2 0 هتنباو

 هللا لمحو اهانإ هحوزو هباحاق هلم فلاحيال نأ د ءاع مدس و فلل ةيراخلا هللا بطخو لصواف

 قال ف ا 9 امد 00 ىكهلل طا و هش رطةقفنل رانسد فلا اهزاه ب راند فاأ ديشرلا

 0 0 رعد 0 هل ُْق كلذ دعلا قدا ناكو رائد فلاي

 1 و

 همريذمو 1 0 ءأاس دع همدسلا ةماعلا نلطقا له

 دا مكتالا ىارخلا كيفما اليم وج "ا ةع

 يءاشبلا نع يل سس ولا 0 مك ءانغلاو دئاوزاا يبأ ناالرغشلا

 مد هبسنو دئاوزلا 0 نا رابخا 2-7

 رصن نب ةيصع نب ةلذل نب فوع نب لاله نب بوبا نب ديعم نب ديزب نب يحي نب ناماس هءسأ
 يعرضخم نم لة٠ ىعاش اضيا دئاوزلا ىلا نبا هل لاقزو روصنم نب نزاوه نإ راين دعس قل

 لسو هيلع هللا ىلص للا لوسر دجسسم يف سانلا مي ناكو نيتلودلا
 ىعمصالا نعهلاحر ض», نع ةمئيخ يبا نباانثدحلاق عكو نب لت ىددحم كلن( يقرا!

 لعمان مهار ١. نب دمحا ىنريخا لاق يجاطلا هللا دنع نب ةحاط ىنثدح لاق عك و ىنربخأو

 لختنلا يف يهو املا فاي ناكو نيد.هصلا ةالوم ءادوس ةيراح قشعتي دئاوزاا يبا نبا ناك لاق

 لاق ذاذلا ناح اءلف هزحاحم

 ني مل ذاذلا نأ تيلف. * ةزحاحذاذج ي_.اجسيحح

 نكسلاب سيل ناك ىضم امف *: انكس ىل تدك فا كا

 نكي مل كم ناكام ناكو. * هبرسا ام كن. ىل ناك دق

 نعي انه ان وهأ 3 ل »+ الو تت , د1 او ووللا انمحععل

 1 يري و اهدعب 5 ١ د انيقكشمراغلات ادردق ول

 رك د:تمأو ةيئاختلاو ,لبالا اولخر مهنا محرتش يف نورت دي ءارعلا 0 2132 ولأهل
 طا اهو لاقو لاق هربع هل>را 8 0 3ك هللاو قد 3 تلكم لاَ اراج تاجير كلل

 مجالا كاذب نيعبتوصلا مير د: !وقحلشسا برعأل نأ ت١
 مجعلا ل اجر ضع ن 70 :كوأ#+ ةلكح حو رتف ممم نكو

 هلل ءعءنب ةدم .ءوبأ نك لاقومع ٠ نءراكب نب ريجز ءكأ ن.هللا دبع نب هحاط ين لو  لاقعيكو (قرخلا (

 هانم هردعمف هل 6 هدم 6 أ غاب ينل اههدبام دعابتمت او :أنإل هدمت نا

 هدينع وبأ كاذل. الهأ *# نك ا ملو ءافصلا عطق
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 توعدو ربناندلا ثتدَحاَف دي رام الفا لاَقف كتصقب قدح نأ هئلاثلاو كيام نكسيو كيلق دشلا ظ

 وهو هانعم هدي رتع حش هتننعو نياك تتش لاب توعد 5 00 ةباصإ هئم كاف ماعطل

 نكست مفتدعا جشنيو 00 ىكسي لعحف هتينفف للا هنأ ط رسشلا لاق مث ىكسو برش

 007 رارص هيوض ةيلع ترك هيلا ل ا دعا تيأرو هّتحاب ناك امع فذدق هبام تر

 يف قرقعلا لاس دقو اهرهاظ ىف اهزنتم ت>رذ ةنيدملا 1 نه لَخَر 1 لاق كئيدح دح

 هد هوان هردح> 3 اح رخام كتل نع > رخ دق تائشب أن رمصتق ٠ ىقادخاو ينأرق 0 هنق

 انطأف امهظحالب ن . سقنيالا اءهفر ُّط ديراام نإ نامل رظني ىدنتلا هلط دق تف ءضقأم اك ةاتش ن :

 يلزم يللا نفل يدنا اًعنطب اح رد > يقي تقبأأدقوانقرصن و نأ ن 3 رمد و نئاقلا قرش َىد ا

 رب 1 مابح اوصلالواهلرأوف دحأو سلو قرقعلا ىلا دغلان م تد> را دقو 11

 تمقسو راو نيم اه سحأ م اف | ا ضرالا 06 ها ةنيدملاق رط يف < تاعدح ِ

 اهتربخأف 1 م ل امف يعسااو اهلي تشو نلاح ىف ا م 0

 ىبدعلا اذهورطملا كنعدعرس سد و ءاونأوبسخ ة 4م هس ضو ع عبرا ماأ هاله كَ لع سأ اال تلاَقف يت 2ك

 لصأ م اههضوم ف رعأق دا معسأ انا 0 دولا واو كعمج رتلأو دايت جرد

 ةيعمط و 0 وشق هم 4 يو و كلذىلا تن ٠ | ا أ وز قال فاو هس وكب أ

 0 احف هيلا يناوخإ عم تح ر>وسانلا ََت 0-0 يداولالاسأف كلذ بقع رطمءاحو يش تعجاراو ؛

 | نهنمو انمةرجح تساجف يرئظ يللا تاس و ناعر ريت رفد الا ةوسالاوان 5” 4 هند لوألا املخأ|

 كات حت لئانلا نتلح ادا كلفت قاوخإ قعشلقاو
 ابودنو هب ا- رح 0 دقو * تنّثاو ناقلادسقا مهل ينتمر

 لوقت تح رات 0 1: لئاقلاةارأ نيج ا ةلاقن بف ىلع تانقأف
 ارم ماقنلا قيدتا الد ري اع انلمل اريقف وكيشت ام: لم ان

 سانلا قرغت مث تدارأ ام تفرعو اهاياو ينحضفيام ين رهظي نأ نه افو> باويللا نع تكسأف
 فلطلت لوز م املا انيضهو يدب تذخاف ىلا ترادواها زم تفرع ىت>ىرتظامعسو انفرصناو

 اهنبو ينيبام رهظواهنيدحو ىئيدح عاشو ةبقارصو ةلاخم لاح ىلعان روادنو انيقالق املا تاصو تح

 ينانامةدشاىنا ىلا:توكشو هباع ردقا الف اهئاقا يف دهنج 1 افاهوبا اهب اع ددشتواهاها امش

 نأ لنقاذهج 1 ناك ول لاقف اهوطخف اهب 1 9 يبدأ ة ةخع.ش»و ىف | ىذف 3 اهيطخ تلا ىلاح

 هجيوزتب اهف سانلا لوق قةحال نك أفا محضف دق:هتكلو ند كا اع هتفعسال اهرهشيو اهحذشب

 ةرعشع انني تراصو ينريذف لزني نا هئلأسف ديعم لاق يش نهو اهم نشأ ٠ ىلع تفرصناف اهانأ

 ابرط هيلع برطق يتلا رعشيف ىودهتننغ تودل 1 ناكفهتمأف برشال ىي نب رفعح ساح م

 كال اوتو نم رضحاف يي ةةلاراضحاب مف هتدحن وها اثيدح تودلا اذهانإ كيولاقو اديدش

 ادغوحبصأ ى َج> انتللل انعم ماقأوهسفن تن اسناحإ كيور اح يتءذ يف يهلاقفهءاع هداعاف ثيدحلا

| 

 ع

 1في نآبثماو أن رمض> اف 50 را ما ويد يق نا دل | ةيحتا دشرلا كل ةهدح
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 هك سس

 2 3 روح هيف # ءانضقل اك نا

 تحاصزأ انيس تل اق اهالوم يدب نب ؛ ةفقأ و ىس تناكو# هبي ل ويل و# هدر هرخآ ف ىنغلو

 ا ملا لوصولاى لع ردشإل هنأ 6 دال و الطر برشو لعففدعاو لضفاف لجحراب هللاوتنسحا

 لا نم ندحلاطق تطعم قلارلا ذأ الفهماق نماهعض ومل امنع لفاغتف رد فرد اهالوم ناكو

 تس ومص
 ماقسالا ك.ماظع ىف ترحو * ماهعسملا كياق دد واب حاب

 مالس درب الو ىنشنف ق #* وكاوحا ءاكنلا كلعال مون

 ىكملا نبا دمحا نع رصتيلاب ليقث ينان ينيطقيلا دعبمل ءانغااو:رعشلا اذه لئاق ىلإ عقب مل

 3 1 اذه كيعم رابخا قت

 دقو نيطش 0 ىلع دلو ضعب ا ا ةئيدملا ىذدلو+ * نم 1 مس الاخ 0 ذو 11 ىنيطقلا كيعم ناك

 تقولا كلذ يف قار ا هما ةيلع نم 00 ةعامج ١ نموا العا و نه ةعامج ند ءام هلا د2 1 ادق

 الا ءافللا ن 0 ل مدخالو هورس ل 5 مف نك و امهقبطو جحد قدحسا لع

 انثدح لاق 0 نب مارك 0 نحر مار هلا ىلادعاطقتا رثك ا ناكو يار تامو دش

 1ع 0 ينغملاريغصلا كد عم ينأدح لاو ىعا رجلا كلام ن هللا دم ,عد# يأ دح ل ادعس يأ ن.هللا ديع

 يباب اذا ىلزنم يف موب تاذ انف راو مي ذخا ةماربلا ىلأ اعطقنم تنك لاقل

 ىلع ل> دفدل تن دف كل لعنذأت 5 ةءورملاهاظ ىت 26 كا 2 لاف ىلإ عجر مثيمالغ جرن قدي

 مةسلا راث 1 هيلع قل لور ند 4نم 000 اجأ الوابوت ا الو هم اهحو ,ندحأ 30 باش

 حس تاق يام تلف ةحاح ناو الايس هيلا 0 أ الو 2 كاد ا يفإ 0 لاَ ةرهاظ

 اماه تاقفدب يدل ان امماق نيتيبيف عنصتو اهل نأ كال أ لاق 5 يدب نيد اهعضوف راثد نامل

 لاقو امدشن او

 تحسس وس
 نزلا ةعؤا ىمدب نئفطتل * يندب ىلع ينالا قرطاب هللاو

 قدك تحتلدا ولو هارأ اللف ينكس اوه ل لوا

 ! هابإ هتينغ 0 أءمف تحيصق كاف ىلعسولا ير ف قاطم لوا ليقث ىنيظقللا دييعمل هف ءانمكلا

 نا ىثخا تلقو هسفشن يف هللا هتدشانف كتيدف دعا لاقف قاف 2 تام دق هتنئظ ى> هيلع ىمغاف

 ٌْ نشأ قد قءصف 4كع] ىد عرصتيو ّ عضخ كلا 5 مو كاذ ند + ىتدأ انا تاهه لاَقؤ توم

 هند 0 امعضوو هيلع رين اندلا تددر قافا امل "تطاذ دف هيض نأ قرط َقَح لبو الا نك

 01 8 تلو هدرأ اما رظن تخابو كتداح تدضق دقو َّىغ فرص ١و ل ذخ ا ذهاب ت تلعو

 تاللاث لعالا ايفانشأ 5 رمدنعلا و هللاوال تاقف ريناندلا يف ىلةجاحال 8 هاي لاق كمد ف هكرشأ

 , ذيب نم احادقأ برشت نأ .ةيناثلاو يماعطب مرو يدنع مقتنأ اهوأ تلق نهامولاق طئارش

 (تايمع نا 2 ياعالا ع



 . : تا
 ت11 1 ا ا ا 161

 برش نأ ىلأ هاعدةريمأ وهو ةدسز نب دم# ىلع مزاح نإ دم# لذد لاق يأن ع لا مهن نا

 لاقو عتتماف فه4وم

 ب رح لهحدلل ةددعلاو د و.صا نا دعلأ

 كنق نحلا 50 د لجإلف ل بيشو

 برشو ثنا يد د يناوغلا ام ذاو

 ايي 1301 دارو # ىف ىار نيح نآلا

 هلادووةدِسز نب لري الكا لاو

 -- ةيسلو راصقلا نا رابخا ج٠

 هلق نييرو.نطلا باتكيف ةظحح رك ذو ىلعنب د رابخادرب لا دا ينربخأ (يقدمسا

 هلوق هف ا املافو هتعاصحدمو هقالخ أ ودسفت ف

 اذ رالزملاو نال يجدلاة مغ ىف حال ق لتقرأ
 ًاضياهن 6 قاطم ل ا١ءرفم.ف> اذهو لاق

 يذ٠ امح بحال حفصأو * ايصلا دهع دد ِ نات

 هب هيأثام ودق هيف عربف ءانغلا متو اراصقايبأ عم ناك هنأ رك ذواضإيأ قاطم لهرفيفخ وهو

 ذيدزعم ر طاق ىله< مالغ هعمو ها ىلع 0 م ةعونمم اهأ 1 هب هلع ردامو ةظحح

 برشيو تا ريماوُ ا ّ 5ك ا, ينوم لبق يف :!ينارأىذلا هللدمح | لاق ةطو.سمةحوبذم هحماوحو

 ليعوسأ نو ولدو لمح ًامويهل ينغراصقلا نانأ ( هتاريح ضعب نع ثدحو ) تازيمرطاقلا ذِس

 ناطاسلار اد ىلاهذيكلب لمح هناو ريناند ةثالثباوعابق هيدب ١ ةءام 1 ةلانا

 هيلع ةناوذإ وعدتق ناطاساأ راديف هيب نيد عضوبام 0 .ل| يف ند ف نإحو زيخهبف هلو

 الاقم دحول قالخالا هذه سدعرس الامدق لوش لئاقدار 1 ولوهيف ةدئافالا» لحرلا بأ 00 ّ

 ةرذلا هحو ءاكذ ( ارخا) هنعو انعهللا افع هان رشاعو هانيقلدقو امس ه رك ذ حبشي اممدنكلو 5

 بسسس بس بيوس سمسم تاس سس حس تس سسم نسعد هايس سحمي سس هس هو م سس

 0س ب ب ب7 ب7ب7بتطلاا_ربببيبيببببيبيبيي:(:(ا(يييبييصررررر((ب(ي([7_اتات-ُلالحلهلهلهللل2لاللال تت تا ت71

 نيه تدهاش ف ناطاس || ةرض# وكول روذؤ مهدهاشأو ناد :رو- كلا 2 ةعامج 0 عمتجا < لاق

 ل را تشك تلاق ةيرع كلا ةي رك( يل هدحو ) راصقلا نباو ينادملار < ورورس 00

 0 توحصلا ه هيحعش ةينغم تناكوهنال وم ينابريقلا يي 2 6 ىروللاب فررعلا ادا

 ايف

 هناةأىلعتردق نافىنغيوهو ةل-دوىف زات< نآاهلا هريصم ةماللع 0 راصقلانبا قشعل سف اكوءانغلا
2 

 لاق لمار فن فذ ىغلإ وهو ةرود ةلليف انيزاتحا دقوهرك ذاق يد الإ واهلا ا وأ ا

 هيدي ىرسييف صو # اهدي ينفع ىقانا ظ
 05574/44224222 ب ب بببللا

 ل1301 2 77 212772 2 تا 2 م وع ع عج جل امل 0



)١69١ 

 ]|| لأب ىلضاو هيف ثني ناب سمأو ديزباب ىتابحو تاسحلأ لاق ىظسولاب ليو ير 010 1
 أ رفاس لاق يرلا دلاخ نب يلع انندح لاق «وروم نبا يتئدح لاق ىلع ن ندا 03-1
 مهوحم لاَقذ هلّقن هءاع هل | ربع هيلع | ولسف ريع نقلا نم م وس 1 1 رؤس ٍلهابلا مزاح نا

 دوزمو داز دنع الخيو امْولو * انقلا فاتح ثرح انيحا ريم

 دوعتلا راذحالا 4ىدع الو * ةلعريغنمفايضالا ىرق عنمو

 درفتملا يكارلا لت>و مكلا * ارطاذابي رغلا راها ىلع ايغبو

 د ءمضا 8 احالنم ن 0 و * ايحاص لذلاب نوضرت مكنا يلع

 يدتعنو ا انامحا كاذ ىلع *« انناو 0 انا يناو اما

 دعوتلاب الق دصلاب ىغولا ىشتنو # ةلذ ريغ ن نم ملح يدعلا د

 درمملا لسابلا نءطو جارتم * ةيرضم نشا انع يملا ىأ
 ددوسو زعل يوصقلا ةياغلا يح يتلا يف نالَبع نبارك نإ اناو

 * اكرام اربق كرتلاب انآ اناو

 د

2# 

 كيسإ ىف ا انثي دس نامّزلا فريص اناق انو

 1 َّن يدرلا نمنوماس اموق نأ ولو دعت ايالل .نكلو املس

 دشرع الا نانالا دشري الو * اهدشرل اري يده نا هللا ينا.
1 

 نيدز اوهالا ن م ناك تلا دلو م لحرو مل 0 نَح ينادح 0 تك نس 00 ”دح)

 0 هيلع كل مزاح ن دمحم ناو نومأأملاماي انأ 6 ارحألا رو 5 ىلو دماح نب 0 5

 1 أ هل تبل دك 1 يضف ريعشو ةطنح يس ىلا هل 6 هيل ا هلصوق ه4حدامو

 هيتس ا ا اي تل

 ا نم الح ردماح نب دمحم ىلوو اهتعيض ىف ريعشلاو ةطاملا عرزف نيالا رم ةأسعا كانه جوزتو

 ا هوحمب لاقف هاداف جارخلاب هيلاطو مزاح نب دمحم ةلغب لك وفرتستب جارألا ةفوكلا لها

 ٠ داص# 0 ةياع يفوأو * ؛انعرَر هللا 1 اًملف اعوَو

 ا دار>و ابد نم انيلع ا * ةعاجم فياح يف ل 0 :

 ا داك 4 ماغرب لو * هنود بذكيام ادعتسم يا

 ظ داسفو مناد ط4اروطو * ةظاغو ىلع حاحلاب أر وطف

 ْ داوسب رت" نع هتلحرل * دماح نبأ نعاس ا رءلاوب االولو

 ا نا نيملا اعلا ىف مكل يفاب * اوءلعتو ؟راج ع نعيذالاوفكف

 ١ ده 2 جارج لمتحاو هرك اال ىنتضىمع هل لاقو ةيحانلا نع هفرصف هلماع ىلا دماحنب دم ثعبف

 | يممصالا تءمسلاق ىشا مرلا ان اييلاف تدل: عدت 0 نب نيسملا نب دم (ينربخا) مزاح نبا

 1 ,هلوق ىنءأ يلهاب | 11 وب أهللا ةؤأ مسد ا بيشلا فصو قف م نب دم يلهابلا اذه لاق لوَش

 لح نانا ًاعيفش تابشلابو * ةيئاغ دنع مذ تيفلا امك

 1 ١ نيسحانس دح لاق ى ع (ىن؟ كح ) 4نم ناحل ناد را ند دح اال تعمسام يبهايلادل لاَقف تينءمايأ 0
 فحل ب
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 * كد َ 3 5 07 0 0 ظ

 1 : 1 هلطم لعمق ءاضتقاو 00 عفتتي ا كال هلطم 3 2 هل 1 ع مر 0 نب لمّ ظ

 بالطلاو ددرتلا 0 لاطو 0 يف 0 رد أ

 باطلا رثك ناو هب مالا * ًائيش راذعالا نم كرا مو

 بالهنا سهدنلو مغر ىلع * احشكتيوطف ةجاح كتلأس

 نايضلا ( 0-1 1 ع يت 00 00

 باحعلا بحملاكلاذه يفو * راثب ىنبلطت "كاك

 باوثثأا بح>و دقو رو د تاو تم ع يت>اح تت ناق

 ا الإف يبارغلا 0 كنب نا و

 موكلم 2 كناو * يرسدك نبا كل لبق ني> كتوجر

 8 لا وات ن مان رغأو #2 ادعو كاذ نم ىل تاحح دقف

 باتكلا 0 هلمخحمو #* كش ريغ رشأي. فوس كو

 نب دم دصق لاق يرسلا ىنأ َّك 00 ندح لاق هيوروم نبا ينثدح لاق نسا ( نرخ )

 لاقوهنعف رصن اواثيش هطعا و هلا اطأو هدقرتساوالمع ىلودقوملا-ن كانعس دلو ضع مزاح

 تاسدعال كد 2 مأ رعأف نم نيايل كد اا ل

 تاتعلا ند تل لق َِك زها # 0 لك كارأال ل

 ةيانالا فوم كسل كلينك عضوو عمج نم كفنت امو

 بأ لا عطقنم 8- كريخو د 48 ريغ كشدص نع كل

 تولكلل كناحا . ن٠ يلع « اك تمنأف اا كن

 بارتغا يال ناب حو د ل ةريشملا وذا ساق

 بانا بصخ عساوكلحرو * ضارريغ كفيض كنعلحربا

 تانلايف مراكل 5 -.« اذهب مك نم توما دقق

 باوصال ككفأ رع حرا < نكل كاد ةحاج اى امو

 جر ةحببق ةتيضاغ دقو موي ل 7 لا دنع انك لاق يباهملا دم نب ديزي ينثدح لاق يم (ىنخدح)

 تاقف ىذرت يت> اط عض أ نأ ىجاحو ىلع ةحيبق بضغ ينعميفارعش مكنم ا نملاقف انيلا

 لوش ثيح نيئمؤملا 1 ىلهاملا ا ناد 0 دقل هل

 بتعلا نمتودب لَك يفو كلا د” ةرو رض حفص كذع ىهع ربت دعْفد

 بلا ةطاعم نع 0 عاف #١ ىلزع يلا نا يبن ذامو تءذخ

 بعد عتتم لك ين#ه للذي * عزانم كيلا رقف ىف لاز امو

 باقلا مسدقم دنع أعيمج يأفو # لد يدوناوكشا هللا أ



 ( ١هال)
 ظمأ تت

0 

 هتدغناو كلذىف تاقف يناسكو ل

 باوثلا نم ليزا ينضوعف * لوسنب نسال موقلا تبهو

 باول برقا دصقلا ناف * المح لقو ءاجبلا عد لاقو

 3 مم كيلا تئرب هل تاقف

 باذعلا موس 0 ىلع * لهس نب نسحلا ةمعن الولو

 *«  باتّملابو ءاحطا هيشي # هنم ءارعشلا بحعي رعشب

 #«  بائذلا ةلتاخمهلتحاو * يداعالا ديا عبك
 تايدلا» نك: نيك :ميلوف ًاموق تواف مراح تال

 بالاكلا هايشا موقلا تار * يلا ريغ ايالك اوذسم امو

 قلعت دحفط ةيغب هذه تاقف دعب كنم و نأ امو م أدجمب تأدتبا ةعاسلا 3 لاقو كحضف كَ

 م ءاقلا نب دمحم امدح لاق فافلا ىلع نب 06 ا ( 0 ) ريمالا هللا قيام مع اكو يلق

 لوط ىلع قيدص ىلهايلا مزاح نبا د.ءحل ناك لاق ينابيشلا نسا نب ىلع ينثدح لاق هيورهم نبا
 مزاح نب دمحم كلذ يف لاقف هل ريغتو ادم افحف هردقالعو ناطاسلا نم ةسرص لانف مايالا

 لاحملا نم كوالا افوو # ىللاعتلا ىلا كولملا لصو

 لاحرال ةدوملا ىلع م.*# ود ال كا
 لالض وح ا كاذ تلق ف © ىدظو بدا 5 ناك نأ

 لاقتلا ويم - كاد تلف + ندو كحال اذ 0

 لامة عبر تاق نيرم * ل نم طضو ف

 1 0 | كلكم اذ ل
 مزاح نبدمح ناك لاق ىانسعلالغ نع 3 مد لاق'هبو روم نب عك كاقد ا ينثدح )

 ان بأ ىلا مطقن 3 مهيلف

 هر اوما و هثداغ يدهملا نب مهار .| ىلع ام ون لخدف ذيتا] ترش كرو كن دق لكأ ١
 لودي اشنأ ويبأف تر معاربا ةلاس تارشللا| وساج م * ماعطلا رضح امل

 رح لوحال بيشلاو » 0 نيش دس

 سدس كلود أ * لهجحو سءشو: ند

 #* بطر يدوع مايأ # اله مامألا نااب

 بذع ىلا لهتمو © للف ىماو تحد

 بضع قيس لصنو #* بايص ياهس ذاو

 * يتاوغلا -ءافش ذاو

 * وخال نان كلا ارامل نآلات

 يل بيشلا دعاسو *# ىند لهذا ا

 تارداو# ثنا 66

 ويصاو باعا موق 7# ىه قيشرلا سإ 1
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 هيلا تسل بضغ

 بضغا|كنعالها سنالا عضوميف * اللخ يآر دويف كريزتسم ام
 بدالاةمرحىنم ظفحمو يردق * ىلفرءثو اح ىل ج ونت نكدق

 بدسالو 0 الب كم ناكام * ينمشحاف ير الا ىلإ تف رحنا مث

 باطلا ترذعانادعب ت>احيف * ةحماسم يدنع يذلاىتدا ناو

 تعللاب سدل رو ليمح رذع * ةدحاو نتن نم يدنمف رتخاف

 * هلعش تنك دق 6 ددحم ناف

 دمح لاق لاق وه نب نود: ىلع لاق ةنصدعع فورعملا ير ,انالا سوا ني دم ("ىدح)

 ارعشةئيفسلايف تاقتنك دقودت ل نسحلا دمج ىنأر 0 رع يبهادأ 0 |

 ناك لحر هل لاف 6 هف تاقاملاَقف 0 0 هل عسا ملاح نب ديعس نب دمع ىلع ت تلح ف امل

 ىلو5 هلع ا ذأ لام ١ ةئيف_بلايف وهو ان امبأ لاق دق 0

 مير رك فب يلو ت١ تاقف * اع قف تدم ول اولاقو

 ماعم برج لا 0 و © اماعنيسح ذم سانلا تولب
 مح الو دوعي دحاالو #* ريخ 0 نع 1

 ميا لج 1 هنمفثك اف # اريخ نظاوقفلا ىنبحعيو

 مدا نم اذف نيوبا ينب * اوحتاف اضعب مهضعب لبق

 ميطحلاو مزمزب مهفاوط *لهسنبنسحلاب سانلا فاطف

 مظكلا لج رلا برك يك وج ةايج طم دس ا!ولاقو

 مقسلان م يربلا 2 5 و 3 يرءشموقلامذب يضمتاقف

 ماحلا ةناعم ن 8 0 د ينونط همح رب ريخ امو

 م || نمرغالا قي 0 تاأرمشي» روماللو تحف

 ملل لجرلا ة ةيهأب تثتءحر د ادح هنع ربا كن ناف

 يلج ر نعش 3 يبر تدمج كاذ ريغ كلي :نأو

 ميركلاو> اميركلا نكلو * هيلع ىنفطعت لامالا امو

 هطاخن ناز احال كربظن ناكول هللاو ريمالا يقتات ” رعشلا اذه 2 ىلا لاق روقلا اذه ل الف لاق

 لاق هلثم ه.ثي احدم هحدم ظ ينكلو دعل هدفا ا قال 3 كلدكف تقدع تاق اذه لثمب |

 سم ًافهيحتافريخالا ت بلا ةدو>نم هيو ىربخح 0 نسحلا ىلا ا ةدنع ينلزااو ليف

 انعتقدق لاقو ىنفع لف هتيفعتساف رعشلا اذه دشنا نأ يلم 1 ا تلح دف حدم ريغب هيلا ىلاخداب | ٠

 لاقو كحيضفءايا هتدشنافةليما ةفاكملاب كاتيضرأو تمذ نم ةلمحيف انلخدت مل اذا ردقلا اذهب كنم ظ
 مهبهو دقو تاقف ماع قب 1 طقلا اذه . وع ن آلا كيسح ءاجبلاب مهمحأ سانالو كاللام كحبو

 يناصو مث اهلع باناو اهلمقف ةيده هيلا تريدها نم ةيلاطم ءاف ولاب كيلاط أ انأو تليق دق لاق ريماللا

 ا



 )هه١(

 يبان هياع تامتشا ام ردي مل # ةوسك ن نه صمهاظب ىلع يضقو

 *«'  باقعو ةدصل اخو #*  لمو مركتو ةيقعا ل“

 باتقالا عئافص ضعبل ادوع # ينتدجو ىلع ينج نام. زلا اذإو

 تادا" نم نسا تح ا 0 كنج كلاش لاو
+ 

3 

 رن هتياخ 0 8 اذإو 081 ناو لانا هلا دق

 الدش ىلا كرش نو

 يناتع ض. فاخو تبسن ال * ةءادن هيلع تءجر هنكل

 يباحأ نع تدمةترقتفا اذاف

 بائب ميركلاىلع ميركلا سيل * هيئذب رقأ ام هتلقأف 0#
 دعس نب قحسا وباىلب رطقلا دوعسم نب دعس ناك لاق ىلؤونلا انثدح لاق رت نب تديَح ( 5 (

 مهردفلأب هيلاثعيف هنع عطقناود# يضغف اهنع هدرف ةجاح هلآسف ىلهابلا مزاح نب دمحل ًاقيدص
 || يتكو اهدرف هاضرتو

 باقلا لولاه يف راح

 سدا كضاأ كس رو
 تعدم نيبلاب ا

 بيخالاتماشلامهمو ينع * ىضع» نامزل ايعرو ايقس

 # 1: قيطنم ردا 0
# 

 نت

 نب

 كر + اودل ضرعأ ف #* لثوموذ كتميفءاحدق

*« 

# 

# 

 هتيتعأف ىتعلاب حج

 هنأ ىلع 0 يفو 4

 تبعصل ل هنتعدوا # ىذلادع كنمالامىذخا

 تدي ريشمالا طحتلاو © اًضرلادع ف دا |

 بهدم أم,فوق 8 ىو ن مدعم ينغأا يف يدنعنوراق

 ا كسا لدم اا انثدح الاق هل ظفللاو قارولا نيسحلا ب ىسعويديزملا ساب 5 نب 3 ) 0 (

 : مزاح ن دم هءاعتقراف 5 ردا لاق 5 نإ 0 اير لاق 2 0 دا | 5 لو لاق يناحشوتلا

 : رين أ كا 16 ْق كلا ل كَ 6ع ا ل تقف رن أ ا ع آلا كاذللا ند ا قب م لاقدنأ

 1 ا ساخاو يي قرس ىرو“ دع اذه لوقت ” و ىنهدات معا لارا 0 0 مءحعلا لاو تاذللا ن

 دشن م ابغا اهلي غاو ين و 0

 يردن ث يح ىلإ اداز# اه:م كظحب ذخو
 || نب دمع انتدح لاق فال لع نب نسحلا ( يتيح! ) قمحأ اي رانلا ىلإ لاق كحيو نيا ىلا تلق لذ
 | ان 1 كيهن يلا نب دمحا نب قحسا ناك لاق يرسلا ىنأ نب نسحلا يندح لاق هيوره» نب مساقلا
 هنأ هغابو هيذغأ اناتع هساعيو هريزمسي هيلا كَدكَف ةدم هرشاعلو هوعدب ىلهايلا مزاح نب دهحمب
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 باخلاو بالا هملساف * هعبط يف سلام لواحو
 بروملا هزرحاف صاحو # هليطابأ هنع نغت 2,

 بيذالا ردافلاو بيف #خ هرد_غ ىلع ايضم ناكو

 .هذلاكدو رز دك ىلا ترفك دج نأ ايا

 ندكي نا ينل لو 2 نوط الام كفي .كتنمو
 تدع الق قحإو يخرب 3 ىلع يعست تازامو ا

 بتعتسم تاف دقو اداشر *# الديتسم ىغيلا تحبصاف |

 لهس نب نسا ههحو ثيح ىلا هيف صخشامل هيف لاقو لاق .ٍ

 تالا ترد تح 8 تاك رلا كيد تلقتسا ذأ َ

 ةاواسلا) 0 لع هل ير خلو اعارس كلا

 باتكلا غا غابيال ترد وب # باي ىجيرب الث 0#

 باذعلا كافور عم نودو ## ناتعإ كفو رءم د

 بالكلا اهلاثمأ فاق 8 ىاوللا كقالخلا رخو ٍ
 ' ىلهابلامزاح نب 00 مك ان ىح لاقلاق ناو ل لاق رام نإ هللا كينع 0 د قدح ( "1

 تاوصلا سلعو سلا ]إ 2 يدق كلو د ْ
 باو ا نم لوضفلاهب تف ذ> مر رم“ - يداك ٍ

 ا 5 اورلا اما د تا 0 5 0 .

 ' ل>ر زاوهالاب ناك لاق 0 ناماس نب د# نب ىلع انثدح لاق ىا 00 نب سيح ( يدخ ( ْ

 ,اموي هيلع لحد مزاح نبد# هدصقق تدالا الهاو ءا اس د ماسؤؤذ يأ فرعنا

 0 هس سس مس حسم 00 < مما وسحب م م حم سم مم ومس سمسم حس يس يحس سس

 تال ِء ظافلاب 2 مده 0 محو ةعبرأ نعباف

 باش ثلا يحاباسلا لا ارا 0 30

 ماكتب بيّؤذ 0 اردشلا يا هم ند يد * قنودلكت مهةداصوهسشن هفر علا م 3 هودي باس هيلعو

 هم 6 رفهله> حامر طا رعش نه تيب نعاموب هم لع لخد دقو مزاح نبدمحج هلا كالدب ءلاب 1 :

 مهاجم أواناسا ىانلا ثيخأ لها لا مزا > نب دم لق كاذ ندو لاق تض رعت نع ىرذ ارش || ند املع َ

 الو ًادفر هل لش ال هبا ضاحو هلاقأف هلاقتساو هفرع 5 هنا هل تاق هيل 3 ًافاح هيلا بثوق ٍْ

 اًقرتفا نأ كعل هيلا تشكو ادبأ كلذ 06 ءاوسلا ه 5 1

 باود ريغ لاقو ىلع يرزو * يباو> ريع ىلع درو اطخأ

 تانركملا هلم تعرك افا قدارقكاذل حن متنكسو

0 

 تيفو كسفم تي هلى فج رخاحلف اب اك هساحم ن عاما ”ود ه هاردزاوهلر هك الا اباو>

 ا
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 لكن ىلدج الاد 5 د دكان 81 رح ىل تع ادق تأت كلادهع

 نجلا هيإ وفهد رن 400 © هسار لخط اذ

 يندملا اذه يف لوق, ثيح يلوالا نع دصقالو ءا ءاامو ةداخ ءاشولا نإا لاق

 كك و لالطاللو ىناغمللو . * ةساغو نامدتل باشلا ىيبأ

 شلع ُْق ماح اللو حيرصللاو

 ىنقرطي ناك دق يذل الايخللو

 بضقلا ةيدئطاو رمسلا انقالو *

 برطلاو تاذالو ىمادنالو *

 كتعوت رع ل نإ 11 دعا« انجي هل ىدقف عدبمل ابحاصاي
 !ٍ ب 6 نعاجحا رفةهيز كلامو * الجر اءم انابعشو نو اذكر ّْ

 ” ليعحودش رق ديمح ىنب ضعب حدم ىلهابلا مرا نب دم ناك لاق ىزنءلا نع رامع نبا ( ينرخأ )
 هلوق هنم اعيزش اريثك ءاغ هاحبف كلذ هغابو 'يثلا دع ''يثلا هيف بيعيف هرعش شتفب

 ماثلا كتا>نود كلذو ماركلاو مراكملا هلا ودع

 مادنلا بلكلارئاز يقعو * 700

 ماعطلا ريضح اذا همشحتل * مارتحاالب سياملا ىلعر مت

 مالملا هب ن رك ان كمهخ م ىلانملا ممطا تناكام اذا

 مالسلاو ةيحتلا كساحو * اثيغ هللا كاقسالو تحدق

 هنف لاقو هيلع لاملا درو للمشي لذ كسلا هلأسو هيلا رذتعاو لاع دنمح نبا هيلا ثعبف لاق
 بويعلا“ كباوثأ ودحو «. .بزراا كوالا عضوا
 بيصألا عساولا كلحرو * داز لضف فيضلا عنكو

 بص ىلعلا يف هل ىسل * اليحب اعنام امل #

 بويغلا هدتع نمو الك * ىلثم لامي اش لا أ

 بودل يدب نم هه>وب # نم ةلح قسرا آل

 # نيبط اطام هم رماد

 رك ا 00

 7 انناع ةمس نع. ىواكلا تشن كفو 5

 ل مواك يف 4 دج نيبو

37 

 د

 بيص» نسحم ىل ليقو # يرعش كيف مذلاب راسو
27 

0 

 ايادطا جحد قد تع ا

 بيرطل هلك أ يرأ الو

 * بنطخلا غابيام غابي

 دع ميلا لام كالام

 ْ لب ل م كءسح

 ٍ ثعب لاق يناسشلا نيسللانب 1 ينادح لاق هيو رهم نإ ما اهلا نبد#ت ىنثدح لاو َء ( ينثدح (

 لاملا يف ثاحف, 5 امغلا نم موق بر#و لام ةياح 5 هب>حويف ديم نب دمحم لهس نب نسحلا

 لهايلا مزا> نب دمحم هيف لاق ب رحلا نه برهو

 (- رفع نأ ب قاعالا فجر



 )؟ها١ 00

 ىدصتي الوريسيلا هبضري ًادج اللقتم ةمطا طقاس ناكو هتقبط ةهابندل نوكقمهنم دحاوب لصتاو

 نب دمحم تعمس لاق دسأ نب لياخلا انتدح لاق يديزلا سابعلا نب د( انثدح ) بلط الو حدمل
 اناا راند علا ىنطرفأف هتوبم دق تاكو ىرهاطلان الف ىلإث ب لوقي انلزنءىف ىلهابلا مزاح
 مهردلا فلالاب هيلا تثعبف ًائيش هيلع 000 | 1 نكلو هدرملا ليس الق ىضمدقام امأ لاقو

 تيتكو بايثلاو
 ىهدلا لع ارا 1 * لجر نم ءامعتلا نسلاال ظ

 يف تأرق لاق ىناتك ن « همسا طقسو ىلع وبأ انئدح لاق رام نب هللا ديب 2 وعلا (ينرحا)

 امالس ىلع نك لذ مفينإ ىلع انأو ماس نبديعس ندحأ يف م ىلهايلا مزاح يبد ىللاق 8 تانك

 يو اهب ا ةعقر 0 ا

 سالفا دعب الام دافأ © لئاو يب نم ىلهإبو
 0 يداماغرضٍبيطق#ت *يرقلافو> يهجويفبطق

 املا قشبإ 5 "؟يرصادس * هتءاتق هنا روظاو

 0 كك م يف * 0 سار اغا

 رفعج ايااي هل تلقف قيرطلا يف م زاح نإ هت تقل كاق لعاوبا ينثدح لاق راهع نبا ( ينرخأ )
 0000 نا سلا وبا وهو ىلع ىدارلاو مولا ةوعم نب دعس كهدض نيمو كتيبام فك

 يندقن اف يناحث وذل 0 ناكو

 تفددملا كيتعأ امرو * هتدتعأف ينعلاب عجا ر

 بعسل نيشيدصلا نيب * هفرص لعرمهدلايفذاو

 نبالاق لاق باعأ ىُك ندحأ 00 ام. ءاشولا نباو يرابالا مساقلا ندم فر 0(

 بغلا مذو بايشلا خدم يف نامزاا اذه ءارعش نم -.م نوندحملا لاقام 000 يبا عالا

 لصتم ءرملاءوب بابشلا دقف *# لعب عمدلالخفربص نيحال

 للط الو مسر هل هم قب مل # ناو بايشلامايال ايعرو ايقس

 للع هباسحإ ىلع نامز_الو * هقرافم ىف الويذ نامزلا رح

 لضخ معان نم غدي درب نيبو © ام اصلا لايذأ رج امبرو
 لحر كلاح بوث وبا.شلا رش * هنري هاهزيو ىفاوغاا ىصيب

 كدي دحاو مويب بايشلا نه * اهعمحأب اندلا اف نى دكتال

 لحرلا:اهعاناعيفت ! كا كانو + هتاع دع سع نعلا كاقك.

 لزغلاو وهللا كنم نسحب سياف # هلطاب كنع يلوو بابشلا نا
 لجحلاو لدلا نهضا ىعإناكو * ىل, كنع نضرعأد قف ىناوغلاامأ
 لسر الو دهعالو لاصوالف * ةقوطم تح الامرحطاكت رعا

 نيكل اهيا قتباصأ املا تبل



 (أةأ)

 ءاحف هل انسإ ذْخأ هم م ا يعداف ا مداع كك نس ةماسسم هللا لتقوةماعلا ديلولا

 ع دل سمن ةدا.ع نأ نو ريدي امب و لاق كل دن ه: .اجودلب ىلف فا كاذ ىلع دلاخ هفاحأ هياطي

 ءادف ريغب مهقلطأف مهلع نممث تيربكلا قربا موي هيتخ او هع يسو مداعنب نساقرتس ا.د نا

 كلذ ىف ةدابع لاقف هغابي لوقب هلءف ىلع هركشب ملو سبق هبي يف

 رمح دصق اَئَملا فارطاو ترسسا * مصاعب نسلق تي ركللا قارا ىلع

 ردغلا هتميشو ىتاي اذا 0 « ةمدب كم يدعسلا قاع م

 || رواحو هموق نع جرخ يئاطلاليخلا ديز ناكو ندوكلا ةياهاهلا ىف ىمسإ مصاعنب سيقناكو لاق

 انسح ءالب ىلبأو ًاديمش الاتق لع ينب لتاقو مهناءأفمهف ديزو لح ونب مملعتراغأف رقنم ينب
 ةليوطةديصقيف هبذكيو هريعإ ليخلا ديز لاقف يريغمهمزهام لاقوولمف سرق رفكذ ل تم زوما تح

 ] مماع نو اك تسلو مدس لا ا
 لاق يخابلا برعش نب دمحم نب دماح انندح سو هيلع هللا ىلص ينلا نع مداع نب سيق ىور اممو

 ( نع يرام ىعالا نع يروثلانايفس انثدح لاق عكو | انيدح لاقبرح نبريهز ةمئيخوبا انثدح

 : هاف لسو هي هيلع هللا ىلص ي لا ىلع مسأ ا نع هد ع مداعنب 16 ننيصخ نب ةفياخ

 || نعريرح انثدح لاق ةمث ا انثدح 7 دماح ( انثدحو ) ردسوءاع لستغا 3 مالسلاهيلع ي لا

 لاقق فلحلا نع لسوهيلعللا ىلصةللالوسر مصاعنب سيق لاسلاق:ماوتلا نع ةسشفيسأا ند

 أ دعس ينأ نب هللادبع انثدح لاق يمع ( قر ) ةيلهالا فاح اوكسع نكلو مالسالايف فاحالا

 1 ىلص ىتلا دنع مداع نب سدق 0 5 ذ لاق باررلا نم لدحر يدع لاقهشناع نبا انثدح لاق

 ْ هيلع 9 0 ين هل لاَقُذ هدعوت هناك هب عندا أو هب ا م نأ تممه دقللاَقف لسو هيلعدللا

 لاقف هنثم 5 ةدبع نب ساد ماير 0 املو لاق اهرك ا دعس كو اذإ مو

 امدمت موق نابينب هنكلو * دحاو كله كله سبق ناكامو
 و

 اقاضام نهدلا نمو * افك ام ركعلا نو 7

 افولا حيقتسا مم * انالا يف ردغلا نسح

 افح نم رحبلا سيل # هلأ لصولا اخا لص

 ْ الا كل 000 هنا ره هل نم نيع

 ا ةظحج كلدب ينريخأ رصنلاب لمز يرويطلازاصقلا نيآل ءاخلاو لق ١ | ناديحلا

 م ةيساو مزاحنإ 1-- زاتحا 0-0

 ةرصملا اك هدلومدادغب ا اس نم وهو رفعج اب انآ و لهايلا ورك نب مزاح 6 دو م

 1| ءا رش نك وهو مهفنب نسح نعحارألا نبدواد 0018 3 ا.علاوب رام نبا كلذ ( ينرخأ)

 : نوما املا الا ءاقلللا نم 62 و حرااف سال احطأ كن الا عوبطم جاف ةيسايعلا ةلودلا /
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 ظ ىلع بأ لثم نم م لاق هرك ذ اذا متهالا نب ناقاخ ناكو
 ملح ع تدب ارامع نوقيطي * 0 نا ا فرطت

 فاىعا 0 نوبقلبو ذأ 4 مط لاقي ردغ موق رقنم ونب ىومشلا نسا نإ نالع لاقو

 مداع نب سبق و م 5 مهفو ناسيكو ردغلا نوم اراوحللا قاخ اوسأ مهو لاغبلا

 لوي مهفو احق هارتو كلذ لمفتال برعلاو لاملا اوظفحم نا مهايا هتبصو رثك | نآكف هن

 كيلوت نب نمتلا نب ةعمر نب لطخالا

 وكم ناويدلا يف مدا ادبِعَدَم ىلا كمت قا دينع- نب رقتماي

 واتساب عرفتم ف فركلاو ١# ءرك دنا نه لع قح فضال
 لاقو امب مهاجم ةديصق يف ناسكو ردغلا مهتيءست رك ذب بلوت نب رمنلا لاقو

 هرلا مءانش نم يتدا رددلا ىلإ © ىطورك تناك ناسك اوعدام اذا

 8 ىلا هتوعفادتي رقنم ومو رقتما 2 ىلإ 00 مها ل ينإ عي ُّق علاش اذهو لاق

 رسوديلع هللا ىلع يبثلا نآ.(يبلكلا 00010 سانا نب نيفادا وعورتنما نيا دلاخ نب نان
 نب مهالا نب 0 مداع نب نسق هيلع مدق نمف 0 برعءلادوفو هياع تمدق 11 حتتفا اا

 لوسراب هللا ومهالا نإ ىرمعل شيف لاق ار (عراابتا زسو ةيلعشللا يلص ينلا دنع اراص اماق همح

 مورلا نم هللا لوسراي هللاو وه لب مهالا نب ورم لاقف ةريخلا لها ن ١ مهنأو انم مهام هللا

 هل لاق مث 0 1
 بصت ملو قدصت فلو سرادخع ٠ « ينمتثت ءالطا شرتفم تالظ 1

 ةيفاو هّتناع نانو كلذ هريعي هسا يفعل ءايلطأ

 برعءال ءاضغبلا كلمتال مورلاو # ومكلصا مورلاناف انوضغتنا

 نذلاو ب حملا لصادنع روم, * ؟ددوسو دوع انددوسف اندس
 سيق يفلوقلا اذه نع هاه سو هيلع هللا ىلح يب :لانأ لاقيف رمحا ناك هال مورلا ىلا هيسناعاو لاق

 لاقف مداع نب سبق هباجأف رمحا ناك سو امهيلع هللا ىلص مهاربا نب ليعمسا نا لاقو
 نوحاص هل ريخالو جر # لئاط_ نم حالا يب يقام

 نومتكي ام ضعب مهم رهظت * ةصوصخم ىريحلا ينل لق

 نوداسلاف ةرضطا ( 51 ادبعأ وشك يعافد الوإ
 نوبعزت 6 ت20 ا نم ةارفع 0

 نو.ةكت يذلا ءادلا نممسو * اهطي يىفو فكلا مهاظ يف

 امتذؤم ناكو حاحس ن* هاو مالسالا نع ملسو هب هيلع هللا ىلص ىب َّئ ءن دعن دنرأ آسق نأ نر رك ذو

 ! كلذ ىف لاقو

 نار 1 2221و ه ا فط ىأ اتي تا
 ا للا |نغ أملق اهعم سدق 4 نك نإ كا يننلا باذكلا ةمليسع حاححس كور 1 م لاق



001 
 3 11 1 1 1 5 ا ا و

 كلذ يف لاقو هسفن ىلع را مرك هعنصب هورخأف ال لاق |

 اعركلا لح -رلاحضفت لاصخ> * اهفو ةحاج رخآ تيك

 يس اا وعدأ الو # يتاح اهرشأ هللاو الف

 امقس ادبأ قع الو * يتايح انمت اهب اهب يطعأ الو

 امظع 7 مه.ثجنو * امبراش حضفت را ناف

 ْ املحلا لح نإ ةفدت علا وط * تانت اها تراذ اذا

 ناقربزلا لاقو لاق نائدملا نب مداع ن اخ ةمأ ع ص نب ذا نع دينا دمع فر

 ٍ لاق م“ لعفف احدق يحيد سدق لاَتف هب لف مح اع نب 0 2 لك ايد ارحات نا

 شئقدتلا ماقف ن خرم كسا نأ ميس -أ الو ريخو حير با اط رجا لجو انآ هل لاق قدر!

 هنأ اومعزو اههحو شمحو اهمطلف ار ْق هتحأ هئءاكف عفا يت هراد يف ةحود ىلا هطل رف

 ظ لوي لمحو اهسفن ىلع اهدارأ
 لاحأ تانذأ هترلل ناك # هب هلالا ءاح لضاف رحاتو

 هيرو هت صهللاو نأ يهحوب اذه عنص يذلا هتحأ هلت لاق ىيذب أذهل مق ن م لاق 0 تا

 وهو ةياهادلا ىف هسفن ىلع اهمرح يلع نار وهف ادبأ را تري الأ ادهع هللا يطعأف 5 لعف اع

 لوقي ىذلا

 لدفلاو ىلا ذي رز ةيارشألو 2 هر ضد[ |اوس ا 1
 ردقلا يف عدكت ىح اهحاصب * لزتم راو را قوذأ فيكف
 ره اورساايفموقلاديمع نوكي * امدعابرضت لائمالاهب تراصو

 هدلا ثداح مهباتام مهمصعيو * مهبونر ع لك يف مهردبو
 سماالا نم مسجلا ١ 02 وغلا 8# اهاهال ابعد ءانهصلا براشابف

 ىربتاموشيرئاماههترثك او * ات رشام اذا يردنال كناف

 رانا رج بأ يريخأ لاق زوصتم نب دما يدحب لاق نانزراا نإ 2 نب دم (ينربخأ)
 هع ءانلا ا 0 ف نس هكدا 0 لاق تراحم ن , 4مل 026 دما نرخ لاق

 وملك نأ امد انزغأ ىنأف ة ةفماح ب نم ةأ سما هدنعو عا مصاع نب نبق ل هتيدش دا

 اسقتلاطف تاقبام' ”ىش قرايتم اون وك مت تملسأن ا اهنأ | ومقاو اهلا اوم.تجاف اهمالسا اوفاخو

 ريغ ينق راف دقلو ةراس ىنتص دقل .هللاو امأ سق اه لاق | اهأي قحبات كاملا املف اهقرافف ةقرفلاب

 هللا يما نكلو تأ الا انسب 35 ترتذاام الولو ة ةمومذم' كقالخأ الو ةلولم كتيحكال ةراع

 تنك ناةّنلاو تنأو كلضفو كبح تئرنأ هل تلاقف عاطي نأ 0 سو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 ىلاكدعب نكساال ىفا نملعتلو ةوبنلا ديعبلا ةولخلا بجدلا ةمئاللا ليلقلا ةدوملا ريثكلا ةبحلا متادلل
 د فلور دع ( قرحل) اهتعبتل اك هتمبتف طق ًاكش ىسفن تقرافام ندق لاقف جوز

 ىلع ابأ ىنكي مصاغ نب سبق ناك لاق سارف وبأ ينئدح لاق سارف نب ميا نب دمحا انئدح لاق
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 ال كاعاج انني تناك ذقف لثاو ن ركب نم ىلا اذه نع يربق اوفخأف ينو.تفد اذا

 اوقرفف اوقرف لاق م اوعطتسإ 0000 4 رواطو 0 ان نيناع عمج مث ةياهاجلا يف

 لاقم“ ة ةقرفلا ىفو عامجالا يف ما اذكه لاقف اهورسكف 0 00 اهورسك ١لاقف

 دولولا هلاعف انو ف د دل صلادلاو ينبامدجلا معا

 دوحو فافع هاز اذا مخاملاو ةعاحشلا لضفلامامتو

 دوهعلا تايئانلا يف مهعمح * اماذا ىنبايزونالمثو

 ديدش حدق نامزال اهدش * ام اذا حادق نم نيثالثك

 ديدن اعل ىقرأ مهع الا تق 0 كلا
 ديوت مط ومكنم يري نأ * قو راك لاو محلا 0

 دووحنارغصالا ثنحلا غاي * 0 ا كءلعو

 هرب بيطلانب ةد.ع لاقف تام مْ

 احر نأ ءانأك ةهحرو # 0 هللا مالس كيلع

 املس كدالب طحش نع راز اذأ #* ةمعن كنم ه ل م ةحل

 كد موق ناب ةكلو + و فاعلم دننك اق

 كلملا دبغ تام امل لاق ينئادملا نع ثرحلا نبدمحا انئدحلاق يزازلا دم نب هللا دع ( ينربخأ )
 'زل] رسال كحر لاق' مث ةعالخأ تقلتحا يح ماشغ يف اةلوح هدلو عمدا ناورنم نبا
 تبطلا نإ ةذيع لاك ساو" تنأف

 امدهم موق ناب ةنكلو 8 دحاو كله كلش نسق ناك امو

 رخآلا لاق اكانكلو كك ال قاب كوخ( تيددك ديلزلا 4 لات
 مرةمرخ 0 انم لحد 4 هباادح يرذانم مرقم اذا

 نع حابصلا نب ىلع انثدح لاق دعس 1 نب هللا دنع انثدح لاق يب ءا ملا رمصن نب سبح ( ىتريخا )

 مّ | مساعانإ سدق هردبف ءاخل تيفال ةدمعو ماع نب ننك نينا ناك لاق 0 يلكلا نا

 2 كان وهو مداع نا نسق هنو اليا عمجف 4 2 اف كا جرن هموق يف 0 ةدع لح

 امب عفنتسيل هل اولوق لاقو هلام نم ةلماك ةيدلا هيلا قاسف 0 ل اف لاقف ةيدلا ماه

 لعفلا اذه بقعب هاا يجاص ن 0 نا الول هللاو امأ ةديع لاقف موقلا ىلا هده كلون هلآ 7

 دقاسيق دجوف داع مث لبالاب يضمو هلاصأف دوعأ ماع لإ كرما ىكلو هتطابمل لغ اراع

 لقد اقناو درك ع علق وه تأ
 احر نأ ءاشام هتمححرو * مداع نب ساق هللا مالس كياع

 ل نأ نع ءقحسا نب دامح انثدح لاق سهزالا ينأ نب ديزم نب دهم ( قربخأ ) تايبالا
 لق ةليل را هركس يرقتنملا مصاعز سيق نا رج اما وع ناكل نإ ,ماشهو ناثدحلا نب مصاع
 مرا تقبض نم ت تماما هللقف اع اك املف هنءتب رهف هند لاقوأ ها هكعا رك م نأ
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 كاوا ب نا ف رلكا ىداتو انعم لأ متهالا ىدانف كرش ثراااناف نارفوطا لاقت كالت

 دعس لاا عير ينب ءاسن تدان وهحربأ واقدم اولتفافرةنمونبتقطوة حاس ل نهد ا

 نأك امو سءاقم' نس نم مهديأف ناكام | واو لئاو زب ركب ته نيف ني بعل رقنمينب لاتقدتشاف

 سق دصقو ورم ديعنب نار  مهالا نأ و لتق نيب رةئمون ممعبب و انااا 3 مهيديأيف

 فاقت رهم ىلع سيقو ديرزلا ضد 0 سرف ىلع ثرا اوهريغ ةمههل ع نك لو نازفوحلا مداعنبا

 نسق قاطو نازفوحلا يم اد:ؤ سرفلاهب زذحتف هت :--|يف 2 ها همسات رحلا هقيسإ 1 مق

 نيف ةنعط تخاف مهاراسأو لان ب كاوا دكار مهايابسو عيسبرىنب و سعاقم ينبلا 1

 مصاعنب سق لوقيمو.لا اذهيفو تاق ةئسدعب ا ىلع

 اهرومأ تائانلا ىف تركت اذا .* "ايلف [وساءاعوبر هللا
 اهنررخ يد لما وا اومتلاسو * 00 عضفدق دودج موبو

 اهرب رح بوضقلا فا :أىف ردا ه ا بايرلاو دعس مطختس

 0 نامح نب راوس لاقو

 الكشاف وحلا مد نم 5 #* ةئءطل نازفوْلا انزفح نيو

 الفتم هيعارذ يفالغ حلاعف * انحامرهتلزءا | رمق نازمحو

 . كنا فوختق لتبنو جابلاب دعسنإ ا هعبتق مزاهللا ىلعاضيأ م داعز نمق راغأو (لاق)
 | ودعلا» ءاقل نا اودحالثل مهدازمقشدف الءاماقف كلذيف نود 0 لئاون ركب ءاقل هباحأ

 ْ أ ليدق ردظو دعس يبل للان وبا وب روش ناكف مماع راغافدل اوربصو ماقتل | ونعذأ كلذ لدفاع

| 
 ا

 20 نب رشق نبىع هنبأل وشي كالذ يفو يي م2 و مهلاومأ ند“ هند ليو الا

 ارضح مز اهللا ا ىلا هاي 001 ىارذقودا زااقثيذلا نباانا

 نيالا سمعاالا ا اذإناكو »*# مداعنب سيق 5 شدحلاب 06 ءصق ٍ

 كلذو كلاح ننائس ديمو 7-2 ينب سيئر ناكو نابفلا د.ع ىلع دعس ا مآ ل راغاو ) لاق )

 نحل ةشملاب م6 لعق مم يل لعش نأيف سم مقلاد 2 كا او ودار 1 00 نيردللا ضرأب

 نامح نب دال هر ٍيلاقف أوعل -هاقدنأب ملغ

 الثنو جايش اأو ياو موك * ام قدص م ا ند كلايف

 سمأ يف فالتئا مهالانيو 4م 1 يناث || تالكلا 0 يف سر مداعنإب نسف ناكو 20-

 سبق عف رذ ةمهالا ىلاهعفدو ىهبم اريد نب ةهصع 1 يئراخلا ةالاضنإ صاقونب ثاووغل دنع

 اكد لاق يعاز .آا ا دمشنب 6م امه اي 2 مالا ىهس ل هو ا | موفاع مهالا ْ الضفو

 لاق ىداع نب مييهلا نب دا انثدح لاق قارولا نيسحلا نب ىسع ينريذاو ةديع يبا نع داك

 ؟راغص اودوتالوكرابك أ ودوسف تم اذا ينباي لاقو ةافولا هترضضح نيح هدلو 3 نب سيق عم

 يوتا كاكاو مث ءلا نب هب ىنغتساو 3 1 ال ةمنم اهءاف لاملا حالصإب م يلع 5 سانلا هفسف

 الا ل ًاسيملاء ما ناو ديعلا ب 001 ا امان كلر ؟ اي و و ! 0 تنك قلاب ىف
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 اريخ ا املف منا 06 هك هنأ رمال ل يا : هلام لدح 0 لعفأم يرادلاب لعف | اق لاق

 يلولاق ىف خا ادملا 0 لاق عدو ) نر ( ادنأ هعالضا ناد ا لحش )ل نأ ىلإ افهنم ناك اع

 ناقر زاازاكو ال ىف تاقدص سوهياعهللا لسةللال وسر دهع ىلع مداع نياق

 دحاو 1 عيمجدقو م وهيلعهللاييصهللا لوسر يفوت املف ءازالاو فوع تاقدص ىلودق ردب نبا

 هعدخو هدب يف اع عنملا هل نيزنءناقربزلا هيلا سد هتقدص يلونم تاقدص ناقربزلاو سبق نه

 .ماقتسانافانم وق قا 1 ةقدصلا هذه عمج م يفوتدق 6-5 هيلع هللا ىلض ى 1 :انا هللاقو كلذب

 نآقريزلا قاطناف هموقيف لبالا سيق قرفف ةياثلا هلانعح ةاك زاا هيلابرعلا تذاو ركب ينالممالا

 كلذ يف لاقو هيلا اهاداف ريع ةئامعتسإ ركب يم | يللا

 رددلاب نيدلادفأال | را تنذاو هه دمع ىتا داوذاب تذو ١
 دمحم نب هللادبع ( 0 ١ ام ردغلهماناقربزاا دهاعول لاق 0 زلا هب هداك ام سبق فمع اماف

 بلعت انثدح لاق ىلع نب نسما ينرباو ينئادملا انثدح لاق ةماسأ نب ثركلا انئدح لاق يزارلا

 0 وملارصنو يذالا فكو يدنلا لذبب لاق تدساذاعب مصاعنب سيقل ليقلاق يبا رعالا نبا نع

 اف يغبلاو مك ايا هينبل لوةي مصاع نب سبق ناك لاق مثيلا نعيرمىلا انثدحلاق عبكو ( ينربخا )
 رصن, نأ نع هتوخإ يهْف مهريغوا هموق همطاب هيب ضع ناكف اولذو اولقالا طق موق ىغب

 نب سيق نأ ةبدعج 1 نع ىنئادلا 2 را انثدح لاق ىزارلا دم نوهللا دم دع ( ينرخخا (

 ١ يذلا لا#لا هللا لوسراي تاقف ىانداو ىل بحرف رو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدبا لاق مصاع

 ظ لاملا مم لاقف ىلع اورثك نا لابعو ينثرط نأ" كمل 5 اهم يف ىرتام ةمس هيف ىلع نو

 رقفاو اهاخ قرطاواهاسر ن٠ يطعا نم الااثالم نيثملاباحصال ليوو نوتسلا رثك الاو نوعبرالا

 ليال هنإ قالخالا هذه مرك | امهللالوسراي هلتلقف رتعملاو عناقلا مطاو | مريزغ حنمو اهرهظ

 "ا كل اع نُف سانلا ودغي تاق قارطالاب عنصت فيكف لاق امرثك نم هيف انا يذلا ىداولا

 ةريغصلا عرضااو ةربدملا بانلا رقفال ينإ تاقف ةراقثالا يف عنصت فيكف لاق هب بهذ ريعب سارب

 تينفاف تلك اام كلام نم كلاعا لاق ةئاملا ةنسلا يف حنمال ىلا تاق ةحبلملا يف عنصت فيكف لاق
 نءذامد ناسغوبا انثدحلاق ىعازآ اد نب مشاه ( ينرخا ) تيقياف تقدصتوا تيلباف تسسلوا

 دودج موب,يف هّتسإ يفهنعط يناييشلا كيرشن, نازذوملا زفنحيذلاوه مداعنب سقلاق ةديع ع

 نب ةصنبا ليحارش نب سيق نب باصلاوزم نب كيرشنب ثرحخلانا.مونلا كلذ ثيدح نمناكو

 ةماعل نب سيقوم زاوالاو لهذ ىنب وناميش ىبب عمجف مهبرذغلاب مهم ةعداوم عوب ريب نيب وهنيب تناك ماه

 ينب هموق يف يدانف كي رش نبباهش نب ثراحلا نباةيتعدب رذنف عوير ينب | نغمثمهريغوةبلع” نيشللا متو

 عبر ينب معوخإو سعاقم ىنب ىلع ك.ءرشن, ثرحلا راغاو هعداوف عوب ري ينب نم ةباعأ نب رفعج
 نولئاق مهو لئاونب 1 و كيرذ نك رحاب ا وقل ٍيَح ا را رقنم ينب اوذرصتساف مهول إذ

 نانسمهالا مسأو رقنمنب دلاخنإ نانسن ىمسن متهالاب الإ نازف را رع اف رحلا ديدش موييف

 ةنههذهلاقوهل بستنافتنا نممهالل لاقوهبكرف هسرفىلا نازفوكلا بثوف ةسارىلع فقاووهو



 )ة؛١4ا(

 نقلا ينب نم لجر رواح لاق ةديع أ ن ع كاند اقدح لاق يعازخلا دج ن مشاه ) نر (

 ىناطلانيوج دنع لزت مث هقراف يت> يل داع نسح أف مصاع نب سبق ةعاضق نم

 ساديم نب سايعلا لاقف هلام ادت هولتقف * ىط نم لاحر هيلع ي”وف نيوح نب صاع ينأ

 اسق حدمو مهوحمب

 ,زكي جدحم موي ادج نم" او, «يصاءناداوطا ل وأدقا يرمعا
 هردغ شل ملو تاوس 0 #* ءدنعموقلاي دن ع ع ماقأ

 هرح> ضاريواهاط سو لك ايو * ائما ءاملا برعشي دعس ماقا

 هرش_ لزالا رات ائيو> * مصاعزيسيق تاداباذا كناف

 ءرسأو اعرك اراح ادعاذامو « ةزافم هل_حر ودحم حيطأف

 هرجوب نايراج حهشو نيوح # هدهعلك ًايردغلا ضرأب لظب

 هرو قورس قص نمناقورس# مرح دازلاو داوزالاب نامذب
 منع ةامد قتدج لاق يزسسلا ل نإ ندللا ند لاق يركس 000 ادخل ينربخأ )
 انأب كلذ فكو هلليقف يرقاملا مساع نب سيق نمالا محلا تملعتام فن>الا لاق لاق ةديبع ينأ
 لاف هياع لّقأ مث ىفلا 000 هنلا داعب افوتكم هيخا ناب ينافهل ان انا هل ٍ نبا لتق لاف رحب

 هليبس اولخ كموقب تأسأو كودع تمشأو كدضع ىف تتقو.كتكر تيهوأو كودع تي 0
 ) قرع ) (١)هه>و ريغت الو ههو.بح سيق لحام و لتاقلا بف ضنا لاقدتود لود ةملامأ ىلا اولمحاو

 نالقنلا يبأو ةيدعج> نبأ نع يفأ ادم نع رار 1| ثرحلانب دجأ انتنح لاذ ىزارلا هللا ديبع

 ديساده مالسلاو ةالصلا هيلع ي ينل لاَقف موه ءلع هللا يلد هللال وسر ىلع مصاع نب سف دقو الاق

 رواج لاق متاح ينأ 1 0 وبا انثدح 07 ن نسما دمم ( ينربخأ ) ربولا لا

 اا ىلا طب فك د ةلل سقف ترشف صاع نب سيق بريل ضرأ ىف ر < ناك يراد

 كر الا رجلا ىزاشي 0 00 نم لمحو اركس كرات سارش ند فر
 لاقو

 لاما باندا هنوع ناك < هي هلالاءانع رسال
 لاقودموق ىف سو هيلعهللأ ي < ى ا ةقدص مق م

 عئادولا تايدهم 3 اماذا * 2 عنو 2 ع اقالالا

 ا اطالك اهم تساياو © ارفتمماملا ف تق 3

 نباب اًواح ذإ انثدحم بتحموهو امو. هنرضح يميمتلا سيقنب فذحالانع ينادبملا ظفلو )١(

 اذإ تح هيو.> ضشالو هثيدح عطش 0 كنإ لتق اذه نإ اولاقف كفاك هل مع نباو لدتقهل

 ياو هّقاطاف كرمع نا كإ مف ينباي لاف هءاحبف نالف ينبإ نءا لاق مهلا تعَنلا ثيدحلا نم عرف

 هنع اولست اهلعا ةيبسغ اهناف ةقان ةنام اهطعاف ليتقلا مأىلاو هنفداف كيذا ||
 ١ ل ل ا ا م ا ا ا رمت ا ا أ ري اتا اتا تت 2 1 11 _

0 
 م

 ( رشع ينات 15 يناغالا 15 0(



 )4ة١(

 اعوض مطقناو اهتيراو ىح كلذ بارثلا الع فذقأ ت تلمجو ىنع فرصنمو ىدحو تنأ كرانأ

 ةوسمل هدمه ن نإ لاق مث سو هيلع هللا ىلص يب لا انع تعمدق اهريغ هتيراو نم ًادحا ترا

 ' نانز رمان, فاخ نب دهم ( ىتريخا ص و هيلع هللا ىلص لاق 3 )1( محربال مث عنا جوس سس

 ينا نب رمع نع سارف نب دمت سارف وبا يم ىنثدح لاق سارف نب مما نب دما انثدح لاق

 ا رس | لوسر الع لسع ا نا سيق نأ ربه يأ نع مك ينب نم خيش * نع راكب

 دّقل هللاو لاذ يتأبا هذه لاقف اه.ثت ةلخسلا هذه هل لاقف اهءشب هتان ضعءإ هرحد> يفو سو

 لو هيلعفللا لص نر لاقف طق ًاركذ الو يت نونم تح.شام تاينب ا نونب ىل دلو

 | مهالا نبّللا دبع ينادي هع لاق مثيملا نب دمحأ لاق (؟) كيلق نم ةمحرلا هللا عالي نأ الا لهف

 5 قائساو ءاسأ ممم يف دعس يف ىلع راغا يركشملا جرمشملا نأ هتان سيق داو بيس نأ

 تا اههءاو يدعسلا لدنح نب دما تب مر يو ماع ب 0 اهلاخ 1 ءاسنلا ىف ناكو

 , اهافطصا دق جرمشملا نب ور دوف اهود_هيوأ هل اهونم نأ بلاس ميلا س اق لحرف سق

 نب ورمح تراتحاف تريل اهزدشت ”كيراقكا ناذ ملا اهريما تلمح دق لاقف اهيف هلاسف هسفنل

 ن0 بتردلا ؛تدتفاو-هل داون ثني لك ةئسا كلذ لعجتو تنب لك داوف سقف فيصناف جرمشملا
 لاق ديرد نب نسحلا ندم ( ينريذأ 2 ةححضفلا نم افوذ اهدك تنب هل دلوب كيس لك ناكف

 ةصوفنم يرقنملا مصاع نب سيق جوز لاق هدج نع هيبا نع ماشه نب سابعلا نع ىمح ىنثدح

 / ديربام ملعت لف ىليكا ني أف لاقف ماعطب | 0-1 0 ا يبا اولا نا

 لو اشناف

 رولا رفلاو نيدرملاى ذاك, © كلام ةحاو هللا دنع ةئبا ايبا
 يدحو هلكا تنل يلف لك ١ * هل ىنعلاف دازلا تعتضام اذا
 يدعب نم ثيداحالاتامالمفاخأ # ينناف تدب راج وأ اقراط اخا

 دنعلا ميش نم كلت الا ياو عال نم فيضلا ديعل يناو

 د لوقت تاغلاو الكا هل ت تيلطف ةحبام اهل ا تاسراف لاق

 ميركل هإ لكأ ريغب * هماعط قوذي ار دق ءرملا 3

 موجركتوح دقاتيم تكرونو * يدنلاو د رطل كرر

 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لق لاق هنع هللا ىذر ةراه يبا 1 هكدا يراخنلا ىورو )000

 مهنمتابقام دلولا نمد رشعىلذإع رقالالاةفاسلاح يملا سباح نب عرقالا دنعو ىلعنب نسحلا - و

 ا هر لاَقو ل 0 لص ي '| 0 00 ءاح ت تلاق 0 2-3 هللأ يذكر ةشئاع ٠ ع هدام مسا |

 ةمح ر لا كسماق ن نه هللا عز نا كل كيما وا ميسو هيلع هللا يىلص يذلا لاقف مهلبقت ا

 ل1 تس سس سس ب ع م ص 22225

 ادا ١ طنما دا لوك يهو بارتلا ايلع فذقا تاعجحو يب عنصتام ةبااي لوقت ىهو اهف
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 ا ءافملا ناوخ] نإ: .# ةبا رقب ءوحت مخأ 0#

 ياتو نا ايدج كل 4 هير تك يتاايندلاتءلظأو ٠

 : ١ بئاصم هيف قبب مل ًانمز ىرأ # ينل بئاصملا . نارين درب ا

 1 ناك ضخ لع 00 نأ نما ينأ ن ء.( لهاط. نب دمحم باتك نو"تجدو) جرفلا وبأ لاقأ

 اك مهلك ص + لهأ ناكو هن .طخ يفت أ سم تالق نينملا ىلع حسو هيلعمهللا ىلد يب ولأ لعىلصت |

 َُ نها كيبدلاقف هولزعو مامالا ىلع اويصعتف تايبا ةثالثث الا رشم نم مههف نكي

 الل اولاقو اعيش: اوقرفتف :*_ ىلاوب ىذا ىلع ةالصلا اوعمسب
 ْ الاجر لاجرلا يرو اوبزحتف # مههاما ةالصلا ىلعرمتسا مث

 : الايوو ويكللع لا حتباي رح © .اهراط نما ون صم أذ
 0 الح تءاسواهسطاعم تدغر * اناطاهوجو مكهوجو 2

 / «٠

 درولا سرفلاو نيدربااىذةنباايو# 7 هللا ددع ةئبأ ا.

 يد>و هلك ١ تسلينأف الكأ « هل ىدعلاف .دازلا كدمات اذا

 يطسولاب لوأ ليقت ةيواملءافلاو يي رقما مساع نإ سيل مشلا ليبواسلا د ١

 7 هيسلو مصأع ن سيق رابخا جه

 : | ورحنب ثرحلا سعاقممءاو سعاقم نب ديبع نب رقنم نب دلاخ نب ناثس نب ماع نب سبق وها

 2 لورح نب ةفيلخ تنب رعصأ م عا ىلع ا انأ 0 مك ن ةانم دعت ناهد نك نا ا

 5 داسفمالسالاو ةيلهاملا كردأ هنأو نع ّق رفظم تاراغلا رب 38 ملح عاحش سراف عا وهو رنم 1

 0 سو هي هيلع هللا ىل<ي هلا ىقأو هماللسإ نحو ملسأو ةلماطلا ق «انبدأو نم نا أءيمف

 اند لاق: دمع نب نسا ى مع ( ينرب>أف ) ثيداحأ ةدع هنع ىورو ًانامز هدعب رمعو هنايح يف 0ك

 0 سدق دقو لاق هنأ 2 يلكلا نبا نع حام امصلا نب لك يدع لاق دعت يبأ نب هللا دنع

 نهداو ينلا تادؤوملا نم هنعدب ثدح ام راصنالا ضعب هلأسف سو هيلعفللا ىلص ل 3 ىلع

 هند 0 هيلع هللأ ىلدهللا وسر لع لقأ 5 هد الاطق تنب هل تدلوامنا ربخأف هنن

 تمر امو اداو الاطق تن ىلتدلو اهتانملا ىف ةحضفلاو ةثودحالا فاح تنك ل ا

 تمدقو مف تناكف ا اوذحأ ا أ مقدف رفش يف 17 ارمأ امدلو ىل ةينب الإ طق ةؤوم نهم

 (| ةيبصلا ترك يت> نوئس كلذ ىلع تضمو ًاتيم ًادلو تذلو هنأ ةأرملا ينترخأف للا نع تلأسف
 77 :1011 2 7 1 ١

 مس مح شمس ا او وس دس عم سوسو حمم

 | نم اش ءاهورت يف تاطحو اهرب ترفش دقو 1تارف كلختف موب بان مآ ترارق تا

 || ةيبصلا هذه نم تاقف حاب ةقنخم اهقنع يف تاعجو عزج ةدالق اهندبلاو اعدو اهلع تمظنو ق ةواخ

 اذا ود ادتعابلمح واتم الو دإو نا كا كتتنباهذه تلاقمث تكفاهسك و اطامح ىف .عادقف

 ا ماء ةريفح اط ترف اموب اهتحرخا مث اهنع تاغتشا يتح امنع تكفا غابملا اذه تغلب
 يس 8
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 اولحبأ ةنس يف ومعه اذإ * اهنينافأ عوني تنأو «
 دب لات وا ناقي اذإ راوي < :ءانقا بويع الع 0

 لدقتسم رونلاو عي * يدل كد وكي.بز

 لعن هيو هنلا ا * يذلا تد 1 لقعلاب 1

 .: لوالاور> آلاوضرالاو # 3 نم كال يدف ن م

 لء2انسملا وهةرهدلا اذ # ام ا كنعءافع اذا: :

 لاةف نيللا كيد هاثرف يمشاهلا ىلع. نب رفعج تام مث مصتعملا وبأ لاق |

 دم باهذلل عمج لك يفو * * ىئاوذلا روت تناك هذه ىلع

 باميلا دلالا فصنلا لبقي لهو * هسماو نامزلا مكح ىلع انلزت

 بدا ولا لوقت ام ابوندح أوفق ع بجحاو درلاو نانكرلا اهنا الا

 بها

 5 باوثالاح تبان مهأو * :يدرلادضق ادنلا نايتفيأ ىلا

 براع بح 5و افؤهلم كدقفل' #* بغاز در 5 سابعلا ىلال ايف

 * ٠٠ كلوت الح اع ءودن # اكءانم دنا :حعاعلا  يالايو

 اداهسو هراء داق در قلك دمتطيرف اف
 ىك اوكلاكلارذىفتمابو تولع الع نم كيف اع يردول كناف

 بئاغ وهو ينام يمعت و ارادخ #3 مئان وهو .امد كت د اخأ

 بغار هللا ىلا رمع يفاناالو ** فقاورج الا ىلع ىربصالو تا

 بئاخ هللا يدل قم نذا يمس ع هنأ رجالا كيف : ىلع حال 0

 بقاوعلا مالي 3 لو بقاوع # اعاو ع ريضلا الا مثالا امو

 بحاوءرملا ىلع لاوعإو تاقف * # بخاوءر 1 لعرادقم نولوش

 بناح مقسأو هنم بناح يجو * همأ نبا مونمح امل باقلا وه

 .لااغوهو يدرلا تنلاغو كاع #3 او ا نهو تك ا

 براحم -نامزااو ىل دن و #2 ءر2ز تاي زاارذس يفتعفادو

 بئاصع اناق هددرأف 0 لهو 2* مموقل داوحلا لذ هل تاقو

 ايدك .دخأ ب لل 2 الو 18 اقدام كولا نءااصولخاهللاوذ
 بضاقناقلا برس باقلا د *«  يمدوأ كئاف تتناك يد ن اوا
 لك اردهلل جح ام ئدرالادب * امنذخو اضرلا ماست تملسل

 براسضم وهف كباب اة رمانل #2 هند ثددح نم فاد 1 5

 بزاع وهف هلام هنع باغ ناو # عار صهدلا نيك دج هب ىف

 تنال نم 5 ناو ماظع 3 دهأ شم نم دهشنل نأ ل ث



 ل

 مايا و ساطلا نيب ليالا 2 # تركتعا اذادرمهدنب 1 الوق

 ماوقال داسفا بحعلاو يغيلاو * ةكلهم ىغبلا نأ ك كل لقأ أ

 يعارلا ةعقر ممر ريغ ترصف * ةيلاغب مهسنم قرفت تنك دق

 تالذ دقف * لبق نمو سمل نم عزفت تنكو

 يمادلا عج وما كيلع يلفو 0 # اهرفضكر نه كاذخف مدن نأ

 » ماخلاو جارسسال

 يرتدحللا ةددصق يندشنأ امو هذ 5 المنا صاشلا رم 6 مهداع مصتعملا و ) 5 (

 بودللا هئم تضشا ام «زرو د تا رق دبع هنأ كك

 يءشاهلا ىلع نب رفمج يزعي نما كيدل يندشنأو

 ةئمع ْى يذلا لبق الا

 لفغتال مايالاو لفغت

 عنام هبحخال صهدلاو

 همكح ىلا :ءان يغصل

 لثوم ن هز نم ان الو *

 لعءفشي اك ىهدلا لعفيو

 لعوتسم ةنقلا يف مصعأ * هفرسد نه ملسيال ىهدلاو
 لزم هل قفالا امناك * هل ًارامش رسشلا ذ

 001 ا نمكت ةقراب »* اهريظانش نيب هلاك

 ل_جتام فرس الاشرا لح ىرالا اقع ا
 لهرملا وهو ناع لمزلل © هلا ير .ءاقذ نش
 لقال ناطب ال وسو 9 القسم هسا ا دج
 لستسم درسلاب لب ريسم #* هقربص نم سيال ىهدلاو

 لشارع ىلع ىفانلك ىف 2 اهل يزالا داعرالا
 لقثم اط مفلاو مغلك * ةيرادخ وهلا يف ءاختف
 لزنم اهو نم اطزنا # يدرلا فرصلناك نم نما

 اننا

# 

 هب نع طرف ند هناك *

 لوألا نود وهو لبق

 لفحج هلأ يفوأ بحيف
 تسرع دا كلذ ل اب

 صقشم هل زملا 2 كينا

 تسهم نم. كربق لع داع

 هربق ىلع نزملا تذحو

 هلبو لع ضرالاى رت ثيغ

 هل ىلبصت ضرالاو ىلصي
 اع نعت 2 12632 خا 0 اهسانع سابعلا اانا

 لقا وأ لقا ذا د وخأ

 لفدج هيأر نم همدش
 ليْئَذ ةيهاد هشرع يف

 لتقم هل حانت دقف ضام

 لح ال كل بر حورااب

 لفحم هيو# ضراعب
 لمع أ هلا كل
 نايس تاع 00-0

 لسا تدحلا را اك
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 ايلا دس يك رن * انزل 1 ردح الواو
 انلاقالو ءاقصلا ليمح « اسانال كلذ زكشأس
 3 انهرسشن أت رصدقف © اتا عفا كد

 ْ اها لاثر
 ريثم ردبو هتسح يف سمشلاع ايضك ههجو ناك نمل لق

 روبقلا لها َّت رمدقلو د مويف تنك ذأ اب انحالا نيزتنكا

 روشنلا مويويرثلات يوت < وملا يفو ةايحلا يف تأ يب

 روهدلا تافلاس يف ممذو © ركن نوخلاو بيغملا يف ىنتتخ
 روحالازحو اعطق قارتلا زك > يف عرس 3 يفيد ىناقسف

 لاقي صخ لهأ ن « امالغ ىوهي نيلا كيد ناك لاق باتكلا اذه نم تذسنو جرفلا ل

 0007 01 لا ناد مزن الح دقو لوقي هقو ركب هل

 رجعفلا كتساحم نم ىلحتام اذا * ردب انل تناف برغلف ردبلا عد

 رمح يلكقيرورحسىلكفرطف * لباب نيذلا رحس ىضقناام اذا
 كاي كا توضلا لكأ ل 4 رن نجا عداف قيل ليقولو

 ص لهأنمموقلاتحاف نوصتلاو عنّملا ديدش ناكولاق درمهد نب ركسب فرعي مالغلا أذهناكو لاق
 هيف لاقف ريخلا نا كيد غلبو ًاعيج هب اوقسفو هوركساف ساهي فرعي مط هزتنم ىلا هوحرخأف

 سانلا ند“ دهملا ضدنا © سانم حفكلا م طط لق

 سآلا بضق تاذأ الا دم ل يق دا سآلا ةءاطاب

 ساكلاَف كلانا * اهبارشو ساكلاب تقثو

 سايمو كيبغم نيب * اهدعب امو سامه لاحو

 يسافنا مطق مهكلمو © مهرثإ يفكسافنأ عيطقت
 سايلاو هوركملا ةياهن ه# اهنا لع ىالوم سالال

 سانيا دس نم 220 ١ < ةلود اباو ىلاللا يع +
 سارلا ىلع هتطح لبق لقذا # قفلا تلعو تفانا اس

 ىسانلاك وكلا حيصيس © 00 كنع عدو هلاف

 ًاضيا هيف لاقو

 مايالاكب تاعفام راد لب * لاطرالا كب . تلعفام ركبأب

 ماتسنق ةيقي كيف سيم دا. .اهماتست ةقبب دعب رادلا ىف

 مارغنام زااضي أ كياعو *مهمغربرايدلا لعزامزلا مغ
 مالقالا كتاودلت ةرفتف * هناويديفكاركنامزلا لغش

 اضياهف لافو

 1 د د ا جب ب حم حو ومع جم 2325227222
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 إ

 نرد حارب هاب ٠ نأ اددغ من ٍلتقومولتاقو هياع اوقنل مدي هياطن مولك ًاسراف نونالث ةرازف

 ىل-< 0 نا ا قاو ءالؤ 5 0 كب ا لاق ا ملا دام تا نقرا ىد د ناو

 لوش | ع اوه اهات يَ ةقمسل اهرضضف كدعب نأ هتلعفل 5 هلعش ِ ولو لفك

 اهءد ْق عرمتف ام ' || كر 3 ا كرد للا ةبوسنملا تالا 0 دو از ع ماع مانا 3 ةعلطاب #2

 تظفحو لاق امونفذف هرم ةئاو وا هربح كيد هو عبو لتق يف ا لتاقف مدقت د هب 85

 تاسالاهذه ددرب هوعمست ق» 49 هيو را هموق نا ينغلب و لاق اهولقنت تايبالا هك هنع ةراَر 4 :

 ةلوتقملا هذه ُْف نا كيد لاقو كاه مث اموب مهدنع يبو هنع اعوطللاو اهولقنف ِ

 هردعم لاصوأ !| كي ند و + هردغب كامزلادرب نأ 00

 هردبد ند هنوا>و يتبدل دك 4 هيحد ن“ هت> ردتسا انارق

 هرساب داؤقلاهلو ىفحلا:ءلو 8 ةمادك لع د هولا ةاجتف

 هيك ىف ةلكب لح هدعب اذام تيملاىردينناك ول

2# 

 هر< يفي ربع حفس نزأاو # معان نسخ 0 هب يدوع

 نب

 هش اهم ظيفت داكن ضع هردص نم هباق جر داكتو *

 ( ًاضيأ اف لاقو )
 د_بع دعب نم ةلخ قرافم #.ذه+ل رارقو ردم نك اس ا

 يدعب تالَظ فك دولا قع #* يناوح ىلع تردق نا نيج

 ىدكو يعالضاو نار » ىف لولح دعب تال> 0و

 يدح وتاماظلايفتريعتسااذأ * ا تاع ول هللاو امأ

 يدخ ند يف ينربعتضافو # ىريفز العو ىف ياو

 يدل قثيو يترفح رفحتس # برق نع ينا تملعل اذا

 يدقق ن ا سس يناك * يناكب ىلع هيفسلا يناذعيو

 يدخل سلا ءاك 56 مو # الهحو اهفس اهتلتق لوش

 ا 0 وهو اهيلع * باحا هل روطلا داصص
 اا كرو

 دل> هل ايندلا نإ ىلع الو » دينؤملا هدلاديب "ىج الام

 اًودسدتفتوءاوقشعت الذ مد موباص سا ماوقأبابحاليفوط

 اودش م يمد مط ندفنرال * هب ن أ قح هلا مهقحو

 اودوو يذلا ضوطلا تلق ارد ل قسم كنا نهداي
 دمصلادحاولاالا قبب موب قفت. * رست: ماالاىتوضاسولخلاو

 انناذلا طولا ق رظي ناو 5 ءانأب نأ تفلطلل تام
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 عاش ام دعب ةأرملا هذهب دكسمت ىلع ًافنممو البقتسم هيلا جرخ هافاو املف ص بإب هتافاوع هنوملعب
 ماقاااهعم هب لمح ال ةيداح هنيغم يف تن ة”دحأ دق: اهب 1 ا اهقالطب هياع ا داسفلا اهركذ

 ملكناك هبا, ىلع فقف لزم لح دو مالسلا ديع ٍمدق اذإ هل لاقو هب.اهامر ىذلا ل>رلا سدو اهملع

 هباسا ىلأو هلزنم مالسلا هع .لزن اماق نالف نأ نقف تنا نم لاق اذاف درو 5 دانو همودش ملحت

 2 5 ذإ كلذ 3 وهامييف ع ةصقلا ٠ نه فرع ل ند 0 هّتياحاف 1 اع ظاغا و ريا ن :.غ الا

 نمهنيفرعت ال كن أ تعز ةيمازاب ماللسلا دبع اهل لاق نالف ا ل 000 نم تلاقت بابلا لحرلا

 كلذ ْق لاقو اهاق ىد هب اه رمضف ةقمس لك دفا 3 6 ا اذه

 تاصولاصولا كلذ ىلإو 6 تلي كلم 01 ا ' ينال

 تامتشا هيلع دق ام راعلا *# هيلع تلمتشا ينم ىذلاف

 تاهج قحتماحويلا آه الو لعمق لوطا رذبلاق

 تانق مث تدب ايدو انأ د اذاملو هله ىلمنال د

 تلعفام ال تلف ىلع كنك اوت ل ول 1

 هب داعم اب انملاو انت هساؤم نيف كل

 هينا ضيبلا يوهل 0 كك لعل م |

 هساغقرب نك 5 رك 2 دووم

 هسالاع يتوش ك* >ا ملويرستن>

 قشمد ريمأ ل ىلع تك دما ا مايا اه ماقأف قدم دى جر هياطق ريحا ناطاسلا غابو لاق

 هتكصو هتقرقح ىلع ريخلا هغلبو َنَعَح مدقف هشايخ | ويهوتسإ يي هنأ و هيلع لمعو هئمؤل نإ

 ْق لاقو ه قمر مشي ف الإ ماعطلا ند طل الو ءاكلا ند قيفتسإ ال 0 ثكمو مدنق هئقيتساو

 اهيدب ىدرلار مث اهينجو * اهيلع ماا علط ةعلطاب

 م 5 2 ١ ىلا 0

 نهللا ديع "2 لةداسملا 0 قيد اع« ررخأ 0 ا كيد 10 يور ١" تاسالا د

 نم ناكو عمك 0 كس || هل لاش لدحر نافطغ ن مناك لاق روصخنم ب رع ىنادح لاق. كلاهيش 3

 اف دم اهطخ ناكو هل مع ةنبا يو يناكومهلتق موق ءامدب لأ ايقلا رتاس يف ايولطم ناكو ناسرف

 ىفب .نههيقلف هب ريشع ىلا عوج 06 عل اماه 3 "اهنا راد ف اه لذ دف هةنم افوخ اهايأ هدعوز 3 اهوبأ



 ( اما

 مرد ةماوق كمل هيفا © اذنمس ترا لالا 2.
 ءاودك هاو يماست كفل #* ةعم هيف قدئاحلا الو

 هرجعلا ةحببصلا كلت ةماه- 1#! نم صقملا عضوم يل رظنا
 *# هريذلا ديلا ةميص ةس #« | 57 متذحأ ولف

 * هرسكنم ةادالاو ةليلك # مهلج كك حار اذإ

 7 امترداغ نش ءدعاةوفص و نمتدفأ يي 5

 هي مهل تومسقتسلا كلماي كوأراماذ 00

 هرم ءاعتك 0 ةفدق »* 5و كيلع ةوعد مهل 5و

 *# هرشالا فلاثملاب اهل انذ © اهب فختسا كمول ةعرك

 هرصبلا فئارط يلوا يف# اجي اورت هل_>ر ىلع اوفق
 هردنع ةعاس "نك ايو ريحا © ةملاطلكو ىمول ا ف
 مردعلاكقالجا افون ضرالا»# .لعءاملاك نع مناخ

 ناغتحج مالا هب ىدامبو اهيوه صخب لهأ نم ةينارصت ةيراحن رشاد البلا نبع ا
 ىلع تملساو امفهتبغ رب اهءاعل هتباح اف اهب جوزتيل مالسالا ىلإ اهاعد امم رهممشا املف هب تيهذو هيلع

 لوي كلذيفف ًادرو اه.ساناكو اهجوزتف هدب
 اهرهز ةجمو اهامازخىلإو * اهرديوروصقلا سءش لإ رظنا
 اه عدا ايهح 20 6 دوسأ ف اضيناكنع كبت م

 اهرب طيح ال نم ند * اه.سا ربت تائحولا ةيدرو

 اهرمص تبكب ينكلو احح * اهنادرا أ ن.تكحضف تائاكو

 اهرغث نم ةمادمو ةيدرو * 0ك ةمادم ساك كيقست

 ةدم هدنع ماقافىمشاهلا ىلع نب دمحال ادصاق ةيملس ىلإ لحرف هلاج تلتخاو رماد نك
 كالت ىلع عاذأ هنا ىلع هل هتاغ بسن هياع هقافشأوهل هدوم دعب هايا هضغب ىلع همع نبا لمحو ةليوط

 هباريجو هدب لهأ ن م ةعامج دنع كلذ ررقو هل امالغ يوهم اهءا مالسلا دبع اهجوزت يتلا ة أ و

 عوج رلا يف د رع نب دحأ ا كف مالسلا ديع ينأ َقَح ريا كلذ عاشو هناو>إو

 .اهلوا ةديصق نه ةارملا ريخ نء هغلب ام هماعيو صمج ىلإ

 هنادحا ثداحي ينتمر ؟ * هناكتنالاط نامزلاس رنإ

 امف لوشي
 هلاكو هريرب يداؤفو # هاحن ليقع يلق نجا قط :

 لوقي اهمفو
 هناعرو هل وح ى ريغل يحضي نآو يدوءنوخي نأ ةفيخ

 اموقدهل 1 همودقتقو همع نبأ رفثو ص ىلإ داعف هل نذاف ةليوط هو اذه دعب دمحأ حدمو

 ( رفعوا - يطال از
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 م ةيسلو نحلا كيد ر رام أنا /:

 ن هللا دبع نب بييح نب مالسلا ع نابغر نب مداشلا دع همسأو هيلع بلغ بقل نا كيد

 ىدي ىلع ةنوم 56 ْن مالسالاب هي هلع لحو زع للا هنأ نم ميع 1 نآكو مكن ديز نب نابعر

 انعم ىللضف ائيلَع برءالام لوشي بر أ ىلع 4 دضعلاو تعشتلا ديدن يرهفلا 4 هيجل رك ل تاع <>

 ملو هب لق انم الجر مهم لق نمو 5 اجلا ملسو هب هيلع هللا ىلص ميهاربإ ةدالو مهاإو

 نييماشلاو ماع يأ هذم هذي دوم نعاش وهو نيدلا انمح ذإ انيلع مواضف لحو نع هللا دم

 خلا دقو الو مأشلا يحاوت 6 و ص# 0 5 32 م ناكو ةيس اعلا ةلودلا ءارعش ن ه هرعش يف

 يفةريثك ثاىملو ع اعيش عسيشلب ناكو دَح ايدصتمالو هر وشال اعدتنم هريغىلا الو قارعلا

 هلوق اهنم مالسلا امماع ىلع نب نيسحلا

 ب رطلا ىودس اب ان زرلا 34 انو نك الو اضقال ال نيعاي

 هلو ةيراح هل تنطو ىئعملا اذه ف راعشأ ةدع هلو غم حانيو ماعلاو ص" اا دنع ةروهشم يجو

 كلذيف هريذ- تخلو ) جرفلا 2 لاق ا." ص يف كلذ دعب هرعش دفن ::ساو أهاتقف هل مالغب اهءمماف

 ناك لاق يما بهو وبأ هل لاقي ن ل كدا دل خأ ن | ف6 كلا ( نهاط نب دم تاكا ند

 رفعج و دم | نمد رعشب كو هلانأ نع ثروام اماللثم ” 1 عضة لعافكمم انحام ا 000

 هراؤب ع نيدو هدب لو و هلعشإ مع ةايم و هظع تل طظلا أ يني مع 0 5ع نإ اهل ناكو هةر 0 ملاىلع يفبأ

 املفديو 0اس ةعالخلا 05 0 اجلاو ءاهفسلا نم موق هدنعو هياع 9-5 ارو هاذل نمهك ريو

 : هيف لاق مال اادنع ىلع كاد رك

 هراظن ناب ىلساكلا رك انف د هركشم مالغ ا انسالوم

 هرفخلا ةيحلا ةاثفلا نا # ىلعزؤحغلاووهللا لع تدع

 هرسشتامو اشحلا يفةيوط٠ * قرح ينوامم جعال ام

 هردحيئم عو رفلا كل” مضو 2 اي قدا 20

 هارممو اضرلاىف انندح ب د قرأ نامتق ينرمباو

 هرج ارئادغلا كلت لالخ « انسب راثْا ةروستشا مث

 هرحتعم ناساطلاك ىلع *# اهلكذك دعب تفرشا ةليلو

 * هرتتسم فاف ملا هباونا * رثىلإاهروكدتنقتف

 هرمشع يتانأو نير مشع و رشع ند# ؟ي وش مادملا تاربع جع

 هرفنتحيصأام ىلقعب يركذ * مهءابق نع ساناارك ذدق
 هركشلا مقر اما ارغ * ةفرعمباوصلاب يتأرعم

 ءزيدلا رئاكللا يفد>و رس دع نهو ثا ىلا نم احكي

 عر 0 011 اوددقم * نعلواعملاا وه سار لا
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 نارفيعج عمتجالاق ءانيعلاوبأ ينثدخ لاق نابزرملا نب فاخ نب دم ( ينربخأ ) ءاوس هلثم ريخلا
 6ع ماقمت طئاغلل ةيحان درشن دقو ريشا 5 50- لآ رظنف 0 يف ريشا 0 دمو سوسوملا

 نار فبعح لاف هنم جرخع مظع يش

 هنا نمير الل # ريشب نبالتلق دق

 هنانثك ىلع اع ** داود لتضرالا يف .

 هنا مينا يفتر َّ> * نضر اسم

 3 ين ريص َىَح ةسازلا ناب نون هاب يك“ تدرأ ' يشأ لوو ا ةه> مشن ا نب لهدف لاق

 ْ رشم نب دم# كر هللا كدع ينثدح لاق كك كب 3 أوس ين *د> لاق هظدح ) قرح ) كرمدت ةريخ 1

 ا ناك ااو اذه طقذ امو ناركس وهو الا طق تابامو برشلاب ارهتشم ددنلاب افوغشمىفأ ناك لاق

 ١١ ىلا ةكرملا 17 ملو داهرطم ىلع اموي ةرصبلاب انح.صاف مهئم هيقستسو هءاوذ>إ دنع هيرشي

 |/ دمج وهو ا.مشاه ناكو ةرصبلا ىلاو ىلا ىتكف ذيئادقف اذإ زمن ناكو ديعبالو هناو>إ نم تار

 لاق ناماس نب رفعح نإ بوبأ نبا

 ركعااوراصعملاو كالدلاوخدطلا بحآ ىل نعلا ذي جالعي 0

 روتشا سانلا دنع هنم ينتيار #* ادمّتعمخ ورطملا يلا تادعناو

 رذتعا موقلايف ينكر, ردقلاو ىنحضغي ناري للا ىلا نان دلا لقت

 ردت هيف ىلهرو قيدصلا نم 4م الأ او ىتستسا ع مدل يف ترسصف

 ردع روزلاب بذاك وءيمو انّدح ب عمم لذا 0

 رفسلااهب يرزيالجيتاسدلا نم ها قو 00

 رأ| اهوابآ نم تيل نصلو_ < ةرضاخت
 دع 0

 رصحوا|كنمءانح كارتعا نا يس

 ال ىنتايلف مكلذنم ناكام

 ينوعدمف رحالو ديم يلآل

 راطتإ بايلاب فقاو ىنااق

 رطملا ىبيفطت ن. ٠ يتاح دقو

 ْ ىلأم هأ رذلا ق هاو ديلا برشا هيلا بتكو مهرد يت جامو دما هيلا ثعبو اهأرق امل كحضف لاق

 مالسلاو كل 4 3 يناعجحاف 0 كدوعا ىدهو ليفطتاا كل عسنيو رطملا كلدع نأ

 تيس وص

 0 م تع د هظقيلاو مونأاىف يثشيدح 6

 : هظع كنعداهت ا وأ * ةظعاوو يل كنف ظعاو ّ

 1 لع أ او ابج يرقو ةدزلا هج 0 رك ذ جزه بيرعل ءانغلاو يصمتان يلا كيدل رعشلا
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 بورما. لوك لا هراوزل بلطيو رعشلا اف لمعي هنأ ي

 * ١ يحامسينع باغو تباغ نيح * ىدوجو ىرسي باغو يرسع بآ
 ناك لاق دمحا نب هللا دبع انثدح لاق هيوروم نبا انثدح لاق عبكو فااخ نب دم ( ير (

 0 نبيإ لاقف ةيئغم ءادوس ةيراح قشعتي 1 هغامف فددوب ن دمحا يداعإ ريع ندد

 *  هرذق ةرز ءادود لك افلك هتيأر ا لوقأ د

 هردعلا قفنت 2 2 د تما ي رهعل لع

 'ىلع ريشب نب دم بتوع لاق لذاوملا وبأ انثدح لاق هيورو+ نبا انثدح لاق عبكو ( ينربخأ )

 سس لاَقف ةعمسلام تك 0 ةريلو فرو ريغل ااحلا روضح

 ىمممةىلع هولا يردح اذا # هعمج م 3

 دلو رشا هن ريشب نت دمحم ناك لاق ديرب نب دم انثدح لاق شفخالا ناولس نب ىلع ( ينربخأ )

 كلذىفريشإ نبا لاَقف لدللا اف ب 5 ناك سوت 1 آو | رفعج نب مق ا ناماس نب رفعح

 مرطضت نقلا يف : هقرح # تدحا ذا حاولالا ته

 000 هر َن ع 20 1كلاورتسلا :رازفكاو 2 فيض: ٠ ناصف اغا“

 © مك اهبضا لولال © 2 اهدا قكوتو

 مث نييمشاطلا ضعب رشاعي ريثشب نب دمحم ناك لاق ديزي نب دمج انثدح لاق شفخالا 2 (

 هلوق ريشا نا هلآ 6 هيف ناك لال يمشاطا هافح

 يناضبو 3 كلا تل ماىتح * ىدطسل تن ًاءاضرقت تيك

 قتوكذأتا تح الخ َِك 6 قافنلا قاخ ا ا

 يناررغ تن آتةككدعب دولا ف نإ ئرفا ىلا كت طاساو كدومادول

 نظفن مل اتاكدعب دوعنو * انثي ركاذتلا بذتحي ف

 ريشنل لإ دوءسمأن دح لاق درع || ليلع 0 نع كا اة لاق ميل سايعلا نب دحأ ) ينريذا (

 هءادر 0 لقعيال وهو مم دنع نم رح يح ءذر 3 موق 6 اذه ريشا 0 5 بارُش لاق

 لوشإ ع 1 قافأ ألاف ران 1 هه>و نا هش رظ 2 ربعو

 ير مهر يف قرغي * مهبرش قطأماموق تبراش
 ىريص مهريص نع رمصق # ةياغ ىلا انيراجم ال #

 ردا يىلاردحلا قَد دع ان 00 تدرذ

 * يي رعس نعدملادنع رموش اطخلا رع 5 ما حسم

 رإن هو حرج نهو حدك نم# “0 8 يي تس

 ىرفط اهم . ناب ةطقسو * دذا رونو بوب قثدو

 قاس م رمش 3 دوعسم نع ان اكأ صعب يف 2 لاق بدطلا نب دجحأ ٠ نع هظححو 2 ا در



 هامل
 هحسسسسسسسسسسسسللس27 9796/7؟ت؟7 7970077277 بيب ب 77ا

 عمال دعإ نوريصل ُ «# نسح مهيدب قم لك #«

 #١ عطقنع هلوق يف كير مل # م ا لاقي نا ةفان رق“

 ناك لاق يءاملا لع نب دمحم ينأدح لاق هيوروهم نبا انثدح لاق نيسلا نب يدع ( ىريخا )

 هلوق كلذ نم هعمس, "يش نيودن نع ءانغتسالاو لفحلاو ءاك ذلاب هسشن فص ريش نيد

 كلا نوديامالا 1 نه * مطام ملعلل بالطلا ادغام اذا

 0 اهرتفدو ينذأ يفر ب>ش د 0 د>و ريمشتب تودغ

 معهار ١. ناك لاق ريدملا ن مهاربا ينثدح لاق هيوروم نب انثدح لاق ىلع ن نسحلا ( ينربخأ )
 ريشب نب دمحم لوق لثع هعطش سصالا هن زد اذا حاير نا

 هنظملا عم بيصتدقو * نايعلا عم سوفنلا يخت
 هنسألا نيب جرخمو ء # اضفلا يف قيم نم

 يبأب ربشل نبا ع لاق يرسلا يبأ ن ندمت ى ::دح لاق ور نا! سدح لاك ل رمل

 ةذسو ةقلذ هلحر يف تناك لعن نم نودحعتي هساحم يف ند ما ةعاس هيلا سلحف ينزاملا نامع

 1 بف بتكواقروذخأت ةعطقم

 يلا ويلا سدد اهم يناسرو *  ىلاصا سا
 ؟ لا 1 باعوا 0 ايفت 5 هك و

 * ىىلاوملالاعت تزربأناةقلخلا يف هيشن سلوينادنالا *#

 مللغت نع اذاياوشف * لع لاح را نما ىلا نم

 ىلاجو قتنيز نهاوس يف * ىناف لامحلل نهادحوا
 ىلاعفو ىتطنمو يناساو * ينأرو ءافو يفو ءاخإيف
 ىلإأ ال ين اف امم ةح #* احلا ينغابو افلا يناقو ام

 نب مق اعذ 0 رت 2 ا د 0 لاق هيورهم نبا انثدح لاق يع ( ينربخأ )

 كالذ يف لاقف هك يف 0 ب أك سونبأ حاولأ هتم قرس املف ةدنع ترشق ناو رفعج

 # حاونالا ملام يع أو # حافسن ةربعب ىلب نيع

 4حاور لك هنعو ركنا * يلا ًادرو ينرحح تدحوأ

 عالسو قلت نا اف ناك دق اع تك اذاذيع د دلو

 حالملا فاطللا نم بابان * وللا ةكلاح هاهو سوئا

 يحاوالاو يرذلاةكوكلح لم # او ردقلا ةفيفخ عفن تاذ

 حام موقلالحعتسم لمت دنع * اها نا امنوفج عديرسو

 حالسو يتدع هقفلاو ب * ادالاو ىلع تناك ص | *

 حابس دك تودعااذا مكتالا بط نعاس و7
 ىحابطصأ موب مدلل يرو * رز اذاير'وزءادغ تناك م
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 نباحربب ش م هربخ فرعل اذه ىل لوي كريغ ول يخاقلا اهي لوشو كدي ريشب نب لعش لاق

 نبا انثدح لاق يمع ( قرا زب دم ماع ةلاع علخو مهرد ىتئام هوادءاطعأ ىح رك

 7 ءاارح ضم 0 مورلا !نغ امل مصتعملا عم ت :؟لآق : ةمراط مساقلا نب ىلع ىنثدحلاق هيوروع

 0 لتع اديكْنَم عمسف ةراسأ 7 ا راسو هروف نم كر هع

 اغراام لك اهنم "حتي ربصلاف * اكلات تدننا اذارومالا.نا
 05 عروض 0 ذإ < ةلاظم كلاخ ناو نسامال

 تاقهلوقي نم لاق من تاقرعشلا اذه ى ور لعات ىل كاقو ىلا تفتلامث هسفن تباطو كلذب رسف
 يندشنا لاق مث مالا اذه ىقعي عيرمس ريسو دو# ما لاقو هنو همساب لءافتق ريشلا نإ دع

 هلوق هيدشن اف تاسإلا

 ملل كرب اريط وار ىلا < اطدلاو تانورلا كتلك ادام

 احاف دق 0 ماهسإ هتفلا #* هن وطخ قزرلا يف ترمدق تف نم 7

 احرق يوت نا ريض تتح اذا « ..ةهنلاطم كلاط ناو نات ال
 اجرام لك اهنم حتفي ريصلاف * اهكلاسم تدننا اذا رومالا نا

 احايناباوبالا عرقلا نم دمو * هتحاحم يلغناريصلاي ذب قاخا

 * الر ةرغ نع قاز ىلع نش * اهعضوموطلا لبق كلج رليءاطاف

 اجر ردكلاب ناك اعرق « ةيراق تنا- وفص كنرغن الو

 امن اذا اموي ىفلا حاقل ودبي * مهحاقل نم الإ سانلا جتنيال
 لاق هيرو روم نإ مساقلا نإ دمحم انثدح أولاق ىمعو ىلعزب نسحلاو نيسملا نب ىسع ( ينرخخا )

 ىلع نو رك نأ دم ات تا ناماس ني ندعح نب مساق هنعلاتك ناو لكلا وبا ىف و

 هم تناك ةيلا غب انفلغتو انرع تاع يول 2 هصوتانقأف بيطلو رك 3 9 2

 يندشناف ي - 0 ناكو ىلا تفل رو ريشا َُ تدلع اعلق

 بيطلا نم يب>ايبيطا افك ىرلع يرحم ةعك اطل

 ىبيطت دنع اه ءاع يلدز اللف د 00 بطلا ناكم يرجتالاقك

 يبدعتو يبن ير * اهرت متنا اهاوهيف ى ءال اي

 بوجحت ريغ ىلجي هجو سان يف * امرود لثم لها 0 اغنأ

 تايبالاهتدشن ال اميمح عفصن ناب تقئو ول هللاو لاقف جرخو هللاو عفصتال كلب ,و تكلا هل

 انثدحلاق يناركلا 0 لاق نيسحلا نب يسع ( قرح ) كنود عفصلايدرفأ نا 3

 لها نم م موق ةقلح انءاح ىلاو ا ”ةلح يف لاح ريشلا نب دم ناك لاق يثايرلا

 هلوق اندشناف ءالؤه يف تلقام اوعمسا ريشب نبا لاقف اف جحملاو تالاقللا يف نيوئاصخ لرخا
 عدبلاو ءاودالا فوثئدنعو © عييشلا هلاَقَم نع يلئاسأب

 عرو وذ تدهش نمم سيلف *« ةيحان ءاوهالا ركذ كنععد

 933 تت
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 روي برحم راحالا ضحم # ةياغف قباس ليلس لك صت
 ريوبخلا يوشع كاذب هرا# هبال توعد اع
 ريشن نبأ ةوعد هباحا يدع * تءاشوهنم عيمج لوقي تح

 ريفزو فواتو فساتو * ةرسح يلاح دنع كنيقل الف

 رويص ربغ كذ هتئاقملا ا اينو كتمر اذا نيقللو

 لاق ناماس نب رفعج يلوم نسملا نب مساقلا ينثدح لاق هيوره» نبا انثدح لاق يمع ( ينرخأ)

 كلذ ناكو ريشب نب دمحم ائءمو ةيرفعملاب مهاتسإ يف هل رصق ىلا ناجشونلا دلو ضعب عم انحرذ

 ريشب نب دممم هيف لاف لتخاو برخ دق وه اذاف نسحلاب ةفوصوملا روصقلا نم رصقلا

 0-5 كب يرأ * .ناحيش وتلارصقرضفاب الأ
 اش مظعلو مهم لضفل * موق رايد..ءالبلا عأ ولف
 ناز راثآ كيلع حولت * تاني كب ير ا

 نب دمحم اموب اندعتأ لاق بر> يبأ نإ دم اسذدح لاق هيوره« نبا اثدح لاق ىمع ( ينري>ا )

 لاقدسفنا ضايع نب .ليضفلا باص دهازلا دمحم يح اع يفرش

 0 راثلا 00 نمو *+ هللا حر ل نما لتو

 ءامناو توما يركذي * يذ* مول لك يف اتلفغاو

 ءاراصت توافر قئاعو ع8. ءرعدباسدلا ف كل
 ءاقغار ا را سلخ يف لق دق كَ

 #©ا < هالو هللا اخون < هر ىلا راكم دن

 لاق هيورهه نبا انندح الاق يم و. لع نب نسسملا ( ينربخأ ) رضح نه عيمج لاو باف لاق

 هدقففهل نايشغلا ريثك دواد ينأ نبع ن' دوادل ًاهدص ريشب نيدمحخ ناك لاق ليشلا وبأ يف 0

 دحأ ن دواد ىلا اًواخ نوهزتتي اوح رد دق هل ب بادحأ عم ناكر 0 هوبلطو نا

 | عاجش 1 سدح يف 2 وهف 0 هوءدحو ناق ة 4م ا 3 لا 2 يف هو. الاثكأ مط لاق 4ع هنولاس

 لقعحالذ 1 يضاقلا هع أ هنإ هل كاع 2 ريشا نا هءاح مايأ كعل ناك اخ 1 5 راح ةطرش بحاص

 1 تاه 1 نم يندز 8 كلذ كليف 3 لاق 1 0 كلذ ُُق تاق دشقاو كغلب © لاق لهأ

 ةهدكل اف 0

 ماا

 عاد حببصال اعد امو يلإ *# موب لك هجوت ةلسصصو
 عاتملا مق هدعب أودارا # قدهودقن دقوىنائاست

 عام-الو بارشال امقم # نسح تدب يف هقلت مل اذا

 عاركلاب هنم ضرالاطخم * سودسينب قيرطيفرت مو
 .غارذلابو نيديلاب اروطو * اروطهجولاباموزح فدي

 0 هلطم كايعأ دقق عاجشي ا سيح طاغتالف *
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 نع دمح كاقت هسفن ةيوسنملا داو هءاع اهسلد

 ةيثع نيحتارلا بر براي

 ةيشع لابجلا ىلع نيفقاولاو
 تهحوو يذعلا لفطاذا تح

 اهمض لحاوت ف.ح ىلا اول>ر

 ىذلا ينيدملا ريط ىلع ثعبا

 ام دعب اهلا لحت ىلع ثعبا

 اودّباو لحارملااوفصالكيف

 ةفلز ةسب رارود : نءنيدذمو

 اس وبهب يرتعي حر 0

 هلأ ع نجح دي تاب فاك ألك

 : انسانت» هف رط بايب مم
 ارسايمو انماي٠ نم يلا

 هدصق نع ريدحتم رئاط نم

 اب ناف نهدي رش هنم جاي ل

 ارسح دعاوسلا ع نيردشل

 بسد لتاقاا ىلا فك الاددس

 ةنمو هادي نم ىذلا سنل
 ا يطتءو نوعرستي

 ا! او ةاتادلا كفانع
 ابقاون فك الا بد> نع نيف

 امناو سوفنلا جهم اهب يرجي
 دعاتم يدم نعرصقت نإام

 امد ولفه دا ىج

 بصان شيعل وممن وب لظِيف

 جرض» نيب نوجا. بوؤيو
 ارقلاومداوقلا نم حاتم يراع
 هيشم يف نّه هدوؤف

 ةنغوأ يحدلا لم. ةكلحوذ

 يرقلاو يرارباايف امنه رديف
 انهزم تراقلا ا نقوت خخ ف

 ريشب

 ريم نيب و ين. نيب موقلاب *
 ريهتلا ىلإ ةعام نييعلاو +
 روأوعل تفك راهملا سمش .#

 ريد لك دمجو قافبشلا كاوط +

 رورغب ىنءاحو لالا لاق *

 ريبسصحتلا ف 0 لدا #

 ريسكتلاو نهب نيدتملا يف *

 روخاملا ةرحو روصقلاز ود *

 روقصو نهاوش نيب وجا يف *
 روطمت يغاس ةودعب ادعف ©

 ريد_-ةتلا نم هل ناكف عش 2#

 روكمم  قازه لب اكص #«#

 ريسك حانحلا جا ات

 رودلا ت تارناجي'راصف ايش *

 ريتوتلا ةقيشر 1 2

 روحنو'يجؤ# فويحلاتءس *
 روذعم الو دودنع ميم 4#

 روب رادلا ةفئاط لك يف *
 زوفصغ ىلا ايعاص يرش *
 ريودتلاو» دقلا تاناثتع <

 ريحلا نم تلس لضاول *

 ريصإ لك فرط رسم وما يف
 ريسبعلا خواتم هناكف

 ريونتلا ل>:ءملحارملا بصنت *©

 روم ىلا بولو مدي *

 رومالا يرياه هيلع ساك *

 ريدصتلاع شمر > ومل فطخ

 رودصه نائسلاك لع 10

# 

 ريستلاو د1 يع بخش

0 

 نكمل د 1 كلذ دعب و #

1 



 )ؤةؤ١ا(

 م ريسشن نب راعتسا لاق ندسحلا نب م.اقلا انثدح لاق هورهم نبا امثددب لاق ىمع ( قر

 ءادفلا هنم لقو ىدف ن * اع ىلل هتف انع

 :ايلادقرا ضرالا 2 » نيعنسحأنيبآ نيع 0

 َن

 ىلإتنكو 0 املإ ى ةةاهدار أ هحاح يف هياع يفعل هل ناك راح هن اريج نم 0 ضعل

 هريس هريو هيلا هوكشل ا ىش امال أراح ناكو يفاصقلا ور<#

 نب ىلع (ىنربخا)

 يناو> ق> هيلع يضقاو يحاح * ينفابي اموب ىلريعال تك

 يناريج و يناصاخو يدو لهأن ا كال وعلا لها نضو

 نالوح ناك ذمة ين كاوجر + اميمدع ل قدي :ءيلجر ناف

 يناذلا نب 0 57 ينانديو # تدع نإو ى>اح ىلئاغامي

 ناريشي ام ةفصاع راصعأ * اهدح دح ام اذإ ىف اون“

 قاكاذم اخامداو اذقو اظف -* ابنك اكن انكي مل يالجر

 ؟يناك امم اذا نم كسوف < اينرا اذإ ولكل امس اكاك
 ناباهش اهف ى ذزوز>ىفوا * انغر اعبي اساهد ينائعس نا

 ىنانغاسانلا اذن نءعوىراوعلانع# امهب ىذلا ورمعاي هلل دججلاف

 كورس نب 5 ىنادح لاق حاوي ا نإ دود , 7-5 ادع لاو شفخالا ناماس نب د

 هلوق 4 ريما نب دع انردعتأ تظوش املق يزوتلا ل 2 انك لاق يناركلا

 دو+لايف نايس ينغ نمرثكم وأ *# رطصم هاطعا اذإ لقملا دهج

 دودرم نس امإو ىلاوت امإ * هلعفا ريخلا نولئاسلا مدعبال

 يكف امسقب انامحو اهرك |ةَدْنَع كاد هلح ند انكأف هدب نخل انقو مراكتلا اذهام هل انلقف

 صفح نإ ور<# ةرصبلا ىلاو: يل

 كبش. نيح اسفن نع # انتمرحم  ضقفح -انااي

 كرس راوألا . كلف « انقجم را كل د
 كرت موقلا يدبأ نيب *

 اوكاس .ةيا اوسصاو *

 اهح رطب نيد ىتك فك

 ب الف روز :انزاز

 اوكرثىذلالضفلااوذخا # اوعبش اذا يت - اوكا

 3 ملا كالذ عفدو 3 ةلجانم دحاو لك نم د 5 رغأف انرضحأف ائيلا ثعبف لاق

 رسام كلا فاس ولا نب دج ريشا / د ندب ناك لاق ءانم ءلا وأ اندح لاق نفحالا (ينربخأ)

 راج ااذط ل و هل لاقو راما نذأب ريشا نتا ع هب 8 و ل اأضرعت هراد * امون ومد هحزف ا

 نااانثدح لاق َّ (ىنرب>أ ) هحملاصو هشناعف كونو 0 كدعؤو سانلا ىذئوبال كقوذ كارا

 0000 ور يبأ نبأ ن 7 ريشنا نب 5 بالطلاق يعاشلا ىلع نإ - ينب دح لاق هن وو ربه

 ؛ ةيوسلم ريغ عك ودايما عااةع اود دهر نب ىذا ند ل ارا : تارهع وك عديل م

 حرسشع نانا ناعألا 2
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 دودمم ضرالا قوفوهف يحدلا بوث« اهللحو يثغدق ضرالاولوقأ
 دودسم وا ىفهب جرف لكو * اقطنم ولا جورف لك دسو
 دودسم رادلابابوريسملان وذ © تنعىل ءادب الا يفو عادولا يفو

 ةراد نإ بل دواخل ١ ٠ «يدعر لال | ىذيفدوا دب ىل نم
 ديماليلا اهاقلتف ىلحر مادق * اهمدقأ ال نأ هلحر ىلع ىنبل
 دودخنأوناكدو فرحوفرح * ينيكني تلبقأ اذإ لا 1

 ءاءرأ لالاداوع يف ن1 هي لق تناك كوش نك
 أ يمشاولا ناولسنب رفعج يلوم نسحلانب مماقلا ىنثدح لاق هيورهم نبا انثدح 0 0 را
 ا تاذأو راعشا أمق س دطارقدل تناكو بتئافوهو ريشب نب رادىلع لاقنلا عسيام ةاش تحب لاق

 كلذ يف لاقف اهلك اهناكأف
 اهوعيضت الف مكبلا اهني * سا كام | داعل ل
 اهوع واطوإلخلا نسحو ري خا, رئافدلا فداه وئمضو

 اهوعتيف د ْْع اهتمسسا *  نكاع نكي مو مزج ناق

 ريشب نبدمم ناك لاق ىمحربلا لاش نبا ينثدحلاق يورو نبا ان”دحلاق ىلع نب ند بلا ( ا (

 ريش نباناسا فاي ناكو ةدب مع هللا قاخ دا فيسوب تاكو نايلس نإ رفعح نإ فسوب رشأعإ

 '. | ]انف هجبشو هيلع سوي ديرمف ءاحلو ذيتلا ىلع مالك موي تاذ امه ىرج مث هيلع ديرعي الف

 مود اربم
 نيوخالا مدل محم موأدبأ * ساحب يف فسوي عما ساجحنالو
 نيملا مطل نامدنلا ةيحبو * خطلم بابشلا مدب هناحير

 لاقىناسا خلا نب ىلع وبأ ينئدحلاق مجنملاي ب نب نيسحلا ىنثدحلاق ةمادق نب رفعج( ينربخأ )
 بايلا نم هئاوذعا هيلا لخ ديو ربك 5 وعر 00 م لئعدي نابأ يرصبلا رش نب ةمح ناك

 نأ هيداع تناك هترل تح رخ دق مالسغ اموب ءاغ درا نم :طريشتس نمو رغصالا وهو رجلا

 هيلا بتيكفف ريشب نبا غلبو هتلادل مصاخي لع كلذ نء رش رغصالا بابلا نم لخدب

 ريرغلا يظلا لدم * لهم مار نمل لق

 ريعسشلا ةالخم هيدخ يف قاع نأ دعب

 ريكلال ا 2٠ + نإ لحد هك
 لاق ناماسنبأ رفعج ىلوم نسحلان مساقلا ىنثدح لاق هيوروم نأ انيحن لاك م ( ىف ل و)

 انس> ءانغ ينغت ةلهش هجولا ةئس>ةينغم اندنعو ىفاصقلا ورمعو ريشب نب دم انعمو سلحم يف انك

 اا الا ا رب اف هحمو هلال ىث لك ىف نيعي يفاصقلا ناكو موت نسحأ ىف اهعم انكُف
 ريشب نبا لاقف نيعلا ةك اش ةموحم تفرصلاف اهمءاع

 ءاعدلا ه اع هيف يه لق # اند هيك رعبا
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 ينثدحو ريشل ندم نب هللا ديع انيدح لاق ديزي ندفع سدح لاقا ناءاس نأ لع ( ل (

 مثاه يلأ نابق نف ةنيق بأ ىوه لاق زيشب 0 نب هللا دبع ينئذح لاق ةغارسيبأ نب راوس
 ا ..سسصسسسل ..ستسسسسل  تليسمسلا ندكف هتان ىبادلا تيتكف

 اماهلاو مهلا يدعب نيساقت الو * 06 ةعول ير 5

 انحف دق: مويلا تمحيف نقاد ندع * قنا تسلا ناجم ىلا

 اعزت دفا لاذ نكلو. تقدص دقف

«+ 

 اعزب دق كنع بافو كاوس للا دع ت2 عل كَدَع نيعب نيعئصت 8

 م -ةمركنتو ضف يف تدك دق تلكنأ
 تليعأ هلع يف راضءاذا الا ع هي تقم انسلا د

 اعد دكر ودعا 1 وش نم ما #* هيو.ص دلع اعيلح قيطي نمو

 اهرضح وةعلو يلا يعد هانأ نأريشب نب هللا ديع انئدحلاق هيورهم نبا انثدح لاق يمع (.ىف 6

 هوجيب لاقف هيدأ ءاسأو هضغابو ىلأب ثبعف مجالا وبأهل لامي نغم
3 

 دّقفلا امي 1ث يد نه هيلع *# ةبادعس يعد مجتللا ين ا

 يك

 دخلاو ديحلاو هجولاوهساريرذ #2 اهل احس نميرودراف تداحف 4.4

 د_لاو لَز ملا .اهلاثمأ ةيدق هن *« رداع 1 ةفئش لاَز او

 لاقريشب نب دهم نب هللا دع ىو لاق هور ا لاق يم ( ىنربخأ ) هنايقسب هب د 1

 كم كك اهل عاطي 0 باغو # تمرض َْح سحتنلا | 0 ف

 ناي ةلاناكف عات ملارفاو ناك هنا الإ ذأ مهلقأو 0 نيالا سان 1 0 هللاش قيدص ىنال ناك

 ةنق هتيوهف هرشاعيف ىلإ اوعديف بيطلاو ديبالاو هك اوفلا هيلا نيدو هدنع ند ةئلمإ

 4م فحل ب وارق هساعإ ادد ةلد ولا دواد ىلإ ثعب ةًاهحو سانلا نيك تناك ةرصبلا ناق َن

 اهنع 0 0 ليدل ا اسك يأ لاقف هنع ايجي نأ ينأ كاس هل

 باسألا موي لوط ل هلوط + 3 ةأرق ىلع يوده_بأ

 يناصتااو ىوهلا هيف ىريغلاو * ىتام ءالبلا ينه هيف نإ

 3 ناحا ا هيلع 0 تكس

 بنا وحلا در نايماكل هب 0 انياعو يوهلاو دولا هلو

 تاك بووءل 5 ءالعأ مصهن د ند يلإ و يدل نم م

 باوصلاب ءااقم ٠ ند 0 3 نإ ثم ىلا هم 1 بلك نأ ن م يلإو

 فتلاو نقلا الا ىلع ىواسي ال

 يف ناك ناف همادق . ينعي 000 دواد هيف سلاح نم فرصنا اذإ يبأ ناكو هللا دع لاقف

 0 اهو

 وهو ةليا تاذ يبأ فرصناو دواد تاف يأ د >و ه رمش دواد ىتا يذاوأ ب وا نيط قيرطلا

 00000 لات اتنع ىتلو مظع هلجر يف لخدو نيطب ثولتو ناكدب رثمف نارك
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 * فكعالا: هرمصرت ادبأ * الواقو م الا لكوو

 فاظ اهنم اهاهأ فاظي مل * ةيقاع اهفالظأ لزتإ

 فحضرالاق وف نهاياقب نم# ديو لدحر لك يف يرتف

 فسة:ثبرت راصعإ .اهلف :* هبت ضاذاضرالا فد

 فاطقااوطخلاو ىثملايفأدبت # اهزاتحي ىلع قرطلا جهرت
 فاح لح رلايفو سوقلاةقل># اهنشم نه فرطاهدب يف

 فم امم ع راح 204 كدودعااو احس اماذأف

 فديختمراغف وح يف ة:5 * اهرلد> اهو رعشلا ىنذاو

 فات#*ف ص وك فصولا اذ نا الا اح يهو نرق تاذ

 فرك وهام اد امانا # تام ىلإ مد :اذاو

 فلصلابنس لك نستمر : 8 امانقم اهلغ ادب .ىرال

 اي ا ل هر
 لكمال داك ياو
 انكلاع ريو انتاج
 احح أملع كوذاج ول

 فادح والا سانلا عسيمج نم

 فاس اهف اهقلخ تقلخ

 بك اي
 فغرواسولف اهنم اويسك

 فرع ندد نيخ نما © ةنح قاع ةاقأ دق اهنسل

 اهعنص 0 مك ع 5

 امريغهح ولك نم تحدا

 بعز اهنت ةلودح كراذ

 فرامل دس ني نانالا للا
 فش اهراصإالا انطخ عئام اف قنورلا ضياق

 فدل تلح مث # اهوحم تفختساف اهل

 ا نيد تودو

 د

*« 

 د

#« 

3 

 هنن

 تيكاوأ اًثيشعبص الار دق *# 15 قه هر تفلتف

 د

3 

2« 

+« 

 # املا تفامضأ نب تعاتف
 ”افحنو موب لك انوداا# اه تداردح تمر وأ ن

 افدلا موس را روف امداد هيف موي لك

 مح كف 3 2 50 #24 ا دا ايلا ادب

 فيها نامدادعب نم هنطب * تيقعادقابا وف رعارعاش

 فلاي راها ةورجبلا < اهاوح ند يملا ادعو
 فرحنم بت برتلا فرح #* ةبوح_م مدي اهارتف

 فزااواهفرج آلااولمعا * اهبىوألملاىلا اوزاص اذاف

 «فخصااوانمناتسبلا لكأت * * يذلا ءازج اذ اولاق مث

 2 م نذإ أمف هلك # اذ 00 0

1170 



00 

 لوب ًأشنأف انفقوتو كلذ انلعفف يرطاخ اولغشتف هب ينوقتست الواذ
 .زاكتو هس يف كوم هل :« .هنافيريتلا اذ نم اكل
 رجاوممالغوأ ذيع نمم © هناك :ئخ راز | اماكن
 رسايو هافق 0 طلت * هيو يشب نآك مامذ الولف

 لاق يم ( ىريخا ) انموي امو انعم لك 5 سلحو هل> مث هلك اذ م در مل كبسح دمحم لاقف

 لما. ارعش نمارشل ندع ناك لاق لفوللا ناماسن , دمحم نب ىلعينثدح لاقديو رهم ن مآ اثدح

 قيباوط عبر اهردق ناتسإ 2 يف هل ناكو سانلا ءالح نم 0 مث نم وهو مهئابدأو ةرصبلا

 ينال هلراخت ةاقتت افأف الشب هلاوح عدذو ةفدطل ةليسفونامرلصا هيف سرغف هراد نم امملق

 نم ءايشاو هرعش اهف سيطارقلا الا هيف دج مف هدب ىلا تا>دو صولا تءضمو لقبلا تاكأف

 لاقو ناتسبلاعرزف داعو هياع يرجام 0 دحتسملاف نارحلاىلإ ادمن تحرش و اهنلك أف هتاعامس

 علم ةاش ورد

 فرت .ناير ةريضللا رضانا# ضار قنا ناس ل

 00 تسدل هتير قدغ #« ىرلا نابر. قارعالا جسار

 فرصناه ف هتقرص امفك' * ناس هش الا 16 راج

 فطعتم جير لك ىف نيم * ىلا تايه زاوألا قرم

 فكو حيراا سنؤي مل اذاف # هيما هيلع جيرلا كلمت

 فحتلي. الع للا عمو * هنع ينوث قرشلا يف ىلا

 تدكتاو نحنقرشلا هاو # اذاف هلع ليلا ىو
 0 0 أ لحعالاب - ز

 فاخلا ليجمت هنم ثياتي مل

 تك الا نه لع ع نادك

 نيلتع تازراو“ تازداع

 #*« فرتحم هيلا جاتحا الك

 :ةركحص ىلا سبل ريباص

 | - هيف 81 يي 9 ال

 هليل قاطألا رف 4 1١
 هبا ريح 0 فراخال هق

 اللصا يعادنال رهز وهو

 هن نو. يدبالا 2 وهو

 فاعف امل موفطاق ىخكرب

 فشتس اروطفان الا ىلعو

 فلتلا عاونأ لفحأ ال مث # ةدسسحاو نمبراي هفعا
 اهدحو عينم ةاش هفك !
 كيش :لامض تاكد للا

 لطلا ءاضقو براي هفك |

 فاع تلا ُق حبص,ال 0

 فقرا :نئعرش ف تعم

 فتكلاب انم نيفتكلا محلا

 د”

3 

+ 

# 

 ن

 نإ

3 

 26 فراملالك نم كلذ ىرسو # قنوماراعو نارا ١

 د

 د

 د

3# 

*« 

 ةريذم ادبأ حواكو د فجر تاليا مه نع
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 احرف يثدازاءةستددزا|.اكف د هنارمسس# نه ىلاح ءوس 0

 يلعسولاب لمر ةقدص نب دال ءانغلاو ريشب نب دمحلل رعشلا |

 م هبسلو ريشل نب دم را 7

 يرايخالا يئايرلا جرفلا نب سايعلا مهن نيذلا شاير ينباىلوم هنا لاب ينئيرلا ريب نب دمم

 نوفورءممهو ةطخةرصبلاب مهو مح ْن ا ؟ ذب نشانو ون وبي اص مهم هنا لاو بيدالا

 ىلا دفو الو ةرمعببلا قراشي مل لاقت نيثد#لا ءارعشنم افيرظ ًارعاش اذه ار نب دمع نو ا

 يم 0 اك ءاغ انحام ناكو هتق.ط ةيدكو هدم 1 م في.رش الو ةفيلخ

 لاق ةمراط ناماس نب ىلع نب مساقلا نب ىلع ينثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق دم نب نسحلا

 مولا اد ةليل يف دئايح ةرصبلا ىلوةيوهو ناماس نا رفع نب ناماس هاد ندم ىلإ ثعب

 تدضقدق لاقفدعب متو تيتناوتمأ هلت اقف 0 وأ هثلثلدللا نا 0 دقو هيلات اخدف تيس

 سانلا نع اءختحم يمعوذ ىابل ٍلصأو برس لابةعاسلا ىدتياو حبطصأ نادرا و مونلانم يتجاح

 ائسماخ ةركدأ ىرت نذ كل ترضحو شايرن, مهاربا ىلا تهجو دقو حابر نبدم يدنعو

 00 لعل نبا د ىلا ت 0 حابر نباىل لاقف ىش ' ينام تودعام هللاولاَقف ريشب نبدم تلق

 8-2 علباتتم ا دكر رف رطك ءامسلاو مغموب ناكو تقولا اذه بيط هل فصتو امهقهوعدب

 حابر نا هيلا

 ريشب نباي سولحلا مالعفف # ذاذرو ذينشو تيس موي

 ريصلا خمضم لإ ل 7 رز ةقادلل دحان اجا م

 باوحلاب اًواح دقناملغلا اذاف ةعقرلاب هيلا ثعبو رصنلا لاوأ له رح 0 سابعل نيّيملا نيذه ىف

 مو هلزنم يف ا ماوح بتك اعئاو 4قةائ مل اولاقف ة 0 رك لحرب يف وئيحتل م و عل م ل

 ا اع رّقف مجمف هي ةياع 0 انس

 رظانأال عجار يفلاف الاو #١ 00 ؟ناف ط رش ىلع ءرحأ

 رباخحبصلا عم يتاطدب تنأ [و * 2 نوذربلا ىلجرمسيل

 رضا> تّئحاذا ماححو كنلا د ين و هيلا يتاحاح يذنال

 صاخو سيطومامح كعل نهو د يت حلصي و ىرعش نمذخ ايف

 رمسأعإ ال ع هناط ا مدور * ةمخض حارلاب دط هةحعشسدو

 هلا يكف بلطام هل ناضا نكلو ةتلواطم ىلع يوقال كنا تاقف:لوقتام بوبأ .نب دم لاقف
 راضحأب أ نادم صماف انيلع علط دق هب اذاف *ىطبت الف تبلط ام لك كتايحو كل دعأ دق
 0000 و رجلا نيا ١ ةاراس ايلا لح ديو ريشي نإ دمع مآ ترضحأ املف ةدّئاملا
 لك الانع اوفكلاقف باوج حبقأهب تدتكامع كسفن بيمن انلق ينصلخيب «يش يأ انل لاقف ثاذحي



 حلبي سمعي يييييييييححححيحييحيحيححيحححيحييجححييحيحييييييييحيجيييييججججج يحى 7س بوو

 ٠ لاق مالسألا كردا مامْلا نب نيدحخلا نأ ةديعقا نع متاح 8 انندنح لاق ديرك نا ( 5 (

 : هلوق كالَد ُع لديو 5

١ 

 ديزد ناحل
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 ا ا ضعءاىف ماما نب نيصح تام لاق ةدلسم 3 يأ ن ع متاحوبأ كد لاق

 اانما ردتلاويوم تكيف ةيشنا ريتخ ةشل

 اطاق 0 اذإ * نيقئاملاب عمات دورش

 اهلالض عببتي علظلا نم » راها ىدتمأل ناريحو

 اما يلزاك نةتنكحو #* ثيفتدملا ةوعد اءعدعادو
 اهلاذ_ثأ سفنلا تردابو # قواطلا يحث ناكتوملا اذا

 امل ىمتا عورلايف ربصلاو « ةديدعر هلآ اندر
 اهلان رمس عورلا نا تعللا # بنو ردا هيق رعسأ موبو

 اهااصفمبراخملا بضعو # ةيداع دري_كلا ةفعضم

 اطل ير رغد كاسل در

 اهلج ١ لات نسفنو * ىتتلا الا كاذ نم قبب رف
 ايطازتا لزيت ريداقم # ءاملا قوف.هللا نم روما

 اهلامعا سفنلا ىرت موي # تايزخلا نم يلرب ذوعا

 اهلازازضرألا تازازو » نيرفاكلانيزاوملا ف>و

 اهولاولا ز ربعتل :اويقد اف رولا لها دا يدا ظ
 اهلالغأ لسالسلا ناكو * باذعلا اهف : رانلا ترعسو ظ

 5 يي دالب يق.فزود --- ليالا 2 اص عوسف

 لئاو ملعو مز> هدقع نمو * لحالط ا لالا وللا كلهالأ

 لقاعلا "تف ريشلا لح الخل او نيع هلام ف ةيلع يبل ىذلا لاللكاو لفل ولخلا

 0 هل ود قد تيصا ع ارا وتلا اذ لصف هيطخ ن. و

 | ماما كك ةيعم هوخأ عمس ا كك 0 يأ روذصلا م يدر 5 رعد يو هدأ حت 0 يد 1

 هينر لاق 3 ” نيصخلا 32 كله لاق كلذ: :

 مسي

 كراع

 اديزب ياك ىرأ آل لإ ا* اما أ مح تنقال اذا

 اذ وعءارنخا|ةعاس كلعاو »#2

 اديرولا تفراث سفتلااماذا د

 اذاوسألا نب هلاخأ لإ

 0 5 و ليف

 يداوملاو يما نباو ىفص

 ٍينازو و. اد ناك

 1 دسالاب هاخا هيش ردصلا مظعلا ردصلا
 0 ٠0

 انو :هلق يلف لكم الم الو« هل تقرأ ا ىع للان
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 تك هحأب لعفف كدنع يما ا او م يرحل رشا اج جوماول اذه د نا نيدحلال تلا 5ك نه جرح 8 و نانرشي اهو امونإ

 عيلان تكا 0 5 5 كر 0 0 كانأ الك كب كلذ 0 نادم 3

 ظ1 الحا 0 معو 1 امو هل لاو جراب 0 1 كن ا تا لاو يكرمأت موقلا 2 5

 لوش ا مهو نهعلا

 مأح ناب ام كينعا ناع 3 8 ا مف تاق ةركا كل ىنأ

 0 ريا 5 اطاع 1 0 هه ةقان قو هلا

 0 ل 00 ا 0 2 0 0 5 و 0

 مادسا لهانمضىع ك3 1 #* اشن نا كناق 2 أ 0

 دجال: ةكن ل » امافاح اذا ةاقأ كفرا

 ماطخ ريغل اق ا لطع د ةمدب 0 صر 000

 0 تل رب 1 ١ يننا ةطافعلا اخا ني

 يماودلويذلاو كلم 00 د ا تال دقو كولر سأق

 ١ يفامذةنتساو مهرئاس مورهو ةهدع خبل كاد نم لّدقف ثر آلا جوبلا م آلا نب نيصحلا بان 7

 اماف هلمس ىلحو هتيصأن نحو هيلع ْن 8 هابأ هن هن رمنع و هم و قد هل فرىع ” جربلا و هبا

 قوت او ا تلغف ام منشأ 1 مهمال هت>اب لعق 3 نيصلا 4 يعل دقو هموق ىلا جوبا داع

 ١ نبأ لاقو نال ىلا ربخ هل فرعي ف ما قي لع نار قر ال كر 6

 ةدبع يأ ن ع متاح وبأ انثدح لاق ديرد نبا ( ىنربخأ ) هتلتق م ا برش لب يلكلا

 قاتسأو مهث ن ا 3 ,و ليقع يي ىلع 0 م يدع يب نه مح ماما 0 نيصخلا عج - لاق

 كلذيف لاقو اهلع نمو اهةلطأف بمك ين تك ورع كن 0 و اريك امن

 ل : نه تعمح امو #* قاس ضر يدع ىبل يدف

 حاكدلا دقع. يفتي يايا * ليقع ىنب ءاسن نم انكرت
 خاطباو ةريركلا اضاا » انوكدجتو ىرتلا ناعزا
 حان هلا ةفداص) سعللا 0 # يليخ نأ نزاوه تاع ىقل

 مالسلا ى اش هدح ددك * ىزرف 0 اع

+ 

* 

 د

 ا قتلا ف 06 0

 ايأم سأابو بابل ءااب انسأف 2

 حامض اهضراوع لوقصع

 حاقللاو ديا كا: نض كلابو

 حادقلاب 5 ءاع 0 دقو ورع ىرمعلا ةنأ انقتعأو

 روويشم 1 وهو ماذحو ماطق نزو .ىلع ماهص ىهحح بن راو ةيهادلل لاش )000
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 سيح ابأ كيدل غابأ الأ

 ب ريسهز مهأ زر غف امرد> هنومسلو هبومظعلو هنو اوناكو ةيعكملاب هوس نافطغ هب ءانب نبل

 هم دهف يبلكلا بانج

 ملحلل قول 0 نإ

 مثلا عدجلا عن اللا ءامغ * انح> سانلا ة ةادغيف مكتدغ

 مخ ١! الكلاو ثمغلا طحّب # انوعدوو البلا يف اوريسف

 َث ا اح هل لاش 3 3 حد نب 1 نأ م 2 0 لق ةييقوا ل

 00 0 ل ل 0 الإ 3 يا دك هموف يف لا 1

 همم مهرفك ىفو كلذ ىف لاقف مغلا

 ادغ | رظّطو يلءش أعم 0 نو ادوز“ نأ الاس عت سأ ال لياخ

 ادغ ةّساس اموب ةعرس الو * مغم قلاسإ اموب ثلاش 8م

 نيو لع ءهاجوتسو »* ةنابل ضقأ مويلا قفار كَ نإو

 ادوعو ناد , دان صن ىاحا+ يدر ودغأموي | كرمعل

 ا 6 ان مهالومعرفأو * «* هج قئاوب مهم تروطظ دقو

 ادب ا مف ادب تطسإ # * يننأ ريغ اوءيف ي :ذ ناك امو

 اذه ةريغللاب يدان 1 ا اذإ * مم رد ءارو نم ياخ فإو

 ادرحا ريغ دجام ايحللا رك * ظفاحم الا هيمحيال جوفلا اذا
 ادف مم ضرعلايذاكرتتملحيرلا نم# ةيرعتببهو لكك تحرص اف

 ادجحاومملعيئرقلا وذن ضاذأ * * موطخ-و يلا وملا"يط و ىلع تربص

 اليلخ ىتاطلا سالي نب جوبلا ناك لاق ةديسع أ ن ءماح 5 انث'دح لاق ديرد نبا (ينرخأ)

 سالمحلا 0 جوبلا كلوش هيقو تارمثلا ىلع هل اعدبو مانعا ى نيصدعال

 موحنلا تروغت دقو تيقس * بط ساكلا ديزي نامدنو

 مولي نه - هقرعع ع ه2 تقش ف هسارب تعءفر

 مولك قىدل 3 يناح ل دلو *# وحطت م اب رشام برمعشس و

 ماح موك اوشا اذا سدلو #3 ليعح ينل اع لعجو

 01 فرصناو رز ا 6 تا نيدحلا ١ 0 جربلا 08 ةطافملا ط لاش 0 جربلل -

 انديسو انلضفاو انسراف اولاق مكيف نأ لجر ىأ هموقل اكو قانا عندام ىلع مدنو اهضتفاف هتحأ

 مم ا ا 1 ًادحأ هب متربخأ و 0 رعلا ع نه دحأ تعنص اب لع نا هناف لاق

 يناطلاجربلا ةرلنع تأ ٌِش ماها نب نيدحلا ىلا تعقو 'يط ضعيل هما نا 3 ب ا كلدب ممشإ

 رع لل ل نألا 05
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 ردغلاو ةناخلاوهلالا يزا وح د قيم زم اقداض ىنط كيناف

 سير ناكو ةفص نب براحو نايبذ ونب مهظاغو مههكح ىلع ل لو برا ىلع اوماقاف لاق
 ور ديعوناودع اموداتناخو مس يفإ نم ناتلسف نيصح نع 0 ةلمرح و ةضرح برا

 6 ا 1 0 و مف 0 3و مههر رهو تملا يب 6 0 عوضوه ةراد اوقتلاف ددعلا مين

 كلذ يف مالا

 1 اخو اقوقع عودو» ةرادب دع اك ةريشنعلا ءانفأ هللا 4

 0 ىراعااثب ترادناةرازف د اناعدرو مسم# نيدالا ع يف!

 اةلظمك اوك ءاذناموي ناك ناو: + ئفاخي نسل دولا: :تءازءاهملو

 احودمو زن ثتح نءاعشإ انفاسي د ةيدع بس 5-5 ربصلا ناكو أن ريد

 املظأو : قعأ اوناك مهو انيلع « ةزعأ لاجر نء اماه قات
 اهوقملا .نعره جلا نودقتد و < ادقلاب دز ا كة دل م

 موعطت أ باصلا اهلا وهو يرودلا نود ١سلو ةهيرس 0 هداج سرافلا ل | يأ درجلا َد 3

 حامرلا م هردق

 اموسم اح راخ الا لئالا د »+ يرام ليللاىنا يح 5 ندل

 اه راكت ءاقس ديما هرعو د يدنلا هب رمل ناحرسلاك در>او

 40 اسدنالا يرافق داس © .انملا دسق نمو لاقل نم نلاطت

 0 او داحا ودك ذأ ناو # قرح 0 نا نولع

 لا لاا مه ناودعو- # ها ور#+ ديع مف هللأ ىرد»

 1 ةتاتقا له نب ةلعاوت نت بيج ني دابع نب ثار "نب مع ب رأا كلتيف لقو ةديع 5 لاقو

 هسرب لاةف نيصد-ال اداو ناكو عوض وم ةرادموب ةمرص

 ابيز نايتفلل لّتقلا ناكو * امهن اومرو ةسمح انلتق

 *«  انياع هتيزر تلج دقل * من ىلع تاكل دعا

 انيحرهدلا فورض نم ىقأي هته 00 يل لكف. م 2 دعت "او

 نب نيصحخلا 0 قدلف أاوذمو م مهوفرافف 0 3 ةرواحم ار 0 يق نأ مث هك .عونأ لاق

 كلذ 2 لاقو مع هب ريشع هلاتفو همك مه هرذك ىلع مههالو مهدرف ذ ماما

 رسال اقحنايبذ يف 0 ١ رموش . #َ رص ل ييذعل ها نأ

 وأنت ا ني ممول نابع 3 موق كح وأ
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 .لثمتدوقفملا وخأ يضماملف رعأل ينيدوال هللاقف املع ىخال رمت له
 لدنح طسو تقلا ليلب ةاصح #* نشو> نبا لالضتلضام كردمعل

 يح هكر كلذ ينشوملا عمس املق ادبا دحوبال اذه ناو دحوت نا زوي ةاصخلا كلت نا دارا

 ينسوا لاقو هلف هانا يما اذا

 مهس يف راوخ يف يح نب .نيدح * ين مالظلاداك دقو تع

 نيصح لاقفةمرص ينب راج نشوج وبا هلتقدق يدولا ائيصح كراحنا هل لاقف ماما نب نيصح ىف
 ةنالثىلع ةمرصص ونب دشف هولتقف لمح ىلأ نب ةنيهج اوناف ةمرصينب راو يف يذلا ىدوولا اولتقاف
 رن ةنال“ ناماللس 3 مهنا ريح نم نم اولتقا نيصح لاقف مه مهواتقف مهس ينب ناريج يصاع نب سيمح نم

 مط لاقف ريثكب نيصخلا طهر مهسىنب نم رثك د 0 ونب تناكو لاق مهني رشلا رعتساف اولعفف

 3 هعاضق نم انيأرمج نم م مَ اًمَقف يدوملا كراج هب اناّتَقف ىدوملا ان راج ملتق ةمرص يف 7 نيصخلا

 ىبب نم اا ا ةسام حر مكنيو انن بو رش ةنالاث نامالس ىن : مكن أريج نم اناقو رش

 ةمزادل كلذينأف م اعأ مه م ًاعيمحا :ءنولح ريف ةعاضق نم اننآر يح 0 22 ني نامالاس

 لقأمكنا لعن اناف ا نم الجر ةناكو ققح لعش الف نشوح نبأ راج تلتف لقا

 براحم نم 0 تلقأو اوبأف محرلاو هللا ههدشانف نومنتو ن وزعت انب اهنإو 1 ادد

 اهلك نافطغ تاذ>خو مهم بيصنق اويماادل مهس ىنب بمن دهشن اولاقف دعس نب ةيلعت ىن يف اوناكو

 هنأ ريسج ةعمو مهلتاقو ترحلا نيصح مهفاصو ةعاضق نم هناريح هعئم نم ناكام اوهر 17 انصح

 كلذ ىنأو لكما موف رو دعب هدب فكو نيصحلا مههز»و لبنلا ىلع مهوديزب الأ مهرمأو

 ظ هنع سانلا لدخ ةيراح ينأ ن : :ناتس ناكو مهفا اوتناى 5 ->موقلا ن .اوفكي نأ ةعاضق نم م نطيلا

 ور# نب رايس ن ؛نابزو نصحن ,ةئييعناكو ةعا كن نم نام ا بحي ننام أو ةعاضق هيوادعل

 0 براحم ت تاع ة ةهمرص ىفب 0 ئ ىنانلع نايند وسب ل أ هلع لذخ نم رااح نإ

 2 نهد كلد ُُق مالا 03 نيصخلا لاف م م

 رطقلا مكماه لب ال انمع ونب * ومتاو انم تحل 0 الأ

 7 كومو الو كو
 تالا #

0 

03 

 رشع جحي> اه دعل نام نوكس * اق و 0 دق 0 اف

# 

* 

# 

 ع نهدلا م اقلاال 8

 تقرشأو و ماق يغبالاوعداماذإ

 رعص ؟دودخالإ نطوم ىلع

 رغنهل درو دشرلاو مههوجو
 هلا ليحنال عار او

 كانهاوسيلوزيزملالعفياكموسفن اىلعر ملا اومرغ اودارأ را ءبل لعاب نبع نعجلاوم هلوق

 1 الو لس ال تدر 2 * ومكنع لذلا ةمال انفشك املأ

 تع د ا أوف
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 عمق

 سس وص

 ادغا رظّش و ىلمش م آو * أدوز نا ادع د ال ٍليلح

 0 ىلع م احوتستو د ةنالضقا مولا يفار 55 ناو

 ةباور ندو [اور نكد رصنتلاب ل يان يربكلا لذ ءانغلاو يرملا مالا نب نيصحلل رعشلا ٠

 يعاشطا ا

 دعاس نلف وع -ن هرم ن موس نب ةلئاو نأ مارح نب باسم نب ةعسر نب ماجا نب نيصخلا وه

 '0021) رازاأت رض نب ناللعزب سقي دعس نب نافطع نإ ثيرلا نب ضيعب نبا ناببذ نبا
 نب مهس ينب ديس ماها نبا نيص[+لا ناك لاق ةديدع ينأنع متاحوبأ رع لاق ديردن: نسا ندمت

 | 0 0-0 نب مخ تنب ةلقر> اه. 5 ةلم نإ مهسو ةرم نب ةمرصوةّْلص نب ةايصخ ناكو نع

 مهدئاقوميبأ راذنيص>ناكو 0 َّن 2 ةدحاواأدي اوناكف ةعاضق نب فاخلا نور نإ ا

 0مم ححاواسلب7م# سس

 ١ نايفس ينأ نإ ةبواعم باب يأ هانا أ 3 نم ةهعامج ىنبدحو مضلا عبام هل َّك اهناكو مهدناروا

 51 كحنو ةيواعمهل لاَقف هَذا افمضلا ملام نالقو نيكولا اع كَنْذأَ تا هند ال لاق

 3 7 هللاق 2ك 0-0 هلك را 00 نب 000 يدب و َك 0 5

 نامالس ا لاش 0 نم 15 ساب 0 ع متاح 7 0 لاق داود

 ينبل ءافلح اوناكو دعس نةرذدع ةوذادعس نب نامالس وو ةعاضق نب قاحأ تدير نن دعس نأ |

 ظ اوناكو ة سم نب مهس ينيب اما هين ءع> نإ صضاعنب 0 6 هوةقر ١1ناكو مهفالوزو 000 كَ ةمرص

 ا
 9 نا مس ىف مافلح يفالوزأ اوناكو مطاتق 3ك 1 4ق رخااوءسف اد دس | امر ليش ا لومربي اموقك

 1 ندهىدوم مهس قب ؛ فناكو لح َك 0 ةنوح هل لاش ِء اهنلهأ ن* يدوم ةمرصص ىنب يف ناكو أ

 نبهللاددع ن نم تدب ا نشدوح ود ناكو رار | حان ناكو يح نب نيصح هل لاش ٠ يرقلا ئداو"

 هدحو قبرطلا عطقي ناكنيصح هل لاقي الجر مم أودقفف مم مءاشتب ناكوةم رص يب نر نافطغ

 كالذلخا موي تاذ سادف مومو سا لك ىف هودشأبو هنع سانلا نول هس هنوذإو هتحلأ 207

 تذاتصذإ يرتش» وه امندف أرمح عاتب مهس ىنبل راح يح نب نيص> تدب يف ينشوبلا دوقفملا

 هنهج لاف نيدح اها ن 2 لا دوقفملا

 نيقيلا ريخا(1) ة ةنيوج دنعو * 6 امحا ن ء لئاست

 كن.دوهللا كتدشن هللا 7 ض ءانأ مل تبلا اذه ينشوطلا 2 م ينعي الثم انليرأف

 يف لاثمالا عمج ىف ىناد_لا ركذو ةلموملا ءاحلا ع وه ليقو ءافلاب ةئيفح وه ليق )١(



 )/ا١1ا(

 هباحح ىفحسبصلاو ىدتغا دق

 هبا>:م نم قابا ادب دقو

 هباعصأ يف لذ دق دواعم

 هب يعدي ىذل|تودلاف معو

 هب. نادك ناسا تان
 هن ماد دا

 هبائ> نم تدتلا ىرت اعشق

 هب يعمر ةندق مول َنابَصَع

 هك دل

 000 2 2222222 1 ا ا ا ل ا ل ا ا

 هنا ىلا وا كولا
 هبايسش ف نا ص2 يجود

 3 ند 00 ب دق

 هيأ ريس وأ ّك الإ عولط لق

 هبايل تا بودلام نط ند

 هب الع ذأ دوماطاك "ضشاف

 هباضتغا ن نيقلي نوف

 هباغض يحضلا جاحش لك نم

 هبادع> 6 داؤفلا عزتنم 4د قد هب رد ناد ذأ

0 

 #١

 د

95 

 #١

4# 

35 

# 

35 

03 

 ةياشلإا قف نيش ًايلا #

 هباضخ نهد قاحلاب ا نإ هبارح وأ رازّلا يدهم ليم

 : هباسح ىلع ناناك يوح #* هباضق وا داؤفلا ةرفصع

 هب ىع لإ 00-1 ةئيقل #2 هب ىلع رز>و برد ند

 هب اند 1! لري مهدع و

 0 6 لاق 5 ) اند

 هب 500 آلا هبيهطي #

 هب انت اذا جاتم عورا 3#

 هلق كذردشلل 2ع مغ 5 مراال دفا ند ناك لاق ةديبع نا
 هش لاقو هلَتَمُك مهسسلإ ١ هامر 3  هيداعل. ءاح ّي> ةليأ هدصرف ةاشلا دس ةاشلا امم صره لآَرإ

 رهسلا باصلا ماندقو ىنع ري ِء داناترتسلار

 رزئلاباطونانسوتضولا * رفتت هنم ناضل كارا
 ريغأ حر راصعإ هناك. #  رواسم حج مم لوو

 يت> * كير رف

 رعد يفاوتو 00 راط * 5 يرتغ ناو
 رذعأال هّمدقم تسأ اذا

 ريسوهو هنع ىلوذ 00 د 000 تك 0 تك

 كنرحنيأ لدرمشلا لاق لاق ىعصالا م لاق 7 ا نسحلا أ 5 (

 مالكلا فن رط ل 5 لوشو انو تارالا 2 كس عسا ناكو

 داقحالا ةليلق باتعلا سءش * يغدلاك تاءعنه#ل قس م

 * يوطاوذ !لاشامدعاومات ذك
 ناحل كاكا

 داعنو هدو.ه نكي 9

 دارشريغ ل ديرتتلا َلَمَع د ا

 د داعإ رمغلا 0 6 و

 291 222722222225 2229972777 وج ب 117215 رو: سر موت: تت 1 قت
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 مالو ممم كلا سانا 0 م 0 م 000

 مرأاو :سانلا رودفقل ةلاذم تركع او 0 ند

 م 5 يبدن ند ا بكي

 ل نضر وا عدق ىلع قرطت # هب تدئعام عمسأو كح ُ

 مدلل نوفؤت "الو قوردديال * :فدف نا اطهر: كيفالؤأ
 مخ وأ نال يرذ يف هلك 8 مهراح طوبغملا ةيلمثكاوسبل

 ممالاو قانعالا ةيضنا لوطو

 710 نم * ىضرم مناك ا
 ا .مصلا 3 طهرو ليخلاب # | وئطودقو ل< ن مىدأو لااورِح

 ذيل لا فك | هلع تلا

 د

4# 

+« 

4# 

 . محللا نم ىنشي ىذلا قوشنلا نم # ةسطعم 3 ىمدش_ض رعت .نمو

 ا #*

3 

 نإ

 #١ موماكت نم ام نك نوهمشب

 مهةزافم يف يريكسملا ادغ اذا 4#

 # ل فو نازفوملا ن ىنفأ مولو

 2 قاز نع تونا عفدأ م * مماصم ينال تيك نق قا

 مرقلاو عودا لتقو مح عفدل د ةمركمو دود ندعم

 مراو ءانرحأ رد اف # ةلزنع يع اك ذعملاو

 معدلا يواخ اموب حبص مس الإ 3 ه_ءاعد ةناكدم 5 امم امو

 مرطلا نم ملت ل كسفن نهنم ا تالا نيو قل 3#

 نبلدرمشال اًهيدد ىذا دياز نأ رح ناك لاق دلع يأ نع داهد اكدح لاق مشاه (انندح) ١

 هسربإ لاقَف ناسار 2 وهو هع 1 دئرلاو هبرربلا ربك هللا انو كنرش ا

 رز اهمو2 ناك 0 ٠ 11 دتلساو حاملا تل ظ

 حولا مايقلا فدسلاىرب تح * اهلثمي رخأ جاتحي ةلود نم

 حدصآ ىربغ نم ماهلا ليل # تمدفت مث نهيدبأ نلطع
 حل نويع هرظنت رديلاك * ةئاو تذاو تئزر ةليلحو

 ححتتساةحاحو ظافحلا دنع * هموق ديس ديزي نبا دعبال

 حوراو هب ةمودم ودعت #* هدابح لازتال ةَقدقْلا ىئاح

 حرس لما وحلا رهطضم عردلاب # رمش. لاتقلا يدم بردلل

 2 1١ هب كولملا يبات * دفاو لوا ناكو قازءلا داس

 00 زاكملا ىلاغملا نا # يرتثيدحم لوب ءالغلا ىطعي

 حراو# 7 ديصو صنق ب>اص لدرهشلا ناك لاق ةدي.ع 5 ءذامد انثدح لاق مثاه (انثدح)

 هل هق هل اندشن 1 ا ةحازأ باكلاو» رقصلا فق هلو ١
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 تدل: اذه. ايف رد فل ةديصق دشني وهو لدرمشلا ىلع قدزرفلا قو لاق ظ

 3 الخلا ز رح ريغ مث نانو د” ةعاطو أاعمس طل مل 1 ندهن امو

 هللا كرابال هذخ لاقف كضرىع 00 وأ تلا اذهىل ن 6 0 هللاوقدزرفلا هل لاقف

 000 0 تشبك ف ركذ ةديصق يف هلءح وداع داف هيف كال

 ا 2 ىقان ةمردملا ءاروزب 0

 قات ناك مان أ عرب ىف لدرمشلا 3 لاق ةد .ع ىفان ع نايتع ايدج لاف مشاه (اندح )

 وق كلذف د6 مت ءلافاؤبا 200 عب يلع ب طقس همر

 اكد هل ناكو بارشلاب 5 رغم ندع ناك لاق ةديعلا ٠ نام نق متاح 0

 ليوسىناو ور ينأ ن :٠ ةدييع ين ن ع نع وأ ا ع يعازخلا لج ب مشاه ( ىنندح ( 0

 ا
 7 لاش ناميش 5 ند رد لاو هموق ن ه لكد هللا ة 4 اهدحا تا ا رء نيراا تاناح يف هيأ رشاعإ

 هلعن كرتو ايفاح ةصيقق فرصناو 0 > اوبرشو مو روز> ىلع 5 اوء.تحاف ةصيق هل

 لدرمشلا لاقف ركسلا نم اهسناو مهدنع

 لكيدلثم اهلانامدت ساكلا ىلع * ا مفك وللا مدانو تب رش

 لح سع لات اوأجاضن | عرسأو * تاغناو رو زج يف ساكب لقأ

 نمش لة زاضعأ ةلطتم * هباوح فردا كاد ل
 لس م ها فرب ]اشرح يرتب اع حل وا د
 لمت ري كلا قفلا حارق  هلس ةصق اش ل!

 زوخا نب لاله كنرش :ن كدرمشلا حدم لاق ةدينع ين نع ذامد انثدح لاق ماه اب

 هلااعفدق اهرد نيرمشعب هل رمأ مْ رحض يد اليوط انامز هددر مث دقرلا هدعوف ه>امساو يثزاملا

 : هو>م لاقو اهدرف ةلغهلكو

 ءدواع ]هيف زإلا ادع رح الو < اراز تيك
 ءدئادق ريغءاملا طاتمدم «. ةنيو يبو يما ىتلالا
 هدضارأ لود دغ دعاو *« ادغيللاق نأ هئملو>- فطن ادغ

 ءادلاحأ ايمليد يزارب نيبو * هنادغ نيب تريذ يف أ ولو

 دفان قوشلاةزغ د نمل لانا © اهردني شه فاس
 هدواعأال هدوعوم سلال بقو #* هدئع نوراثزتك دان لق راو

 هدحا# انيح ناكدق دنت ىلا 4 هدر نادل صوقنم كلثمو

 كد ردشلل اودع ن !اك ةيض يفإ نم الحر نأ د دع فأن اك ونأ انندح لاق مش اه (اندح )

 لورمشلاةَوْحأ لَك املف عكو عم ثعب يذلا ثعبلايف جرخ مث كلام نب مراد ىنب يف الزان ناكو

 لاف ءءاصع ةءامثو كالذي راو رعد يذلان ع هغلب اونامو
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 هلغاش ك دعب تام ند ل لاف 2 نم كبف عمدلا رغاتنك و

 هلدانح هياعاسمر ايصلا ريسم # يهتنيو ب ونا ف.هينرك ذب

 هللابح امتدرفا مامح دقفل # تعحشنوصفغلا ىوف ةفاتهو

 هلطاغ هيلع تفتلا ةقرفلا اذا * يحضلاةحاون فايضاالابق رولا نم

 هلهاج م ااخاو وغتساو بيشلا يبح *: يبا تاحذام 0

 هلئانو انم ناب دق هرصن ن 7 8 سلا 261 ذا

 هال ىراوت اك مو رزاه «ت نمش ءاتنلادوعت ر 3 اذا

 هلثاوغىثخزاك اهنا ل او #* هيودلاحدق رجطلاتيب حبصأو

 هللالحو هباراج ةنوض ل 5 ي وعراف ةظ.فحلا دنعدب نو

 هلماح درجلا فيىلاب ذاع اذا * الماخ كير[ برحلايفدئاز يلا

 . هلحا ددو هنانكريدرلاف اخت * ردخم ليغلاةسيسع نع داذ ام

 هلدابأ اح ناك ول حلب احأ * نط ومدنع'ي رمال يناأتنكاف

 هلئاقأال نم رادقملا نم هلع 2 قرعت لاتقلا ىعاف تنكو

 هلفاوتو ةعفث يخوي ناك نعت * علوا ع توما نا دلردقل

 هلتاقتو الئاوا تيا ىل ناك # ةبح دعب ان أ الا دعبلا امك

 هلاك وش لهاتواحو نوب * ايواثمادامثرغلاتارقصلا ىتس

 هلئاق ينا نظ لوقو ةادص #* اهراوحالاضرالاس>يبامو

 ءاخأ او هلثقف هلئاق ىلا هلريشع ضعب زربو هوجو يف اضيأ مكح . رد لك مْ ةديبع د لاق

 : هسري لاقف هيعن اضيا لدرءشلا

 قارب الو. ءارأأل ضباب * اوحارو كح ب ستحانولوقي
 لا تةلاةفارح ليقو

 ىتوط باج توعد ول ىل خأ

 قاقرافتم تا يبد لكو

 # نا 1 تو

 قاكب اذا . ديقفلا ىلإ ولو © ىمددهللع ءاكلا نأ دقق
 0 طع مل هليسل يضع

2 

3 

3# 

 نإ

 قادإلا هلئاوغ بر او <
 ناوعلا برأ ايدل هب لوصن * انكو هلت هنع- انلتق *

 نائحلا لوهذم تارفحخلا ادب * ام اذا أ لثم نسل الق

 # نائسلاب الا عرلا سيلو * يئانق نم ىحير نانس تنكو

 نانباا دعب اهحالص فيكو # ينمي نم 0 ناس تنكو

 « انتي ءادعالا كباهي ناكو

 اددشو ممئاغض اودبا دق #2

 يامر ند كءارو لو

 ينايلا وزةءتغاو فرطلا ىلا

 نادي هل لوسصتال 510 2 هنع ام حا كادف »*
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 امدهشدق ة ةعور ن 5ك لذاعأ

 تفدس[ زاب ,.تعقواذإ

 هل تب رض نملثم. الإ انا امو

 ةو>اب ىف تييزع اذإ لوقا

 د ص لك ع 0 الإت وللا ىنأ

 بح لبيس

 ةلعا نكت 3 رمست ل ناك

 لئاو دعب اماضفأ نإ ىنيعف

 احيص اءالخ الان ود نم نك

 ا كرب نفل د

 املا نييعارأل ادعرب الو 2#

 يرقلا|هدعب فايضألا ءدعدتف

 لز> خا
 ىله كا ىد سا د”

 قئماقرافبإ تال نع هتلا ىدأ ه

 1 قارفيفنز>ةصغو ان

 لع لوح لاؤف اعضالا وذم#

 لءثلاىئ هتحرغىشن واسس وباس دع

 ىلةعيف ز زأ ا عرس تح ىعومد#

 لح رامماح ردنعل زن واعي 2

 لضنلا لعادو من اعمدهيحخاصو 0

 لق نمو ةافو 5 2

 لحملا نه ءامسأاق اف ١ ربغا اذإ ©

 02 28 < ليال ران ا 23

 0 * تءطحم باضغلا يديأ اذإ انك

 لهب عربت || محلا ا ا -* امهعلوقلا لي ل

 قهسلاَو ةنوزطلا نم اه حب ©: اه اعط هع ىدع اني
 راتحم نميهو الئاو هاخأ يثري لاقو ةديسع 1 لاق ( هركذب ا 30 ىذلا توصلا اهنمو )

 هرعش ديحو , فار 1

 يتسباورور ةقيش املا تاو © ةكرف واد تااغَنْتل ير معا

 هلكام فع وهو اهنم هاوثع * يمتاوضرالااه الاغا لحد

 هل: روتاخوكاب هلأ ب *اح هب كيد د

 00 0 2 وم * 1 0 0 1 فكان ا ل<

 هلمان أ كالا دنع تدرب اذا 2 هدب لخ“ مالا حيض ع

 هلصاحم نيقللا راخاب . ىلا #8 تعرسافهنعتنمز دقو لوقا

 هل ادباقلاعجوانزحةعولو * م 34 | هللا 0

 هلباوو عيبرأا تاعد ةشسلب + 2 َ 7

 هلصأ ومانم دولا وذالو نادب د هرازماثم نس 1 بسن سك 0-0

 هلئاصاو هقرش انع كاد * هيودرهدلا ن ٠ مول ينأام اذا

 برغموءاضأقارشإح ب 256 -

 تايح ةلاسرلا يدأ ن 1

 لزب 5 كل نيعلان اريصلا ىلا

 1 وعلا
 هلثاسر ل عجر و هيلا

 ل 1 ف لا

 © سنع نا إ ناكشا ل 55
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 ضررا فلا هناده نعكدشت دن
 سيفنلا قاعلا شح وتساوهب فيسلا سنأ
 [ووودت نأ الإهللا 3 يأ سايعلا يني اي

 0ك 'اولأ عمسف نيرءشلا نيذهىف باهولا دعنب اص 5 ل تنغتو هينسةلد قئاولا هلدوف لاق

 ' اهراضحاو اهالوم راضخاب تايزااكلملا دمع 6 عا اهءارش دار أف اهريغ ن نب >حالاو نيرعشلا

 رانيد فالا ةرشعل هنماهأرتشاو

 كت
 هلعاش كمل3تام نم ىلع تناق * 25 كلف عمدلا رع و

 هلباوو عنيب لا تايد ةثس #* هنودةر.ءغ قارعا اندح ىتد

 هلئاق ىلا نط لوقو هادنص * اهراو>الاضرالا بحي امو

 يعرب مبرلا سايعلا نب هللادبعل ءانفلاوءاخأ اهب يري ةروهثشم ةليوطةديصق نهكب ر شنب لدرهشال ر هشللا

 ياشطأ نع امج يعد مولان لمر فرقخ هيف حصداب نب ةساقلو دشن هؤادتبا يلعد 0 5 لش

 جرزأل ل“ رلا فيفخ نأ نسج ركذو

 م“ هبسنو لدرءشلا راح 0

 وهو عوبرب نب 0 ىراذ ن؛مركمنب ةءاسنب ةبؤرنب كلا ادبعن كيرش ني لو رتشلا
 نب مئاه فاد وبأ اود !قدزرفلاو ربر> مايأ ىفزاك ةيوءالاةلودلا ءارعش ن٠ يمالسا ىعاش
 ناكلاق ينثاأ نب رمعم هد ,ءيفأ ن عءدمشج ل مي داع ذامد ناسع 0 :د>لاق ىعازألا دم

 هيو>او وهج رخدقناكو قدرا !ااورير> دهع يف مث يف ءارعش نم انعاش كيرش نب لدزءشلا

 ١ كرتلاب رخل ثعل ك1 وءاخا عكو ثحعق دوس 3 3 عكو عم ناسار> ىلإ ةمادقو لث أوو م ع

 لدرءشلا هل لاقف ناتسدعس ىلإ ثعب ينك داخا ثعب و رذعا ثعب يف صراف ىلإ ةمادق ءاخأ ثعبو

 امىلعشب لف ايسدانتو انرصاتو ان واعت انم.ت>ا اذإ اناقدحاودحو قاع انذفنت نآزيمألا اغا 55 5

 لجر عم مكح هنجأ ىلإ اهب بتكو ودعم لدردتشلا لاقف اهدازا يتلا هوجولا ىلإ مهذفناو هلأس
 َ ةاط نب دا نب مشج ينب ن*

 عوج ص اماوحل ىن'اي ل د ةدصق تناك اذإكلا ينأ

 عيضت كيلاتاصواذإ لعمأ * اننيب اهف ىمشحلا اهعيضيا
 عكو راما دك يف امىف # حزاب ينعتناو تءاعدقلو ظ

 عبري مهءيضيوأ ومضمينإ * مطافو رعمناك ةنادغوئبو

 عسيمج صي .ءةلازدب ىفمؤالاو# .: نيملا ىلا 9

 هيأ ئن هالات مل م 0 مهوقل شدج هلق سراف نم ةمادقديخا يمن هءاج ن تع ملو ةديبع 3 لاق |

 امهثري لاف ايأ ةنالث هدعل لذ 5و



 ف

 نسحتساف 20 ءانؤلاو سولحلاب ا 0 هيلع تلح قءاولا ىلع م يا هوم صخشاو

 يخ أباهولا دبع نب دحالهيف رعشلا 07 قئاولا ساحم ّق ريتكلا روزرز كالذ دع ينغ مْ هيلع

 وهو 2 ءانغلاو طاص
: 5-5 

 تيس وح

 انعم اظ تيارام كدحا ه انين نا ةيحالا 10

 ان زحالو اند :أام سوفت * يلي بح ن 2 عطش

 |ءهصخشأ امل 4دمو اص - دا تان 58 نا كك ثعبق اص ةيراح د ليف 0 5ك َن 0

 ريما ا ١ تلاق كل هيف ةعئصلا امل لاقف هتنغف توصلا اذه هينغت نأ اهمأف قا'اولا ىلع تا

 ارا 00 امفةيغر 3 || تدقو اذاامألاقف روح افطاص ىلا ثُثعاو كي 1ع هللا كراب لاق نيم 0

 0 اذا قع اهةح ن -ىه ناقف نينموملا 5 31 6 دعا دقو 7 هدعر هيف هل ع كلمأ أ زوح ق

 هيلاعف دين أت تليدرلا نا عانوا اماق دق قلاولا هل لاقف اذ هل هللا كر اف هكلم 7-5 نأ هناضق . يف

 ند م يلا اص 4 حوف هب هلم مو لاملا تايزلا نا هل 0 طا ة>ا اها. دو رايد فالا ة ها

 يديساي ات !اةف كار ا كرف 9 هللا كر ا اطلاق مو ا حبطصا دقو قثاولا ت ا 1 كلذ اهءلعأ

 رانيدفالاة سم هل ع موأ لاو ا رهط ىد جوراو حس 20 هلاو بمعتلا اللا ىد يناير 0 2

 لمح تايز :أ| نب نمل 3 00 ها ند 00 اع ايش ا 0 تالا 3 نكلو وفا 7

 اند 0 فالآلا هع و ترضح دق اهذذل ّ الا ١ نا 5 امأ ناقَو ينب رف

 انه اضيق يل بت 25 ا ىلا ثثعف هضلا تدع 3 يف ةرعمل هناك يناسانت مث 7 0 ةهمج كعلا كلا

 قيد حلول يف وهو ترتةساف 'ىشيىل لص الف اهب اضيق هد نأ تعز ف ةعمج دعب اهذخو

 يدع قل مب .ةلا يناتك داو لاما ع ثعرف قئاول ىلا ه أ نأ فاخ وام تأ هغأب 8 و ىل

 تاق لا ا تطبق ىل_ه فالاساو كلا ريض نأ نينمؤملا ره قع 3 ل 2 كلذ كعل مداخلا

 ناطاس || 0 نَء تدهحقو ى كَ | حو اع تقةاءعلو هع ص كا املا تا اص لاق هتطبق دو

 ىنثدحو لاق ياسار ا قبل نا قرد لاق ىحك نإ دمع( رح هه اعل يل هنهدضر 5 ف

 هلوق هدشنا اف مهحلا ني ىلعدداع ل اذ د ةفاللللاب قئاولا علو اذ لاق قراخم ندم

 نت نوره ولاول ةلودب نب ندلاوذو ايدلا وذ زافدق

 ني يفو ضفخ> يف سانلاف # هل ن ناسحألاب معو

 ه نيماب ىلاتلا ثك او * اقيلاب هل يعادلا رثك |ام

 : هيف هلوق ادي ةدعلاو

 سوفنلا هلل قث * اولا كلما تقنو

 سيلا ةثءالول هب املا هب ا كال



00 
 حم +

 ربزاا نب ةورع نب مادهو دلاخ ينأ نب لممساو شمالا ناروم نب ناماس ةنعدسال نأ

 ناتعو> ناكر نب رفعجو ىقادمولا 0 وو داود نا نب ريردلا دبع مادك نب رعسمو

 قاوعلا نعس: نب دمت انبدح لاق لعن ا ير ( مهؤارظاو ةفيل> نب نطقو يروثلا

 لاق يرعشالا يود تأ عامل نا ققع نع نسما ا[ دجت لاف هناك ن دق اند للك

 نسما (ينربذأ) )01( 0 نم عم ءر رملا لاق مم قدا ملو موقلاس < لدرلا نأ هللا ل وسراي ت

 دنع نع 8 نع ةوسع نإ مانع امدح لاق ةسات 5 نب د#ع انثدح لاق دءس ن دم انثدد لاق

 انئاسن ريذو ا 2 تن مد 1ك سا ريخ انو هيلع لأ 0-0 هللأ كؤسر لاق لاق رفم> ن هللا

 ادع لاف هدا: ك5 نا 00 لاق دعس ن دم امدح. باق نسحلا قرع (مررعأ هللاو ه2 دز

 ضفخا رذنملا | انأايل ت تاقث ةسارش 2 ينأ قل *دح نب رز 0 نا نب ليعوسأ

 ردك انينَح ىور دقو نيرشعو عبس ةييا ىه لاقف ردقلا ةلل نع رو هللا كرب كدانح

 انهه حلصي اممسنجل اذه باعيتسا سيلو هنع هتيكحام ة مس ءا طقق كرداحالا هده هنم تاك د

 م7 ةيحلاصلا مك رامخا 0-٠

 مهازب نع 5 دو هقداح برضضلاو ءان غأأ ةئدببد ةواح 1 رفص ةدلوم ةيراجح 4 4ء حاصلا ٍ ا

 باهولاد. 3 0 باهولا دب ع نإ 5 تكونا محد 0 رسرو ىكملا ىحيو قدحسا هئاو

 اهارتشاو أانوص نبرعشع 1 ةريسلا ةعرض اه تاكو هدبأل كك لب لشو ديشرلا 0 خاص بتناك

 لضفلاو اذاذر ىنادح لاق صزالا ينا 3 دب سم 0 د (نرخ اف) زاهد 2 6 رمدسعلا قئاولا

 طاص ةيراحةيحلاصلا مقتناك لاق ماشه نب نيسلا نب دمحا ىنثدح لاق هللا ىلع لك وتملا ىلوم ينغملا

 د#م رعش يفاط نأ قثاولا ىدب نيب ىنغف تامدقتملا تائسل |تاشاملا يدحا باهولا دنع نبا

 لاق ةسانك نا

 مركلاو ءاقولا كد 0 2 أذ ءاف هئشدحو ضاشاىف د

 مثنح ريسغ تقام تاقو ع ع جس ىلع ىبش تلضرا

 كلملا دنع نب دمحم ىلا ثق باهولا دنع نب اص ةيراح ة.طاصلا مقل ليقف هيف ةءيصلا ٠ نأ لأسف

 « يدا تعال !اق 0 لاق هريذاق اذه باهولا كم ع نب حاص ن< 0 لاقؤ مرا تأ 0

 ىنال ليق لاق ىموم ينأ قارط ظفلو ةفاتخم هقرطو ار ركم يراذباا هاور ثيدحلا اذهو )١(

 يراخللا ىفو ( ”) بحا نم عم ءرملا لاق مم قحاب املو موقلا بحي لحزلا سو هيلع هللا ىلص

 دلل كلا لاق ةحئرد اهانن ريو هطقاو ةرادملا نك دو 10غ تدمس رفع نب“ هللا دع 0 لاق
 يببطلالاقو ايندلا هب ينمي ةدهاشملاو لاحلا ةرسفب هركل رو ذم رع لع جاع رمطلا ىطارقلا لاق

 هداكلا ا ذبلو لاق مالا هدف ىلع يناثلاو ميم اهف تناك يتلا ةمالا ىلع دوع» لول رولا

 ردا مكح ريغ | 0 ِ مك نأ ىلع اي ملل
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 ْ (١٠٠؟)
 0722 يت تت تت

 نيرقلا هي نو اف هسخيرملا كدا وذ نو

 نينظلا قه تنرلل ةيدك كد اذ[ يتم د
 نر أ لاق دالخ نب 0 ينادح لاق هيورهم نبا ىنثدح لاق قارو ١) نيسحلا ن 0 ينزع (قرخا ١

 نب ده ىلا يحب ناك لق هيأ مع ةسانك ن نإ دم ناك لاق ةجانك“ نإ داع نيسحلا ن ؛ داع

 | نب دمحرهظو نر ا روظيو هقفايو ثد 8 ناك ناكو هسا اجيف هيريشع نم لحجر هناا

 هل لاق .ةاحاملف ززرهاظ تلا نطان لك هن هي
 بردأب يوطاعفد نعف كيو * لمني رق ادأ ا

 ترف نس نحف خاص نع * ااماع عت اع نرخ 22

 بيصم ريغ لاعفأ هلاعفأ * لاق ةباصإ ينفي املقاو
 هعان ع ةسنانل فرز ارعفد ل ء قحسإ نب دا> ينثدح لاق نابز رملانب فلخ نبدمحم ( ىنريخا) |

 الياق محطضا تلاق مث ا اصأ ناك دمر نم ىناحكت دوأىنب نمةأسصا تينأ لاقددج نع
 نعاشلا لوف تل 3 ” تء>حطضاف كنعيي ءاودلارودي يتح

 اينيز يألا ىلع دوأ يب بيبط * 0 ملو نونملا بير ير دعأ ينربخأ

 يتلا تنير انا ليق هللاو ىف ت تلافف هللاوال تاق رءشلا اذه لبق نميف ىردنأ تلاق مث م تكحضف

 ا )يدشالا كام أ كمع تلاقال تاق عاقل ند «يودكا 0 يطال اهانع

 ن ,ال تناك لاق ينالكلا ماثع نبا ىلع قا لاق راكب نب يزل انسخ كت قارا سك
 | ناكفاحا زم افيفع ا ءاثعشلا ابا ينك قيدص هل ناكو ريناد اطلاَش ةينغمةسعاش ةيراجت 0

 هيف تلاقف ا هناب اه ضرعيو هتيراج ءانغ عمس ةسانك نبا يلا لخدب

 موال ةضهم هيف نيل #* نطاب بح ءائمشلا ينال

 ابو هنع رحد زاف يداؤناب

 م بئاص مالك ةنم يراز

 نب

 مقو دعقاف هب بطلا ثيع *

 نب

 مرا نالنغ 5 لم ©: هالي ع مما كاط

 ا 3#

 نب

3 

 كلا نيحلا تاللاءس وو

 ًاعشان -امالغ كاقاا 0

 محو هلل ءاممشلا اياب لوما

 مر" هللا نإ را ا 0-6

 : هبق تلك ذك اعقاب

 دحأ ىنتدح لاق ىرتملا ليلع نب نسا انندحم لاق بدلا يركمعلا سسإتلا ن دهسا (ى ١

 تاكو ةسانك عت ةبراخ رينابد تنام لاق اص نب يسوم يدح ينثدح لاق .يدنالا هع نأ:

 هلوَش اهنري لاق ةرعاش ةيبدأ

 نكي مل كنم ناكام تيلاي *# هل كيرشال هلل: دما

 قرطا ةدش ريغ ىف« اف: كف لق كرقلا نك نأ

 يور نش نيثدحلا نم تاقألا هنع 00 امدح ةسان 0 نا يور 8 ( جرفلا 0 لاق)



 )م٠٠١(

 امزمزتي نالها عب طمس اق. © ' هدنع لبا ىللعنا طاس لحالو

 2 تل لاق ناو * امءاص موقلايفءاقلتام رثك او

 امض ةدتكلا قال اذا الو. * اعضاوتم اعضاخ انكتبم ىر

 ع را ريو مال * لئاولا نهي رغلا ثد1- ىلع

 ١ اصةماق نادم نتاع لاق ناروت نب اي 1و ىتدح لاق هيو روم نإ انيدع لاق سلا ( ىفرشخأ )
 ةساتك نا ل 1026 >2 لعاقلابو هرو رةساتك ناناك فرش هل

 دولاالو ءافولاىفدهز ريغىلع * مموفح قح نا وحلا ءتفعض

 دهج ىلعالا تاجاخلا غابأ اهف 2 يم ومر يابأ ن .كحلو

 ةسانك نبا يندشن لاق يض || نارمع نيدمم ىنثدح لاقدي ور هم نبأ انثدح لاق ىلعنب نسحلا ( ينثدح )

 أمبحعيو 000 يحيناكو يضلالاق
 *# ٠ ديرم ءاقبلل اهف كناو # ىلءال كيقرت امدلا ب نع هو و

 ديلتو فراط بنذ هدلا نم © .هديعو الا ملا ٍ يأو

 لل تف اهمديف .اَجأو رطخق دع اعابنإ امإ مانالا نمأي نمو
 اد ةنع سفنلا ماطف ناف * 0 ا ةنلاتداتعااذا

 نسحلا نب دبع ىللاق لاق ى كلاذأر ع نبدمم ىنثدح لاق هيو روم نبا انةدحلاق . نسحلا ( ينندح)

 تقولا اذه يف ةئحا ريل اغت انب جرخإ عسرلا نمز يف موي تاذ ةسانك نبا يللا

 ل. اسنأق قئاقعلاترمجو رجلا ضائر ىلإو لأ ىلا را 0 0و1 انلي د همم تجرد
 مشملا<ةقارو هكا وللا 5 نيح نآلا
 رجا ةنهلا عوطق تطسب * 6 ضايرلااب عيبرلا طس

 رحبلاو ربلا اهلا ىحي * ةتبات رحبلا ىف هيرب *

 عداأ اماعا لع ىو اف اهرسام لع تارثلا يرجو
 ا هن اك حوب ادرف * اهعلاط م يف قاروخلا ادبو

 " ريق كاملل اب لعب * ملو كوامال كزانم تناك

 دالملا كالت فصن لاق 3 * لاق

 اناذع دربلا اهداز * ضرأ درب 32 تل

 ااهتلا ةرالا راف يرأس ع كلعو
 ااطو 0 3 اح يرو

 دمح نبا قدسا ىنثدح لاق يزتعلا َلِلِع نإ نسحلا انثدح لاق قريصلا نآارمع نيدمم ( را (

 ىل لاقت مهضري مل تادحأ عم يأن ا رلاق ةسانك نب دمج نب ىلعالا دنع ىنةدح لاقيدسالا

 نيدخلا 1 ةالصلا كرت .# ىلا تع نع كد
 يد

 نيد سانلا 2 هلاق ة »# اللصلاب 000 اذاف »#

 ت51 01 6 0 را ك ةد 172 3 272ج 7277757  ج ج



 )/ا٠٠١(

 لاق 3 ” اللاةف كنع 7 هناه

 هلايع ىلا عفن نم رج ام * هلكن «لماكسلا صقر الا

 نوبتتكلقأ 2 نايع نب لع ندع ينثدح لاق ايندلا ينأ نا ينربخأ لاق عكو ير

 ا 1 ا|ابتكف من اناق هتيراح ىنعي ريناد م مث نم عِش مكف ىعأ انل لاقف سابا 6

 ا نيس يبأ هال اعلا 3 كقمالسلاو يباو# ىلحعف اذه ينات :ك كءاج اذاث اكل

 ظ لل ايندلا يبا نبإ ينربذا لاق عبكو قرا مالسلاو هل باوحال امع باوحلا ييلا ايعا نم :

 ١ "ةسانل نإ 1 ل ىف اع , لاق قالك || نامع نب ىلع ينربخا راكب نب 0 ىلإ 0

 | نفدنمتءحر تاقف نيسحلا| انا ان اموركم ل تااقث ةلاح ريناند هتيراح تدحوو هدد مم

 تلاق مث ةعاب تتكلف نكات 5 نه ىل خا

 ىلع اي.كؤاع ااعباف ه شر ه نم كلخ العتب

 ىلا ريا هيض ةرابط # نكلو هانربخ اهو تا

 ” تار نب دمج ن؟دح لاق هورمه نب م ءاقأا ٠ 0 اندح لاق فايا ىلع نب نسحلا (يرخلا

 ! هلا فارشالاهءاخاو ناطاسلا نع دوعقلا ىف هموق همالف ةسانك نب دمم قاما لاق يذلا

 كالذ نع ع لل لإقف ءر رعشو

 صيت ماثال اعلا ا نيب اط * ؟ةباصعىضرعيمصت ناىندؤت

 ع 15 اذإ ل مول تاقف * ةعفر تددز ال تضءغوانواوقب

 صيخ ماركلل اهنع عب هاطم * مكبال اا ال ىهجو ملكتأ

 ع م *رفاو ضرعءلاو توقلا نب ود ىماعم

 صولق تايز لا ىفيب رسب ملو * ةيند طلاخا مل ايانملا ىتلا

 ينندح لاق لاح رألا رمع 10 ب 8 ىنادح لاق هنو رود نب ىنادح ل لاق ىلع نإ نسا د2 0

 لاق هيدا مساق نب دم ىندشنا لاق ىلدوملا قحسإ

 مركلاوءافولا لها تفداص * اذاف 00 ضايقنا ف

 مثتحم ريغ تلق ام'تاقو # اهيحس ىلع ىسفن تلسرأ

 ندع ىلإ كتقس تاكايآو ناتم يزرع نا ضن ها تددو هسانك نبال تاقف قحسا لاق

 || لاق يضلا نارك نددح ينادح لاق هيوروم نبا انثدح لاق نسحلا ( ينثدح ) امماقف نيشلا

 5 0 ناكو لح ىفب ند أس 3 4س 0 ع ا 0 اا ىلحعلا م ادقملا نن د ينأدح

 ةيدهقيلا هنأ كل دق مهدأ نب مهارب ؟ناناتك نا ينئدش هلاخ 5 1 مهد

 لاهو هاك رف مهار 60060 ا هوم

 0 ىنكناكدقو * ىنغلا ةنودام كيف ك,اهكتأر

 امظعم د هللأ مالا نا ءاكؤ 0 ايا .دلا ىدينكو
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 دلوملا ىفوك ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم عاش ى م ابا نكران دما نأ نادرد ن ةياعث نإ

 عدصتال اكاض أسما ناكوهلاخ دهاز را .هدأ نب مهاربأ ناكو كر دل نه ”يش هنع لح دق ءاشنااو

 ةءورملا ووذو بدالا 3 عا ناكو 2 اطل لش ةينغم ةرعاش ةيراح هل تناكو ءادمط الو حدمل

 | نإ مهأربأ يف ندح لاق عكو تفاح ندع( 0 ) رعكلا ف ةلحاسللو ه 0 مودصقب

 تيزلكوما اف م هناك دي تاق لاق يدب ,زلأ بعصم ينأدح لاق نامع ينأ

 : دياعلا مهدأ نا مهارب ا ا لوش يذلا تنأ أ

 اهدانباكاذن ود ينغي ناك دقو #*. ىغلا 0 كنشغيام كنبأ ار

 امظعم اهف هللا 3 ناكو * ام ظعاريغصايندلا ى ربناكو

 0 نيلئافلا اذب لاق ناف * اتماصم وقلايفهاقلتام رثك و

 لاَتف اهيوحا تكرت دقو اهمناق انأ ةسانك نب دمح لاو

 امدلا بلاطلا مدلا ينوب نتجنا مك « يوطلا هين يتح ىوملا ناعأ
 نا لاق ينأ ينثدح لاق ييكدعلا رورس٠نب ىلع ينثدح لاق نانر رخل ا اح نع دمع ( 5 (

 كلل رمل 3 ةءاتنو ىلع يذلا نطقلا الا هعماس دحي مل ولف ثردحلاب تدل تنك دفا ةسانك
 ععاسا ارذع هل 'ى أ ىح هنمغرفأ اف اقف تيدحلا كاذب ثدخنأ مويلا انأو يلا هيدهيو ه>رذ 2-6

 0 هللا دينع ىنثدح لاق دعم نأ نأ اكد لاك 00 ا عيل

 0 ةيريو2 نأ اذ ةفوكلا قير آط ينيك لوك ةسانك نب د- 2ع تعوم لاق دف رف نب ىحي

 | ةيبظ تعاض اولاق ولو ةيراج تعاض اولاقل تعض ول اسيا تا اه كلقف ناب نصت اهناك بانكلإب

 ْ مث يلا, يلا هللاو تفسكف مالكلا اذه ماكتن رضا ار شاب كتلع لوو تااقف قا

 تاقفرش محار

 خبشىب بير الوينطمت نكلو * يفآ ربح نا يربخم ول يناو

 انآ لانا ( يقل )دف رصناو يش ال ت تاقفاذا انأ كب تدسو سعات يهو ىل تلاَةف

 عاقل لوو نع ةسانك نب دمحم تااس لاق هبا نع قحسا نب دامح ىنتدح لاق

 ان ونظلا ةمطاق لا تناط < 0 تفقدوا ءانوطالا لا

 ايرئااو موعمج ند هىحلا قرش 0 ايرثلا هيف ىر يذلا عع ذوملا ّق ءازوّلا تراص اذا كلوش لاَمو

 ا أ ينتدح لاو نايزرملا 6 (ىتريخأ) طظرقلا لوأىف كالذ دعل علطت ءازوخلاو بت. أ 2 ةادغلاب عاطت

 | ىلا رظفدادغ ا رط ّق ةضانك لع رص لاق دايع نب دحأ 2 حاص ينأدح لاق كوست ىلإ نءا

 أمنع ل اقف اماكم هيلع لقث دقو اهطغس ةارسا هدنع 31 عد ىلع بولصم

 لداس له الم اك الود نونالث #* هم .اهرزودقا بولدم مدح نأ

 1 انأ يذلا: قم رحتأب * هتلح دق يذلا لمح تأ اف

 نع هيوره« نب اع 9 نسحلا 0 لع نب هللا ديع انثدح لاف نايزرملا نبا نر

 | لاقؤ ها نطب هدر لم ةسانك نب د لحر يأ 3 لاق نسد نإ كننع نع نار نإ 5

 51015 11 اا 22ج تع سس سس حسم ب سس جس يمس ملم مسمع م سوس يوسي يوي م م ل ا



 )ؤ٠١أ(

 "يش يأ بيبطلا هل لاقف رض شرف ىلعوهو ءارضخ ةبق يف اهفتام يتلا ةلعلا يف سايا نب عسيط»
 ن* هل تضم رهشا ةنالث دعب كلذو هذه هتاع يف تامو لاق تومأ الا ىهشا لاق مويلا يهتشنأ

 لاق عيطم رعش نم ءانغ هيف تدحو اد جرفلا وبأ لاق يدابلا ةفالخ

 جدو اهيد ناك * افرص ةمادم صحا

 جرا اهل تازب اذإ * اهتحفن كسملا ناك

 جزتكو اهئرصي * اكلم هلاخم لظف

 ةقيرطلا هذهو عما» نب الر>ا نط هيفو ىكملانب | نع يطسولاو رمهتخلاب ليقث ينات مهاربال ءانغلا

 قدح-١ نع يطسولا ىرحج يف رتولا قالطإب
: / ©6» 

 تنفق تسالو ل هلا 0

 تادأف ام دا اوفلا» نا تاقطو

 هماقا هنا شيح رك ذو لمر فيفح يعيبرلا سابع نب هللا دبعا ءانقلا
 3 / «٠

 يداسف كيلع ق ينع هلأ 9 يولب يغتمملا اما

 داؤفلاغارفلاالا ىل - و * ىن يذلا نم وا-> تنا

 يعاشهلا ةياورو هباتك نه رصنلاب لمر ساو ءاَغلا
/ © 

 اراوجارادلا يف رادلا لهاناكدقو * _- ةفيرالا سا راد
 ارايدموقلا نم اهف هسفن يوس #* ىرب الف عسيجا رثا يلع يس

 ان ميرس نبال هيف نا ملا نبا رك ذو ةناب نب ور نع ىطسولاب ليقث فيفذ مهاربال ءانغلا

 ( نما هللو عيطم رابخاتضقنا ) رصنبلاب لوالا ليقثلا نم
3 / ©» 

 مركلاو افولا لها تفداص #* 0 ضايقنا يف

 : م.تحم ريغ تاق 0 تلقو # اهتنحس ىلع ىسفن تاسرا

 ' ناهب ذأدرخ نبا رك ذو يطسولاب لوا ليق* ةيحلاصلا مقل ءانغلاو يدسالا ةنانك نوح مقل

 انآ طاصنب ليع.سال هيف

 مد هبسنو ةسانك نب دمح رابخا قد

 ّْ ةلضأ نب ريهز نإ ةفلخ نب هللا دينع نإ لعالا ديع تو هلل ديع ا ماو ةساقك# نإ دلع وه

 ْ ثراآا نب نيعق نيرصن نب ةماسأ نب ةبيود نب يمك ناهد ماو نابهص نب نزامنب فينا نبا

 ( نيفع نانا نعألا 2523
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 ا (كاداعو اط لاقع 2 ق لا حلا نوكت نأ نينمؤملا ريمأ اب للب كذعأ ةنسح هل ظ
 هلوق أ تغلب 8 ف هذه عج لكيم

 ناقرفت 8 فوج 2 - نا ل م

 7 2 48غ ىذلا توصلا اذه ةيس) --

 يانج ىجتنلا سارح مان اذا « اذيح ةناوب ىداو ىناخم اأ
 مكاتف ءاتفلا لوط ىلع دازو * ةحب لخلل ىلعيف رأي 1

 آد رطعاهيفوةبابنب ورمع نع ىطسولاب لة يان ضيرغال ءانغلاو ةعمر يبأ نب روعل رعشلا نأ كاقب

 ينئادملا نءزارلا ْنَع يهاط نب دا نع 0 ا يماشطا ةياورو هتباور ند يلع ولا لمر ظ

 هيلع لاقثالا محزنو هقيضت بناكف قب عا ىلع اهادحا تناكو ناول- يتاغ زاتحا روصتملا نأ |

 ْ عيطمل وقدشن اف اءمطقب ماق

 ناقرتفتف 5 املي فوس * اسحن نا اب ام املعاو

 د نعايأ نع .مهاربانإ دحا ؟ د اءيكرتو اهب فرك يذلا سحللا كلذ تنك ام شاول لاق ظ

 غايف ا لعب نع نأ سطو ناولح 50 ِق ءآرع هناا 5 دق لاق يدهم ذل دواد نب لع ءامسأ

 ررمضالو ا.هعطق يف كل 2 الو 1 ياخ علقب 0 كنا ينغلب هيلا ب 0 رود هلوق

 عسبطم لوق 2 اعاد قرفتف اهاقلإ يذلا _ نس >عالا نوح نأ 2 كك عأ نأ ا[ يف كيلع ٌْ

 دامح راخأىف هنأ ذ دق ءانغ هيفو درت دامح لوق 16 ناواح اخت يف ءارعشلا تلاق اممو ف
 ناولح او ءادؤ نا ريش رصق ع هللا لدح

 ناتاخالا هل تك عيطمو # يفا دعس يف اب 0

 ةهسإا و 1 ثلا ضءبأ هبا نع داح نع 00 هظد> يدعنأو

 يفاعد مالملا ند قاعوو © قالدعت ال نالذاعلا اهعا

 « < اسس ا 11 8 وددت نناق لاكباو

 ناملعت اعاو هاوه نمد انت وكش ناك امنالهجم 1

 ةدمصق يف بتاكلا مه نان دعا أمف لاقو

 9 نافلت و مديلع قب كم! 7 ناوي نسل نام ءأ| 0

 ناواح يلع يأ 5 د ةاخأ زيزعلا 2 تد ا

 ناتلخالا زواجي مل ناكو * ادرف ناك ذه زب زعلان اكف

 سلجح لاق هبا نع ىرس نال بعصم ىنادح لاق ريهز نب دمحأ انثدح لاق ىلع نينسملا ينريخا (
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 ناقهدلاةئياةقرف نم تبق « الكيسفن قات مل ينا ريغ

 يناز>ا اميونذ ىلساو © ىمه به ذب ىرلاب يلةراح

 نادم ريع نيسلل عدصل ا امطنغا مايالا ىنتعحف

 ناو ل ريمضلا ىف |.ط # ىلتكرتدقف تعدو ن ا

 0 !ااهارثال ت>.صاناىمغربو

 نافات ناحير هتمر ب * اغا بصقيف مارذلا قير

 #١ يناس ضافو ىلةعام * الس عاسام مالسلا 0

 بوبا يلا طخ نم اذه ريخ تذسن ) طلغ وهو ربخلا اذه يف ىدسالا نسحلا وبا ركذ اذكه
 ةيراج يرلاب ىل تناك لاق عيطم نع ىملاس نب ديعس نع هبا نع لق, ملو ( دامح نع ينئادملا

 تنك نيقاهدلا تان نم دا سإ قةملا تفك 4 اهب رشا 0 ةستق نإ نب لس عم هع ا ماي

 تنك يتاا ةارملا نم ةقالع يسفن يف تيقبو ةيراؤلا تعب انحرخ املف اط راد يف امن ىلا الزان
 تاقف ةيقعلا ىلع نيتللا نيتاخالا يدحا يلا ادنةسم تسلح ناول> ةبقع الز اماف اهاوهأ

 نامزلا اذهيير نمىلايثراو * ناولح يخت اي 'ينادعسا

 ظ تلقف- ةقدنخا نأ تديح* ةساف كتيراح يفا تاسالا هده نحيف كلب 3 ىل لاق: تاسرالا 3

 لاحرلا اهلوادن دق امتدح و يفا هباتك دروزا ثيلا لفى اهعاتي نا هتفيلخ يلا هتقو نم 5-5 م

 2 3 1 يدفن يف ناكام هللاو الو مهرد فالا ةسم ىل عاف اممع ىش تفىع دقف

 نع يمع ( ينربذا ) موك يف ه لها اهك ان ول لابا ماو اهاوادت نع ىلا تعحر اذا لابا ما اهحا

 ىورالا مالت وع يعش اهلا الا لضفلا نب د#م نعدعس ىبأ نإ هللا دبع نع ىهاط يلا ن , دجحأ نع 8

 ناقهدرضح.أف ارامحلك أب ىيطلا هلع راشأف نا ولحب مدلا هب جاه س وط ىلا ديشرلا جرخ امل لاق

 ١ اهادحا عطش ر ة ناتاخن ةمقعلا ىلع ن نكلو لَا م سل هدلب نأ ةملظإف ارامح هنم يلطو ناولح

 نيلختلا يدحا ىلارظن ةقعلا ىلا ىهتنا هلق حاروت اهتم لك اف اب راع د *رلآىتأف تعطقذ

 6-30 ةعاقلا ىلع اذاو ةمئاق يرخالاو ةعوطقم

 نامز :ءاا اذه بير نم هم ىىل ام اكب 1 #١ ناواح اا قلدنسا

 ناقشت 16 تقل قوس كا 2 نأ انه أ 9 جادو تا

 ةاذعنلا هذهتعطق ام رعشلا اذهب تعمس تن 5 وخفض وا 1 تاب دلو ديشرلا متغاف

 يأن دمحم ينثدحلاق ةماسا يأ نب يثراخلا ا”دح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ) مدلا ىناتق ا

 تاطنَس ا نال هيقعل راصق ىدبمل جرذح امل لاق ىو نب هللا لع ريوس نأ نع نع ىدقلا دمت

 رشأ يح لاح ْغ عضوملا 526 بيط ل اما ابل لاقف هن سل يعدو يدغتف عضوملا

 هتنغو ةدخم ىلع تعقواو هدب يف تناك 5 دخل اف احاك

 0-5 .>نلا سارح 0 * اذ. ةناوىذاو ىاخاي انأ

 تلاقو توصلا اذه امهم ىنن 2 ناوا> تا ىند نيةلخعااا نيتاه عطقب تامه دلو ا لاَقف

 , قلك 115117 173 707322-15727ةلطتت قل ! ١ 77305216 >6: نورد جرو جساس ب ب



 001 ب 2 7-----

 م(

 دز<# دامحو فوتتملا شايعلا نب هللا ديعو بارجلا نب ةءلاوو دايز 0 7-0 ذوب دنزلا ل ةعارسو ظ

 اهو نيدملا نيدهب مها2 3 موعطق 3 اعيمج مملغف ظ

 ريجنطو ىلقم مط يظات دقو * مداك يلا اونا دق ةسّحو ظ

 هن وح مو هنودناك عيطم ىلع اوعمتجا ًُ 526 اعيمج اودءاكتف ةفوكلا ءاأسصأ نس ريمال اسا<

 ريزخو تاور>و ساكو درق # هقزا يم ىلع نورد ول

 عيطم قيد ص لخد لاو لضفاا نب 6-3 نع هحا: نع 0 عكو ( ينببخأ )

 5 هل لاَ تح ىف هي 2 ورق كلذك ل اء هل مالغ 0 طم ىق قوفو هك هوة ًاماللغ ا 0 سابو 0

 ناك لاق هسا نَع داهح -ع +4 ن ل ) نا ( ةفعاضملا ةدلنلا هذه لاق يماس انأاي اذ
 ىف قى - يل

 رضاح داهتحو 00 تاذ ا دشناف ايقا> عيطم ناكو 4ع هغأد يذل 0 طم 0 دوق ا داو ا

 دا رخال ةئطملا رعش اذه ما دامح لاق ةئيطحخلا لاق >> اطالع لوم ةيم هل ل
 ( ينثدح ) كدحو بأ, ولا نع ع مط كا اح ةناو باذك هلأ ةملا راصو|

 لضفلان ع يبا عالا نا امدح لاق يوغبلا قحسا نبا دمج ىنثدح لاق ىديزيلا سايعلا نب دم

 اركتجكتأ دق لاق كتدوا لاق - نأ لاق ايطاخ كدنح دلو لاقف ىابا نأ عيطم ىلا 000 لاق

 راخااهز "ذب روك ذملاءانغلا امف يتلا تايبالا نا لاقيو لئاق لوق يف ليقت اللذأ فاوصلا تاو

 لح تاع ناد احلا ركذف مدنق اهعاب ناك ةنادوح اطلاق, هل ةيراح يف اطوقي سابإ نب 0-0

 الا ىلا ذفتف نامرلا ابحت جرحدتف اهاتك أمو اهاقتك صخشو 7 0 ل
 لوقلا اذه 0-6 ىلع لدي ه ردش و هاو ناك نيقاهدلا ءامآ نم 3 1 اظاق هنأ لاقيو رخالا

 نب داح ا لاو يدسالا نسا أ ةيرادا هدد عم هر ل ) ينربخأ 2 طاغ لوالا لوقلاو ْ

 لها نهد د كو يالا سايإ 0 نب عيطم ا لاق ملاس نب ديعس ن 2 هيِبأ نع قحسا

 نب هللا دبع لب ما جر ,حاملف همن نب ملاس عم 0 فسول 39 جاححلا باح ند نيطس اف

 لجر فالختساب هسمأب روصنملا هيلإ بتك مالسلا مهبلع بلاط ينأ نب ىلع ن. نسحلا نب نسحلا
 تك ةيادوج اط لاَ ةيراح هل 2 عسطم لاق ديرربلا لع هتداخ يف هيلع مودقلاو 8 ىلع

 ىور 9 دعا كلذ ىلع تيمدَع و ل ةيراخلا 6 ىلا تررطخضاف ةعم جورألاب ملاس ينم أف | مح إ

 2 6 نانعو لح اهدنا ةيقعلا ىلع تساحف هدول انلزو يسش اهعدتو تق نو ا نأ ت تدنكو ظ

 تلق 5 | تشاو ةنراخأ ت 5 دي رشا لج ارم لاو ةيععلا لع هل ىلا دئتسم اناو يدب: يف 0

 نامزلا اذهسر ند ىلاكباو 0 ناولح ىلخ ا ينادعسا 0

  ناريلاو فالالا نب قر-ةيلزي مل هير نا املعاو

 يناكبا ىذلا ماكبأ دقةق #* رفلا ملا (مكذول يرمعلو

 *«  ناقرتذتك كاقلي فوس « اسم نا -انقاو ينادعسا |

| 

 . نا ا , را" اش 5
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 حلصي ام لك هل نددعأف مويلا انروزي دايز نب يحي نا هب راو عبصالا وبا لاقف ابارشو ةبكافو

 هوعدب ىك ىلا ع »ا هاب ثحرف 0 هدب ناب قب مو او ف ةيالل“ هل نام اغإ هحوو هلثل

 بالا قاغأو تنأ حنتو لخدي هل لق ىحي هل لاف مالغلا هل ند اكس هءاح املف ل.دعتلا ةلامد

 هدوارغرف اماف هك ةلاسرهيلا ىداف عسب .دالا لذ دومالغلا لعفف يثذاب الإ جر ع يصالا عدب الو

 اهعطةف اهلع ردقي ملف هتكت لنح مار مث هعرص ىق ع راعو ىحي هرواثف مت هسفن نع: يح

 ضما ىحي هل لاقو اهذخاف اهابإ ةالمفات انا نسرا هلم تح نا ٠ جرخأ غ غرف املف هكانو

 هل لاقق نيدو تطشو رخش ارث ضار عييطم هافاوف هدنع نم عبصأ جر *ل رئالاب يفاف

 ظ ىحولا كيلع لزن كلام كو لاقف م>فتو هييجاح بطقو هفناب خءشو هبي هاا نفك

 تكي دق ةللآو كنك كل لاقف مالك لكيف لال أر يوب وهو ةفالالاب كل عيوب زكتالملا كا

 هنأ س عاف عييطم لاقف هك ةوعد يف مويلا انأو هتكح ةعاسلا: هللأو ىأ لاق عسبصالا ينأ نب عبصأ

 ىحن لاقف هيلع تردق فيك هل لاق مث مث هلبق يح يحن هل هادبأف كعاتم لق وأ كنتقراف نا قلاط

 لخرااو ف عنصت امل لاَقف عييطمهعبتف 5 هالا ىنأ كيم لل يذي م اقوثردحلاب هندحو يرجام

 هحويف بابلا درو ى لخدفهعم ىغُق ةرخو هان ىلإ كد. ثأ لاقف ةوالا ديرب ناو كعدب /

 لغش ىلع مويلا انأ كل لوقي هل لاقو لوسرلا هيلا جرف نذأتساف بابلا قد مث ةعاس ربصف عيطم
 (١)عيصالاهيلا ب :كق اطر ةوداودب ىلإ ثعباف لاق رذعتف كالهعم غرفتأ 3

 امبتم امعان لاح لكح # ىلع تازال عبصالا اأاب
 امثسش امطق ةكتلا عطق * ناك دولا يف ىنريدصت ال

 ا هلا مل يمشي ام قاو-

 اعضخ دق الحخ انيكتسم * هلوحىتام عيصالاىرتول

* 

 اعيض قد طفح و ةفيؤح

 عي ع قيش » لج هيلع عفد هلو

 اعنش اق |صا يرتس *# هلاح ملعاو عييصالاب عداف

 ةعوطقماها رف هناك ىلا هدب برضفهللاو ال لاق ةنازلان باب اهلعف ىدحعي أ عيصالا اا لاق

 ةساز ول 6 عييطم كك. || يف ىسوناك يذلا نك + هل لاف مالغلا ًاكلق ة 4حعم ظفلاب ىب م ا

 رمشتع يف ,] كنف ةيطس ل نايطس تنأو ةنرع نا يقرع انأو كلنا ى م ه دوا ناو ورد

 كو كدضف ةرعشع دحاوالو ريناندلا تر دق نر كيا تك ينلا ةرملا ناك تأ سمع

 الاخ ماقو هي || أم يرو ةلعافلا نا , رين ان دلا تاه هنال لاقو عنج هال 5 بضغ نكس يراو ا

 ا

 مكس سس

! 

 اندعصأ دقق ٠ ناخديلهللاو 4 :راو>و م هصالاوب الق 2 ةسأ ل نبا يعاس اع طم لخداال لاو يحي لاقو

 ) ينريخأ ( معاهللاو كدذب وهو نال لكب موهتشإ يي مهعم و ب رمل س احو هأن اد 0

 سابإ نب عيطم رنغ> لاق يما نع يردءلا نع يناركلا انثدح لاق دست نب نسما ي

 عييطم هيبل بتكف باوصلاو لصالاب اذكه ()

 011 01 30ج مج تعج ا جل ع ج7 22 2711 7 1 ا حس مت تتوج
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 ءارا يح أو ةقاف د د 0 ا م ءان

 ءاود نم مهاردلا لئمامو د يي“ اظعيربنامزلا ع نكلو

 . نه مهأر دلا 0 8 يردعل تق امم تصلح 6-2 تل دّقأ لاقو 0 0 يح نعم كدعدو /

 ينثدحلاق يلوصلا يح نب ده 0 ) هلو 0 علخو م لأ نال هل أو ءاود

 "كانط مذف هسااكبرعلا نم قيدص سايإ نب ع .طملناك لاق ق>سا ن ع هِأنعيهملا | ظ

 لاقو هيلا بتكف هعاطقنا بيس فرعو عبطم هدقفتف ساجملا نع باغو ايحتساف
 اناشغت تدل انالث انع تنغو * ةيلقمو ارث ال كنم تربظا

 احا ندرعتل ةقما الإ © ليا وذ سانلا يفاق كءلع نوه

 انخ ويش ضعب انثدح لاق عئاط نوميم نب سايعلا ينثدح لاق يدسالا نبا و ) قر

 اد | ل لو دان نب ىح عمتجالاق هنع اندخ 0 نب عييطم انرك ذ دقو ءاف رظلا نيب ,رمصبلا

 0 كنم ائياصام مكحو ىراكس مهو يلإاللا ن م ةلمل ىح مط لاقف اعاس امايأ اوبرعشف مءاحأ جو

 ١ كلذاومفادتف مدقتي ن م أولاق 3 : ءاقاو نذاف عرطم ماقق 3 اولا ىلدن ّت> نب اوموقف مايأ ا

 ,املف ليوارس الب ةيبطم ةقيقر ةلالغ اماع مع ىلدت تددقتف انن ىلصف يعدقت ةينغمال عع طم لاقف

 لاق مْ هنالاص عطقو هلقو هنع 5-2 ةدحاس صو عسب رظم بثوق اهحرف نإ تددعس

 دمتعيملو قياح سار * امكاح اهحرف ادب الو

 دهحلا دحاسلا لءفباك * هتاقو هيلا تدح_ب

 2 هللا د.ع ا:”د> لاق دمحم نب نيس < ( ينثدح ) ممرش ىلا !وداعو اوكدتو م6الص اومطقف ْ

 رفعح يبأ ىلا يدبملا تك لاق يداها يسوم و مس اقلا ن د_# ينئدح لاق دعس يبأ نا

 | أف هحدمت ءا رعشلاوهئنمت ءاطخلا تماقدياع مدق اهلف هيلا هلم 0 هيلا هجوبنأ هلآ ١ ظ

 لاف سايإ نب عبطم ماقف -ورقعأو هوذا يت

 « انملاعلا بر * قاخلا هلا هللا دحأ

 يدوع اننا ل ا ذل

 ع ل 3 نبا * ريمالا نبا ريءالا

 22 هلا 5 لاق ةإ_ هل سمأو ىاانلا كا عييطم هلاقام دعب لوق ىلا ان ةحاحال يدهملا لاق

 0 يبأ“نأ ين : د> دايخ يذ ؟تاانعس م1 نم 2

 ريو يهاودلا نأ نإ نع نع ينئادملا رادو ع ةئع هنو رت نآءان زاحأ ف ريدا 36 ى نبأ

 نس>ءيضو نباهل ناكو نابقال ع.يدالا وبا هللا لج ةف :ركلابناك لاق هل طظفللاو ما يرك 1

 ات نب عيطمو ا يحيناكو 4ثم ا هق وكلا نكي مل عب عيصألا هل لاش ا

 زورو و ناك يت - عْيصأ هنبا ق شعل ناك مملكو هوفر ظرو هيوقذعلو كوفلأب كورس وبدر <

 | اجاج دوءادج ليلا ن 1 95 دق يحي ناكو دايزنب 0 3 حبطصإ نأ 3 اع مبصالا وبا مزعو
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 فيفخ رغشلا اذه يف كح نه حصأ اذهو ءارعشلا صعب قارلاب هزاجأو ادحاو هنم لاق هنأو
 سايإن 8 نب عج ءطم ناك لاق 00 نع دا ينادح لاق عك: فااذ نب د ) انادح ( يلعسولا 00-7

 ءآر املف هل ناوذإ عم برش 5 دعا نم امو لقأف هودي ناكو هل ضغبلا ديدش 0 اقاع

 : لاو هباحأ 6 لقأ

 تانلا يدا هي تل م الفم لأ ادع
 تافصلا دعا ُق ناك * هشاو هوذ زوه

 تاشيرق نيس وغتاو #* هلطب 5 ناكو

 ت١ 0 تأ # ان 1 كشأ أ

 ١ ( دع نع هبا نع قد ب داهح يندح لاق يداككلا دار 3 ةمادق نب رفد> ( يثدح 0

> [ 
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 اهوأ ىلا هنديصقب ا سانإ نب عيط» : سم كا يقول دل

 بدحتااو تاكا ولا ررغ ءاأىذ 2 برر 3 كياسدتتا اللهسو ذاهأ

 0 0 مة يوح دولا يخأو | اهابكو ر از 2

 نيرا ول ملا نارط سانا هبا ا نارا 1 نأ نيك

 نور اذزو ةدغر اذ ناك نم 8 هب دواي يذلا ةاضلإ وا ف

 بةحلاب نيضولا زاب نيح * هب مومطا جرفشن يذلا ءاح

 بذنؤم ريدغ مهاذا ىأر #* ةيود# ا كلااجو ءاح

 * ١ بطقلاىلع ةدوعداعا # اهرباد بش يملا اذا مه

 0 الأب اهران تءز اذا اهدقوبو أمر ينطب د د

 د
 م نع - ا اذا ناس يضل تا 0 ا عقوبالا

 رسملاو روم ارا يي درا كلا 0 5

 ُي 0 كريم قا 2 0 اجا دق نان ا

 بعل يفو هدو 2 هأمشني

 بدالا مك 1 ةنناكحاو

 0 موصخلا ينا 02

 د

 »* اهي كارا د داش
 * هلريسو هلكش اةمو لق

 معجب تاميضلا نره ييغلا من

 ع مم يرقلا بلك حبتدسا * اذاءاتشلا ةليل ام #١

 يدصلاودوعصلا ف ال>ا لثم * ةفلاخم هدنع منال 4#

 ا ىلع م يحط هتئمو # ام مهيالف الزد رضحي

 بهلالا محاج لثم ةلود يف *

 بسحلاو ءافولا ءانب لق اذأ *

 د كرلا تاع هدو د

 اقاخ يمااو ما هإ ير

 اذو كاذ نيمامالا فرس

 اينو فاطال كيش
 راتخا ند عمرطم احتساف كان 50 ناو اتددم 6 كا دع تي نا هل لاق نوم اهعمس املف



 (ة4)

 ' دادغب لهأ ن م هل امدَص سابا نإ عيطم اعد لاق 0 نع دامح نع نينا نب ىدع ( انثدح) | ظ

 دداشو 0 ناك يفمابأ ةنالمث هعم ماقأف حامصناتسب هل لاقي خركلاب هل ناتسب ىلا |
 لاك هقوشج ود ريحا, .- اخ لواط ادايز نب يح ىلا عيطم ةدكف تاعمو ناموا

 0 نات 3 نالخم ح # اهب دف 2 1 ةليأ -

 حاودأ يت ٠ اهيطاي * هحاورأ عفت 0

 حادقأو 1 تش 6# تن دام اذاق اش اك - ريدي

 حال نم سانلا يف ممل نأ * اهلل اب ضس ةيق ىف

 حاضو ردبلا لثم ضيبا * ”يرصعا دقفل كاذ ينام ل ٌْ

 حانصم ءوض ىل اه اذا © ةنهجو نم قرش اماك ظ

 بارشو ماعط نم مهحلصيام مهلا لمحو مهلا بكرف هتقو ن. ماق تايبالا هذه يحب أرق املف كَ

 لاق نازرملازب فاخ ند( 1 ( اوفرصن | مث اول يتيح موفصق ىلع امايأ هيف اوماقأف ةب ةمك افو

 نى حيو انأ تسلج سايإ نبا عيطم لاق لاق لضفلا نب دم ن ع ء قحسانب دامح ين 0

 اةييرعلا راعشأ يف اونو ماتم واف كاذ مكيو ملا ىلإ بسلا ناسف وكلا لهأنم يفف ىلا دايز ١

 ' لاق كلذ هبشأ امو ديلا اهقصوو

 اعاساكفصوو يطيليح نمو * اطقلا اهبراحي ديب نم نسءال
  يعرت هي>اص هجو يف دلقم هل # اهالك نيتشاع ينبع ظحالت

 . مدا ينأدح لاق هسأ ف عقال داح انتدح.لاق نايزرحلا نب 7-9 ردح ( يف ريدعأ (

 اقح ينع كلام ناك نا نينمؤلل رافال هللاقف هنع هغاب ' يش ِق سايإ نس عسيط يدجهملا تباع لاق ْ

 ظ كفشقكت الو كتلح لعك عدن اناف َكاَقو هرذع ليقف ل.طاءالا رمضت اش الطان زاك ناو ريذاعملا يفخأ ف ظ

 ١ نب مثيلا نع يرمعلا انثدح لاق ىناركلا انثدح لاق دم نب نسحلا يمع ( ىندح ) معا هللاو

 م بارش ىلع اموي ىداولا مكحو دايز نب ىو سايإ نب عيط»و ةيوارلا دامح عمتجا لاق يدع
 عيطم اهف لودب يتلا ىهو ةينفملا هوج اوعدو عيبرلا نمز يف كلذو ةفوكلاب ناتسب يف

 ءنيمشلا رردلا ساق ىف © ءنفوح يدنع نهوحاي ثنا ظ
 كلذ يف عيطم لاقف اوركسق> شورءم مرك تح اوبرششف

 ندم ' وص

 ارجشلا انفقس لعجو * ارهزلا يطتمت انحرخ
 ارضي ا دم اي رز
 ارمقلا اههحو ةرادب * 0 اندنع رهوجو

 ارط 2 11 ع نع ييردلجز

 ْ يدهءللرءشلااذهضء؛ نا ىور دقو مومو ةقب هيلع نونرمشي اولازيإ ٍ افيفخت ءانغ مكح هيف ينغ



 (5أل/ )

 ا اعل ووهلزمف دزه نأ نب هوادةقدصلاىلع ام ءلاووةرصصبلاب ىلعنب ناماس ىلع مدق سابا ََى م

 ةيون وأ يف يح لاف كح ىنا هللا دع ا لا فارولا نيدحلا ن ىسع قرا ًاعبلكم ١

 مسجلا نسح هحولا ليح جس رطشلا رباح مع ةدعس ىأ نب كلام ناك لاق ني.ارمعنلا ضعإ نع

 هو>مد رح دلع لامن طال 5 داق اقاوم ترش وسايانب عسب .طمو در دامح رشاعي ناكو

 اكلام يت جد.” نمو اًهدص #* كلام نم هللا كابول

 6 نم براي تبن دقق #* ةرمه 8

 لاقلوقأ تنك ف يكف لاق سانلا وجر اذكه كنيع تنخسس عيبطع هل لاقث ًاميلعم اهدشنأو لاق ظ
 لوف تنك

 كلان ترص امو د# اينطلام هرم

 © بلاط ف راسا
 كا تك نام نا نه طولا يف

 امكلاملا ينادروأ ؛ هب“ ايو راع 0 : 0

 سابا نب عسي لهو ناك لاق يدع نب مي 11 نع هَ نع دامح 0 لا نيسحلا نب يسع ل :

 نب يو در#< دامو عيل هاموت 0 دا ريغب هلدتبحص تلاطف رود لا نب رفعج ىلا 5

 مهراد بيطو مكس نسحو اهف اودافأ ام ةريك و 0 ةسأ ىف ماأ اوركاذقا دايز

 رقفلا ا وكشو شعلا 1 را ةدشو روض دل مايأ 8 1 ند دادغم هيف مهامو مش اب

 مهدشن اف تاه اولاق-اوءمساف 8 كلذ يف تاق دق سابا نب عديطم لاَقف ورك ا

 اذ اذسحال كاذ اذيح * انع لاز ىذلا انشيع اذيح

 اذهل ايقس لوقن انسلو ك * اذل ايقس كاذ نم اذه نبأ
 اذأ ده الحا فز نع رو ارشؤ ازرع نامزلا اذه داو

 اقادرلا ءامتلا ردطعاا» نس * اننلا ىلع تارثلا راعع .ةدلب

 اذاواك اهاهأ لامع ش * رمااوذ برخ اوالجاعتب رخ
 ةعامح رشاعةرمصبلا ىلا سايعلا نب داح م لاق هسأ نع دامح نعنيسملا نب يسع (ينّرخأر

 عييطمو وهن اكو مهعيط اهاغت سأو ممرشع ب تاطتسل مو ديرب 5 م 1 | كا الها 1

 لاقفس ابا نب عبط ةنأنس 1 ميِمَدِشَ ناكو ةدحاو سفن ” مناك دايز ْن ىجيوةيوارلا دامح و سابا نبا

 هقوشتي دامح

 #«# سابا نب عييطا # سان هلل او + تسل

 نانا لك لع لف 8 هل ناسا كاد
 سارع نحأ ىدك# يف هل هللا يرع
 ىساحانم اهاسّتحاو # تراد ساكلاام اذاف

 نكاح رت اهننع سا اضن كا

 2 رشع ينان 3 ياغالا 2



 5 دمع ف يعم محتار اياد ع
 : 5 ف 13

 الولاقوأضيأ همتشف ةتب مودا ىلصتالنأى لع نآلا لزنا لاقواهرك هدرف هدرب ءىعأو امالغ هفلخ
 نحاتلاناثمهف ًادامحو أع. طهئ< اعدو م نيغ لمشت تن أو تش فيكن أ الال زنا لاقف اذه

 هل لاق هيف. ساككلا تبد لف ردا روظلا ردحاتلاىضوا در اواك ف ماهطلامدق مْ ءامشو ةعاص

 وأءايننالا متشت كيلا بحأ اميَأ دانخ هل لاقف مهمتشف فرضت وأ ةكئاالملا م دن كيلا بحأ ايأ عيظم
 اولاَقف ساجمت نيت هكراا ىلدق ماقفأ ف رس تتوأ 07 ىكدتكلابحأ اعأىف 0 هللاَقف مههتشف فرصت

 فرصنا الو ةينازلا ىنباي اهكرثا لب لاق فرصن”وأ مويلا كتالص قا كرم كلا أ اعا هل

 دسعفلا لإ دق نع هبأ نع قدحسا نت دامح نع ين. نيسحلا( ينرب>ا )هنم هودارا امك لس

 ةءاو ارفعح هبا رشاس هناو قيدنز سايا نب: عنيطم نر وضصملاىلإ ىلا بحاص عفر لاق ىف 00

 امأ فراع هب انا ىدتهلا هل لاقذ هيهذم ىلإ اونو معايرقأ [ود ده نأ كشوبو هت نعأ ن

 نع ههناو ,هرضحاف لاق مراحل لحتسم قساف نيدلا ثيبخ هنكسلو اهاهأ نم سلف ةقدنزلا

 نهو ىحأ تلاد قاف اه ثديخاي هل لاقو يدهملا 0 ءلطا رابو 0 3و(

 مهن رسغ دقف كب الإ رورس مط مب م الو كياع نوءراقتي مما ينغلب دقل هللاو نعا ن م ه.يحصأ

 ةقديزلاب هيلا تدن امم ةءاربلاب نيئمؤملا ا دنع كل تدهش ىلا الولو سانلا يف مس روشو

 كناال لاق يدساب ملو لاق بحار طوش يف دام هيرضا عمرا لاقو كقنع برضإ سعأ ناك دقأ

 نأ لاق. ىلف لاق تويد:>١ تعمسو كح نا هل لاقت كتبحصب مهلك ىلهأ تاننيفأ دف ري 2

 اهفتيضر دقو حرام مكمايأ 3 و دنع تدك دقو كولملا عم م:قفس اعا قوسو ىعاش ٌؤرما

 قردشو ىركش كلذ لف دنمدا و ةرقع كلذ عبتيال كيخأ ا 0 الاب امي سانال اهتعس عم

 لاء وسلا ىلع نحامت كئار .ا بداض ل قرا لاو 3 ” قرطأف ف تب كدنع ًائاع كلذ ناك ناق

 يم الئاس ناف ةرم الا لهو ينه ىرج الو ينأش الو يلعف ن م كلذام هللاوال لاق مم م كدعضطتو

 رؤس وللا حاص 2 ي4خو يف هادع مفرف دنا نه ىناظو يتاغل ىلع ا تربع دقو ينذر تع

 لاومأ راك م ماع راحعتلا عرو ةعتم الا راحتلا نه اورتشسف مهةازرا ددخلا ىطعي نال هفيلخلا

 قح يجو يف 0 هعفرو هحانض نم ياش ترفنف اهم ع اوقدصف مولع 9 2 مف تدع

 هاله لدحم الو: كقزر نا هللا له: كم ةلوذت تكا تن ًارام اذهان تلقف ءاملا ىف ظققسأ تك

 ريحا يف ىلع عفرو هم نال كيحضف لوضف لئاسملا هذه ناف اهلا حاتحيال يي دا طئاسولاو تالاوحلا

 ةد جوملا كيلع لحدا هل لاق يك الو د الو هولخ لاقو: يدوملا كدضف اذه هل ىلرت

 قام ءوطعا اذه زوال لاق 5 الان. ىو ةههضع نم قداس 3 يذر نع جرخ آو

 هعضوو ءاب اهلا يف همايق هل كش يدجيملا :ناكو لاق هيونذ هدنع ددحتق ريهالا 5 ٍِ الو رانيد

 نينمؤملا رع كلاس تح رفعج هوك عدو دادغب نع جرخا هل لاقذ ىديهملا هنأ 3 هبال ثيدحلا

 دق لاق كيلا نسحيو المع كيلويف ىلع نب ناماس ىلا كل بتكأ لاق دصقأ نيأف هل لاقف ادغ
 هلزعف دزه فأن دواد املاع ناكؤ ةرصبلاب ةقدضلا هالوف ىدبجملا تاتكب ناماس ىلا دقوك تنضر

 نا ةشئاع نبإ نع هني ليج ن يسع اندح لاو يعازذلا دمحم نب مشاه نا دمحم (ئثدح) هب



 ( ةف)ر
 د ٠ 0111 4 لش تك كل اخ ا د كك سب د ل هنن وجت هه مح ح صم هع حصحو ع تاهدعتو م وص حجج دعس وجع مم صصخ ومص

 ٍ . فاطعلاو اهدش اهنع لاز 2# تح ةبهذدنلا-- زهري كزي ل 0

 ؛ ني ناهلس دلو نم ه..شاه أر ءرتشاف ريارب ةيراح هوو تءرب ءربخ يف دمش نإ نوره لاقو

 ظ اهبذ عيطم لاقف اهتحرخَأو - ينفن تناك لع
 رازملا طش نإ وانغ * يهوجاي يدعتن ال

 رايدلا كلت تماسك ر# ايد تدعب دقل ىو

 راقعلا اهتقيرناك م * اقسلا اهتقيرب ىنشي

 راهع اهننع نك ناك

 راعتشم ةضشاطاد د ةغوهو ىلق يلق ب باقلا

 0 اك دعنا 201 رودنم نلع انثدج لاق يزعل ايدي لاق قرا نأ اع ل د ( ىرخأ ( ظ

 .اهوجيي لاقف اهطتسي يلف اهلا يضف يذاؤلكب هل ناني لإ هاك عنيطمل

 اذاذرلا ءامسلا رطع أم س * انلاىلع باحيلارطك ةدلب د

 ..اذاعأدقامضعك با م + ا ير 0010 7
 اذا واك اهلهأ ناكالو ام * و تاينإال وانت رح

 | ةيفاع يتثدح لاق يحلطلا قحسا وبآ ادع ىب ةحلط اندح لاو وحتلا رفعج نب دم ( ل (
 هت تلاطف ةقوكلا راكم لمانم نعابا. نإ . عيطل ناك لاق ر مم وبا منقل ناقاخ نإ فشيتلا

 1 2 اعبي برش اذإ ناكف هئيد اودفأو هقيطلا كلت رشاعو هينلا برش ىتح>شل هن رشعو ةايأ

 / هللاقفةدرادباب ىلع سلاخوهو سابا ن اموي رف هفاخو كلذ بيت يحس اذإو نولوقي اك لاقو
 ١ | عيطتماعدف شطعلاو عوملاو را ملأ نم 6 "6 تعجرو جحا ١ ا لاق تانق نيدو

 | ةيرشالا نمواذك راخلاو دراوءلا نموا دك 6 فلا نهيدنع هللاقف كدنع "يش يأ هل لاقو همالغن

 ١ شيعلاهللاواذه ل اقف اذهىر ف هللاَةف ماعطلا نم راوي ائردتاذك يحااو جائلاو

 | ركيذلملا م مشن لاق يهامو لاق تفرصنا الإ وامب تيفون ا ةطيرش ىلع هيف كيم ءاا.تنأ لاق ةنحلا هيشو

 5 يقل قدح دعت مفي 2هو يلوم كهو ىنوءتحضطت دق مكن شع للا حبقلاقو رجاتلا رفق لزستو ١

 ٍ |ىدنعو ا هللأ هححق عيطم ءاس 59 لاقف هديدح ا اعزح رفا كا دا ىلاع هل لاف د 0 دا

 ْ نأىلع هيف كب رمشنا تنألاق هقاف مظعأ هللا هللاو يدش لاق هيف كلل لبق كل فدوام فءذ هللاو

 تنأ لاقو رجاتلا ةنف مهمتشنف ياسا نذل 52 ل 13 انودعت مهماف ءايبنالا متع

 تان ع نالف انأ اي كارأ ىلام هل لاقف ىنراملا دايز نب بيز اًحاف يذمو لخدأ ال هللا كحبقف ًاضيأ

 هللاو يد 2و ا ياو نأ لعل ّت و ًاططش كنفلك دقل هللا |ءهحبق لاَقف هّدصشب د

 رذكلا نم مايا كافاك ام فالخ يو د كرمت الو كءفنت ةلد> ىلع هيف كي رسشلا تن 7 امدنع ام تفاعضألا

 | تدفن ان ايف دعاك اكو اءماصتو اهدوجسو اءرعوك ر ليطت نيتمكر ىلوت لاق يه امو لاق

 | نوكي ةعاطال.الو رب ا وط ةالص ينفلكد ترو تمن نإ كاذ نمرش انه لاق وش انو را ا

 ظ

ْ 

 ا

| 

1 

 ؤ
 ظ

 ثعبف أضخم ٍيتد٠و امم-و هيو باجل تاي عامسود رط ةرمسعو رج ب رشو مدعم لك امم ظ
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 0 لا ع ن ا 1 لاق 1 0 . قدا 0 0 م سس نيتسملا (قربخأ)

 ءانغ هيف كل روج ايفو .رهوج ةاسلا ١ مراح نهم ي ومو 0

0 

 ركتملا دما 11 ل ل هللا - . قاع
 ةىبضلاو رلكللا ري طرح ىف ام اذا
 ريح .ايكلك نع 0 اودلا> . رد رق روت

 رو>ا اشر اتيعو * ردلا يح رغم اط

 لوي اهفو لاق يداولا مكمل جزه تايالا هذه يف

 هرهمشملا رردلا سابق ىف #* هرهوج يدنع رهوجاي تنأ

 رس تأ لك ىف تفذق < اهب - ىف تقرشأ رك

 ءهكس اغا تلك ال لا | لا وه وكاد قاكو
 :ةهرصتحلا هللا راقد كاتم وجا نين> ىناكو

 | تا هل . لاش ةفوكلا لها نم ىف نا فرمف اهريخ نع لأف هنع تيجتتحاف اموي :اهءاحف لاق
 : اهوجيب عيطم لاقف اهعم لختم اهاوهي فاحصلا

 فاوفالا اهصنق اهملعو: *. فاخصلا رهوج هللاو كان

 فاطخا الو بقسش ةنشرر [ 192 عراط اذ هلارا .اهف“: ماش
 فارظلا كانت قفاياذك ام-* قفرت تلاقف اهفاعند دج

 حاطنلا نب اص نبدمم لاق لاق كاللملادبعنب دمحم نب نوره انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( 00 :

 سايانب عييطم ل وق ىدجملا 1

 ركسمعلا اذتنقادقل « .ربربايهللا يفاخ

 روحأن داش يطو * .ريثعلاو كسسبملا 2

 ربحي اكلي نم ص * اوغلا ةرد نع وك
 صولا عت ةفدقا # شهود. هللاواما

 ريشا كح لوا بولا ام هللاو الق
 رفعج ينأن عاخ كيفك مك ىف تش ناف

 005 لو ةحتلا هذه اسماك نأ لبق نيذهنيب ا وعما م 1 و اعيج 0 مهللا ىدهملا لاقف

 ةياور نممتأ نع نب ىحي ةياور يف نهود اهم ان يلا ةيالثلا سدا تدجوو عسرطم لوق نم

 ْ نيلوالا نيتيللادعب ىهو قحسا
 فاصدتسا همايق ىنامناق #1 ام باعدقو تلاف اهومعز

 فارظلا كانت اذكه يتفايا * يظاتن ا صو

 فايضالا ىغط دقاموقل ا, * اهاف ليقو اهفيض اهك ان



 . (ةبج) 3

 - د عي م لوق ىناغالا نم اف امو غم

 كس وضع
 صد ىلا هير ارهد 2 ا ا ليالي ( مح 2

 روحا دقو ىلع تدمئو.#* هس ل يعد لط تبهفنا

 تب داح 0 لاق نيسملا نإ (ىنريخا) ياشطا شح نع رصنبلاب عزم يداولا مكمل ءانغلا

 ةشيرطظ ةليمح ةئسمم تناكو ربرب ةيراح ة.'ةملارهود ائيلع تاخد لاق ناثاخ نب حامص نع قحسا

 لاق مث هثيدحو هرظنب الع لبقأو حرطشلاب بعلي وهو سابا نب عيطم اندنعو
 رفعحو ديعسل نز ادلَعَد تاق دّقاو 1

 59 دك ىهدف 0 يتيم يقلب نا

 رهو> لصو نك نيل أمنع يدش

 كءهس يبأ كا هللا دع 000 لاق َْق ارولا نيسحلا كس يسع عقركتل 4نم كدعضطت نو لاق

 ردب نب ذقنم ىف هلاق دايز نب يحيا ار ءث باع درج دا نا سايأ نب عيطم غلب لاق بوي ينأ ن

 عيطم هب هي لاو اميملع ن نعطو 3 روع أءهفذعت اق باو هلع ل دقنم هباحأف 0

 اذقنمو ىحم باد يلا ىضا خلا
 اذك امهف لش مل اسعاش تنك رو تأ

 5 يح كا مدلا ىدإ * نماعاف هللاو ل

 يذقلاىل اوقدونم + يذرلا ريا ل .

 يك لا بدحنالا عينم ينأ ل 3 ةبون : يأ 3 هللا دنع ا لاق نيسحلا نب يمص (ير

 مك م املا ا ؛احأو عيطم ناكو داو 3 ةناول ك1 - ريق نايا نب عيطم 2 ًاسلاح

 لوش 1 ىلا تفتلاف هتماشف سابا نب عيلعم أه ثىعو

 ماكتب مو امو. *# ارلرص نم تردف

 - صم اءللاك * هنئم الخ امث ناكو

 مسو هفرطب * ايح 2
 يل و نا مك لدم تقل

 مني دولا َْق لع

 مرغم نو يا

 اذان ىو تلق
 مع كنإ ب راب

 دك كايا "طفح

 م ركت كفن اي 0

 مري لاصولا لم

 أمهم كنأب .لعاو

 ام اذا لولملا نا

+« 

* 

+« 

 مظعأو ناو-لا ىتلأ * اهاوه يف يننأو
 د

2# 

2 



25 

 عبس 6-1 هيلع كالذ ددش اف قيرلا ىلع ناكو حادقأ ءوقسف 01 اهدنعو دايز نب يو

 ينغ لاق رات *4 ىأ هل ت تااقف ةعارس يف جه هلل

 1 ائطاب ىوجح ىوادن د ند 0 اىهاط اعواد يببط

 (يف زربخأا رعأ هللاو موه برشمن * لك اف اماعطدنلا مدقف عل لاق لكأ أك لاقف هانءا عنيبطم نطفف
 يخأ مئاهف كوم قررألا نوره نب دمحم ينثدح / هو روم نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا

 نبا سانإ 3 رطم ناك لاق هسا نع ىمشاطا لخضفلا ن , دم نب لضفلا ىنثددح لاق ةناغعيلأ

 و همم 8 هةر امف رظنيل ا ةعيض يلا هانأ 2 أف ملاس نب ذمم هل لاقي انأ ىلوم

 ش هسفنا يندشنأف ينانأ 0 ريخ تفىع كل

 #« دمح راس لق امل ريصيقق #* هيلق كللع رصلا آل هلو نأ

 ع هدهج يف يم يش 2 حا رتوملا ىف 4. :هب نزحلاالف

 ددرت” اهب احور نأ ىوس * هماظعتا داب اعل رمد ي أدق

 دهشي نزحلاب هللاو هبات ىلع * ا هع ع 53 د

 دفاا هتملطب ءاجوأ كفلب * د1 مولع اصاق لوقت
 ىدي ينةرافذنم ينضم تدب مق # قوق رهدلااهب تناك ا

 عشولا اذه ىلا تينأ حايل رع تافغأ ناغأ اذن اهرك ذ مدقت ىتلا عيطم راح
 ش هيف اهاسنف

 كيبورد

 انطاب يوح ىوادي اذ نفث # ارهاظ اعواد ىبط

 ايضارافصح:ت سم يعلا نه * احرال ا ولأ ّ وقف

 انداش هه تدمع يناف مك غلا لدم لع |نححو

 انهار هب يداؤف ناك # مالكلا م>ر مايقلا روتف

 يئرقلا ليفت نيورثعنب ديزنب درعس نب ورهعلراكب نب ربب زلا نع بيش نهللا 000 مف رعشلا

 ن,شدصلا يبال هيفو ورمعو قحسا نع اهارح يف ىطسولاب لوأل يق هنو ديعمل ءانغلاو يودعلا
 ')اوالاف و هقن امو اهراتختو هيناتأ رود نم وغؤ رضننلا يرحم يف قاطم لبق يناث نودمح
 / رانا هنا نع دا نع نىك نط | يرخأ) قدص 4 ةممص نيحابهنا لئاق لاق واو
 ةنيقلاتنغ يتحمه مف ىرديالوهو مهعم سادف ةئيقمهدنعو هباو>ا نهموق ىلا لخد يذلاةشرذ

 ظ انطابيوج ىوادب اذ نف « اها اًيواد يببط

 هن رك ذف نسح انهههرك ذ نكلوهريغوا ذه قاتكن مد سم ران أ يق روك ذم ريحا أذهو مهدنعنمجرخو

0-7 



 (ةك)

 ه2[ لزانلا لحرلا ناماغ ضع ينءاحف لاطأف تدخلا ثغ ناكو هلحم ىف لّقثو امدح

 بارميل لعءحو ايش طئاحلا ىلع عيطم بتك جرخو لحرلا ماقاملف سابإ نب عيطم اذه لاَ 4ع

 ...سصصصتسا_ مي وييصم ل سمسم

 يح هيأ يتب رط نم ميذقاتدك + كرد تب رطام ةبرط ١

 يح 50 « اهدي قوشحإ تا دو

 2 صضر اقرعش نيب 0 3 ف م 0

 ىدسح كردعل مث اليد مهام #

 0 كاذ كلامو نح 0 1 0 ماوم رب 11 هل

 يبحصلو يل ثيدحلاب أط نيح ا :لع ليلا لحال ا 1

 بيك رد خد مرق ند 7-2 0 تنفق اع

 يلف قوذ تك ر رزيلا يح رك مهو في نم سانلا ٠ ندو

 سابإ نب نيسحل انت لاق د نب رمع انثدح لاق هيو ربه نبا انثدح لاق ىلع ننس طا (انريخا)

 عسي .طملافام مدب را ام هب هك نالطب يدا ن ىد فاح قدح لخعلا ا دايز نب يو

 هّقشر اه رفاوح 2 * ند قال طا افلح ال

 مسوس

 ه2 اد تناح 0 ع عادو تاهه

 ةدش الو نوح الو: حرف يف ناقرتغ نا داكبال انكودادبأ اميطم ملكا نأ فاحو يحي بضفن | : أ
 يحك يلاهنم طرفام ىلع مدنو كالذ ف ع.يطم لاَقف ةدم افاحو هدو ىحك نيبام دعابتف ءاخر ا

 ما هيممصتلا- لاق رشا ادع هيلا 52

 انف للارو انيخ ضر # ةدحار دك ىحنو تنك

 اظراةاطساعل اعرب « هضعدق ىهدلا يف عر
 د عيرأ نيا كمل لوا

 * امحف الف هامر نأو #* هرس اذا ىهدلا ينرس

 اعرتسأ هضراع يفو حال © قرفم يفبيثلاماذا تح
 امطقي نا دولا لي داكو # ان اوشش ةاشو 0

 ايد الو ليلا 3 هلءف ىلع ىحي ملأ ع
 اعمطم اب يري مهناطيش # نكي ملال ءادس ءآ ك1

 انيحتعت ناردلا دقوافت# ةرغ.لع نشعاسملا
 : اعلقأ تمرطضا اماذا يت *

 ىوكسلا لضفلا نب دمحم نع هسبآ نع قحشا نبا ذانخ نع يسادرملا 0 نيسحلا ( انربخأ )

 / ا

 اًسادد دقو لزي 0 د

 قدس لاق هنرع ٠ نع ىحيصالا يب >أ 000 نم رلا ديع د لاق كديرد كا نسحلا نإ دلع يو

 ظ سابإنب .عيطم ىلعرو.دنزلا نب ةعاربس لخد يعمصألا لاقو نوبرسدي ناوذ | ىلع لخد هربخيف

 ظ
 ظ



. 

 افلص هدوب يل ينألا تح * هلئا تور صخشل اهأو

 افرصنا هتان تاق اذا قح * ينءمط أو يل هيشاوح تنال

 اضا ءانغ هيقو سانإ نإ عيطمل هيبانع اضيا دامح قىدقنإاو لاق

 ادفف ادغ ينبني # ادبا فاخم ىليلخ

 ادبا يضقنيال ازك # دغدسو دغ دعو

 ادؤو هّثك رح اذا يدك ىلع رمخ هل

 ادكلا قرحن نأ + ىضغاارج ثبالب سيلو

 ا
 ا

 ا دوعسم نع يذلا اي ل يركسعلا سايعلا 0 ا ) 6-5 ( 2 بيرعأ تايبالاهذهيفو |

 , اهحز رع ةيفاص ءأم مص لاقل دنع برطأ ءايشالا يأ سايإ نب , عيطل ديزي نإ ديلولا لاق لاق رمل نبأ

 | لاق ىلا هللا دع ع يف دح لاقنإبز رملانب ا نب د ( 0 ( تقدص لاق هيداغ ءاع هساف

 سانإ نب 2 رنا ردَملا نعجز معلا نع ىتاركلا انيدحم لاق يم ينربخأ ودمع نب ل

 قالطلاب فاح ديلا ةحيبق هدب لع دايز نب ىحي ىلع دبر ءف ةلمل

 هقشر اه 7 م قالطن افلح ال

 هقيدص 352 ما# انالا لع دقق الهم ٠

 عسيطم هيلا ىدكف ادبأ هماكإال نأ فاحو يد هردعج)

 هلصوو ها نعدسذلا هوفع * يحري مويلا تاق لست نأ

 هلهال ننأ تلغف دق ىذلل ن يرحمه تءمهدق تكلل

 هللقع رفوملا هاو>ال يشتم ذلا رفغي نا كاحرلا >او

 0 نءوهموق يف بق * اثلا بسلا ها ينذلا مب كلا

 هلعت شاعام لزت ال .ًاحاص ه الا بحاصتال تنكح لو
 ةلثع دحوت داك 12 2 نلو تديح ناوءدعال
 هلقأبةسبحا نمر فكك ١ فت لا رم يذلا ىحاس اها
 ةلذع لق بحاص 8 ناي د معلا نم م مدقلا 1 ىذلا

 هله> 3 ند يدؤل ني: 23ج 1 نم ىخضمام ىعرو

 هل تف 5 ل[ 0 امون ا المو

 ظ لاق كاملا ديعنب دمي نبنوره اند لاق ىلع نينسحلا ) ينربذأ ( هب رس عدوأعو يلام لاق

 ْ ' مأهلالهأ 00 نعينأ ا لاق تتاكلا مهاربانب ا ينادح لاق ىبدملا كو او ينادح

 , ةبيعوقل او لقث عدلا لو دك لد هدا انقر ع ود الدان امو تاك لاق

 0 هْسشو هدب اذاو نسولف هل بهو. بهارلا اعدو كك ف ماعطلإ اعدف ييضوم نم م.أمرق ناك

 ظ ' عطقفامهعم ساحف لجر:ريدلا لخد ذا اهارأ انو بهارلا بذحيو برش, ساجف ابارش هلجرخأف



 (مخ)

 طقسو لاق ةئسبالاب يد عيبطم ناكو لاق هي ثنحأا دواعي مو ا كل الا هاك هدير ١

 هده كعرت . يذلا 00 هللأ دمعأ لاق ةمالسلا ىلع هللا دما هلام دتعا 0 ه4 لاهو 0 عيطل

 لاق ين.يدشلا عسبلا ينأ لس نسق نب ليهو سا 6 قرفعأ ( هنانم .٠ روع مدعل و هرابغ كمصن مو

 يرسفلا هللادح 7 نب دلاخل ع نب 3 نب ريزح ىلا اير حيت كو د ا

 هيدا صش هحدم ع

 اريمضلا ينشتف يلي قات لو « اروكبلا تمنع يلب لآ نمأ
 ووو ىليا تاراحو ىليا « الخ اهف كرهد 0

 اريمالا : ىدعتو ايلا مي * بحسم اهب تنا يال

 اروبق امم فرطلا يف رصبت « لازغلا هش ءاروج يهذاو

 اروكو ايأع نيبلا ترقو ه8 يلاح تار ذا يدنا لوقا
 َفودلَلا كيو كا 0
 أريقفلا ينغيو ةأفضلا 0 يذلا .ىلحيا ىلا ت *#

 أردج ءانإ نيتكملا لمحو يدنلا دنع هن هشأ فرملا 0

 اريشع رير> دعب ىهدلا دي: # ىدتلاى ضرب نسل ئدللاريشع

 اريثكلا - ققتيسا  نيتمملل  «.:نلقلا نودتطا دكتسا آذآ

 ارب ادي هدا ناكج © نيمتحلا ف طا رعد
 | ريحة سم 5 نه كد و

 اووقلا ايرال كلام اذا
 هحاح يذ مناع سلو

 ل *#

 دلاخ نأ قع اا ل
 اريزغ الاون هنم تفداصن- * هفحح نم لخاوف ىتانل

 اروكش :يدحع يمقرللا» "ف الا _نيح ىشلا نكي نأف
 ازاي وعر كا مكحن نم * ةاورلا ذلتي امي اريسب

 دا ا ل ل ا د للا تا

 لدعم يناو ك ربح تفىعدق هل لاق 09 : هروطحدحأ مع و الليل هب اعدهمودق ريخ ديزي 8 املف

 كقب رط قش كدوزأو ءافح 0 4. .طاخم كلم .طاخ اا ادغ تروح اذاؤ هن يوعاس 55 ْ

 داشن الايف نذأتساف هانأ بما اماف راد جاع هل أف ينكلمف يربخ ةعح اأ مام الئل 9

 ىلإ ت انا دقل ءإو ءشلا يندحالي وس ل ريغ كلاماب تيمر دقل اذهاي هل لاقف ||

 0 "ماعم

 كروس لي 1 قاف 1 عمسأ هل لاَقف كمذو كاعد ع الو كباح كغ. 7 عيطتس نال ينال 1

 انتقفن نم ىتبام غلب. 6 5 مالغاي همالغل لاق غرف اماف ما فاك لاك هنم .عمتساف كرْذَع 1 1
 انتقفنل سدتحاو لغاز اهبف رضا مود ةئام مودشير ط ةقف :امهود ةنام هلك لاو مهرد نا لاق ا

 نكن | 8 هرج رفعح ا موار "اع هنع عميطم فرصناو كلذ مالغلا لعفف يوم 3

 5 ءانعهشو سانإ نإ عبيط ع :-ن ءقدحسان 0 دامح نع مكف

 ( سقف قاب ناكل - دك



)8( 
 ف 3 3 8. 5 -_ 2 - 95 1 5 - 5 - م د

 لوةءاممو أ

 ه4هشقلا 0 رد

 ادك ىنثاف راب

 : اف ريت : ةفر

 هن النو قرد
 ل مْ هت

 0 ا ا
 ةللق  يننلونو 0ْ

 لو اهفو. لاق

 ريقللا ليلقلا الا جم امم“ # اه يحور تفلتأ دق 7 7 : ا

 روذغ ينر نأ اود ق8 ىذا مل تنك نأ يب

 روز, نحيف راي ىتترزو * 1 00

 ريسلا كنههيضري قش اعىف * هاو زا رونا ىف كل لع

 ريثك هيدل لق نا وهو * ًاعئاط هب تدع ام ليش

 زورسلا ةانطا قة تانام < عاش هل نا نه عرمسا :
 : دي ْ لوي اهفو لاق

 يدق يدوم نا # ىلتاف ا 2 ب

 ىدك يدعو كف * الخاولطملات غب

 يدمرنءاهمجامو #* ىدهس يف .عت فلاح

# 
0. 

 يدب و تحتذخا # لرتخاو ماهي

 ١ نبعيطمل حاطنلا نأ نع نورحلا نب نسا ن دع نادقنا لاق شدحالا ناماس نب ىلع يندشنا

 ١ : : د ىف هلوقن سابا ||
 رتصباام ردح هاذ مهيب نم كهجويفأب 0 ظ

 هز, اذا ردنلا هش * عئار نم كهجويأب اي

 هرطاور لال ار * اماح نم هنسح أةيراج

 . ربنعلاو كسملاهيف بيطلاو نا ميط نم بي تال خو

 ا رتو تلا 22 د

 ١ 0 دراب اهماعيص * ةوبقاب 0

 00 رتعلا رت نك ر ودمتم ينادح لاق ايندلا يأ نبا انثدح لاق مساقلا نب نيسحلا ( 0

 / ىلعلل تايحأ نم. لجر ريدعلا يأ لع فقوذ هدا دك 2 ناك لاق ناقريزلا نب دم |
 ١ لاق نأ د 2 هب ثدعا لعح مداخلا |

 ْ رجا فيصل كنس | قنا يارأ يلا انا كدا م غابأ الأ

 ككاو ةفاديملا نما دافي ىلإ عتاد هلك الا دحإال ثدج ول ىملس بأي يلا وأ هل لاقف
 2222 2 يي 2 22222222222 ل ا ا ا ل 2 22222----------



 ( ملا )

 داهسلاب اهموت نم تادب نإ قى باغذم ىنرع 0

 رس يندأ كن آو »*# مارت اا هبددسو

 ىداوبلان وتم هننتيشعأ « يح داج يذلانزملا 5
 دافمفاوم ركشلاب كل * يناف ىح هيف اربق قسا

 سس عسيطم ناك يف هلا ص وح ثوم ا لاق كللملا كد ع 0 9 2 نومه طم ) ة نك اي ١

 مك هنظأ لمرلا ف.فخ نم ءانغ هيفو اف لاقاهب بشي سايأ

 نيف صنم 1 ري 2 نيدلاب نييلا 16 حاص

 » نين دؤع ر رم معو م تاعوجا نم نان دخ ىلراص دق

 نيسعلا - رش 0 ايا * أهدعإ نم قل مىتايدفأ

 ْ #4 ينيعممف رفا ا نيلا ة هقرذ وكشأ هسا

 3١" لاق هيذاد درخ نب ![يادح لاق عئاطن وعي ءه نا 0 اعلا دج لاق يعاز .1لا د#ن مشاه ) ير

 يضع نأ ىف كل لهر 3 لل اهدا كاكواو ماق*أ امدقف ناحاعمابا رب 0 . ١ عيرطم جر

 7 1٠ نم سانا فرصن | يح مهاد كلذ لاز اه انلاقنأ قحلن مث هدنع ان اب فدقنف ةرارز ىلإ

 كلذيف عيطم لاقو نايف رمح: :ا حاحا ص الخدو | ءسؤر اقلحو أمم ربيعا ايكرف و

 هراحتلا ريذ نم جلا ناكو ني |: دء>ح> دق ىو ري

 هرارزىلإ قبر املا انإ لاف # ربو ريخ يب /اط انحرذ

 هدرا لا نم نيرقوم اذ 1 تاود>وأا رت

 نءيديزللاد# نب لضفلا انثدح لاق ىلع نب نسا ( قرشا هدو راشدأ رب لا اذه ىور دقو

 كاطاو ءادخ نع روصنملا م ان ىف ا ءشلا ٠ نم هعامج جرذ لاق لضفلانب دهم نع ىلدوللا م ىأر 1

 08 ملادرحت دامح ج رخو ةرصللا ىلإ يضف هتبا هعىف تاكو سايعلا نب د# ىلإ دايز نب ع جر 0

 1 ضعبل مير اه لاش ةيراح يوهم ناكودادغس سايأ نب نإ عب ءطم ماقأوةفوكلا ىلإ ةيوارلادامح داعو هعم

 مف لاقو نيساختلا

 0 ونعظ ىلالا يف تءطأ * مهنيدم يف كناكب الول

 ا لبو كو هر © محم دادس كارا
 أعم ههعم امصأ حوبد ْق عيطم لاقو لاق

 ١ برطت عمادملاءار محه>وىلع #* هحايص انوعت دادغب موو

 تاهت ىعادتلا نيب حلا # هنآك جاحزلا هيف ىرت تيب

 : بطقي نيح هبوطقماميط ايف * ةرا' بطقيو انيقاس فرص

 ٌْ بعذلا نيس كل ف ليلاك أ اقوفونارف ءزااقرحس انيلع

 نسعتلات داك يت> حارلا نم 0 ل ص 2 -370--7 0 ؛ىتسأ تل



 عييطم هللاستكف 5ع امالغ اوءد دقو ىداولا مكحو ةيوارلا دام هدئعو ةعقر هنءاحق كاتكح ظ

 دام 00-- 2 كحد ال 0

5 0 +« 0 3 0 

 دامح ان وهو * انداو اندنعو

 داسف اندئئف # اداسف ىهشت نأ

 دايز اندشف * امالغ ىهشتوا
 داع الو انع « ءا وتلا هب ناام

  ينادحلاق نايزرملا نب و 0 د 0 4ةفول هب منأف مم أ واص ةءق رلا أرق املف لاق

 ديزي نب ردغلا سايإ نب عيط» حدم اق هيبأ نع يزيركلا يثرقلا ةسينع نع يرماعلا كا

 هنالاب ُّى 6 هل 0-2 د كا 2 كياق حان ال

 هناع قرغ رعاك ل هناك وود تنكفك

 هناثع نم كلم بدق نب 2 دو تيسدلا عدو

 هاه ف معلو * اهتلث دق ذل مكح

 2 يش يف ليالاو * يمدلا هيسش مع اون

 هءاوتلاي دل نامزلا فّدح # هلانع ىف د ذاو

 هنا أ ّق بذوملا ناك # تاصح 2 اذاو

 نار اهردصق نال 8 تقام :رومالا اذآو

 هنا يف ' كلوق دكي مل د هدم تدر اذاو

 هنادر ىنطع ف 0 »+ 0 1 هو , يف

 م 0 نم تعقرو ه5 كك ةيلس ةزئاحامم 0 لوأ أ تاج ىردقالا :رطسل مق

 فطعتسي سايأ نب عييطمله هع نع ىدب ز إلا سايعلا نب دى دقن '*هثامدت نم ناكف ديلولا هيخاب هلدو

 ا ةهدلع هللا هب #3 صخ ىذلل 3 1 مسإ

 يمس كال .ةهللا هل لمت بجو ىحب 3 ءاعدف

 انهار ناكدقى 1 نإ * ارب كحب ي 1-0 5

1-0 

 *” هتان 2 ةئسل 3

 هناقو كعل ىحي يثري هل يندشنأو

 يداعالا نويع رمسأم بصن 5 رفتردوغ وى *يذهدق
7 

 0 77ا7تت7تلا 22777 00 صل :



 (مه)

 لوقي هعمسف اردابم جرخ هركذيتيبلا بحاص عمس املف هل نذأتسإ مالغلا
 رعد هر ارهد * ردصلا لبالب مح تسيح

 رجا 0 رت تك ناو يل

 لاقف ثلاثب نيتيبلا كردتسا هل حتف دق تيبلا بحاصنإب عيطم سحأ املف
 0 أ هيحاصو رمت #* 0 ينأ ىلع هاند ام

 ] رك 5 رسما للا كازج لوقيو هلبقي هسأر ىلع بك أف عيشتي تييلا بحاص ناكو
 | مهمات ك تأ رةثةقدان زلا يفسايانإ عب يا ينأ تدشرلان أ نناكلا نعام كت مهازب ا نب دا

 || لستايلودح] لاق اهلهأ ىللا اهدرو اهنبوت لبقف هنم تيتو ىنأ هينءاع نيد اذه تلاقو هب تفرتعاو
 أ انثدح لاق ىمع (ينربخأ ) مهم:الا عيطمل تقعالو مهتارددق ةيتارفلا اهل اقع يرق ف 00 ١

 نه يح مفلا هل لاقي ل>ر اهب ناكو دادغب خركب الزان سايا نب عيطم ناك لاق ةشئاع نب نع از لا

 لاق تاينآلا 2 هوعادلا دايز نا 0 1 تبنذو ؟وهناو>ا ن ده ةعاوج اعدو علرطم هاعدف نسح
 م مم صا

 كدب رامزو رو رمد ىعهفلا 0

 كيعسو ري“ و نان داعو ذاعمو

 ديدشزلقلاو . زق 1# نولمع يئادنو

 يا

 ْ برو موقلاكي ا لاقو | مه كدعضف : ىدبلاتانالا 32 مه برش و 8 6 ماقاق 6 هاناف لاق '

 نعربدملا نب مهاربا نع( هيوروم نبا طخ ريا :اذه تدحو ) ةلدا رملا ناقلا يئارك 31 لاق ةيعكلا

 أ ىخضالاموي حب 0 وهتاياو هموت ترش و ةفىلع 0 حبطصا هدا < زف يناحر ا 0 0 ُ

 ا تاسالا مدع 2 ءالأ نم ىد ىلإ ب

 ب ديزي انقفقا تو * ىخالا ةليأانب رش دق

 دسم رامزو ر *.ورسمىمهفلا ايدنع 1 ا :

 دصيو ىدي وهف *. اتق ناملببو

 سيو: معو حما دعو :ةايلذ
 ديد نلقلاو زاده مهلك يادو
 دوعو كاسم مهف 2 ضع ناحي رموضعا

 دوعبس .موقلت و * منع سحالا تباغ

 دعب مهنع انْلاو * ًاسولج موقلايرتف
 دياو ب صقلاب وهف # سابأ نب عيطمو

 دياح لح امو ن#_.ديدإلا رك ىلعو

 امون تك دانز ند فوع نا ناس رعاروجم ع 6209 دو( دع ا ا

 ديج ءانغو برط ذيين كدنع ناك ناو ىلإ رسسف اغراف تنك ناف برشلل طيشن مويلا انآ عيطم ىلا |



 (/م5)
 دما ا 1و رو 1 مق ل وج ا و ست جت و وح دوج ستون كجم يحسس سو وع م لا

 ”نايعحأل زعبل * ناحاض انتو
 ناعرسلا وأو # ماح 7 يكف

 ناعطلا فالة> ادنع *# ليم ريغ ةشق يف

 ناللعالاو لا ى 8 تق ف وخلك م
 ناديلا هنع قيضي * مظع لكك + لا:

 تامزلل كتي 18 ناز عا نأ
 ناك لكو * اعيمجج.-ك'ذ- لازف

 #2 نأ ذم قفاوم * لياذ نمىرذاعنم

 نامد ال يك 2 ناوتو ماكي
 نادقرفلاو محلا * ءاقل كدعي قم

 ناركس عمزاركس *« الا ماغي سيلو

 ناب نطمغ هناك < مالع لك هيقدس

 ناوخرالا ةريخت 8 راع سرد ند

 كاكأال رس تعذأو يل تفتهو ينتحضأ هللا ةنمل كيلع لاقف ناهد وبأ كلذ دعب هيقلف لاق

 ىسوم ينأ نب نسعن دع ( قري ا كّمدض نيب قرش اق تيقبام ك رشاعا الو دبا

 | عيطمفلا تنك لاق مداقلانب ىلع همع نع سور نب ىلع ينئثدح لاق ةفوكلاب راطعلا ىلحعلا

 | لحو كاد كلذب 8 ا قيدز هنأ ىل اولاقو ةعاج هنريثع يف ىنفنعو يراج ناكو سايإ نا

 ”تلقفءوص وأ ةالصف ضنا فلاب ََدْحأ يدع و لح وأ كلذ ا داتا ناو ا يتمم

 اهون يف مون تاذ ركبلا ىلع لحم ةيتم تيحتساو اولاق اع( كب ريخ: كلو كتمتاام هللاو هل

 ١ حيطصي نا ديري هنا تماعف انالث وأ نيترم م ىف حاصف يبهوهو لدللا فوج يف انرطمو هدنعتمتق

 5 هلوق وهو هلاق ان هسفن ىلع ددري لعج مان ينا نقين اءاف هب 1 تلف

 0 ىلإ هك ا ارضع # دا ماس

 هلوق وهو 0 ب هيلا فا نون ملا ند ند 1 رعد لوما اله يدش 2 تأقف

 رولا دقوب ىلع تدقو * كر يد لطتح نا

 "برش يد انسب دعقا هيبطو رطملا اذه 2 اما ىل لاقف تحدت عيطع ت رفط يض يف تلقف

 1 حص يذلا امو لاق قيدز كنا تمعز هل تلق احادقأ انس داس املف كلذ تءاتغاف احادقأ

 لة مونيتيبلا تظفح تكل لاَقف 0 هن شن 1 يعد لط تم نا كلوق تاققبدز ىنأ

 لاق وه اش تاق ايلا تلق دق لب لاقف الا كنم تع.سام هللاو تاقف تلاثلا

 ل هيخاضو.رمع # نسج ىنأ ىلع ءانج ام
 لاقرب دملا مه رب | ينثدح لاق 00 0000 لاق ىلع نب نسحلا (ينتدحو)

 .لخدف تارش ع اوناكو هل ناوذ |: ىلا سانإ نب عيط 7 ءاح لاق ياخ رجلا رمع 3 م ل ينندح



 (م*ذ

 ايلوأ كاكَف ةباور ده عيبطم رعشيف تابالا هذه تدجوو :

 ا ًايلق عومدلا باكسلاب # ى 0ك و يتنبال تاق دقلو ظ

 لاق هيورهم نب مساقلا نب دمت انثدح لاق فافألا ىلع نب نسحلا ( قرحا) تالاف ةيش هدعبو

 ذيب ىلع هل ناو>إ عم سايإ نب عبطم ناك لاق مصالا اد نع يلفوتلا دم نب ىلع ا

 عيطم لاقف بارت هل 0 ةلبقب عيطم اهلا ًاموأف مونت ةنيق مهدنعو |
 و5

 تيس وم

 انآ ناك ام دعب « اباصت دق يلق نا
 « .اناضاف ماهني « هن ىلا ءافزو
 اباذسدرحلا يف سدي # نداش هاهد دق

 ااقثلا ىتلأ اذاف « باق يف ردب وهف
 اناحسااامع ترمس *نح دموي سوشتاق .

 اناطو انآل دق نا مشل هم يني

 اا وح هتفةجرت ١ ه8 اع ناثلا رمح

 : ابارت لاق ةلق ينانأ تلك ذاق

 يدسالا ندحلا وبأ ( انريخأ ) يعاشملا ةياور نم رصنبلا جزه تايبالا ءذه يف يداولا مك
 كيلو ارد الا ا نك تا عسبطم نأ رج نب حال نب ع 0 لاق

 000 نيااف هل ليقف اهرؤجافمو ا رك ذبو تطرأ نولعب دداعإ ا ناك موي تاذ هنأو

 تايقرلا سبق نب هللا دنع لوق دار »ا وكرلا نوعرمس نيطسافب # لاق

 اوك رات 0 * ىلو> ةناتك ينب نم قاح
 ا اًهدص ناهد 3 ناك لاق يع ١| نع يردعلا نع يناركلا انثدح لاق ىمع ( فدحأ (

 هعطق مك هب ” هيلا ريصيإ نأ ىلايالا ن٠ ةلل اعطم اعد اعر ناكو انسح اًءمسو ةءورصو ١ 0 سانلل روظن

 هش مهدشنأف هبادعأ عم عيطم س اح دغلا نم ناك اماف 3 عسرطم ءاحو لغتشاف لغش هنع

 ينارب دق هيحو * يئافح نمنملبو

 ناد ريغ هصخشو * ياقلبي هفيطو

 نايثعلا هلسح © يشغي رديلاك ع

 يناعدو ه.> يف

 نانحو قس وج يف

 * ينالذعت ال يراح

 ان

 ناكرلاو تضفلاو « بت كرا
# 

4# 

 روض ماو ترك

 ناتامف ا كح
 ناتنو ادع و

 ناد ريغ اهادوع
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 عيطماب ىنب|اتد.ف ادق يطا لاقفاموي هيلعروص:للموب الخ دفروصتلار ةعج ىلأنإ  رفعج ىلا امطقنم سايأ

 لاق همرح راد ن* رفءح جرخو لاق اناعف "يشب انتم اذاف كندَعَر 0 اها عيطم هل لاقف

 لاق كلو كوخ ق م هللا نعل رفعج 5 هل 3 نذا ريغل يراد تاخد نأ ىلع كلام هبال

 ما هباصأف نيا نء ةأرما جوزتأ نأ ديرأ لاقف ًاعيلخ ناكو لاق كيبأب كنم كب هيشأ انال ّللاو
 هربخ يف( يف نءادملا 00 ةردق هذه عيب دراي هل لوقف فقاو عيرلاو هي هس يدب نيب عرصب ناكف

 أ لك هعلو ةرثك نم ارفمج باصأف هنع ثرحلا نب دخأن ع نيسللا نب يسع نع هترك ذ يذلا

 روصنملا هيلع نزل تام ى> تارم مويلا ىف عرمصل ناكذ عرص نيا نم ايدك د 37 ىلا

 سايانب عيطم لوق يندشنا عمي رال لاق هربق هيلع ىوسو نفد اءاف هتزان عم يشمو ًاديدش انزح
 هدشناف نب ىح ةس ص ف

 حفسلا فراوذلا عومدالو *# حرقلا ىلقل اوكبا لحي

 2 ار مل راد ةال ١ نسعواطت داو اوحار

 حدملل سما ناك نمو موكا ةلءاكلا ندحم نم رخاب

 نعزاز .هلا نع اضيا يمحع هب (ينرضحا در هعمل اد 0 ىقلا اذه بحاضص لاقو روصاملا كف لاق

 ىنادح لاق لس رسأ نب بوقع ىنثدح لاقرا“ نب هللأ دنع نبدا (يرح اك دفا يف ءادملا

 دقةي راح ىلا رظنف داع راب سابا نبعيطم ر م لوه ةشئاع نبأ تعمس لاق يعبرلا ماشه نب ةريغملا

 ىلااملار ظل فوق | الآف نعفرب فئاصو ا مااوحو انسح سمشلا ا ماك ةفاصرلا رصق ن م تدحرذ

 لوس وهو هعم ناك ل>ر ىلا تفتلامأ هنع تباغ نأ

 ناسحلا ل_يئا_لك * هفاصرلانم نحرخامل

 ناتفلا لد> يف سدع *« لازفلاك رو>١ نةفحي

 ينامالا نيب اهسشنو # ةرم_> ىأت نءظن

 يناعملا نه ففطالاو * ليامثاا كلل”ىلع ىو

 : نائقلاو يناوغلا نيب #* ىتباص رح لوطاب .

 ةبون نب نع ديس ينا نب هللا دع يد لاق هيوره٠ نبا انثدح لاق ىلع نب نسحا (ينرب>ا»

 ينوكسلا لضفلا نب دمج لاق لاق هيبأ نع دايز نب روصنم دلو ضع يف ددمح لاق دم ن اص

 0006-5 هدب ار املف هل | 6 ببلا وهو ور# نب ماشه ىلا سابا نب عيطم لخد

 اهل لاَقث تكب لي>رلا

 !ولقلا ن مود د اكاظ يبق عمدلبت ز زح دق ى ا
 ل يتاحر ْق مذ ىف ناآلا عطش نا 40000

 1 يت 0 كلام بير # ينع عفادب 3 هللا ىعف

 ىلاعملا وذ هؤاشإ يش سبل 2 يعداف ةنلع زيزع
 0 1 ل ناد هلال ةضق ىف دانا ب 9 ا
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 ريذسا اهكينع سانلا يف عاش دق * :ىلب لاقت ال تلق قفأ لاق ٠

 ردع مهدنع هيف ىل سيل #* امن ىارذتعاف عاش دق تاق

 ره ا احلا وه مك 8 يفتي .س 0

 اور قال .يل لاقو * .ىنأ دقمبل لقوميلا 0
 ٠ رزالا ل- قف وزعت كرتلك * ه.:نودنتؤي ف يدحو قدعَأ

 ريعلا يبأ نع تت 3 ينأ نبا ينثدح لاق هيوره. نبا اند لاق نسما (نتوي

 امط لاق ناثدع اهو واج 0 دانا ني يح لم نعانا ئ عيطم 5 3 ن:دح لاق ىمشاحلا

 قراولا نسا نب ىسيع (ىنئدح) اهتافذقتف. ةنصحم ضرالايفوأ:لاق تانسحلا فذق ينال املأ مف

 نر ء هيورم٠ نبا نءىلع نب نسحلا هشدحو تايزا'ا ب ِكللا دنع ن دع نر < ينثد> لاق

 قايكلا كفيلا شالا ند نسما يح ا كان روم ند ينثدح لاق تايزاا:كللا ديع نب دمت

 سانلا راضحاب صحف كلذ ىف هباع ضرتعي زةم> هنا 07 ىدوحال ةعببلا ديرب ناك روصتملا نا

 عيطم مهفو هلئاضفو يدهملا فدو يف ت رثك اف ءارمدلا تلاقو !وملكبتف ءا طخخا تماقو اور دل

 || نالفاندح نيئمؤملا ريما روطصنملل لاق ءارهشلاىف هداشناو .طخلايف همالك نم ٠ غرفاماف سايا نبا

 الدع اهألمب انريغ نم همأو ةللادبع نب دم انم ىدهملا لاق لسو هيلع هللا لص ى يلا نأ نالف نع
 كدشنا هل لاقف سايعلا ىلع لبقأ مث كلذ ىلعدوش, هلوذعأ بع نب شاملا اذهؤ ارو كل

 ىخضذشااملو لاق يدهحال ةعسلاب 00 روصنملا سمأف روصاملا نم ةفاخم ع لاقذ اذه تدعس لع هللا

 || لجو نع هللا ىلع بذكذا قيدنزلا اذه من اذا ل 000 ع ن ساما نكو رللا

 ١ ىلع رضح ن لك افو> هل تدهثف هبذك ىلع يندهشت-ا ىح 0-0 هناع هللا ىلد هلوسرو

 ! هان هدرطو هفان همدخ هيا 0 عي ناكو ردعج ينأ نب رفع ريحا غابو بذاك ينأب

 : لاقمأ 0 جرخاف دمحل ةعببلا هيلع تقش وهظان اذه عيطم لوق هغاب اماف انام رفعج ناكو لاق

 اني ادم لآق نيسكلا نب يسع( ىف ربخأ) رح ل ع ماقلااذهف يدها ود دم ا ناك نا

 هركفهيداحو د ومنا يأ نب رفمج مدي سايأ نب عيبطم ناك لاق ينئادملا ن ا 9

 8 دسش ناىعتسم نع هل لاقو عيطم اعدق هش نأ يو سان اي هب رهش ال كلذ رفمح ونأ

 1 الإ ينم عمسيام هللاو اذه ىف ن 555 5 ن0 للاب كذيعأ لاقذ كتقدنز هماعتو نع ا

 ١ عيطم ىأر امل اف ه رغيو هرضيامالا كنم عمس الو كلذ 0 لاقف هلو هنيزو هل هاعواذاام |

 : يأو لاق نم اذ تنأ لاق كقدصأ يح 0 نه نيئمؤملا ريسااي مؤ هل لاق هلم ىف هد 1

 اا هنأ معزي لاق ”ىدي 0 و لاق لالخلاو 0 اغا 5 ةياه و هيف حاصتسد

 0 .هنوداعإو هنورغي مهو اماع متاز ءلا باص عجو طخ يف دمى وهو نط

 قا لاقل وقتام ىردتأ كلب و ةذ ناعاالورفك الو لزه الو دح نم كلذ ريغل للضف |

 تهاع ىافعلعت الو ١ اذه نع هليزت نا دهحاوهت ىلادع هل لاقف كلذ نع ليف هللاو

 تا ! 17 2377715257

 ١ نب عييطم ناك لاق ةشئاعنب | نع يناركلا يندح لاق يمع(ىنربأ ) هنع هتلازا يفدهت< اح كلذب
 لا 01 00 0 11 11 62 5 اة 132 قت هت 1 5 1-6 7522705 71569217 حم ا ل ب وع طا ساو 0: هكااشساهاالا>

 ( شع: ا ب ناعالا د55



 (مخ:)

 | ىحيلاق رثك و 0 و نايتاعتي البقأف اهلا الخدف تنأحلصملا سلو انني حلمت
 عيطم اهل لاقف كتمان هللا تكسأ كتكيام ع

 كاضريف هفنل انهم ل * از امو هاع ةلتعم تن أ

 عيبطم هل شهو عمسام ىحي بجأف
 كادف ةادغلا يشف تاعح * سايا ناىلهاوو هيعدف

 | عيطمو ةيازلا نبااي كب تئح اذهلا لوقيو هسار اهب دل لاز اق تيبلايف ةداسوب هلا ىحي ماقف

 فافخلا ىلعني نسحلا ( ينادح ) ردس دقو هكرتمث اممم كحضت ةءراملاو ىحي لم تح ثوب

 درع دام ضيم لاق ىناح رولا رم نب دمحم ىنثدح لاق هيوره# نب مساقلا نب دمع انثدح لاق

 دامح هيلا ب 0 هب ةصاخ ناكو سايإ نب عيطم الإ امج هؤاقدصا هداعف

 ضيرملا ةندص ىف هللا باو * وحرب ناك نم يتدايع كافك
 سرقلا نوددص هالوك © انتل يذلا "كلا تدع نان
 ضويبلا نم نينطلا ةلزيك © ىدتع كتم.ءواتلا لوط نكي

 ' مدقف رفس ن 0 سر نع قاع نع ىهزالا نا ندب < ( ينربخأ ١)

 اند رع عم جور أ ىلع در < ناكو يداولا ةيبظ هتّقادصب در# دامحو وه عمتجاف بئاغرلاب

 بتع نوبرمشي اوساح املف 00 فئارط نه هتءحاص يطعأ دق عرطم ناك ةرعه لا سايعلا |

 كانفا ىدارا
 ريدف ريس ال نأىلع يلرو # ريسيس َةودَع يلياخ نظأ

 عطمراب هس 1 ىذا نم تعرف اه

 اوراسو مم“ لح نم 0 ان معمار رق يونلا اذإ ! يلابأام

 اهءحتشي داهحو كدعضي م.يطم لعجف

 وه

 تس مك

 ريدق ريسال نا ىلع ينرو # راس ةود 6 نا

 ريرسو هيب يف نفك © نكي واح يس 0

 نامي نأ امهذو رصنيلا يرحم 00 هاربا نيتيدلا نيذه يف ىنغ

 نب مهار ١. ينند > لاق هورس ا لل( تنخر لس سولاب لمر فيق> ميدق

 يف هساعف ديعس نإ رمت هل لاش قيدص سايأ نب عطا ناك لاق يناحرخلا ر مع كا 6-5 نع ربدملا

 ا نولوقيو كنوكشب كماوق نادل لاقو اهب رهتشا ىت> اهاوهب عييطم ناك ةنونكم اهل لاقي ةنيق سمأ
 كلوش عسيطم ًاشنأف اهلجأ ْن ٠ راعلاو بعل | مهةخل دقو ةارملا 2 كعمن كنت رهشإ م عدعطش ١» كنا

 ظ , ا ريع يف موالاو ص 0 ىبدبح قف قع دق
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 :.ب- هشطا ةحافتلاو فلا بجلال نع شح ع دامج اي ا

 أ لاتف.. هم دنا دفع كاتماص: غابام لاو نع هل تلاَقف ةينا زاا نبااي املعف لأقو ا

 تلاقو ههحو ف تقضرو سَ تّقشف اهزوانو هتروانو اما ا زاا هل تلاقف ةماز اي اط ّ

 اة را نبأأي كالقأ مأ ىل لاقو ءالب ل وأ دقو انحرذو ةيناز الا اذه لثم عدتو كقداصت ام

 ا اهكأ ىلا ينوكشيو ينيسيو نوح لعجو هباو-نع تكسماف-ىناحم ىلع دسفتس كنا

 | ظ نايبأ هيف. تلقف.هإبإو انعدو تلف

 يدارلا دسالات اذو# ىداولا بلك الا : ---

 يدانلاو ىحل !نيزو 7 زادلاو رصملا ني زو

 .يدابلاميملاتاذو * بذعلامسملاتاذو 8

 >7 داج هل> نم نه *: رحتست هللاباعأ #

 +: . تدار نك يدم نمد ل لع روت تاوشل

 دانا -كفححالاو ع نم الو كام دلو

 ئدارد> ليحيقبو #١ هلل قلاو يلو

 ذارفا قالا نع *# نسحلاب تيس دقف

 .دازلابك تم ىدوش .# مح دق لا اَدَعَو ش

 انقر انباححأ دعاف لاك لكو ىداولا مكمل تانن الا هده نه نماثلاو عباس |او يقاثاو لوالا يف

 ا رقو اهار املف مويلا كلذمهلا لخدأ مف نأ تبحر و» ةنطلا فاق رقاب اف تايبالا اويتكف

 3 م أي. ىنغف يداولا. م كح اهذخاو لاق "ىلع هوكدغاسو ةينازلا نبا اهلعف انزلا دالو َ مه لاق

 يتح "ىلع - اق قاناف تمد هدب تينغ مث اف. ينغ الإ راكم الو ناحط الو ءاق 5

 | ىتلتقر ا .* داح ةلخ نم نييحتست هللا امل دج خا كر ه ىتح راما كليو هساؤلا نيا

 ءغاؤاحاغ هفساو هيف اهعا رآ ءوسودل اهز# مد مهلا تلقلاق ةعامشلا ىقح ينتاكام للاونلا كلتق

1 

 ع

 ١ ةهدص عيطا تناكو يح 5 كر كب ا مم 5 ُ هلت تلق ص 2-0 طم د ةعاسأ ينتشش اهم

 ايلا تررتافا اط ةمق تورطت تدار + ملف ايف 5 طم لاق ىخأ هيمستاو 2 هم 00

ْ 
 ءانغلا يف يتيحاص تذجأ مب تكحضف.داح يم يذلا 0 اهنق سعو ابا ريشو ”اماعط .انل حلصت نأ يف

 اهالاقف # دامح ةلذتم ند ني.يحت يآ ةهللاب ام # تدع تو ناكيف .هّفرعو هعضوع تملع دقو

 ' لمحو تاخدف تنءاقمت ةعاس قيحاص هتعاشو ة ازا نب اييئازاي رفا يللاَقف ىلع لبقأو ةسازاي |

 0 انزع هقلغأو تل يول اق ا 6 يتاستل اتيصابفا كن قاد تاقذ ىلع :ظرغتي

 سلما هيج دف نأ ءذارأ اقف اذه تقكو تلاقخ هنلظ نالطب لع قالطلا هل تفلك هني

 | يدع .لاق غيكو فل نع تك 5- انقرضتاو ٍلهف :هيلاو: دق تااقف ن ساحل كلذ دف

 , هباحأنملجر نع د 10 قحاب داخ يندد لاق تايزاا الملا دنع نب دم نب نوره:

 ! هضاقم اهسو ىنيب ناف قةيدص م ةنال ىلا انب_قاطإ 1 سريا نب عيرطلا راح دايز نب ىذ لاق لاق



 -د3--##2 ب با0ا0اااا11 ألا

 ةقدم لاب. نومرب أعم و كلك الو لامع ةهيحاص ىلع مهدحأ رثأ و امس الو نوكفرتش 33 نوهدانتي

 عطعتأ ةهتموحو هام ءيلف ولاد نب ىللع.ىنثدح لاق رام نب هللا د..ع ين دج «( ينثدع )

 - يي 3 8 0 نه م سمعان اك و 0 0 هر 0 سايآن با

 0 5 قد ء يقفوا لآق هناق راقالو دا ةرامجحو ا د 1 ؟ ناهس نيل

 تاليةس ًارلعسقاو مالعواموب ةيواعم ن , هللا دلع ىلع نسانأ 2 طم لخدلاف تم نب ديزين ا

 هع د أ تذب ىذلا الغلا ناكولاق ة ةيسابع تادلا اع[ ادم تقولا كلذ نأ لو ليد عه
 َن

 ةبواعم نب | ماكي ل_ءحو بها هلةع 0 3 عبياعم ر اهناءلف رظانلا نيع قورب ةروصلا

 لاو جاحايو

 جرف ىعيوطا 00 قدا: # هل 5 أ امو يبا

 لاق ىسع همح نع هدأ ” كبح لاق 1 6 0 لاق أ ديمع نب دعا (نزحأد

 ع اذع.ث ناكو هيبا م ا.ىلفون لا ىدنعلا نالبعو ساق هل لاش ةطرش تحاص ةيواعم ينال ناك

 ال رخو ةعوابف نبا هللا رظنف امون لقأف هلقآلا يأ قب مل سع ء اذان اكو هللا ٠ نمؤيال ايرهد

 ٠ لاق. سايا نب عيطمو ةزح نبا

 0 0 * ايش عنقي ناو اسف نأ 38

 . :لاقذ ةرامع ازا

 هطقس يف دع ريشع نباو * .اهثمو ارظنم نيععس نإ :

 لاقف زجأ لاقف عيطم ىلع لقأف
 هط رش 0 تلال ود قلل هن ا هلو

 0 3 هل اولاقوهلعفف ىلع وما هموق هءاع:لذدف انوبأم يف نعد ىف عبيط ناكو قو لا لاق

 اوعدمل م أ وبرج كاف ا 2 تر ولف ةرذقلا ةفحافلا هذ ئعرت كريشو كددوشو كقرشو

 00226 قرحأ) هباان :ايقتا امو كرذعو كلف للا حق ا ولقو هنعاوفرصناف نيقداص منك نا

 يناوزلل كلما دع وبأ ينربخأ لاق ديدح نب رز را قدح نع دامح انك لاق الل ىا

 ةفورءملا هو قيدص ةش ذل كيررأ 5 كلل هد رحت دامح ىل لاق لاق سايأ نب عربطم ىنثدح لاق

 هللاو ال تاقف ىلع امن ا رغنلا فلا ,.ع.تثيختو امع تدمق نا كانا لاق عن تلق يداولا ةمظب

 لاق كئحرخآل تاقامت تالا ماكتأال لاو لاقو ىل ىضف كنر 0 كوخي همكم لكنا

 700 ل فرطأ لع ياا رسولنا عحا ام يف عنداف هر كنا لإ تولاح 1

 ينتظحافاليلق تنكسف ةيناز ا نإب اين كسا لاقف ىلا ن نطفو ع.زلا ينذخأ اهتأر اءاف محو 0

 ١ ءلق-درق -تسا يك ا نم :هتعلص 2 00 نع هتيسخاق عضوو بضذك لا هك مظأو

 تاقف اعضوم مالكا تددحو اهءضو



 ( ابا

 لاقكلاذ ملو تلق هنع ينلاست نا درتال لاقفهنع سايا نب عيطم بحضب ناك ةفوكلا لها نم الجر

 كحيضف هترحصب تفىعاذاو كقاش كنعباغ اذاو كلم ريضح اذا ناك ل>ر نع يايإ كلاؤس امو

 ور نبهللا دبع ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمم ينثدح لاف فافلا ىلع نب نسحلا (يف را

 نب مها ربأ ينثدح لاق عب رلاسايعلانب هللا دع نع ريج نب د# نع دمحنب اص ةيون وبا ينثدح لاق

 ثيدح مالغوهوةليل تاذ ديزي نب ديلولا ينغ هنا يداولا مكح رك ذىحينب رفءج ىل لاق لاقيدهملا

 لاقت
 نايف !(ينرو ا نارا اجيال
 نار ايل نبل ف نيل ا رااخو
 ناس انما هك تقم اذا

 0 5 # تناك تادع دق

 ىل لاقف يتوص ل تح هتدعأف ىتاحم كتيدف دعأ لاقو يلا هسلحم نع فز يتح برطق
 كتيدف وع نمو لاقف كتمدخ ءاض رآ نينمؤأا ريما كل دنع تلقخ اذه لو ا

 لش ديربلا ىلع هيلا لمح نأ م اف ةفوكلا تاق هلحم نب و لاقف ينانكلا سايا نب | عيطم تاّقث

 دي ىفو هيدب ناد فقاو سابإ نبا عييطمو هيلا تا> دف ىنءاح دق هلوسرب الا اموي رعشأ اق هيلا

 لاق م هي * هيلع برمثف هايا هتيئفف يداواب توصلا كلذ نغ هل لاقف هب برع# بهذ نم ساط ديلولا

 د.اولا همضق هلم ادق ين“ ٠ ندا هل لاقف نيم ؤملا رمأ امل كديع لاق رعشلا اذه لوس نم عيرطل

 سلاجما تورم سلاح قَد ءاندا مب هيدي نيب ضرالاو هل>ر عيطم لقو هينيع نيبو هأف لبقو

 ىرخ يف قاطم جزره توصلا اذه نحل توصلااذزه لعمايالا يللا و اعوم 3 حيبطصاقةمويم م هب ث هبل

 0 5 مو ةياورلا هذه ريغ ىلع ةعامج ديلولا عم اذه هريخن يي ”د> دقو كلتا د

 ا نع يلفوتلا ديت نب ىلع اند لاق رام نب هللا دبع نإ دا هب ( ينثدح ) عيطم روضح

 00 انندج الك زالا وأ نب درب ندر يبي نب نيسحلا قرا يداولا مكح نع ينفاب لاق
 ديز.نب ديلولا ىلع تدفو لاق يداولا مكح نع همأ نع يملا يي نب د ينثدح لاق قدعسا نبا

 سك هيدي نيبو ضو ددع هدو ىو ةعارد 0 را> ىلع بكاو 530 جر نينغملا عم

 مهرغم أ ذئموب انأو تءفدنافبرطي لف ءونغف يمءامو ىلعام هلف ينب رطأف يانغ نملاقف راند فلأهيف
 هتاف انس

 نا اهو ل .ناولا اا
 ناريح هلرسل # ديرف امطاخو

 ناس  انعاك - تكذب تفمادا

 با.ثلإ نم هيلع ادع هلوسر ىلا جرخ نأ ث دلي ملف لخد من صهو1او لاملا نم هعم امب هيلا يصرف

 نب هللا ديع انثدح. لاق ةيورهه نبا انثدح لاق لع ندا( وعلا ( تحن ناك يذلا“ رامخاو

 بابحلانب ةبلاوو عفقملانباو يئثراحلا دايز نب ىحيو سايا نب عيطم ناك لاق ةبوت نبا نع دعس ينأ
 1 رد جب رج ل و وم ص جو 2 جس 2 صج



 3 ( الفذ )
 زةض ض2 يب يب تتسرب

 | ابا نأ سارف نب لي> ارش نع اع يمع سارف وباو يرمعلا ىتثدح لاق سارف نب ميلا نب دمحأ ظ

 ريب زلا نبا نيب وهيب تناك ىعاشلا سايانب عيطم دج وهو لاق لفوننب يملس همسأو ىناثكلا ةعرؤ

 هرصبب ريد زلا نبأ هامرف الجو هئمناكو سانلا بطي ريب زلا نباوىماس ل> دف ةضرإة م ىلب, نا لبق ْ

 ىماسىل عدافدجسملانم اذكو اذك عضومىلإ ضمالاقفايسر > اعددحملا نمفرصنا املف سلخ تح ظ

 نةرمحلا ىقلا نكلودت 2 ا تان !عابم رلا نبا4لاتف هب ءاناف ىضق لف ون ىلا

 رظنإ ضاعاي انهاهل كنإ لاق اذ يمس الإ كنسو ينس غابي مل ادحانإ لاق خيذلا اهيا ابا لاق رخص

 هللا مباوةلسفلا ةمالا هب قطنت اب كييف ىلع قطن ناطيشلا نا برعلا ثد<نا هللاب كذيعا لاق هما

 0000- لاق لعن ننحلا (ينرحل) كلادك هنت هن دق الإ اذحا نحل لع هذي راداد انْيَخ ام

 دفودق ناكو أسعاش سابا نب عييطموبا لسم نبسايا ناك لاق هيبا نع ىلفونلا ناولس نب دم نبا

 هيف لاقف ناسارخي رايس نب رصن يلإ
 امر مث امرخم اهنم تزواجو * تلبقاناسار خ نم ىللاعن ام اذإ

 املس كركشل يناعجافتئش ناف * هنرشنو ىنتيوا يذلا تركذ

 يدعنب ةناش ن ردع نر>ءء-ن هورلعن ةيواعم تب لفون نبيماس هناق اذهةعرق ىنأ بدسأ اماف |

 سعال لوش هشو اداود لفون نب ىملس ناكو ىنئادملا كلذ د 2 د.عنب رك لردلا نبا ا

 لئون ن يماس ودل 11 2 21 اوسلو .ماوقأ هكون

 7 هرامخاو سابا َن 2 م بس ةقامس 5 0 2 20-

 00 و كلت يف ءار لا ل وع نم_ىسدلو ةسابعلاو ةنومالا نيتلودلا يعرض نم * عاش وه 1
 ه0 اوك ىلا ايف 59 و ةقديزلاب هّميد 2 8 انح 0 ردانلا حي م مرا 6 2 ءاح ا د

 تاويوفسولا 0 ا كلملا كل 3 1 1 نبذل 00 ع ه 00 0 5 0

 ل ةدلعلا 0 هو كاملا كيع نديزب نإ هد 00 ناكو هنأ نع 0 ْن ء

 رفوخ يبا 0 لة سايلا عمو 6 5 مم 1 لك 2 ا مهراق و مولامو 0 ظ

 ىلعنب ناملس ىلع هدوكول ةءاكح الا 0 مهم 1 | هل 0 اموت ا يي ف4عمد ناكف روص٠ :لا

 كورس نإ يق ادح لاقدر نبنسملا ي ريغ ) ينادح) مايالا كالت َّق ا ه.سحاو المع هألو هناو ْ

 فرظأ طق رأ+ ةفوكلا لهأ نم خيشانياع ةرصبلل مدق لاق هبا نع يبتعلا نع يردعلاب نع ىئاركلا |
 ءافرطو ةيوارلا د داهحو دايز نإ ىو ننابأ نا عيطم نع ينئدحم ناكو هنم أ 100- نحو 8 |

 نا عيا نع ين'دحن ناك ام م نحب ا نع د نكي مف مهثر طو 0 1 نم داق ١ ةفوكلا

 ىأو تلق لاق اهظع ءالب هنمتيقلل ةمار واطإ وب لاقف ًاحطم ىرأتنا ىعااز 1 اقف سايا

 ع :داالادحاهحصيالو ه[ .ه ر اذا ل قاعلا 4ع ريصا الحر 1 تاكد 3 هأر | لدحر ند هاقلا ءالاب |

 تاأس لاق بدبح نب د# نع يركسلا ديعس وبا انثدح ل حالا ناملس نب ىلع يارا هن
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 اناتع تلطا هةلف اند_:ءام #* يملعتل باّتعلا تل واح تك

 ايلا كنوذ كبرض كيفكي «. هناق-- دام ' كلذ ناك -وأ

 ابايضو ةيخط.كريغ هحوبو # نيبرون قرش كهحوب يزاو

 َناَمْرلا اذه بر نم ىلاسراو: © َناَوأَح - يالي ١> قاد
 نا لك و فال إلا نب قوس لز مهيب نا .املعاو

 ناقرتفتف 5 قاب 0 0-2 نأ 5 5

 يناكبأ م اءكح ابأ ةق * رفلا أ انقذ ولا :يرمعاو
 نالخلاو بانحالا قارف ن٠ © يلايلا فورص هب ىنتمر: 5

 ياك وو 0 ىداولا مكحل ءانغلاو نمايا نب عيطمل ر رعشلا |

 4 هدو نحل نا عيطم ر رابخا 226-

 : نا ا دنع نأ 0 نب ليدلا يف 0 هنأ راك ويسري رلا رك 5 ينانكلا 5 ن١ د و

 ا ناوذا تلو ليدلاو ركب نا قيل ََىا 3 4ك 1 نإ 0 م ىلدوملا قحدار 0 254 ةناك أ

 1 00 0 ئ اجامل نبدا رثنا هللا لك ع 1 دعس تنبه 2 0 3 3 اوبال

 ا / 0 000 هح راخ م 1 نع :عرسأ ل لاق لدملا 3 .برضل 5 ىو 6 7

 )ا لب ,دلا تدلون كار م ناكل م 0 0 امدالو ند :صاخ داكب ال هنأ 0 لاو و ىَد ترعلا 1

 هع ند كح را 7 0 كالام 10 ةرضاغو ا ةأمم دنع 00 برا و كيلا

 | نيورمت نإ دعح س نبأ يِ تن'كدو ع ةحراخو مك نإ 0 00 ماو 2 سس د سم حس يم جس

 أ ناكب 1 نأ اهات ةع رم 01 عع نوب ١امسلا ) لاق ١ قاطصا وأ وهواتقي هد نهب دن راح نب ة ةعيبر

 ميد َنَع اها نا اهم لإ - ةأهةلط اهحاوزا صعب نإ اوعزو ح 04 هل لوقتف رطخ اهل لوَدذ اهأي

 ا يناحسي هارتفاهيف كش ال ىل نطاخ اذهءاهج 2 تاق هتنك أ ءاف نكتار اه.ةاقءاهيح ىلإ

 7 ديا

 2 هر م عم

 ع

1 

 قالا يار قاتل "ام عمياعم بدأ تددحو يف معا الو اسيا ١, لعحف (1) ىزيعب ! 0

 لعأَف 0 هدد 1 000 9 عسب ءطم دج ولتك ١! ةعرق ايا- نار هيوأر ناف ه 20 انا عي ظ 2

 0 55 3 ل طاخلا اهي 30 ظفاو 0 'ك

 - ها سس 0 ا: جدل 3 2 ا 22 2



096 

 000000000 ا 0222 لش اكو حادحلا لق
 ىماس ىلإ قاف كلهال :# يس ىننا لئانأ

 يفوأ نبقر ارو .ةءالاملا 3 ا ةيواعم ن 0 تأ رفلا تا هك ع دله 2 أو يمدد لاق. 8

 يسع لاق اهنذبإ ياش ةءالملاب قدزرفلا بدش دقو نيباتلا :ن ا مف اع ناكو هيشر ا 1

 3 لاقامركذ دف هلك 0 اماق ةلئانريغ امدحو م وأهغ: تاش ةأرما 5 معا ال لاق ماللس نبدمخ يف :ةرش ١

 قدزرفاالوشإ امو. رقعلا 6 6 لتقف اهخوزت 53 1 0 كد رع. ل ناق 1 امو 2كم 4 ل

 لكان ريغ ىلع ءاللشأ نيكبو 0 نما كامو جئاطاذإ

 :....ن .٠ ليازملا بابشلا ناعير 00 نهال دلل تحب تلاط مف

 0 : ا 1 عا

 | 59 ةعاو ليالا يداهم ركاذإ » ةر وا تفدح ن هه ةءاللملل َ

 لاق هللا دع نب نمار لا كيع ىنندح لاق راكب كب بر ئنادح لاق ءالعلا ينأ نب يم را 00 ( :

 نسا اذه عيبا هلت !اةو - نوبس هعم 01 تيقاقَو 0 صعلإ يل ةءالملا تنذب 1 ع ثحر

 كلت اه راحتنا 221 حقا ت تلاقو هايادتلوان مث َّ هيفام ىلإ لا رظنف | 2 حتفف هاكر ٌت تلق م لاق لاَقف ٍ

 تاذتاراثلاب )ان ىداتش ع تان ويت ناعدف اهءر ود اسد اش املف هانإ هتلوات مث هيفام ٌ

 ىأذ ريح 3 تاوذ هل لاش الحر ناف ةيلهأ الا ينيب ىلا تاذ خصام ىنعإ ريد زلا لاق نيح كلا

 رح لإ يل 2 كاف م لا رظنف نايم :| 01 هل تت 50 َى يقرأ لاف نيس ام ع اهعم ة 7 د ا

 تبرضف نمبسلإت هذين أن مافو> عانتمالا ىلع رد الفاملع 0 ديل غش اماف اهملادعفد مث هتحتفف "1

 ْن 5 هلع م اذه نا ةءالملا ا 5 تداز ف نيحتاا تبأو ند لع كلدد 6-2000 ا

 00 هتاعف اع لاحرلا نم ن 3 ءاسفبل ترا: أوما واه ريع 3 ما لدحر لأ هلعشإ 0-2 ِء - 3

 مهريعو ماللس نإ دم و يبيسملا ريبزلا ءىلدوملا قدا ن نإ ا انئدح لاق مي طا نب اص 0 ل ١

 ةب راجل ت تلاَقف مهدشنب ةعامج هلوخو 14 هءدر فأن < تيقل ةدارز تا - ءالملا 3 هلاحر ند :

 لسو ىلع مدي ذأ يرحأ ىلإ هلو دا 0 000 نر مع تااق اذه 0 هماطا :

 قداح زامو نيك نأ اع هنم تدصر امل لصاويب 0 م ضعك ع و ةقاوامأ ا الو عرا هلّوقل الو 1

 اع 2 كلذ م غلب نوما ل 1 انام ند ,» ةمدل هللا و ل 3 رقأ 3 0 اهأ ءا ءاسن 05

 11 144015: الل 2 3 - لاقف هتاسأرو | اهلارف

 أن 5 0 0 11 لا د3 انا 0 لزانملا

 اا تانّوعللا تاكا 2-7 دع اهءساو رج اكلم ن ي أ 5 ا

 2 أبان صنا ءلأ تك امقو د أه 42# حاب لأ هةويصمعم لوبذو

0 

 انات ف | 00 بتا.و 8 * هَل وهام 2. يم اهرا دقإو

 اياوح نمسا راما دنع 00 جيم ةانهج ل تلاف كلا واد

 6 .اياوب ءاأليإ ذّرا نإ دعو هريغب قيدصلا عاب ىلا اذه »+

 0 را 2001 2007

 ؟ نو ب

1 



 ( ضاق )

 دئاز:ريدغ صقأن مآ نناتنأو 8 قا ريش اذ ١1

 دلاخو ليوطلا نامعو ورمعل # هلك ورماي كنم ي وبصأ تءدهو

 لاق ةديبع نع ىلا ن ع ادامد نابت غوبا انثدح لاق ىعاز 0 0 مشاه ( ىنريخأ )

 كوع امنأو ىف لما موب شبيرف ىلتف لأ مكحلا نب نمرلا دبع ر اغن

 برملا راي نم هيف ذ ىلع # برش عمدب يدوج نيعايأ

 بلع شيرف 6 ىا هو سوفنلا نيد ريغ مث رضامو

 اذكم لهأ نم جنش نع قئاذملا يتب لاق ةيشنإ رمح اصدح لاق نوي لسا
 ياس اذه لاقف ءارث فيك هللاةف سرفدهب رف هلي مكحلان ب نمحرلا دبع ىلع ةيواعم ضرع لاق

 دق ةيواعم هللاقف ميزه سشحا اذهو لاذ رخاهب ىم مْ ةلالع وذ اذه لاقف رخا هيلع ضع من

 ىف ىثاحتلا لوب تضم امنا تدراام تدلع

 ناود حامرلاو ميزه شجا # ةلالع وذعباس برح نباىجنو
 نالسنلا ىلع قاب ي ةغلا دسك © اسألا جنش ي وشلا ليعاظشلا ملس

 نمرلا دنعدل لاقووةيواعم هللا 0 ناوي هاخا نحرلادبع يف جاف دلب ىف ا الف ينعجرخا

 لوق» ًامنأف كسفن كلمع اذه 00 هل لاقف ماضنو لذتسا قم يح

 حياسدرحا فرطلااذهت قا دا كد ان ايدل ةقاقنا رع

 د انما كيلع ايبت يتمىتحو 3 ةلذ فرطلا عفرنال يتم ين

 هئلاو اها ماعلا يلا لاب فافختسالا اذ ه قم تح ناوصم هل لاف ةيواعم ىلع ناورم لخدف

 دقل لي ةيواعم كحضف لحالا ن هىبب املقلو انيف هلاو مو هيلع هللا يل< ي لآ لوق 5 كنا

 باوصلاب مل اءأ هللاو كلما دبع ااي هنع كل توفع

 تلوم
 اينتجا هتينح امو كاوه يوهي #* لحر يف نيضقنام لئانل الوق

 ايهذ ةيئقام اذا شعل اف » , 0 دنعباقلاو يدسج يعم يدع

 هيفو قحسأ نع يطسولاى ريف رتولا قالطاب لوأ ليقن لداعل ءانغلاو يدخلان ةدقَسا رعقلا

 هنع لمر فيفخ ا اطو زيسملا نبا نع 9 لوأ لقت ببر رمل

 ا ةيمسلو ةةعسم دا قع

 امدقتمهمسأ يهم دقو هر ةص ينأ نب بايملا أ 0 رص يبأ نب ةريغملا 0 ىرخبلا نإ ةدعسم وه

 يديسالادب زب نيرمع تنبت قدا ور هشلا اذهو |امريغو ةن بعينأ نباو يالا دهم نب ديزي بسن يف

 ليعمسأ نب ! ىسلع يندد 0 لاه او :ا دقن مشاه فلدوب أك كلذ يف هرب نوح زاعاوب ناكو

 نب رم تس ةلكاتس 1 تاتا 00 ينأ نب نب ةريغملا نب ىرتخملا نب 7 نك لاق يذحقلا ن ءةئب

 نم قازغلا طش لع ناكواف رش 00 5 ناكو مت نب ورم نب ديسأ ىف نرد يدي الادب

  230١رضع أ يالا © 8



 ( وز

 نابآالا دلو نم ل ليفلا محرك © دايز ند كح نأ دهخأف

 ناد ريغ ةيمس ند زدعدو ان د تبدو 1 ده ثأَو

 :كسع جر دايز ه4نع يكرب ىد ندر دع 0 ىكر,ال نأ ل برد 0 ةبواعم كلذ خايف |

 لئاقلا تبا نم رلا ديعأي هبإ هل لاق هءاع لذد اءاف دايز ىلا نم لا

 ناحبلا لخرلا م ةادلغم #* ارح نب ةيوأعم غابا الا :

 ظ او 1 تلقا ازكعام: ريمالا انااا لاك

 ناحبلا لحرلان م ةلغاقم # ادايز ىنع ايم ند الا

 نامحلا 1 ىماعلايفآ * يصق ينب مرق مرقلانب|ن*
 نارقلاو فاحاةاروتلابو # ىلصملاو كه برب تفاح

 ناب طسو ل 0 5 2 2 لا اء دار تال
 نال هم هلآ ل 2 اذ تحرتو ةرق ترس
 نامز ءا| | 6 ف هللا دلوع + و ةّشهوذ> اهلتاقو دع

 قئارتام بيغ يردأ اف « قش ءاوهالاوكارأ كاذك
 كارلا ت تلق 1 1ك لاق .انكلاب هيلع لحد ملف ةيواع ىلا كالديدمل "ى و دايز هينع يضرف |

 لوقت ث.ح 1 هل تاقامل هللاو ليحأام ذا هللا حبق ل 3 مست هدشنأف

 هيلع كتءبدخ ةراخ ةعد2 كت و كود لوقلا ند رش # ب 0 ْق ةدايز تأ . #0

 ىبا طر ةيواعم ع يس لاق ة هيش 0 0 51 لاق ىرفردلا زيزملا ىيع نإ دما ) 2 0

 هيا نبا هناكم هحوف ىنتسأاو صكنف رحباا ةازنغ ىلع ىصاعلا ىلا نب مكملا نب ثيرحا نافع

 مكحلا نإ نمح لا ك.ع لاَ هؤالب ندس>و ىلباو يضف باش ذئ.وب وهو ناو 0 كلملا 3 ع

 ثرالا هيخال

 تاروثلا نه نيتيصخلا بيرق + 0 كيا ذا ل

 باّو_د وأ ةرعدب ثوغربل 3ع انانحصحح تقل ل كياك

 تاشلا لرتقم ندا ثردح 2# ةهنع تحد ذا وزغلا كافك

 باحا عاقنم دنع كتلو هن الدلذ تم هذ ةض 3 كح ف

 نح رلا دنع مطل لاق ةديبع يلأ نع متاح وأ ا لاف كي رد كب نيا نب دلّ ( ىربخا 0

 لع 0 0 كاف ةنسدملا لهل لاو ل دكمول ناورصم هوذاو طاح 4ع :دملا لهال ىلوم م 5

 اذه تدراام هللاو طاش لامفهماو هسالنأوره و>اوهو ه.طلادل لاقوهيدي نيب نأ و ص هاجت ا

 كا كم اهلبقأ تسل لاق كال اميهو دقو هيلع يترمصمي اناطاسةق وف ناهءلعأ ناتدرا اماو

 هللاو كيلع ينطتءي كلذ نا ىرت تنك نا ناورم هللاقف كا اهها ينكلو همطلاال هللاو لاق

 نمل امهف اهتيهو ناف اهاباق هللاو تيسا لاقهمطلالهللاو تساو كلاهتيهو دقلاقف كقحذت طخساال |

 ناورهءاخاوحمي نمحرلا ديعالاقف ىلاعت هللام.هو دقلاقف العو نعهللوا كمطل

 هت سس هم حس سس هس ع 2222ج جعل وس
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 | لاق هبش نب رمع اهثدح كاق ييشلا سنو نإ سوس« نرخا) تدي 01
 ١ صخش لاق ة>احد نب سايرد ن نب بويأ ن غلام ينثدح لاق يحاطلا م6 نب بوقعي ىنثدح |[

 رك ذيلو لوالا ثنردحلا نم يح 522 9 ةيواعم لو 7 هعمو م عا نب ناورغ

 كالذ يف نم رلا دع كاقف هيف دازو فتخالل مهرم ءأيف ب ةيطاخم هيف

 حاس 525 فرطلا اذه ليق اذا * امد هل ءاهسلا قا“ ها

 حداتملا كسيلع ابعت يتم يتحو * ةلذ فرطلا عفرناليتم يتخ
 لاقهسأ نع: ياكلا نتا نع 4 ا.صلا نب ىلع ا:”دح لاق دعس نا ل هللا دبع ا” دح لاق يمس يرش

 1 نا نبهللا دينعوللا ثءيدقو ةيواعنب ديزي دنع يمساملا يفأنب م ىلا نينمح رلا دنع ناك أ

 لاقمت نمحرلادءع ىب تشطاايف ديزن ىدب نيب عضو | داقمالسلا امهملع ىلع نب نيسحلا

 * ليال طبل و وف روف < نكت الف نيسنمؤملا ريمأ غلبأ

 لذرلا ىسحلا ىذدغولادايز نبا ن م# ةبارق يندأ ففطلا بد ماهأ

 نس اكسل هلا لوز تنوي < نسا دع اهلل نست ع
 رم انثدح لاق يميشلا سن وب نيليع.سا ( ىنربخا) اذهوتنا اموءاقملا نبااي تكسا ديزيهب حاصف

 ْ اقأد رع ديعس نيرم انثدح لاق يرمدلانب رشب انثدح لاق فورعم نينوره ينئدح لاق ةشنبا
 ا تهدف زاجل نع ةما يفب رعب زلا نبا ىفن نيح سابعنبا وخمنوتيانتي ةبما ينيب يتب 1 جاو لاقتكلم

 ا | كاننغ قرش كار أ يلام ريمع نب ديبع هللاقف هيلع اناذدف هدنعنم احراخالجر انيقلف مالغ اأو مهعم

 ١ وعم قا انيق عفر نعي اذه نا هللاقذ
 لئاوقلا اهلغت مل فانم ديعو *يتودن لذلا يرتنا ىثخأت ا

 ا 0 ءاحىتح ةياهاهلا يفدحاو تيب لهأ انك اعإ انإو ةيمأينب انمعىف نيبو انني ةبارق ر "؟ذف

 1 0 ١ نع ىرمعحلا انثدح لاق يار ك1[ نك لاو ىمت ل اعأ ان ناطيشلا لخدف

 / انش اط لاق ناو هينال ةيراجب علوي 38 ل نعل[ ده نأ قاع ا ينئدح لاق راس سس سمس

 1 اف لاَقف امححو ةبراخلا لع يف هلم فو هدعو و هءةقف نأ ض كلذ ماي اهمدحع ميو

 نما

 قيقحل اب راد تطحش ناو #* اهرك ذب ينا ءاءذش يلا رمعا

 # قيدصل هعرت مل ناو ىلع * اهلام هللا عرب ال امه ىتاو

 (ا قرفم ثيدحلا اذه نع تنام د تخذرعاوت لاق لصولاتركذاملو

 | يزمعلا نءهعمتسأ لو .يرمغلا :نءدسأ نرليلخلا انتدح لاقيناركلا انبدحل كلق يع (ييخا )
 ' امنويسني سانلاو كلذ يف مكحلا نب نمحرلا دبع لاق ًاذايز ةيواعم يعدا ا لاق يدع ن يطا نع

 لاق طاغ كالذو دايز ىلا ها ةرثكل غرف» نبا يلا

 ناجطلا لجرلا نم ةلفلغ١ * برح نب ةيواعم غببأ الأ

 ناز كوبا: لاغ نأ ىنيتو 4 يفض كو اباسا ولا دولا
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 .. 11131111 تا ا ته فا 3 3 هت يو تس حطت ل

 ٠ لا لاقو نةرلادبع لجشن هيحأتأرما قفل مي نخر ديعزاكو سانلاةعم دعب !هنماتك ىلع !

 لاو 1 6 هدأ 5 ىأرل مآاطخمس تؤ ةيانطأ كمع نإ 0 ىلع كلحام نب 1 تؤملا

 نيب وهند ي رحاب : ةريخاأف ة ناو مءاخأ يتاف هدع نهجرذو كالذي 5 الف لاق هةحءاد: 1 د ١

ْ 
 .ٍ اذا يح هيضغا ع لحرال ع كف ذأام هللا ك5 9 ن2 2 خ راادمل لاقو اظغ طاغقساف ةيواعم ا

 نيح هل لاقف ةيواءهىلع لخدو هفيس داهو هسرف 5 هتاح سبل متهنع 0 0 ٍْ

 كتوزام هللااهال لاق كل لاانم قاينشا نعاس دقل كلمادم رع يأ كتبو يف يضغلا نيمو 3 :

 نع ةقباسلا تناك دقل انءاز> انتيزدالو انتفصن أامنلاو اعطاق اقاغالا كتيفلأف كيلعتمدقالو كذا ْ

 راسو مف ةفالخاوملل سو هيلع هللا ىلص للا لوسرب رهصلاو ىصاعلا دال نسق دعو 1
 ةرثأالامييأ كيلا مالا يضفأو متلو اذا قح مكيلعاورث !الوك وازعاف ا ؟ونركو بْرَح 0 ا

 لئالق ءايأ يع ائاو نيرشعواف هينب ونبو ع غلب دقا ديور اديورف هعيطق حقو هعياص ءوسو |

 يمعلاق داصرملاب ءوساابو يف-ْلاب « ءازحالم اح ممن وكي نبأ ؤمارعيو نكرر ًااولمكي يت

 18 اا (ةككدع دج وال نجا ا نكي ملول ثالث كتلزع ةيواعم هل لاقف هريخ ىف أ

 دايز سعال كتهاركهيناثلاو هنم تع نأ علمتم يف اكنيبام امكشبو صاعنب هللادبع ىلع كنرمأ ا

 يناذ ضاعن امأناو م هللاقف اهدمت مم نامع نب ورءابه>وز ىلع كندعتسا ةلمر شبا نا ةثلاثلاو | :

 نا ناك دايز نع نهاركامأو هر ملعم ادقالا توات اذا نكلو يناطاس يف هتمرصتتأالا ْ

 آو رك نعشامر ءادستسا اهون ارثك خ2 هركلا كلذ يف انلهللا للعجحمت هوه رك ةيمأ يف |

 اماط هيلعىدعتست امنا ةلمر ناب ضرع ايون اط هال نابع م فدع و صك كو امس ىلع يال :

 0 وال ينا هللاو نآلا كاذ 0 ناد ع هللا كلك تدل غزولا نبااي ةيواعم هللاَقف حاكنال ا

 عقت نبأ تماعل اهوغاب دقولو نيسوأ قد ةدعلا اولمكن ناىدلو داك دقو ةرمش ءمعو ةرشع رخأو ا

 ناك ل ديوال لكان قم
 ريتك وكرات ىف ا ةيداذك وكرار : يف كأ ناف

 روزن تالقم رقما مَ < اتارغ اه رك | رطلا ثا
 نا كواو انوه || كل لاقو هل مصخوليو ا يذختسا يف 2 مالك اننا وح 2 0 اه ل

 هي واعمل: كل لاَقؤ جرو ادبأ هيلا 000 ىف ًارال كشدعو هللا والك هل لاو نأ ويصانوق ا |

 نعل ر اغلب اذاهسأ أين ندو 4و ع يي ًاوذاوراع وضحا اذهاماه ام هموم كل لق تا رام م

 1 ناك صاعلا ينأ نب مك | نا هللا ةا كلدب د كرد 5 خهندأ هللاَقف 0 يي هى و

 ” رس لابعلو ىذلاوهو مدوهبلع هللا ىلص يب لا يا تفزامل ةدي>مأ يح أعم دفو نم

 يلا رظنلا وح د01 هلا لو هلليق ةهدنع نه ج رخاءافهيلا رظالا دحم مس وةيلع هللا ىلدهللأ | ْ

 هللا وف يدع مالا | ا 0 8 نيمبرأ َلاعوأ نيثالث هدلو جلاب اذا لحر كالذ 35 .موزخم ا نب : لاق مكحلا

 كردق نم - حمل كناق ل ا اذه ٠ نكس 2 هل لاف هيفاص نيع نم 0 دّقل |

 دقفاذا رحب ابأاي ىلع اهتكاف ةيواعم هل لاقف نعال عا لو نع هللا ضدي ناو كدعب كدلو ردقو ||

 ا
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 قر ل اتيعأ لاء * ىنرك تحض 2| ربصلاب ف كف

 نيد يفو اند يف سانا ردقأو *. ةرسمو ريعيف شالإ ندا
 نون ردع ا كلكم رع * 2 آهاويجضال ىير ءاشول

 نينع كودزغ لع تانلاكلإ ىف ف ارو ناكر هل 0
 يناضيف ىنيع ههجو ىرت صخش * هل تلق كسا ل ليي
 0 كلا لثم لع كنار اذا ه يأ نب ايكنم يوطتل بولقلا نا

 عولمقلا اهكانم نع فشكت * اهارب يف خفنت سيعلا كتنأ
 عينص كفا هئح 0 يح رضم 4 بمأ نم نا

 ماعأّللاو يعاشولا نع رصنيلاب لمر ديروملا نبال ءانغااو ىصاعلا ينأنب مكلاَنب نحر اادسل رثثلا

 مد ةيسلو نما دنع را 2غ 0-

 ناو دخلا ماين تا نب سوشديع نب 2 نب ىصاعلا يبأ ن 0 0 نمل ديع -

 نمرلا دنع كت لناتك, ىف ند جد 0 ةقر 5 قَث نب تثر# كَ أ 0 ناوفص تدب 6

 | نبناس> 0 نادرا دمع يحامي ناكو هنامز 0 2 لالخ طمس وتم ىعالاسأ سعات فرط» انا

 ظ ل لاق يركسملا سانعأا نب دم ىنريخ |هيح ف ند اي دحاو لك فادتتو هموأَقو تان

 ب ىلرخاو ناس نب حاص نع ىدعا نا متييلاو علا نع يرحعلا نع 2 لءاع نب كك

 ا هحو ناوصناكو صاعلا نب ديعس ىلووزاححلا نع ناوص 2 لزع دقو نايفد 1 ب ةبواعم

 هغاب املف قثشمدب نمحرلا دع ناك هريخ ىف رمي لاقو هحلصتساو ىل هناعف يعاما هقلا هل لاقو هب

 تاذد ةدحوم نع كلزع ناك ناذ لخرلا ىلا لخدأ يح مقأ هل لاقو هالتف هيلا جرح هيخأ ربخ

 قرا دنع يض١و ناس ءاقأف لاق ىلا 0 هيلا ت 3 ةدحوم ربع ن 1 ناك ناو 8 زمنه هللا

 لوش اع ّ 0 || يذنحا وهو 4 31 لذخد 4. 1 مدق أمل ةماك

 عوطقلا ا | 17 4 ن2 2 0 هارب 86 فلا نسعلا كحأ

 عيلص في.دش 4 هدم 0 3 ىج ره ا ند ضيا :

 || كلذ نم ءاشا ام هل لاقف تش كلذ يا لاقت 51 ما ارخاف» ما تئح ارئازا ةيواعم لاَقف

 ىلع لاق !بنتننأ روظلا أ ىلع لاقف هلبنع ىذلا ةيمالك نعد هعطش نا ةداس كالا ١
 22572 ل 2 2ار_ر_[(ر2ر79ييوئ1107اار1ر_ 39 ةظةظة952525252592[2710942593925 22565 ى25س553لا 2777-2555 بث ب97

 دل 2 ةهادعالا لوَش صضرءا مزه شجحألاق هةفص امو لاق ىدرف

 نا حامرلاو ميزه 0 د ةلالع وذ ماس بر قا يجو

 نامدقلاو ناقاسلا هب هلم #* هلام حامرلا اي تاذا ذا

 بنوتيالو هباراح ىلع روس ن وهالو بي رلاهللا راغاايف هيحاصةكربال هنإامألاقو ةيواعم بضغف
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 رضحم ا نيزريغو بد 0 نيش ه8 ىف نم دانة كردردال

 نب دمصلا د.عل اراح ناكو يرصنلا دمحم ىنثدح لاق نايزرملا نب : تمل ندم يع ( نرخ!

 ه.حاصا ممم دحاولا يرو هنراسسإ وة >| هودقصلا كيع يداعا ى < ا 7-0 0 ديزي ناك لاق كانك

 هوحبم دمصلا دنع لاقذ | محاونو يربت ره ا هو 5 ةرصببلاب ديزي ناكو مّؤشلاب

 رمالا كئابب لع دف 18 ىرت وك رق رامأ كو
 روبالا قازرأ كيلعو مط :* .هلإ ىلع دابعلا قازرأو

 ريقث نم كقزر لهأيف امو » ريقفنمكب رقزرنم مكف
 رودنم نب دمحأ ينثدح لاق نرلا دبع نب دهم ىنثدح لاق نابزرالا نإ فاخ نب دمع قرا

 00001  يكادع هلا لخ دف نوملا كلا دال وهو نفسج نب .ىسع نب لع برش لاق
 : هلوق هدشنأف هنع ه>ورذ

 كا ليجاو مير لسا 11 لقا أو ءاط عار

 لاقدصلا نم يفرش جور> # هنعتدحرخ مث نهدلا تبرش

 كلما نع لاعملا فكل 0 2 2 اعلا كاع فقكت
 كاوا انمتسم تلا 2 0 ط اناخر تيدهأ دقو

 لادن د مكي اًق.- دقو # ءاح دعب ءايريغوه امو 2#

 لاقملا نار توع سلو د 0 تاحشلا ناحرو

 لاحرلا عامسأ حاضت ىلع © مش حاس هن اريؤم 0

 06 تنك لاق ىلجعلا هل ا ينثدح لاق 0 نب نوءيم ينأدح لاق ةظحح ينربخأ

 أمف اذاف اهارقف ةعقر لحر " مقرف لذعملا نب ذمصلا دبع هدنعو ياكدالا َلَكَس ينأ

 "داو قام رلعأت الوأ *« رظن يت>اح يف لهف ليدحرلا اذه

 أمف 5 كك كيلع فا ولا لاقو دمصلا د.ع ىلا اهعفدف

 رذتعي رسملابن م رذعي راو *# رسلان كلوز ف فلا

 يهس حجو الق باوجلا هللا هزعأ كياعو ال وق با 1 اذه لهس.نب ىلعا دوصلا دنع لاق 1

 ىلعو يباهملا صل نإ تح قرشا راد باع لد رال ا ايحاساف كلثهىلع بحاو ق> لم آلا

 ديدشماس ليقع نبا 00 دال ناك لاق يدزالا ديزي نب دم ا”دح لاق شفخالا ناماس نبا

 هعم نمل لاق هار املف دمصلا ديع همس امون رق ةرمصلا 11 دنع اضغ.٠ ناكو هفنب باهذلا

 ع الو ل ردد 1 مل ريب لاذع نا
 فايا لاقو لاق

 نيصلاىلاروقرق يفوح ىف ت>.صأ * خأنب اىف مامعالا ىنجلا يطميناكول
 نيحلا ىف كايإ انتيؤر ناكول * هل ماَعيال اليوط اها دف

4 

1 
 ا إ

 ا
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 كني .ءاذخ !-اتثشففي وير نش تا عج 20 شا
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 هر اويناوغلا تفعو * هرغ اعأ ابصلا تريع

 هدكس امبأ انضلا سكب هل ءزكساهلصو نع قتوط

 عج لاق بتاكلا ديز, نب هللا دبع ىنثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 رعشلا لوق يف انيوبم دمصملا دنع ناكو سلجم لذسملا نب دمصلا دبع نيبو يئاطلا مامت ينأ نا

 هيف بتكو ساطرقلا دمصلا دبع ذخأف ءاطبأ مات ينأ يف ناكو
 لاذ. ه>وب اهاتلكو س #* انالز ربت نينا نيب 3

 قارنا .ايلالع ىا بسس ىء © لسوا هبال كما أ
 لاولالذوىوهلاكذنيب ه8. قبب كهحو رمل هام يأ

 هف بنك دقو هن 0 اليوط الخو ساطرقلا ماع وبأ ذخاف لاق

 ددعلا: قف :ئشالا 00 # د_فلاو روزلا لوق م ا يفأ

 دسملا يف حورلا تاكرح اهناك * قرح ىلعيضغ نم 00

 نءينربخاو ددعلا يف 'يشال ند رزاا كلوت نع ينري> |ثغاي همأ رظب صاماي دمصلا ديع هل لاقف

 كنم ثغا تيار اف للا ةنعل كلغ هج رشأف جر وأ ةبيع وأ شرفم يق كياق تح رشأ كلوق

 ( يناهصالاجرفلا وبا لاق ) فري هم>ارامو ف رصناف ماقو هن“ «حبقأ يرام اعاطقن ماك وبا عطقنأف

 لثميف اذه لثمحدق,ام لقأ امو هنم اذه ماع بأ رضي ال ماع يبا ىلع لع هنو رهه نإ يف نآك

 لقثثس لذعملا نب دمصلاددع ناك لاق :عّونعلا يندح لأي 2 زا دم نب مشاه ) يقر ( ماكي

 دنع نا راغش اناكو :هنم نع نبا هل ناكو شارفلاب ا ىلع نب ناماس 0 رفعج دلو نم الحر

 وح زطغف شاحن من هب قصب اذه نشازفلا ناكو ةرصبلااخأ ىتيب قل كو ور ١
 لذعملا نب دمصلا دبع لاقف اءمع كلذ عطقنا ناضمر رهش يذم املف هدنع هْمأو

 رطفملارطف موصاارهشبادحو #* ردغب مل هلو نامزلا ردع

 ردحتملا كعمد رداوب ىرك * ةعول داي كياقب تونو

 زكفتملا ةزحو قوقملا تما © هتل ناناط كتماشتو +

 رذنااناو> ىلعمالسلا أرقاو عدس ك.اق ىدخاو كترع ق.تساف

 روم ل ءاياع ىف سء.شلاو * هموي حورت ذا كرهذل ايقس

 روازنم لكلكب خش ىح
 لماناناول !لع كتم دوراو

* 

 رحنا صوقاموعلب دمتو *

 نو

 رصيطا ريزطاك اهيلع يحنأ * اذاثارف نبا سم فاحصلاحو
 د

 د

3 

 رفةم عاق كل ناولا -

 رزمملا لي ر ادي نا 1 رمسن هل تعمل اذا كط- ةيودااود

 ربشأة دم موسلا وذي
 رضتملا ةدّع دمحم هآربو هريض هلق مالسالا ىلع. ىرزي



 رم يعارلا الو نتا )و <

 ةوادا يلسثملا اهم طعب مو

 ميطل تولع ناعيتفل ل وقأ

 مكيف لدعلاب يردسلا م كج ل
 نئل 2 مل كرذع كانيعن 11 من

 نب دمصلا دع نيدو ينأ نيب عقو لاق يبلهملا ديزي, نب دمحأ انثدح لاق ليلع نب نفل اعل

 هيف لاقف دمصلا دبع يف كلذ كاس ناكو 5 ؤشلا ىلا هبسنو هاحهف دعاس لذمملا

 شفدالا ) ينادح (

 لوقي أشنأف

 ا دعو ل 0 00000 ” لح ل + قريع

 ن و ئ 3 0 ضع هك ولا - هكدا ث 0 سح ةريغملا هلل كاَش الغل كدحملا ماديا دع لاق لذعملا لآ مز هن

 * انيقلام مؤشنلا ووذ لوب

 ا نوماملا هلم هتنأ

 ءاللخو ع هنم ريف

 موق مؤشم مو مط تاقف
 ورم لييلذعلا ناتيأر
 1 1 هله ب وماكت

 يمع مْ رادب كزعي مو

 مهف لاق موق حيدم لكو
 احدمهنم عمسأ لجر اذا

 موف حبي نذل ففصح 9
 امؤش هم عن رمل

 رطخي وهو دمصلا دنع هذا لذ_ملا نب نرسل ع لام در انثدح 10

 هيف لاقو هب يأت دئاصقلا 1 رب وهو

 نبل هد لاق ىلع 21 ندملا ) يتريخأ (

 لاَقف ل ةقص ٍِق هل ةدلاصق 22 *يارج رجلا رع نب دمحم لور مل ك[دتملائي ديصلا دبع

 رع ن لع ىلإ نو ابنتك حفلا توفق اهتكت يح دمصلا دبع ليم ىلا

 رّثلانفترخداام قام تصصغ

 رهدلا نم ار>ذ ظيةلايفهل نوكت
 رعذلاوةفاخملا رودنم درا يسع

 يردل رف يردعلا فال
 ردعلا هاب الو دو.حم انيدل

 ديزي, نم لهس نبا ىتلاه *
 كسيعلا دلي نع 2 هانا

 دونجلا جاوفأ هنع فرفو

 ديدع نم ًاديدع مهدإبأ

 ديعس يف عرمسأ ناك مؤ
 دب ربل ماجا ضيق هلمو

 دودخلا مطل عمتس الو

 يدوجح نيعاي هيقعب نآف

 دهسا حب هم مل

 دب رطلا ةحئار هنم اورانأ

 ديدحلا تاو ًايتع الو

 هريقعلا توحهلاب كد يل ُق مف أرلا امأ

 هريك لتقلاو ءا#* الجتلا كتيعيناتق
 هريشعلا مكحولصاف * ملا ماكحلا اهيا

 هريغ م 2 ص يلقب ام الدلحأ

 0 لو ىحع نب قاربم نب . ايزكز 6 لاق 1
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 ("ه)
 0 ذا

 0 برق لياخلا ينكو »# اقانتشأ صوفنلا تحانر | اذاذ

 لسيلغلا ءافش 0 هد ا ان 4 م ناك

 اولاق اهريغو دربملاو ىزنعلا ليلع نب نما ين ن”دح لاق رامع نب هللأ دبع نب 0 ) رح

 ُهمقد ل جرذلال تناكو لذعملانب نعل كل -2 اهةلعف ةرصصبلا لد هردحو ضع ةيراح م م تا

 جاتح >اف ي ذاقلا كك ن-ان هللا دبع نبا ىلا م ثم تمداقو 2 ىلا 3 دمصلا دبع جرت

 يذاقلا 1 ند متم تب ارواذل ليق دمصلا دبع مدق املف 0 اهرمعأف ا | اع دوش نأ ىلا

 8 ةعخاأ كيع لاهو هلكم 938 5 8 دش تر

 امم يريسملا ف حور # متم عانقلا مع ترس او

 مى هياع افرط 2 اهيلع مك وه وهللا ديبع 50 يار

 امس 0 م 4 اءاؤ * اساع 4ه>ح ولا طك اعدق ناكو

 نع 0 َىَ ناسا يل ذاق علم نا 0 ىحي هلوق غلبف

 نإ ع ىنادح لاق يمع ) قرشا ( ةيفاقلا قير اع لع كتددفأ 0 لق ةلوكدإ لاَ ةريمبلا

 نب قحسا كا يسنالا ىتدح لاق ىدعلا د 2 نب هللا دبع ىنثدح لاق رهاط ىنأ

 نإ قدس ىلع لذد أملف درغ نا ىلع ةرمدبلا ند 0 ناكو لدعم ن١ دمحأ هر أزو مهأرب |

 : هدشنا مهاربا

 0 يذلا دولا نم ادق م #2 مط تيعرموق ىلع ىمعأ كتلففا

 انآ :هباوقال اف كاوس اونأ © .نأ لامآلا عقلا ف د
 اًسريعمو اقالذاو العفو الو نإ هتحفر كديع هم 5 ا

 دمصلادع غلب ورغثلا قف رواحيل | ,عجرذ ناكو ةرصبلا ىلا عجرو امضيقف رائد 1 هل صاف

 هيف لاذ هرب

 قحسا نسكو زمض ناكاماو# هتمع .هللا ناب ةازغلا ىرب

 راثيدةناع هيأ ثءدلو هنا ٠ نم ' ىثدمصلا كيع مدن ناو 2 دق لاَ هلوق 1 8 نب قحسأ غا غامق

 0 لاق يقريصلا فأر < نب دل ) ينربذأ 0( و رظو 5 ا الا ريمالا يبأ اص نب 0 لاق

 نم دنا يدعا دقو نب رححلا نم ةَقد وبأ م دق لاق يدسالا نسما ::دح لاق لياعنب نسما 1

 هيلا ب ب اش دمصلا ديع يلا كيم مآو هاياده ةرمديلا ع ل

 فعلا قار را د 0 واةيالا هسف جت دا 101 /
 دك 1 اك لا اهفيرط تءسق ليدانم ىف الو

 يرثلالو لق هنم فصتت مآو #3 ا الو ماوقا 0 تيرم

 ا ىوذبر - ينأ لاو 2 ينئلاورذولا يذتولاطمىلا تنأأ

 ( ريمع نا ب يناعالا 25035
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 اهاشملا فشملا رضقلا انرغو * ريدغو ةضورب الزي دق

 ادويص ارقضو ةرمح يق * هنف دازلا نم ير شرع

 اهناعأو. انديإ تلق انك *« يعادتلا نارا نيريرغو
 ادوءالا عدصب عج رلا ساس #* نحدلاب يتاينغي ىتايلغ م

 اديزي تبعد الو اريغم ح..هكلا قاف يق مؤسلا ترعذال

 ادوعق نينسراح بابلاب نا # ادوعي نأ هاو روزلا اذ يه

 اديتع ارخواصخر اري دقو # ىراي> ءاوش دج ارز نم

 اذوربلان ويح رذعلا اوهلخ * اضتبو نيلدغ». اماركحو
 ْ ادوقنع ةعزك ىل تير اى © كوجام: رضقع اذ نع تدل

 ٌْ نيشفالا ىلا كدحملازب دءصاادنع رظن لاق دربال ديزبنب دمحم ان دح لاق هم 6 رفعج ( يقرا (

 | ا داوقلادالوأ عم ةفياخلا باب ىلع ىفقاو وهوساناا نس مناكو درع | مالغوهو قازوو رمش

 لاق هذ هسفنل اندكناف

 ليي نماننيب لصولا ىلاله * ليلك فرطب يظحاللا اهمأ

 ليقملا تقو دنع كنم ةروز * ىكأ ىنا هلل 5 4#

 ليقصلا ماسلا يفويداه ن * وللا قطرتلاق تو دغسفامدس

 لع قلك قمم الع ل © اذه نك اولا ق تكنو
 لقو لاق دك ريلترستلا + 16 1: كبت فاقولا .تلطاو
 ليش يلرو يرق نقع د دلل ةدزراطم قفا تتدحمو
 لوصالا تاقهرع معو ح#_هرلا ىفوزانسلا ىف تعزان م

 لوا ٍبانص لع تنوؤ نم ماعلا ينو دارطلاق تماكتو
 لوبذل تند ةناخركح تاحح-اقا موقلا قر_هام اذاف

 ليطفرطنفجوغدصق وف * ءادر هئم رابغلا كاك دق

 ليسا ىقأا قرشم يف كدخ * نم ةماشدلا ةدرو تدبو

 لوبطعلا ةنامدالا ديحو يع طظلا هفلاش نم كللشملا حشر

 ليقتاو نيدخلا فشرب ك * ان ها رابغلا فوسأف

 ليلعتلاو فطالاباةفر كرمص> * نم فيدلاو ءايقلا كو

 لحبتلاو ريلاو ىذدتع تفد# .رعتلا نم ترروه ال6

 لوقصم دسم يف يداهم ب # رشلاىلع سورملاككولجأ من ص

 لومشلاق يحرلا نماس أك ك قد. ر نم يبرش دعب كيقسأ من
 لولمم الو هركلتسم ريبغ * ءانغ تيوه نا كدناو

 اومن ع سحلا ملا قاض اه ناعطا قود لالش لازإأل



 اودارأ يلب ا هنبع 0 دمعي ١ 1 ديعو لذ 0 دمضلا دعو يفرح ةبالاق د ناك لاق ةزرح َز

 3 امقشعتي الئام اه ملا مهروبأ ناكو هل حاف لاق, 4 4م م 85 راح هل تناكو يوأر ا رم تدب 0 1 ريسملا

 | اوقرصلاف مهويرححو هدحو هولذ داف مهروبأ مهاعاو املا وتدل اودار اان كلذ دعل اهارتشا

 لاق لق اولاَقف مهرابأ ودعم :نادذ ةبالاق 1 لاَقث ةئيبع ىنأ نتا ىلإ

 فدولا كنون ىويس مهر ىنال لق آلا :

 فرطلا كبناح اذك يغلا كفااخ 5

 تمعلا نم رح ىلإ يد ا

 فغر اهم الهف ريضلا نم تامعيزذ

 فاطالا ؟ءاج ددقف انف ئنفقا اوداقف

 ةبالق بأ لاو ةدححضفلا هب داري نم يجع ا < رعشلا ادهرتلا كزبعتن د سلا خلا دمع هللاقث

0 

 مه رابامم صل ادع أ 1 ع اذه لاك رخو 0 لاذ كرضذح ف تنا لَقذ يقر 0 يذلا اذه

 هل وت ادام ةديصق لوأو

 اسولقلاا واءتشا وطيرلا | اوقلاو ؛ و *اسوخلا اولا مالسالا اوعد

 2 يطا نتا نفا ه2 مقملا ديعلا يف

 اسو ع مكمأب يسمي الف #*# ليدب 3 تين نا مارح

 اسؤكلا هامدن ىلع ثحب * اليسعتأرمالظلادكر اذإ
 اسوفنلامراىلإىعدتسف * وحب مهرابأ مهركذيو

 اسطولا مب لضفلاىمحو #* ىناوقلا ماشه م  ملخو

 اسويتلابرذلاىفتاها م * ابيه مهتويبلايف عمستف

 اسر مهب ةابزلا دحو دقف #* نيئر الب ةانزلا ناك دقل

 أسردح هتمحت اوس 0 ءٌوَدناو ةانزلا اولتتقا مه

 اسودس ممهلالاىزذ ادقل # اسودس مم وعد فات نيل ظ ظ

 هيف لاقو

 مالاو تخالاب هدوك * مهروب أ لاملإ داح وا ْ
 محملاوبر ءاايخساليقو# هلله فردي امو يمضأ

 منشن ركسينأ قحتسا * هناوخا ةمر 0 ل

 نم هيف هلو
 هتحوز جوزهحور 2 هللاو وه

 4. ةحققواه 2 - نإ »* الخ د 5-2 37

 جرخ لاق ناد لضفلا 3 + دج لاف" قربعلا ان”دح لاق رامع نب د دنع نب ها ( يف >ج )

 لاقوةهز ل ةلها م كدعللا نإ 0 بيع

  173757115717317 513:913:15: 155772-25-51: 32357-35752115::2551292135:33ا ال0 01 فلطل هطتحل ل خل ل 1110101233073:1722:772715798212753 571197 ١ د مس يس سييلللا
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 ر ناف :انبأ ت تلق دقوهنء ربعي نم انهه ناف هتنادحبةسؤلل ك.سئيالا دح ناك ناو مييخأ ن 1

 هلوق د.صلا دع هذدشناف لق لاق لعف اهداشنا يف نذاي نا ريمالا

 ناصغالا قباس متاعدلا 1 »# كرام لكنباو فئالحلا نبا اي

 ناتملا مظعاب هنع كوباف اوةفص اك نع نب | ىلعجواءلازإ

 اااظ يذعتلاب كدنع هو رق

 انهت نعأ ع هلا وتم

* 

 ناودملا مظعا هولا مهو د

 ناوه لكب يلوا مهضاىعا #

 ناعدل الوفي رمثلا ضع *« لؤوانتل ال نسقلا دل تقلخ

 * اوهتيف كنم ءابرق اوظفحي مل

 # هد كدحو "ام ولظ“ لذا

 د هدالاب ءاللب 8 0 كابو

 ناندع ىلع اهب جولعلا يغطت  .يتلا كب لاننا نا كذبعأ ىتا.
 مهذعف هنبو ينامر ا ١ ماشع . اعدو كذفاشم 0 فرحا لاَمف 4 || هوضق انسح 0 ىلع اعدف

 ناطلسلا ةمرح وباع دإ

 نامحرلا_.ة.ا> مع ا

 دعذاكل اي ند اطدح لاق ناماس نب ىلع( ينرخأ) كلذ دهب مهب علذأ مْ ع ّق

 : انش باعو نأ وهو امو هنأ اغا هيأ هنع هغامقإ هلأ وسلا نب هللا دمع رشاعل كدعملا نا دع ىلا

 00 هدشنأ هنلا ع و هفلاقفهرعش

 يريص ىظيففحدنعلازذق :# ' رذءلان راقم كيلع ىتتع

 يركفةوفم كيلعيذقي #* اف يلإ ينم .مفاش كل

 ركسلا ةياج تلق ركسلاف < هب تقطتاميقانأ الا

 قرت ذب هللا بح دل خام
 ا ب 2

 قارت ذ قضية انلكتل

 قى روش ند باع ام هثملف 5 وا ي رعش تاع نأ

 ع

 هعس يف تناف تره 1

+ 

3# 

 يركشمب انتر ند دل 8 اه تمس دقي لانا
 رذعيف تناف توفهّتمو *

 رحطا ةعبرذباتعلا كنم +

 امدقتم انس ناكو ينغملانيورش لذعملانب دعصلا ديع اعدلاق دربملا انثدح لاق شفخالا ( ىنربخأ )
 كم اذا ب اتعلا 0 2

 دح أ هدسعب هوعددب ال (مسم 4.٠ 7 هللاو كمل دع لاق هريبغ لإ ىكهو هع اع للاعتت 4 اص 0 أ

 هيف لاقف هعرحو هضرع لذي نأ دعب الإ ة

 17 نادم( يراك نو و نادك ىلإ حرج نأ ىلإ ظمأ قحا ةرصبلا لحأ ءاماجتق

 يبا نب لضفلا انثدح لاق يزنعلا ليلع نب دل انثدح الاق ىزكسملا نات لفل قريصلا |

 ا

 5 | .٠ 75 ٠ .٠
 هساز هد الإ د ةمدب ىلا 2 سيلف ظ

 ا

 ا
 ا

 ا
 أ



 كمن

 ةيحرلزنناكو ةينغم ةيراح هل باحتملا نب نملحر راد يف ناعمتو-لذعملازب دمصلاد دع رشاعل

 نايضصأا ف ع ممفلاق ف دمصلاد. ءنود ىمشارلا | ب ديتسا مث ةرصبلاب باحتملا |

 باوصا نم ءاشام مهكنيلف * نابعأ نما بكا لق
 «  بازملا مت 9 نأأ © ايلي درملا قدياتكا راق
 باحقلا لاصو ىلا ري> سس *« انش نيرجاوملا انئتشو

 باحنتملا ةيحر يف تا> ب #* اناا ىنب لهال ةنيق ادج

 بايزاللحاقفلاٍسل حار>الاقاح يل لوق. ذأ تقدص

 بادعابان# نم كيقتوى حم « اب كنت ذا كلتاذبح

 كارلا بيش يشل ااظلاو ةكاديو .ءازوزك د بلا 22
 باريْضلا دنع كيلا كمت هذ  تاحف اهكرن دل اذكح

 باقتراو مط هني يذ ريغ * انف عفد تا

 بارظلا قوفررسالا يفتك « بانل شارفلا نع ىنج نا
 باتكلا سواسو ينع حاز * اماذأ ع يسال ردع تل

 * ناب طوخ اهنا ةاتف نم

 + قيروحم كلج كلمكدا
 د

 دع

0 

 يدنح ققحم اهع< فش

 تانيشبلا: هانم معلا رف 3-5

 *# باوصت اه تامغأ

 باحيس لالاؤ نم هسمشلاك يبف

 تالالا طوف هنا رك 8 كلين :ةللك دقي ريش هدر

 بانذالا ىلع اوماق ءورك ذ * ام * ذا نيحتلملا .تكرت دق
 نر )كلذ دعب هعطقو ىمشاهلا ةرشاءم نم ةيراخلا ىلو» عتتماف ةرصبلاب تاسالا تعاشو لاق |

 لاق يزيعلا لراع نا نسحلا انت دح لاق ىحي نإ ىلع نب 3< نإ دّحاو يفريصلا نار نادح

 الئام ناملس نب رفمح نب سايعلا نب هللا دبع نب نيسحلا ناك لاق ىمشاهلا اص نب دمحأ ينادح

 نانا ما ماشه ينبا نيب يرش .يناننركلا امامح وجمع هللا دع ناكو لدعملا نب دمصلا د ىلإ

 ضعءتمافدءايسو هأ 2 اهييماال د مدعلا دع ىمأ يف ءاجل هللاددع نب را نيبو مهأر .او ةلمثاو أ اهو

 غلبو حببقلا يكتري دمصلا دبع نا يلا ءا.نو لذعملا نإاب نيدلا ايمرف هنع امسو نيسحلا هل

 هلق 8 ار وهو هطوسب امملع دشف دبرملا و يف اءمقلف كلذ نيسحلا

 نبناماس ل نم ةخبشع كيران اخف | رثآ اهف رئاف ميهاربا نيع ىف طوسلا 28 ةوو ةيثاو وبأ

 لاا ذ نبا هتاكب هعم هحوف ةرصبلا ىلاو وهو يسع نب ىلع ريمالا ىلا ةلثاو 3 برهو ىلع

 نب اص ىلا نيسح ءاح دغاا نم ناك املف ةندملا ىلا نيس> برهو هياطف هللا دبع نب نيسحلا باي

 نب ىلعىلا هعم اوراصف ناملس ل ا نم ةخيشموناماس نب رفع نب ي<نباىلاو ناماسن نب قحسا

 هما ى دعب لغا 2 نيسح ةرصنل مهعم لد, مار ام لذعملانب دمصلا دبع ليقأو يسع

 مهنا ىف كيلا اودصت كرصم لها ةلجاو كلها ءالؤه ريمالا للا حاصا لاقف دمصلا دع .ماقو
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 ني ةلبل اعمتحاف # تف و ريخل هلا تفز

 نسبا لدرألا لوذل # تأ: نيقثاملا رشمماب
 سف رلا 2 أوراق »* استر كل ىحتا ديزي

 كِلْديف ةدايزلا ىلع هايا هؤا و هل هضرعت هاب امل زاكعا ىلا س سدت يمرحلا ةبالق انا نا لذعملا

 اممف دمصلادبع لاقف هما يتح ةبالق ايا انغ دمصلا دبع ناك دقو هدضاعيو هرصني نا هل ندضيو

 ةحمأ هداه ءايه رف رجم تكا رب نذل
 ه.يسو ايقلخ هتمشا # هيدضاع يذلا نا

 ةعدقلا هيد لوك هيد يملا تدرج ليفكو
 همشلا نإال ريصات ةمشلا نتاف ارصاتق ه«

 هرشاعي قيدص لذعملا نب دءصلا ديحل ناكلاق ءانيعلا وبأ يتثدح لاق ةمادق نب رفعج ( ينثدح )
 هالوو هردق العو لجرلا لبق ىلع نب ناملس دلو نم ناكو ةرمبلا ريمأ هيلا جوزف هب ننأيو

 2000 كيصلا ديع هيأا بتكف المع هللا جوزمملا |

 كليثك يف تيفاكلم كا ول < كادأ نت تييعامع كلج
 كل -قكيلع مق د د ناب
 ك.ضغ نع كاندا يش يأف *. :بضغ نع كم ناك مناك مأ

 أ
 ا

 كب عتمأو هردص يف نوكي *

 كي. يف يا لا تكراش # دقو كيدل انفاصنا فك

 كياط نهتكلمىدنعلافن #: هردقت ىذلا ءافواللق
 كيب نمتيفك اذامفل + 3 داوم[ ىف كفك تين

 كب نم لانا ريخ 1 راء لرض ا نك ب: ةقيدص ةياجاق
 كبدانم ىلع لسع رد مك لق نم كلا اع كين
 0 طخ هارالو #* هلعاف تلف اذ 9

 افورعمناك بذكلاريثك قيدص كذمملانب دوصلاد.ءا ناك لاق دربملا انثدح لاق .ثف>الا ( ىنئدح )

 دمصلا دبع لاف الي وط الطعم هنةلطمو ةيلح انادعو هدعوف كلذب

 هك راو نوكسلا ذل هكربلا هثبدح يف حاصل
 ؟هكت:سمفوربلاب اهدرل # اهثر تانك يفال لاق ول

 ف ىذ با:ركد ءافد أ

 ىمشاهلا عج .هسلاد ع نب يمناك لاق ةعارش ينأ را وبس ىف نا هب لاق ةمادق نب رةعج ) لردك (

 ١  0تا ين 0 هللأ كاشا لم 0 ملا 0

 كك امأو كيلا
١ 

 | نب دمحصلا دنع غلب لاق يلاهملا دمت نب ديزي ينثدح لاق نابزرملا نإ فلخ نب دم ( ىنزيذا )



 0000 0 ش
 )0)آ]ذ'ذ0 ااا ذآ ذزذز 1 ز |1|ز| حطم« ل 5

 ظ دبع ىلا يثوف ءاحطا نمرش اذه لاق ك اد َّقَش نا نم د.صلا دنع هل لاقف ىنتوحه كنا ْ

 ناك ىذلا وهو هدح هبودمحو هيودمح نب مهارب نب ليعمسا وهو ىودجلا لاقف هبرعضي كدمصلا

 ةقدانزلا لشي ١

 ناق, لع عارفا وأ © "قاسلا 1ةنع" ناد ْ
 لد و
 نارا هرن رق 2 # تدد 3 هل ىوغأ

 ناالبو اروط ديلا # مو.ةروؤث هم لاف

 ناطرمض«ف وذ نم طرمضضي# اًمح راصف ومش ناكو

 لاقف هتم ىودما عزف هلاثأ لاقف يودللا رعش دمصلا دبع غاب و لاق

 دحاو لذمملا نانا لبق ذا # دراو مهو هب تنعط حرت

 دراح حاسم نم .لذولا ناو: « يركلا ىلا ليبسلادجحأن اتارمه

 مهاربا ىنتثدح لاق يزذلا انثدح لاق يفربصلا ناردع نب دم قرح د تلادع ه1 يس
 ءاوكأ فا راق نيفحتس نحر زاخلا يلع لعل نيا دعا لا ع كل نبا

 اهو اهاورالا 00 صاخ قبب مل تح ىلثا ْ

 لدنملا ا مو # وه نم كذعملا نب

 لو ضم لاو # هنع نا.هو كك

 ىلوق وهو هما كلذ هيف زكف الو دحأ ءاور اف دحا لك هذ حاج هك ايش ماا
 هاوس ني اهل رانا هنت ىلا اا كنب هبا ١ زوصقم زامل ل

 مالا زا وأ نيئرد نبل ل وه نم زاملا ىأ ىف يحاع
 هنق 4 ل ع صاع كفباطن نات ديما ديعل ناك لاق درتملا انثدد لاق شفخالا ) 8 1

 هنئامسإ تمدانف كول * ةسامدب انرزي مل 5 أ

 هناكما لاذ ل جيم * اًنْوِم ارض> هتمذاق

 هيساز>او ىمه دعبو # نلتسملا هحرفم برش

 هيناح اهءالطال لظت * اءظلا يرادملثم هيف ىرا

 هتاف "اننع ”تيشا ك2 تادثلا ترتكز عاق ارونو

 هينار اهةشاعه>و ىلا ة # .اتفلا نيع لثم هحرتو

 نه ةيراح ىوهمي ىعمسملا كلا دنع نب ديزب ناك لاق نناكبلا ل[ دان نوب ةمادق نب رفعح (ييرخلا) |

 دمصلا ديغناكو نسا ثيدح باش دعموت ديزيو دءصلا دنع رشاغل ناكو ماع اهل لش نايقلا راوخ

 ةيراكلا ىرتشاف لدنقلاب ةعم ضو لقعم رم يف هل اناتس فلا | عاف َّىش | ةيراللا ىهسو ينبأ هيوسل

 : نما ديعلاق 2 اهتم

 نو معلا ينج ل قي 0 ا معا ا



 1 ( نمل)

 ٍاهف لاَقف الا لان هلق ليل دمصأ ادع ا لاق يل ونلا دمحم نب ىلع ىنادح لاق ٠

 راغأ ءالدأ تار نانآلا فرك © تكحض نا يردسلا كح ضمن 0

 : 3 را 2 اهئارلا نم فد :؟ عر حول 0#

 ْ ل ا( ا ا 1 رح عيتتسا ملو عدن إف ةرمصنلاب ةئيقلا كالت هللاو تدك: لاق

 1 هت ةور ءارسالا 7 ىلا لذعملا نب ددصلادبع 0 1 اند لاق ىشف>الا ناماس

 ش نكي هغاب ناك

 باتكلا باوجام رذأ لو ع 0 0 2
 تاوذا: ىرإ داهأ ىنارياال # ..اذامل .ريمالا نع ىرعش تيل

| 
 يشب امع

 ىنانتحاو ينرخم نضام اذ ل نلاع تسسر ةكنأو ينعذال

 باتعالاو رذعلا ءالبو # عو>ر يدمف 0 نس ا نا

 ْ بابسالا دكحؤملا قيثولا دك مملا وذو ءافولا قدا انو

  ةرفصيبأ نب باهملادلو نملجر ةرصبلاب ناكلاق لبشلا وبأ ىنثدحلاق ىلع نب يرحلا ( ىنربخأ)
 أ ىهاردلا نمأيش نوطعي الف هيلاتايتفلا وعدي ناكف هلزنم يف ىرس ناتسب هل ناكو ةنايبص هل لاق
 ال١ ةدلاتل نيحايرلاو لوقلاو ا دط ,إ لكك نوع ناتسلا نم ةتامجام لع ىيرصقو

 محامحاو ماهلا مهرذج * مهارد مهام ةاثز موق
 ماطملا.ممتسخ وأ وسخ *# متاوملا هعمجم نم لذا

 © ماظملا ةتسق' نأ مطدعف 3

 ينئدح لاق 9 اراوس هب انربخأو عاش يبأ ْن 0 ينأدح لاق ةمادق نب رفعح نحر /

 )00 ى رشي كلتمأ هل تلقف هنم يدها ىل الاقن ىلءلس لذمملا نب انمصلا دع زاملا اع امل لاق نك

 ٍ لف يردبال نم ىلع قفني هرعشو هل ضرع الو'هنم قرفب الو ءاحيطاب يلابيال هنال من لاقف زاملا
 هيف هلوق راس نأ دعب اممدب تداصا يت> كزا

 لافسملا هز نول 4 رع ىف لفعل نيا
 لو#< ضي لاقف * هنع ناصهو تلأس

 سلاما يمني لم>و هناريخو هباصا نم ةعاج عمجف ماما عي دب الحر اذه ناهو ناكو لاق

 1 راض دف هنم ان ناكف هلا اورد نا لامر 0 ضي دمحلا دع نأ اقام هنأ 3 | فاحنو

 ١ هللاوةمظع هام ىف ناكلل قا ماي لوشوهنم ثيغتسد.صلا دنع ينءاحف ةردانو ةفرط ةرصنلا

 ظ نايهو ىلا تدعو 1 2 نءىلع دشالو#< ضدب ينالاقام هنا مهل فاح ساناا ىلع نايهو نارودل

 ظ رذعلا فلكشال نا يحق كانرذعو كيلع تذدتك دق راما نا انملعدق اذهاب دل تلقو هنرمض> ّ

 ٍ ' ينالدصلا رفعح نإ د (ىنربخا) ءالأب فلا دبع ى دقو فرصن افك ان ردع دقاناف ان معا يف سانلا َُك

 | رفمجابا غلب ىسيقلاةعارش وبأ يل لاق لاق يخل د دمع نب قحا يتدح لاق دريملا رهص ىوجتنلا
 ف 0 يتب ناطرش هل لاف ىسودسلا ةلثاو يبأ دنع اه.تحاو هاجت لدعلا نب دمصلا دبع نا ناطرنضم

 1021|] 101] 1 1 1 0 أ
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 لودسمهقاس مظع ىلع ىرعلا نم بصع بوت ىف يدعي

 كو.ءثلااقيحرلاةرمح ي رس عولا نمزامح هنار قع

 ليوعو ةرفزب يدانو زيا ىلا نو هوحش جف

 ليقاطت ىلا تقا نلت و ن تك فمع رع متم باقل . نم

 0 نع سانعالار دق لح *يسفن مالولاىلا وعسل دل

 لواطلا تامر ادل يب تنل: مه ىغن كلثل قو ايوا تاع

 ةيلو ربخ هقلب اذأ قاكو ةمتس بأ تكي ىيفط ةرصبلا ناكلاق ةعارش ىنأ تب ناو ( انيس ١
 بايلا قديف هينب ام دةيف قاقرلا ةساادطلاو لاوطاا سنالأقلا اهيماع هعم هنثب اذهأو ةاضقلا سدل 5

 دقف كليو حتفالوقيف رخ آلا مْدَقَدي تح باويلا ثيايال م م ةماس ينال مالغاي حقا لوقيو امهدنحأ

 نكمل ناف فقاو ةءاس انا نلف كلل و رداع ف روكي كلما املا نردد مهواتيو ةماس وبأ ءاحا

 مه'هدحاو لك عمو مهيلا تنل مل تقي سدا | مابا هّنقرعم تناك ناو مهر ظ:م باهو مط حق حق مهن ع

 احر ُّط حئفاذاف بايلا هل حشفيف ي ءددق نه ضب 1 يي نورظتةق ناس 3 هنودسلا رودن» رهق

 وبأ لك اف نولي هلع نومحونو: هةاغ لع يباولا نداقي دق: ضان روش فيس سلاف
 ىلعتاف هؤاشحا تعم اهترارح ةدشل اهءابو جذولاف نم ةراح ةحقا دئاوملا ضءب ىلع امون ةماس

 هرب كدعألا نب 1 دنع لاةؤ ةدئاملا

 همح سم ىهدلا يب ومدح نم يد و * همرصنم ريغ اهيلع ىبش نازدا

 هلل نيحاصلا عج ىف هل نام * هب تمل ىل يلومو قيدص ىلع

 همدر اهحابط اهب ءاح ءاموك # ةغرت.ضوحلا فوج لدم ةفح

 هماس ةطيع روزح مانس نمو * اهتياق نم موحش اهتللك دق

 همطح محاجىف واو كيلع اموب # تدب امل ايح اط نوكن ا

 ينحأ نادل ياكل

 ه.ءاطصم ا نه ةزوح ناف

 هلع لكالا نا لعأ ت تنك دق

 ادغ مل مهب هءأيش ىف موعأ اذا

 د

3# 

2 

2 

 ةولس اناا ل كيلع ينذ دع د هل فرغت . 0 0 تدع

 »ع

 هم نمكاذ نإ

 د

 دمصلاة نع ناك لاقدسأ نعي اهملادب زي نب دما ينادح لاق نانزرملا ن. :فاذخ نب دمج (قوخا (

 0 هر# و يتفلا 939 دم[ هل لاش نيذملا نك قف ق شعت لكدعملا نبا

« 
 تس وص

 ىلابىلعىل نيدلا رطخم له <. ىلاخ نعت د د ذم ىعوج لس

 ىلاذع كف نرتعأ تنك نإ *« ى كلمن هوم ها رعألا
 د الو كياع ىلاكلاا تو الو

 ىل ىنءا دودصلا نا يسفن * تاهجام كاوسي نأ تنكاوأ
 هيو روم لب مساقلا 51 دانس د> لاق لع تت ١ قرشا قاطما ىل»* هر تاسإلا هذه ف ةظحل ١

 2ظغظ22 لل لل

 ) رشع 5 َُ يناغالا 0 3

 للا ند مولا نسدح ترو



 .( هك

 1 "لاق ىو ءارعادل تنك ةرصلا لها نم ناز لجر يف لذعملا
 5 ردد االاطق * :ئفاانزذاترفص دقتنكنا

 اناخشك تنجعدك اهناكف * هتنخدكت نك نا يجحتتال

 لجحرةرصبلاب ناك لاق ةعارش يبأ نب راوس انثدحلاق بتاكلا دايز نب ةمادق نب رفعح (يف ا

 هحولا حيبق اهاخيش يرهوجلا نبا ناكو ءانغلا ةنسح ةيئغم ةيراح هل تناكو ىرهولا نباب فرعي
 ناكوهلزنم 2 راس 4وم تءمتحاق طع ًافظن يقفلا ناكوهوعدبو هرشأع ناك اك ولا م

 ةنغا و تاَد اهيماع تادف اهاوهال هنأ هل فاحنو ةرخأ هعاك يتفلا ناكفذ هرشأعل منعا كيع

 دعصلا ديع لاقف همالكيف جلختو هنول ريغتو ملكتيال ًانهاب تقلا ىتف
 َّق 2 هدهاشمو * قطني يوهطلا ناسا

 قفشي امو كيلع *# ىوملا اذه مث دقل

 * ًاقشاع 5 مل اذا

 #* تدب امأ كلامو

 رع

 قدح 5 كاقث

 قطبت الخب

 ٍ قرشا رهقلا ما#*# انتل تان

 كلذ يف د.صلا دبع لاقف ةلمح هيلا تبرهف

 تيكر مزاح ”يرما ىلا

 تاظ 22 املك أ
 تيوه اع اهف ترفط

 تمطل اهدعب د ودخ مل

 ىلع ناقربال نو.عو ان

 م لدالاو تدحرذ

 ةئدحاه ىاللا نو.عو

 تريل ارب تفك :تعام

 امهذ ههو نه ين

 اذا ءاتفلا لف < دكه

2 

*« 

 د

* 

*« 

23# 

* 

 نن

 د

* 

* 

 د

 د

 نإ

 0 زجحاع "ى سما يا

 كفادقو 0 تروطا

 تكفس نم ضف قابل
 تكف نءبرق نءتجنو

 تكنو أهدعب ب وع و

 5 نوماف هج و نسح

 تكلح دق ءاملظلا يحدو

 تكبنا ىذلا كلك رح

 تكن تك ا

 2 تكيلمام قالا اذه نود

 . تكشو هايج | قف

 تكتف ةضف ولحم وهو

 نكح اههاشع 2 2

 لاق انباحصأ ضعب ينئدح لاق ةيورهم نب مساقلا نب دمت انئدح لاق ىلع نب نسما ( ينربخأ )
 هشلاقف لاا كثر اريقف ناكوةركنم ةرطخ نعم فق رطخ هل راح ىلا لدفملا 8 نجلا دنع رن



 6 (ةؤ)

 امسر لاونلاب مولع ضافل #* ةردق مراكملايف ينتدعاس 0

 يعبرلان ء نابززملا نب فلخ نب دم ا درمملا نع شفخالا ناما-نب ىلع هلكالذ انين

 لئاقلا وهو الاق امل آ

 نقفلا تاعق ءالعلا تاك اذا: < - ىقلا: سناح ىلا لاع تلو ٠

 رصلا نك ماذا نا كسحو: 8 ينبوني ام ىلع رايصل يفاو ٍْ
 ىتجاللا نإبأ انع لاق زاملا امدح لاق قحبساو يتلا انندخ لاق فاس د ( 0

 2 لاقف ناليغنب لذعملا
 ريطا ثدكف هون ابق 8 ايه لدتا ب دادخا ظ

 دع ين ضرالاو ارو نع * اارظ ىرأ له تفاق

 دره هم ءايفلا كا واع 2ع اكل 2 20 د

 ا

 ريرح ؛ىرا ايف اذه فرك عارققلا تلك وسم :
 لاقف لذعملا هباَحَأف

 نابل يا كتم دا هناا كد
 انانأ الادرت مل تدارأام انملع دق
 انايع هللاو هانا قاكم ءاننت ربك
 اناهالا كاما نماكيش و هللا عطق

 يضاقلا يربسنملا راوس نب هللا دسإ ناليغ نب لذعملا م لاق دربملا انئدح لاق ىمه ( قرشا
 كك ىنأف هدنع لزم نأ لدا , تاكو نا د هل زيدساف

 اانا دل وكم يضقن ناهد ول

 امإ مه نور آلا آو * قددحلاقمسدالالاقدقو

 اماذف ومكلذل نوعا ملو * قوم مكس تك اذاذا

 تنب "تتام لجا لاقف.انضغم ورم انآ :كتبار هل َلاَقف راو نب هللا دع هلا كف فرضصلاو لذ

 تناو كقوةح ربخ فرعا انا يلامو كرذع نه دشا كبنذلاق كلذ تداعام لاق ىنتأت لو يتدا

 هذ دارا 01 رضا سلا 4و ورش ناك لاق ينودما نع هيورهم نبا انثدح لاق

 32 .اخن 0 رمح ةقرخ هل حولت لإ هيلاطت أ اه سعأف ءادون ةيريو# ءاح هدل_> نه جرم تح

 0 5 ُْق دوصلادبع هءاع بضخف كلذل 0 هلع ردقيام ندا ندي كئامح ناكف هعلاطت ةارما

 ١ هوي لاق رومإلا
 ةماثلا نع وإلا تلف العرف نويش ن2

 ةياز هم يف ىفالا * هيب ىلا هوغدي سلف

 نب دمصلا دع ولا لاق يرصلا ورمي ونا ىندك لاق «وربن تااتدح لقب 00في



 (6هغ)
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 تى يدب هوثارو يدق ع اد.تءمموقلا نع تمر

 بضقلاحدقا ضرعملا طان #* امم حادقلا هيوقحي اوكش

 باملا ةرغم ةنسالا ايش # اسمغنم لظ يروم ناكف

 بضعلاةديدشب يعولا تت # اهر رقتكته ةناف ليلو

 برع 0 2 اهالحا #* دقف ةامحلا بح ىلع 4

 بر اكرام حاحصلا ي دعت # دقوك.اع ىنح نم كدناح

 اماو ةياورلا يف دجو الو ةدي_صقلا هذه يف وه سيلو حرس نبا نك يف ءانغلا ىف تيلا اذه
 اذا اد>او امولئاق نك ناو رع_ث ىلا ارعش نونفملا فيضت ام ءانغلا يف هنال ةديصقلاب اجلا

 ل يذلا عد و أن .اهرصناف كاوهت فرص

 اقسسأ تعملو كيلع # افلك كَم ٍ تدبو

 افلخس هلم ندم نع * الآ ف  دجاو انالك

 ص يناد.اارءعل هيشو يلع -ولابل هر روزرز ند ماقال ءانغلاو كدقملا نبدمصلا ديعأ رعشلا

 ءلسلو قس عراب ةييضع هيلو لقفل نيل ف راح 2

 أ

 لح نب , لهذ نب ملاظ نبدادح ع ا د رمت ن ريدد نبةعو نإ 2ر17 بج

 كيب + نب ةليدح نب ىمد نب يمول نفل 2:2 نب 0 رك نأ ةعلدو 0 يلا

 © لما نت دحأ طخم باتك يف تدع جو) نارتع 0 و ب ةعيبر ليقو رازأ ن نب ةعيبر نبا

 نا يصفأ وه سقلا دنع وب 1 لوش ينأ 3 لاق دمدلا دبع ود لذعملا نإ نالنغ ىنثدح

 دبع مهوق يف نوطلغي نوباسنلاو ىمحد نب يصفأ وه لئاو نب ركب دج يصفأو دسأ نب 0
 9 جبصف سعاش ءاقرزلا اطلاشدلو ا مسالا نأ دعفلا دع وك و نعد ن ا 00

 ا ناكو ةضراعلا ديد_ش ناسالا ثينح ءاجم ناكو 50 0 يرصل هيساعلا ةلودلا ءا

 دنعو هدلب يف ساو هاح هلو ةلزنسملايف مدشو نيدو ةءورص اذ ًفيفع ناك كلا 0 0

 و ناكو اهرعشا ل دعو نع محب هو>مو هدسح ناكف هيف دمصلا دبع هيراقيال هباظاس

 سدل ثيدحلاو ةغللاو زايخالا نم يش اممع ىور دقو نيرعاش ناليغ هدو لذعملا دمصلا 3

 لودي يذلا وه ناليغ نب لذعملاو 5-0 ْ

 اهعيطتسأال لامعالاطاصىرأ * يننا سانلا ىلاال وكسأ هللا ىلا
 اهعيضي يلثم ناك ام حريذو * براقاو ةوذإ يف ةلخ ىرا
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110100 

 ( هر
 1 1 و تل ا 501 0 ا ل بس هس همس سس

 كلذيف لاقوهلتف يبصلاجرخأ من مثث ركلا لانم اذكبةل>س كءردفف

 حرسم نإ هلع انتالخ # تأنولو نيصحلام أينأ لهالأ

 حفنم لك نم ندفني هئارت #* اهتاطو ءانملاب وعدن -

 حرقم لذلا همال نا.ح رارذ *« انلادب ال نافس ونا ر

 اولزو ثر خا ود مهن م مث نايحلا دشاحتف ىداوا ١ ةرضح 2 ناك 0 اولا ف لاق

 ًادنه هتان ةلمسلا ىذنب دلاخ لز'أو سود أ ليلا سار يف حرسم نب دامض فقوو مهاتقل

 هنطعأ أراف عض اذا لدرلا تاكو نوض#و ءاملا نقتسا ناع>و ًاتيبننمن ةرغلو ةم.طفو ةلدئحو ا

 لوقو زورو مهضرحت دلاخ تنب دتهتاءجو ءاسنلا نمكنا يأ لزتاف انعم نلقو ارمو ةلدكم
 هبيبحلا هب يتزت مكلذف « هبتكلا لزاني لجر نم

 وهو دامض لاقف نرلاوأ 3 0 ترا نم الحرس ود نه ل>ر ير اوقتلا املف

 لاقف سود ند 0 لجر م * اوءجراف م مز موؤأب ىداولل ةرضأ ثريا وسو للا نأ

 دامضايت زج دق لاقف اوفرصناو فأر اولبقاف اه 5  موقلابهذ دامض لاقف كد ها انو اهدا

 نب و صاع ناك لاق هناق ىلكلا ا (ورم ينأ ةياور هذه ) ثرحلا وب تيدا اوقتلا مث

 ىلع مه | تناكو ةيد د كا 0 ناد ناكو في راطغلا هذا لاقيو فيرطغلا هل لاق, ركشي

 ىلع هلعن 3 ةمهس عضيف ي مودلا تاب يأ ممم لحرلا نك 2 500 ةوانإ سود

 ةممحن ورمع كردأيت > هب نع عجرو فرصنا كلذ ا اذاق يي مودلا 0 لخدب مث بايلا

 ىضم دق ؟ يث اذه ناينباي لاَقف ائيلع اساوذا هب ]وطي يذلا لوطتلا اذهام هل لاف هرم نب

 هل مع ا نيزع نود نم الخر ناو لمألا:اذيع نع ضرعاف هك ذ نع نش ضاق اتئادأ

 ةمحن ورع 3 6 شمل ىللع لذ دف اه>وز ءادحف ركشإ نا صاع يفب ند لجر ا اع لخدف

 مكينات ثرحلاوذ 0 اذهل نوربصت ىلا لاقو مهضر مهفماقو اسود عمجف كلَ حلا
 ارا ثرألا ون, مهلا تاقاوهل اونادتساف اها ؟:ونوعوأ امك اودسبا اوربصاف مكلئاقت نآلا

 دئموي سودنم لحجر لاقف تءاش فك مهللتقو سود مم ترفظف اولتتقاو

 لدتقلل نور -نمحلا .ةبارش * .ليذلا ءاشرد ارقص كحاودق

 لبواك هنود اقورت نا هع ليلا تانالك طورت خر

 * ليالب داتقلا طرخ اهنودو # 5
 0 فأ ن ء مويلا اذهيف يسودلا ورمعنب ليفطلا نبثرحلا لاقو

 تطل 0 #«# بوهشلاب ىوام نم راداب

 0 نلفري اسناوعو * ةلئاقم الا يرثال ذا

 رم *# هتكشب ىنس اححدمو تكلا هارع رد

 برا مطاخم ءانولا قع د م ديدلا ءدص رشاعم و

 ا وب وحهعأ تقي تء.عر لو لآ تءومس امل »+



 (هم)ذ

 هللاقفهللا لوسراي كنم اذه بحأ مل هللاقف هيلع مهفالخل مهلوعدي نأ ليفطلا بي ملو ينع يرس
 نبناسذن .ث را نب دعسنب ةيوغ نب فوع ا نع ورع قب تادح# ا تم نا

 الحر نيه.سو ةسمح قذئايح جرذفوه امٍلعأالاقلاخ قاخءالنا ةياها ءأه اطايفلوقي سودنبب مم نبف وع

 تيوامت يدرب ة ةر>ح لا يولا تازام ةربره وبا لاق اوملسأو رسأف ملسو هيلع هللأ ىل<ينلا يتا يتح

 هذهونوءافال>رالحر 5 وهيلعهللا يل< يلا ىلا مهب رق, ب دنج ناك ودوس ادا ناك تح ىطسو ىلع

 هللا دمع نب ث را ينب نب و سود نيب تناكب ر> يفاهلاق ل.فطا' نب ث رحال ةديصق نم ءانغلاا مف لاتاسبالا

 بأن 5 رك ذامف كلذ بيس ناكونا رغز نير كن ن ناهد نبى عد نبرشم نأ ركش نبش ربا نب صاعنب

 ان صاعنب هللادنع نب ثرحلان دع نب راي نب ناءءلانب حرسمنب دامض نأ يناييشلاو رمع

 ا01 طا لا نم نيقحا يارج ةردخا ةحوقل لوش نكو ثرحلا لا دهس كش نبا
 ناكو مهل اعامتأ سود تناكف اهلك ةرجعلا نود د ترحل كل ناكو فيعتي دامض ناكو م يعاو

 لاو ةدحاو هيد سود نم لس لمع مهم مزاا ذا نوطعو ناتيد هل ذخؤت ث ,رلا ل م للدقلا

 هاسنأف 0 أ ىلإ نوهني ىذلا مهءيعزو 0 يب خيش 00 1 امون ثرحلا ينبب نه نامالغ

 معاي اهدحأ هل لاق هب انحت اماف هزه رد و هنا م نا دير ًاسمأ انل نا معاي الاقف

 تدمعف هدف رخ آلا هب رض واع زئذمأ هما يشلا 0 0 6 هلاوش اوف تاج دا دق ىل>ر نا

 اوذخاف هلبا تحرسو يداولا يف ةضرغ يفهل اوماقأف انونقب الزان ناكو ثرحلاينب ديس ىلا سود
 ةضرغلا ىلا خيشلا لزنف لبالا ىلا نو وغرت ةقانا تاعجف اهولقعو ةضيفلا اه وا>داف ةقان اهنم

 0 اوس د ثرا ونيتفوعو هلعأ اونأ من ”هولدةق هن هيلع اوسوف هقانلا 02 ف رغد

 عمتجا اسود نا مث 3 مم ولف نود ند ةءاخآ ترخأ وبات رفظو |وفصانتق مهولتا 3 32 وردك

 ىلا دق داهض ناكف دامض لها وزغن ىت> نيناع نه انماك< نم اولاقف الحر نوعبسو ةعست مهم

 ىنّدي وهو سود نم 0 هلها ىلا هوفلا نا اوداراف ظاكع

 2 ورتال ب راحلا ىونناو * اها و هاو 1 لا نا

 اولاقثف ورمع نب ةمح اونأف ملا ىف كا وك ال مكعب نا مكعفت الو مكعبتيال اذه اولاقف

 اهيح هدلو مهعم جرخأف ريكلانم هييحاح بصاع وهو مدس نا )1 لاقف كدلو ضعب ايلا لدرا

 قحةقرافلاو ماياو اوريغأف ضب هوجو مكضعب فرع اذاف نيتةرذ اوةرفت مه لاقو مهعم جرو

 2 ا ودو كلا لآ نم ىلا كادئاولو حتا رق اولمفف اضعب 5 شال اوقرافتت

 سودو نيئس عبس موه لَ م تو ا لف خرصو | منذو هتقا ينذأ عطق مدق املف داعشل

 ينك هل خأ ثنيال لاق دق دانش ناكو ادا مهضعإ فرطتيو نورواغتي كلذ عم مهو هتازاب عمت

 ون مهز رحأ نادل لاقف مهلع تقأ الاو يلهأ ز ورحم تنك نا ظاكع ينتاب نأ دارنا نافخلا

 املفعاشلا ىسودلا دعسنب ناب تذا ىهو سود نم جارمأ داهغ تف تناكو الف اوداز ناف

 تلاقو دامذ نم اهنبأ ىلع اهلك توجو هلا تدك اهوخاأ اهدصق ترثعا ين , ىلع سود تراغا

 نكلو ضئاحن تسا لاقو اهعرديف سوقلاةس 55 نردتكال ضئاح يناف مولا ين 6 فرصأ ي هل



 (هأ)

 ا
 هل ريخلا يف طظفالاو هببأ نع ور ينأ نب ورم نب سو .1ا 0 لاق يمع ( ىنربخأ) مالسالا

 ا 1 ء ماشه نب سايعلا نع نع 0 ينادح لاق ديردنب نسحلا 0 ل هب ) 31 عا هللاو 1

 هللا لوسر ثعإ دقو احاح 5 ينأ قح جرخ يسودلا كلام نب هللأ دنع نب ورم نب ليفطلا ناإ

 هدلول لاش كالدلو حارت ها روك دا ىداعلاو وصعب الحر ناكو ةئسدملا يلا رداهو مو 4 لع هنلأ ع

 ةهَدنع امو لجرلا اذهام 9 رظنا ا ولاقو ميو < هلع هللا ىلد ي :ا 0 شا !رق هنا راق يداعلا و

 لاَقؤ كولا عمسأف نعاش لدكر يفا هل لاقذ مالسألا هي هيلع ضردف لس و هيلع هللا ىلد ي »ا ينأف

 لاقف تاه 0 هيلع هللأ 1 ىلا هل |

 مهن ص و بهم انتيراحولو © مرح ملا سانلا هلاو ال

 محض الود ن ناكرلا هب ريطت * هموحم لوزن موب نكي امو

 ىمت> ينءاجاذاقاو نءىلامو » دلاخ تساو فسخ ىلعاملسأ

 ضع تاسناك ريط حبصإو #3 ةفيح ساثلا ز م يتحمل الاف

 مجرلاناط شلل ل ل درعا ا عمتساف لوقأ انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوو ذل ا

 م 0 نكي لو دلوب 0 درت[ دمدلا هللا دحا هللا وه لق م.>رلا نمحرلا هللا مس

 لز تح ا 1ظ ةريطم ةلل 3 مهانأف هموق ل داعو رسأف مالسألا 1 0 قافلا برب 3 لك

 روق هطوس فرط يف رون هل ءاضاق كلب نك ٍ ربنم اهف نيود ةعانع# رة يو قورب ' فسم س | اماممسمملا

 0 مط و نودح اوقاءفافطتال قورب لع م مودقلا ىل اع ةدحأ ران اولاقو روث كلذ سانلا

 وبأ الا هبي ىف هموق اعدو همأ لسا مو هوبأ لس أف مالسالا ل و د موعلاص 2 نع ءاروتل

 3 دام قبرطب هنقلف .اهمرود هل لاي لح يق هلهأو وه نكو ذر
 لوشو ةملظلا نم ةبقملا

 0 ١ فكلا هدب نم اهم ١: ىلع د اهءانعو دل اما وطاب ظ

 ةنصح دال لاَوو َْكء اروامهل لاو ةربهوبأ 4ومو 2 هيأ اعهللا ىلك ى ي* :ااورمع نب ليفطلا ينأ مث .

 هرب ونا لاق تاع ثلاث اسود شا مهلا لاق 2 2 و هيلع هللا ند يف | ا رك

 مولاعد اماف هاموؤأو تدعصف اوكلمف ١ يعوق ىلع وءدب نأ تئذ 8 و هيلع هللا ىلص ي ودل ىلص املف

 ط ناكو برمعأا ضع ءادوذ ل 0 ا اع هللأ ىكر ةثاع نَء يراخلا يفو 1(

 حاشولا موهو#تلاق ا ند تعرف اذاؤ 0 ثردعت ان 52 تأااق ددعرملا ُّى شفح ْ

 اضيا هفو يراخللا يف رركه وهو ثردحلا ملا # اما ردكلا هناك نم هنا الا« ربيجاعت نما

 اسودنا لاق 0 4 ءاعهللا ىل- ى : 1 ور#* نب ليفطلا ءاح لاق هنع هللا يدر ةربمه ل ع

 اا ةرره ا ع هيو م6 0 ادود دهأ موللا لام مولع هللا عداف 3 ضع 0-0 دوق

 ةدإب ند انهما لع *امتانعو اها وط نم ةليلاي# قيرطلا ف 0 ملسو هب هيلع هللا قلد يي هال 3 تك

 يَ م كلا

 هه سس ءاكتصلس د تسسصل اوسع



 ) ١ف (

 مهلاو فدنخ نيب كال سف نو امح سل 1 0 يبا

 - ع ل .ثمر اصرف ان حياك 00 ةيرشترشو

 07 ةلاريثك هنأ راغ عميدزالا ز :حاح ناك لاق ديان 3 دامد انثدح لاقدمحم ن - أه ) ينريخا (

 لاقو اجعنف مهنم بروف ًارماع ىتل
 رعب نمرحبلاو فرحا نيب ةيشع د يرث دئالقلا تاذ يقا له الأ

 . ركلا .ةعارءاملسا فرط ىدل * ىنوأتف ضاع تداك ةشع

 يرغب زكتسمناركسلاكرخاو * عنقم نيب موقلا ةانغىلثع

 كلذ يف لاقو - هنافف يكل : 0 كولا ةئدو مح نم رفو

 ايعشا انانذ هسار ي

 أملك« ع ناهد قدس * هارغ ىذ اودر اأو

 7 كلذ موي 0 اعدو د اهليمسو 5 ةءويش وعدا

 ايكست نا ؟ اهرس امايلس © انزبىسما ضوع ةميما غلبا

 انوصمو؟ادعصماشمح د امويعو ةفار براش الول

 فيا

 هس وص

 بطلا نمىطخ ىلعتيتب # بهشلاب يوام نم راداب

 كرا نافري ا 202 اقم الان يزجال ذا
 تاكلاك هانيع 9 **4 هعل ثنا 0 اج>دمو

 : فرخ مطاخم ءانهلا قع 2 م6 كد ءدضص رشاعم و

 ا حرس نبال هفو يملا 2 ةياور ند رصنلاب لمر دم ءانغلاو ىمودلا ليفطلا نس ثردلا رعشلا '

| : : 1 
 معا ىلاعت هللاو قحس-أ نعنرصنيلا يرحم ىف قلطم ليش فيفخ |

 - 7 هيسلو ليفطلا نب 2 راحل 0-0

 ديعنب سودنب مع نك مث نب وار نت تلاع ١ هللا دبع نب ورم نب ليفطلا نبت لا وه

 00 كلام نب هللا دنع نب مك قب 500 نب ب : 0-0 نب ناهز نب هللا كيب 2ع ن ا كا 7 هللا |

 0 ١ ليقطلا ونا ماللس 0 ةياهاجلا ءا روش رخل - نمسراف صعاش دزالا كا 0 ا

 7 مهاعدق هموق ىلا دعو ريكا بو هيلع هللا لص يب لأ ىلع سود نه دفو ل لااا

 أ 2 سس مصل حا .

0 

 رصن هلاق سوماقلا ةيشاح 2 م” نونلاب آل ةمادملاب ناندع )00



 ( ؛9) ا

 نحف اهدوشت ءاسنلاب انثحف 1 راه> »# انهاو ةدخشلاب انمحمأ

 امدودخ رعد ليا و كلام ينب #* ا 3 كرادي دق ءا 2

 اهدي رش هوعدب نايط ينب رع دبع ت رخأتيقا والا تاك ارالامويو

 اهدس «دعاجملاو وهةمو ماع نت ةم ود : مول ىلا مدعم -2 نيو

 هكر مح ءاؤ رطلا_احىدل »* ةباصعأت 57 دو م ورش و

 اكد انعر ع الإ ل ذلا ن م # ا ماد 2 اماد ت#مءز ف

 هللاَمف ةح نبأ رنشب هعم ناكو م هب تطاحأ دإ ا ضعءا ىف زءاح امني ورمع وأ لاقو

 يفتناكو العفو مهضعب انو انونظف مون ىضكعو اوضعو 0 اريرش ق> موعد لاق ريشت ام ريشب اي

 تااقفهن وعي اوراطف زحاح اذه ل اب ت>حاصو نم 0-0 املاترظنف ةماش ز>اح قاس

 أ افوع انعم ناف هودعاءفكت ناديرت ال اولاقف هودع وأهحالس م كك ا تناك مهم زوجت مط

 رمال ماهنب سغالا نب ف وع ةعبب و ةحالاس م ط تردعسف هحاللم | ائيفكا نكلو هلْثم ودعب وهو

 فرعا حل تا هتعرا#و > ىمع* أ عزفلانب مغ نب ب هد نب كلامزبب هاو ن تر دبع نبأ

 هيما ب دق هناف افوعلتقاف مامدلا كل زحاحاب او>اصوا 9 ,ضغف ني>و هيلع مدهش ف مزاح مرأ

 هحلا نبا ريشب سوق ذخاف هحالس تردعسدق تناك ةمدعت 0 0 | نال ءدف عطشافهي مري هسوق ىف

 قارطلا فرس 3 هك رف هشيرط قادس ,حاح دحوو مهاناففموقلا نم 0 ترسكناف امف عزف

 ش١ 0 ح3 رش هنع زحاح لزتف 6 رعد انو هدير يذلا |!

 تئانالاو افصلا نيب اهكيعس # قاغو ا لح 6 يدف

 يئاونا هبا فت و رح # مقا دتاك تعمسلا و أ

 بحابلار 7 ماوقالا يدلي تب مهلسو نايا موا

 بذاك الاريغودعلا رص ن كلو # ىناغأ قيضملا ىف 0 ريف

 نضاخ عزا رك رعد وخو * هش كد 2 ام 5

 ار تداكف * هتك رف الماه نه تددحو

 نعامن ة رعضمهفر 3 ةسدحلا 0 نب لاله يف دزالا ند جاحح موق زاتحا ورم 5 لاقو

 أ لتقف لاله ىنب ىلع راغأو هموق نم ًامتَخ عمم از 0 كلذ غابو هموقو وهمواتقف لاله ينب ديس
 نعام نب ةروض بطاخ كلذ يف لاقو مم ىو موف

 لاثع مكلفت انوذخ لهم أ *« اننامدب كن له رةضا

 لال اقداس يس مويلاف # واق مف نم لتقل يب ٠

 لافك الا ىلعةف د م نيكس 0# ءانسن ؛ًارن ايفا هشدقلو

 لاحدمب كدا لعتجتل * انيتحئاسرلانإ
 | اعلطع تاماها نور وناكفربخ هل فىعالو دعب م هرافسأ ضعب يف زءاح جرخ ورمع ماا

 هنبرت ماا ا ا

 0 لل
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 سس سس سم سس سمسا

 احر ملا تعم ولو انف ينير نا 0 9 كناق

 * اماعفاماع ؟ اهتكرادت © روحسيع محاوقلا ةيحانب

 مامثلا مهفيض ماعط ناكو * يدا تريغااذأ ينع ىل-

 اماوت الفن مهلام حضي * يتحفايضالاةمصع انسلا

 امالغلا ةناملا قبغت مل اذا * انه تيضرل انتبحاص ولف
 رمصض نإ ناهد 0 تءقد نإ 1 نر ثمل لإ رك نإ هللا ددعنب ثرألا نا ماهسلا عضو هلوشب ينعإ

 وطعيو نيتيد مهم لوتقحال ن 0 اوناكو ةارسلا دلب دسالا اونكسا مهو فيراطغلا مه لاقي

 نب 5 ديع نإ 1 0 دلانب يدع نا مق و مهر مولع ت أذ محو اذا ةدحاو 3 هيد مه ربع

 ْ مهوءاسو متانغلا نم اوذخأو مقف ىب أاومزو ىد ,موناغأف نامالس ين دب وا نيد ترفاغف 2

 مح رد ناماللس نب كلام نب لهذ ن كلام هع كيش ناك ب رلا دح 1 نأ 0 را دار 0

 أ رده كالاماب كرتأ ثر ا هل لآ 3 الدم [ءام راق ةودغ عبرلا دلو تاو لاقو زدحاح ىلأ

 برعلا عمل الغل موتغل ف رع || يمملاو انعح ولو ينطعا لاقؤ كاذ ند عما دزالا تاه ا لاو

 كلذيف 2 لاَ عر رلا ه4عن هو ,دذأ 5 . كلام لاقف يف 0 كَ |

 لقاصلا 0 صيب 0 # 0 نهو 0 م

 لئاشأا اهئ رح 31 يدياب.# لساع زه اذإ يبمخ روسأو

 | غابف أؤاشاماومنغو ةرغ م.هاوباصأف مخ ىلعمطدف اودع موف نم ا 00-0 ور وبأ لاقو أ

 لاف هووددربو هءودع ودب اذ ا :>حاح

 يعمأ سم 8 لتقلاب مداعإإو ان مكفورو ؟داعرأ ند يفا

 راع هدا فسكت ذك ع شاب كر اير

 عباصالاب 5و يو نو ريشت * كلبا 00 ٍق يأ ىلع

 لع ا هنا تدحتتسا دقو بر يا 0 موثو 0 ىف 0 تراغألو رتع 2 لاقو

 مدنقدزالا لاا نزدحاح حاصفمذشل دشاف 1 زحءاحب نع ا وأ تاو اوقتلاف نامالس يف |

 لاف ا زدءاح ور* ةذ َِط ودب ىهعم الب + مح لاَقف فرصن او ىلهأ تمجفو ايزاغ تح رخلاقو ور#<#

 رازالا طاح هاشلقم د هيفو انمأر زدحاح زم

 راضكب رشا تمفادقو نإ يهد ل م ىلع زعف

 لاف ز>اح هءاح ا

 اهديدعا ريثك مايأب ..ءاوب © هناف يرقلا موي:.اورك ذه نإ



 لواطت املف عفان ىلع هب نضاف اهتاع ينيع حمستال هللاو لاقف كلذيف بتوعف هياع هؤاكب رثكو لاق

 قاحالاو عومدلا تدقو ينو 0 بو 0 ىلب لاَمِف هيف هل ليقف هلوق ن م كلذ عا دهعلا ٍ :

 تسب وص بيرق هب[

 | ها رم نإ نامالاس نب كالام نب لهذ نب هللا كيع ا مجالا تب كيرا نب فوع نب زحاح وها
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 بئارقااتالوعملا ءاكب ليقو * بداونلا د يناللعالا

 بئارتلا قوف س 2 ااروشن لبقو 27 لدئحو باو يفىناوث ليقو

 ينزام اهمنءتيضقدقو يندم 8# ا نضومات .دلا ىنتات ناف ا

 ياشطانع رصنيلاب جزه هيبال ءانغلاو يدزالا حاط ريفا :

 د5 هيساو رح 0 راخأ 1-0

 نا موز بل فراح وهو دزالا نا رمد نس ثكالام نك ناعدت ف كن فوع َن نارهز نإ كاللام

 لوش كلذ 2 ي'ول نإ ل نإ 00 نإ ةظش :

 بسحلاو ف احلا ميرك شيرق يفو *# ةلئاس تنك ام اذا نامالس ى

 بذاك نمموقلا ب رضل نودع 3 0 2 اموز< عدأ 0 0

 0 اوسل ا دالوا » م ديدع وا ُق ةريغملا نى ع دب

00 2 : 

0 

 ب توتي ف , 11 جر عجرم ا
 تنسو وي مت سسم تسوي ب سس وس امس مت سنس ل اا سوت

 ردحا فرغت 00 ب للملا را 0 نفيع 3 نع ماشه نب سابعلا
 0 .ظىل تفطداو ليلا ينتزفتسا تاوز: 0 رو قهر 0 لاو كودع دشان ينبايا :

 تعدلاو عسا يي يتح قب رطلا قيضاودملا ىف اهزواجما نا ىناعتمو هقيضا قيرطلا نع ىدِب دا

 نم رس ع ايطأ الا يناراح د 2 0 ادام لاق ودعلا ىف 9 كاراح لف هل لاقف اءمق.سف اب

 ! نأ صاع همسشأو شاندلو 0 د نم نطب موقبلاو لاق هقيس ىلع ردقأ 0 اعم انودع اناف موقيلا |!

 إ

 ا
 مد قانضتص نب نماك نب لكاه - , ىلع مالا ن 5 ركعا نب فوع راغأ لاق ى 5 وكلا يبهرملا

 ١ ىلع بصعدؤو كذاه يىإ نم م يبا 6 > قاطناف م 5 عا > اولزنا هبال لاقف لطم جاد

4 

 نكد

 ط4 تانك: رع نك ل , يبأ ةياور نم زجحاح ناسا تك ) دزالا نبا قرغا نإ هلاو>

 ص مرينا + هيلط يفاوكرف هب اوب اريسأ هيلع فرشأ املف هيف اوعمطيف علظيل اباصع هسرف دب

 ١ ايلا وقلا المو لاله ونب ذمءوب تبصاق نامالبب ىج هبانكا ىلع مب تبق هيف اوم 1
 0 فرع نب زءاح لودي كلذ ىف وذ ملانغلا نم

 1 امالظ يه<و قماو ةيحن * اماما انعيملسأو ك>ابص

 ظ اناتح تدك داب تلح .اهق قدا اواع هه

 ظ ًامالك انملكب ال امد 9 يممسلا هنا سمع ناف
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 ةعامجيف بر يق نايفس وبأ جرخ :لاق نا 0 مييطا لاو هنيم ةعمسأ لو ةياورلا 000 متأ

 نريسفا زم انابمبل كاتف نابقسس ونأ مهعمج انالث اوراساملف ةراغ ىارعلا نود ريف ناو شيرق ند

 نكلور ختم انل ةدالب تديلو هيلع مودقلا يف انل نذأب ا رابج كله ىلع انمودقام رطخ ىلعل اذه

 ةمالش نب نالتغ ل اقف ميرلا فص هلف مغ ناو همد نم ا نحقق سص 0 ريعلاب بهذي م ا

 دوو رحشلا عؤرف برضيو هفوط) لمدف ىداولا لذ دف اه اانآف اذا قر

 قبط هل مآ ىلا رودمألا# نع 8 د مح فا .نالغ وناءوف ار ولو

 قفشلاو سفنلال وهو ةاي ا | 0 ''ىهرو بعر لاقل

 قرولا كالع نخفق كل هوا وأ # ةم 5 د ىلع تش انإ

 0 3 يرك دالب مدق الف 1.دضادعج اليوط ضب "نو ريعلا ف جر مث مكحاص |نأ لاق مث

 ال7 20 هلع لخدف هل نذأ تح رطل 1 روك زنا روكو نرفمأ تبدا ندم

 هل لق لاف ينذا ريغا ىدالب كلذ دأام كلاا كل 2 هل لاقو: نامحرتلا هلا حر بهذ نم

 نافاهع . عتمتسلا ةراغتئح اهناو لدا دق خد دما ا كتر 1 الو كل ةوادع ل نك كل

 هناف لاق اهتددر: كلذ يف نذأت م ناو اهّمب كتيعرل اهعس يف 0 ” ل ناو كل يهف اهتدرأ
 ان ود تءءسلاقف تددعس م كلما كل لوس ناحرتااهل لاقف دححف ىرعك تود 2 0 ماكت 3

 ريغ كانهتوصلا عفر ىلع مدقب م هنأ تملعف كلل ةكاعأ هيوم ولد نأ دحال ا ايلاع

 ْ ىأر ايو املف هت عضو هقفرع هل ىعأو لعفقام قيجل سدعتساف لاقهل اظعا تدحعسف كلما

 1 كنلاانئساعاهل لق ناحرتال لاقو هقءحت 0 ا ا ساق هلت ىلع اهعض وف كالملا ةروص اه ءاع

 .ىلع هلو وص قدح نكيرلأ كلملا ةروصا« ءاغجرأر ا ال كلو لع دق لاف الع رتل دع

 01 1و ناضعا قرشا هلال تار ىلع | معطوف مالا ابقح ناكن كلوا لع دلي نأ نك

 تح ضارملاو 0 ريغصلا لاقل بح أ + ف لاق 5: :لاق دلو كاأهل لاقمث ادح هلمف نسحتساف

 ١ لك هلو لوقلا اذه لع كلو لع ل 1 ريكا كانت توب يحن قاعلاو أ
 .| لاق ربلا رح لاق كؤاذغ اف ممف ةمكحال ةافج موق نم تنأو مهمالكو ءاكملا لمف اذهف كظح

 ردم كد وماكو اع فامشاب ةراجتلا 2 رتشا مث رقلا و نبالا نمال ربلا نم لقعلا اذه

 هزالايبأ نا تي 6 ند ( ا ام مطا لو ناكف فئاطلاب لع ل ىنب نم سرفلا

 1 نع عمم ىلا دع نع نضاولا نك لأ نإ رع رد ىتدخ لاق راكك نت ريب زل انندح لاق

 .ناليغ هيلع عزحف لدنملا ة ةهودب ةدياولا "نب دلاخ عم ىئقثلا ةءاس نب نالعغ نب عفان دهشتسا لاق

 ْ هينري لاقو هؤاكب رثكو
 يناشعت .ةريغ ىترعاالا © .ةعاس ضمنت ال قع لابام

 ٠ ناود بورغلانم نهو انهو # اهعواطدنع ليلا م 7 يعرأ

 نارقالاىرذولعي شراف نع # تمدححاسراوفال نم اعفاناي

 يناسل دكع نيبو ةاهللا نيب * اعفان ينم تلءح تءطتساولف
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 ناك نم نيسلاب * يرب ىتح * هتم مولظلا رطخلا نجل
 نناليغ مي جر فئاطلاب افق تزغو نبا ند اعوج 2 تءمح لاق (هنأ: 5 كخذساو)

 ماع ند مْ مم ةدع ا همدظع ةلّدقم ممم لتقو مممزوف اديدش الاتق مولتاقف 5-5 5 يف ةماس

 كلذ يف ل لاقو

 انيريخ مثح تخااب الأ

 جو فانك اوم لك كا
 انيدتعم و حايصلا نائش 3 اخاوو ا ٠ ه انمار

« 

 د

 ان

 ا:جو دقو دايقلا يف عباضت *« اعيمح ةسماخ ىننم تدماف

 انونظلا :انققحو مهنعأب * انيلا مكلاوط ترظن دقو
 انيرظانلا نويع تملتسا اذا # يفت رادلا يف ةحارحر ىلا .

 اينيللو ..ةلوملا نوكي « اعونرادلا ف هاي نا ر
 ”اسلاظلا لاه ككنأ قرف ه1 ونجل ع جس منج

 دبع ن+رلا دبع 0 ينادح لاق يعاشلا دعس نب دمحم قرع 3 عكو تلكي نب دنع 2

 ةا نب ناليغ رعش ٌقدشناف هات ناماس فأ ن ا ناسك عم تدحرذ لاق يننقثلا ور نإ هللا

 هل ىندشن اف فئاطلا ديرب وهو فاطلاب يم مح < ةلبالا ن 1 اود قى هريغل يدشن أم

 مج يذ باجي ا فاطلا كباك تقرأ ةللو

 مجالاو لختلا نيب دبرملا روف نارطقلاف رسحلاف

 تعا هوندا * وأ مدقملاطساولا قئاعم
 ملا لفاوت وجرا تافالا ىلا دايقلاب سنعلا لسا

 فوعنب .نحرلا ذنع:نارمم نب 1 ادع لاق دمع يبأ نب هللا دبع انثدح لاق 0 (قريخأ)

 ناكو ةافولا ةماس نب ناليغ ترمضح ال 9 2 عا يأن ؛ زيزعلا دنع نب رمع ينادح لاق

 مكتاهم|تدحيا ومكلاومأ نحت دق يناي لاق ةياهاهلا ىف ب مما 1 نر سمحأ دف
 يك || جزاعما مناف برعلاتان ويد م 0 مكنم اذغو ميرك نم متوذغام ريخب اولازن ناف
 ناف ةلطرلا ةريمقلاو ؟اياو عر نحو عبتي تير دخ ف ةثرر ءاضس 3 ةنكَر ةنكم ءاكمر

 لوش أع :1 م لطو | صولا ىمح نع :لساو وأ لباد ء تاغ نا ىلا لاحرلا ضفبأ

 تنبت اهءاوقأ امزو * اهلعف قوت 000 >و

 تامحتاهموقنماهئامحو * يتايسو ا ملا تلحر

 6 هك ىلا دقو دق يف“ هلا ةهلس نا نال غناك لاق يفار كلا دعس نن دم انيدح لاق 2و (ينريخأ)

 نئاقلاو اربي يحي ضي رملاو ركب ىح غصلا لاق كلا بحأ كدلو يأ ناليغ مول 0 ْ

 كْواَذْعَو .لقعلا | اذه كال نوكي نأ نم تسحح دق لاقرلا ريِج لاق كو اذئاع هل لاق مث مده يتح

 ربا اذه يدعنب مْنيطا يور يردعلا لاق يناركلا لاق لقعلا اذهكل لعج ربلا امنا برعلا ءاذغ
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 سراف ناكو ساوءءب رماع ىفوتف ديلولا نب دلاخ مم هل نيبضاخم رامعو رماع جرخ ناليغ رس املف
 ناليغلاقف ةئهد اخا نائس نب رباح مهديس لتقوهو ثياثب موب ةءونش بحاص وهو ذئموب فيم:

 ا ًارماع 08
 ناسرفلا سراف يم واحس ناتطا اهعمدب دو# ينبع

 ناعطو ةبوهرسم ةدش نع *# تءح>أ امل ليخعال نم ماعأي

 نافىح 31 عولضلانيب * .| رماع ينهت ١٠ج عيطتساول

 ناءطو فةاون مويليخال * أرماع ةءازكلا اذ ب نيعا

 ناس نارباخ ةئطو هتم # لغم ةدش تاثلثب هلو

 نادانلل سرفلا ريح امم * مدخم ةديدحلا ىفاص هناك

 اهاعريلبإ هل تناكو ةلهاب نمراح ةءاسنب ناليغا ناكلاق ( يركسلا ديعس يأ بات 5 ف تحل ا

 بتعم نب رماع نإ دوعسم نب ليقع: نا ىلا اهذع يطختف ناليغ ل عملبالا يف هيعار

 سس ةءيلال لاقف نالغ ىلا كلذ يهاب || اكثف هب فختساو يعارلا لقوا برمضف |

 اعاطت الإ ٠ نءطلاب رد يبأ * ةبارق يذ"يرده أ ىازىر مالا

 ايي انقيدص اما و نإ كره اغا ةوادعلاال وجرأ كليف
 اعمل كلا قال نا هيقي * هحالس لثمءرملا ينباذاو

 ايل كادتع فايل تضر 0 2-7 تلك لولا رك اق
 امجأ تقاسم ماعأ كدحو * دعت ناف راخداو ديعو اذهف

 1 و هيلع 0 و هتحوز هتلم ه 0 تركو ناليغ 0 ال لاق ( ةاتك نه تذخعساو ) ْ

 امفلاقف اهقالخلا

 قالطب امح._د دق ءاضرب © ةريرغ ءاسنلا ىف كلثم براي

 قالخو يترشع ل4 ين. # :اهرغو عولضلا تحئامردت مل

 اوراس مث مهفالحاو مهسفنا نه ةريثك اعوج اوعمح ةعيبر نب زءاعينب نا ( هباتك نه تخحنو )
 اودحتسا رماعينب ريسم افيقث غاب املف فيقثل افالحا ةيواعم نب رضن واب تناكو فئاطلاب فيق'ىلا

 مهاتاقو معوقلف بتعم نب ةحاس نب ناليغ ذكموي مهلعو رهاع ىنب ىلا فيق' 000 ظ
 ا فيك 00 ترهظو مهعم ناك نمو ةعيبر نب رماع ودب تمزهمماف اديدش الاتق فيق'

 : مع رصن ينب فار 5 كلذ ىف ناليغ لاقذ لتقلا موف

 اناهدو فوع نم راظحلا 10 انتلحر ناحام اذا مذيب عدو

 اناضلا اهدالوأ نع سح ست رسسج * محابس تلح دقو نيلئاقلا

 اناليغ تفضل يو فوغ فشلا 3 مهاطو 07-2 نيلئاقلاو

 اناك نم موقلا رص ينغيس انا * مكلإأ ا ع ىلاوتلا اوغأ
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 < 'يش خيشلا يباصتو * بيشماكالعىلل نعلسا

 بسنلاباط وىملس يف ذل * ئماس بسنلا ناكاذاو

 نفر نوع قءاراعو + تاور دا اق قا
 توام نا 1 نح.د,ديف مشل عول 1

 رم ادق ءاديوسلإ *« نهأ نع ناو عاف يننا
 نال ءانغلاو ئر 00 اه د يأ طخ هزءش عماج يف كلذ تو ىئقثلا ةماس نب ناليغل رعشلا

 يف هركذ نحل بتاكلا سنويل هيفو ىكملا يحي نع يطسولاب لوأ ليقث فيفخ قئاطلا روزرذأ
 < هسا لو داك

0" 

 الم لي ./
 0077 1 5 مياعاو ١

 ؟ نيل سي ل كا نيل دس ماي تندم "يلا اا يا وال لل 2007 7 ديا 1 1

 7 هيسسلو نالاغ دا 6

 ةماوؤفش وهو يسف نب فوع نإ دهس نا ردع تماَح نإ كالام نب بتعم نإ هملس نب نالمغ

 عدس 006 كردأس 1 ل ها تحل ىدق نا فاثم د.عنب سدش دبع تب ةعييسأ ظ

 ناليغو ين ح هوبناو ساومع 0 ماش !انتامو رحاهو هلق سماع هبارسأ و رحاص و فئاطلا ]

 ةحاس مأ قت ىدمل كحل ت ره لاق ىلا ناليغ تنب ةيداب هو لوخفلا ف فو سيل لقم ىعاشا
 0 نأ و ا أ قوصر لعل 1 مكيلع هللا حتقنإ ةحاس هحال وأ قدم هاوملا م 0

 ناو تا تسل راو تن تكع نات ا ءالحم عومش ءالك اهناف ناليغتنب ةيدا كل ]

 لاق ٠ 0 لاقي امف نال غو ءوفكملا ءانالاك | اميذخن نيب هو ناح ريو عيرأب كيش تر 9---

 لاق مظع نيتبرقلا نم لجراىل اع نآر هلا اذه لدا الو هلآو سو هيلع 0 5
 اماما ًارامع هل 01 صاعلا ينأ تنب ةدلاخ ةماس نب نالرغ جوزت لاق 0 ىلكلا 2

 ف هل لام ىلا نال غل ناك نزاخ دمع هريخن هغاب ااف 0-0 هيلع هللا ىلص يي ا 2 0 رح مم ظ

 0 نالغ كلذ عاشاقدي ب هو هلام قرم. اوامع هبا َّ ناليغ 0-0 هدف هلصح نم 0

 1 تءاح كلذ عاش املف هل لق ل هلرك ذب مو هسبأ ىلا 0 0 را غلب و سانلا ىلا

 ينعاتبت تلاق تّئشام لاق كلام ىلع كتالد نإ كيلع يل "يش ىأ هل تلاقف نالبغ ىلا فيق* ضعبا
 'ةلل انهه رفتحا دق انالف كدبع تيار ىلاتلاقف اهعم جرش يعم ج راف تلاق كال كلذلاق ينقتعتو

 زفتحاة لاما الإ ءارأ اموُتاّيح مولا هدقفتبو هعارو ءداسن لازال هناو اش شدو اذكو اذ ١
 او لاا امع هئا غلب تح سانلايف ريخلا عاشو اه هءآف ةمالاع عاتباو هذخافهلاع وهاذاف عضوملا

 لاقو 2 و اها دلع ل 0

 * لفاغب سيا هللا نا هللبو * دمحم لوقي اع مط تفاح

 قطاببطلا اوه غربا < وقد يذلا كالا ل 2
 لك اوم ريغ فرسلاب هتمع“ # هلوقي دعم نم يجحش ريغ ولو

 لباوق نردتب ىل هرمشسب * 'ي رم اىلاحالاسلابقالطنا ف كو
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 فوك احيطاوا ملعترجو 2 م ىلا ٠ نمحرلاب م قاف

 6 هلمف 17 ذيو ةذوه نب ةمقاع اهب حد 00 للا رمش 3 ءانغلا امف يتلا ةديصقلاو

 ' لوشبيوهلام نم هل هبهو امو

 0 براشع ومهاقسو * ةرضن يوقةارسدلالا يزحف

 زاشيل هاجا نول .ال » 21 راج اولاح اذا موق
 راصبالا فلاتم ىلع ىثحي *« .يسذا ةذوهنب ةمقلع لاثمأ

 راكالاو لزيلا ضاخملاب ىل * اودفارتو اونسحاو لعاوتتا

 راج را نءاهردحاتح اقرش * اهنوبل تائب اهعتي لوشلاو

 ىمع ينثدح لاق دا يامل ى 2 ايضا ويه نع نع را عن :غدبز نبا ا

 نتجاو اق طبقل نعى رمعاا انثدحلاق يناركلا انثدح لاق 0 ال1 تح نا رع لا دع -

 ظ دعو اول كَ 3 لبق مهالا نب ور<عو تبيبطلا نب و يدعسلا ليخملاو رودب نب 0

 ا لاقفن ولك اونو وشياوساحو ريعسب ارمح اورتشاو اروزج اورحنف م-و هيلعهللا يىلص ىبلا ثعبم
 أ علطف مهماع عطب نع لو ىلا | ومك احيتف انرطا مهراعشأ ةدوح نم اوراط اموق نأ و 3
 تلد م هه لاس ا ه لخر مهءاجف يديزملا لاقو يدسالا راذح. نب ةعمر مولع

 اناا لاق ريشا انا اريخا هلاولاقو مغرد هوار املق نورش سولجمهو داو نطب اولزن دقو
 تس سويببجج

 اناقريز اب تنأ 3 يوطتو رمش, ةينع دورب هرعشف ورمعاما لاقف كثالذ نم و اويضغت نأ

 هل لاق ةربخ يق طيقل لاقو كلذ ريغب هطاخو اهيياطأ ن ه١ دج اف َك ركدقا 21 5 لدحر كن كف

 تنأامأو هب عقتتيف ائين كرنب لو لك وذ : جضن, مل محلك كرعشف كور د اكس ا اماو نادى ةعسو
 اهررح مكحأ ةداز 3ك رعت دعا تأ اما وداع ن نه ىلع اهقلي هللأ زان وم بوش كرذقف كات

 ل ينب نهلحر ناك لاق نتح نع < نع ىديزلا ) اريح ) 'ىث اهم رطقي سلف

 هحام تس لمخملا يتاف هب اوردغو هلبا ىلع اوراغاف ةماعلب لاو نإ ركب يف ارواحم قور هل لاَ

 يلابحأ ىل جس ل لب لاقف كل تبعط نعَس ناو هد يلب | ىف هان ريخ ري تكس - لا ل لاف

 ظ 01 درت ىذا لع هوت نحلل عرفا
 رذنم ب ةيراح نب ناسح نب حور ىلا اودأ

 : 0 رفحا ةامح اهعورض ناك ةافدم ءاموك

 رفنضفلا نمالاب ضحلا حست صصب ىلا يات

 لاقو هلبا ةدعب هوطعأ يت> نياحر نم هقانااو نيقانلاو ةقانلا ممل هل اوعمحف ةمعنو عأ اولاقف

 7 : ةيض ينب نم لحجر ناك ةياورلا هذهيف بيبح نبا
 بوذك ءاحبلاو املع تانك يننأ هللا رفغتسا اودهشاو # يورو 00



00 

 كنك أت وجر ةأذع ناو 9 هيلا هوعئدأف هج وه 4 ءاعرمت ةاو هنأ ناؤ مكللا هه 0 يف

 قار طاا(١١ صيب ناادَس لاق 2 4 رط ىلع 1 وعصو دقو نامقل مهانأو لحرلا تام هآبأ هللأ

 ور نب ةماشت .لاقف ءارعشلا كلذ تر ؟ 53قو دق ناو فرصناو الثم اهاسرأف

 اليبسلا نيكلاسلا ىلع دسف * هب مهاقو ضرب نبا بوثك

 مع صضيغل 2 عسر ول تبدد مهحاص مدب ةيلاطملل ءاماع وذ د0 4 الو بايح نبا لاق

 اهولةف ةيدلا اوليقاو هنّتفاا اوعقاوت الف اطخ لتق اذه اولاقو مالا يف ةخيشملا تشمو ليخملا

 : كلدب رخشب ل.خملا نب ةرارز لاقف اوفرصناو

 ايلع لف ءاماع نب مطح م د اقاط ىرد> نأ ا1 سلاخملا لاق

 نسمع ةيمر 00 هيلا * ق:ح ىلع دوما تيهر ينا

 انشا قتيال هنانع ؟ 0 3 00 سانلا قش 3 اميل

 ميك 00 هلا دحأب شالا ١ هر راغأق رفق ل رح مزاح ون ذأ

 ثترعس 0 0 ةقان اهريخ ند ىلإ | ضرتعاف كل نا هل لاق هلأس | أملؤف ليخملا ىلا يد

 ليخملا لافت ىلب ا لب لاقف كيبا يف

 رهاطإ تسيل ؤاضي>ةضحار 5 0 مزاح ينب حاقل ن م أريشق نا

 رفاوتلا ودكيدأ يذىع ىدل »* أودعشو ىلهايلا | 9و6 1 اف

 صعاشو ريسفخح ند هاأ كانف نإ 6 5 |ولاق نا د ك أرْغأ

 0 نصح انق * ىعاع لا انقلا نزح كرادن

 رجسوأ ىداعلا# انف نكرم د6 يدب ماا العلام ١
 رقشملا 00 ءان تب ريج مك # ارماعةجاف>تراحدقليرمعل

 عبطلاىلع يئاراكىثارل * اصقشم يدابعلا يطعتول كناو
 لاق ينملا 2 : يارا 0 لاق عار .آلا ا مشاه 0 ( ةوشرلا ند يثار

 هتلز 1 هرمول فعضصو 1 58 كل ردد 2و ناقرزاا تع رذبإ تأ ةديا2 يدعسلا لديخملا رص

 تن ا لاقفاهب لةتحاف ديزي نأ اياهم كنار 1 قا هل تلاقو ةدياو هل تهوو و هتيرقو

 اماظ كرعشب تكّبه نم ضعن انا تلاق كلأسأ هللاو ىلب لاق كيلعال تلاق كركشأو كف ىعأ يح
 لاق من كيلارذتعاو كاليقتساو ل>و نع هللا رفغتسا يناذ كنم 20 وسأو لاقف ردب تب ةدياخ انا

 سوا أهدعب يش 55 نيت ينأأ (؟)ةديا> يف ىماح لضدقل 1

 ةلض يؤرو' (9) 7 قادس هازءالا ركب ضع نل 2و كل

- 

 عرشع نأ د ناعالا 2-0
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 ناذتعا اهف مهلسنل سيلف *.. بمكنب فوع اهيز> لاحم

 لاف ليخملا هاحمو هب ريعو هيلع بيع هراح هلك كعل الازد ةديلخ هَ ناقربزلا 2 املف لاو

 هلهاجي و هكون ودعت سانلا ىلع ©« متادل ناقربزلا نا كرما

 هلتاقشنا بيغلارهظب تمعز © امدعبةدياخ الا رهتحكنا]
 هلجان خاس || ءسوأ ب اهإ قدم « اهناحي ناك اوهز تك

 هلصافم لد زن نامريشث يدب 23 كراحو نمار هلا قوذ امعالب

 كلذل عمتجاف امملع سانا م _ و ةاحاج ال نقأوي 2 ناقرب زااو ليحل نيد ءادولا و لاو

 هبديصق هدشن ليخملا ًادتباف اهو ناقريزاا ناكو مولا تاذ

 يلاص>ريرلاوذءركواهافس * ىنيس ناقريزاا نا تع ءنأ

 هنا لاقيو ريرخلاب !ءمهشو امهب هبشف نامظع نايدن هل ناكف اندبم ناك هنال ريرخلا اذءامم امناو لاق
 0 ةيلهاجلا يفنبا لبخملل نكي لو هتراو هن اا ءرع اعا

 لاءفو ددوس م ل #2 انيأ ملعب يب رذاشإ الفأ

 هلوق ىلا غلب املف
 لاق نإ ةعدر داوملا ىفأو دع ىدخلا طرتشم ناكردب كْوبأَو

 قرش امأ همالك هيلع عطقنا مَ : ينأو يصخلا 0 ناك ردب َُك رو لاق تيبلا اذو 0 املق

 لاقف نيبو مل 6 نأ لو 9 ناقرب زلا هقبف يلأو هلوق دعل ةلرَدَنأ دب زيام ىانلا معاش سفن عاطقت 0

 0 دقوأوقرفنو هلوقن 1-2 6-1 ناقريزاا هب أاذو ة ةعنصق كا دق اناخيش ناكزا كاذ يفامو تقدد

 ناك لاق تنيح نب أ نع هللأ دمع نع ىمع ينثد 5 نا ىديزلا ( انرحأ.) هلوق ل ا.تملا عطقتا

 ١ ةرارز هللاقف ينءراص هل لاقف فوعنب ءانلع ىتب نم لجر هان اق هضوح طياب لحملا 0

 باغوةرا رز لى ا ناب 0 حاصق طرةسف لفاغ وهو هن زد بذدحف و كعارص ن ١ ءيلا

 نع 2-1 5 نب امش نإ ضاعن يغب لما لاسف يوانلعلا 1 نذلاف ارحح ةرارو كتاف

 هحد 0 لاَقف ةشنجحب ةقا هاطعأو ٌه هي ديد ةلح ل أ 6 هصاختو اهاوحعتف ةيدلا هنأ

 عل نم اريخ نان دمحلا ىلع #* مي ن: 1 ولاا كيب نوفل

 ضاررملا سصهاالاب تئحام اذا د أرمدن نعاو ةلاسددلا لقا

 يذو رعّتب رطضا اذا ايضا * سعب ايحو ةل->ح احا

 ضوضعلابرابىاديفيكو * امرج ىلع ينب ىنح ةادغ
 ضيب نبا ةيطاخملا د_س م * نينا لما دس دق

 أ نامقلو رجاتلاداعو نيتتسوةنس هراحأفمواعم رج ايةنسلكىف هنراحم هلربجمي داعنب نامقلناكو ارجأت

 هلامو هينب ىلع نامقل فا ةافولا رحاتلا ترض م هرفس يف نامقلو مهف لزتف هموق يباف بئاغ

 هوعضو هيون ىفيلبق هلاماولء>اف ىلام ىلع نوع ع اذا هاشخا يناو مكيلا اءاش نامل نأ مط لاقف

 ن ى2622ىىاهظه»هظ5:5935392----555-77  ح (إه©77ٌَ-ل-771 2-2-3
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 هلوق هدشن و هبا ىلعدعز حول ارح هريخاف هيلع هللاناوضر رم ىلإ ىضم م كلامعل كلب | تفلخو هل هنأ

 نحو قارفلا فوذ نم يلقل 5 هل لك ف ناسش ينكلمأ ١

 بح قوملو [يذ كشع + هل لك نكاد ل داع :
 تلا تا اق ارب كقزرب * ىبنا واما ل عاب كد
 بوطخ نول : ًامايأ نوبساقي * مهدحم شويلا يأت نا نادشأ
 حب الفلا ىااش يف هلغ ه ماس لك وأ رلاءالا ىالو
 تولع تالكلا دازوأ نودوذي < اع6 كارعرلا د 2
 بيطر بابشلا ءام نم كنصغو * ابواذ مويلا حبصأ ىف دعك ناف

 تبدد لاحرلا ىف ىف ف ءذد ىشم *
. 

 تعبان بوطخ يرو طتنح يناف

 وع 0 يا ىرت الآ عيبراي يب لاق اذا
 بوو ىتقراف . اذإب © قعت 26 ىقح نانا نابش ينريدحو

 .بيسح كيلع امون اهب موش * 3 كربق ىهدلا نلخدب الف 1 7

 يكف ةلوزو ىب تايبالا هذه باطخلانب رم دما ذلك لاق ك5 عدلا نك هلو ينمي

 رو تانغ عيل + كا كلا ىرو ايلف هللا لع درو للان نايك للف اناء سا 7

 قوقعو هءايصع يفك ريخالو رمت نم ةمنع اهنا هللة داهحجلا ف ل لاقو هنع ءاضغالا هلأ

 ىره واو رامي نبللا دعو و ا اني ال تام يتحددنع لزب 0 لا فرضت اف كخشب

 ةيعر نيش لوش هوبأ لاز الف ها لدا نعارب فاك لحل ناش نا,ةسشم رمح اًيدَخ الا

 ةرشلالا روخاو ىسوم يناعم | نع هلل قرافمث كلبإ ةيعر نم هللا ىنحازأ كوع ا كلبإ
 هل و5 مف دازو تارآلا ا 5 دف 1 لاف رتت حق دوشو

 بوح يشعلا ناعذم عر نسا ينير فوس لاق يعرت تلق اذا

 نم رلادبع نب ندم نع هوو يي كراملا نبا انثدح لاق دايز نب باتع هاناذحو ديزوبأ لاَ

 رعشلاو ةصقلا ركذو مأشلا ىلا لخر قاطنا لاق هتكلو لبخملا نب نابش لق. ملو 0 8

 ليخملا يطخ لاق بيح نبا نع هللا ديبع ىمع ينثتدح لاق يدل سابعلا نبدمم ( نر (
 ي

 ند 30 اهحوزو هلدع 2 0 ا هدروأ اهايأ 6 هد 4 هتحأ ردن 3 ناقرئزلا ىلا يدعسلا

0 

/ 

 | لاقيلشم ينب نم الحر لتقف برا ينب ن ٠ سيقلادبع نبةيم نبكلام ةللاقي فوعن, مسج ينب

 را [نيفارشع ملعب لو دقفف دحأتبأ عي مو الايتغا لشن نب رباح نب لدنج نب ةب رخ نب سالحلاول

 كلذولحرلا 1 3 زه ثدُح طاغ ذا ثدحع ةليل سالحلا لتاق سف دنع ند ىدذلا ناقر ,زلا

 دق هريس لك وب ىانف عرسش ال راع :دلا ىلا لازه جوز نأ لبق
 لازه م عجرو ءالتق تح ارت ورم 3ع ور هروتعامث تويبلان ء هج رذاف سالحلا لتاقلازو

 لوقا[ ةيمأ نب كلا .2أسعا تلاقف ف وعني دراطعينب هلاوذاىلا | الح ورم دبعبرضو و يحل ا ىلا

 رامخ م يم نبال نيعأ © ينوربخ ةبم نبا ناريجأ 10 8

 12 17ا78 ةطاط طقس تاكا حطت تعش او .٠ قل طق



 (*م)

 باركلاو هدف ضرلا حوا #* يود يذل هاودلا نم شدا

 باح ح.صلا نم قتشملو د يدا وزلا ثعشامب مهاندبص

 ' تاكلاو ةليلخلا تايعأ + 18

 ةنيدسص 9

 راكضو قدح ناب 0 + رايد ماوحو يلعن ه تف ىعأ

 >1 طا فويس 2ك ف

 راو> عدو نييكرلا عف ادع * اهو 000 ا 0

 راخالا نع ةلهاح ءامع #* امهددوف | ا 4 الا

 رادألاو لاقالا دوعتم * ندحاد 0

 ا ىاتملا قوز قس نعرضنلاي رح يف ةلولا قاللطاب جرد مهاربال ءاننلاو يدعدلا :ليخيمالزمشلا
 لمر فيفخ طوخ تنب نانعلو لاو ليقت مهاأربال هب هف

 ةمساور ع ونأو بيح نالاقوةعيبرن بتحع همي بأدنإ لاقو ةءسرنب كسب كلا نا لاق

 اد نإ دك ناوسك نيف وع نب عمار ة5ن ةقاثلا ف: نإ (9)لا.قنبف وعن: ة ةعمبرنب كلام زب ةعسر

 . هلوَش قدزرفلا ينع هانأو دي ينكبو مالسالاو ةيلها كا يعرض ن 2 لك عاف مك نإ

 ْ لور>وحورا يذو 0000 * اوضم ذا غباوتلل دئاصقلابهو

 )| ةماكلا ةقطلاف حف مالس نب ءركدول لا ديزب وباو ةعطخلا لو رحو قل ٌورما حورقلا وذ
 : رهو نلقملا نموهو ليقم نب مكو رفعي نب دو-الاو ريهز 3 شادي هنرقو ءارعشلا لوُخ ن 7

 عوف 6 هللا يذر نامع وأ رص هقزلخ نا داو ةيحلو ايتك اع مالسالاو ةيلهاملا يف

 : "10 تح ديدش اعزج هيلع عزل ر هع مايأ يف ةفوكلا يل 1! رجاهف نبأ هل ناكو ريك

 1 همم نعيجءدالا ى أ نبانجرلا دنع امدح لاقديود نب ند 0 د قرت ) هيلع

 .ىدعسلا لب ما نب نادش ر>اه لاق يبا عالا نبا نع دامدناس ُْغ نان ء'يعاز آلا دم نب مشاه هب

 .فعضو ند دقناكو اي م لكل هيلع عرش سرفلا ب 1 صاقو يأ نب دعس عم جرو

 !هعدبلهضرعف هلام راسو هلب اىلإ دحمف هإةغ ىلع ب اهب نا داكف هنعريصلا كلع مى هدقتفاف هنبا ىلإ رقتفاف

 مآ م م أ نأ لاقو 0 رفو الام ءاطعأو كلام ةذوه نب ةمقلع هعنف ًانينض هب ناكو هنا قحابو

 تقل و كتيلطعأ ام تقفنتسا ينأ نإ و كِموق ىف ت لاو كالا تدع للف ناف كجا در ىف ربع نيمؤملا

 ريغ لبخلا هل لاَ نم ءارعشلا يفو اليبخ هليذس نم لوعفم مسا ةددشملا ءايلا حتفب لبخملا (1)

 يذرلا دهاوش حرش ن . هأ لدخملا بعكو ىلاغعلا لاو ىرهزلا ليلا مهو 0 اذه

 ل يفو انه طاغ ءايلافمال اهدعب ةيقوق ةانثم اهدعن فاقلا رم كك لاق نب ىدادغلا لاقو (؟)



 ( مال :
 ا لل 2 1 201301031 101217 12 دج 2 قناع دل: 5 0 127: 05 غلا فتك 00902727 ل 3556 اف كتان نص هك عت احسست مت اسس اتت عد اصصخسس

 امامحا و ءافتحا آل هلا # 0 5 نال 0

 لاق احاصصو ةمقلع هينباو 0 0 27 نب قلذولا قاذهلاب ىنعي لاق |[

 ضعان مهل لاق بالك ترفظ اماف اريغ الو بالك بصت مف نيف رفلا تلزعا دقن كا وي تنك

 تي يف طر ان مءالذخو * مهرادىأن ىلع ابن ؟يِنأ لهالأ

 قل“ اهمئاتك 2 18 ةادغ اهعمج و ريسك ع تقل ام 1

 بدع ن م ناببشمو يفام وأود مدس هل يرئال يممحاب امون كلاف مس

 بولا نم 0 نقلا نلت * 0 ريغ ى ها ريغ 0

 00 ا[ 0 * اهلك ن اليعنب سقتملعدقو

 * اوبز<# اندلع نط ملا

 * يحولا ىلع دايلا داتقنل 0

 # نا - قا

 نب ضهان نإ ريرغ ينثدح لاق نافه ونا ى اح لاق تناكلا دايز نب 0 نب رفع> ) انوا

 نب كالب نب ليقع نب ةرامحع يحاه لو نفك 72 هل لاش ربك ىنب نفذ هرعاش ناكلاق ينالكلا ة ةمو

 ل ' ةرامعلاق ريك ينب نيبو اننيب برحلا تءقو املف ةدم اعهنب رعشلا اضقانتو انامز ريرح

 دم قمرا انى
 نةضالو نادمال نماثادعال
 ش بص ال نيح أدعلل بهنب فوخم

 لاقف مهنبتناك يتلا برحلا هذهىف ريك ىنب يلعةعيبر ىنبا !الكو
 ريه تاذبرحلاو اتدوعو *« اًتزح ةعبر ىنباا 6

 ريرج 'لوق :نممالاب اعذكو * كف قدزرفلا لوق امقدصو

 ريصت ثرح طارنالا عم |وريصف * م ليلا اعذقت ' ا ا

 روغلو مد راح دحتتس #* ةهمرضه ريسك انغل كي

 اولتقف تادراو نط لاقي تايضه يفمهو اريمت اون ونأت هع رمقلا اذه امال نجح تالك تب اراف لاق

 هلوق نع ةرامع سحب ةموث نإ ضهاب لاقف اوفرصنامت اريت او-ضطفو اوداتحاو

 اوبارا هبوانب مهلغشيل * ريغ يف ة رامع انذضح

 باصملا ةبرقملا راح مط # اناو انزح انا محزيو

 باهت تناك يتلا اتوب * انمقو له اريمت انع اولس

 تنادو دسامهل عضخم 1

 باشلاو انم سلا ابلع * مهلع امش اهركن نحو
 بالا امها نيماقلا أ # عبررش يب ءامك نع اننغر

 باقعلا هتيأر ناك فدي « رهغكم نعرأب مهانحبص د



 (مد)

 حابض الو دحاأل ىدنو * دحم لا م اودمو

 حابم مهدحأو 2 ناو 1 موسقلا 0 ا 1

 أدرف نوكي نح حدقلا ناو

«+ 

 حارتقا هل نوكيا رصف #

 د

 حاضتفا لذلا يفو مهذب #* امن ناو>الا قرش كاذك

 د

«* 

3 

 حادقلا اهدا و تمسام تنأ

 بالا كح ينب نودراطخلا نأ

 مرق لكلو مول يماحلا انا

 ه.هدزيال ىذلا كلل انا

 حاتم مط حمانإ بدو

 حاصتلا نحب: 3أ ماح 1

 حابللا الو تايواعلا ءاوع

 ا
 حاط هي ف يذلا تدل

 توع ول يي اه ني ترق له ين ع رعشلا لس

 لها 0 |

 مولع ةكار كيروت نمو

 رايدىحاونب بالك ىحو ريك ىف ناب 0 ةعقو نأ (هرعش هبف ىذلا كايكلا اذه ند تذساو)

 نإ دب اا

 انحالان اوس ىلا ا

 مت ديس ديز نب كلام ىلا تأهل و مهت ىنبب تئاغتسا اريك ناو ري ىنب ىلع بالكل تناكو رض
 ءاب ماب نع نحت ءابد فدنخو سيف نيب يال انك ام لاقو مهداجحما ن ه امن عنف رضم رايدب ذئموب

 الق ءاعبلا انام انعأ ةلاهح تكلا انواع حاص 3 م مهن ناف ةوخاو لع انا مهو 3 و لذ دم الق

 كلذ ف ةموب نإ ضمان لاف أمف مش ان

 ديز نب لاماب هللا ماللس

 قا دص 0 | ان لعل

 ع يح يحو | 5 و

 الاخ أ اهفاك امك ناو

 عادصل ااذحيصي مظعلا ضيهو

 يد ناف

 نب

 هنت

0 

 اماليلا يدها امري و كال
 امال ملا انن اولحتتي ذا

 ايان :اذيأ .يرتأل ءادع
 امادهنا زاهي فيسلا فرك 8
 د

 د

 اماعتلا هن لوه1شلا ن :ءرط دقأو

 انه دارملا تانشلا اماركلا وحجاحلا بيشلاال 1

 اماحتس مسهل فختام منا # مهنمو انم محئاولا حونو

 اما مهل نولهاملا يجري #« اذه دعب حاص نوك فيكف

 امالكلا ايف كلامل صخو * ميمت نم لئانقل لقحالأ
 اماطفلا يندب ها اباوع * اريك ديز ينباب اوديزف

 مادو“ ةريصت - هللا نعا © امش ءادعالا ىلع اوس الو
 امامذلا يفوملا قاذولا طهرو * ميك ىبح يف دحلا تدجو
 اعمار ميال اولاز امو * ةاد_ه اولازام موسقلا موجت
 ماتش .اهاقوإو اميراغو * ميك نم مدقلا سأرلا مه
 اماستبا هتءلطل يرث رغأ « محم بآ من باغام اذا



 (*هو)

 ااهردصفف اها 6ع ةمشخ ءا اف جرذف ءاعدلاو 4 دلع أ انئلان ا وصاآلا ا هل 4 اال تا تيبلا 3 ُك

 ! يف ةش بك ردو ا 1 كعمل هنذا ل هو ادوع اطال ند جرخءةساف ا طوخ مق 0 :

 ب ا نم م ىنف> سا تح ىنب رطاف اهياع يف :غوطق ان .أر ةل ق نس> أي اذاو كلا ترو: تقطق هد

 اها اهوا علل اينيعأ تسلف ةبادلا هذه [م نلأو تأ يبأ 05 هيد نيب تساحف 0

 لا ذل كاف ريزلا لاق لفسالا طرا اذه افيماو تنايباب تاقف طب ربلا اذه لامتذ اسرقالا تق

 'ملاوا و الا طبول انوانثاب اكلي انا واننا تنم [تاقف ملا لاق وعالاف تاق ثاثملا لاق ثاانلاف تلق ىنثملا لاق 3

 اذه هدعت سل تال 3 دع ناك مث هكحيض نم تدل 0 لعحو طّيس ىح.هللاو ىبا كدضف لاق 3 و

 زعلا.دع نا نونا ريا م نر دك واهي نوكحضإو هديهرق 007 فرطتو كد

 ٌ للحم ةيزاعما نا ديرب ني هلاخ نإ دم اك لاق همأ نع نكرللا دما اد يرهوجلا

 نيس ملا رمضاح يف أر اهب يبخالا ديزي نب ميلا ىف ىنعي هللأ دع نأ ثدح هل لاف ينارعا ءانأف

 وأ هيسأ و ههسأن هق رعب 5 نسر ههساب ينارعالا مدنإ مو ثردحلا اذه ُق 0 هيد

 ةموثنب ضه ! رعءش هش (ينوكلا د ىلع باك نم يي لفوللا هب ثددح يذلا هقرغإ

 كا نضع امنا 0 م مهف لزق بالك ينب سم دق بدك يف نم لحجر ناك لاق |

 الحر ناوهنوملظيو هبنوفحتدنولاز .ال اوناكو بالك ينب , يفهعض وع ماقأو اهقلطف هتحوز نم لجرلا

 'ايضغم ماقف فشكتف ءرهظ ىلع هتقلا اهنكل هتحازف ا ملع يبكلا لبا تدروت ءاملا هلبا درو مهم

 0م ا رصتسم ىمكلا يضمو ضوملا ع نا لا يبمكلا لبا ىلاهفيسإ

 رتل نم قلاب اوكف 0 ىلاعججر يتح هلهأب ل.تحاو هلبا ىقإب قاسف هوخرصي يف لجرلا |
 رقع ىذلا لحرلا لبإ اوقاتساف بالك ىب ةلح اوت 1 يح هعم اوكرو لاو رسفف موتا

 انيدش ا رد كلذ 2 او راحتف ل 2 تنكو حش تا هب ريشنَ عمجف لحرلا ىدمو مهحاصل

 دريوىح راو ىلتقلا لقي نا ىلع اه وحلصاف ةيضقلا يف مهؤا كح دان قح مهني رشلا يداك 1

 ىلا اوداعو او>اطصاو كاذب اوضارتف ىاكلل اهرقع ىلا لبالا ةدع رقاعلا نم ل سرتو لبالا ||

 7 1 1 نب ضع كلذ يف لاقف ةفلالا

 حاصتلا مضلاو لولا ءاخمي * ندا نطل لال أ
 حايصلا الو ءاسملا قباب # مون دعل امو رهدلا صو

 حاوس اه. حابرلا» نادنول. »+ لل تللع ةلحخ نلكذ

 |[ نيعلا عومد # قح نزلا نوف1ط اى لع لطت

 امف لوب ةليوط يو
 حالطصا أهم ن؛-ءرفللو * مغرو طخعيس ىد_ءال م

 حاحإ باقلو ةرهاسم * تلابطا دقف داقرلا نيعللو

 حاتتفا امرحلص نيب امكو # بالك ير ةادعلا لاق دقو

 0 رهاو مالاسلل اوعادب حاجتلا هيفام صال | ري و 0



 00 | ود ارق لرلطاس اد ٠ 1 هت اطل لاش ةيرغ تار رق لك هعاز ناكو ةحدق هان
 ناؤلأ يح تاس م-يلع نوربدمو نوليقم ري ؟ ناب اهم اذاو صضعل ا عصعل 3 دوق ًاصاصخو

 تاقف لسفع ن 2 2 لأ بان 3 ” رطفلاو احلا نيدعلا د يف يف ت تلقف مهزلا

 انأاتيفيرأ ىدلا اذهاق كلذ لق ناديعلا ىذم دقو 0 ف ةرمب لا ةندان يف يلهأن م تحرذ

 هوعد>و 2 ع و امبا 0 ىاخدأو ءاروق ار | أد : ىناخدأف يدع دخاف لحر قانأ تدعم تفكاأَف

 ريمالا اهي يفت اقف ناط سولو 7-0 سانلاو. يك هر ل عورف لام تاش ز ملعو تدههو شرف

 كيلع مالاودإ ن نيب 1 م انو تاقف ةيادبإ نكد سانا سؤلحو سانلا ىلع هس ولد انل يح يذلا

 لاقوها ت تاق ريما سدل اذه ناف ساحا لاقو ىدي در بدخف هناكربو هللا ةمحرو ريمالا اهم 1

 نا يشنأ لف هاا نه نم هلهأ ىلع نو ةيدايلاب هتنأَز سو ع كارل لمآ لكباو تاقف سورع

 عض وفج رح ديف لقتو ربك اذا قال ىلوحبف أمم ا تاروذدم تائه دا لاحر 0

 نا تويضو ايا امناظف انا نيب تيقلاف صين قرد م 2 اماح هيلع موقلا اجو انمامأ كالد

 املف ةمالو 0 هل 6 3 اير انياو أ كلذو 3 اك 1 افلا نانا

 ” كلر تنام ل هيقع 0 1 ال أو« هنم دل 00 و 0 ا كاد ا 1: 5

 لحر ي> ىلا ناكو 10 كل قاخأ يل هش ىل ةحاح ال تاقف نش ءانَع يف ر محأ 0 ان

 تك دق كنا يلا ع ايلاقف ساحل لهأ نيد ن + يل حصد ناك هناف 0 رح هللا نيحا ُِق حصان

 نم خايشالاو يلا هب قاس م ثا ناكل ل دتاشق كلج اهءاملا تيريش ناو ماعطلا نم

 واحلا ىارشلا كلفن ه تير يدوأف فات كل اذا ادندش كح راك ا اح لآ 1 |ولاق ىلحأ

 فرعأل ءاكو ف م ةف عال كلش كلذ .نذ ه ىناخادتف' ةب رش للا "اف هنم 0 تاده>و 4ب

 توأش ولؤا ' ل ذاب فقسلا لين تدرأوا ي ا نأ ما ىلع رادتقاو هلثع يل دهع الو هب

 مهأو 4 2 مدعو هنااا م يدش ىنادحتت 1 حصانلا لحكو || ىلا ا تاعحو هد 3 دس |

 هق:عيف قاعدق | مهد أغار ا نيطايش 1 ءاع مث ذا كلذك ن 0 1 ةسازلا نب "'اي هل لوقأ نأ انا اح

 جرد“ 0 ياك ءااردب , 2 2 1 هه ادد 0 طدسولا ة ةققد نيئرطلا ه 4دعا سم ة.سراف ةمعجت

 ناكل 1 ل هللا ثدبو ل ا ماطارض طرضضو هيف ع اههسضوق راما ةلةيفك ع وو 0 0

 ارم هيفي اديك نم 1 ًاناؤخأ ايلف رسال مف ايا نع نلجأ لي ) : ىرمأ 1 مس

 أدب مق طني < هللأ م ضعبأ 4كمب 1 مال نك توصب هب كارد 0 ا يأ 4+ هكا

| 

 قاَسالنامذخا ناهدخو نوصم 1 انو نودم ا هياع عبار ادب مث م نالاخرلا هل شام هل وصي

 بارو هوبسم تاقف ضرالا ىلع هب طا 6 نيراشلا رورط لع مي 5 ربه :لثحف ايهم دحاوإ

 اركنم افذح مهاردلاب هن وفذخمموقلا ارو ىدتع حوتلا ظلغأ ناك قد هتاكم حربام مث ةيمكلا

 | 0 ا + نم ني :اوصأ كي 5 مم اومكا اذه 0 م + انومتمأ نا انملا كلا لسرأ م م

 د 1 تطلاقن رخال لع امهادح اهيديت اوم قدح لح ناب 1 4عم حد 35 0 0 تدءقمز 5 ُثلان



 ع

 هلعفل ىرماعلازأ معزبا

 هل“ ةلز هاقال نا رك ذيو

 رفعج ةلبع نبااي نكلو تبذك

 دقي ف لطو لقعي مم
 ارئان رفصا نبا ناك نا قو

 هموسإ ىمح اطهرلا ل ياذ ليلذ

 هناسلب هلوق الا قي يف
 هرو كردلل اك عفان ىع

 ههحوب 0 0 نم تعا و

 نفح ةلع نادجتوا وضخ دقو
 ةبرمض دعل عفان 0 جي مم

 منك 5 رفصا

 همعب راثيق ضيم مل ءرملا اذا

 فد يم و ثالغ نسق ابا

 انءاذح تراسو انعم ام اذا

 2 انام هللا لأ

 همح نإ انمو سابع نأ امو

 انإو انم قيدصلاو نامعو

 مك نث الضف سابعلاونب ان“ مو

 ىأ س»

) 88 ( 

 نب

 ان

+« 

 نت

+ 

* 

+« 

 ان

 دع

* 

 د

4 

2# 

3# 

+« 

2« 

3# 

 د

 د

 ناوجحرلا
 نايم نيتسسي مل يذلا ءىجف
 نامدقلا تلز ىنعام عدف

 ناوبالا هب ير يذلا كاذف

 نالقثلا ريش# قدح .لطلا هب

 ناكم 2 امض ىعاع وذ

 نال 0 لوق' رض امو

 هب يري هبقاعي

 ناوال ًامفان بءكحص جم ملو
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 هوبا هلت و 00 د11 < هل .كيرش ال ادرك هللا قاحن
 دوهحم ريغ اوفع تداف ينود # اهناح لاح ديزب نه ةمذو

 يدوملاكلاطاتنكو ماساازاك * يتسطاغم ىف يربصو هلالا الول
 ' 5 / وص

 5 بح ناطيشنا لعن ةنك نأ © ل نع ناطمدلا لمع اذحات

 اف امو ابدل نم ىلإ 18 ةدجاو ويلا حل نم:ةرظنل

 اندثنأ لاق ىثايرلا اندقنأ لاق ىعازلادمم نب مشاه هعدشنا ينالكلا ةمون نب ضهانل رعشلا

 0 د يمع كلذ لثع 2 هنسقنل نيتيبلا نيذه ينالكلا فاطعلا وباةمون نإ ضهان

 يلطسولاب دشنأي لو ليق' نود نبا سيلا ىنال ءانغلاو يثايرلا

 م7 ةيدتلال 00 َن ضهأن 0 قع

 0 نب ةعيبر نب نأ نا تايذل نإ مكه> نب ماهإ ع حيصلأ نب ةمو" نب ضهان وه

 ١ ةلودلايف ءارعشلا نم حسيصف سراف يودبب ىعاش ةعصمص نب صاع نب ةعيبر نب بالك نب ركب نبا

 ةاهدويقازن 50 يئايزلا هنع يورةغالا هنع دذخؤكو هرعش هنعست كف ةرصبلا مدقي ناكو ةيسايعلا

 قراخا رعشأ نب عفان هل لاقي سمك نب ثرأ ا ينب نه لجر هوحمب ناكو ةرصبلا ةأاور نه مهريغ 7

 10 3 ضهاب ةديصق سيق لئايق اب ام ةديصق تاوخ يق هلاق ا 3 ضان هلع يرثاف

 00 ىلع قاب ماس لهو * ىنالاطلا ا املسأاب الأ

 راسل اع ليم نع نايك * اننا مويلا امييح الاي

 نامز ذنم دهعلا نا ءامساو #* يوقلاتّتف نا ىماس نمدهعل| يم

 ناحدو لباو ن٠ ينرلا ليبد * اهكيلع مامغلا لهن, لاز الو

 * ٠ ناتدر تينلاب امو الق * امج وا امأس انا ناف #*

 نام مك الا تاصخر لايذأب *# مباع ديرفلاو ريحا رخو

 #  ناقرغ اهانانا نيئعب * ةرظن نيحيردق ينودو ترظن

 ناك بثكلا حود نم نئارق * اهناك نيرقاعلاب نمظ ىلا
 نامذو ةعوا ينياكح ىباقب * 5 ا نيدلا ءايباو يماجل

 ينادتب بقعم رجم بزايو 7 اينادن لي وطلا رحبطأ بقعل يدع

 يتافك تكرت ول ينام ىتافك * ابرافموللا امت رثك ادق ىلياخ
 ىنالصت نف يل بح اءمابحم * ايصلايف ءامماو يماسلصتملاذا

 ناوع ثيح نار نه هأوعمو *# عفان تب دق نكلو اذ عدو

 ناقذو للبديب يذولب امتم # هؤاوع هيهدزب ال دسأ ئاوغ
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 ا هضص ركود ا مالا نم هءالبو جاحلا نب هللا دبع رانا هف وقل لاو رم ند كلما
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 حونم لاجرلاو اش ىلعو اشو * ةلثم سانلايفرسي ملىرسف ىو

 حيخس ةاخلا كعا نم َْ يرح> د أم دعا ناو ضغ نباوفع' ىن راد

 : كر نيدعلا رولا مهلا ند ان 0 و يراان احنرد تغفر

 1 د رب و 0 0 0 | هناالا ةيء.اهاع قد زن الام هققو هللا دنع ثدح نه تفرع دق ىلا اهيطا لا تالا ع

 .ً اف )ذاعاو يناس ن م 1 «ودكف يلا 4 نسا و ي اعاعا 7-0 و لخدف | 6-1 قلفتغا

 . هل يف ادهع كم وأار 57 | عقوب 0 1 لَدأَو لك هللا 8 همد ىلع رظاام اذه نود يفو

 ْ هلوسرو هللأ قاشو يوالفر 00 ناو هيلع ليدسالاف ةعاط !اىلع ماقآوةمختلا ر < ناف هر نم 0

 ا "لاق نيدحاملا نه هنم ةمكشو اا دشأاوه ن نهود وا ارظن هل لتق يدلاَ ةدأا 52 .ةيسلا هلتاق هللاق هءايلالا

 اانثد>لاقىلوطاايينبدمم ) ىربخا ( مالسلاو رخال حب لها دحالالو هل ض رعت
 1 نع لب زطل

 | ةنكعد هل لاق تلك نم لحبار ان قكوءام نس ك7 ربنيتيرقلايف تناك لاةىناميشلا ورمع يبا نبورمع

 دبع نب ديلولا ةرضحب سيق نه الحر اهف اموي طغف هياغي قد هطغالإ ا كرا لخش
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 1 تحاصب تلو. عودي دو ناوبكلذ نكالا 6 ىدرالن هلأ 3 هله الإ و ىكري

 1 اكلك تعا 6 كنود ديلولاهل لاةف لح يف ذل لل> يف وه نينمءوملا ريم | ةنكعد لاَكف
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 ياكم 0 ناكفإ هده 5 1 ديزي ه.لكفهب مثو ديل ولا بضغُف ى اكلا ىو جاححلا نبا

 كلذ ُق جاححلا نا هللا ديع لاَقف هنع 0 هلق ىح ةسشن ند
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 3 امون ضرس اها قم

 دعس نب ةءأع نيا ند

 0 مهو توييلا ىف مهارت

 نا هللأ دبع
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 تووعش نينعاظلاب ىو تطشو

 كوارط 0 و --

 را عن ا

 بديد نيب راشلا ماظع ُّق ا

 برصن ب و'> يرك ذ نم كلامو

 بيرق يو دوحوملاب لو
 بم كاد اك سانا م

 كسلا ةران ودعت 0

 ل نيح يدنلا

 لواو دايجلا يرجي اشيرجو

 0 نو ريح نا دنت تا د ا ا



 ممول

 باهش نايهلعثام لطب و هقلطأو جاهلا نهللا دع 0 ىنم اهدقتساف رضضم ديس نأ لاقو بضغف

 اا جاجملا نبهللادب ءنا هثيدح يف طقرالا دالذ 0 ( ديت وا ل : هالو صتش ف

 كسك ا و يبت اعف امي كلتلب ,اقدقو يرلا ك.ح اص جاححلا نوهللا ديعانا هل لاقدو.ءاابهبرض |

 الا صاصقلاب را هللاو كالثم نمصتقا ان اهل لاقف كناتفال دوش اف تنلاط نيل لاب مدقأو د

 رظح نإ ةرعلا ىلإ ةيواعم بت 3 ركل نقلا يراخوت اهلا تاكيو ةجراش ن7 َى

 ةريغملا اهريضحاف وفمإ 10 2ك م دعس كا رقع نب نابع رد ا ا هللا دعو 0
 ىتتلن الهللاو عريقالا | انأا ىللاقولاق هلاتغي ناجاحلانب هللا دبع نم :رم هقول كلذو توذع دق لاقف

 0 ( ىنارعالا نبأ نع باعث باتك نم ت>سنو ) كنع توفع دقو ناهأ اعقل نو ل

 روظل هنف دف يج هللا ددعو تدنح كلا تدئح يناثلاو نيوعاهدحال لاق نائإ جاجحلا ن هللا ديعأ

 ناك املف كلذ هرذحو هفذق, هبرش نا هاف بدن> ربق لاح ىلإ ثارح نبوع 0 ةفوكلا

 لاقو هنادف رقعو فرسلابهب يضف هيلع دشق هب 0 هشدب دقو هماح ثرح دق هد>و دغلا

 ند ا د * | عرش نارش ركل

 تهذمل 6 مك ملك بهذيو كر ار نا اكناف

 كلملا دنع كَ وأ دقوف بره مْ هسفنب هلغش يح هن رمد ناحسلا هلقتعاف نيوع د 0 لاق

 نيوع هبا نم ناكام يدل هللا دبع لاق ضنبال نايرضاو همجوف همرح نفاذ

 ل ناك ةبرك َنَم 2 * ىش كنتدقني وعاي كلا

 جاجيعلا ف سماكعلا نب اتكرت * امل ح:سلا صاصم نء كتف ىع

 هدشنافهيدب نيب لثمني وعدنا نم ناك ام بحس كلما دبع ىلإ جاحملا نب هللا دنع دقو املو لاق

 قطما! زاظطإو نيحتاتنا © يقرخابو ىفملا فان ١
 يع املظلا تفشك ني- # يدس سمالا عدت ملىذلا تنأ

 ىذه دق ءاضقلا نإ هتيضق * يزتاسمالا ىلع زان نا تازام

 قطو مست إرلا ناو © ضع د[ د ا
 ىلعلا خب رامشأ| يف سوش دبع نم ١» ينب وميدقدعنا تناو #١

 ىوغدقدب رط ع فاعرت انه احرلا ب و> مكتع شي رق تدبح

 احرلال وج ىلالوج هبير * يومةريب ةاوهم ىلع يوهأ
 يوعبئ ذلااذا بئذلا عم ىوعإ # ىوذاخي ث هبمويلاربجتق *

 يدزلالاوهأو قالامل وهن م * يركلا ضب مموتلاداراناو

 ادفلا مويلاكل ينااو يسن * ىذق نيعتفن ام كاذركشي
 نا نع لع تاك نه ت>سو ) هئمأو لقعو مريع نم هنبا مزايام لمع كالملا دنع نماق

 هيماو هتاص ل زحاف هحدمو ناو سم نب زيبزعلا دبع يلا جاحملا نب هللا دنع دقو لاق ( ىنارعالا

 هل نذاي يف زيزعلا دبع نذاماف هلهأ/ىلاو ةفوكلا ىلا اتشا ةماقم لاط املف لف هنع ميقي نإب
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 لماعو 5 هذ هتادك »*# مو

 يناحشو ينلاغ 0 هيلع

 ا نيصحلا نباايي كلامو هةهامس نيصخلا نااب ين ع

 نانكنبا ةماه احافك ىنيسب * الجاع للحا نا معز ىناف ظ

 ةفالخ ىف يق كلذو نيراقلا قوس يف يف جاحملا كك هللأ كنع هل * نك ةفوكلا م دقو تك ل نع 3 6 لاق :

 ةريغملا تدي رصقلا 21 1 نم 0 00 ناكو ةفوكلا لع 4م رس 0ك ةريغملا ةراهأو 0

 هللا دنع هب رمض# هراد ديري نس هدنَع ند جرذخو لاطاف هنداحب ةريغملا أ آد 0 87 جر ظ

 كلذ 2 لاقو | ل م.داقم م هي ههحو ىلع ديدد> دودعل

 نابرظلا برضماريثكتب ريض * يننا فدتحو اسبق غابم نم

 نامي لك ىهدلا يرو لذي * ههجحو ةبريضض كفنبال مسقاف

 نائح نيغ ءاحبطا لا ١ 1 + . نول دق أرمأ قات ينقل ناف
 ناصح نايالا جوع حماس ىلع # هرب كمأ قات م أرما قاتو

 .ناثدحلاو ءاسأبلا ىلع مارك * ةيضعفدتَحو دق نمىلوحو

 نام ريثك اب مرقا يناف * يصخلاصغىذلاح:ساكيناو
 ناحد ل ادعب ثيرنب ضيغب #* تقطعت ىلع سدق ىنب نباانا

 00000 الا ن تادعاضأ كلذ يفلاقو
 بابخنبانم:يحلظش لا 2 1 قدح و انيق م غاب« نم
 كَ رقإلا ةليوط ءاريللا حرم مر ع ير يق

 را يوه ”ييو انف © اع وق ناك بوح ءادرخ

 باسالا ىلع هبرضاف هئم * ةروعى تدبدقو مالظلا تضخ

 تاوعالا جريضم ناش نسم هك 21 هع -- 0

 باقعو يترصن رهباروصس * ملاظ داع ثم تيشذ اله

 0 الاظ عزنيو يدلج #* امرحم كاذ نك لحب ذا

 امش الو 6-5 ملاب * هرثو بلطي برحلاو هرضام
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 ضيفخ هب حوال رمد ءامح ينتتاخ دإ اهب

 5 ظ 0 0

 صضر#م نم حف سإ عمدالامو ان هر مو ريص باقال ف أ

 ضيضف رضخ ةبادعس ءام د تارت م اق عم 56 ش

55 

: 0 

 ضو مع نع اضورع ىفبكريو ++ ع نالعلا 11 رسما ناق ّ

 صل ىع هدو وذ اك الا قف #2 0 مركحو ينع وذ يناف

 نضصودملا هك للا تطل فو © ءاجابس ىصابلا ند م 1
 قطيفللا اك. ند حدقأا جور> * موي لك ىف مهلع تجرخ

 ضي رملا خشلا هج ثاعسد د 00- 50 1 تدح 5

 ّضيَش تدحرد اذا اهحقحقل * افا 5 تحتل ةيضغ و

 كا دق جادحلا نب هللا دبع نا نينءؤملا ريمأأي لاقف كلملا دع نب دلولا ىلع حييحأ لخدف لاق
 هلوق هدشن اف اذاع لاق

 ضو رءنءاضو رع ىف كريو # ينع سايعلا 1 ضرعي ناف

 صف 0 ىناف يدصتدبو #١ ل امون هفرع لو

 هتضغا وأ ه وا هيلع تابقأ وأ هنع تضرعا نأ ض.نب نم وه اذه ءا ياو تيارا كلل ةكنبأ وأ هتيحبأ وأ هلع تلقأ وأ هع تشرعأ نأ ضخ نم رهادعدع ىزو دكر 0

 هدقن اق 0 و 1

 صور 3 ة وهم ىلا تعرف د 2 ىلا تعور و ذإ ف و ظ

 جاجحلانب هللا دبع ليوس ةياَب سعأحيبحأ دنع نم جرخذ املف كرغا موا ألم لاق مث ديلولا كحضف

 زيزعءلا كن ع ندحأ 1 (هنم كدضف 4 ٍ هللا د. 6ع كوفر 9 د اديحأيأ ا اذاديلولا ناكو قلطأف

 ب اوقع 0 ةمدتق نب ملاسن 2 طقر الا دب ازب نإ داللؤ 00 لاق ة 1 راس دع لاقىرهوملا'

 ةبواعم ندع ى ينادح لاق يجلطلا دمج نب نه راد 2 مهيدحأو ريغ ىن'دح لاق يحاطلا م.اقلانب

 دقو رح آلا ثثددد 2 0 0 ثنا لو يفو ديز ذوب لاق ثرد#ّ ل 8 جملا 3 تءوتس لاق

 ف اذ 0 هم رس نب ب ةربلا 1 5 ا 51 31 ا 00 03 عرب 3 8 هللا كيع ند 3

 جاحملا نبهللا ديعباصاف ريدلا يلع سانلا راغاف هعم ل هللا دنع ناكو ةفوكلاىلع ةيواع»
. 

 ا دبع لاَقف سي>و طوس ةنام هبرعضف هن رس 5 0 هعزساف هيأس ذخاف مهم الحر

 ظ

 ظ

 لئابح ريثك نم هتقلع دقو * هباح اهيبا نع يماس لئاست ََ



 1 سيدة رو بنر” سن علا
 ا ا

 1 ا لا

 تتفق

 دول ةبزسل اب جرد 9 3 (١1مهن اكءال الاي يا قاف

 00 واك لس مسهاف 3 اضن امنا أ و هداك ا عاحأو هللا موهثعل اال كالما دبع لاقف

 هللا دع لاو 0 عئصام يلاريال

 عجأ ع زب ب باقل موي * هنعمح نك م مط كام
 ع

 ٍ عارم ءايلو اةقاعمل يك هَقح ريغيف ةدمفأو لح ريغ ند 00 كالعل كالملادبع هللا

 هللا دع - لاقذ (*ر هللا هب .دعم ىلع ا نأ دإ كتم هعّريف ءادخأ نواس ا

 عفدملا نيف ينعقد كَ ف ىقاف ريجمو 00 م

 0 ا و دقو يأ" 3 جاححلا نوهللا ديعانأ لاقن الا ا هاما ىلا هللاقو كلما د ع م

 مْ 0( فراع اذهيف كيلع | 3 تا اموت 0 كلذدع 35 ناف تا دقنأو كافط تلك أَو

 لاَقو هداشنا ىلا داع

 م

 عسوأ ل ,ودق يبس 1 ىنع #2 مهاضف و نيسدلملا باس تقاض

 لاو كلىلوأ كللااديع هل لاقمت هب ف حالا تقيل السلا لاق وهف 5 لنك ادردي || كلملاد. 6 ا و
54 

 7 انما فرصناو دب يف قر الف كلذ ىنأف كلت ةق ءالؤه ضع موش نأ يقاع.مط كتلواطدقل |

 0 ىلوقهدشنأق < هرك املك مق 0 تازاعاجبلا نبهللادب ءلاق هرب يف يديزملالاق تنش كبح

 1 كب وو ىندبلاف يف نع # مهاضفو نيسلملا باس تقاض

 لاقمت عبش يتح اك أف لكلاق 2 ا 0 |لاقمث هتسياف هسبلا لاقو هفرطم كلملادبع يعرف
 ءا|

 كل هلم 1 دك وطه هللاو اف لاق جاجحلا 0 هللا كم ءالإ تشن نك لا 2 ةيمكلا برو 00

 نع باعت ندحأ 000 تخعسو ) نام الا هلى خم ف كلذدعب لع فوح عاق كاف تسلو

 أ هعأ ىضقنا|ءاف يراشلا ىذا سماعنبةدحت عمج رخدق جاححلانب هللادبع ناكلاق ( يبارعالا نبا
 كلذىف لاقف باطلا ةدشن + ضرالا هلع تقاضإو تع

 لياح ةفك دو رطملا فئاا ىلع * هضا ع صو هللا دالم تءار

 # تاس هيلا يعرب | ,ت# هن :لكح نا: هخألا ئذوت
 رشلابةيلا ثعف كلللا دنع نب .ديلولاىلا هب يهسف طريعم يبأنب ة ةيقعنب دلاخنب حم .-أ ىلا أل 00 ١

 سدحلا يف وهو لاف هسيش ديلولا هبيتأف حبحأ راكم ل

 يضف ءايمظ :تآن ذإ ىنيعل * ينءقوشلاطرفئاذو لوقأ

 0 لاقف ىرابنالا نبا ظماو ( ؟) للا * مهناف ترده ا محراف * يورو )١(
 اد دفا ادهو ( 2 ) موس 1 كرك هلطأ ىراسألا نبا اظقلو (*) امج تنأ ا

 لك 1 لآ هلع ناك رح فرطت هلا يا حا نيلملا باث تقاض هلوق دعب لاق هناف 0

 .لاقف جاححلا نبللا دبع الإ تْئش نءنك كلماد.ع لاقةمكلا برو تنما لاق لكلاق نيئمؤملاريماي
2 

 هأ كلملادع 0 ل فو ىأق كباس تسلو كافاحط تكا دقو جاححلا ن.هللا د.عهللاو انا ظ

 متت سبب -بتنييببنييبتي - اا حج د اس سس ب يي حمم



 (؟5)

 كلما دبع ىلأ سدنا م لتق ىح همم ناك ريزلا نيا ىلا برع تالا د ط طا ساما
 ربب زاانب هللا دع لتق امل اءساور يف دعس يبأ ناو ىزتعلا لاقو 00-- 0 هنف ماكف'

 وهو ناورم نب كالا د.ع ىلع لد ٍيَح لات>| هتعيشو هبا نه جاحملا نب هللا دع 0 !1

 لاق يل نذأت تح لك نأ لحتسأال لاق لك أتال اذهاي كالام هل 0 ةزجح لخدف سانا مبا
 بدععإو هيلا رظني كللملا دبعو لك 1 لك لاق: درعا كن معا ' لاق أه. نعانلإ 0 دق ي

 ءاح سانلا قرشو هيدي نيب ا ساحو هساحم يف كلما دبع ساج سانلا ل اك أ املف هلاعف ن 9

 هدغن اف هل نخاف داقتالا-ق قا م هيد ني فقوف 0 نب هللا دنع 7

 عجوم ثداولا نم تيقل امم *# ينناف ني_فماوملا 0 غلب ١

 عملتي باقمو رحب شح * هاي أرقلا عنم

 (١؟) هللا دنع لاف ل كنا االول كل مأال كف وذ امو كلملا ديع لاَقؤ

 علطملا دسو اب هاذءتلعو # ةضلمع ا دالبلا نأ

 هللا دنع للقف ديبعال مالظب هللا امو كادي تيسك اي كلذ كلما دبع لاقف

 عجر راصبلا ىمح ذإ كيلاو # ةيم .رئاصبلا انلحتت انك

 5 ا ةنذ نم« اهدعب انه ك.ءصع يذلا نأ

 0 * اهلثل دوعأ د كار ققآ

 عاف دوقةملامنالا ةماز>و * اعداب ةفيلخلا يحصل ىطعأ

 هللادنعلاقفهب وتلا انانقدب وللا تفىعاذاف كينذبو كب ةفرءملا دعب الإ كنمهل.ةنال اذهكللادبعهللاقف ١

 عضعضتم هشرعف ريد زلا نباو * 11 و ديعس ينب تدطو دقلو

 هللادبع لاقف كلذ ىلعةنملاو دما هل كلملادبع لاق

 عفريام كريغ لفسيو ولعت * 56 20

 0 ارباغو سؤي اند * اوديدسا يت>برحلا يف متطوو

 عد "الا ىصق ىنب مرق مرقلا # اهب 0 و ممفالخ ىوش
 علطيام اذإ احابثم ردلاو * لفا موحم يواخ يوتسال

 عضوملا م مهطسو تعضوو # مهموقل نيطساو ما تدضَو

 عفديام ه نع فرات اشملا يىلاع # ةوبرب هان ىصابلا وأ تن

 لاقف ديرب اذامو تا هلا يأف يا رتل كسشن نع كتيروت نأ كلملا دبع هللاقف

 عج رام اهداعم دعب كيلاو * ا 00 م

 عطس كمجتو وم, وحنتلفأ * دححثاراوحرب يذلايرأو

 جاححلا نب هللا دبع هللاقف هللا ءادعأ ءازج كلذ كلملا دبع لاقف

 تن ثيباخالا ىأ هل لاقف يرايشالا نبا ظفلو )١(

 د( يشع قات 2 تاعالا د



 (؟*40)

 بلثسم 2 هومك زبت نأ نم »+ رسطم يناب ا ا دوحلا

 ىتنلا ىلع يني ه-5) ل5 + ةفدم دولا نأ سانا فرغأ ام
 لبز لا ىعنعلا 5 2-0 قدح لاقي مع 000 هرد فالأ 0 ديزي 0 لاق

 ؛ : احاش الشتم رف تسنلا ى ِط اني جل 0 7 8-2 1ع ا مو 0 دش 1 2100 2

 تلق ماك 9 7

 نإ حدماف كيلع حدملا صاتعا اذا

 الاؤس للذي و قع كح 0 هبلا حنجاو هنأنفب 16و

 الا نامحو احتادم نءدو . تاحكر هب لازال ءانف

 ةنس ةلدن 2 ع ينحملا ةالأ د2 لوقلا ترم نكل هنلاو لاف
 وع

 تو ص : ١

 تف نيبراثلا ماظع يف اقهل © ةفادم نال اهاقسا تف
 فيقح ملل هيفو يءاشبلا نع يطسولاب لمر ةيولعل ءانفلاو يبلعثلا جاجحلا نب هللا دبعل رعشلا
 يطسولا ير ىف قاطم لهر

 م راجل ججاجحلا نب هللا كيع كل 0

 اقع دحح نافل 7 0

 ةلاحينب شاحج نب متع دبع نب ورمع نب رصن نب بدنح نب نصح نب جاجألا نب هللا دبع وه
 ناليع نب سيق نب دعس نب نافطغ نب ثيرلا نإ ضيغب نب نايبذ نب دعس نب هباعث نب نزام نأ
 هددلاو ىأبلا يوذ رض. ناسرق يدودمم نإ عاج كتاف ىعاش عرقالا ابا: ىكيو رضم نبا
 | نأو عن كلا دنع لق اءاف ناو رم نب كلما دنع ىلع ديس 2 عم جرخ نمت ناكو مف

 مثلتق ؛ تل ىلإ هلكف ناكف ريب زاأ نب هللا كابعل قحاف بر هام < ينذلا صاع نب ةدجم عم ا ع

 | ينربخأ انهه هريسغو كلذ يف ر د مرا او هما وح هلع 0 اركدتتم كلا دبع يلا ءاج

 :مهديلاسابت أد تبافاق رفت هم هورك تفاح ر ةعاج هنامكسا من م كع ىلا كسع نم هلق ىف هرب

 ىديزيلا ين دح لاق راك َن ريب لان دج لاق ءالعلا ىبأ نبايمرذلا ار ممياور نم هياحبصخاو

 ىومالاديعس نب ى اند لاقخش ي 5 ََن نامل ينتدحلاق هطعب سانعلا نب دقت هللا د.ع وبأ

 ةبواعم نب دم انثدح لاق يزذعلا لياع نب نوط انسدح لاق يفريصلا نارمع نب دمم راو

 ينادح لاقدي َّت ىبأ نب هللا دع انثدح لاق يم (ينربخأو 0 ا د دج لاق ىدسالا

 2 هححسأ ند م (راخالا هذه ضء تخحسو) ليسرا نب دمم نع ء ينوكلا ميلا كك 0 ن. ىلع

 اعادش ياعتلا | جاحملا نب هللا دبع ناكاولاق ةبيرق ىناعملاو اهضعب يف فاتن ظافلالاو بلع ساسلا

 9 2 نب ورم عم جر نم ناكف نتفلا ىلا اعرست» ناكو برعلا كيلاعص نم اك ولعد اكتناف



 : لاقو ا هاا ْ

 بوزع كنع ماو امهقالت » اهرف بت كاندي هك و
 د ب 0 نهدوع نا 8 ةؤوَوو لس لك هوم اةلخ يرن

 تدع نيح تافاآلا كداتحمو ن

#*# 

 م 1 ىتابان كيدغإ

 ْ براس حالفلا بون نم ناك 33 4 5 عع || يدوا اما ناو

 : منع نب مدا نب هللا دبع نب د مح | انثدح لاق دعس يبأ نب هللا دبع انثدح لاق يع ( يفر )

 يد عمسأ لاَقؤ ةرمسع و 4ق 5 ُِف دئموت ديزيو ذب زرم نإ دياز قىرح ها كب لاق رعسم 0 يدعلا

 أم 9 0 هل ةديصق هل ١ كادف ت تف اح

 كك نمو ناش لا ند ان كلم ىلا ١ نم“ 0 يوأت

 برغلا تدم فال عبنلا تدم 28 د يا كانو منو 31

 بصقلا نمىلو الا زر جا ىدنلا ليخ أن بردو يرد 3 دلاخ أ نا

 بشتؤم ريغ ضو نيبم قنع * همدقى را نمفلت املا 5” *

 بدلا ةسان نع 8 يالا ع #* هلارغ رحاب اوريتعا ى ؛.ذلا نأ

 ليلا هايل 0 ناك « 3ع لع تاددهو اكراد 2غ
 : بزرقاف دودال ى 0 ا 5 نكل *« 000 1 0 نإ رد ال

 فاحوراتد ةياع ا هناهف كد 0 مالعاير لكم , 8 و يلام تدب يف حرص 8 هللاو ديزي لاَ

 اهريغ ل دوب كالعال 7

 : 00 0 ىنثدح لاق يولعاا ةزح نا ىلع ا تا ىنادح لاق نس ا 1 ص ينرخأ ( دقو )

 1 اور نب مانع نع هللا ذب .ءو انآ كادت رمح ىلع افقاو تنك يره نوكتم ىل لاق لاق يدك

 ا تفقفودق ةشإ را ة هب ١» رمح أ أذاؤ افلا ُثن دو باش هللأ لكي مو 0 هوبا بتشلا ىنطخو 6 يلغتلا .

 ام تاقوتف ةرصنا مث 2 6م اذه نإ هللا كيبع 1 رظنت ضو اهلا 01 كح ' ّ

 بشُْلانعةارعم عورفلا ىلا * ةدصاق نهنم يرئيناوغلا اذك
 ترا ن. ٠ تدعم 2 مي والو 0 انر | انسب دقعل تدعم ا 0 اال

 بعالاو ووالا نحب 0 لو # دج تيضن ادقنيس خو يدحا

 بديلا كلر ا نعالو كنغ تافع ىرصن نع ا ناو ىلا

 9 ديزم نب ديزي أم تحدق كلذ : نع تدع 2

 بسلا. سانلا اوقافل ديزييود نيدو نك تاتش ىلا نذل 9 مول

 بنطلا دقاع م ف ف دورا رس ذأ # راطم ينب اوتاح دق سان || بيحجأل



 00 3و
 * لوانتم ىذالاب ايَرب لاني * نكي كرمأب انيف اوماع ولو

 لصاوكلثءماحر الا كدي الو * ظفاح كلثئمناسنالا ظفحامو

 لئالطابوط+لاانةةعنيحال * اعزفمو اذاعم انمّماف كانامح

 : لبآلاب ترقتساو فو نماظن ذوعكهجوب تذاع اذا تناو

 نسحنو ةعمر 0 تت ل غفر د.شرلا لاق 0 0 يبارعالا هللاو قو اسلحلا اقف

 ركبلاديبع نب نسحلا نب ىلع ىنثدح لاق دعس ينأ هللا ديع ادح لاق يم ) قر ( ملا

 روصنم هيلا لذدق ياك ا هد: اعو ديك رلا 5 - 1 5 لضفأا نع يفاطاا 2 1 قرا لق

 هلوق هالثن ق يندشنأ دنشرلا هل لافف يرقلا

 : عرب نجل طاذك ترك د3 000 2 يفدحام

 كل و ىلإ محل مدعنأ م 1 را كرت

 عب هل اي امدلا اذاؤ ىَدَهأ ى مدح # هتزع هنك يلابث يفوأ تنكام

 تاشن ءادر يف رطل يتح شدعلا دحأ يال هللاوال ت6 هللأو تنسحأ لاقوديشرلا - رطف

1 
7 

ٍ 

 ْ ادة اوعتجا أ رككلا "نم ةعاج نأ هللا ددع نب يد وه نع يسع لإ دوعسم | 0 لاق

 درع نب دم ينثدح لاق دع- قا هللا د.ع انثدح لاق يم ( ينربخأ ) ةينس ةزئاجم هل ىعأو ١

 ل ينأنإ نرخ لاق 6 ىنربخأو ( يئاسنلا 20 ب 0 ىنادح ل 00 || ناءهُط سس للا

 كن الث رشلا فاعت اا هل اولاقف موهعم ب رش نأ رودنم ىلأف دي ىلع اوناكو يارا روصأ:م مو

 58 2 ممل ل ىف روصتفم نك لاَقؤ و دسنلا كك نسل ال ل يغدأو هسأ و ذفار

 تبيض لاص وال يدع هع قد و تل يات عض وم ىلا مدن نيد "اخ

 تيلس وهو ساكلاهملعتددر * اعرو نق فاس || قي درو

 ضخ ن نكح ناذ هيلع * ت رح اهل نعربس ال ءييرسايأو

 يف اذكه قراخم ل نساتلا نم ءةربعتلا قرح يف قاطم ليت يح ل7 ارال -

 ورم نب موك ب ١> لاقدربملا دز نب دمحم انثدح لآق سدحالا نايات نب ىلع يندح دقو ر كا ظ

 ْش هلوق ىردالا روصنم ىلا يناّملا

 بورعوابلا شلع داو # تيشم حآلو تانانبآ تْضَش

 بورد وهو ناك اقةياوغ # تم رغتوا.ضلاناو>|تعدوو

 بيصن حا زمال يدنع قبب و 9 مما عض ود يقامدن نيد الذ

 بياسوهو ساكلاهيلعتددر #* اعرو ضف قاس 00

 5 هلا ي ذي ىلع فيفخ # هدر يل قودلا جما

 تلو ندع 2 / عيباصأ 4 «عدأيف ىَرِج يح هل 0
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 1 1111 131611717 واج اف تلة1110 71 16 1 7 7  1090760 01 وس 17 2 وج تا طارح دوس تحس ده سا سس اج

 صحف هباطتساف هنملك اف ماعطلا نم نولب نومألا ينأف ءادغلا ريم 2 نب رفمج هدنعو رفز نبا

 هاحم مثدنم لك ًافسامعلا يدب نيب عض وف هب 0 3 * هئمباصاق م رفع ىدب نيب عضو هن

 نيل لاَقف لكأ 0 5 هل لاَقف نومأملانيعب كلذو ىرحتلا هنم ل مو هريغو ع راه دعب هم لك ف

 تاق 2 لاق طش اذه يف تاق لف لاق ملأ ءالؤه ىت جام تاكأ

 رطخاو ىففللا ءيندلاذا ا * اهلكاو ًاسق اهدعطتا قط 0

 رفز الو سا.ع رؤس الكأل »* ينأما.ها ل ١

 رو نعلا نم ناكر ؤودو + هتلضفو ساعرؤت 0-1
 رحملاك ق قالا ينامقاياردقو * هظحلاي خابطلاو مقلب لاؤام

 ة.قلع قرد لاق ىزيعلا ليلع نب نسما انثدح الاق يذو ىريصلا نارمت نب دمحم ( يرحل 1

2 
7 

 دل
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 ليلصنب روصنم نب ةرحب نب روصنمنا نولوقي انخايشأ تعمس لاق يرمنلا لصاو نب رصن نبأ
 طساق نب رمنلانب هللا مين نب جرزخلا نب دعس نب نايحضلا صاع نب دعس نب نطق نب مشأ نبا
 ةد.صقلا هذه لاق

 عجرب نق 0 0 اذا عز> الو ين“ ةَقر> ىئذقسام

 عدذ اط مانأو صد فورص * هر قشافوتايسلا نط

 ع زها كب يهديالف بيش وكم د# ةينش تل . 11 تنك ام

 نب دغس نبأ كلام نبا: محرلا شكلا مطم :نب كيرش نب ناقربزلا نب ةملس نب رودنم امععسف

 يئدضت آل رسوم 1 ةر نب روصنم ناكو هلا مهو هئما مهوتساف امسحتساف نارححضلا صاع

 هحوذ ةعيبر يف فيسلا در> دق ديشرلا نوره ناكو رمشلاب همحتاي الو 1 ىلا دفيالو حدلل

 ةمامدل 3 هيردزيو ادح نيعلا همدتش الحر ناكو د.شرلا ىلاةديصقلا هذه ةماس نب رول ّ

 .ً هلا بجاخلا يتفرع هيلا تلصو اءلف روصنم لاق - راضحاب هيلع تضرعامل ديشر |] ساق

 هيحاح نم تب رقاماف ىلاخدانهرماو ًاعيمج ءارع ا عيمج ىلع اهراتث >اواعارق هلع تعال

 و يتدرف لاق د ندم رخحأ قو رمق 0 ىتا> ةمامدل ىناردزا عيبرلا نبا لضفلا

 ل حرا دلاخاأ ا هب تحصل قاع ثلا ديزي نيديزءمو تاذ يف رث ت>حرذاف يحارخاب

 فاطاتيو عقر هب ترم اذا يفر ؟ كين هتاأسو ىربذ هتقرعث فقوف كب تذعو مض ىنقحل دقو

 ةديصقلا هذه هدد نيئمؤملا 0 ىلع تاذد اماف كالذ لعءفف لالا 2

 ديزي جرو _ نو فسأا عفر 0 ءاش نأ ادغ يل لاقف * ليازملا بايشلا ناب دقو ولستأ#

 ةديصقلا هاو اهليامو نيسيصنب ةعمر نع فيسلا عفر قح دغلا نم رصصعلا تءاح ف ضر

 عضوم ا اذه ىلا ترص اماف

 ل لمادعتم مهلك دو ناعو د3 قرام نيب ن 6 537 تأأ انف د

 تاق 8 ف حضتفاو يف اعالا ]هذ او !او تديلا اذه ا اا ا اماف اولاق

 ليام نط فانع كناب # انللاو رو اوناودعلالعدقو
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 قلطت 0 1 0 لاقف كري ف 1 تاَقق اسثك امحاو أمومغم تت مايالا ن 4 امون ىرعتلا

 0 كال لهل ت تاقف ىلزنم ر ءاو صرما ةميقلاو يلج رو يدب ىهو اهدالو اماع رسع دقو

 كلوقل تاق كلذ فيكو لاق ناكملا ىلع دلل لاق اذام نوكمل لاق ديشرلا نوره اهحرف

 عستيف هان ل ا او 5 هلياخم فلخت مل ثيقلا لعا نإ

 ريس - هنأ سمعا تالاف ام ا دي. ول اذو كلوق 0 ذال ينأس عا ا نعل هللاو ناخشكاب 1 لاق

 لز. ملفعيبرلا نب لضفلا دنع ترتتعاف يأظإ 20 كلذل ديشرلا بضغف هيو ين نك اعوشرلا

 ا لل ا
 نافةيول_لا ىلا هليم :ظ لا ع 0 ع هلام 0 -_ ًايفاو تلف 3 لبق يت

 لباذلا ائقلاو ضيا ةلس *. اط نو.ضغي ريعاسم الا

 هدجح وذ كلذ يف لضفلا تعم ف ةعاس || 0 عيبرلا ن ن لضفال لاقو ًاديدش ايضغ كلذ ل بضغف

 0 ع ) ( ينرخأ ( هئع 7 هل فاطانإ لضفلا 0 م هقردل ة هشسلب نحف يفوت دق

 ىلع ل | يف هرعش هغاب مث عيبرلا نب لضفلا هدلختق ضفرلا يسب يرغلا روصنم ديشرلا و

 لضفال امويلاق ىت>هبلطيف حاب ديشرلا لع>و هدنع لضفلا هرتسف هياطأ لضفلل لاقف مالسلا هيلع

 ءرمأ ل لضفلاناكودب ينم ف لاقدتاصح دق ئيدنع وه ىدساي لاق يذوعلا ىنتوش لضفان تلحبو

 لا هيلع هلاخدإ دار 1 املاق لعفف ةيلاخ ءوسأو بحعشدأ لا رمش أم رك >9 هر هس لوط نأ

 ىدع أي لضفلا لاقف فين لاقو 5 2 ف 00 7 هرعس مَع دقو هيلع لجدار ةبولاقم ة ةورف

 لئاقلاوه نعل لاق كب رع هله نخأت ةح باكلا اذه ن

 لب اذلاانقلاو ضنا ةلسا » اه كو._ضغي ريعاسم الإ

 لئاتلا كلو 2 37 ده لذه لئاق ايام يدب آل روصتم لاف
 كلب لعاحاص منا قالا اذ ىلأ لزم
 اك اصعنم هللأ 0 ١ *# يحرر نك ريخاي نومه

 اك اَهناو هللا ىلا نك »+ 2 ريخو ند ريخ ق

 ا 0 لضفلا 0 روصنم لاق هليدس ةيلخمو هقاللطأب 0

 7 4 يع ةهاق دف .ترز اذهو كلملا تيأر

 هتان فرعإ ف 00 ُق جو الا 2 ش

 0 روص٠ ةدحرا ما كللذو هّفاللذ 0 نومألا دق ع 0 لاق لا



 ).ة1١(

 داك دقو د.شرلا رفظف مورلا دالب .ىلا دشرلا عم انحرذ لاق ةصفح ا ن ناو َنَع قفل

 يىلوق هيدشناف دقن يريمئالو ىل لامتذ دب مم نب ديزي مْ 0 هللا الول بطء نا

 الاد ا ل2 ده الاخ ىش ةرئاز كتقر َط

 تناكف هتدرصق | 0 هقزر يذلا رفظلاو مهءاسنا دا يئرتسالا» نم لاجرلا تف

 رمل لاققا هركلا ا ىسرذ تيار بنك يرشل الفن مهرد فلاظسس ل ا

 0 ءربادكسشاام اذا + هتاكح ءاجلا سف لع وضع

 روسو ه. ناؤذو عابض * --- موب فاصةضلا ىلع لطف

 روج .داسلا نيب "تمسك اذا اهدا هللا كل يسال مسقاف ش

 تنقل ا هراك ذا نه ينعنعام ىمت ىف .ت تلق مث ىرم لا لق

 ريكطم نيكولا نقلب كمت قى رغد دكفاو ودك اهل اثغلااذا

 ريض داكو ثيغ اهفاذاف * ةدلب ةقيلا نوراه ل امو

 5 ا ملل دنع ل سلو نوع ينةحلاف لاق كلذل اللهتم هن ارو يناركذ أ لاقف

 ا ءملاةيوارلا, دمحم ىتدح لاق ناموط ن هللا دع نب د ينأدح لاك 2 ىنثدح لاق

 قاخ 6-1 ناكو نيدولا 0 نوره دشتي ناكو هرمصصقا قدسلاب بقلق اريصق ناكو قديبلاب '

 ناوذ هدب نيبو ديم نب ديرو عيبرلا نبا لضفلاهدنعو ديشرلا ىلع تاذد لاق اناا هللا

 ةنيعلا يرمالا ةديصق هيدشناف ىندشنا يل لاقف ناتحاحدو ديس نافغرو نامرج هيلع فرطل

 هلوق ىلا تغاب املف'

 عفتني سلا. تاولصلاب- سيلف * هلخسيفن رم نم ثآن خا أ
 3 عستي ثيح |مم هللا كلحا #* ةيدوا فورد.هملاو مراكملا نا

 عضتم م اوقالا نم تءضو نمو * هعقري هللاف امماتعفراذأ -.

 # عزف ا اص اياثملاو ىغولا م 0 « ةملعم  لاطرالاو :كؤادق ئش

 ةسيدلا تعلو رك لك قطا ساو انه لاو حاصو هيدب نيب ناوملاب يعرف لاقأ|

 نوره تدثناف ينظفحأو ىبضغاف نيعلا عار ىلا صخشو ىنضري ام اهم ينطعإ راد نالأ|]

 هلوق

 لطابلاب سوفنلا نوالمي © لماه عتار سانلا نم داس ْ
 هلوق ىلا تغلب املف

 لباذلا ائقتلاو ضيبلا ةن # .اهأ نويضغي ريعاسم الإ

 اًئيش همالك نغب ّخ عب رلا نب لضفلا هيف هماكف هسارب 2 هيلا اوعِبا ىلع ضر هارا لاق

 م برط, قديلا دمحم داعنإ ناكو لاق نفدو هيف تام ىذلا مويلا يف هافاوف لوسرلا هيلا هحوتو

 اق: ناكلا :نيسللا' نب ىلع انندح لاق دعس ىأ نبا اندح لاق رع ( او ماتا ك1
 اروصنهتابقتساىللاقف هءاع ديشرلا تضغ بيس نع يباتعلا تلاس.لاق روهح نب روصنم يأ ا
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 مدا نبللادبع د#ن دم نع يوذغلا ىنثدح لاق يفريصلا نارمع نب دم ريخلا اذهب 6 (

 ينعملاو صقشو ديزني ىوحللا ر ةءح نب دمححخ ه 2 م ارب رق ةصقلا ركذف يدم لأ 0 يأ ن

 نامهط نب هلل دبع ن. دمع يد لاك دعس ينأ نب هللا دمع 0 ىح ( يقَدحَأ) تراقتم

 ! عدع نأ لمت نيمو 2 2 1 نوره ناك لاق 0 || يا. ديشبلا رأت هس نإ - ىادح لاق ئم

 دلو نم لحر مي ءا ردقلا نه رش هيلع لذد يت> هدر الو كد 0 ا اع

 ملو نوره بذغف لاوسو لوسر اا دعب 2-3 هذ لاو يي> هحدم ىف طرفاف يماس يبأ نب ريهز

 اعوام هحدم ةديصقيرءتلارودل» دشنأو 1 هطعل لذ 50006 ١! كلذ مرحو دموي 5 هب 3

 0 هوبأ موق ءاحمب لبا بر 2 عا نكت ءانحالا نا ب هإ لاقو لوره ردحذف مويلتو ىلع 3

 ا و هيضغدادزاف | ا ع ع الا ادهش امولاَقف ئعرفو 5 0 ءرفو م مولصأو يبسأ ممسأ و

 هدشناف كلذ كعلا 2 امو هيلا لّصو مث جرخ و هقنع يف احوف

 رومالا نم دادسلا مكيلع د نيس> ىنبطهرو نسح ينب

 روكذلا ضدلان عورلاةادغ

 دعا

 # مكب يب عا رش مقذ د

 #* راو 3 وفش نيحا

 # ديدش 0 ىلع مكتداحو
 ع ْ]

 مولاوت نو مق 1

 ةعسضلاو 3 | 0 . ءاذا 8 ا ٍنيح كناو

 لِخو ةصقح ينأ 0 ناوي لدذ 1 ل ديما ق ل دبع ينادح لاق ىلاهملا ده نب ديزي

 اهق لوش ع هن ليصل ناوص 0 د.ثرلا 1 يرعللا روصنم نب رساذلا

 مامعالا ةئارو تانبلا ينيل * ناكب كاذ سيلو نوكي يفا

 اهف لوي د 1 2و يف روم 21 00 0 0 0 ب 2 0 لاف 1[ ءهذعنأو

 ١ كرعاش 0 7 ا ع 1 ةياع ممم د>او لكذ مَآ

 01 ججت يبأ نإ اريحا لاق م ) قر ) فال 1 ري نا اور دزبأف لاق هب مهةمحأ دو ةكاخ

 .لضفلا نع يئ اظل هع اك 0 ى نع ىلاطلا متاح 2 0 لاق يفامشلا نسحلا 0 ىلع ىنندح |

 هدشناف هلع يرمتلا روصنم لخد دقو ديشرلا ترمض> لاق

 ا , 5 01 0

 ١ مدرب 3 ايا.ش 5 اذا 2 عزجحالو يد رمد يدم م

 عدخ اهل مايأو صد فو رص هك ١ يننافو بان دعا ناب

 0 ؛ هلاثدلا اذاؤ يذشا ْى مخ هنسغ هنك يبا. ل تكا

 | بابشلا ءادر يف رطخي يتح شيعب 0 لينال هللاو قدح لاق م كلذل دشرلا كر يت لاق
 01 1 نع يدبلاب مدأ نإ هللا دع ني دم ايدج لاق دهس نإا.انتدح لاق ىمع ( ينربخأ ١)
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 ىرغلا روصنم ناك لاق ىمثحلا ثرألا نب ةماهاسدع 0 ىديعلا مثح نب مدآ نب هللا دعنا ا

 بحاف هوفصوو هورك ذفديشرلل هورك ذي نأ مهأسي مهلا تكف مأشلا هنكسم ناكوةكماربلل ايفاصم |
 فداضو ءراصحاب مه مأو هعض وك ديشرأا 0 َلرعو مدقق هما دقاب مه مأف همالك ع مسي نأ

 انآو ياش اذه همودق لق لو ناوى ناكو هنا نم هعمتسام ىلع نآورمح ةيون 2 هلا هلوذ>د' ١

 د.ش را داو ديم وخلا 2 ند هلم لذ ديام كلذ نك هلذدو ىو رمشأ 2-2 ار ىزاحح

 هلوق هدشناف أروصنم .ديستن ةاملكشسا بتل(سب

 طش نان ند كوطا راهغ هه انمح كلا> نيمزلا ب0 ١
 ريحطا ىلعو يرمدلا ىلع نيات # تاقفاخ ةلهالاك و

 رثتلا بدلا ةرحتصلا .لثمو + الات .الخأ' كلا لع
 ريصملا ىلا رادو .هتباغو * ا حدملا فهنكو للك

 ريثما فك يدبلا 5 كئاذآ © لوحر للا ريشبال ن 1

 لاق نس> نب لادع نب ىحي ةدي دقلا يفرك 5 تح ل ادا هنأ هللاو تددو ناو لاقف ش

 ريغ_صلا نملاب سيل و * ىلع ينب باقر نم : للذي

 ريفش ىلعف وتلا نم ناكو * ىح هللا دبع نبا ىلع 527

 ناكام تقو يف مست ناكو هدشنأ نا نيئمؤملا رع را ىنسعأ يح تدرب اش ناورص لاق

 هندشناف لاقام ىلا رظنرو 0 لع دو ىرحلا دخت

 نادجوب رايخالا ق « ناذللا اه نورهو ىسوم

 نانع ىلع نينانع ادق * نايدهم ىديملا دل * نم

 قابح هنام يرزات شو * قالى يديال ىلا دك
 نامالا ةطخاس هندنع * نايقعلا نمو نيحللا ن

 نارهللا هبتثا ليقلا ذا * نايلالاب ةلحد 'تاياح ول
 | اهفلوقأقلايتديدق هتدشناف هدز نأ نوره يللا أموأف هبلفتحا الو كلذب ىرغلاجاعام هللاوف لاق

 ماحز موي لك بكاذملا مطح © مهتاداع رشم قيرطلا اولخ
 ماح ديصأ لك ةئازو اوعدو #* هب كك هلالا مق اي اوضرا

 ماسالا ةثارو تانبلا ل * نئاكب كاذ سلو نوكي ينا

 | افلانيعيس يرغلا يطعأو فلا هلع 0 يطعاف نان احلا تدحرذو اهم ”ىثب جاعام هللاوف لاق ٠ ظ

 هلوق وهو 'يش هيف هيلع سيل 'ىش يللا ل دقلو لاق ىلع دلو يف ديم تنأ لاقو

 رامكلل 0 الاو * مف تدل دقق اوركش ناف ظ

 روث دلال بسانيام اودرو قش تب ونس اولاق ناو

 هلوق ياو هيلا هقيس نوكأ نأ ينعملا اذه ىلع فساتي ناو ناكذ لاق

 روبزلا قرو 2 مامعالا 3 » ثار 0 تان ينل امو

 ( ع ين 2 يانا 20
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 سلا سس ل تل ست |آآآذظش ييييبحبب بيس سجس سس سس

 ظ

 ظ
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 «© م

 مالل_لاب هللا مايح * 0 ايرئازاب

 . مالكلاي وس الاثم مو * ناييطارخا رد

 ماصتعا يذهللاةعاطب :* مامأ نم نو راه كروب

 ماما الو لدعل تسيل # ىلرق لال ا ئذ ىلادل

 عباصالا ىلاهبسني مو هنبا هللا ديبع كلذ رن ملط ها دم ءاعلاف ىرقلا رومتا رشا
 لوهح رصنلاب لوا لش هقو ةنان نيورمي نع. يلع- دولاب للز فق فرال هنقو اه اع ىب ا

 ا رال هنأ 2 رد كاضألا

 5 : : ٍ حض د7 هاو ىرغلا رودصخم راخأ 22

 شكلا َُط نب كرر نس ناقربزلا نك 0 0 روصخم لو 1 نا ناقرب زلا نا روصنم

 طساق نب رغلا نا هللا مت ْن جرزالا ل نايحضلا ادن نت نرعاع نب دعس كلاتع نأ م>رلا

 عاج نو 2 ىحسو ناس ها عش راها يع ذا اذا مط ناجح ناكو مك احو هموق ديسك

 "اا لوح ندحت مِجَر اذاف هن أر عقر مث مم رحثو هب. اولزت اسان مطأ هنال من متو || شبكلا

 ديركلا ام نع هتقز ف هناع نازيف كلذ لعفت ع نيب هب يربو شك مهل حب هذ نأب صف

 ْ ممم الحر ح حدك قرعلا ةحب ونا لوقا كلذ يفو مح ر لا

 مخرلا يرشب شكلاوذ كلخو * ط بأ يب معز كو

 ىناتعلا ورم نب موثاك ديءاتوهو :ريرا ا لهان ٠ ةيسأب ءاا ةلودلا ءار ل نه انعاش روصنم ناكو

 . هد رقودلاخ ب ى 0 ىلضفلل هقفصو يل: ءااو هش 1 ههذعو ىقاسا 0 ر 0 هنعو هتيوازو

 يباتعلا نادو هثدإ كالذ كدعل تك 5 كح .ثرلاب ةاحو 5 4ع د. ع هارب زجلا نود 0 52 1-5

 ا 9 كلذ ا م ىحاص كالد ىلع 7-5 لحلو 3 2 موءاضقاسو | رجا 00 ةشحو

 رح قم وهو ةديدش لضفلا 0 دق يرعلا ناكو ىل اكل هللا ءاش نا اهزا ثق هاعضاوم

 بهذم فرىعو ودع ىلهح مودقلا 3 هل نك هن ادع ص: 01 هلاشو هل ها و هلا يا" 8 ماصوأو

 مالا دلامماع نلاط ىنأ نب ىلع دلو نع ةمامالا :: ىد هايأ 4ح له لد نأ هيدارأو 0 ْق كل للر ||

 ىلع هايأ هليضشو ههدحع ن 5 ن ناو م1 4 هغام ناك ام كاذ ف 3 زغم لعو ماع ن :ىلطأاو

 لش ناك يك داعم هو انو كالذ 2 ناو بهدم كالذق ا ا ّق ءا رعشلا |

 ينأ لآل ةوادعلاديدش ناورم ناكو - ثمل ناك هنال قاح و ا ا مو ماح كو نور

 رفع> كب لن (ينربخأ ( رد الو م الاؤ امدلا تاطا مادصق ةبوق هين ني قطني ناكو نلاط

 ا ا كيوش نأ نب هللا دنع ينادح لاق داح 0 ىد 2 3 لح 1 لاق دريملا رود يودللا

 دع يناح> لاق هنأ ىودالار هد كك در ثنا دعس ينأ 51 هللأ كديع اند لاو ىم هن ينريخاو
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 ووو ور يور ا ا و ل ا ا 1 1

 دو
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 ا
: 
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1 
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 (أةه)

 هع قلاع هوما 2 ي ردع

 تاغلغت يت> رابخالا هب تضم

 لو 1 رب يعاتلا ىنناللو

 ا وح فلا يذغأ 0

 م ديرب قف و ا هللا 28

 ظ ْض اذا يملأ ىفهتسا 95000 و

 ةواشغ كعب ىئعع ف لاو امو

 ىقناوةايحلا ينفا 0 0#

 ادب ذا حيصلاو ليلا ىنَع كايخ

 هس طتسا ول اندح 5

 اهب يوثدالب نم يعرب كاز الو

 تَةفا 05 ثر.ح جاححلا 7 و

 بذاكب : سلو ىلا ”ىرما نيع

 اولد هلها يدانؤ ماقا آ

 هو اعرب محلل ىلع ناك يف

 مهحور نا فايضالاو ىلا ىتف
 ا يفو هبدل تاح ةراح اذا

 هن. تسدتلاام تقلا نع فيفع

 ماش نيملاعلا ليبس تكلم

 00 تاامولا ىو لكو

 ءاو ةايحلا يف اردت

 ةليوطةديصق ىو اضرأ همر لاقو

 تاما ادي ىبض ترك اذ

 اولءاحت نيح نانلا كينكذو
 "يك سمأ ىَحح ارحل كندعرب الف

 ا نعادبعل يبرقلاىذاالودو

 هنود موسقلا يحتبال هس ا

 هقيفر نود ءانجولا فريالو

* 

2# 

#* 
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 د

 د

 نو

 هنن

*« 
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 د

 د

 نك

 دع

#« 

#« 
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 رصملا رمصق م كعل زب نع نا انا

 ردواالو ىنودحامصالا اهني الو

 روظااعطقناو ن زخلا طرف ضرالا يف

 روع ةيمابع تواط يرك ردك

 رجالا رار ا

 ا دوق م يجمسو

 د رز> مه ويع ءادعأ ةناهش

 رثو 0

03 

 رطقلاو دقاورلا 5 ورف دوا

 ١ ردتنلا هس لح ثيد ايادهلا برو

 رزو قداص اهلاق نع ُّى امو

 نر ريقلا ةيبع ءرملا 1 ددنارب

 رعغ الو ماهك ال د ىنةيسمو

 ردتلا طاتخاوبا.سالا تمرصو

 يفسل ع لمورأ ناردملا اوو لش

 نضال يدعم تقال يذلاءارو

 رمحلا هب لاطوي وعدلاتءانناو

 رءشلا قط نينا م ويلا يدنع كب وب

 *  أاعمدمينع كلا أو يلا

 الوم يرجلا اخ اردبعاو ع
 اعديمس داتا عالط تنك دقف

 اعيحأ نئاتلا نم ى داي ا كدا راد
 اهدا ٠شانلاخ رو أاولاح موقلا اذا
 اعاظو يرس> نهود> زا موقلااذأ

 3 111 و دور وجو دج م ا ب سس ع سس سس مصسسممل
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 :نواطلا عرضاا ىلع قدك وذل ©
 نينا حاضو كلا ل د

 لو> ءار>و ىقاالع ناف

 كي ١
 ايانثأا عالطو الح نباانا

 يريمح :نم انناكم ناو *

 تاعك هيدا اق نو

 ىلوف رت ه2 عا ىو »ع

 نيرعلا طسو نءثللا ناكم *
 نيرقلا قع مك دادس

 اهو نظفنام اظعلاو يدب تش لق كدي ىف لديدف انج طع تدم اذا يعمصالا لاق |

 أل ىناو ْ
 هنعى رلا دصل ديأ يدب

 نيرق ىفالا ىلا 1-1 8 ىو ملا درع
 نيل ةيسا ارق ينْوَأ الو 2#

 نيعبرالا سارت زواح دو *
 نوؤشلاة وادم” قودخوإ نن

 نودللا ينالواص يهذالزللا ترذع

 ين ءارعشلا يفتت اذامو

 يدشأ عمت اء

 نما فضل ىلا ذأ ,يروظناو تييحامايحاس

 "دو امش رمش سده نح يغ عنصل نإ ىرإل أ نا لاقث هيلا ارذتعاف هاينأف لاق |

 انا نأ غام ملاق ١: الاف ليدس نم ولا ىلا لهذ هلالاقف نوال 0 ةفاطتسا ان فرط: شو اننسحل

 ادير هاخأ درببالا اه يلو ىلا ةديصفلاو ىضألا تاراخادن ْ

 هلوق اهنم راتحلا يا رملا راتخمو رع د ندا را اننا هلوأ يفو :

 راهن ود نملاح يشارذ ناك ايلقت هعأل ىلإ لواطت ا
 هموح م اعلا يل قفار

* 

 ردفلاادب ى>سمشلازرقباغندل * #

 هد ام نآ امرق تاكد رك ذلا كلذ اذ_ح اي هلئالو *

 ردغلا اتباح ىف اتردغ دقف « اننب نقرف مايالا نكت ناف

 ىدرلاو .قرذتلا تول ليدلالا 2 ةعاس كفار ا رع يرا تنك
 رفعلا ال الام رهدلا لاوط اديرب * اقال تسل نا هللا داع اقحا

 َوَوفلا هب د'و. مل ال ام لق ناف * ىنغلا يفق ري ينغتسا وه نأ يف

 رمسلا ريسعلا كرداق>رسعلا ىلع * اهلذذ :روءالا تاعسدن يعاسو

 سلا ب رخو أ وقلا يأرلضاذا © هنورظنت ءاردلا قد موقلا فر
 رثلا ع ئذلا تيل ١١ تنكر افا سانا ىف ىلا تنك كتلف

 رطقلا اهب لق ءابهشلا ةنسلا اذا * هلامب ءانثلا نسح يرتشي يتف

 #« رفساهرايخااموبانتأ, ملو * ةطيغيديرب انيحاصي مناك

 اش تدم اذا يءوصالا هلاق ىحعلا ند ىظشنام | اذ ثلاو اهاظش ظشم انتانقناو ىورو 6

 ينذحتو ىورو (؟9) لا هلاقها ىدب تظش تاق كدب يفلخدف انثذخ ||
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 اهزا ريغ بناح ىن تلظو * هساك سحم ىلحعلا برش اذا .

 أريخم نييراشلا نيد مدلا ند نإ هيدر نع هحولاداوسديدش

 ارمصحيو رصإ نارا كلو « حا م اهاسح ام اذا

 | رمغاو ين>أ ىلجملا برش اذا * هناف ل ىملا يف نرش الف

 اركذما مان اكلادنع عا نم« مهن هولا ىقايو مه مافاد يناع

 * اريح لواقماببسي يلايل * اهقوذتل < كارشالايف كت ملو

 اري هيفس ممم ىعسام اذا # مطام نوبلظالا اهف ققنمو

 ارفك | ناك ال ل# وب تلاف # اهبرش مرحو تناه انكلو

 رجا .لا مك يعادتلا سنبل * مود وا متنزا نّل يبرمعل

 : لا ناك لاق ينئادملا اذ انةدح لاق ثرا نب دما انندِح لاقيزارلا دمت نب هللا دع ( 58

 و مافدل ان ى ىرتشا ةدارعناك دقو ةدارع هل لاَ هل م نباو: يدعسلا ناك ن 2 نإ

 اني دع امقاب بمناو اهضعب رحاف لبالا نم ةنام ناك نب ةيمب ىرت_ثاف ةاش ةنام

 دارغل دريبالا لاقف م ةيلغق ارد
 اداعنلا قدما مسقت تبو * ًاعيح اهنأف ةنام يرش د

 تل ا هموق نه كلذ دعب عقوو هدقو هسش ناك 2 ا دايز نب هللا دن ع ثءبفق

 لمحتف كلذ فرعف سو وهو ناك نب ةرم ينآف تايدلا ىلع اوقفاوتو اوفاكن مث جاحش مهن
 درب الاهيفلاقف هلام يفاهعيمح

 مهادالا هيلع تدش ذا : 5 5 نم انيع هلل ْ

 ا ةموك- لاب ضاق كناف * ةلاسر ينع هللا داع غلباف

 متاح م اضعأ هللا كاره فاعف *يدتلايفن < نبا تيقاعتن اناف

 شافتم هموق ن ل يف ىبس * هلاع دونا اقل > تقاعت .

 50 . أ ايانثأ نم رهغكم ىلع * هب تقلع ذا موقلا ءامد ناك

 ى 2 5 يخأ نا نمرلا درع ان”دح لاق يدب زلا سابعلا نب دمم ( ينربخأ )

 0 حاير يتب نم كلما فدر طهر نم اهو صوحالا همس نباو يجايرلادريبالا ل ل

 لاقذ انا رطق كانطعأ ءارعشلا !ذهيجعاي رلا لمثو نب محس تقلب تن نا هلالاقف هلل نر اعق امم
 هل لقذ هذا الاقف الوق

 (١)نورأ امطخلا ىلعقشعو * يلوح ءار>و ىتهادب ناف .

 رعشلاب مهمهيو ربديو هيف ليقي لمحو يداولاىف ردحتاو هاصع دِحأ رعملا هدقنأو انآ املق لاق

 ا.طلَقف بهذا لاق. مث :

 نونظلا عرضلا ىلع قش وذل ةروهشملا ةياورلاو نزيم: ريغ رطشلااذهو )١(



 )؟١(

 5 ر دقف ىلا اهانيع مسن 7 ناق

 5 ل" م فرسلا دقدق 3

 لاَقف حاير 0 2و

 حاير يبو يننا كردعل

 | ةيمزم ةر>و نب انوفا

 مك ىنبل صعاش نم 5و
 هاسحأم قرح ذا . ابوسك

 0 مهماعط ركذي ناو

 جاو يبا يي“ ند ع

 حاير ن. نباغملا ءادوسو
 تك عاقمقلا نيم اه

 قد ىانلا ةاوغ اهواد

 هل 1 6 درب الا لاقو

 ىقالف وح نم ناءاس ىوع

 لأ ىشو ل ىوع

 اناطملا حم خا لح 0

 | وقالت اذا نودملحم لا 0

 امالغ تدلو ةيات اذا
 مل حرف اهيل صع

 مدام 5 حرلا ثدي

 ين 1 الا نبا انأ
 هن رطق سر ند ناكو

 موكو هانعار لو سشحو

 و 0-00 ع

 هل احم دربب الا اضيا لاقو

 عدت مق املا ل

 هر طورض 2 حاقلا ند

 هطخم ناك ىلي حلقأو

 0 لا ال كر ا يلا سما

 د

 هل فقاص هتصلخأ انطق 3

 (1)هلصان ًاوهتابل ل كاد دز الو

 هاحبف ىلحعلا 0 هضرتءاف ةيرتطلا ن ١ ديزي 0 كولا ريدحعلل ة رذالا تدبلا اذهو

 مك
 ماظعلا نك نب 0-2 ىماود

 ماءطلا رس مع ل ناف

 رش ند عابلا ريصو

 1 ضيح نه صلاخ رخاو
 ماهكلا سافلاك سود ركلا ىلع

 ماعطلا ىلع كيذب نم م-معد

 ماعلا لليل ىض» دقو ٍبوؤت

 1 لماع ل

 د ف 2 ع 0

 مد 0 حف ل لح ىلا

 مأ صرو دنعأ ةلاللس

 3 ماثا ا ناب 1

 0 نهو ع وانماوم

 آت ةماعلا نال نامل

 أرك ريزخ 4 2 2< اه لذأ 3

 ارذغأ حداوقلا هيف ضراع ىلإ .# هدريف هسرتض نع ىوتلا لزب

 نوه ريغ ريخالا رطشلا اذهو (؟) هلحااو يورو )١(
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3“ 3 

 2900 7 رتوش
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 أنماتملا حاير سس مذ حا 0 3 هذبو دس 2 سلا 1 رصاش

 '؛ ب مراوح ءاللم ءاهع 5 دحلا ن ني مكلاشح دق ىذلا ى كل انابأ

 ايزاح ب رن تسل #١ ةونععديم لاك هلق ذل يمن و

 (١)اماغتدشا انتم اذإ ن#و « هناح هخا نع ين ” انذاك

 ايطاعم نيلئاسال ددع ىوذ * الئاس كموقتّقس ذا انرت ما

 اساوطانيعرتملاو تعلط اذا: * ةيظع لكنيلامح فد رلا ين

 فاوءلا ب انكلو زرقا * هميضنولنمفصنلا يطع لاو
 0 5 رولان ناعما قدك ناك حاير نب يره نب باتع:هدج انبه هانع يذلا فذرلا

 100 4 58 ىتس كلملا 0 اذاو 1 ما هلناك ازغ اذاوهن مع نع سل> سلج اذاو هءارو

 انثدح لاق 3 ْن 0 (يفر ا ًاضرأ دربب الا دح وهوناهعتاا فدرب باّتع نب سف هْنبأ هدم

 الع تباصأ 3 ةنلس يف عوبرب نإ حاير ينب ترواجدق ل < ونب تناك لاق ةدب عيل نع نا ا

 هتقموفهيلا ت تاق اة تعم ةأرعا هدصق ناكودكا4#و دعس هللاش مف الحر رشاعي دربالا ناكف

 امهسحأ رب ا بهذملك اهب بهذف(؟) اهاذء.ثدعس ناكو أريرط افيرظ اباش المج درب الا ناكو

 ةآما ىلا ثد< كلام هل | ولاَقُف هنم مهرذعت :ساو هموق ىلا هاكشف ا درببالا منو ع 5

 اهتداح ننتجحاف هلع رارق الام. اكف لق دقتا ولا هنم «ينرع الخ لهو كاذب ساب امو لاقف لحرلا

 ىتأيعتيأر ينال لاق كالذ فك اولاق هتد وزل هيف ريخال ادعس نا دربب الا لاقف اهدواعت نأ كاياو ظ

 هوك م وكحضف اهنع هو اهءحم وهو هلعفل هضخد ىهين 35 يمال هيف لضف الو ءاقلرلا هسرف 1

 ْ كلذيئدريبالا َلاَقْف ااا ل الو اهدواءت الو 1 عاج >رأا عد كلذ نم كيتءامو هل اولاقو ا

 وع كابام عدوو * اح دق رذعملا نبا نارث ملأ
 ةلخالخ هيلع لاذع. مول امو ©« ىن.ول ىلع ليخالخوذ ادغ

 هلادالص ىنيهدز "الو مأ :اه هعاثاد تت :نا ىلآ | اذه كنع عدف

 هإ هانم ءان خاورأالا در ع سس هنندش 4 دع ت رطخ اذا

 هلز 0 وهو 2 1 0 ها ماوقأ ناس

 د

 د

 ()هإماته أرب .ثك هيعاسم اماثل 0 احم عمج ن 0 0 0

« 

+« 

 ن

 4" ا ا ا 06 0 وطه "اق 1 هال هلذو لاوس نم 0

 هلئاوح طاب ول تاذ نم حقلت مادخساب ءاقأم || جال ىق 0

 هل اللح 3 ع 31 دمسأبو تاز هدحوز ادع ثدحي

 يلاقلا ىلامآ نع ىطور.سلا ىلا ورفعح نب هللا دنع نب ةيواعم نب هللا حل يوري تدبلا اذهو )١(

 . مالكلا هه طا 6 س وماق هأ قافإا خيشلا امرسكب ةمطأو مطا 0 هرييظ رايسل هب 1



 )٠١ؤ(

 8 ل 0 ةيمأ ين ب ةلود لوأومالسالا 2 روش نم يودب حيصق عاش مك نإ أَم ديزنبأ

 ا 5 ةدودعم يو 5 ا 9 يارب أ كا أمف يلا هذه هن د.صقو مهحدش افلا ىلا دقو

 حاير /| درب الا ناك كاق ةديرع ل ء ذامد انثدح لاق يعاز :طادع نا مشاه (قرَغأ ) يثارملا

 : اءاااهوحوو نأ اوباقا مطخو هنع تيحش امهتبام روش يع - + نيف 4 م و ند 1ع

 كلذ ىف درب الا لاَقف هور ةرارز نب بحاح دلونم لحر اهطخ م

 اردو 4م هوق ط.ةل 0 3 يتااى لا رظناف نس |تدراام اذا

 8 م دل ناب * هقوف رذلا جرديول رشب اط

 ار وابحأف يداوال 2 5 0000 تنكمأ دقل يردعا

 ٍ 000 لاق يحلا مالس نب دم انثدح لاق ىلاهباتك يف بابخلا نبلضفلا ةفيلخ 2 (يقريخا) |

 ءاكودايز نب هللأ دمع ىف يفعل ريمالا ىلع امم لخدا نيدرب قد لاف ردب نب ةيراح ىلع 7 -ايرلا

 0 هش لاف 0 م/م نيبو |

 ايساكتنك نم هللا يرعاو عاحا # امنا كيدرب لضف 00

 اشو طا تذاع ىف ردطتلا * ةاجس كا: تراهاان|تنكو
 ايهال حبصأ كنع دايز نبا ىرأ * ى اما عقاب رش واع كيراخأ

 ْ 200 انك ما 1 هباو> عدأ اعناو م ماع ده دول هللا هدو لاَ ةنراح 505 هنايبأ تخغام

 ا اندح لاق ة هيّش 0 ور< انددح لاق يأمأ ا رص نإ تبيح 2 ماس 21 0

 لاَمف رد ن ةيراح ايزل دربب الأ

 ايهال حيصا كنع دايز نبا يرا # ينارخاشلرش جاب ١ د

 2 0 ةنراح ناكف اذه هربخ يف لاقو مالاس نب ل ا 0 نرد 5 نييأا دو

 هي ردب نب ةثراح لاّقق ةئسلا كلت يف هنع امسح نيذرب ةئس لك
 الك :نناللا - كانا كازا ع دقل اكتم يدر وع تنك نا

 انراع تيسءاو قالا تعلق * 506 كتعا؟ نا انامز تشعو

 ايد كمال اهنم ة-جحاح ىلع * امتودكقارعاا لو-نمنيدربو

 ردد كَ ةنازاح وجم ا لاذ

 بدنلا حانح هيراوي اءخض #* اديس اهف نا ةنادغ تمحز
 بن 701 عارذ ةم.شاو أماول د يذتيو بايذلا يوريإم هيرب

 رد ن 8 ا ا لاقو

 ايلالو ىلعال افاقك نوكت * اهنا ةنادغنم يظح تيلاالا
 ايلاومألا يهدلا' نوكمال ناو: * ىدبال ةنادغ يدم نا هللا ىنا ظ

 انعاسملا انلوأ نم هشعل ع نطوعردب نع ىف ينأأ ولف



 م 1 ١

 دواسالا نوط َّق تاعدو:؟ نإ ةبوشن# رو.٠الا تا تو :

 دراوملا كلت لوه مح ءمأ و 6ك قام 0 قعد

 وأ َحأأ ةرو ا ةديصقاا نال بارطضا هف 0 اذهو |

 000 / : : "ا ل ل دوا

 7 م ع كييينولا د عرقا نا ن١ 00 ل

 , ةعمر نع فيس 59 0 3 اناذه 0 ا , لي دقو هل وَط 4عم را انها 0 هينم 0 0

 دودو ند لاق كيهس يبأ كا هللا دع تن لاق 6 ( ينربخا ( ةياورلا ع ريغ ىلع ةعامج

 فيرطنبديلولا مايأ ىلات ءااىلع د.شرلا تتعلاق ىلا ادع د يرو ء ىودملا ليعوسأ نا

 : ةديصقلا هاد "أ م٠ 3 ف اهايأ هدوع 3 ءايشأ هنع عطقف 1

 رم اصاعالا اع: كفثك ةمدو> ©: للط- نم نيراوك كاس ادام“ ١

 رووغم ءاللأ امانا نيعاو * كريشم باقلا ريمض يَ كاحش

 ريص#ت قامالا نع نوفلا ينو #* ا.موفح نع ضايقنايرظان يف

 رودلاوناط والا * ليوام ياف» © تانحادا فوكو نرد تقر

 ريوخآ نيروغلاو نار تدب نه * ىيهاطمو ىليل ينرس نأ تاع

 ريراوقلا ىهدلا تنء_ضت م * اهرظاوت فو_فخم تثكرلا اذا

 * اهب تع يتاللا اًتماحرأ كتدان

 * ركف نء باقلا تامنغ طينة

 رولا ةلخلا ءالخ يدانت اك

 رومعم هللا تاحو نيام
 ريئامضلا يوحم اع تاقطاتسم * ان_شا نأ الأ عادملا ف

 ريبطتو سيدقت يحولا ىف كادان * دقو كيلع يني حدام يسع اذام

 روزلاو ناودعاا اهنيد ةيصعو * ةفقرامو كفإووذ انم ناك نإ
 ٠ < اذا تح مالا ىدلا لم ناك

 روبخم قدصلا ءالب نم برحم * كدنع حافلا هقمئارع نهو
 ريماضملا امتزاحو .داحلا ثح

 ريماشعلا .لتحم ثيح مهاطخ * مكتعاط وطخ يف تدحب دق ناالا

 درو هنع.يذر و لاق حاف | نب هب دلو نم رع كاور< نب ماشثهو ديزم نا ديزب ىنع :

 كتمسوص هلصوو هقازرأ 0

 را هنود نهلاح يشأ رف ناك * اياقت هم م يلب لواطت

 رذعلا هرك ذن ىف ينءنإب دقف # اننيب نقرف مايالا نكت ناف . ظ
 ناىلا لا ىب وك هيسأ لهرديقو ور.ع نعيطسولاب ل ا هاو يحايراا دريب الل رعشلا |

 لودم هنأ ليقو حرس

 ه7 هيسلو دريت الا قايخلا قو

 كلامند ؛ ةلظنحن : كلام نأ نب حاير نب ىك سه نب باتعنب سم 3 نب دع ن , ردغملا ٠ نب ديالا

 رز

 ( رش لأ ات قاعألا 3
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 0و ص 0 | مف لعد هاو ا كالذي 2 5 0 لحر لا ظ هه 3 ةدصعلا | 0 نانا 6 لاف

 و وف4هللاقوهربزفر 1 يف اه ةقولهللأو 5

 بضغف ادمن و د موقلا لد 2 00 ذا ادععدم كانت اع و ةصعلل كب دنا كنا

 قفا درك جرخف جرخا لاقف هداوق جا ةمامع ىنأب اعد مث امتزوحبل يرعل 00

 اهلوأ جأأ هن ديصق ىلإ: ءلا ورمتنب موثلك لاف ة ةمظعةلتقم امم لقوجرذف ةعسر

 ريصاعالا اع تت و * لاط نم نيراوحم كاحش اذام ْ

 أم و لوش

 ظ

 ظ
 ظ

 روهشم دنهلاف ويس نم مراصو * ةلئاص كابرق يف كن يده

 روزلاو ناودعلا اهيد ةيصعو * ةقرامو كفإووذ انم ناك نا

 ريماضملا امتمضو دايحلا ث> * اذا ثح:_ال ىذلا ام ناف

 رؤهعم هللا نيبو نيياف © لكك نمقلاة امنع ظينتسم

 ' ابا سعأف كالملا دع ةديصقلا تغليف مهداوق 0 ناكو ياغت || ماطسإ نب ماشه نب هللا دبع ين! ا

 نم لح رالاقفهذهن لاقفةديصقلا كلما دعومدشتأ ةقئارلا دش 7 دق املف منع فكلاب ةمصعا
 اا فك سأر ند هصاخشاب ساق 5 ذا كامو لات ورع نيموثاك هل لافي باتع ىنب ١

 صاةمودش ريشا عيدا لف لي وارس رغب ةيفاحة فحام هفتك ىلعو ف>وةورفو ظيلغ صيق هياعو د ديشرلا 'ّ

 ! احامو هقاقر | ممدخا | لاتمدقاذا هلال ةناكف اولعفف ةفيظو هلم انو 3 0 نا 3

 ظ
 ١ هلعف نم نو. ,حمتيو هنود يمد و ضرالا م مول ||تقو ناك اذاف ١ »م 0 0 ارتلااملاطاخو .:

 0 9 وهو ليغعلا دعس نإ ىحي ينأ تحج ج رد هدرا سماق 0 و هنع ديذ را لأسو

 | غلبأ ةباد لاق فلاح اف لاق س ولدا كنت | م لاقف عن 7 | هل لاقو هب يح مك ٌْ

 | نأ سعأت نكلو كلذ ىف يل هجاحال لاقف ينالفلا سرفلا هطعا مالغاي هل لاقف نيع سار ىلا ا«

 | قوس أ ينات ءلادب لدعف ةعم ىضش دب ربام ل 4 ضعأ همالغل لاقف املع غلبتأ ةباد ىل قىراشلا !

 ديراامت تام ناف كءهيناسري 0 كاسر نادل لاَقف ةباد كلوعاتب أ ا «ا هل لاقف رام

 راما كرفهيلا مقدفهنع هللا عفدأ لاقو اهرد نيسمحو ةياع ا رامح ىرتشاف هعم يغش فردا الاو

 ىلع كلغ. ليج يلثمأ يف :ةدحعطف دعس نإ ىذ هل لاف ناتف وكم ءاقاس سو ك3 هيلع ةحعش رع ايرمع

 3 ءارهاهم 26 ع كا يذ٠و كلذ ن ريك 1 - كردق ثنا 1 لاقو كدعضذف اذو :

 . اعاض يرتشاو هرادينب و ةءاس لش لاومالا ا 2 روص٠ 2 م تلاقو هئمالق 00

 كوشي 0 ىقىر ' 6 انهه تل

 دلاتو فرط لك اهنع رقفلا يوذ * ةيلهاب انغلا كرت ىلع مولت

 ديالاقلاب اهتانعأ 1 3 ىرتلايفنافرب 3 0

 دلاخ نب 0 ا يلا نه + ةه> كانافك 0 0
3 

 يوم نس و م ل ا م و ع سس بسس اع يسم ٠ ةسعومم

 نك -_ #7 برع 1 1 1 7



 هلغ ا عزافو 0 هسودع كب لغاش ؟

 لاق رامحع ن نب هللا كم ع نان يف ا نأ ءاطع نب يك نب دمحأ ينثدح لاق جرفلا نب دجحأا (ينرخلا ١

 5 روصنم يعسأم لاقعرفلا نب ديز نإ دهحا ٠ نإ محرلا كيع ينادح لاق كوس يبا نإ هللا دنع اك

 ١ هيلع هفطعتسإ لدحو هده 40 ىد نإ رفعح هر ةيلطق هيلع 1 د.شرلا 5 يباتملاب يرذلا ْ : 1

 يحب نب رفعج حد# لاقف هنماو هسفن ىفام لتسا يت
 ىلوح نم ضرالا يس يع قاض لو اح رطم توملا تارمغ يف تك 7

 قاما يدي نم ينابح حسلتحا يعم اه :ىل كفطاب يدش اعاد لذ

 هللا درع داع لاق هيبأ ع نع دالخ ن : دمج ينادح 0 لوس ق١ نب هللادعان”دح لاق يي ) ينربخا (
2 

 هذه سانلا كاع 2 اهلتعا ةلع ىف م َس موُدلك بءصم نإ مهاربا نإ قحساو رهاط ند

 ط نب هللادبع ىلا بّتكف ىباتعلا كلذ غلبف ترطخ ةرطخ
 رطخلاب نجل كر راجو © ترطخ ةرطخ ةرازلا ]ولا

 0 نم فور,ءملا دفتست # همام مهلاقم لطبا »*

 1 ةسا ةرص هاداعؤ مهارب 56 نب قححساو و نم 0 رهاط ب هادم هكا تغلب اماف

 0 ما ءالعلا وبا ينثدح لاقءانيعلا وبا ىنثدح - يبكوكلا مساقلا نب نيسحلا ( ينربخا )
 ا
 بتكف هنع هغاب 'ىثش يف يلغتلا ورمع نب مو :ا لع ى ما ماطسإ نب 0 للا دعا
 ه4 ' وك 7

 ىفانم ءوسو الو تاب وَقَع او ينتقدأيتح ناد عب || يفس 0

 ا هال وةصم دح ىلع *# رياصو كاوه ف عاس انا اهف

 يتاح دبع نإب الا هن لعاحو 5 ارو

 ىكرف لاق . :

 ١ باب ُق هلءحو دعس ينال هناوناتك ُُق يملا ندحأ رك ذو يح لودام 2 ياشولا 0 يملا ٌْ

 1 مدلل نبنيسحلا (نرخأ هلوش لاق ٠ ل قيل مهارب ا ىهذم ىلع هلعلو روم :ء!انلوالا ليقثلا ا

 ْ يد نع تا هن يان 0 لو دوعسأ تاير هده يف ا ا هراس ةالص 0 هئع

 بأ ن ع ىرازفلا دواد نب نيسحلا قرح لاق 3 ا سنوي نع 0-2 نب ب# ىنثدح لاق

 ا ادراسو أعم اههل | اندلب ُْق عايضلا ل ره 9 مى ا ولاقو هعسر نم 0 2-6 5

 1 ع سحقا يشف ا ااا اض نب كلما دع دو ةريزإلا لعو اعد لتقف اهولئاقف امها

 أ لمفميلا لخدافر 0 1 هلاواقق هلام عتحأو ءاحأ ةيبر لق يقرو دن هدد
 1 لاق لانا وذخاو ح ١> واتق اا مهناريمالا بسحو هل لاقمت هقحلام ىكشو كالملادبعىلع ل> دو كلذ
 ١ : : ب لئاق

 ريسأو كلاهو ليتف نم * اسيق نا اعرش ام ايرشا

 و ام امهماقم لاطو موُح لاه انأ لاش ١ طاسسو 8 نيد 35 رق ل هَ ا و 3 - نال ناك لاق
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 لام تن, ىل كفك هددهو <٠ ىل تقعامرقفلا ىتخنا ف كو
 هدشنافثلاثلا مويلايف لخد مث ةزئاج هلرمأف

 ديد> ضغ ءاثالابونو ر#_ هدلا اهةلحباشلا تاحمب

 ديني الام كوكي للف هللاج كخلصا دام ىيك اف

 ينادح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلعزب نسحلا ) نرخ ) ةينس 8 هلع ماًاوةزئاجب هل عاف '

 ينب ين كتري_ثع ىر 2 يناتمال كللام نب قوط لاق لاق 4.اعد وأ يف ”د> لاقدحا نهللا ديعأ

 نسحأنم كتريشعنإ ريمال اهب . ىناتعأ || لاف مباع و 3 طعساو غر وىلع كدا فك 5 ا م

 مهفح أك دنع سا || 1 ناو هةعف كتم ترق كاد كريرقناو هريذ كم ند كرم نأ كنترشع

 لوقا يذلا اناو كيلع ااقن

 ثا.سالا نماواض وام. ترو © مهالاح يف سانلا تولب يفا

 با_بفالا برقا ةدوملااذاو #* اعطاق برت ال ةبارقلا اذاف

 11 قاتملا يرقلا و وصنم ىش لاق يئاررلا اند لاق ىميشلا سوي نب :ليعمسا ( يربخا )
 ماط لاس واهم تار 8 تدب ُُق اروصام ىن>اوهرضحاف ناد !اىلا ر هما آط ه> و نيس ا نب صهاط

 .ش 0 صاق كلذ قت ةددال كاف هع حفصل نا هلاسف هب هلعف ءوس مكثف هطاصل أ ىناتعلا

 لوَش ينات ءل| 1 كم 00 قد ا شل يناتعال لاقو جر را ْ

 براهباحصت أيق ككل 0 ام # ف ل تالا لضفلا كَ .حأ

 تفدألا كللاتغا ام كذاعأ الو # ةظفا# ىلصو ىلع كارت م

 1 79 فبزو املا هل نى لا 0 9 اكيرخلا 4
 ١ 1 م ١ 0 0 ا ا اا 24 / 4 211001 00 100

 007 : نر كا 1

1 

 نام

0001 

 و ىلا الا * هب تقطن فرععالو ليمح نمام
0 

 فاأ نثالّثب يا عال صهاط 00 ه4 ردو ىنات 23 ميلعأ ن* رودنم ناكو امهدب صهاط حاصأف لاق

 ب

1 01 

 ىأ نب سابعلا َنَع ئروفلا ىك نب نيسلعا نع دعب ىنأ نب هللا دبع نع 6 2 ىرد 4

 زك 6 فرتحأو) هلثم زك ذ مث ىهاط ىلا يناتعلا رمت نب موثلك يرغلا روصن٠ كش لاق ىملسلا ةعيبر ||

 يف رظنبموي تاذ اسلاح يناتعلا 55 لاق نافه وبأ ين :ةدح لاق ىتاكلا يراد مالا مثيلا نب طاص نبا |

 لوقي ىناتعاا دشنافهل لام النم بدالاو ملعلا عفن شيا لاقف هناريج ىف سبا رك ناتك |

 يكملاوبا دالافرظنيىالا اذ * اومس اذا اماوقا هللا لئاقاب

 مكي سلو ولات

 7 نمو ملع نم هللا مهاحلا أومر ام ظل انانوردي سلو :

 لاق يدسألا ةردصح 3 :دح لاق را تان دحأ انئدح الاق يمحو اص ن ىلع ( ينريخ ا )

 3 هودع ناكو ىلع نب ىهاط لنعيف يناتعلا لاق

 كلر ا د. ةعاوتماحلسا ا

4 

 عم

5 ٍ 

 مدعلاو راتقالا نم اذ مفانأ * هتسافالا

 هل نزع هللاو ىرسإو 3 ىدرلا 00 نإام

 هلهأتنأام يف تلعفو # -ىل تلق ايف دعي ل



0 

 نب نمسحلا انربخأو ينئادملا ن عاد هك 1 [نجأ لاق ىأ ( لرحا) هم ًادبأ اورت ناف ١

 نان هيلا ت 1 اش هل قيدص ىلع ىنأ كل 0 الاق ىلإ سعالا نا نع ا ا 00 لاق ىلع

 لش نعام هلاذاف كنم فاصتنالاب 0 بطق الإ وكنع وفعأا ل ءاع ةدءح ةلوارقإ نوكيف كذب

 ناسذ بنذلا دوحح ناف هنع * مرا ناطا 3 00 ل

 ىلا اذ تمقو لاف 2 دحاولا دبع ين نثدح لاق هيو روم ناارع عت نسا (انريخأ )

 أر نابل كاتث ندا رظاثي الع مك 0 ى“ فداصفو هيلا دودو هان نومألا باري

 0 لاق هيحاحم هاا دلرعا يللا ناو ليفان ناخد اذانينمؤملا ريماليرمأ ر 0 نأ هللا 1

 لاملاةأك و 0 زر 0 لكيف لمح لحو نع لان و تلج فالك لعش د قف 006 5

 أ تاكش ىلا ةدانرأا كاع لقص لح ومع للا نأ رعاو فوولملا ةثاغإ هاطاةاك زو نيعتسال دفر

 لاقف يبت تل و كدمعت داند زاملا ك وعدأ قآل كاف كم 050 مويلا كل تاو ترفكن ا رييغتلا

 ْن وءالانذ كا نأ الامالسلا د ع ملخداملف ىحيا نذالاجرخو ةما رو لمفأ ىِ + هل

 يناتع || لاق لاق لمشلا وأى ::دح لاق هيورهم نبا اثثدح لاقعن 0 قرع هل نذل ا ىاتمال

 كفن مول ىلع مدف 0-0 تاق دقو كم مالا كليك ردص( ق1 نأ ذا هللا رذتعا لحرل

 تددحو ينا لاقف ت> وزب ول هل لقو لاق ا نع يفاحتلاو كرذع لوبق ىف دز كتيانح يف

 لاق هب ورم نبا انثدح لاقن سلا ( ينريخأ ) لايغلا ةحاصمل لايتحالا نم ىلع ل ةفعاا لاك

 مايقلا دار انا رس دقو نوماملا يدب نينب اسلاح يناتتعل اكو ىأيل را نب 2 لاق

 | ضيوف هلقأ ى ا اديور هضم .لاز 1 لا ىلع م خب ثلا ديتعاو دما و ه نوما املا ماق

 نسما ) ىرخأ ( ىلا: هلا لاق وهن 8 خم .ثلا اذه كح 0 مدخلا ضءلتاقو كلذ نم 2

 رعش ىلع طق 1 ا لبعد لاق لاق ثعشالا نب دمت ينثدح لاق هيوروم نبا انثدح لاق

 0 قاتعلا تدي اك

 هللط نع تاضاملا حبال © ةيطاق ناضل هس
 ةيرل يرم ا 11 كام ظلما 5 3

 37 لا ا ١| هنع هللا يذر بلاط ىأ نت ىلع كوق نه ينات ءلا هقرس اذه هبوروم نيا لاق

 سهزالا بأ نرد نعدواد نب دمم ( ىنثدح ) باحسلا صرع ةصرفلاو نام راين ورقم ءابخلاو

 كلذب هنع هللا يذر بلاط 3 نا لع 50 5 ي رفحا دواد نب نسحلا نا ىسع نع

 صهاطنب هللا دبع ىلع يبات | لخد لاق ليشلا فاين ع هنورهم نبأ ان”دحلاق نحلا ) نرخ

 دق و هيدي نيب لثق

 ن_سحو ينط نسح

 ناكر ..كلا اديح نيش ند دح نم قدح ناوك شك

 : هدشناف دغلانم هيلع لخد مث ةزئاع هل سعأف لاق

 يانا ا ا نا هللا دوعام
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 مطلقو موقلا ىلا جرخا بيدا هل مداخلاقف هباب ىلع مهنا لعف ءارعشلا نم عمج رهاط نب هللا دبع
 ديشر ال ىناتعلا لاق كلوي مكنم ناك نم

 رودعم هللا نيب و وسام 8 !ركف نم نلقلا تاهزع طئنتسم

 مقيلفاذه لثم كوشي هنأ هسفن نم قو نفث هتمرح كلذ نع ارصقمهتدحو نا ينا لءباو لدلف

 لاقهيوروم نب مساقلا نب دم انأ دح لاق ىلع نب نسحلا (ينربخا) رشن ةعبرا الا اعيمح اولذ دف لاق

 عم ارس لخدف يناتعلا ىلع ديشرلا دجو لاق نيل نب ميهاربا نع دعس يلا نب هللا درع ائثدح

 كيف يسفنلو كل سانلا ينتذا دق نينم'وملا ريمأاي هل لاقو ديشرلا يدب نيب لبق ندا ريغ نيملظتملا

 'كيلعينناعا ول تف يبا نئاصلا منو كريغ ةعانق كرك دن عم امو ك1 لا مهؤالتبا يندرو

 لوقا كلذ يفو ريصلا

 نامدقلا  تلز وا: ”قلخ انه. 7# ىنرع ناك نازمغلا ماقمللات صحا

 افكت -يدتلا ءام نم كافكو © اريقم ةشسملا:بدحي قكرتنا

 يناساو 6 1 ينبع تالب * ام دعب عماطملا مهس م

 دموي طق طقيفاتءاا تي ًاراف ةزئا 0 دقو عاخلاهي اعو جرو هلوق ديشرلا ع لاق

 الو نإ ىدح لاق دالخ نب دعا ادت لاق هيوروم نبأ ىنثدح لاق ىلع نب نسحلا (ىفربخا)
 هدشن اق راش ىلا ثدح وهو ىباتعلا ءاح

 ميدق دهع ايصلاب كدهعو * *# ميش عا ةفاقا نع فدصضلأ

 ميدعلا ريسلا هنامزع ىلع *“ ىف ء ىلاقلا راعت_سل لوقأ

 مومبلا ام نط اج ده يعي عوبد نأ كينكت اما
 موحس ءام هلاحرا ىلع « الا فرطلا درا الف ميشا

 اذه لوقي نا ةيئاز نبا ريصإل ايت لاق من لاق ريصب تنا هل لاق مث هيلا هدب راشب د م لاق

 َك 0-0 ينثدح لاق تاكلا يرادالا ندو ند 0 ) هنع ماقو يناتعلا ل اديشن 0

 ىحي هل لاقف ةلءاق تاءاكب ةحاح ىف دلاخ نب ىحب يبا كل ماك لاق قحسأ نعراللا ونا ى

 د 00 نلطلا ةردعو ةلكدملا لذ ىقنكت دقو لفل 0 هل لاقف لقو مويلا 0

 انثدح لاق ىلعنب نسحلا ( 1 ( ا ىغتو هدئاوف تربك دقا كفالك لق نيل هللا و لاق

 تاقف مأشلا باب قيرطلا ىلع ززخ لك أي يناتعلا تيار كاك قارولا نامع ينادح لاق هيورهم نبا

 اك نأ - دعو يحن 1 ذا ران فاك را تأرأ ىف كاف عع دن اما كو هل

 مث هيلع ماحزلا زك ق > اعدو صقو ظعوف ماقف رق ل كيلعأ ىح راتطا# لاق ال لاقن: كار

 نرتاو الإ دحأ قدر انلا لخدي مل هفنأ ةبنرأ هناسل ثا نه هنأ دحاو ريغ انل ىور مط لاق

 مهنا رح م يانع ا يل لاق اوقرت 2 نال مام > هردشو هكا را وك 0 0

 0 2 لاق لاق سايعلا نب دمحم ماصع وبا ونأ ىت *رح لاق هيقرإ“ نبا امدح نسحلا ) 4 0 ََ

 هرعشو هلئاسر نع الضف يناتعلا ورمع نب م هرئك ىلع | دك متردق نإ هدلول ىيمربلا دلاخ

 111 ا 1 و 2 2 7 م جب ب عسل



 م

 ىربم مظع يوس ينم * عد 5 ةباصلا نا

 يرحرهدلاكيلعدك * ىلع يربسع عنادمو .
 لود ىذلا وهو فاكتم هنا لاش وا ءانغ نيّتبلا نذه يف

 زتظاتلا -هلماتام اذا * نيس نصيف ركمفل ناك واذ
 رك أش ؤرما ىنا معا 2 يح كل هتاثل ا

 نب قحسأ بوقعإ وبا ينادح ليش فيفخ ذاذرلو لوا قه يوقع ينال نيتبلا نيذه يف ءانغلا |

 1 2 كنار عج ال اولاق 1 نم هريغو سادعلا نب ىلع هلا نأ ن ع ىج والا بوقعي

 هيفسينعلا وبأ عنص يتح انامز مهاري# ناكو سانلا هب نتف * نيبي صخعش 5-5 وق ه رشا

 0 نب هللا دبع نع بوبأ نإ مارا ) قرح ) هيلعباغو ذاذر نحل طا ل ا.ةدلا

 3 موثلك صاخشإ ّق نوما ع الاق ديزي نب دم نع شفخالا ناماسنب ىلع 5

 أ لاقف ىنترسف كتدافو ىتتغاب ع ذ كتافو ىنتغلب موثلكاي هل كاق هياعلخد املف ىناتعلا ورمي
 أ دقو اماعناو الضف اهاّمس وا ضرالا لدأ ىلع نان .لكلا ناناه تدق وأ نينم“ ماو 20 يناتملا هل :

 ناقفكسم الا اند الوب كي الا ندال هال نيكول ل الو حل هل ل عسيال امب امهم ينآصصخ
 أ مارك الاوميدقتلا نمهب من غلبو ةياس تاللص هلدوف لاءوسلاب يقاتسأ 20 «قاطأ ءاطعلاب كده لاَقف قو هل

 ل هللا ديعنا ناد لا د لأ نإ هللا دنع نب ءرهاط ينأ نب ا 7-2 لح ىلعأ

 ١ هيلع لخدف هل نذأ نومأملا ىلع مالسلا ةنيدم يات ءاامدق ا لاقوراسلا مهرب ند 6 هيدحا

 02 كو ءايداو هيلع 2 هننق ”الأندب . المباح ا ا 1 ناكو ىبدوملا م هأ ربا نب قحسا هدنعو

 قاذ ناسأب هن يح وهو هلاح نع هلئاس هيلع ل اكو ساحف سواحل 0 هدب لسآف هنم برقا

 ريع أيا اقف هب فختسا هنا خش نظف حاز راو هم ءادملاب هيلع لقا كلذ نوما فو ظتساق قاط

 هزءغو هم ءلا اهوا و ةممع# 0 اجو هلوق نوما ىل اع ه.دثاق ساب الا لبق ساني الا نيم م"وملا

 00 اودحاو يبات 2 يذل نمل هعض و 2 ىاف را د لأ ماللعأب لاَ مهث مم 5 ىلع

 ١ يناتعلا ىتف قدحسا هيف هضراع الا ىت فادح أءال قالا لد د هيلع مع .ن قدحسأن وم ًانازمغو |

 و 0 لاَقف لس م لاو هك َّك 1 اذه لا“ و 2 نذأتا نيم ولا ريما لاق مث ا امحعتم

 د فورعفتنأ امأ لاقو يناتعلا مست لص 0 ىاتات هه نأ لاق 1 امو 0 * نما

 مو" ' لك ك.داو لصب 1 رك ناك أ كفاصن | لقألم قولا لاه ف مسالا امأو

 يدا كجحأ اف 00 7 ءلا هل لاف 0 2 2 1 د 0 نم مون 0

 5 ىاتتر يذلا ل قحسا آلا كنلأام لاف ا 2 دع تررقأ ذأ امأ 0 1 :

 ذاامأ امهنب ثيدحلا لاط دقو نومأملا لاقف مالللاو ةبحتلاب هيلع لبقأو تنتظ ثيح انأ لاق هربخ
 دخلا ؟ 39 دع ماقأف اف قحسا لزمم ىلا يناتعلا فرصتاف نيمدانتم افرصناف ةدوملا ىلع امةعنا دق

 ىلا دفو لاق 1 هللا دمع نب يءوم نع هيلع ىدبلا يدع نب دوعسُم نا ( ا صاط نإ



0600 

 ا
 مد( هبسنو ىناتعلا رابخأ هجم

 سعاشلا مولك نب ورمع نب دوءسم نب نيوأ نب نتدح نبدديع نب بوبأ نب ور< نب موثاك وع

 ظ بلغت نب مغ نإ ور< نب بيبح نب ركب نب مشج نب ريهز نب دعس نب باتع كلام نبا.وهو
 اروصنمو ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم مدقم رعشلا نونف يف فرصتم عوبطم غياب لسرتم 3

 / غابم 0 غابف هب دلو د.شر ال هوفصوف 26 هلا ىلا اعطقنم ناكو هتيوارو هذيملت ىرعلا

 ا ضاوم فرك كلذ رابحأو تدعاسو روص:# نيب و هني لالا -تدسف" مث هنم هظاوف تءظعو
 ل>رنع لضفملا نب رفم> ينثدح لاق هور 3 00 انثدح لاق لع نإ نسما ( ل

 بحاص اص نب ىلعل لاقف مهب نذواغ نوما باك ءارستلا يك - لاك قارخا مهاربا داو نم

 | الغش كلذ 0 0 دم ريغ 0 نمو ىلا سولت اد.حم -_ 00 مهضرعأ 3

 نعبر 0 اف ا تى 2 ىلع نود وج مات ب سلع م

 ىناتعلا كوخأ لاق ملوش 3 همكف له 0

 ريوطت و سي دقت سول كادا © ده 12 حدام يس ء اذام

 ريئامخلا و اع تاقطنتسم * اندلا نأالا 2 رت

 أ لاف يباتعلا 2 5 اذه لاك قيح نع دما 7 ين دح د لاق

 لقفل د افكت هرعش ف نأ لاَهأ مكححو رضاح خد مدس ل اف انك هرمدل و 2 هيف انضعل

 ارسح وةعلاظ قوشلاب د يك رس :كيلاريءضاا لسر

 يك ر مسه دع نم احولا ىلع نينشبام تايجح زعم

 يرحم نيعلا ريرفقاب كد لإ نيتيعال فحام

 ا سس ِِى فاي ا 7 010 / ساق

0100 



 0100 بكبكببب
 *« نم رشع ىناثلا ءزجلا

 اة
 تا ش

 كال

0 

 ميسم  لسسسسلاوب

 »2 اءزح نررشعو دحاو ند رشع يناثلا ءزاطاوهو زر

 ؟ همزللل ةظوفحم هيشاو# هعبط قوقح ِظ

 ( نيماحفلاب رجاتلا ين رغملا ىماس يدنفأ دمحم جاملا ةرضح )

 00 ذة شاش فل لفل ل ا « ةيويدحلا ةناخبتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لبوق
 0 يح ا

 0 ع هج سوي ٍ

 ) يطيقنشلا دما خي هلا اكس ذل حيحصتب )

 م 70
 1 ل

0 



 مك هاي ستحل 0-0

 )6ة١(

 رغصالا ناوسمم رابخا 5

 سرع نيد ولا لوم رع[ ذب

 هلو دبر قا راجخأ 9

 * نم هيف ىنغي امو ةيهأ ن ىلع هه راحو ةمعأ 5 نا ومن

 5 ا 9 يالا لكوتملا تريل 2

 راخلا نفك 2و ىذر الا وق الا تحا# ا

 ىدح الا نرجو رك رح 6
 بالكلا موب هيفو رشلا موب هّتصقو هيساو فاحطلا ريخ هه ١

 هيلو ةيواعم نب هللا دبع ريخ <

 هسلنو ةزجو أ 0 7و

 ةفلع نب ليقع ا ما ظ

 هيلو ءاصربلا نإ بيش ل م84

 قافد اح هع 7

 7 را و مكمل © كر لا 1

 هيلو يلؤدلا دوسالايبأ راج ٠6١

 هيسأو سف يفأ اا ١1

/ 

| 

 هبسلو عارك نب ديوس رابخأ 3١

 1 ناجمظلا نا راحل 88
 35 هلو دوسالا راخأ 8

 ةحكو اطر راح 12
 هسسأو يثراخ ا ةياعنب ا را ا

 كو لولا ملا راس ه55/
 هيلو نيك ه2 راج ١6 ظ

 :راخلاو ءانبج نةةريغملا تلا ١16

 مر تع -

 م4: يناهصألا جرفلا ينأ مامالل يتاغألا "تاتك نم رششع يداحلا ءزيا ةسروف رح



 ( اذإزلر

 ٍ رت ةيبرضلا سم اذإ مادح مراص ءالبع يح اوتيجحاو

 ا 0 عاب يذ لك ىلع * هناز كلش يدوأ مل اي

 : نمعيأو عمشأو ء ءادعالا ال ناق « لحم راء راع تتاح ملق ىلإي

 رذنم نبورمج عابلا وذ اهب .هايح * لئاو طسومكنهر م 5 يدأف

 : كلذ يف هربخ رك ذ دقو مهساهر مجنرا يت 7-1 نا 2 زلح نت تركو عل

 مار دا 0

 ا ا

 : هدعوُ هب اعدف ةقركلا ىلاوناكو يحألا دوعم نب نع ناش وب تدعم 0 لاق هعصوم ف 1

 ا 5 3و هتصااخ َىَد ه 01 تماقو نساك هل تاصعتق هسا ا دوق ناك نأ كدب مع فكلا هرم و

 كلذ قل
3 

 ْ ٠ مقلعو باص هيفانا "فك د اعز وحط لال 5 ْ

 ماكتأ الو متع يندبحيو *# قدعو اياغيلا ةالوأ كرما

 ْ مدهنأ ارخاتسم دحا اذا « تاو دوس يا اودلعت لإ
 0 اومدن 5 نا ندا ءامد ىلع #2 هه 2 من ذا قام ميسح

 ٍْإ هلل أدم 6 أمهم اطق يريغلا ة 4 60 زمضاح لهاك ىنأ نب ديوس 0 اذه هريذ يف يزامرحلا لاق | هلل

 1 تبحاص ادخن ركشب نإ لاح ىباخأ جرعالا يحاو ّ ةرمديلا نم أانرهف زيا نب رم هاع نا

ا داودسم ند رماع ةيالو مايأ يف كالذو ةقدصلا
 ٍْ ندوات 7 اح رحال 0 1 0 4 وكلا ١١ جل

 ا( ليورس ديع وذ هل نو ديوس ىتيو هو م مهحاص لع لاه وش ف اون نا ند 2 ايدؤي ى

 1 لاقف مهرعاش ضان اك م ماع دق ناكو ربغ يب لأسف هءوق مهو ْ

 1 لا مقال ٠ نعمل : رك #23 0 ل ىلع 00 #7 592 ريغا ع 90 2 0

 ر 0 ١ ١ ءادطانا انةعاج 0 كيا ىاذاتم أه 5 راع احط كلل تعبي ادب 1 هل ا اق ريغ ىلا 0 اف

 هتهوتسا قحاسوت# نر مك ل لالا“: نم هب كيدش ان| 00 كه عاضف دور هذه يف

 ءادق ريغب هوقلط ف م لا ا مهل هحدمل نأ
0 .. 

 نامدقلا تاو ول اح ايمد# قرعزاك نارا ماقملا يف ا

 د

 نع ليش قاب ق'او | هيف نا ليقو يطسو' !اب ليش يان قرا ءائغااو قاتل رمعلا 35

 هبليو 00 قى داع ءازولسا 3

 هلوا رسشع يناثلا ءز-لا

 ناعلا رابح

 ذو سدع

 20 يدنا ءام ند :.. كافكو #* | رفد ةشدعملا تدلي

5: : 
2 

3 



 هلوق 3 ا دباس ناكو يل م ..اطام اذه ديو ملأ اع ١

 0066 رع ب نه ةأرعا تناك لحاك ينأ نديود م نا ركشي ىلا 0 كوك ناد لإ عد

 ايف تناكو ده حو لاب عناق نالع نب ساكن نانذ ن٠ لحر دع لحداك يب لبق

 ب 0 بضغ اذإ ناكف هقداتساو ادب د وس 02 ل دلو مل غمد ا لع 0 0-5 "ا اح لاش

 د 1 2 دلو 5 ينوعشنا نالع ر 5 دو مف ةماسيسأ ىلع ماقأ مع ىذدر اذإو نار يق 31 يعد رشا :

 00 نبديوساو هب قدعاف هاعدأو لاك وبأ هقحاتساف ةعش مالع وهو لعاك أبا هما ل ناسد ىن ,

 : اهلوأ ماا يهو كلذب رزتشو نخل ىلا أمف يعلي ةدصق لهك يأ

 هتلر اهقرخ نإ + 2-2 د نإ ةرهس الإ ةيأق انأ
 : متاع قرف

 3010 2و مكنم ىدأ جزالف #3 أودع .ةنايبذنإ زينافطغلا أ

 صاعو ناحبلا نايبذو دعمسو ني 4 00 1 نأ سدع ىلا تب

 رخاوفاا فونالا اع ءاملا يف مول * نزا وه نم ةداس 0

 ديوس 1 - نع يد 7 0 للا
 ا َن

 اوذخاو هزاوحا زاسأف نامش ينب يف ر واح .لهاك نأ 1
 0 2 لقتناف ًايصغ هلام نم مش

 ِ - لآ ين مهوخإو مه وج لاقف مح ف 1 لو هل يذلا ناكو زك أف مهاحمو |[

 ماوقألا م ذأ ةعسراباو * اما#دورقلا عملالا رشح

 * ماه يلا ةلغلغم ينه # ةديصق حايرلا عم نيدهالف |

 ماقم راد ريش نيلزانلاو * مههادق يملا ىلع نينءاظلا ْ

 مادسالا متاعو ىرلا حرت #* تمسقت املا ذ!نيدراولاو

 6 نابيش ينب وحي لاقو ٍ
 * رييغأ ياها وذ موي ةزياع * العنا نابيش ىلا سئيايردعا ا
 رطقت نانش هاتنسأ ةلوم « تيذدبد ةيفرشلا-ا 00- اهاف 00

 مام٠ لوق» هيفو نابيش ينب ىلع ب هت ينل ناكو ةزينع موي نع |

 ريدم ب رع لحم دانا ىو 3 00
 رح أ يعاضقلا نا ا #* هناثب مكيف ءارهب ىلا اود ا لاقو

 ءاسنلا مه 5 مهنا مث 8 اا تا 8-5 اوذخأف نان دش يتب ىلع تا

 لاقفيل ايحنددر مماب ديوس مهريعف نهودرو |
 رضح ةناطقطقلا طسونادشو * اهرزا طيراضعلا نعزاني نالظ

 روسملا نابزرألا هو>رش ٍق 4 مكعو+ج ىدحت ذا -

 هيدي نيب نم اوفثكناف نابيش ىب ىلع لمح راوسا يلا راق ىذ مويزرب ركشي نم لحر ديزي |[



 سا ا ا ا ل ا سل

 0 2 ىغاش دودو ةنقيطو يمعلا ةرئدعل 3 رقو ةسدأ سلا ةقيطلا يف مالس نإ رع هلهحو ٍ

 هل ل ا 5 اذ يممصالا قع لدك نا ندب 0 روش 1 رقهنا يبمصالا 3

 دايز لاق 7 ىنأف اكان ودعم | لهاك ينأ نب ديوس ر كب وش تا لاقا

 )ه"١(

 عزت ام هحرخم ارسع * هقلح يف ا>شلاك )١( يناربو

 (*) عتار يلح نم نكما اذإو # تقال اذإ ن8

 3 عاط م حالا اذإ ينيعبو * ه.غاام لدالا تدباو *# ٠

 لح نألف نم تقلع لاق 0 لدحرلا هب قاءذي يدسلا اضإا ليغاو لدولا انه لرطلا

 ماقم اهضعإ مومو بقاع املك ىناعملا هذهو ل ص نوكي دقعلاو قا دهعلا لدملاو

 شبل لعاك يأ نب ديول رءشلا# اهريغ وأ مظع وأ ةءقل نم هب صتغاام لك اخيشلاو ضعب

 ١ 0 بتاكلا سنويلو تاربالانم يناثلاو لوالا يف ةناب نب ورمع نع رصنبلاب ليت ينان ةيولعل ءانغلاو

 من ل اف كلالو يعاشطاو ىحي نب ىلع نع يطسولاب يروذام يناثلاو عبارلاو ثلاثلا

 كا لش تقح ا فس ااا

 : نب ةنانك نب نايبذ نب 2 ب درع نب كلام نإ لس> نب ةنر اح نب لع يأت

 5 يندشنأ دو اانا مكي واس دك تديش لعاك ينأ مسإ نأ مود هكنب دلاخ .رك ذو 7

 كلذدب ًادهاش لهاك ينأ 000 ها :

 6 |دلا مث هلاب رسم يف تاذ >د * احد ليالا اذا رسل

 ١ ن* 6
 لوش يذلا وهو اراد لهاك ملأ 0 ناكو نيم ثار 0 ل الا يرضخ

 امفاوذ لط ند لح دقأ اهط 3 ةرداح ء اءقص للك لك 5

 كاك را 2 لاق يول | قحسا نب كا كك لاق يديزيلا ساب اعل ندم ) قرح

 ها صوف *. ال ل_.طلا ةعار “تطش

 || ىنتدح :يءصالا: ل مث ا,مكح ن رم اهدعتو اهمدقت و ايلضفت ترذلا تنك لاقو ىمصالا اه املضف

 1 لم ينثدح لاق 0 0 3 ل ( 4مل يمست هاه الا يفت ناك اهن 1 نما يسنع

 شب يب و>م مالا دايز لاق لاق سايع هللادنع | :«دح لاق ئددع نء ميطا نءا

 اروطت ىح هللا نر الف 4 هيون كيوت 1 كر اذإ

 اكد كنأل والا تام ًالاذإ < ةلئق توق هول نهانا ولف

 مانسو لهاح مف ه موالو * لاكن بان وخرضتس مهو

 3 ةريغ ايأ زا ه.اع د هيجوو هنود ؛ناف

 1 " عملا يفام كلل *« ةراثو ًاروط :نامد جلا ذ

 احدبرا هذأ ورب شالا ىورو خر هل اول اذإو يورو (« هوو صصخلا يجشلا )000(
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 ]آيس سس يب ب بيب اااا:ن7برسو

 مل لاقو

 هلواحمال ىذلا 'يتلامأ كيلي دار يأ ىرذتلم 0
 ل هلا ع و 8 دريس © ةقايرشلانشقتسم اشرام ف

 لشلاوبأ ىف ن”دح لاق هبورهم نب مساقلا نب دم انثدح لاق قارولا 0 ن ىسع ( ينربخا )

 مهباب ناكو ايودك ردالا مخاد رة ر دمع ةوداو ضر ءانج نب ةريدملا ناك لاق يرضتلا

 مهو محيالا دايز لاقف ور< نب ريبج همساو ءانبح بقلف )١( نيح

 ءانح همؤل نم هوعدف # اريح ىعدي ناك ءائيح نأ

 ءاودالا جتني ءادلا وذو يف * ذحلاو صربلاو هنمروملادلو

 هركذامف انينذام رعشلا اذه هغلب دقو لاف ةريغملا نأل هب ايجاهنام رخآ تناك تايبالا هذه نا لايف
 كلذ غابف اماكءا ودالا هذه هيلع هللا عم نا وحرال يناو ام. لو زع هللا انالّتبا ءاودأ هذه

 ( ينري>ا ) افاكتو هنع كسماف 'ىشب هباحا الو تايبالا هذه بقءب هحويي مل هناو هلوق نم ادانز

 نسما هب ينريخاو ةمح ل ىعمصالا را ل د ع قا ,د نإ نسما نب دمحم

 تالالعو جنا لغ حا ا 5 3 | نا يدصألا نع دنا نودي وربع نأ نك لع نإ
 رذص هيذال ءائيح نب ةريغملا لوق لثم ماو

 ورظلاو عئابطلا تاضافت * نكلو يخا تناو ىلا كوبا

 ا انآ نكلو * قدص ما بسن نيح كماو

 قريخا نينا 10 كي ناكو ةيواعم هنخا ىلا رظن اذا ناوسمم نب كلملا دنع ناكو لاق

 لاق ىلهملا د نب دم نا دحا ىئدح لاق نادح ن دم نب دحا ينثدح لاق ىلع نب نسحلا

 0 وش ثيح ءائمح نب ةريغملا هللا نءل لاذ هتنشم يف رطخمي لاهملا نب ديزي ىلا جاحملا رظأ

 قانس نيبكلملا م>ض عردلا يفو * يشم اذا يرت اكلي

 انف كلوت هلأ لاقك ديزي هلا ةفئلاف
 اوقاطاف اولح قد ندلا نم * يو اذا توب لها نمي وقلادبدش

 اوقاسو شورحلا اوداق دق نيمايم * مهب تازننا ءاواللايف حيجاسم

 الل ءائيح نبأ رضح ن. ينثدح لاق هيبا نع قحسا نب دا انثدح لاق ديزم نب دمحم ( ىنربخا )

 تام 5 ءانئح نبا ةريغملا انأ هدص ىلع هدب و همد نم هدم ذخاف هسفن دوك وهو لق
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 عستام اهنم ليخلا اناصوف * 0 هكا

 علصو ضايب سارلا لاج * امدمب ىطاقس نوحرت فيك
 ّ ثوم 0 6 دق »+ هردصاظيغتحيذنا نم بر

 سوماق هأ مرو 56 مظعب نطيلايف ءاد 0 نيا )0(



 هد 5 2 2 دج

) ١5١ 

 نامنأل وا اه ىلا ل
 هئعد اذإ ترن ساو 0

 الضفو افرش اهب يرا تنكو

 ينازددقو كنم هللأ يناز>

 الوقنيمصحلا قدصا بتعاو

 يرعأ ص .آملول هللأو الف :

 لاق انج قب رده ةونسلإ ةياتلفم لا ١

 انك يبا يس 8
 ين“ «لصولا (تعاع د5 تا نأ

 دع” ندعم اذإ 5-3

 يتب لع ةمالأ٠ ينااوتو

 ائيلع تدع انتحا كنت ناف

 انياع تبتع اذإ انه ناف
 ارح ىلع تدتعدق كنا و

 ينانأذا كلوق تدلعأ دقف

 2 رأ ردكم كبح يف
 ىع كاع ىذلا ينييو
 1 مل دوجحأ يفر 1

 نرد كلل ا
 فرم كار كلو
 مكنعءادعالا نسل مفدأو
 30 تاذ هس رق تناك 0
 ينود ير رموش الو

 ك0 م و حس سم سمسم مم

 0 روزةربغم نع يانا

 5ك اومس اذلو ايدل ك5

 اك اسع اهف هتيصاع ناو *

 6 اذ قوفو كاح لا ضعي قع #

 اك ازد اساعم يف ىنهو *

 اك اذبب انالوأ مكوالا ىلوو *

 6 ايه اعل ردع تنكل ©

 اكازك هل تاّقف هدمعت #*

 اكاو- الحر مهاجم لوك *

 اكانم ىنفلحا نيح اذهف *

 6 اركاقا ك1
 كام رغ نراقالا ىطتتالو <
 اكاخأ امتظل مرصت الف .*

 كاذب اط نيرراص اهاضر *
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 كان[ ا ىلاقم نم ناعاف#
 اك انغرذحص ل

 كانك م هلالا ينفك 4#

 كاي نم رقاوتلاب يدأو #

 اكاصعل>رنأ كيصعا الو#

 اكامح ىلع تماعدق يماحأ *
 اك انع اذإ ودعلا ىينديو *

 كاذب امعلاطعت 0 كياع *

 اكاذأ نسوا وتلا زو *
 ١) يف هموق ىلع ص ور نب ءانبح 6-لا اغبأ ورم فأني درج تانك نم( هجين |

 ليعا نم مالغ ىلا ىماس هنأ سعا تراظنف هدلوو 0 لمحو نا رجملا لقتناف سمالا ضءب !

 تاتلمافمناكو لذلا دع نع ًانغ 0 ءانيلط تل تألاَقؤ مالع دئمون وهو ةريغملا هنأ برضل ناو

 كلذ يف ءانبح لاقف كل نعأ كموق ند يرن حيف وا كنوذ ىف قارعلا
 بي. عةادغلاز 1 رع مالغ د 1 ال ةياظنملا ريدا

 تناك نيب رادلا باكرهاك # مهضرابهيلاو رانةماغتأر

 تدم قارءلانزب رع ا *يرئالكوبأي رح ادقلتااقذ
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 تارت موي كنع يعهس شاط امو

 تا نيك د سدشلان رق باغالو

 مفر
 أف نىلدب ند ديرب اعاو د>اسملا تن ”دوو

 رز.نموكرزبنماحاع 0-6

 0 1 نازغي املق 3-1 و

 لب تورت و١ ىدولل نسنرف
 ةقاف لوط نه نان رخطصاب

 يسع للا قبو الا 0115و
 تذغ ذإ ةيلظنملا كتببر الو

 تمحاْزو نوكرشملا كاذغنكلو

 قش 0 و ركل +

 دحاس ماو يرقلا 2-05 كيفنن د

 1 00 تاق رق 5

 دياسولا ن ىتأت الو ا

 دْيالاَعلا 3 اع تدي الو أملي

 دراوعلا رولا كن .دو كافق

 8 رقلا كالو لحو نع هللا لاق امك دداس 1 ا لاق دهر ا لعفلا لعد ل د ادب 6

 دهاش فيسلاو انجل كضرىعو 2-2 ردا داب زاب ىلمه 3 و

 د

# 

 د»#

 »ع

 دحاوملا 0 كمندلو الو *
 د”

 نإ

« 

 2 ءاع تاه الإ ته اذإ د

 دام دقو هلهأ ىلا 00 ورك نأ ن ور رك تاق نيك25

 لق مل فيسلا كتيش ع يننا ولو

 ' ىلع َز د 1 0 هنمار

 | لاق هيأع هر

 ناكو ك4ءم دئاوفلاو هناللضو ت 7 1 3 م هيفك ١ 2 ءانمح نإ ردد هوذا

 :ب ام "ينثلا دعب «يثلا يف هياع بعت لاز 0 0 اني
 ا
 ءانمح نب رعد بق

 ا م كتسأر

 امنذ انل كانغ لعجتالو كسماف * فذم ينإ ىهدلا ىلع نمن

 ْ همجي ةريغملا لاقف
 رقلاب فضلا نع ان انأللا يل

 انغش هباسنأ 536 2 ق2 كافر #4 اص ل

 اذ هدلاو صرىع 3 0 د يي

 [1 1 يذاع د 0 * ىننا ينع كافألا كأنأأ
 هتسانتدبلا لددي نا انردحاو -

 ا اهاخأ وكشت هيلا ءانمح شي ةريخملا 1 تءاح لاق وؤر#< < ىنأ نب ور< بابك نم ) تحيل ل ( ٌْ

 لاقف اهبريخو اهلا هدب 3 1 ب أريسإ عَ هتعنم اماو هات 1 اهلا١ يف ع 3 5 اردد ظ

 2 افنعم ةريغملا هل

 3 5 ند ياا 56 يناف »# 5 0 ع عغلم» ند الا

 م اعر همم رح 2 1 اذا دع 6 كال حمدان ةلاسر

 نول كوضعف
 اك ادش اع رومالايف يعشلو ن اريخ ام اذا أريد 2

 0 ادأ يناير الو نر اند 1 رع كناف

 اكحادف اموي هلاه عابت * ندر تنأو كا

 0 1 ب د وب 1 ع 7
 يخل ندخل -
 0 2 ---ي

 - 2 د

 ْ ّق

 جرم كد

6 

1 

7 
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 ١ مجالاداي ز لاقلاق ىنئادملا انثدح لاق ةمش نب رمع انثدح لاق يميثلا سو ن لفععا( نق رح ]

 ءان مح نب ةريغملا وحب

 رودعلا يرعءشلا هناح 0 3 دبع ناب ا نسما

 ' لاقف هئم تئفرو * رولا يرعشلا هنا ناك * هيف تلق ذا هتفرش 0ك 0 نأ اي هل ليقف

 لاقمث افرشو ةعفر ا

 أرمقلا هتساٍباب ىلعتيس> الإ * ادنا ”يراخ مهم صهدلا حرببال

 دايزا ةريغملا لاقف امون باوملا ساحم ىف الواقتو ف

 مك ب باقر فرتسل ل #4 ياش نتا ل

١ 

 دايز هل لاف

 مول لايسو ةلذم هارح * تارمدق» نوتف رعف ىلب

 ١ تنا دايزاب محيالا دايزا لوقت ةعسر تناك لاق ىئاييشلا ورم ىلا نب ورم بات 5

 ظ اذ_ه هغاب دقو هيف ءاني> نب ةريغملا لاقف كعم انف ويس ناف كرش انضا عا ع 2 اَيباَسلا

 هل ةعسر نه لوقلا ظ

 امان ةماملا برخلا يف ظقويل * نكي ملو دايز ببذ نواودب 3
 امغارم وأ ادجام وأ مهعنميف * ةظيفح اذ هب اواج كبار و

 امزاور حصل نوءيس جحح هل ع كركم دك قلقا ؛ اًواح منكلو

 انزاكملا لاح م انو لان ذآ # هال .2عأ اممذ اهئ #

 امئاظعلاو العلا سائلا رك ذ اذا

 عاط ناك اذا ه4 1م ردح لع

 اهاردلا ةالا دنع اوعيش اذا *

 ةباش الإ ٍسِقلا دنع تاخ امو

 لزت الف را يدسعلل تمك ظ31

 عال ءانفلا تودع نال
 امراغ ناك اذإ مهالوم نوطعيو * مهماع قوقحلا نوذش وسفلانم

 اهاهو ميف اريفز تعيس # .اوبواتام اذإ هيف لجز مط

 اناتباكلد م يف 5 عر # ىوع دإناو رز نبا ىجنام كروعل

 امواقملا كاع وأ ىض رع رسأ د ين نئيحلا نا ثيرا نإ

 امحاع لا نورصتتس اولعح اذا * احدال ةعءدر ىذمال كردعل

 لاقف باك انم كحبن نال ءاجملاب انممت كلو انلام اذهاب اولاقف ةريخملا ىلا سيقلا دبع تءاجف لاق ظ
 ١ كيلع هلاثم نسلق م كيحاصو تناو انعدو انع لذ و هاف كام ناف هنم كيلا اناربت دق تلقو

 لاَقْف رصان

 دصهاز دولا ةوعد ف - #2  يوع دإ ناورز نيالا كرمعل

 دلاو ةضن رعلا ضرالايف كال امو د 5 دايزاب ل كل امو

 دحاو سانلا يف قايملام تيقالف * تأزبت كن. سبقلا دبع رث ملا
 0 قل ه2 لق 25 نمت دق لق 3277: 272951711 ةسف23-11- 172 6 727135015779155: 15797117 15 ا 1 5171715 7777 532739815135752

 ( رقع واح ب ياغالا 2 1 0 3 4
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 . تاسست

 ىلع كلام انضا عا 0 غطي نأ تدرأ لاقو ةمكشو 0 5 لضتل الوات 2. ىرجحامى اج قع 2 و

 الا ةرمشعل هللا ثعل من 55 3 هنذتحاف هقاعت تن ا امأ هاب كت اك اومدعتهز 5 ا نأ

 ةلك اوم ن - كلذ كعل عطشاو هردعو هدفر لبقف هنع هيلا ك6 لفتلا نءدحةصتساو م

 ادايز بي ةريغم ا لاف ) ةريغملاو دايز غم هّقامس كاد .ا م ( مهم 1

 + ءديع 1١ ينلاو : كنا :دازأ
 # مر و دايز اب كضراب قحاف

 *« هدس دايزاب كمئول تنئطا

 2 علا كال 6 نم مد نود م

 مت ا جاع 2 و قيطت الام

 # | ممعاب اذا هفرعت جاعلاو * هسوشب قار مث بصمت جاع

 مترت تودغ ذا يبر كارز>أ * امتف دايز اب ةباصعلا قا

 د0 كما رح تنأو الا « ايحلن يتم تسل كناب لعاو
 0 اغلا تناوب يح ىثم نممألأتنأومار ا

 ١ ع ل 0 ن“ نيملاعلاو * مهاكراز ”ىكلابلو 0#

 مدوم داير ان ةكلنأو تح * اهلك دعم يف كلام هللا + *

 د هسحم دايز لاف

 مك يف بالكح نه عقبال # يد وق تاراو ا 1 #

 #2 مثللا قْاوذ وا كلان 2 تودكم ماهسب هتيمرف يوع

 (1) مقتل وأ اترك 325 - + مود فاق ترعااذا كو

 مداظلا ةدئازك عت مهو * يح لكل لباقلا وشحلا مه
 *  مودقلا كدا و 1 * انوامره ىتباس تسلف

 # مهر ةثلادعب كناف * ىعاقو نم وح فك لواحف

 رك يلد سلو كاوا ع ىف, عقلا تالكلا يتارج

 مثلا عبطلاو ءاشحفلا ىلع مهدو مانادوبع تمدق دقف دع

 نأ راهذا ىلع ادهاش حيضوتلا ىف ماشه نبا هدر 1 تيبلا اذهو بصنلاب |مقتسآ 3 يورو )١(

 ا0020 و يطوسالالقو ن1 لت همن و ةياتتسالا آلا ايمو« يف حلصي يتلا وأ دع

 001 اوم كرد دز لويس باتك ىف تذ اذك حاضإالا تابأ حراش لاق يتنمل

 يفا وقلاةعوف ىمةدي هق يف تنباا اذه عقو دقو لاق واولا دعب نأ رامضاب بصنلا ىلع هب اودهشتساو

 ء 5 33 ىلإ ةهرور<+ تا 63

 ناف برعلا ضعبل بهذم فقولاب تاسالا داشناو 2- دهسا نم كلذك 4هوهيس ةياذإ 0

 هن ويس هدشنأ اعإو 5 ةيوصتم ربع هدم صقلا كو قرر ران

 هأ فقولا ىلع تدشن أ اعيمح تدشنأ نإو بارعالا نم هقح ىلع دشنأ اهم ذحاو تدب دشنا

 ل مو



 (١ةذ) :

 |[ 1 ا ] ]ز] ] ]| ] ] ] ز ] ز 000060
 مدق مهب تلو ول 0 هللاو # مكلم هللا تيل نولوقي ذاو ِ

 اومقتناالوازاد اونطواامءالوا * مهئءابر تءاض ذأ روباس مايا

 نم نسب ذا

 معدل مْ ملا نم ىذش 2 صحم ىلا ن ا را

 مجحللاو 0 رفاغملا الا * هب لوصناسدلا

 ف 5 ل هيأت ؟* نم تخبسأو ةديصقلا هذه ريذ ىف ىناءيشلا ورمع يبأ نقم ع اذكع

 1 ءانرح نب ةريغملاو يعالا ادايز نأ ءائمح نب ءنملاو مالا دابر.نعب يحاجأا د تيس اتاك اذه

 هل بهوو مولع ادابز لضفو 1 مهأ رم ماذ هوحدم دقو باهملا دنع اوعمت> ١ يرقشالا اممكو

 فاكتيف هلوقرام 4ع كشن هتيوار ناكف حصفباال نكلأ ناك ادايز نال ه روش تع ادعيصق امالغ

 1 هحاصفلاب دايز 4ق ردا هيأ اك امالغدل تالا كَ دئمو باه 1 كاك هن اللد َّق أههس هل لمحو ةنؤم هل
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 1 مب ن 1 ريمالا هللا حاصأ ب اهحال لاَقف ه4 ةريغملا هل تدتاف 4 لضف 8 4م اع اوسفن هل هيهوف تدل
 31 ااقدحأ ا روش اناضفأب 0 ب را 2 0 نع ينةيام هللا وف اني ع ادابز ريمالا ل 5 5 8

 ١ يدنعمكف مالا ناو تلقامت ايشتاهجام ناو يناامأ راهملاهللاقف اناسلات>صفأالو انأانقرشأالو اذو

 ١ د هتاضفامو ىدنع 00 مكلكو هموق ند هعضومو هرعشوةئسأ م ركيادايز ن ؟كوواستا

 | هو>ملاقف هن ا اذا غلب ك0 هب ا دزاعاخج د دل م 2

 ١ 00 ىدباب 00 هاقلتو 0 هبامش ىل 3 واوا 6 تدثنإ

 ٍ لئاط ريغ '”ي سما ءام نم قاحيو #3 مع 1 يد ند كه طصربو

 لئاوالاب 'مهدخم سانا لكو #١ اذار سارا

 لئاضفلا دعءالدالا ؟ ذءاذأ دع

 ١ لفاق مالا سانلا يف مكلفاقو .* 2 3 كاف

 ظ لطاب لاق قووسسإا ةرويرهك ا .مكنا يدع كلام نع تاهو
 ظ لفا لا قف مكمْؤا يجاض نيس 3ع متأو هو_>حوأ | هز كلام وش

 ا كافر 2[ ان *لح لاق 0 00 ع ا اند نبةريغاابناك اصرب د

 : ل 1 |قاتعنا ةريغملاهل لاقذ صربلاب باهملا ساجييف ءاينح نبةريغملا ممالادايز ريعلاق ينئادملا ندح
 56 نر ا نبع 1 محاص لاقدقو لوجملاو ررغابريمتالو حاض والا انيشتال

 8 ا.ه ءاجهلا بشن ل يعامتءموقت وا قاع ءامجبتلا نتاان ىنن"لوفمئادعا لع لكياؤمالح هللا ل

 1 / لضفللاهللاقف با 00 عملك أي ون مارح قب ةرمعا ل ناك لاقيبارمعالا نباةخسن ن 1

 ' اريام ل * هنولو يلظنحلا ل روف

 هل لاق من مث ايضغمماقو هدب ةريغملا عفرف

 قوحلاى لا و>االو كييتملا يمناال * ىنيش نيح ىلظتح ٌؤرما يف

 لضم الا وذا اوتاكو ركشن نه قوعلا



 اع يأ ا.اف
 هركاذب روك ذملا ءانغلا اموف ناذالا ناتيبلا اهنم يتلا ةديصقلاو مهرد ةنامممح هتاطعيف 0 زو داوج

 8 م عدم هل ةدامصق نم ةريغملا ر اخأ

 ءادمح نإ 8 ريغملا مف ناكو روباس دئمو مقم وهو ر دخلا 0 و , ىلع ربغل ةفاط مهم تدك دقو

 شحلا لفق دقو دواع 3 " ارهش م مدع ماقأو م مف لهب قل شحلا رقتنماو ةماقمه الع 3 8

 :كو همس| ىلع اوطخ باتكلا نادل ليقف بل ملا ىلا

 ةلازاو هئاطع قالطاب أ و هرذمف هلا 50 ةديصقلا هذه هي هرقل املف بلهملا ىلا
 يضم

 نذا ريغل هلهأ أ همودق ر 6 دب لوش امفو هنع بتعلا

: ِ 
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 أورمد مهرسعم نيام كتشكم الوأ -< ”ةمئلظم ٠ ءاحازا "نع لا ز نادم

 مهاهاجم 0 ملح مهلا لهس

 نم موقت 2 اذا نإ هبةاحلا كد: نم نوذوأب فيك

 ريغ 8 ناهع مسا 5 3 032-

 ررض اهلوه

 رضحلاو قود هكا باكي د م-ملئاسل صيق ٠ رفا ن 30

 دقلا تلاع [راد وسر نا

 ةلزنم .لالطا نم كجيم امو
 هب نضت راح نه: ةفيلخلا سن

 اهب نأ نأ يباق داك ىتلا راد
 هقيضي ىاق 1 10 اذا

 هنا كلقلا عوري نيح نيلإو

 2 ير ا ينا

 شعأ نانا نأ انا

 اولفقذا دنملا لوقف ن ُق :,ع" ةكطاَم

 نديم الوفق تدرا ولو

 6 ىعار قفرعل يبا

 نحط ناطلبلا ىلا نوللطاو
 تجلس ناذابألا هك فرد
 هتنؤرل 0 نا ايلا 2

 هراط 6-1 لعافلا 0

 يطأ وم ه 8 ا دق[

 م نامزلا ضعذا مايا ماين

 رفص ع ىبأ نب بله اا

# 

 ان

2# 

 ان

32 

 نب

 د

3 

 ل

 »ع

3# 

3# 

 د

# 

 د

 د

 د

 سرفومهر 0 د ا و امال رعشلا هللاو كح باجمل لاق اه ا

00 3 

 3 عابالا ياس 0

 ط اذا
 .ر

 : أه ا ند هب ما اذا

 دفكلاو ءاشحالا 3 قيضن 1

 مغ 2 يتلا رومالا نع

 هه

6 
 ممالا ىلبق تشاعو لاجرلا شاف 5 3

 هقراز ا لات نسج يف هيأب ضعب ذفنأ ناك اهلا نأ اهايا هلو5 بيس ناكو ةليوط ةد.صق هو

 تاهل 1

 معصالو ىلوح أوعئص اع ىع

 11 ذآ تاتكتاالو رسألا ندا

 مزكلا تاس ه1 نوحرحلاو

 اومركوأ ناطلسسلا مهنع افج اذا
 مدالاو سافنالاو جحاوشلا كل
 أوملع دق سانلا ناف هحدتما وا

 لا تدان ادأ فين وا
 اومغر ءزاذعأ نأو دعس 2

 اومعز مط اوهالو برغي تسل

 اومزه مهنا لاحر ينم ذاو

 ند أريغل 1 قرافو اع هنأ



 ( ١هال )
 ت37 سس سس

 اهه 6 يولد ريغ ءالم نباف * ةريثك ءالديف يولد تيلدأو

 ايضار ةسيسخلابا رحم رملارم < ةدجع وتاكل اذ توا تح

 اهئان كِْنَع ىئفلت ينعأتت ناو #١ قدوم كنمندب ينم ند نق

 هشاحرد جرذأف هن زاخ ةداط رمأنال لاق ّش كان .طعأ انك اما هل لاق رعشلا اذه هديت ما لاق

 تنك ام لاقف مهرد فلا نسر دا راجخللا دق نه نيرجح رت>ا هل لاقف توقاي ةراحح

 هعافدل هيهوف اهم ارحح هلاس ةضيق املق لاملاب هل 9 مهر ٠ كلا نك ىلع ةراحدح راتذال

 لاَقُف ه> دم مْ مهرد فلا نيريشعا

 ِي رأال ولاعفلا اولمدق سانلاي 5

 دام ني عفان نم ىرت نئاكو *« هنوعفتي نمل اوداع اوعفن اذا

 دواذم مارك نع دلح !تولا نذ : د

 ددام لك لع قاد مهدج امو موك ولم كولملا فرراطغ دوست

 رفص ينأ نب بلهملا نا ةلهإب ةاور نع يلوملا دم نب ةريغملا انئدح لاق دم نب مشاه (قرخأ)

 ةرمغ ةمامغ مهنع تا ام اذا

 تذياق ءابطخلا تماقو هن هنومم مههوخو هب هنلا ل دو سائال ساح رونا ةءاحفلا نب يرطق مزه ال

 هدشنأف مماير 0 ىف ءانرح نب ةريغملا ماق ماق مث ء ءارعشلا هتحدمو هيلع

 رردلا اهنامدا نم كنيع داتعاو * رهسلاو شيعلا عطزوداجشلا لاح
 رذسحلاو ىانلا اهنم عفني ناك وا * ايهركت تنك روما كا

 ردص اط 0 مل دراوملا اذا * ةكلهت ماوقالل دراوملا يفو

 رقتحمو ىح نع معركلا الو * ةمراحت ىتغت نع زيزسعلا ىبل

 هلوق ىلا يهنأ يف يح

 1 ىو

 رظتانيو يحرب هييس كرابم * .هلفاوث يحرت بيط امالك

 اورقتفا اذادنف عفان امالك #* مهدهج دنع مولع نادم ال

 رحشلاو ماعن الادب ش.عباذو #2 مهرامذ نع ىمجو دودي اذه

 2 عسا نركب © تأراو نإ بخت: :نيدلا لهال سار 1

 0 0 2 كعل أمف #3 كلش هل ماياو دوحو مرج

 * الحرم كفئيامل ويلا ىلع ضام

 3 هنردق داع وفعل قئالخا لهس

3 

 رشا ام | أنعل ةاضعءم بأم ةكأأ

 رف اهقكاحل ٠ نهو ءاب لا 4م

 هتحاسا 6 اذا برح باهش اوردغ اذا اياوقأ هللا ى 2

 :رضيشلا هبحو ولحنو امزعو امز> «ترضحنإلاوهالاوبر اهديزت



 )كه١(

 لبقأ مث نيتتس نيرحبلاب خونت تازنو يرقلا يداو ىلا رجلا نم اولزن تح دعس نب ثرحلاو
 اوركذف راط 3 ١ تاع قعنف قيرطلايف اكل طقسف 0 مهوبهذ اتةلح هيلحريف تاع

 / مهلا عمتجاو ريهز نب كلام 0 اهطتخا نم لو مهن ةريملا ور ىح 2 را ءاقرزاا لوق

 هواتاقف ربك الا روباس مهيلع ا 5 اني ا !وماكأق ىرتلا طاقبس نو ريثك سان لزانملا اهب اوت

 .ضوم هش نهو 00 راصف روباس م,6هزهو دابعلا اوءسق هللا دانع نايت دهون مهراعش ناكف

 هءاث د رضم ا لز' ىح 0 يخوأ :هلا ةيواعم نإ نزيضلا مهدت را ند م رضا ىلا

 أوم نأ نيب مهوريل ةعاضق ةمقب ىلع ريمح ا هب | وماقأف ياقمر ا نورطاسلا هانب

 0س ناز ونب مهو فالعلاو مرجو باك مهو اد منع 1 2 1 ملا هنومفدي جار ىلع

 ت راغأف ماشلاب اوقحاف نابز بقل فالعو لة لاحرلا ل نم لوا وهو ناولح ْنِب بلغت

 ىهف ةفامسلا اوقحاف اومزماو ةميظع ةلتقم مهم اولتةف هدب كلذ دعب ةعزذ 0 ناك وذ مولع

 مويلا ىلا مطزانم
 «© ١ وص

 محو امغ يف يتلا رومالا ن نع * ىنهزو يفر 0 يما يا

 مثالا ىلبقتشاعو لاحرلا شاع # 5 شيعأ ناعيا نأ ىلكإو

 نودمح نب سيلا ينال ءانغلاو ةرفص يبأ نإ لولا اع 0-0 ةديصق نم ءانب>» نب ةريغملل رعشلا

 اهديحو ا رم وهو رصنلاب كرا

 2 : 0 سم ه ا اح ْن ةردغلا 6 جد

 ةلظنح نب ةعيبر نب رماع نب ةعيبر نإ فوع دبع نب دي ها ان ردن او ةردلا

 نيل كلذب بقلو ور#* نب ريح مضار هسبأ ىلع بلغ بقل ءانيحو مك نب ةانم ديز نب كلام نا

 اد ةرشاو عاشو ع نب ءانيح هوبأو 0 ءارعش ن٠ يمالسأ ىعاشوهو هبا 5 نك

 00 اعدك ناكو فرط ايم و داسنر_ثكر !ماصقاتت دناضق امولو هيحاجناكو نعاش ءانح نبا

 يف نيئفاكتم اناك همحاص اههنم ل باغي ملو شْخأو هيحاضص ىلع اءمنم دحاو لك رك نعال

 نرخ لاق نابزرملا نإ فلخ نب دمت (يرخأ ردت اص نم اهنم دحاو 10 1 0

 ةريغملامدق لاق ىزامر ملا نع 0 نسحلا ين :”دحلاق تايزلا كلملا دع نب دهم نب هللا ديبع

 هنف هلوق هدشن ف حيلم يف 3 هعالا مث ىعازخلا ت احلاطلا ةحااط ىلع ءانمح نبا

 انقال تسلام كنم وجدأ و كاضر * يفتباو كاوه قرا تيك دقل

 اينادالا كاوه يف امر ا 2 عرقا طارم ىفائىش كذنأو

 0 نسا 1 روبل < اي نك دال ايفو طاف
 انا للا د وسمفا 2/ ةعزأ كم . كقتام كحاو
 اي[ ا نر دلل ف هير كم ترطمسا اذايئاوأ



 )هة١(

 ىلا ةيوتنوب اهفامدلب نب تانغ نإ ةفلعو كدا رد كالو هنا نب ورع نب ءاح لزانم تناكو
 ا يلذهلا امهف لاق نيذللا نيظراقلا دح.أ ةزتع نبا ركذيف .لاقا ربا

 لئاول بيلك لتقلا يق رشنيو امالك ناظراقلا بوب قحاو

 اماف لاق ريذ هل فرعي ف حل مف َُظ رقلا عم جرخ | رش هل لاش | ًاضيأ ةزئع ن ءرخآلاو

 ةعاضق تمزوف لاتق كش ةةاضت اولتاق ةزنع نب 5 تق درع نفك رح نا تروظ

 تاغت ني ةربو نب دال قل تاللا 2 : تاواشو نيقرفتم ةعاضق ت> حو د هعزذ> لتقو

 ةقرفو ةربو ناب بلك. نب نو فر ينب نم ةقر و ةعاضق نب فاخإ نب نا رم .ننناولخ

 نوطللا هذه مولع تازنف طبللا نمموق دموي ابو رحم اودرو تح نيرح. 1و نيدنرعشالا نف

 ريهز نب كلام كلذ يف لاقف مهلحأف

 رار وطياكاد 00 وا ل اا ند انعزا

 رادب هنئارراد انرش# نكلو كنا كانا

 نابلاو رو ناهاو فءس تلاق ءاقرزاب نيلوةنامةنهاك 0 و ريهز تذب ءاقرزال اولاق رغ اولزن املف

 لو#ت تاعنأمث ناوطأ نمريخ
 مالمو ىلق نكل همامنب * قلاخم عادوال ةمام عدو

 ماهم ني :ءاط نم يعدمت نأ * ةيبرع ءاقمأز 2غ ننال

 بأ ىغ.ءىجح قا لا خورف تشاو دواوم دلوام حونو ماقم تلاقف ءاقرزاي نير , ام اط اولاقف

 نيب قودلسلا ةلؤنلا ىلع عمي بعنف قعأو بط افراطف بهذ الاخاخ هيلع عز أ عمصا عقب أ

 ماقمءاقرزلا لوقل خو: لئارقلا كالت تيمسف ةريخلا ةرلا مث مث ةربتو ىلع اوريسف قيرطلاو رودلا

 تدحرذو عيرذ توم ةعاضق راس قو م حوت يف نآلا ىلإ اوزاصفدزالا نم موق محب قالو خونتو

 عر نم رقع اولزتف ديزي ون مط كاتي ةعاضف ن فاح[ قى نا ناواح ينب نم ةقرف

 يتلا دوربلا اولمو ةيرقيعلا اط لاش يلا 37 ينارزلا هم اولمعو فوصلا مس ؤاسن جسنف رب دولا

 كلام نب ورمع لوق كلذف مم تيسو مهباصاف كرتلا ميلع تراغاو ةيديربلا اط لاقي

 اني باضآلا تاذىلع * همن مل ليل هلل الا *

 انيقراف اع انتازكحا # ايعرختد 4 انتايلو

 التتقاف نيعلا بحاص حييلس نب غابأ هل ضرعف ناولح ينب يف ثيعليفارولا دارق نب كارا لبقأو

 لاقف ذب زنا با نم 0 يفام اوذقاثساو مهومزوف كرتلاب اًوهل قدا زينا تطفو غابأ لتقف

 كلذ يف دارق نب ثرحلا

 روز نوسشت نيس :تازابدق# لال ىف عج صهدلا ناك

 ريعسلاك ةرب راي افوفص # نعم نم ,محاعالل ائففص

 نيطسافةيدان اولز قدح ةماسنب ناحردخلا اهدوقت ةعاضق نب قفادبا نوومعن حب 1 تارا

 ةنيهجو ةكتوحو دهنو ةرذع يهو فاما نب مسأ تراسو ةلماع ن هاف يلام ةقذأ ىلع



 77 ل را
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 18 . 6 ؛ !

 | لَ وأ تاخحم نا لذت # اه.ح ىلع اهانأ تاق

 1 يملا يي نع رصنبلاب لمر فيفح سيوطل ءانغلاو دهن نب ةيزأل رعشلا

 1 م57 هبسلو د هع زخ رايك --

 : 0 ند لقم سعاش ةعاضق نءفذكعا نب مس نإ دوسان كندا نا دوز ني دع نسف ردح دلل

 1 مسا نب هدوم نب طز نب دم نإ 4 رحنا مهح ور بيس اكو انعم نب ةعاذت اهم 00

 ظ

 0 ةريع ن 2 ا تان ةمطاق قاع ءاسخال اض رعتم أدساف ام ودم نك كوم نإ ةعاضق 5 ب فاحلا ن 7

 1 ةعربر نب 0 ل ع 0 را 35 تم ةمطاف ده هروش يف عاد قا ة.طاقو ةيلهاجلا ُّخ ءار هشأأ

 هلوقب ينع اهاياو ةليغ هل:ةذ اهانإ ه>وزب 0 0 ا .ظذف اهاوهب نك نبل
2 

 انولعلا نمط لا 1 ع ايزل تقدر اءازوملا اذا ظ
 ىحع ىن ١ لا لاق يرمز :ا| كءيوش ن , هللا دييغ 0 لاق عكو ا 0ك 82-- هربا قبح

 1 | نع 0 امهياع مهو نب _ ين قرش ءدب 00 يوغا دي آي :دح لاق

 1 اهنع نعظ ند 0 نكد ةءاسأ ص مهم 2 نكد جورو قاؤ آلآ لل اهنع مهعوزلو همام

 اهيف لاقو اع بيقف» نماع رك ذب 0

 ايواعلا» ةكطاق لل اك د ف ارلا تقدر عا زاك

 انيفدلا نجحشلا جرم مومه «* يعو#نهكلذ نود تلاحو

 ِ انييم اطحشاي نزلا بونج هلأ تلك تدلوا ثددي ةنناعرا

 | طرق نان ىح ىم جرم نبا نإ رك ذل لاق دهن نب ةعرذ نا مث انامز ثكسف لاق

 ١ هنع هلآلس هعم وه نملو عجر املف هلتق ةزثع نب رك ذب ده نب ةيزذ الخ اءلف اعيمج احرخف

 | دعم ينبا رازتو ةعاضق نيب رش كلذىف ناكف كللس نيا يردا امو ينقراف يردا تسل لاقهلها

 : دهم نب ةعزذ لاق ّي>هب نونلاطي يث مهدنع ةعر> ىلع حصي و ور َّ هيف اوملكتو

 ليجزاا هب. لعب اهني #* ريصعلا باضر ناك ةاَنق

 لش وا تاخنزا لتقف * اهبح ىلع اهانا تاتق

 بسلا 6-0 ىهو دعمنب رازت تناكف ااز>ا اوراصو اولتتقاف نايا رواثت نيتيبلا نيذه لاق اءاف

 0 نا دأ نب رم نب ءاح نولوةف نودتني ةئهوب مهو ءاحو دعم نب ةدانح نأ هك لوف

 | نوي رءشالاو ب ناندع نيكع 0 :نادعىلا ىمتت دعموي كَحو دعما تسال ةعاضق تناكو

 0 سم ناكو حافصلاب 35 انام تنك مأشلا ىلإ ةمام ندي نو دس اواكو 6 ني ردشلالا "ىلا ن ونسي

 |(تاذ ىلا ر غلا نب 0 كالا 0 ياللا 1 نانا ةعاضت تاكو رار نا ةعيرا نافسعو

 ا ه0 1 رك ب هياو ةدتكا ريغ يعد مويلا ىلا وهق قرع

 دقرفاا.اهل دصت حيصلا عم # 00 يدع ردع كلم اذ

 * دكت مهرإ ىلعاماو * يوهلا يزاد اما كلانه



 ( همس )

 راخا ةعضاو ىهو اهلع * يتاءني_> علاطأ نأ
 راخلا "نع: زاحتلا هتواوت 6 :اعدق يانا ىلاته كدت

 يراهملا نم قيتعلا ىلتفا م5 * ينولتنا مهو مهيده يندهف

 هرقعف هل ىلا ماق ركس املف هوقّسو هوءعطاو هومرك اف موب ريجعلا لزن اضيا بيمح نبا لاقو

 ينألو ماب و ال يوشن لعحف همانس بحو هد,ك جرخاو

 لهم دعب الاع ىنايقساو «# للع ايدلا امنا ىناللع

 لما هللا دعبا ىناحبصاو * امكيردق نم محللا يلالشناو
 د هنن نركحت مهو هاّبمعاو حيصلو ىكس لعحف هب عنصام ريخاف هلم نع كاس قافا املف

 هللأ دع انثدح لاق را ع 5 ) 3 :ربخا ) هموقب قل ق> فرصناف هودوزو الح هوطعأ

 مع نع يأ ينأدح لق اد نب نيج نإ ىف وعن مكسحلا انثدح لاق دعس يا نبا

 اك وحب 0 قاب 0 مهعم برسشف م هانم نويرعشي هموت نه نايتفشب ريحملا ص هيف لاَقف

 حس ا ام لاق هئكلو هاترعاو حايصلو 7 لعءح 5 1 مث لش مو باح نبا 7

 هللا دنع انثدبح الاق ىاهملا رصأ نب بيحو 0 ) قر ) هريعل 07 ريعل 3 هيلا هموق قاع

 ض علاق همع نع ىلأ يف :”دح لاق يلوللا نيدحلانب ىءوم نب مكسحلا ينثدح لاق دعس ينأ ل

 ارايد نيسعف 0 0 نادرب ريحملا ىلعو فاوطلا يف وهو كللاا دبع نب ناماسا ريدا

 لاق ناماسإ فته 5 هديب اهذخأف هلعن 2 عطقنأو

 املعم ناير ءاملا ناكف كيلا #* ةريثك ءالد يش ىولدتءادو

 ليخل هنا هللاو العم لاق يت> ناير لاق نا ئذرام هللاو هما هرد هلل لاق 3 ناماس فقوف

 اذإ انيلا 0 1 هللا نحر ريحا وه هل ليقذ كللملا دنع دنع الإ طق هتيأَر 5 ريجعلا هنأ يللا

 ) قرح ( ١ || هوو مماع ريحعلا اهدرف هموق تاقدصبو الأ نيثالشب هل عا هيلا راصف انال>

 اذا يلوادلا ريسسلا مع نبا ناك لاق يورالا نوم تب نوره ينادح لاق ءالعلا يبأ نب يرحل

 ىف نوتينيف هتيب دنع اهنيل يف نطبق ءاموك روز ىأب يح معدي مل ريجتلا دنع فاشاب م
 هنري ريجعلا لاقف تام مْ ردقو ءاوش

 هلدا مصخ لك يدم و(١) معن * اصلا ةلآ يف فاي تالا

 م ةعول ىنء ردنصلا ىفو * ينالا 6 يحس هنعرأو

 هاذه كذب تاق نو لع حان 2 < نم كلبق عمدلا ريغأ تنكاو

 كنرش نب لدرءشال تاربالا هذه نه ثااثلا تيبلاو ريا اذه يف يدو* نب نوره ر د ادكه

 راح 2 هن 3 دق ءانع هيف هل وط هل ةديصق نه هيف كساد

 ليجيزلا هب لعي اهفب # ريبعلا باضر ناك ةاقا

 ورع يوربو ( ) ١

 (. ريمع يداح - ناش 0-5
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 3 ا ا يجيرا امو #* فعاست دعل ّ يدعلا يف

 ام اذإ ا اهعد 3 1

 ينال نابلا يه

 سس تس 50 تود 0 0 دوز

 تدطل كلدع س هلا داكن

 هبال هشررط نم وه الو ينعملا ع اضأ 6-1 لو 5( رعءشا وهو ةنيمدلا 00 06 تثام ١| اذه

 ىت>و * دب قدح نيدصأ

 ىنا معالا نب اةياو ريف وها ذكه ل نيل ص نب انهو اجود اهقوق رمشلا اش. ىف د يمت

 5112 كاكشا كلل ا 0 2 انماجسل تنك ولى ا تنأو

 بيرق ماس + |نباو ىلضقب ملو * دعاتواو واو ىلا ل 7

 7 تع نيدلا قالك لا »رواق قورملا ف ار طا نصح ى
 ردسلا 0 علا كامحدر يت>هسيك رضحافىنالكسلا ماسحلا نبا راض->انناو م نب دمت ىماف

 اضأ امف ريجعلا لاقو لاق امموق يفوا 0 كورلا كرو هيح ىلا فارغنالا

 دقتعم يديعلا نم لصهالا #  اهرقيال ضراب لمح كناه

 أود رح نم رابلادبجم ولاد# -ينوغ روح
 دكن مهتالخا ينو اهويححيا * امرايز يف اونذ ائياع اودع

 رديعم م ودو

 ديرلا هدإ> 3 0 1 د هقب الذ هك امنودن 8 0

 ىلول سلا ريجعلا لوقلثمالا مهورالف | روش م 3 اذا هدلو بدّؤا كلملا ديع لاو تركح نا لاقو

 1 ت31 11111177 717717 1117117571577-7525377279050777213:272997532722 152277-15

 تت 5 0 : وع 1

 اك اق نع 0 ١
 هتلقملا١ تلقتسا ةادغ | ولاَق

 اميطل ىماس تدع لب ل تا

 هن د> ىهدلا ىلب اكلدوناكنا

 راع ايد وويزتارا درو

 هتنثئم تم لطب ىلع 0-7

 هل نيمرصت و نهز "لذ 0

 هوم 5 1 مح ينرحعل اع

 تر ذاذا 00 1-5 دقق

 اميدا ٌؤُفلاماه ىلا يماس دهعن م

 هيوادع يديملاحشاكلل تاق دق

 ينضغبت تاز الى نحالا

 ةملعل و كش ىذ ريغ ير دقو

 سنت ملو * ىنع ْنِيِبي نيحراملا نيب

 كلا ايي تنال در وا
 ددصالو مياالرادلا نهطحش
 دم راه راعم اأن يذق نما

 يا

 دش كلل اهديدح يش صو 5

 ددقايعرد روخ دخول اعود

 ايده ءادعا 0
 كك تنقال ىلصو

 7 اك دحو امو ءايح الج

 دل: هصغ امو ىمد ل ع

 دؤر ةلَفْط ىم

 ا شغلاك مناك اماطدق

 استامزأ نام 1

 1 آ ماتح

 دا>الو ريم تان دان سلتا

 ير ند ركسلا نيل و انذ يدب بنج ند ينراح نءعظنو



 1-0 ذا ]| ] | | | | ]| ] 1+

 كيطدلاا .

 2 ىلا ع امن ءاويمو اها وهب ناكو تع ريحعلل 0 ىنارمعالا نا لاقو هند ءاضقب سعف

 0 >اؤ ريجملا ناب ودثدب اهو اهريك رسوم سم أع يني ن*د لدحر ز مطخ ع ” هيراقو هدعوف

 كلذ ْق ريجعملا لاَقؤ هراسيل

 عدس مو فيض خرملا ىذيولب اهل .# يتأ دق بئيزا راد ىلع املأ
 عورملا داةوفلا نيلاب كاءارو * ىملكت مل اماط دق اهل الوقو

 عقم نيلياخلا لاسرإو كلا د ينص>و ريحعملا لاق اهل الوقو

 عرفأ وقلا نم حارم نوكلا ىل * ىحتاف رسلاكتعدوت-ايتلاتنأ أ
 را 0 03 تماش نيفصن ساتلاناك نيه اذا

 مع مقا كلا 0 00 د 4 02 ام 0 تاو

 اهةلعو اهفلاف لمح | م صعأع يب ا ىلا ْتَدَع ريجسعلا ناك اضيأ ينا سعالا نإ َلاكَو

 امرا لرانم هوأر من رواحت مهمف لرَف مهيلا را 4 3 معبتتل نيبيصن او اهلهأ عما

 لد أف وأ نع تاحنراوا 6 تل نا اماف ءكسعأ انيأر دق | ولاقو 2 هومف أ ل كلت ةنداع

 هرم را للا 2 لج رلا تدع اكابلا تدخلا تنك اعاو كساب اهنبو ىربام لاقق تح

 ن ناوض ن دع يأ ة هودرطو هلام اويمئاف اهتثداحم دواع مث امه هلل شاش ةييرلا اماف هب را

 ىعو صاع ينب ىلع ا ا ناورص نب كالملا دبع هنخال ةريرعا لود وهو م 26

 0 هدكلاو مأس الكا نا هل لاش . تبالك ي ند لدحر وخد ةيصوصخ هلام 5 يذلا

 بوي داؤفلا ناك ول 0 7 بولطف هل 0 ند عقاب اذع

 بيبطعومدلا قارلاو نيل #23 اهاها لل>ام كعل ند م تفقو

 تود نام زلا برر ن.مويا كب #* تدب دقو ريتقا| فورءهحال دقو

 بولصو 0 امد ماتم + 0

 بوروهف 00 6 ا #3 5 6-0 د باقلاامو

 بوضغحالسلاك اشاط ليلح # اهنود لاح ةردانجلا 5

 تاع .س لاح رلأ ف راقم ىغل ان اهبارتقا نيدقرفلإ وند س ومش

 بقر لع الا اه جو ىلا * افا[ نا

 لا 0 ةبا ورلاهذهو * عنصأت :5 عدلا نئةمرذ تاو تمام نافتص نسانلا ناك د ادا عقر 6

 ريوص ناك م. عقو ثر.ح ناك ىسانلا ناك هلوق ّق هبف دايشت هلل .ءلالاق نوب ود اا م دهشك لا ف

 داهثتساذئنيح هبف بالو اهريذ نيفئصو ناك ما سانلا نوكي اذه ىلع ف نيفنص سانلا ناك يو ريو ناشلا

 . 400:790152 15252772710757 2715:11025035157 531:30 1772170117572921771371915: 155151 ل لا نام قس نت قل 313 31501000117-13 :1199759015975:57575521055010009110523522:327755-70101051 تنام



 )٠ه١(

 لاق يباهملارصن احل ( ركل ) د ىو درولا نأ ورمل © كلام. مأ ايرتعملا قراطلا لس
 كراسلا ريحعلادفو لاق دمحم نب ماثهو ء حاصلا نب ىلع انثدح لاقدعس يبأ نب هللا دنع انثدح

 ضيع لغشل هيلا لال ارهش هباس ماقأف فايف رع نب الملا .ع ىلع ةءصعص نب ةرم وثب لواسو

 ٌْ هاما نب لم هيا سوم كلما دعا
 زبك و - لصا اهم ينام 0 م | تالتالأ

 ريبك وهف ءاملا ماع لبق يتف * نك رك واق دعلاتلاضت تلاقو
 *  روهطو هن بأ ل هب * تداقت ريحعلا نا اهل تلقف

 ريظن .موحتلا' يلام نمدل» + كوك لك ىلع حالدا نق
 رون ندالا زوج ري ذللك © اغا كلم بابو ذكي يرقو
 رود نم ءاحرا تو_للو * مهف موقلا ندا يرابن مويو

 روطف نهب تنا دقو ندعل- * اهعقونعمس مصلاالابجلانا و

 ريسبو ةلع وذ هير> ىلع *# رباثم داوهلاو اداوح ت>رف

 | || ءاعاطمب لبالا نم ةناع هلرعاو كماقم لواطل كيطغن انكلو .كسفنالا تح دمام ربجكاي هل لاق
 ْق اركلا دعس ندع امدح لاق ىلوملارمصأ نب تح ( ينربخأ ١) )اهم هل بتكف سماع ينب تاقدص

 0 سوهو هيلعزخ كا ماعلا ذب نع ىف ىلإ أ اخن لاق يلا نع يرمعلا اندح لاق

 لوقي ثيح ىلواسااريحعلا ردهلل لاق من ١ 3 56 85 اك:ممىف ناكو

 يدرب اقتل> الو ديدح * ةلح نم ىاانلا سلامو

 ىتتسملافراكلا نم دف + قيس الل ةاورملا لثمك

 1 ءلاو هباوثآ تاقول> *« ميركلا لضف ريغي سيلف
 اا * مثالا عبط ريشي سلو

 0 اذا مثالا وب <99 < لاح لك ىلع ميركلا دوي

 لاق ةديع ينأ نع يوللا مساقلاوبأ ي ىنتدح لاق ةيوروهمن مساقلا نب دمت ينثدح لاق ىمع ( قرح (

 ريحعلا لوقي هيقو قدزرفلا هللاقي 0 كلوا ريجعلاْنآك

 م>ضلا اهدب يف رباح نم * 3 ريغ كتءضو دقلو

 مش 1 رك # مهاسن ن :مكما ترتخاو

 محو غئاسإ ن :,اتقتاف #* هنأ و حملا تراك الق

 محم نكقر و اناعو «  اتاك لضفلاو يدنا نا

 دقو ءارمالا ضع ىلولسلا ريجملا فقو يزامر1ا لاق لاق ىناركلا انثدح لاق ىمع ( 0 (

 : هل لام ع 9 مغ هب قاع

 قيفر نوبدلا بولطمونيدب * يلوح يلهابلا نا كتبنا

 قيتعو هقح ىطعمو راب * داق هللا عل نأ ان واتم

 0 ا ع 2 دج د ب ل م ص ب
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 )ة١4(
 11111225 11255 1227232252525 252512523 يي يي

 قمحأ وهو ع 1 ا روطن تلا د 3 6 نا ءاضيمل نب وذ

 قاطت نيح 0 يري 2 ةودسأ ىلا 5 هيلا ىعادب

 قرزأ لطلا ضف زاب ريطلا ن ما هناك 9 نانو عل تءادف

 ريجعلا لوش هشو قار طا نام مصل اناكو 0 1 لاش 3 قيفر ريدعمل] ناك ينأسعالا نإ لاقو

 نك ءاللخ الل هيدعاس نَءَف نإ 4ص َ 0 نع ارد مو

 لك ايريع هيفلا» يرسلا كوطو دس ةفوشت قاطلل يدل لالالا
 لصافملا يف يرح يح هسأر فل * هماظعيف ي 2 توعد

 ل هاذ بالا نع هيفطع لم #* براش 2 را يفاص 0

 لطاغلا بواَء مون نك نيلش # هناسأ يدب نا يلف 3

 لزانل خانم يراسلا ةفقو ىوس #*# انهه سيل لحمراف م هل تاقف

 لحان نيعارذلا ىراع نع 00 د هصيرق وقرعسا حعراا زازيهأ مأقف

 لءح 6 ادا وح ناكو هفاثاف هلام ْق عرسأف دلاخم 1 05 لاش أسما ريدعملل تناك ىلا مع الا نبالاقو

 كلذيف لاف هلءف ىلع هّتءاعو هنم ةمق طاح ىلا دو ندا يَ ل دب

 يصف انيد تق غأ الام ىلع * كلاح 1 1 ءااغ 0 لو ١

 ومو ريقف نع م يران ءوص لأ »*# كا نمرصقلايبأ

 رف_ةم لدللا د وقل بشت * اهاعل اهامفرأ ىرا يدقوم اي بأ

 رمل واح نع مآ كيراوأ 8 فو ريش تكا كا

 ركذم :ثاذ ةلل ىساقملا اذِهو *. ةمرمذ الا والا نود ردق الو

 ررام و ضرع ملا لجحرلا ىلع »# هبات نم هزمت اصلاداكت *#

 رس ديت ا بح اا مركد #3 اهءوض سلا نأ انئيلع اذامو

 ةمدد ةرحو ففكت ااه ربل

 ريسخت ملو بجمت ل ردقلا هل # تلخولو لديلق انع انربختف

 ةييسس 4 5

 يرز# وىردق نيد ينانأ 8 اذا د الام مأ ايريعملا قراطلا لن

 يركتم نود هل يفورعم لذبأو ان 0 ل يهجو طسرأأ

 ربغا تلم ل ىلأ #3 0-0 م ثدح !(جرشب د 00

 يرشد ضرعلا عض ءضاه اذاك وأ 3 يسعام و دال ||١لاسم لاب نصر ءلاقأ

 را قم لاح م رات يلامو ميرك # دع كانا لس ىدؤي

 ريمان لع هلام حرت اأو رشد وم هناك :ىرقلا هلذبل ها لوقي لابملا قف قفقأ ام نان هلا

 00 كنار * دلاخ مأ يرضحاف اموي تم اذا

 ءلا ةريخمالا تاس الا هده يور. نم سانلا م ند نا لاق
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 ريحملا لاَقف ئه ريجعلا يرصصاعلا طل مو ظ ْ

 قوذ_م ريغ ايمشاه اهممي * هل صولقلا تمزح موي ينتيلاي

 قودسم ريع ير ةوذلاهف * تاعج يذلات ديلا نم راحعتلا ضحم

 قوبسلا يف محالا دنع محاطب الو * هلأ ثير .الا ريخلا كدميال
 هل دصتن مل ناو كظح كانأ دق هل لاقو هموق ةلم ىلا ةلصب هيلا ثعبف : نسحلا هتايأ تغابف
 ينثدح لاق لوحالا رائيد نب نسحلا نبا دم انثدح لاق رامع نب هللا دنع نب دعا 05 (

 ىلمح اورحنا لاق يثتنا املف هوقسف نوبرسش موشب ىم .ىلواسلا هللا ددع نب ريدعلا نأ ةاورلا ضعب

 وهو ذئموب هلاق رعشب هتونغيو هنوقسيو هنومعطي اولن>و اورحتف هئم انومعطاو

 لع دع داع ينايقساو * للع ايدلا امنا ىناللع

 لما هادا ل اكماو # مكي ردقن 0 اعلا

 لدتلاوهتعموللا 01 يا
 لعف ناك ام حاصاي. ادبا * لقا ملائش فاتا اذإو

 نوذحضي مهو هاتبرغاو حيصيو ىكس ل هر حرا ءلا هن رحم هل ليقف هلج ن ع لاس احح علف اق

 انثدح لاق شفخالا ناملس نب لع ا ) هلها ىلا فرصناو 0 8 رع 0 وبهو مل هنم

 نم ىف ظحات يهو هعم اهب جح دق ناكو هنأ سما يللا رظنف ىلوالا ريدعلا جح لاق ديزي نب دمم

 أمق ل اَمُف هماكتو دعب نم

 بقاعذ. ريحملا اهقاعي مل نأو * اذ ةمثعل رفغتال بر ابا

 ت0 ارنا ةنودور الا ىلا © ادنف ىف هللا دقعو تراشا

 0 ةلا تاماسملا جح ناحاذا * هْيرَقت ال جحلا كيلع مار

 اهحوزي ك1 او طاع 7 هكدا عا 00 لا 0 باغ ينارععالا نبا لاقو

 أه سعر هيلا يصوملا ةييصلا لاخ تيحئأو هيف اههأ ترغرف .لام اذ ناك لاله يلوم مطخ ؤفك
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 اط مع نانو | موق ني كحرو 00 قدزرفلا | مخأب ةيراحلا تذالاف 2 لأ

 همت ود سف 1 و أوعن 5 لدق هل لاش
 اور فلا «عنمو تدار ا ام ىلع اهم ا دعاس هناق لقلا |

 لاقو 0 ه4 هتنبأ علذو 0 | 0 ير اع ريخا ريجعلا مدق املف

 00 ل 5 ونطاو »+ 1 0 1 يم نقلا

 # نيس ل و هللو # صاع نباو صاع يوق# تذاعو

 نيدحو بداح 2 6 رد مد + 0 نصرا بضو أ اهمولانت'

 كلذ 2 اضنأ 7

 قورملا لاححلا روصقم نوماع د اهفك | تايضاخلا ل اقتاذإ

 قدزرفلا عاحشلا نكلو ءاور. # برشا الا ليقلا كنىعذي الف



 ا
 ,00تتتشسو ا ا ا ا ل يي يا ا ا ببر ببال

 8 ننمؤملا ريما لاش هلع لخد ىدت كالا هع ىلا 511 مخ نم لجر بكرف لاق ٠
 | ىلا ريحسلا ىدبدشا نأ هلماع ىلابتكف 4 لع هب رد>و 07 نعل وس وهو كي || لدي نأ ريجعلا دأو 1

 ' كدتعابانينم ٌوملاريمأايهل لاقف كالملادم ع قا ىلع | قف ل ريا ريحعلا غلب ةديداىف هع مْ 4ف.ع

 ثعبف لب ولح يمد الف ك:ريذا ا نكي منافعاي ةلادم نمثعبأو قسم "<حاق
 أ

 ب 2 ىديزملادم نب ١ هللأ دع كاك نر 6 ع عايض راي نه مويا وهف ءاملا كلذ نخاف

 1 عفاندنع ةثيلا هيلعاوب ءاقأف مهمتشوة فتح قب نماموق ريجملا#غ لاق يناسعالا نياَنعبيح نبأ |
 | 4 ٍِ اوءقأف مث هوفد>و نأ مط لاقو دحلا هيلع مقبل هراضحاو ةيلطل مهرمأف ينانكلا --

 ينأ ىىح اليل ممم ريجملا بروف ولا زواني اي مكيلع يعدي الثل هب نودهشب الم يف كلذ نكلو دحلا

 لاقو هبوب قاعت 0 ص جر يت> ار 1 ركنتتم هل فقوف ةمقلع ع 1 عفان

 حقلو مالظلا نيماسي لايح * م نجحسلاو طوسلا | :ةيسكيلا

 حبتو 3 ل١ انلع موك 3 اا ام 0 ال عفان ىلا

 هل لاف 2 ناك فيو رطملا نع 2 ش

 هيسق ةنس انيقل انا * هيشملا كيذك أ ال لاو * هيربلا مرك أاي عفاناي
 هبعر الو للقللا تدتق :* هيور ة 0

 مهل | ثعب ٍِ * كماوصد مرا يناف كفن 3 هل لاقف لقبلا ت اس لبق تكلع ىئاوملا نأ ينعا

 مهءاخ داع 3 مه نمضو مهقح ن : ءاحفصلا م 0

 يدعسلا مها ا يندح لاق رات ريب زلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب يرانا

 نب الهتلقامفا ت ةدسأ ا ريحعال كللملادبع نب ماشهلاق لاق 0 دمصلا دنع نب سابع ن

 ينا الا نيئمؤملا 0 لاق كمعا

 6ث ا كف احوبذم كاناو #* ىدلاح 1 1 دول 2 كأ ناو

 ظ
ّ 

 هدو يال لد لواقع نكاح 0 ادق دق يت ظ
 هل هير ةيروطلا نإ دير كش ال يور كل

 هلفاخي سارا تعا ل وروح ناو دع همام نو هسا ن1
 هلح أسم لقتسآ يت> يحلا لع * روذعنيدعاسلا .رطس لب وط

 هلصانو ماسلا ىلودع اماع * هرانو نادعرب هيرزاح ير

 هلغاشم اهنع دعت مل هئيع ىلع * ةراح مظع اهريخ اين نارحي

 هلداح مصخ لك ىدرحو رع #* ةوت هلكؤ فاضالا أ انكر

 هلئامح الاوط  ًايدنه ضيبأو * ةضافم يسيرد هانياس اهقه |

 بحظما ينارعالا نبا لاق ( بيبح نبا باتك نم تذسنو ) لجرلا هللاو كله ماشه لاقف

 دصقو مالا !امهماع لع نسا نك نمل 2 :طادصقف ةئيدملا ا ةعازذ نم ىعاشو 0

 هاسكو ىعا زكا نسما نب نسحلا يطعأف اناطلس ملا دف ناك ةَعضصخص نب نساع ينب ن“ دار ريجسلا
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 قهرم ش> ولا نهدورط. غمس * هماغب أك ينو كرار

 قليسديب افا يف ايفلا نان © | هلط أ يدأوهفد ميرا
 أ ةضوفخم هذهو ةفاقلا ةعوفرم تايبالا كلت نالرضنلا نم مهو اذهو ةيضاملا تايبالا هدعب ركذو

 دامح نع يسادرملا يبي نب نيسحلا (قرحا )كذا 586 مو ةدرفنم امهنم ةدحاو لكب تدناف

 0 ماقو هيلع نكس يملا ءاسن ماق ةياع نب رفعح لف ال لاق ةدم ا ء هسا نع قحسا نبا

 00 ا لاوا م نيكبأ لاقو اه ديا. اهاقلاو اهدالوا ا لك ىلا

 06 فرحاو عجوا ناك موي يؤر اف نوعم يسب وهو نيكسو نحصي ءاسنلاو وغثت ءاشلاو

 دعو نم برع ءلا

 ©«٠« ' وص

 له دعب ذالع قاقشاو ع لاع-انذدلا اعإ قاللع

 لدعلاو هع وللا 0 او. ىجاضام يح اصلا تحأ
 ل تكلا ذو نيدح نع يطسواب لوأ ليقث عرس" نبال .ءانااو ىواسلا ريجعلل رمشلا
 3 0 لودم

 ت04 ا يتلا راح تعد

 طيدض نب عيبرلا ن و ةشئاع نإ تك نإ هدم م نإ هللأ كيع ند , (١١ريدعلا ماللسنب 5 3 مف وه

 بيبح ن نأ نع يديزلا دي“ نب هللا ديبع ةخعسل نم هيسأ تخعسأ ولولس نب هللا دبع نب رباح ن |

 ىخ أةعصعص نإ 6 لمص ند لولسنب ورم 0 رياح نإ ةديبع نإ 5 كس هللأ كينع لإ ريجسعلا وه لاو

 يبا ةقرط ُّق ماللسن دم هلعحو ةيومألا ودا: ا روس ْن ىمالسأ 0 سعاش ةعضفد 0 صاغ

 0 لاق 2 هاك ق هقم اذ ا ) 6-0 ( مالسالا 0 تاق ط نمةسماخلا هو ىف ذامأ| دسز

 ىلعن أ و سم نب كلما دنع لدىلول لا ريجعلا ناك لاق فارعلا ا 00 لاق . 0 مالس نب دمحم

 . لو | مل 1 جح نك ه سان ناكو بولطم هل لاشي ءام 3

 بولطم لها ط. غلا عورا 5 نأ #2 ةرهاس نيعلا رارغالا مونال

 بقايعلا نافحي جاحدلا قرذ * متكإ هكدا تا دققت ومتشتنا

 20د ريغ ادعو < » 0 رهعل ف وس نا 00 5

 0 ل ردم نورك نا < بقل ريجملاو مهلا حتقو يملا مضب يلولسلا ريجعلاو (1)
 دعم لجمتمو نوشو اظاَغ ا كلا ظل 1 نحف 2 0 0 اذإ ه4فيع رح

 00 0 كو | عضل هد ّ 1 ليقو 0 00 0 ةديع نب هللا دنع سا

 بدالا ةنازذ ند ع هأ ليغلا اأو



 زة؛١(

 رش اهدعاوس ناا ةطببوا# ةدشو ماع انا

 رحب الو ضرع رب هج ملو # رفمجةماه فيسلاب اوبرض ومه
 ربقلا هباولا مخ“ يت> ريقلا ىلا *# ةونعو ارسق ركبلا دوق هاندقو

 ارفع هنبا يثري ةيلع لاقو

 نتاقأ ان تومالا هباكأو :« .ارثعج تيلطا ءوبا كرد
 لطابو ق> 0 اياتملا سي # اعاو ايانملا بح تا 2#

 لسالسلا يف مهيديأ ةللغم * .مهدنع موقالو موق مب حارف
 لذاخ ريغ يىل نوللايتلا هار *# ادهاشناكول باغيل خا برو

 رفعح لتش نأ لبق رفعح 1 ا ا ةيلع لاقو

 ليوطل ينتالد ناو ىلع # رفم> مأاي للانا كرسل
 ليلد نط ضاقناةعحرو #*تنددقموقلا نهاراب>ارذاحا

 تادقف هتباحاف

 َلِلَذ كنأو ندعوا ادك تق عه ارح ردا دس
 ١ ترضح يثراخلا هللا دع نب دايز نب يدل ان نأ مهاربانب دادشتك دو هاو قر ا لاق ظ

 ١ امراود نماهعم ناك نهعيمجو ا نفكلا هل تداحتساو هتتفكفلتق ا مالا كلد يف م.وملا ْ

 هلق لبق اهاقلا هنايباب هنيدني ناعحو

 ايراوذلا حايرلاودخت ىراخص .« اثار ثسلنا هللا دابع احا
 * امانا نميف ناك اذاعم تددو * رفمح لوق.ةديصقلا هذه يفو هرايخا ردد يف تءدشدقو

 || تح هيلع ةبذاك ةماسق ١ وماقأ مال املظ لتق هن اة ومانأ بطاخ وهلقدعب امع هييحم ذاعم لاَقق ظ

 , هيلع لتقلا اوعدا نا ىلع ميل رفعج قع مانع ناالا هئيعب ةنالثلا نم لتاقلا وفرع ون و 1

 انلارغلا تاهو مراعانا »2 كيداونارك كل
 ايراغ الا موقلا ىف مد ريغب * اير مفيدا اتا اصولقدوقو

 ايفاص دخلا ىلعا منيع عمديرج * ةيثراح رصعم هتركذ اذا

 ا.ضاقتلاى نينار ارثلا الو # ًاسنم ىلعاي نيدلا نيسحي الف
 ايلاوغ ءامد تناك ناو ىلغنو # ةبالمث لتقاإ مكنم لتقنس

 0 ايناعلا بضقلاو أذاع. ىتاتس *. ةهافس اذاهم ىتات نا تين

 | اطواويناببشلا ورميوبا هرك ذ امممتاديدح نب رضالا ةخسنىف ءانغلا اهفىتلا ةيفاقلا تايبالاتدجوو

 ] قواعملا ماا بفاتتر لييلا © ددلو ىه ناس ىلا لك
 قودملاكارالا لولا تف رد درا رودس نس

 قايس ءايهصب مهامادن يرابا # ةيثع لك نائتفلا عم ي ريسو

 قرقرتملا ةصيبا ح؟ اماغل # اهقدشم اهبان نع تحك اذا

 ) رشع يداح 0 يناغالا تدهذ)
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 ْ لوح ةالقلا ضرع هنود نمو * ةنقلام اذإ نوع ينل لقو

 | هود ىف ءاها مشبو ملا * لوح ةالفلا ضرع نم هيودو * هتيقلام اذإ يبارعالا نبا ةخسن ىف |

 0 مخ 8 ىو امضتو عفرلاب :

 لوركحو اعم نسا هال # يناشي ينأ كيما قع م

 لل باكلا قوق اول تدب يا زو اقدخي اذا

 لوو افاعحلا افلا د 0 *: قبطم تثعتبالا تناك كب ولو

 كود_عو ةلاق مكنم ريو * اردصم سعالا ردصي يت> لدعلاىلا

 د نك ف لاقو نتاورلا 0 فااخف 0 وا تاك وع د اسإ انو
 115 2 ثرخا وننو مه نيرواحتم اوناكو بمك نب ليقع نه.ءءاسن روزي ةيلع نبا |

 ىلع اوربدأو هب اوابقأ مث هوفتكو طا. بلاب ءويرضو هت ىلا هوطبرو هصيق ربد اوفثكف ليقع
 غوفأ ملول لاق نهدء هوحذشو نهوظيفي 1 لاح كالت ىلع نييلا ثدحح ناك يفاللا ةوسنلا'

 اهحلأ الو ادبأ 0 وزأال نأ رود م ا اع كل فش! 1و هلك لوألا ادهن اف: واهل

 هم دعا ىلاف يف :ء فكلاب ىلع أو٠وى ذم دقام ع بش كلذ اولعفت ا ناف مهل لاقف هنم اولي ظ

 م هولتقف مهراد يف و يذ الحر نو 5 0 ينولذكاف ا 2ك 1 ًاديو مكل

 اوف َُث ىد مهءاهق 5-0 هب ل كورغيو هيون رسضلو ءاسناا 00 لك هيروع نوفشكي 0 اولعحو اولعش ظ

 ةلحار ةدؤ هل نايم>اص 4ةءعمو رفعج داع 3 هل مايأ الا ضع 0 هل دس اولد مْ 4نم مشا |

 فا ليقع تناكو هايحاصو وه خان 00 ل ةرش ف ناك 0 و يدم 5 تود دا اهوا يت>

 د حلا عم قد د نورتغم نو.ءايقءلاو هيم> اص ىىلاو هيلا اوهنا ا تأ

 اوقرفاو 70 0 >حو الجر ممم | ولتقن فو. .تأات هايحاصو هم ءاعنب رفعدج موماعبثوف حالسالو ظ

 00 رضخأف ةكف لع رودتملا ل اءاع ىمذاج || هللأ ل. 20 (ق رمدع بأأ ىليقع مه اع تليف

 خافسلا سا اعلا يأ هلو ْوط دحلا ةنع 8 ناس + ناكو ةياعنبب رهعج ن + 0 حراخلا ن ل داقأف

 اوماقأ نأىلا هدنع هيظح 6-20 هللا ديعْني 2 ترم 0 رذعح 0 رحلا ينب نق

 دكا رفع اعد ذكش هيلا 2 ||و 1 يبأ ىلا جورب 5 ممحاص ل و هنأ ةماسق ه.اع

 حر > | انلف ة 4. اع نإ 0 ص ا نبا وهو لاو بروو ندا نك تداد لا 1 تافأو هيما

 فايهملاذا يفا كال مأال تكسا هللاَقف دراب ءام نم ةبرُش كسا هموق نس مالغ هل لاق دوّلل رذ

 لاَقُو هف تأ ام اذه ن : ع كلغش اما لدحر هإ لاو ةحاخاو فقوق هعل 0 0

 ا 2 يودع * ينارب نا ىلع لايق ليا

 نإ صاع 6 6-1 وهو 0 اخا 52 ةيحل هيلع نإ رفعح قنع برد يذلا ناكو لاق

 كلذ ىف لاقف لقع

 ركولا بناج اءلاط ىلدت باقع # ي وهاك ناكثيحنم هسارىوه



يهمسأ ويئرال ادني نب سايإ نا لي ع ب م ٠
ا تماص نب ب يعشنأ ةمأ دنع ٠١ تح | ىلي ةعلا رجانب ل

 أ يف راجل
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 ةيلعهساىلا لسوف مد ىنال 0 اعىم اهلا هللا دبع نب قوملل ليقع و لع تا لاق: ١

 هدأ رح هنم دقتساف رضنلا اماذ 4. ملا محم نحو م را مممقد يف تت 4هسدحو م 0 0 هعسر نا

 أ لق | ةياَست ليقع ود هيلع تماقاف ةياع نب رفع> اا 0 م تاف 00 ن. ىلع اماو ظ

 د هيلع نب رفعح نيد برالا جاه يذلا نا يلكلا نإ و ( ورم يأ ةباور هذه هب لتقف مر >اص

 | ىليق علا ىلا َتلاق اهدتعأ ان دعو ث رداب دالاب ند ردجض هلا ولاعب مف ضوميف اهالوا لبا يف يصو'

 ا اقرش مث 2 ةعرضص يج ليقعلا هقنحو يثرا الا ةمامع تدطقناف متامعلا هن 2 َىَ ةفساؤم امهت اذ دف

 وهو لق و تدني موغأب مم اوبهوذ موكش نيستراحلا ىلا نويلي ءاقعلا ءاحو

 ملاق ىدايزلا ديعلاو رعوصلا #* يأرامىداي زلا دبعلا لأست+لأ

 أ رحأ نب ليعمسإا وهو ىليقعلا كلذ براضم نب رضنلا همع نباو وه ىتاف كلذ نم م سايأ يضغف

 رفعح نومي انقعلا ىقتام "مول أود هوق مهويكش نييليقعلا كا ون راجل راصف هقل دو نيةدُش هحتشف 1

 ىعايأ كلذ غلب و ءوقلطأ مج اليوط هوداقو هوطلرو هوهدنحو هول رض هود ىئراحلا ةياع نبا |

 رفع عج لاقف ديز نإ

 . رذاخم. م ناك ام. اذان رقت تع« نك خو تررتعا تفك مراعابأ
 هرئارج هيلع ترج ىف فكب * هقفذ فيسلاق فخم وح حاصل

 ل ديزي نب سايإو براضم نب رضتلاو بدعح هن 0 نإةعمو مهعبت ب : ةماع نان رفعح نا مث 3

 ١ اوفرصنا مث 3 اير 1 0 اموبرمذف ةعاقلا عضوم وهو ريح دم نب بحكو مداع نب يدجملا

 نويليقعلا مه ىلح يت> اديدش الاتق اولتتقاف ةعسآ مهو نييليقعلا اودحوف قيرطلا نع اولضف

 ' نب رفعج لتقف اديدش الاتق اولتتقاف لبحسا ر ١> امج ليقع نم اودجو يتح اوضم مث قيرطلا

 0 اع و ا عا ماشه 3 مدار نويل ةملا يدعتساف ة ةنيشخ هل لاشإ ليقع نه الحر ةياع ا

 5 0 0 لحر مهم تافأ مث كى 00 7-0 نار ند ةهيرالا نانو ا عف رف

 ةيلع نب رفعح لاقو لاق ماشه نب مهاربا هداقأف اف ميحاص لأ ههَح نأ اوفاح ةماسق د

 سو.2# وهو ل اش نآلق

 قاغم لفقلاب ن -رحيسلا بابو يلإ »*# 0 فأو اهارم 20 0

 قدز سفنلا تداك ل أماؤ د تعدوف 0 3 تذل كل

 قرفأ: توملا نم دنا ءالو ئناد6 هديب تيحح ناي
 قو لاحرلا تاما ص د

 3 ديقلا يف يذلا يننآالو ان مدحت هيهدزب يبق نأ و

 قاذم ماسح ىف 8 فكو

 ل 0 ةبابص كاوه نم ينتع نكلو

 هذر هيحال ةيلع نب رفم> لاقو
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 (؟)اينايا رقص نيقالاطقلا نا رف## مسهتيقل موي ءاعرقلا ينب ناك
 ايوادم تقال بدن || ىرايد جيحذ* مهجيحض ناك ىع رص ها 5-7

 أكان ناك نم نيليقعلا كبل د ةك سع مور اة: تلح ادفولوا

 اساء و ممم ءامد حطلو # ةراهدا ليحسأ ينرشب ناف

 م6 0 ل 3 ماويح مهران | يباح لا

 اينانا | نوفاك ادلع تددق # ىتأ ميغ ةسر ىل كرأمو

 هل اةمههميفانأ ناك اذاعم نأ تددو دار أ

 امناعلايفرشملا ليذطا توك #* امدعب ةنشخ نم ىلاغ تيفش

 ايراوذلا حايرلاو دوى ىراح نن انا تا نا هللأ دامع اًقحا

 يلام المر 90 صاع ملا 2 يتأ نينارعلا مش اور الو

 ايقالثال نا نهري و نط د ىنمناف تاثراخلا تدب ام اذإ

 اك اوب ىكبتو اداك أ دريتس » اهناف نهب ىصولق دوقو
 ايتاكم نوكي وأ كيث ين-غيل * مراد اموي تم نا مكيدوا

 اكاوب ىو ادابك | دربتس * اهناف باكرلا يف يصولق لطعو يوريو

 كلذ 2 لاقو 3 مم . لرب ينلا ة هراوهشم عملا هن لاصق 1 بتنا رلا كب كلام يور ةئيعلا تبلا اذهو

 ًاضيأ رفعج
 لوا فك بر !ىفانقدصع د لئاسو تيل نع ةلنا_سو

 لسايملا ودعلاو ايارسلا ائيلع #* تفطعتاذا ليحسىئرق ةيشع

 لبياخ ةيفرشملاص دب برضو * انودع احم هللا اذنع جرفف

 لفاكو فك أ مهءاهرواعت * اهمارتعاسؤرلاءاهيرقاماذا

 لقان_لا املح صي انساعاب نإ الد قادس عادم راقاذإ

 لك تول 212 لنا ع .اواردقو. ىفالالا !وبأ انو
 لطاب لوق الو عسيم نأ هلا # امم درا مل هرب اع تلح

 لوازملا سطلااهاش# دقاعم * ممم يناودنطلا نمصتخحيل

 ا  لزذاختم اهضهن يعرص رداغت * ةرك دعب اذا مكلت مهل اناقف

 لزانتوملاو يطل ارحتشااذإ * ةديهز ةاحلايف سوفن ىلاقو

 لقانملايذباامصخلاعجار م * اه اؤدب ةلاق يف مهعجارت

 لمانالا هيلع 0 28 »* ىليحس 0

 ايزان لدجأ نيقال يطقلا خ أ رذ # م مقل مول نييايقعلا ناك يوريو 6
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 4-3 هيسلو ينراحلا هيلع َن ردح زادخلا 1-0

 با ةفاللص_ نب ةيؤاعم نيا مالكا موب سا رعاقلا ترد : هةر . و0
 نم وهو هرعش يف و رك ذ دق هل نبا مراعو ا ىو بص ني ثراأ ني اتش نبال

 نب ةيلع ل ناكو هموك يف روك ذم سراف لزغ لقم ىعاش ةيساعلاو ةيومالا ا يمرس |

 امناروز, اناك ة تما اش ف يف هلتق هنا لق ليقع ينب نه الجر لتق رفع> ناكو ًاضا اىعاش ةعسر

 هود_صرف هب 1 هوه رض ك2 ل لو 0 اه اغا ةراع قبلت نمو ع ماع ارياغتف

 ا !

.1 . 7 
 تاه ا هالك ساحل 4م داقاف الكا !| هم اع اودعتساف الحر مم ل ف هول ف ا هش رط يف |

 ينادح لاق يبأ يف 3-00 لاق قدا 3 داَعلا 6 دّح ) ىنربخأ راهاور ند ىلا 27 ور 9 0

 هساح يف يف لوقيبانأل 0 0 1 هدا

 0 لاَ نأ 1 ل و 6# فلا لع راع كيتلاباها ك2

 ميركل هتف الام نود ىلع #2 هدوعقرتاوم تماد يف ناو

 ا ناوود هل لاش 0 سدحلا كالذ ِق د ثرحلا يق! ند هموق ند لحر هوم سيح لاق

 لامعا لا يح .هب رود 0 ندع ل اء ماق لديل رظأو

 لا هل + مولع 0 و # ةرحراا ءوسسار>و

 ف ه1 ل للك 7 , ىلع اهراغا ة را يف هلتقو رفم> 00 2 ا نأ 5 تا

 3 ةيلع نب 0 6 م لاق همأ نا ور# نأ نب ور“ باك نم كالذ

 رفعح لوقي كلذ

 ايمامح يجي نأ بذعأ ملاذا * لبحسب موي دعب ىلإ الالأ
 ايوان نهدلا حرببال مد قايم * هقيضمو ليحس لعاتتكو

 افا صهدلا رجلا ا ناكو »* يعود برج و يطبع 5--

 الاخو ىمعع احرقلا يف ند ماوفش # ينوءدل اوباحا مع ينل يدف



)١4٠( 

 امع لازل رومالا تماقتساو حص دق ولو روض ليلع هناف ريمالا نم كا ادب ام كررغي ال هل لاقف
 بحمام ين مدعت نأوةيواعم نعي نيئمؤملا ل دنع كنار دقوف راع كب اباو هلعؤو هلوق نم تا

 افرسسم ومو هحدمم ةاطرا لاقف ةقان ىلع هلمحو هاسكو هلصوو

 ارثأ ثيح فرمسم يللعأ 6 2 ناو فيعود فالي ِط

 أريح ورم ن 0 تررصص ين أكف أامهعير ىلع ترسم

 : نيرابح تفيضت ىوريو
 أ ريغت هنم دهعلا نسح دعرلا ىلع دجال ةرامءايلعلا اذ نأ ىلع

 ا رقهقنادياولاامنتم 0 يبب * اءاك سنعو هيدرب ينا>

 رع نم اتناكو ةيهس نب. ةاطرأ مآ ةهس ةزخ ينب ند ةأسعأ تءصاخ ينابيشلا ورمع وبا لاقو
 هومالوهموقءاحفامرذو اهسف اهلا ةاطرا حرا ماس و الل الع تلاطت-اف هوبا اهذخا ةديذا

 هل لاق ءاسنلا تاموص> يف كش لذ دب كلام هل اولاقو

 ملح ريغ تنأ اولاقو مهلع * انْلاو لهاملا يعوق ينربمي

 يمي رح لحتساو يبس زوم امدمب بقاعانأ مكيف لويملا له

 مقعءاسنلا يفيرذاك تناكف * مكنم يزوج عما ملانا اذا

 مح لك رشلا انادتحا ام اذا © انتا ةرم ءانبا تملع دقو
 ملم لك عورلا موب ْمْذ اذا © اهلك ةريشملا باسحال ةامح

 اوانق هموق نم ىلنق ىف هلوق» هركذب ةيوس نب ةاطرا رابخأ ةروكذملا ءانغلا اهف يتلا تايبالا مامتو
 : وهو نيف تان مول

 انقي ام كلانه ىلتت ىلع * ىكذ كفت ال كباو الف

 انرخا الحر انتناو * انتوا كلانه ىلتق ىلع

 انيذب ىلعو اناوذا ىلع * انيقتلا اذا حامرلا نس

 ان و> نادبالاو ضينلا در # هنم ءاشحالا دعرت نءطب

 انيغتري ام مهءارو نيري © ابلك نسنا ذا ليلا نأك
 «9 وص

 قاقم (؟)لفقلا نحل تاؤىلا 2 تصاخ- او ا ع

 قهزت سفنلا تداك تلوم املف #* تعدوف تماق م تيك تملأ

 رل دو قحسا نع رصنلا ىرحتيف بالا لوأ ليق دحا ءانغلاو ىراحلا ةلع نب رقع رعفلا

 اد ا نحنا نب داع لذ دو عرس نبال ىطسولاب لوأ لقت فيفحت هيف نأ نا نب ورم
 يلدهال ليقثلا

 ينود ىوربو )١(
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 هند 0 هنا يف دكموي دا

 3 عزجمو ييمريغ هيلع يفوقو ان نكي م يماس نبا زبق ىلع تفقو

 يبه دغ ةادغ داغوا بكرلا عم د ار كتر خا 20 1 نباتنأ له
 لق

 عدل سم و ففيبص ضع ء.الارهدلا نم * 0 تأ موهويحاسنبا يلا ا

 عقلب ءادمب فاع ثدح يو #* دحا 0 20 0 ىلع تذقو

 عدعدب يدولق عب ملو ترث * اع. ارعش ةنإ يدوم د

 عقوم ببشأ فيس نم ةردابب *# اهم سمرلا نع تداح اها واو

 عرصتق لاوت اهاذخم دهللا ىلع * ؤنثناو يدركشا 2 نأكتكر :

 ما مر ار قو * يود عرض رآلا تلا دق ند ركذعدف

 ةاطرا ناركذف ةد دع قا نع متاح يبأ ن ء ادب رد نإ ننس نب د ا
 ع

 ١ 0 هياع ودعنا دق 2 يمأاس نا ا ىعم عار 1 له لوقف | راع ربق لأ ع

 ش دنمأ لوق لثك مث الوع كلذ ند

 : رة الماك الو> كري نمو * امكيلع مالسلا مسا مث لولا ىلا

 امون ةنهس نإ 3 ةاطر أ لأق ي ىكادملا 00 لاق ة همس 0 مخ ن1 لأق يب ياوملا ردن نب تاريح ل

 هب ثراعلاك باعق نب عيبرال

 ات اقل تيودااف 4 از ومو نايم كاتباو نذل

 ظ عيبرلا .هل. لاقف
 رزالا تلتحا امل ءاخرع ىلع # كتبنا ذا ىرذت ةيد نكل

 ةاطرا وح بنعق نب عيبرلا لاقف اءمب ءاحطا لو عسب رلا هيافف

 يراولا مالحاك مالحاب د الا نافقع و ا امو

 يراس لع الا ل ل حالا نافطغ ن م نافقعامو

 انكار لعل مان 0 37* اروزد هو تا

 راعو لغشيفمحلالا ش اطو 3 هوحصنم ي> محلل ةاهط

 سسقلا كم ع نه 4 ناب هريعإا و هي ةاطرأ لاَقؤ

 راج 1 يف تراك نم #0 0 راشدقوسفلا انوع

 ا 1 ثدخاو ىراز ءو د ليه ن ا اا أو

 قا ينءادملا انندح لاق ارشاثرخا نب دما انثدح لاق يديزملا دمحم نب هللا دبع (نرخلل

 مهفو يم ينإ مهم وف انا ا لهأب عقوأو ةنيدملا ىرملا ةيقع نب فرم مدق لاق ىدطاركلا

 لوق حبقأب همهدعتق هحدعل ةرهس نب ةاطرا ماقو مه رعد مهدرطف هودفرتسأو رفظلاب هنوف ةاطرا

 ةاطرا يأر ناكدق 0 هل لاش ةردع ند ماش اعنا نعام مه ل> رف رسم نكح ىف نلكو هد رطو

 ءانافةاطرا يم ًاموأف هل هدفرو هيلع ةبواعم ل قا فرىعو هر هس 0 نايفس ىنا 0 ةنواعم 24 -



 ) ديل

 2 رحم 0 شما مت د ا 0 ١, لعف م لمفاف

 1 كلادب امدعراف بان ال !كباش يش نيب كتلم> اذاو

 ةيهس نبا ةاطرا لاق: لاق يبمصالا انثدح لاق ىئايرلا انثدح لاق يدسالا نط وا( فرحا

 50 : ا
 دج ذماتينا قانا ساق * ارزء'ومو انينرع كتيار دقل

 أ ندحلا انثدح لاق 0 ل ةاطرا عطقناو هيافف ىنتقسع دق ةيهس ن 55 عيبرلا هل لاقف

 لاقىلهابلا ةلج نب ورم نع عسرلا نب مثيهلا نع زر نب بنفق _انهدح .لاق ىزتعلا ليلع نبا

 | نم تناكو باطخلا نب رمح نب هللا دنع تنب ماشه ما وره نب ليهس نب. نرلا دبع جوزت

 اهلا رظنلا ميدي لعش اهف كلد ىلا هتضرم ضرف اديدش ادحو اهب دحم ناكو سيق ءاسن لجأ

 ةحاح كيلا ىل نا هللاو ىأ لاق ةحاح هل لبجر رظن ىلا رظنتل كنا هل تلاقف هسار دنع هو

 | نم- كيضري ام تلاق ىدعب يجوز نا فاخأ لاق يه امو تلاق هنف نأ ام ىلع نا اعد مظل

 0 تضق املف كاع مث هسفن اهيا تنكس نيب لكب هل تفلح ةظلفملا .نامالاب ىل ىتثو' : نأ لاق كلذ
 ينيع كتّغلب دقو للا كار 0 ا تاسرأف 2 ل وهو زيزءلا دبع نب رم اهطخا مدع

 هيمي

 ع ىم تل 7 ناةلع 8 0 نا نادع ةماو دنع 3 5 كل اه ماا لسزأف

 جه عار اءلق الفخم نسل ةذيشم ند الحر ناك لب ليقو هن دملاب لاطب ا ماع ل هتحو زف

 لاق ةس اح رمع

 منان مالحا زا باس دعبو * ةديرح نارزلا هع تلد

 ةاطرا لاق م نكلو.تاق أمك سيل ماشه م 0 مالحاو ةديرد 5 ع هل لاقف

 ا

 د ةيهس نبا

 عجرملا نينطادعباهودش تت , ل ةلوعو ثد تاك ن* يرينتكو

 عز٠ملا هولش نم عطق ىلع #* تفطعت امل ويلا تاذك تناكف

 عب رتق فاال دعت واضرالا نك »* اءايطل فرص: هدحنال يي

 2 طاف ضرالاّتارودقن :دعقد د تعم ريغان | حفصاف ند :.ت

 انثدح لاقيفريصلا نآر م نب ل ) ترا 0 1 هنأ ةاطر 1 ناوي هدم 2 ند تايبالا هذهو

 لاش نبا 4 4. نبا ةاطرال 820 ةديبع يلأ نع قوما نب تبنعق |ةدح لاق لياع نب نسما

 هقرتال د هتدب برضو هربق ىلع ماقأف ب هذب هلَقع داك ى> ةاطرا هياع عزد>ل تاش ورم هل

 نوياَذأَى <> هدنع سادعإ هر ىلع أدغف اهوغب ةعدع:ل لود لعل نيد ملا دار أ ىلا نا 3 < الود

 | ورتنك كندو كلةعو ل ف هللأ كدشت هموق هل لاَقف | ىءاس نب 00 ع ه ادا حاورلا

 | ىملس نبا ايدغأ هاكات تسأل و هيلع اوماقأف دغلا ىلا هلم الأ قون لا 2 لود ذم تا ند 0

 هللاو لاقو هر لع هتاحار رةعو ةقيس ىضتاف هيودشاتب و هللأ هاورك ذي سانلا لد 8 م

 | لقو مهلذلم ىلع اوريصو كلذ م ماع اوءاقأف هومحرو هل اوقرف اوعقأ 0 نا اوضماف 0
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 انابحلا  ةتقلعأ يت نيا هب * لي ل مث تافم يلظكت نكف
 نه عض ل 5 هل ا[ دادقو ( نارا عتابا

 ةد.هق ىف لاَقُف هرعش

 سهاوطلاءوجتلاينيدهتةزحول * ًارئاز ليالا اهتعزان ةيوادو
 0 0 يطملاا م رم ؟ضرعانب * ىلءتدصقلا نعيناححأب جوعأ

 نلاعاو ىلا وذأالو يوراف * برش جبعأال يف 2( دف

 نيرا دنا ردفاتك ا: نءوزحوا * كرم لك نأ كألا بكر نر

 سئاب شدعلا طذاسألا نامرب * ىراق ا

 سداقةزح ونود نم اع اذا * يوتارمفالت> اود. بالط

 سئافنلا سوفئاويئانتتالاطو * اهنيو ىني نوشاولا حتأ نا

 نا .ساناالا نعام اذاعي * ادوو اعيمح انثعام لاط دقل

 سعاقتملا هرم ىتبيو ادديح #* كراتب سيارهدلا ف رصكلذك

 ةاحاهم ناح هل لاش دسا ينب نم ل>ر نيبو ةيهد نب ةاطرأ نيب تناك ىباعالا نبا ( لاقو )

 ةاطر 0 ف لاقف ةاطزأ ادمف يدسألا ةشايح امهنب ضرتعاف

 انكم نك ذا هللدا ينبح * هكحراب ريغ ينأ ةشايح غابأ

 انايح ترواحذا لكثلا يدتحلاك * همحايو هيدس لوقلا ثعابلا

 انالبعنب سدق نم ءلئابقلا عدأ 20 وا انغب فدتخ عدن نا

 اناقا ثيح يف انسحب قطاو * انزوا اميت> قملا سيحدت

 انالوأ ديا اننرود كاذك انا * هديت ادخحم ان رخال

 دقو ةعامجا ماع ناورم نب كلملا دبمل ارئاز .مآش || ىلا ةيهس نب ةا اطرا هنو بفايعألا نأ كار

 ناك ام هلي هيدب لمدقو مدقاملف هيوع هؤادعأ فدحراو هدنع ماقملا لا اطأف هحدمو رفظلاب ءانع

 موف هلاك
 يناإإ نوهركي الاحر ريش *« فلقل ةثث نم انعلطام اذا

 0 نقرا ران ا * ةطيغب تعحر ىلا مهربخو

 ينالك رهتوأ ىودع بالك * ينرمتلازاال برحنبا يناو
 قيمر ةيعوت هال ةريس ىاءاطوأ تايوان راد كتل لكن ند عقو ينابيشلا ورمع وبأ لاقو
 ةاطرا هل لاقف ةراد نبا ساك لثم م عرحتس كي.سحال ىنا لاقو

 قحلأو ءاحلا كيليخر نسر« اها كل ل نا ا
 *# .قفر 0 رضع * هتفداص "يي سماك ٠ ين ديم ال

 قرخأ اهنا ناعرلا بصق * مكتعراق اذا يفوأ ورا ين

 قدصي ملاذا ىحتسي ءرملاو * . المغاف .كت نأ طرالل ليز هلل
 11 213 لت تال طفت طق 2 تم انقل: 77152 032172202 159707-7225771225 ط3 ت1 25-517517 ت72 7-225205275-05755092 29752191927 سدر جوس

 ) رمثع يداح كل يناغالا ل
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 يف ةاطرا رءشلا اذه لاق امل لاق ىتعلا نع يرلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع ينربخأف

 اسك فوع ىنبيف امئاش يمعلا 0 001 نأ ىح فوع ىف ندن خدت لك ناك ها 2 0

 ىمو ةاطرأ تام م“ كلذب هري ع .سش ناكف ( )١ مع ملو ةاطر ا رمعف ىمع لجر مم ل

 نه( تدعسو:) ينوع يلا لعق يمعأ يارب يَ 0 ةاطرا تيل كلذ دعب كلوش ناكف بيبش

 ةمالا نباو ينممح ا دو ةركولا ناس ناك لاق ًءاَلعْوأ رعشيف يناعالا نبا باتكا

 هللاقف ةاطرا كالذ غابف يلع هْنَم ينذأف لاو موب ةيهس نا ةاطرا

 دسالا ةببج فرعتو حالسلا سن * ةرظانب يريسغ يرتال قلت نا
 دنلئيذ نيعنا يباح ناهد حم * دصر يخأ ىف ينغت كنظأ اذام

 ركل هم نينا نئاحو نمل ناد
 اهدوعي ريغ 0 ين ْش

 ينيفالبإ نأ ينهتملا ا ا

 دعي ا اد قم لاجرلال كأ

 نيكس واكل انت نا *

 دست الف هاهم ةداقلا سيح. هيعارش: سعد نم دا ضقت
 درا 1 8 اح اهذ # ةردصا ردصتال يثدرت 2

 دلبلا ةضيب وأ هعيسصأب ناج * هرقني عاقلا عقفك ىبصحال
 داود لع ماكر 6 الل د فورءمنافقعنب أ
 دوق الو لقع الب رقتسا م #4 ممئامد يف ىأمأف كولملا ينال

 درشلا هدو راك ديد قد ةيحاشض ليلا نونعطي ةبصع نم

 دمعلا ةراغلا ماتق نوفشكيو * تملعزا | ىلا ءاسأ نوعنعو

 يدوم ماداسيف لجو برعغا *
 دح | ىلا سيق نمدحملا عفدبال 3

#4 

# 

 ََى رابخلأست ناةهر ع نا

 ةرفازو مآ كالام يف ىو

 دع حطبا ىف ةمحات قونئع * تب رضاك ىقارعاب مهتف تب رض

 ددعلاو 7 رضتاا لها ةديف راح . ينارعيو فو رء٠ةعاضق يدج

 هربا 1 نع ينابشلا رع يأ نب ور نوي لحر .1آا هللا دنع نب دمح انكدح لاق يع ير

 خو اًقرتفا 3 * اهاوهع ناكو ةز>و ٍِ لاش ينذ نم داس ىلا ثدح ةيهدسس نإ ا ناك لاق

 تريغتو تمره دقو 0 ةاطرأ رش راديف ةمونبو يفَغ كما متةاطرا ريكو امهنب نامزأا

 ةعار نخا ا د ممر كن يهو اهعم ثدحتو اهيلا سلحف ترةفاو اه:ساحم

 لاقو فرصناو ام ل ةرسشعل ءاحف

 لئاسولاو يصلا نارقأ عطقت * امدعب نامرب يثدح ىلع تررم

 نك م مم و تيدش ردع بسانملاو خسنلا 2 ازك تش 2-5 مم و ةاطرأ ردع هلوق ) ( ١

 0 0 هةدهديص٠ ها صاط وه اك ةاطرأ



 17 ظ ]ظ سس ( ؤ86ة)

 | كك لولا يناب اهرذم يفوت 2 1 ل 1 ل رعأو

 ا تنعاعاف نينمؤملا راما 2 لاك كلو 0 كليو كب اهر 2 يفوت لب لاق د م كلملا ديععاتراف

 أ ينم ال كلذ ىلع هللاو امأ لاقو 1 ريعمس سامح كلملا كمع ن 0 0 رآولاا انأ ينك ةاطرا ناكو ىنش |

 أ نع ىد نب دلوع ناسغوبأ ينثدح لاق ة هش لإ 0 نك 7 يلاوملا رمصن نإ تاليح )هب 7ك

 0 رع ( ينربخأ ) ىنعم ليحي الو صقنيو ديزي 4هنم 0 ذف تيان ىأن زيزعلا دنع

 0 اة ناووت ىلع لد ةمهس ن 0 ةاطرانأ 000 نعي 0 لاق ةيك اطناب ياشطا سرك 6

 ل شوبلا ذافنأل دمصو راعاعلا امناك يت ءاا بورحلا ند 32 ةفالخا سأل عمتجا امم 3

 ١ دشن أم مكحلا ني هاب ود ًاصاخ ناكو 0 مم ها را

| 
 ا

! 

 امادخلا ينيثو حيرسلا رمح «_يحولا يلا ٍىصولق يدنا 1

 اماليسلا" ردع و .دعال دع ا هدنع هل اع ايركك روز

 ظ امان .اناعأ يفاوقلا هيع « عادل اوين كفو 05

 ْ امالغ اشيرق تدسو شريرف * اهععر ىلع 0 تداسو

 | اناقتسا ع كرمع كازءاق و انض هي درمالا لع تلتف

 ١ اماسح اينضع نوف - رو د التاق فوج را كول

 ا ماظعلا يرعت مث اهتمام : + اني ىنح .ىناوقلا قدي

 ْ امام الإ عزتلا كداز امث * اساس لهم ىلع تعز

 ظ امادف هم ريخلا كل دازو * هناطلس هللا كل دازف

 ١ تنيش يتلا ةاطرأ :ناكو لاق اريعغو اسنرو اربهلا نه رتواودتقاب نينالث هل تعا تارا 0
 ١ ادع اعل هيحاص ىفذي اءمم دحااو لكناكو ريثك ءا2 هحاصوف امهم دحاو لكلو را نبأ

 "هيب ان رفا املق مههف هرهصل هعجتتتو هفلأت ةرم ونب تناكو مكحلا نب يحن اءّْنيب حلصأف هراعش و
 هل ةاطرا لاقف مح ئ# دنع ف

 بيصيداؤفلا يسري نملك امو * بونج داؤفلا وشن لف كتر :
 ا جر ادم نودك رو قدا نب كح تطاخ نأريغ انندوز امو

 باطلا

 بيش نيديلاءاصرب ن.ايناوش » ىن أ يوق نايتف غلم» الأ
 قَلْسو .نوثشاب اتونم ةياشبلا *© .ةليق داو 5 ٍفوع ل ايفو

 تنجح ا ينابآل انجح # لاو كارم اريج ناك

 بوكر داحيلا يداع كسارب :«اهرك سعد كاما سل
 بس نامل اسامنا برئ * ترواح ةزح ما نا اند اق

 فيص حكببأ يف نما ل + اورو علس نيب الاجر ناو

 تيح ييرملا كلو كلارك * كيسا يح افرض



 هني

 22 هيلو ةاطرا رابخا جم

 نب ةمشنأ نب ةرهنب 2 يبا نب نافطغ 3 دادش نب كالام نب هللأ د.ع نب رفز نب ةاطرا وه

 همأةيهسو باتكلا اذه نم عضاوم ةدع يف بسذلا اذه مدقتدقونابيذ نب دعس نب ةرم نب ظيف
 رماع نب فوع نب بمك نب مشج يبا نب خت ةبلع" نب ريهز نب ناورم نب لماز تب يهو

 ةاطراب تءاخ لماح ىهو رفز يملا تراص 5 ”روزالا نر ارمذا تناكو تك ند ةيدس فوع نبا

 ثراحاي هل لاقف فوع نبث رحلا ىلا 0 ةاطرا عرعرت املف رفز شارف ىلع رارض نم

 ىلقلطا راحاي يوريو * رن 2 ككفأ «

 ل ل هابأ نأ #* رضءىرسانمقالطت نم ضع ىف

 رفزىلاهدرو هتم هعزتئاف نافطغ نب ىرحنب لشهن هكردأف كنباب قلطنا لاقوابإ ثركلا ءاطعاف

 : لو 0 | ةاطرال وب كلذ قادصت يفو

 روزالا نبا مللق متطب اذاو * انما ومتلق مص اذان

 يذلاةريوت نبا كلام لتاق اذه روزالا نب رارضو املا بسنف هسا ىلع ةيهس همأ تدلغ اذطو لاق

 متم هوخأ هيق لوشي
 روزالان باي تلتق توييلا تحب * تدوانت حايرلا اذا ليتتلا من

 ةبمأينب ةلود يف مالسالا ءارعش نم نيدودعملا ءارعشلا تاقيط يف دودعم حبصف ىعاش ةاطراو
 1 0 مث ثاه ( ىربخأف ( ًادأوخ هموق يف ارش قدص أ ناكو عر 8 و اهقلسإ ا

 ةاطرا لخدلاق ع وتاتي لق د بقتل ةماس نب ميفر ناسغ وا احب لأك ىعازخلا

 هدشنأف ءاصربلا نب بسسش هب ضقاني ناك ام 0 هدشنةساف ناو نب كلملا دنع ىلع ةيهس نبا

 كج تناو كارا الاه ل اونلس ان اخ ناك ىنأ

 ةدقنلا مْ ابا كئم ريخ بيش تونك ناو سعب نت كالملا د.ع هل لاَقف

 بوكر احيا قدا اك اهراك ضعذم كنم اريخ تاز امو

 نهو رمض> نم كللملا دبع نم بدحعف س.ش نم ريخ كسفن يف تنأ تقدص كلا دنع هل لاقف

 رانا رشا بنش ناك لاقءاه لع جالا ناكو ماو وب يف هنم مهدعب ىلع سانلا ريداقم هتفرعم
 انثدح لاق يعازلا دع نأ مثاه ) ينربخأ ) تانك نم 5 المذ فرش أ ةاطرا ناكو ةاطرا

 درع ىلع ةيهس نب ةاطرأ لذد ةد. بع وبأ لاق اميج لاق 700 طحاا رح نب ورم

 ا 22و ىلاطوأ تقمص لاق درا ناك دقو كاف ةاطراا كالت فك هلل اتق نآويم نا .كلملا

 ا هللاولا 1 رعش يف سل 0 لاق هناك حر 1 ميكو هتك بحأ د 0 ىنملقو

 عبرالا هذه ان نم الادمان وكنامو كر الو عر الو 8 00 نينمؤملا

 لئاقلا ىلا ىلعو

 ديلا لقا نع رآلا لكك <: ىلاتللا هلكت ءرللا تمار
- 



1 

0 0000 
 2ص سا عبلٌّاًٌاٌا#ة 12 2 4 1241412 2 22252222222 2 2 تي 2 يم تهل لا ١

 ةلامح نم هموق بوث. ايف هلام هتعاضا ىلع اهإبأ رفعي نب دوسالا تدب ىملس تدتاع ورم وبأ اقو
 اهل لاقف مهحنمتسم هب نيعلو مهعأ رقف هحاعامو

 دقت كو تعح ام كالا“ اش قيلت كارا ال تلاقو

 : ووك ولا كد راد لع ريو راعو رسب اهبسحي تقف
 #4 ديا اودهو ينناف كاليقف * ىتفاوأ كلادبنا يبواو + 2#

 ديزي ىخاو ينتاف سقو *« هلع دمحأ لا روملا ها

 ديحولا 4-:ءابرر يني دقو # يدحو ترقبو موليبسل اوضم

 هوك ةحلطع تناك < نإو 8 وح تدك نوداكلا درو
 ًامسض الاتَص هابص يف دوتمالا نجار ناكو وزع 0 ناق. دوك يدتع اهل تناك نإو ير
 لاقف هئم نوزهم نادصلاو ىحلا هعرمد» دقو ى كلا نم ايدص راسا وهو دوسالا هيلا رظنف

 يدمملا علضلا نم ايش ناك اذإ «# ةميض كقعاو حارج حرحس

 دهم ينب ةارس حارج لاوخأو * مراد ةباؤذ حارس ءاباق
 انورمع 7 لاقو مولع ار ةدراق ادم نب نم هولا امدح هدقلا حارا أ ١ 1 كناكو لاق

 كلذ يف لاقو 1 هذم دار ا اذإ داق ناكف هرب 2 هم نجد وسالا 9

 ارصبلا 1 يفإ ةداقملا نسح * « نطاق د هك وق

 اردفلا مثجي امم ةيبنلا نإ * يديها ابانح عبتأ ر ع

 ننانع بح نب دمحم نك وا و مل ناكم 1 ةيزخلا داق م هدو يذلا لجرلا بالا

 ناكحار يلا هنبا ناو عاش رفعي نب طئاطح هل لاقي حادا ناي درقالا نأ لضفملا نع ىنارعالا
 لاقف هدوج ىلع هتيناعو تابعلا تنب مهر امهمال لاقي يذلا طئاطح واو. لاق ضان ا

 ادعقمكسفنا كرتتم طئاطح * ينتبرح مهربا.علا ةنبا لوقت

 اذوض اكلنا قاكاشلع قروكس * .ةيحه د تمرسات 2 1
 اديرأوديز فتءالاز منك * ىلم 0 باوحلا 3 ملو تا

 ادلخ الخ 1 نا ا 4 ينلعلال زه تاماد 2

 ادغ هيغ يدمحص اير لاملا ىل * و رارلتل

 ادوملاعيطاوأ ىنك افدوسأ * قحاسلح ابايعأ الف ىتيرذ

 ادديتي نال يق ىضرع لاملاتي * ةياقو يضرعا ىلام نكي يني دذ

 ادم كنا لا حا مو ىلع * نكيال ةميصقلاب عا: ةواخا

 كسلا 5
 انمفنت مل نأ موللا ىلقا * انيذعتال الا يتلذاا

 ع

 انما لم ”قبلش- تلو « كش تدنعارل ترك | دل

 ةناب 0 ورم ةذعسأ ند رمصنلاب لمهر فيي قخ ا نب قمح ءانغلاو 4 ةيهس نب ةاطرال دحتبلا



 )؟١ ١ (

 ٍإ
 يثراخلا لاَقف اهلع 3 امضكرو ا مكر رف]ثوف ضرالا يف سرف دوا وهاذا مهلخ نمسرفىلا ظ

 دعس ينب ل زاخو 3 ينأ املف ءارفخ هياع كل ن سمو اق اذهن وفر ا ودب نيذلل

 ١ سراف ءارفذ انااوااق مهموك ىلا نودشوعلا فلا عج راماف ءامصعلا اهل لاغ ناكو نطيأ ة ةثالث اهطتباف

 ا ينب ءافاح لورد ود لك ناريفلا نح عفاروريرج كاقيوو ةعواف ادخال ىف ءايصملا أ

 دوسالال اقف لشم نإ لورح نب عاب نب نادتلا كإذ ىلع هتاعاف لدن :> نب ة”را> ينب ىلع لد:> نبا

 : هوحمم رفع نبا

 عفارو ريرج ىهاس ى ينإ اريفخ هباثعتبا يذلا شخأ مو ىانأ

 3 كل كلذ 0 0 50 نإ ةهشغ لك مو ينودخ 32-4

 0 أما 1 2 2 * امسا ةرقاع نب ناحلالوقف

 »* ام رسال نر نإ ينعاطا محا ص نإ ناك نة وو

 عر زاحتم الومحقالبر كارد ن ينناف 0 كلانا و

 مجاواو 0 نكس #2 اان 23 3 ناك كلو

 درفامل ءارفح مهنا اوفاش امماع مل :ودريوا سرفلا نع 0 مهنا دوسالا يار اماف لاق

 مف ةودع واف كلذ دعب رابمالا روظا مث ام>اص ىلا سرفلا اودرف اهراهءا كسماو مهماع سرفلا

 دوسالا لاَتذ اهوذخاب نأ

 نلاخلا دو .يااوكدعو لدن ن ها ا ىااقحا

 طل # ع دعو 0 ملح الهف

 ساك الا ماركلل ثارتلاراصف * مكسبا ثارت مكنم اوعنم ومه
 سك انوزاخ نيب كوك ر مهو #* ايماط رحبلا ةفض كودرواومه

 | ةهيزاكو اداوح اذبس لام نجح لدح ن يماس نب رذنملا نب قورششم ناكورمع وبا لاقو

 دوسالا يلع هدقف نابو هلام هلها مسآقأو قورسسم تاق هب ريلاو هل دفرلا ريثك رفع نب دوسالل

 هرب لاَقؤ رقع نبا

 اقورسمسانلا بر هللا دربال # انذيسكله ىناناال لوقأ

 اقوش و مدللا هكا ادا 8*7 لشخحم .الو_ نم ةعيتجال نم

 امي رافا تناك دقو ءامدلا حضن * اهحرض ل. ااماذابو رح ىد م

 اقؤر_ ءاملا جمب اعزه انش * امسح ءالحتلا ةنعطلانءاطلاو

 اقو_تفم محللاب امناو> ىرث * ةقاتم رثبلا جيضنك ةنفجو

 اقوقحم كورتملاس تلاب ت كود ةذرال وأ يياتلاع رس +

 اقوم سم ض رعلا تأ يمحأ نبايدوا #*-- و ءافو ىدوا ذا ىعأ باول



 ' (امر ظ ْ

 نم لجر ناك لّصملا (لاق:) ميلاومأ نع اهوذقتتسا ىلا هلبأ لثم هيلا !وواس هاسأ سلب 10
 0 ١ كح نب ةعيبر ىنبل ًاراج ةحاط هل لاقي ةلظن ير كالاك# نب بفرع نب دش

 دوسالاهل لاف هلبا يف هل يعسإو ةيطعا نأ هلاسف رفعل نب 0 ا ا َدح هموق ىف لاس هلبإ

 ل ينب نمدلا 00 وسألا لاقرب ؛ابىل يعست نأ راتجالاقتئش اهنا يتخانكل وكل امهسما © ١
 ام و ءافوال يندأ 0 * هنوبل 3 له ةدءاط راحاي

 اهترخأ ام اذأ مكقراشي يتح * هل 2 هو وفا ا مل

 هدة ستكر دارامإ انفراد ةحلط لباب لحن ينب نههلاو> |ثعبف ةليوط ةديصق هو |

 لجت نب دعس ىنب نمنالجر لينا عالا نبا 'لاقو) كريغ نودددنع ةم ركملازرل هدول

 نب دلاخ ناكو ىعل ر نب ص اعدل لاقي ىلث ملا يعبر نب كلام ن , دلال امغةلا دعانا طياسولئاو امهل لاقي

 نيسراف يأ هللاقف كلامنب دلاخىلا اموينامعتلا تفّلاف رفعي نب دوسالاهعمو ديح نامءئلادئع كلام

 الاخلاقف لعأ ت 6 :انردلا تعا هللاَةف ليخلا ن وده ىلع نيكو نارقالا ىلع ا فرءن برعلا يف ظ

 نب دلاخ نولريغتو اطن 0 الثاو نييلحملا يف“ يارنإ نعاخ ل دان وركح نبدوسالا كم نا |

 “ا نم ضع نمالات بأ لاقف دوسالا بثوف هم رأ ب باطلا ىلع هثح نأ نامعا كار اعاو كلام

 مار ىلع ردا معئبالاي كاقف كلام نب. دلاخىلا تقتلا مث ةماتعا قدي قوف هلاوخأ قحىأر نم
 راد نب لش قب نم ه اءح اعحو موقلا نابلطت اضمو كلذ لثم ىلعو لاق كمس كال رات د

 حرف ريا مهل ممأس ىعجدعهل لاش مرادنبل شم نإ ديزينب نمالحر السرأ و ةمظاك ىلع مب 23

 فار شج يف تادياسرم طءاسو لئاو مهفو راو جا>>ح ن 0 ةوطاك فوج هللاقف مهلا

 صاخام و هن راحتل ضعيلف ارحان ناك ع دو هحبأس ضي اف احاح ن لك نما ودان مهونأ ق م 0

 لكع نب َلدِجَن رهو نإ انه ا.ملتف طياسو لئاو ليت اواتتقاامهشيج 2 طياسو لئاو مهيأ

 كرد ىفو لاقو مست هآر احلف نامحتلا ىلا داغمت لئاو لق هنأ رفعي نب دوسألا يعداو امه 0

 نامعتلا ثعبف أديدش اض سم ض ىم 3 هلك اواو ةقداك هدم دَدَع ماقأ مثنعللا تأ م لاق دوسااب

 لاقف هباملوهو هريخب نع ةلاس الود
 *  ديرغت ءاملا دريل هنم ناحو * الصأ ىدصلا يدان اذا ليلق عفن

 هولاوتلاو يدتلايدوأف يدوأ * ١ 0 ةعانس ولاقك قوعدوو
 دوصرمتوملا ليبسب 'ىرما لك © اومن_كام تمام اذا ىلإآ اف

 تس 3 رع رخلا لوب م ان 0 نع ا يفايسشلا ورمى نور بايك( لا

 اورد ةنلعا نا هللا متن بث رخلا ىنب ,اوزغف مهريغو خكوةساذاذش ن :رءاعمج عض دق م >حاربلا نءةلاغنح

 0 اح هن ءاعث نبهللا مآ 34 ثر#ا ينب ؛ نم ل>ر قحاف مهما وضف يح دن دي كش اق مهولتاقو م

 بيوض لإ عف ارو لدنح نإ ربهز نإ نازهنبا راش لب راو رفعي كب دوسالا كب حارح ح مف لشم

 ا اه 0 0 د ا نيدح انا ك0 كدا 75 0



 (ؤخ.)

 لوقيو مالسلا هيلع بلاط يأ نب لع ءاها
 ا امانعالاو لاوذالا ىناخو * اماشلا يعاو يي ريس ىمرفاي

 ظ امامالا فااخ ن 0 # 0 5 زاوجالا يف و

! 
 55 1 5 1 0 ا < اكاعبلاو ىمانلا - لع 1

 رفعي نإ 0 لوق يالوم لث.ق انفقوو مالسلا هياع ىلع فقو ىرسك نئاده ىلا يبن املف

 داعيم ىلع اوناكح اماكف * مهرايدزاكمىلع حابرلا ترج

 ' ماقمو عورزو نويعو 0 نشا كنعو 9 5 لاق ل مي ماللسلا هياع ىلع هل لاقف

 ' | رمك ءأل وع 0 ناي لق مث نب مد اة رك اعاجرواو كلذك 00 ف اوناك ةمعلو ميرك'

 انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنريخأ ) ةمقلا مكب لحتف ةمعتلا رفكو كايف ةمقنلا مهب تلخ ةمعنلا

 ظ م>ازم هعمو زيزعلا دبع نب ري يم لاق 00 نع ثرأا نب دمحا انثدح لاق يسو٠ نب دمحم

 ب دوسألا د م>ازم لئمتف برخ دقو ةنفجج لا روصق نم رصقب موي هالوم
 داع نإ اراك اعاخن ه مهرايد لحم ىلع حايرلا ترج

 داتوالا ت ,ا' كلم لظ يف *«_ ةشيع منأب اهف اونغ دقلو

 داقتو لب ىلا رس ا 8 هب ملام لكو. مشا اذه
 | نيرخا اءوقاها :روأو كالذك رعو لحال ىلا نوبعو تان نم | وكر م تا رف اله رمح هل لاَقؤ

 رفعي نب دوسالا ناك لاق ىلضفملا نع ينارعالا نبا نع بيبح نب دمح تا ل تيل

 | ةعسا هيلع لص> ّق> هورهقف مهم اقف ةعاقلاب دايع نب ةص ينب يف 2 ةياعنب سيق ينب ىف ارواخي

 | عدصل اذاش | ولاق هلام م حا نش نويلستا موقاي بايعلا تا مر يم و 4م أ مهل ت تلاقف أركب رمشع

 ْ لاَقُف ه>ادق اودرف مهماقب لخدف كحدق كسما هل اولاق موقلا حار اءاف هحادقأ اوسحا تلاق

 ظ نهد ا هلإ 0-5 ف عر ري لوذد لق ىللءتحاف حدب مف بارض ال موق نكد مقال

 م,للاقو راوهلا مهرك ذو دابع نب ةرص نب دوسالا يمتساف لئاو نب 5

 00 _ 0 ومحب ف لب د هلم كعل _- دامع لاي

 لاقف 5 ل 1 00 وأ وح 5 هع 0 0 هل وط ةدارصق يشغو

 أورون تح مويلا دعب 0 ريحا ىعلستب م ل لق

 اهلوأ وأ هن دباب ميحدت هلإ ودعنا َىَح هعم أوعسف 0 : نإ ىوريوو

 ىرصاق ني. ا تعمزادق نإ و# ُى ةواربسلاو ٠ 0 انترا 1

 ةع] 4 50 لا د اروذلا قس # ةنامأ 6 نعد اخو 0 أ

 فقننيقين نيب يوهأ 000 5 تاع يكراد أمف لوش

 فري مل محللا م ءآس ايوس »* ةراضغيف راح يسع موقلا



 (و4

 ةرووهشملا ةيلادلا هتدصقو ءا ريشا

 يداسو يدل رضتحم مهلاو * يداقر سحا امو ىلا مان

 وباو ىعازخلا دمحم نب مثاه ( ىنريخا ) 00 ةلضفم اهمكحو برعلا راعشا راتخم نم ةدودعم

 يقرا لها نم لحر مدقت لاق ىعمصالا نع يئايرلا انثدح لاق يدسالا د# نب دمحا نسحلا

 رفعي نب دوسالا لوق لثع هفداصف ةدابش هدنع مقل هللا ديغنب راوس ىلا مراد ىنب

 )١( داوعالا ىذل يمس لييسلان ا عفان ىلع نإ ول تملع دم

 ىداوس(؟)نايمري مراخلا ينوب *# اهالك فوتْلاو ةيلملا نا

 داا دعبو ميلزانم اوكرت * قرم لا دعب لمءأ اذام

 (*ثردادتس نمتافرشاايذرصقلاو * قرابورب دسلاو قنروخلا لها

 داوطأ نم ضيفي تازفلا ءام. * مماع:(5) ضيفت ةرقنأب .اولز
 *+ داعش ىلع اوناك امتاكف # مهرايد لحم ىلع حابرلا ترج

 نم لح رلاقال لاق هلوش نم 85- لاق ال لاق رعشلا اذه ا لاق يمرادلا ىلع لبقأ مث

 كدنع هدابش تدنإ م>ازهاي هفرعت الو اءورئال ةنكطا رع لم لاق دكو ةهايثلا هذه هل 0

 نع يناركلا ند داق يم ( يرحتا) انمض هلع قاف دع لادا نص هيك نع فقوتم ىناف
 مكملا ينئدح لاق دعس يلآ نب هللا دبع امدح لاق ىمع ( ينربخأ ) هلثع ةدسع ينأ نع نع يثايرلا

 0 دقفأ امو فوقو ديشرلاباب ىلع ةقفارلاب نح انيب لاق ىلأ ىنثدح لاق ىلولسلا يسوم نبا
 نإ ةبلخيضلا رشماب لاقفضرصا ناك يصوت انا قارلاو ةريربطاو ماسلا نسل 2 ا
 رفعي نب دوسالا ةديصق يوري مكنه ناك سه مكل لوقيو مالسلا مكيلع أرقي نينمؤملا ريمأ

 يداسو ىدل رضتح مولاو * يداقر ني 0 5

 دحأ انف نكي مو سي ىلا انمي رات مهرد فال ةرشع هلو نيتماولل سا اخ شال ا

 هولا يق اة يبأ ىف سماق طا لاق (0) ىسرف نع ةردبلا هللأو تطقاب اهناكف لاق اوربي

 ينئدح لاق نا ب دح لاق ىرابالا مساقلا 32 5 )تدلل اذه ا نم ند!

 ديزينيد#م انثدحلاق ينار 1 ماشه نب ؤر< نب 3 انيدح لاق ىنئادملا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ريسل وهو قومدعلا مهت نإ 0 ع تدك لاقت ننام مدع ينثدح لاق نانس نا

 0 عونا لق اما ىورو * عام يذلا يون ةملع دقلو < تالطملا فاي
 ١ هنامز لها نعان ماكو |ردعم ناك م5 ؟نب ورم نب ديسأ ينب نه ىنيصنب مك دح داوعالا وذ

 عيش الإ عئاج الو نع لإ ا الإ اهتأي اح نكي ملف ررس لعق هللا

 50 حتفلاب هيف دقنا دحا نا الآ نيسلا ب ةياورلا دادتشو .(0) ناقَري ىورو (0)

 يراسإلا نيا ودها ةرصبلا نيبو اهني ةريغانم لفسا وهو رسكلا رت فرد رف اهنع العث

 ينوب رق نع يرابنالا نبا يفو (8) ليساىوريو (5)
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 امو اهايا هتدشنأف ناتي يلاب رطخو لمفب لأ طشنب د كس نال ليسا ان رطو

 عاوجلا كاد سفنلا روشن .ل فو دع متاوتلا 00 .ة يناللع الأ

 (17)ختارب تساويناحأحار اذا #*لغ 02 د فلان دع لتقو

 هللأو 000 لاق نيئمّؤملا 0 يم 20 ناحمطلاوبأ تاق كحنو اذه لاو ع ن٠ لاقم رمان

 نئرسشعل يل أوت رعشف بأ دلل اعدو لك أ 8 ماعطلاب اعدم امهظفح >> هم اع اءمتدعأف ىلع امهدعأ

 لاق 00 لاق زار دا نها نب رك ى ” ليد رع رمدل نب ع قر مرد كل

 ْ 0 لها ءاعد نم 4ع هغاب ى* ىلع مالا اءماع نسا ندا نا 3 وو لى ن كلما ديع بتاع

 ريمأأب ةيواعم نادر ندلاخ هللا هل ماحو هيلا ردت ل ءدو كلخئادع ىلع .ءم جور ىل | ءايأ

 ىرقلا ناحعطلا ىنالوق تءءسامهأ 'ةاناةتبرشأ نا كرياق قل كعءنا ردع لقت الانينمؤملا

 امفد ود فوس اهرثتدت الف * ةنحا كمحنبا ردديفناك اذا

 مطولا نمت اطفر ل + اهوقد كاطع فورا ةاهتناو
 لاطف هءاع كرت" فارفلا تن اكو مش اهن' تاطملا د عن يت اا ىلع نا>ء.طلا وبا لو ىئادملا لاق.

 ع ماقأف ماقملا هلاسو أ نذأي م ىلا 0 هيلا 0 هاهأ ىلا عودرلا يف هذاتش و هيدل هما“

 هل لاَمتؤ 30 مْ هدم

 رذدا 1 0 1 1 آخ 5 لا فرص تفرع ولو

 رصحو تاتا ن رأريضو ص#و 3 ةريسع - اا ول كرس

 زدكي ملا اهوفاص تارغلا نيك 2 ةعبقو م قس 0 5 عار 0 د |

 هل اعد ناكو 0 هل نذا اهابا هدشنا املف

 تت وص

 لاحلاو نايقلا انيف ينهون * دقوءاجعالا انبرش يرئعيال

 لح الو الإ يقال 8-17 تيما فؤلاك هاو
 رصتلاب لؤأ لق تفيق ماس ءانغااو رفعي نب دوسالل رعشلا

 م هيمسلو دال راش /

 نب كلام نإ مرادنب ل لدنح نب دولا دبع نبأ ءايلا مهل رذعل لاقيو رفعل نب دوسالا

 لع 1 مهس قدم بايعلا 7 مهر رفع نب دوسالا مأو ميك نب ةأنم دبيز نا كلام نب ةلظنح

 شادخ عمةتماثلا ةقيطلايف مالس نب ده هلعحو رثكملاب سيل ةيلهاجلا ءارعش نم حيصف مدقتم ىعاش

 مرشخلا نب ةبدط اما ىوري ناتنبلا ناذهو . )١(
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 فلات. اهنف سبل ضرا ةياو # ارداس فلاتملا يتآ ةيهر نق

 وهو ةعنص بيرعل هيف نأ ه روش نم ترك ذ يذلا تيب اماف

 ' مالنبا ةئراع نإ يوان 21+ . حدم هل ةديصق ن *م هاف # مهو>وو مباسحأ مهل تءاضأ ©

 | ةدعب اذه دعب هحدش هتيص انزحو هقلطأ ةديصقلا هذهب هحد» املف هدب يف 2 ناكو يناطلا

 تاسالا هذه كو دناصق

 هك 7 يواؤتال اهو رصاو #2 ةليبق ريخ سانلا ىأ ليق اذا

 هبقا ىص لانس ال بعص قوف تاع انن ور ورم ند مال ىف ناق

 هبقان عزيلسا مظن ىت> ليللا يحد »* مههو>وو مهمأ ا مط تءاضأ

 ةارايزجلف ورعملاباطماذا # يدنا ن عد ساجم مط

 8 لعل ىحنب ا َنَء أهم ينبخأ +زوؤالا ناماس نب.ىلع ناق أمف رسسأ يتلا ةعقولاو 6 رع اريخ 2

 1 أههمدي ت تت اتقا دق تا ىط م ةليدح يف ًارواحم ين خلا نادعوطلا ع ناك لاق ىف ارعالا نا

 تا ثوغلا بز ردحو ةليدح ب و تنور تت تن 5 داتسفلا ت > اهلاَش أ و را تب راحو

 0 ةفصانسو ورق ةليدخل ناك يذلا مويلا اماقةليدح مونو ثوغال اه ا 2 مايأ ة ةعزرأ مهل ب رخل اهذه

 أه 2 وهو نان سمع موبو ةضيبلا منو قوح تاراق موب اهءأف ثوغلل 5-2 ينلا مايالا ةنالثلا امأو

 0 موف تماقأو موفلاحو بلكب تقحلف تبيهو ةحيبق ةعزه ةليدوع تمزهئاف توغل ناكو اهدشأو

 1م ءارخاق هف اكرتشاو 'يط ن* نالحر ا برحلا هذهيف ناحم.طلا 3 ا ةئدس نب رمش

 هلوق هغاب امل ةنراح نب سوأ نب ريحت

 قثاع ىل-ق تيقالام قايملو * قراوطلا مومطا ينتباو تقرأ

 قرايسس هتفداص قيرط لكي « اسما بخ مآل يب معلا

 قلاس كاطخلا ١ ةيكلو < 21 مالحأ و رمغ لئان مكل
 قراوسلا نيدعاسلابتمزر اذا # ةميظعل مكلثم عاد عدب مو

 ظ هقدعاو هتك ردفان نييئاطلا نم ريج اهعاتباف 1 ةقراس امتدسحاو عماوملا قر اولا

 ظ يريبزلا كا ,عنإ بعصم ينثدح لاق ينئادملا بوبأ 31 انثدح لاق عنب نسا نو

 0 أامالغ هل سن 0 ةليدح ونب مط لاش ب ”ىبط نم ٍنطبل ارواح يف ْدَْلا ناحمطلا 9 ناك لاق

 اماشه يعدي ناكو هليزت مهءاحو لبالا نم 0 هيد يدأ ّن> هو 01 ناحوطلا اأ اوةلعتف هلدقف

 ناديمطلا أ هل لاقف هلوق 6 / هنع عفديل

 لوشو ىرت اذام الا لودي * ادعاج مضلا عفدي ماشه 2

 نلذ رز هلا نا“ للدم © اغذأ ريسخلا كلا قش 2

 ليس ةادغلا نيقلا ىلا سلف * خماشا ريغ نيقلا نود كت

 قحسأ نع كلام نبهللا دمع نإ دمي ىنثدح لاق دعس يبا نب هللا دنع انسدح لاق ع ) قر ١

 كن ةاجلالا حامب 0 طيشن ريغ | را ارتاح هتدحوف نوما ىلع 3 تلخد لاق.
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 ّ ركب دعم نب سبق ينأ َّ * ةقانةلاعهل ممن وبلا» أرق املاف لحرلان عشك كل يهف هللاق لبالا ن

 تحري دتأ 4 لاقف كموقب يع هرم ل ينىخأ نا اذهايةل لاقف سقنب تمشإلا ةنايدكلا

 نوعأو كلذ ند أ انا م 9 هل لاقف ادئار ضافالاو هكدحتأو كرأ ملطا ييَح ل

 اطيو كمي نبا وه اذه نم كياع امو هل اولاقو اوءحرو اًؤافمث نوكسلا تحضوهنر يؤ ام ىلع

 1 0 ووكا هفام ار دلك وهناوا ت كم نوح راسو سيقراسو كلذب هل اف كراثب كل
 ةلتقم مهنم لتقف ليقع نب نم اعب عق 7 يتح راسف فرشلا كردادو سقلةدنكو نوكسلا هيف تعمتجا | يمس

 يدنكلا حدص نب ةمالس كلذ يف لاقو ةيسبق ذقنتساو ةمظع
 هيلس ,اسولك ت00 ك1 + قل انباج ذا انوءتستال
 ه6 يكنس انرأ يت> # 5 ىف نيم ”انب- نمت :

 0 نأ 0 جحذم مود ن 1 تضرععأو

 هلق ىييقلا ناحمطلا ابأ نا ىنغلب لاق ملم نب هللا دبعانثدح لاق بوبأ نب دم نب مهاربا انادح

 تلك اف ةساريدب تاز لاق ربدلا ةليل امو هل لق ريدلا ةل_ل لاق كبونذ قدام راع اًمساف ناكو

 (ىربخأ .معتفرصنامث اهاك تقرسو اهب تنيزو اهرخح نم هءتبرشو رب زا مح ؛ اشيل اهدعا

 آى ن> لاق هسا نع ء يناسشلا ورمح قوزع 0 آلا هللا دنع نب دم ينثدح لاق ىمحن |

 .: مهم 2 حر لعلر ف ةرازذ ينب 3 00 نم بريك ناطانلادناطو ةيانح ىنيقلا ناحمطلا

 مس ماقأف هسفنب هطلخو اّنب هيلع برضو دراخاو هاو خمش يفب دحأ مدس نب كلام هل لاه ظ

 ! بانج ةيد نع رصقت ىذب نا الول كالا لاف 052 لع انارتك برش دقو هلهأ ىلا امون قوشت

0 

 . هلاقام ىلع مدي ح.صأ املف تّئشام ددراو كّانج د دخف ىلدبأ هذه هل لاقف ىلها ىلا تدع :

 26 كلا ىلا هه يلع ن ا مو 0 ةقرافم 7

 لذر لك كرئاوي مهتقل © بكر لك يف اكلام حدماس ظ
 لزبو سدس ةلح ماظع * ضا_خع وا ةراكللاو انا اف

 يلعها تيسنو مكنم ينأك * يلايث مكبالك تفرع دقو
 لصاو عرف نهم تئشام اط # دانز خيش ىنب نم كب تك

 مهنع كسيحي هنا ترك ذو كلها ىلا تقتشا امنا ابح دادزا بييح كناف ايحرصص كلام لاقف لاق
 ْ مفةعسلاو بحرلا يف قاف لاح لك ىلع كل وهو تاذبام كل تلذيف ةيدوا لّمع نم هب لاطتام ْ

 3 نأ د هلثع را ةياورلا هذه يف (ورمع وبا لاف) مهراد ىفكله تح مهدنع امقم كزي

 0 ىيقلا ناحمطلا ابا تيناع لاق ينارعالا نبانع بلعت انثدحلاق دربملا رمص يودنلا رفم>

 ظ هنرطاخمو لاوهالا بوكر ىلع همول ترثك او اًئيبخ ايراخ اصل ناكو هسفنب هترطاخمو هتاراغ ىف

 اط لاقذ ههاذم يف هسفنب

 فل 1فضغاوشورحا ليجارا # هباب سر ناعر يف تنك ول

 فناغ يرخلا ضاعت نجاه قيم تنك كح قتمألا اذا



 ل 0

) 0 

 هنقان عزملا» اظن يت> لب الا 2 3 مهوخوو 0 ْط 5-0-1 1

 اهريغل ىناثلا لق كاناو اطلمر 1 ل زيعملاز ارو ل فدو ليه 20 - ١ رعل ءان :خلا

 مد ينيقلا ناحمطلا يأ رابخأ لج

 0 دقو هعاضق نم هللا عيش نب رمح نب نيقلا ىنن. دحا قرشاا نب ةلظئح ةمسأ ناحيمطلا ونا

 ًاسراف ارعاش ناحيمظلا ورا كو مم اردجش ادن ف فاشل وك عضاوم ةدع يف سسنلا اذه

 اراك لك ذب ام امههف نيدلا ثيب> ناكف مالسالاو ةيلهاا د 0 نيمرضغانموهو اكولعص ايراخ

 ىنانع يثانراا نع يدسالا نسطلاوبا كلذب انريخا هلا ًاعدنو ةيلهاحلا يف ب -اطملا دبع نب ريبزال

 ا/ موثلك نب ةيسق جرخ لاق هب هنانع يلكلا نبا 0 ام ةيلهاهطلا كردادق 3 ىلع لدب امو ةديمع'

 | صاع ينيب ر مث ضعرا اهضعب ضرءبالفةياهاملا يف جحب تدرعأا تراكو جملا ديرب اكلم ناكو يتوكسلا

 نيئس ثالاث هف كك دقلا يف هوقلإو هعم ناك امو هلام اوذ>او هورساف هيلع اووف ليقع نبا

 ا :نينذآتا | اه لاق ذإ مهنم زو تبب يف دربلا يدش مو. يف وه انيبف هتراطتسا نمل نا ملا عاشو

 كرتي مل ةربح هل ةبح هيلع تناكو من هل تلاقف رقلا برضا دقف الع قرشتاف ةكألا يآ 3

 ' هاشغلو نعلا وح هريصد ترضت لأ 3 0 قع ةدودقو هلالغأ 8 يثمتف اهريغ هيلع

 كلذكوهانين فادح مناع ل جرف ءامسلا نأ اس مهالا لاقو ءامسلا ىلا هفرط عفر من 0

 كتحاحام هل لاق هيلع تفقو اماف يك ارنا ليفاف ليسا نا هلا ناعات رد ا هل ضرع ذا |

 وبأ هللاقف اكاب مسا يف لا ناح.طلا وبأ لاق تنأ نمو لاقنِلا ديرأ لاق ديرت نبأ لاق اذهإ
 هاا لق كال ريف ل ١ تاو را نا اوني ان كيلع يرأ:قافاتنا ند ناحل

 أ يرتام يب اومنصف ى 1 ىه لع نثوق جحلابيززانكو ادك ماع تل رب دوكتلا ءاع
 ينجو 000 ارح ةقانةناميف كل له ةيسنق هل كاقف ناح هئاعأأ 5 0 هلالغأ 5 كففكو

 يتح هلحر نع هلعفرف كلحر نعىلعفرا لاقمن لاق نيكس كءءاهل لاق مث خان فرعأف لاق كلذ ىلا
 نءلا لها ريغ هب بتكي سيلو دنسملاب ةيسيق اءاع بتكف هرخؤم ةيشخ تدب

 0 كالا تراس ثمح .# انج كواملا 2

 لاقت اياورلاو هنع اوردصاو *« الاوع سيملاب نيعلا اودو 1

 لالغالا يدحت قو ىتارذا ا ع كانو: نس
 لالتحاو عطعضت ينارب دق # 0 اكل شح نأ

 ٠ لابرسلاو حال_ىلا ىلع فنك عكا مدقأ دقلف
 2 يموق اذه 0 هل لاقمأ ها ا ناحسقاملا يبأ ىلا عف هدب نأ 0 ىلا رغشلا تحمر نتكو

 0 يدأو هل درو اع لغاشتف توم رضد ينأ َج> ةتقان هب 0 م قانا ةنام كين وطعيس

 مآ 5ك ذفا نكمو ةيسق نك ادعي نغلا زا نم ةوسن 2 ” هحناوح ن م غرف ىتح ةيسق

 ةنام ىل لمح دقوا سلق ىلعكلدأ ى دا اذهابدل لاَقذ هم و هبال اردو موثلك نب نؤحلا هاخأ أف
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 هرمض | ناكدق ي وه ين» كاذو

 م ىاللا لاحو انارادقو

 و ا ٍُج معا مايا

 * ةساش ديلا ىف يرسسا ادع خيصت

 هعاوق نع لع ىل>ر ناك

 ةيراسءاز ولا ن ههءلع ت>اه

 كنا ةاطرا ىلإ الاف
 * هب ذاذرلا لود نمه.ةطع لا

 . هتنحد هنع كل ٌّظ اذإ 0

 را نادك 3

 مف لوش امترصتخا ةليوط ضو

 ل تغدو تن هللا ند

 نمو ليزا يط»ي نم هللا دعبنال
 افرتع٠ فورعملاا هيقالت نمو

 هلماناى دال ضفمهتقالا

 هتيطع تءاح اذإ ًاولفع ع 2

 - ليعلم ةرعالا نيل ءالؤا
 هعل اءصم اوقا فاك اذإ د

 اورحضواماوقالاس كت اذإ رحب

 0 خذ ]| ]ذ]|1 | 1 1 1 1 1 1 1 12 2 0 20 ز2ةز 1 ز ز ز لا هحدع نيحاعدخ حدملا_حالا

 7 0113777379511: كلا 12 "نك ةقاتن771271531927 -- تل 0 271101

 ينرصنمو يدو هنافارإ يفإ

 ادشالو صم ن مد ادزااقو 5 د

 ا نامدإةعوب يم ل #

 ادبأ هب 0 ىذلاك لؤن 4

 ادلولا ما 1 ملدق اع سم سع نع د

 0 اهعامشم 2 2 ءاقلعدت

 ادجو ايواط يسمن انسغليزت #
 ادضن افد صان وح لمح ءافطو د

 أديتلاامبرت امنه لاه ءاحق

 أدرف هبراذ يادليب ا

 أدر طاف ليالا هنع ح.صلا فدك و'#

 ادنس يحذلا ر> يف باَّحا ماك د

 أدعب هريغ نكلو امد 7 4#

 !رإدامويدك اام. ف اءلطاوحم «
 أدل 2 ومذملاافص ردا اذإ *

 ادغكاذ كعنعالم ويلا كطعي نإ *

 ادهز مالو 0 طلاختب الو <

 ادقتنمو اريئخ هعس 3 و 0

 ادعص !منودنماوملظي م واوفال

 انا هل ةاسلتسلا طلو

# 

 د

 اكعر اعاد هءدب - ريخ ترقالا *

+« 

 ادهش ل تاع لآ هييع طظفاحو 0

 تسل ص
 دصل ودب لئتاخ ياك د قل نهدلا ت 9 اماح يف

 دش ينأ 5 ثيل * يف 0 0

 ديص عادذ دارا نم لكل لاشو يرب اليتح ىنحو درصال رثقتي يذلا لتاخلا رفاولا ن نه هضورع |

 ديصللةلامح بهن يذلا ين علا هناف لب 0 اور نمو هرهظي 1 ها يا هلّح ناسأإ 1 :

 نب رك دو يلو !اب يلا اغلا ليقثلا فق 3-1 وهويروذام 00 ال ءانغلاو ىبقلا نادوطلا ا هشأ

 ل لأ عام كب جاحسمال لا 1 نأ تايد ٍْ

 هلوق هل هنإ هق تع ل ه روش ند

 4 ف ينغإ امم نادعمطلا يف ف لاق ام ىلعكلذ ناك ناف يب
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 مكافتم 8 1 كناتو © مهؤش ك مك اع وقأ 00 ذا

 انقئلادي دابر ايفكوضعأ * كلام ءانفاو عوبري لآ ىرا
 ابرمشم كل عدن مل ىح كتاط * تكردأفماجالاساف اومفر مه
 م ترس نأ الإ رمْعلا نك د اهق وذ سيل يتااباوداع تدعناف

 ايغزأ ناك امكن نمت غتناو #* أدعاق ةيكمكلا ىردب حبصتو

 هنو ردم ةطشم ةيكمكلاو ءاسنلا لعءشإ م ىردملا 0 يرد

 ايجمتف هاوس انيطعان<لهو * مطىنذلاءاوس انيف اولأسلهف
 نب نامعن: كيه س هللا كنع ويت دعتساف لاق دوحأ وهو * مهةح ريغ ةلصخح و لوف # يوريو

 يت> ايراوتم لزي ملو هس م بروف هس ىدحمو هيرضيل هياطق مهانإ هلا يف عارك نب ديو ىلع نافع

 عار ديوس لاف دواعي ال نأ ىلع هنم اف هيف ماك

 فوع نب عيرق ينب 0 يب 0 2 0 0 لاق ةيوارلا دا

 نب ةقانلا فنأ نب ىأل نب سامش نب صاع نإ ضيغب هلزءاف ميا 2

 اعزفه لازب ال عارك نبا ىلإ * ىرت الا ىلإ يقوعلا ةنبا لوقت

 اءرفملا ديصقلا تزهجف ىلع * ملاظراج نأ ريغ مرج ريغ لع
 امحشتب نأ م نإ 5 رفاشإ #2 ميم اما ماوقالا 3 دقو

 اعزت شحولا ن ءانرش اميدامل # اهنأك يفاوقلاباوبإ تيب #

 اممعأف كي علا 1 ريجع رس نول #7 أم دعا ا يد اه ٌولاك ا

 أعإ صو ايد أقيص اهيعرو #3 اهدر ناهع نباف وخ ىنمش>ف

 اعدصتا امدلا يدرت ول ذفاوت # تضم دقو مامالا ناهع نإ يناهع

 عدو نأ نود 1 مظع الو *# هةبمظما 03 نكي ام قرا 2

 قم 0 7 2 0 #2 لاط 3 هللا *هااره احأ

2 

 و دأب يفوهو مه ينأو عدو ء ايخا يح موف |« امم لزب ّ ءانككو هلع وو هاعز أو عيرق

 ع هي ةئام>ال ةديصقلا هذه يورب ا دامح لاق هلوق هدشناف هحدم دقو

 عاركنب ديوسل ىمو
 اديضاالو انه اباد و 0 نقراو اخ ذإ روزال تعترا

 ادج الا اهاح ر ىتات سذعلارب تح # هي يطعملا 0 تدسإ اس هيودو

 ىدع نب ميطا ن نعفربأ
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 نط تف د 1ر1 (لئاوك < ءذه رش نم تلفأ نازااسأ
 ًاماح سانلا الب امف متاح الو © اهلثم ةمام نبا ىطعاام ملاسا

 : كلذ نع هبيحي عارك نب ديوس لاقف

 مثال مالا نم ينأت امل يناف « امال تنك نإ هللا دبع نعاشا
 ملا كليلو روفوم كضيعو © ةهافس باررلا ءانفا. ضحي

 مراك الا ةارملا قحال ربصتو * اهروديسلا كرد ناي“ لهو

 مغار كناراولا تيطعاو * اهيكح ةئهط عن مل كتنأر
 مثار كناق رب ناكلو *« ًامئاطحصتلا لبق ه2 الو سعات أو

 ديلا 8 نيب ناك لاق هن ا انرههنم 2 ينادشلا را ةباور قرا اذه تدحوو

 أ يعرف جاح زلات اذاط لاش نامصلاب ءارب> ىلع مار ةائم دبع نب يدع ىنب نيبو ةيض نم كلام نأ

 ثك ف يودعلا رخص نب جدم هل لاقي مهمالحرديسلا وب تمروتاق مدش ين رداةفمح ل ورم

 اقاثو هودشف هوذخاف رب ىلا مءءالوهو دي لاين ' ىلع للعم هل لاَ ىدع ىنب نملحر رش + ام

 ناف كلفت مهدهروأ ودل نالف نب اللا 1 يتلا ريك ون ةمصع مهل ي مو مهم تافاف

 ّ نب م 3 1 ىلع م ااا ةيد تا تع ملذإو لحرب لح رزاك زلم تف

 مدح اواو وم يل ميلع ءاطنا ل سلا يب ها عدت 9 ينب نم ميش ىنب يأ ىريخ

 ركب نبةانمدبع ينب ند همأ أ تناكو يعأ 1 لاق ِ هدب مْ هءاع ضوقف هولتهيو اماس هنم --

 لمجف ًادبأ امليقن الةللاوف ةيدلا امألجرلا اذه عنم 0 :>ال اولاق ديسلاينب نإ مت ةانم ددع هتمئف
 اولتقف دم تام 0 وب لح الا كلذ لق ناك اماف هم هوليقف الاس سمملا عفدهيف خ آطدمتع من الحأ مط

 نافيطلا نياوهو مرادنب هللا دع يغب رح ةمقلع ندلاخ كلذ يف لاف 0 هب

 00 ةاوغلا ديسلا ينب 5 + مدع كه كتماق ماسأ

 الاس عجرت من تايد 8-2 ا اا 0 قولاسأ

 امراصةديدطاكوقصمكمقل, © لستم رئاث نكل و تب د

 اعام سانلا الب مف متاح الو « اهلثم ةمام نب يلمعأ ام ماسأ

 اناح تنك انإ ارارق لئاوث © هده رش ند تافأ ن | ماسأ
 الان هلا تاسال تلذو © تعب رأف اي ايدع ميتملسأ دقو

 ورم 01 اهفدازو مالس نبا اعد ولا تاسالاب عا رك نبديوس هباحاف

 عراد أو 1 0-5 دقف * مراد ةكاونامأيلإ متوعد

 مئامغلا كتمرخ امل تقباطف * ا وبلاتاذكتنكو

 محاو موقلاىتتلم يف عبذ هب ه1 اكاد تلم لو و

 معاشقلار ولادك تراساامو *« هر الا" لوتقملا كردي مو
 ملاس رج ىذلا ائلاوم كافك * امتافدعدب ال فوع نبا كيلع



 ةارلاذو 6 0 000 2 عا 5 5 0 ناك لاق ةفلخ 1 نرخأ اف

 (طكا

 ينادح :  ملسو هيلع هللا ىلد يف هيلا ريل ناشع دج“ نع يب نب دمج

 0 ناقش يئاوللا قراط تا

 ا دحأ موي شيرق كر شمل ةبتع تنب دنه تلاقو لاق ءاسنلا نم 0 1 ل مط
 : فراغا لع قع *- قرا تاي ْث

 ْ قرافملا ىف كسملاو: # قداح قارا
 قراش اوريدن 1 #* قناع اول. نا

 د قماو ريغ قار 5 د3

 نإ ى نإ 1 تيدا لق يريدوا كلما دبع دهم ينثدح لاق ريبز را انثدح لاق يرحل ) ينربخأ (

 : | 5 عنقتم انأو معو هيلع هللا ىلد هللا لوتسَو لدعم ف يعازألا نا كاعد لا 3 رو ةليا

 3 ' تفتلاف محتلا لق 1 8 هو ل لاق * 5 تاك نحب * را 26 ديه 0 0 كادعضلا

 0 لاف 2 3 َء 5 57 بقاثلا ّ
| 
1 0 1 
 ظ
ْ 

 اقربمأ نيربيوحن نمىرأ ارانأ * ارظناف ةلاطع يف اموق يللخ
 اقرط الو اللق ال.ءام ردانت * ةرخمشم ّق وهن اقرب كي ناف

 اقفص اهقفصتو اهفت ححرلا نم * ىتتاع را' يهف ارا' كت ناو

 اةنعاردو اهاهزن يوريو

 ْ : اقنومطنوكتنأر ةةبؤال ©: ةعامط اتدقوا ىلع مآل

 | هريغ رك ذو يملا ىح نع ىلعولا لوأ نش مفسر رع ندا ءانغلاو عارك نب ديوسل رعشلا |

 جحيم نال هنا

 0-١ ةيسلو عارك نإ كد وس ا 5-0

 : قا هل ا نيد 02

 يف نم الحر برض ىدغ يف ٠ ضدل ناكو لاَ بانرلا مه مو يدعو ةيضو لكعو م : مدقتلاو

 مينو نأ ل1 قد اوء.تحاق قدزرفذ !١لاوخا مهو لرش 3 موت م5 سأأ ينإ ن* مث ةيذ

 ةمقاع نب دلاخ لاقف بورما عنضإ ان اًوراظتل ةنهز هدي" ىطعاف اقع ى نه لحر ءاحف رش

 مراد نب هللا دنع َْى تمل نافضلا نا

 امئاشالا ةاوغلادبسلا ىبتيبأ ف امان كل اخأ ال ينا مانت ظ

 ( رشعيداع يناغالا ع
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 لاملو ص اعنبا نم دو>اوةشئاع نه انيف عوطاو ةدعاط نه يهداوربب زأأ نم عجشا تنال نينمؤملا

 مث ةرمسح مهلع نوكت مث منو قفنيسف نعو لج هللا لاقاك ناوكتتلو ةينه نب يس لأم. نم مك[ هللا

 لاَقف مهم ردعالحرلا ماقمت هل وقب هنع هللا يضر بلاط يب |نب ىلع رسف نوياغي

 هوجو كنك هدحاطو * ت1 اف ريب , زلأ امأ

 هحيادمتلاو بؤاثتلا ديدش © لاتقلا دنع ةينم نب ىلعيو

 هدكام تم « سانا يف ش ءءاءعو » طظءاو 1 كك شئاعو

 هديح دم كانا اهناذإ 9 رومالا ' ناق_ نع 0 الف

 هحيفنالاب نيا حاصي مك # انبالا يمالا حضي امو

 عج رف مالاسلاهياع ىلعهدشانف ريبزلا امافلاق كيف هللا كراب لاقوهلاعدو هلوقب مالسأاهيلع ىلعرسف لاق

 نملج رهءامرف فرسهنز! رهذغءارقلانمناكو هقدصناكو د امأو م 9 وس هلق

 ا 1 دع فرط هلك ذاوكلو رك ملسوهياعللا ىلد يبنلا نعءاورا امأف هلتقف مه هءركسع

 راند نب ور< نع ةطنعنب نامفسانمد> لاق يكد داع .ءنب د ينأدح 0 دما نبدمحأ 0 (

 رماملا ىلع 0 سود راع هللا ىلد يدنا : | عمسأ 53 نعةينمنب ىلع نبزاوفص نع حابر ينأنبا٠ اطعن

 ادع زعم تويستتا ارم :ك انيدح لو الع لس هلع لس يور دقو كب رانياع ضقبا 0

 نأ د# ان”ثدح لاق خيش يب 5 انثدح لاق رامع نءا هللا د .ءنبدخأ مرر هنعهباورفرعتا

 لما ةعقو يف ةرصبلا لع > نيح ماوعلا نيريبزلا ةينمنب يلم. ضرقا لاقت فخ يبأنع . مكحلا

 ةرس<لاىلااو راصاملولاقاهايأ هضقيلو ع :قهاأ نال كلذدع رييزاانبا اهاضةفرانيد تف !|نيعرا

 كلذ يف مه عاش لاقو اموباذهنباو اموب اذه نا ىلهين 01 ىلعاقما#ؤلصلاي رببزااو هيل عراد

 اهاخيش كالا ىلع حشو * اياص ذانامالقلا ىرام

 اهالوم عزا يذب اذهو « ريبزاانباو ةحاطو ىلامو

 امالد ةينم نب ىلشو © أءمسعم وب |اامهءاف -

 ديل |دنعو دج نعىحب نب دم ينبدح لاق راكب ن ريب زااانث دح لاق ءالملا يفأ ن يم رأا ( قي 1

- 

 مك : يغب ند د .ودعلا يف ْ .وهوَئَحح ةهءسالوي ي دج ربع تءوءسو سدش أي : ابأيف 0 3 نىلع ناك لاق

 ن٠ يو رافغيفب يف فاح مهاو بنيز | ما لاش ا كلام يفب نهةأص صا جوزي ةلظن- يفب نم |

 نلقي يتاللا قراط تان ظ

 قرافلا ىلع يثمن # قراط تان قل

 أهرب لاَقف ةماهس تدقوتت ٌْ

 ادم اوضفأ نيحو * اويجتاسا 0 ظ
 ريب زلا لاق # بنيز تنام نهامح 0 نم * بك وكلا هاقسال دارتسملاو # بيلعوح ام نيقسرال |

 سيف يامل لوي ع ناكوز و... همساو لاقةشم نإ ىلع نب سيف ىال بعص يم اهن 0

 لاقريب زلاانثدح لاو 1 ير * بءاعو بدنغ نيةسرال *# تايبإلا يف لاقو ىلع نإ نوع.» :



 (أ1ازذ)

 ةلاسرينع دوراحلا ابا غلب ودغبوأ كاقايل يشاملا م هك

 امدعل كمرص لابام ان ريف

# 

*# 

 درو ةدياوذ تلق يت> ترك #* هتان نيح ىنرساريختلن نإ

0 

0 

 كا قاخ نم ترغامو تضر

 ودعتال كنا ريغ يل هلثك

 ودرس هلوأ با.سأ تاعهدح دقو

 هتود كت ودو هانيع كائيمف

 انا مرمصال تعم زادُق تنك ناف

 دقفلادعبالاب تاقىنع ضيمعاو * هلصو ثر يحاصاماذا يناف

 نوناكو سمحهلو نيتسو عستةنس فراحلا نوعاطلا يف ينئادملا هرك ذ امف دوسالا يبا ةافو تناكو

 يف هل عمسل ىل امال باوصلاب نيلوقلا هيشا وهو كلذ لق تام هنا لق دقو ( ينئادملا لاق ) هئس

 فرا+ !نوءاطلا كردالههيف كشلاو هئيعب لوقلااذه لثم رك ذو كذب راما راو دوعسم ُهْنَدق

 نيعم نب ىحو ”ينئادملا نع ريهزنب دما نع يلعن نسما هب ينريخا نيعم نب ىحي نع الوا

 هس وص
 لقد لكشلا يل « لج رلا اجا كرومل
 لدتعتف .ءهروزت * مايئيز لاَ رحل

 لبسلا ممم ده 6 « اكر اوه فر ىف
 لسرلااننب يرحم ك * اذبو اياد كالذف

 | هيفو يلع. سولا ىرخم يف ةبامسلاب لوا ىلمتث فريق دبع ءانغلاو ةيثه نب ىلع نإ سيف ' ىلال ر مدع

 رصنيلاب لمر فيفخ ةاي+ و يطع ولاب كمر جحر نبال

 كلذ و 3 هم اةيثمو ةيئم َ هيلع ن حب سيفن يفا مسأ ل ليقو هيل“ نإ ىلع لب يد ل ي- ةوسإ

 نب نو هم هسا كوشي يدح ناكو ريد زر 3 لاق دبجلا دمع نب يد نإ ورم 6 3 ريب زلا

 نب مثج ن ماع , ةدع نب ةمأ ساو ناوزم و -ء تخأ ناووع ثني هم ةمأو كل

 ةباسنلا لحم ينأ طخم كلذ تدجو م نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب كلام نب ديز نب ركب

 نب يدع نب لسح نب لؤدلا نب مك تنب ة يكف يهو ةيودعلا ينب كلام ن نب ديز ينل لاغيو لاق

 ىلع ناكو ةيودعلا ينب نوعدي مهف 0 ايدصو اديز ةلظنح نب كلام ثدلو مع نب ةائم دبع

 مسوديلع هللا يلد يب لا كردا دقو ةيسائمو رهص مهمدبو هندبو مطاديدعو ةيما ينل افيلح ةيئم نبا

 ك 00 ما ىلع لما موب ةشئاع عمناكو هدعإ رمعو هلع يورو 0 اًديدح هنم مح

 2 ا نع ينئادملا انيدحم لاق تر 1 نب دحا اسدح لاق يا يي || هيلع بلاط ينأ

 تدم هنع هللا ىذر بلاط يب أ نب ىلع لاق لاق دوسالا يأ نع دبع نب نورا دك 52

 ةضايلا يبق اهو ريب زا سانلا عجشأب ؛و ةحاط سانلا يهدأيو ةشئاع سانا قسانلا عوطأب تلو

 ريمأاي هللاو لاقذ راصنالا ن٠ لجر هيلا ماقف صاع نب هللا دنع شيرق دوحأبو ةينم نب ىلع الام

 2 22222233222 2 2 ري 2222222 ا يبيييييييييي5ي2ي25752ي77555ي 5 2ئشلشلسللسلُلُلسشسلسلسلسللسل 2 ئ5ئ5ئ525522222 2 بل

 0 2201111111 01 ز ز 0 ز ز 0 ز ز
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٠ | 
 ْ باس 4 يدهاف م يلا جاتءادق هنا ردبملا 0 هقارف عاطةسال لول بر دونما وبا هل لاو

 ل
 ٍة هيد دع دوسالا وبا لاذ ا

 نإ ردايو ليز حلا كءطمع كال خا ل 00 0 و كاسك د

 رغاو ضرعلاو كاطعا نه كدمحب © دماج تنك نا نمانلا قحآ ناو

 يفو هنإ ىدوت دوسالا 2 تاليح نا نع هللا ديع ةهمغ نع يديزملا سايعلا نب ل ىندشنأ ا

 ءانع تاسبالا هذه

٠9 

 تس وص
 اك تصمد عيطتستال * ةروهشم ةلاسر ناسرتال

  0 5اهكامش 6 نمةماركلابحأو د همم دل كرم

 + هك انا يذلا نهد نظفحمو د اهنادح ةءك نيدمال

 ةاورلا ضعب ن نب يدفلا نع ىزورملا دمح 2 لاقنايز رملا نب فا نب 5 (ينريخأ)

 لوي ًاعئاف هرذع لةب ل هناكف 582 يرجح 'يذ ف 0 لأ دنع 5 ,دلا دوسالا انأ نأ

 رادع عا ةادغلا لم راق ددحا كاو مر < يننأ نب *

 رايكلا تاك طا ع وفعل 0 1 الو توفس 3 ف يع فاءاق

 مشاه 00 نعتوفعو كرذع تلق دّتذ كلوق اذه ناك اذإ امأ لاقو دايز م٠ ف ظ 5

 ريشنس اول رنعدوسالاوبأ 0 2 0 ىدرعام نع يعمصالا ي كنا نءرلادبع ى 0: كل لاق

 )لك نإورهت !يطغأتا س 2 ىبعلا ندع هام 0 وا لاو ةيالو ىلوي نأيف ظ 5

 ءاسيلةقان لاقي و لاق د ىسه يدساوفا تت ايل ا + 2 ف لاق و 1 سهالا ىعمصالا لاق ا

 رو 2 ُُق ا 5 عاجشلا كنا 1-0 رس و لاق كرمملا ند 0 1 اذإ

 20 ,اعنب نسا ان”دح لاق يف ريصلان ار عن د#ن دها ( نرخ * ىخعس هنايوح ن : دل #

 نع يسودس لاجرؤم ن ا ء ل وبأ انثدح لاق ىف 5 مثيولا نب دروع نإ يا ينأدح لاق فيدل

 دوسالاوب| يصوأ كِل ةنامر ل ختان م 0 لاق راسن سم نإ هللا ديعنب درسا دع ن

 دوسالاوب ألاقف ا يف علصا مل مث اهءاضق هل نمضف هل ةجا سماع نب هللا درعل ايئاك 0

 فق رالو لع دسك درع ف < ىحاح نما تو ادقايرفمل ظ
 فسىعا.ءرملادب يلداام ري نمو # هئبو ىنب ناك ام افراعالو |

 فريح ةقح يا نم رح لوب * يتافف هلم تاما ناكبامو ظ

 0 ييادح لاق مئاع يتب ىلوم مساقلا نب دمع ينتدح لاق ىعازملا دم نب مشاه ( قربخا ) ظ
 ليدلادوسالاينا ءاساج نمو كونا ندئيبلا تح نب رك قدح لاق' نم 510 ديعس ي راصنالا | ٍِ

 هيداهيناكف 9 ,دلادوسالا ينال اقر د نول معاك لني نذون ند دمللاتب ملاس دورالاوبا ناك لاق | ظ

 دوسالاوب| هيف لاقف امهسبام ريغت مث رعشلا | ْ

| 



 )/ا١1ا(

 ظ 0 نأ ةملعإ هنلا هيي د لوسرو 0 لدا ىلا اوبرهو كالذب ل اورومظي و ةيناهعلا يأر

 ! 0 وب لاَقف 4. مو هدعلو ةرصبلاب هل ةعسأا ل 9 هوعذدبو حلصلا 3 هلشا 3 دق مالسلا هب هيلع

 انيتماشلا نويع تر الف * برد نبةيواعم غلبأ الأ #*#

 انيممحأ ارط سابا رو د أن ومّمدعف مايصلا روش يفأ

 انس 2317 قم و اهسخو * اياطملابكر نه ريخ ملتق
 انيئملاو قاتلا أرق نهو * اهاذ > نم ولاعنلا سدل نهو

 انيرظانلا قار ردبلا ترأر .* نيسح ىنأ هحوتابقتسا اذا
 اند و اسد اهريخ كلن * تاح فسح شررق تملعدقل

 ظ 1 ناك لاق ةديع نأ نع يدع نب م ملا 2 ء يشايرلا 2 لا ئدسالا ن ل وأ ف

 الو ةراحج ف قررا باطل 0 اضرأ عجتايال ةرصصبلاب هي ا لزنم ه مز 00 ولا يبأ نب بر 5-3

 هل لاقف ىنأتسأ ف فزر يل ناك نا برد وأ لاق كلذ لغو هساعف اهريغ

 ءالدلا ِف كواد ق ه 0 3 ينعلا ةشدعملا باط امو

 0 1 ءاقو ةأمحب كعم د 0 و اموب امنع ريق

 تعاتباق ٍِض هل كاش رجحات ديع ط ناكو ة فم اخ لاق ةالوم دوسالا ينأل 6 ين ادملا لاقو)

 مالا دودو 4 دحنو لل لك لع هر 1 تاكف اديز 2 0 تءادعف اهانا 6 2 هل:

 هفيطل تضرم دقو دوسالا ا هنف لاق راهعيض ىلع هتامحو اهدلوب

 ُ 500 هلل تكيف اذ * .ىراتملا كله كلاهديزو

 مانديز كلل ب اهدجب . :ىلاق : + يضأا -تناود لايق ةتئن

 مم ىوح امل اهيحاصو #* هيف ديزتو هعاتم مرت

 مغت الف تبرق نأ يصقتو * ارضو ارش اهدعب ىتاتس

 مذ كيلاح :ىحتنيو ك1 دع لك ةمالملاب ىتاتو

 0 لاطواهسيض نم ءالوتر ناكانع [ذيز درطف دوشالا وب أ اهترؤو كلت اهلك نم ةقلل تتاق
 ١ اضر أ( ”ادملالاقو) هدعوتو هيفلاق مك ةرمصلاب اناهم اعئاض كلذ دعب ناكف همجرافإ هلام" ن م هباخاع

 ظ وبا اهاعدف .اهودن لماعتو بارطتلاو حاكسال هنم لعر تاعدف ةمدخال ةمأ دوسالا وبا يرتشا

 ْ مف لاقو كتمدخ ىلع ىلقأف حاكسشلل كرتشأ مو ةمدخلاو لمعلا 00 اط لاقف دوسالا

 ىلذسو انلو> لمشتلا ىعدف * ايصال كديرا ال يفا حالصا

 لجرملا لغو انتبْرَق لمحو د راو نيحعال كدر يفإ

 لا ةيهأ 0 يذشن #4 ادغوا كلها فيض حو رئاذاو

 نب رذنملا ناك لاق شايع نبا نع. ةناشع وبا انثدح لاق يعاجشلا سيطلا نب نسحلا (انربخا )

 ظ دقن ادرك داو 41 ناكو هثيدحو هتسلاع هحمت ىليدلا دوسالا يال اقيدص يديعلا دورالا

 ظ ةعطقملاو ذه سيل تنمدا دقل رذنملا هللاةفاهسا رثكي دورب نم ةعطقم دوسالا ينال تناكو هيحاص



 (اا5)

 تددو ىلامح تن اه قونح »* ىلبلاو بيشلا ىلع ينماه رغدقو

 نسب نسح لاقي ام عامالا نم وهو نحو نجح لاقي
 ا 2 تماعام 000 ولو د ان رم اءدب يف تلقادق ىل مذالو

 تنجم انيلع اينذ- دحصتمل اذا © اماني .اهناراح ىلا كنت
 ىلا اهم تدمبأ ةلزنع #  ةوفجتفحاذا ينأ يماعت ملأ
 تي يهاذا ننحاملو تا *َ قاياح ىلع تفس اذا ىناو

 ىسن وم م رسصلاف دا كننمناكناو 3 سك اذه صعب الاهم مطافا

 ساحتملا كدو ُّق هب ىول:و #2 اب ناك يذلا ىيقلا يهقن ناف

 سدكملا داغتلاب . داعبلا لسالا «- رجحت يم ةلز ردي“ الق” ىئاق
 سدح هيلع ل 5 ناك نأ 3 حدانم اهف ضرالا نأ 1

 ا دوسالا بال ترك ذف حابصلا أ ينكيو عفانهل لاق يلوميلؤدلادوسالا ينال ناك (ينئادملا لاقو) ظ

 ٍ لاقذدوسالا يبال ردغوهسفنا اهارتشاف هلاهيرتشي اعفان لسراف هتاف املا رظنف بك رف عابت ةيراج |
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 ْ كندا

 اهقيطي نماطرظناو امفانعدف © الماح ةنامالل يغبت تنكاذا

 اهقيدص اهيوتحي ءوس سفن هل # هلاو .بوذك بح قفلا ناف

 اهش رق لشي وأ اميمح لغق # ةنامان هدد و اءون لخي 0

 امةو رب بالكلا نايس لك 150 © ناتج لاح رلا ونا هنا لع

 يبا نع ينئادملا دم نب .ىلع انثد> لاق هيش نب رمع انثدح لاق يلاهملا رمصن نب بيبح ( يئربخا) |

 0 1 مالسلا هيلع بلاط ينأ نب ىلع نيئمؤملا ريمأ ين قيردلا دوسالا ابأ يتا لاق ىلذطا ركب
 الجر ناو هتبطخ يف لاقف مالسلا هيلع ايلع مط ينحأو نانلا بط ريالا ىلع ماقف مالسلا هيلع

 نم

 ل

 اهحورو هلتقعو هب مرك او ليتق نم وه هلل انث هلتقف ردقلا ةليل ةفداصم ابق. يحرب ةليل يف هدحملا
 جراخوهو هلدع سم ف هاودمو 4هيدعو هللأ 2 ايلع نينم'وملا ريم !لاتغأ هاد 01- هقراملا هللا ا ا

 هضرأ يف هللا رو ةنم ًاذطأ دي ناسحالاو ناعالاو ىتلاو ريأاب ل هللا ل تح رع كر ند

 هللا دنعونومجار هيلا اناو هلل اناف هلثم داشيال ىلاعت هللا ناكرأ نم انكر مدهو ادبأ هدعب نيبال
 5 . 3 0 كَ -
 03 3 امح ثعدس موبو نتف مولو دلو مول هللا ههحرو مالسلا هيلعو نيئم وما ريمأب اندمصم بسد ا

 يسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نا 9 هدلعل ةماهالاب ىدوا دقو لاق ع هعالضا كما يح

 عمج و رشا ام هب دسإو ضو ام هب هللا ري نأ و>رال يناو هيدهو هقاخ يف هيدشو هليلسو هنباو



)١١١ 

 0 ص ىلوق رو < نيحالو يحصل دا ناو
 انك ايارمامدق تاضلاو رد ارأا نكي راع هلك 3

 |[ تاكو هد وملا هل روظيو هثداحيف رم مو كلا يقلي ةعصعص نب ةيواعم ناك موئاك نبدلاخ لاقو

 0 دوسألا 5 هيف لاةف كلذ دواعي مث لعشب مهنا 0 وأ اه دف هل اهركذيف صراوو هنع هغان 7 :

 ْ رحافو رب نامدحلاام كانك # هتناظ وأ غار دق بيحاص ىلو

 رباخ وهو 5 قا 3 ينال #3 هلونأ ادعو عدم وجا يناو

 رشارعدلا هلع مومسم 0 * ةوالح هلع لوسعم ناناسل

 ْ رحازو مال_,ال هان ءرمالو # ندحيصت هياع لخما مو تاقف

 ْ اجا يارلا تاواص يلاإدلا

 1 لئاق لاق نا ءادرأ عاش كف

 د

 5 هب رست لوق بفقاوع 95

0 

 رقاح وهو اهابق ىذري ناك ١ * هتكحرتف ةفطع هلع تفطع

 د

 د

 د

 سعاش كنا لولا ضارتعا ينهل

 رضاحمو ير باونا لوقالو

 رفاسملا لكملا ليللا فصتشا اذا
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 ا<ور له ءاذ> ةيفاش

 نبع 0 هموت ند مع يزعل

 هناك اهف داع- اهاضقام اذا

 صاع 0 هللأ كيسع ناك لاق ىنعلا نع يرمعلا 2 لاق قار لا 31 لاق 00 ( قربخا ( |

 3 وبا هيف لاقف عيشتلا نم هي نكال جرت دولا نأ

 كاعُتلا هيلع تاا دوق دولا نه #* صاع نا نيبو ىسبام رب ر ملأ

 بئاجت هيف يهدلاو نكي مل ناك # هيو ينيب دولا قاب حبصاو

 بلاقيام هقالخأ ن. كل ادب * اهركم الا كيبحي مل ٠ رم اذا

 ١ لاق حاطنلا نب 1 2 ل ََن هللا دع ع لاق نايزرملا ف 0 1 قر

 ل رت ةأرما ىلؤدلا دوسالا ينالا 2506 لاق نليفلا“ * لجر نع ا رخلا رك ذ

 ا تناكف ةيريشقلا ان ءاسدلا سل مان اهلا هقم طذ مع 0 صو 0 مقلا ديع نم ةأرماو

1 

| 

١ 

 امف 0 حلا 0 فوع م ا هيلع ةرباص هل ا تناكف 0 هدنع امهمدقأ |

 0 نيك ّ 2 هّتئقرو #* 0 00 دو 3 و

 ال هيلع توتلاف ميلا 5 تا يكد تنب ةءطاق ىهف س دقلا دع نم يتلا يرخالا امأو

 ا ف لاقف امءرسشع 0 تركحو نسأل

 تمام ايد يدك ل 6 1 ىلع يدع ىنسناعت

 ل ا اهاهحاب هب تصر »* 0 تدءض رام لك يني تنظَو

 تنامظال ةيؤؤزأ اعيعذ لع 5 دلع تيح دلال



 تدك

 درو ةدمل وذ تلق يح 5 *« هلا نا ىف رسم ا تل 3

 ودعتال كنا ريغ ىل هلال # هتوص كنتوضو هائنع كانعف

 ود هل وأ ا رش تاعج دقل * انئيب مرصصلاب تعم داك ل

 دحولا هل ىنه لق ىنع 0 * هلصصو ثر بحاصام اذا يناف

 أ دازو موقلا ءالؤه ضغبو بلاط ينأن ,أ ةحم ىلع ةماقا هكرتت 0 0 لمحتلاو ةعاقلاب ١

 و ع لاَقف ديدوح لحر'

 ]ا
 ْ يآ

 مراعلا قللا هبنافاو * هله ىلع لاحيرلا

 قفراو 41ج 2 حا # 2 لق اند 0 ناك اذ

 قرا ء[مككلاا لمد 0 + احرابت 0 نم باحصالا ن نمت نش ا

 مح

 ٍ ل نس 2 اهأنإ هتيالو 2 ل ناسدم ى ريذعل ءلازي نيصخلا دابز نب هللا دم يع يلو .( ينئادلا 0 1

 هف لاق هلءش 1

 دول يرحا تعلمت ة2كبا5-« -ةلبتر انصح يع انليأ الأ ِ
 - اكلام ريغ ن.سانلا ىطعت ناس د تلا 7 ولف :

 الذ ض.؛ ابحاو اف ناكدتل * انئنب دولاب ٍتض رع 1

 اكلامش 0 يباتك تذخأ * اعأ ت و - 506 يبريخو ْ

 اكلاعن ن٠ تقلحا العن كذنك *« هنن و هلاولع ىلا ترظن ْ

 امل قار دش مشاتل« اع رتل كلا د[ ناك تاع 0
 مكلدك الإ هولا دك كقكو دع ير ردامو يطخو يرديأمو بيدي ظ
 | ا ءام نم ءاطامتيام دوسالا نأ ةلزئسم تنتظام لاقو بضقف ائيمح دودالا.يبأ تايبأ تغاف ا

 لاقف دوسالا أ كلذ غابف انعونو ادعونو

 اينتجس.ل يأرلا ىذ ةحيصأ * هتكح اذا ًانيصح غبأ #*

 اش 5 ةيدم اهفالظ 1 * .تّ> رزعتسا .ىلا لثهكتالف

 امي بوءش اموي عس نءو * اذ اهب املا ماقف 3

 ايون 5 ةدلولا شي *# اهردق كلامو تاظف

 ْ , ةنعدللأ ينانغا دق داوتطال و ا 0 ينغ هب هف ناذ اولا طا ل 00 يالا

 ا 0 1 د ْْط رفام ىلع تر ا مدنو 0 وبا ه ردعبف دملخ ع نإ ثرح اهل طظاغا ىَح أهم مالكلا

 : ! وهودهنم طرف امث ثرحلاا كلا رذتعا دق هلاولاقو كلذىف دوسالا اا أون 1 اء حاصت نا هنريشع |

 5 ْ ف هلوسر هيلا عج رفهيف ر ظن مودي نواه ف هدؤرل هيف يادصتب اياك دل ىناقلا كف



 دوال انأاي هل لاق 0 هعضوف نأ ا لوا لبقأت ءادغلا يل هاعدف يقف مول تاَذ هب 7 ظ :

 (اؤط

 الع يشأل هدلا لاوط ف ريف وت تولت فا
 ا لاخعألا نم رم ل كرت ن وكي فيك م طتاقف
 ةاصولاو .ةرخو اعاعو ع ايييع اح ادرج 1

 ىلا يوك سانا حان
 ايغ ناك نايط>ىتسلو ©

 ايح تمدام يتدوم لهأو *

 ابوس ل دعي ممالسالا يحر 22 تراقممالل ل

#* 

 ع

5 

 هس رقأو يلا , مك يف د

 4 هاد مح كك نا

 كشربغ 4 هحع صن لا لأ ه

 ايوه ىلع تما 1 ّّى وح هللا يك 2

 : . يش لك ىلا اس مهم ىّحاو ميا دج اح هللا أ
 ايم مط هاقطصاام 0 ماو و

 لوقت ثيح كبحاص يف دوسالا | بأي تككشي ريشق ونب هل تلاقف لاذ
 يف وأ ىده ىلعا كاياو انإ و لجو نع ل ل « هبسأ ادشر مهح كيب ناف #

 دع هباحأف ةلاقملا هذه لاق نات نأ يدر دقو هيد يف كش نعو لح هللا يزفأ نيم لالضا

 يأ |نع شفخالان ءينادانشالا نايعوبا اند لاق ديرد ن نسما نب دمحم ( ينرخأ ) باو ا

 أ ولف دوسالا ايأإ الح دا دّقأ هل لاذ ةيواعم ىلع ىلؤدلا دولا 35 لذخد لاق ىم رأسا رمع

 ظ دوسالاوبأ لاقذ كنع ينت ةميك تقاعت
 قاطنمو 51 نءنيديدحلا رك #*  هتدح تقراف ىّذلا باسشلا فا

 قدحلا :ةعدل 39 فاح ايش * امهفالتحا لوط 8 لك "ل

 ! ناك لاق مولس نب ىلع نع ينثادملا انثدح لاق د نب ث رأى ينأدح لاو ىلع نب ندا ينريخا |

 ناكذ لدحرلا ردد ردق ىلا ضرالا نع عفن سم هي هيلع سام ا هراد باب ىلع هل دولا وبا

 سا اعضوم دحم مل لك الا ىلا ةطدق رام هب _.نم اذه ناكدلا ردق لع نإ وخ هد نيب عضو

| 

 وبا هل لاةث ماطعل الع م ل م 4 || رظ نئدوسالاوب و لك 0 لوحو لزءاف ءانعلا ىلع ته ع

 "وشاب ابو (يفأ ءادملا لاق) 00 42 .ة> كلها باصأ دة لاق ميكا نامقأ لاق ىااب كيا دوسالا

 ' هنع طةسفهس رفاه بذشنف لكأي هذي دق ناكدلا اذه ىلع وهو اعط يا دوسالاوبأ هاعد الحر 3
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 1 ملك نبملاس دوراطإو ا ناك لاق دمع ينأن © دامد د لاق د6 نب ما ) يل ( صقوف |
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 موب“
 نأ 0 اسم د و ردم هناا 0 دولا يبأل ًادص ىلذطا لفوت نبا

 ا اهنع 0 و ةساكملاب ادن مو هاو دؤسالا آنآ اذدف ةيالو 71 ناروازتيو

 1 لاف

 كمل قاخ ند تربع امو تدضر ان ِظ كياسعلا كمرص لايام انريخسف

 ممم. تسمم

 (رششع .يداح .- ينامألا -58)



 )١9ا( ُ

 هبراحم نم هب مار الو هيلا * بغارتناال ءولاىلوم هللا يحل

 ..هيقاصت ودع نمريخ دعبلا لب * هدع5 الا ءوسلا ىلوم برق امو

 : ' ًاضيأهنف لاقو

 عبر اقئالخ يلرقلايذبسنعو .* انخلاو م مشلا نع ينيذتتل يلاو

 عفنيو رضيدق ىلثمو مرك # يننأو ىلقلو ءالبا و ءاج
 عرش ىل-الل تناك اصعلا ناف * ا ءاموب ل ناق

 علظتو 0-0 لاح لك لع * ىنإ كتييو ننام ناتشو
 يف راج دوسالا يبال ناك لاق يبتعاا نع ىئئايرلا ع لاق ىناركلا انثدح لاق ىمع ( ىنريخا )

 هم جرح حوتفم باب هراد نيبو 00 ىلذ اد نيب 310 قدرك لبق ىلا باب هل ءراد رهظ

 اسرش ناكو ةد دوسالا ىبا مي نبا لحرلا ناكو اهدارا اذا هبحاص ةليق ىلا - دحاو لك

 سلو خدش وهو دوسالا يب رضتف لعشال هءوق هل لاقف بايلا كلذ دس دارأق قاخا ؟ يد

 دارا اذا ناكف هب رضا هنال كلذ ىلع مدن مث هدسالا يناف هنو. الو ررض بابلا اذه يف كدع

 هفلاقوهنم هعتقدوسالا انآ كلذ غاب وهحتف ىلع مزعف هياع دعب هلم اهكلي ناك ينلا قيرطلا كولس
.. 

 اعارذ ةدعابم يف ىئدزي * 2 نأ بءاصب تيلي

 اعاب عرذدلا سدق قوف ىندزي «# يعرذ لصولايفهل ددما ناو

 *«  اعانتمأالا هس ىباتو * اعاتباالا هل ىمفت تبا 2

 اعاطتساامو تءطتساام كلذف *# ىائوو وندا دهاح انالك

 بو.فمريغ نحل ةبولعاو لمرفيف> بيرءاهيفو رصنبلاب لوال يق مهاربال تايبالا هذهيف ءانغلا

 كلذ ىفاضيا دوسالاوبا لاقو لاق

 سوا دسلافدسلا كورك ذاناق :* اتنب ةزاحلا- :اودس ةرج انل

 ساما ف رطاطخلا عفسهب لزت © طئاح رالا,تقصلاام ريخ نمو

 هلاهملا يوذمصاتعطاو © ىهنلا ىلوا يما تيصعا . كالذىف اضيا لاقو

 *  هلاحال ز>ءءرماو #* ىنتمرص نيح تاطخا

 * هلاقملا هيفكت راو * اصعلاب عرقي دبعلاو

 نعىعخنلا د# نب قحسا ينثدح لاق ةيرهم نب مساقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع نب نسا ين ربخا

 لاق ىزملا متاقلا نب دمج ل52 لاق يوحتلا رفعح نب دمحم هب نر نع ةشئاع نبا

 الذان ا ةوسالا وأ ناك لاق أ نع لَغ و ةشئاع نبا ن ء يا دمحم نب قحسا ينثدح

 نولانيو هلو. وهنوذاوي وناكف ممم فوع م | هنأرما تناكو ةينائع ريشق ونب تناكو ريشق ينب يف
 نولوقفاذه راوجيأ م طلاق سس اذاف ليالاب هوم رو هب هوظيغيل هترضحم ' ماللسلا هيلع ىلع نم

 كلذ يف لاقف كئيد حبقو كيهذم ءوسأ هللا كامر انا كمرت م هل

 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا 7-ب-7ببب-7ب-7ب7بب77 ب7777
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 77ه جسم ميس 1 ا 7

 7 دلل كل عيطتببت الام قبلا 00 ع 3 حومأطلا نيا اهكتمافأ 1

 ١ .دوسالا أ لاو

 تئاذ تافام نأ ينم لو امو + ىنلو ىتط لس لا اوعد

 تكبايل يبا 7 اليلق .تقطن #* اعنا ةمالملاب ركل الو

 توا مكتاضرم يف دهجلا ن ها: يلو 000

 تهاوبلا دوسالا ليقلا عنم اك * مكتويب رد ا 1

 تا مربلا ندعم ساشب طيشن *» الع م موبي 0 ىذىع نوبيصت

 ديعسني دلاحتنع ىدعنب مثيهلاركذ لاق ةبش نب رم اند لاق يبايملا رصف نب بييح ذل
 هلع بااطيفأ نب ىلع الماعز اك امل يل لا وسالاابأ 15 سابع نب 0 لاق ريمع نب. كلملا دبع

 نمهحلعي ناك امل عاودت مو هدعل أَو هافح رماع نبا ىلو اماف هجنا و- ي تقو ةرضتلا ىلع 0

 ةرفقلا ىىااهق لامن مالسلا هيلع بلاط ىلا نب ىلعيف هاوه

 لضفامو ترك ذئديع نمرم امو .# .رماعن| باس :سانع نا تا

 لمق اي ىنع هللا ءاز- لكف *« امالك يحاص اناك 0

 لدعاذا اريخ ناك اريخناك نأو .# .هوازح ارش ناكارش ناك ناف

 يعازحلا رذنملا نب مهاربا انثدح لاق بيبش نب هللادبع انثدح لاق عكو فاخ نب دم (قرحأ)

 برح يب أه اليلؤدلا دوسالا وب ؟لاتبال ةيقع نب ىمو* نع ناماس نب حبياف نب دمج امدح لاق

 لع ل وبجو ةه يتوسالا د كو 0250 نم قب َدصَةل َنأََو

 عذاجا | يتم يردتال كناف * ابراقم ابح ثيجا اذا نيا ْ
 عجار تنأ يي يردال كناف * ايراقم اضغب ةضقل اذا ضخغاو

 (عماسو . 0 ام ءار كناف * انا نعحفصاو لحالات دعم نكو

 اع سياح ىنب نم راج دوبسالا ينال ناك لاق ىلذهلا ركب وب | ينثدح (ىنئادملا لاقو)
 هيهرب هراج علوأف ليدلا ىنب:يف ذئموي دوسالا ينأ لزنمو ةيند هطهر نم ليدلا نب يدع نبأ.

 رذتعاامناكف هومالو هوماكف مهريغو هموقرملا.كلذ دوسالا ونأ اكشف هيذؤاو ويضع رانا
 7 لاقف هلاع هل+ يف ملظلا ىلا هيعربو مح رال هعطقا هللا هممرب اعاو ةهيمرا تسل لاق نا مولا هب

 ليذه يف اراد ىرتشاو هراد عابف ينر ىلع بذكيو ىمحر عطقي الجر نا هللاو دوسالا ||

 كلذ يف لاقوالث كياتواق يزاجت تع نكلو يرادعبا مل لاق كراد تعبا دوسالا انأاي هل ليقف ْ

 اناا كي اف الوم هل تلك هع اا ينامر

 يرام تاب واو كبنذب * ايزاح كبر كل رب يذلا كقو

 نعرام طا اا ينامر * هيمرب يفر 3 هل تاقف
 يدالاو وتلا هو مف لحو * ةأوسلان نم لكارش هللا يزج

 اًضيَأ هف لافو
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 اكلد ةياوقلا تان غترَج ناو *# :يدطاقئااخ ىدحلا:عتتج اذا

 ىلاغي وحاقلل اذا بحي ناك و ةعاز> نم قانو هل لاقي راج دوسالا ىنال ناك د ) ينئادلا لاق) |

 كتدقلءام 1 انا هل لاقك فوعصلا اط لاعب ةريزغ ةحال هدنعو دودألا ا نأ ينأف اهفصيو اهم

 .ينالاقف بيعلا ن مةرك ذنام ىلع ذودالا د لاقف اهعب يف كل له اذكو اك تع االول ساب 0

 عادخلاو 00 كبف ناحل تسب دوسألا ونا هل أقف امرازغ 2

 هيف دوسالا 5 لاقو ارافتغا دشأ ىلام بيعل نأ

 نيا نن .قانو -انع ينعداخي * اهيعبو يونان قانو  كنارت ب

 راوغلا ييلايللا يرعاك م كيلع #2 اكان قائواب 5 تأاَقف

 0 هوجرأ املا اط ل معا

 هه اوظلا لو ما ماا تانل 00 ني ةدإ> ءاسودح ءاموك ام ترصلن

 را قعدخ ىف عماسط 5 د برا وك نواطلاو ىعدخ تاواش

 اف ءاناف اس١ يلا سا: طق الام تكلم اهم كوشي ناكو ةاغنطفلا اهل لاقي يرتحأ بتل هل تناكو لاق

 [مقواريصب اهم هافلاف | 0 دوسآلاا نأ رك اع لعجف سماع نب سوأدل لاقي س 0 دس ىف نم ل

 هيث لاقو ةعدب نأ يبأف افاو | اهي هل لذف انفانم

 اكان ْ مغ 0 د صاع 0 و ءافيطلايف يفانأ

 اه-اكع ىمعاو امش رمحأو * رحاب ريغ اسناب اليأق مأسق

 ار تودغ أمل هل اةعضو 3 1 تيظعأ و 0

 اهساشن مون نأ .كبيلا 0 4 # اهراو> تر 2 كرا

 3 ا اهددرب د هحاح س ةللايفو عمطيملوىلوف

 يلؤدلا دوسالا نأ لأس الحر 3 ىمصالاو ةثئاع نبأ نع يسغ انندتح لاق عدمازتلا ( 5

 دما سماجلاب ىف نعل لاو سماد ذرات لا نئاتلل -_ داو نأ هل لاَقف 4ع اع 5 هذ ف ا

 كلذ ىلا هتباحأف هتحاف 7070-5 ةقيشح 0 ةآسعا دوسالا 5 بطخ ( ينئادملا لاقو )

 اهيطخ ناك دق اهل , 2 نا 4 هل ع أملق دار ا اع 5 .طاخن م املا لوخدلا يف هإ تنذأو

 ا
 ناكف داصرأ املع محدد اهبل ضرعتلا ن ع ءاهق 5 ةأرلا 4 طم يشن :ه عنصلام هل لاذ هحأ ىلع

 ولف هش هآربإ لف لك يف هوب الحر هللا ادسدف م ماسقب زاتحاو 6 0 اعر دوسالا 2

 امو صض ىعو رطخو ند كلو ف لدحر 57 دوسالا انأأي هل لاذ هموق ىدان ُق 0

 نأ امافهوكشتو كلذ اور كنأ دق اماعأ ناف ةبارق الو ةحوزب كل تلو ةنالشب مَ نأ كل يشر

 0 كاردل كاك الع كارت ول هجوم
 دشرادشرلاكلودموانولوقب * يذللو ةاكشلاىماس يفدحدقل

 دغ هعبتي مويلا نأ كداعم *عنطصاو كضرع لذ الذواوقي

 ددرتن اهلوخ.الا موللا ىلع *« يرئالو موي لك يجلتو مالت
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 هريشعلاو انف نالخلا نم * أريح تدح وف ةعيضم لهاو

 هريرساطو اهتادعفص ير 3 سفن لك و تءاعدق كنار

 هريصن تغلب اب نيعوذو محر يبرةلاىذببب تاقوذل

 ءررش اشو عشجاهب * اسفن هللا كابح ام كرمعل

 هرو> هعزانس مثهالو * ظيلغ سرشال تنأ نكلو

 ءرطم) ةيور بلحج 8.10( دا 20
 ىلادحال انيد هيلع نأ هيلا وكشمف دايز نب هللا دنع ىلع لدي دوسالا ا ينئادملا ( لاق )

 رثذيفدغنم هيلا ل> ديف اهءاضق ا يناف كتءاح ل عف راف 5ع ناك اذا هلل ويف السس هتاضق

 دوسالا 0 هيف لاَقف اش هل يق عنصإ الق هدوأعل مْ هنع لدا هدعوو ا هل

 عمتساالو با وطادر اق تلك 8 يتاح ا يريسمأ يناعد

 عفنو أن يصاملوقلاريخو ىالك نعال يت , سسحأ ملوتمقف

 عمطلا ن نم فافعل يندا سأنالو ف هدع ةنالالا تاي تعمجاو 3#

 لاق ةشئاع نبأ يف *د> لاق ةئين ليعمسأ نإ يسدع انثدح لاق يديزملا تاجا نادم ( اند 1

 ا.ءاح تدب 2 يلب لاق انا تحف اه دوسألا ابأاي هل لاقف هعنف م دوسالا ا نأ لحر 2

 لو#. يذلا ماح سبا يردال ثيح نم

 حزاا ههنْنال ءاظع اماو #* نيبش عنام اما والا

 دوسالا يبالناك لاق 3 نااانثدح لاقةيش نب رع انثدح لاق يلاهملا رصن نب بيبح ( 8 [١

 لاق ليذه يلا لقحاَو ليدلا 8 قمرات دوسالا وب 1 عا املف تسوق دنع هغاتو هدس#ل راح |||

 نارا تناكوا ةحافل نانارر 8 دوسالا 0 كةسإ له ليذه نم هناريح ضعبل دوسالا ينأراح

 هيف لاقف هلوق دودال ايا هاف رم انف با 00 نم بصي اذه هراح ناكو ناَحفلَوا ةدعقل هدنع

 اراها نيالا نم 0 له لئاس * انةيدص نم هت ا 3

 اراعالو هيف ملأ الام برشاو * هتنب رءق ىف راخلا يقال ا

 اراعلاو مثالا سلق, ىلوتي الو * ايحاص ءرملا زن الالح مارش
 لاق ينئادملا انثدح لاق زا را ثركلا نب دا انثدح لاق ىزارلا دد#ع نب هللا دبع ( 5-6 (

 0 هللا ديبع هليعتساف ماس ةروحهل لاقي ةياعل نإ سيق ينب نم قيردص هوبا ينال ناك

 ةر وح هافحو هردشامهدنع دحر هانأ هريخ هغاب املق سراشب ال ناكو ناهبصأو يح ىلع

 هقرافو دوسالاوبأهف لاقف

 مكلاخا يح قاّتسر يف تفلخو ' * ةيشع يح قاتسر نع“ تحور

 اكلم رشاعتلا لاط ناو ايسن *# هتدحو ئئانتلا لاط نا كلاخا

 كلف ىهدلا نم اموي هل تنكو # ءدح ىانا بحمن اقيستنك ولو

 اكلضاو يوطا لض هتعواطو #* هتبح مث سانلا يدها تنك ولو
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 را دوسالاوباناك لاقي رمعلا انثدحلاقيوغبلا اندحلاقيديزيلا ) انثدح) مهعم تف رصناف رع |

 دوال هللاوال لاقوهفنانعمدي دوسالا وب | يحق هفنا ىلع همكباكسمت هيلا ىغصاف“ىشثب اموي ةيواعم راسف

 َّت را نب دمحم انفك لاق يزارلادمع نب هللا دنع ( ىنربخا ( ا خعاشملا وارط ىعريصت قد

 مالسلا هيلع بلاط يبا نبا ىلع ناك لاق ىلذحلا رك يا نع ياش تدع كاف: نارا
 عيشي دايز لد عار 1 ناوردلا لع هنآ نب دايز 0 رضا لع درسا ل عتسا

 هيف لاق هنع دوسالا ابا كلذ غلب املف هيلع يغبيو هيف معو ىلع دنع/دوسالا ايا

 هلتاقم داب وهو هنع ضصرغاو ©  ةزسش يف: عالي ادايز تءار

 هاتابش يلع تماق ةداع هل * ملاع سانلاب هللاو ”يرصالكو

 لئاوأ ع لك ردع كلذك # هبايش نم ىغ٠. اهث اهدومت

 هج امي ال نم ليلا ودجن لهطاودو: © لسمو هل تس ةحسنو

 هلماع وه.لمعم هيلع انالك * اننا ىناشو ينعد هل تلقف
 هلهاح تنام ذنب قدح نرخ # هناجر نه ى مس ريدق يذلاالولذ

 هلواطاو يرحامىز>اوىلع # يوغنم هتلر 1

 كلذ يف اضيأ دايزل لاقو

 لمعلاوهللادنعيتكي لوقلاو * ينمتشي لظ ادايز نأ تن

 لسرلا هب تيخام كلذ لقو * هل تاق 2 ادايز ت.قتل دقو

 1 تي تام اذ انيق #* ةعمج لك يف ئقرسن ماتح

 لحرلا اهب ىلس هزم ل يف * هتم.ثل امون را نس

 اعرو اهاضق اعرف يار هلاسف 2 ,. دوسالا 0 ناك قارعلا هالوو 6 ةيواعم يعدأ املف لاق

 اهومايالا كلت يف امس ناكامو مالسلا هياع بلاط نا نب ىلع يف هاوهو هنأ نم هملعب الأ 0 م

 كلذ يف لوو عاطتساام هيراديو هاضرتي دوسالا وبا ناكف نالماع

 هلئاس ريخلا نءادودرم كيلو * هبحوب ىنعدص ادايز تيار

 هليازيال هفوح يفىوحلا ءادك * قحاحو لاح رلا تاحاح ذفني

 ةعافق تيرا ار اانالو © ني اذ ينام نايااالف

 هلئانءرملاالو ىسنيال الا نم *. ةحارو بال مزح سيلا يفو
 بايثوريثاندب هيلا ثعفةنر لاخ يف دوسالا يبا لآ ل نب خرا ظن ( ينئادملا لاقو )

 ه>دمع دوسالا وبا لاقف قاضا اذادحتمةساو هجناوح يف هب هيلا طي نأ هلأ اس

 هريغملا يبا يح دعب ائياع #* ارط سانلا نا رك د

 # هريثك ةيفانم ةماعلا عد هيفا نا دا نأ ىقبا دّقل

 هري>و ناوخإو هب لدن ل قد باحأ 0 ترصل



 اس

 يتجاح : ند ا ماف كرلادب ثعزأ

 مهرد ي 00 تموآف قوسلا ىلإ 2 ثحدف 5 ع 5 | ماع نا كالا وبا ىناق اي لب الل لاق

 دوتسالا وبا لاو |هردنيسمحو نيا ا اهعيبأ ع لاثو اهد 0 مهاردلاب ا وبأ هيلا ثعبف

 ٍِي

 ا.هاولاسا الوسثتسا ال # 1 ينس ,.3و تيس يفعل

 ا.حاوا ًارحاوادحاهتسحو * اههحوام ريخ ةيطعلا نإ

 انذاك انمو ىتس ةمالمو * ةمارغ دوعبامةيطعلا نمو

 ايراحمو مهتم اماع تثلش *مهلعف ولاح رلا رابغ |تولبو

 ارئاخ كلانهامأ دمع تكرتو ههذخاب تيضرام مهتم تذخاف
 امناك رضحاو هب رقأ 5 *مراغكتنكدعولاتدءواذاف

 ايلاط ىسفنل هب لعيؤكو * هتلقام ىلع هذفنا ٍِي

 أمس احم واي زاج كب رب ىنك و * تساحم ريغت اعف تلعفاذإو

 انغارلاءانعلا لوط نمت راو# 95 انتم يتم نك اجإح

 ايصاو عج ار هدلامذياموي * هؤاقب ليل لئقلاد, اىرتشا ال

 وحان دجأ انمثدح | ولاق ىمح و ىديز يلا سايعلا نب دمحم و يزارلادمج نب هللا دس(

 دك رمق امون ةيواعم تدب نك لؤدلا د وسالا نأ نا قفار 2 معز لاق ينئادملا نع زارخلا

 نب ناورمو صاعلانب ورمع هوا اب ثدح ج رخ املف 2 لاقف "ىلع اهتريسإ 218 0 طرمضف

 متيهذ لاق سمالاب دوسالا ابا اي كةطرض تاعف ام ورمع لاق دوسالا وبا هيلع ادغ املف مكحلا

 طورص فوحا لةراكتلا نع هو هباصعأ ىهدلا نالاح ث نم ةربدمو ةلبقم عرلا بهذت

 ىلعنمؤي ال ناب ق 0 ةطرض امك نع المو متزاما تحل عادا كك ةيواعم ىلع لقأ مث 7

 دمج انثدح لاق خيش دل ناماس انثدح لاق قارولا نينا نب ىسع ( قر ) نيءلسملا زوما

 ةزربتناكو اهلاثدحتيف ةرصبلا اوما انف ىلإ نلفت ومالا وباةناك لاق ءاوع ن ءمكحلا نبا

 روسيملابةمئاقريب دتلا ةنسح بفكلا عاتص ىناف كحوزتأ نا ىف كل. له دوسالا ابااي هل ت اف ةليمح

 ىلإ اهدب تدو هلام يف تعرسأو هردق ا:فاللخ اهدتع دج وو هّيتو تقابلها تعمْح مأ ١ لاق

 مهلاقف اولعفف هدنع اوع.تي نا مطاسف اهايا هحيوزت رضح ناك نم ىلع ادغف هريس تشفاو هتنايخ

 اليلخ ينذخما لاقف نانا ه2 هبا كنك سما لوا
 التف 5 ع ل اف © هلم رك ام هتللاخ 01

 0 هت رح نيح هت كلا

 الج الوقو اقيفر اباتع * هّباع ّ هركزف

 اللق الإ هللا رك اذ الو. # بتمتسم ريس هتيفلاف

 ش١ اليوط امرص كلذ عابتاو # هعيدوتب ع تسلا

 نمهنركنا ام رتسا نابحا اناو مكل اهتقلط دقو مكتبحاص كلت لاق دوسالا ابا اير هللاو ىلب اولاقف



 )ة٠١(

 يبأ ىلع دعبل يضقأ تنك اهب * يتلاىلع ربصاو روجلل ينعدن الو
 برجي ملام تبرخ دقو ىداعم *# قنأو ىهلإإ ىمِجَأ و سما :يناف

 يف | وم ووفلا ىحي نب دمج ينريخاو هثدح مال + نع دمع حا و دفعت أ ىلا( تكل

 ديبع دج ىريتعلا رض ينانب نيصحلاىلا ىلؤدلا دوسالا وبا هجو لاق مالس نبدمم نع ناو 3

 ىلي ناكو ىلشلا دوعسم نب معن ىلاو دايزل جارخلا لامعا ضعب ىلي وهو يضاقلا ندحلا ن نبدا |

 8 نيصخلا يرو دوعسم نب معن كلذ لعفف هربينا داراو امهللا هعم بتكو لوسرب كلذ لثم

 نيصحلل دوسالاوبا لاقف هريخأف لجرلا داعف هرهظ ءارو دوسالا يبا باتكب 1

 اكلانه يئاجربهذيإ كيسا * اضرعت كانا ذا يناتكت بسح

 اكلامشباض رعم ي كت دعا 8 اعاتب راع ضدك نم رخو

 اكلاعن ع 6 هتذبتف هناونع ىلإ ترظن

 الذب ةيمحأ يأ اع كناو © قاع قحأ دوعسم نب مع

 كلذك الاد ونلان وكيف كو * يردامو ىطو يردبامو ييصي

 ىضاق وهو را 5 ' نيصحلا نب نسحلا نب هللا ديبع ىلإ لحر مدقتف مالس نب دمحم ( لاق ) |

 دوسالا ىلأ لوقن هللا دبع لثمتف هلوق يف طاخت هل مصخ عم ةرصبلا

 اكلذك الا كولا ناك كو 7 0 امو بيصإ

 ا سانلا قحا نإ هل لاقف ندا هل َلاقف لعف-اش لوقال هنم ين دي نأ ى ذاقلا يأر نإ لحرلا لاقف

 1 3 الطف كف قرأ ىإ هللاقو ةفاودبتع ميق لبق نق .تملع دقو تنأ رعشلا اذه يسب
 ظ هع كاي لاق رع ( قرح )4 بالو ناكام.هل عرتف ىلإ: حر همصخ ناقو كادتم ىلإ
 ادت تريك دق كن اتبأاب هتبادل تلاقف سرافىلإ جورذلا ىلؤدلادوسالا ما داراتلا# ةعئاع نأ

 دوسالا وبأ لاقف كدلع ىثحأ يناف ًانمأ قيرطلا كليو مزصْنِإ تح رظتناف ءاتشلا ممص

 # هدب رت ماب أعم تنك اذ لثم نه لكوتلاو ءاضحال اش

 لضفلا ذب مقافكيت !هبدارت * امإ هللا هل رمأ لو لكو
 لعلاوةماقملارادوؤ ضغط ان. *# يدرالبرقاريسلا نيسحالو

 لفغلا اذبذ . نظلانإ كنظب # يهذم نع يتب انوديسح الو

 لهشاك ,قةحلا معلا نع الو ىريصافهللا ىضتامقالمينإو

 لبق زارع قفا ىدعبأ * هفاخأام له نيردن ال كنإو

 لهالا يف ةينملا هتفلاو تيبمأ اع ذا و دق 7

 لاق هيبا نع ةشئاع نبا انثدح لاق يكتملا مهاربا نب ىسع انئدح لاق دمت نب مشاه ( 0
 هلا ثدحو هلزنم يف هاشغي ناكو د. نب بيان هل لاه ممأس يبب نم قيدص دوسالا ىنال ناك

 1 مهريغ نم الو هموق نم سان راش مل هنا هل فاي ام اريثك ناكو دحتسملا يف |

 ع عاصت ف دوسالا وبا هل لاَقف فوص ن . ٠ هياهصا ةلمع 1 كم 7 دوسالا وأ ىارقإ 0



) 8( 

 ميل لاق دز الا نمهل قيدص ّك اهرمأ“ رع منغ نى داش تن ءامم اطلاع سقلا دنع .ُنِم |

 انها لاراب بطاخلا امم نبا ىثق | اغا د لك طنا لطم ناكاط مع ن1 0

 يف يذلا اهلام نمو هاك ل اهوعنك كك مول و دول ينأ رخ مهريذأف ,ث دنع اهلام نيذلا

 كدَف دوال أ لاقذ اهمع نب, ت>وزت يح اهوراضو كلذ اولعفف مهيديأ

 ع رس 0 نم ضع! ىلا * ينناشل امو تيثفا دَقَل يرمعا

 اند اف هع تم فحل اب ىدانو #* لفاغ وهو ىمعلا قرم هقزش

 اعرمسمناك اذا ىعاسلا معي دقو * رئاع كلعل شا ملو تاقف

 انَسوأو داشرلل يدا وقنلا يرأ "© نا ةكماللا كيتا - ١
 : مل ع * اني ديع هنا عت نكلو

 اعمحا ىهدلا رخا ايمن تناو # ىرا الف انالك هانعضا اثيدح

 اأو تشأ الا هل كاوس * دل كرس سس دا

 7 هيف لاقو لاق

 نيم ريغ حصالا_يف هنكلو 6 اهزاح كب طرشلا يف | ساتينما
 بوقثب تدقوأ ران ءايلعب * 2 يت> سائلا يف هب عاذأ

 بيصمو "يطخم نم هعراوق * سيئات كرس عرتل ىتم تنكو

 بلي هحصت تؤم لك الو # هحصن كسمؤع حصل يذلت ف

 بيصتي ةعاط نم هل قش * دحاودتع اعنجتسااماذانكلو

 يرتشا لاق شايع نبانع ىدعنب مثيلا نع يرمعلا انئدح لاق ينار كلا ىنثدح لاق ىمع (ينربخأ)
 كلذيف لاقف لوطابهدنع لح اهماعف ءالوح تناكو هت - أو ةيراح دوسألاو ١

 ردا نيئيعلا فنائىوس *« اهدنع رع الو يدنع اموعب

 رخؤملا حادر ىلعالا ةفوفهم * اهناف ءوس نينيعلا يف كيب ناف
 لاقدمت نع يهمصالا ى > نب ن+مرلا دبع انثدح لاق ىدزالا ديودنب َنَح بلا ندم (ينرخآ]

 نبا نيبو هنب تناكو مرصأ نب كلم هل لاش دعس نب مع يب ن٠ قيدص يلؤدلا تاون ينال 3

 ْ يذلابينا هقبدص مدخل لاقف امهسب هك دوسالا يبأ دنع اعمتحا امهناوهل راديف ةموصخ هلمع

 0 لا دوسالا نأ ءدص ناكو مك أ يف ىلع فم قارع اذه كنامحن الف فراع اذه نيد و كنب

 ظ نعش الو كتقادصيفىلهللا كر ا هللاو هقيدض هللاقف قحلا همصخ هقيدص ىلع دوسالا 5 يضقف

 دوسالاوبأ لاقف. قا ريب "لع ترق دقلو كبقنو كمانإ
 بضغاو فصتلاذ> أ:ىت>موقلانع# ًايضار فلت الف ًامولظم تنك اذا
 بغشم لك مهب بغشاو مهللاقم * حرطافموقلا ملاظلاتْنُأ تنكذاو
 باجيلك نهقحلا كيلع بولد * ملاعب دعابو لهح ىذب براقو

 بدحاف كءارو امت اونكمتسيل * اوعاقتمهناو سعقافاوبدحناف

 ِي

 ( رقع يداح  ناعألا 20
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 نرخ الو اذه هع ول 1 مث الو تاقطلا هزه دحام أم هللاو هلام نع 0 قال حز 1

 لدو ول دوسالا ىبا لام نه كل ريخ كلتع يف و :هانأ كل" دفأ او ءالأوط عدا زحاعلا للجرلا:

 انتدح لاقدر د رم دهم (ىتريذا) بابلا نوردابي او.ءاقف مكث اذا اوءوق لب دلا ينب ىلا

 'نب هللا مل ينب يف قودلاو دحلا ىلا ىلؤدلا دوسالا ِقأ قير ُط ناك لاق دنع يبأ نع 8 بأ

 'هموةللاقفاموي يلؤدلا دوسالا 3 ةي-ارقاهت 6 نعي دا د مسالا 5-5 نكدنتم ل>ر مف ناكو ةيلعت

 .دوسالاوب أمنع ضرعأو موقلا كدءذق قالطب اه أ ىلا ت>ار زو# هحو ذوسالا نأ هحو ناك

 ادوسالا ونا هيلع لقأف حاقفلا نوذغ دودألا | اق نوضع ن ناك مط لاف ي رذ ا ةرص هب لين

 هيلا اورذتعاف دوسالا يناىلا اوماقو هنم موقلا ل هيف نوف ك٠ | ةحةفف رعت لهدل لاقف

 هلهأ ىلا عجحر نيح كلذ دع دوسالا وبا هنف لاقو كلذ دعب لل>رلا اك 5 ناك ا

 ناب نه يمءس امو هءوس ىلا * هلبق تمئاصت حاخام جوعأو :

 ننلاب لخعت ءادح هلأ ىلع * هدصأ قتحتضرعادق تش ولو

 سافلاب تحخنلا نم اراث ادد, * هيف 31 عا ىل ناس نق
 ناو 1|يذك * هنا ريغ اهدبي ل ةنحا ئذو

 يءارحاو هيلع ىردامو ينرعو * هحفصك ال جا انيمي هل تحتم

 *  ىساحخلا هدوادال ىلبجاش 8 هدم راع وكر اف نا هل يدنعو

 يللا لميس ا دك * هارد رك ١ نيالا روع حو
 سانلاو نطاق رضاخ نموا نا # هن ماو 3

 سار لجأ يدض نه مصل ضع ناكح د د مث الياق ر ف

 جرذ> لاق ين :ءادملا ان”دخ لاق زارا ث رأا نس كا لاق يديزملا سابعلا نب دمت (انربخأ)

 'هل لاقف كيلع مالا هل لاقف يأ عا هءاحف دصلا ىلاهل بام ة ةعاج هعمو ىلّؤودلا دوسالا وأ

 لب لاق ىلحر تف حا دق ءاضمرلاو | لاق كل عسوأ كءارو لاق لخدا لاك ةلوقم ةلك دوسالا 5 ظ

 يثلضن نافلايعلا مان و لك ان لاق هينمعطت "يد كدنع له لاق كيلع ءىني ليلا تننا وأ اهملع

 كتيار دق ىلبد داوم وبا لاق كينامألا 1 تارت يبا عالا لاق باكلا نم هب قا تن

 ينئادملا نع ليعمسا نب يدع انثدح لاق ىعاز .لا يا مثاه ) قرا 0 تدهن ردك كتكلو

 انامل“ هلدحرودب زاحف بطر هنا نيبو هزياه ديف ا سلاح دوسالاوبا ناك هيف لاَقف ريدا ادع

 ةماجلا يفا نبا انا لاقف هيف دازو همدقت يذلا لم ربخلا قاب ركذ مث وف ةمامللا ينا ن | هل لاَم ١
 دوسالاوبأ هيلا ىتاأف لاق لكأت اه ينتمعطأ الا للاب كلأسأ لاق راو مرا ينأ نبا نك لاق
 يذلا ناف اهعد 0 هللا هبوب اهحعسع اهدذ ق با رئلايف نهادحإ تعقوف تابطر ثالث

 الو للاوال هل لاقف ناطيشلل اهعدأ نا تعرك امنا لاقف هب اهحسك يذلا نم فظنا هنم اهحسمت |

 انثدح لاق لياع نين سلا انمدح لاق ىفريدلا نارمع نبدمم ( قرع ( اع لحاكم ليرربخل ظ ا

 ةأرمايلؤدلا دوسالاوبأ بطخ لاق شايع نبانع يدع نبمئرهلا ركذ لاق ىدسالا ةيواعم نيدمم



 تا ْ ظ ْ ظ 00 6

 ' دوسالا يبن ب رح ينأ نعةدانق نعةبو سع ىبأ نبديعس نعناملس نب ةدبع انثدح لاقي رسلان ب دانه

 لوب يفو لسغي ةيراجلا لوب ىف لاق هنا هه>و هللا مرك ىلع نع يللؤدلا دوسالا يبا نع ىلؤدلا |

 انثدح لاق ىوغبلا انثدح لاق يديزيلا شابعلا نب دمت ( ين ريخأ ) ماعطلا لك أي ملام حضني مالفلا |
 ع

 انثدح لاق رامع نب هللا دسع نب دمحأ ي ربخاو ىبعشلا نع لاله نب ىلعم امدح لاق دع+ا نب ىلع
 معلا

 نم ةئيدملا ىلا امهنع هللا ىضر سابع نبا جر امل اولاق اعينح ينادلا دخ لاق ميكا رح
 نوكت تداكو هوءنش لاله يفب نه دل و هللأ دمع مصتءاف هدربل هموقيف دوسالا 5 ةعس ةرصلا

 دوسالاو ا حت و 4ع ةبايك تلح رو اهب مكسفنا اولذدي الاف هم نإ ىلو |نينماوملا ريمأو ديالا

 عكوو ياهلا رهن نب تردح ُي يا ةرصللا هآلوذ يرد ادع ا ماللا هيلع ىلع يلا

 دع نب دلاخ قدح لاق يذلا نارص ندع ينثدح لاق دعس ىبا نبهللادع 05 اولاق ىمعو ظ

 ةرصيلا ىلع سابع نبال اتاك ىلؤدلا دوسالا وبا ناك لاق ىنث لا نب روعم ةديبع ونا ىنثدح لاق هللا

 : لوي يذلا وهو

 الامعالا ن>أو هلالاعداف * ةجاح(١)مئاوملا نمتبلطاذاو

 الاف دازا اينما تيطالا ىف هب ةرده - داراط كنت

 الاوحإلا بقي :.هلالا:دني < ته رومأو نانو كاملا نا

 : 0 دابعلل عضعضت ادبل ميبالطب نكن الو دابعلا عدف : ِ

 دوسالا ونا ناك لاق مالج نب د_#ت نع يئايرلا انثدح لاق يعازألا دمحم نب مشاه ( ينري>ا ) ظ

 ابا اي لجر هل لاقف هناقدصأ روزيو قوسلاو دجسملا يلا بكري كلذ عم ناكو نسأ دق يلؤدلا

 ٍلاَقف كل عدوا نآك كلزنم تمل ولو تزكو ةكرخلا نع تشسض دقو. بوك رابزكت كارا دوما
 | يدب يف هعمسأ ملام ىانلا راخا نم عمسأو يناضعا نم ا نكلو َتقدَص دوسالا 58 هل

 ' مداخلا ىلع ارتحاو يملا يب سناو ىلهاىب متغال ىتنبيف تساج ولو يناوذا ىتلاو جب رلا قنا |

 ظ لوشالف ىلع لوم تازئءلا لعل يت> ىدنع مهسولحو ىايا مهفلال يعالك باهي نم يبهأ نم ينكو ١

 | لاق ةمركع وبا انثدح لاق ىبا ينثد_> لاق يرابنالا مءاقاا نب دمحم ( ينربخا ) شه دحا اهل

 كلذ دهب اوحلطصا مث الحر مهم ليدلا وب تلتقف ةعزانم ثيل ىنب نيبو ليردلا ينب نيب ناك
 ْ ميم مالغ هيلع او اهعادا ىلع ةبواعملا 00 قوما يبا يلا اوعمتجاف هند أودئوي نا ىلع

 هلق مهن واعم نم فلبتعا امو مهديسو ةريشعلا خيش تنادوسألا ابا اي هل لاقف هضراعو ناس وذ

 2 ءاحر هلام يطعا لجر امأ لالخ ثالث يد_>ال الا ةلام يطمي ام هللاو لحرلا نأ يتم

 ثداوحلا يورو 001١ هأ نورهاظ مجول
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 دودح يف لع دازفنرقالا نوم هدلعل 6 اموسر وحلا نم مسرو اهلعقذت الل طقش نأ

 وباو يم مرضحلا قدا ىنأ نب هللا دنع ءاح 3 ” فرولا نادعم لإ هسلدع هدعل اهف أ 26 هس رعلا

 ا مو هس .حاف هم ءاص ناكو ىدزالا ند نب ليلخلا« ءاج مل هيف ادا. زف ءالعلا نب ورمع

 نىلع ىنريخأ اهلع نولمس نآلا مهف او نيف حلا مسرف د م لهاك ينب ىلوم ىناسكلاا

 ناسك انثدح الاد يروملاو رولا امدح لاق ىوحتا ديزينإ هع لاق شف الأ ناملس

 دوسسالا نأ نب فارع ىنأ نب رفءح نع ءالملا نب ناقل نع ناملس وأ يميحطأ فورع ملا نا

 94د تدع لاق وحناا نوع معلا اذه كل نبا نم دوسالا ىال لبق لاق هسا نع ىلّؤدلا

 د#م نب هللا دينع ىتثدحلاق ىركسعلا سا.علا نب دمحا يتريخا مالسلا هيلع بلاط يلا نب ىلع نعأ

 لاق دودلنلا يبا نا ماع نع شاع نب ركب نع مدا نب ى نع ىرينعلا 5 نب هللا دنع نع

 يزا ىنا ريمالا هللا حلصا هل لاقف ةرمعبلاب دايز ىلا ءاج ىلؤدلا دوسالا وبا وحنلا عضو نم لوا

 00 نوعيع املع ىل مشا نأ ل نذأقا عيتسلا تريغتو جاعالا هذه تطلاخ دق برعلا

 ىلا اودرن وب فل وانابا تامدايز لاف نون ند انانأ تام لاف لحر ادايزءاح مث مت لاق ال لاق

 نعثر دما اذهيوردقو وحنا مهل عض وف هنع كتيهنام سانلل عض لاقفهلادرف ىلؤدلا دوسالا ابا

 ينربخادايز نب هللا ديبعنيب ودو -الا يبا نيب تناك ةصقلاهذهنا رك ذف نار همنبديزيشايعنب ركب يأ

 ندع ندا نب لم اا نع شفخ الا نع 8 : زاملا ناهعيفا ن نع يزتعلا انثدحلاق ساعلانب دا

 وست وحازم يباهمض وباب لوالاق دوسالاي نان برحوال نع قحسا ى ىبانب هللادبعن عارم

 يف لضفلا هنع نو مدقم اهلك يف وهو ساناا نم تاقرط يف دودعم ىلؤدلا دوسالا 3 ظحاحلا

 ةاهدلاو ءارمالاوناسرفااو فارششالا ونيثدحملاو ءارعشلاو ءاهةفلاو نيعباتلا ىف ادودعم ناك اهعمج

 مان زاجف) فارشالا رب |او فارشالا عاضااو ءالخبلاو ةعيشلاو با قا يرضاحلاو نيبوحتلاو

 يخابلا ب سعش نب د# نب دماح انثدح مادو هلع هللا يلد ىنل نع ا نع ثردحلا ن

 تارفلا ينأ نب نب دواذ انثدح لاق دمحم نب ىنوبي انثدح لاق برح نب ريهز ةمثْخ ا د 0

 ضرصص اهف عقو دقو اهقفاوق ةئيدملا تدنا لاق ىلؤدلا دوسالا ينا ن عادت يأ ن ١ هللا دبع نب

 ىلع ىنبأف ةزانج هب تر هنع ىلاعت هللا ىذر باطخلا نب رمع ىلا 00 اعيرذ ا موف

 رمع لاقف م امحاض ىلع ىنئثاف ورح رد مْ تمحو هلع هللأ يضر ردع لاقف اريخ اهحاص

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اك تلق لاقف نينءؤملاريها اب تبجوام دوسالا وبأ لاقف تبجو
 مل مث نانثاو لاق نانثاو اناقف ةثالمثو لاق ةنالثو انلقف ةنلا هللا هلاخدا ريخم ةعبرا هلدهش ملم اا

 لاق ماشه نب ذاعم انثدح لاق ةيثخ وبا انثدح لاق ديعس نب دماح ينادح دحاولا ن :ع هلاسأ

 ا يصر باطلا نب رمع بطخ لاق ىلؤدلا دوسالا يبا نع ةداتق نع ين يف

 ركأ ! ١ 27 ةروصاب قلما لع جفا نم ةفئاط لاز زتال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا يبن نا لاقف 0 موب
 2020000 نب هللا دمع نب دم انريخ-ا مالسلاهيلع بلاط ىنانب ىلع نع (هاوراممو) نعو(١)لج هللا

 سمع هدا -_- نيمهاظ ىما ند هداك لارا ةيعش لب ةريغملا قيرط نم ىراخلا يورو 010(
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 يعد نه ل وعدب نم مرشاف #7 تا ىعادلا كب وعديو

 ودم مأ اها ءاد تمتك ا * هتمتك دق امناط شغ كنم انس

 هبراش الو ةفرط بهذم يفلخ ديال 5 فمع مس قفا م 1 هل ند هلئمات اذإ رعش اذهو. ِ

 7 ةرانذملا ةيأملا نم كس وص قع

 دف ازوحت قدي نمو ازوجت * اهبحو . فوع مآ.الا بلقلا أ
 ديلاو نيعلا يف تئشام هتعقرو # هد ع مداش دق ناع بوثك

 هبا نإ ور< َّك ءرمصتلا لوا لية ةيوأع | ءانغلاو ىلؤدلا دوسالا يال رءشلا

 م هيلو ىلؤدلا هودالا ىبأ املا قع

 1 1 ةناقن نإ سياح نب رمعا نب لدنح نب نايفس نب ورم نب ملاظ همسأ.

 نال نكن رف ةوحأ مدخو رازن نب.رضم نب .سالانب ةكاردم نا ةعز> نب لانك نإ ةانم دبع نإ ْ

 0 0 و مود م اذه تق اهب ينب عم تقرتفا ىذلا عضوملا يف 0 اشيرق"

 روف هدا مل نأ ن نمنولوقف مهم نواسنلا 8 شرق دل دف هلا 5 رضنلا نأ م ز نه يدم.

 ممدجمو مماهقفو نينا هو>و نءىلؤدلا دوشالا وأ ناكو ايشرق سيلف رضالا نب كلام نبا

 سشاسغنبنع يورو زك ًافاءنع هللا يخر بااط ينأ نب ىلعو باطلا نب رمع نع يور دقو
 ناكو منع هللا يضر بلاط يبا نب ىلعو .نافع نب نامعو باطلا نب .رمع هلمعتساو ه ريغو

 كلذب تءمسامو نيماسملا عم اردبدهشو مالسالا لوا كردا هنا ةديبع ونا 1 نه

 نع يملسلا دمصلا دبع نب نمحرلا دنع نب د# نع دعس ىبأ نبا. نع ىمع ىنربخاو هريغ نع:

 ىف :لصالا ناك وهو سابع نبا دعب ةرمصبلا ىلع هنع هللا يضر ىلع هل.هتساو هلثم ةديبع يبأ

 يزاملانامع يبأ ن ءكالذب يودالا ىربطلا م مسر نب رفء> 71 ) انربأ ( هلونما كو 0 ءام

 نبيسع نع ا نس لياخلا ن دعا هودس رك نمجالا نسحلا يفأ نع يف ا ىنأ ن

 رمعل نا ع نع نرفالا نوءبمو ليفلا ةسدنع نع يه مرضحلا قدسا أ هلل“ دنغ نع رع

 اهظف دشأ عر رحلا دشأ ام ا اب هل تااقف ةرصبلاب هتثبا ىلإ لذخد ىلؤدلا دوسالا ا انأ نر ئءالا

 كلأسأ مو 00 اعإ 3 اعف ر>ان ارهش اط لاف دشأ ل نامز يأ هلم مهفتسنو هلا

 تطلاخ امل برعلا ةغل تبهذ نينمؤل ريمأ اي لاقف مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ا
 ي رتشاف هصاقهّثبأ ريخ هريخ اف كلذ امو هللاةف لدعم ضت نأ نامز اهلع لوا طت نإ ٍكشوأ و يحل

 لوألوقلا اذهو ينغل ارجو لتفو ها نع جر هلك مالكلا د ا 1 مهردب ًافح

 اذه ىناهصالا جرفلا وبأ لاق اهوعرفو نويودنلا اهلقنف اهلك وحلا لودأ ممسر مث هيوببس تاتك
 6 لا اذهوصقن,ودزب ظفالاو يظف- ن م هيدكف نسلا هسا او 0 ينأ ن هناك

 ىلؤدلادوسالا أ دايز ا ينئادملا 8 بأ نع قحسا نب داح انثدح لاق نيسحا نب يسع

 به وعسر
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 1 ديرو مكحلا نب ١ ديزي نسىف ء ءاعزلابأ لأ وزوال لاف ةفرطا ءارعزلا وأ هندشنأف

 ها عر[ 1 نط ام باثكلا اذه فل وم لاق ًاقداض ءارعرلا بأ نوكي نان نوجم دقو رسعلا دم
 هلوشام مال اذهو م كلا نب ديزي اهوور رعشلا ةاور نم ءاملعلا نال هاكح امف قدص

 كرات 1 اموادعم ناكل 0 سلو كلا ني ديزل هادف كركم رسشلا اذه ناكولو
 هشأ ديزتب وهوهطعو ةفرط نهذمل امشم ا وهالو تاياورلا راس ىلع هرءش يف ادو>وم الو

 || يانب نامع نب نمرلا دبع همحنباو د نيهبر د.ع هاخا اف بتاعي دئاصق ةدع ءانعم يفهلو

 ||| لوس هيفو هيناع يذلا وه نم رلا ديع هع نأ لاق ناهعنب ا نب دبزما هنا لاق نمو يصاعلا

 || ليتق رغب و يعد باصا ا اكل

 ليلا انامل دل تاق ع 16 كك هءاع اع ١ نقيصاو
 لدمج الو. هئم) نديح الب ©: مريع ماركا ينم ةلماحم

 ليلعو "ىداب عدج باعباب * هفناتعدج لا الوات شولو

 ١ لوبك :يدنلا نوح نازر * ممذر موقمالحا ىلع ًاظافح

 هبر د.ع ها ىف لاقو

 ءادلا هرمغ نم هفود يرويتح # اهرمضي ءانحشلا ىل رسب ىحا

 ءالا ةصغلا نود ضرعت دقو

 ءاذعأ ءايعالا لد 6 هن

 ءاقل ناوخالا نم كاذك يفا

 د ءالا يو تارت نهدعب

 هتصغ تعرح ةصغ وذ نارح

 يلزتا قررا | غابسلام اذ ىخ

 را هل تيعسام - ىدس رفكف بنا

 هقوف ةفرط مالكل وذم نا يلعيل هراتخم هنم ركذا انأف ةفرط ىلا تيسن يتلا ةديصقلا ماهت امأف
 دو هدنع 0ك ديو ذب اناا دن ا ايو

 قرم كينيع ند ينعو (كافض دع ةوادع ري تال نو جا

 يوظا مالا نما وهلا تحلو #* هتيوه ارما وهام اذإ كارا

 (١)وتح<برقىوت لكفكاذا * يوتحاوينمريخلاتي وتحاارا

 ون م ءاملا يونرا أم ينع كارشو هلك كريخ ناك انافك 7 ت تناف

 وحس كاذ نيف يودع تاو 3 هتيقل نك! يلو ددح يذحب كودع

3 

+ 

3 
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 وومم قبلا هلق نه همارداب ي وهام تحط ىالول نطومدو

 نءتمل ك# نبادل ا ينتباام اذإ

 نقي كل نا نانا كنك

 يروح هناي تللان آلا تلقو
 ول ةلَغ 2 ىلا كيم وا جش

 وبكم تناله لبق حب كيندب

 ي وعر نهع تنل لاص> ثالث

 اهسيخ دوسد> نم تحارب امو

 ع 0 6 و تءمح د

 يوت<غ برق يوت# لكف كاذأ د ىوتجاو ينمريلا تيوحا كاراىورو )51(



 ( هه )

 لوش يذلا نش لاق نأ

 انامشلا قرط ذا بيشلاب الو # ىلبل قارشب .امح مال الأ

 اناحطصا امهل د مم هذ # بيشو 0 نان تاندش

 اناطخلا كتل نلتاد 3 « هنم تسلو بابشلا كنم ا

 ١ لوس ىذلا ن .,ث لاق يا |

 / عبات صهدلا 0و ىف هيحاصل * اب . سانلا 0 اودعف اولاعت

 عراك الا ميدالا ض سعىفدي زاك اهدادع ىف مكب عود دنا

 لاقذ كمحع ٠ نبا نيبو كنود لد ب م هضلنعو هسفنل نرد يبأ ناك كل هللا رفغ تلق لاق

 طق كلق 8 لزئام ةماعلا لح أ يل لاَقف 0 ينلزيف فرصا امن هلردسل ىضم دقف كباشا 3

 ىلصوملا مهارا نع هب هسا نع قحسان 1 دازح 0 لاو صزالا ىلأن ١ كد سم نيدحم (يررخأ ١

 3 هلة عوأ كة ريغ 0 هين ةيراح 07 1 1 . ناك لاق يف ءيلا 00 ينك

 | 33 5 كلذب

0 
| 

 ؤ
1 

1 

 عيضتالا باقلا عئادو « 0 آلت اسمي
 عوز هنا للك ىلق 8 هيمان هللا عدوتسا

 عومدلا ههحو ىلا و * تاهنسا هنرححال اذا

 نأ هل لاقف لبك هيلع فقو ذإ مول تاذ سلاح وه ائريف ةدم اهريخ هنع 'باغو ةيراخلا تا

 هيفو هيلا اهباتك اذاف هضفف اموت اياتك هيلا عف دف م لاق مكرللا دل

 عود_ص هب يق ناف * عوسشلا كناق مك 0 :

 عوز يديساي كلا * 5 :عاقأ ءامقلا كرو ىو

 عولولا انفش ناو ائيف * قالت ام. 0 دعا

 عومد اهل يربع 0 و * ىهلو كيلعا 0 سفنلاف

 عوجرلاو برقلا انشيعو * ا #
 عوشخ هب ينم بلاقلاف * ايائماب تنك اميحو

 عولط اهسوش نم ناكام # ىنم 30 كياع من

 نمتللا رفغتسي لعحف ا اع هانريخاف هتصقام لبكلا ال .لاقو رضع ن. همحر يتح هللاو يكف لاق

 (قريحلا) ىعزألا ينأ ن هب ري اذكه نكلو عونصم ريخا اذه ن ادحاو هيلا باتكلا 7

 نلخاو ءارعرلا ولا قالفلا لاق ةدينع نأ ءادامد َناَسَع 23 انثدح لاق يعاز .لا دم نب , مشاه

 ديعلا نب ةفرطل ةبلع# نب سد ينب نم

 وحل كردصزا يدم كننعو * حيدان 0 رك يفر ا

 | ينقتلا م كلاب ديزيل ورأ تنك ىا هل تاقو ءالعلا ناو رحاب هبدعتأو كلذ نم تبجيعأ 0
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 امس كسل ١ تدان اذأ * هم تلو باشلا كتم اق
 #  اراكرلا ناقعي 7 وا# 0 لع لئاقع نه لئاقع

 ابارغ الو ندرط اناك الو * دي مول عقبأ ندرطي و

 ةيلهاحلا 2 مه عاش لاقو

 0 هلاللخ ا | حم »+ هءارو ناق رولغب ناسشلاو

 نك او بلآ راو املو * ةمالق بدشملا ينم'نضتتي

 ىفةثامكحلا نب ديزب لاق لاق طيقل نع يردعلا انثدح لاق ينار 0 انتو لقا ىمن (فرخأ) ظ
 كلملا كيع كب ديزي ملح نا كَ دب قبل

 رددف ناوع برج ترد دقو هرم انرح تيع دق دلاخإإبأ
 هلوق غلب املف هدشنا مث نيمتسأ للاب بلهملا نب ديزي لاقف

 رعشاف كلذ رعشن ل تنك ناف * مهكلم كاز دق ناورم ينب ناف

 هلوق م غلب 3 1 6 كلذب ت رءشام باهملا كَ ديزي لاَقف

 لادنل ككاو وهشم كفيس و * تع نافاعرك شعوأ ادا حف

 هللا 0 عا تلهملا 3 ديز نأ كَ نب ميلا ىف م حو (يرمعلا لاق) هئم دب الام اذه لاَمف

 دل 1 قالا تحلاتحمو نب نح 1 لوألا تيلا تحت هللا عتوف تالا مذ مكملا نب ديزي

 نبا ينثدح لاق ينالغل ينندح لاق عكو كما ل 5- (ينر>أ) مذ هك امأ كأاثلا تبل تحنو

 هيلع لح دقو باع وهو جاحيحلا نحس يف ناهلا نب ديزي ىلع محلا نب ديزي لخد لاق ةشئاع :

 هل لاقف مهرد فلا رمدع ةتس عوبسأ لك يف هموت تناكو هياع مدق ناك مجن ظ

 بسحلاو حالصلا لطف ود # وحلاو ةحامسلا كديقيف حيصا

 تسد  ءاللا فق ناطو ممل تسلاجت نإ. نطل ذل

 برعءلا كيعس نود ترصقو «« :ليم ف دارا قبس: ترو

 باذعلا ىلع ريصأو عو» لا . هطعا لاقو هل ىلوم ىلا باهملا نب ديزي تفتلاف لاق

 لاق يمع قرح ابر عم ضرب نإ 0 ةصقلاو تابآلا هذه تدور دقوا رق ا لاا

 ند لاق صفح نب ا ينأدح لاق دم ن نوره قدح لاق دعت يأن هللا دلع انتادعا

 رم نب فسوي نم بره ىنقثلا مكملانب ديزينب اعلا ىأ ةرطلا ىف عع دعوا دع
 دق خيش انأ اذا كيذكل يفا هللا وذ لاق اه أعان ٠ موق ىنبدغو اهدح ىف تساجف لاقة.اعلا ىلا

 ا يح ىلا لح يح ناباق اروح اذه وق لاقف يلا :للقأ ين ار املف ةتيثميف حجر لخد

 يب نه ل>ر.تلق ن ع مث ميدالا تضرعأ لاق فيش نول ر تل تنأ نمت كيلع .مالسلا لاق

 ريش نبأ لاق يحداعلا يآ دلو ن٠ لحر انأ تلق هيب لهأي فرعي كلثمأ هللا الا هلال لاقف كلام

 لودي يذلا نفلاق مكحلا نبديزي تاق كوبأ مهجأ لاق من تاق

 ينالعو مميش ينادل العو ناف "يش لع بانثللا ىفذ

 222222222222222 2222222222222 2 ا ا ا م
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 تفئاطااب ازثعا كد تكووو >8 هلاذو ءدحع يدح تكرو
 اطو 1 يتلا هن هن ديصقب 00 كلما ديع ََ ناماسإ 32 أايضغم هنع جرذو

 ١ أدنع 4 ئ لوقأ اذا »+ أدومعم باقلا 0 غأحذ 0 يدل :

 »+ ادواد 301 الش الضفوأالدع ز هتمش تبشأ 0 مسأب تيوس اف لوقب

 ادومم نيقالا ف تحضأ تنأو * كلم نم نيضاملا يرولا يف هب دج
 ادوملاو حلا رومالا ف مهالوأ »+ 0 اودمحم نأ نه يلا 0 ال

 يثواي> تر د ىلع كال ىو لاق انا نبرشع لاق سراف ةلاءعأ كال يرد ناك كو ناماس :هل لاف |

 هلاسل ءانغ ةديصقلا هذه الو :

 تس وه
 ادع هداّتعل 3-1 لوقا اذا 2 أدووعم باقلا اذه ءامس 1 ىدمأ

 ادمحلاو نيثي ءلا هيش اطل ىدهأ * ره يذ ند زغ نه روحأ ناك

 ان رعاوملا يفو الو ل »* ينفلختف امنه 0 ىلع يرجأ

 ادودوه س ملام يع هسا 0 »# ينملكت ”ا ا 86 ىناخ

 طيسلا ن نم هضو رع #* 0 8 ةعسر ين نب 0 ىلا تاسالا هذه تساي ند م سائلا ع ن*هو

 لوأ ليقت دنعل هنأ ةنأب نب ا 9 داو 5 نتا - ق 0 2 0 ليغ ضيرخا هال ءانغلاو

 قدص لاق 001 ا 0 لاق ا نع شايع َك اديعا لاق يدع نإ يملا

 جحليي ءوسلا ؟ينمآ ند نع فقع يتم ةظفح يذ ءءرمالالا قلل أمو

 وه امو لاق ع هشأ هنأ تيدي اس يفبأ كملي و دق يناريمالا هل هلل أ حاصا م لا 2 ديزي هل لاقذ

 تاق لاق

 اهوالهج هله>ح ىذحو هءاع #* هلهح ةرب هعلا 0 خحاوذ : نمايو

 هذدهوكنا نم يلا دا ناشي يفبأ نا لاف هب هين رت ىنبا د. اذه لوش نا كلعتم اه لاق

 مكمل 0 تل وعل ناك لاق يدع كب 0 ع :ينار لا نع ىم اه . قرح هدام مصق نم تاسإالا

 هس ار لاقو اديدش اعز> هيلع عرذ تاذ نسدنع هل لاش نا

 اهؤازح 1 دالوالات ناك اذا .# اص لك اسنع ينع هللأ يزجح

 اهّؤالو هيلا بر ةمعش ىلع د قىزنعو ىلهر>أ يس«اوىنناوه

 اهداماح همالح ىكريرو ماح نإ يغ ةريشعلا لبهح اذا لوهح

 يرمسلا اثنين لاق ينازكلا تذج لاف. نع( قوت »ل وألا ريا يف روك ذملا تينلا اذه دعنو

 0 نم أريخة اهاملا 00 عا ناك ناوىم نب كلملا دبع لاق لاق طبقا ن

 هلوقب م كك نإ ديف مالسالا ىف مهصعاش اهأ مهل لاقف نيئم 4 ريفا 2 ند هل 1

 ( رشعيداح ب اعلا: 5)
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 م تالا نع كس وص

 ود دس او كفو 3 حصاب كنك اه 0 يرشاكت

 ىوتلمكريخو طوسبم كرشو © م ةلع كن.عو ولح ىل كناسا

 هيفو قحسا ن . ء ا ريضصنم *لا 6 ّق قاطم كد يقل د 1 /او ينقثلا م 0 | نب ديزل ارعشلا

 يعاشولا نع ليقث فيفخ راطعلا مهل

 م هذا مكحلا 5 ددرب تا خل

 تدجو كلذك مسوهيلع هل ل هلا رز الس عاملا يأن فاح نع كلما ندير قه
 ادهو هلع ْناَمَع ناو يد داعلا يلا نب ميما ن نب ديزب 0 كاد قارعالا ناة ةخعسأ يف همس

 ن ناس نب نانأ ن مام َن ا ع 0 ناهد دنع نا رشا نب ىح خاحاا اند ىحصلا لوقلا وه

 حاقموب فيقث نم رس ن. دحأ و هدح نامعو فيش وهو يق نب مم ل ن كلام

 دقو اهعاتباو ا ليقا ضر كانه هل تناك هلا بومنم ةرصنلاب نامع طشو ةركب 0 وه فئاطلا

 دبع نب قرطمو نيا نا ندحلا هنعىورو ثيدححلا سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نع ىور

 ان هنا ىو نب رشب امثدح لاق ىلع نب نسا (ينري>)نيعباتلا نه اهريغو ريخشلا نب هللا

 ديعس ةعوسو دنه ىنأ نب ديعب نو دم هعوسو قنا نيد ن. هعمس نانفس انثدح لاق لي ا

 يل لاق لوب ىنقللا ي كاملا ىنا نب نامع تعمس لاق ريحشلا هللا دع نب فارطم ن هده يبأ نا

 ةحاحلا اذو ريتكلاو فيعضلا مهنم ناف مهفعضاب مهردقاو كموق م ا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ' هلال وسر لاق لاق يصاعلا يأ ن نان نع نا ءنسملان ثعشأن ءضاق قب 0 فلا انثدخو يديمملا لآق

 انئدح لاق يرهوجلا ز زيزءلادب .ءنيدجأ(يقر رح دج املاك لع دج الاوإ هكا ودا سو هيلع هلل ىلد

 :ىمايلا أنو ل ٠نبديزيب قدزرفلاىملاق ينأ ينثدح لاق لضفلانب ءالعلا انثدح لاق 1

 مكحلانب ديزي اولاَقف ان راعشأ نم 3 رعشدشني يدلاادهن لاف ا اايف نيش وو ىنقثلا

 نةعدعد تنب همابإو رد ناقر رات ةرك اها 5 او هيدلو يي نأ هللاب دهشأ م ١ لاف

 ينك ناقريزلا ناكو جوت 3 وهو مكمل ىلا | 7 جرخأ >اف ردا تكر ة هس مع 00 و ةيخان

 ْ ع لاق. ”ئاهملا* ردن نب "نيبج ( مل شايعو ساردلا مهم نون هل ناكو سان ءااءانأ

 7 ]| ءالوف ىتثلا م 1 نب ديزيب فدوي نب جاحلا اعد لاق يمازحلا انثد> لاق بيش نب هللا دبع

 ْ اعاوكرعش ضعب يندشنأ عاملا هل لاق هعدول هيلع لخد ا. اف اع ع هيلا عفدو سر 6 ةروك

 لو واهف رذش :ةديصق ةدشناف هلا اعدم هدْشْني نا فو ا

 زئاطلا:تاقملاك خم ءاضيب *« .ةنار ىرسك نبا بلس يذلا يبأو
 هنم عجن راهبجاحل جاححلا لاقف هعدوب ناريغ نم ديرب جرو ايضغم ضع هرخف جاجحلا عم عمسأ هاف

 هل لق لاقو دهعلا س>اخلا ىلع درف اذه ل كلعمف امأ كل ريخ ا هلىلةذ هدر اذاف دهعلا
 هيي سمسسسسسسسسسااسيييلسلسلاا مدس



 (ةهز

 قورذملاعرقالا قوبرملاعاسالا قوبلا قوقلا دنع املا ب ل 0 0 نضحاف
 نيب لغب نيلمح نيب دعا قوقل يغشو قورألا مدي قوتفلا ق فيو قوثيلا دسي قورعلا خفتتملا

 ارق جرح اذاو نفح :قكدااذا ترد ناار هلصاو كاك سار هسار تيرم نين ءران ن0

 قاسلا تفتلاو ماس الا تب راشو مالكلا قر اذا هردك رحبلا ل->داولو هر 3 ليفلا حطن ول

 ا حارحالاقشو حاقفلانءطب روك حام 2 وروكذلا ضيبلا عرقو قاصبلاب دز خطلو قاسلا

 ! لاق 5و ندا ينندح لاق ي م ( ىنثد> ) اهعطقف 0 عد مف نيعئاط ع سو عزجم مف ه انريص

 ورعملا ىئارصتلا هل فوق نبا هنفو ا احم ةرم ترضح لاق رذم> نب ىلع نب دمحا ينادح

 1 هيلع رثك أ املف سوم الا يأ قافد نبأ ثبعف لاق لالب ةبارق زازملا يبوقتمبلا سوما ا ينأب

 | ةيودمح باب ىلا يذاتس سأ عم م الغانأو تدضملاق اند ناكل 537 ةيفيتحلاب فلح 5 * م اويعدا

 ةحوصاهدييفو عاتملا نك ىف انلواش أذهم أ قافدانللا تح رذعإ 0 هضرعن زب انعمو هولا تل

 احرلان أك الادح ولا لعون رح نا 5 وا معا ا ىلا را شوفت ايو دحتأ ىلع

 ناكل سرح كو[ د تس انملع اوس اهلاو 0 لاق. ني وحر: ىلا لغمأ! نه جوحأ نيلفب ىلا

 نامالغ اه ناكو تير نب ىدع لوي قافد يفو ل ( لاق ) يرج امت هضرعل 3و سرا

 قكت-هل تلاقف ردسفابكتي نأ اممدح بول تالق اينأ سانلا تدق كيلا الح و ا
 بيز نب ىسيع ايف لاقف بارعالا يف ينيميبو تنأ يك ارلاقُم س

 نيسسلا نك ضخ ىف قافدا ع اذييخواانل يع نب ناحا

 شيخلا يف ورتلا ةلمب * امناكتي نامالغابل *

 تا 4ك را قاد 52 --- تع ١. نب هللا ةبه ينادح لاق هظحح ( ينثدح )

 اهحو اهرصع لهأ لدحا اكو هاوعام مهم دحاو لك 3 يرو اهلا نولمي اون اك ةعامج لصاوت

 هنأ يدب 0 لاق يو - هز نم نع مه :أشاو

 هكسوص
 ادعم كلم ىاتلا لك[ قلد لك ةقباربساب ركام
 2 + نين ملا نطلخ اذا بكف

 ٍِ قدس لاق ىح قرح هب راش ناو قير و لاو ىديهملا نب مهارباملا تساي لمر فيفخ هكا

 ' تارلو اذ 5 قافد ىلو« عيبرلا نب ينجي جرخ لاق نافه وبأ انئدح لاق ىهاط يبأ نب دمحا

 مدت هج معلا محا

 نس 5 دياوالا هدع تلمعف هراديفقافد هتيراح كرتو ىحاونا ضع ىلا |ىحب < نيد اهنبا هم

 | هيف: علا يسوع دبا كلف اهئاطب رو اهلاومو اهجاوزأ ىلع. مهمأشأو ءانغو اهجو سانلا نسحأ
 نوتلاسر مهس سش قت حوت د وملا ىلع تريص ع ل لق

 نو رقلا لب كنم مشل نك ىبنع هبا كدعو تقلتأ ىل لك رستكا

 نوطيلا طايس نم بافام:دعب # قافد. تاساب صام ي“ حبو

 - لم سها هيحس معسل --



 ظ (44) ظ
 101011101 5 ات 7 ل 5 1 5 ا 3 1 17 ا ل تت جس 27 ترد 0

 هب تبحيعلو ءاقالا 0 سمنلا كذب ف تايش لوش لمع كلملا ديع ناكو لاق

 امثاف ىلع ىنأ نأ نطاوم د قءاس را نصح يناعد

 امدهينأ هضوح نعيتفلادوذي * اغا كسفن ع نصح ت تاقف

 اند كن لثم ةايح ىقتل * لا د انحلا َة قيتسأ ترخأت

 يمحايو داو + مدل راك #4 ا ا كليك

 ايل نأ نمل اهلوولل لاسغا # تكسو اءراكملا شغيإءرملاذا

 جاه يذلا ناك موئلك نب دلاخ. لاق هيلع 5 ا ملو ىديزبلا هللا د عيب تاتكا نم ( تحطم )

 غابف دعس نب نامالس ىن نه راح ةيش ضي 1 هفلع نب ليقعو ءامولا نب تدش نع. ءاحولا

 هدنعو سلاح ًاموي وه انييف اظيغ هيلع ًالتماف ءاسألا ىلا ثدحي ةرم ينبيف فوطي هنا هنع البقع
 وهن هيلا بثوف هتلحار ىلع ىنامال_لا هيلع علط ذا اهحسيو ءامل ىلع هل البإ رع وعو هل نانلع

 جو عضوملا كلذ ىلا دس مم رش: هدنع نم فرصناو هتلحار رقعو اخري ايد هوبرمضق هلاملغو

 [وعَع غ قاخلا “ى ا رش ليقع ناكو امن ءاحبلا

 1 4 قافد ناخا 3

 ن ىدحيل تناكو ة.سايعلا ةلودلا ىتخم 21 كل ا هحولا ةليمح ةتسحم ةيئغم قافد تناك

 ناكو انياأ نم هؤارظنو ةظحح هع انثدحو انيوطتا ا رهو هبا دمحأ هل تدلوف عييبزلا

 عيبرلا 8 ىذ تامو حر ه1 باط عع مأ ءانغ ينغلإ ناكو نينغملاو ءانغلا سب ا

 تيلعلا نب دج ينادح لاق ىمع ينئدخ مهتلر 1 1 لاف ادعت تان كل و داوقلا نم هدعب تجوزتف

 هنقتم ةنسحم ةنئتغم قافد ن 1 فورعملا دا عسب رئا نب ىح دلو مأ قافد تناك لاق ىسرسلا

 ا ةروهشم تناكو ضاضغ ىلا: مث م ديشرأا تنب ةيودج 5 تعءطقن ادق تناكو كر ءادالا

 لق ا ه ةنالثث اهالوم دعب اهحوزتف قافد تقتعو بيطلا نب نا كل ةوتفلاو نو#لاو

 اهوحممب فيز نبا 1 لاق اج 0 مههوجو

 قرم حلا ريضأ دك :اهنمح # قافو: راد تناززاكمل تت

 قاحم يف همن نناوكي,. ال * اتافد ىشلا عبارلا 1 ذدح

 قاف آلايفراسدق(١ اهرحموش# اقافد ناف اهعضن نع هلأ *

 قار ريغ ةعرشو انك ردن لب < 0 لس بف العب عجاضت مل

 هلأ دبع وبأ ينئدح لاق ىعاشلا يدادطلا ينثدح لاق ىكوكلا مساقلا نب نيسحلا (ينربخأ )
 ةفص اهه فص يفأ ىلا قافدتدت < لاقمتأ يك ل 0 نودمخ نب |نعةظحج ينرب> أون ودمح

 اما نوكف كعات نفاع قع نيدنحلا ضن ىلا تبادل قيدص هل لاقف:ابنع باول ءزيعأ

 نزولا ةرورمذل ءارلا ناكساب )١(
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 معيعو كسبياع روغثم ناك م * اودع ار ذلاب الاجر ترص 7

 موقم عذج فارشألا 4 يفوأف »ب ًالده نفط ىتاللا كفيطاطخ ش . 1

 أو . لاول, يرجاللو نكت. ه اهيف رشو. ريش اهب كاذإ 1
 نب بييش لبا يمرملا مث يناطلا بهو نب ةيذج نب بريش نب جيعد قاتسا ورمع ونا ( لاقو ) أ .؛ 1
 يب اومنتغا بريت لاق مرج ينب اوهحاو اماف باطلا يف ءاصربلا وب جرو اهب بهذف ءاصربلا | 0
3 

 ءاداق لملا سأرب وهو اسعد اونأ تح اوضفةحرقلا لهأ الإ نيلاط نسل احا لاق 0
 2 32 م 5 30 : ١ ا

 هامرؤءدحو هلعسش ليك هلعاونأف ةءارؤ اودمصاو هلعاودش نش لاف اهدا 1
 ونب هعم قرضناو فرص 3 نام دعا ىمح مث ر وع بيش ناكو ام بهدف ةزع اضن جيعد 4

 ّْ تييش لاقف لبالا جيعد زافو ةمحأ] © :
 هرداسصم كسل معي لح * ةيازح مون ءاصربلا ىنب تيمعأ .

 هرئاط يل ادب دق ن؛ يل يرجح # امدعب ناسحوفورعمنا لوشن

 هرساغ عذعذي برض الو ناعط ني لو مح لود رج مضر ظ
 هرذاعم هيزوعأ فيس نب جيعد #* ةريفش حفس مون ينبع بهذاق 0 1

 هرامع فدنع ريغم بضطا نم # اهود لاح دق لوشلا ا الو 1

 93 هصاع هللا هال يرذلا مشإ #* ىتتي ةريفش نم نير 000 8

 هرئارج ترجخو مهالوم رج امب * عقوم كلامو فيس ىب تذخأ 0
 هرافاعما ةيواوعا لق نلا تلق نشوج نبا رفمو» يلح نأولو 4

 نب ةاطرا امه لاق ناندحلا مام ن ع يرشلا انئدخ لاق نازكلا قحدح لاق ىمع(قرشا |

 لاقث فوع ىب نغ هان ءاصربلا نب بنش ةيهس 5

 ظ نيرم نمرملا كلو كانك 2 تلوعاو دج انوش كر
 معاي يح ايبخ ناك ةنهس نباتسل .لوش ناكف ةهس نب ةاطرا.توم دعب ءادربلا نب بنيش يمعف لاق: ا 1

 م *مكلذ ٠ نمله 0م لقو 1 مم م لحرلا ن 1 اذا فوع يف 5 ا ىكعلاو لاق ىقوع ينا ا :

 لاقى لكلا نا نع حانضلا نب ىلع ىنادح لاق دعس فأن 5 هللا دبع ىنثدح لاق 4 (نيدخوالا 0

 ْ 6 7 كلما د.ع لطخالا دعنا

 00 ءاسع :ةءشعشم فرسج #*. بدعم هب 1 َتَدَس نا

 ل "ا 1 اذا د 0 فارع هحولا لهسل ياو

 سرمتف لايح ىبادعا قانعاب #* يوتلتو ارارمع يبرّدلا ىذل نيلا 1
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 ع ١ عامشلا ةرضاح سفللاو د اماحاح نع سفنلا تفقو دقلو

 عنما ام هيلعو هب يطعا * فراع  ىردقل رح قف يفإ

 م لاق ىزامر 0 قدح لاقي دك ن قحسا اكدت ناك عكو فاخ نلمح( يرش"

 مهانافةمقلع ىحسإ كال تك مدشأ ن 2 لو يفاوقلا ع 1 رفز ن.:ةاطراو ءاصربلانب 0

 >يمب قحاولاعتا ولاقمت اه وبكر ف ماحاور ىلإ اوماق هم كلذاوأ ر املف مهعذب ملوةقوذمت نيلةب رشي

 , بيش لاقف ىلكلا اذه

 ” امقاعميضلاىرقت الزأت ملعت *  هعدق يف مأ ىهدلا ناندح يفأ
 ةاطرا لاقو

 املثأ بعقلا_ئاح ىفالسلاءأك # ةقذمب ءاح مث اليوط انثي
 ا

 ظ نرخ ديلدلا نم اشير # لوم ارش أب اتاراانلف
 نب سبش باغ لاق يمذحلا نع ليعوسا نب ىسع انثدح لاق يعاز لا د ن مناخ م

 مهري بريش لاَقَف همي يي نم ةعامج تام دقو ةدم دعب داع مث هب ةيبغ هلها نع ءاصربلا

 دافلا .دراطلا روث رداغي م 6 'ىرداغويناو>إ سهدلا رم
 اوتو يبل موق 120 وو # مهعبات , م .الاكيلق قال ِقإ

 لع ةيدرس نب ةاطرا 'هناغاف ةلهان نما لآق وأ ينغ نم الحر ءاضربلا نب بيش يجاه هر عاوا لاق

 بييش لاقف بريش

 ردو هناا كار قالا ل وعر ا يمان يارس
 0120121 يرش اذإ داوطعا الو هتلحفا * يرتشيف قتلا فرطااب ناكاف

 0 ةطاحلا كفا كريغو * مهم تسل د ا رصنما

 ىلع ةيهس نب ةاطرا طهر ىدعتسا ورمع الا 1 وهو ةطايألاب ىلوا تنك دقو يوربيو

 هاش تارا نعام انضارعأ مشي و ءاجهلإب | سب هل اولاقو'يرملا ناح .نب ناع ىلا ءاضربلا ني بيش

 روغثمو لده مهلاقر نقرا فرد ةضصوعلو 53 ا او نامءىلإ ل> دو صخشاف هيلا

 كموق ض اعاد 5ك لاقف بريش ىلعلاقأ مث مديطاو ًاروغث» عطقو هيلصو الدهب لتقف معيهو

 بدش لاقذ كناسل نءطقال مهءاغ تدواع نيل اًق> اهسق مسقا مولع ليطتستو

 كح كد_ةع نإ ىناش ىلوت * امدعب نابح ناب ناس 0

 8 الدمع 0 انوه * ةذاذق ىلا ل ىتبأ كديعو

 ع و تاو دو ارارماضو 8: ىرشأل تح اذا ولج كتياو

 اظم لبللاو ناريدملا كله م6 #* ردتم كلاه دب رطل لكحو
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 كح
7 
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 )١ة(
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 ٍ 1 عضوملا ىلإ هب راص اهاث ةبرقلا لمحت م هرهظ ىلع هلمحو كيل ىف هفرطو قلع ف هفرط دشف ليح

 هل لاق افرصنا الف هآراو 3 كلركلا هم اع لاهو أمق هاقلاو 0 هل رفح هيف هنقد ديارب يذلا

 1 دري ناف هانعاب ه4هعد لاق ةما.قلا 6 ىلإ افوتكم ١ ودل و هياحرو ى 3 | قنع يف لبحلا كدا هانه اي

 م من يرملا ةلمرح نب مشاه نب ديزني ىلإ ءاصربلا نب بيبش بطخ ورمع وبأ لاقو هللحي اريخ هب هللا
 ْ كاذ كدا ديزي ه4 لاق يندر نأ ا : كنكلوال تاع ف لاَقف د هريغص قى لاو هتنبأ يه هرمصلا |

 : ىخذهاماف أمضغم هدنع نم تايدش ل رف ع ورا نأ لحن لال ماعلا اذ ىب راطملا نكلو'

 ثيلكنإ لاق را لاق هنأ هيددرف كموق كيس تايش 3 | 0 تقلا ام خا ضع 3 ل لاق :

 1 هللا فو كلهأ ىلإ م ا ل ينأف تو ا هيلا ثعبف هدنع ركام هريوص

 همسي
 لاقو جحد نأ تديش ينافكتددر

 ا دش ول ةءغر ىلع * هرب مو تك *أ دقل يرحل

 اهريغيال 5. ل يذ ف ري الو د رعالتا معلا فوض نكلو

 اهرودص كياع اهابشأ لوو صف اذإ رومالا رابدا نيم

 اهريضي الام 3 انشالا نم يت 2و هعيطتسل ال ”ىشلاس وفنلا يجرب

 اهري_جيف ترذاح امم هللا :ىتت ©. تقتا اذإ سوفنلا ىك اهإ الأ
 اهروقس الانريطلا تاطعان الو د ايحاهاالإ نادسلل ف قالو
 اهر وتس وةملظ افجسليللا نه '# هيودلاح دقو وعدي جباةتسمو

 اهروقع رمي نا يبالك ترحز * اهم ىدتها امافن يران هل تءفر

 اهنرورح 2 تاغ قادص هللا .ةقع ل را د اس[ فص اق
 اهريدقو ان ددع لالا اوم. مهأر 8 نأ فايضالا إ_ع دقو

 ىرا بنفيكا كالا كاد اهتم ذا لاوملا نع اغار
 امإو ىلع ىني نا ةفاخم أه ريغ رومالا تارييك سب

 اهريبد امام عيسا ملو ياوس # اهع.س تيلو ءاروعلا تابق اذإ

 اهريمض حش سفنلا ام اذا تكرت
 هزت فال كانتا ىلا

 هحاحو تخاد دق ا ةحاحو

 ْىأ نطاوملا ف اريصو ءامح

 انعإ ةعركلاقاأ ىف( دحاو
 م اا 0-7

# 

3 
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 د
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# 

3 
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 اهروخف دع ام انش ام ىوس * دحن منايبذنيدعس ترختئااذإ

3 

ً#* 

 ان

 نب

 ل

 اهرويبد تائانلا قدح موقي *

 د

 كا 1 ١ هللادبعنب دمتح ىف كي نإ يملا 000 0 0 لاق يفريدلا تا نب دع ) نما (

 1 3 00 عا | 37 مونلا يشف 0 ند 0 نا 0 ىدم هلا 0 0 نب



 )٠ة(
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 وكر داحتلا دام كلخا رم اهزاك شع دمك تمار تلزنانو
 "الإ ند لطفا دس اكو [ 4 تيبش نم لضفأ ماطزا ناكو تودص كلما دبع.هل لاقف
 نع ور# يبا نوور# نع بدوا امم كات ىلوصلا حك نيادمح .( قريحا)

 ةرم همأ ياي ناك “ىط ند لحرب هريبعح و ه وحعبم تييش لام ءاصرلا نا بيم ةفاع نب ليقع

 رحلا تدب

 ةماعد م.لع لو عرشب انَسلا

  000لاه ١ 000

 0 مساق

 ثداحل البقع عوبر لح تعد

 ةريشع تبحا اله هل تاقف

 اهلاثال ةوبر نس 5

 هه كريغل مايآب ب

 ا اذا

 ةراغب تدح.ص دعس ىنب الهف

 راو م د او كرد

 0 جور ل 8 ناوى يغب نابو هدب يذلا رهدلاب تيس ىلع ليقع لاطتساف يمال

 رخفاو دملا كابارك ذن الف

 لغد 0 ةروءامهو د

 ماركيقاب ١ 0 ىبا #*

 اهنع نيمارلا ةراح> كَ

 ان م 0 ايماسم ا ر

 ثافحل انا

# 

2# 

2# 

2# 

 لاذ_قلا ةفرمُش» ءاياع ىلا *

# 

# 

0 

 نص نب طبع وحمو ناد هل لا َت

 اهلو.س اهنع قلل ةمارو #

 # اطوحو اهلا يوان ىلا هاحر

 50 ون نم حفل ناوع - ع دع

 0 5 مدح نيح يك دس

 اهلمقعامع وو اقر الار 2#

 اهوسر ءاح نيحليل قراطل

 [طوطتال ةمونرحواكفارع

 يطول
 * اهلوهكوامايش رباح ونب
 اهاسسن اهنع راط دق ةموسم

 اهل وقع 7-2 مت+ يلق كردتو

 كافلاو :٠ نضام ااا

 #  لاغلارش اهئتتجناكف

 لاجملا ىذا تاجيحلا نيح

 ىلاوعلا ضاقت ثي < ترمضو

 لا وظ فار 1 1و

 ناضل لذ اهنود رصقت و

 8 لاتق ىب روبالا قانعأو

 لاس ف مهم ا دَقف

 ل

 تام ورمسوبأ لاق ءافجميف موق و دملع نر ليقع طحر عون فب ةوخا لاك ود و عربا لاق

 ىلا.دمعف ةبز ملا لمح مم لاق لمح د هدأ لاقو هل ةءاغق هوخأ هفلف مم لحر

 هنا: 1 1 75ج تدق 72725572-45327 تت



 (مخز

 انزع نار ضو لي نكادصص 0 هلع لزأ تح هيبأ يللا ليقف م 0 اي وهو سلمعلا هْسبأ ليقع ربح علبأو 56

 نعالا هشافامانو ا 0 0 ىلا ةفلعنب ليقعنب رءشقملا ىلع قرع لزنلا ةشئاع نا ١

 0 هع نا 9 يور ص رشا توم ا كالم اذه لاق كالام رعشقماهللاَقف ىدهيوهو لم الا يفاعو سم 0

 011011 0س 2 م 12012121 لااا ااا 1 ]| | 0 0 0 0 2 020201

1 2 0 

 0 آا ْ

 | نالؤاب نالفا ساما ةفلعأب 00 ليقع ل هرقتحاو هأصدا ل 0 02 ف ع تركو

 ا 0 لو ةملاو كفاه هللو ليقع راخأ نك مانو ف قلتو ملا متعئمام هللاو لاط |

 وهو ةضاخ بديشلو رعشأم ءانغلا نم انبه

 ةيهس 0 ةاطرأ هل لاَتؤ 0 ا همرط 00 2# وهو مهب 5 ان قالا ءاهساب

 لولا :ولكلا ةرارص تدعو .« قع :ىضلا لك أ كلت نع

 لي ني كتيساف نعم 8 دوش اوباغ ىلوالا ناك ولو

 نمداعوه: تارك 39 هساىد ناب ءاقلأ تح هدوقي هبءاحو نعشواو هلبان 5 رقعو اخرا

 ا اند لاف ل ) ير 0 ابا رس برشا و اماعط هانال ماعلا ماشلا ىلاهنقو نم

 ءآ م -. يأ لاَتف ىراحو قضانلاو كح ور ضبقبأ هل نيع ةمعلالو ةفا ركاألو هللاو اللاقف

 ديعلو ه هراذ ي تالا ءانغلا يف ليقع روش صور هر هش ضع أو طاخ نين 1 نا ةيسسأ و ءاصربلا نبا

 5 ةراتحلا ةباملا نم تس وك 0

 د 1 00 0 3 #2 0 50 ىف أ لوتت 2م 0

 - 0 ا 0 نإ سيح 0 0 م ل 0

 5 لس نب طع نب 4 هيششنأ قس ةنراح ياا فوعن ةريح لقو ة ا ديزي نب بيش ؤه
١ 

 ةلا> نباوهو ةنراح يأ ا فوع 5 تت را بنَ ةفاص 0 اه.سأو أ اع 0 كيوش نءا

 ١ #1 امالال اهضاسأ اكررملا ةفاص رق تينقلو فوع نب ثا 0 ةرك لع مأو ةفلع َك لبقع
 | 1 8 : 5 : : 2 . انو

 آ أهدعتنم وا ادفاوالا رص ميودب د و0 ال ةلودلا ء ا رعش ند يمالاسأ حم ءصق رعاش تام .ثو ص رباب

 دن 1-3 اهيرش ناك اهالكو 00 رشو ل اقع قي تا ةسارسل هب دأعب ١و ةفلع نب ليقع 0000 | -.ناكو

 ا تان رح يف يط نه لحر هن 2 تاعأ ,روعأ بيش ناكو مو مهثرع . ترب يف هموق يف

 لخد لاق ةديبع 1 يدلعب متاحونأ انيدح لاق ديردنب نسحلا نما رح ( مم

 بح تناو ثا آل اهيع فلز موكا ن نمأريخ ناك ينأ

 4 َّق هلوق هكيشلل 0 م نب تديش يحاه دقناكو ناورم كب كللاببع ىلع ة ةيهس نب ةاطرأ

 لاقف رخ آلا تيبلا هدشن أم تب نك كلملا ديعدل لاقث

 ) رشع يداح 21 يناغالا تا



 (مل)

 امرك اويداحأ وكي اذاناكو * قرحم ىهاك نابتف نسيلع
 8 داودجسن ن م ادرطمو #* اهم و 00 يرصل افص

 (21نا لم هلح هل ه دا رع ماملا ودنا ثرحأت
 تدرطاذليقعا راح ىلعب الك نب رفعح اونب تدع ريخي نب ماضع 0 ح لاق (ينئادملا لاقو)

 هراح لبا اودر يح اهدرب ِ اهدرطاف هلبا 7 هب رمضف مول راح ىلع ليقع ديفا هونرضو هلبأ

 كلذ ىف كاقو

 لتقل كراج لج رفعح ىنب * هّسرب مكف يلكلا قرشي نا
 لهج مكب كاذف مكلاوم حامر * دع ريغمالسالا اويسحم الف

 لبق مكقيذن انك م مكفذن * انتيبرحلا عجرُت نا رفعج ىنب

 لبح اندنع هلالا امهنم امو * مراحب تينثناف يراجي متأدب
 هباورمو 0 نامالس ينب نم سان هب رق هلبأ يف هدحو: ناك البقع نا اس ينئادملا نك ذو

 كلذ يف ليقع لاقف هليبس اولخو مهنم هوعزتلاف نيقلا ينب نم سان ىلع هقيرط ىف |
 باك نم نيقلا ةياغ يفاوبال ابا © ١ أ ادعس نا ميذه ا

 بجلا ىلع ميذهايرخأ ليقف * ةخانم باك رلاو ميله ءاحو

 يسح ا ىف نال سمو يك سم ب >ءلا يف نا يذه لاقف

 نبدمحج اسدح لاق ىلع ني نسحلا ير ةدضو ثرحلاو كامداعو ةردعمه ميذه دعسو لاق

 ةليمص نب دمع لا بدا دبع نَع ينئادملا ن نع ملم وبأ 0

 لاقوهقدص, إف طال نص راب ليقملة فاو ١ نير دع هايف ءاشلاب رك الأ ليقع خي ةفلغ تام لاق

 داوس نب سر“ راع ملا # هريع حقأالو لالا حبق

 داحنأ مراضخ نيب ف. 0 ل كمأ لمي ل أما ين

 : هينري لاقف كلذ دعب ربْلا ققح مث

 لكي, لع انذلا نو ا < ترج لفاوف تءاحدقل عرمما

 ليث ريغ مأشلا دونج هتعل # سراف عرصا يك الأ | ولاقو

 ليبس ريخ هللا ليهم باصأ * كلاه كله ىلع ب الت مسقاف

 لبلدي :ىدج و ا[ اط © اراخ ىف ىنتم ايما ناك
 ليقع نبا ىفلا دعب ةللح * اهناف تءاش ثيح اياثملا لح

 لسع دق ىلاوملا لش « ةوبرب لحي مالوم ناك

 ةفلع ٠ نب ليقع ناك لاق هدم ا نعمتاح وبأ انثدح لاق ديرد نب ندحلا نب 0

 0 رع نع ةمرص ينب نم الجر نا مث هدحو يتبو.دالبلا ىف اوقرفتق هيذب درطا دق

 تدرطفارشيناالا ليقعت وب نهب رقيدحا كلذ لبق نكي ملوهتيشاك ليقع تويب مطحةيشاملاو لاملا

 دكموب مره دقو هدحو ليقع هيلا جر اهحيشف هعم تناك اصعب ليجم اعرمضف ةيشاملا هل ةمأ ةفاص



 ( ملل

 متكشلا هنخم مل انانع دس هأ + ىلا ةندلا يح 01 يبأ

 لصتم دائسا ريغب موثلك نب دلاخ نع د هطخ يدا سايعلا نب د نا نم ؟تبت

 ! هنانب ضعب ةفلع نب ليقع ىلا بطش هل ةقان ىلع ليقأ دواد هل لاقي ةسمم ىنب نم الحر نأ امهس

 بروف ليقع هيلع دشو هتعرصصو تطقسف عرلاب هتفان نءطف هلايال ف.سا ناو ليقع هيلا رظتفأ

 لاقو هموق اضطر اهرحتف هتقان ىلا ليقع رانو.

 صيخقلا اذو جاسلا اذ دواد # صولّلا بحاصاب لش 1

 يديعب هصيع فايا يتح # صرب صريح ضرالا هيلع تناك

 * صيخقت اذ ناش كلا كك

 تايبأ نم هب هش دواد لاَتف

 ادنهمايضع فيضلاىرقةيوامارح # هتدب لالا لمح ىف هار أ

 ربك دقو ةيرامالا هتجوز ةفلع نب ليقع جوز ' ا لاق ديزي نب ندوح ينادح ( ينادلا لاقولا

 لاقف اهعم ليقع او كف. لماع ىلا 0 عوبرا نب لاتق ىب د فاح> قف هنم ترف 3

 براغتو يركذ بهذو 5 ذ لك ليقع ل أةق ءان رجلا انأي كيلع 0 طام ليقعل ريما

 نب مشاه را ) رذدالا ةفاع كلذ دعب هل تدلوف فرصا اقدح اهدس ذح لاقذ ىرش

 مهسيفب نيو نش وح ىنب نيب ب را تدشن امل لاق ةديبع قا ء ذامد انثدح لاق ىعازلا دم

 أول: فافمموخا ةىم نإ مس نب ةرمم نب ظيغ ينب نه ودو يرملا هفلع نب .ليقع طهر ةم نا

 ناكو لزانملا ين راقتم اواكو نافطغ نه نشودح او هلتقف مط ارا نك رام ىذوم ع 4

 مضر حب مه يف لآ كف هنع اًئاف مأشلا ةفلع نب ل

 )١( الوسر مهس لئامأ غابأف # 0 ف تكا 0

 (9) الودع مكيلعاه ول ءح دق 0 كو مكماس يتلا كك

 (سز ةابو امانط ءارا و خ2 ت1 ارجو للا دا

 المح اريستوملا ىلا اوريف #* اهادحا ريغ 0 ' ناق

 الودع ءرمللا تاداوملا د ةنم ميكو قاع ره ستالاو

 ىلا لاقو مهس ىنب ا ىرملا ما م 0 لفكت مواع تايبالا تدرو املف لاق

 | نيصحلالاقو اديدشءالب بورا كلت ل را ع لضم ل :يقواسلا

 ظ هل ةليوط ةديصق نم كلذ يف هال :ىنأ

 محد الا نع قو اخ 2 انقل دضصق اا د احق الا نسير ص ازاخ ف الا د نر ناطت |

 11 ' «نيتاصخ اوريخ مكموق ناىورو(؟) الوسر موس ل 2 غاب اف# هن ا ةنتاصخ اورج ىموق ناىورو(*) الوسروبس لئامأ 2100000 اماثد##ىورو )05(

 هذهو * لو اماعطوا ا الكو# ق ةادصلاب ر>وذدأب ىلا يرزذ>* ىورو م)#الو دعاه ولءحامه 7 ظ

 دا ر# نب ةماشدل تا ءاضفملا يف يذلا لضفللان ع اهاور يراشألاو ,انال ةفلع نب , ليقعل تسيل تاربآلا ٌْ
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 7 نك ربل تل ةلاورلا نم * هللحم ا تارذا تنحعت

 يكفل مراصلا هيف قاخحي ن ا 8 هيدح دع ىلوت مدأ نمو

 لوقتل كنا هللأو امأ لاقت تعسان قل الا تينا ام 1 اهلك هذه كتدصق قده < هل لاق

 لاق 3 تناامأ لاق كتان يدحاان| ىئحكناف هلاق ةقرلاب طاحأام ةدالقلا نم ينك ان لاقفرصقتف

 قطن ملام مشت اهتفلكو تقاطاامه:٠ 8 ىلع دقف فرشلا امالاقافرشو الام كان امال هللاو ان

 هيلع تمدقاملف هيلا اهادهنجرخ مث هوزف ىنالاضرو مبالاحالص هيف ناف لاملاذهب كيلعنكلو

 تدمد>حرف اهشنا تقدف اهدي تمعذ رث اهدضع زوغت تاعدف | مءادف اهلا ر دع هلةالوم نئ املا رع

 تلاق كلام اط لاقذ يحي املا ضبفف يرئام يب تعنص ةنونحي ةيبارعاىملا ىنتثعب تلاقو ىحي ىلا

 ال0 1 الك لقوا كرظن نركب ناثلا كمناع تدرااق ىلا رظتةماىلا تنس نا تدّرآام
 0 ع تظحواط ومب رسف هر تنك احق تءارذاوهتحم كا ةفسدق 0

 الرإ دك اجبف ناك ناوءار نملواثنك اح ءارئام. ناك ناف هنف لاقدتاألا همر اذه ىئادملا

 0000 لا ادع ندير ناجي لات 2 نمر دعا لاقدي ردنا «يريخأ )ءازاودم
 ءيجا يذلا انا نوك ١ كجالعا كيلا اهنزبال ناىلع اهكتجوز دق ليقع هل لاقف ءابرجلا هتنبا ةفلع
 ىلع يبا عا بابلاب هل لاقف ديزي ىلع 5 هللاءاشام اودكمو اهح وزتف كلل كلذ لاق كيلا اهب

 اهدب ذخا 3 * هبا ىلع اهريعي خانأ ىح اهب ءاحق لاق اليقع هللاو هارا لاق جد وهيفةأ سعأ هعم ريع

 اهدي عضفأيش تهرك ناو امكلهللا كرابف مكشي (١)ندو امهاناهل لاقف ةفياَخلا ىلعاوب لخ دف تنعذاف

 ك0

 تاممته 1 0 حرفف مالغب ءأبر -- 5 ُ كم د تثري ” كدي يفاهدي تءضواك يدي يف ا

 قلعش (َ 1 أو ل ىدد ءاضصم نأ لاك 4كم ةأو ملف راثإ اد ا ةرمدنع هندح وقامهم قل 0 تدسح

 اة

| 
 دقو اكله كتنباو كش انا لام -كق اهونأو اهحوز اهثروق ت "ام مث ثاثلا هنمدما تثروف ي 1

 أ
 هلعحا هينطعاف سانلا هيلع تق.- اسرف كدنع تءاردقو اهاربم يف ىلا ا هيلطو لاملا نع (؛

 اندح لاق دمحم ن "هللا دنع ( انريخا 2 0 ديزب هيلا ثعبق لال 3 0 ل يف اوى 0 |

 ةنلغ نب ليقع هل لوقي شرق نم الخر تءار لاقى نت قدسا "نع ىئاذملا نع زارخلا |

 ثدحا ام يلاديرئام ينحا نبااي لاقف اذهلاقت, ناد 0 كيلءانا تاه ذولا راطلاو نيحلاو ءافررللل ١
 القع نا لاقف در هب تثدُح لاقءريغ نوفرعيال مويلا ىلا ةيلهاللا يف كلاوخا لوقاذه نا ١

 0 ما نال كلاو>ا لوق اذه ةحءلط نب ىحب نب قحسال لاق اءاو لاق سانلا لهجأ نمناك

 ليقع ىلا بطخ حيمرلا لاق لاق ىمشلا رششب نب ىلع ىنبثدحو ( ينئادملا لاق ) ةيرم ةحاط |

 ناك و و نانا يك هع و نم لحر
 مهاردلا ىلا تبح دقل انييع * هلام لجانم تجوز تاي رمعل :

 ءراكالا كاسر افك اكئاوأ * دلاخو ىحي دعب ادبع حكن أ

 سومأق هأ املع مايقلا 0 انادوو اندو سورعلا ندو ”)

 21 22 26 و 2 ا 222222222222222 222ئ 222 22ئتآت 2 ا
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 يعاَر لا دم مشاه ) 1 ) هيلع مدقف هيلا ثعبو هنع ىذر تاِسالا هذه ليقع عمس املف

 نم الج رزبز علاددعنب رم 6 نإ | ينثدح لاق مالس نب دمحم نع 2 ينايزلا ادع لاق

 9 يتح ءاجف اليقع تغليف ءافحلا يف كلاخ 536 هللا كحق هل لاقف ةفلع نب ليتع تينا نشرك

 هل لاقف الاخ مرش هللا حبقف قاؤذالا هب هريعآ ب كبع نآل تدج وام هل لاذ رمع ىلع لحد

 ْ امكممانأو الاخ مرش هللا حبقف نينم ءوملا ريمأ اب نيمآ اًضرا شرك ةمآو ىودعلا مهلا يبأ نب ريح

 أر ارم كارأال لاو كذردالل كبلا تمدقت : تنكول امأ فاح فلج يباررعال كنارمع هل لاقف اًضيأ
 | اه رذحأ ىلا غلب تح جخ اهازاز ضرالا تاَراْواَذا ًارّقف ًارقاف كاقأ رفال ين ى لام أيش هللا باتك ن

 ١ كناكل لقأ مأر مع هل لاف هرب اريخ ةرذ لاقثم لمع نمو هرب رع رد لافثم لمع ن .ش 0

 ليقع لاقف ها كناو ريا مدق نعو لج هللا نال ال لاقأ رقأل وأ لاق أر 8 مال

 طنط(١)ىث رهيناجالك * هنا اهافثوأ ىثره» نطب اذخ

 نيب ناك هنا 01 ا ينئادلا دمع نب ىلع ربا اذه ( يورو ) هتيفرت نم نوكحضي موقلا لعجف

 مالكا يف نمل بوتس, .ظلغأف مالك هللا دحهنحأو ةملس نب بوتس.نيبو را
 هنمو كنمو ىنم ةثالثلا رش هللا نما رمعل ليقع لاقف ةيفاح ةيبارعا نبا كاف تكسا رمعدهل لاقف

 ينا هللاو رمع لاقف ةنالثلا رش ربمالا اهب راو وهن نيمآ مولا يبأ نب ريدك هل لاقف رمع يضخف

 أ ازقف | رفاق لاقف كانا وديا "ئراقل ينا هللاوىلب كاف اغا قام نأ تاك نمتيأ نح هتلاش ول كلا

 تكف لاق هللا لاقءاذكه نيا نسال كنا .كتملعا دق رع هل لافت هن وق ىلا ا انثعب انا لاقف

 انثمبو انلسرأ نيب قرفلا امو لاقف احون اناسرا انا لاق لاق

 قيرط نط يشره يناج الك * هناف اهافقوأ يشره تا ادع

 دعنا لع قدا زارخلا ثا ا لاق ىزارلا ا نب هللا دنع ( ا (

 , نافخ هيلعو ددسملا لذ دق ةئيدملا ةفلع نب لءقع مدق لاق يثرقلا ْ 1 هللا دبع نع ينئأ دملا

 ا تناكومكملا نب ىحي هل لاقف مككحضيام لاقف هنم اوكحضف هيلجرب برضي لعجف ناظيلغ
 نع نوكحمم نكلوالالت 0 ةدشو كياحرب كبرضو كيفخ نم نوكحض, هتحت ليقع

 ”انلدح لاقكدي دان نيا دع نر تتار كنس يحب لمحف ىف>ن + نوعا ايتاف كيال
 ١ لخد لاق ةئيدملا ىضاق بعصم نب هللا دنع َنَع 8 اد لاق يبمصالا ى أ نس نمحرلا دنع

 ' نبا ينمي ىلا نبا حك 5 ىح هل لاقف ةنيدملا 3 نئمؤر. وعو محلا نب ىحي ىلع ةفلع نب ليقع

 10 0 نان نع انو لاك كلذ نودب ىنم يضريل كلاخ نبا نا لاقف كتتبأ ةنالف يفوأ

 كك عا لاق ىلو اءلف هاجر خاف هاج رخعآ هيدي نيب يسر ىحن كاقف ناو

 ' لاقف ايفاج جعأ دل هللاوامأ لاق حضانلار ارك يفر 52 كلام هل ليقع لاقف هاداعأف ىلا

 تاق كلذك ليقع

 سواق ها ةفحبلا برق هتن يركدك ىثرهو )١(
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 هب لاخ همال هاخأ سام ناكو فرسلاب هيلع دشو اذه كسفن كتم يتم ءانحللا نبااي ليقع لاقف

 ليقع طقسف هتكر باصأف مهسب هامرف هيلع تفتليال ةفلع كرتو فيسلاب سلمع ىلع دشف هلي
 لوشيو همد يف كءع لعجو

 ماكيلاجرلا لاطبأ قلي ن ها* مدل ينوليرس ىنب نا
 (1)مزخأ نماهف معأةنشنش موش ا اذ نكي نمو

 ناكو برعلا نم لجرل ناك لغ مزذ او هبرمخ لدم # جرخلا نم اهنعا ةنغنش © ينئادملا لاق

 اهف عأ ة ةنشنش لاقف هلسأ نم كلذ دعب يأرف هيحاص ل مو ا لدحر لبا يف 0 احم

 نب بعصم ىنثد_ح لاق ينئادملا ناولس ىنثدح لاق عيكو فاذ نبا دم ( نرحل 1 ا

 و كناخ عدبو دالبلا ي 0 جرم كنا ةفاع نب ليقعل زيزعلا دنع نب رمع لاق لاق هللا دنع

 00 نا الق ماتك الاالإ نيحرر نأ يأت و ةريثلا ىلإ كتويسني سانلاو نط '؟ىلاك ال ءارحصلا

 دمج باّتكن م ( تخسن ) عوملاو يرملا لاقاع امو لاق اهاوس نعينغتساو نهن الكت نيتلخي نمملع

 كك اسيالمسقأو بضغدت 5 رتاحاق هاب ليقع ا نيل ع عر المود م نب دلاخ لاق يديزيلا سايعلا نبا

 لاقف هتقان نحو ءابر> هتثبا تكب لالطاةامسملا هتقان ىلع يوتسا اءاف مأشلا ىلإ جرذ> و لمتحاف هب

 هدر ىلع يللا 10 د« انام تح لالطأاب 2
 رطسيفه رج اكلسلاعاضاناح # هناك عمد 0 نس 0

 ىردي. ال وهو هفتح يبرتلاكل * اسامع وذغا موي ىلا كرمعا

 ردلاونععارذلا 9 ١ كرش © ىناو وع هنسال ناو
 21 لإ كو ثلا ضرفاف اقيأ ةفلغ ىشعو لاق

 ميرك ىلع برح نم كناف * ةلاسر الةع ىنع اهاباالأ
 0 كيلا ىبرق يذ لك ذاو * دحاوتنأ ذامايالا ركذت امأ
 مضت نيذلا الا مهسفنأب « هفاخم أيد سائلا كيفي الذإو
 ميدأ ني ركالا نبع كوش | م ملو نيدعبالا واش لوانت

 محر ك.لع فوطعم كناف * ةضعبرأا كب تضعاذإاماف

 مولظ دلأ ينرآلل كناف * ةوذروائمات سن ااذإ اماو

 نا هلزاكو هده 0 م يبأ دح وهو يقاطلا مزخأ ينال ر ءشأا نا ىلكلا نبا لاق 001١

 ا رعشلا دشن أومومداف م رح يأ مهدج ىلع اموب | وموقف نين كرتو اقاع ناك لبقو مزخأ هل لاقي

 ا ناكو مزخالا 5 0 نب هللا دلع نإ 6 د1 لثملاو ةرومجا 2 لاقو قادملان م هأ

 ْى لاقو مرخأ ن 3 00 لد 00 00 ند لعفو 7 5 00 0

 آلا كل كلذ 03 هوهداو هونرضو
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 مئارخلاب مييطعأ اهطع اع © اا ت وع اضرأ تع اذا
 2 ةفاع لاقف ةفلعاي دفنا لاق 7

 . مئامعلا ليم جالدالا نم يواشن * .ةبتف نلمح ةاموملاب .ندبدأف

 مساط رخآل يديالاب نعراذم * ةفوتتب هترداغ عاذا

 تلاقف ءابر>اب ىذفنا لاق مث

 متاوقلاو اطملا يف ىنك اراقع # ةيدخرد مهاقس ىر كنك

 || مالكلا نين تاوحو ام اواط رق تحب تدل كر كا ناكل 0 ولةكلا رز اهتارش

 | هقاس باصاق موس ليقع هامرف كريغو ىريغ ن 0 تراحألا اغا ل لهو ةماث> لاقذ اذه رغ

 | هما عم أريقع ا اد ةئان ىلع اها 6 رقعق ءا ل ىلعد.ش ملح رلاو هقاس مهسلا ذقأو |

 ١ 3 كاوا للا وع وت جرخ منة 0 ذام ةرمم ولعب يني نأ الول لاق مثءابر ل

 أون معو ربأ لهأ ىلع اومدق املف كذنتقال 010 0 ا ملل ت تاقوأ ةماثح نأشب كلعأ
 || هذه ا اومزلاف لاق م اولق تركت اروت :ح يف مكل له مط لاف ةمانع لف لع لقع مدني

 هول تحاف م دإا هفزأأ دلو هود> وف ع > ىللا ا همنا 0-0 0 رد 0 د اود ىت 2 ةلحارلا]

 تاي 1 ه ريا انو( لو ) ةم و هوّتلاو ا 0 َىَدد .ه راعو . مهلع 00 روزا 3

 ٌّ 1 ٍى قادما 3 1 ”يركلاق ا 00 ركل جلا هط4 ديزملا هللا دبع يبأ

 0 0 موقلا | هف 29 زو 4م ريب ولا ادرك م ع ركذف د 0 ليلخ نب حامر طلا ن

 0 ينغأ مم أسرق اوناك اذا يَ هموشب 0

 ْ قئاقش الا نايتفلاو نهامو * اصلا يف نيحايو انحال ردع

 || اذه نع كسمافههركي ام تدواع دةو افن | كوبا كح رج يتلا ةحارلا نم تلفأ امنا موقلا هللاقف

 : ا ) ىنغلا دان اذا ف تت رطخ 5 :رطذ ىهاعا لاف ىعو رش هنم كلق>امال 4 دل اذا هوو

 ا نب هللا دع ىف :ةدح لاق راك نب ريب زلا انت كاف ىتثمدلا دعس نب دق ينأدح لاق ىلع نب نسما

 ضرُف ئدو وزخلا ةماس نب نب بوقءإ هاب نبا ىلع لزيو ةنيدملا هفلعنب ليقع مدق لاق يجمل مهاربأ

 لاقف كلذ هغابف هيلع هنبا مدقو ىنأف ةئقحلا هل تّمنف جنلوقلا هباصأو
 ًاهدوق ءاح نيسان كوايم * اهرش كاقو هللاو_ رس دا
 اهدوع كتسايفو كوتةوكش ىلع * ابحت لازت النا ةيز> ىفك

 1 نعد نب ىلع امدح لاق زارطا كرا نب دما د لس يدار 2 0 دنع قرشا

 ١م اهقلطاف هنوس دنع هلسارفا ىلع ةفاع نب ليقع ادغ الاق لع عير يلغتلا شايع نب ديز

 ١ لاَ ةفلع ىنذلو هنع 0 ل ىلع« دش ةويدتع ا 2 0 هوس أذاف 6-0

 لذ انتينم تك مف نيدير 0 يذلا ام تالاسأ يرملا هبا ا يف

 لصو أههمدب قع ْةلخ ووذ #* انس :انعوأ يزد منا كربخ

 لذيلاومراكتلا ينفيالت دش ناو ع ايصلاتييهام مرصلا ناك كنف
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 نإ لاقو ينئادملاو و نيد لوق اذه ةفيذ> نب ندح تنب بيز اهمأو ةرم نب ظغ نا

 8 اهو ني ءاصربلا نبا يَ 3 ءاضرولاو هفلع نب ليقع 0 ءاروعلا ةرمع تناك يبارعالا

 0 نب كلام نب حاير نب ةعيبرنب ا ا ةفاع و ءادربلا مساو فؤوع ن :![كراخأ

 حذياو ةيف رحعلاو جوطا ديد_ث ايفاح ا اج ناكو ةيو.الا ةلودلا 1 لقم دي نعاش

 000١| تاصحو هذ رطالك ف ةموك قرش ثني يف وهو اوذك هل نأ يربال ةرم ب يف هن
 ل اكوءانرخلا هتثبا جوز كلملا دبع نب ديزي مم اهفارع 4 اهؤافل> هيلا جوز هيهاصم ىف بغرب

 | جرد اينب ديزل تدلوو ةيواع٠ نب ثرحا ن نب ةعطق نب عيطم هل لاَغب ل ١_قعل مع نبا دنع هلبق

 0ك ه فارشأن م ناو مل بوقعي هل تدلوف ةريغملأ نب هللا دبع نب ةءاس ةرهع هننب جوزو

 تما دلاحو ث را او يمي سالا نأ 0 لرش ةياللع هتلب ورح ما قرر داع ءادوحو

 لحد لاق هدفك و 5 يبارعالا نول 0 ء لش ى 6 2 0 لاق يوحللا ر ةءح نب دم

 3 0 كح ين>وز نامع هللاةف ةنيدملا دو وهو ناي> نب نامع ىلع ةفلع نب ليقع

 | 2 1 ي>وز ا تلف لاق يل تلق ءش يأ لاق كرا نوخأ فاو هلق ىنعل ىلبإ نم

 كوش وهو جر فمع َتنَح وف 3 سف ىلإ ند ةركب تدنع تك نأ ل لاق

 كلاك انرصو" اظيغ كلام ونب * تحد اة كارلا طم نراك

 كراوعلا ءامزلا ا 1 دوسو #* هلك لاملا عدعذ أرهد ا ىح

4 

 ١ نب ليقعل ناك لاق ةديع يأ نع دامذ ناس ءوا انيدخ لاك ىعا زا دع نب مئه (ينرخأ !

 نهدو 0 يئامال_ىلا 0 ليقع بضفغف هتثبا هيلا ط2 دك نى نايالعا د نم راح ةفاع 18

 ا ماذح ا ا.ةع عجاف هلم ين يعأ سم تبانح | لاق ىلع تنأ و هدو كلملا

 رق ذك أ ىلا تجرخف رض | لإ طخورملا لج وو اخ ليقع لاق ةرذع 0

 ء.مع ىلا بطخ لاقو هلح 5 هديسد 0 ىد هيصخ نلك أف لغلا 5 هب ٍش 2 هاقلأو 0 ا

 اولاقفةرذع ند نطل. 17 َْن 0 يب ءساق تح ردو ا - 3 : نك حمل 6 ع تاعدعؤ ىلا

 "تارا رات كات ا 1 2 - ناف للا ا ل ةهربعا و كار د2 تي ناو كا هينا تا مح

 | انع تبغر ثيح كنم عضل نأ مر |ولاق رد 2 00 ط تاقف يلويس اواذف اهقيسف

 مهف ه تلتف

 ىيق بسح يذب ند تنسعل امو * تدعالاتو 0 دَقأ

 لوس دلب ٍُق مم ردو »# 0 وحيل نا>ي 6 0

 لاق كات طخ 1 تانحاو . لات هيبأ 0 0 نإ 5 2 ينثدح لاق راكتب ١ ربي زلا

 ا ناو م يف قفا 2 هل اننب اونأي ح ءأ رألا هتلباو ةمائحو ةقاع هان :أو هفلع نا ل قع 3

 ةفلع ا ل لاف قيرطلا ضعبرب اك حا 59 ولفت مهن معا م ترمب 1 مآشلاب

 مجانا هتحلطانث "ضرع ىلع * املطو دعسريدنمارطو تضق



 يسم يل

 ريبزلا نب ةورمعع نب هللا دبع ناكو ريب زلا َ ىلا اعطقنم يدها ةزجو وبأ 77سم ىدع أ

 نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دع ىأ ة ةز>وا أ نأ هغاف 2 موُسو هيلع لضفي ةصاخ

 هيضغ بدس نع ا هدب كنناو ةورسع نبأ ه> رطاف هل <وف هحدش مالسلا مهلع بلاط يبأ

 ىلاةورع نب هللا ددع هل عج الو ربزلا لا حدي ةز>و' و لَو ٍ ةاطرأ نب مدالا هب هر

 لاق ّىح هنع ىضرب الو هلع ناكام

 افان> ارودصفو.لاباو رم * ةرخ ون ريبزلا 0

 افافْلاتافهرملا اوطعتما اذا #* 00 و موعد رخا لد

 رعش 3 0 1 بئذ هلمو اولس اوطعتما

 افايسلا فايسلا مول ا # م طل ءاد لتقلاو نونوع

 افافتلا الا صنعلا كلذ يبأ * * مهصيع نع لل هلا جرف اذا

 )١( افاحطلا تاقهاش ||عنقاذا *# قبلا 00 معاطت #

 انفاس: هام هتعرق اذا * * ملك رئاص نم نيعاو

 هيلع ناك ام ىلا داعو هنع ىضر تايبالا هذه ةورع نبا دعا

 م27 ةرأ :نللا ةياملا م كتسوص 0-0

 قلغي هللا هفمي مل ول داك دقف * قاطع ةكلاملا 0 00

 قتعش هيلع اموي ممدنم الو * ةحارلتقلا,فلوتقم وهالف

 فيفح يملا نأ دال ءانقلاو ءاصريلا نب تيبشل يناثلإو هنم كوالا تنبلا ةملع نب ليتل ١
 هراوتلا نر تاك ع جرا لمر قاقدل هيفو هباتك نم ىطسولاب لقت

 قئوموهو هلوحيراسالا يدافت « اهريسأ ىحنأ مف ورمع مأ الس
 وهو يناثلا تيبلا هدعبو

 قع هيلع اموي ممدنم الو * ةحارلتةلاىففلوتقم وه الف

 ءاصربلا نب بيبشل ةياورلا هذه ىلع ناتيبلاو ١

 تدي قع ن تع راج

 نب دعس نب ةرم نإ طع نب عور نإ رباح نب بابض نب ةيواعم نب ثرحا نب ةفلع نب لقع

 انأو نيمعلا انآ ينكيو رضع نب نالبع نملك نا دعت نب نافطغ نب ثررلا نإ ضيغب نب نايبذ

 ةمشنأ نإ يمان. ةيراح يأ نا كوع نب ثروات اور ع ىهو ءاروغلا ةفلع نب.ليقع.مآو ءابرخلا
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 ديدشتو ةلمهملا نيعلا مشب ةفلعو فاقلارسكو نيعلا حتفب ليقع (؟) مغلا نمعطق فاحطلا )١(

 بدالا ةنازذ هأ حلطلا 53 وهو فاعلا دحاو نم لوقنم ع وهو ءاو أهدع ةحوتفملا ماللا

 ) رشع يداح - يناغالا ك1



) )0 : ْ 00006 

 3 : 2 ا كيس لك نع 6 ديس

 2 اموبهلئاقف الأ متع اق هزل انأ ىتف ف مأش هنأ نشا شوح هبت قلو هموقيف ةيطع نبا راسو لاق

 اكس لالا: لمج دق نعو لح هللا نأ ةظع ناي 0 كبع دما كاعا ع للاى

 موه ةيطع نباىلا اعطقنم ةزجو 2 ناكو لاق اعيمح مهاتق تح مهلتاقو يلف 0 ٠ ىح |ودكساف

 لوش هقول احادم ة ا هيلع لضفنو 0 هنود 3 هلانع توشب

 برطلاو ناثحتلا نم ريثكلا مف * بن ملو يدعس ىلا داؤفلا نح
 بخ نم.بيشلا يف ام داعس الهم * انت هبيش نم يرا داعس:تلاق

 هناك نم"اهأ 0 يعدو !ا كافل ل ان ف.قخ قحسا نيديلا نيذه يف ينغ

 بغي ملا كنع هنم يمام ناف * هتبيش ىهدلا ينادك ينيرت امإ

 ْ بشي سارلا نيحكلدليفو * اذ ا بش ىلع يدعسل اقسم

 بلح نممركلاءامايرثاابوص 50 را

 : اهق ل وشي ةلزوط ةديصق صو

 * ام رضا اح.>انع ادالق يدها بقعلا نم محقتو فيج ولأ ضأ :

 بذكلا يذريغامم دعلاسرافلاو د اهديس ن

 انل

 0 نسق كنيس ندصقي.

 بأ ل 0 اذا تدكي ندو كا يب ربل ب يبس الا

 كلملاد.ع اضيأ اهب حدمدل ةديصق نه ةز>و يبا نما معك روك دلل ءانعل |امف 5 3 دا تاسالاو

 هلوق 6 راتح امو ع ةيطع نبا

 # ينلا ناك همامل, الآ ارسم * اهايخ ملأ اود اذا يت

 عكا 0 تبذع ةيهسو * اع نم :ةضون ب 2-0 1

 اذه نم :ةضدلملا نأ انتهم #* قرطه٠ ةعاس ىأ ةميش 1

 اكول لع تاجا 11 وع« ديحأ ةناثلا لأ ىع يا
 4-01 يدزلاو ثداولات نر هتتعاسو * يرئاط رمست نأ كروزا قى

 ظ 0 ا
 يرقلاو مساوملا يف يفاوي احدم * مهلك ةيطع ىنب . نحدمالف :

 يبا تحلوخم اذا نيملحالاو * ارخاوأو الئاوأ ني.هركالا

 ىهو امل نيعقارلا نيعماملاو 2

 ىعس ند ه مراكملا ل نيقب اسلاو »* هيلشنا ك كب رشا ىلع نفط

 أ ةلاطالل يندم لو يجراخلا ة ةزج ىأب مهعقو يك ذو اعيح ةيطع ينب أمف حدي ةليوط ةديصق صو

 0 نع 0 : ء قحسأ نب دام انثدج لاق ىهزالا 1 نب ديرص نب دمح ) را () اه 3



 (ؤ/ذ)

 هبال دبع لاقف
 ملزلاك مالغ. كيفكي فوسف .. *: منغلا ىف دمقاو ةزجو ابأ اهعد

 مقللا ن م. ةمقل هافق. يفو :* مذخ لعءن.يف لفري رمشم

 أ دعج افق يف تهانت يحج # 1 ريغ اهنآلا تولودف'

 هيسشب:هريعلو رجا ابا ودعم محاز رحلا وبألاقو بوقع. لاق

 مهاخأ قدح نا ينوكتربعأ

 دقعاط لحام دعسو دعسأ #  دفان قف ًاطيسوتنكف

 دهس اههاعان و يننطعأو ملس

 نعفقرزلا دوعسم نب دم انيدح.لاق ةراجا يعيضلا رصن نب دمحم نإ درا 1 0[

 ندحلانب ةنادبع ىلع يملا ةزوسو نأ .دقدبلا# ندسو نعل يلوم لضفملا نب دوعسم

 هخدع .هلوق هدشنأف ةبد ةئس هموق تاس دقو ةشوس هنوذ>او

 ديا ىلع 6 ا هب 0 #4 الدش الر

 دلو:نمو رهص نمو نيدلاو نم * فرضصتم لك ىعركلا ندا
 دمعلاو كسلا مسفو دج لصأف

 2 نمسح اص نه مط يف أذام

 ةمركت تيبلا كاذ هللا مزكف
 م-مانق يفام. ىدنلاو يدسلا مْ

 ول اونتباو“ "ىلعو نا سحو

 دب الا رذخا هيف ناو قم
. 0< 

 دوا نعد نادال تح وعل اذا

 دفتنم رسدغ دحي كتاوعلا ىلا

 نإ

0 

 د مهاوما ناحم نوبذهم 21

 * مرك نم مث اذام مطاوفلا نيب

 دحتام راد نم هنود ممل امو * نسح ينب ىفالإ دلا ىهتيام

 1 هلحاور هل اووقوأل اةانيد نيدسقو ةناع مهار او نسحو نسحلا نب هللا ديع هل سعف لاق

 لاق ةمش نب رمع انتدحم لاق, قييشلا نين ويب نت لعمسأ ( يدع ) نيبو نيبو 5 ارو

 بدي دق ناك يدعسلا ةيطعي نب دمج نب.ديزب نب كلملا دنع نأ اعيمج ينئادملاو 000 هلأ 5

 دمع نب ناورم هيلا: ثعبوو. لاق:اهماع تلغف ةئيدملا ىلا ءاح امل يراشلا يدز الا ةزوح يبأ لاتقل |

 ركسعلل اضرتعم جرت " مانا :رعووأ مهم ضرف نب ناكف هم وق نم هعم فخ نويف هقرفف لاعب

 لوو زغرب وهو سرف ىلع

 دمه كده: ةَوَدَح أل لق

 دلولا ينأ مرقلا لطبلاب

 ديصلا ةاكلاو.نسق:ليخ ىف

 دودحلا دحام ناش ضحب

 ديما كالملا ديعل يدف

 ةيقسملا ةدافمألا كلا 8
 دودتعلاءاهدجم

 دومغلا نم لس دق تفملاكا 3#

 دومعلايفو سيق نم عرفلايف . *
 م يام ؛ #

 داك ع

 سيق سراف

 كيبل ااو فراطلا- ن

 ديدهلا ناخ يف ديعصلاب لكلا ىداتت مولإ
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 مههف هروصل مهدالب عجاو ةئيزم رواج دق ةزجو وبا. ناك هرابخاو:ةزجو يلا .رمسشيف يزكسلا

 نبفودع نب نزام نب. ةّرم نب ور.ءع نب تهو نب مودكم نب لكيهس نب دايز نب ؛ورمع قكع لف

 هحدعي ةزجو وأ لاقف هاو. مرك او هراو>-ورمع نسحأف نامع نب. مطال نب ةمده نب روت

 نا
 هيرب 1 0 3 »ص انب ذا ةعؤطا ماع نم :ةدعسل
 ' اهدوذنف ايص ن ع 34 وول د ةييرأف اه قت 5 يش ذاو

 اهدةصنال ةيشحو امهشو آن املدب لاحرلا بالأ كدتصلا

 اعدج نسا ونورا رف الاؤاتع :تانمآةعاس نيس ولا مةساك
 اهدوعسعمناحيفوألمرلان 2 مةرفغقب ندقرف ينارن 04

 د
| 

 ظ

 اهديسو ارطنامءيتفو زمعو *« مدك«لانبوررمع ىدتلاو رمعل

 دل ع # ي-ملااذطر ذا لهي ااماذا ملح

 اهدنشيو الملا قيم هئانأ نم .# - هلق ناك ن نهنعءف وعلازامو

 اهد.صق هاما نءتبرقو *قراطوتاصودقليل> ن .مكف

 اهديصوفةناع ا لطدقو #* هه هناا نحل ةنارك + يذو

 .نبهللا: دنع نب مالس نب بوقعي نع ةيواعم نب.دم :انثدح .كاق. يملا ينثدح لاق ىنمع (ينربخأ)

 ليش ذازوف ةئيزلل انكم نب لبد ني ةطفرع تنب بنيز يدعتلا :ن :واوبأ جوز لاق حورسم ينأ
 مول 0 اهل ص اهفرمشل اهماع ماقأ اعاو اهضغس ةزحو وول ناكو تدع دق تثاكو .ادسع

 2 اهم وحم سمع ن* 0 عنقم دينعو ادع يطعأ

 حس . ناامو رذدلا نزتحم #١ عبشل داكتام . نياشع تاذ

 عر : عاحش موف اع مم # عروت الو كراددلا خف رع

 هبيحم ةز>و 1 تذيز تلاقف

 رسحمسالو ه>ولا ندحال * و يذخيش نماديبع يطمعا

 زعسلا.تاذ ىف .فذقي. اع اكد# رضخلا مولا يفقثملا عع برنشي
 * رضملا عشلا نم ليسلا فذاقت #

 ديميت الترجو وبأ لاقو لاق
 محرو ينداو هللا كحاصأ معلا ةادرك سلا .فكحاراي
 معولديزي ' نب . دببع نع د ملكلا 3 دباق ١: نا

 معو كتقلت مأ نمو كنم # 5 ماوقالا - دع د

 مخأ ثيلنم ةدشلا كترذنأ # 1 نه 'تائيسلا ىزاجب بر

 مو كش نفت كم أى ا -عج حراق .# مح رافزف نئلبش يبا داع

 ماعلا قازر هللا ناف عطاف :# الا لثس ايسر نوم لا
 0 2 ا 22525-32213122 222 2-
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 0 لاق أ 0 ىلا رخو ينأ نع ا نع 0 دبع ن نحرلا دنع نع وردا نسحلا أ 5 .

1 

1 

 ا
 هع 3
3 
 ا
1 

0 
 م

 ا

 4 : 7 ١ ا/ا/ (

 ىئايرلا دازو بواقتم ظفالاو ةسبتق نب لسم ن ار هلادع نع توا ميهاربا هب ىنربخأو) هلثم
 مهلع هربخ ُق نيتك نول :نا دازو ثالثو نيتاس تائب رد طفرعلا قاقحام ةز>و ينال ت تاقف هريخيف

 ١ نر رد وهو ةنامو نيثال“ د تامو لاق

 دد نمرمعملا نيعبس نبا مف * ابصلاب .لكوملا لجرلا اهأإ
 يطل ناييلوهدحم دما * ةعدش وو تلا اخ

 د.س ةعيشو ةلضافو. لقع * اهاسرو اطاك لالخلا ناز

 دغالا تاقلا يلطف نارغ © ناو كدسلع اهلئات تانغ
 2 دقرفلا ناكم اهلئان تابع م * الئان كيب نا وجرت < ن الاف

 نب دم ىنثدح لاق راكب نب رينلا ام ا اميمح يموطلاو ءالعلا 1 ن ئعرخا“4 انريشسأو

 تاقف 000 فاذا يملا لع تنقو املف هنع ىلامت ظل يطر تاطخطلا نأ د 0 ا
 7 مل عسوأ كدنع امو تر نق ىأ موللا همالك راى لاق مث هتجاح يف لمعت 2 أام

 زرع ذارأ اماث ب كلا قسوم نحنو كبت مع اذهو لاق مث هنع ىلاعت هللا ي ىخر سابعلا درس

 : ل اولاقف سمشلا برغ ل رط نعال عارف ة لز م هءادر ٍبلق لزمي ناس لا هللا

 ناكف ب رطضا مث ريثتا مث دعر || انعمس مت لاق نيئس عبرأ باديس ةعزق كالذ لق انيآر

 راغص اهلك أت ةطفرعلا قاقح:نم ةحراخ ةشرالا تيار يح ةلذ رع نس لك يف. ادلق اندلق

 0 نع يم 0 لاق راك نب ريد زلا ا لاق المعلا يأ ا يم رأا 1 ( لب الا |

 تاتكلاو هتان تاكرق اقسو نيكس هل او.تك دقو مهع فرصنأ هنأ ىغ اعاو هفصن الو هقيطت الو :

 (أ ينأو و بردو جرخأف هج رخأو هب رمذأف فاخلا يبا علا 1 م ع هباحأ صب ميهارب 1

 نع ال شفخالا اهركذ يلا هتياور .نم 0 اف تكعلا نب بوقع لاقو هنع لئس ينعم تدب

 الآ رسزلا 1 ز>و وأ نتا دقو ةئيدملا نادبرب نملسالا دعو 1 يدعسلا ةز>و وبأ جرخ

 ا دف امفككر اشأنأ يف كل له ةز>و وأ هل لاف 0 ماشه نب ميهاربا ديز ا حدتماو

 اكابر مظعأ ريمالا يف ينال هللاو الك لاق مهار نه بيحصآ اهف يف ؟راشنو ريبزلا لا و

 ١ لاقذ با>و ضو رغما دشنأو اهلا>د ف 2 0 دز 1 .يأف ةيدملا امدقف ريبزلا 5 ّق

 ١ 9 نم اقسو. نيّتس هنم يطع نأ عرفلاب م ط لام ىلا هلاو .:كف مهدشنأو موهحدش هباكأ ة رو 9

 مه>دع ةزجو ونألاقف را

 .ادحأمب 50 مو ريبز لا لا +2 دئاح ىىواح اور صولة تحلو

 ددسلاالو يندالاامامح تامحام * اهيقحىفاقسو نيتس تحار

 اددحلا ةيولملا مهميض نوري * مهدوع م اوقاكال طرقا كاد“

 ا ةقان كلذ ع الو اقسو نيتدب ت>ار ةز>حو يبأ لوق ( ينامصألا جرفلا 2 لاق )طايس 1 ىنعل

 ْ ظ اذهو كلذ لمح تقاطا اها ال اةسو نيتس باتكلاب ةلماح تْناكَف اهديقح ىف هتامح دق كلذب هعم

 لن



 ته

 ش بهو هعاّتباف ة.اها1 ايف زاحلا يذ قوس 0 ادع ئىدعتسملا ةزجحو يا 5 كيع ناك بوّعا 1

1 : 5 2 0 
 1 ماقاف نزاوه ن 0 دعس نب 0 نب ةءصق 0 ةرمدا نب نالمم م نب ريم نيت ضاعن 0 نا

 : رعى ديبع جرذف ههجو مطلف لا هالو ةقان عرض بر 1 نا مث هلبإ! عرب 50 دع

 نه مْ ملس يب نه لدحر اا نيئمؤملا ريمأاي لاق هيلع مدق املف ايدعتسم هنع هللأ يدر باشا

 ناك دقو تدلا فورعم اناو صضعا ن 8 م اهضعإ ب ىلا تبدد ءصا 6 ةيلهاجلا يف ءأم - ينباصأ رفظ يف

 ىلعقر الو مالسال ايف ءامسال هنأ ىنغلب دقو ير>و و يلا ءاساف ا ند 0

 هر ىلع هنعىلاعت هللأ نسر تاطخا نب رد ءالودوا ل خرق اف مالحالا يف يلع

 تاوترض ا ءاساف نلامق موشي ناك نونا ر الا يذب 4+ د مالع اذه نام :مّوملا ل لاَقف

 رد هلا كدهغأ 31 هدنعإب فكف اهم دشأ هنأ برضيل لحرلا ناو طق اهريغ هّتيرض ىف 5

 مئاف ب 2 ناف ةشبلا ةيؤم كنع عطقو لحرلا اذه كللء نتمادق دسعل ر< لاقف 2 هللا هحول

 نإ ركب نب كوس يب 0 بشاأو يدعسأا ع ماقأ كموش ق ةهطلاف ت تدم 5 ناو: 2 ءاع هلف ةعم

 ءالاط ءانبا خلباملق خا رئاسيف هتياور تركذ نم قفاوو دنع وأ هل لاش ناك اهانأ نا رك

 و لك قرر ع قطأبالو .لفأال لاقف مياس ىنب نم هموق ىلا ىعتتيو هلصإب قحلي نأ ظ
 الو ليج ةمط يعرأال رفط وب ىلا دع ل هاوك قوكرفو ىو كب امزؤق كرف ينوعفديو

 كلذ ىف ةزجو وبأ لاقف مط لج ةمطو لاق دهس م ةحدرأ

 يدابلا ملا مس هل هيك اتم 6 دانخو نسليص ف لقعأف ى

 2 احلا تاشثتم 6 »* سم ربغ نالم يف 0

 أ
 يأرو مسو هيلع هللاىبم للا لوسر باححأن 6 نع ىور دقو نيعاتلا نم ةز>و وبا ناكو

 ثيدس هنع هسا نع ثدح هيكل و | اثيدح هلا 7-1 0 هنع ىلاعت هللا ىذر باطلا نب 0

 هللا ددع انثدح :الاق ىمححو عكو فلَح ندم ( 0 ) ةاورلان م ةءامح هنع لقنو ءاقستحألا

 يدعسلا ةز>وا نأ تقيس ةيش نب يءوم ىنثدح لاق :ةزمخ نب مهأرب ١ ىنثدح لاق بيبش نبأ ظ

 هللآدبعالو كلام نسمك الو تبان نبا نادح رعش سيل لسو هءاع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوق ٍ

 002 نش انا رمح نع ةسا نك ءاور ىذلا ءاقيتسالا رج اما ةنكح :ةنكلو ا رعش ةخاوز نبا 1

 نب ماشه نع حاصلا نب ىلعزع ورمع نب هللا دنع ىنثدح لاق مساقلا نبدمحم اسد لاق هب انريذأ |

 دق وهنع ىلا ل هللا ىضر باطخلا نيرمخ تدهش لاق 00 يدعسلا ةزحو يبا نع هبا نع دمت

 ع ا هنوص اعفار هللا رةغتسا لعحف هفاخ سانلا ماقو ماقث ةداعزا و ع ىسةدل سانلاب 6 ا

 ع ا اة الا وه رافغتسالا نأ رعأ مو هل ءاح |هف ذذان اال هلام ىف يف تاقف كلذ 0

 اهلكأت ةمئرالا تن ا 5 دلة رعصع لك ادق ءاييلا انسدإة وسانلا ىتسف 3 هظأو ةباحعس تأشن

 أعيمح يعا زاده نب مشاهتو يدسالا ن حلا 5 [ىيحلو) طفرعلا قاقح. ءارو نم. لبالا راغص

 ع راحو بوعإ لاقو هاخأو ة 5ه ندعو نأ هل تدلوف ة هن زملا 0 تدب تديز جحدزو نزاوه

 ثدحلا رك دوهنانع قدما زجحو ىفأ نع يرخعلار 8 نءللا دع نع ىعمصالا نعىثايرلا
1 

 0 ا ا



 ١ زي

 ديو وفل 1 ا ل يو
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 كلملادبع نب واكب مطخو نفعح ن.هللأ دمع لب لعن هللادبع. ين لال سس فعحر ةبواعم نب هللا: دعا

 كلذ يفلاقف نست ىلع نب ميز تسول مأ هنأ ماقتل ديعلا تيمشف 1 ناورم نا

 تدعلا 6 0 اعأ نس4هو 0 مع ا ندخل ةبر "اس

 ال اط.لاقف .كبيلع.تسفن ينكلو تمشام هللاو هل تلاق بعصم نع ءربخ م ةمئح يف .نبا لاق

 تس 2 ا
 كلاب. ىولشن ةنس نم موقلاو .* .يوتعاف ةيبش ما نم«نلايا. فاط
 ريسأا [قامراع دعءالياق [ومع مه ةجاتخو ىنقلاك ىصروخ  تقلط

 رمصنبلا لوا ليش قدحسال ءانغااو يدعسلا ةزجو ىنال رعشاا

 ب7 )١( هيسلو ةز>و ىلا رابخا اجه

 دينع ىأ 6 انزل ةقسس نا نيياسنلا ضع 9 دو تدخلا مب داأ هكراذ : هذ ديمع 0 ديزي هللا

 ملس ند هلصأو مهف هنالوا نر وه نب رك نادم لاا 5 خأ هل ناكةناو.

 ص وهو 1 قع ه هنكلو ملس نب ة همم نإ ُْت را نيرفظ نب مدق نبلاله نب نسبص يل نم ظ ْ

 00 10 هديعتساو ك.وهس ىب ند لدحر هعاتباف زال 14د قوس عسي ةيلهاجلا ْق ءامسا

 لاف نسل اع نما دق ل>رلا اذهو ىل سع قع ءا ايسالا هنأ هل لاقف هتضق هللعأف هنع هللأ نضر رع

 لوس وشنو هدلوو وه م || باو لوس يإ 2 ماقاف كموش ىق طاف تس ناو ةهدنع شاف تعا

 مهيفكزي 2 ةملح 05 لاقي ةأسعا كد موف ا ناك سو هيل هيلع هللا ىلص هللا كوسا را

 ةرحطادعب ةميلح هنءاح م مونم باطملا دبع هدجءذخأ. مث (3)عفي 8 :مالسلا هيلع

 قيقحو قاروه رئاس ىلع كالذب رختش دعس وثو هيلع تسلجف هءادراط .طسنو اهريوراهمرك فا

 ( 121 ) ةيموفا تدبس داب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر هيد ىللصتا نم رخفو هم رك نك

 نب يسع انثدح ؟لاق نعاو لا دمحم نب مشاه فاد 520 هيسلؤ.هنم المح ت 5 ىذلا هريخ

 م ةفياخ وبا قربخأو سنوي نع ىلا مالس نب دمحم انثدح لاق ىكتعلا ليعمسأ

 نفي نعمان نيد نع ىئايرلا ضيا وكلا قع ء ىمع هب ينربخاو سنوي نع ءامالس نب دمج

 ىروشاعج اولاق تكدلا نأ توقع نع 0 ايد يأ نع نئفخنالا ناياس نب نع 5

 ةكرخلا 0 رم عا ندو لدحر لاش ةهددعم ياز أهدعإ ميلا قفكسو واولا حتفب وه )00(

 ةنا زا ئمدطا ةزجوتق ا ماو ْ

 ل هيلع. هللا ىلص هيدر ةميلح نا ريجلايلها دنع فورد 1| عشب تح مهنف لزب 8 فهلوق :(0)

 نمواتسوأ اس محوأ ناس معيد | غاب دق ليقف كاذ ذا هرم ىف فاتح اوهيلع افوذ هردص قش دكعلا

 ن١ . زيشدلا قهر ءةلاا وم دمي دك لبطأ عشبو سوماقلايف لاق نهاط ريغ عه ٍقَح هلوق نا لعل اذه



 فيدل

 هنأنأ هرزك ىلع امو: # لاذ .لوه.توملا

 ُ 2 هبامر ةضئش نأ نمر # وفنلا رذحلل دبال

 هتازر *يثام ريغن لمت لخلا دولا حضأ دق

 هيانف ىلتماق:ساامىك د و ةألق مقأ هلو

 تكسمافلاق يبي هنا يلإ 'يموي هن اهم لع عضوو كسمأ نا ةراتسلا بحاص يلإ ًاموأف لاق

 رينابدلا ةزدمل هيلع هلثأ هيدتلق رفع نبا ىلع نينمؤملا ل بص ام عماج نبأ 58 لاق تفرصنا م 5

 رك ذهسنا مهللا ىنخ مالكب عماج نبا لاق ان بلح اج نآمطاءاملق كلذ دعت رضع مث لاق اذكا يتلا

 نب هللا دمع رعش يف نغت. عماج نبا اي ةراتسلا بحاص لاقف بحتسا ال مهللا' تاقف لاق رفع نبا

 لع لش 1و ةلئسأ عم 0 ريخ ةيواعم نب هللا دبعيف مهدنع ناك ول عماج نب لاَقذ لاق ةيواعم

 هرعش يف ةاوغل تءفدناف مهارب ١ لاق :ةراتسلا ءارو نم 52 مهاربا لاق رعشلا
 هَ

 بحمت:(1) انئاشاعأ نمو 0 ردا ةبر الس

 باطيام ضعن(57 ه.رراى لع. #“: هتاف نه لوا تسلف

 (*)بطخي ىذلا ريغ جوزف * بطاخ نم ضرعت نئاكو

 بحجم هل هلا تناكو. # 5 هريغ هدعل | اهحكتاو

 اوسس امو تاشولا فاخن « ال نييفص د انكو

 بتعتسم نسانلا يفو :تنانف- #: اهب انعت رادلا تطش ناف

 بعش امةحاحزلا عدصك * اننب يذلا عدص حبصأو

 باحيامدعب نم عرضلا ىلا. #: ةمحر هلا تسيا ردلاكو

 يللا يحب نبدحأ ةياور نم يطسولاب لوآلا ليقت فيف> ىلدوملا مهارب ١. نيلوالا نيّتببلا يف ينغ

 'سحات هدعأف دعأةرات سلا >اض يل لاف لاق دوه اربع اه بت :كلا ضع يقامهتدجاوو

 ريناند ةردس ينْؤواحو سمالا كلَصا دل لمع هل عاف لالا فعاك عماج نب | ىلا رظن نيئمؤم ا 5

 اًحرأ مهلا لاق:انفرصنا اهافهنم.رتتسامدسحهف عماج نبأ ناكو اض .رسبإلا ىدقخم تح تءضوف

 يردي نُث لاق لوقتام يردن كحنو تلقف هدح ىلا ضب دقادل ىدغدشأ اق اذه رفعج نبا نم

 تقدصت.يناو ةطيغلا نبا ضوغبلا اذه رمش يف كانغ ىلعو كيلع هلابقا أ يناتددول اذا لوقام
 نب ديزتنب ديز ما هتجوزيف ةيواعمنب هللا دبع هرعش لوق. ريخالا توصلا اذهو ةردبلا ينعي اهب

 بطخس لاقةمع نع راكب نيريبزلا انثدحالاق ىعرلاو ىسواعلا(ربذأ )مالتنلا |ءبملعنيسلعا نب ىلع

 بطخي تلا ريغ جوزت يورو (؟) هقفر ىلع يورو.(؟) اساف ام ريغ نمو يورو )١(
 يضلا لضفملا نعى رايالا نبا اهاور ةعبرالا تاسالا هذهو هود هربغ اهحوزو يورو 2ك

 اه تت سا د سس ع ص و ص تع ع عج مم ور ص و ل مح جمس م
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 حاقللا نابلا برش ك١. نبا ىذا نيسحمال

 حارقلاب غاوسي اذأ ة * اهللا تحن احشلاك لب

 حال كاحلي 01 غلاب #« هءوس لازيال نم

 ىحي انثدح لاق ديعس نب دمم نب د نادجو ريبزاا | :ددح الاق ىموطلاو يمرحلا ) 5 (

 0 ديع هدحل نم ةيواعم نب هللا دبع كَ .< نب دمحم ينثدح لاق رمزا انةدح لاق ن 825

 ةبواعم نب هللا كيع لاَ هايأ اق زول قب وس هل سا دا شطع دقو مآرمصل هتعرزم ُُق

 باضرلا هطلاخ جاثلا توذك نوم ضصنررف 1 دزويط تركك

 تغسا: دنع نيدحلا ذع لاقف هؤام 'ئث لك تاضوو كما ءامهباضرلا يبرأ لاق
 هل وق ىلع واع تب 1 دنع

 باذع مكب حالملا نكآو * نز٠ ضيرغب انؤام إف

 اعلا 0 هنآ تدع 3 نكل باط .دزريطلا, نإ امو

 احلا كيدايا اميحمو 3 اتعود ىئنطي كاد نال

 مهاربا هدسح نع هنأ نع قدس 5 داح ىندح تايزلا كالملا دمع نإ دهم نب نوره ) لاق )

 عماج نبال ةزاتسلا بحاص لاق ذِإ لازغلا ورمعو عماح نباو انأ ديشرلا دنع نح اب لاق 0
 تذطف وهنم'ىش يف يني عم عماح نا. نكي لو لاق رفع 06 هللا دبع 0 ةيواعمن.هللأ ديع رعش 2 3

 تدنغف تفقد هب لحام تار 6 اذ عماج نع ىلع جيراف هي هبش 0 دق شر 5 هرعش ن هه دار اا

 4.9 وص

 0 مح ىلإ ليبس نم هل * يري نا امو لمح مي

 هلق نم سانلا دع دقو # هل قشاعأ ى 5 م نأك

 هلك لع ينشأ نم ممر #* هب يدوأ ل ند مق

 كلذ لعف يح 5 لطف علو ع هللاو 00 لاقو 0 اضاف ةراّتسلا تعفر دق دب اذاف

 مالفلا 9 هولكف ًامالغ ا تحاص اعد وق ١ ًامالك ةراتسلا بحاصل لاو 2 0 ثالث :

 كءاكت اهاعجا ىل ليقو يرسيلايذخف تحن تءضوف شارف اهلمحي تءاح دق ريناند ةردب اذاف يمسي
 رعسام تلق 000 اذه لق ءانغ رعشلا اذطتءعضو 0 عماج نبا يل لاق انفرصصن ا املف لاق

 ليام قى لرد ل انو انج هل تصحو لقول ءانغاا يف لخدي مالسالا الو ةيلهاجلا يف لبق

 ةيواقم ندللا دبع رعش قا نوفل عماج نبأ اي ةراتسلا ب بحاص لاق انرضحو ىتاثلا ساحللا ناك اءاف كب

 تدنغف تعفدنا هب لح ام ا املف مهاأرب | لاق سمالاب هيف عقو يذلا لثم يف عقوف

 ه-كتس وص
 هنامجاف نمؤت سدل ش# ع غاو_س فيك موقاي
 هءاصغنم كيلع ودغت #* ةلطم لازت تسيل

 ) رضع يداح 8 يناغالا تعي
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 صعأف ناهصأب ةفرغ يفهدنع سلاج انأوهل مالغ ىلع بضفف ايلق هللا قاخ يدقأ واسم النك
 يتلا هدب عطش ا ةفرغلا ىلع ناك نيزباردب قلعتف هب كلذ لعفف ا ىلا اهم هب يهرب ناب

 ءافرظنم لاوحالا هذهعم ناكو تاق سرد املا غاب يتح يوه مالغلا مو 0 5

 ' لوقي يذلا وهو مهئارعشو مشاه ين
 هلحا نم بوت امعو * هله> نع ناقلا 0 الا

 ةلدع عددملا رد تاو« هلخ اناقلا دم لدبات
 هلم ىلع كاخأ مولت * يذلا عينصلا نيكرت الف

+ 

 د

+ 

 ةلدعف ف لاقام فلاحي 6 لوق كنردسعل الو

 هلضف نم هللا لس نكلو * لامالام فرطلا عت ال و

 هّلكح هقزر يف دمحمو * ينغلا لاني لق» نم مكف

 يواعلا ىلعزب دمم رك ذو نيعم نب ىح نع ةمليخ نإ نو نع رام نب هل دخلا اديه اندقتا

 ةيواعم نب هللا دبعل 1 دع نك 0 نأ ةمثح ىأنإ دحأ ن

 ياا رااط لع د12 + اهراقلا نمت ىف ترقفا ذأ
 5 ل 0 نكي. *. يغلاةحودنم هدلايف ينةاثناو
 قي مط نا ول كلا ال 8 اي وح اذا رز سلا الق

 نيسحلل ةيواعم نبا هلوقي © ةليلك بيع لكي نو اجلا يو © هلؤت عادي نع ىذلا رمشلا ادعو
 هنديف ان وعطم بهذملا "ىد ا نيسحلا ناكو للطملا ديع نب ساب لا يش ادع ع نت هللأ دنع نبا

 ينادح لاق ىلفوتلا نان نب دم نب ىلع ىنثدح لاق يره وأا زيزعلا دبع ندمأ 0 (

 ا دع ناللا دلع ل ل سلا ايد ةيواسم نبا نك لاق باقه ادب: نب تار
 كلذ لع انفاصت انآ سانلا لاقف.ةقدتز لاب نامرب ةيواغم نبدللا دعو اذه نيسح ناكو بلطملا دبع
 ةيداس تا. كلا لجأ نك ارسابت ءادالا نمد مهني لحد

 ايل ادب يح فيشكتلا هصحش * اقفلم اذ ب نكاد نآذ

 واع دايت نكلو 2 هلك بلع لك نع 00

 انلاخأال نا تنقيا تضع ناف * ةحاح ىل نكت ملام يخ لاو

 ىح يدشنأ لاق ةدقع نيدعس نيدمم نبدمحا هب ينريخأ ام اه 8 0 انك رابشا نيسحلايفهلو

 : نلطلاوس ك دع نيريللا قالوه ةوانم ى هلا دما نسحلا نإ
 هردق انثيب دولا ردقا #* نيس>ءافصلاودولاىذللق

 هرشبلايذمدالاباّتع نم# ده ظارقملا غبادلا سيل

 اضيا هل لاقو لاق
 حالسلا ى اش سم كاحما نبلو كمع كنا نا
 ٠ حانإلاب شطبينيحىض * ري سيلو ودعلا صقي

 ك1 سس جو ع ع جر ووو مح حمص 222



 < يدت ادة بصح ب

 ظ أ نه هل لاف ةّساوعم هلاسف هءاحو ةمعلو ةأو سم 0 ءانتلا قم لحر ىلع 1 قيرطلا صضعل

 : لعدحو هدّنع ةهسدحو لسمو هدحاف هن رسصأ ىف عمطو سم ينأ نا جرد ثآ ر صن ف يل هحاح "لاو

 َّى ناسارذ لهااي كف قمحا ضرالا ف 0 كلوش هنأ هيلا عقر هرايخأ هيلا عفر ائيع هيلع

 سم ساس سم هنع هولاسأ وأ يش 8 هوءحارت ول ريغ ند ؟روما ديلاقم هيلا مكميلستو لدرأا اذه مكتعاط

 تلاقؤ مالا هيلع دا رع ُْق هتءحار يي و كاع هللا نكد ماركلا زكمالملا تبيض رام هللاو ٌْ

 نب هللادبع هيلا بتك مثنوملعت الام لعا ينا مط لاق ىتح ءامدلاكفسيو اهف دسفي نم اهف لمجما
 دعب اماهيلعفالخالو بنذالب هيدي ىف ريسالا نم سم يبا ىلا اهف لوق, يتلا ةروهشملا هتلاسر ةيواعم |

 باطاو صاصقلا 2 ذاف ةيراع عئانصلا نأو ةيعر عئاد ولا ناو عئانص يلومو عئادو عدوتسم كنافأ]

 تفلساام قالكناف ادبأ كاقليالامىلع ادغ كاقليام راو كبر هللا قئاو كبلق ركفاله منو صالخلا
 دسفادقلاق مثهبيعر هباتك ًارقاملفلاق كيلبيام ركش كان آو كيب الّللاكقفو تفاخام قال زبغو
 ريب دن ىضمأمل انكلهال انىمأ كلمو جرخ ولف انيديأىف سو وهو اتعاط لهأو انناكا ا
 قريخاف ناورم ىلاهلءل ةرايص ن.اىملاهسارب ه>وو ةئن اخ اعد هيلاسد لب نو ر> ا لاقو هلّدقىف

 نعهثدح نأ رمت نب زيزملا د.عزأ ىين ادم اندح لاقةيششنب رعاسدح لاق كدتحلا هللا درع نب 5

 ديعل تاق وهوبازلا مويناوسم را ةريمه نب ةدع> نب ورم نب ديعس نع عسرلا نب هللا دع

 كيلاهسأرب ءيج موب ةيواعم نب هللا دبع سي ناك يذلا رفصملا باشلاوه هلل قف هنعلاسف ىلعرب هللا
 ا (ينثدح) ارودقم 08 هللا سمن اكو هنيبو ينيب لاحم كلذلك ارا مود تءمهدقل هللاولاقف

 ةقدب زلاب يعرب ةزم> نب ةرامع ناك لاق يعدم نعهيبا نعيلفونلا ينندح لاق رامج نب هللا ديبع نبا

 ا فرعي رخآميدن هلناكو انوبأم اعين زناكو سايانب عيطمي فرعي ميدن هلزاكو ةيواعم نب | هيتكتساف

 ا ةفالا تضف ار وصنملا هلتقف عجري متاماذافةلقيلاك نانالا ل وهناك هنالك لذب يءساع او ىلقلاب ظ

 ؛ افورعم للاب نمؤيال ايرهد ناكو سق هللاقي ةطرش بحاص هلزاكو هتصاخ ةنالثلا ءالؤه زاكي
 ْ لاق ار املف ةيتؤاعم نيا لع امويل دة الإ دحأ ءاقلر الخ ليا يش نك

 هطمش ىلع ىوطا ثيل #* ابيش عن ناو اسيق نا

 1 5 0 ش0 8

 0 م م د بم بيومي يب نينا ات ااا0ا ا كا

 ا هطقس يف دمي رششع نباو * ابيشمو ًارظنم نيعست نبا

 :| هط رش نم هللابا وذ وءف لل#_.للأ هيد اذإ ةطرش هلو

 1 2 هد ينكر ل ا يم راس راع زا 1 هناك تاشو ناظقنلا 1 ءءادملا 6ع ا ع لك 9 9 ا مع 1 ( لاق )

 1 ىلع بضغل ناك هي وعم نبا نا هركذ نك خيش يأ نب ناملسهب ىنادحو رامع ل لاق اهريغو

 ظ لحرب كلذ لءئدناو طايسلا تب توك يت>هنع لئاغتيو ثدح وهو طايسلاب هن رمضلا ص اق لحرلا

 , هيرضو هيلا تفتلي مف كيلا يحوبوهنا معز ىذلا تنا قيدزاي هادانف هيلا تفتلي الف ثيغتسل لعحف
 ا 7 1 5 5 :

 ا
|] 

 ١ لاق يسع همع نع هنأ 0 للفوتلا ىنادح لاق رامع نب هللا دسع نب نيا ( ينثدح ) تام تح
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 8 ظ هللإ ديل ارا ْز ةفوكلام دقةيواءعم نب هللا د عنا ةلاطالا ةهارك كاذ ْق هورك ذام يناعم تشمل

 ٍ ادع تنأف جرخا هل اولاقو ةيءأ ىنب ىلع ها ةكلا لهأ هج ند اهي سجلا انفك ايلف ىيتايرلا , ىو

 : نبا لاق.4 دلع جرت دقو الا رمع نب هللا دعدب رءشي لف ةعاج هل تعمتجاو كريغ نم ىمالا اذهب

 | صدم لا ن - اا رلا ىلا اعدو ةفوكلاب رهظ ديلولا نب ديزب مايأ يف جرخ امنا هنأ هريخ يف رامع

 أ مهلكهعبابي ملو ةفوكلا لهأضعب هعيابو هيلا عيتجاف دب نيش | 5 و لوا لسو ب هيلع هللا

 | ليقف قرمملا دالب وس راف دصقب ةءاع آان تا اذه لع ع انروهمح ل اتفدق هش انفام اولاقو

0 1 
 3 3 تبايش نب نمّؤملا دبع نب ىررعلا تق ةفوكلاب جوزنف هل احيمتسمو زيزعلا دبع نب رمح 2 ظ

 ظ
 ؤ
1 

 رع هز نت لع نب دمج لاق ئعلا ص اعلا نب هللا دبعهعم جرخو يحاولان + اعومج عمجو كلذ |

 ا ةقوكلاب رهظ قرشملا هدضق لق 500 نع ىلا دك نع حا يا نإ نايس

 هفو 0 رع نبهللا ديعدل لاقي ص *انلا ديزمل لما دعماو ةف وكلا ىلعو هس هن ىلا اعدو |

 0 نب ضاعن ين اهلا نع : رم ىلع 0 ده لاق ادد الاتق' 0 نبا لتاقف ة 5 را يل م

 تاع ما لخحو 1 سد اذه رمع نا 9 ةكادملا نع تن رخلا نب د أ نع رامع نبادب وع

 ةيواعم نبا كل ذ غلب هتعزم سانلا مزمو هلع مزه نأ ىلع د.عاوم هنع هدعو نه ةيواع« نبأ

 سانلا مزهناو ةزمح نبا مزهنا اوقتلا املف مكنلومي الف ةزح نبا مزهما اذا لاقو .هباحصال هرك ذف

 : لوّدرو هدحو لتاة, لعحف ةيواعم نبا ريغ قم 0 ةعف

 ديصيام شادخ يردي اق *« شادن ىل ٍلعءابظلا تقرشأ

 راص َيَح هباحأ نم ىاولاو فارطظألا رف عمجو سانا لود, لعحو احف امزهنم ههحو ىلو مث 2

 | فا اناو سراقو ناتصاو نيموقو ىرلاو 3 اذه ةرسلاوامو ةفوكلا هامل نمق ةدعاق ا
 اناا راد: لحرف 0 ينب يلوم ىسومنب براحم سرافب ةعيبلاهل ذخا يذلاناكو لاق نابصإب

 0 ذأذذ]ذ]]1]1]|] 1 1 1 ذ] ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 1 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 02 1 10 0 0 20 2 0 2 2 0 0 2 20 2 2 2 2 2 2 2020 0 0 0 ية يي

 اوميابف متهركو ميبحاام ىلعلاقف عيابن مالع اولاقفةعيبلاب مهذذأف هيلا سانلاعمتجاو ءادرو لعتب |
 د دم نب هللا دنع نع ٌةَرَح نب لعن دمم كاف ةبواتما نإ هللادبع بتكو كلذ ىلع

 ةرره نأ قومي دل ولا نب رةنوم نب كشف نع ناآرم نك ريما دبع نع هيببأ نع يرفمحلا

 دملا نمااصرلا ىلا ال هيض ىلا وءديراعمالا ىلا كنف واعف ن ؛ هللادع 56 ةعح نب زرحمو

 ىلع ايلع هاخاو زاريش ىلع ديزي هاخاو ر>طصا ىل ل ه1 1 مت ل و هيلعةللا ىلد

 نب ىددعو روصنملاو حافسلا مهنم اعيبج مشاه ونب هتدصقو !محاونو يق ىلع احلاص ءاخاو ناد

 نم هدصق نمش مهر يغو ةئما يبب نم شيار# هو>و هدصقو بءصم نع هه ينأ ن نبالاقو ىلع

 | المع مهم در 1 نش ناوص نب زيزءلا دنعنب ليهس نب رمع و كلملا دمع نب ماعدا ناملس ةشأ

 نب ناورم يلو يتتح اهملع باغ يتلا يح اونلا هذه ىف |مقم لز, لف هلصو ةلص مم دارأ نمو 1

 برق اذا تح هيلا راسف فيثك ركسعيفةرابص نب صاع هيلا هحوف را انا ناورم هل لاش يذلا دمع

 ع 2 0 الو اولعش فه لا جو را ىلع مهضحو هباكصأ ةيواعم نبا هل بدن ناهصأ نم

 يف راص املف رايس نب رمهن اهع ىناو اب ملم 55 مظ دقو ناسار نيدصاق هتوذاو وه شهد
ِْ 



 (دو0

 ةديصقلا هذه كد باطملا كديع 0 ثرالا كَ ةعمبر نب سارعلا تاذب نوع ا يشغو ا 2 ىنعل

 انس تلف اصلا قالط ىف © ايوتلادقا*وفلاو ينقل 1
 دم نين ورع: نع ديكو هارشلاو يدل ديون وبا( فريج زيان نال ا ا ١
 بااط يبا نت نسحب هللا دبع ةمره ن حدم الاق هبا ع قدحسا ندا كلملا دنع نا 35

 نعهتلاسف فرت همدخ ضع ينارو ةميه نا لاق هبا, ىلع ضء؛ ىلع مهضعل ىانلا ا هأناف 0

 ءال“ومهللاو لعأم تاقف هب ةلغ ىل لذ ونساو رش كاذ تاقف دل فارع مهداع لاقف هباس ا 3 3

 يتدرصق هدشن انا الاىناف نثنانأتءدعتساو هللاب كدنعا تاق يندشنأ كراع ال لاق كباس ءامرغلا ٍ

 ِ أمف لوقا د ل 3

 قلفتللا اهضيب ىوأم كفمف 8 ماها نمباقلال < تالح :
 قامت ارجل راكد الورابلا < باشا لع ل افكت لو * ٍ

 قدهرملا يحيرالا كربالثمو # رفء> لثمواهللادبع لثم نش ا

 ةمره نال لاقو احر>و اه راسف مهم نيناب اعدف نالفو نالف ليقف ءامرغلا نم انهه نم لاَقف :

 ْ هلوق اهنم هيف هحدم رات نمو ىحيلاقاريثك الام ينايطعاف لاق امهعبتا ْ
 قلرملا ريغ ووللا ضو انرث * اعرف ىملس مولا تاونالاف

 قري تاقاد مفتإ رجاو * اهلصوركذ يا

 قرطملا نافزلا يع ر» كو 2 * ةحدع قطناف دلل ك2 !نكلو

 قرطافنالام ليالاىراسؤاو ماه. * هتحدم امل ل ا 5 :
 ق-احيو رشيموقلا صا رعي تم # برت رومالا يف يناثلا ديد_ش 0

 قنور رع فضلا و تنل الكب * هج وةرسا ىف ير د
 قلحلا كامسلا قوف بنن هل * نأ هلدع ءاشام اذا يرك 3

 قيست موقلا ابا قباستام ىتم # ةرح لك لع ليس 1 املأ

 هلوق ةيواعم نبأ اع حدم يا ةّشايلا ةمره نبا ةديصق نم هيف ينغي اممو
 30 وص

 ايدب تاو له هللا كر مم #* ينالع مشل يتراح تدمج

 اتعنامز نم. شاعنم رد الو .دياولا زدعب اا

 فرفخ زر نبال اممف شيح ةياور نم د هاا فرك ةياور نم رصنبلاب المر حيلف امف ىنغ

 د# نب ىلع انثدح لاق رامع نب هللا دينع نب ل هحورخ ىف ىبسلاب ( انندح ) وصلب :ءلان ليقت

 نع. ةمادخ ينأ نب دمحأ هريخ ضعرب اه ا 5 راك ١, لاق ىسع همعو هبا نع ىلفوتلا

 تاهشو ناظقيلا ينأ نع ىادملا نع دز ا ترن 5 قرت اورام نبأ لاقيربب زلا بعدم

 رفا وبأ كات )د راد نع خي دش يا نإ نإ هب ينادحو رامع ن أ لاق اهريغو هللا دبع نبا

 هريسغو ينادملا نع ةزم نا ىلع نإ 0-5 تاك هريؤ صعاب اضيأ انأ تنسو ( ينامصالا
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)58( 
 0000 ا يمي سسسلا

 ”اوعلاو ريب زلا نب دلاخ نب يسوق نب للادبعن د ينتدحو نورهلاق هزبآ نع قحسا نب دانح

 ةيواعم ناك اولاق ةسدنع نب نعم نب دم#ودمح نب ميهارباو ىديعسلا م أ نوع ينثدح لاق

 نر ديا رايد ناسمح ذذأو هدب تقاضدقو اموب هءا>ف ربلا ةمره نب دوع دق رفع> نب هللا دبع نبا

 اندنءامو ةقيض انرديأ ىلوق ةيراحال لاقف ارب ا هر هلأ اسي هلخدم اهف ةعقر هر هيلا عفرف

 أمف ْت -كف ةعقرلا 0 كلذبهتيراح تء> رف ةفاكبه 5 ا 220

 رقلا ءوض حل تاكلاك يد .ىلا ريغ كحدمو يناف
 رجلا ىتح رضاك تتكف # باوثلاك,دلوحراكتح دم

 نم اهعفد اعا مللاوأل ت تلاقدحأ 7 ع لاقف ةيواعم ىلا اهعفدقهي راما عم ةعق رلاب ثءاو

 ىلا عفديال هنأ معز سلا الك لاقفهيلا اهب تح رشت هيلا سفداف ريئاندلاهذه ىذه لاق ىديوملا دي

 يمس لاق بعصم ىمع ينثدح لاقريب زلا انثدح الاق يد وطااو ءالعلا بأن را ف 0 (

 2 اقيدص رفع نب هللاد,عنب ةيواعم ناكولاق نافعا نبا ةيواععةيواعم هئبأ رفعح نب هللادع

 هم نع رفعجح نب قسما نادء# ينثدح و ريبزلا لاقةي واعم نإ ديرب هن ,أ يمسف ةصاخةبواعم نبأ |

 يفو هللا يصوأو هنذأيف ناك افنش عزش ةيواعم هنأ اعد ةافولا مادا رفعح نب هلل ادع نأ د

 ققءهيف يطق وتم هبا نيدب لات>|يفوناملفاط كلمؤأ لأ 5 ىلا هللاقو هنم نس 0 نمهدلو

 ةبواعم نب هللأ د .عمأو امهريغ الو مهردالو راث ,دبمهلع رأ انسإ ملو هدلو نيب 0 لاومأمسقوءاضق

 سابعىور دقو ةعيبر نب سابع تنبلاقيو باطملاددلع نب ث را نب ة ةعبر نب شايع تئب 1 1

 00 هلل أد ع ناكوذئموب هعمتا نم دو وع نين> موب 00 و هيلع ا 0

 نم هيلع ىلودسو ةقدنزلاب يعرب ناك هنيد يف بهذملا دوت نكيلو '.مارعشو معاد 0 8

 ىلا اع لدا ّ دهم ن'ناوّزج 1 د ىف ةفوكلاب حت > دق ناكوا مف 0 نيو فرخ

 هلو ةيواعم ابأ رفءجنب هللا دبع ينكيو كانه هلتقف لسم وبأ هذخاف ناسار ىلا مث لبحلا يحاونا
 ةمره نبا لود

 ايرع اروصح هقلثال د> # املا ةيواعم انا ادم بحا

 اييح لاكوسلا هزه اذاام # اسبدحمال د ل

 (١)ايفقوهسش نماظ> ءار#_ءالا مغرذأو ,هدنع يل نا

 ألم ةانحلا ل انو #* ىلاخا ويت> د٠ قمتمانا

 ايلع يحنت ىدنلا اماذا ى * ريا ىفمدقتلاب ا
 * افولازبالنأ هوبا #* اصواوةوادعلادنعءافووذ

 ايصو اذهو ايصوم امهب # مرك افةاصولاةدقع يعرف

 ايور جي ال_منم امدر * وادقف يولد ق-افءامسانبااي

 ها ةماركلا ىنقلا نورذا موق لاقو ىربغ ىلع ةرثال هدنع ىل نا لاقي ةرثا ايفق )١(



 000 ظ

 رفعح ناب كب شعلا ىلحا ن ا توما هيلاو 5 ماع ن 03 ضرأالا 1 يذلا هللا الأ هلاال لاقف ْ

 كبةيدص ةللاو نآك كدلع كفمددا دحا لك عماد ينبع تناك ول هللاو كدعب ح.صا ام 2 امو ئ

 هله دس اىعمصالا تبدي ملو لفوت نة نا بوق ردكب جوز# رغ ذوو تدك تود ريق

 لاقف4:هو 7 مريخ هللاو 0 ةمطاق ىن ثم دحا بوشو دولا 0 نير نع ور« اي لاَقف ا

 ل كوبأ تامو 2 تمول هللاو 0 ا ب أمه محم ا نأ تدرأ م ا كالكت ىلع أ

 اهب |ورخخ نام 5 ىانلا أمهعوس نأ الا وها اب 1 جٌ كل كا 2 0م كل ل 0 الو

 امف تام قل رفح نب هللا دع ةلع قى تايقرلا 5 ب هللا ديع لاقو ئد ) 1 ( اوفرصناو |

 نم * عاجوالا هفشت ىلق تإ عالضالا ع مومم

 عاري تعمس ام ىلاقف م # ون عزم هتعسثيدح نم

 عاجوالاهسفئب ترسل كلا وأ انف 1

 عارسلا ايانملاهسفن 00 * اعيرس حار مْ لاقام لاق

 عادصلا تدنع ىذلابال كن * ليقن وهو عادصلا كثي لاق

 # عاشت كلاهريغ هبا # ىمتت كلابا ال ءامسا نبا

 |[لاجت نمانك فاك
 عادخ هيفسيلدجلا ةميش * هلم كلذلك سانا رمش
 عاش 9 يذق هل دامك * الا ءالخالا كدعب دجأ م

 عافيلا ناكملا هبانطأ م

 عاضولا مائالا رمدق اذا دهجلاو ةوينلاو دما يبت

 عابقل اهف 3 وم لحسدح 5

 فائم دنع توس ن م هس

 عاب كلاحع- يد ند هلا د 2 ه5 كنان

 اهواممف ينغل ناب رفعح نب هللا دمع يف سدق نا هلاق يذلا رعشلااذوه نم

 عاج والاب ةسش تناك :نسالاتملا نا اع 5 نعال دف

 عادصلا ترك ذ يذلا, ال كب * ليقن وهو عادصلا وكشي لاق

 انقاص ةناب ن 1 ع نالاق,و قحسا سهذم ىلع يلعس ولان لوالا ل يق فرفخ ة باب نب ورم هانغ

 فال | 0 0 اف لاقهاكشت عادصوهتلا ةلع بقعا قئاولا هب ينغو رعشلا ذه يف نحللا'

 هلثم هلادبعدلو يف ن ب ملو شي رق تالاحر ند ناكو دلو مأ رف نبللا دبع ب ةيواعمماو مقل | ا

 نحر لاد ا ينئادملان 5 وانو اق رمان نبدمحأ اك نح لاَف يدي زملا ساي لان انتحل )

 ريا ةيواعم فرىعو كلذب ريشدلا هاناق 0 ا دلو رفعح كَ هللا دع ع 0 ةوافنا يشرقلا | ا

 ينئادملا لاق هب ه رمل يذلل ناد. عداطعأو 0 املا 3 اطعاف لعفف مهردفاأةنام كلو ةبواعمةمس لاف /

 ريغ موف 2 مم اويداَع أريخ م نعو لح هللا درب نأ لوقيوهدلو بدؤي الر فءح نب هللاددعناكو ا
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 ْ اع 0 ةمح نب هللا دبع ءاطع 1 نآ ىلا ضعل ن* موضع نونراكدي ةسدملا لذ 1 ظ

 لاق 0 2 نع كوم ناكر ىنبدح لاق ديبع وبأ ينثدح لاق 0 ىنثدح كف

 1 أ ىنأو نمثل كاطعاو كنم هلى رفع> نب ل ولدل ليقف هياع د ف 9 ةنيدملا يلا لحر بلع

 أ نويهتن شالا عاذ اماف اويهتنا سانال لاقف ريق هب سمأ مث هل طسو هراضحاب 0 هعح نبا

 ا | ينطعا هللا ديعل لاه 2 2 ا ِق كَ ع لحرلا 00 2 لاق م د كَ أدؤ تاعج ل لاق

 || ىلع نب ىحي ينادح لاق دمحا ( انربخأ ) اهب هل يماق مهرد فالا ةعبرأ لاق كركس ن م ؟و لاقف

 ( هش دازو هو“ ي ا نع دم ل يح قعاتا دك ولا ادع اق ريردلا دع نأ يدنا

 : ( قرطاف يركس 50 لاقفهيلع ادغف ن.ئلاهئلطال يطععأ م اذخا كده امو اذه ىرديام لحرلا لاق |

 اذهنا مكل تاقدق لحرلا لاَقؤ اهابأ هاطعاف مهرد فال: هيدا هطعا مالغأب لاق 5 م أي انلم هللا دلع

 ْ أ دع قرطأف يي ب نع هللا كحل لاَقف هيلع ادخف نمثلا هلا هع ءاطال ل اذخأ لقعي ال. لحرلا
 را

 رفعج نبا هللاق امذ.ةيل ىلو اءاف مهرد د ا هيلا عفدا لاق ف لج رولا ا ر عفر مث اي انام هللا

 ّْ 5 ناو )هلعأ نم بحمي وهو لجحرلا فرصناف مهرد ا رع ىنثا مات هذه يا ىعااي

 هيلعادغ م م رفعج نرهللا دبع نم ةلحار عاب ابا سعا نأ دبع كن ءاذامد نع ىدحالا نطل

 هيف لاقف هيف دازو هل.ق يذلا لثم ربا ف 00 اثالث هدواع 3 لدي يماق | 0 ىف

 دع ريح نشيرق نم لو رع اسف « .ةلاس نيا ىف: ىدتحملا يف يحال
 راو لفتلاف ووحد وس نك # ايلي فرواخ ذا هيفا كم

 | ريبزلا انثدح لاق ىسوطلاو هالعلا ىلا نب ير ين رب> ١ تانقرلا نسف نبال ىور رعشلا ادهو

 لأ اموب حارذ رفعح نا هللا دع اح ةفاللا كللملا كيع ىلو اذ لاق ناعع 0 بدصم ىنا دح لاق

 ق يفوتف كيلا ين ٍةضقاف يضقنادق كلذ ناك ناف + اع تدر 2 ةداع ينندوع كنا موللا لوش وهو ةعمجا

 فاحجلا م ماع وهو ني 6 ف ع ناعيس نإ وهو هللأ دنع يفوت - لاق يرخالا ةعمجا يف

 | نب نإبا ذئموي ةئيدملا ىلع ىلاولا ناكو ةلوخا اه اع لبالاب بهذف جاحلا ظ9-_-ً 1 ناك لغ ل

 . ى ا را لاق د نب دما ( يد () هيلع لد يذلا وهو ناورم نب كلما دع ةفالخ يف ناهع

 ١ ا تك مك 1 ل لدا قر لاق م م كا دع قرح لاق دلع 0 نيسحلا 0 لاق

 | مه همي 1 0 : ىودعللا نع 0 : ' ا ياك ةندملا عا هدهش رفع> نب هللأ دنع 00 الا 2 م لاقدواد نا

 كا و 3 زاىلا رت فال دل اليو نك الاى وأم رفمح نب هللا دبع ناك امنا

 دلع سل ماق هنفد نم وغرف املف 3 و علطلا روظأ دق
 ىيبامف تنك دا 7 لاقل ة ةسزرلال هال و انمخيل ريثلا :لهالو 0 داك كاك نا حت نانا علا

 ينعالا لاق م كنيبو
 رباقملا كتبيغ تح دولا نم *« مكنبو يني د

 تيبصأ مشاه تنك هللاو | - كين ماويلو نه مو الحر تنك موبو تدلو 6 هللا كيج و

 ١ قدشالا صاعلا نب ديعسْ ورم ماقف كللثم كدع ىرينأ نظأ اق ككلح | اهلك ًاثيرق معدقل كب



 (ةهف)
 9 + تي

 عيبرلا نب لضفلا نع ى“ هش دش ىناثلا تدبلا امأ ىم لاق ريب 7 لاق هباس هاطعأف ىنايث كاهلاق

 لاق نسحلا نبى انريخ أ لاق دعس د نا حا 09-02 كن 0-7 ىتإإ امو ينأ ن

 كلدنام ان دنعام يلا ىعاأي لقفالأف هندملاب ميسوم ماي م كنب ناوص ىلعهاو اسامعا نأين نأ

 هتل>ارو 4 0 تاس دق هله أذاؤ 6 3 هللا كيع باب ىنارعالا نا ةء> نبا كي اع لو

 لوش ىبارعالا ل و هواددور 0 هللا كيع جررذف 0 تت 0 اهعاتم اهءاع بايلا

 روهط نيءاسحال مماللص 3ع ةورس تدب للا 5 . رفعجوبأ

 0 نملعاف ىل> رل ل 3 اولحارت عج اذلاو 2

 7 كيدي يفام 1 1 د هلاع ريمآلا نك رفعد أ نأ

 ريصل ثيح دحلا 2 كيلا 2ع اهيمصىف مشاهن مورا تناو

 ا هل ياف فسلا نع عدخم 3 كياو اهاع اع ةلحارلا كنودف لقثلا راس ينارعإإ لاف

 لوس ينا ىعالا ًاثنأف راند

 هرفاشم طام __ٍس راوم سعأب 3 هؤادف ىدش هللا 3 ببيع ىئايح

 هاكااسع عاد ليالاو ادي تايد ع اك يدلل راس و
 هرئاط رششبلاو نعل هل يرجي #* رفمجن الاون وجرب 06 اكو

 هرواحي نيحراحال هم كا و * ادلاوو افن هللا قاخ ريخايف

 2 00 اشءامو < رسل قتلوااك ىلا
َ 

 ع

 هدشن اف رفعح نب هللا دنع

 ىلا ىعاش ءاح لاق ناسارخع مك يب نم خيش ينثدح لاق ل>ر نع ا ذأ ( ينثدحو )

 هعاوخ ) .1ا نم يلاسك »# مانملا يف رفءح ابا 350

 هعاسلا اهب يتْؤتس لاقف * اهرما يبحاصىلا توكش

 هعافن ىهدلا هفك نءو # ىر فعلا دجلالأ يوك

 هعاطلاو عسا كل لاقف * يندمتال دود>لل لاق نءو

 ىلا عدلا حويل دج يقر را مف 4 كاف َ : را يتعارد هيلا عفدا همالغل هللا دبع لاقف

 مانملايف ةبحلا هذه يرا ىلعلف. دخلا اقع قا :ءد يأ ىعاشلا هل لاف رانيد ةالتي يش

 7-5 ا نبالاق ىحي لاق لاق دما ( انثدح ) يشولا يت .ح هيلا عفدا مالغاي لاقو هنم كحضف

 ىلا رفعح نبااي كنا * هللا همحر بلاط ىبأ نير فعج نب للا دبع يف احلا رارضنب خامشلا لوق

 ىرغ يملا قرط حفوش ناعأو < نا ذاق ىوأم ماو 2

 2 نم فرط ثم ديلا نأآ < يهشإ انيدحو -اذإو قداس

 يسوالا ةبارعل لوقيو رفعح نبال لوقلا اذه لثم لوقي خامثلل بحعلا باد ناي لاقف

 * نيعلا ةنازع اهاقلت + دحلا تءفرت ةناز ام“ اذا

 لوب : نسما نب هللا ديع 3 نس 2 نب يد لاق ةبأ لع نم أديم قحأ 5 رفعح نب هللا ديع

 ( ريشع يداح 0 يناغالا كة
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 ةنومنم تائب عر وآله ناك هنا اهئاحأ ن 7 لو 4 هيلع هللا ىل< هللا لوسر راص امئاو مع ىلاعت هللا

 اهتنبو ةزمح ةجوز ىماسو هتنب مأو سابعلا ةجوز لضفلا» داك

 اهماعفاخ مثبلاط يأن 00 دنع تناك نب« هلا بخ يداعب تلا تام

 نهو نوعي نم تدلوو مالسلا هيلع ب بلاط ينأن ب ىلع اهماع فاخ مثدنع ىلاعت هلل 2 3

 او هياع هللا ىلذ هللا لوسو لاق قاوللا
5 

 نب دواد انثدح لاق يورفلا ىمومنب دمحنب نوره انثدح لاق يول.لا نسملانب ىي يي ىنثدح لاق

 كيعس لب د 8 كلدب ينادح تانم وم نما نذ

 يضر سابع نبأ نع بيرك نع ةبقع نب مهاربا نع يدرواردلا زيزعلا دبع ين'دح لاق هللا دبع

 لضفلا او ةنو.نه تانمءوملا تاوخالا ملسو هي 0 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق اءبع ىلاعت هللا

 '” لاق يي ىنادح لاق دمحأ ( ينادح ) نومال نوح س مع تب ءاهس و ما و

 ةلظذح ٠ 0 نا ىلحبلا ءالعلانب يمي ينربخأ لاق قازرلا دبع ىنثدح لاق ىلع

 ىلع ل- سو هيلع هللا ىلص يلا لخد لاق ندع بأ نع, هد> نع 11 بسملا نب ةرمسنإأ

 لاقءامسأ ت تلاقف اذه نم لاقف رتسلا ءارو نم الايخ 0 ينب ةلل مالسلا امماع ىلعو ةءطاف

 أ يما نم ام دبأل اهتانب ةلبل 5 رملا نا للا لوسراي كنثب سرحأ يتلا انأ من تلاكأ سمح تب

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهلا كلذ ريا اطل نضيع نا امام رت نكت
 ناطيشلا نم كلاهث نعو كنيع نعو كفلخ نمو كيدي نيب نه كسري نا ىباإإ لاسا يناف

 هنع ىور امث هنع ىورو مل- سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللا هقحر رفعج نب هللأ 01 دقو

 لاق راكب نب دمع انثدح الاق دعما ن ند د نوب را يخادلا يعش نب دم نب دماح هنن دحام

 لك أب سو هيلع فا يلى را تيار نب هللا دبع ن ل 2

 نب ةملس انثدح لاق ن 206 يحن انثدح لاق ديعس نب 0 نبدحا (انثدح) باطرلاب خرطبلا

 هللأ يل- يي 000 ناماس 0 نب نامعو ىحي نبا ينربخأ لاق قازرلا دع انثدح لاق بيش

 لاق ا عنصتام لاَقف نايبصلا بعأ نم نيط نم عش عنصل وهو رت نب هللأ كادعل 2 هيلع

 يف هل كراب مهلا ملسسو هب هيلع هللا يلد ي :ا لاقف هلك اذ ابطر هب ا لاق هنمث عنصتام لاق ها

 الاق اورج ىأ ني راو لا دق عر الإ ايش ىرتشاام لاش ناكف هنيع ةقفص

 001 رمل نأ بعص٠ نب هللا دبع يدج نع بءعصم ىمع ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح

 لحر نم نيزكلا راعتساف ز> تاعطقم هيلعو رفعج نيا دنعهب رث هاش ةدراب ةادغ يف قرقعلا

 : .ٍ لاقف هللا ماقمل ايون

 رفعج ايا مالسلا كيلع # هتهحاو نيح هل لوقا

 لاقف مالسلا كيلعو لاقف
 كادي ىلا ايلا فو < نلاع نم بذهملا تنآف

 لاقف لو هيلع هللا يلم هلل لوسر كاذهنلا ودعاي تبذك لاقف

 كيل نمز ينضع دقو * تقلخأ دق ينايث ىذهف
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00 
 00 ا ا

 ١ تانذالاب نيقدي مام 0 ا 0 وذ تراك موي 3

 تانرلا برو مكبر ميكو * قا دينا ىبابا كيتو 08
 تانللا نيش قفا ىلع م ؟232- داو لبد 0 يلم نإ

 را كلارا ةستكلا" تردد نرراق

 ارغلا نواح 3 + .ءىرج ةامكلا نادك نيرا
 5 1 01 ا ل ا قنا يل نا كج دينا 2#

 اننمانا ناد 000 قر هلا.ع و 5 ١ ا 1 كَ كلاه دس وذ 6 لييح رس لتفاملو لاق

 ن» ثرحلا ن ١ ةنحش نإ! فوع مد كلذ كر مو مهموش م هوما 1 5 أوعفدو مهسبو 5

 | وأ كالذ ُِق موأ ع ىنث ف كم اوضهمنو هطهز هيف هلد_ثحاو 0 داورس نإ فوع ن , دراطع

 فاس

 لاَ 0 3 4 مهحدمو 20 نب سقلا

 ةناردعلا مكن اراح اوذقنتسام مه # م 07-9 نا الأ

 ناوفص و :طا مولي 02 0 هطهرو 1 لدم نهو 00

 هل وطه هقو رءعم ةديصق يغو

 و و

 أ ٠0
 هدفك 4 ١

 ايواتسملا يدش لك لا نع نكلو 1 ةليلك تع لك نع انطرنا نك

 3 الاخأ ال ىناف اص ع ناف * تع ىلإ لك ملام 0 تاو

 1١ س اعلا نيادللا كيمع لإ هللأ دنع نإ نيسحال هلو ردا هللأ دع نإ هبواعم ب هللا ديعل رعشلا

 - سس ل ل 10

 28 2/1 رعد ناد ع يديزيلا هب انربخأ امف ع روم ا يريب زلا بعصم ر د ني

 ننال ىهق هل لاقي هل قيدص يف رعشلا 00 لاق ةيواعم نب هللا دبع نأ حيحصلا وهو

 شيلا لوأ و هيلع بتنع كف 71 127775277715272 :51 11721115622300

 ايئاننالا تاحاخلا ىف كتولب * ام دعب كئببو ىننبام داز الف
8 

 الادب 2 ضصيخحقلا هفدش و 23 افمام 0 0 ات تا 1

 ا
2 

 |١ هريغو سيخلا ىلا ةياور نه بيرعل لوالا لليقثلا هيفو ىطسولاب لمر نوزمع .نب نانبل ءانغلاو |

 1-50 ةيسلو ةنواعم َُك هللا كيع ربخ 0-0 ا

 ب ك0 م ب سس م سس سس اب ١

5 : 
 1 .٠

 1 فانم دمع نب مشاه نب .باط ا دنع نب بااط يبأ نا رفعح نب هللا دع 1-3 ةيواعم ن هللأ دمع 1-
21 212117: 

1 
 3 نب 4ف (دعق كا كلام ن م 55 لةعم نب 2 ل اجت ا رفعح يب راسو رفعح نب هللا كيع 0 .

 00 و بهو نب رش نب كلامنب ديز نب ةيواعم نب ىعاع نب ةعينر |[ 2 تالا اجد ىل ع+

 1 0 سرا هده صرح ند ةأسعا فوع تدب داه ا راعكأ ن *> نب ةعامج وهو لتقا 1 1
 3 ا

 ا ىكر : 00 ةرزمحو رفع>و ىلعو مو هيلع هللا ىلد هللأ لوسر انواع ءامحأ سانلا

1 

 1 د بالملاىورو (؟١)
2 
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 1 نب كه 0 ريهز نب كعاس نب هم ع نب جعل ّن بدمج نب ةدتع نب بدمج همسأو ةشئسلاوذ

 حا ةنئسلاوذ ناكو هلحر نطأف هتكر نك هاا تمت ليسحرش .تقتلاف ةدئاز ندي هلا اكو 1[

 ل ةشنسلاوذ لاَقؤ لها و ا 0 تس ةعسر 0 دع تيد نع ع ا هيل 00 يبأ

 لاق 1 ناكل ا ا لاق هشغاملف هياع 0 هلق منا 1 ىناتق 0 0 لِكول

 1 ثا نع ءاقلإف هلواتت مت هنع تعروف 0 - تاو د نا هتامف 2 دق
 ثايغ نب كلام نب بك نباجأ وبأ هللاقي هل مع نباعم ةماس ىلا#ب ثسبف هسأر زتحاف هيلا لزنو ا
 فرعو اذه. 3 ا وهو يف عصام لاَقف ًاقفر ءاقلا ا :ك ول ةملس هل لاقف هبدب نيب 00 ف |

 ادى 0 لاف هنعينتتفا شنح وأ ترهوبروف هي |لع عزملاو ههجوُيف ةمادتلا أ وبأ |

 5 بور 2 عسي نع رع ندا بحاص اكو ل ليبح

 تاوذلا كاد عدا كلام رع زل در ربا بأ غا انآ الأ

 0 لبتق * 1 قالا وأ 0

5 

 نيارلا - بساع فل 0 نب مش هل 00

 يباحتو أ(١) كف دص هبرضت * ىماس اا ليتق

 هل ع شح 3 لاقف

 ()تاعرتس مويكيبأ ءا ءامح 0 كا 1

 تاهل ىلإ كوبأ اعرف 2 20 ءاكت هردع تااكف

 اا 71 ءافلت فورملا برك دسم لقو نر ا نب ةملبل لوالا رعشلا نا لاهو

 بارظلا قوف رسالايفاحتك #* بانل شارفلا نع ضخ نا

 ينارش خيسأ و قيعاق انن 9 "لاق يلا 0 ثردح نم

 تاهشلاك ةلبم رد لك ا ان ار تك» | ”كاعتلاك .ةرس

 بامشو هلا لاح ف حام د و هرواعت ذأ لسح رش ند

 بالكلا ماو ءانعلا ءامد نه 3 هابط 2 ماسلا تكامل

 يلا ِ وأ ب>رل غار 3 يح كئارو نم تنعاط م ا را د 1

| 
 إ
 1 ا

 * تارواحلا جاعن || ب >اك مال ا و اك ةعبس عياش هد وه و ثلان نيت :دملا دعاو(؟) كودع 35 ورو )01(

 كم اريغصامالغ ت نحلل و 0-0 اعييتص مو 0 ءابج ناك 2 يي | ينال ت ماشه لاق

 ا

 اعيمج نيسحلا هب معاق هيمح هتكيف ءام وهو ت ء.دنص ىلع د>او هل 55 ىف يف

 ءال وه ند هان اق هلاح امو ا نع لثسأ يت م نامان قو لاقف لشق 2ئل انآ هب هنلا نؤر ,دتعل اواحو
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 اني هات يفالعل
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 بلغت ىنب يف ثرحلا نب ةملس راصو سّق يف ءافلغ وهو ثرلا نب بركيدعم: راصو بابرلاو

 لاحرلات شمو مهنأك تقر فتو هيب نخأ تدشن ث را كالهاملف ةائم ديز نب دعسو طساق نب رغلاو

 عومجا هيحاصل مهم دحاو لك عم يتحصمالا ممافتو موعم نيذلا ءايحالا نيب ةرواغملاتناكو مهني

 عبس ىلع ةرصبلاو ةف ةركلا نيب امفوهوبالكلا اولزنف لئابقلاو مك ىنب نم هعم نمو ليبحر ش راسف

 مط لاقي نيذلا مهو عئانصلا يفو هعم نهو رغلاو اغت 2 ثرحا نب ةملس لقأو ةماعلا نم لايل

 ني حصن ناكوبالكلا نودبري كولملا عم نونوكي اوناكو اهلا نوبستني مط مأيهو ة ةقرود

 الشب مف م اهمسغم ءوسوبرحلا تارثء اهورذحو دساحتلاو داسفلاو تو :وغ امو دق ةملسو

 كلذ يفر>ح> نب سقلا ؤيصالاقذ م سم | يف ةحاحالاو . ىلع اماقأو احر مو

 اصعالو ارحد> امولت ملو * امكمول بتتسا ىلع ىنا

 امثج ينب انلاو>او "ىش # انممحي هلالا نيمي الك

 ع 8 دومت ن٠ اهنثاك # ةمحلم عابسلا روزت تح

 عم باغت يغب ْق الزان ناكو مراد كب عشا نب نايفس ةيهاض حل نم بالكلا درو نم لوأ ناكو

 نا ةرك دك نب ملاس هلق نايفس نب ٌةره مهف هل نينب لثاو نب ر 1 َتاَتَقف همال هنوخإ

 ع وهو نايفس لاق ناسسش نب لهذ نب ةعبر

 نايفس نب ةرماي * نال درو درولاو نارح ف وح فوملاو * نالكن خيش خبشلا

 ايالكلا درو يذلا نايف_سو # ديز نب (١)س دع مهم حوش

 ةيواعم نب ةنراح نب عيا رق نب نامعنلاهل لاقي ممحدب هع نمهلدحر باغت ىنب نه ءاملا درو نه لو

 هل سرف ىلع ناوذا سكودفلاو سود لطخالا رم وهو سود نب ثوغب ددعو 5 دنع نا

 دلاخ نب ةلما ةمشأو حافسلا وهو ذئموب بالغت يناب 0 درو مْ فرعا ناك هيو نورحلا هل لاقي

 لوقي وهو بيبح نب 00 كلام نب ةماسانب م نب ريهز نب سمك نبا

 هواحن نل هللا وارجاسو # هول انؤام بالكلا نا

 وس تادخ مويلاكلذ ن م راهلا راي ناك اذ: > ضعبل موضعا تدبو ًاديدش الاتو موقلا لتتقاف

 ءانبأ رو بلعا يب 0 اهئافلاو كورس وب تو ا لئاو نب زكب تايزااو م ور*و ةلظنح

 لاحت 8 و هل ىداتم ىدان ليالاممشغ اذا - ىح مه ربع مهعم نس بالغتو ا و

 د هناكم فرعو هل :عءاورفف مف مك نإ 9 ةلظنح ينب يف الذان 6 نم ةنام هلذ

 دمصق تاليح 51 ركب نب مدلج 0 ريهز نإ كمدس نإ ثابغنب كلامنب ناو ءئلانب م2 وهو نيف

 ا زيحاق هيلا لَو 3 ” رلاب هنعطق هلو> نولتاَش ىاانلا ع ءاوطو 0 أو هيلا يمنا أملف هون

 هقداف ليبح رش مهعم عوج > اومزهما 1 بايرلاو مك نب ور“ يبو ةلظنح عا ل لاشو هنلا ءاقلاتو

 سدع برعلا راسو مت ىنب يف الا سدع برعلا يف سيل رذدللا ماا دف
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 اأو بت لكك قح رصعلا ثدض اق اديدش الاتقن اواتتقاف:بيحشو ريم ىتلاف لتقف ةنضقلا هغم

 , كوه وعو موقلالئاقي لعحف ذئموي بيعش .لجر تعطقو نوعجا
 مدج وهو كتفي فلانا 4 ص نحو سدق تملع دق

 هرمس نم لاق اليتق ري هاراملف اولتق تح اولتاق مث مهباود اورقعف هباحصا لزن بيعش لتق املف

 لوش يو زحنر ذئموي باغثت تام>و اذ وه اهف اريقع دسالا ىلا رظني نا

 ام>اف اع رك ناك امه الك #* اهشا#اوبدنا و اسايا اوعنأ

 * اعقان انرمضتاغت ينب هيو *

 لاقفريصلا لع تماذتو لاتقلا ىلع تيم بيعشل تقم بلغت يف ب ومركسم ىلإ ىبع فرصلاو

 انينأف رضعلا دعل بيعش بادكأ ٠ نك تافآ ٠ نمو تنضم ءانسالا دحأ را نب ريمح نب نص#

 ةأدَغ واح اج واسف فر < هءادؤ هل اذيملت سصحأف ارداف اذ انلاح نع انأف هتعموص يف اهار

 مم تاق. نم بوعيو لاو . < لتفع يخ اننا مولا رخا ناك الق ةعجلا هو

 سس وص
 بارظلا قوف ترسالاىفاحتك * بانل شارفلا نع ينج نإ

 دايخ خيسأ الو اسمن مقل « اأ اق ىلإ يمن ثردح نم

 0 ةدش لاح يف 0 *«© رالا هرواعت 7 ليمح رشل

 ارغلا نواك حراق هتحم * ءيرج ةاكلا نعطي سراف

 نأ 0 ُُق جر ةحرق يهو ررسلا هب نوكأ يذلا ملا ا فرقا نم هضو ع

 رعشلا * برظ اهدحاو راغصلا لابآاو زوشنلا بارظلاو ضرالا نم وسم عضوم ىلع الا كربي

 ل _دحرش ءاخأ يري يدنكلا رارملا لك 1 ردح نبورع نب ثددلا نب ترك دع وهو ءافلغل

 ساويو قحسانع رصنبلا يرحم يف ةبايسلاب لوأ لقت ضيرغلل ءانغلاو لوالا بالكلا موب لدتق
 نب ىلعو يديرلاساعلا ن , دمت هب ايردعا ىف بالعلا موب ةصقو هلتتم قاما ناكو *ور<ءو

 ا و لاق هد. عنان ءاسيب> نب ده نرخ اولاق 0 || ديمسوبأ انثدح لاق ىشفخالا ناماس

 ثريدح نم ناك لاق ةدينع يف ل ءذامد قوخعأو لاق ةدسع نأ ن 35 51 نع نادك نإ مهارب |

 نبا ريك الا رذاملا ىلع ةعسبر تدنوف كالملا فيعض ناككلم ال ا ذابق نا لوالا بالكلا

 هل تناك هنال نينرقلا اذ يهمس اتِإ و هو>رذاف ةقيقشلا نب نامعلا نب نينرقلا وذ وهو ءامسلا ءام

 تقلطناف هدلو كذَأ ناكومهذ رغصالا رذنملا هنبا كرتو دايإ يف تاميتح مهنم اراه جرف ناتباوذ
 اودشحولئاو نب ركب ىلع وكلف رارلا: لك 1 رجح نب قرمع نب :ثركلاب اًواخف هيك ىلإ .ةعسز

 شيجب رذنلا دع نا ذابق ىلاو قارعلا ضرا نم نكست برعلا تناكام ىلع رهظف هعم اولتاقف هل

 ناو ينمض نم قحا تناو يوق ربغ يف ينا ورمع نب ثرحلا يلإ بتك رذنملا كلذ اوان

 نب ليي رش راصف برعلا لئابق يف هينب ثرأا قرفف ادنه هتنبا هجوزو هيلإ هلو كيلا لودتم

 مع قب هررمع يب نم فئاوطو ددسأ ىف قاثرحلا نب ةظنحو .لئاو نب ركب ينب يف ثرحلا



 ا طنين ا هن اجر

 ( هو
 «..ال11 ت1 فج 1 د رج و ره تعمر و رن عب 1 < تم مموج لاو هيك د دج وج دوو يدوم وج جيسي رج ودعنا وشما

 ىلا باغت تطرأ و باغث برح ىمل-,ق ةعاضق مق رافف رض٠ طالخاو ةعاضقو سقل ةريز ا

 59 مف 55 مع 7 ع رصتتساو سراف ىف وأ قف ليام نب بيعش مهانأف ناحيرذإ مهو اعرجامم

 : لاش دا

 ايدانملا ناعمست له دسأ نءو * اعده مع 3 نوجا نأ

 * ايلاوملا زمت افاقلا بلغآتو * لاو نب ركب ءاح ذماملعت ملا
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 ايداو نيرضاح يبدا برق مهو * مهناكم نوحاعت دق مكموق أ

 نبا هللادبع نب ةرم نب سماع نب ثرحلا نب رشجملا لئاو نب ركب هو>و ن٠ كلذ رضح نه ناكو

 ينأ ينب نم رثكا عج 2 مهانأف 0 نامسش تاداَش نه ناكو ناييش نب لهذ نب ةعسر يأ

 1 8 كول بالا نب 0 0 كلذ وا

 رسشحمملا مع ء ءانبأ نه هصتقنف # 0 فوَس 3 ءاملا 2

 رائرثلا موياودهشفريثك عمج َّق 5 ا مشاه كب 0 يف نم ٠ نيصحلا كب تلاع ب مامز مهانأو ١

 نامعتلانب انا طن دايز نب هللا دس عل داو نا 2 قارعلا نع مهانأ ن ف ناكو لتقف
| 

| 

 ا

 ع يخأدايذ 000 نابأ ىعريب لا نبا بعضملا لماخم كلذلف ءاهنب دسأ ىب ند دلاخ نب ديوس ن١

 0 اًملق ترك ًانءات حو بعص هللا دربع ةقرو 5-5 سلا 3 ىو هلمَقف 0 نب هللا

 مطبق كاكساكا دع ل اي 1 ينب ن“ لأ نية

 لارلاك ةعسر ن٠هىلو>و *« بالك تاذ> دقو مهيدانا

 لاهلإ بيعاصملاك رصعيو * ميلس ينب يحب م تانك

 كلامو ىلها ندهتىءمحامو * يم موقران رثااس را 1 أدف

 لاق ريغ رضغأ“ تق راذدقف 2 :قاكو تتاح دق رمال

 لاحرلا ينعول كاملاءا رعت وكر راع 0 وفدعبأ
 موي لاتقال اودهاشف ليحكلاو ليثالا سأر نعي راب رتل يلعن "ىف تيل كا يابت
 ةيرق ىلع اوريدق ديدحلا يف سراف ىف لأ يف امدق نايياءألا طا نب ةيلعو ليلم نب بيعش ناكو نسما

 | ملا تيعشت راما نانولا“ ىلا اموت مث ل_وملا ني دور تركت نيب هلحو ناك ىلعإلأ | لاقي

 نوكيق انموق ةعاسج ىلا ريسن نا ىأرلا هللاقف مهلا انب رس طاين نب ةيلمال لاقف س 00
 ا مع فرضنا 3 * مه>اود ىلا ترظن نأ فاقت ث دن ال ا برعش لاقف 0

 ًاييصصصصتس سيل ل لل م

 أ يدحا وه نب ظن بات ىلعو بلا موب كلذو باتي ربع هادق هياتأ ن م

 / هيلا لدع دق هباو هحبأ دق 52 عئالط كَ ال ريمع باحأ نم لدحر ءاحف مك ةناعك/

 ْ برعش مهمدق نيذلا ها ا نمءةعامج يف وه ىضمو رب وهنا لاق 0 هياكل ريمع لاقف

 ”كءاكقام 7-5 00 اقف دبع ن تقف .هل.كاقن يعز نإ تيكن ينب نم لجر ريغ مهلك مولتقف

 0 ن .ةلظنح ىلا يغش اييعش طاش نب ةيلعن' قرافو هبادكأ ىف ليلم نب بيعش كانا دق لق
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 : دهشأ اقف رقذ ةنايخ ىلا اهدعب كبامو مهرد ىلا ةنايمع هس لك يف كتلاعو نيتيرقلا مظع

 0 هلا: ملاق هب ةقبلا اوداو ا ماعلا | اهفصن كللف تقدص اذاف كا ترظن كناو كقفو ىلاعت هللا

 فوصلا اولدق همم 0 نذلا ةذ.ثملايف جرن هل نذأف ج حج ا قرداعاو كالذدعب فاحملا

 ا , قامت دقو 0 مع نا 6-00 00 لودي 30 نوراظف لودر 3 م اءح

 | ىلع تدزام فاحملا ت 3 اذهايرمع نباهل لاقف لعش كا را يل رفغا مهللا ل وش وهو ةيمكلا

 لاقف كلذ لوهيوهو مالا |اهيلع بلاط ىبأ ن. ىلع نبد#ت هع.سو كيف فا انف لاق لوقلا اذه

 | لاقدرصبأا فاح ادل و مناك هربخف ةب هس نب رم لاق ل «لفعأ هللا وذعن م كطاونق هللا دنعاب

 دنع هنمأ ا ا هرب يف ا لاق تاك ا يف ئ 00 ناكي ودالا قدحسا نب هللا كغ

 ١ هذه كتوزغ 0 تلقام ضع يندشنأ كلمادم ء هل لاق عاق ثن ءاف فود ة.> يف هيلع لذد كلملا

 هل وق هدشنأف كنرخفو

 0 نم دن ل انعزج | اذاو ةنذ صاعو | نوط ل

 هدشن أمن ريصا) ن هم 0 ام ثد 01 نآأوص 0 ديع هل لاقف

 اورحضب م اولع 00 0 * اورذدش 0 اذا نيدلا تن

 !ةيتدح ةكم حتف مويتفصوام منك مكن رح نب نايفسيان ع ىنأ ين ددح تقدص كلملادبع لاَقف

 نراك نإ دبر ءا ٠ 0 د نع ىنتمالا نع

 اكاد ناو عن رب كادنع نب رم رع هبا نعددا راايأ نب نمرلادبع

 دشني هساحيف رضاح لطخالاو اموي ناورم نبا

 صاعو ملس نم تدي 3 ىف * ا رع له فاح |: لكاس لارا

 هل لاق كاذدل لاقامل لطخالا نام لطخالا هجوىفهبجو ضبقتف لاق
 رطاوخلا حامرلاب اريمع يكتيو ©« دنع لكب مهكني فوس

 لطخالا 2 0 ارو دامك ىنتبارواو ىلع 6 نك رت ارصنلا نبااي كنا تننظ لاق م

 0 لعحف لاق اعان هئم 0 8 ناطَس هنم ف ا اذه لاقدنم كراح انأ كلللادبع هللاقف م> ق>ح

 لطخالا لوق امأف لاق كحذب كلملا دنع

 ضاعو ميلس نم تيبصأ يلقب # رئاث وه له فاحيملا لئاس الأ
 1 ىف كلذ يف تيدتتلا ناكو ئلملا بانل نب ريمح باغت وب هيف تلق ىذلا مويلا يفعل هاف

 ' نع ةَدَسع كا ء نجا دع نع 2 ا ن”دح لاق شفخالا ناماس نب ىلع هب

 وخلا ءادتبا 8-5 عئاقولا نم مهل نك اوما 50 اسرق 3 لضعلاب ن ء ينارعالا نإ

 فا وطاهلات باج وهلو> اموذابوتلاب ةعماج ركب نبكلامونب تناكو نور واغتي | وناكف طهار جرم ١

 0177 7 الا تسع  :ييحسسم ا سنس

 تأيرفر ب اقنب رولا نم مهفالحا عمتجم مل مش نب ر < ناالا وع و كاغل

 ْ 0 ليلك اهل ةرضاحال ةريزولاب اود باغت 1 مهددعردق ىلع مهم عت جلا



 ( هاب )

 هنا رك ذف ءوااس 3 ةءابع هملعو يخي لطخالا عقوو ةصاخ هديت قاتلا نب و لاق

 كلذ يفرافص نبا لاقف هوقلطأف مهديبع نم دبع

 أدع موق مهنأ نقر امل « هش ديعتلاب الإ | جنم ا

 ىوههءانعا وفرعولواحتف * مولع ءانعلا قريت يءاشقو

 هلع دعت بره فاححلا 0 مْ نوموُطَن و سب 3 هلا ندعصف ىلا الماح 00 ميداني لعجحو

 فاح( ا هيلع د بوذا كود يب 00 ةديمع تالا 3 مودل ق و ابا دق

 مثارالا ءامد 2 مولا درولا ن هما # ىضمدقوينودرطت ينودرطتناف

 عدرا تاب رقما ص ربامالظ #2 تسمأت م > سءشا|نرقرذ 8

 لعل ال هنناو انأدل ليقف 1 نالف هئمؤي نأ ف 0 كالملا دبع بضغ نأ س تح

 فاححلاهل لاقف لطخالا هيقل كللملا دبع ىلع مدق اءلف ليقاف هئماف مورلاب هماقم لاط نأ نيملسملا

 32 ينءال له ا 0 53 4 0 ىف 00 كلام أ

 م د_> اغولاب ا ىلاو * اهاثع كس 0

 ررر> هش لاقو ءوس خيش هللاو كارأ هل لاق لطخالا نأ اومحزف بيح نبالاق

 لجأ درولاو نكملاكاذب تدرأ  هضحم موي فاحيلاو كناف
 لبوود :كذلا + نم يس اعا الا * هعمد هللا قريال لبود ىب

 يي ةلحد 3 يت> ةلحدب دع مهؤامد روك لتقلا َتلأَو امو

 ينع كلذ بهذ مث ريغص ىص اناو 3 اليود يما ينةءس ام هللاو هللا هنمل ريرل ام لطخالا لاقف

 نطحالا لاقف تارك

 لوعملاو ىكتشملا اهنم هللا ىلإ # ةعقو رشبلاب 0 3

 لح ريس 0 »+ 5 نمر اهريسفت الاو

 اهريغ تلقولكل 0 لاق رانلا ىلا لاق ةمارصتلا ناي نيا 0 ادهم دعنا نيح كلا دبع لاقف

 ءامدلا لم كلملا دنع نإ ديلولا ر مأق رمآلا م 5 م مطاح ىلع 5 5 , نأ هنا كلما ديع يأرو لاق

 ديلولا ىدأف هلةب ومع اهايأدم را رمشبلا رقد نمضو بلغتو سدق نيب كلذ لبق ت 2567-

 كادفدرا را هنال دمام هلأس قا دل جاجا ا ما دنع نكي ملو تالا

 غلب املف 0 تيب 1 59 زلاال 23و 7 لاَقف كل نذأي نأ أو كناككي ريمالا معو

 نيظوادتم طم 0 تنأ درجت 38 كيلع 0 دوم ف' ىش هيدا كلذ

 (- رقع يداخ 2 ياعألا 2



 6ة5)

 ليلب تيهد مهءامس تنسح *© ا ريمم ىمانلا يأ نأ ان

 اهاهد البل ناك ًاراهن تملظأ يأ ليلب تيهد
 ليوسينمب نم لذلا فاخو * مانق يف علطب مجنلا ناكو
 0 رجأو 25 0 * ورمع مأاي اهلبق تنكو

 ليذطا ينأءالب ن م ريخيف * ريمحت نع رباقملاى شم ولف

 لويكلا عا يقع * قحلاطبالا عراش ةادغ

 ليك دعبالك توملاقاست ليق ىلا نودي ليبق

 لطخالا ريعي ريرح لوب كلذ يفو
 اليو كرع + 320 19 امس :زرللا كنو تلا
 ًالاطبالا لمح ساوع اثعش * اهلخ سيق ةامح كيلع تام

 الاحرو مكيلع را اليخ #© مه دعل 0 0

 الاوءالا زرحأو ءاسنلا سف « مدا ليذطا وبأ سيئرلا رف
 تاادع لع سانلا عمت 1 ةثفلا تأده 1 نب هللا دبعلتقو نيعبسو ثالث ةئس تناك نأ امو ز]

 نأ نيدير ملا نم دحاولك نطو ةريزجحلاو مأش ا يراغلا ن ء بلغتو سق تفك ون[ سع ل

 ا 5 لاا فال ىلع مهانف ف حاصلا مكحم مو كلذ يف كلملا دع ماكتو ه.حاصل الضف دع

 هلوق س دق هو>و هدنعو ناوى نب كلملا دبع لطخالا

 ضاعو مياس نم تا ىلتقب * رئان وهله فاحملا لئاس الا

 رجاوزلا تايماط روحي كيلع * ىتالتف كياع طم نا فاح>ا

 رضارصلا حاير هاهزت رحبلا هب *ي رح يذلا بالا ءادبا لدم نكت
 تبسك ادق الاك.س>ا املطخالا كلملا دبع لاقف يضغاانم ملعب امو هفرطم ري فاحملا ىثوفق |

 م هموق نم هيححصف بلغتو ل تاقددص ىلع كالا دنع ن ا فاحملا لعتفاف ارش تع |

 مثتار هلا ةلق يف ىهو ةلم تارفلا طش نيبو اهسو لاق 3 غلا يق 0 راثف نمراف ل م

 هرك نو مدقيلف ريصنف راعلا وأ رانلا ه اغا مهل لاقو لطخنالا رعش مهدش أو هسمحأ م ط 0

 ريخ نم هيف تنك ايف كَ زور ل عملو قر دلع 0

 ةنجاعأ اوحبصمث ليمامهسو ةفاصرلا ةلق يف يو ليللا نه ةنور دعب ناهد أوقر طو اول راف رش م

 : اورقبو معواتتف اللب اغل ين . قلك اوراق اغل يناداو وهو رشبلاو نيهد ةليأ ىف يهو بوهر لأ

 0 ب ع نب رمع لاقف اهولتق 00 ريغ تناك نمو ةاماح تناك نع ءاسنلا نم

 00003 نركرا ١ احا ل لاقيو رشلا و ورث للا اجمل دنم لوَع
 هللاقي لطخالا نبا ةليالا كالت يف لّتقو بودرلاب هنال حطواساا جرم وهو رمشدلا بنج ىلا لح

 هل رير> كوقي كلذ ىنف ثايغ وبا |

 الان تاوشناا كل تمعن الف # ثانغ ينأ ا

 اد ا ا
 ا
/ 

 ا ا
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 0 ءاهار# يف را كولا

 م7 علا مو هتصقو هيسلو احتل ربخ لتعم

 نبا ناوك ذ نب لاذ نب يزاخم نب يعا ز> نب عابس نب سبق نب مداع نب مكح نب فاحجلا وه 7

 لعو يديزيلا سايعلا نب دمحم هب نري امف كلذ يف تيدا ناكو ٍروصتم نب ماس نب ةنيس لا ةياع

 (انريخاو) ينارعالا نبا نع تبيح نب ده نع رك 1 .هدوبأ انيدح لاق شفحالا ناماس نا

 ىلا ترض َّ بيبحو يرهوجلا زيزءلا دبع نب دحا انربخأو ةبب كدا ع ا نبا مهازب ا

 ناسا 9 .ح نبال ريا يف ظفالا ا ا تعمح دقو ةءشنب رمح انثدح الاق

 ردا مك يأ 0 7”نم بيرق وهو زاثرثلاك اخ ىلا وهو كاشطات تاغ ون هلل |!

 بابخلا نب مت راسف رفز كلذ هركف هراثب هل بلطلا هلاسو ريمع لع هريخاف ثرحلا نب رفز

 ليذطا مقل ب تاغت قب وحن اوه> و املف ىلقعلا ةعيبر يبأ و مي ىلع هعب انو سرق ن ههعس نك

 يذ٠و اوماقافخيشلا ولا | لاقف رفز نم ناك امب هوريذاف نوديرت نب ١ لاَقف مول ةعارز يف

 رفز لاقدشالهنا اورفظ ناو راعل هنا ةباصعلا هذهب رفظ نل هللاو تعندام لاف رفز يناف ليذهلا

 يح ل هاخأ مولع فاختساو صخش م مهر هباحأ يف رفز ماقو موقلا ىلع سحاق

 سود يف ىلا ءاساف ل. ىفنارح نب ديزي ثراعانن رفز هحو م هبا اوعفدف رانرتلاى لا يهمنا

 ةديمح اهل لاقي ةدحاو دارا ريغ ولا كلذ يف قد م مولاومأ حايتساو مهلاحر لتقف بلغآ نم

 الثق مف لتقف ريهز نإ بمك ينب ىل!ليذهلا ثعبو اهذاعاف نار نباب تذاعسيقلا "يسمأ تنب

 م اق ٠ نعلاو باغت ىف كَ بورا قف 0 ا >ان ىلا ةعبر فأن م 1 ارد ا

 ًاديدشالاتق اولت :ةاف برغملا عم لصوألا لفسأ رهن وهو لي كل رفز مهةحلف ةلجد روبع نوديرب

 رك ذو ءاسنلا نم اود>وام اورقبو مهتايأ ممهواتقف هل لغب ىلع رفز قاوذوع+ أرفز باد الجرو
 || اولاز زب مف مهس ةئمر نم انيوف ةلخاف ىف ناك مدا نأو تفتسلا لق نم رثك اةلجد يف قرغن» 9

 ْ الويداني لعحف ةحب هنفتناكو ةلحد مهعم لخد رفز نأ لف دعما يت>اود>و نمنولتفي

 1 2 .ث انعنص امل انحش ك نكل ولاقو اورماذتف لق نوكي نا اوسحو ةيوساودتش هان 241

 د ءاملا نه جرت 2 ءاملا يف رعت اهسشاب تمر دق ب لغتو يا حيصي ةلحد يف وه اذافد وعساف

 مكو ناره نب ديرو 3 ” ءاملا ىفمهسفنأ اوقلاف وحر أ مهال هي ة.ح را ةعقاولا هذهف هعض وم

 اوفرص او ولك الإ ادحأ ارتلتوا مهيمأو هباحص ايف رفزنإ ليذهلاو ةعمر نا مسمو 2 ا

 َىَح 2 ةعاج ىف لاعذلا ليون يد م * لاملاو لتقلا نه هّتحاح تان دق لكو مهتليل ن*

 نيب و اهب اهف لصوملانم خسا رف ةرمشع ىلع ل 5 ادحا نحل لي مو ليثالا د

 باغت تب رهف نا هيه مهلتاقف باغتو نعلا 0 ك.سع هب دح وت لمالا ا لق دعصف بوزآتا

 مراه 0 دقو ثراان رفز لوقي كلذ ىنأ ريرهلا ةلما باغت أهيوسأ ةلدللا هذهو ندلا تريصو |
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 3 + ةدءاط نب دمت ينب مساقلا م ف دواكو ما ا هل تدلوف 0 تنب ةلوذ هللا ديبع نب ةدءاط

 نب نسما هل 01 مالسلا امملع بلاط ينأ 0 لع قب نس !:اهباع ا نجلا مول امنع لتق :

 00 لا جوارب نق هءانع 00 كلا نيد لاقت بيرل لاق اتعشا نضر نيا
 0 دج | ينرخاو م اه 1 ا اكو ربب را هللا دع اهابادحوز روظنم تنب ةلوذ مالسلا

 ىلااهر 5 ةلوذ تلمح لاق نسحلا 0 هللأ د مع و ي- وه ى 3-00 لاق نسحلانب يك ىلا دح لاق

 زكارف ةيدملا مدقق هتيا ىف هءلع تاتشب ىلث» 1 لاقف نابر نب روظنم كلذ غلبف 00 نسحلا

 نر ركل لشق | 07-2 الا ىسيف قب“ 6 مح و هيلع هللأ يلد هللأ لوسر كد سم 2 ءداوس ةبار

 نسحلا غابو ليش لف دحأ هلثم لالا هلع رع نسحلا اهحوزت كب بهذي ا

 هلم 0 ةلوذ 0 ءامق 2 ناك 8 اف | م جرو ا م 0 قا هل لاق لعقام مالسلا هي هلع

 |ئةحامسف ةحاح كيف لح رال تناك ناف انهاه قيلت لاقفةنحلا لش باش كيس ىلع ب نسحلا لوقو

 عج رف ندا اهح وريف سا.ع ناو رقعح ناو مالسلا أءماع نيسحلاو نسحلا هّقدعاف لاق انبه

 رار نعش ولا 00 ثدع لو د اعد يد تعد نيرطاملا

 راوزب ارس اها مهاتف امو * مهلضاوف انهو مهناراح روزت
 20 ا يبل 0 3 د 0 كا شا ! رو يذر 1 :

 0 ا ل ير ىنغلا ةعئاع |

 اه ءنءق ةحاح + .ااطأ 0 َتآد اه أف كيعم لاق لاح د تزرو اهعانق تفكك اهقلط وأ اهنع تأ أ

 اهونأ 0 ّ طخ ناكر ةرازت ىف صضعل اه هلاق ند :

 اهاع رغو اهدبع مدأ ادن اهل اساق هلو> رادىف امو ا

 اهامد هدعطل ا تحان اذا # هق كش سلا تك 6 لالخ

 اهاحروا الع ىذا دقو #3 هيزواحو هيلع رطع 0

 اهانغالو كنعسفتلا ولس * هيملعاف ىداؤف العامو

 ةليللا يف ةدقوملا رانلا نم نسحأ ذئموي هللاو انأ نطق ن ديعاي تلاق كلذل زوجعلا تبرطف لاق |إ
٠.6 00 

 سس وص ةرقلا ْ

 دو وب [مولم ةفأ فرلا مولا د مع ةباصع رد هلل :

 دلوب حن كر نك ر# ةيدنه 0 نادلة م

 دقوملادي دخلا عطق مه راصد أ # اع كنز رات لاخر: ادعو



 ( هر

 هامسفهأف عبمج دقو هندلوف نيس عبرأ ناب زن روظنع مشاه تل مطوف تاج اعيمح الاق ريب زاا نع

 ا 5 نبدمخ ةأوراك ىلع هف لاقو هرظتناام لوطل ىن نعل كلذل اروظنم و

 وادق لع حواروظنم تيمسف د دراوب نتن لبق يق تت تئحاف

 6-0 ىدرش نا ردا او 23 مشابك نوكت نا 5 :آو

 نأ دلاح نع نع راكب نإ ريب زلا هضعإ رك ذو شا ايع نبأو يلكلا نبأ ن نع ىدع نوما ركذ

 : 0 امشاه هلت دلوف يدم ا ا ينأنب امس تس ذكيلم ضو هنأ أع هي ' نانزنإ روظنم

 1 ا و رف راب رس ناكو هنع هللا يذر باطلا ن رك هةفاللؤ ىلا هعم 0 واو رابجلا

 رصعلا ةالص ىلا هسش مآرح اهم || 1 تعلعاف 0 فرتعاف لش مع ةلاسو 2 7 ىلا

 || هئيب قرفو هلييس ىلخ اني مرار 7 مف فاادؤ هلءقام مرح نعولح هللا نا 0 اا ةناحا 2

 هل لاق رد نا هريح ا كلا ْن | لاق ا 00 ا كنا 0 - هيبة 1 رهأ ا

 ا اطلق هوخ يفي راكلا نبأ لاق

 01-0 0 0 ةْسأ ّش # اةراحا» دعل ا ناق

 0 ا اثم ىلع تدبيف مالو نإ و ك 5 ا ىرمعل

 مظعل هنأ د كئبو * ائيب قرش يحل

 روظنم ة ةشدح نب ندح> نا ةشع نب ةبواعم نب رح لاقو

 روظنم بلكلا ناحت تاهمالا ىف # مهدعب ءابالا فاخام سئل ٠

 كاع زمغلا لوظا تت ان الاف د أهرمذاح خش ثلاواه زمغت تنك دق

 اا يحوز . ىذلا هللأ كم معلب ةدملط اعاو اذه كى اكلا نأ المخأ ) قاهمصالا جرفلا ا لاق 0

 لما موب ام ان ّْلِكق مث جرعأ ناكو دس 2 مهارب 1 هل تدلوف روظنم تنب ةلوذ جوز , هناف دم

 ةحاط نب دمع نب مها ريا ناكو نسحلا َّس نسحلا هلت دلوذ مالا امهملع ىلعنب نسحلا اهحوزمف
 | لاةفمالسلا هيلع ىلع لام نم نسحلا ينب نيبو ممل ناك اه ضحعب ىلع نب نيسكلا دلو ضعب عزان

 كضغال ىلا هللاو ميهاربا هل لاَ ميهاربأ ينم ١ علاظلا عل ااضاا ملا اذخلا 00 ّْه ةئسدملا ريم خيسملا

 ' كانو كدحو كابا يلا 0 دقو كلذ نم كعنع امو نيكداصلا ب2 هللاو قداص ىنيسحلا هل لاق

 || لاق ( ىلكلا ةياور ىلا ريسخلا عجر ) ري يد ناد وم امقأف امهم سعف كحال كن ل

 تقكو قيرطلا 7 0 ىو امو روظأم اهار تحبو رو اهي هنع هللأ ىكر 0 قرف أملق

 | ةمحاف هيف كِبأ ربا رنأ ثياراك لاق كلم نحف يريازأ تراست 1
 نب دمحم جوزيف هثيد_> ىف ريب زلا لاقو هم بروف هقاعيل هيلطف ريخا هنع هللا يضر رم غلبو
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 ال لت ردح ندع (يقرخاو) ىحم نب ىلعو ىاشولاو ورمع نع رصنلان لمر فيفخ

 رفعح لتقدار 1 امل ديشرلا نأ مداخلا رورسم نع هب قا نم ينثدح لاق نوره نب نوميم ينثدح

 بهذا هل لاقف هتايأ ىف هلق يذلا مولا يف رفعح هيلع لخدو ةتءلا د 5 هيلع علطي مل ىحي نبا

 ملو كلذ ديشرلا لعفو رفعج يضش مرحلا عم حبطصم يناف حبطصا 1 نع مويلا لغاشتف

 يل لاقف يناعد لدللا يف ناكاملف شح وتس الث هلا عباس هناحنو ا هفاطلأ دنشرلا رب لرب

 هلزنمهيلعت مجم تح تيضفناملغلا نم ةعاج ىلا مضوىحي نب رفعح سأرب ةعاسلا ينئجف بهذا
 هلوش هينغي ىمعالا راك ز وبا اذاو

 ىداه وأ ىرطي توك لع © ينس ا ا

 تلقء ادف هللا ىنام> مشاهاب' أي ربخلا ام لاقو بثوذ حاف كتئح هللاو هلثمو ىن ل اذهيف 0

 كلذ لال اق قدم ولا را عجار نادل لاق واهم ةف ىل>ر ىلع 0 2 00 لو

 بتكو ةأودب اعدف كءذاوم يف دهعات اق وهتع:ةءاسنلاىلال ا> ديس هدف كل كاذ تاقدهع ًاقلاقل ادس

 هطاخأ رح ناس ولام ىل[ كن يطاق :اهتاقف ةدحاو تق مشاهابأاي يل لاقمن نشهد لغ اقرأ

 ناش ءولادرشام تاهيه تاقف ذيبنلا ىلع هرعاب ىتلتقتال كحو لاق ليس كلذ ىلا ىلام تلق

 0 ا ىللاقف هند لوف < اقيىعأ يفهدواعو رادلا يف كدنعىنسبحاو ينذفت
 تناك يئانح و هدعإ شعأ فك و لاق رات#ء ريغتري>ا دقل اذهايهل تاق هب ل الا هتلتق ناهللأ

 30 1 1لق قرا ىلا تلجوو د نسف هيو هايل خأ اق هاوس نع قاغأو هيو ةمم
 كسار نذخ آل ةعاسلا هسأرب ىتئجم مل ل هلل او ةلعافلا نبي لاقف ربخلاب هن را كليو ةنارن
 يمعالا ركز قارخ هل تر 8 هرب هتربخأ مث هيدي 3 هدعضوو هل 3 تذدحأف هيلا تيضق

 هيلع ةيأ راب 2 هربو هلصوق 2 هراضحا يي ةدم دعب ناك اءاف
 »© وص

 اهام رو اهد وع مداقت * اهالاساف ةلوذ رادهىف افق

 اهابص هحطبأب تيه اذا © هنم كسملا حوفي كالحمب
 اداه ىعر الق 0 و د اناح نم تءاش ثد ا

 قف 5-25 ديعمل هنأ هت مح رك ذ ءانغلاو ةرازف نم لح ةردفلا رفاولا ن 38 0

 علا اذعو مولا يرخ يف 0 كوالا لذالا نم هنقي رطو: ححسم نبال هنأ رح عضوم

 يعس نب لاله نب ليقعن, رباحنب ورم نب رايسنب ناب زنب روظنم تنب ةلو> ىف ير رازفل هلوقي

 6 جو ديس نإبز نب رواظنم ناكو نافطغنب ثيرنب ضيفبنب نايبذ نب ةرازفنب نزام نبا
 فرشلافارطاب اذخ ا ناكف ةعذج نب ريهز اضياهدلو دقو ةلامرح نب مشاه تذبمطوف هما عفادم

 يسوطلاوءالعلا يبا نب ؛ يم رثلا انلزاحا اهف راكب نب ريب زلا لاق هبهما لمح لاط نمدحا وهو هموقيف

 اضيا ثيدحلا اذه ىنثدح دقو ريب زلا لاق يدع يبا تنب ةريغم ىناثدح هنعدب اندح ام امهنع هتياور

 يوؤلعلا 00-0 ىحي نع ةددقع نب ديعس نب دم نب دمحأ 3 دن دح وةحاط نبد# نع دايزن: مهأارب ا

 0100 2 2 شئت ري تئ ئ ات يي 2222 2 2 يي ا ل ا لل ال



 (ها) , :

 موسرنيةذورلارا رف يحاضب »+ ىفاش نصغلا يذ م يآ ع ند 3 زعل

 3 0 يددح لاق راد ن ربب زلا انثد دك ا يم رجلا ير كس هنأ لوقت قع نراك

 اريشع ناكو ينال و اغلا ىناتكلا نيزحلا ناك د ةوسع لاق لاق نامع نب كاحضذلا

 تحرخاوتءدفاناتغ رتكرو نيرا اعاايي ةيكتن تلا ماكو اياه ارك ارك 0

 هللاو انآ لاق كلام ميكح انا ىبا هل لاقف همساك نيزح 0-06 ا : ًافةئدملا 9

 ْش 0 سماع! 3

 ميقسل اذا 5 نيو مين ىغب 0 يوطا ن 0 دأ ءوفلا ناك ليرد

 0 0 الام ىنربخف ع يونلا م ا نإ مكح تل 2 :

 نا تحرخذا أمل ةزع 2 0 ةديصقلا هذهو 000 ىلع تق نا نون 2 يل 4إ لاَقف

 : : اهيف هلوق كلذو رعود

 2 وهوءرملاوبصيو افوزع * يور نعيندلا سكن( ١1د شدت

 موحو كيلع اهف انسلا ةادغ * اميقل ذأ اهلام ىليلخ .لاقو

 مدق ءافصلاو نش نع لع ع اني هدول نا هلت

 مقل انني ايف دهعلا ىلع * ادلجئابتع تضرععأ ناوفاو
 موشمل هفرصص ىف مكشو * ائنيب هدلا قرف انامز ناو

 مقس كاوه ىف يباقو حي * ملاس كبلق نا اذه قحلا يفأ 2
 مياسك يلع روفوم كمس>و * |صماخم ءاد كتنمىمس# ناو

 ميلح كنع زعاي كل و

 ميلك كاذتنحت ىرمعل ىناف

 مولظل اذا ينا اد_ءلا بونذ

 ميركل اذا يبر ىلع يناو

 ل اممو

 امنملا داؤفلا اهياغم جس + اهلكك نأ ترآ لالاطل هد

 ا ةبيه يف

 امس ذل نكح اقاعدق * اهقرع دق ةريع ين نرذاح

 يدوم يف ل 8 كرمعل

 ةدال> يدبامويلا ا اماق

 0 كنف ومضة[ قلو نا ا

 اهلص وداع اذا دحو وكلا ىف يفاو 03

 م 00 »*# ىساحم ن الح 1 حاماذات 5

 ناالهذو شيح نع ىطس ولا ليش ل را كيعم لا ساب هريغو قدحسا نع رصنبلا ير<+

 حرس د هشو كلام نط هنأ لوش هريغو يعاشولاو ور#< نع رصنملاب ل ليش ف.فذ روج

 د>وب يورو )١(
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 لوقت يذلا تنأ أ تلاق هواش نم نكس املقتّتكسف تلعفو تلعفا كتفرع ولو كتف ىعام 0

 ظ عار رولا رخأ نوو لقوم ع« هاك تارطانلا نوما قوزرب
 0 و ةكئالملاو نينعاللا ةنعاوهللا ةنعا كيلعف انذاك تنك نا تارظانلا نو.علا قوري هحول اذها

 ماق م * ءاحطاب كموقو كنعطقال هللاو كتف رع دق اط لاقو ًاطالتخاو ًاظغو ار ارخ 2 دادزاف نيعمحأ

 5 ديدقب اهءابل وم نم ةالوا تلقف ترهذ دقه اذاف ةأرملا ومقر تءحرمل 0 يف تفتلاف

 تلاقف امهكطعا 5 يح تيضذق اذا نيذه يبون كل نيوطال ةارملا هذه نم ينتربخا نأ ىلع

 1 ا ]آل ىلأس دق يألو٠ وجو رثك اذهيح نم كعرجلاام اهد اميتنو ىتطعا ول .هللاو
 رشنتا :رمحا التلق امءد ريثك ناكو ناماس لاق ريثكب امم دشا يبو هللاو تحَرف ىثرقلا فلا لاق

 ْ : : ايفا ةبآهلا ماظع

 م7 هب قععل ىذلا ركشلا نم رابخالا 2 قام ةمسل ع

 تحسس و ض 2

 فر[ كلج انعأ تاو هيدي <  :نماو للا رج! قرب كتاخا
 بدحاحو نيج اممم ادب 0 # تي 7 نيعل ١ ان تضموأ 3

 0 ل 7-5 هنأ دو هءام ىل-: ءلل تيهو

 1 ندلا هلو هن احس ب هللا لأق مم اد يأ انوصو بضل بصو لاش مئادلا بصاولا ليوطلا ند وع

 امو اًءاد يا !.داو

 كلوضص

 ا ىلع صخش اهم ىنغلو # ا رادلا ض

 مها تايوقملا عالتلا الو #* املع تنك ول رادلا موسرب اف

 كح نمت الاخ رحت < يوذااج تاع ىااكخ كلاس
 ميت طساو امأو اونابف * ةودغ ةرع لآ امأف اودجأ

 / هذه يف 03 راجح نإ نع ىديزيلا ان كلذ 1 ريثك ةيوار مك نبا تنانسلا وا وه 00 كح

 يملا نباو ياشهلا نع يل سولاب لوالا لقت فيقذح لوالا ةنال_كايف ا.هةدح انانْل ديم تايبالا

 اطوا 0 رد الا ةيالثأا يفو ش.-حو

 مد دو شحو سو نعررصتالا لوا ليقع اضنأ هل « ىوذا اج تطش. نبأ (ميكح تلأس
 ! ياشهلا نع لمر فيقخ عماح نإال يناثلاو ثاثنا يفو رخآ ليقث فيفخ مذركل اهف نا ةصاخ
 يبا نب يمر (ينريخا) لمر فريف>و هفيفحو لوأ ليقث ناحلا ةنال هيف دينع نب دمحأ لاقو

 ريك هديك دعنا اذ تاك هنيغ ينا نبا نا ىلءءوالا ىتثدح لإق راكب نب ريبزلا انثدح لاقءالملا
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 هل تلاق مالاو يمن حقا هتلاو: تلا لاق خلاد . 15 حقا طق انرع تيارام لاو
 : لئاقلا تسل وا

 امصعم نياقيوانيعر>ّوؤع * ةرظن نيدؤينا الان هارت

 اممفتي نا دع, لوق ةعيحر # ةروحالا قاعنيام مظاوك

 امس الا نكحضي افاعدق * اق رع دقةريغىنءنرذاحم

 لوقت ىذلا تسل وا تلاق هللا كننعل 3 لاق كانم قرش, نع« هللا نعل

 قادولا فرط اهتاظع ناو هع اك تسطع ةيرءد انآ

 ةريشعلاو لصالا ةميثل كارال يفاا هللاو لاق انا نم الو ىنفرعت مل نا كرضبال تلاق تنا نم لاق

 نكلودللا كايحال لاق كنمءاقل الو ًاهجنو ىلا بخأ لجر ةئدملاناكأم رتكص اياها كامح تلا
 تفرع 0 نم ةهنل كنا فرعا لاق ىف راتا:كلاق كيم اهحو ىلا ضبا دحا ضرالا :ىلعام
 دورز لق نم لبا قاد بس ئعءاعراسو كاف نآورع نب را دلو مأ ةرضاغ يي اذاف هيلا

 كرس ا مهرد فاأ ةلام كلندضأ ر ا !(ةق

 رف هعدو تماق اهاف لاح هده ىلع قارعءلاهىىلا 0 هللاو اذهيل نين مضت كابا يد وأ ىابا

 أهامقام راس دعبف رد فالا 2 هترمأف اي دا لع 5 بَل 1 ند 5 يش اذاق

 0 1 اس قاطن اةمركع ىلا م نأ تئاسأب لاق ا املا 020 فالا ةسوح يل تمحو

 : انةقراف ال هلوق كلذو لاق توملا انياب ىح هذه

 : ىداؤف نط ع 4م 1 30 ريغل #3 يداوغلا ةرضاغ ناهظأ احش

 يبا كَ ىمرذلا ) 5 ( يفلاعملا فلاخو اذه ريغ ة 5 ملا هده ربح 2 م ريب زلا يور دقو

 ص ىقأ ريثك ناك لاق دعا شايع 2 ناماس ينادح لاق راك نب 7 "لا 00 لاق ءاللعلا

 >ح اديدق هيف اولزن يذلا مهول نع م وعالا نم 0 لفغف ةئس لك يف دب دشن م ةئيدملا
 شارف 5 ن

 55 0 00 0 ادق ءاخ تكاد مون يف ل.ةءساو الاشالخ لكر م 3 رابعا عفش رأ

 لو ىخ ىلإ رثك نلفسوجرقلا ىلا لاق دري وج ةتلخأو هيد كر نه يتف فاخنو اوحار

 تلاع كت او ديدق مايخ نم ةميخ ىلا تساجف ةلي ةحيسو ة اع تل م

 ؛ لاق © املكتنا تبا كالطا ةردل « لوك يذلا تاق ة مبا لاق ةعجح يأ نباتلاق م لاق ري

 : اف  لوش ىذلا تناو تلاق مأ

 امهحنال ةبيه ينء :نروظاو * يساجم نلل>ا تئحام اذا تنكو

 رحضف نينجا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنما كيلعف ابذك تنك نا ةيده هجولا اذه ىلعا تلاق م لاق

 ا ا مف امنع ديدقب ءابخلا يف يتاوللا تايلوملا للأسف وت م ل5 تلا ىو طك

 لوم يذلا تال: تلاقءوأك نس كياحلت طلخلا
 نهاودلا هتافغأ احلا لايم # اورصب ةمامعحلا ينعاو رس يم

 هللاو لاقو طلتحاذ نيمجحأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنل كيف ذاك تنك نا ايلا ليمح هجولا اذهأ

 1/0717: 257501 15717275222 ت2 ع ج2 حسو

 ) رمشع يداح 3 يناغالا هل



 001 ا
 12 ا 53 0 م

 0 ا 4 9
 0 تو ل

60 

 سس وج
 اهعانت و ي>دل 1

 اءاسن مورأ تاضف. * يتلا ةشئاع نا

 امنافو اهرب رس ل و> صايعالا فطعت#

 مافي طمو دل كفا: يغأ تدلو
 كلملا ديع ف تاك را 2 هي هشلا اذهو هسا مآو نس و ةباور نم ةشئاع نا هانع 35

 امل كلما دنع نأ ا نع 0 نع دا نع صهزالا يأن آو نيسملا 522 رح ( ديلولا ال

 ريم أي لاق 0 4 هلا لهل تاو مت هنماو تانقرلا نسق نإ هللا دع 6 ةرح رفعدح نبال بهو

 لوقأ يذلا انأو 8 اذه ل نينمؤملا

 0 قجدأ ن كاد مم *وملا 00 00

 اهئاسن مورأتلضف * يتلا ةثئاع 0 1 1
 هيلع كلذدر يح ةشئاعرطءلو لب اللاقفةشئاع لسناو لق كلملا دبع هللاق تيبلا اذه دشنأ املف
 تنب كلملا دبعمأ ةشئاعولاق نآلا رفنحسا كلما ديعللاقف ةشناع نطبل ورالاينأي وهو تام ثال#
 ِق هبات” دح دقو راك نب ريد زلاةياورهذه س ع دبع نب ةيمأ 6 صاعلاىنا ن 0 ةريغملا ن و ةيواعم

 نب ماشه ن 3 تايح لبد. اة إف يدير نسا ءلا نب دم اذه ريغب له ةرضاغ جه ريتا ربح

 ىراضتالا نحولا دنع ,ع ينأ نعي كلا نأ نع هما نءداق نع ىح نب !نفطأن تاو 1

 نط 5 اذا - ل 0 م امون يسال ل هللاو لاق 2 *ء؟ هيو اريمودسلا م كلا نلقئاَس ان

 ْت أعم را كل عا مم ةمقنت هه ةلاحر يف ةأرماب انأ ذا لايم أ ىلع ةنيدملا ن م ليح رآ راد

 15 8 ات رمكل 2 لبمتلاق زاحملا لهأن 4 كك لخؤلا ن 2 |او 2 رع

 08 .صقيورت لهف ه روش عمسأو ريتك ىرا نكن ةلادحأ وهأ يد نم ةنيدملاب ناك ام لاو

 هلوق 6 لهن تلاق اه 20 ىلا اهانإ امتدشنأف م تر »+ ثصأ و 5 لأ 0 قرب كحاحأ د

 نط 00 قر * اهلبقرت اوشا كك

 م ١ تاق * ينفاش 0 يذ مايا نم ر ءأ ا هلوق يور. لل فذ تلاق (مطعناو ممأ تن تلق

 م ١ تاق * دهعم يوالا يي دوس ا أ د مآ هلوق قون لهب تلاق اهر ١ ىلا امد دشنأو

 ا جحا رش 7

 0 عمدلا ىلع ىلم» الو "لع #2 اا تلك نيعلا لتمرأ ل 0

 تعمسوا اريثك تنار نوك ا نآل هللاو ضرالا ىلع دحا ريثك لوق لثم لاق لهفهللا هلئاق تلاقف

 تلاق هتيواربئاسلا او كفاما ْ أرلا كاذ وه تاقف لاق مثهرد م ةنام زم كل بحأ هرعشهنم

 لوش ىذلاتن|تلاقف كليو كلاملاق ريثك تنا تلاقف كا ردا حا تضكرمل ىلاعت هللا كانح

 نهاودلا هتلفغا ايلا ليمح * اهعاَر ةمامعلا هنع ترسح اذا

 0 ل ا



 5 لاَ نيطقلا اذه ٠ ند تست نول تاقف تابقرلا نمل نإ هللا | 1

)0 

 انو#< كت ش0 اذا 3 ريا عئسسصت ام

 ان نهال كال <21 قف تسأل هاذإ

 انوفدم ناكاسعأ تدقهساق دق اب تح دقو

 امانعو ادرك دو 0 ليلا ما نع توا

 امتاخأ لح لقي مل * "ىرصا رحغ امترغو

 امص مدأ اوووي 2 نأ ءادعالا ةفيخ نم

 * ايبا دعرو نؤشا نيدلاك اشد
 ا 00 * اسحلا ضربلاىلعتداز

 انيمادز: تهقو تاره اعمل تاكشا 1

 َ امتاولغ ىلع تضمو * اهتادال تفتلت ل

 || يفو يملا ىحي نع ىماشطا نع لوالا ليقثلا ع نم انحل لوالا تايبالا ةنالثلا يف ةشئاع نبأ ينغ

 || هريغوهنبا نع رن خلاب ليقت فيفخ رخ ًالاورصنب ءلان ليقت ىتات اهدا ناك نين هدعب امو عئاارلا

 ١ لالهساهيف يذلا ندالا وهو لوالا ليقألا نوم د ا لوألا ةعب دالا يف. ىنسولا م هاربا ىنغو

 || لاق البس ريثك ىلع دي ملو احاضو ديلولا لتقف لاق زر نبال ىناثلا ليقتثلا نك 0 نك

 | ت>رخ ثيح سيق نبا ينيقلف با>ألا يف اممم نم ىلاو ا املا ديلولا مدقت دقو كلذ دعإ تححو

 عدا ىللاقف اهرب مو را ماكت مو

 تس
 قاقلا ةحيلملا نود دتشاو # قثن هب يذلا طياخلا نإب

 قرذ اهشطب ضعب يفو نيل * اهاصاقم يف ءارفص نودنم

 1 قعلا هيديعلا زوج م * اهئتاخ نيط زاح تمتح نا

 || نبال ايفو سنويو ورم نع رصنبلاب لوالا ليقثلا نم انل ماسلا ينأنإ كلام تايبالاهذهىف ين
 || رصنلاب لو ل_ق* فيقح املا بسنيو اعيح اهءانغ هبشي امم وهو زرحم نبال لاقرو حجم

 | مف طايسل ناشي رك ذو ىكملا نبا نع زرحم نإال ليقث ينان اهفو حتسم نبال هنا حيحصلاو

 يهو هربخ يف ريبزلا اهرك ذي ملو اهف ينغي ةدايز تاما يلعسولاب ايروذام انل

 قا هحور نض> يف عطق * اذا شارألا اها ىلحال ينا

 قا ةيجس ينه كلت نك #لو ىدل اول ضفب ريغ نع
 | راح .ناعلس دنع تناك اهنا اهعاح نقاط راح تدح نأ تاسالا وده ف م ا
 ةماهااىنعي تاسالا هذهثارقرلا سقنبأ لصو مح * كالا دنع ىلا أمسأ ريناندلا ه ةيديغلاو سمالا

 لاقف كالملا دنع 1 حدع تايباب :
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 يدايلا ان نيلا عومد ©« تماق مود دعلا يذاع
 0 0 داقرلا عنم دقت
 كك ةدعفصم ناب تكا د معا ريغ كروزأ 3 ينادع

 يداوغلاو ىراوسلامميدت قس »+ و ١ ل لئاق يفاو

 داكن كر ىلإ لاو ا < وكمل ىلا كاتب لح
 داملاو رفيج الاب ةالغلاو »+ 00 نم ةزاحلاب 3

 ىدانن 5 قرط توملا هيلع # نأ دس يف لكذ دحر الف

 ذدادف ىلا ريصت تيب ولو *#* اموب ديال ةريخذ لكصو

 0 00 ايو ا 0 د امي ودغنت لع زعل

 تعج لك 0 كارم ةديصقلا هذه 2
 0 وص

 داسو ىلع تادئاعلا وح * مثب ةادغ تدهش ول رضاغأ
 دانولا. عدل هذ ف اون * هك مل قشاعل 5

 يداجإ وأ قرط تول هلك © اس ىفا لكف دعس الن
 ا ءطاو هت ور 6 مطسو ب لوالا لتقتلا فد.فح نم نخل نيلوالا نيتبيلا يف دبعا

 نبانع ليم ىل ان ضإ رغلل اءميف و دينعلاب و يي طا - نك سول لوا ل مهاربال امهيفو

 قاطم ليقت .ى ا 0 ن عبارلاو ثأاث ؟ قراسن ادع م ىلا كللامز 5 بسن نس نادل نهو قمل

 اناا .ميف و عما> نياوزر<# 2 ع نسال لا اخو ور“ و قحسا ن 2 يلعس ولا ير<+ ُق

 ربخ ريغ اهايا ه 1523 يور دقو يا ل ناوص لآل ةالوم 90 أه 0 ينل هلع ةرضاغ

 لاق ىلم دا ا 9 < ينثدحلاق ريزاا انثدح لاق ءالعلا يب أ نب يمر( ى 0 ا ص

 حاضووريثكلت اقف ناو صن رز هلا ل معداذب نينلا ء تدع> لاق ةديع 1 0 هللأ كيع ينادح

 لوقي تيَح ةرضاغ ارا ل #2 سسنق ريثك ماو و تديلف حاضو امافيب ايسنأ

 يداؤف اضر ع ةروشه ريغ # يداوغلا ةرضاغ نام احش

 لاقيم را ( ىنربخأ ) الينس ريثكل دحم ملو احاضو لتقف كلملا دنع لب ديلولا هحوز ا لاق

 ا نع رفعح 0 ار نع ىرهزأا زيزملا دنع ب لمع نب مهاربأ يف ردح لاق ربب زلا م

 ةحاح تللملا تح هع نب را الو ناو نب هد نام هلا مآ تع 0 ع

 هف لوقي ىذلا هرعش ف ةرضاغ

 ديبعتسيقلف يدب لاق ةءاضولاب سانلا نافدق راو>اهعم ناكو لاق * ىداوغلا ةرضاغ ناعما احش #*
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 اع هل 0 كك هلق م مهتسأ ا الا طق اهحو طه ىرام هللاو الو نولقعاو نيداو ءاسنلا

 انآمحاص تروشو اندرهشو كدسفن تروهش دق كنا هل اولاقف هنع كلذ موغلب امل ىلا نم لاجر هيقلف

 لالا ماوغأ ىف رصم ىلا نا اوي دن نوونكل اعاه رك داي يظل كل
 وب ناكو لاق يدح نوه 2 - هل نعال هسا مودل ل الا يناق هور>زو هتاحار لع مهنيا

 اريغا وص أوناك مهعاف يد> ينب رن 00 الا امتءارب رب نه نوفرعإ الل هيسسأ م نو مهلك ةرمض

 هب اوادع مث هوذخأ ىليالا تحب مهي زاج الفخ ا ىلعرشت ةعسأ يف ىدح يدلل

 اوقنوأمث هيلحرو هيد اوطارو اه فدو ا م اوفر علا اوناكر الا قار طلا ن

 هتناغتسا عمسف يددألا قدنذ هب زاتحاف هنع اوذمو ثدختساو هيف ب رطضاإ لمدف رانا ىل 7

 هريذ امو وهن 0 هلأ أف انا[ 4قد ىلا ف دود وو هدءوس نيح توصلا َّك َكذَدف ردد نب قدنح وهوا

 ل لمؤملا 000 نا 0 اهسد ثنا ريزلا لاو كلذ ُّق ريتك لاَقف هدالاسب هل هلحو هقلطأف

 يملا نإ رهعمو ةدنع ىنأ نب هللأ دع

 قن# نيعارذلا ءالتف لك ىلع * كلامو ببكح جاجح ة رد
 رمع انيدح لاق ريب زلا اند لاق ءالعلا ينأ نب يرذخا (قروشتا) تضمام ىلعاملك ةديصقلا رك ذ

 ةيبخلا يهذموف ارثك لخسأ يذلا وه يدسالا قدن> لاق ةديع ىنأ نع ىلماوملا 5

 ةفرعل ىدسالا قدح لتق امل لاق سدح نب دمحم اتي دحت لاك يديزيلا سابع || ند 00

 ٠ لاقك رثك كلا
 ىداثوفاض عةروشم ريغب # يداوغلا ةرداغ ناعظا احش

 داسو ىلع تادئاعاا ود> * ملل ةادغ تدهش ول رضاغا

 دانزا» عذإل: .هذفاوت * هيمكشت مل قشاعل تيوا

 دارب لتر نع ”تصقلا ءادو :* تفك قرف لل ليلا مويو

 تدللا يوتسم لارغثلا. لترلا

 ضايب ىف عمدب ءالحم نعو ْ
 لذح صقعلا يف سواك :هنءو

 دانؤس قدرطنو تمد اذأ .#

+ 

 هالبلا نطق اود -عيصأو © انتيالدناو ةدقلادو ساحر
+« 

1 

 داهدت ردع ىذ' تانلا عدلا

 يداوص م نالب ول املا“

 داققلا طرت اهتللط قلو
 ر

 ىمش تائنبو ةف.ىظ ندا

 ادو تلم قذلا نا نان
 دايروحا :.اينميش لق كذو » ايه قحبب نوال

 امو ىقارلاو نهاكلا 00 هنمو "يشب هنم ا 0 يشب نالف نم تيلحام لاشي ل لح

 كلذ هشأ

 دانت يف .للدتلا كي. حلف هي ادو تانقأ و كتدعو دف
 يدانملا ةريصاغ .لامح درب * .ىدان موي ةمادنلا تررساف
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 توعدو مو22- ة- لع رعايا 0 مط سانا مظو مم هم اعّضأ 0 1 ا تت 0 مب 7

 بسو كلذ لمفف ماقفا هلاع ريثك نيضف اهع ىلاعت هللا ئضر رمعو رك م : 5 7 مهلا

 ربع ىلع م ا سانلا اهم | ١ لاَقف هريذ ىف ةمش نب روع لاق امهعم | اريدو أمه اع هللأ ناوضر 5 < نأ

 ىانلا هءلع تثوق اد 1 بتلس هنأ لش و ةعالا محو مل قأاو 17 تدب 5 مكر لق قدح

 هيرب ريثك كاذ ذإ لامف انوئقب قدانخ نفدوه هولنك .يتح هومرو هوبرضذ

 قنح ن طدلا سمات ل لك ىلع + كلامو ا جاحح ةرذاصأ

 قرعم 9 لر ا ند ا ن ربحم ءانث اف ةينرع د

 اع تارت ف وا
 ممم وهو ةعولا الاحر كان

 قلعت ن سدق نكر نه ع 8

 قفشي' كدجحو ردب يباك خا

 ن

 د

 قاخحم مل ناو رفصصم ا * انحاش كلام 5

#« 

#* 
 قرطم يهاودلاب 0-5 تفك

 قحاب . مه ىعأ قالم تضعو #* اومجحأم را اذا ردد أت فمك

 قافتملا للملا مط لدم ىلع #* هد .| دل ردد اأمصخو نإ

 قدصمو ظافح يذقدص نى حاصو# 'يفاكم نماقدتح اريخ هللا يرد

 0 بتَء 0 مج 0-7

 وأد 5 ةهش نع ينقرافو # 4و ىلا دولا ةأنف ماقأ

 0206 نش ول | 5 كب ةرتح كتجادقنا نع كفاح
 قرف مل 5 ذأ اندسوع ىلع * اعاد كد ىولاب ينتيفل ال

 مرؤكح مشا #١ يدفاو ددمأا] 3 ادام اذا

 * انني ناك يذلان زال ىفاو

 قروتملا ةابلا ن

 نو تست ىا طقر 1 ينب

 00 طر و لدن رثىلا عال اريثك نا دخن ردع اند لاق ريرعلا دع نب دا: (قرخأ )
 0 وع وتلك نب سماع نب _لينطلا كلذ غلب يرجام ءاجبلاو ةيئاؤملا نميليدلا نيزحلا نيب :

 ا ل تفاح نيركلا هلعفامو مهم ةعازخ هرييصتو ةناثك ىلا هباستناو ل ا

 اعمتجحا وهلديهوف ريثكلو هل اقيدص ناكويدسالاق دتحه ف هملكف عرلاب هتئمطيل وأ ف يسلابهنب رضيل

 هتلاقم ذخأ ناك هنعو هيئريلاقف ينبع كلتيفوا قدنخ الواليفط لاقف ةيفنملا نبأ عم اسلخل كب
 قلعملا ايرثلا ق 0 ديعإ # مهند وو هعشن الاحر لان 3

 ندم قيدح لاق راكب نت زو زل امدح لاق ءالعلا يبأ نإ ىرخا رار تانالا قا رك دو

 هللا هطاس دق 0 راك لاق يدج. نإ ةراؤتع ىب داحأ نم ولا دبع نب دي ينثدح لاق ليعوسأ

 ىو 5 دق مهأوسن ناكو لاق رافع نب هللا كيع تس 50 ىف ا دبع تنب ة زعل بسابر

 لفخا نم ةنزيعتن اكو ةديدش هافد هيف ةماهع نا تأ صأ ماع ىف سالحلا يف مهئاسن يف ةرئاس
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 هنكمأ مث ةدم هديقو هبط ناوى لامع ضع هب رفظف اهحاتجيف ماشلاو زاجحلا قيرط نيب

 ن* يحب صم مث كلذ نم عزجف بعنيو هشير فتثي ةناب ىلع بارغإ رش بروف ةرغ تقويف برولا
 ع : رف هنيع ع رظن مث كلذ نه احق قيضو سدحو رشو ءالب يفناك لل-حر مهل لاقف ب نس

 ريطلا تقدص 7 3 هل: كاقف نالكو هي ز تحتي ناب ةرحش ع ابارعغ ئارن راض نع رطل

 لوس قنأَف كيفب لب ال لاق رحماك .فب هللاقف باصيولتشيو هب كلذ لوطي وهديقو هسدخ ىلا داعإ

 ه.هاذم نأ هلاواعصلا لاس نمو * لئاسو يلاجحترا 0 ةلئاسو

 هيراثآ :لاوثلاب هلع نك اذا“ © ةّضرع حجاخفلا نإ ةقاذم
 (١)هيحاصدجول هلطس مل واماوس # حرب ملو اماود حرس ل ءرملا اذا

 هبراقم(9)فاشت لوم نمواعدع *  هدوفف نم ىذلل نيس كواإعف

 هماكر أمف شانشنلا يبأب 0-3 * اطقلااهب راحت رفق ةيودو 2#

 هع ىرت عدلا اذه ناالا 2 طم تىلكيل دار

 هللاط قفخأ كلا داوسكالو * قيفلا هعجاض رّقفلا لستم رأ

 هءلاطي نم لع ىتدبال توأارأ # 3 اهركتموأ(") أرزعم شعءف

 تكتس
 قم عارذلا ءالتف لك يلع * 2 نك جاحتح ةرداصأ
 قار مل ةميش نع ينراكو * هنبو ينيب دولا ةانق م اق

 مث هلع رد ضفلاو ءاملا دورو نم ل دراولا دض وهو فرصنملا رداصلا لييوطلا نم هضؤىمع

 , ةنانكنب رضنلانب كلام ينعي كلامو ةعاز> نم بمكو هنع فرصنمو عضوم ىلا لبقم لكل لاَ
 قارلاو 58 قارو ةعيبطلاو قاخلا ةميشلاو ةصاض قاحومملا ةعاز> ىغو يمتتي ريثك ناكو

 |رصتبلا يرعيف رصخلاب لكلا ىلديل ءاحلاو ىدسالا هدير 2 ركل كلا
 ورمع و ىعاشولا نعو هنع رصنيلاب لمو طايسل لوالا مث نيتبلا نم يناثلا يفو قحسا ةياور نم

 ليقثلا نم ىلذهلا نأ نا هيبا نع دامح ةياور يفو هسنحم لو سنوب هرك ذ نأ دبعمل امهفو

 لوأ ليقث هيف حص ىذلا نا ديبع نب دمحأ ركذو ديم ىناثلا ليقثلاف كلذك كلذ ناك ن اف لوالا
 .: ليقث يتان وا

 م66 رعشلا اذه لاق هلأ نم ىذلا ىدسالا قدنخو ريثك ربخ هجم

 لع ات لاق عكو ا تايح نب 5 ىندح لاق ىديوبلا ناايعلا 3 دلع ( ىتدح )

 ناك اولاق ةحاد نبانع ةيش نب رمع انثدح لاق زيزعلا دبع نب هع 0 00 نع ىلفوا دمحم

 نالوش اناكو رك اهذص ردبنب قدح لوش هربعو ىلفوللا لاق اذكه يدسالا لمص 1 قدنح

 امدعم يورو () بدت يورو ( 5) هبراقا هيلع فطعت ملو ىورو ١١(



 ىلع نع كا ينأ نا 0 لاق هيو رهو 0 ا 0-5 0 لاق ىلع نب نسما ةقرخا (

 ةيلهاجلا يف ءامدقلا ١ مشل راكن هم هوفالانآك لاقهربا نع ء يلكلا درت نب يماشهلا نع حامص أ نا

 دك دعو مان :.مودعلا برءااوهيأر نع نوردصا اوتاكو و ور>يف مههرياقو هم وق دس ناكو

 أوداع اودفألم ,مريغ ينبذأو # م6 هوقل 1 3 ا ا

 اهان رك ذيتلا هتايبأ ىلا ةقاها و ويوف الأ نتن 0 | اماه ا ساداو ترحل همك "نم
 مف لوقي تلا تابالاىهف ان ! ءانغلا اهفو

 الدح انتوسنل اريغاودرب ملو * 3 0 .اماوقأ لتاقت

 الضف ةمراك» يف ايلع موقل * 0 نا ىبانو دوق

 الزب ةيدحم فيصلاب تديق © # انءاسن دنع يذملا ءاطب اناو

 البعىوشوأخاواديج باقت * ةرياس 0 ىرابغ لظن

 القعمد نود ماتسن اق ينأتو « انامه نود لاملا يطع.نا اناو

 هّتدب .تناك صاع ىنب نم موق ىلع اهب رخشب تايبالا هذهيدوالا هوفالا لاق يناثلا ور و لاق

 لاقو هوحلادو اولدقف موق ىلآق ىلع الضف لتق نه تايد مهاط نضل واو دات كل رداف ءامذ منيو

 ديز 00 1 هوفالا ض رش سماع ىنب ىلع هوفالا | مم دقودوأ و : تراغا ورمع 1

 سماع ىنب ىقأ ا د نب درى وتو ةعح وب نِم قافأ يت> هوفالا م اأو يدوال [ترحا ن نأ

 لاَقف 1 مهضعل فيىع اوقتلا اءاف بالك نب رفع> نب لا نب فوع مولعو نوعراصتب

 ىت> هللاوال نياحرممن» ءاواصادق ونب تااقف مكشبو اننيب ناك انيدا اف انودناس ماع وم مظ

 نذخأتل هللا ودوا ىباب لاقف دوا نب بمك ينب ن٠ لجحر وهو لوتقملا وذا ماقف انلئاطب 3

 لاقؤ ارك امتم تياصاو:دوا ترفظف صاع وذو دوا تلتتقاف ىبس ىلع نيغ الو يتائاطب

 كلذ ُِق هوفالا

 تس و رص
 تنيصلا مولا صاع لئابق # ىتانق تدش ول فولي الا

 فيرا ءانبأ نيب بئالج 0 ايلا تى و 1

 بيجرلا نماتتاعم لعفك # اهارذيف اولام مث اوعادن

 بقولا رذح ىلع ةلءاوم * وق نطبب ماغبلاك اوراطو

 7 و
 ناودحرلا هب يعرب الحر الو # الكم ري لكك قر ' مل ناك
 ناهرو ةياحيف اًتباس يرح * امدعب ديقلا همحض داود ىلاك

 نم رصنبلاب ليقع ىناث عماج نبال ءانغلاو شاتشنلا ينأب فرعب ميك ىنب صوصأ نم لجرا رعشل
 لوركا ديعسولا ايدج لاق كتحالا ناوا- نب ىلع ( ينريخ) يعاشطاو ا ل اور

 برعلا نمذاذش ىف لف افلا ٌضرتس ناك عك مك يب صالم نم م شانشناا ا ناك لاق سيح نبدمحم
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 ف بسن نأ تدحاف صعاش كنا ينذأب تلاق كتحاحاش لاق هزيم" 1 ظ

 0 يذلا لوقااهل درطاف هنع ها و ما اوص هو 0 اهه- ويف هفرط رركف تاعفف

 لاق بينلاب هحتتفاو ةمركع ءاهيف هيلع
 الامامي عيتاذح ثحو. ه الاهدل كتريج مورلا دجأ
 الالح مد ريغب ىلتق ىرت *: بوعل ةسنا ناءظالا يفو

 الاون انلونت نا انياع * تنخ سقلا رردموي ةيمأ
 الاد هب دنرأ امو تئكزر فاعمل ب رف يل ينينأ

 3 00 0 لاقو

 ىرفسأ لاق كرعش يف

 الالض ت.هذةحام اهو 3 قات يعنر نبااي ى 1

 الو ركخا دالووو # ب نثت م:ةحدم | مهو

 الاعفلاو عج رت نيلهذلا ىلا ب ركب دالؤاق معلا: ايدجو

 الاقتساق ةمادنلا عسب يأر #* ءاد عاتبملاك تك مركعا

 الابح اودقع اذا يضلو دي زي هان طاب رك

 الاوطلااهيدياو اوقطن اذا * داع مالحا تيطعا لاحر

 الافثلا ولعت احرلا نكلو *  قدص ىج. يج هللا مو
 وى

 القح ىنب اردق نعاي م ل لق + يدلعا [ ل دمحم منينمد ىتس

 اللهم هل ىلوش دا اللف #* دع يشو شاو نا نعانش

 الهسالو ايرفال رز انقل هذان دز كيا توضأ
 القملا ىلرملا بيشلا ثدحيناو *  الهجلاكرتا ناباقايىلنأ, ملأ
 الزغلا يطعلا ةفادنهقوف تلع * اعأاك ىنمسارلا راصنيح ىلع

 وهو بطعلا اف عرزب ىلا نضرالا ٌلقطاَو فد اهمدحاو رايدلا نانا نمدلا ليوطلا نم هطومع

 ينان حرس نال ءانءلاو يدوالا هوفالل وهو هلحأا هنأف لوالا تدلا الا ةلطردكلا رعشلا * نقلا

 سماخلاو عبارلافو ديعملاما شبيحرك ذو ةيلاوتم لوالاتاسالا ةثالثلايف يعاشطا نع ىطس ولاب ليقث

 0 دارس :.ا _ ليش هفو قحسا نع نع 0 لا يرجي ف ةيامس | 1 لي نين ك ثالثلاو 0

 : م7 هرايخا نم "؟ىدو 0 هوذ يلا بسلا 1

 ا نب هينم نب فوع نب ثرحلا نب فوعنب كلام نب ورم نب تالض همساو بقل هوفالا

 هوفالا لوَش كلذ يفو ءاهوشلا سراف كلام ا ور< هسال لاش ناكو ةريشععلا لاوس كك تعصلا

 رثاع دولاب لام ذا اقولا ةادغ #*. كلامزبو رمعءاهوشلاس راف ينأ

 ( رع يداح ب يناغالا ا



 يلانع تال ينالط حاص اذإ * مزاح ةريزملا تك 0 و

 #23 تاو هروهش.م ةفاق د هنمهر كل 5 حشاك نم 1 0

 ناو اهلسع اس ونع قَد و »+ 0 ١ 0 عادا 2ك

 ا ا هنأ م

 ناوجرلا هب 6ك يد -# ا قرا دلاخ 1

 ناتنام وا لوما شارل تال * هواطع رح لالا مان تك

 نادم ءالتملا ل كلف لإ 2 لاب اب[ دس ىمواف تا
 ناوعا وا تاب ند 5 # هنأ نلوبوذإ احاوفا ىاانلا 6

 0 ندم هياحاق

0 

 قيحعس نه ىدلا ما اورطب 2

 معز بهو دالوأ 00 او
 يعود يئناغن 3 ع

 0 امو جف د

 ريدم 0 1 فا 00

 هله دس ف : ارما تنك ول ىلراخ

 مههعرو 5 ادعلا ىغل ىلع شعأ

 لاقف لح

 امدعل مدخ ديعلا كاد سد

 رسام ةمؤرأ فاك قا تيكألو
 نسل ع ونوم عع
 0 تح أه نم 2

+ 

 ان

 ن

 د

 د

 يناياب م يم وق تلد

 كارحأ اطفف مدي نيو

 قانا لح 26 كو ءا هل

 يفارق 0 يوهراص اذإ

 يناصعو ىذتغا ّ اذإ يد

 كزمدعلا قف. كلذ 1 عصا

 نائشلا لعيوعأ ىذللا او

 0 " رعشلا راسو تاغ

 نارطخلا مئاد از نع اع

 قاتحلو ىلا 2

 ناسح هوحولا ض 0 .ىلا

 0 ل كرام
 نالقثلا ثعرم 0 كك 5 ان دمت ال ناحعم 00 دبا 0

 23 0 ا 0

 لاق ةناوع ن عدس نع ماشه نب ساب ءلا نع ىلكعلا انثدحلاق ديرد نب 00 نب دع ْ قبخأ (

 برءلا عاش كءاجهل ليقف ها ا لقافاا هل لاقي يذلا ىبر نب ةمركع ىلا لك وتلا ين

 سانلا سؤر ىلع ينهرح لاقو اهامقي نآىأف مهرد فلا هه 1 هلا ل ا 1 هك

 تدمر لاق كلام لاقف مهنم سق هب رف ف اديدش ادمردمر دقو ةريخلاب لكوتملا انيبف 0 يلا ثعبيو

 ءاغيف ركش, هروظ لعق اتسم نيعلا رورذم وهو هدنعسقلا انيف هرذف لعفاف لاق كحلاعأ انأ لاق

 حف كوعدت ةأرما بابلاب لاقف هل مالغ هانأ ذا هانم يف لوقلا الو هلدرطم ريغ كلذو ةمركع

 نق لاق ةيماتلاق كمساام اه لاقف انس ةعلاط سمشلا اذاف اههحو نع ترفسف اهلاجرخَو هينفع
 1 7-3101 222م 13571 725: 773157 رطل 2172 2 تق ترخ 12 337م لج دل



 ' ٠

 يا اخف را
 ع رانا نيالا 3

27 1 _ 1 

 م0 ا 7

/ 5 5# 
1 54 

1 

0 

1 

 ا

 1 را

 هب 1

00 0 

1# 

0000 

2 

 ا

 0 ا 7 5 1 4 1 "2 هب

 3 الاح نجلا ىلع اهاحاشو د ا اذإ اهفداور مع ءوس

 الالتعاوامرىصلدولاداعو د تلو دق ححبصل ناف

 الال دما ًاطخس | يردا اق + ا دعب ةءيمأىل 00

 الادب هب بحا امو تئزر * فاصم خا بف ىل ىندبا
 الاطو اذإ لالدلا ينعدقف * لالد مأ اذه كنم مرصأ
 الاىلا يعدو هب يلي وف د ىلعو تاهو يول تكا

 الاتو ىلدصو ىلع هلئاقا * اليلا> ىوهاامك ماو "لاق

 الكا لوم فايس 1 ماني 5 8

 هلو ةديصقلا هذه نم هب 5 امو

 تيس ومص
 الح دبا لح در طلاق اع + هتحبدح ىدلات كلا
 الاذقلا ل شدق سكلانيأر * ال نفدص تانثاغلا تيأر
 الاحم مع مهريع تلوم + نكلواوكاذإ اوؤل م

 يطسو) !ان ليفت يان در ناله ناس 1 د ماا نع لم هوت شئ داولا هل

 نب نعم امم يناسشلا ورع 5 لاق يموطلا لاقو ةديصقلا 0 ف يذلا هل ىلإ انام هسا

 مفرتف لك و تملا كلذ ا غلبو يالا هللأ كع لإ لارا رحعا نإ طبقل ىبب دحأ بهو نإ ةبوعج نب 0
 ع

 سوس سس سوس م حس سونام سلط تطعم - جسم هس

 ا شا اة زي ندع ا ا رق لا

 ينب نم هموق اخو كالذ دعب هاجم ٍ هنع ض ردم كوتا هوحعمب نيس نعم تكمو هس نأ ىلع

 ةيواعم نب ديزي حدعورذتعي هموقلل كى لا لاق مل 2 ءدبو هئم ايحتسأ اعَدَق ءا2 ليدلا

 نابأ مأ مسطاو يوهلا ناف * يئارظتن عي يباح

 يفارتواهءيط اهتسأام سحشلايرأ اهديعب امي رق ىل ون دب سءشلا يه

 ناتدح وذ ىهذلاو الدب ا: #* تلدمو اهراد برقدعت تأ

 ناصح لامن ةابج لاى فرح ؟ لة رت رورلا
 هسنم ملو سن وي باتك نم زرحم نبا تايبالا هذه يف ينغ

 يناعدز ون مايعادنإ دنا نم #* ةر وس تنك يف : ىو ل

 #4 ياكل هل ينأ ول رخآو نأ وا يتوم 06 3

 يناعدو اعراف تماق هاذا # هسفن لثم اسمأ مال ام ليا>

 يننلو ندا يب ظ مط تاق

 اليس معلا ف 3 قى 35 ىلع

2# 

3# 

 ناك 5-0 دوع ع ينغل #2 أامدعب ةريشعلا ىهتش ىلع تمد

 ياسو ىدبإ نم لضفب تعحر *
 يناغو يور ند الإ جها ملو د

| 



 كلذيف لاقفقالطلادعب .تئئرب اهنامث اهقلطف هيلع تب اف قالط نيحاذه س
 امك وعد هيا ءادءا# نكي عا قئاشو تبرط
 امامسم ابلق كنع يزعأ د١ احن 3 ع تان تك

 مادا قيتعا أك تدمي ني ركب مأ كدلقل تركذ اذا

 اماحي لخحا» نللوكتو عدابف تورغ فر ةطدخ

 مه ىلذ ك 0 5

 امارغ امدووتتم 6 ناو 2#

 امادءسر دعم نيعلا ينابو *

 انعاش 4_-ةرافم ىلع 354 2 000 , وءرأ نه> ىلع

 قرع را 0 مالا

 اح 0 لا

 اهاون تطحش دقو ا حر

 50 50 ةطدخ

 أتم حشكلايف يرةرصخم

 قريءوضأل التت مست اذا

 اهاناك ليل تفاودأو

 ل 0 يع اذا

 ديعتوةمدق تلح نإو

 اهلاوكشأ ىذلاوكشأ ولف

 أ 0 اهوند تأ

 م 0

 1 يل 0 0

 تأ رفقم لزانم | تشع

 < هاناح مدت دق ايؤلو

 3 تبلد ه<احم وذ ىناو

 تح كاسناال كساو الف

 أ ريذ لول ف روك ذملا ءانغلا اهف ىلا ةديصقلاو ْ

 امف لوّشو يتادشلا اشوح

 هنو 00 كنتدعو اذا

 فاص نواللا ىتن رشب اط

 اها_ماح د 4 يشع اذا

 اماذحما مذجتاف 00 5

 امايهاه 3 55 9. ا ردسم

 انا ام 0 كو

 اماه تيان ل
 امانتسعا اهلا ل كب لع

 اماد مث ةئحدلا ىف للهت

 اماهغت لو تفيض ةمامع

 اماقتسا مث ةعاس جرعت

 تالا ا

 امالكتلا نءحارل رحح ىلا

 امآتتعا ل يناتتلا ماتعتو
 امالك وكشي ةنسا خرج

 امامتَعا مغلو تطحشاذا

 اماعلاو رصايالا الا تفع

 امايخ 0 يذب هانم و

 اما ارغتطاخ يتوالحناو

 انا دلك نأ 1

 اماه ريقلاىف 1 تن 0

 اف حدممو هذه هنأرما يناضبأ 6 ل 3

 الادتعالدتعاف طخ نتمو
 الا زال رك رضمحلا داكو

8 
: 
3 
 م

4 

3 

 0 لا كول نش يسال ا ا ل ل لا ولا

1 | 7 1 2" 1 
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 يلام م6 مهمادح ثح و * الاهحا كتريجمويلا ا

 300 2 ةبايسلاب ليش يناث زر#* نال ءانغلاو قد الا ل 77 وتحلل 1 ول ل ةحورخ

 نحلل ادهن نش ا 0 هنعرموتم ءأا 2 رون :لا 1 لقت يفان حححسم نال 4 فو ا

 جره قحسال هيقو 22 نذل ١

 م7 هرايخاو للا لكوتملا 5 عم . 0 ١.

 : 0 فوغ كب روع نب طبقل كل ورم 2 بهو 0 عقاسم ب 0 0 هللا كيع س لك ويلا وه ك0 0

 || نم رار رضم نب ساثلا نب ةكردمان ةعزج نإ هنابك  نن ةانمادينع ن ركل نا ثلثي 0

 ١ دقوةمرح انآ ىكي زانيح دمو ديزيهناوةيواعم رهغ يفناك ةفوكلا لها نه وهو مالسالا ا ش 0

 1 همدقف ضايف ااهل لا هب ىذلا ى .ل 0 نيةمز 8 كي 0 نبادب. 3 كل :ءودشأب»و لطخالا 5 ٌْ

 0 دعب درك يعار نب هم . عاب 12 ةديصق ءاغلا اأو ايفىلا ةديصقلا هذهو لطخالا

 ٍ ا هي نعراكب نب ريب را نَع 0 ١ 20 6 نسحلا كلذ 8

 ٍ نوره يل رج اللف كالملادبع نب دم# نب نوره ينثدح لاق ىتشمدلاديعس نب دحأ نع لع نسا ظ

 || لزتفةفوكلا لطخالا مدقلاق يب احلا ريكب نب طبقا نعئ رمعلا رمح : صفح ينئدح لاق سن نيا
 0١ هلك أ لطخاالاىلا ان قلطنا هموقن م لحرأ يئيللا هللا د معن ل وتملا لاقف قااو نبةصرق ىلع

 21119 8 .اندعنالك ولا هل لاقفاذه ىهوت درا ى ١: لاف كلام ان ادشنا الاقف هايناف هرعش نه 3

 ا ند لاق ىرعش ند اهم مر 1 | 6 تك يع الاد صو يندششالا هللا وو لعزل

 1 ف 0 سم كحنو ي 00 هلأ لاق

 1 2 نمناك حولت للح #* ين« نهدإةملاندبلا رد: ءف

 (١١مظع تاعف اذا كيلعراع# هلله ناتو قاح نع

 ع عواضلا 0 هليجسأ 0 ١ نإ مهلاو

 نيأدعنأو لاق هسا 1 هما نع داجح ةباور ند 0 بئاس تايآلا هذه 2 ىنَع ١

 لكصاخلاب نيهذي ذفا ودع ةنمز نع رتصقملا ب

 انه هر لاق ْ

 بارذالاب هن م 0 000 انةاح رم اك /

 ع

 4 0 0 د 00 همم 0 لاش و 0 ا كاع 0 - 2ك 120

 ود مح 11 773 7 انعم ل 733330117 لق 233771211712777 271 1 ه5: 1532 1312م

 ركب ما يف



 مق

 ”ةرتنع ىلا رعشلا اذه بسني نم :سانلا نمو ءازلاب رَّرَلا مالس نبا ةبلع” نب لهذ نب ناش نباأإ
 لوا ديلا لا هيلا صولا قدس اهنا وس ن :-فاطخ كنزا

 بهذي الو اهب نيذلا بهذ *# تنرمشلاب اهمتقىع رايدلا ن

 ادا لا إو راح ىاور نو سلا وألا قيقا فيح م هتف 8 ا
 لاقو نأ ةيقوزرملا ةزمل ٠ هيفو لمر فيفخ بررعل هيفويماشطا نعيطس و لال يق“ فيفخ ليذهلل

 ]| هلو اذهل هتاءغ فافزلا دهش ثنو نط تخلس قيرل ندالااذهتايززلا كلما درعنب دمع نب نوره

 3 00 هنا هنظي وديق طاغي امه ن نق اءهتاكرحم يف م ةعئصو حرس نبا ةعئص هيشي كر# نط 1

 نبا ناك لاق ناسح ن . ؛ اص نع تثدح لاق هدبأ نع دامح نع ء ىحي نب نيسحلا ( 0 ْ

 7 ُّ ع رات< ناكو اهل ةرايزلا رم ريم ؟ ءالمملا ةنغ ءانغب أيدعم قينع

 نآ كلاسعل نأ مو 0 تصمو كلذ خل ا هنرايز امون | 0 ## بارسشلا مف ىع رايدلا نأ د

 برطلا لك ب رطفتوصلا ار ف قشاعهلاب| يذلا يود ينم لا نأ 0 ة ناي س الا م رقد 5

 3 قع نبا رعاف اهب يشرق ارك تنال لعأ ند ا ةيراحةلتناكو رورسلا ةياغارسو

 لاقفةجاح بلطت اهناك تيبلاتاخد مث ةعاس تثكف ةيرالا تاخداو هتيب يف مهساجأ أذ هباححأ نمأ

 نبت ثوف ةلحبجلا ١ مب برضض) اهذخأف بثوف تاتعاف اهاعدف تداع مث كرت آ نآلا تلاقف ىلاعت اهل |

 كو 3 همم أ هداه عم انبه مكساام ا ذاب 501 ريغوهو مول 1 هب اداو وه هم 4. اع :
 م 06

 م 6
 دك “

 ام قيدصلا نبااي .ةزع هل تلاقف كيلع ىلاعت هللا رثس انيلع رتسا هل لاقو هلوق نم قدتع ينأ نإ |
 ناوهدب ف جقووح نا ل دق قع يأ نيل نأ ةنلتو جر لحرلا | ايحةساف هقسف ءالولا انعم ظاا

 عدترب ما 0] مل لاف اهالوم ىلا ك١ مف تح رج اك اع تحي لقاف ناطلسلا ىلإ ريض ١

 ىالوماي لعفا تلاقف ةادغلا ىلا ةليل نيحط ماعطلا ىئيهو احرلا ىئروف لاق ال تلاق كب ثيعلا نم |

 اذه نحط ةلبللا 0 نأ هلى وقف اح اذان ل هيدع اها لاق مث هب اي رعأ ام لغ »كلذ تأ يق

 كونك نإ هل تلاقمن ا لحد امل تايقت هكرت او تيبلا نم يح رخا مث هلكر بلا ا

 كتجاح ءاضقريصإ مث دحا اننا نمأن ى > نحطاف يب هلكو نم ضب وا لا ذا الوم ناقل رلا ا

 00 نسور ناسالوم نمددغ قبن دع ىبأ نبا: 2 دق ودقك رتواعأال وم ىلا ةيراطا تضاو ىفلا لمفف |

 ةنالقاب فك 39 اهيداني ناع>و نلعفف كما لك هيلع ييفلا نئثح و نيحطلا صان دقفتيو نملبل روس

 تناك نم عم هتداعك اصعلاب كيلا موقيف نحطلا نع تففككنا مللي ةعاسلاو ظقياسم كالو. نا[

 لمعلا يف دمي مالكسلا كلذ عمس اك ىفلا لْز ٍ نيحطلا نعتفكو تمان يعذا كلبق اهون |

 َقَح > نحط لجرلا لزب 0 فا ىلا ريصاف مان ةعاسلاو يالوم طقم هدأ دق لوقتو دهعتب هب راخلاو |

 لاقف كسفنب جاف 0 دق َتلاَثَف هنا ذ ةيراكعا تماعو عرف اهاف 0 عسيمج نم عرفو حب ا ٠

 هللا دهاعو توم ا ىلع هنم فرشأ انف اسس كلذ ه.قعاف امصن ايغت جرت هللا ةودعاب اهملعف دقوأ ْ

 5 1 هنيه كالذدعإ رب 3 انك ىلإ دوعبأال 0 ىلاعت

 كتتوع



 2( مه)

 /أ لاق نازرلا نب دعا امدح لاق رع ( ينثدح ) ذئموب نحبلا اذه رازه انتتغو لاقوتميب نأ
 | ىلا ثعبو اهاعدف اهحن 0 21 هحوو اموب ةلملأ نب دمم اناعد لاق ماشه نب ةيبش يثدح -

 ل رنتك 1 كلل داع 1 * رابلا ىوصتا يدتفل ودزأا كك 1 عم اهردخي اهالوم :

 1 بتم اع ناف انه تسيل اولقو !ميثوفرعإ مل ةصق مهلو نيطاتخم مهتَأرو ىلع اهودر مييهاردلا
 ْ اذا اهالوم لزتم ىلا انمحأ دغ نم ان ركب من انل لمحو ههحو ريغتو هموي 0 صخنتف مكيلا اهب

 ٌْ 5 0 اف ايكاب عفدنأ قير اطلا اناالخ اذا يتحراسو اليوط مجوف تعرب دق يه

 : نوش نط "رداقم 0 # ىرأقف نيب نم مهدلا ىلا يلم

 نيبيس مهلك لب يندصقاو * ى ودي ا ىلءش ٍتذثف
 نازل يربط ناد اذ سل منك امهمو

 : نوقف رؤرسلاو راد رادلاذا # هذه لل 1 قلع مالا

 ْ تامواف الع سف كاش ءارو نم رظنت هو اهب زاتجا هنايفربخا 6 ةدم كلذ ىلع تضمو لاق '

 لاقذ تلخدو هيلا مالسلاب

 اديدح ت2 ىلا كنثلا نم + عادخ لجو ىلع ينءلاطت

 ادع 0 لقم 0 دع هلل ا

 ادوعن ناو دوعت نأ ار * انع نوشاولا اوه لأ تلا

 5 هس وص كلذ يف ضيا يندشناو ا

 فاخ ريغ كناكم ىنذتسا يذلا كبشلا : بحاصاي
 قالتحاو كرضف ءاشأ# :عدولت تار“ اقا

 يفارصنا دعب يفلتو * 0 تكيدحر- ام فا

 -كسوص
 يضو ىلحكت كك نا 4 ةلسو كلا مط لاحرلا نا.

 5 نكرلا رش لان ما » وع قدحاب كإ تااو

 ىكىم كلذ مويةماعلا نباو * هجدحو دومقلا كس نوكيو

 نبا * ىكىم كلذ موي ةماعنا نباو * هلوق ريسفت يف ينارعالا نبا لاق(١١ليروطلانم هضوسع

 ربرح لاق ةماعتلاو هريغ وا سرفلا وا ناسنالا لظ ةماعتلا

 00 هلط ةياعنا ىاروإ# : ان راق تار لص

 لوق. لجرلا يمدقم يف ف عباصالا لماع ةماعلا يف اعلا ورمع ونا لاقو هدسد هلظ ا يفعل

 دشاىنا لوب هسرف لظ مسا ةماعنلا نا نويرصبلا ان"واملع ركذ ظحاحلا لاقو لحجر ذئموي يندر

 يحن هلظ راص هللا 0 لظ ةماعنلا يمس يذلا وهو سرفال راص اذاف جرسلا يناكر ىلع

 سودس نب ضرحلا نب فوع نب ناذول نيزحال رعشلا * اهنبا انهه اهلظ لعحو هل اكار تنكف



 قى ترك ىدلا نيف أمم ىنفو< يش كزت مل يذلا اذه

 نوم ريغ ءادف ىبش كيدش * اهلت اقوى وح تابقاذاتت رطاخ

 2 ىذا نيت ظن د + تفرصلاف 0 اع ىنتطاش

 ىدب نيب تنك لاق يبا ين 2ك لاق ليبلدو نبدمحأ.ى 2 لت كاف يلوصلاى 9 نيد (يندح)

 دعناو لكن ا قا هنأ مْ مسو ع رفيع نم 0 1 ا 2 اح رمت 500

 نأ 50 صعاش ةيطقو 23 بصع ودَحو بناك ةفاطإ 1 ظ

 هللاو هناك لاقو كحضف نينمؤملا ريمااي ةيمأ :نب دم تلقف دزياب اذه لوق. نم لاقف ىلع ليقا م |

 ىنثدح لاق هنورمم نإ مساقلان 0 2 00 1 ىلع نب نسا ) ينريخا ( ةعق رلا ده قام بفاصإ ٍ

 هلواه ءاع هقطدقو ا 0 عيب بقعلةيهأ ن 1 56 رينق نباو 0 15 لاقدمت ن ل ةشادح |

 لاق مث 6 ادهعاع 4يح وب ليقاف 4م روظيام ىلع هناساعي ة هم ا نب ىلع ه هوحأ 6-1 رن نب | لءحف نو: :ااك

 يلذع نع كاط 0 هانإ كا د ريم 5 نبااي ي د( ا ردح 0

 لثم امتدوم ىف انوكت مل ناو * ادفلا اهل تناو يندالا ياو انا

 لختلائوس سلا يرش لهويدو 9 3 اهريغل دوحأ يف 6 تددح> 7 1

 لف نم للاب ريس اذنمو كيلع 2 اهدوب نضت ايات ناب رس 3

 |0011 نايل نب ىلع ( يرش زاك رئاو اذه لع كيعاسأ نال طقتأ تلف ان ماو كلذ .

 لاقفامّْمب موصلا عطقواها ومب ناك ةيراج ىف هما ن دم رووطانب نان دعم دعنا لاق ظ

 ئرأل جرحا نإ ناعدو دق بطاخل ا

 يئاعدف اكسل 0 0 #2 ناد ا يكب اف مو

 يناساب هراولظا قطأ م اذا »* ةحار سفنلارمضتاممعمدلاىفف
 نك ضعااهو 0 05 2 ايفل هذآ يرارسات ضعأ
 ناكم لكب ل هيلوهنمو * يتو> نود ىخاايمر> نباايف

 ياما 0 وبلاك دب عدخ يوس 27 امعوعادخ ن٠ىظحا لمان

 نامزب يأ الا بل انف # انثي لاح دقموصلا رهشحبصاو

 0 يعاشولا هللا ديع وأ ىند_كنا لاق زيعملا نءهللأ دبع ىندشنا لاق ةمادق نب رهعحا ى دشن |

 هللا ديع هسا لاق مل ءانغ هقو ةيمأ نبا

ِ © 
 سس م

 رم ال0 ل الولرو هضم تذل تبع اج
 يبرطتو ىقوشت لوط كيلاو ** يق شارفلا ىلع لاط عادخا
 بلطملاهحو نعو يادي ترق 2 ىئولت هدر امو كاع ىفمأ

 كعلا أمف دم روش ند اذهو يماشولا نع كفر فمدفخو زعملا ع نع لهر ا هيف مثل ءانغلا

 و ا
1 1 - 3-7 | 
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 هللا دل ,عو ةنأب نب ورمت هدنعو انحيطصا دقو يدهملا نب مهار ا دعا تق هلاك 01 هلا 5

 ورم ىنغ ذا هيلع انك ام بيطا يف نحتو يلازغلا ورمعو يورلا ورمع نب دمحتو ناسغ ينا نبا

 نإ م- هاربا ناكو لازغلا

 ةيمأ نب دم رعش يف ىغتف لازغلا ورمع عفداف هنه كاذ ل. ناكف ةيصعو

 ليلا ىلإ 2 :ك ذم هاوها * نك رو موب يل من ام '

 ليرولا لسرلا ل هنم * هتلن 'ء تنك ام طغا

 كواطلاو ةزملا ىذ لوقأ « يذلا لك رسب يذلاوال
 لوق الو 0 يف بيغلاب #خ ةطذعس مكل تنكذمكمرام

 هل ميدقت هنع هغلسو هدصشهو هبال نكاد فاقخح هنأ الا همك راممملا ئدهملا

عضوو معا | ريطتق لاق
 ند هللأب ذوعألاقو هذي . نمحدقلا 

 0 تكسام هللاوف ل أم رش
 ١ الات

 1 لخ ديف 2 ةيمولاوما 39 ادنم م !| 6 رد لاَقف كالام لاك ودعل هيحاح ىفا ذا مهار 1

 ةايأ هاربا لاَقؤ هنوذخاو 7 ىلع ضفقو هدد نا فنار جرد أ ثسمإن 0ث ى ى نب رفعح ىلا

 0 اهدع ا 2 0 انقرشو 0-3 د 00 0 4 0 هلل

 اممم املف 0 م ع رك 2 نعدقو ةقراب يدبللا نمهار ا ريخشل

 و توصل ىدهملا نب مهار ا كر 0 ماو ءلا كلذ 2 م في ءامسلا تخطأتو باو لإ تيه كالدب

 ! ند هوعهع هم 50 يل حا 4. 0 دوش ىل لا 2 انو رتفاق تو :طابوره عم كلذ ذ هلانيناكو عادص

 نا افا تلق مويلابر لا ىلع يل عاشت |هانعم يف نيحيام نيتيب كن دل نافب ولا

 ادع و سو درفلا يدك ذب أنبط #* اط تد>حو تره اذا فاو 33

 اح رف اهلقتساو 5 اقوش 0 هف عا كك ميسلب ع اكن

 ١ ضعب ىف ( تدحو ) ائموي هش امماع ننرشو نشبلا ندنه قف اقعو هلزنم ىلا هعم تفرصناف

 | ةشوقنمةحافم ةحافت اهاومب ناكو ةيءانب دمحم ىلا عادخ اهل لاعبة يراح تدهأ دانسا ريغب بتكلا

 ٌْ 5 اهلا بتكف ة ةئسح ةيبطنم

 #2 'مكقلا 4 رط ةحاش ديد عد د ال ده عاطل :

 *«:- نيدصلاو هللا امكتعم# .* - خعوولا يح أو كوجراد تلا

 يردص نعنازحالاتحزسرم ةعاتس ف كم ىلا د
 ةرحسلا نمت -- نّيشو *# اهيشواكم اهوشخ ' 2

 صهدلا عدخ ن ا ول # تيدهأ ةحاش اه ايقس

 ل رفعج نإ هللادنع ىنثدح 0 هنو روم ن.مماقلا 2 0 لاق ىلع ٍنينسحلا 6 (

 3 * اهاوهم دمحم ناك ذي أ اتليفتساك نايم عراش ُّق ةيمأ نإ رب دمحشوالا ريسأ أتنك لاق نيطقي نبأ

 لاةؤ هيولريغت دقو ىلع لتقأف ةءهشل مقهتفح أ تاوجي عا اهملكف ةكاريصو تعدل

 .-- سم

 ينيفكي تسقاليذل انوذ 0-0 نت نيطقي نباو ىلع نبأ رفعحاب 1 ١

 5 ( رثع يداك 2 فاعلا ق6 2
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 ديجي دش نبم ىوطأ ىلا * هاير ىط مولا يفاو ةللو
 يدروهبملا هعول نم هيدرواو * ا نيفصن ناحشالا هتمساقف

 ام ىرصا دهع .هيدهاعو عك دعب تامأىذلا تلو

 دغلا نم سورعلاضاىعاضرعاو انني ب_معلان ساخ انقرتفا اءاف

 فوفو دهع ليت ىلا س هينا رك 11ال نإ امها

 دمج ةفيدح ينثدح لاق هيورهه نإ مساَقلا نب دمحم انثدح الاق 0 ىلع نب ا ) قرا (

 ىعب اقراخم اهؤي ين عمس ةيهاتملا يبَأ نب دم ىل لاق لاق
 بحلاةدش نم قالا تام قالا ىلع # هريسإ ضب رماح ٍ 31

 يلق نم بتارملا ىلعأ يف كنال « رصقم كاذ دم ينأ لعاو
 يدهملا نب مهاربا ريمالا مدخم بات كلا نم ىف لاق انهما انأ اي: اذه كوقت >نم هل لاق مث برطف

 2 هل ودس 0 داب يتأب 0 امو هللأو د لاق مأ ٠ لاق ةمأ نب دمحم ينعت لاقف

 نسم ةنمأ نب دمحم يحا ىتل لاق ةيمأ نب دا ينندح. لاق ىهاط يبأ َس دم انئدح 0

 لاقف هناه لاقف “يش ين رضح دق هل لاق مث هلع مف هءاور ضعب عم هتليوطو يدع وهو ديلولا

 لاف مش هنأ ولو هباه لاق هنم بضغرال حازم هنأ ىلع

 هيد> ىلع ىنري هب #* الجر الخ اهف ىار نم

 هتسنلف ]ف يركاش « قلو الحار يهاتي

 قفنف هكر نوذر ةيمأ نب د 4 ناكو لاق اق رفاو دمى هنم كديضو ه.< و 5 هنع تكسف

 ناكام ىلع اذا كيزاحنف هلل دمحلا لاق د0 لاك كتوذر لمقام لاقف ليا 5و جل

 اسم لاق 3 انيلا كنم

 تيالاب نوذربلا عجري نا * اعزاح نكتاليمانباللق

 توصلا ىلاعهيف تنكو * هنا دقف كءاشحا: نماط

 تلا ىلإ نشف | نما ولو © هروط نع لزدال تذكو

 توما ىلا قيقا نمبام 6 دنكلو تفتح نمتاكام

 نب ىلع نب دمحم ينثدح لاق ليئارسأ نب بوقعي انثدح لاق رامعنب هللا ديمعنب دحأ ( ىنريخأ )

 دشرلا ماي |ةقرلاب ساخم لزم٠ ةما نب دمحمو انا تاخد لاق كادعضلا نب نيسح ىنثدح لاق ةيمأ

 تودلا اذه نيئغتا ةيراحاي اهل لاقف اهلع هئبع تعقوو دمحم ىلع اهننع تءقوف ىنغت :ةيراحهدنعو

 كيلع مالا ل: هارحاو + كلا لومرلا نم ئوخ
 كيردل نيدلاىلع ىنخيا ط-#_دللاب وه نم ىلا ىريسشاو
 كيدي نيب حاز#ملا ناف م * ويلا ساجملا يف حازملا ىلقاو

 لاق امني لوسرلا مداخلاو انامز انكم افقاو اهسار ىلع ناك مداخ ىلا تراشاو هفرعا ام تلاقف

 ناك نه ضعل دج لاق نوره نإ نلوم ىنادح لاق هظدحعح ) ىنادح ( ةيمأ نب د. رعشلاو

 كت ا و ومو رب ب و د ور ص سس حجو اج ومحمود دوت ٠ + ديو يمص 7 عموما م د وهب



 هملاءاع تيعيدو

 هءدشن اف هدشنا داب ٍ

 4 سل

 لعفت مل ناو ر كشلا ن>وا * ىل هاساال كنم دعو بر

 ريخآلا تدااددرب لع وهتيخل 7 هعوهد ترج يت> ةهات ءلا وأ اكف لاق ةعبرالا تاي .الا رك

 توقعي  ىندخ لاق يم ( ينرب>أ)بابلا ىلا جرخ تح بيو هددرب وهو جرخف ماقو بحيتأيو اهنم

 اطلاق ا قوم هن ما د 0 ناك لاق يد 1 ىلع ىنثدح لاق ةراقرق لد را نا

 ةيريسملاعاسأ له هوعداذا هناوخأ هرم هرشاعيو اهوعدي ناكف مصتعملا لاخ يراوج ضعبل تناك عادخا

 ليقةءاوذا ضعب هأعدف بهأتلاو جورألا اعيمح ىانلا نمو وزذلل بهأتلاو .جورألا م مك دأ ا

 داكف 5 زاد نه هسار علطي أ 0 ردقإ اع اهظع لم طملا ءاح أودع 3 اماف مودب مح ورح

 هنأقل ىلع رده ملو هاعد يذلا هّشدص ىلا سكش امغ توع نأ دمج

 لوسلاتر> ذا نيفلالا ند * نينا عطشاو رطقلا ىداع

 اهو كلا تكور نأ لع

 تكا أد يف مدفن قولا ناكو

 نر ىلا لد
 ىفع باغف نوفر د درا و

 اضنأ كلذ ُق 9

 .رطولا هب ىف نسا

 ةيدعم يال وم لعام

 امهم ريعب ىد 5 ع

 نإ

*« 

*« 

# 

23# 

 ل

3# 

 د

 لو ةيدوأ ضرالا هجوو
 < ١ للدامزعم قاتشملاو
 لبخرلا دفا دقو ها

 *  لوسرلا لدفام هللاف

 رطملاو مهلا هنع قاع

 دعس دان ل

 رج ككفلا لك تلاتساو

 اههمدبام عطشاو هنع هيل ناب لاء 10 كار ناكو دوملا او صل اهارعشاف ةذو عادخ تعرب مْ

 عادخ رك ذبيوطا تارطخ
 ايجار 00 يرن تيد>
 اهار لوسرلا اهءاح اذاو

 نان تي لو درلا كل
 ْ اذيأ اهف لاقو

 قاومت ناديملاةيحايل ا '
 دساح لوق هناكس ىلعفاخأ
 قطاون نيعو راكبا كفئاسر
 يوه يف لوقلايدولا لها نبراَقب
 ةنتفو انوي ايندلا اخأ ندزي

3 

 ا مف هسفنل ىم امو د 1 ىلع نبد# لاق ةلس امو ةساكم الا ١

 لواط | تاسرادال قوش -

 لييس 0 اباهأ يدأد 2

3 

 لوسرلا نيع ناكم

 ىلوقو ٍلوشب ام هن 00

 قديس اك نأ ان مهي هني

2 

3 

32 

 ديلاو نوفا مهلا ريشنلا

 ىدصلا ماهل يوح يشل رب أ

 5 دس نوفورعم نمد 0

 كاستخت 0 تا | لا كلا اق نفذشيو

200027272702952 
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 وهاعا طاغاذه رفمج وأ لاق( 9 ةمذولا تى ارمل(١) باصَتلا ضف امضشال اهماو نهللاو امأ هس

 نا ثُثعل لاق هيب 00 ىدفسلان هناا مكح نبد# نب هللا كاع ىنادحو دبزوبألاقةبرتلا ماذول

 ْن «مالغ لاز ال هللاو لاَقؤ مالا سلا لع 1 يأن ىلع ل ةلد هالو ةغئاع َك ناعم صاعلا

 .ضش  امطقالا تش نك هللا هل رآلا توك كد هلو مارا هللا ءافأ امم لاق ثءرت ةعاين ناماغ

 :ةباور لا اذ انكم ةيربلا ماذول باصقلا

 ىلحام كر 0 نإ ند ن :رظل 0 0

 نها لدوركلا ضرع الاس امن تلم 15

 ىلحا نادر لح نيرا * ىذلا ىنديالمايالا يراو

 نيس نطهيفو يروينط لمر ةشيشح ىلا نبال ءانغلاو هربا يرش نجلا سال روم

 ١ يعاشولا هللا دنع يبا نع نئطسولاب لسة قا رر< نبا

 1-5 امهر لوب نم 4بف يعل امو ةيمان لع هيخا رامخاو ةيما نق ل راخأ 0

 وه لاَقف هب 3 نان ؛أ 4 4 رمأ نبا نولوش نانلا نادل تاق هش نع هظد>

 ل 0 طاطا نسح 0 هباذب ناد بت 1 ل محا ا ّك اناك هعاطقنا ناآلا ما تي ند ىلع ا

 ا ةما ناكو

 ينادح هظحيح لاق هعوحرو 1 ايف | يجمد تاءؤد ع أ هلماز 2 كلر ن“ هناكمو هاضفو هبدال

 ١ ناكو ريدم تدكلااع مح هي لاناكو لاقل تو نرخ قد رملا تك شا 1 نب

 لاق ةيما 0 2 ف حا نع ةشدشح وبأ يف 0 1 اضرا ةاظدع> يندحو ةشيشح وبا كلذب

 00 لا لخدف ىدملا نب مهارب ١ يدب نيب اسلاح تنك :لاق نما :نب دمم ىمع ينبح

 ههجول هيلع لبقأو هب رسو 00 | هعفرذ دهزلا ىف الإ رعشلا لوق كرو فودلا ساو 5

 ةننمأ نا فرعي كنلاوم نمو كتحاب يف يف ريس ىنغاب ريمالا 8 أ ةهات انلاون هللاقف هثيدحو

 نا مالا رق هلا لاق 3 " مهارب | كرديضف لاق 0 ا دعا أردشا هل تداعن 1 رعشلا لوي

 تان 0 ند انأدل ت تاقو تا>>و تروشتف كتيدف وه كيا لاق ىلا تفتلاف كنم اساحم

 هاذ كتيدفىل لاقف بانشلا ثيمن»اك ةثالثلاو نيتيلاو تينلان ثنعأ باش انا اعاف رمشلا امآو كءادف

 يذلا ىدلل يف لئقو رمشلا ن * رصصق امو هنواعو هررغ وهق ةق.لق امو هناباو رعشلا نامز 0

 55 مهارب ال لاق مث مهب تمل حف يبا 0و يح يا ينطششي كاز اما حاماو غابأ هي ةيلآ ى

 يناحب مهاربا ىل لاقف رعشلا نم رضحام يداشناب ه ماب نإ هللا هه ١ ممالا عار نا 0

 سشوماق ها شر لاو ىلا كر ةمذولاو (؟) بصقلايف عفاثاو سازلا باصقاو (1)



 (؟5)

 أ الو للا اوقتاف ةدفإ] نيدص سس اونوكت نا تنحف لاش همدكل مل هماعن ءيش نع لئاس انل اس

 نييذلا نم ةرار زنب وره لاقف تائببلا مهءاحام دعب نم اوفلتحاو اوقرفت نيذلاك اونوكت

 ام مكيلا انوصخحشا نب كلارا 0 ف 1 لاقف مهسبحب ةيواعم ىم ًانهّللا يده

 ةفاعلاهللا لاستك نيموللعم, انك نا وهللا رفغت_16 نيملاظ انك ناو انراوج ايننح افراوكار اولاد

 بتك او كرمدم يلا عحرتف كل وذ! 0 ناذ ال اما كمت ئرأال ينا ةيواءم هل لاقف

 الف هلنذاف هيلا ب 0 لا د * نأ ىسك لاق تاعف كنذاب نينم'وملا ريع ىلا

 [مانورال ندد موقلا ماقأو | ءهجرخ ف ةرارز ن 1 ورشا هك ص وخشلا ديز دار أ

 ديس ماركا لعق 5 لع عمجأ تح اهب اوناكف صم ىلا ةيواعو 00 مث هنوهركي

 ةفوكلا :لها .نأ يرهزلا. نع يصاقولا ينثدح ئئادملا لاق دبز وبا لاق اومدقف مهلا اوك
 هيلع أوققحي 1 لعفف هيو 3 ا عمجاف هيلا هلا مط لاق اديعس نوكش نامع لع" ا ان

 اخ اعرلا ناع كاف هباع نورذ لا 3 نمي ندك ناس داوسلا هلوق الا ايش

 0 الا هلع ىرأ الو ةمرح دحأل اهب كهتني واةدحاو ةلك .آلإ هلع ودك مو هرارقا نولأسب
 ىلع مههدش وعم ناش رفلاو د.عس عجرف ذ كرسص ىلا اوفرصناف كلغ نحال لحالام هيلع اوتش

 انلماعةلا ان وكشف انتنرلخ انيانانإ ةفوكلا لهاذ لاتف دحسملا ةيحر لخد يتح يسودسبلا مثلا نإ

 اذا | قدر 5 ؟سااتأو هل ناس ةاودلا نأ معزي وهو انيلا هدرف انع هلا قا

 ببو ةيلع هللا ل ها امف ر 5 ةيطخ تطش رب 1 ءاحو يذرال اولاقف م ميضر

 للانأ ار نو 000 هيلع ضر هنع هللا ئقاز نانع رو انف هللا ىذا م 1

 مطخلا نار نب تبا جرخأت قاطنا دايز نب ليمكل لاق مثةع راب حيصيلف أ 1 نعو لج

 ا لاقدح ا 0 ) هنع هللا ئذر قرعشالا يس وا ةفوكلا 3 لمعتساو هحر ا

 انألاق مهج ىنثدح لاق نمحرلا دنع نا نصح 5 نس وأ اندح لاق نافع انمدخ لاق

 لهأماقق مهحاص | وملسيلف رصملك لهأ مةيلفلاق كيراقأ تلمغتسا كن انامل اولاق سال دهام
 طمع اكو هيو ربل انف ل يرمشالا 500 انآ انيلع لمعتساو ادع اعلرعأ ولاقف ةف وكلا

 ها ىلا ديعس هطش نيتناه نيتام ناك ةفوكلاب ءاسنلا ءاطع نأ اينم روما 3 لكأ هضغبأ دق ||[

 صاقو يأن دعس لع نانو ادع مدن ةفوكلا لهأ نم ةايمأ تلاقف ةبام ||

 تالاغ لوأ ناك ادبعس تياو [ريمأ ناك قدس انآ بق

 كزانلا تافه 0 * قىتتيو ءاسنلا فارشأ ططح

 وب | ايدج كاف: نمي نإ يحي انثدح الاق ىربطلا ريرج نبدمو سايعلان, ىلعنب سابعا (يندح)

 0-0 ا اسادحت لاق دو ادد انك لح لاق هن شن. رمع انثدح لاق زيزعءاا ددعنب دخأ فرك دوادا]

 أ ىلا ايادهب صاعلا نب دعس ينثعب لاق نيدنخان ثرحلا ن ءثدخح لئاوانأ تءدس لاق ةيصن: ؤرمع

 ظ ءايشالا كيلا هب تعب امن 0 يحال ل ملينا هي هلا لكاو م هند لع لاف ينلعاو ةئيدملا

 هيلع هللا ىلص دل تار ةشأ ومار اهكام دشأالاة 2 هل رح ادع تدنأف لاق نامل نازخيف

1 
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 لبالا زاجعا ىلع اهلفاحج عضتف اهبل ليحلا بنو مهداو أو ميلان ل |. يتلا لبالا اياو را

 مالزاب حد و ىلع ضيش الو # احس هب ترم ناريطلا ل

 - و ىدوم 1 هلصو ةديصقلا هدم هنع هللا يذكر ئجوما أ ةئطخلا | حدم 1 ىئادملا لاقو

 تكف و ا هنع هللا يكدر تاطخلا كَ 0 كلذ خابف ةادعلا 3 تاكو دار 2 نم بع 1

 لالا ةعدتنا هسش ىنعي هنأ ةيوأرلا 0 هف دازو لاق 5 3 كف ىئىد ص هل تنوسأ ىلا

 مالاس ندم 0 لاق ةزاحا ةقياخ د يضاقلا (قر هلصوق | مةلحع 05 و 0 يبأ نءا

 املع وهو ةدرب يبأ ن؛ لال ىع ةرمدبلا ةيوارلا دامح م لاق سنوي 3 دعوا را 6

 ع 000 هل لاَقف يس 8 نأ 9 ةكطخلا لو هدشنأف هيلا داعق دامحاب اه ىنقرطاام هل لاف

 نوديرب نمالا اهلع اولوبالنا اوفلاحمو ع صاعلا نب كددعس اهاهأ جرخا نا دعا ةفوكلا ىسوم

 ىنئادملاان:دح لاق ةيش نإ ر# ينثدح لاو يرهودلا زيزعلا دنع نب دما كلذ ىقسسلاب (ينربذا)

 2 رقلا نوه ةفوكلا لها هوجو سس موق ناك لاق قاسم 0 لفوب نب كلملا دنع نءعاف:<* يبا نع

 ْظ اهس جود ار لاس لاذ لم اولهسلا و اوركاذتف مول عاملا 58 كَ معرس ىلا نوفل 3

 لهسلاوالال جلا امش ا تاقو تاّقساب لحنو ةدرطم راهئا هيفاريعشو و 0 المح نه ري

 لا لامك هم لضفأ احل ناو ريمالل اما مأ تددو مقدص 0 .>نب نمح لا دنع هللاقف | مام تملي

 لاق ناكل هل 0 نأ ءاشنل ول هللاو كلذ كرضام لاَ اناومأ 4 ملا ب رس الو لذفا رمد ان

 اع ندا 00 ناجح الا ا هللأو كلهرس لاَ هيلع 00 كلذ 0 0 2 تن 0

 نبدمم نع دهان. ىلع ىندك ىف ءادملا لاق طقس قح شيح نب 0 00 م انكفو

 دعس لاق ذأ اديزوا رك نواكأب مهو صاعلا نب داعش دع عار 1 م ىعشلا نع قحسا

 ىلعزاكو سيح نب نم رلا دنع هل لاقث ا 0 انكش اق شب 0 نام داوسلا

 هقدصتو لطابلا لو, هللا ودعاي هل اولاقو هونرضضف ءارقلا هيلع ب'وث ريمالا قدص ديعس ةطرش

 00 لا والا ىلع اورادق د 1[ ول ارجسا النا ا وج رج يراد نم او رخا هني كاف
 هيلعالو انعيإب اذه ىلعام هللاوف انحامر زكسموانئيف وهو هموقلو هل ناتسب داوسلا نا معز مريمأ
 ىلع اونو ءاهفسلا مهو ءارقلا نوعدي اموق ىلبق نا هنع هللا ىضر نام ىلا ديعس بتكف انملسا

 ةعصمصو ديزو 0 1 نقو ةرارز نب ورمح مم يف 0 قط رش : تحاص

 مآشلا ىلا اوحرخي نا مهم أي هنع هللا يضر نامع مهلا بتكف هللا دبع نب بدنحو ناحوص ابا

 نوفلاخيال مهارا يناف يباتك مهأرقأف تدر | يذلا كتتنلك دقديمس ىلا شكو مهزاغم اوزغإو

 مه« رك اف قثمد ىلا او رخف باتكلا مه دلو ةرلا نيحلو ضو لج نا قئاو هللا هاش نا

 هل لاقف مهبولقكشلا اولخادتف مه ا الف ةعاطلا الا هلها فريال ادلب متهدق م 3 لاو ةبواجم

 ذاق وتكم الو سانا هونس نا اقاثيم مهملع ىف ءاملعلا ىلع ذا دق نعو لج هللا نا رتشالا



 ( «ا/)

ٍْ 
 ب دامح نع ء يمي نب نيسحلا ( ينربخا ) ةئس نيسمحو ةنام ر 0 يبلكلا نبا رك ذ نيرمعملا ١

 زعلادبع نب دمحأ ( ينربخا ) اربش ردع ةنال# دعن ىلإ لوط ناك كت هبأ نع يلكلا نبا نع

 ظ رسل فد ناقث ء 1 يدعلا هللا دنع ن نب دم امدح الاق رامع نب هللا ا

 ':(ينريدلاو) هلام كيش ارلخ د ديم لخد اذا نك يناطلا تيرا وبا كاكلاق لكلا نا ع

 ىلا ة قع نب ديلولا راسا لاق لدم ن رب هللا تنع نر. دم ابدع كاف فول نا مهاربا

 اد تاك نرم نو يطلع ناكف هلا در نام هو «و مالسلا هيلع الع لزتعاو ةقرلا

 | مث راع ءاينلا ىلا هرم عفر هلو> يراصتلاو برعشي دا موب وه انيبف ير راصنلا عم ةعبلا ىلإ

 لاقو هدب . نمنع اكلا ىلا

 لمحو راوخلا ىل-> هب لي * امزاحناك يذلا ءرالا لعح اذإ

 لاو ا ب تدك 0 هدير ريخ شعلا ُُق هل سلف

 دي ز يأ بنج ىلإ ندب نا دو ولا ةيقعنب ديلولا ت رضحام اف خيلبلاىلع كانه ن ةدق تامو

 نإ ا - (ىنريذا) ديل ولا سدح ا هدب نا يصواف ديلولا كعل تام دز اب انا نا لق دقو

 نزف ارتألاو دس لا يعمو ماا يفانكرات 5 ةبقع انثدح الاق ينئادملا يناوبالا ىلع

 ىنذف ا رلا كاعس لذ دق

 س رف ىذربغ ءأ رم رصل نع د عمو رظنم ُق 0

 ثيداحالا لك أ 1 نكنا نكسا:يدبسلا نيا 0

 مادلاف جرطلا عزم دنط راد #* ماع وأ: نيءاعنسرادلا فردت. له

 يمعارلا نم تاد.عب دودخلا عقس #2 ا نكعع امالاطال ونح

 مينا ااعوزالاو ره اعف يور 0 اهالكودودالا اذهو نيماعذم ىوري و نا وم مادلاو جرحا

 ا 00 ةئطحلل نعشلا #* مدي يدلا وهو ماذلا ن م تاديعب يوريو الل طاه دحاو

 ار قالعم لدهر فيقفخ كلاملع انغلاو قارعلا هع هللا ئذرباطأا ل 3 جدو | قارعشالا

 انأ ةئيطخلا يأ سيبح نب دمع لاق ةعتص ًاضيأ عما ننال هن نأ رك ذو قدسا نع ىطسولا
 لوا لاق ىصقلا هدم 4 طخ لا هند ع دقةدعلا نأ هر 4عمةبم ب نا هلأسي ي- وم

 :مادلاف جرا عز كد :طار د ماعوأ نيماع غ نهرادلا فرع له

 1 دعل سس ود 3 0 عجتنم ليالاد داوم لفح>ولوشامفو

 ماح ن مو اد نهو مك نمو #3 هللا نلف 43 صاع ند تومح

 مارصأب ماطسإ طهر لئاو ند ان مهقدر 6 مط تددر امو ْ

 مالس عسل ن 4 | 4 - ءالدد نت ةغلاس 4 هيفو خبل هيف

 »# هرمضا ناحتنلا دردا لكو

 انيافاد> اهاياور تامقدةسم د

 ماعطا كعل ىسو فكرا 2

 ماس هق رْط يي نعل م وقهسأ



 م

 مهعم مهلتاقو مروع ىلع ءارهب لدف مهف ارواح ناكو ناغت هتانق هل مالغ يف اطوشب روك ذملا ءانغلا

 نءىديزيلا سايعلا نب دمت ينربخأو مالس نب دم ينثدح لاق ( ةفياخ ا هرب قرح ) لتقف

 مهب ناكو باغأ ينب دربز ينأ لاوذا ناك لاق ينارعالا ناك نف بح نب دمخ نع هللا ديبع ةمح

 يرو ليا ملأ عفدف همالغب و 0 باغل ينب ءارهم تزغكدلب ا نعزن مالغ هل 0 همايأ 5-1 أ مف

 لاقف مالغلا لّتقو ءارهب تءزوف اوقتلاو اواعفذ مكع» نئافاو, وعلا ةزوع ىلع م كلدأ اوةلطنا لاقو

 يو ها هذه دِسزونأ

 سرف يذريغءارهرصأ نع * ع.تسمورظنميفت نك له

 نييقلاو ناش الق تاتا و ةارالا هش ىلا ئددن

 ا نعرورأانيرم ىلو 32 امتار كابج يا
 سدلادراب نم 0 ولحد مسبح اوقل "نم ةرهق

 نبل مالو * اهلطتف مهدنع ةرئال

 سسك الو رج ماثل ريغ * اوندن مه اذإ مارك دوج

 ةزه 0

 سرخالو م يعريغ ن هما اردت موا |ماظع تمس

 نلفلا ع«مطاجأ نوحي * فقلت يسازخا درق
 سرش لساك ايلا مهج * اقلطنمتج رخامل تفداص

 سقلا ةلعثك اهف عملت * ةفقث. هفك يف لاخم
 سحغنم توملايفراو بالاط * مدي رئان نارح نفك

 سرملاو ولدلل الا ككبا * الف حامرلا كب نراقت اما

 سفنلاب نائسلا زل> كسمأ : ذإك ص ا|تملو ىرصاتدح

 سرق نم رورقملا. ىلصت 9 مه ران نخ تيلصت دقو

 سرعلا نول اكو وكع اريظ * قءر اع نك هع ندا

 سونمو غغلاو نم نوف * هنثح نولنع لياق امج

 ا ىف لاف لبا نم نعد اه راق يدي باذن رب هيلا تلمز ةنديسق نمادنز وبا عرف امل
 نبض مل ردوا لن الوسو وزد وا غاياألا ْ
 "تدلع ع دوو هيل |نسحأ ن نمش تاق اما ىلع لدب ال ةديصقلاو هريذ ِق ماللس نا 0 اذكه

 امف اضيأ هلوقو * ورهع نب رصن ين , غابا الآ * بيبح نب ةياور ىو هلام هيلع

 )١( سس سخ الو ءاقالا يفاحالو* قوت فئيعذلاب انأ اف

 سرمسلا ينماظن مث ىلاع م 5 اج قاد وم قح يفا

 دج ادن د مهو مالس نابلعلو سنخلاكالذ نه سل اذهو هل دلوال يذلا فيعضلا سيرسلا

 ريقح ريسإ سي لك ءافللاو سسملا الو ءافللا يلغ>الو ىورو )01(



 (ه)
 هيبيس

 نطعلاو بلا نيب ناكاذا يتح * هتدامل الايشمم ردك 1
 نقف لالا تحت ردك او ترمب | ةمهاد ءاوطالا للث ىدل قال

 ننسلايفنالوملا ىلا هانت ى> + هدرطت ءاهرو ةميش هب طحت

 نقلا افلا ئرنذك ارسل قوق < ذل :نيدعابلا وس لاح لا
 ' نطش يف ,نيلحعلا مطتح لغبلاك * عرضالو م>ق الف باغ لاببر

 كنموت كاما انين ناءاخ دف هل ارلاقو بلا دو را نع هموق همالف ةليوط ةديصق يو

 كلذ دمب هفصي يلف هفصونع كسمأ مث ينوقل امل ردك أ ىتام مكيقل وأ تيأر ام هنم متأرول لاق هل

 يندج لاق يركسلادعس وبا ىتدح لاق نينحالا ناءاس نب ىلع ( ينربحا ):تاهوح رس

 يدن كلا حاجالا ناك لاق ىلكلا ن ماثه انندج لاق 0 د نادفس نأ ل ن نوره

 رذنلا نب نامعنلاتينأ له ديبز أب هل تلقف يفاعلا دينز بأ تقل لاق سوباق نب ةرامع ن تدل

 هل تاقف ار ا فروا ر اناا دا ىل هفصف تلق لاق هتسلاحو ا دقل هللاو يأ لاق

 كوم ردت اهدوجالاو ةلاوال لاق علا رح كا 0 هذه كتلاقم عمس هنأ كرس ير
 ةق كلا روظ ناكو ةنمارع اذشأ ناك طقادحلا ناراق اهكلم ىف نابع كولد تيأرو يكلم ىف رج

 هيدي نيب انساحوكانهموي تاذ ساحف نامعنلاقأ ل ةف هيلا سنفناكملا كلذ ىم قئاقشلا تدني

 ال 0 3 جاتح يفاف ينطعا ندالا تيبأهللاقف سانلان ملحر ماقفزاب هءاكو ريطلا انس“ در لع ن 131

 يَ ه,حويفام اجي لمجف صقاشم ١ مم ج رختساف ةناث اعد م هيدي نيب دعق تح يندأف هب ا م

 هل لاف 0 ضع - ا 1 و يحا5 هب نع مل مدل هردصو هدب 1 تدّضحخو و القمل عز 6

 راني نع نع فال مقا واه ذجلف ضرر بأ هولا ال ما كا وأ قطعا نعللا تا

 اذه يف يري ينح الئاسمدنورأ اعلا ردع جذي أ قرزألجر ف 4 وقاملاقف هفاخو
 لاق 6 حذف هب نسا ةفصاا هذه ىلع لحرب اعدف ائيعكي ار ىلعأ ن :ىحللا سا 5 هل اذاقف ىذاولا

 تدحرخ ىنافلوالا امآلاعن 2 امو هل رمأ نع نعنعللا تاكا نمو. "انقذ تعش امعيفولاست 3

 هنم ترشال  هتلوأ انتف نبل وأ بارش نم سع هيدي نيبو هباب ءانقب وهو هب ترارت دصت ا

 هرداصو هن ل نيضخال هنم يف ك1 ل ادبع هللا تيرطعأف ىردو يهحو الق ءانالا قارهف يلا راثف

 هاو هّنف نع تح هتلمات هنأ 0 مو اهب هناقاك ذب م هل تناكف رحال انأو هه>و مد ن

 اذكو انك هكض لكبر كنلا ثءب دق مالا نب ةليح نأ ىلا 00 كلاب ل 1 مع ناف هتحمذ

 هنبأ نع دام نع ى نع نيسحلا ) قرح ) مويلا ناك قد 7 رذقا امانأ هتءاطف كلاتغيل

 ىلا لدعف 3 رخل عجر مث ةب ةسغ دسز ولأ باف ةف وكلا ةقه ا ترس مدن دِسز يال ناك لاق ٠

 لاق مث مث هيلع فقوف هلزتم هلوخد لبق هربق : ل

 رجطا كتداع نم ناكام * هرئاز تح ذايرجاهاي ٍ

 ربقلا هئاقل نود لاح نم ه* 'قعمالسلا ريقلا بحاصاب
 اهفىلا تايبالاو هربق ىلع بارمثا بصيو هدنع برسثيف هربق ىلا ءيجي كلذ دعب ناكو فرضنا مث

 ( رضى داع :ياعالا - ك0 ئ
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 الاسرا اقدزر انفقو مث هنا رح نم هلتساف هقيس 0 دحاو لك عزفف ة م..بلا هناو اني دق نأ

 الو طم هودصل رام يش 3 06 10 نم .هنشم يف علاظتي هتجأ ن 4 را 2 لَو

 نملك ةماه اذاو اعرص 1 وأ مده طخ امأك ضيق: هغاسرالو ضيهو هفرطلو طيطغ هم

 رورو طبغمدتكو هلهرةمذبلوةلب ر ةرصقو زادقتي ناحارساحماك ناو رحس نائيعو نسملاك دخو

 جهراف هديب برضف نجاحك بلاخعمملا نااربلا ةنأد كو ل دعو لود دعا ل
 عرساف يلع مث قرخالا راغلاك قدا مو ل وفم ريغ ةلوتصم لواعملاك بابنأ نع جرفاف ريثكو

 رار مه مل نومك اف ن 0 3 ” رءثقاف 0 0 ءاثم هلظ راص ّىح هلحرب هكرو زفحو هيدس

 ضقةضقف ةضف هضقن م ” ةصقوفةراز1ا م ذءذ 5 رازفنم انا خاب الا هائيشاام ءامدلاىف هتسوذوالف

 هريزب 1 5 6 0 ام يالدعف يباض ترصحذف همد ىف 2 لمحو هيلدم

 مر فرفف م- يم من هلصافم تليازت ةضفشن هضفنف اياوح اذ ا الحر جاتحاف اي لو 06 هب 0

 0 هلاهش 00 0 وح رياطتي قربلا ت تال هللاوف ظل مرج حر جف رأز مث ربربف رفز

 تققو نويعلأ تصخشو عامس ل تو اوعالضألا ت ةطاو ل ا[ ردا دك يدبالا تشعر أف

 «ىنرخأ)نيملس 1 و تعرأ دقف كناسلهللا عطق تكسا نامع هل لاَقف نو: ا 0 نون :اغاا

 اق لاق ةيعش ىنتدح لاق يردعلا ىنادح لاق 0 نس لياخلا انوح لاق ىديزلا سايعلا نب دمت

 رث نم حاس هي هقل أملف فحتتااب هقل هنأ لاهو 2 قاع دِسز بأ نا اً ع ب حام رطلل

 3 ن6 نعي ا 3 ) 9 ( كرار م هفصب كلذ دعب 0 هداسف يرخأ ةرص لاقو

 ان لجو ب كل يي نم ”يط نم التعو نأ هب قي نم ينأ ىنثدح لاق

 مرك 1 ةيح ونبأ َِك راف لعل يقاطلا َر - أ.لق رجا هاقسو 2 هل حذف اكل هأ لاه نام مس نا

 000 للا لاف رتاقملا نم الإ تا ةع رك ةمدانمو ثيذح يناتشلا هل لاقف“ نافش وم 1

 ىاطلا مف رو 00 نسا د نمل هللاو يناس لأ 29 ىدب نك لوطا دب طق لدحر ا

 كلذ ّق دِسز وأ لاف هذي

 ءاكملا ةبرمكلا 6م >رفقو * مترذندقنأ ناك رلا اسري

 ءافو ق->و ىقأ نم ل ١ ن دانا اهرامل ىروعلو

 ءاوشو ةمعلو حوبص يف 2 انمحال كوذأ افيض ىللظ

 ءاشا هسريال ناو ردغجلا هب ا 5 امل مل

 1( انسي ) ول عرقا 3 تقحو ميدنلاةمر 2038 1
 ا

 ينا رعالا نبأ نع بديح نب دمش نع هللا ديبع ى# يف د لاق ىديزيلا سايعلا نب دمحخ ( يرنبا (

 1 ةليل جر 0-5 هل موقيال 3 هابأ هسدأبر حاللس هل ناكو رك هل لاش بلك دسز يال ناك لاق

 دسز وبأ كلذ دنع لاف هئم تلفاف دا لاقيو هاتفك دسألا همقلف ةهحالاس هس نأ ليش

 ها ةحبقلا ةاصخل !ةالبالا ةلبالا نزو ىلعءاءوسلا ةءوسلاو ١(

 1 ل1206 1 1 د ع ا هس 2 عج 2و7 وج د عج ل 22727>

١ 077 / 000 
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 لن هدي رش يجف مرر
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 ححعسم نبأ تاك فو يلع ولاب 3 ل اك و لوأالا ف كمعم ن ف يماشطا هقفاوو 2

 لمز عاش او سا |او سماّخاو لوالا يف حر رس نإ الو 3 ص هنأ لاش نط هيف هل داو نع

  هلوأو ًاضيأ حرس نإل هنا قحسا نع ومس لمرلا نأ نسيان و ور نوح يلطسولاب

 ةغئاع 52 هيفو 1 ل ف.يشخ عباسلاو سدادنأا ف كلام هفو د قمر اع ا تذن

 يف قراختو ياشطا نعو اههارطو سنون نع ثالثلا تاياكلا هذه ليقث ينا' نين هيفو.للءر

 مهاربالذأ ن هَ 3 0 لمر فيفخ يناثلاو لوالا يف لوا لمر فريفخ لوالاو عبارلا

 20 , ولا ليش فيقخ 3 نالو 2 !ان ليت 0 يبا لاو لوالا ف

 ةلظنح نب برك دعم كا ردا نةلمرح 02 ىصلاو ةلمر 3 1 رذنملا لديقو داو 0 ةلمرح وه

 ثوغلا نب زرة< نب يه نإ 0 الام نإ ةعمرنب ثرخحانب ة 4معس نب ل نام علا 0

 هيدا لعو انا كا ديبز وبأ ناكو نالبك نب ديزنب بد سلع نإ بدعشا نإ دزنب ددأنب 'ئطنبأ

 نم ةسماخلا ةقيطلاب مالت نب ملا و نيمرع خلا يفهدعف مالسالاو ةيلها اها ه كردأ نمي وهو تام

 نب ةبقع نب ديلولا رابخأ عم هر ايهنأ مك 1 يضم دقو هووذو ىلوادلا رجملا لو نادرا

 ىبملا مال نب .دمم قيدحت لاق ةزاحأ يحلا تالا نب لضفلا ةفلخ وأ ( يريح ) طق
 الاغ ناكو محملا كوله ةصاخو كولملا راوز نم يئاطلا دييز وبأ ناك لاق فارغلا أ

 عارم ناكو 4 يلديو كلذ ىلع هب رقي هنع ىلاعت هللا يضر نافع نب نامع ناكو مهزيسلا

 دع انعم حيسلا عبت اناا لاقو ديرما ىلا ن اع تفتلاةلاق اهراعشأو بر ءلا ننام و نك ا

 اهف لوقي ىلا هن ديصق هدشن 1 1 قلبا تينا دقف كل وق

 ملو قرش ملا دازقلا نا ه1 اوطخش أ نيثكا اتعرت كام
 كحال ىلإ لاو تزخلاك 2 رك نب وتقل هللاب هع : ىلاعتدللا يخر نامع لايقل تل

 ددحب هركذ حرببال ادهش.م هنم تدهشو ارظنمدنم تيار ار كلو نينمؤملاريمأي هاك لاق 0 0

 تجر خلاق كلذ ناك ىن اوهنعّنبا يضرتنامعهللاقف مولمريغ نيم ؤااريمااي اناروذعمو يلق قددريو
 1 ا يمر ةنسح ةراشو ةئيهيوذ بر لا لئابقءانبا نم فارشا ةبايصيف

 هاوفالا تيدصع اذا وح طقلا ة 0 يف ريسلا انن ٍطو رخاقم اعلا كلم ل 2 0 و

 روما تاماو بدع دو يضل تاذودار كل ءاوويطأ تك دأو ماما تلاع ودان 17

 دق داو اذاويداؤلا اذنه جود يق انب اوزروغ بكرلا اهبأ لئاق لاق: هرحح ىف هرواجودركو ىذا

 تالبتك تاحود لودأب انلاحر انططقب ةنيم هرايطاو ةينغم هراجتت للعلا متاد لغدلا ريثك ال ادب
 ليلا ىدقا رمد ذا هتاطاممو انموب رح فحصنا اناف درارلا ءاملا اهانعساو' دازلا تالضف نم انيداف

 اكو هيلي ىذلا سرفلا هلعف لعف مثلايق م ديم م ” لاحنا ثلامهللا وذهب دس ضرالا صو هينذأ

 ا اخق هلأ أقع ضحدانو هلاكشن رفات نةلاغبلا تارقوشت و ولالا و ليخلا 0 اد
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 ير ءانرحامس> ىلع #* لش اري نم 0 هب انالك

 رضضن و يهر ا داع هلهأ حاض الهم اندرو ام اذا

 قحسا نب داح 0 ميكو فلخن دع( ريحا )نع نع نططاولاب لكر 0 ال ءانغلا

 هل تلاقف موي تاذ ةررع ىلع لخد 0 ك نأ ديزي نب يسعو ةناوع نع ةدينع ا هلا

 هلع 3 كيم 8 نبلأ ضوخالا تءار ينال تلاق ملو لاق سولحلا يف كل ندا 0 انل عا

 لوقي ني> كنم رعشال 3 ءاسنللا ادخ ا

 100 ل | * اهمرصال اهف ياللا اهأاي

 1 امحيف الو لاسٍباقلا ال“ * اهيتيشواذااعاطم تساف مرا

 هلوق تققرتسا يناو

 روزي ل ا ا اذا * يوطا اذزكلو راو كانو

 هلوق ىنححأو
 اعين ىلناك اهنعتاقلا اح ولو #* همرنأ ترصدق اط يند نم ؟
 ايم اهناساالا 07 يش ا *- تقم نان لاب 5

 اني اهلوقو

 ادنفو نانشلا وذ هيف مال ناو * ىهتشتو ذات ام الا شيعلا امو
 لوقت ني> تييحتسا امأ للادنلا ا تلق لوف ند تقم يذلا اق داحأ هللاو دق ريثك لاقف

 مس! نكحضإ اش يدل * امفىع دق ةريغ ينم نرذاحي

 ل ريثك لاقف

 برهن م بعصم يناو نا * ةركب كنا هللا تبو تددو

 برجح اوىدمعت ءابر> امسح ىلع * له انرب نش سع هب انالك

 ةنلطن نم الاو ناكر وع 1 دب لفعم ريتك لاح يدا نوكت

 بيطاو اذه.نم. عا وهام يملا نمو ليوطلا ءاقثلا يب تدرآ َدقل كحو يل ت
0 0 2 

 سرفىذريغءارعرصأ نع * عمتسمورظنميف تنكدق

 نتدخل منعرالو :* :اهلطتق: ىهدتتع .ةرعال

 سمغتمتوملايفرثو بالط # مدي زاففار بك

 سرملاو وادال الا كيكبأ * الف حامرلا كب شراقت امإ
 .ضرءااروزك افوكعاريط * قمر اع ا بذي

 0 غلاو ند قنا انن ه.د>عمم ن ندع اصل ل. او امي

 قىرخج يف ةيانس ١ لوألا لش فيقخ يناث هاو لوقا روح ا ءاذ ءااو يئاطلا دز ينال ر كلا

 نباوديعلرمصتب لا امهالك ليقت 5 - لوالا ة هدل ١رالايف نأ ةنا نإ ورم 0 قحسا نع رم لا
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 ضد ءارلا تحد و>نهفو * ةبايص كاذ دنع يعومد تضافف

 ضيفي ءادرا ف ىضمدو انك. اورج كاوقلا نو <
 لاذ دح ند رح لقت 2 هيفو رصتنلا ى رجم يف قاطم ليقت 0 زر< نبال ءانغلا

 ؤ لاكو رورسلا ماكي ةعاجا تلاقف 8 اي كلذ لق ني انرَش نعقو ربط ةعامج 3 دقلف

 ائاءح نسوقللا مسأو بولقلا ةاي> اي كمرح نم باخو كنم هظحب 00 نم دعس دّقل ساحملا

 هل نحالاو ينغف اننغ كء ادفا

 فم

 تس وص

 3 اب نيلذاعب تك لع موا كنا دعها

 أموقلا تفاهف هينبع ناك ات تارقف ملل نه ترد الوط هب هش نال د ام ىآ توصلا دهر

 رو 0-0 اهدشان ىلا راعشالا هده يفو هيلع ةقفش هنع ميدقرأ انأو ىتيأر دقلف هنواشإ هيلع

 اعف ناغأ صوحالاو بيداو

 : تس :

 رحتلاو ماقملا نيب نيشعي # اهنوسنو ةليل امترصصبا 2#

 ردق ىلع اليل انيق || ىح 0 0 الو ا يي نأ أ

 رمل فك يم نيفع د“ نلت ااا
 حرس نبال هي هق نادر و شدحو ياشبلان ع يلع ولا لمر حرس 201 ا ردهعل عقلا

 هده نهو بتاكلا ا ا لتقو ا 0 دقاق ىلوم كيعتس يبألو رب 3 لوا لي فيفخ

 اطوأ وهو ًاضيأ ةديصقلا !

0 

 ريسلا م جولسملا ليك يعو * انطق تريم اذار

 ىرصل قناص: 1 تفرع يح 32 تزرب ذا راح يفرط لازام

 اممو يلطس ولا ير#<# 8 رتولا قالاطاب لوالا ليقثلا فيش نه كك 0_5 ني هائغ

- 

 رمت يففاوطلان دسفنل * ايد اظ قربا تلا

 رفح يف تح أيدي زغام #* او رعبل هل ىدصت تااق

 قد هك طيسأ مل يبأف هب زوغ دق اطتلاق

 انمو اديج انْطسابعلا نب هللا دبعل ةيق نا ليقو نتنخ نع رم ا لوا لق فيفذ سنوي هانغ

 باتكلا ْق 1 ذ ضمي ملام
 «٠

 سس وص
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 7-00 بررغلا فات يف رحطاف # ةبرغو ىلع 0 يعمجلال ء

 عولض هيلع تلمتشا اذا امفد * هبل عيطتس, كتيدف اذ نم

 لاق انس ىسش كتدف كر كمهف نم لهجام هللاو دكب الو لكلا نم هللاو تنأيسفنب تاقف

 هدر ب رعض مْ نتكر ىلصف ماقف عف دم كب رع ا لهو تاقف نا نحف ضقا كتاهمأ م يناهما

 تدوهشاذا قسحاب لاق مث هلوسرو هدنع ادمح 01 رو هللا الا هلاال نأ دوش لاقو ةرحشلا ىلع

 تلهصف فبل باودلا تسحأ انوند املف نوفوشتم موقلاو انيضم مث اذهب يدهشاف “ىلا كاذب
 : هنط مهنغإ ضيرغلا اذاو ةلغبلا تححشو

 ناصح ل.هص فرش ىلع تءمس #* ةريغم لازم يي لل نم

 كري الو هللا كءوسبال يحي ا كك اهات تحرج دق هف نأ تذثط ىح حرس نإ يكف

 يملا اذهو ينغي نأ دحال يغبنيام هللاو هتوص اجمشو هلانغ نسحب ثنخملا اذه يفاكبا لاق أو
 1 مهانغف ضير غلا عقدأ ةيمنه راس املف تو حارتساف لزأ مْ

 أعيقتلا ت0 ىلصملاب د١ يئاون ت0 ىليلخ اب ١

 ءانغلا اذه نم دا حسا هكر ناا كليو حرس نإ لاقف لاخلا كلت يف يود هنودلو لاق

 حيرس نبا هجو نولبقب اولعجو مهفاطعأ نويحسي يواشن اولقأف انيلا اورظنو لاق طق رعغلاو
 ا

 مقيقشو سفنلا حاب أوا !اقو مارش يف اوذخأو فرحي قطنال صيرخ ||او نال مهدنع م 0

 :هر>> ىف دوعلا 0 هذ>أمل | انا رضم هلم جرخأف هب ةيمح ىلا هدب ب رض 1 0 امطعا

 موقلاحبس دقلف برض مث يه الا ةرهوج اهم :أ ىلا ت تاق ةدحنالو هدب ن 1 ادب تيآر اف

 ه جرخ لاو ا ناكف كسل كيىل لاق لكف ينغ مث اعيمح

 سس وص

 اذدع رفا هل ع قدسي كل“ +
 1# ا اجا هك هللقط ١ نم كتبا

 نو ادب ادب اهعفرت # ذب قوف ل 5 صو

 ىنغ مث هدي, ىلع هدب عقت انيآ قيت فن انتيأر دقلف كاذ لعفن لاق لكف
 ٠9 وص

 مصاع مال لاحأ عبر * متارصلابكق وش جاهام
 مداقتلا ىلع بحلاجاه # هد_مع مداقت عبر

 معاونلا عمنومجانلاب * ايشلاو معاوللاا هيف

 داخل ار ةكمع ند ىلا 2 جاو لك نم

 ”كتملوص يدع
 نصنع تينا با رغحاصو م اصعلات ةشناو ىحا يناغم ىناحش
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 ا - سا دي 0

 (16 00 ١
 ميس ا لل

 البو 4ةد عدو 8 امدوم د ةلل 2 ءايرتلا 0

 العب مان أ نين نقلا يذ سدتلا يي وس# ةيردح 1 ثيسح امو

 أ لاف موهيعل و لاجرلا بسن ا هب 2 لو ىف > دق كلذ 0 نع مح كلو سانلا لوقا 5 ْ

 أ كرش اهب سف أسما ركذتأ كاذنه بيعأ اذه تاقف تدرأام ىنمع كدلعامو اًذهو تايد
 تدمف نكسو لذو قرطأف لاق هرخآ يف سيتا الع لمحتو كرعش لوأ يف ثيغلا اهل رزغتستو

 “| انم مويلا | 8 6 00 هنراحج 00 ٠) ثا ا اولاقف مه داعل هربيح ن 3 5 "َظ ممهلعاف يناحصا يلأ ا

 أ كريو ديدشلا لالخالا اذه لخي الثل هتحصن كلو ليدي هتلللاو ىنرتي مل هنا مط تلقف لاق

 ا ىره و1 ازيزعلا كب دما ) ينريخأ / مها بيحلاو ر 1 نءطلا ّق 2 يذلا 8 اذه

 : نع عماج نبا ىندح لاق ىل دوما قحسأ ىنادح لاق ةيش 2 1 000 .الاق ساو نا ليعمسأو ش

 || ينانكلا ةمقلع نب عفان ك٠ ىلع ناك لاق جرس نادوع لمح ناكو هكر ن ليس نع قد
 | اوثعو 0 نطل يلا 8 نك 3 و جرش نام هلل ف يدانو ذينلاو نينغملاو ءان هلا يف ددشف .

 ً 5م حرس نا انعم ناك هلاو اق اوب رطو اوبرش املف ىنئاطلا بارمشلا نم ةيوارب مهاباف مهل لوسرب

 ناكع هر هتاف هيلأ ضم اواهكراف ةلغبلا كلت كنود 0 ىل لاقف م 4 ىلع وه تاقف انورس

 : كَ تاقف هيف هتالباو ءانغلا ْق كاطعإ- د عما ذب ل ا و كابو 1 لاَقف هانا مهلطو ماو

 نؤدر اودوعلا ترتسو ب ا كنأ 2 كال هوو ءئاأانأ هل تاق دوعلاب ل فكَف هللاوال لاق مهدرتفا
 يَ

 ال تلقف ريمالا اذه ةكرب نبااي يل لاقف ل أ دقةمةاعنإ مفاني انآ اذا قير طلا 2 املف

 ١  0حرس نا فرعي مو ىنفرع هانيذاح املف لعفف 0 الو ضماو ةلغلا نانع كسرا تكيلع |

 . م ةمقلع مست ةمح رس نبا اذه نوكي نأ ي خذ نمو تاقف كفاماد|ده نم هكر نبااي ٍِك لاف 0 1

 جنت ناق ٠ ثليخ جاجا ت تلفأ : دقف #* املاسم نابأأي اهن 5

 عفرف الحرم يننؤ هل تلقفا جرتسن ةرجش ىلا انلزن موقلا نم ًابيؤق انك املف انيضمو ىضم منا |
 | ينغف هعم قطقةرجشلا نأ لخف هلا ْ

 / بسور

 داضالاب ني 7 قيذلا معد # امءدسب ةكما نام ءاوثلا تل
 داب اقلب كو. . فالح اهتم < ارك كروت ذأ كلت 1 أ
 داوم دم كلذ لق مأ * ايداغ ةيحالا نءظ ذا تنأ له

 ولا ير يف قاطم ل نينان ةشئاع نبال هيف ءاثغلا نا هدرحم يف قحسا را يحرعءال رعشلا 8 :

 ا ةمسنلا 0 ةمحلاقلف يذلاو 5 لهس لاق حيرس نبال نحلالا نأ هنع هنأ دام يبو '

 يندز تلق مث عفان هسغ نم رورغملا ةمقاع نب عفان تكف كدعسال كاس
 توصناكف ةردحشلا ىلع هب عقوف ةرحشلا نم ادوع لوانسو ينذف كب مول قلع موقلا ناك ناو

 ينغيذلاتوصلاو لاق يلفدلا نايضق ا 7 ناديعلا ىلع ناضلا نوط قدح نم ءاصجادر حلا

 تنسي



 ىلانأال كلدو دعب كمرصب :* ينيس ناو تلم يلصت ناف

 : لاصولا ىلا درب ك ضردآ ١ ام ع 0

 يشل لاراكاو دوال ادع كاف 5 تاق الأ ثا تريك ولوب تلال الخ تنك ول هللا امأ

 لعل كلو ينقذ انيلع نإ لقو #َ بكرا ل تا ا

 | ناان تناو هل 1 رقاب ا ىلا رظأ اكل ةعأ فصلا كلك وو: صوحالا سكناف لاق

 كلود نع قربخاف ءادوسلا |[

 يدعنأم مي اذ نم يك #١ ا تدييحام دعدب مه

 ظ ولا اذه نمو ةلقنملا لثممط هب د ىو لاك قوقلا توعا تيصلا اقف كور كيلا نم كمعأ

 امنا دق هل لاقف رمع هيلع لبقأ ريثك ظلكعأ املف بئاس لاق نيقايلا نود تاور ريب زلا درفني

 لوقت ثيح يد 1 كرو كفن كرم ع نع ىنربخأ بوبذما» عمساف كل

 0 ءالّلا ىف ىعر نيريعا #* ا نك نعاب انثمل الأ

 0 ءابرح اهتسح ىلع * "لف ارب نك رعد 567

 ترو يمر ' كفن *اث ائيلع * هلهأ حاص الم اندروام اذا

 2 مْ تع ضم أَو نا * ةر دك كلي هلل تدبو تددو

 تطل نإ اعالو 5 وهالف * انءيضيف ىنغيذ ىريس 00

 ظ نك + رت ىف متلو درطلاو ل يراطاو ىلا كتنلو اط :تيع لاقو

 >0 ةدسح ع لعحف لاق ق أ ةدوه نم ريت لقاع ةاداعم لئاقلا لوق كنماه اع دقل كسفناو

 ١ كفادهاوهنعك زحورشال كضرءعتو كرب كرا اهسانااب ىلالاقف صوحالا هءاع لقأ 5 304

 ا

0 
| 

 2 هقعان حاص عطق ملام اذا موُْسو # فانت كيف نذك دقو ناقوا

 هقراتم تناىذلا رك هاك الو هن ءاركك انمار انتءعأو

 هقذاو م نحف باذانل نديلو م لك ائمدولا وفض تكردأف

 ١ هقلاوخ ميدالا ناب تعدص 5 دن تعديصق + املس ان فلأو

 أ لقأمل رئاطلا ق مخ م قفحف لاق كس ىلع هب ترام ىلع دازام كرحاه كيلع لفتحا ول هللاو

 : | لوش ثيح كيف هماع يدنع تاغ هق رعم يع دقق بايذلا بزاي ىلع ليقأ لامَو تصنلا هيلع

 ملاع ةيمحاحلا ريعض ىف ان *# ينأأ ةدادولا ىلا امو ثددو

 مئاوالا ىنءات ملارشناك ناو * هتملعو يترس اريخ ناك ناف

 ا 1 رظضا ب رطضاف اهدنعام فرع يعول هروص فرىعاو كم. مدح ف علطاو كنت امان ظنا

 امأ 3 تاقف موف قا و يل لاق ا 1 أملف 56 تيساحاو 00 موقلا ماقو روةصعلا

 كلوق ف كل 00 الو كرردع ف كياع نأ تيه دقو مو كموب 1 دقل 8 ثاسفن ف

 القح انباردق نعاب مل لقحب * ااهأ امهل دل ل نيتئءد ىّتد



 كدر

 نع نع الس يب سر لاو 1207 ناهعا -- نع دا نعى نب نيسملا ينربخأو

 زيزعلا ديعنب ا يقرا ىبسملاو يريبزلاو صفح نب ناع نع 0 ء ْنافه ينأ

 متأ هريخو راكب نب را طظفللا زكأو مماياور تعججو هيلع اقوقوم ةم رم انَدَح لاق

 ا ماقأف اه نحل 0 ةآرما ل م اههدق 1 او« زف ةئدملا مدق ةعسر 1 00 نأ

 هلوك كلذف

 امرتلا ليش دقو نصا * فاون تالع دق
 هنا ريثك ةيوار بئاسزع هريخ يف ريبزلا لاق ارمتعاو صوحالا هعم جرن كم ىلا جرخ مث لاق

 ًاعيح' اجر امهحاور دنع جرتلا امهنقحل يح اهولتا تحرش قايلتسا ءاحو ريا سال
 انني املف ةنيصنلا اسم جرتتو انج رو امهمرك واعظ ذو بصل[ ميسر نادوانرو
 ىل ناقفابماح نم ةنح ىةناابل ري دن انيدق طه لفك نيتك لوس ىلا اس ا

 2 لإ كا 5 نم 1 رك دنشاو قا وه بيدالا لاف ىل هعداف بهذأ ةعبر 0 أ

 0 اف ك رك ذأ اناو ك0: قل رب اما كد د1 لافو .ىل_نيوف هين ىل هعذلاو لوقأ كسها

 ةلاسرلا هذ__ه لثع ىلا نع كععدريا٠ ةفرهملازن ٠ كدنع ناك امأ لاقو هرظن ىلا 000

 ه0 " ذ نبااي هللاو كنا ىل لاقف كرتس كن نأ الا نا يبأف كياعترتس يف ينكلو هللاو ىلإ

 ا 0 تاقف ى + رق اناق اك 0 نا ةءسر فأ ن م يلكش ن 1

 اىعاش ت تم 5 نه لقولاق م 3 1 0 مك تل ا لوناو لاو عما رق 5 مع قرف 1

 تدحرف مويأ |ىنم م ا 0 ندو 20 ىلاولا ةق كم ١ مكس اناكاذا انعدام 5ك رشا انأف

 | ا ايحاد كو كتاذعد5 20 ياو لاق باصأ كل لاقام تاق كءا روأ» لاف 0 ىلإ

 يثرقلل عسوأأم هللا وذ شدك لإ > ىلع الا دحوو ةءضيف هياع ائاذدؤ هلا يم اوضه ّ نطيل

 اهعدب مث اهب بيشتف ةاراا تعنت تنا هللاةف رم ىلعل.قأ ءارعشلارك ذيف اوضافاوايام اوثدحم اماف

 را

 كلوق نع اذهاي ينريذا كاسفنب بدشو

 رفخ يف تخااي 0 3 * ائفرعل هل ىذ_كت تلاق

 ىو قديس تر اهيس |مث #* يناذ هز.غ دقاط تلاق

 06 ىف فاوطلا ندفنا * اهقمسا ةيرم اًهوقو

 اطل رطا تموت اعارخبلا تاكو كامارو كد د 1 ملأ كلدأ رهان تدعو اهلا

 صوحالا ىلا راشاو اذه لاق 3 عانتمالا و لخلل و ءاوتلالاو ءابالاو

 رود ثيح تردام م تاس هي ارا كاك 2

 روزيس ناشإل رك ملاذا «يوبلاذن نكلاوار 000

 ريقةفل اهتورع» لأ يفا و 3 رذعح . اهقورد» 0 دق

 كلوق ن ع 00 كال

 260 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 0 ا ل
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 داحتا عالط ةمظفم عارق * ةلضعم لاح ةعرمم لالح
 . ىداعلاملاظلا لطخو نرقلانيز * اوءاعدقريخلا لاص> لكعامج
 ظ داوعاوتاحم ا نهر انوي 8 يف لكف دمبال ةرارز نأ

 صهاطنب هللا دمع نب هلأ ديبعلاق رمهنلاب وال قُ في فخ صهاط نءهللا دي.عأ 0 اذه 5 ءانغلاو

 ١ نع عف رمل ناك هال هيلا مسا الو اذه 7 00 علبشب نأ تح و اذه يبأ عند 0

 ا هف رءالا 1 ةيردلا لوظن 0 || انه 5 0 ناكتديكلو العا ا ّظَو 0 هدب سدح امو ع اعدل 1

 نيتعو هنع اه 0 را عدلا كالذ 0 0

 توحلا اذه 0 ا اف نبع 0 نمو 0 ىسانلا ععيسو اهم ع

 يداد هلع يد * م كّؤادف يد »+ 0 ا مرح يا 95 2 75 "اه

 بغرب ا كف 1 0 لاش -- عبرت نب لضقلا 2 ل ناكو حبسا يأن ١ الاف ىلا ه هيأ

 هيراوح ليي ودعا ذك ه تدخر هم“ لا 1 رم ل ن وبال هيدي 1 صها ط 5 نإ هللا كيع ىلا

 توحلا ىن خو نوعان كا رض 5 كلام هووروأ مع وشما هذخاو.

 ةعندب ف رثعاو ا 0 د متوسملا نع ل 5 7 71 هه هللا دنع كيدع ذو كلام ىلا بسأو هن ريضح

 1 ىلا ةصقلا يهتف ا ن < ريب 0 لكس ند 00 /, يف كلدن 5 نود 5 ف تومصلا

 زاحنأ كعل دئايح ةتءاد ند هنا 3 هّمصش تريخاق تلئسوهحاذ ترضح> اق اهودعت 8 5 2 ْ

 ىهاذع هقدحو هللا دنع نمدحت يش ند تحمل مقدس نا لاقيو كلامل هنأ هتقيطو قدحسا ىلع |

 اضيا هناذغ نمهولاق مماياكحو لئاوالا ْ

 ةف
 ءائع ىلهب الط تايد نه + ءادساقلا دواع ويح حار

 ءاقو كلوش كل يد ١ يق انالدنعا ع وملاوىا رلا نس>

 ءازع هنع تدبحام ىل سدل »+ يناق ن< ي زعل نم

 ليقث ينان صهاط ن هللا دبع نو يلع سولا ير 2 ةباسسلاب لوا ليش فيقخ ةرونئط 0 ءانغلا

 اممو رضنيلاب

 احرف اودغذا يريغف # ومهنس حرفي نك
 © وص

 ..اعبقملا تكنش دقو ىلضملا * ياون- تال. دق“ ىكدلخا

 اعودرلا تيوهدقف يلاء> راو * ىماسو .دنه رايد يناغاب * ْ

 هنأ يعاشطا رك ذو اهارجم يف يط_سولاب لق فية ضيرغا ءانغلاو ةعير يلأ نب رمعل رعشلا

 نعقحسأ نب دانح هركذ دبع نإ هاو ميهاربال رصنإلب الءر هيف ا ْ
 ءاللعلا ينأ ب يرخلا هايإ هلوقو رءشلا اذه يف ةعسر ينأ نب ر# رب ( حا ) هسنحم ملو هب هسا

 ةندملاةعسر ىنأ نب رم مدق لاق يدعدلا شايع نت ناماس سدح لاق راكب نب ريب زلا انيدح لاق 1



 ع(افز

 نكماو ةيصاع نبااي هللا كازا اولاقف رثلا ىف وهو هياع اوفرش | 7 امهع٠ خسشلاو نايتفلا لبقاو

 مدق نم 3 8 قا فلا لغشو هعرصف هذفن 00 0 خب غلا يرو لاق كَ

 نيح امها لاقف ها هأ رم و هلودصو لبق ناعما 6 هباكا و 1 د 4 3 كاع نا تنوو حج علا

 يرخكأ تلاع هاللدق 8-2 ايفا هآرواعتو هايقسإ 0 ل أدام | مث ءاملا نكد ينايورا يعل خلا

 0 ا : ضع نباو رم

 يداولا, لوتقملا ةيصاع نناىلع * اعز ةلض عا يدع مولا

 يداعلا بالا مامأ يتنيسلا ى ا 0 هباصأ ن ءاضفني ءاح ذإ

 يد داص 0 0 كؤادف يسفن د مكر ا م[- يف 5 "اه

 لق ةيصاع نب ةرع رع ءاخأ غلبف لاق ةيصاع نبأ لتقم دعب ماس 00 2 ةديبع وبأ لاق

 6-0 هديمع ممم 2 ىفب نه سراوف مهن هموق ن 5 اح مط عمشمب ع فكو هاخأ ليذه

 نه دورطم 0 يا ران ورمحو يدب رم أ

 اولتتقاف فرجا هللاقي 0 وقال رعرع مصرا ل لال اعل سراوفو ماس يب

 اداحاو را و ا كيوم ظع ىلذ ميم اولدق 5و مون ار ملس وس مت ترفظف ايد الاتو

 يف ةيصاعنب ةرعرع لاقو كلذيف اودشأف ةدر#< اهوقاتساو اه ل نم اهورعق ليذه نم أسمع

 لق ن -- كلذ

 قيفشلا . عم بخ ةلغلغم * تلح ثيح ًاليذه :غلبأ الآ
 قيضلا» سراونلا تفقاوت * امل فر1لا ةادغ مكماقم

 قيرطلا قوف تدل لعرو »* رم ناسرف مار 516

 قر لكح نقوت كسراوت * كلو 2 دانلف مدار

 قرا كافل ل نعطو # هنم تاماهلا 1 تاركا

 امر> نا زو كا داكش دوءسأ صهاط نبهللا دنع ةع:د هيف يذلا رعشلا أذه نايل لاقو

 ظ ْ لاقذ ناشطع وهو هتلتق تناك

 يدا هودحعش تاأربع ىد لك »# دادش نب دوما يدوح نيعاي :

 ىدات هيدر م كوادف يش *# 3 ع ص مرقس "اه

 ةديمع يبأ نع متاح 1 قذف لاق :ديرد ن دع 0 1 دش لاق انباحأ نع اهيندشنأف

 هدعلو كف تدبلا كلا اندلا نهد 1 دق هارت دادشنت دوعسم لح ةيرملا ةعرافل

 ىدأ ولاءادوسلاةر 1 |ىلعادو> د را تن دو ًاقرا 0 ناي

 ىداف مدش اظاوأو يلا أربق ن هببحو ىنعأ نم بق هب ىقسأ

 1 3 اتق ةيولأ داوت 83 حب 7 عافر ةيدن| داهش

 داقأ كاكف ة ة أ ر لالج # ةبغاط لاتق ةنغار راح

 داروا سا. ةههم" جارف د ةهربم ضاقت 000 لا وق



 5 هش 0 لع هولقو هوعنل مه هاق_دساف شطع دق 5 هول هوف لع 5 ف هوق رع و ممل

 ىط سوا لوا ليف د في.قخ رهاط ع ل هللا دنع نحو داد داد دس و داووءسم حل ةعرافال ر شيلا اذه /

0 
 رع انمدح الاق لهما رمصل نب بيحو ىرهوملا زيزعلا ديع نب دمحم (ينريخا) لالايثسا هؤادتا

 هاذخامهنم ن ا || ا 3 ور# لبر ده نم نطب مهو مهس وذ تل لاق ةيش نأ

 هب أوع' هدأ“ 3 ديو هسرت ها تااَقف هالو مْ كلذ 0 عام اماقستساف آد

 اهلاد دري الو خو الق *« ةرإ اني زعو ليذه تش

 اهيمحم ناك احاحف ىلع ىلح * 8 لوتقملا ةيصاع نبا نا

 هسرت ًاضمانتي

 نمار لو 1 لع ع اد اعاد انط نه. فما
 ظ يدا لكلا نك وادق ىش 0 0 موس 5 ميقس ااه

 اهقاسمت اهدردف ةأسعا ىو أرق مهم تر ا موهلطي اليذه ةيصاعنب ةسىعرمع ازغف لاق |

 ظ 5 352 66 ُ 0 0 ةيراع ةعم ظ
 اه 0 1 يو م 57 * اهقوس 5 ميم 3 ل

 اهراذتعا فيكف تءايدقف اليذ ده »* | ماح ذب 6 اءاع تدرس ناف

 اهرابغ 0 ا 2 ليلا ىرا له قي رعش احلا الأ

 اهراع سمالاب ناك دقام لسغاو ع 55 لوط داعلا نوع اقر

 !- نم 2-2 هب ينريخ ا امف هلكقم ّق ا كلذ 3 ةقلاخ هناق ةديع ونا ملك 1 نب 0 ةءباور هذه ا
0 2 5 2 ّ : : 0 1 ْ 

 - ظ ىزملا م ىملسلا ةيصاع نا ور 2 لاق هددمع ينا نع ملاح ينا نع ةزاحأ ديرد ب نسما

 ند مس و 2س لاشي 0س له 0 امح اوفداصف 3 نا سك د ىلع اوراغاف هم وق ند ةعامج 2 ١

 ا ىلا قلط نأ 0 ابل ا تلك ب ا م لجر تحن كددع نم ءارعل تناكو ةواع

 | سونغ ىلع ةيصاعنب 6 نيح ع مدرب لأ 1 الا ةصاع ن 1 3 كلا وخا

 1 1 نم ابي 00 2 هاا 0 0

 0 5 دقلو 535 ! مهلذا نردح هوما هنأ ادعال لاو نوردح م همأذاف لدح ىلع هءاحال

 ند كش له هباكال ةيصاع نا لاةف ديدش شطع هباحاو ا ممافغ بلطإ ١ لبا يف نمكف

 0 ىلع جر لاق كلذ ىلا هبي نا مهنم دحا يباو موقلا فاخم هبادحا لاقف هباعصال ىوتري
 ءاملا اودرب نا نم مول لد ال معا اوءلعو ادصرمونم الار ءاملا ىلع ل اءده توصو دقو هن 0

 د0 نا ناسفلا معلا عرطت املق ليده ن نم ناد قو خيش هلن 5 ة.صاعنب ورمي مهب رمت

 نور الاوادحا ررإف الايكأو انممع رظنفف ريبلا ىلا ذة 4 صاع نا يمنافافكف مرر هنافالهم خس كل لاَقف

 برمشيو ةبر لا الي قفطف رْثبلا لخد مث اهذ اه وحن بثوف م هأ 2 نه هنوقمرب



 مآ هل لاق مث هني ىلع ىرجت هعومدب الا هللا د ع هاقتا ام هللاوف لاق هتاذب امم رث :كأأ
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 0 هبا ي 0 يح راف هنأع 5 مال ع 1 0
 1 0 عه 0 هل لاقو هدنع كو هيلع ماسو اص 5 ارم اح ءاروا

 ١ كيلعةسشت يتاكيعم مالا 0 جب ١ ملو مهمل شيلا اذه نم 5 و كباب تح

 | ةقيط> تأطخأ ينأ تءاعو يرمأ د تاعأت يكلي ل ع تقام نأ لاقف كنع هعلب اهوا
 | تءاستساو مركلاو تانيلاتدعانف هتفأ مل هن ا رج نايناوإ ةنادحلا ة رغو تا ثلا قزن اهلع ء ينامح

 لحرلا نأب قأ ياف ةوسأ يضم نك كرر لا عرسأ دق تدب لهأ اناف كلءأام لكو يسفنب
 هيلا يم رح بجو و برأ نوف هلالو مرا ىلا كلذ زوا< مو هظيغ يفذ ىلام نحاول اذا

 لاق ينثر

 سرحو كمر> نادو كمدنةحو كتءور ىلاعت هللا نم دقو رهاطنب هللا دنع انأ لاق هللاوال

 طااخي الئاو شيلا موجه لبق نم نمأتا الا ىدحو كلا تلت امو كيند نعافعو كس
 الفاما هل لاق م ءاندأو هللا دبع همضو هس 1 1 ةعور كنع ىوفع

 الو ك.سح ىلع هش ن هلا م 20 هش تاق كادف هللا ى يشأ باع ق

 مهدنع كرات نيذلا موقلا مهن كموق نم ناك ناو وه لحر 0 0 هت ل

 وفعاا لمح اف توفع دق ريمالا اه ل فرست الو فرق الح 3 مل ناوا | توكللا كمس ناكف

 51 ا 032 - ص ب م

 صم م سس سل ل ييبحييييببيييبييييحيييبيبيييييجييييييبيببببب سس سس يس سس يميل

 بحوت ىد كليم ىلا لح دب اب مق لع لق لاق سل ا هوو ردك تيرس هطلخال يذلا

 1 ايف كاش (سلك وراك“ 5 ناك م اءطن يناف انا دأف 3 مأقف ةفايضلاب اقح كيلع

 ' لزتلا يفالا مهن دحتأ لرنرالاو ىلحر اق ع عاقل نأ هَ هللا دمع يف مف نشيل لقاو هل فرشلل

 تطشن نا هل لاقو نينس ثالث هحارذ هغبوستب هلام كف ةاوتدن اعدت م جازت ثالث لع وا

 1 عم كزي | لو رصع انب قدحاف لعفق ريالا قأاو زهجأ انف لاقف كناككم 31 الاو اس قاف انل

 هدا ماقأو هعدوف ىارعلا ىلا لحر َىَح هقراش هال هللا ديع

 ١ م ةريبكف صهاط نب هللا دبع ابرق ىنع ىلا تاوصالا امان يي

 || .ةتعنص نء :ًاكش رك ذ اذاو ةريكلا رادلل ءاننلا لاق امم ايش رك ذاذا هللا ديغ نب هللا دمع نا
 1 هناىلقو ةيصاع ا روش ٍِق 0 اممدقمو اهرودصو اهراتخ قملف اهنث ةريغصلا رادلل ءانغلأ لاق

 ْ لاق هلضفق 2 دقو نوده نأ سدنعلا ونا لاق درج ردا توص هياق دادش نب دوعسم 2

 : وهوءامدقلان هقاذحلا ممر لعودشو نيل نيد ملا جو دم للعلا حيد رهاطنب هللأ كيع هب ءاحام

 »© ١ وص

 يداص هلع 6 و كؤادف ي هلا # مكربسا مو ع ميس الص

 داتزاب تداحام كلاسعإ جرد ان أعني ءالخللا كل علعلا نعاطلا

 ا تلك تر يف ورم ليذه ند نط مهو مس وش ناكو فل ةيصاع 0 ورم ا وشل



 )؟١١( --5

 لاب ىلع ىاق نه رك ناد هم تنم لايلعك بم تنك نا

 لاوقأب ؛ يردص يف نذخ 5 نمل ما ةهاجم اللول امضتقم كارم

 ' تيسما اف رايد فال ا ةرشع ينضرقا ءاردسلا باي لاقو هنم ناك امب رسو هللا دبع كحضف لاق
 ٠ د

 فد همهم تاضاق امدقم ارثؤم هل ناكو هسلجو هعدب ناكو ريصع نهاط نب هللا دنع عم ناقاخ ظ

 ١ هل رهظو هافحف سعال صضعل يف هيلع د>و هنأ م كلذ لشو كانه 4 هيد ر او هزاحاو اري هي

 ا 0 ىلإ دكِح رع ااه تس

 اناسحاو افرع اثدبمال * انالخ هللا دبع ناك نا

 1 هللا ك1 معلا م د 4 انضر هللا امش

 وماما 4هومس و كال ليقثلا نم 108 كفهوءوض هّسي راح هيف تاو ناومانا :امأأ| هللا كدعل ا ا

 ظ ريغ 8 0 ا كا هظاغف رعاط قر هللا 1 هعكالذ غلبق 0 0 ا |

0 
ٌْ 
 ليمح رعش يف اهعنص تريحاف'

 . ةناقهدلا نب 0 0 2 را لو كلش تكمل اع 0 رعشلا |

 أ ناكو هللا ديع هنآ 0 داوق هو>و ند ناكو نان و لضقلا 0 ىنبدح لاق مدن

 جوي سس وس جس بم عد سسمم

 !' نب يبدوم ناك لاق هباذدرذ نب نع زيزفلا دبع نب ىلع ( ينربخا ) هيلا اهعفدف هضرقأف اهكلما

 ١ 0 0 باقلا 3 لو # 0 ا 0 0

 ١ ر>هو حو 21 امف رش َى هلأ هن امصق رهاط نب هللا دنع لاق 0 لاق "اضاؤ "افاع انيدأ . 8

 5 , كلا دبع نب ةملسم 1 ند الجحر ناكو ,وصحلا ىوه الا درر ناننع هضراع عول_ ا مب

 إ هيف لاق امذ ناكف 20

 ظ لتتؤاوم هب دا تلا »2# اهدق ومراتلا تدب ناب

 لذا واخ تاولو تشلاوم رحفلا قست

 كول لوتقللا مدو *# لوتقم عواخلا لتاق

 01ه تاشال هنأ ىنصحلا عم م ثلا سعأ ريبدن هيلا در ورم هللا دبع 0 ألف ةليوط ةدامصق ىو ٠

 د
52 | 
 / قويذأر هاط نب هللا دبع نم عقوت ن نو هياع ساجو هنصح باب حتفو هعضوم يف هكلمي ناك

 ١ نكلو ةليللا يدنع تب ىل لاقف ل ليالا 2 هللا دمع قاعد هحعضت 3 ىلع نك هدإب انفراش املف ه ظ
:ْ : 

 لكو باودو ةلاوم] هارت 4م رح زرَح ا رع تدق ل ثرح هذل نوه ع و

١ 

 ت2 - مس ب بيبسي

 ( ططسوتايف يرأف مشاه ىنب نيبو موقلا نبي "طسوتو درلا حبق ىف دس واو بلا ف أل



3 
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 عقلب هصخش ن مضرالاذأ # ها 6

 عد >الا هفنأ ىغلاب مك * ءاهسلا ىف ة#لاط نفت

 اوعيض يذلا لثم ةدافا * اويلطيلف 1 كعاضأ

 عنسصتام معن ك.يدصر * امدح يتلا فويسلا نأول

 عطشال كلوصل افو>و * ةبيه تاءجوا كذع تبن

 مك# توصلا اذه هتمنص يف ىهاط نر هللا دبع رع ال 22

 ظي رقتلان عهب ينغتسي ءافل الا .نم ناكم فالو ردقلا مظعو ةلزئملاواع نم لحع ناك هللا دنع ناف

 0 له لا كلذ عم بدالا ىئهلو 00 3 2ع روومم هنا ف هر 1 هيلع ةلالدلاو هل

 نبدحم ن شفخالا ناماس 0 ىلع ) قوخأ ( 5 ريدك هيف هيراشإ ا .ةعاجيكلاو ةح امس || قوأ

 هقرف 0-2 اهحارذ 0 ةلا رضم لام هاط نبا هللا دبع يطعأ نومألل نا درولا ديول

 ظ ف اغا نع هدشن اف همدقم موي هيل || لذ دف هلعف نومألل ظاذف كلذ نم ارفص عجرو سانلا ىف

 يعو ين ءلا اذه ظ

 د متم ريع اهب ريا تباسانلل »* ةعضاخ قانعالاو كوادف ىش

 ملأ يفو قوش يف كدعب نيلو- * اه .تَقأ ضر سم تانقأ كيلا

 مد م 3ع م ىلع كا هاا ودح د 0 ك ودعا 7

 مع داو 0 7 0 ل د عسب ىف أ مق مف ىلذف ناكف د

 ملاملو م ا 26 تاه نكل # م تدع يش 2 َتلكو ولو 1

 2 اه 1 كذنع نسح هوك 0 د ص 0 كم اع 0 هللاو لاقو ومال كدعْضو

 ْ هسقت يف ناكام كاد كلاح حالصاو ك 2 8 لع ردع مو تر ذأ تكيف هند وع 51 يش ا ذها

 دمع ينرخأ لاقدقرف نبا هللا دلع ىنثدح لاق دعس يبأ نب هللا دنع انثدح لاق عبو ) 8

 ١ نوماملا 00و نو رمدم ىهاط نب هللا دبع حتا ا لاق روصنم نب دمحم نب لضفلا نبأ

 ١ يفاطلا يلعم ان اهوحنوأ راند ا 2 ا اهلك ع 1 2- لزي م ربذملا دعصو اهجارخلا

 1 هيد ناد فقوق ادحاو هيلع ناكو 0 ف سانلاب صهاط 0 6-2 كيع 6 دقام ول د7

 , الف ظاغو ءافح ند ىاَم ناك ام عاب دقو يفاطلا 0 ان ريمالا هللا ا لاَ نينملا ت

 0 يذلا نأ كغلب يذلا كنئفختس 4 كيلو ىلع ا

 لاحال 3 و2اَدَعغ سانلا اظأو 30 ةردقمدنعاوفعسانلا م ا

 ل 2 نزح ل ترشأ ا »* امهذد وام ير لت[ و

 ىلاعل انتج نرماعإ < يش سدلو * معلا كر هيف اع ىلغت

 لالقاب موق ىلع لاطتسا اذا * نمزنمرسعلا مكر سلاب كفن

 لاتق سار ىفلتاق فهرمو # طرتةاد و> نم كفك ل م

| 
١ ( 

 كو



 نب رع لاقو
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 هلام تناك ةفشر ىدجلا ذآ

 3 دحلا ناف نذكتال

 دحأ ىلع رذفب مل ىكيرشاا اذا

 هل تامسارلا مو ل مهريك

 دوأ نم كالملا ياش ديزي لسا

 2 مذأ:مورلانمأي كعافد الول

 دل ماد: دف فر رط نا قراملاو

 2 ناطا  ىرش نعما و
 مط تفل دا مهعخ ناكام 2#

 هفعاضم 0 ٍّ نهالا يف 2

 ا نإ كيتو يفمذلاكل يلا

 لثم ن٠ ناش يف كل اًمرثلاف

 نمالا 2 هآرب *# هلوقب قى ديزي

 8 . 8 3 ُق ةبارو #

 لتتم رغ هتع : رذعفلا ماكت *#

 لجولا مئاخل|نءاو ف.ل1فوخ#

 لهتكم ىده يف مهلفطو املح ه

 0 0 ند ل نبدلاةضس نع ع

 *  لطه ليسم انانءال ضرأأا *

 لصخلا لضانلا حدقب ديلولا زاف *

 لفدحتم عد دار> 5 الا د

 لووك اان وصح نمهتحرخا »*

 لح ىلع يعدي نا نهدلا نمارال

 لحكلا نم هينيع حمي الو *

 لدم ريغ ض نع و ماسح بضع #*

 مم نم ناش ين_يلام كاذك ان

 نا كاذو ديزه نب ديزي ربخ * ةفعاضم عرد ف

 لم و هركذب ديشتو كاذب رخؤتو همدقتل كنا تلاقو ديزي يف انعم 0 ع ز نب نعم أع ا

 ةوباللةدال ول ااقحأو - ىلع يدش ند 0 ياقب طولا ما دعو هع د دك 6 0 ع

 .يثواميرقراصل د. يف ديزي هب علطخي ام ناكولو هدنع ها م دنع دحأال قلو مهعدقت ند

 عداف هذا مالعاي يردع هب نيشو يع عزل هن دفا هذه ىتليل يف كيرراسو اميمح راصأ ودع

 | ةيطاا لئالفلا يف ا تلو ءامسأللع أت ة> انالفو انالفو هللا دبعو ةدئازو اساسج
 ام دقو ديزي ىل عدأ مالغاي لاق من اروح و وملف لئلا ع ن ءادع د كفو ةيدنسلا لاعتلاو

 ا بايب هحمر عضوف هلك حالسلا هيلعو الحص لخد دق هب اذاو ا
 ينءاح لاقف دلاخ ابأو ريبز دا انأ ىكت دبر نكد را ةئيطا هذهام لاق ع ردا رض

 | لعرمالا نكيبناو حرعأ: لوتس ءازاك نإ تلتف هجوا قدير. لا ىسقن ىلا قف ىبمالا لوسر
 نيس دق 5 رملا تلاقف هللا طظفح يف اوفرصنا م خخ: لاعو بطخلا 0 ةاآلا رع عزف كلذ فالخ

 "م 0 دشنأف كرَدع

 اماه اكلم هتريصضو « .امادقالا و ركلا هتدوعو * اماصع تدوس ماصع س :

 نب ديلولا تل ىعدصالا يندشنا لاق يئثايرلا 0 لاق يدتكلا نسما 3 3 ينريخاو ١

 هينرت فرط
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 5 هيف يف هعاخ ير ل اثطع دود دما نا لامي ناضمر رهش يف سيمح ةيشع ديلولا لولا ىلا

 ظ ةله مهلو ب اوكا يه نع ل ينأ 5 ادف هب احصال لاقو اهرتسافةدي دش ةدشا+إ ا 200 و دكت

 اولح لاق 3 ناكف اوعجري مل اند اذا ممناف اولحاف مرتاح تضقتنا اذاف سارتلا تح مهل اوتيناف'

 رع دعا نأ كاكك اوفشكناف مولع لمح مث هبامحأو هتريشع نم همم ن نو

 , ة>حو ف ةبرض 4هنم هدعابب م 3 1 ناكو لمأتلا الأ امس ٠ لدشبال ناكو 0 ا هم ناك

 | جرح > اق ةبرض هل توهف اهاثم ع دنا نايف هنأ نير دامو ه 2 نم دشن

 تءاح 56 ءام ا 0 لاه ىلع .ت ل ول هنا لاق عضوملا كلذ يف هتباصأف سرتلا ن 4 4مدح و

 رد ل لولا ناكو 4س ًارذخاف ةدنعلا ةفاسم كعل هةحءاف تكفا ُّط ب دياولا ديزي عبتاو ىه اه :

 كوي 0 مهلا ْ

 ي رانب ىلطع_هرال ةرودش 35 يراشلا في رط نبديلولا 0

 اطوأ ىلا هن ديصق هيف ل مو دياولا 14 م 2 مص 0 اناكف كلذب 5 0 هةحدمو

 8# يراد َنَم يف> ع ووو

 , عردلا اهياع ةدعتسسم فيرط تنب ىلإ هتخأ مهتححبص ديلولا سأر ذأو فيسلا مهف عقو املف
 ' ةاطق حرلاب برضف املا جرخ مث اهوعد ديزي لاف تفرعف سانلا ىلع لح تاعزحف نشوحأو |

 لوش ىهو تفرصناو تيحتداف ةريشعلا تحضف دقف كينيع هللا برغ يبغا لاق مث اهسرف

 55 رطنبا ىلع نزحم ل كن 5+ قرون كلامير واكل رد ث انأ

 فقويسو انق نم. الا لاملا الو * ىتآلا نم الا دازلا بحب
 نيت كا قدر لكو ف 0 رج لكالا رخذلا 0

 ١ نيئم "وللا ريمأ قو لاقفهياع طخسلا ديشر 000 | قل بح> رفظلا ةءزب فرصنا املف

 نيئماوملا ا 1 املف لخ دف هل نذاف كلذب ريا عش راف 0 وأ ىدار لع ناونشأو ندم ال

 هردد ءاهودؤألب فرىعو مر وو 1 لخد يت> يبا عالاب ًابحرم حي ا رسوكدك

 ىلذعنم لاذءلا ممه ترهشو *' لزغايصلايف عيا> لب> ترردحا

 لمتحو عيدوت نيب قره ١ * يوه حودطلانيعلاىلع'ءاكبلاجاه

 ليتحت ريغ باق بحاص يذهب * اليت تان ناقل وادلا نبك

 لو. اهيفو
 لطيلا سرافلا هجحو ريغت اذا * اممت.م برحلا رارتفا دنع رتش

 لمآ لا يسب لجأ هاك #* جهر يذ موي يف جبم ىلعفوم
 لهم ىلع ىنا, الحعتسم توملك * هب لاحرلا ايعبام قفرلاب لاني

 لس ننلا ىتتلم هيلا يدش تديلاك * هنارحح لوحالا نات 0

 كرو #« 6م ةادعلا حاورأ ةمنملا يرش

 لبذلا انقلا نا ماطا لمحبو * هب نيثكاتلاسؤرفويسلا وسكي
 .-- هس جي

 ( رفع داع تي يقع الا 6 00



 لاقف ىلاعت هللا جرفي نأ الا اذا ءاودال تلقف
 بحملا عماسلا كناف * لحتواذا جرفبراي

 ةظححل يرو.:ط للهَر 0 اذه يف * فرصنا م
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 في رطنإ ىلع نزحبم كن أك * اقروم كلامروباخلا رحش أ

 فو.سو او نم الا لاملا الو # ىتلا نمل دازلا حلال ىف

 ةياور نم يلع ولا لو ليفت ىهاط نب هللا دعا ءانغلاو يراشلا فيررط نب ديلولا ت>ال رعشلا

 باعث نب يب نيدمحا نع يديزلا سابعلا نب دمع اندشنا 6 تاسالا هذهلوأو هنع هللا ديبع هنبا

 ل لاي قو ع ىلع * هناك ربق ممر( يقام لح

 يح نقول < 'ةلئانو اسماج ا ا

 فرنع ريغ فورعللاب ناك يتف * ترمضا ثيحاادلا هللا لتاقالا

 فوتسو اهصق لح ةدراقك عتق رد نيد ري ءادرأ كيب نآق
 57 ا حلم سهدو * ىدرلاو ب ”اوتلك وقل اهلا

 0 هداعل تيم سمشللو رع ركل ل كودو

 كف ان نبا ىلع نزحمم !كناك * اقرومكلام روباخلا را

 فويسوانق نم الا :لاملا الو # ىتتلا نم الا دازلا بحال ىف
 ورع نيكل قواصح لكو 8 ةطقءادرج لك الالف الو
 فرش لكب الا زن توملا ىرأ * ينئاذ ف.رط ينباي اعزمم الف
 فولأب(9) انئامهدنءكانيدف * انتلو عيبرلا نآدعف كانت

 هلق ديزم نب ديزي ناكو هسارت تر نإ ديلولا 8 اطوقت تاسالا هذهو

 م46 كلذ ىف ريخلا ركذ اج.

 0 م ةعامج نا 0 لاق 0 لاو

 ا نإ ديزي دا 1 ل كح 0 هقورط 0

 اعإ اولاقو نينمؤملا ريمأ أو درب دب رع ةقر دم ةك.اربلا 31 رك اعو هلئاخي

 ديشرلاه يلا ه ةءحأ نم نك ظتنيو هدعاوب وهو ةريسي دياولا هكوشف الاو محرال هنع يفاح

 ما ذم كنكلو 4 موقت مم 0 ماقل م 0 1 >3 و هيف لوش بصغم تانك

 ني ولارماملا تسال 1-5 كتلا» نءجويأ ديلولا ةزحانم تر ذأ نيل هللاب مده ني 3 نينمؤملا ا

 انكاذاك ىورو 0 سوماق ها ةرمدلاب ع يراكسك يقابنو خلل

 0102 ا ا ل ا اك ب ات ٍ
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 وهو د_كاننو ثدح ةعامج عم اموي ان دنع سعاشلا ةبايس نبأ ناك لاق هيبأ نع قحسا نب دامح |

 يتكست نا اما لاق مث ثرتكم ريغ هتسسا ىلع هدد برضضف طرضف كرحتف هرعش نم ائيث اندشني ظ ظ

 لاق بتاكلا يرابنالا مثيلا نب اص نب ىلع ( برب خا )تكسا يتح يملكم نا امأو ملكا
 داكسأو هلزذم ىلا هب ىغمو هباحأف موب تاذ د سمع امالغأ ةبا.س نبا زهغ لاق نافه 0 ينادح

 لاق ةقدنزلا يف عت نأ بحا لاق مأ لاق 3 زلا ةباسا 0 تنا مالغلا هل لاتف نابرعشي سلخ

 كحيواذه نى 7 0 مالغلا حاصف هيلع ا هلو 0 الف ههجو ىلع هدحطب ِ  ةماركو 5 ١

 يكوكلا م ءاقلا نب يملا« قرع ايار 2 1 ةقدنزلا كملعأ نأ ينتاب لاق |

 كنا ريج يف تناك اذا سعاشلا ةبايس نب نب مهاربا يل لاق لاق بتاكلا رفءح نب زرحم ينثدح لاق ]|

 ىلوأ كتبيو موقلادنع ا 0  كدنع ةيبصملا ناف ةزانلا رض الف قب قد كامب 0 ةزانح |[

 هنآ َنِع قدححسأ نب داح انثدح الاق ديز» 3 دو ةمادق نب رفعح ( قر ( مما نم ملأ :

 ةبايس نبا هيلا بتكف عنتماف هنع يضري نا هتلاسف ةبايس نبا ىلع عيبرلا نب ىلضفلا طخس لاق

 . . ا اظاسيإ ينااسو تايبالا هده ا
 ًالوماملا كوفع يصر طحاف * يمر طاحادق ىنر> ناك نأ

 الوسلا تلتف دحا ابواثم يف # يجرب هوا را ف

 البلد كيلعىل كاماح تدحوو #* أهملم يل دح ف كنع تالذو

 الوط كلوط دعب كوفع دادزر * 5 تنل امو تلا

 المح هنم نوجا مدع مل * *يرصماب للضفتلاو لأ 0

 مجرد فالإ ةرشنب هل. يما هيلا هلضوأو ةيبايس نبأ نع نضرو ءائنع تعمد لصتلا اسأل ١
 لضفلا ن نسحلا انسدح- لاق هيو ره نب مساقلا نب دمج انثدح لاق ىلع نب نسحلا ) 2 (

 دقورالان طق عا تياررامهل نا راشب ىلا ةبايس نب مهاربا ءاج لوقي ةشاع نبا تعمس لاق
 كائمالقت ىرأال لاق تضوع *يش يأف توبفلا ا و ءاكذلاو طفلا اما هرصب نم ض ضوعا
 مهاربا قاكو لدا هن أ ف دسالا كل ول لاق ةبايس نا نب مهاربا لاق كيو تن نم هل لاق م

 راش لبق 5 كلذب يري

 ا لي ملواعوج تامو # اعضذ>هنس ايف ثيالامكنول

 زه دنع تفيسلا كلذك امطقام هيف سانلا قصب ول * هن

 نأ قب هللا دنع ىتثدح لاق دع. ا هللا دع اثدح لاق يباهملا رصن ناحل )كَ

 , مدق لاق ذاعم نب ىحي نب ناواس ينثدح لاق يجاطلا هللا دبع نب دمحم ينثدح لاق يزورملا رصن |
 نأ ىف حصل لثخف بروم وهو ىلادلا نم ل ينءاجف ىلع هتلزتأف وأم ةبايس نب مهاربا 1
 تالقف * ببرلا نداشلا ينايعأ * لاقف ءاشتام تاقف هبذؤي “يش هيشغ ذق نوكي نأ تيقش نونا

 لاقف هوادو هراد هل تاقف لاق * سحن الف وكس تك أ * لاقف اذا

 بييطلا قاد افاو »# يناءءافش 00

 كسل سس يس سس سس يس م م يي ياا برر مم
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 ىلدوملا , مهاربا ىلا هحدمو هتدوع لبيع ناك ااو تفيرسش رعش الو ةهايث هل تسيلو هتقو ءارعش

 يف اننغ اذ عار كذيو كلرزولا و ءانلخيلل هلاك نيداناكو هنم ايقوو 0 اننقف قحسا هنباو

 نيسحلا نب يسع (ينر م ةنسالاب يعرب ناكو ةردانل !تلطع 1 1 ناكو كلذ هناعفتق هرعش

 نبا قثع لاق دايز نإ رفع ن نما ينندح لاق لمارسا نب بوتقعإ امدح لاق قاوؤلا

 لاقف هوسماعو كلذ ىلع لح هءالف ءادوس ةيراح ةبارس

 .المججاو ةحالملا هوكف « حيق هجو ىف لاخلا نوكي

 الاخ ني_ءلا يف اهلك اهاري # نءىلع قوشعم مالي فيكف

 12 قدر داج انثدح اولاق ىحينب ني-هلاو نيسملانب ىميعو ديزمنب دم ( ينربخأ)
 00 هلقو هقناعف درم أ يضاقلا هللا ديعنب نازل اعا نأ 4 وعز ةبايسنب مهار ١. يتألاق

 ه:تثف ةيادلا هتقحاف ةوهش ةلق هلبق اعا مالا لست هلق ' هيأ اه ليقف صاحر اط لاش ةياد

 هل لاقف كلذ دعب مالغلا هريغو ءركءام لك هتممسأو

 صالخ هاوه يدب * نمىلسيايذال لق
 ضاخر ينت رصبإف 3 1 كتملأأ ه

 صار> يصاقّنا ىلع * موق كاذ ىف لاقو

 صاقتساو ةع5شد # ىساو ينتر جه

 صاصق حورحلا نأ #* ىنم صتقاف كابف

 ةيراحلل لاقدبتنا اماف ةبايس نبا هليقف مانو ركس هناو اهحب مالغلازاك ةيئغم هذه صاحر نأ يورو
 هصقلاب هتتدحو همم نأ هكريتفسا نضل هل تاتو ةباس نبا ' عم كربح ناكحام ىرعش تيل

 | ىلع انثدح لاق هيورهم نبا انثد> لاق ىلع نب نحلا ( ينربخأ ) رعشلا اذه لاقف مالغلا 0

 يصاعملا لذب ىلاعتو كر 900 لو لهن رص لع ماج ىل ان اع لاق حابصلا نبا

 ردو ايو احس نيا تارو للف يقبع ناتجالالد] رح ءاقلاتأ ن + لإ بحااى

 لاقو قيطلا نم هسأر عفرف اذهام نانإ مه ةر.لا ىلع هب نوريعي قط يف لمح دقو 00

 لاق ىلع نب نمل (ينرخأ ) نانسك ا كال ل نوع لاو نع وعلا كا اذه

 ا 10 5 علو لاق يمحربلا نمل 2 انثدح لاق هيو رو٠ نب م.اقلا 33 انادح

 هوحهم ةبايس نبأ كلذ دنع لاقف هلح> ا قح ةبايس

 نيعارذ نم ابيرقو هرهظ نم * طسوهف زيملا ثرحلا ا
 نيج رخ سلا ريد باىلعولا # هل دي ءاحام اذا سقل اريد

 نيلحرب يشع الو نبدي وذال * لح ىلع ادش هنطب ىلع ؤدعي

 قيدصىلا ةبايسنبا بتك لاق ةني' مهارب نب ىدبع انثدح لاق يعازخلا دم نب , مئاه ( ينربخأ )

 اك تك هلاوت 0 كاني ردع د 1 او ذل ردم 401 تكف انيك ها ضرس ل

 انثدحلاق سهزالا ني ل د قرقتا ا رودقم ها تاطقل امولم تنكناو اقداص هللا كلمخ
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 نضعلاو ةوادسلل : لها كنال .«اضعم كلعرا نأ اك ىذا
 موي تاذ لكوتملا بولا يبأ ن ناو دعنا لاق ىحي نب ىلع يثدح لاق هظحج ( ينثدح )

 نطور 1 « لكوتملا ةحاسإ تلزم ينلا ش

 هل ناك يرهيدلا سدنعلا وبا لاف ةلسارملاو ءالؤه نيب لاصتالا فكف رضح نم ضعب هل لاَقذ

 لجو ىتاتسا ا م١ كحضف اهتحجا ىلع هناك, يتح لصوملا نم هيلا اهب ثعبي يدهمامح

 ينثدح ةظحج نا يظفح ريك | اذك نب رج اهم اناف ادبا سينعلا ابا ملكيال قالطلاب فاحو ناوسم

 مقل نب دمع طلدح لق ىلع نب نسملا ( وأ ) اظؤد ٠ ا ىحي نب ىلع نع هب

 نب هللا ديعل محن فوع لاق ميدق بابك ىف تارق لاق رببدملا نب مهارب | ىنثدح لاق هيورهم نبا

 | ءاتعا ةلع ىف ىهاط

 ل كال لوطي نأ ا كامقمف نإ اهدرو كقش عدبرلا ي 2 كت نا

 راد ناكو يوكشلا انيزاكل * يوطاو كيف ينا يطمنول كانبقو

 ةصقح يبا قى ناو 0- ىنا نب ناورم هراع ىل .>دف عدررلا يخ ح لكوتلا مح مْ لاق

 مهلا نب ىلع هل لاقف لكوتملا اب رسف اهف نيتببلا لخداو يورلا اذه ىلع هل ةديصق هدشنأق
 0 0 هفرعتا لاقو 1 تفتلاق 5 م لاقو ل تقيل لوم رعش اذه نيئؤملا ريمأاي

 ن. ىلع لاق انحرخ ا.ءاف كبذكو كرشو كدسح نم اذه هل لاقو مهلا نب ىلع مشق مويلا لبق

 اك وتلا ىلا تدع املف هاا هدشناو ىلب تاق رعشلا اذه فرعت امأ تننج دق كلام كحنو مهلا

 قحا تا هل تلق كانه ره ضرالا يفام ىل لاق انحرذ اءلاف امد هلو اظنغ هيلع دادزاف طق هب

 ىسفن عقوأف هفرعا يناهل لوقأف هرعش هبجميو هبحي ىعاش هيف هلاق دق رعش ىلا ءيجحا نا ين. دب
 اًضيا ىنضنريو كاذ طقسو هدنع تنا عفربأ ىعاشلا ناسأ يف ىضرعو

 5 «.٠
 تس عمك

 نان ناشلا اذهب مهلا يف مهاربال ام
 نامّزال نر قح :* لا ينارمع اغا

 قاثملا ةتتاح اق .* اخيسا وبأ ىغاذاق
 نائملا ناحيرو :و-# وألا رش قي هلم
 نكمل ىف وص تاو[

 ىرخ يف رتولاقالطاب ىلي# فيقخ ىلدوملا مهاربال ءانغلاو ةبايس نال رعشلا لمرلا: نم هصومع
 هنبا قحسا نعنرصنيلا

ارح را قتل
 و هنأيس نب م

578 

 ىبراقم نءوهو نييهشاطا ضعل ةقعأ ماحح هدح نا لاش ناكو مشاه ىنب ىلوم ةياست نإ مهاربإ



 00 هدف

 نوصم ض ىعيفكنم عنريو نإ ةئصل 1 -- ةنم كحدي

 نبدح ينثدح لاق دايز نب نوره نب رفعج ينثدح لاق ةحاط قا نا «نناملا ىلع (قرحا)

 هلوقب لكوتملا سوبحت وهو مهلا نب ىلعحدم امل لاق ىرسلا
 ءاقدلا ل ظل1-و < هايل بر٠ لع انو

 ناك دقو أف هس ضراعف ودعا ينأ نب ناورف هل يكد ماو معس و 000 نش دو

 اونوضو هوباتغاو هول اح اجلا 32 هنر ودعا هدم صولا هذه ناورع 5 أملق هل قد ل 3 ها

 هل وقد ,دقلاوهسرح يف 2 هيلع

 بعدأ سا يف يد # مهح نإاااي تك 1

 3 تاحأ عوشيتمو « ورععناو وجم هللادبعأ
 ءاحطاو ةيعدعلا وقح .«تاكتاونمر الاكود

 ءانزاا دالوأ منز تنأآو * لالح ينب ءانزلاب يرتأ

 ام ند كاذبامو ا مهحنباب كدودح نمةماسأ

 امل لاق نسحلا نب مهاربا ينأدح ٠ لاق ىحي نب يل انوع لاق ىلوصلا يب و نب دمحم( 3 (

 هلوقاطوأ ةددق د :آلا يأن ناورم دكنأ 0 يو ناو ءالل نإ سابعلا رم ١ خم ناك

 يميقتسا اسدلل ح و كناؤ * 00 موصعملا ةلوداب الأ

 هلوق ىلا غاب املف

 محجلا راعق يود 3 * اردغ دا را نيح نان ءلا ىوه

 محلا يل ٠ ءاوس يف حبصأف »* فيج هه ا و كانك

 | بونإلا وأ نا راسالا ناورده لحد لاق ا يملا وبأ انئدحا لاق ةمادق نب ره( ئى 0

 ربظنو هيد * و هسأر َُك 5-_- ساننا لعحف اهان ا و ةدمصقب 4< لم دقو سانشا ىلع

 الو سار كرو برطادت لا .ارفتت6 هل لاق ح راو يمال هاو ارو رقو [

 يتح زيا ةيقر "ىلع لوي لازام لاق لوب ناك 2 لاق مأ لاق ه.هف دقف هعمس نك

 لأ يح نإ لع ينئدس و د رفعح ( ند ا ساو دازلم 0

 ى-ل نب ىلع جها بونإلا ينأ نب ناورا مايالا نم موي يف لاقف ًاريثك ينيتاعب لكوتملا ناكلاق

 ناورم لاَتف

 ىخذ ع ىلا ساش.ال ىب و نبا ض رعو * ينأ ىلا نعاشال :ىغ“ نا الأ

 تاقف اهنع هتمَحأف لاق ىحي نب ىقعل ةنايد اهي[ 3 تكدر تانبأ يو

 ضفخلاب قهاوشلا ساق نمو كوبأ ىبا ىلا سانام يرمعل تقدص

 يض سعىىلا اموي ضارعالا تسقاذا # هسقتقق ىهاط ضرع كل لهو

 ضحملا بسحلا ىذسابعلا ىنب يداعأ * هطهرو .نيال يلاوم متسلأ

 ضفرلاب لضفلاىلواىلاو نمنومرتو # هطهرو يلا ىداع نه نولاوت
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 ةكساذباق اهايا كتابق دق لات هدلو ىلع مدعت لا كتكو اها دملا نيا ركذ ةماعلا اهعطقأ نا تر ْ

 ةدس لت يف مهرد نان ربدملا نبا لاقف ةنسلا يف مهردب ةم.ض نوضت نأ نضل اقف مهرد ةباع

 تاقف كلتحاخ يناسف ةلاق هذه 3 هذه تسل لاقو ىل تالذ دفن 3 ودل نا صف م تاقف

 ) يدع ىلع اطقالا ءاذماب سماق تايزلا نبا امئعنف اهايا ىعاطقاب ق'اولا ىماح وسلا اطلاَش ةعيض ١

 كأن ناورم ىلع نمي ميلان لع ناك لاق جينا يي نب لغ قئدح لاق. ةمادق نب راج |
 ناوموأ تنأ رهشأ اعأ ىلع اي لكوتملا هل لاقف كا ٠ همضو» ىلع هل.ادسح هبلثيو بوذإلا

 قم مشا منخل لك الاف كادعتلق تعبي دق هل لاق ناو رم نع لقأف نينمؤملا ريمأ اي. انأ لاقف ١

 هل لاقف ىنغيز نم ىلانأ اف نيئمؤملا ريم ينيضر اذإو ا 0 نفسا فو نال ري ان

 رعشأ ا ا ىلع ا, هل لاقذ ناورىم هيلا تفتلاق كنم رعشأ هنأ ًارهجو ع م زي ىلع كتقدص دق

 نيم ومارس نإ نع هلكلاقن انكي :نيجؤملا رمأ اذهو كشأو كذأ م لاق: كاذ يف كققوأ لاقف يف

 هللاو ىنتحرط لاقف اهب كر نبال لاق مث ىلع اي كنم ي ء اذه لكوتملا لاقف كا
 ريما ا تفلح اذإ اما هل ةاهبايبم نكح رشاو كاك نوسإا كلج تلا نع نينمؤملا ريم

 كليم فيع دق لاق ىلع ا, تءهس دق 2 اا هل لاقف رعشلا يف "هينا 6 أم رعشأف نينمؤلا |

 يلْضف الود كسدق لاق ناورم ججداف اقداص تيك" ناف يع هلك اذه كنم انعد لاَقف هعم لاش هيلا

 هلوق ناورم لاف ةياغ قس ال ىنايحو تنا هما ناورم لكوتملا لاق

 يناق ال اذإ اندح ىل لوديو * ينيرعي بيغملا يف مه> نبا نإ

 نادلو ه:طب يف اتأكف « 0 مظعو هس اهم تزرخ

 يناداعب ان اهم ٠ ناك و © همأ محب ل

 أ يفاطيش هناطيش ىلع ازأو * هرعش يرش كان انيقتلا اذاف

 .ةليح عج اق نأ نم زك 1 دنت لف.مهجلا ا لذخماو هنو ءاياطاو لكوتلا كلحضصلا ٠ ا

 ْ تأب ىف هتاهف يش كدنع ناك نا كدربو كمع ناشي اذه لكوتملا هل لاتف ءاسنلا ةلخو لاحرلا

 ناوسملاقف كءتش يف رمدهت الو هناهف يش كرضح نا يتايحب ناورم لاقف 'ىشب '

 أدوعشللا يدب هده لعاذهو #* ياشيردب نب موا ام كرعل

 وبا يدرارافشالا و عوااملف + هما راع ناك ذك ينأ نكتو

 هيف لاقف ينانح هدز لاقو كحضف لاقا

 :شرق يلا: تلق + هلعاان: رد نان

 ةتطشا ينكشف * قحم نسل ام تلق

 ةيقاح اي ىكسا * مهحتنب اييتكسأ

 هيد ب رمضياو كحوضي ككوتااو قي ناك نم هيواعتو لدطلا كح اغلق تبا الاون ةداع
 بتكف اهب ينأف ةاودلاب ىلعلاق مث تيم هنأك قرطم ىلعو هيلجرو

 ندوَن د د ع ةوادع »+ ءاللسب ههمسنلا ني ءاللب



 جرح 7152

 0 دععل مهم يقل نم م اذ_ه.ناورم ناكو امدقتم مهراخأو داق هيبأ بسأو هيسأ نم دق

 ينأ 0 روش لاق هن انافه 0 50 ا نعد درا ا اكو جونم م هدعل ىو 2 رعشلا

 م رانعأ تناك اذكو درع مث تفي مث هترارح نيلت مث ةرارحلا ةيانىف هؤادتبا راخاءاملاةلزنع ةَضفح

 ءافجو ءاصقأ دقناكو رصتتملا ينزاوصم هلو رعشلا اذهو دمح ج وم يلا يهتنا اماما كلذ نأ الا

 لاقف هاسا> نع هحرذخ و هيصنل نأو رم درطف غيشنلا يف ٍي> هيهاذم راس يف هببال افالخ روظأَو

 عضوملا اذه يف رك ذي ذب كلذ يف هريخو ةفطعتس 1 انف ينغف ورمع نبنانب لاس و تامآلا هده

 ينادح لاق دعس يبأ نب هللا دبع انثدح الاق يلهملا رصن نب بيبحو يم ( قرح تاتكلا

 لكولا ىلا تلخ د امل لاق رعد الا ناؤرت 0 9 ينثدح لاق يلكلا ناماس نب را ن  داح

 اذه هةدقنأو ةيالثلا 2 ةالو ت>دمو هّتح دم

 دحلاو يانا لع دعا - و » دحم لع مالسلاوادجن ا

 د 0 يهوادجمت يرأ ىلع « اهود دادشو دحم ىلا" ت 1

 ىدنع مرايز ن* ل ىنالو # ناز هازعل موق اهب دجنو

 0 سرف رهظلا نم ةنالثو اون نيدمحو مهرد ل نناستعو ةياع 1 1 عم تغر رف املف لاق

 0 وكس ىلإ يديعف دك 2 آمو راحو.

/ : 1 

00 

 تبلا اذه نا ترص أءلق |

 ع نأو ى ءطأ نأ تدك دق * دز الو ىنع كيفكىدنكس.أف

 ىنأ نب دحأ 0 اذهب يم( يئدحو 'ىدوج 00 يدلسأالااو ال ىلإ ظ

 نا ةعيضلا نإثمؤلا 30 تاقف 10 يناس كقرغأ -_- 0 3 - دعلا لاقوءاوس

 ا
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 م: ينامصأألا جرفلا يبأ مامالل يناغألا باتك نم رشا نة

 لاح الآ رج نيب ءاحطا لاصتا ىف بيلا رع رجلا 0 ذ
 : 1 نه يش و ر>> نبس و 1

 ا هبسنو ريهز نب ءاقرو ربخ

 يسعلا ةعهذدج نب ريهز لتقم

 بالك نب رفعج نب دلاخ لتقم رث ذ
 ةبانطالا نب ورمحعو ثراتا ريخ

 هلتقمويو ناحرحر ريخ ركذ

 هليج بعش موب
 الو ةحلط تب ةقئاع راخا
 5 راذاو ساش نب ورم بنسأ

 هإلتقم ريخو اهعم ري نإ 00 اهسنو ل 5

 هداحاو تفالا كاد

 كا رابخأ

 هيسأو باغت يف ّ  يثعأ رابخأ

 هلو ريضنل يبا اراخأ
 همانو ىلعلا 6

 ةيسأو ةداك يبأ راخأ

 هيسأو ةيواع راخأ

 ةراخخاو زامح نب لتعمسا تف

 مه ريغ عم ةنايخأر نادملا دنع ىنبو ىثعالا ا

 سو هيلع هللا ىلص ينلا عم نار ةفقاسا ريخ

 جرشح ا نب هللا دنع رابخأ

 هيسأو حامرطلا راخا

 هيسأو سويب رابخأ
 ريخشب نب ثرألا نب دم راخا

 هيسأو سوأ ن نعم راح

 هللا دنع ن نيسحلا راي

 ه.سفو كءرش نب ةلاضف 0

 2 ت تمت 12
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 دانيل! رع مكلذ لا # اكلم موريو ةقاسب نضي

 دانزلا ىراو عي نك 2 صضوادلا #011
 داوكلا ننقل فرخ عاد كرح لا رموا نفاع 7

 * يناف ىنمب مهتلاملاذا
 داوشملاو .يواذالا ةلخو + اياطملا صن ( ١١ مط ين كي

 د

 د

 د

 ١ + ا 0 10 ممبلو 3 ال تاخف ةرامإ تيلو 2

 د

 د

 يداّؤف 3 ال تدس

 دادحتلا عالبط نومسانم # هتلمحعا. دق ديعم(9) رهظو

 داءوقلا ليش نم ف ردلاب امو: 2 تارضاتخ عج ضاع

 * -  داط روق نوسؤر نك *- دوق ناذيالا عضاوخ نوف

 داع ىلع نيش .تاراتم. © اهم نانرتلا عقاوم ناك

 رب اهرقو لمح ةقا ةباعةتيوول ىعاف تام دق هدجوق هئاطن .ةلاضف ىلا ثعب.كالملا نع لف
 غالي تيُظشتئش 2 22222222222323393939393979999-9-0-939399393-3-9-550-52

 0-00 0 لهاك ينب نم 1 ءاربد تنب ءاوهز اه رك 3 يت ةيلهاكلاو لاق ارد |

 ىزعلا دنع نب ا نأ

 . يدهعهبلوط؛نايث> اتنكامو # دق مامالا, يدهع لاط دقل

 يدعب سويرادبرقنمابحاوف * ةبيرق يرادو دعباذ نا
 يدي يل كوع ودعلا تيار قاف < هموي داع ل ملا نأ ت لايق

 دربلاو ةمامغلا نيب يحدلا ردك * دم ىنلا درب يف كاري

 تونملا ىأ ني رتشالا 0 ورم طبل لال لا
 نات ءانغلا 00 يأ 0 2 ن

 دشن ءوادتبا قلطم 1 رافيفخ

 نم لا الوصل 1

 هيأ 1س ناو نع رايخا هلوأ رشع يداحلا ءزذلا هيليو رشاعلا ءزاا عبط من

 و م سس سس سس سس سسوس سم سوس سمس وس دس سس سس سس مم سس ياس نا هام هام وم يا حا ىى_١ سا

 )١( اشي دعيس ىورو 1

 ( شاع 5 قالا >5



 ديهزبالعلا بر >حاموبر حو # ا دحمو

 ديزي دحم لثم دحمب 0 # مدح ساناددعن ا ىذلا اذن

 ناماس نبا ىلع 0 ( اهني ةدم ملا هده ند ءانغلا أمق ور ل تاسإالا (ذكب هش لاقو :

 نب هللأ دع ىلو دق ريب زأا نب هللا دنع ناك لاق بتديح نب نع ير ا يندح لاق شفخالا

 نب راتخملا ع هدرطف ةفوكلا 90 يدع ن 9 وعن , كم مم نإ ةلاضف . نا دوس الا قب 0

 عمرطم نبأ وح كيارش ( نإ ةلاضف هل لاَقذ رهط نيح ديع يبأ

 فراع ريع م يلف ةعمب ىلا 0 هلل عاببلل عب عسطم قل اعد ع

 نكلا تكلا هيشن مل ا ف ايدل ءاجددح ا لاا

 فاستلا مول ناك ام اذا ارورف ان انهم هوقل ىوارطا لح ةدوعم

 فئاظالا طابسلا ضيبلانمتسلو # اهسمل تركن | مزكلا تانئشلا ند
 فزاجملا طارتشا الا طرتشي لو # يتفياخ نم هتعباب ذا مسي ماو

 فذاجماب اهدربالا برق. ىلع * ىنقلت ليلا يفماشلال ها قات يتم

 فطاوخلا ءامدلاب تايراضلا نه * فخم ىداعلا ناينك ر

 د هاا سلا باخ نب ةمآأ نإ ةوددم ني ضاع جوز داتسالا اذه ىف ( ىيح نا لاقو)

 نيعلا ترب رلا هوحو ناشد اه>و # مكناتف صن يبا ا

 نيدلا اصع تقشنا اذااعاجشالو * هب شاعي اسد قفال مل

 10 قازراب تكن قى نت هتندو صفحإبأ وجر أت تنكدق

 ةقأن رسق هل لاشي , ملس ينب ند الجر كييرمشنإب ةلاضف عدوأ داكسألا اذه يف ( بنيح نا 353

 لاقف تقرس 5 00 هه ءاط داع املف رفس يف جرت

 اريك ىضتلا وذو ترك ذ ندا #*# قبقعا ن 'نطن مو لأ ولو

 أريسصق ا ناك لظلا اذا د4 هنأ ريعب سدق تاف دقو #

 اروصقلا هيف ريسلا قاطأ اذا # مامزلا لضفب تايعاللا نم

 اروزنءطلانهتناكل يا اذا # انقلا بالاص نوقشاعلا مه

 اريثك مهلع مال_سلا تارق * مسهقلا يل ضي مل انا ناف

 قيدلا دبع رش ىف ىتادلا قع امرك ذ 37 00 5 ف 2 0 2
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 داتا "رع يكل لاحم * اكلم موريو ةقانب نضي

 'ةوامصلا دودشم تاو درق © ىدولا ستراك
 د

 ْ 1 املا تلح مميلو * املتاخبف ةرامإ تيلو

 د

 نب

 دانزلا رود علقت لك
 دارك عة ثق عا

 ,مكوادبأ ةيمأ تياو ناف
 بر>لانموا ضايعالا نم

 يدا هلا رميا - تلي قاف ع مهقلا ملاذا

 دازملاو يوادالا قيلعتو * اياطملاصن(١١مط يندب 00

 دادحتلا عالسط نومسانم # هتلمحعا. دق ديعم(9) رهظو

 داءوذلا ليس نه فردا امو ©: تارضاخ مج يغار

 * -- داطءز وبق نوسؤور ناك *- دوق نآذدنالا عضاوخ نوف

 دامت ىلع نيبت تارانم © اهم نابرفلا عقاوم ناك
 أ اه رو ل هقان باع ةحار ول أف تام دق هدج وف هءاطي ةلاضف ىلا ثعب كلملا د.ع ىلو احلف

 ببي اما بمب سس بس هاجس وسو سبب ديس محم هس يسد حس سم

 ليو م [(ىر دعو لهاك ينب ند ءارعأ ءانريدع تدب ءارهر اه د يتاا ةيلهاكلاو لاق ارمتو

 ىزعلا دبع نب 5 ناإ

 . كس وص
 . يدهعهبلوط؛نايث>اتنكامو # دخت مامالاب يذهع لاط دقل

 يدع نمويرادترقن ها *« ةيرق يرادو دعباذ تدع. كاف

 يدب يىلكي>وديعلا تءار يناف # هموي داع ىل ديعلا ا ءابق

 دربلاو ةمامغلا نيب يجدلا ردك د تك ىلإ كتارا

 تونملا يبأ نب ردصالا ناو ا رعكلا

 نانيل ءانغلا و ة صفد يبأ رك نأ 0

 دشن مواد قلطم 1 ر فدئخ

 م ككاظخ (لفسا
 حبب اذ_هو ناويم ن

 4[ رغصالا ناوسم رابخأ هلوأ ريشع يداملا ءزيلا هيليو رشاعلا ءزلا عبط مت ريت
 و يب و سس بسسس سس ب هيصسما هدسسس هس سم جس سو هوو مس سدس سوس سس سس سس سدس سس سس هس حا م اا م ب

 لكو يورو ((0 ا دسسعلا)

 ( نساع 2 اعدك 5 ل



 ديهزبالملا برحامو برحو * يدنلاو عابلايذنايفسينأ دجيو
 ديزب دحم لثم دحمب ءىحب * مهدحم ساناددعن ا ىذلا اذن

 ناهلس نبا ىلع قرح ' اند ءدسالا رع نى: ءاشغلا اف روك ذملا تايالا اضيا هنف لاقت

 "هلع ىلو دع ريبزرلا نإ هللا عطاك لاق لج نيا نع يركبلا ينثدح لاق شفخالا

 نبراتخملا اممع هدرطف ةفوكلا بمس نب يدع نب حيوعنب ديبع نب ةلاضف نب دوسالا نب عيبطم

 عبطم نبا وحب كيرش نب ةلاضف هل لاقف رهظ نيح ديبع يأ

 فراع ريع م يلف ةعمب ىلا د هك عايبلل عم عسطم نإ اعد لع

 فتالخلا ا همثنل 5 ص ان ايهم اتا ءاضشح كا بر_ف

 فاسقلا مول ناك ا اذا ارورف نإ اهءوقل ىوارطا 7-1 ةدوعم

 فئاظألا طامسلا ضبا | نمت سلو * اهل ت 6 ركلا تاتنعلا نم
 فزاحلا طارتشا الا طرتشي ملو * يتفيلخ نم هتمياب ذا مسي ماو

 فذاجلاب اهدربالا برق. ىلع *# ل لبا يفءأعلا لحأ قانيتم

 نه أسما يجمجا ل نب ةيمأ نإ دوءاسم نب صاع جوز دانئسالا اذه 2 ) تباح نبا لاقو (

 هل وشب هوحم كيرش نإ ةلاضف هل

 نيعلا بربرلا هوجو نيشي اه>و * مكتاتفزصت ينباب اومتحكن |

 نيدلا اء توفت 000 # هب شاعب اسد فال ممكنا

 5 ا قاورانلا ف ا قى نب هتتدو صفح إب ورأت تنكدق

 ةقان نك هل لاش ملس يف نه الحر كيرشنب ةلاضف عدوأ دانسالا اذه يف ) تايح نا لاقو )

 لاح تفرش انآ ركاذق ةنم اماط داع املف رفس يف جركل

 انك ىنتللا وذو ترك ذ »* قيقعلا ن 'نطن مو قنا ولو

 أريعب مق صهدلا عدوأ يللا حاقل مأس باصم

 اريسصصق هادم ناك لظلااذا # هناربعب سدقتاف دقو

 اروصقلا هبق ريسلا قاطا اذا هد مامزلا لضفب تايعاللا ند

 | تك كولا كرب مسريملو د دقوم يغب مكنم كبي نمو

 اروز نءطلان هتناكليااذا دع انقلا تالل_ص نوقشاعلا ص

 اريجتسسم مهءاج نا نعو * اوامأ ذا نامقل راسباو

 اريثك مولع ان ترق 0 مهقلأ يل ضشب مل نأ ناف

 نب هللا ديع ربخ يف ينئادملا عاج د ذ يتلا ةبفقأا نأ ةياورلا هني ىف.( سسح نارك 3و)

 اهف دازو تايبالا رك ذو هن عم ال ريب زلا نباو ةلاضف عم تناك ريبزلا نبا عم كبررش نإ ةلاضذ



 (؟ةخغز

 للحم اهعقرا هل لاقذ ع هس لو ينقان نأ هل لئاقلاو ريب زلا نب هلل د.ع ىلع دفاولا ةلاضف

 ةقان ىلا هلللأ نعلق ا اللوح سف 5 ء> دق يبا هل لاقف نيدربلا اهن رمسو. لله 5

 ْ ْ لوي وهو هدنع نم فرضناف اعاد تاور نبا هل لاقف كيلا ين

 داوم يف: كن طد 0 # يناكر اودخ يلف لوقأ

 داعم نمةيلهاكلا نباىلا * قرغ تاذ طق نيخ لاف

 جنح هج اجاب هاف ل هع اوال هكم» 2.

 ذازملاو ىوادالا قاعتو * اياطملا صن انثي دعس

 داحتلا عالط ؟نومس ايمن + ةسيلمعأ دق دعم لكو
 دال ا ةيساناالو قدك همانا 7

 ْ نول سرملا كا غأ عير للا نمو | صاع الا ىف ٍْ
 / كتافاماق ىتئادملا نع زارخلا ثرالا ن دحأ انثدح لاق يديزملا سايعلا نب دمع كلذب ( انثدح )
 هحدع رشقالا لوقي هلو اداوذ اديس ناكف ةلاضف نبا

 كيرش نب ةلاضف نب كتافاي * فاو لوأ ت تنك دوفولا دفو

 ا اد 3 انثدح لاق شفخالا ناماس نإ ا اعوم< الا نا 31 اع ( يرطب (

 0 ٠ سيخ نبا ناو هنيحلا دان تا ركاذ انآف اق ردم 5 داو تعب ديم ل

 و هب :لزنف ا سا امنع ىلاعت“ هللا يضر باطلا نب رمت م ماب كي 5

 ىلوهىملا ةلاضف تفتلاوهنع أواحراف مهمناكم هوف ع دقو 3 هياعكأ ىلا و هللا ث ثعدم مو اي 8 هر 5

 هودعم لاقو ىلال اقو م كنق وطال هللاو امأ هللق هل لاَ مصاعل

 م راذ ف تناَه اذا كا و رو *«ادجاو تسل ىرقلاي ايلا م الأ

 مكان ريغ هفيض يت اراط ل اما انتانىرقلا ى هاد

 مراكملا لهأ ماوكألا لوجاذا مصاع لاعفال فأ امداع 37

 مزال ةيرضلخبلان| بسحيو # لئانب دوال شرق نم يتف

 مساوملا يف اهب يزني ةقوطم * (مصاع تدلققوراقلادي الواو
 راقب و نال قولا دا مف * ىف : وا ناير نب مرح نم كاتبلف

 متاغإ سن مل نامع أها [نيذا ع م6 0 ىل> ف. .ضلااماذا سانأ

 تروق زيهأ ةنيدملاب 0 هاو وعو يداعلا نب كهش 0 3 هيلع ومتا امصاع 0 تع املق | 17

 ا بتكو هداعأف مصاع يقوم هسذ دف عو ةبواعم 0 ديررسب ذاعو ماش لا قدحلاف كي نا ةلأضف ٠

 لسا نم ايش ةيواقلل زك هالو اهل ةيبننا نحس وب هاوس راسا 11 ها ري مصاع ىلا ١
 ةيواعم نب ديزي 6 ةلاضفلاقف ةيواعم ن ه١ ديزي غفشو مصاع كلذ لدقف هن احط ا مضصلو

 د ديأت دب زيا دع تر #* اهعدش 2 رخاف شب وقام اذا

 دللي ريغ هللا نيمأ كونأ #* لزيملو نيئمؤملا ريع دي

 ١ كد رساعم نك الاس كرداو نب ىدرلان م مانالا هلئأ مصع هب
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 ١ , هل نيح لا“

 حالسلاب كف وقريغدع رأو يشحم نأ قرب“

 حالعضلاب ظرف الآ * لئاقل رن انسل ْ

 3 ةيواعم نبا لوقي نيسو لاق

 ردت انكي د ذل .نايكأ © .نيطم امملاوم را[ يدا لق

 ر

 هيا ك1 و لب م -4 غب ادال س 1

 هربا عاتب قيزط نع #١ دوو:اخاوذ غاز نا تسل

 50 عل قا عبي ان يت>دولاو ةانقلا مقأ لب

 نب كلام ناك لاق مالانس ن 0 03 ضع قحسا ن ١ داج ع اق. دي زم نيدمم ( ىربخأ )

 ّق ينغتي'ناكو هل اهدبو ص اعلا نإ هللا دن..ع نب هللأ دمع نب نكسدال اهب دص ىئن :ةاا يئاطلا حملا يبأ

 ىلاعت هللا ةمحر 0 كود. هلو هراعشأ

 الو ينحت "انو خلا بأ نب كالا الا شعل

 رظلا نم سدتح يف ةقراب كلا عما اكوأ فيسلاك ضيأ
 مرطاو مالسالا ق- كتي # الو ميركلا ةذل نم بيصي

 « مذ مل كاذك مويو دريتلا ةيثاط انل موب براي

 مشلاو قالخالا ميركلا حملا يبأ نب كلامو هنأ تاك دق

 مخالا 2 ضخدخرلا كَم 00 + الوتدشرناك ضعي سل نم

 ا 00 هتيم كلام ينعو لاق كيفحأ ب ماو ين قلو تو نأ و كلام هل لاقف لاو

 كوش نأ ما ا ًالغذ أ لاقف ديزي نب ىلولا

 رلظلا نء كلاح يف قراسلا جرخي اكوأ درقلاك كوخأ
©4» 

 تحسس وك

 اديلت اننعو ادحم ازاح ناي أ 0 ناو ارح نا

 دودلاو مما اهوثرو * دودج نع ءالعلا اًئراو امهف

 كلوق.نيتيلا نيده دعاو ةبواعم نب ديزي هع ع ةدادصق نم يدنالا كير نب ةلاضفأ فشلا

 اديز تلال ودك لعاو مع عقلا .ةيوامعت اشر قوحتو

 معا هللاو يعاشطا 5 رصنمان لوا لقت يطيعملا كلا نب مهاربال ءانغلاو

 مد ةيسلو كد ن ةلاضف رابخأ 0

 نب ريع نب شيرملا نبتراتلا دقوم نماع نب ةملسا نب دلوع نب ناماس نب كيرش نب ةلاضف وه

 ناكو راز' نب رض سائلا نب ةكردم نب ةميز زر نب نادود نب ةباعت نب ثرحلا نب , ةيلاو :

 )قا هللا دععامدحأ 3 ارعاش نانا هل ناكو مالسالاو ةيلهاحلا كردأ ام رضخ اكولعص اكماف اىعاش

 أ
 ا

 ا

| 

3 

00 
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 ةديباع هوز 2 اطوشب تاسالا هذهو اص رعش هلو هنع لجو ثردحلا يور دقو مهئارعشو

 هنع يور يذلا تيهش نب رك تخا يهو يصاعلا نب ور< نب هللا دمع نب لغ لإ بيعش تنبا

 اهجوزتي نا لبق لوقي اهفو ثيدحلا
 ع © - , وص 3

 هدباعسفنلا يوهىنضراعت1 نتل * ىيلئاق كشال بلا نا دباعأ
 هدحأو(١)اطقةيم هيلع يدوحو# 0 لق 2 هللأ يفاخ دياعا

 جدت رف ديبع أي ىلت ربع م كف ىوهالو ارجفىدير مل ناف

 دقار كلذب ىردال ةد.عو ان اهون ىعارأ تن دق ةلمأ مكف

 ى مل ا نمهنعل محا. قدحسا نك رصنبلائ رحم ْ رولا قالاطاب لغر جالا 45 ءانئلا

 0 لن ن١ ساو ينند> لاق يراخملا هللأ كم ع نب دم ينثدح لاق كل يعس نإ هاا هب

 ولا رم لاق سابع نبأ نع ةمركع نع اع نب هما تدع نب هللا دبع. ني نيس نع 0|
 كل هّيراحو هناا هلوحو عراف لطظ يفوهوتبان ن ٠١ ناسح ىلع مس هللا ىلد

 ع متوبهلنا د ىو ىلع له

 نب نيسد هرم 5 مه ةدياع ا تناكو هللأ ءاش 3 | جرحخال لاق مْ 0 هيلع هللا ىلكي ىلا كدعضف

 ةدباعو ب يهث ينب| اسعشوا دع هل تدل وف بيعش اهعور هللأ لل عتاب م رمعاههأ هللا كييع تب هللأ دبع

 انيدح لاق ى.هوطلاو ءالعلا ىفأ نب يم رألا ) ا 0 ةدياعو قس ةدداع اط لاش ناكو

 نب نيسحو كلملا دمع ند راكب بد هس تنب ةدباع- 2ك لاق 58 نردمج ىندح لاقراك ن ل ريبزلا

 م كلك راتخاو ةدياعلا كتجوز نك 1 هل لاقف نس نيكو و راكب ىلع تمنتماف هللا دنع

 لاق يي يسواعلا و ا ينربخأ وكلا لات هللا المت نعو نوفل انريعتأ 7 هل لا كرقف

 ىف , ةلود 3 مطا وماصا اعلا نب ا دلو ىلع تدر أميسإو ةنم تدلوو تاه تس ةدباع 6

 0 أ هيشلاقفامدام ر 57 هل اهدص رفهح> 1 هللا دمع ن نإ ةيوأ «م ند هللادبع ناكو سايعلا

 حالسلا - رم كما نباو كمع نبا نا

 حا رباب سشطعبي نيت ى 2 # 47 سدْلو ودعلاى <غل

 00 نانلأ برش تل ودع نبا يذأ نك لا

 حارقلاب غ وسل اد اذ | ه # 0 أرو ةاحشلاك لب

 ايزل فا طا تع شع د كامل ودل

 حال كاحلي نل برغلاب * هءوست لازن ال نم

 يذل: يناني ويف سما ىدوجح هلوقو يضاحال طق نأل ضوع باوصلا هدحاو طق هلوق )١(

 لبقتسءال ضوعو
 23755255257 تب 2 د تكتم 9252-2 هد هوا ص وو تك هج سس ست
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 - احتاضملا هف ناك 0 رمو #* ةيمرضح ةدأ 31 1

 اكوا هدب بدملا و وحقه ملطف هالي ك < تلح ىف .اذإ
 احشاوكلا نيتماشلا نيبماشلا عم * تعواطو كاون نم اهاون تنابو

 احزامم قالطلا لاق ةعحر هل *# امدا ضوعآت له ىللال الوقف

 احباوذلا تانداحلا نيعبتت الآ * ىلب ابل الوقفال تلاق يه ناف
 اهتقلطلاق ىليل ت د ها هل تلاق هعم ىلبل تسيلو فرصنا املف ةليوط ةديصق يهو
 نعم اهل لاف 1 نأ ينقاطف كالذ تاغقام ريخ كنف ناك ول هللاو تلاق

 تا تامول تاذ كناف *# يناس يعدو يرسل

 قاض :نل ١ ةماللا ادللاو ره نيردف رم حلا وأ
 تابشلاو ةدوملاب تنضو * يناونال ىللو ىبل تان

 تارفلا قرخنم راقاذف * ا

 تابنلا طلتخم فنأ لالظ #* اهلع ةيناد فيرلا يع
 تادححس صاق ينىدوعلا نم * رع اهلواس ل 5

 قالطلا هابا امتيلاطم يف ةقح مال لاقو لاق ةليوط ةديصق يهو
 عبارمو انل فاطصم ناطمي # اذ لبق ةقح مالي نكي مل ناك

 [عراح ضوعن نأالا نآلا انب .ة«يسعدتو - ابثلا”ضغيفنحنذاو

 (١)عداخ عادولاو تن ءدامركل أو*ب انداحأ ةقد 1 ركنا دقف

 عئاورلا انعرت امل ذاو ايش © اينذأ ةقح مأ انتينذأ ولو
 عئانصلا ىدؤت مذالب كانك * ةديمح ليلب ينيب اهل انقل

 9 : هيي وك

 ادعاورلا تاشنملا هلالا كاقش * ادباع ىألا ىلع ا دباعأ
 ادباع كينبع نيب امث نسحاب # تدب اذأ را_ملا سمشام دياعأ

 ا انل تدب راملا سمشام دباعأ «يوربو
 ادياءككسون نيب اممنسحاب # انل تزرب يتلا سهشلا امدباعا

 رصنبلاب ليقث يفاث درطمل ءانغلاو بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع ن .هللا دبع نب رار ءشلا

 ل ع هباتك نم ن سنويل هيفو

 م6 هللا دبع نب نيسحلا رابخأ 0

 ممافرطو مشاه يب ناتف نم ناكو هللا دع ابا ينو دوأءل نا نم نزهشا وهو ةمسسأ مده دق ١

 نزتم ريغ يناثلا عارصملا اذهو )١(



 دولا 1 ند ىند 0 نشد #23 ىلعاص مدهو ىبأ - ريس

 )١( مغر هللانين | ىدنع توم اكو د هريدغ لواحال يمعر لوا#

 مالا دلؤلا ىلع وذحم كهيلع #* فطمعتو هل نيل يف تلزاف

 ل هب قيصكا ن تا ناك نا و هتالس يح نغضلا هم 0 ال نب

 لاق قارولا نسحلا نب يدع ( ىفربخأ ) ينزل سوأ نب ند لاق نيئمؤملا نبضي اهلئاق نهو اولاق:

 0 ىيرلل سوأ نب نوم 8 لاق هربا نع يدعسلا سامع نب ناماس ىدح لاق راكب نب ريب زل ل ا

 لاش مم أ رع هتقايض نبل هيريشع ن : م موش 0 راد م و هلالنا مط أمم راتعل ةرضلا ىلا

 لاَقف ٠ شيع منأ يف الوح اهدنع ماقأو اهحوزمف هاا 1 .طخف 000 كامح تاذ تناكو ىلإ اه

 لام يس ل ََّى ردق نأ ريا

 اهءاع أطر أ املف هماقم لاط يأ اهن :ع نمر أو مهف م 0 هلهأ تاق هل تذاع هد كل مه تلاقف

 | ةسرق تناك اذا ين>' تحرر >ف ةئيزا ءام وهو قوعب هنا اهل ليقف هع تا انف ةسدملا لا ل

 1 تاكو نا ل ذ' نط ىف قمم لبقأو ارك الزتم تلزأ 3 نع

 || عمو ىتستسيل مهيلا لام موقلا هل عفر املف ةظياغ ةمامعو ناسايطلا سبل دقو رضخأ فوص ن 7

 || تئش ناو من لاق ءام نم :له نعم هل لاقف هل ءاب> مامأ سلاح اهلاوم نه ا

 | مهدنع نعم ىلع موقت ا ئيسول ةهم تاكو لب ب لوم حسو خل ال: تعش ناو اقب

 : هدب يف حدقلا 52 او ةفع برش هه>و نع رسحو اهفرعو حدقلاب هنأ املف را

 تااقف فوص تدو فود هج قد الأ ندم هللاو اذه ينال وهابتل مف ايمو ىلإ ة ةهعرمسه تلَقأَو :

 ا لولا تر انا رم ةفصصولا تح رخف هسحاق ندم اذه هل ىلوةفىالوم ىّت جا مودع هللاو وه ظ

 ْ اهلع لخد ى > احراب 1 لاَدق ئرلاا اذه ريغ 2| اهاَملا 2 02 هل لاقو حدقلا نءم و

 : أ ماليا د 1 ول كنا اما مع ةئبااي هللأو يأ لاق تءمايهتلا تعز يذلا شعلا اذهأ تلاق هنأ املف

 ادوار كاان اضع ندمإل ةاكلاو رخدلاويناح رلاو يمازخلادملبلا تبني قا لا
 ! انامط ابا دعأ يتح قم ىلإ انينح اذغ من امدح 5 ٠ ماقأو هتيبطو ةنيل ابار : هتسيلأو

 أ 0 ةايما نمَم عدب ُظ املع "ل اسو اهتنأ ل ا ف ل ىلع 0 معو ةقان را

 7 تناكو ينةلطف ىف هه كل ريخ هللاو هي نعمل ت تااَقف 4 همد 0 اط لاش قدعل أم نع 1 تا املصو

 مهجن : كاع رش ع افا م نمسا هةحاح 2 0 تاحرىليأ قاع ماقو كلذ ٠ نم :هإخدق تلمح دقإ

 تّقأولف | :ه لإ نحر عني يداوغلا ناك للان كملف ق<ىلا قار طلا جرعنم اب انذاح املف افرصنا

 ىعم لحجر يح يناكم ةحرارب 0 تلاقف ةرصبلا ىلا لحرت مث ل اق نم جل يتح هذه 0 :

 كلد ف لاَقؤ يع اهمعمو مد هّنقراف ملق قحك ىلا ىعدو اهقلطف ةرصبلا 2

 ايوا الإ مولا هال رسف كيا # احضار يتلا اضن د

 معر هب لحي نا'ئررو -25)



 ( هذ

 رض رشيف مويلا ىلاعت نا ىلا * ةيدغحايرلا نتسمي انللظ ©

 رفقمدفرلاو فورد اوريخلان :ىها # لزنع نيساح رب زلا نيا يدل

 :رفعا ىزاحملاءاشلا ند سيتي # انموب لاط دقو ركب وبا انامر

 يسم .!ماولاف اناسنإ نوسسو © هال نو دنم اوسَمطا لاقو
 رفعج نياوالعلاسايعنبانافح * اماماف اررشال هل اناَقف

 *# : رشراوام اع وزنيزبعا هل * هنا كسّب قفراو 1 نكو

 ادا دنع وبا انثدح لاق يرضلا ليلع نب نسحلا انثدح لاق يفريصلا نارمع نب دمحم ( ٍينريخا ١

 هيلع فقوف دب رم ا يف دشني دعقف ةرصبلا ينزملا سوا نب نءم مدق لاق يدسالا ةيواعم نب دمحم : '

 لوه يذلا نم نءماي لاقف قدزرفلا ||

 0 الو قاظت نافخاب * 7 اق اك كرهحل

 لوَش يذلا قدزرفاب 0 ءم لاَ

 مارك الو كولملا فادراب * جاف لها مبتام كردعل

 / مشاه ) نر ( 0 فرصلاف رعأ ثنو تب ردح دق لاق 0 رح اعا كيدسح قدزرفلا لاف

 : اذافحور ءارضخ كلخ دلاق ىعمصالا ينتدح لاق يئايرلا 0 لاق هاد ل يعاز ٠١1 لع نا :

 ع

 1 قانعالا هف برسل. كوبأ 3 0 هللا 006 ل ب ف ةثحاق 5 0 ند لحرب نا 1

 اهيذصلا مهرايد ّق 1 © قديح 1 نع دحلا انثرو

 اعيضينا كشوا ءوسلا تانب * هتاكاوت عيفرلا بسحلا اذا

 0 / يف قلل هتنبأ 1 ماشا ىلا 0 نب نعم 0 لاو ىذا 1 نع ةديصع ا ةديع نا

 1 نب مصاع 7 روابع لات هللا: ضو ني :ماوملا مآ ةماساعأ همآو ةملس ىلا نب ورم راوح

 أ زاححلاب 0 كتبا ةئاد نعد م ىلع هن ريشع ضع هل لاقف هنع ىلا هللا ىذر تاطخلا ٠ نا 0ع

 ! لاق لا هر نيم لاق اهاقكي نم اطل نذل ةيبح قو
 1 1 فئاخا ع تاغنأ اه>شامو تن 4ع مسك رادب للام كارل

 20 .فئالخل ا ريخ نباو يللا بسر د اماردع ل ننراح.| اهل ناو : ا

 11 ن» دوعسم ىندح لاق يزعلا لياع نب نسحلا انثدح لاق يقريصلا نام نإ 5 قرا

 1 , «داووهتي كيلا ن م ةدع هدنعو امو نأو سم قب كلملا دمع لاق لاق ماشه ن نب كالا دبع نع رعشب ا

 1 اوك 0 رطو ىثعالاو يلا "يي نحال اور ذِق هب عمس ن هس 0 ع دحاو 1

 5 ىذلا هللاو مه ءارعشأ كلملا دنع لاف ارث . اع لع انا ان

 : مح هل سل وهو هةنع ىملحي #*# هنغضص رافظا تل : م>ر يذو

 ْ ملا و ةهافسلا كلل" امعطق « ىءاس ةبارقلا ليصضصو هتمس اذا



 ( اها ) |

 طاوس ءان بدكتال نيفو 8 باب نوهت انآ) تار

 حلاونو هنللع ال بداون * قفل رثمت مايالاو نوفو
 يثدح لاق ىزتملا ليلع نب.نسحلا كب يزتسلا انئدح لاق. فر يصلا نات نب دع ( يفرد
 بلطملا دنع نب سابعلا نب هللا دع نم لاق هنأ نعفودحنم نا ديوس نب ىلع نب هللا دع ن دما

 رثكو يرصب فعض هل لاقف كلاح فيك نءماي هل لاقف هريدب فك دقو ينزملا سوأ نب نعم
 | هللاقف دفلا نم هب سم مث هيلا اهب ثعبف مهرد فالا ةريثع لاق كنيد كو لاق نيدلا ينيلغو ىلابع

 لاقف نعم تخبس ا 0
 ناد داك ام يح . نيذلايو 8. هتك الل لالا نيه تذحأ ظ

 * نالفو يت>اح نالف درو * ىنغلا ي وذ دنع ضرقلات لاس يتحو

 'يش يأف كدي نم تعزتنا يتح اهكلاف ةقل سمالاب كيلا انثمب انا ناعتسملا أ للا دبع هل لاقف ظ
 هحدمبي نءه لاقف ىرخا مهرد فالا ةرشعب هيلا ثءبو نا ريلاو ةبارقلاو لهالل

 (١)عراوفلاروحبلاابىدنلاج مت * امناو شيرق نم عرف كنا

 عفاودلا جيجحلا تاياقسو مط * ةكم ءاحطب سانا ةداقا اوون

 1 عماودلا نويعلارهدلاثداح ىلع *# مهنم كيت مل تودلل اوعد املف

 يبا نع يشرقلا ساعلا نب لضفلا يتادح لاق يرعلا ينثدح لاق نار نب دمحم ( ينربخا )

 ةيرضح تناكو ابح اط ناكو روث اط لاقي ةارمما سوا نب نعمل ناك لاق يريبزاا ورمت نب ديعس
 ضب يف ماشلا ىلا رفا_ف هتيفرحع نم كحضت تناكف ةثولو ةيبارعا نعم يف تناكو مأشلاب تأشن
 طقسف موليلو موو اوراسو مكرم اووطف ءاملا نع اولدعو قارطلا نع هقفرل أ تلضف هماوعأ

 هل تح سشطعلا ةدش نهم موق نأ سرفلا عطتس : هف هدب تلْخَد بض راحو ُى نع سرف |

 لوقو هدوقش نءم لعءحو هوضماف لج ةقفرلا لها

 « روكلا ليع تح تكحيصأ ©

 نعم مدق لاق يملا نع يرحل ان ادح لاق يناركلا دعس نب دمت انثيح لاق 7 ) ينريخا 1

 '!ماقاق نافيضلاو لسسلا ءانب آو ءايزغلا الز ناكو نافبضلا ناد هلو اق رييزلا نبا لع 2كم سوا

 ا ةاكو هلمحو هآرقف سامعلا نب هللأ دع قاف هدنع ند جرخو نعم بضغق الحر نوعيسو 2

 لاَقؤ لدحو َىَح مال هدنع ماقأو ةاضرا َىسد هاطعاف هس دح هيدحو رفعج نب. هللأ ديع ىبا مْ

 نيعمح | ممع_ىلاعت هللا يكر سابع نباو رفعح 2 حدعو رب زلا نبأ وحجم

 عورذ نم راهتسم عرفلاو مرح الؤ واولا كناوىوربو مورخي وهلا عرف كنا هلوق )1(

 بدالا ةنازذ نم ها ىلاعلا وهو عراف عمج عراوفلاو امناصغا هو ةرحشلا

 ( ريقاع ا يناعالا د 1



 )ذكة١أ(

 ةيلاغ ةينريب ءاخ همالغب اعدو هتطي رخ يفهعم تناك ةتنسم ريناندب اهطقنو ثرحا نبت برطف

 برطف نورها انأ 15 فر ل 3 ثركا نب رد ناكو ىقا ايلا 75 بهووا م 0 ع

 0 هللا و لاق حاصيال لاق ةسالاع هلق لاق هلا نشا كل لوقأنأ داو هيحال لاقو 0 رعأو

 ىسعف ا نأ تاحاصلا ابا ل نا هللا لع ىهشإ لاَقف هلقف 0 هلوقت نأ لل ىس كو

 دعس ىلاف و اهه>و تطغو ةيراخلا تاحخو تاحلاصلاوبا كل ف ىلانغسيطيو حافي ناقوص

 كاهحو همنا كئيدح ناف كنيع
 «٠

 هتس وص

 كرم كيا وا مدح 5 اذا د 2م نام قلتم خا ياو

 لعل ناكنا نارحطا فرا ىلع ١ هندحو هالجا ف م تنا اذا

 لال تك يل رظناف كني * ينتمطقام اذا ايادلا ىف عطقتس
 لكش نهدلا رخا هوبا ةلاذع دكن 0 ْ هي

 م ةيسلو 00 نب نعم ا قع

 نب يدع نب ةعيبر نب محسأ نب دعس نب دايز نب محسأ نب دايز نب رصن نإ سوأ نب نعم وه
 او.سنو رازت نب رض« نب سايلا نب ةحئاط نب دا نب ةنيزم نب نامع نب ديع نب بيؤذ نب ةيلعت

 000 001 211 ةحتاط نب دأا ني ورحت سونأو ةربوب نب تلك تنب ةنيزم ةأسعأ ىو نيم ىلا
 نبدمحا انثدح اولاق يمحو يعاز :لا دمت نإ ماهو يزارلا دم نب مشاهو يزارلا دمحم نب هللا

 د ةكاط نب 1 3 0 اهحور ةربو نب تلك تب ةنيزم لاق ىنئادملا نغ زارخلا ثرحلا

 0 2 ادور نب ناعور نبا وه دبع لوقلا 0 ىلعف امهمسأ لعام 0 تياغف ا نامع هل

 ىلا باها نم ةعامجيف مئادم هلو مالسالاو هي ةيلهاشلا يمرض نم 0 ديحم عاش نءمو ةحباط

 ىلا دفوو الا ةيلح ىبا نب ورمعو شحج نب هللا دبع مهم مورو 0 هيلع هللا ىلص

 اهوا ىتلا هتديصَمب هيطاخو هما ضعب ىلع هب انيعّتسم هنع ىلاعت هللا يضر تاطخلا نب رم

 ماب سيلو هاقيفر مانق * مثالا تاذب فيط هيو

 فاذ نبدمم (ينربخا) مكما نب ناورمو ريبزلا نبهللا دبع نيب ةنتفلا مايا ىلا كلذ دعا .رمعو

 كاللملادبع انثدح لاق يعاز آلا 0 3 مهاربا يف لك لاق دع يبا نب هللا دبع انثدح لاق عكو

 ناك لاق هببا نع ىلر را نححم نب ةمقلع ن نع نابوت نا هادع 0 لي

 له 31 رشا ناكو ريهز وهو مم ل 0 أ ناك لوقبو رعشلا يف ةئنيزم للضفب ةيواعم

 ى كام دح لاق يعارتحا ف2 نإ , مشاه ) 9 ( 2 نا 0 بك هبا وهو مم مالسالا

 نوسبرو ا ًامانكم نوال نم ناك كاك ى ينثدح لاق ة لعمسا نأ

 نعم لاقف كلذ نم اعزح 00 مهر 3 تأب هن ريشع ضعبأ دلوف

 . ك3: 3015 نقم 17215 722771709511219: 1719 1 7 22



 (اوه)

 اكن الف تكت يننكل © اطل يع ماه ابكت | ارا
 تلقو هتي>اف

 دووم كيلا نأ تلك قئرافا © ةنطقم كالا راك 0200
 لاقف هنط قلاول ١ ةرضح ينَء ء قحسأ نأ ىحننب لع نع ةمادق نب رفعح 0

 حابسأو بارشت اناطملا مامأ # نداش ّ اننا تعا 31 كن 0

 حضوتب اهم ىف احضلا عاعش * ةرح ءامدأ قمرلا كانل اا
 0 يراويللا ىلع هديب نأ قئاولا ةنخأف وأ لبس هف قدسا نو ةمرلا ىذا
 ينع هذخايف ثرملا نادم ضحي نكلو ينم نذحأب نأ نتطتسال لاقف هن حضن هلا

 لاق ىلصوملا ةساوسوب فورعملا ليعمسا نب مهاربا نب دم ( ينريخل ) هم يراولا 07

 ا قئاولل ةيراح تدها ردق سك را نب د 8# ىلإ لاق لاق قحسا ا دمح ىنثدح

 اذه وهو كح نم هيد

 سس وص
 اعانق ييشم نمسأرلاىمتك أو * اعاش قرافملا يف برشلا حيصأ
 اعادو_ الإ ليلا .يأي 28 الل الإ تالا ل

 هناف ردنا قراخمو ةيولعل لاقو هئسحتساف اهم قثاولا هعمسف لاق لوا ليق' قحسال ء انغلاو رعشلا

 ةعئصةشل دق ةعنصىف لخدب امث ده نم 5 ل تاه ه ةيولع لاقف ثرحلا ن ٌ ديم نأ قراخم لاقف

 ا ةيولع قدص تالقف ةصقلا رخو يلا ثمن تا قئاولا هللاقف قحسا ناطيشلا كلذ

 لاق لاق زيدملا نيل دبع ىنثدح لاق ةمآدق نب رفعح (ينثدح) لكلا و قدسال اذه نينءؤملا

 ىلع كب لفطتا يت> ىف لاقف ًاموب ريخشب نبش رحل ماشع نب نيدحلا نب دجال

 هذه يل لدطتو 0 تنأ كلقف ءاتضور اهحو لاعتسفا قاح نجس 1 قيدص
 هعم تمقف هيلع لفطتي نأ رح ىح دلال ناكم ووك اني , ثو نود 6 لاقف لاح ندفع هللاو

 ىلعهت»نك تريغ دقو حاحا انأ ني اك لذلك يلي 2 9 نايتف نم لحر راديف دصقف

 نم ناو ىلاولا يىفءىش قزر هلو ةاورملا نسج اه رط نو تاس يكف بعللا ليش

 تاق هبإب قرط املف .هلزنم هلاوخا دصق ةرثكل فيظن ريثك ماعط نم ولخي هلّزنم نك مو مثدالؤا
 ديقعماعط انيلا مدقو انن>دف ىليفط ةعافشيف ن 2 انا ح١ يدفن ىيفط [نأ و ىنع ترفه

 العش ائسح ءانغ تنغف ةراتس ريغ نم ايلا ةيراح ت>رذو ذينلا انرضحاو الك اف فظن برط

 مها ريال نكاح ا هيقو هع هدد داق تل اكو تودلا اذه ث رمل نب د ةعنص نه تنغم ًافيرظ

 ةثيع ىنا نبال رعشلاو
 .6 م

 كعييضت يفو يح هظفح يف # ظفاح كدوعل يأ دهع تعيض

 كعيذص نسال كلهح و نسدحرف # هدا وب ىهذو هبيلتقت نا



)١65( 

 يه لب ال مهضعل لاقو رافلا ةدرصم مداخل اذه عم قار طلا ىلع اسولح اوناكم وف لاقف 000 0

 هلا 0 نأ م عا ادبأ ة ةفزع؟ ينغإ 0 ًقاتلاو قالب ذا و تلك تت ران دم ةفز ْ

 ثرحلاهيبال ناكو ءانخال ادخن 0 ا -- هللا قاخ د نع ناكو را افلا ةديصعب اهب ينغي

 امو لاقو هيراو> ىلع نحرطي نأ نهرمأب و نهاضرب قحسا اكو تانن# راوح ريحش نإ

 نوماحال قحسا لاق انرظضم هب ءاحو هيف هوانغ ثاتلاف انوص هيدي نيب قراخم ىنغدقو نوماحال

 ريخشب نب ثرحلا ىراوج ةمزالعءرفهئانغ يف هاوادأءاسو هتوص 2 دق اة راع نأ نيمثوملا ريما

 نإ قحعدا تعمَس لاق ىمشاهلا هللا د ع وبا نث دح لاق ةظدح ( ينربخأ ) ديرنام يلا دوعي يف َح

 ينم دحاَب نأ ا ردقام نك ىأر . نب قحسا ىل لاق قئاوال كر بعصم نإ مهارب ا

 لكن دل | فم نمل 7 اهنغأ 5 تار ةدع ينم ا ف ريخشل نإ ت رأا نب دمم الا اوم انوخ

 5 اذكب كبف لواقع نع معا ١. نب ق0 ينأ دح ق ”اولا هل لاقف ث را نب دمج انلع

 لاكف كدتع 00 هتعنص نم ا 0 : يأف ق *اولا هل لف تأرسم كاذ 0 لاق دق لاَقذ

 هنم هتذخأ م6 توحلا اذه طق دحا هنم ذخاب م هنأ ميزي وه

 تس
 #*  هماو> ءانالا ما 2 مو * 2 او ىهدلا ىسءاق ءرملا اذا

 هذاك و يذلا 20 ندا * يب ناو ريخ شيلا يف هل نلف

 داحأ وءاتشاف نس> ا هيئغي ناب قثاولا هماق يطسولاب لمر هيف هلو قحسال ءاننلاو رعشلا

 0 او قئاولا ا َىَح ةريثك را ( هددرذ ) هددرب نآب هاو قئاولا هسا

 يللاعت هللا قاخ ام لاقف هنأ 1 ورع ثيدحلا اذهب تدخل ىناعولا لاق ةظحح ( لاق ).نونغملاو

 ميهاربا نا تعمس دق هل تلقف ىدهملا نبا معاربا نب هللا ةبه هيفي كتوصلا اذه ينني ًادحأ
 تيدف دع نم تحمس دق تلق مك ىهالا نا تا كعل ينيةلف مح ا 5 دمحم نم ةقوساف هيلغإ

 0 اموب تنك لاق مجمل 6 ىلع يمد 5 00 رفعح 1 0 هلك ناحل هه

 يدنعمشب نأ د مدقو كل 0116 تك ترك ىادمع اع لرد

 توصلا اذه ثرحلا نب دمحم ينءو انبرشو انك اف ريض>اع توعدو لعفف

 تس وص ١
 علوم كدو# لوخ_ثم كناقو * عمدت مولا كنيع دو نك

 عئصت فيك ما بلا قارفاذها اضرعمتيلو موب ىل ةلئاقو

 0 0 ارط سانا نيب قرش # يماعاف دوذاي ىهدلا كاذك تلقف

 لمر فيفخ قحسالو ليقت يلا حيلفل هيفو يماشولا لاقو يطسوااب جزه نامي توصلا اذه لصا

 توصلا اذه يف كل نا ءانغ يجشا هانغو [رارع ثاوصلا اده ددر: دقو هل تاق ىحي نب ىلع لاق

 نابقلا نم ةيراح يلع ينوص اذه م لاق دحا كيلع هحرش نا ريغ نم هدر دك ينعم

 لاقف !ماصاوتال يلفهل تاقف اهنم هتذخأو اهحا ع



 )*هة١ (

 تجارلا تتح قولا هل ىتت *# مسد لأ نابيش نم سراوف

 فحاصملاىفام داعيميلا اوراصو # يذالا اوقراف مهايئد اوقراف اذا

 تس وص
 يراسلا دما توص عمسيف قاب * 7-0 عاقيلاب لهو رايدلاب له

 دا تاو يضن اوان.« نيل ءارفص نف لزاتلا كلا

 ىملا يحي كلذ رك ذ لاقو ورم نع رصنبلاب ليقث يناث زرحم نبال ءانفلاو يسرا سوبل رعشلا

 بحاص نبا نحل نم ذو> اموهو لقت فين> ىلصوملامهاربا نبا بابطل هيفو كودعنملا خ نم

 * هفعض كب رحال كفيعض عف ذرا * ءوضولا

 م ةيسلو سو رابخا 7

 نبرتك نب دعس ن: ةمقلع ن: دبع نب كلامز, .لئام-نب هللا دعب ضاع نإ بضن نر

 نب ناولح نب نابز نب مرج نب ةمادق نبدورط نب سيب نب ىدعنب سهب نب ىدع نب بااغ
 عم. ماشلا يحاوت ودبي ناكو ةيومالا ةلودلا ءارعش نم سراف ىعاش ةعاضق نب فالا نب نارمع
 انىتايشلا ورمع وبا ( 0 || دائحاب نوكيف اورضح اذا رضحيو ةرذعو بلكو مرج لئابق

 ماكو ةردعو مرج نم كلا 0 سيق نم مالغ ىم سانلا نأ ركسو جرم ةعقو دعب ةنتفلا تاده

 ا هتقلأف هتقان هن * مهتادحا ضعب نأ لاف مط كانه ءام ىلع نيرواحتتم اوناكو

 راطخالا يوذو مههوحوب هءاج نم نوطلا كلت ىلا ثءعيف ناورم نب هللا دنع هموق يدعّتساو

 ناوىمنب دمحم لزف هب سم ىذلا وه هنأب م-مادق ناكو يرجلا بيصأ نإ سرب بروف مم

 كلذب ىذرف ةداهش هياع همحوت دح نم الا هراح اف هب راحتساو
 1 6.٠

 تا ىلا يناف * 0# الأ

 0 قرارك كك ١# نع نش ندع ملفا ند

 نوح ني 1 اه نيوش * ان أك ليدبلا تاودان نوعد

 ن'وش نبل عمدت ملو نيب * ايا اثم عن

 ليعمس| نب مهارب ,١نب دحا نع نود نب دمحا نع ةءادق نب نقل[ لحنا اذكه يبارععال 5

 ةنيءدلا نبال رعشلازأ ليقدق و يماشهاا نع ىطسولابلمر فيفخ ريخشب نب ثرحلا نادم ءاثلا

 7 ريحشل َن ترحل نب 0 رابخا جو

 ءالو ه.سحاو روصنملا كا نومعزب 9 مهو رفعح | انا م 5-5 ريذعشلا نإ ثرحلا نب دلع وه

 ةفوكلابدمم داورهوج مهاربا دلو نم هنأ معزي دمج نو يرلا نم مولصأو مدع ءالوأل وج
 همالغر 0 ةفيلخلا ا ىلا همم ل تناكو فق زعملا ينعام نا ناالأ اان م ىف ناكو ةريواب لب



 )؟ه١(

 هلا د1 ل ءاردشلا يار ىرب حام رطلا ناك ففلخت لاق سمصالا لاق ظ
 وهرأ الطلا اع يركلا اذا« علا: ةارملا رد د

 قاف رود_لا اهنع 0 #27 ةفحاو بولقلا 0 افوذ

 اوةلظناف م وم يدم دقو *# معكم ةاحلا ىرل ا

 ساونا نع ةديبع يبا نع يزاوتلا نع نامع ونا انريخا لاق ديرد نب ندسحلا نب ت2 ( ىريذا (

 هلوق هدشناف ىرسقلا هللا دبع ىلع حامرطلا لد لاق

 و هب ومسأ ين ريسغل آ اضهاثم لازأ ال ىندشو

 ع م كولملا باوبأ كيع مط + مولامواوحضأ لاملالاجر ناو

 شاب يح ما ا لا

 حام رطلا بكر اذا لضفلا لاق لاق ىفوكلا دمم نب ةفيذح انئدح لاق ةيورهم نإ م 2 د

 هلوق هل 2 َ ث هيلا يحوي اءاكف ءاحطأ |

 در مل دزالاهياعلوسرلا ضوح * ابل ليق م مك درو نا و

 * دعت 1 دزالا لاتقل دق ' نإ 8 اعدل نا 0 هللا لراوأ

 دحأ نم رصنلا ديرب مك ىلع #*# سرفهل يضأ "يرمأ رصن نعال

 داون هع هقلذ ٠ نه * ةيقاخ ع ند رلالع يح ناكاول

 نعبد نبأ ىنبدح لاقىن "انا ىنبدح لاق 0 رم را لاق سنوي نب ليممسا ( ينربخأ )

 دنع لب ندا ى 1-- لاق ىلإ قريحا لاق يراسالا مساقلا نب ديحم ( 1 ا

 :نبدم# ىنبدح لاق ىضلا نا 0 أ ىنب دح لاق ناز 0 ا ديم ينندح لاق ىعبرلا ن نأ

 0 ائممحأب ان 006 هرم *ك امايأ ا 8 ِظ ان 3 طلا نك لاق ةمريش نا نَع ي هرقلا دايز |

 نحلل اذه نأ انتقد فرطم هن هع اع شعب ني اذا هلزنم ن ه اب و ا 7 6 هاهد امو لعف 8

 لوي ثدح هل ىلاكت هللا باد أ 5 هللاو اناَقف حامرط : طاا شعل اذه ليقف

 فذاقملا يدحا ماعلا يسةشبو هب د فذاقو يداوج داتقل 0

 ا ةادع ل هللأ نه * ىنغ ىلا لوا واالام ل

 فراطملا رض ىلعي (1) عج رمش ىلع# نكتالف' ينافو تناح نا بر انف

 فئاخ ضرالا نم جنيف نوباصي انن ةباصع 8 ايوان ادهش ىدماو

 سومأق هأ راو ةزانْملاو شعنلا 0 6



)١5١( 

 1 لاَقف ءاسنو ناينصو لاحرو لاغبو 7-5 اذاف ناد بحس لم ىدو“ يبا ب هللا دع كيلا هب ثعل

 هديشن و اك اع ةفوكلا ىلا عج رف هب مدقأم 1 هطعا لاق انه لاق اذه كحام ٍرط ل نأد ا

 ىنثدح لاق متاح 1 :ددح لاق ديرد نب نسا نب دمحم ( 0 ) ليوطلا حامرطلا ماشه لاق

 ا لوق ىسعلا د ١ سبيع يي نم لدحر أمف ةقلح َّق سلج حامرطلا نا يغلب 1 يحاجملا |

 هللا همح ر كلما دنع ِق 1

 ظ لقاقتي اهطسو حسنا لاحأو « مهحادق كنا ذأ علا تكف
 | عباسلاهلا نطابلا يف ىنعو ىهاظلا يفهيلع هوم هنكلاو ابك مهالعا هنا دارأام هنا امأ حامرطلا لاقف
 أ ديعناك هجرخأ اذاف مهنم مالسلا هياع ايلع جرخأ هنال مهتمامب لوقبال ريثك ناك نيذلا ءافلخلا نم
 لاقف را عضوم ىف كلذ رك ذ دقو هلاقام لاق كلذاف حادقلا نه عباسلا ىلعملا كلذكو عباسلا كلم ا

 نب أعل“ 0 ميلك هلل َُك * وسلا دع تي ناكو

 اعار مط ىلوذ 21 ناكو + .مهقيدص كفل ند ناديه

 ان اكن هلق ل أهيم ب ( هاج هدلعل هنأ ناكو

 ا اس هدا ا ناكو # يذم دق نم سداس ناورمو

 ( ريحا )ادم هلو كللا دع ىلع بهذ دقو ريثك لوق ينم حامرطلا هيد نم ائيحمف كو

 ا حامر طلانالخش يع.يصالاو ةديمع 1 ناك لاق :دامذ نان بأ امد لاك يعاز .آ| رم نب مت ١ط

 قالا ر 5 أءمق هنأ نامحزيو. نبل نيذه 1

 ذجحريلا ءاوهاهتملخاو اددقد © ةنارنل نع هع دا |
 دوما و لس هر اح « هناك دالبلا ةرهدلو ود ظ

 د
 حامرطلا تيبليقتدب ا ساو ذا لاق لاقذامد انثمدح لاق ىعا زا ده نب مشاه ) ينربخا) (

 ةناصقلا نانع ىخرتساو دىلا ىرع * 1-35 0 املأ نش -"تّضنق اذأ

 هرعشيف جوش ىف حامر انا لكلا هدب ع ل - هيأ نع داهج نع ىد 0 نيسحلا ) 00 خا

 ىركشبلا ديم لاَقف 8 8 للعا

 انامز ا نا نانو نإ 6 ب حعوس ىلإ انلمما

 انانس“يبطاب بضخ و * يعوق لامح ناقلاطلا مولو

 هب حامرطلا لاقف

 اناعد ذا ةئمر موي ةثئمرب * وعدي موي لذعملا لع دقل

 انا مهالولو اعزج ىكب » امل هوعثم 'ىط سراوف

 ركشي نم لجر لاقف |

 حامرطلاو ديح نيب قلاب * فن يذ. ريغ ءاضق نيضقأل
 حاضوب انثورقم دبعلا ردوغو * هلحسم قد يتح حامرطلايرج

 لاق ىثايرلا انثدح لاق سنو. نب ليعمسأ (قرخا) ئركشملا يحاهي ناك مع ينب ن* الحر ىنعي



 )٠ة1ا(

 ١ ٌ ْ ع ع 2 ع 8. ا

 ْ هب يعدا تدكف يناثلا اماو احرف ءامسلا 2 هب ريطا تكف اهدح ١ | راععأ ةأث مدع تاق دقل

 مهدشناف تاهف اولاق هيلع تأ يح لدحلا ه قرفتسا اناصقر تيار كلاثلا ع ةفالخلا

 موحسم كيذبع نه ةيايصلاءام * ل ءاقرذ نع تا أ ا

 0 اذا تح

 0 طارخلا دما ديزلا لّياو * ا هل تلمح اذا و 2

 م 00 دق مكيسحأو اف 1 الاه ترفظ اه ةنسذنم تيبلا اذه 0 ُْق 1 م 1 لاق |

 ابف لوقي قلاع رتل هلل دب: [ع ع يك دما ابن كنيع للم « ةلوق ميمسأ

 كراوفلا ءاسنلا راها لاثما * هّتمر ىلحم رشن نع لليللا اذا

 ظ دع اعلا ف كجسنو ىعسنال جابيدلا هللاو اذه لاق مث حامرطلا ردص ىلع هديب ةيمكلا ترقق لاق

 ' لرد ناو تنأأ أ حامر طاب لاقو ةمرلاوذ بضغف هتدوجت تيررفا واو كل لوك! ىل حامرطلا لاقف

 3 ءامنشا وح ] نو شلل © ةزاقم نم يتقان تطخم ناكو

 مطخلا ديبطا ءاصيص رداوب * اهناك يبيه نادرقلا هداقعأب
 000 حوا لق رسدلا اذ 11 ل. تأ رظناف-هل لاقو ترمكلا ىلا حامرطلا يغصأف |

 ؤ ىلع مدق املف هتقان ىف اهرئاسو نيتيملا نيذهب الا ه ا مف هحدع م كلملا دع ةمرلا وذ اهم

 ' ةمرلا وذ ناكو باوثلا اهنم ذقت كتان الا ةدصصقلا هذهب تح دمام هللاةئاهايأ هدشنأ اهب كلملا دع

 ' هلوةمرلاوذ هنا تي ل هل لاقف تيمكلل حامرطلالوق ةمرلا وذ موفي رف لاق عدملا نم ظوظحم ريغ

 مكيف لوقأو ابتعم عجراف كفك ىنل ر مشلا نانع نا كيلا ةرذعم حامرطلا هل لاقف هبتعأف لضف

 يزتعلا ليلعنبن سحلا انثدح الاقىلودلاى < نب دمحو ىلع نب نسحلا ( 2 )يسم 1 1

 8 رصبلا دجس_هيف مكح نب حامرطلا م لاق يفاطلا مامت وبأ ينثدح لاق داع نب مهاربا ينثدح لاق

 لوقا يذلا انا لاقف هعمسف راطخلا اذه نم لحر لاقف هتيشم يف رط# وهو ظ

| 

 لئاط ريغ ءا6 رض أ لك ىلإ ضن د 21 ىمقتل ١ 0 ينداز دقل

 لئاشلا الأ مهب ايقش * يرئالو مائللا قش نو

 لهاجتملا فراعلا لعف ينو *دنيب(١) نحلل عطقىف ار 1[

 عبكو فاخ نب د ينربخأ ( روم دما كولش 6 اح نود 0 سام ءلا ينال تاسبالا هذه ا

 لاق عىدكلا ط رهعلا يأ نإ 0 لاق رع نأ م امه ا لاق ع 0 ليءمسأ 9 لاق

 0 تثتدحدم دوق يفا لاَقف ميطا 0 نار هلا ىلع لقاف يرسقلا هللا كم 2 0 كلل اح حامر طا 0

 3 0 الوقكف لاو كجم دق 3 طلا نا هللاقف هيلا لخ دق لاق هيلع يناذدب نأ بحاف |

 5 ا دعصو دايز ا زواح اهلق هعم جر هل 2 حام راعالن ابر ءلالاَمف 0 نعشلا ّق ىلام

 "يش اذه ريمآلا ىلاعت هللا حلصا لاقف عجر م * راغف اذها٠ رظن ا ناب سمعان لاقف عفت رأ 3ق-ىم ذأ

 فرطلا يوريو )١(



 )ة١4(

 ةيش نب 1 0 لاق ساو نب ليعمسأ 7 ةقرأ 2 ةارقلا بهذم دقتعاو مأشلا .

 ةيلعث نب تاللا مت يف لزنف ةفوكلا م كح نب حامرطلا مدق لاق ىلذهلا ركب نأ نع يتادللا ل

 همأق ْق همالك خسر 5 هلم عمسلو ةس 1 هي طلا راددعلا تحس هلا ةارشلا ن*ء خيش ث مهف 0

 لاقديرد ن :نأ 0 ( هيلع تام ىد هصأو داق أ ا هدقتعاو هليقف هيهذم ىلا خ -- هاعدو

 ىلا ناريصي تيءكلاو حامرطلا 2 ءؤر لاق لاق همع ن ءىجمصالا ا نمحرلا دبع انثدح

 لاق يديزيلا سام 3 تب 3 (قرخا) اهراعشأ ُْق دعل 2 َّظ هن هدو بارز هلا ٠ نع ىالأسف

 حام هرطلارءعش با ,رَغ نكد املك ةلث ع سعال نعف ا نأ تلا لوش تاع -- نب دي تتووس

 يرهوألا ز زيزعلا دبع نب 1 قرح )ردد ىردأ ل أهع.مح يف لش ةدحاو امم فرعي ١

 كل نا كت كلا نك 00 لاق بويأ نب مهار 002 رمغ انسدح لاق

 ءافص م 2 ءى تت كلا لشق 8 مااو>ا ن م لاح ُُق ناقرتش ناداكال حامر طال اهيدص

 تاو لايت 00 وهو داللاو بهذملاو تسلل ىن ها دعاس ىلع حامر اعلا نيبو كئيبام

 ها ضع ىلع انةدنأ لاف ة 4 هصعلا ةدشو ا نا. 35 م امةفنأ فس و ىعيش يراز يفرك

 حامرطلا لوق تمكلا ( دشنأو )

 دئاصقلان انع يخرتساودحملا ىلع #* تفلخا حامرطلا سفن تخرق اذا

 ناك 1 اهلا ةيش 3 رم لاقو ةعاحشلاو 4 اصفلاو ةباورلاو ةاطط نائعو هللاو يا لاف

 ينادح لاق هطخب يللاءآهَّللا همحر ةباونأ نب دش نب ىبح ( يمال ىدج بات -؟ نم تعدت ) ةعاحشلا

 اخ لع دير نب تدع كلاوم كَ نب حامرطلا دفو لاق يبارعالا ان عاسابح نب دعس نب نيسلا

 ردقامهللاو الكل اَقذ امنا نم هللاقف دشنيل حامرطلا 00 ف امهاعدو اءط سا ىباهملا ديزي نبا

 قو 2 ركذلا تدبو رذفلا 20 0 0 هام طحأو يءاقم يف عه 3 3 3 ثأر علا

 هك جرح ملف ,مثرد 2 نيس. هل ا 5 اعاق دعناف تد ا ىدو حا 35 هل ليقف ب رعلا

 اأو رشاانا 0 حامرطلا نو هج بطلا[ اوينخ دم 3 ةسقللا تأ هللاقوحامرطلا اهرطاش

 لاق قالع 1 لر لاق دغش نإ نسما ينرب>أ ( هنع هللا يضر هب ات ؟ نم تحبس و )4

 تكل حامر طاا ل ةفوكلا كليدع سو ٍِق نأ اند لاق ريع موثلك نإ كلاذ نا ل يس 5

 رف دحسملا طسوت ىىدح هل امادها بدعس ءاح دق ايبا عأ تا ذا ليفلا با, برش ناسلاح اهو

 ناد عقو ىذلا كئاخلا اذه ٠ ند تادف اهدصقف“حامر طلاو تد كلا اد 0 هرمدس ىهر مْ اذداس

 موماع تماس م هبدضصق٠ ةالصتقو رو _- حض م ريغيف هن لح ب ند م تمحو نيدسالا نيذه

 هلوق هديشتاف ليدل | نأ ا ع ا لاك 2 تم 0 || ل لا مهمامأ تساح 6

 هه صقر 2 للا انأ ا 00 لاَقف اه 000 ىلع يأ و 5 | راكدا الإ سنفنلا ده تأ د

 امف كوش يف هلا 4 اك هدعناف 5 ةينيص أ ا ا قي لاَقف حاهر اعا| ىلا تف 86 0 اهدّقع مينو يفاوقلا

 نار هلل ةعاطق 0 م #3 نئامملا طاطا ضي و كك اسأ

 هللاو ينا ىعالا لاق 9 3 كل ليطال تك كتيورل هياط حا 6 مالكلا اذه رد هلل لاَقف

 تشان
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 * دع ىلع تينأام ىتاو ىلع * ابحاو تشعام سانلايفدقح ىرأ
 دغو قئاس ىلا ىرهد ينريصو # هندقف ىل نك قدص بحاصو

 ”درواانسالك نأ طلع اودعو * ”ةلبلو مون لك كاتق مول

 دشرلا جنم ىلع يشع دإ دارو + لطانو وح : لك يف ىتفلاخ
 دهن ينب فيسعاي يكراف جملا هل # حماس. ريغ تاق يداك امل

 لاقةشناع نإ كد لاق ىكدتعلا 0 نب يسع انتحل كاف ىعازلا 2 مشاه ير

 هلازان سعف اماع أ روباستب وهو يدمملا لآ جرمشملا نب هللا دنع ىلع مجالا دايز دقو

 هدشنأف دايز هيلع - م هل جاتمام هيل ثعلو 00

 جرسشلا نبا ىلعتب رم ذ ةيق يف #* ىدللاو ة اورو ةجاحدأا لا

 جنشت مل هني نيفتمملل * لئان وذ جوت» رع "كلم

 جرحتملا ىناعدملا ىلا دعب * ىتلإ ربانملا دعص نم ريخاي

 جري ل مكلاوت 1 تيفلآ * لاو امنا
 دبع ىلا اهتيسنو ءانغلا امذو اه رك ذ ىتاا تايبالا نا (ىلق دقو) مهرد تالا ةرمشسب هل سعأف لاق
 لاق ىديزيلا سايعلا نب دمحم كلذب 0 ) لوالا وه حصالا لوقلاو هريس | جرشحلا ن هللا

 اذهدشزي ىلاطلا لسا اأ عبس هنأ يلكلا نب ماشه نع ىرمعلا انثدح لاق ل 5 الا ا د

 ةيناه واةعيس هل دلوف 0 يدع 06 لاق سرذ الا نب ةرتاع ىمعل لاف وه نأ تاقف رعشلا

 م الامهيف يعدا لج ر نع هاكحو يلكلا نبا ١ تذاك |: اذه ليلو بط وأ عا مهلك

 كسوص

 دعج 12 ند ةضغ يمازألا حدو « دل ىلا ليد نت لع الإ اخ

 حولا جعالن«ناز ,-الاي وح ىفشتف # عجرم ثحرلا يذب انيلادل لهو

 0 نم الا : يللا يحيل ءانغلاو من كح نب حامرطال رعشلا ليوطلا نم هضورع

 م5 هبسنو حامرطلا رابخأ -

 نا كلك ٠ اضردبع نب ةبلعل نب رحتح ند نسف نب ره و مكلألا نب 00

 1 أ يضايد ل نب ثوغلا نب ورم نب لع نب لورج نب ةعيبر نب ور نب ذألا
 زيزعلا دنع نب دحأ كلذب ( 3 ) حامرطلا بقلب, هنا ليقو ةماقثا لبر وطلا حامرطلاو ةبيبض

 4 وقل حامرطلاب ل. مكح نب حامرطلا ناك لاقهأ نع يلفوناا د نب ىلع ىنادح لاق يرهوحلا

 نور كك امر مط * عراالا ليوطلا لالا اهعأ الا

 حرطم لك اههفرط اءمح رطب * ةحار علو نينيعلال نا ىلب
 ءارعشلا لو نم حامر اهلآو ةباتك نو يلع را لوا لش هن يملا نب دال نيتيلا نيذه يف
 شويح نم اهدرو نم عم كلذ دعب ةف :ركلا ىلا لقتناو ماشلاب ةؤشنمو مهئاحصفو نييمالسالا
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 ا
 اراند 0 3 ةروشلل قا عة 5 رملا قاب ع نإ اب قالطأام ا ا كاتحدصدل ع 3 تناك

)١:1/( 
 7 >3 8-5 هعخ 5 2

 ترش للا اذايضاغلاوب اءوبأ ندم نيرا رء ءلانوئسع اهأرف
 سح مح رمب راهب جاه اذاروقو

 نب

 للبت نكي ريغ الع و
 كل ا دقو #* د#ت نيد ضرالا لدال ماقأ

 لجحم مرق لك مز غو * هفيس نيدلا موق ىتح لاز اف

 لكيه در>ا قوف جانو ليتق * مناك يت كرسثلا لها رداغو

 لاهمملا ضراعلا يف هريشا_س * ادبدقو امدقموقلا حامز نماجي

 نب دم ناك قب ءاةاخحا ريدب ربب زلا نب بعصم لق ال ناورم نب دمحم حدملا اذهب ىنعي مداع لاق

 فااخ نب دم ( دمع ) كلملا دنع 5 ىلا هل عفشلو لامعالا هياونو هضاب 0 ناورم

 ظ لاق تالا اع نع بعصم نع ءاطع نع ىرمعلا انثدح لاق ميطا ن 5 نها لاق

 ظ كأم 0 0 هل 0 هانإ ه هيد هلام باها ىف ه.ال هل م ب جرجا ن ؛ هللا دنع 3

 5 كاف هب 0 ءاسنلا عامساو كانإ مع ن , اا ة أ رملا ىذلح ىف نعاو دشر لا نا | هللاوو هدانا

 كه وذم قاف تفاتاام حك ىلا امد اتت 1 نكشول لاو همح نبا ةلكلاتك تح ني

 جرشحلا نبا لاقف نهو نه كيلع هفلخ الو

 ينمولت لياب تبه ةلذاعو

 3 ا يه اذا يتح !ممولت

 ا ايف يناذمتو

 2 يذلا 0

 فرطغملا داالا ا ىو عدلا قت . مكاخفلا كيلعتلاقو

 فص مد سلامه دح دودحو بأ دحاو 0 ىننوس دقأم ىلابا

 د

# 

 د

# 

 فرد ينم نيعلاف اورك ذ اذا * مهاب اوض» نايشو لوهك

 فروات» ايا وحرب مهدنعو * اهرطش ءامس تنض نا ثيغلا مه

 فرصي ةينملا عا ولاب لطو * اهرةدش سانلا فان بر>و

 فصعت يهو مهل تا تيئقاذا * اهل فويسلاب اوماقو اهونح

 #2 و + احامط آلا تأ اماف

* 

# 

 . نعد دايقلاب تطعأو تلد

 فرحت مهف موقلاو مهفايسأ

 لس ع

 م اهباب فرص, سأرلا حومط تناكو
 لمص قدح 01 انكو #* اها> دع توعراو اقايط ترذف

 دوكاو ريذيتلا نم هيف همولي ناك اهف يدهلا ىور نب ةعافرل جرشحلا نب هللا دبع لاقو لاق

 دصقلا لهم نع تدح خووخو ل5 سس 3 ل - يدودح ىلعمالأ

 ديطاقوءاجرلا ف ىلا لباب # شاف رصنا دوطلا ف مذ
 دما نمثيدحلا يفريخ ىشاالو * هلاعف تشو ىف قفلا ثدحو
 دقلاو قامح ا نيد يراحريصأ * قكرحو ىلاتحا هللا ذإو

> 
3 



 ا

 دمحأ مراكملا ىبب الي تاقو * اع تبين يو يف ةمئالو
 لكلا اهارتعاو ىظيغ كلذب * ترتعاو ةمالملا ف تأ املف
 دئفم دير ناطيش كنيرق *# رذبم واف تنأ تلاقو تحلف
 دعقمو لظناوسنلايف كنعىلو * ةيغر. كيف اه ينيب اط تلقف

 «-. درع هر لخ -نيشت# 00 ءاسنلاو قب شدعو
 2 قوف موي لك اط

 دعا ريطلا ند هبداغل كَ ع اهم. يَ نكبغلا دل 2

 دعغوم ساتل َتَوألا ناف انال-.كا كر اودصتلاذحأ رح الجراف ْ

 ضو يدقا 31 32 درا 2 لك ةلقب دل اوعاج تع ظ
 دجستلا امفويوصقلا ةياغلا ىه *. يدتلاو ةحامسلا نا اهلل ابدجو ظ
 دّحمب لاعقلا دومم دحلا اذو *« هفك ةحامم ادح فلا يسخو ظ
 | ناس .نب نا_:د هت .طعأو هيردبو كلام تمهنأ كظ هللا كةفوام هللاو هب 10 هل تلاقف 1

 هل لاقي اط مع نبا اهف هفنءف ًابجعم اهبو ًابح اظ ناكو ا ركطق 2 دا لاق وح كانا نم -_

 1 تان الو كدشرل تقفوام هللاوف قالطلاب اهنأفاكف كتحيصن هل لاقو ةلمر نب بهشالا نب ةلظنح

 ِ ف ده ل ع رجو كعاطل تدضع الهف باللالا يوذ دنع اهدعب كيعس باخ دقلو كظح

 م [نإ لاقف هب يدق 2 لع 3 - مل شيطلاو ةلاهجلا لهأ نك أغا ىلا تفعل

 3 ةلظنط جرشح

 0 / ا 4

 3 لفحم لك يف ماوقالا دمج « ةلملان يذلا كنععد لظنحأ
 ليعتلا دعب تدنغا لئاع ندهو د 0 دو 0 2 ند مكف

 لصدفم ريغ نا ود 0 اقف د ويش 0 0 دازو

 لاخلا 2 لا 3 00 # 7 1 0 تدصاعدق كلف

 9 ه4 ا 0 عدو ار تش || اع روان توتتداو

 . : : ىلوقم ة 2 0 و جاف »* يريد 2 واغ 0

 3 لدعم لك ساثلا ريو امنا * الخإب ىهدلا حجأال ورم يف
 ٠ 0 رجا 22 1 ا هلا الع تيب تخفت

 ليع ١ ءع ءانئحو 4 حاس د همالظ ب د رمد ت2 ليلو

 1 تس اح 2 * دحام ناويملا ن م كله ىلا

 لضفت موي لك يف اهتبسيو * اهدفرب ششرقتنض اذا دوي
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 ىنع تح 0 اذا

 |ريقف ىو امل

 راب ةلزيم تعا نانمو

 اذولم ااذك نو فكو

 قانأ نم بئاوثلا يف تاو ا

 نب 3 لي لاق ا نإ 850- ) قر (

 0 - تنل داك ع ىطعأ لاق ناد نإ

 ثلا كب بعالتيام دشل ها هلتلاقف هفاحلو

 رومالا كي نيتح هلا نب

 0 هنو ه نص أد تلد د ى

 زود ىلرق ند نسل 0 ان

 ظ رو ىلا تان كلا ناو <
 0 ريوضلا 0 بلطي دزعو *

 ا
 م اع نع همك 00 نع يردعلا َن ميلا ن ا

 'هشارف ذ ىطعأ و هيلع 4 هةفشحم 0 ََنَح ناسار

 ْ ' لجو نع هللا لاقاك ارذ م كاوا 0 ترصو ناطيش

 ظ هل اخنأ ناكو ىدهلا يورن ةعافرل جرشملا نب هللا ديع لامع نيطايشلا ناوخا اوناك نيرذبملا نا
 1 7-5 9و هللاو تك لايف هب ماكشن امو ءاهرولا - تلاكأف 0 3 الأ" ةعاقر رأي | 0

 انل 2 ثغلا تيغلا 0 ف
 0 ذأ هب 0 >اه مراكم

 اة نم هب امدح تع 8

 ' وقفشتف م 6-5 أ ١ر نب 0

 2ر7 ءاتلا 0 اوُغ 31 أ

 متدرأأم 1 1 ا تدب

 ةريخذ ا نا يلام دا

 لب ان دازلا دلع ماك تحلو

 لذا تز >ح اع حبس يف ىنكلو

 هلقو داقرلا قو كلذن

| 

1 
 1 يف جرش لا نإ

 نيتلا .انلاومأب سنام .مراكم «
 دهلايفو ءاخرلا يف تاضولاحر د

 دهزلا ىلع ديز نب دهم اهدعسو *

 يدشر الو ىاوغمكنم الو ىلع #

 دحال ايف ينو رص قحوالبكو ان

 يلا 1 هب

 درولا ةسالك فاو دؤلا لع نحف
 طانمزلا يفىافكت فاك املا *
 دهعلاب قواو ىططعا نأ هونأ د

 ع

 ) لاق ( ادود أديس اعادعش ناكو هموم نس وهو تمك نب ةدعح 0 ةمربر 4 ور< نا داقرلا

 ! 5 ىلكلا نا 0 دقو ةديصقلا 0 2 ضر جرشحلا نب هللأ دع لاق ) بءصم ب الكم

 هيلا ايسن و نيفنصملا امهباتك يف ةديصقلا هذه نم اعيش ناظقيلا
 ةباقو يدى ع لود ىلام لء> ات /

 22 8 ىلع ا دذتمو

 ماك 2 داو قفلا دس

 هدود> ربع ىفلل ىتبي يش الو

 دفنيو ىنشي لاملا نأ مذلا نم *

 دبؤم نع دوملاو مجري غو *
 دقوت مذلاب لخبلا رانو ىلا *

 دو و رمل ةنكل و

 دهش موقلاو افك: تكلم اع
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 1-5 ججرشحلا َن هللا كيع رابخأ قي ظ

 0 ةعربر نب تب ةدو> تب ةعربر كب ور# نب درو 0 نوشاآلا نب جرسشحلا نب هللأ دع وه /

 سيق تاداس نم ًاديس جرشحلا نب هللا دبع ناكو نزاوه نب رك نب ةيواعم نب ةعصعص نب سماع
 ًاخد# 1 59 نام ركو سراف لاا ا قاَجأو 3 لامعأ 0 مارمأ و 0

 مى الآ دايز لوشي هيفو

 اشالا رايد نع 2 لئابف * كنار ريخ اهسلا دانمعتنك اذا

 ةدعج ينب ةغبات لود بوشالا ىب يفو هد> بوشالا ىلا هيسن

 توسل 5 دعلو ىع 1 يي دلا د سرا وذ 0

 دبع نمز يف ناتسوق لع ب لع نا ًاريبك ًاريمأ و 1[ تاع ادت بوشالا نب جرشحلا هوبا ناكو

 حج هب: هايس ماحصحا» ١ ب تيود هوس حبو حسو هاج يح مسدس سم بدهم مسج ع ©

 0 دايز همح ناكو ناتسهت ذذأو 0 او 0 يفوأ بأن سس تر نب هلل

 ةيواعم 0 كمعلا ةدءح يف 5 ع د يفو هج م. اعلا هلو 0 ىلع 318

 درغو كتي اذ 1 8 تاع دب دع ازبار

 يرح.لا انثدح لاق نسارف نب ميلا نإ دمح ا ىف ”دح لاق ن را ا

 ! لحر ناتسوهمب وهو جرشحلا ن ني هلل كم 3 ىلا ءاح لاق ن ءانرلا اع نع بوءصم نإ ءاطع ن .:

 لومي 0 4 اع لخدف دال 0 ةمادق هل لاش شا ره ه نم

 جرسشح نبااي هتالخ ىلع ًافطعف * ازرحتم مكءاج مع نباو 3
 هيلعملا طونملا مغر ىلع ادعم * عفادمربغ تدس دوو نيا فاق

 0 ع لك ا ءاحو # جرشح نباتي رحاذااوفعتزرف

 جدع س مءاضالا ءاج اذا دم * لعانو فاح لك درو نبا تقيس

 جاف دماللا رشي نمو لياق * هلثم نإ هيفا ورم قب درو

 جحدملا تيمتسملا سار بارضو * اهللايرتشملاولاومالا هاولاوه

 بالاطلا ةرثك نم ه ملع 8 هللا ةلاح ىلع ينآف ي م نبااي ينرذعا لاقو مهرد فالاة ةعار أ ءاطعاف لاق

 ٠ نور كرد ىف كارل هءلعأام عم ان ءرش ينطمآ ملول لاو لاق ينرذع نم 1
 أ معنب ا جرششحلا نبال ( ناكو ) ءادعالا 2 راو الملا ل دقو فيكف كترذماكيلا عطقنا

 ١٠(١)لاقف جرشح ا نب هللا دبع كلذ غلبف كزملو كيدكت وهو ريخ هدنع نبدل كمحيو ىرسقلل لوقي

 ريضت نم رظناف تةشامشعو # ىضغبو ىل ةءانشلا لمت لطا

 ركل 0 و رعو» همر نش كندياف

 نيا يورو 290  قاطلا:سردنالا ني ةرتمل يور ثانالا هدهو ( 1)

0 
 1 نول 5200



00 

 # . ليعدو ىاملاو نانق اهلع:  ةن شراح انقلك ادرح لغاوي

 لقصملا حيفصلاوىلاوعلا رودص .* .ةبيركح موب لك ىف مولقاعم
 كام  طاشنلا مرق الط دف انك لطب يدالا عار
 * لّقعمو ريمج اهيدهي سراوف #* تقحالتقح سوشلا نرقرذ اق

 لدعم توملا نم درو مهرك ابن * ةلوح ينالكلا لسا ىلع تااحف

 .كزرق ةحاحملا يف اليفط يح و * هلوح ريطلا ل># اربو نرداغف

 لزعا توملا ةيشخ اضكرقذخح * م-ملاحر نم سرا اذالا جم مى

 ديصخشلا ةحص اطرد و اخأ عم ترك ذ دق ةءصلا نب ديرد عم رابخا ( نادملا دنع ن رولا

 دعدو ا ينربخأ لاق ناملسنب ىلع ( يفرد ) عضوملا اذه يف امتداعا نع ىنغتساف ءافلخلا يناغأ عم

 0 را !اق لكلا نإو ةدع ,ع ىأو يبارعالا نا ن 0 ده ينأدح لاق ير سلا

 ءارب نأ ة ةيدصعألا ل الاخ ب نعاع أف صاع ينب ىلع بك 5 را ونس هعمو نادملا ع

 و و هرعنادلادع ماو نادملاد.ءنبا ديزي تام الف ماع 1 مث كلام ةدريع هاحأو

 تنب بدبز تلاق ورمعنب بعك نب ةعربر نب كلام نب ثرحلا نب دايز نب نطق نب نايدلا نبا وهو
 نادملا درع نب ديزي يرن ةنسالا بعاللم تنعا بالك نب رفم> نب كلام

 اطآتغأ ض رالاهب تا ن # ادملا دبع نب ديزي 59

 اهلاضفا دحللا يف لضفب # هلضف نمو كولملا كيرش

 ابلاوقا تان ذا ةدنكو * رفع>ينب ىراسا تككف

 اطابحا كامعت لضاوف * تالح دق دلاغا طهرو

 هير م تلاقو

 16 آلا رحألا هنا ىلع * نادملا ديعنب ديزي عبأس
 مكحم تزر, اذا كوله * ةزوكسم مزملا نم حامر

 بئيز تلاقف ديزي تكب ناب اهوريعو كالذ يف اهءوق اهمالف لاق

 ارا ع ىيبأ را * سَ ىلع يرازلا اهأ الأ

 ايئادرويعردماديد را * يندرو ديزب ىبب ال يلامو
 ه»© ر 2

 ريضت نم رظناف كا - # 0 1017 - لطأ

 روط لبق نمي نسكشلا ناك ينع يع قرض اذا

 يءاشولا نع رصنملاب لو ليش يوَس 0 ءائغلاو يدعملا جرشملا نهللا ديعل ا

 لمح يورو )١(

 ديد
 ع 0-0
 "يبل دا 4
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 مصاع نب سيق ىلا ثعبا الهاو كب ابحرم هل لاقف اذكو اذك يتصق نم نا رضنا | ابااي هل لاقف

 ل كلا يفد الاو انت ناك كح: نيقثي قج هيلع ترغأ الاوهنركش كاخأ ىلبهو وه ناف

 ا #4 مصاع نب سف ىلا 0 اضرلا اذه لاق كاخأ هب تيزيشاف نأر 5 مع قب نم ريسأ

 تابالا ظ

 ” يرح هب ىلإ: كذا لك نأ غ متج ني نم اومأ لدرا سيئا ظ
 ىزانعا وىدامحا كسفنا لكاذ 8 هه حقت نأ سهدلا نم ال ظ

 *  زاحتإ هءقعو تاكسامف * انس> لقو هنع رقم احأ كاكفات

 نادملادبع نب 00 نا ىلع اني لاق 3 اهايأ 00 مداع نب سدق ىلا الوسر تالا ثعبو لاق

 دف يمشحلا اذه ىل قاطاف دغ مولا عمو ضورق فورعملا نا كل رغم مقالا كيلع اره

 راحت ساف هتجاح مه دنع بصإ مم دار نحوشكعو ب 00 ورمعإو مح ينب فاشل ناعتسا |

 هرمذ> ن 0 نب سق لاقف كةح تدضقل نارح رضم 1 عي 1 ا! راولد 3

 َ مكيف هل للا نيو اهدينم ناو جحذم دك نادلا دعنن درتلودر اذه مت نب ن*

 1 اديأ هلذ  نآ هاف اليطشفف يحبو هيلع ةيلقت 0 اولاق نورت اف مكل ةص رقد

 ةورقلا ةاراعو مايآلا لودو ملا لاحد ن وفا نأ ع مام أ 0 هلام ىلع هنمث ينأ ظ
 ىلا ثعإ و دعس ينب نم لحر دب ف اريشأ ناكو ميديا ىف هك رت هلع هولغاقدس وع لاق هيلع اوما اف ؤ

 ةكلو هع كفو مذ >ال رقنم دب ىف وأ هدي يف ناك ول ريسالا نا هماعاو يرد اب هماعاف د

 كمكح هيف كلو كرسأب لات نا ىدكملا لا د ليرات يا نع لجو د 0

 كنا هللاةف اعوارو ةقان همام لاَقف م ةكال لافف ناكل دبع نب ديزي يدع_ىلا هب ىف

 ث 1 دقلو دهس ىباخ أي كتاع دقل 0 م رخلا ىبءراطخا لهاح ىف نءلا بيرق ةمطا ريصقل |

 هرواجف م 0 ءاطعأو ممطا راصق موق ميغ : يباب كتكلو اناومأ لج ىلع همت ىاي نأ فاخأ ١
 0 0 نز ني د راع ى 5 ١١ نبا (لاقو) نأ 2 هقتع انام نو ريسالا |

 ديزي ىلع ىل> موقلا ىّت ذا املق ةداج ضاع ى : لع هج تاكورتك نثر طا ىنب نم ةعامج يف

 رحتساو احف 5 لزرق هس رف هل راطو هعرلا هر . م كلام نب ليفطب ينأو هعرصف ىريمتا ةبواعم نا ظ

 لقعمو ةريمت ليا هذه ىفو سماع ين نهد مريعلا ن 1 رع 2 ينب ليح تءدو صاع ينب يف لتتقلا

ٍ 

 نادملا دبع

 م لختتملاف عرلا فق ةردعف * لبدف لوغ نط ىمدس نءافع

 لحرب نيح يودلا موي اهنبسعأو * اطالد داؤفلا داص يلا رايد #*

 لاحم بيشو تادخلا لزاوت * اهعار ةياوه نع تدص كت ناف

 .لكه ةدارملا ليع اهضراعب * ةطيشب تيده دق ليخ براق

 لدج ليلا ىفعتناادنعباسن ااذا * هناك مازهلا لاح اذا حوبس

 : كلذ ف لاف ءوباصأ و 00 ةه اولازب ل 0 ا راى ناسف : نءاناكو

 27سم تت هع هس م تم عت ا ا ل م ع 7222ج ع مجسم
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 رعشلا اذه دشن دح آكممسرالف رع ديك ل لاق كنأو ل 1 كا نادملادبع نبا

 ماش || ةعاضق قحات لاق كتّتحاح نايدلا نبااي هللا كادح هل لاقف هعدوبل ةئفح نب ىلع ديزي ادغو

 1 تامفدق لاق كمرك الا هل عيفشال يذلا يماذإلا ىل بمتو جحذم دوفو نه كانأ نم ول

 ارواح لزب موال هلمتحاف هل هههوو ديسلا كلذ تتكو كرها لهأ ديسأ ةيهالاةتسيح ينأ |

 لح راهترشوا هل 3 ينيك تناكام هباحصال ةئفح نا لاقو تك ثندلعل ينب يف نار ء هلا

 هرك ذ هينو ماش |!لهأ نيع يف ديزي, كلذب مظعف نيالا نيذه ىلع تناك ىنيك ناف نايدلا يتب نم

 ورع اميل لاش نزاوه ع نمنالحر رواح 1 نع ةياورلا هذه يف ( يب ءاكبلا نأ ل

 ىرقنملا مصاع نإ سبق نأ ملا ا-مهوق يفامد اباصأ دق اناكو ناب د نإ قول ا يف سماعو

 ي دفة سم ينب دنع اوناك ىراس ا 0 5 | ىصاع باصاق ناسد نب فوع نإ ةره ىب ىلع راع

 نب نآأئس ةيم ينب هود ولا ودنا كاقتساف را 0 , و مصاع ن ٠ سدق نم مهر يسأ موق لك

 0 ماجا نإ نيصااو ةلمرح نب ماهو ملاظ نب ثرحلاو فوع ن نب ثرطاو ةولَح لا

 يدانف الل محل لزائم يفاذ ظاكع مدع ىلا نك ْ

 مشاهو نيصحلاب ي وعد تالاعو نإ انراحو ف وع نب اوانانس توعد

 0 دق د :ء ريسأ كرتب د ةليلو موب لك يف مهذيعا

 مان ريع هه رس مع نك مو # مود راحو يندالا مهفياح

 ماصتم نكد . تال يي 0 د 3 ءاا ا -

 تاسالا هدر قفا 0 ند انوص عحسف لاق :

 ع+ تاكا لح ىحب كيع < بح مل ىذلا انهءاالا

 »+ بضغلاو اضرلل مسعاف د ججحذم نك 0 ادب كيلع

 7-55 ور*“و انفو 8 | لأ د كح ع نب ديزي داق

 برعلا يف مياثب للقاو * مسهاومإ كذأ اوكش

 ُ تاذلا لثم نسال لم نهو #١ معدن 5 "أو نؤرا كالوأ

 ؛ هل لاقف يدارملا ثوخغا ع ب نإ نسف همس جوذكلا ىلع أدعؤ ار كرا 2 توصلا عيبنف لاق ظ

 ' ينب ىلع 1غ مداع نب سدق ناو انموق يف امد ان ةيواعم نب ع 5 نم نالحو 0 يفإ.

 | نين رحلاو فوعنب ُْث راو هير ينأ نب نا تي قساف أريسا 2 رواحم موق 35 و

 0 ١ جح ذم لزانم 1 دهساف >أ كه ٠ ف دب بديصال يمول 0 وثيغإ ع ةلمر _ت 3 ماشهو ملاظ

 ١ هللاقف ى > !كفتا كب تادب دقو 9 دك ا 0 ىداولا نم تع.سف اذكو اذكب تيدا |

 اخ أ يشأ نكلو راء 3 وه الو طق ا هتضراقام لو 3 نب نسف نأ هللأو حودكملا

 تأدب له لاق كلذ لدم هل لاَقف ب ا نب ور# يأ مث 3 + ودلع كام لو نعل لعو هنم

 ا نادملا دع نب دبزي لآو كرف هب تادن نع كيلع لاق حوشكملا نب سشب مأ لاق يلق -

!| 
 (- رشاع 2 ياعالا دج 5
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 101 لاتفدب , ىلا ةنفح نبأ راكف هورعدو ءوباعف رذنملا ب نامعتلا نع مهي نييسيقلا ىلع
 هل ليقو ماشلا يف ككرشو قارعلا كعنم نم اريغص سيل نايتفلا ريذاب ديزي لاقف نادملادبع نبا اي

 ا 0 راق كل د نم كرسالف اكلم كلنأ تقلا اك اكلمءانآ ىلأو .نايتفلا ني اي كللقو نعالا تنبأ
 ةمظع هدنع نا.عالاةمعن والا لج مهيفامهللأ مب ءأو هيفاولاقام لثم كيف اولاقل نامعتلا كنع مهطاسو

 نم نزاوه يف ةياولو هللاَقف اها نياتحال داو امأ نايردلا نبا اهل لاقو كلام نب صاع يضغف

 ىانالو دام كتفالو ث رح ا ينب ةأ ةأرج مطام لاقمن ديزي كحضف فرعت نيذلا مهلبال لاقف هف عأال

 هر انيس لقا ريس انتقام ءارع ل د1 حا نح ومهامو '“يطراغمالو 0 الوب

 1 7 0 ينكلاو يملا يملا لتقي تح مهراثن ءنوزجعلءال ٌوهناودب ءىنالتق 0 ل

 ةئفح نباىلع هبادغ ارعش يسقلا نيب وهثنب ناك اهف نآدمادعنا ديز, لاقو راما

 هدداصمو الكلم 0٠ و + ىلإ عوق نامحتلا لع ىلا
 هرطاوممملعتداحهنا ىوس # مهلا هنم ناك بنذ ريغ ىلع

 ءردابي ريخ لك "نم مهبرقو
 هراض مالا نءاولاقىذلاناب

+ 

 «* هفاحم رش لك نم مهدعأبف

 نإ

 * الا هناحا تالفالو # ةرعش لبق ىذلاب هوصقني ل

* 

 دن

* 

 0 نوملا صا ىعاوا ونظف

 0 معأ ف هللا ثرحالو

 همن نقل ميش ؟راحايف ٍ

 هداقأ الايقاع انغ انود

 هرذاحمال يذلا لوقلاهلاو اقل # رذن :م نبا نيساغلا كن ءلاسولو

 هدس هاقسو هريرس ىلع هعم هاو هنيع يف ديزي مظع لوقلا اذه ةئفنح نا عمس املق لاق

 هبناح يا انوص عمس لحن رل ةياكردل برق اعلق طق هيلع دقو نم ادحأ | مطعي مل هي 5 ءاطعاَو

 هراط ف >نانامعلا هر ءورب

 م. اذان ايدلا ناو لفلان
 هرياوح 4م وف أاريسك امظعو

 لوف لج دم اذا

 *  بقاثدنز اتلا بحب * نيئازلانم عيفشنم امأ
 بااحلا ةرمضلا حمي دقو # همارك | ةئفج نبا ديرب

 #« يصهاذ ادغ ينافالاو * هريفاظأنم ينذقنف
 بلاغ برثييف برشلايفو # ةبرك ىلع اموي تاق دقتف

 براشلا *يطخيدقو م>لك « اهكلم يف ناسغ تيلالأ
 براغلا امالمح فخدفو * ةيس نم ةنئف> نبا يف امو

 بشان يحث ىنءقاخلا يفو د نيدعبالا نفكر 8 ا

 ماذح نم :لجر هلاق لب:لاق رعشلا اذه لوم تنأ كيطخام لاقف هب يتأف ٌلَحرلاب ىلع ديزي لاقف
 ةنفج نبا هيلع هركنأأ ايش هبارش ىلع هل لاقف برمشف ةلزن» نامعتلا دنع هل تناكو ةنفج نبا هافج
 ديزي انآ لاف كفرعأ ا نمو هل لاقف كسلاح لاف هلا ادغ ه>رخ وهو هس
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 لاقلبلا ن ضاع كل
 نازخالا قرا عسا
 0 ةوبحم ىلع اور

 نايدلا ولي هب , يجب الو #١

 ناوقتلا ىلإ تقيد ”ةوانأو 4#

 ناليغ يف ىمخللا ةواناو * هليبقو قرح نباو تناام

 ناطحق ينب نم لئابقلا عدو * مهرصن كموقدصق كرذش د صقاف

 يناع لك رف كرخفف ال وأ * مكف ةوانالا ةفلاس ناك نا

 نايقو ليعرو بايضلا ينبو # كلامو سا |ىب طظهربرثناو

 قامو  ىنناز .ءارب وباو « .لزرق سراف نباو مظعملا انأث
 ناعط لك حابص رامدلا اعنم *# كلامو لاعفلا وذ يرجح وباو

 يفاذلاو ؛: ةجدمان هوثملا تنك © نزاوه روءالا تدطاتت اذا

 سعاش تنأو ماع ينب نم تنأ هلاولاقو نادود نب ةرم ىلع اورنو سماع ينب ىلا موقلا عجر املف
 ةرم لاقف نايدلا ىنب جبت ملو

 ديبع انل مانالا نولوي * موق رخ نزاوه ينناكت

 اودوه ءابالا تدعام اذا *# هبا وئيو جحذم انوبا

 دوش جط 0 د كاتم © قدره تركنا لع
 دكت اذنم مأ ءايلعلانع #* احفد مالعالا ب رضت ينأف

 دنحم اهنع ف انق مهط * انك نالغ ينب اي اولوقف

 ىدارملا حوشكموبركيدعم نب ورمعو نادملا ديعنب ديزي مدقةيا هرلا هذهيف (يلكلا نبا لاقو )

 قءص ني ورم نب ديزيو كلام نب رماع ةنسالا بعالم سيق هو>وهدنعو اراوز ةئفج نبا ىلع

 انايد ناك هناف 1 اذا نايدلا لوس ناك اذا كاذملا دع نإ ديزي ةنفح نبا لاقف ةمصلا نب ديردو

 اع ىنعل هده قُدو ضرالا يف نعل هده عضوو ءاهساأ ىذا هده عفر يذلاب ثنما لو ناك لاَقف

 أذاف مشاج ىلاق دا نو ينءشح امو مشاع وهو هقاخ يذلل يهجو دحعس لوقيو ادح اس رح مْ

 : لاق هسار عفر

 املا ام كل ديع ىاو * انمح رفغت مهللا رفغت نا

 بونإلا حايرلا هذه نع ينوثدحت الآ لاقو نينبقلا ىلع لام مث نيدوذل اذه نا ةنفج نبا لاقف
 ءامماهذه موقلالاقف اهملع ينايعا دق هناف ءامسالا هذه تيس مل ءابكنلاو ابصلاو روبدلاو لامشلاو

 تنتكدام ناتيفا ١ كا كاق م اناذملا دبع نادر كل ذ اذه ريغ مفال اب اعيرتلا اد

 علطم ةلم دل يف اهم اهنانسا ترضت  ترغلا ناربولا لهآ مهو الوعل تحيماع كه شنت اذه قا ندم ]

 بوذا ىهف تديلا نيك نع حايرلا نم به انف فك.فلايف مع لوزتو ءاتشلا يف مهفدتل س علا

 امو زونردلا يهف هفاخ نم تيه امو ايصلا 2 همامأ نع تيه امو لامثلا يه هلامث نع به امو

 لقاونادملادبع نبااي مال اذه ناةئفج نبا لاقفءاكسلا ىهف تاهلا هذه نيب حايرلا نم رادتسا
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 باغ ينب ىثعأ كوش كلذ يفو نار ْق لح ىثراح را ناكف ديزي 1

 9 |ءياوبأب يخانت ى هد كتم اع > نار ةعكف

 اما را وم اسدقو # حيسااديعوديزي روز

 هللا دع ينندح لاق ماشه نب نعأم ءلا نع م ينأدح لاق ا نيسحلا نب دع( يرخآ) و

 ' مدقو ظاكع مسوك ليفطلانب صاعون ا دملادبعنب 2 عمتجا لاق هب هيبان ءيبكلا || نبا نع حاصلا نإ ا

 أيما ولكم آلاف ماعوتت اهطخلامنامز لع لخ ا نمدلةجاهترتو ناتكلا كسألا نأ ةيمأ

 ' ليفطلا نب صاع اذهو نايدلا نب نادملا هء.نب ديزي اذهلاق:نالحرلا ن ناذهنم ركسالا نإ ةمأا

 ه2 نإ:!َذ مملاق من تلاقف ةنسالا ب ءالعب تعمس له لاقف | سماع فيس ذيل يب فزعأ كاقفأ
 | بوصإ ناك نموباقتعلا ملكمو جسم :ئرو ةيتكلا يحاص نايدلا نبانا ها 0

 1 راق ادعت الو يعلم خب خل ةيم أ لاقل هذناحر دق هيتحار كلدبو امد فطتنق هعاصا أ

 "لبن لاق ال .مهللاكاق كموقن لج رىلا ةحدع راس يم وق نم 0 له صاعاب ديز. لاف الثم

 ها دو وأن ناع 2 مل لوف لاق من مهللا لاق ي وألا ىضادع نواح كفوف ءاردتخا نا زمنا

 وع 000 ضوف من لاق وكلك مو < انكلم لب ::لاقالا لاق ناع نكروا ناع فش وأ |

 ا انزاوه: نلمح الا * لدم د لا يع
 جسوعلاك هسرغم يف عبنلا ام © جحلت سماب سوات ن؟ كنا

 # ج ز.لاكضحلا حمرصلا الو *

 سايل ودعت و: ىلا نادؤد نب هرج لاف لاق |
 ديرتصاع نم يذلا اذام © ديزيإ كنعيرحش تيل ِْ

 دنع ملا رش ررس] < 5ع 2ر2 موق لكل
 * دمطا.انذاز دمع لي ال #

 كلذ يف ديزي لاقف هتنبا نادملا دمع نب ديزي ةنمأ جورف لاق |

 نازحالا قراطل لاحرال اي

 قو هكماوك وانا تناك

 نائ_سولا ليفط نب صاعلو *

 ناهعالل دع تراص 3 ائمز *

 نايدلا .تئحو ىلع ار * ابلك نزاوه نمسراوفلادع

 ىو .يتناز ةعنسدلا محض * دلاوب نيتملا فرشلا يل اذاف
 نايقويدب و>ا با.يشثلاضَغ # ةعنم وذ سراف كنا ماعاي

 * :كرارت نمراك ناب كنراو لعاو
 # !ةرقع ضاع نسواوف» تسل

 * كلامو ساما نب تنقل اذاف

 * همساب هوثملا لجرلا نعلاساف

 اع ميركلاو كوودعل امرك * هموق سراوفيف ةداقملا يطع

 ىنادو هل يبست ىذلا نود

 نالبغ ىنب ىف ةليضفلاب كل

 نانق نا ىو باضضلا ىنبو

 نار نع .ءادعالا عفادلاو
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 أو !اق و ثددحلال ظفالاو يعشلا نَء هولا نب كناشت نحو رفعح يأن .:. دا نع كر

 ناو حس ع ديعو سقو كم سلاو 0 0 بقاعلاو تل مهو نار ند تديهص مدق امل

 دووملا ىلع أوفقو 2 ا نود ع بشود> 3 روش لاقو مالغ وهوثر 1 حسيسملا ديع

 اولزفريزان 2 دورقلاةوذااياولزن فردالا نب 2 ايروص ناب مم او>اصف ا تدب 3

 مو هيلع هللا ىلص يِ :|ىلصاحلف ادغةنئحتمملا اورضحاةئس اذكو اذك ذنمكدع لح رلا ده مهاولاقف ميلا

 نارمع لاق, هوبا نم يدوم مساقلا أ اقف فتبألا مو.دقت مث هيدي نيب اوكرف | رف اوماق 5

 يسعف لاق تللكلا دنع نب هللا دع ينأ لاق هوا م ا لاق بوعي لاق 37 ُظ فاسو لاق |

 لمذا 00 ماسلا هع 0 ,١ ريد هيلع ضقناف هل و 0 هيلع هللأ ىلص هللا لودسو 0 :دأ نإ

 3 ل يأرف 0 هيلع هللأ ىلد هللأ لوسر اماللتؤ بارت نم 3 مدأ ١, لثك هلأ دنع ى

 كيلايح ءاذاعو لح هللا نأ معزتأ لاق 00 هيلع هللأ ىلص ي :لاىلا ل ر عفر م هي هلع ا هب رد

 1 الؤه ءدحنألو انيلا يأ ىف هدو الو كنلا يحوأ مف اذه ليام بارت نك م قاخ 3 نأ

 || اواعت لقف معلا ن م كءاحام دعن نم هيف كداح ن ند هيلا ىلاعتو كرات هللا يجواف مهلا ىجوأ اف

 اولاقف نيب ذاكلا لع هللا 20 ل 5 6 اول ا مءاسأو 00 كان أو ان ان 1

 تفرصن و ىراصلتلا فرصناو ىلاعت هللا ع نا 3 اان لاَ كله اس 8 يت مماقلا | اني ا“ثفصنأ

 اوس ىلا ىراضلات راض اماف ةينا رم دا وأ 4م 4+ هلأ لا كح ا ىلامامناو لوقت يغو دوولا

 ادغو انلشإ هلعل هول.قتسا نكلو كلف نات ا اها نيلو يي هنأ نوماعتل م كا هللاو اولاق

 مولع هللأ تاولد نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلع ه4عم ادغو حبصلا ند م هيلع هللا ىلص يبا

 ءاحو هناك نعد 1 اف ىلعب ءاحو اكراب كرب من ههحول ناسا ليقتساف فرصنا 2 هلأ د اماف

 اول_قاف هراشا نع هماقاو نيسحلاب 0 همي نع هماق 1 نسحب #4 ءاحو هيف 5 اهماق 1 ةمطاش

 انااب 2 هيدي نكد ا وك مح 1 راذا ةلهامملاب مهأدبب نأ اق رو رو دحسملاو بشاب نورت

 باع هللا ىلص ي :| ع ميثأا و 3 1 0 4 اع هللا ىلد ى دا لاف كَ هللأ كالاقأ انقأ مساقلا

 || يننعب ىذلاو 0 مسو ةياع هللا لد: ى 5 :لا لاق اولواعلف متاقا دق لاقف هاطعا الا طق 0 او

 ثردح يفو )ىلاعت هللا هيكلها الآ ةينارصت الو يفارصن ضرالا جو ىلع يتم مهل ول قل

 ناك نا هللاوف لجرلا اذه نعالي نا هللا ؟ ركذا لاقف بثو بقاعلا نا ( بشو> نب رهش

 18 ا 4م رض خشات م 6 لو ا 0 اقداص 1 ريخ 0 0 18 انذاك

 ناك لاق هسا نع وع نب ماشه نع كاس ب ع دعس يف نب 7 دبع انثدح

 ىلعناك و يدأ دل نمةبقهلتناكو نر ع لحال ندعم ن يف مع نسوا نإ حييسملا كيع

 لعل ناكو 2 الا عُئاج لو 5 الا ا ةمقلا تأ و لاق ناوريحللا هل لاش 0

 ندر بمك نب ثرحلا ينب نه نار ند 0 رانيد فالا ةرعقع رهلا كلك

 يلا هلام لقتناف حيسملا دبع تامو ةفوكلا مهف ديزي نب هللا دنع هل تدلوف ةءيهر هتثبا نادملا دبع



0002 

 م7 مه ريغ 2 هرايمخاو نادملا كيع ينو ىتعالاراخا /

 ىردعلا انئدح لاق سارف نب ميلا نب دمحا انثدح لاق نابزرملا نإ فاخ نب دم ( نرحل

 لاق يثعالا ةيوار يتهم نب سنوي نع برح نب كامم نع ةيوارلا دامح نع 0 نب 2 نع

 2 ءاثن نهو لانلا معان د يدتها ريخلا 00

 لوشإ ثء.ح كم ىنعالا ناكو

 الاحرلا ةوالا ل اد عءانو ءاقلاع لأ راتبا

 نادملا دبع ينب ىلا ةنس لك يف دوءي ناكو نارجت ةفقاسأ نم هذخأ لاقف اذه نبأ نم هل تلقف
 هرعش 2 يش 04 مهلوق نار ةفقاسا نءعمس ومو« دانيو نسر تر ا

 دك مهن اذه نه

 -دد ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عم نارحن ةفقاسا ربخ جم

 يفايلا فورعملا يلجبلا ديلولا نب سادملا نب ىلع هب ينريذاف سو هياعلا لص يب مهلهابم بخاماف

 ةزح يأ نع يسوم نب هللا دبع انثدح لاق ينادمهلا عسيلا نب دمحا نب زاك اناا لاق 0

 د د هللا دنع نتتوسع ن رع يئماعلا نان نب ليعمسأ انثدحو راكب لاق بشوح نارهش ن

 ةعامج ىتثدحو ثيداحالا متأ هثيدحو مالسلا هيلع ىلع نع هدج 6-5 نع ل رم بأ

 معا ندا ن دما ن لع( ينادح 0 ) صقنو 1 طافلاو هفاتحم ديالا نورذا

 ينأ نع يبلكلا ىلع نب نايح نع نيسح نب نسح انثدح لاق دحاولا دبع نب نسحلا انثدخ لاق
 نك لخو هللأ دمع ع نب دمخ نع 00 د نع نيا نب 0 5 نعد نتاع نبا نع جاد

 انثدح لاق هاك يف يريم يم دوم نب ار رو عفار 0 ء هَدَح نع 2 عفار يأ

 نع اص ىلإ نع ءالعلا ىنأ لماكن ع يبلكلا دابع نع ر © نب دم انثدح لاق قئار نب لدنج

 نب نيصح انثدح لاق يبأ انثدح لاق ةزاحا نامع نب دعس نإ نيا نإ دا يق رخو سابع نب

 2 دراكولا دامو نيصحلا لاق سانع نبا نع هسا نع ىلع نب دمصلا دبع نع .قراخت

 هيلع لع نب ديز نع ناسح نا ةفلخو ملاس 5 1 ينأدحو لاق رفع> ينأ 5 ىلاغلا ةزجح

 ا ينأدح نمو ) سابع نبا نع ةمركع نع فيرط نب ديعس ينثدحو نيصح لاق مالسلا

 ديك مح نع قزلا نورا لأ نع نانا نبا لعمسا نع راكب: نع ساملا نب ىلع ( تردحلا

 ليعمسأانث دح لاق ىاتشالا نسا نبد(| اضرأ هب ىنثدح نمو ) نيسحلا نب نسحلاو هللا دبعو

 0 نم و'مالسلا هيلع رفعج يأ نع رباح نع ملاس نب ىحن ينادح لاق يدشارلا قدا نا

 نع يرقشالا نيسح نع باش هاا ورع نى دع نع ينوكلا 2 ن ناد نب نسحلا ا هن



 (مه)

 عسسل ام انكولم رد هلل * ادعا 0 فدنخ كوم

 ل ريغو اهفس * ةلض 2 ةفذاةك اوناك :

 دعس نب هللأ دع اند لافت أن , هللا دنع انمدح لاقي ىلهملا ضنا ىن شخ ( 2 (

 انواع ىف ليس كاس ل ل ا
 لاف تواثاو تقسأتلا اذ اع 0 ةنياسأ لد
 0 0 ىنادح لاق يصاعلا دن 0

 امهم ىلتيم نارح باقلاو # اءوحمو ناتمؤشم يانبع

 امهمدع اذ لق ينتاب * امهءاظل يوططلا هاتف ع

 انوع كسلا نم نعال ه8 اهو الد نللا ىلا اه
 ايه ريس هالالا لك كي < اموءاوه ف يلقلا ردا

 كس وص
 م 3 يخانت تح كه: لع مح نار ةرعكف
 اهانرا ريخ ومهاسقو * حيسملادبعودبزب روز

 اهباصقن تاعوسملاو ن_..سالاو للا اندهاشو

 ا يررأ ةنؤاثلا يزف # لحمد ماد نما
 اماده . لفاسأاورجو #3 3 ترافل اريخلا اذا

 اسمأ, .ىلا تنمو #“: هلا: لعب اذجقتلا املف

 تك نب: ترطا ىف ند 0 نادملا دبع ينب حدي ىثعالل رعشلا *.براقتملا نم هضورع
 ميرو كلايانط ةف نأ ركوب رك ذو قحسا ن رع اهار يف يطسولاب ليقل فيف> نينا ءانغلاو

 يلع س ولاب لمرفيفخ جملا ن ,ال هيف نأ يعاشطا هللادع وبا خيزو ليش فيفخ هنأ ةنان نب 0

 اهانع يتلا ةمكلاو ةر>ؤمو ةمد_ة٠ ةطاخم تايبالا ىقاب هعمو * اهدرب تاخ ذا ينعزاني * هلوا

 اهتومننو ةيكلا ةاهاضماه وءظعو ةنيكلا ءانبا لعْزاذملا دنع ودب اها ةد !مأ كاش انج ىثعالا
 لآ ٍمهاعدو ملسو هياع هللا لص ىلا ىلا اًؤاع نيذلا مهو نوديق ةققاسأ افا ناكد نإ 0

 دما ا ريجأ ريجتسم 2 اذا ناكو ةيعكلا اهومس تا قل ليقو ةلهايملا

 10 نامل انوا باصقلاو نايقلا تاعمسملاو هديرام طءا نكرم وا تنسق ها كا

 1 م نيشلا لوقا تيكا لق تارت ناسا بارمعالا ضعبل تلق يعمصالا لاقو
 تلاق ىلقع لهذب داكف هتعمسو ىداولا م كح هن ينغو ا رمش تاقث رالف كاذ دلو تاقف

 رانلا يف اهب يدل لحو نع هللا نا تمهوت الا هب اصق كح 1 رحاموا عشت كو

 ىف يذلاو عضاوملا ةثالثلا ىف انيِدبأب يتلا لوصالا ىف:اذك .نادرعلا راتوأ.باصقلاو هلوق: (1)

 لص در 0 هنم دوصقملا ها ريمازملا يو اهءاصقب يوريو ءاعمألا ند ذك ىو اهران وات يأ
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 الصو نم ناو>الا ريخخناف ** :هب تكست.ا يذلاب اوكسمت
 ظ هحأ نيا هلا نتكف لاق

 الت مهنحس تقرافو ركشلا مهباذع نم تيفوع معا
 المد انلق ناك نم لسرأ »# دقو كيخا ين وكشت تيتك

 ةاماعلا ع , اي 2 د 00 >ارتضلاباوعأدبا

 اللح البكم ءالب راد * يف كءالب ىرئ انا تمعز

 الفل وكلا كل ريفو اما * نذان < نايتفلا سّنب معاي
 الحر ًايفاح نيماع تدمال + جحح اقداص ت15 نالع

 المآلا - نسح

 أ دعب مكملا لزع مث هحدعو هركشي لزي يف هيلا نسحأو هقلطأف تاصلا نب مكحلا ىلو مث لاق
 هنف. ليعمسا لاقف كلذ

 كمحلا اب نكي مل اذا ةفوكتكلا تشحوأ فيك هللاكرابت
 مقا 1 8 هدف لما || هتعر ىف لدخلا 3

 1 فر 0 0 0 هن ريسع 1 0 0

 اوملظ لك نوكح تلقا 8 دن ١ مكحلاةريس نسح نم سانلاو

 مم هلع اودع الا * ومهدجو طرف يف ىراكسلالثم

 5 2000 هللا ند جرافمومطا كِْنَع كاعل

3 
 م#قلاو ساطرقلا هنم عد مط سوحللا رئاط ىرج مون

 اوهغر ذا دورقلا دوه مغرا * اءك هيد اح هللا مغراف

 مقلي هاصع نمت هللاو # وءيطخ باب مون ميس يف

 مذ الو ينوي دهع سانلل * امأ نوءد>ار هللا ىلا ابا

 اومكح امني شعلا ةدل نم انل .ناتللو :انلع لوح

 اومحتك لأ اهئارص يضشب # هرهظي هلل الا مكحح ل

 اومعز يذلا امناش نم ناك نا * ضن اينيع نم خرب اذام

 000 رع ا وجيب قدر لإ اا دقن الجر راع ني ليسا ايش كا لوز
 قارملامايالا كللتيف ىلو دق يرسقلا دلاخ ناكو اهايإ هتيالو نم بجسبو قارعلا ىلو امل يرازفلا
 ا ل ١ سام ةريمه نبا ةيالو نم قدزرفلا هنم بحت امت 5 بلا ليعمسأ لاقف

 لاق مل م ىد ن نبا يعد ثاخم وهو يرسقلا دلاخ

 عزمت قزاقملا+ فن أ اع # ىارنا وا 3 نمقدزرفااب ع

 عزضو بولقلا هل 0-0 قع #* هدعل تالا ان يأ دّقاف

 عزو ”جضت رسق نم نآلاف * اهوجش ةرازف نم ربانملا تكب



 ةكيدس

 ديع موي ىف نيرجام عظفم * سعال نهنأ تفيعتف *

 ديلولا نب دلاخ نادقف شخ © 1[ زخوقب | نب دلا+ تعف

 لآ يعسو هبذّؤِل ناكف سابردن. ناهمع هل لاش راحرامعنب ليعمسال ناك ( بح نبا لاقو) ظ

 هوحم لاقث سحو قدا تارمثلا يهذم يهدي هنأهب يجس م © لاح لك يف ناطاسلا

 سايرد نب نامه مانألا ن م * ىنطبغيو يراج يندسحم ناكنم
 سانلا اص هلم دم اول راح ادبأ هلثم هنم هللا برقف

 سارحا سارح لخادنمهيلع # ادبا قاغم جاس باب هل راح

 ساب نم سدل نم مهام ن وعدي * همداخو هاتنيو دبعو دبع

 سابنم عوجلاده>ريغمهامو # مهرماخ لسلاناكهوحولا رفص

 سانكرادهف ةريزت> نطب يف # ةقلعم ءابطاك نوب هلا

 سامرا رعق نءاوحرخ مهظت # ةرشاع دعب مهعبابلا حتشينا

 ساسماو ملالس نيب محتلاب * 0 سايرد نبأ راد تيلف

 يسارفاويناماغب ارادتعتبأو «# ادبا مهم يدوهع رخأ ناكف

 اضيا هيف لاقو ( لاق )

 يراحو ىداوجو * ىلغبو ينوذرب تيأ
 راحم اراخ ادع ندكلدباو سانا قاع

 يراخ دش الاو رع © نرد ناي قدس
 راد نم 1 نع # نم هب تلدتق

 رارطا هيا هلا ف
 يراهنو يل باط * هاوس تلادم ول *

 # كو راغص ه # ايالب نم انحرتساو

 «* راجفيفاعج انك اب هانيزح ول
 زاعشلا تحت درج © الو ناك انك 11

 | نمهناو هدنعزوممتحي مهنأ و ةارمثلا نم هنا ركذو ناطاسلا هيلع يدعتسا رعشلا هبف لاق املف لاق
 ناممهل لاقي هل خا نبا ىلا نحسلا ن كك راتخملا ةز> يبأو ىح نب هللادبع ةاعد

 اله> ل 00 #* هتوذخأو ينع ااعم غابأ

 المر ةرانتواروط نودعي # ينم تاحتثصملاو ينناب
 الفا دق ءافصلا دع ىابأ * دو ند نأ ا

 المتتم داوقلا اهنم حبصأ « ةيبان' ىرعم يا رع نإل
 اللح يئباصا ام اومتننظ *« او.كلعلوا مرصلا ملواح

 الدب م 4 :تأال تدع.دأ # دقلف ىخا ىنب انولفغتال

 مست ا ا

 ( "مقلع 2 قاعالا



 ' : .ةنيفت#
 ٠:1 وسم ديم نلت ا 507 تت 1 2172 21 خت 2ع >> دقت قه جاع 3 مج رج 3 جو جب عج وج رم تدعو ام 7 لح الطقم + دن اع ع الم نع قم يمس اوما ال - : 3 .

 نينا يدرفلا نك لأ © ةلك أ اطن سرض لك ىو
 ىتدحم اه لالساو أرق و + ايفا اذ ل 5 اخو

 سشحشمان ءمملا هآرز ا رفصأ 3 # لا زغلا فاظ لدم ماضي

 لالا نيحطا ر | 3 د الحا تلا متررف

 نعمل بظنعلاك حار اذا امدساس جل ند 00

 شع نس نم طشلا ع قش *# 4غ عدفض ند حشراو

 صد و 5 لماحخلا َز 6 ا 5 معسوأو

 نئكم هكاطاد رط تاقدقف *# 3 الف ىنافص يذهف

 سانلا ءامغو ركسلا ن رق ا 1 هم وق نم لحر رامع 3 ليعمسأ راوج يف ناك ( بييح ناكاتو)

 ناكو هديشو تحول ا رآَد قدالب ادحسم لح رلا كلذ يف 31 امضغمدل ليعذسأ ناكو هلذعيو '

 هراديف بارما نأ ليعمسأ رمل مهراه :- ةماع مهم ' حداسلاو قلما ووذو وو هيف نيلي

 رامعنب ةلدنملا لاق 2 ةديرلال اشكد ٠ اهريغوأ 4 :ةهوأ نغم ند هيلا نكن 0 هيلا لخدبإلو

 ةفوكلاب ي ذاقال يك 0 ع نجا 1 لحرلا ناكو 0

 قفوهريعتند ١ امدقل ىردمغل * ةنابث > ند هنأ. اب ادحسم يغب:

 قفدصملا ناخلال "امم ثردح 0 تا ان نامرلا ةيحاصل ١

 0 8 ينزءال ل ولا كل # ةدع. تأ حالصلا نحال لوش

 ؛ اوناك نابرامع نب ليعمسأ طهر مهو كلام ىن : ذخأف يرضاغ لحر سنسعلا يو ( بييح نبالاقو).

 5 الحر ناكو ىل اولا هل لاق ين رضاغلا ىلع اب ادت ىلاولا ىلع أدغ ع 5ع أءاق ةادغلا يلا اوفاطق 4وم

 ١ 1١ لوش ًامنأف اذ كب عنصاذام نادم نم

 هرذأ الو ايد ف نام # اهلك هتليل نب 0 ##

 هرضاغ ينب نوداوسرح نأ #* كلام .ينب خايشا عاب 3#

 ههاساا ىلا نادم يح نم * انئاكح اذب يضربال هللاو

 ُّق ' علا بحاص ف اوفوطظإ نا نرالا راس ىلع فاظوو 00-5 ي رءعل 5 ىلاولادل لاَقف لاق

 ليعمسأ ناك سيح نبأ ) لاقو ( ممل بتئاوتب كلذ نوكيو ةلق ىلا ةليق اوزواحتي الو مهراشع

 دلاخ ىل وذ همدانيناكوانسحم هلا ناكو طرعم يبان ةبقعنب ديل ولا نب دلاخ نإ دلاخ ىلا اعطق:مرا< نبأ

 نادلاخ ثيلي مل 5 هنع زخأق الياع ليغهساناكوهيلاج ركن كلما دنع نب ديزي نب ديلوال المع دلا> نبا

 هنري رام كَ ليععسأ لاف رطف 2 ف ةفوكلا هيعأدروف هلم يف تام

 دونت ندا اهرب نهي »*# دو ريغ ضف نيعل ام

 ا دويسلاةساوأ 0 اذاذ * ِت ايس نويعلا ترو أذاف

: 9 < 5 

 * ١١ ةادغ سي اموب ىل تحاس



 )ؤوج١١(

 نادم كلر مهمو * اقحسو ادعب نئاق مهنف

 ناهرلا ق..نمتندخاامو# ىناطع م نع يئافك

 ينافك دق ىل يضع اهف امك * انيقب ام مهنم هاذ قافف"

 أ ىصاعلا نب ديمس نب ةسنع نب نمرلا 2 َترداككشن'أ هأن م يذلا دانسالا ف سبح نيالاقو

 ١ رامح نيليعمسأ أمف لاَقف ب اه لاقي كالملا دبع نب ماشه يللا اهيدهل اهءعاصي وامدؤي ةيئغمةقيصو

 اندم ءآ يحن ىاطخب < انك نعتييح بوب
 انجح نوك نأ مولات لت » اهنا[ ع

 ان تنل ناو اانحن ينمبوباب تقر دهام
 ابييط ايط نايقلاردقب "تق _:5 ناو كيلعهب“ نم ريغ

 ابو بأ مهب 5 "اذ # شرق يف هي تنذي

 انيدأت مروح الك < وح ةماءيب ف كد
 رام نب ليع.سا لاقف ماشه ىلا ةسنع نبا اهادهأ 6 لاق

 هيونأاب كل ايقس 9 ا تيححوالا

 ميول ىيسأو < تاسيس
 هب وقدم كل اهاوو * 0 نم كل اهاوو

 هوك كل اهاوو * ةاقام كل اهاوو

 هب تا هك »# اقلي نم نباع دقل

 هبوركمىهدلايسفنف# ىلوعايو ليو ايو
 هبويعر ءاديح ىلع * ءاروح ءاقيه ىلع

 تكرع كرد نع * ىلوملا يح امرا
 | قالا ةئيس تناكو هنمتدلو دق ةيراح رامع نب ليعمسال ناك ةياورلا هذه يف ( بيبح نبا لاق )

 اهف لاقف هضغسو اهضغِ ناكو رظاملا ةحببق

 نسدنف تح ورع #2 2[ دس

 شطالا هفسالا عم يشكو # لاجرلا ىنأتو ءاسنلا ب تى

 شربالا اطقلا ضيمكن ولو #* تئيز اذا درقهجحو ا

 شعرملانم يفاوخلا لثك ةمح ةلهقوف نمو 0#

 شرك الا رك ىعدازب * اطولاك هرنصاو> نطو

 شرفملا نا ىلع 0 + ايمورم تك نيكد

 نشطمملا ةنثل يذ 0 انك لع ىذا ىدو

 يثتنملا ةيشم تشم ام اذا * ةشطب امس ناذخفو

 شم اوا ةحاحدلا قاسك * ماخ اهطاخاخم قاسو
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 | هنم نم ىرتشاف زاحملا ىلع كاذ ذا ناماس ن دم ناكو م هيراوج جحو نيما رنا جحو لاو

 رامع نب ليعمسأ لاَقف مهرد لا اب ءاقرزلا ةمالس

 نيك اسملا نيحملا لاح * نيمار نا ةيأ

 « -نيناهو ماع لر * ةطلع دكر يف تنمو

 نوزحل ثرت ملو ريهتلاهب يغت هللا تيب تحجح
 نييحملا عور نم كليو * مهعر دقل دوذلا يعاراي

 نيصلا ىلا تافوك نيب ام * .هلثءىري. ال اءوق تقرف
 ا رامع نب ليعمسال ناك لاق دمت ع يركشلا ان”دح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( يف ريتا

 هيرب لاقفتاش نعم هل لاقي

 ىرازاتريصناوكلاىنا #* يرارضباءاوم كلامتو.اي

 يرارتلاو 6 تلف ل5 او: ل راو كل 16 لع ودب
 رادقالا عم ب ةحان تسلا * .ةم 2 5

 رافلا ةرذأط ريصي 6 د رم لواطلا ناوفوسءرملاو

 راضن سيضق هتيلب ع نا 2 هب 0-3 الع الل

 رابخلا ةودع هيلع ودعت * مهلك ىله ًانعأب ي

 م ا 2 ا

 راكم الاف ترق هال اتع# ا لإ تراتكو

 6 دا |: نم لجر .لاقلا# بيحن دمع نع يزكلا يتدح لاق ناماس نب لع يرحل

 ' كلمت كيف 0-1 قيدص هافرمت نب فسوب يللا 8 كرا ٍّظ مراح نب لعتشسال ا

 نوب ذعي ف سوي لامع ىلا ليعمسا رظنف لوحلا لوحي يتح ينعد ليعمسا هل لاقف هب عفتن لع ىلع
 ش كاذ يف لاقف

 ىناهن مهتراما نع اميظف اان رولا احس

 نانأ يب يشل دعنو * ىبي دع ةلامعلا نمتررف

 ناطب ينأ و عجشأ دقفو * 0 ا : وراد

 ناشي ىل 1 1( ناشف 2 يرغ نانع انآ اهب باع

 تاخر ا و كابا ف
 ناثلا ةبجرحلاب يبسحو * تقوب يلجأ ينأ نا لجتا
 ناحماشلا طايس نم ىفلال * ىرهظتضىعاذايرذعاش

 نادلاحلا هيلع اهظفأمو * ادي ع وب د

 يك ل تاركا
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 ا.ئيبامدعبل ةقشم ىلع كانه هروزي ليعمسأ ناكف دئاع ىنبىلا هراوح نم لقتنا مْ هدتع فرش
 ءانغ نمانلا ناحأ نم نكو.ةيرو ةدمسو ءاقرزلا ةمالس نبل لاقي راوج نيمار نبآل نك
 ثعشالا نب دمحم اهيف لوقي يتلا ءاقرزلا ةمالس ناماس نب دمحم كلذ دعب قرشا

 دبالاو رهدلا لاوط مي عدص * ئدك ىف ءاقرزلا ةماللسل يأ

 ىدكيفبلاعدص رعي, فيكو # هيعشي موقلا عانص عيطتسال

 رامس نب ليعمسا لوقي هيراوج يفو
 نوز جل باقل ءافش نم له

 8 هلأ نإ ةحر ىلا

 نسح كدحضم اهنم يبق جاهو

 ةيعاوطالا كلا يأت ىف
 ام تعمسدق ىزيض ةمسق كالتو

 هب ضرا*“يش تكا ينيفعست نا

 يل سيات 0 يدبطلا تنا

 ا لو تطابم

 رقبب هل نيمار نبأ نأ براي
 ردق ىلع الام هتبطعأ ف ها

. 

 اذ مري, هل ولا و مفلس

 برط ىلع نيمار نبأ ناينغي
 4: تلف مل م كاذأ
 هئحاود نيروش خشلا ال يوشي

 هقرعي نارمعل ءالط ىتسأ

 امححص دعب نم اًمادهأ كر

 الاش ةيوطم 6

 عيل ليجتل ىعانانس ىلع
 انلجرأو

 نمش ند ناك هوح و 112

 يىنحتس ن ه4 مع دعا

 هب تراه تدب هللا ا ف

 ل تنصل ةقلا تسلا
 ىنساؤتدسالان | تحاك ا

 تيقبام برقلاب ىسل ْوَل كالول

 نب

* 

7# 

 نب

# 

2 

#* 

 ن

 ن

 »ب

 د

 د

22 

 د”

 د

 د

 د#

*« 

#*« 

3 

# 

+« 

+ 

 نإ

+« 

 دعا تح

 املسحم

 هآر نبا ميد يلا ب
 3 يذ عامسو

 نام قو اون دب 30و

 قسط نالعول نما اف
 نيل ىف كانه ايم او
 ينيليعف يعده ا

 ىيقراو يف يف يئفناف يوبحا نم
 ىنيفشاف حلملا 2 مون ييسأ

 نيعلابربرلا نيع كلم هب ىذرب

 نك اكدلا قوف ةيقرش حلبلا

 نيبحلا
 نيروش ناتسإ ىف درولا ئشارف

 نينامثلا جاحشو جان دراي

 نيناسملاك هنم ءابصالا يشع

 نيط نه نعلقت اون 6

 نيصلا نفقا ىلا زوالا ع
 نيتانسلا موني ىلإ لا ىو
 نييدعلا م لى نبا مت

 نيطسلف
 ىننعام الو نيمار نبا الول

 نيكسإ قلق لع ::نشعو آلا

 نيمار: نكاد قف تلال نتا
 وعدي بكل كيلا ككارذود

 6 ىحسجلل

 نه تفاوءاطمش 6 ملوح

 نط نم :تاضورأو كلا ف
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 مهرد يتئاملا لدبي 0 0 لاقو راند كا 0

© 

 هس وص

 ابيت لل 12 تيكر © يسال لولا قع ندع
 ا ك0 ا اهف 5 أمبصل مل

 - حيرس نإال دك 11 يملا عماج نبال هنأ يعاشولا رك ذ ريصنبلاب لمر تايبالا هذه ىف

 سد ربع سامو جرس نبا رايخا يف وهوا

 2 , رص ٠

 قاحلاو ريتقلا اهيف مكحا * ةغباس لب اهف نوشعي

 قدحلا صخشت نيح مهربصو# اودهشاذا مهفاصن افرع

 شحو يعاشطأ نع يلعسولاب لفن في. قخ زر<+ نال ءانلأ

 م©- د 3

 ادقرلا ساعنلا ذقو اذا ينيد * يضنقأو راهلا نيد ىندحجي
 ادرمالاناصيدقوبابشلا دقف * أما ناصاويال يناوغلا فلو

 © نع يطسولاب ليقت فيف> دعا ءانغلاو يثعالل رعشلا
 © ١

 تس وص

 نكاملا نييحلا .للح # نيماز ::نبااي لا ةيا

 برص اللا تل اورج دق »2 ونوم امو يوم مهكر

 نيناعو مات بكجر « ةدط ىلع لكر يف ترسو

 نيحا عفت ند كليو 2 مهعر 1 3 دودلا ىعاراي

 20 يفوكلا ي مهزلا ون ثعشالا نب ل ا هلاويدسالا رام نب لعامل ءغلأ

ْ 
 يملا نب ا يماشطأ ن :١ يطسولا ير 2 قلاطم ليش ا

 م هرامخ ا نا ليعامسأ بسس 1-0

 1 د نإ ناز ني تلك نإ ور< نب ةعذج نين لفطلا نب هننيع نب رام نب ليعمسا وه

 ىركسلا نك ندهحالا ناماس نب لع كلذب كر ةعزج نب 0-5 نب دواد نب ةبلعث نب كالام

 ةيعشاهلاو ةيومالا نيتلودلا ءارعش نم مرض لقم ىعاش رام نب ليعمساو *# بيمح نبأ نع

 نم اهمدق نيمار نبا هل لاقي نايبق بحاص ةفوكلا يف ناك (ييبح نبا لاق ) ةفوكلا لزب ناكو
 يثرالا دايز نب ىبحي لثم هدنع نو.يتءو هنوتأي ذيبنلا برششيو ءانغلا عمسإ نم ناكف زاجحلا
 هد وري رطا يدالا وكوت ينل سامو لا ديعو نسأل نب ؛ عيطمو ديزل ن نب ةعارشو

 هاشغل ليعمسأ ناكف رامع نب ليعمسأ ناريح 2 دج يفب يف الواب 5 ينغملا يرهزلا اك كل
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 ادّيعالا ناصردقو تاعاارقف ع >ا عا ناصاوب ال ناقل رار
 تبش دقو ةيوصنم يقراتشو ٍبيشلا مذو ةرملا خدم.يف ينغت همر ظب ضاَاي هل لاقو ديشرلا ءاعدف
 هدريالو ةرد نيثالث هب يضيف هحرخيف هديب ذخاي نأ صاق رورسمع اعد مْ يل تضع امنا كن أك

 0 ا ره ةيولع افحو ائموب هش هب هب اعف الو هشفنب ديمي دشرلا عفتت ملو كلذ لعفف هساحم ىلا

 ل هائاأس ىدحمدل 0

 م كرم 1 تاع 007 ةيسسل جو

 ٠90 وص

 ا يبش ىلع با.كلاو * ىتاخ افرع امل ناناتف امه

 ناكشأ رسىدسو ىداؤذ ينذي #* نسح هتلعش يذلا لاعفلا 7

 ناناتفاي الهم خيشلا نع الهم * خيش لود نمةلوصارذحالب

 نإال هيفو قحسا نع ىطسولا ير يف ةبايسلاب لوقت يناث يرسم نبال هيف # هسعاش ىلا عشب م

 تح > قحسا هيلا ديشرلا سدف هينني ناك لمر تاصملا-ن ناما ]هقو ورم نع رعسلا لف 6 ْ

 قحسا نب دامح انثد> لاق ةمادق نب رفعح ( قرر ( عفاج نيا هيلع سد لب ليقو هئم هذخأ

 امالغ كانه ناف ةئردملا نم اك عضوم ىلا رص لاف جح ال ديشرلا يناعد لاق هيبا

 وهو يا وص ينغل ا ا

 نالدب يبث ىلع بابشلابو * 0 اف رعي امل ناناتف اه

 يلا تحرذف اهب ىلع تفقو يتح كدا تن هذذأت تح لتحاو اهدنع مو املا رصف مآ هلو
 تلاقف ينالفلا توصلا 1 يتح كنب ىلع ىلاتحت نأ ديرأ اه ت تاقاق مرد يتئام اه تبهوذ

 أ ناملساي هل ت تااَقؤ لذ دف ا ءاح نائل ا اهل ةيلع ل تدعصف ينتمأو اهراد ينتخدأو من

 توصلا كلذ ينغت نأ را را مويلا يلا دق كلمأ ىبش كيدف

 تح يننكلو 0 كاك كلا تر كا ا كلش دد يتهو اهل لاقف * ىتا> 8 رعب ال ناناتف اما #

 كتيدف تاسحأ هما تلاَقف هئانغ ٠ نأ نا 50 0 0 دق مه نف -- نأ

 ىع ىردسا الو ظاشن ىلإف 2 لاق هدى 1 كلأسأف ىمه نم ةعطق ينع تفشك هللاو دقف

 هو و كل نبأ ن مو لاق افطان هب يرتشت حي مهرد كلو نيم 0 هل تلاقف ك>رش

 0 هايأ هتطعأف [ي«ردرةلا تِحر ا هيلا جاتحال كو اذه تلاقف ءاخعدلا اذه كل ثدح

 كيلع ىت# ينباي تلاقف هديزت_ 5 قوف نم أ لا تأموأف يوتسإ داكو ىل رادف نيت م سم هانغو

 ربقلا قو ال لاق وه اذك عن تلاقف هئغم يروق د نأ نير كل 1 ا لاق دعا خل

 هداه ب ب2222ٌٌٌساللالسسسسل سس | ب يبي بيبيبيبيبيبيبيبيبابت-مسسئكب م اشم

 ثتديعو تقدر دق هللاو كننظأ لاقو ا ع اهرد هل تحر اق رع م ا

 ' ماق مث ىل يوتعاو ا ناد مص 122 زيك تنحاو دوق 1 هار دلا هده كل دقشإ وبلا نك هركلا

  ىل صأو كدضو بر طق ةصقلاب هريس ا د.شرلا ل جرذف
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 0 ناسحلا تءمس لاق تايزلا كالملا دع نب دع نب نوره انثدح لاق يم ( ىنثدح ) رصتاب |

 لعجا لوقو همرحو هيراوج عم هباض> موي يف ح.بطصي ناك ةيولع نا ثدحي بتاكلا بهو

 1 رادكلا يااا وقر نك ل - نبا نأ هل ليقف ئراو+ دنع نوكي اه نينحأ يف ينوبص
 باشدهنا ىلع اهجوزتيف رئارخلا نم هفرعيال نمل هب عنصتب الثا هرك اهنا لاقف ةماسم ةأ سمعا هب ررغت

 | ةثالث مصتخملا ىلع ةيولع للاعتف نسحلا لاق نهىغا نا ديرا امو يكلم نوف ءامالا اماف خيش وهو

 لطخالا رعش يف هيراو> ىلع هتوص ناكو يفاعدف اهيف حطت و ةيلاوتم مايا

 اعاّدباو سرولا ءاملب رست ت> #* هب فيطت تناب ةراظنع ناك

 0 كر دل رات ناك لالا 12 | اكو لامحالا نيش تا رقشل تاقف هتيور تفك ىللاقف
 هل راص هنأ ال ليوارسلاك ناكف هنطبو همئاوق يف رئأف رفصأ راون اهف ةضور لخد ا

 لاق ةمادق نب رفءح يرعاها حولا لو ادا نكي ' اضن ليدل كاك. ولو لا رَمَم

 قدحسا قل تاخد ة ةيبغ لوط دعبةمدق ىأر 3 م نك تف لقا كاف محملا 2 ن. ىلع يي 5

 سانلا لغاشتي ام ىنلأسف ءاملا 55 ىلا ا يت> سانلا ربخو ىربذ ىف 0 و ىلع يف ىلصوملا

 تاقث وه امو لاق كل توصب نيم رغم 00 ذا نكي هل تاقق ةداحتسملا تاوضألا نم

 دو>و هش 0 ىرمحعل دقو ةيولعل كاذ 01 كلذ سمل لاقأ * امن ناورذ رصق ىمامحاب الأ +

 ةيولع ىنثدح لاق نار :آطا| كلام نب هللأ دنعنزب دمحم ىنثدح لاق ةمادقنب 0 (ينربخأ) ءاشام

 يهو هط ةعقر يف اهتكو اطاَق دق تاَيأ ةنمو اف نوما جر لاق

 : كسصوص

 روحا نيعلا جعدأ لازغ كانه * يندادف ءابظلا ديد ىلا انحرذخ

 صهزب ةريملا ير هدخ يفو * هئيح لح ردنلأا نأك لازغ

 00 سن الا لأ نغمهسو # ت يامر ذا 00 2 داصق

 ريسفو 1 داط صن صنق اغأ * ىأرنمو درصي | 2 عا نماش

 رعشلا اذه يف ةيولع ن ل ةمادق نإ رفعح مساقلا 01 لاق مهرد فالا رخل ُْق سعف هتينغف لاق

 اموي ديشرلا تينغ لاق هب نع دا ىنثدح لاق ديزمنب دمم ا ديشن هٌوادتبا لو ليش

 نالدن يش ل اكل د١ ىتاخ اق رعي امل ناناتف اه

 هان عدو ءالقعلا ءانغ عمسأ ىسانلا هيج ناكو عماج نبا هل لاقف راند كمل يل لاو براطف

 هلوق ينغمأ 9 ع ناك ةئردملاب نونحم نم توصلا 1 5 نيناحلا

 امرح> يف نيعلي 0 * ايل بارتال تلاق دقلو

 اند لإ 15 تدك < تال لظلا نع نذح
 ةعرقلاهحو ينغت مّ رائد ةانيحو فل هل 0 برطف

 قاحلاو ريتقلا اف مكحأ * ةغباس لك !مف نوثع

 لاقو 0 ينغل م 0 0 هل نعأو هيلع برشو هئسدتساف
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 . بيس بسس هل 1 6 يس مس د سس ف 34

 ىلع رع لدعخو اهيف انمطف قثمد اناذدؤ مأش || كا 0 امل هعم تنك لاثن كلذ ف ا

 هلك رضخالا ماخرلاب شورفم وه اذاف مسموحص ن 3 2 لخدق ره رأي 1 عبو هب أ 2 روصق

 4  انلعان انس دم ءدينيدو ك.مسةكربلا ىو اهيلا بصت نيع نم امم جرو اهلخ دب ءام كرب هو

 ًاردقوادق طق تاورسلان - فارع ل 0 اهفافتلا ند ضار 2 ته | ماك تاور عبرأ هاناوز

 لكاف درووءام قدي ينأفًافيفخ ًامانط ةعابلا ىلاساس لاقو حويصلا ىلع مزعو كلذ نسحتساف

 توصلا اذه الأ هلك ئ دلايفاسنأ لج و نع هللا ناكف ينطشن و يع لاقو ىلع لكاَو تارك اعدو

 : اوقطن اويعار لامر قلت نب 5 ةيمأ وذ ىلو> ناك ول

 كل نكي ملأ ينرس» وأ ينس كل تلقأ كليو هللا ةنعل ةيمأ ينب ىلعو كيلع لاقو أبضغم ىلا رظنف

 ىنمولتا تاقفتطغل دق ىناتماعو هياعتاحتف 2 ضرع: تقولا اذهالا هام ىنب هيف 0 تقو

 ةلالا كلعو هل كولمم مال-غ لام ىف كري معدنع بايرز مالوم اذه ةنمأ ىب ركذأ نأ لع

 كل نك لاذ 2 تومأ 37 ا قيقرلاو عايضلاو ليلا يوس هل اهوهو رائد ولا

 ظ لعدش واذه نع كدعأ لاقف مهنركذ نيح ينرضح اذكه تاقف اذه ريغ كش هب قا كل قم

 توصل اذه الا 4ع ل يش لك هللأ يناسناف يتدارا

 582 اناهال ق-مد لعد *# كس و هزل نيحلا

 سلا اول : ماقو رقسر->و هللا ةئماىلا ينع ٍّق لاقو حدقلا رسكتاف ينأطخاف حدقلاب ينامرف
 ةثالث ىف تا انيس كاع 5 ةءح انااب ىل لاق مْ لاق تامو ضرم يت> هب يدهع ر >1 لاخلا كلت

 هللا لع بهذ كلذ ن نم ّثك ا ىغأ هللو ا"توتخ فأل ةسمحخ توص قالا ةهراشو د

 ةدكخ >حاو هئم تعلم هك كلا ََك كفو هنأ تزظ دقلو تدنغام ريغ فرعا م يناك يتح هلك

 ةنه علا يف ناكو: اما الجر ءناك هتكلو |

 م ريا 8 نروك دملا نيتوصلا نيده ةيمسل قع

 يب ©© . وص

 اوقطن مهارا لاجر قطنتت *» مل ةيما ون ىلوح ناك ول

 قرع + صيمقلا همكم ني ل 1

 : هنأ ىاشطأ كاد ورم نع يلع ا لوأ لقت ديعل ءانغلاو تايقرلا خسف كَ هللا ديعل رعتشلا

 نم ًانط يصاعلا نب ديعس نب ةسنع ب هللا كاع نى نيك دل هيف نأ ةبذاد رد نبا و حرس نال

 ناهلس نب رفعج ىلا اهطقنم ناك ىندم انيك د ناو لوالا ليقثلا
0 5 

 هدد وبك

 ادلب اناهال قدشمد تفلح سان قثمد ىلإ قاس نيل

 ( "رضاع 2 قطالا ا 10



 محفل ريغ 2 او ام ال ا وو

 م يمنح يف طب دقو # 1 وفصو يلق مكل ًائينه

 | اوميقأ رحلا ل دقو انل لاق فارصتالل انيبو املف لاق يماششطأ نك لوا لف ةعئاع نال ءاغلا |

 ةسد الو مهارد ةرشعب ار ة عتبأ هل ت تاقو أر اند طار 06 ًامالغ تهدحولا التل

 ةف ريق ةيولعىلا تثدتكو [ناولأ جيرارفلا حالصإب هرغأو ةزمازىلا هعفدق كلذب ها لحو 0 :

 1 يولع ىقو بارشلا زمجتسي ناك نم انم برشو ةزياز دنع ا رطفأو ماقأو ان“ ءاحف اربح

 وهو ةعاشلا هب ذعتساف لوالع رد نبال ةيآارك د

 باطملا يف نع يح كو « اردنفا دق س اناا نادنهاب

 ستي يذأاق او: كاع _© انذاك ان يسن نم تنل :
 ساقي عرج دا دنا دف © هتيجأ كلك اضؤ هبه

 باخت رحاس الا تنأ ام * ينمىف انتدهاع اذكه ام
 باطأ الو تش ءام كريغ يغش ال هللاب يل تفلح

 د11 هيدعت تنأ امأ هانم تفرع دق ؟ىك لك ةيولع لاقف لوبنل يمئاطلا دمصلا دنع ماقو لاق

 د

 بعت هودنه تاسرا نا نب يعودت رخو ينا>ش دقو

+ 

 دع

0 
 ىنوعد م 1 تكلفك .ه دعم شيأ ىمشاطأ اذهو اهمملعو ا مدبر ا اعد اذهو هذه ١ قع دعا

 لب الآن هنم حا نأ ق ها تلقق دب راام هللاو ال لاَقذ أ لش همع ةزيلزا ذخآو دكحأا

 يذلار> آلا لعفام ىل1ةف دمصلا دبع ءاح جامل تانف ف ةدكع كاك نأ لاَثف 0 نم م يذاقلا

 ةزملز ىل لاق يمشاهلا ءاح املف ة_صقلاو ىنعدو عش ل فاعأو لامدق يطلاح ناق هب يددعولا

 الا ٠ فاقدعأ ضد نم نإ دلطا ء- لارصا نكلو رجا يدتع نيل تلقف هب ا

 ةرشعبهل بتكف كلذ رمضحاف ةعقرو ةاود 000 دال لاقت نع م راقل ىيشابلا ىلإ رظنأ
 مكب ت تاق مأ مح الأ ىلا هتءقربإ 0 انفرمهناو رحسلا ف َو> انيريشو هل لماع ىلا ةرجأ فالا

 18 ةنالنث ناصقنب لاق ىنم هبرتشنأ مكيف تلك فال عرق نيرشعو ةع.س لاف رد آلا هعيش |

0 

 ؤ
0 
: 

 الا راسل 5 انو اذهان 0 1 025 نزار قام هم تدحأف تاهف تاقف فاالاف

 ةزملز دنع تا ااو ةيولعانوعدو ربا هتف معو مهرد يتئام ةزماز تيطعأو اهرد ا

 0 لاولطحس ( ينرخأ) يندمو عضوم دنع ىعشاهلا راض نآلا من ةيولع لاقف ةيناثلا انتلبل 1
 لاق قدحسا الق ةعئصلاب سانلا ىذعأ ن م امو قئاولا ان لاق لاق ىنا اند لآ نود نن 0

 اتوص سانلاسيطأ نف لاق ةيولع اناق نم مث لاق فقت انلق سانلا برضأ نف لاق ةيولع اناق نم مث
 ةقرفتم يهو اهلك لئاضفلا عج دقو قاسولك لضم هابل مق رتعالاق ةيولع اناق ن« مث لاق قراخحانلق

 ينثدح لاق لجن راجل دا نب دم يندح لاق ةظحح ( ىنثدحو ) ثلاثلا اذهل نان 5 اه مهن

 3 لاف نوسأملا كد يردد اك قوع مْ * اهلتعا ةلع نم هدوعأ ةيولع ىلا تلخد لاق يبأ

 ناكومك ت تاقف هيءاح ىل هوو ىنءاس ىلاعت هللا نأ الولهعم 0 مولا تاذ ةعفد بهذأ هللا ع

 1111 1 اا ا اا 2ت3515115ُلاُسال1ُ1ُ1ُ1شلشسُللة2س15151ل155552-2
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 هيلا اهعفد بري وهو هعاطقإو هقزر ف يف ةسعقر مه ةءملا ىلع ةيولع ضيع لاق كلام نب ب

 ىنغف ةيولع مفدن | اهذخأ املف هدب ن

 تكسو |
 مهفتف يتنيسص# تارق اذاف * يتجاحموفانا كتيحتسا ىفا

 ملكتي هترهظا الو ادحأ * هريخ نأ هما دكيع كلعو
 سس ىلإ ةمره نبال رعشلا # ذا اع اهف هل عقو مث كحضب وهو ةعقرلا م عملا رد

 بتكف هلا ةلا.سلا ىلا هباحسأو وه جرخ دقو اذه 07 بلطي نسحلا 3 مهأرب وهو ب 3 ينأ كَ

 وهو نونفملاءرمغ ىناثلاو هاني ورام لع لوألا تالا

 : مل نا و تاعف نا ةلايسلال ها * هتملعا نا هللا دهع كيلعو

 نوبرشي ءاهغس هل اباكاو ةمرىهنبا نا ةلالا لماع هب معا مل نا هللا دبع ىلع لاق ةعقرلا ارق املف

 مهاربا وجب كاقو برهف هب اورذنو مهل بكرف مهذخأت ىتح مهلا بكراف ةلايسلاب

 يدخلو ةدوللإ ىلدأو » اذه يديباكلابخا

 قومو ةحضافم اخأ ت :؟و * اله كاذب ريمالا ترب

 ءانغلاو ة ع نإ را. 1 يف هل وذ دقو ريبزاا انثدح لاق ءالعلا ينأ نا يم را كالذي ( ينثدح )

 تنكلاق: يأ ينثدح لاق ىمشاملا نورهي ىسوم ىمدخ لاق ةمادق تراس( 000 00
 نيبو برشي وهو هيلع ضرعت ليا شحولا ريس ىلع سااج وهو مصتملا يدب نيب ًاقَقاَو

 قراختو ةيولع ٌصاختف طق هلثه تنارام 0 5 هءلع ضرعف نا.:ذإ قراخمو ةيولع هيدبإ

 ةيولع هانغو

 رمطو (؟)داوح لك اوهو «.اوقماو اهوبرش ام اذا

 قراخم هانغو هنع لفاغتف

 تاكرلا يسمو اطال ا تحم ه ادرحو ءاطلك سلا

 ةيولع ىنغف روذلا راد مث لاق اهكنم دحاو هللاو كله سيلف نيتينازلا ينبااي اتكسا لاق مث كحضف

 1ْ رخو لاق لك اوبهو « اودتناو اهوبرش ام اذاو
 || دبع انمدح لاق ي#< ( ينثدح ) رامحم نعت اللاو لغيب اهدحال و 8 اذه ا لاقو كدعضف

 هدنع تاكو 0 ةزملز دنع 5 لاق يراز,لا لع نب كك 2 لاق لوس يبأ ب هللا
 : ي

 ٍ دبع كلوز“ يعشاه ٍلجر انعمو ناضمر رهش يف كلذو ةيولع ن ان ءاحا 8 لاش ةيراح

 ةعبرأةزملز اهب يطعأف اهم .يناكو نوب نب ور نب مهارباو دمصلا ديع هل لاقي ىلع نب دمصلا

 اهف ناك ناسا انكنغف تيفوت يتح هعم تيقبو هنم اهعتي و رائيد فلا

 ملكش ملو نوزح< ةرابشا * اهلها هفيح نيعلا فرطبتراشأ

 ماسلا بيبحلاب الهسو الهأو * ابحر ملاقدق فرطلا نأتنقيأف

 نو لك يوزو (©1)
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 نيب اذاف ندلي ملام تقولا كلذ يف مهيراوج نوبجح اوناك امو يراوملا عم برشي وهو تلخدفأ
 اذه تلقف اذه نمل لاقو هيلع برطو ادح هئسحتتساف توصلا هتينغف هيراوج لذبو ملم هيددبإ |

 | ماع هتنقلأف هنع هيذ>اطلاقو ابرطو احم هب دادزاف ان ع ا ملو كل هثيدهأو هسا

 نع لدعاإ الا ةيدطا هذه ىلع ةافاكم كال 1 ىلام لاقو برطو كلذب و هتذخأ يت

 ل عيمجو اهنازخي ةقا زطات انو رع ىلالو>تف عمجا كيلا كمر اممف اب ةقا را هذه

 ةظحج ( ىنثدح )ةيحلاصلا تءيضاهب تيركشاو مهرد فلأن يسمو ةنامع كلذتعبف اهف د كف ل

 0 ما مااا ينأ 200 قحسا ناك لاق هبا نع لج رملا يجمل نبأ ي ”دح لاق |

 ١ تنك ديمح نب قحسأ نع ء يثراحلا دهم نب ناسح ىن”دح لاق دعس ينأ نب هللا دبع ىنثدح لاق

 لاَقُذ نوماملا 2 نيب 0 رسعالا ةيولع ىنغ لاق يزارلا يأ

 اذه هدا ادع فاد ع كارا دوع ناين نهترحم
 ءاورلاو بدالا لعأ نم ترضخ ن كرا فرعي ملف ايناث تييلا اذه اوبلطا نومأملا كافف |

 وعسل ادهع تدنع كلد تت ال دج نب قحمسا لاق دحأ هفرعإ ْش رمشلا اذه لمئاق ٠ نع ءاساحلاو

 ' ا رانإا نومأ أملا دلقو هفرعي ملف ةلارع» ىو تداتم لك دنع دادس هقلظو ةلئسملا ىف تدهج و

 | تكرر احرج اماف دم نب قحسا لاق نيرحبلاو ةماعلا ىلا هلقن مث هل ب رك | انأو ةلجد روك
 | يذلا تدبلا اذاو ةليوط ةديصقب ودحي ىداحلا ًادتباف ةراح ىلع ىىلاءالا ضعب يش ىزارلا أ عم |

 تايبالا هذه اهنم تظفط ريكالا شق رخلل اهلا ركذف اهنع هتلأسف هبلطأ تنك |
 ادصقضرالدنه نكتمل ناو * اهكيف هللا كراب احوع ىليلخ ْ

 عم ؟ اقلنل اح انكلو انزاجأ لالضلا سيل اه الوقو

 هك ارا دوع نامعن نم تربخي

 0 يس هاو
 صئالت ايمان نإ ادنع علبتس

 اهريس راطدق سعلا انام املف

 فئاخ تاقلاؤ كاوسملا اهلوانف

 الوان لد ند ىف اذ: تدق

 000 هغلس اذه نش ل

 0 ذا تنتساهفادوأ الؤ

 ادخوان ةالفلا 9 نءطش ىراهم

 01 ىر هلا | م 1 مها دج ومهلا

 ادحواتكلدأ ل هاب ل تاقو

 يدهاذ 0 يرأام تلاقوديلا

 اديس يعل ذا فلا امو 2 معدرأ نبذلا يحال ضرعت

 د

#« 

 د

2# 

+« 

* 

 ادرفالط عارم معارم منيح ولان م # لذاخ ءاندأ ريغ دنه هش ف

 ءانع امم نيلوآلا نيتيبلا يف عنصف و ا ثدورو تق اة نوما كَ غم ترتكف لاق

 ءانغ هك ١ رأ دوع نامعأ ند كر ع هلو ل لوالا نحللاو تايبالا هذه يف ةيولع يناغأ هش

 هةعئصا نأ أ ىذلا يناثلا و رمصنبلاب ليشت ف.ف> مهاربال ندللا # هل ندللا سدلو ةيولع

 كدسع 5 5203 ينثدح لاق ةمادق 0 رفعح ) ىادح ( لهر + ف هللا كرا احوع ىلياخ د يف
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 تأ ىنغل ناحاو تلاق 3 ٠ احلطضا < يت> مو نأ لزأ 5 'يث هيف ىقب دق تلافو اساحم هأن ريصف

 ينوجر و اورسكف باجحلا ءاح مث اي انك نينحالا ىلع بر اناعحو ثتثاعفو انا اضأ هف

 ثاوعألا عم تودلاب ى ا قف كا ناوبالا ىمقأ نم ل تايقاف نومللا نمل تلمع د

 ىللاف تأ سم عسب .سةيلع هيددرف هدرو ةيولع ردا قودا اما لاقو هوف رظت ساق هوف رعإ ملام نوذعللو

 بحاصلا اذه ينطعاو ةفالخلا ل دو ةيولعاي# هيلع ترد لأ وفصلو قورب # ىلوق 525 اهدا يف

 ينندح يناتملا ( لاقو ) ىروخ امو ليشت ىتات نائل ةيولعل هفو لهر رعشلا اذه يف برع نأ

 تثدحأ ىذلا ام يدهملا نب مهاربا هل لاقف انيلا راص مث ةدم ةيولع انع باغ لاق نودمح نب دمحأ
 ءانغف اذا امهم اهف لاق نينو تعنص لاق نحل اباذي ةعنصلا س 01

6 

 تس وج

 اهميل كلادب ام يباب عت # ىللود انه نيف ىلا الا

 اهني نه ىعح رطنال كشسفنو » نك و كدو قيتسا لوش اسشنو

 ةدنح نم توعد دف قدوملا نب مهارب ا تا ذ لاق ل.# فيفخ نيدملا نيذه يف يو 1

 اذه لاقو 0 اذهيف مالكلان ءلدعف ائمطم توصلا يق دل هبال هل لوشام ردي مو + ريغلو

 هانغف نحال وا لع 3 ةيولع تن ؟ق جسقتلاب موملا لق ا 2 نهتناك هده ىليل نأىلع لدي
6« 
 تس

 ارحم اه امهم يراج ناف * كلام ما اب نايش ىل ناكذا

 م ناك اذا داهأ هل هأر ا 0 0 نكيإنا دحاويفو

 يبصوملا م ىأر ١. نا يور دقو ليش في.شخ اضيأ نيتيلا نريده يف ةيولع ن . يفاطلا متاح رعشلاو

 لعذر 0 هللأو ا نود م نت مهارب لاق ريدا اذه بذقعإ هريخحر د ااو هابأ هلحو هعنص

 ناو هل لاقف اهنع هز#<و ةعئصلا يف هتسفانل د اظيغ توع مهاربا داكو هيلع قا لوالا

 4م 0 توصل قطن امو ةيولع لجشت ةدحاو 6 كراح تثوح نسحلا ( انأاي نان سما كل تناك

 يذلا ريخلا اماق اذه نم لقأ هظفلو ريا انهنودجح هدج نع دلع نب ىلع نع 0 ) ينادحو (

 1 رااكملا لا ددحلاق ةظحح ىنثدشغ توصلا اذهل امو ىلدوملام هاريانا هولعو 2 1

 أانوص تءئص دق نا يلصوملا م هاربا لاق لاق هول ئ :دح لاق 0 دمحأ نب د وهو

 هللاوو كل هيهأو كيلغ هل لا نأب كن مفرأو كنذلأ نأ يحاك 0 ينم هعمس امو

 الام هب فو يسفن ىلا هيسنأ تادكاف هعداوهلكاف هب كةصصخ دقو طق قحساب 0 تاعف ام

 كن ل سيلا أ لول ا ع لوط هرتسو هتيعداو هتذخأت

 يدا 1 ع 3 اعاد ةيسامشلا ىلا جر ناكف لا ارذ نم نوما مدقو تلح ام هيلع

 يل نذؤتساو لع_فف ةقارملا ىلع ىلالز حرطا حالمال تاقف ماشه نبا ىلع ةقارح تيأرف هعبتا
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 ايل امتينغت امل يو؟ | ياَقل * امتغ ناورذ رصق يئاجاي الا

 هللا ديعوب أ ءاشع نب نيسحلاندحأ ينئدح لاق ةظحح ( ينادح) تاوضالا هذه 3 0 دقو

 ةدب لع يف رش : اقتوج مئيهلا نإ ىلع نيبو ةيواع نيب ناك لاق ماشه نب لياخلا نب 0 ينئدح لا

 يف بوعي اا ءش يف ةبواع ين امهدب ريشلا يداعو عيبرلانب لضفلا ةرضح امهسب تعقو

 بوقعل أ هيف لاقف تاغن ينب نمهأ ي ءدي اقنو> ناكويعد هنأ ركذو هاحبف ةحاح |

 اًقح متارالا ن 1 < اهوا مميه نب لعاب

 افقد تثنذدت ا اذل اقس دق * يلعم هدجو يلع #2

 اقرب كلفلا اههشل ترانتساف * نيع برقتلا يف كت ان دق

 ش اقفش تنأ هل لقو هرهثاف © يعيننا لاق اذاو #

 ن لضفلاناكونيمالا ةرض تايبالا هذهيف هم 2 هن واع ينغف ةيطس ة ةريثك جاهاديف يع زذللو ظ

 لاقف ين فذتسا امئاف هب فختسا اذاو ينباك مهلا نب ىلع نيم ملا ريمااي لاقف ارضاح تدل

 هل حلصتساف روك ىلع هسفن ةيولع حرطف ه>ارخاب ماو ةرد نيثالثبرضو هوذخاف هوذخ تيمالا

 رفعج( ينثدح ) رائثيد فال 0 هلبهوو هنع يضر يتدح نيمالا هل يضرتو عسب رلا نب لضفلا

 قئاولاةرضحاموب ةيواع ىنغ لاق قراخم ىنثدح لاق كالام نب هللادبع نب د ينثدح لاق ةمادق نبا

 توصلا اذه

 رامصاو ءالحا يهدللو ىنع # هفرصت دمحم ملهدلا بحاص نم

 005 الا تامل توغو هللاو ةيواع لاق ةيلع ترطو قئاولا هتسختساف لوا لقث هنو
 نوكت اذا نسحلا اياب لاق مث كحاضتف قئاولايدي نيب دا قحياو روحا نورك ١ ناقل

 قحساءهمقلا اهتاكيتحح ةيواع لجل هنردك ا 210 2 د هل اذإ كل زول[ ةيق لك هلق ١

 لاق زيعملا نب دا دبع ىنثدح لاق ىلوصلا يحي ِي نبا ك0( ينثدح ) دموي هسفن عفتنا امو ار>>

 ليعمسأ نب هللا دبع ينيقلف حيطصنل هركابن نان وماملا ان سما ة يولع ىل لاق لاق يعاشولا هللا دبع ينئئدح

 كيلا قوشلا نم ةمئاه بيرع قرت الو م>رت اما يدتملا ملاظلا اهب احا لاقت تبرع ىلوم ا رم

 تاقف ةيولع لاق تامل ةليل لكح يف اهمون يف كاب رحنو كياع همكحتستو هللا 21

 باح الوضشب سانلا ف عأ اناقبايلا نمقثوتسا تاق تلخد نيخ هعم تدضمو ةيناز ةفالخلا م أ

 ىتتلبقو ىنتشاعف تماق ىلا املف جاحد نم رودق ثالث ع ن0 لع هلا بيع اذاف

 ذيدنلا تعدو اناك اف امديو ىنب اردق تغرفاف رودقلا هذه نا ردق ا يهشنأ يش يأ ت ااًقو

 نسحلاأ اب د تلاقمث ركس | ناكل رح ترشا تلز اه هفصن ينتقسو هفصن تب رشف الطر تبصف

 تنغف هحاصتو ينم هك قا ةيهاتعلا ينال رعش يف ةحرابلا تدنغ

 تحسس وص
 هيدي عوط ترص نا الو ىلافد * هنوف>نا ال ناسنالا نم ىريذع

 هلعاتر 5215و ور # حاس لط ىلا قاتشمل فاو
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 قنراو رانا كرأ ف هللا ةنللاهعدي نا اذكع الا رعشلا حصي )+ ذا هل يغبني ناك لاقف اذكعالا
 هم حسو كدعضي 0 هب 0 ثيدحلا اذه . نع علا نوما مدق املف نك قدح هب

 ول لوشإ ىنأ تءمس لاق ىهاط نب هللادبع ن هللا دنع ينأدح لاق ةمادق نب رفء> ( ينثدح )

 ةحاكل تراص اهاخ يف تدز نا ينال ةجاردلا ترتخال هريغ هيلع ديراأل ماعطلا نم اول تري

 ولو ةئخحطم تراص اهطسشت يف لب اهريصصت ىف تدز ناو ةحاديفسا تراد امام يف تدز ناو

 ناو قاحشأ يئانغ ناو يناطا ىنثدح نا هنالةيولع يوس ترتخا ال دحاو لحر ىلع ترصتقا

 دمع نب دمع ىتثدح لاق دعس يأ نب هللادبع ىتثدح لاق يمس (قتدح) قافك هباركا

 بحاص لاص نب هللا ديعو بي املا ن نب باعوا دعو نأ 52 دعس دنع تنك لاق را

 ينج يناف ندا هللاقف لخدف هل نذاف باللاب ةيولع هل لاقف هي>اح هيلع لخد ذأ ىلصملا

 هجارمسإ م نوذربب هلاعدف كريغ هيلع عّقإ / ىلاق ىلع اعيمح ىناو>ا تضرمف مولا لج رلوسر

 يف هبلطي فيحم لوسر ءاح هم املف ينغي ةيولعو برست انسا>و هيلا هادهاف هماحلو

 ةلح هف سل *يثاذح انلقف نيمالا بأهل لاقف لوسرلا هاناق دسس هنيآ دنع وه كاوا
 يذل وهو لوسرلا ءاح دقو

 ا سجس يبس سس سس سسسسسلل . .يمسس سس سمس ل سمس مس اسس ٠للتلسلا#

 تس وك 0
 الام ةدينه ينتداف تيكب * ةقيوس "وج موي ينارت ملا

 ايقالتالذأ ن طن *ىفاشإب * ةحارل ءاكملا نااغ :تلقف

 هندحاف ريمالا ىلا ا اذوه لاق 3 < ةيولع ماقف لاق قدزرفلل رعشلاو لمر اذه يف ةيولع ن 11

 هيف ماح هعمو ب رغملا دعب فرصناف م كو هيف 3 تقوي فارضنالا يف هذاتساو انثيدح ||

 ناسنا نا ف رنا ندلاو 31 5 15 تح لاقف نامرامهف ناين مو مهردفالا ةريشعو كين |

 هكتار املف فارصنالاب مه / هقءاندنع لزب لف ذاعمنب ى خا نب ىلع ينعي دابأ ىدعا ظ

 ىفعل د ام كدر نام تف بايلايرازبالا نبا هل نا نا 00 تسافولق تق

 تقولا اذهيف ةحاح كالأ لاك تلج دف ل ندا تنا كد وأ افاد ذي را تلال ىشب ناك امالاغ

 00 كب ءاحام ىل لاقفةيولع لخدو ثيدحلاب هدئدخ كيرديامؤ لاقفةيواع 0 ةعاسلات اقف

 ىنندح )انف رصنامت سانلا م 0 يح ترو امينعل لازاف م عيطتهذه يف لك هيب عدال ت 2 525 لاَقؤ

 صا

 ل اعأ ةنان نيورهعل تاقلاق ينأ ينادح لاق قراختنإ نورمهانتدح لاق ةمادق نب رفع

 2 كبذك آل لاقو ةعاش قرط مثلج م انأوت راض هلال ةياواع ةمسا ةيولعةعنص مأ

 ةيولع ةعئنص لثم عنصأ ل نيس هللاو

 تقام راو عتمأ مو * ةنابل كنم ضقا مل انرسسحاوف

 ةسصا لم ل

 باضخ ءاع تلغ ياَوْذو :* قا يرهظ ثأر نا ةيبمأ كرع ظ
 ةتط لم كو

 7 با بسسس بس تسمم ببس هه همس سم همس سس سمس سس سس سمس هس سس مس ع ع سس سس سا ع هس



 ١)خمؤ١أ(

 اه ا 11 5 ا شت ذل ةكاقل هج: دل ةقشل درس قاس اجت عا هادم 0 قص ل: الجب 200003 32 ضل 350926 ضل فا حولا ل لا ع 9

 رعشب ةيولع هانغ ةئالخلا ن رمال ىلو اماف ص ل قشمد هنح ىلوذ ةديعبلا ر وكلا ضع

 لاقق يحلخلا

 0 كى و 11 هللا هب يذلا ناك نانالسالا و كير 7
 اا اودع اا د + هت لوار الا وكلو - *«
 | وانام تش ناو يصورع نش نولاتي * ةعيمس ةاشولل اذا ترص دقف

 0 بكف هراضحاب ن ومال سعأف قشمد يضاق لاقف رعشلا اذه لوق, نم نومأملا هل لاقف

 هل لاف يضاقلاب اعدو ةيولع ا برعثال ومالا . ساحو.صخشاف هصاخشاب قثمد بحاص

 كلوق يندشنا

 | ولاق و دع وديك كانأ يذلاذ ناك نامالسالا نع توي

 كلر وو ةفالخباب كم 2 يذلاو يد ا فرات دعبل تام 1 نيئمؤملا را هل لاقف

 سلجا هل لاف قدم باتعوأ دهزيف الا ةنس نيرشع نء 0 ا رعش تاقام 00

 حدقلا د امهم 0 فرعا نك هو ا هللاو ال 0 5 زلاورغلا ذي 3 هلوانف س

 هلك كلوق ىف قدامك تي دقوك قع تبرضل اذنهن اًئيشتب رش ولهللأو امأ 0

 ريغف هي دا ماو كارما فرصا مالسالان م ةءاربلاب هلوقىف ا ءانضتلايل ىلوتي 0 و

 نب هللا دنع نبدمم ىنثدح لاق ةمادقزب رفح( يندح ) كهىانم تءرح انك لكحل و ةملكلا

 هءانغ ضءع؛ىف ينفف نيمالا ىدي نيب ىنغي ةيولعزاك لاق كلام

 دحم اف انشعفإ تدشو < دنتام انرحا ادنه تبل

 هت راحم ىف ” وماما *يطبتس و كب 07 اعا نيمالل لاقف هءياع نعطي عيبرلا نب لضفلا ناكو

 ىلادرو هل هاضرتف رثوك ىلع هفنىتاا يتح ةدمهافجو هل>رب رد واطاوبب نيك برضف هب صحف

 هل لاقو بحي ثمح هل عشقي ملو 3 00 نو ًالامدق املف رانيدفالا ةسوحمدل لاو ةجمدجج

 كلذ دعب ردقتال مت 3 كافلّتيام هثمىرد اعر هناف هيضغيامل م . الف راثلاوأ دسالاةلزنع كلانا

 نب ديم نب دمحدب ينثدحام ( ( نيمالا لعف نء اذه لثمو ) ع هطعل ملوك نم طرفام ىفالت ىلع

 لكك اعتب هتارذ نيمالا ىلع تاخد لاق 0 د لاق وكلبا نب ذاع اتادخ لاق هزالا 0
 هللا همح رال ةعاسلا كا :ظاغ لاق رئاخلاكه ارا هده الو هروزت هللا م«نينمؤملا ريمالام هل ت

 ىل>رىلعت.ةف هئاطع قرح هريق ةعاسلات شيل كالواو طوس هاا هّتبرمغل 1 ناكول هللاو

 كطظاغ ىذلا ١و هئم ظاتغت - هزادقمامو يلا ن هو نيماولا ريمأاي كاطخعد ٠ نه هللاب دوعا تلقو

 هف همدقبإ ا رع ديشرلا ف لاق يي > ىلع هايإ هميدقتو نوما هتحم ةدش لاقف اودع هيف هل لعاق

 اناوالاءانغ ينالالو طق اذه 00 هللاو تاقف ظيغلا اذه ىن“رواف ةعاسلا هتينغو هيف هانغو ىلع

 ١ هلوق لاقك وعام هدرا
 كلر 1 نك نانتك هل ع نمالاو انذ ةومأملا وبا

 هنزوحصي مل رعشلا نكلو ةالاوملايف هايا هعدقتل رمشلا يف نومأملا مدقي مل نيئموملا ريمأ اي هل تاقف



 (ا1ا)

 ظ تباع ن نهو مامح ن ميداوغ ل »# قرو“ تعش بعشنأا مامح أي الا |

 0 ا 2 ريهالا دنع ينغأ يديسأ ل 0 4 ةعقر نيسلا عم اذاو لاق |

 ها ا 1 هح ل ادع ىلإ 0 مالغإ 0 0 نيسح 00 هد رطت نا بدا |

 0 ا

 قئاولا 5-2 لوب يبا تعمس لاق ىهاط نإ هللا دبع نب هللا مع ينادح لاق ةمادق نب رف

 دس ننانلا ترضأو قراخخ ده امو ننالا بطأو يحس 1 دي ل 1 حصأ ةيواع كر

 .ءانغلوقب قئاولا ناكولاقمدقتم لصاو ا لك يلهم وهف ظحالمو بربر أ
 3 سامعلا يبأ باتك نم ( تس ) هلوكس دعب عمسلا يف ةعاس يف تسظلا ره لَ ةيولع | ْ

 أ تمل >|لاق يع مبرلا سايعلا نب هللا دبع ينأدح لاق متاح 5 ليعمسا نب نع ينثدح هطخ و ظ

 0 لرسول قدسأ رغحو مهتملا يدب. نيب اموت أ

 راطلا حال مك اهيناغم حولت * رادلا انءاكت ام راد ةديعل

 | هتياور يف اذكه ه- :ع انذخأ نم مأ لاقو ةيولع يضغفق | اذكو وه س مل هذ تأطغا قحسا لد

 / ينأ نم ينمي ةيبا ن + دما ةيزولع ناو لاهم ةكالذ ناو 56 هَحبق انمتشو قحسا لاق

 | رسعأ ةيولع ل ا لاق يل( يدع ) لسولا“ ىارا وهو قحسأ

 ,اذا هدوع ناكو ريزلا مت محملا م هقوف ث ثاثلا من اهلك رانوالا ل ملا راثوالا بولقم هدوع ناكو

 اقدم وكت ا برضو ينل دخلا ةعم نأك اذاو ةفصلا هده قلع انولفم مر

 0 يضذاقلا يحال ناك لاق عكو فاخذ نا دهم ( ا ) هريغ دب ق ---- هدب يف

 ٠ ىلا سام ناكف ةيقرشلاءاضق نيمآلا ةفالخ يف دةتف ًافلص اهات ناكو ىنغملا ةيواع تحأ نا هلأ |

 د نايضخا هيلا مدقَت أذاو كرح الو هدسح عليم املا دئاسف دحيسملا نيطاسأ نم ةناوطسأ

 نمةعقر ىلا ناحنلا ص ءا دمعف هلا دوعي مث امهنيب لصفي ىتح دانتسالا كرتوهدسج عيمجم اميلع

 0 هيلا مدس املق اهم م نكمبو قد هّتييد عضوم يف اهةصلاف يواعدلا اهف تنك قل عافرلا

 ؛ ةقصتلم ل اهعضوم ا تيقبو هسأر ىوكا لعش ناك ام هدسج عي هجن مملع لقاو ْ

 اتاك ابك رو "ف رصتاف ماو تاتا دار يطغف هيلع تءقو ةليح اهن أ رعو 00 يجيلخلا ماقف |
 تاسبالاهذه هيف رصعلا كلذ ءارعد ضع لاقو اقدح هناوعأ ضع ءاح يي ا

 هتعلطب انل داب ل مآ 2 ةيماتت 00 يبلخلا 8

 ةتهصقو هنن ونبأ نيب * ةبش انع 2 يذل نأ ام

 هتضقيفرولا نم افو> * همصاخم نم همصخلا طاصي

 هتيعر ىلع اهنم راطل * هضياق فك هقبدن ملول

 | اهقد وحر >اف نثخملاو نينافزال اهأطعأ ةناكح هب ,ولعهل لمعو دادغسب ةصقلاو تاسالا ترهشو لاق |

 | يلو نال امو دادغبب ءاضقلا نم م يحاخلا ىنمتساو هحضفف امهدب تناك ةعزانمل هيداعب ةيولع ناكو ظ
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 5 كنود

 ينأ رشف رمضضح ن» كتعدكحمو ر 20 الوقين ملا اذه يف كننم ا نا ل يناف قراخم وأ 00

 ةسرتبو كيلع تحي كتل لاةايشاذه يف ىرتنا درت الف لمحت ندسحم الا مكنمام قحسا لاقف هب
 ايف هتلقل قالا ريغ ل رت تنكول هللاو كحيو لاقف تدكحالا همظعت قح لكبو كلبا
 دلال شوا يراود حراطل نم انا تت ولف ىدتعام كاهه رك .ذ اماالا ات تنبأ اذاناماق ب

 70100 اش كلع دكنأو ارا لك كلك رمآ وا ةغاج ىدي نيب اميغاذا امكلو 1
 نب لعينثدح لاق ةمادق نب 0 ( ينثدح ) ك.ضغ نمو كاضر نه تف لاقو ماقو يولد

 0 ّ 0 محار أ نب قحسا دمج ال 112 15 لا دودف ياو وما رش نء تمدق لاق مجالا
 قنات 0 يأ لاقفءانغلا رك ذيلا ىهمثا 2 ىلثا راو ةفيلخلا ر حا نع ينالبس 0

 00 امو تاقف توصلادتعب توضلاب اوحعط ابر سانلا ناف يناغالا: نم ءايالا هده يف هن وسختسا
 تاقف وه ' يد ىلا ل

 كس وع
 ايل انيننت ال ىوولا يبا امتحن اروذ رصقي ءامحاي الأ
 الاخ :كول يملا عومدىلبأ * ل يعط وناكمأو

 ف ةيولع نحل # ءا هام دايو هل لا يك تل دمأو ةراتلااده ىل انه ل لاقو كدحضف

 دحأ ينثدح لآق وره نب هللا درع انثدح لاق ىمع ( 0 يلع -ولاب ل ان ين نيتملا نيذه

 دعو 0 نب ناقاخ هدنع تدح وف 0 ا لاق 0 الا هللا دنع نب دمم نإ

 ذيمس قيقد يبارجو ةنسمقي ركسد حرارف صفق يبم تاح تنكو ىلصملا بحاص اص نب هللا

 ه٠اعط كردأ ج2 تالففاندعطا كَ مك ءام ا هلا هي راح ني مث ىلإ تح و هم د هتماسف

 مث نيرذعم ا 1و لكك ماعطلا مدقو رض ورمع نب بيدا نب باهولا دع ىلا ثعب مث

 لاقذ انانغو 8 دنعام هيف اولوقو هوعمساف ى ..عأ ع ةحرابلا تعتد ينا لاق
2-0 

 05# تاضخ ءاعهيرع يباؤذو *# 0 ناةريمت تئزه

 *  ينبابشو ىتييش برك ضحم * ينناف ريمع ينء ينزمنالا
 انيرشو ندسحلا انايليمحهللاو نسح هل اناقف يطسولاب يناثلا ليقثلا نه نيتيبلا نيذه يف ةيولع نحل

 دمح |هآلوم نهباتك ثعثع عموهل ن زذاف ذاخ٠ نا 6 دما مالغ ثعثعل نذ ود 6 3 ” احادقا هيلع

 ىلعدح رطتو لضفتتنا بحاف مصتعملا ينمي نينءؤملا ريما دنع وص كننم يديساي تعمس ىحي نبا
 وهو ثعثع كدع

 «© ١ وض

 برّلابو راوجلاب عتمتا ملو * ةنايا كنمضقامل اًنرسحاوف

 يلق نمدهءلار>ااذهو تاقف# مهمدهعلار>ا اذه نولوقب

 توصلا اذه لواو اهرودصو هاغا مدقم ند وهو لوا ليش رمل اذه ف ةيولع نخل
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 ده هبسنو ةنولع رابخأ عت

 نبذامع نمز ديلولا نب نامع مهايس نيذلا دغسلا نم هد ناكو فيس نيالا د ىلع وه

 ْ نإ ) و ( واسف نيقايلا قع و 0 قتعاو 0 مر ا ةعام مهم قرتساو نافع

 لوالا لوقلاو 2 يب ينبب ىلوم بري لهان م هنأ هيلع كانو :ءباالو هل وو لصخال نم وهو ةيذادرخ

 بيطوحور 4 هم 2 امدقتم وأ راضو َ 2 اادؤمو اقذاح 1 ناكو نسما ا انا ةيولع 8 حصا

 نيمالادمح ينعو عربف 12 يَعَو 4هح رو هملع ء ىلدوملا م فار 1 ناكو رداوت هال 1 :

 هب 6 ا هءافو تا ناكو 8 رياسإا ةدب دع ىلدوملا 0 1 تامو لكل مايأ ىلا ضعو

 : ليا اودلابىبطاو ءالطلاب رشق ءالطو ل لوم 0 هم || ثق هيوسامن أ ى + يلا 0-1 برر

 نكي مف فصولاو ميدقتلا اماق قرا ىلع هلاقوأ 2 ا يف هل تبدعذي قحسا ناكو كلذ هإّتقف

 كلد هرمضب الف يديم نب مهأرب آل هيلع نويصمتب ا وناكف داهأ اوط هتعامج ن م ا ير قحسا

 ءكادنع لكفأ اعأ ينالت 1 كاف قدح ىذا اد كادت دا ( قرحاد هلضفو همداع ف

 ْ ولو هيدّؤاو 4يمغلا اع امهلغأو 00 عر 6 امهف ايت لأ ولع لاي ةيولع 0

 | يدؤي ناك هنال ةيولعب الا ترش اا يبحدتتس نم ينرواش ل يراود حراطا ن م امهدب تربخ

 يدؤيال هنا 4م دخالاب عنشال همذل هو 0 نم هنكم قراعو 1ك م سو لاا

 تال اعمتحا اذأ اكل هيف هدناوز 0 ادحاو ءانع نينا هينغيالو 0 6م اناوص

 لاق ةظحح (.ىنثدح ) همغل ةرثكو هنوص برطل ةزئالاو سللا ىلع قراخت بلغ ةقوسوا ةفيلخ

 ينب رود ضعب يف امون قحسأ عم تعمتجا ناق يفا ينأد__> لاق نودمح نب هللا ديع ونا ينادح

 هتعنص نه ىنع ّ اتاوصا ينذف ةيولع رضح>و مشاه

 © ' ومص

 10 مفتر لم كلل لا ةعانس تل را 32

 | دلع نم ةنولع .ماقف. تئشام تنسحا نحل اني لاو تاضحأ قحبسأ هل كاتف لش

 5 ناو 00 كن لاق مث ًاديدش 0 0 رسو هذ نيد ساحو هيئيعو قحسا قا ليقف

 لضف أ اعأ لاق بخام أمف غلب ا ينا هللاوف لق لاق ة>اح كللا ىلو يذاتسا نباو ىذاتساو يدع

 1 )١(” هيفداهشتسالا يف ىلالاف ضيضحتلا تاودا هلحو هيفلالا دهاوش نه تلا اذهو 5 ْ

 ل 1 دق نايح 1 لاقو اهعيفش البأ سفن نأشلا ناك الهف ريدقتلاو ضيضحتلل يلا اله دعب لعفلا

 اي ري اهعيفش ن 0 ىليل سش تعفش الهفريدقتلاو فوذح لعشب لعاف اشن نأ ىلع انبامأ

 امق رض يتلا ناك رامذا ىلع ىهاط نب 5 5 هل ل و اهعيفش اههش ىأ اهعيفش يق ربدق:لا فوذحم ]
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 عقصملاب .طخاو 3 وما تنأ د عمسسمأي كلام 00 عمسمأي

 ن 00 0 ناك 0 +

 هفلاَقف 0-0 ىطعل كلمت 0 اا ررعو 1 لاقو علصإ 0 1 0

 نب واو كوكردب ّك 0 2

 د اط ءازكلا 1 نلذتحا لك

 يلا نانا لاحو قابلا دا

 | وق سغا امو كراحبا وضاخ

 قرف ةديدعر 3 املا كش

 أاوةدص دقف ع اهب كوحدعل

 8 ناقآ ناو فان
 اوقلخ دهن اكن اهنش لا دحمل ,١ * افرش ثدحتدم الو ىحراخال

 هنع بح نأ أو هيلا تعطر هرظعلا عمسم نك ام لع قف ل 0 ١لتاقم حدم مثلاق

 3 محو هلل ودق كلوش نأ ئسعامو تكلا وسو لاقذ هثنخو ةدلكينأ ناسال تضرعن هلليقف |

 هو>م لاقف ةدلك ارأ هلوق نم كلذ غابف 5 دهحلف هئم نك

 كلك هراح 0 ناحو د عمسم نبأ حارقلا ءاملادفدض يك رش

 لاضم كر 5 ودعوت نع 3 لأ » لاو 0 توحلا لعاب يداي

 لوح 6 5- ع هي عرب #2 3 0 فويضلا“ هه كدي

 للا 3 رضا ايحي مكب انامز * متكوفويضا! اورقتناب متفحو

 لبو يرش كقصلاو | وه متو 2< اود 1 هللاب 0 0

 اهلك مراكملا 0 0 'وأ

 مكراد هللأ حرا ل ىف

 اولضفيو اوساوينأ ًاموي ردجأو
 لحأ ءاملا نم مكيداو لاز الو

 نم كاثمالا“ تريك هي لاق 3 ا الو

 0 اودحم يِتح عمسم يتب * اورك اذه انف نابكرلا ىتتلاام اذا

 اولسوت ينأ 0 ب ميفيضو # مهراج نا مهايبا 00 الف

 لخبم مثل ا مسيف امو * ,ثؤاور ممهفيضلا ىعموقلا مه

 5 نيح انهاو مارق ناكل * يئاكر تلح نابيش ينيب د

 د

 د

 لك ات تورط رالي اذا انقااو ضيا لاطبالا اوعدزب مى 3#



)١١( 

 همتشو هياع دب رءفهعدب 1ك ءاونب رك نءهل مينإ مم ةدلكوبا ناك ( بييح نبا لاق )

 كالذي لاقو مأن 6 هاقسو هدو هل.تحاف

 ركسلا ىلع يب اكس مالك لاقو: « ىنتتنا اذا عدت ىلانأ ىل ى

 0 ىلع 0 2 الو

 ريسلا ةيبط ءادهص ل نو

2# 

 د

 صز ة>>|د> مو نم كناف * ةشرع اهذخ تاق ىدامت اماف

 ا 3#

# 

 نإ

 هلعاو تارشلاب ىبلعو يرق

 هو اد 8 حالب . تساف

 يحاصوىفدخ لوق ي :# تك نع

 رجحفلاحضأو أدب يتح يخا تيقس م 1 تو :أو 1 ل

 هناي ناط 00 نأ تشاو

 ايحاص ناك ذاتك نال كل

 ةداكوبأ ناكلاق نائدملا نبمصاع نع هيبأنع قحسانب دانح انئدح لاق ديزمنب دم ( ىنربخأ)

2 9 
 يردبامو لاقو ىحتش يف قمع اق

 ريما ند لكما ى دلع

 جرخمت اهب ع اك نك هموق نم كر ةناح يفامع برسشف ثعب يقزتست ىلا جرذ دق يركشلا

 ىدلا لح رلا كلذ اهب قام ةدم اهم ماقأف كام هج :؟فدناكو جخرلاو تن ىلا ةاكو كلذ دع | 2

 ينا لاقو لحرلا عنتماف ارق كارلا اعدم الك اذ هلزتم ىلا هاعدوةيلع سف موبتاذ رتستب همدان

 برش وهو ةداكوبا لاقفهلل ان 35

 نسل يضاوملا مايأ لثم الو # ةليلو تسب ىل موي بر الأ

 ركشب ني ع نما ايلا 6 #»* ةمفارع كفالا د يتسأ | م تدنع

 رفعملا عيرصلا لثم انكرتتو * اهرمن يتح حارلا برش زدات #

 رقوتلا لوط تادب دق تحصاف # هميعت ىو دق نعد. :كلذف

 رحتملا :تدكحان دنقو .تارشلا عبم تحبصأ و املج قجلرت
 : وصقعت هع كوس ناو تسلق * :هدصق ترضا قا نانا لكو

 نويل ىوغلا يبغا ىلإ تحك راد اعد ملعلايفويوقتلا قرا
 ّى رو كلان هدد مو * يتوقو ىلاّتحاو ىلو> هللاو

 ةداكي أ كلامنز عوسم ص لاق ين الا زانت ليك اح "لاف د زبلا سايعلا ند (يفز ا

 لوش اعناو هيلا بثوف

 ًايبظ ىرتشا هنا هبع نم غلب ةعير نم لجر لقاب ةديبع وبا لاق ديا نم لجر وه يناديملا لاق

 درشتف رشع دحا ديرب هناسل علدو هيدب دف ىلظلا تيرتشا مكب هل اولاقف موق رش اهرد رثثع دحاب

 ديزي همسأو تاعدولا وذ وه يبادملا لاق ( هقئره ن 0 ) لاش اعاو هطبا تى ناكو ىلا

 يربعب د>و نم ىدانب ل ربعا هل لض 000 خف ل سق ينب 1 ل

 ها نادحولا ةوالح نيف لاق هدشن 2 ذهل ليقف هل وهف



 كة

 ارق هكر لكلا لورط + ىبحاو  هيوصأ دم علقأو

 نانحلا فرغ نم زوغلا لاي. * امكل اذيحم .هللا وغديو

 ةديكوبأ هيف لاقف ءاسزلاب مهن اتليلا نب ديزي ناك ةديبع وبا: لاق بينح نبا لاق
 ام>اخملااوزاتساو لاح رن وبع * تمون ول ءاملظ تكرتعااذا

 ا 1 ل هع ماتم تيلاراع رداع
 ان كلذ دش اهلا هلا © تار 0 اأو

 ةداكوبأ لاق ب ردم نإ ةداتقا ىسانلا اهاورو تاسالا تعاشق

 انضغتلادمع ءادعألا اع دقأ نت هديع ا نهو تك دلك انأ

 اما كح 0 * ادملا هبكانأ ذللا تلق تتكناف

 اره عايسلل اول تاسعا < هلي - لعب الوقع كلر الو
 ايضغم تنك ناوار دع كا نأ * انو ادعلا لوف نءعمسل الاف

 لوّش ثدح هن فمعابرعهن ةداتف لاَ ةداكوب اوه لدحر يفا ثدحدأل لحر لاق بيبح نبأ لاقو

 لطابلا نم قللا فرسال * نك فدك انا نا 0

 لذاعلا حصانا لوق عمسي * الو اكامهناو ايغ هدادزي
 لئاو نه ةؤرذلا يف نكو * همج- ونبو هوبا انعا

 لقاعلا لحرلا ندخ سعف # ركشب نم كي مل هتيلف

 لهاج دفا ادفرت ع ءاعدريصلا قطعا نع ىعا

 لباولا نم ىسا ال حصا « م يميو ناركس حبصي
 لبان نم باجم يتلا ىلا * يدتغا مث ىغلا باكر دش

 لمإ سايد راك لس لاو + لوم هل نتاعدنا نلف

 هدم 16 وب اناقو

 لطالا نم قلل ره ع اطاضأ نما تنك ولاتجف

 لياخلا ةلفك طروتا موا < ةنحا الب نيته نع تففك

 لئانلاو ةدحالاو مزحلاو * يملا لعف كسفن تبا نكل

 لخاد اشملا ىف نثغ نووتكما 2 اذ يتَد مشلاب ىل تحف

 لقاع ا يذ "يه سا مش * ادهاح كرتتال لقو ده>حاق

 لياب ند ا ةقايرد » هرم ةووهق 2 يناذعت

 لطابلاب ناطشال دح_لإ # ام> نم رخ اهار ولو

 لك آلا 0 1 و ع ادت يك ارك ركاب

 ١) لقا ند قمحااب هاوهأ #* امو ينءدو هرذو كى ع

 هلل راكع راق لكلا < برص الاقاب دووم رع ا طخ انته لقاب نم قحأي هلوق )١(
 6522 2 ا ا ا ا ا 2 22 22 22222222222222 222222222222222222-22-2--2-



 نب نيصحخلا هباحط لتقلاب هودده - شاقر ين 3 داك انأ غابف لاق

)١1١١( 

 يناأ> رطاو يرقلا ف وخينت 1

 ىنثيلو شاقر الهح 00

 هبتمر ما اا تساف

 ديعملا لذتسما نا 0 ما 1 الهأ تيك دقاق د متلو

 د

 لاَقف 1 0

 لي ىف ضرالا ىلع ىئاقر 0

 لحل نءزلا ىف فيضاا لح سنبف

 نوتلا ند ناوهلا ءطو ىلع ك3

 لضفلاو ريذعال تقفو الو ايس

 نت

3# 

 *  ئدطاىؤس تعماو يادي ت اعف
 لزالاو رص ايفداوزالاب ليخانم .#

 ْ د

 د

 قلم نس ىلا طن 1 ا
 ا ولظاعت مهد ءارم

 ا هم تت موضع ناو 1

 لبولاو ةكدلا ف ةنواكلل لاظَع 2 2 اذا

 لئإلاو خرملا نم انا دع رود
 يلغأ اهلحا ص َّّت رء>ت رطخ اذا بااعلو ىدلتلا طسوىرشدو 2

 ىنادح 0 ىلوصلا يحي ى , دمم ( ينربخأ )

 020 ةناقهد 5 ءلا ةدلك وبأ قع 0 هربا نع ينادشلا ورم ن نإ ور ىنأ

 . امف لاقو اأو اهدنع نوكيو اهلا

 سعرا * او أمف ٍ كسملا ناكس 8

 نع ل :آلا فورعملا يفاه را هللا دبع نب دلع

 مول ىل بحاص |

 3 عرغو فاو لفك هل * ههحو ةئنس ردللا ناك ىغأ

 ظم لدالاو ليللا هنع باحو * هد قأور ءاح اظلا احد ؟ يضخ :

 0 رد قل هلع ديحو * جمدم ناملاو نيقطاك نايد:و

 مأفم وقحلاب طبل فدرو مخر *. قطنمو.ابط هللا هاوط نطبو

 ماا يداٌوؤف قى ولعل * ترداغو ىدتد تو 0 هن

 ملكت ا مم

 1 الأ تان نيب # قسوم نأ يندلا .ييوق غل ىف

 2 اممشي يت دو * اطاب حاصبإ هللاو اهم يدهعو

 متم ناع موقاب أهأ ياقو * اهدون ىلع  تنض اطا اش

 نيريخالا نيتييلا نيذه ىلا ريسفملا ى رعشلا اهغاب املف لاق

 متمستأو ىض هل تلذي ناين (يقايتشا اك ول[ دبا ةك نك نأ حر 00 1 تلاقف تن

 حببص 01 ينج ليال اذا ىذهأ اهب تيبأ

 0 أاملاق اهل رمسفف هريسفلا نم 1

 َّن تا

 37 نسي اما مف لاق مت انامز ”الا تا انا يا اذا يور

 2 انوا 3 ه هش 0 ل ,وط د”

 نامزلا تقع ى ء راو دكر“ © ا عاقل ادسلا د ذصق نأب

 نانحلاب 2 نكلا ند د” رح> نبا مصتعاو توما فاخو

 نانعلا سلس هتاذا يلا * احومج امْرمَعَم .ناك ام دقو |
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 ندا د يظر ا8 ياكو طاحز ءارشلا ى
 لتخما ةزهمو لاحرلا دنع * !رهاذن 5 رذحاف

 م كل را تاكو هد يال اهتم كلا لل ع نب ؤرمع نب ناملس ناك ( بذيح نبا لاقو )

 دا كرك هقو ه هركن 5 هغلد 4 مزاح نا هلدؤو

 ركب ا تا رس نك هل داع < ا[ ع اذان تنك اذا

 ردصلا حرش هد ولاا دجام دتحم د |سماع ناماس اءلعلا أذ دعت اللف

 ةدزلا ةيط [( 27 | 0 دود ىذدلا لدي ةالع لع اع

 رذولا دودلال ءرملا وعدو 2: اكزلا اهير بهذي 1 ه4_ةاو

 ركسلا نم مثالا دام اك دي * احترم اهنمسأكلاييماح كرتتو
 را يظاّلث ءاملاي تحزم اذا # اهبايح وزني كيردلا نيتك حولت

 رعشلاب قرهي لظ اعدل اهلع # دنع لآ نم تمدان اذا كلت
 يردي الو .هلالا لإ < كداع + اعرك اروطو تارا كش

 0 رسسعلايف فور عملا لذبينأ أاهدنع صهدلا لهم ال نأ دوعل

 9 را نأ اًنبع 5 د»# را ور#< نب ناماس ناو

 00 يفلاطت الاالطبرضو * العلا انتباو يدناا لذب هتءهف

 رجفلا حضو ىلا ليلاجدام اذا « ةماد هال مالا ىو

 'نورؤي اهرمح سانلا نأ يروهتكل كل 000 ا يناغ لاق تاسالا هذه ناماس تغلب اماف لاق

 أ دمعتي مل د[ هلارذتعاف هاناف ةديكاانأ هلوق غلب واهب رشي ام اهنونرشيو وه اهرئؤي اك ءايهصلا |

 نبا لاقو ) هرذعلقو ردك نأ لق هب كل تدهشو كالّذَب تملع دقلاق هركشو هه 0 كالذي

 19 تفر دام هطعا آل لاقؤ هايل هطغب ٍ اق يتاقرلا ركنا نإ قيصطا هدي ونا لان خت

 هوحعم ةدلك وأ لاقف

 نيصحلاس ارتقرافالسدلاب * هسمش تعلط سؤ موا

 تدلك ىف نك دع > اجا ل مل انيصح نا

 نيتكسالا زواحاماخرتعم *  هما نم ةدلك ونا ضع

 نيتيعش اذلحتااك فقعا * هسار اشاغ اليوط ارظب

 : اضا نيص> يف ةدلكوا لاقو

 دس ردع راد ذآ كلا 8 ىحاج دبا مون يا كبل
 دع يف كيداحالا تب ىئاجالو 2 :هرخ نا نم تيا 0 الف

 درصملا دنع فورعملا بلطأ مف * اهفورص يب تقلح ايانلا ت

 هيب لاَقؤ ةدلك يبا ل لوق نيصخلا ل

 داب ملو قاحاحب تمقل * رذنم نب نيصح ايار 00 ولف

 فيو نا ران نقرا ىف ل لي دب يقسم

 كني ا اير ا  ةامقلا
5 

 امصلا



 (اطءف)

 سس
 ظ معز مط بوثبال .انوكَس * يموقتارس تيار نأ امو
 ظ مورقلا كلت رمعم 2 # ريمأ ىدصو عمسع ل

 ُْ ذا نب 2 لاقهنع كفل قم اسفىلاولا يلا اءيمح | وماكو رمض> ن نم عيمج ييباف الاق

 يالا 1 00 اداوس ادس ناكو كش ى نك لك

 لا لك لع يم هو اا كش دا الوا

 ا ,ةدلك و بأ هانع يذلا رهعمو ةيواعم 2 ىف ناسا رخ ىلع انلاو رخأ 2 ني ناك يبا رعالا نبا لاق

 لوشي اشنا 3 ” رجا ب ريمأ اي كللام نب عجسمأي هن ةبوص ىلعاب فتق ناطاسال

 1 لاقو )اهيرش اديسزاكو ناتسحس ا ناكومرص نب بعان ن ةلبج نب نا نب ريمس نر عم
 كراع تا تلاقو ةجاور 0 تباف بعص تب ةعياخ اه لاش ل ىف ا ا 25

 كلذف ةدلكوأ لاقف هررغ ت>وزب 2 11 يف هذاا اع .ث ىناتالو كلام اغذمتال ريقف

 تيس

 الام كل يرأام ة ةعءاخت لاق * 5 ةعباخ ىلا تيطخامل

 الاقنالا ىلع هلو ا * يم ركل عي .اخاييلاع ىدوأ

 لا اهب الا لاح موي حفسلاب * ىنقاوم تدهشواكدجح ويفا

 الا زتةاككلامرك اذائدنع. «:امذ اخ وكت ناكل ل و

 يركللا دو اقر + نب ىلعب انك نم ىماشطلا نع يطسولاب ليقت يفا' ىلدوملا مهاربال ءانغلا |
 3 مو نارز.لا اط لاق تبا ىرق نه ةيرق يف ناك ةدلك انأ نا يدقاولا ب>اد دءس نب ورمو ؤ

 ْ 0 ناكو طارش لولد داك وا م اقذا نوورشيو نوثدح .ةعامج يف 1 ناحوصنب ورمع

 ينمأ ىنيسب ةبرض اذه هاجم يف طربال نم نيرضال 0 - لفهم موَدلا كجاضتت نطل
 ظ 0 لاقف ناحوص نب ورم ريغ اعيج اوطرض تح لاز اف مك أ ال نوكسنت

 ا ردشالف ىنحو يث# ورمع لعش اهب حصفت وأ اوال لذ ا 3 طرضتال سقلا

 ظ كلذ يف ةدلك وبأ لاقو هكرتف اهلع
 نيساثو را د 3 نا كرعلا »+ | مط رضنار زي ابةطرض 2 سل

 نينطو عطاس ناخد رود * اهةط ردوا فيس سلاالا وهاش

 يشب هنم رفظي رف هايا هتنض تلاطو يركشملا ةدلك وأ لوّش ناخوص نب ورهعلو لاق

 اناحوصنبو رايك هوقب قا * هل تاق مث انامز ار تيحاص

 انكيذلا ناك دقفتعز> ٍنإو * ةمركم ريصلا ناذ تريص ناف

 هيف لاقف ركشي ينباجم مجالا ادايز نأ ةدلك انأ غاب لاق اص وأ قيدحو ( دعب نتا لاك )

 ا ءكاواش عد 0 الو ايران زكشل جمال

 لزعالا كبانممرك اوريذ # اولصح ام اذا مهاب معأو

 لفحح شيجمب مكحبصتن ىح *# بن مل ىلعملا ينب معز الول

 رش 33322------
 6 ممل كا اطل



 ا

 ني .ىفب نم بفْس هل لاقي راح نات ةدلك ىنال ناك لاق يبا عالا 0 رع بببح نبا لاقو

 هوحمي لاَقف ةدلك يب ىلع دبرعبو ا برسشي ناكو

 اعرزهو اذامح كلكيهلدش ىب لقا »* متسلا ف.سو فيس يودذل لق

 اعقو نح,ص ايلات ارذعىلع * ةماض» راد نالعج ناك

 اعيصاناكام قوف اهم لواطت * ةزمناةسح -ىف ميس لابدقل

 انينلا تارا وذ ةرس هل م. تعدل حزم اوانرلاباضأ
 02 كمكلاش فس و [ عفط تقدم رحنا وهالولف
 اممطيق | لع ضرب امو 5 د ها 1

 جخرلاو تسب ىلع ناتسدحعس م سوت ع ءاقمقلا هل عت ادقةداكو بأ 0 بيبح نبا لاق )

 ةدلك وم هيلا ع هدد مم هيلا عاقعقلا ب 20 مهعم اكو ادب فدر و عاقعقلاب ىسانلا فح راف

 ي-ر ينتمر اذا ركب هل تاقف * ههبك ريغ يو يندد

 سرولا عمنارفعزاا الع ا اننيبرألا اذا ؟ اياو اناك #

 ىلا ةييلكررلاو ٠3 امااذإ « انعحوجو ل م
 سحتلاب حراوبلا ريط مكل يرن زو هداك رح تاحاشلا هولا كانه

 سمرلا ىلا تلقن دق اموي كناك # يضم

 سبع نثالاو اينافطغ هب * مكلا ىرسست دريسلا لاغب 1
 سكيب الو. ةانقلا زوغم ريغ هن ,# ترس نا" كلاي لاشل انفرالاو

 سبللاو ةنايلا .لهأ يلامعو .# ةيقب ريخويف الل

 نك الا عاقمقاي تنا امو

* 

 نجلا نم ل بالا ةداوهىلع ورم“ ينل امو 2#

 اذهب تك ناك نافرظنا لاقو ةدلك ىلأ ىلا لوسرب هو عاقتقلا يللا ةديصقلا ةذه تونا الف لاق
 ال10 | ناكو هبارشت الوافل زن الو هلمع لع ءررقاف لئللا همك ناك ناو هل عاق ةانغلاب باتكلا
 هلاودهش ماوقأب هانأف كلذ ىلع ةئيللا هلآاسف ىثعلاب الا هتبتك ام هللاو لوسرال لاقف بارش بحاص
 هلز,تسب رودق نمرصقب ةدلك وبأ ىصو سيمح نبا ( لاق ) هنع فرصناو هلمت ىلع هرفاف لاق 0

 لوي اثناف رصقلا العا م را ةشلأ ارق نيقاهدلا ن

 انيصم داؤفلل لدلا نسح # مك رد املا يذ رصقلا يفعذا

 أيينم لفتح اذا دير ُحر د 426 جراي قولخلاب اعلد د

 اسشقيناعلا نم ا.صعوز_ةلاوفراطملاو زا س ياي 0#

 ايد ا ار ا عافك رج ”نحا تنارو
 نبا( لاق ) كلذ دعب رعشيف هتثبا رك ذبال ناةلاسو هربو هل ىدهاف ناقهدلا هلوق نم كلذ غلبف
 ةيه رهن وعم الو هنم ةعنم ىلع اورد 0 هموقشب فهق ةالولا صعب ند ب ةداك بأ قلو تبييح
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 كلام نب عمسم ىفوتمث لاق هبتكم ناكو نيكتشات ءالوو هاسكو هلمحو كلام نب عمسم هلصوف لاق |

 هينرب ةداك وبا لاقف ناتسحس

 فااخ كلام ىف عحسم نه ناكدق * ةيزغتو 0 سفنال لوقا

 اوفلتخاوماوقالاب بئاونلايدحإ * تلزت اذا اوعدن نمريخلا عمسماب

 اجالا كرما نما ىو نك ك1 معزال قارعل اعمسماب

 فرلا و نافك الا كياغذا كنكست © ةمداسا نضمللا كيف قوعلا كن
 فاتاا كي يدوأ ال دو> لذبو #* ةدسوم ريغ انيع كودسو دق

 فرتغت دولا لاحسهئم رحبلاو # هب ودعلا يعرب يذلا باهشلات نك

 اخأ يمودسلا ليدي نب طيلسزب قيقش مداني ةدفك وبأ ناك لاق .ينارعالا نإ نع بح نا
 مهلع لفطتي ناكو اطعم دا ال ناكو: طيلس نإ ةيام دل لاش أ اهبل ناك و طياس نب ماطسب
 ةداك وأ هفلاَقف مهذواو

 نيققا هيلع لثع نتشاو © ةاقفم ذاك نع سلا

 للف اونرش "اذا:هلفاوت © دوم ءالذلا قلع" مف هل

 ةريثك اياطع ةيلعم نب سدق ىنب هريشع يف كلام نب عمسم قرفو يبا معالا نبا نع بح نبأ لاق

 ةدلكو بأ لاقف لئاو نب ركب نوطب رئاس افجو مهبرقو
 اكتاضق يف ادماع انيلع روي * ينريشعسدةتاقالامت ان اذا

 اكئاودب اهؤاد يشي كمحزب «لئاونب ركيف ىر>الاتناكناو

 اكشاوأ كانه انا عمسم ينب * كلا ءارضلا يثمتال كلانح
 اكئاطع نم ةغيص انيلع ركت * ركشيو اموينيلهذلاةلودىمع

 هللاَش مدح نيهذح ىلع لئاو نب ر 7 نوطب رئاس يف قرفو هلصوو هاضرتف عمسم هيلا ثعبف لاق.

 ةعيبرنبةعيبضونب و لئاونب ركشي نب ةيلعث نب ناييشونب نالهذلاف مزاهللا هلل قب مذحو نالاهذلا

 نةرتنعو ميلطنب لحم نب ةءاعث نب تاللا مو هب ةناعت نب سف مزاهالاو
 | قدزرفلا لاق ةعسرنب تس

 مزاهللا يفوأ نيلعذلا ق ناكاذا': # .قلثاو نب رك ىلا مح يضراو
 يفلخ دن م ةفيش> اأو ةباكعنب ةياعث نإ سيق ف مهتوخا عم 1 سق وب لخد دقو لاق

 منو رص كد الورك نورضتال اونكورضمراد طسو يف ةماعلا موق نع مهعاطقنال اذه نم 1

 مهعم لخدو اوم اتق م لل نإ لح ىنب عمو ةفينح ىنب عم سانلا لزتو مالسالا ءاح املف

 نب يم هوملاقو مزاهللا يف اءح اوراصف ىلع نب بءصم نب كلام نب ىدح نب نزاموثب مهؤافلح

 مالسالا يف كلذدعب يميحسلا ينذْلا رباج

 رزفلاو نالتع سيف يق نيب يش.“ « ةدلس لح ناكانانا اهدخو
 * ”نعذلا ىلع قولا اتفلاسو انقلأ اه اهلك هيانتسلا نع تان الذ
 لو ىلع فويل اددعأ نيحالو < ةنقو ربو دس دلا

 نيب ٠



 هكا

 احا كاذب
 وب لاقو ) لاق ( هرمصمب دبأ ناتي هللا نا الول نوءضعصتب دئموب مأشلا لا داك دقل هللا وف

 ذِئكو ةدلك

 001 1 كلاس افويدلا نيل

 انقل الل داؤفلا مغايو * 9 ىزءايو ىف ايا

 اتنياو. لئالللا الح و اه اندلاو نيدلا انكر

 انيلب اذا ءالبلل ريصصتق # نيد لها نأ انك اف

 انيد' جرن م ناو اهمنف اند لكلا نانا امك الو
 انيرعشالا و يرقلا طامتاو #* كع ماغاعل انزود 6

 نا عاقعقلا م ةداك وا ناكو تايح نبأ لاق

 هش لاقف هب

 هلماغ م ضع 4م مدق نات سحسإ ئيرقنملا ديوس

 الاز كنعةزراجنالا نط ذأ 00 كان 1 --

 الامح مهديزي ىذا # ميقتلو كب أوي حاوو

 الاطكياعريصقلاليالا اذا * مهف فالسالا رك ذي كانه

 سحول نع اماف ةعب سم ءامسلا ىلا ترظن اذا لاق ريصقلا لئلا ىلع لوطل | مو 00 هل لاَقف

 هسرذح ىذلا هللاو اذهلاقف ن نجسلا عبر ردقب الا ءامساا ىريالوه اذاف رظنف ةلدل ا , جرخأ

 هاقلتف هيلا جركل اب ةنلكأ ايبأ ككل كو ناتس هن كلام نب عمسم ىلوو («لاقر هدكوأ

 | ماوا كل هن ديصقب هحدمو

 ماع 0 5 د ةح زان ءاروز بلع م ا

 ا هللا دال ِِق يرا دقو #3 يقلح ىف اع يق ينيرد اللوم

 اففنام لاملا ريو هلالا تاس 0 ةقلختا 0 امو ديلت ير

 عدش وانا نال كسا الاو 2 امرك ىداراالا لهدلا | قضعام

 أعم ظ ىف 8 اذ اهانلا 2 2 2 تاالعلأا ىلع نيلت الو

 اعضخ 0 نال 57 دعا اذإ »* ا يدوع ن 0 نيننلت الو

 1 هك تاذلك يخل 0 الو د هتافغ ثيبلا بر لكاخلا الو

 1 1 و و ير ب

 ناد ىنعأ ام باهبش ىب

«2 

«*# 

 0 نمكنملا رصصعل و



 (١1ة)

 م7 ةيساو 0 1 زاب 1

 0 ع

 معنب مسج نإ ىدع نب سدح نب ةكاسم 0 هلل ديمع نإ رح> نب دقنم نب دينغ 6 ةداكو با

 نمو ةيومالا ةلودلا ءارعش نم يمالسا ىعاش لئاو نب ركب نب ركشب نب بك نب بيبح نبا
 ارد وبد ةلح ىف هزي نرخ © جاححلا هلّتقف ثءشالا نبا عم جر نم ناكو ةفوكلا ىنكاس

 هب 1 بيبح نب دمحم ينثدح لاق هللا دع ىم ينثدح لاقهيلع 4 رو ىديزيلاسارعلا ن ,د

 ماك ل ينارعالإ نا نعي ركشنلا نات نبين دملا نع اضيأ شفخالا ناباس نب ىلع

 يداطلا نب دادش نب هللا دبع همم ثعبو هثعب هنا تح جاجحلاب سانلا 00 .يرتبلا 3
 جرذخ مموثاك م أ هتنبأ هنم جاححلا م مالا هيلع تلاط فان نب رفعح نب هللا دبع ىلا

 عضو وهسأ رب جاححلا يأ ا|ءافجاجملا لع اسر رغ نتاناتمل نم 0 و ثعشالا نباعم كلذ د نق

 هت تح جرخي لف ن يعارلا اذه يف هتعدوأ رس نم 8 لاق[ جال وط هلا كرظني ككم ه0
 مد_كنأف ةفوكلا دع ىلع لبقأ م 2 نيفصلا نيب ةدلك نبا جرد ةيوارلا موي ناك املف اعوطقم

 أمق َُك وه تلا هن ديصق

| 

 3 حلاو لإ ثولكلا»لا انكي الو انويغادنكبلا تاريح للكت

 جراويملا ف ويسلاو ىراصتلاحامر © اهحيبت نأ شخ اياك
 او ا م توف يأت »+ مه 0 نيكب »+

 حتاشولاو اربلا ودم 3 نورا 2 23 أ ملا نبأ ل

 #4 00 ا مكنم 0

 مط تيثو جاجملا زكسع م عضعضت ةدش اودعف اوراثو | وفنأ تايبالا هذه هدغنأ املف لاق
 ىد ةهموب هش ساناا لتش لم هل ةرئادلا تاكف اوتو اوء>حارتف مأش || كعب حاصو جاجحلا

 5 ف هللا ل دقلو وفعلا 2 00 ام فنذلا ّق اج دق ا نر جاححاي هللاو لحر هب 6

 لا ترا ورفكا نيذلا متيقل اذاف لوقي ىلاعت هللا نال لاق كليو فيكو هل لاقف هتمطأ امو
 تاق دقو اهرا دوا ب 0 عض قى م ءاو ا كعل ف اماف قلو اودشف م لأ 5

 مالكلا اذه ناك الا تالا كر لانش نس لك ' مث لتقت الوارتساف حلا كزواحم - 1

 ىلا معالا نبا لاق سمح نبا لاق اع نباثلا ن 2 فيسلا عفر ىدان م ” تقولا اذه لبق كَم

 حك انملا هيلع تزع تئع الو

 ةحرس ىلع لزب هنأف 0 ضرح ا ىلع ض ر>ام هئاساط ا 0 جاححلا نأ ينغلبف

 هل اولاقف هيلا نورظني .س انلاو هقوف حلسو هعضوف هليوأرس عرب مث ثعشالا نال ا

 راف او هومترتس مكن ا.الا لنه قش ه ملف دق مكلك لاق لعفلا اذهام تح كليو كلام

 ع مهمدقي وهو ماسنأ ف يلع اولحو

 احنم انم جاححاي كلام * اخ نم ليا انياح ني
 0 0 1 نتا 0 ل ا
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 دود>> ريسع باوثلل ىنقلت د ىلدم كلثم باو ينبناف

 دودحلاب دوال ند مودل # دول تومح نم دحلا اذ نا

 دودعملا كللطا 2 6 هنوك د يجرب ريا نم ”ئرم ءابسحبو

 يف اطاق هناف روك ذملا ءانغلا ايف يتلا يهو # اهؤاذقأ الئاح كنع لابام * اظوأ كانه دسف اماو

 لوش اهفو ممل تالي ممل 0 ىلا عوقوو مهلك فالت أ 1 كا يف! هآود

 الايه علا 5 داهداتعإو
 تقافتف مم صاف ادعلا كريش

 اهضعب بتاعب امو كانه تاظ

 امناكح ءاظلا ةفهرع الا

 اهباضح نوكي قرز لسعبو
 ايي قلم تشم هانم
 تعدو ةنما .نا:, لمؤا:اذام

 يدنا وفشل وة را لع
 اه وا سعأ ره و مم دالابلا ثيغ

 تعياتنو تعدو ةيما نكلق

 اهزع ةيربلا نم نءدوبل

 مهثالخ تيشب نا ةيابلا نمو

 اهس ةريشعاا برح ىلع ىنط

 تلاع ىوغلا يملأ يم "اه

 ةييقم از هداخلا و تو

 انني دقو نرلغا كارول

 2 رمل كلما تحت
 اهرعأ عمجيو اهنفلا دري
 قوعد 1 ف ينر باحأف

 يملا ل لا وف

 01 اع ال عا نوط دسك هر

 ان

 د

 نو

 نق

# 

*« 

#« 

# 

 نت

 د

# 

+« 

+« 

 د

 د

 د

+« 

 ىإ

 د”

* 

 اهذاسعو اج بان ءاهجاسطف

 اهولوعل ترند نقلا

 اهواحر ءاجرلا اذ عفن ف اضعب

 اهو اهنا ترف اذ لش بهش

 اهقافد ضقاداار وكلا قلع

 اهؤانف محي نأب تيشخ دقاف
 اهْؤاَش دالنلا ناكس ءاَشو

 اهؤاقا ميال برح دوسأو
 اهؤايض مالظلا احد "يضل جرس

 اهؤافلح اط تيمح ةياوغل

 اهؤاحرو اطامح دالبلا نمو

 اهؤالخو مهرود كحبمادرف

 اهواَملَح !اهلاهجت ىينب الع

 اهؤاغوغ اهناطاس ىلع يمي

 اهؤامد مولكلا ىمدت اذا اهف

 اهؤاك ذو اهدوقو ران بشنتو

 اهؤاعددالبلا ىف يش حاورو

 اهؤاجر اهراي .اهراخ

 اهوا ا نأ ةيمأ
0 
 همام 1 ع

 هياط

 تسلا يم

 تي هللا دالب فيرا دقو »+ ىتاخ ىنلاغ ىلاف يرد اللهم

 را ا ناف ةيكساذلو د امرك داز الا ىهدلا ينضعام

 لمر ةيولعل ءانغلاو مجبل نإ كالام نإ عم م مدع ةدءصق ند ىركشلا ةدلك أل ءشلا
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 ديلا يوقلاةيم نم رصاو ديمعاو هلل ةفيلخ اماثهو.

 ايحيرا يوقلا مكحم هقلت

 هنم :ةنعرلا لمشي اكلم

 ديتعسيسو لجاع يرق اذ

 دوق تان تلا دلل

 ديرتسمال دارتسملا حيفا * بيصخبانحلاو عبرلارضخا

 ني“ قرعل راعد فارإ ع يريس قاناب نيزحلا ضع تاق

 دوق مهاوس يف ءادوق و * مكتن ١ وح وسلا ىف تدك

 داوكييصلاا ةرابلكلاه رح تيما د رس و كلارا اها طق
 كنار كعلا اهات كس 2 لوغ

2# 

 نب

 نب

 اني

 دوم روق تدرو نأ نيح * تن حاطبلا ققان تركذ
# 

 انف

 د

 *« اهنمب كئارملا دئاط يوظو
 نب

 ديعصلاب اهلحر قا لو ب #_صالا:ةفاصرلا ضراتن امطاو

 ديدكححلاب اهرم تامسم

 كدنعم كاع مق نمل لذاب * امنع دما يري 'ىرماب تازن

 ديدش || 7 فس كح فاخال د ىحضأف صاصقلا يفلدعلا لذي

 دوع 1 كانَ يروأب رد هنلاتينمىرذنم رضنلاى ب نم

 ديدعلاو اهمدح 0 لنا د ع - حلاو 1ا 2 باقلاك وهف

 د.هزلا ريسغ ديلا ميركلل 23 خب خيفديلو !اوناو سم نين

 تا يللا ل ذحلا يف ناهرل * دحي ةياغ ونحن سانلا ير يمناول

 ديلتو فراط سانلا ىلع دشحلا نم نيشاس مءالعل

 دوما اهرادبب اوزوه نأ" # الا هللا  ينأ ريشعم : كلا

 دب لا موردلل للاهعو 2# راح كولم هداك ةداق

 دواخل داديرأ دنع ةأه ق د ومصح نودحام نوي

 دوحسلاب مولي نويحيو م *
 دوعوملاو دل_.عولا ءاقوو د ءايحو ددوسو دفر لها

- 

 ا مف راجلا اف هللا مرح كَ راوخلا نوُونو

 دوالاب متزف ناورم للا * ليبق دولخلا لان دجمي ول

 دونا برو يرولا ماماي * سمشديعنمرامالاريخ نبا

 داع ناكمم نم كيداسال * انوبا وهو كوبا سمش دنع

 دودحلا مير 7 كبش ولاوب # يش كم ويندألا يدج مث

 ديدش لحن يوقلا تاكحم * تاحشاو انني :تابارقلاف



 )٠١8ؤ(

 ْ؛ عزا نم مىئتحلف دحاو عض وم ىف نيراوتم ىلععلا يدغفاَو نامع دلو نم يتفو انآ ت 0

 .لاقف انتيب ةديصقلا هذه انلوانتمث الب ءوط انكف ينقل اكيدحاص قلو هتريشع ىلع لجرلا قحابام

 1 1 ال نم ةيندح ان نجما عالق اين ام دحاو ل ل ايما انفاق ل
 ا سفن الا عحطضملان ءيزوشل * كار ا 3

 ١ 37 ناك لاق ةشناع نبا نع ينالقلا اي د انادح لاق قارولا نيسحلانب يسع ( نق (

 هيلع هللا تاولد بلاط ينأ َن ىلع ر 0 نم ةيما وب هيلع ي ركام ه 0 سعاشلا يومالا ىدع

 أ لمتلاذ هنع هوو كالدب 25 هم أ نه موق هيلع دهشف كلذل راكنالا رهظيو ربانملا ىلع هسو

 كلذ يف لاقو ةئيدملا ىلا
 يود ادق كا دأرو * ايلعيحادتمادنعيباودرش

 ًايلع 2 ينجم 0 # 1 ل

 يلا حي 0 9 نة دنحلا تل هنو

 ايواسد نوكي بح بحي # لارشواسد بحال نيد

 ايعد ادينس الو انزال * مهم ةباؤذلا يفهللا ىنغاص

 اا مئاهو سعش دبع * ىدجوايرصوحلاخابودع
 ايهشاه ما تيعد ايمشبع هاب تل ١ لفراق

 يدع وأ دقو لاق هيبأ نع يملا نع ىرغملا انثدح لاق ىناركلا انئدح لاق. يم ( ينوبحأ )
 أمف لوقي لا ههدصقب هحدتما دقو كلملا دبع نإ ءاشه ىلا ومالا

 نم تام ماسالا ل اون رهو كوبا نسف دنع
 ديدش لبحب ىوقلا تاكمع ه تاحتذاو ان تانآزقلاو

 | ينب هيف لضف لاع مط نع مف لخدف شيرق دوفو هبا ريضح ىت> ةدم هبابب ماقأو اهابأ هدشناف

 لاقو فرصناف اهضري ملةيطع يدع انآ ىطعاو هلاوخا موزخم

 موزخم ينب نم تنك ىتتيل "س.شدبعنم تنك نا يلح سن
 مولب ميركلا بالا عيباو # مهسب مهف ةادغلا زوفاف

 أ هنْلو عماح نبا * انوبا وهو كوبا سمش دبع *« امطوا نيذلا ربا اذهىف نيروكذملا نيّسبلا قىغ

 ماشه يف اطاق يتاا ةديصقلا هذه لواو قدسا نع ىطسولا يرحم ينرتولا قالطاب ليق؛ يناث
 ديسأ مأ َْقس يووهلا ءافصن * يدوع روغلا درو يايل

 يديز منهن يمحراف هدهع # انيسنو يوطلا كاذ انعمسام

 ديقف ريغ نيبي راح بر * اديقف بابشلا رصع ىلون دق
 .ديدجح ريغ بابشلا ديدحو # سنسياو بايششنم بوثلا قاخ

 دوخو قرقعلا لثم ةالعب #* تعاد نيح مومطاكنعرساف

 . دورجملا ةءاشالا عذج لثم * مب مامزلا يفوت سيرتنع

 1 تظن نت 775 دق ته هه ا تس ع مس جت 2 حج تس عج ج7 د تم صم ع وعم متم 2282



 )٠١أ(

 كر انه انك دّقل معاي هللاو لاَقؤ دب رام سايعلا ينبب دير تنأو ةيب 1 نايل ىبنأ دانا

 مولع ا بجوال سا. 8 يف ىلع ةحألا ناو مه هلل افوخ لقأ الا ساملا 57 ف 1 هلع

 نم هللا ذوعأ لاقو ندسح تنوقآر ةءح يال تسيل لضاوفو مراكمو قالخأ موقلل تناك دقلو

 ا للا دبع هل ىمأو ارانيد نيسمخم ىدع يأ ىلا ثبو كرش

 رمق 2 هدف كونا راند نيس. دنه ايش هيلا تعب و نيسمح نيسمح هيثبا مهأ راو دمحم

 كلذ ىف يدع وبا لاق

 ارا> ناريخلا لزانم ريخي « يدع يبا تدب يوب ماقا

 ارادسانلارودري> ف داصف * اديرط ال>و هب ضوفن

 اراوج ممذا ملو مترك ذ * ءقرادب تلزن نا ىناو
 ىذرشا دقق يرد انا راد نيس وج -طعأ:الا مكيلع ف امنباو هللا ديعل دنه تلاقف

 نع قارولا نيسحلا ن د ( ينري>ا) دزه 0 0 وايد" نا ءواطعاف حدملا يف كم

 ايلاو فئاطلا ىليعلا يدعوبأ مدق لاق ليق# يال ىسو» نب د رك ذ لاق ينيدملا توب د

 ةنيهجو ةئيزص نم بازعإ هعمو رفعح نأ ءدهحورذ مايأ نمسح نمل نع ندع لك نم

 الحر نعدحا يدع ينأ عم ناكو ا يح > ىرمحعلا رك يب نس ل فئاطلا ل ا

 نسحلا جور هغلب مث انالث اهب ماقأف ةماقالاو حبصلا ناذأ نيب اهءدقف قيدصلا ركب ينأ دلو نم
 جرعلاب نسما ىتاتيل جرو ريهز يبأ نب كاملا دنع كمئاطلا .لع كفاخستساف 50 نكي

 لو ني- كلذف نعلا ىلا ههجو ىلع آرراغ ىدع د ىغهو رحباا يكرف

 بارطالا دئاو كلف داعاو « تارعشو رسولا
 باحلا ماعم كلت تاهه * ىرلا يولب ملاعم دهع ت 0

 يدها بهاد ند ملاعم قالت تاهمه باف لقحم وا اضوخي

 بانا الوب قاوتما را ا ف ع هل قام قرانا نا ل
 بانك مامح ةراع ىرقل هفاسو كفن 0 نع هأاولا ل

 بانلا ديدل_>ح ام رضا صد ايلاغ 0 لل فو ناس ا

 امتارح انلاغ كريت برحملاو

 لاق ىنهملا ةقع س ديعس نع ىورقلا يدوم نب نومه نع ىل ةعلا ىسع ب ساعلا ) رك ذو (

 بارالا ةديد> ضو ضعاو

4# 

 ان

* 

 باضخ نانا اق باضألا يرذو * يرصقا يدع ينأ كا نأ

 أ ان

0 

 بارش ذلا اط نيعقد وا د#

 هلوق ندح.نب هللا دنع دشني ىومالا يدع | أ 0 ملا هللا دبع تريغ>

 سمرا ١ ةكع ىلقو * أدك يلق عم عادلا ضنا /

 دامح نع دب زدنيادحح يرتأتدقو دخل لع يرسل سون هللأ دمع تبر رف لاق

 نم لتق نم ىلع نبهللا دبع لتق اناثأ امل لاق دئاف يلوم ديعس يف نع يدع نب ميلا نع هبا نع
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 ىيحا ةمقع 3 كييعس لاق لاق كَ

 0 نأ اذاف تح رز 00 اذه هل لاهو تا 5 ا

 *دح لاق نس 0 هللا كيع نإ ىدوم نب هللأ دنع نبا

 8 3 هللا كيع راع

 نوفتاخ مهو ا ترهط دقو هاث آو نجح 0 هللا كلع هيلا رحم 2 نأ ع | لاف عا ||

 1-0 ةديع ينأ تثبدنهو رائد ا أمني هأ داو راند ا نسح نب هللا دامع هل نحف

 دز لا نعي رح دعس ندع نبدأ ( قرحأو ) رائد فااي 0 َ جرش 0

 كويدعلا ْش معن ناماس نع رب .زلا نع ع اهلا دي نب ةريغملاو ع هلا 0 00

 ا اال تقع كلذو سا ا.علا يب 301 ٍرْط 0 ةقوس 5 ىليقملا هللا ديع 3 0 هللأ كنع ءاح

 ::ىلا يك ام وو ءادتناو كيع هدشنت ساق هه يوما نع 1 5 0 هاو هللا كم 6 هدص3ق سشانعلا

 ع

 هدشناف كم وق هب تس ام اش يدشن نأ دي را هل لاق هدقناف هرعش نم ايش هللا

 سفنالا محضملانعىزوشن# تأر امل ةامأ لوقت
 سعنلا نيءالا ةمغ يدل * 0 ىلع يموت ةلقو

 ىنلم ةلف كلا 1 8 نا تلقت هلا عام ينأ
 نسحام رش ىف لذلا نم © 1 كانأ نوع

 سايس مل برا نم ماهس * اهل.انذا ةريشعلا دقفل

 00 الو تاسيس ذو + ل الاغ نود انهو

 سنخم ةحهم تضتقاام نه * سوفنلا تاسلاخلا اهءهساب
 س٠رت لو ضراب ىتات د * 0

 ص ٠ ملماذلاو راعلا نم * هباونأو بيصاميرك 0#

 م00 مآ طا 0 00 ىدرلاف و> راطدق رذاو

 سؤ هيلص نهو ىض سمن # وعلا ىو نءاوردامكف

 ساجم ملو موءطا رخل * مثل ممتركذاماذا

 شاخلا ولو 0 قاع اغا كلتا نحر
 يدحتسف ينلاست الو * ىماعاف ىنلاذ ىذلا كاذف

 سا 6 نيل تدلو * دالتلا 'ىدفط دق ها

 سمر ا 5 ىل قو: 0 ءادملا 5-5

 سف ااهرب>- ترن 0 ند داو عون ]3و

 سط رق 3 رم + ىلآو # توب” سوش نييبأز رد

 سعف نفر نم بئاوت 6 تعادب موق كناوأ

 سطعملاب مغرلا تقزلأو # ينهار نإ 0

 ىس نم 0 شاعالو د مهال ا ل

 أهماع ىلع ني ندع ند نيحا ل ا



 (ةخ)

 اهؤار 5 4اس لضفاو اقرش 0 ىدخأ 5 ريح ةيما وق

 دق 2 هللأ دنع نا ىنااف ةنيدملا مدق َقَح جرش كرادهللا برقال ىنع جرخا هل لاف

 | ىدع وبأ ناك لاق هيأ نع يتم هلا نع يردعلا نع يناركلا نع يمي (يتريخا ) هيام ع ١
 مهلا ةلودلا د أملف مشاه يغب ىلا 0 ناكو لور يب مايأ ّق 0 ىليعلا هل لاق يذلا

 1 0 لع راطو باه ن* م الأ 0 مول ق 2 الا ناكو ةيمأ يف نم 0 52 أوقد ش

 ا قاع حل ب روف هلامو 4م 5 ىلع نب دواد دحأو يراود ةروفلا كلت ّق 2 1 هن" عش 5 يد

 ا ؛اوقرشو موقلا ضشا 6 هزدحد> ساحو ا سانلا راع َّق هيلع ىل> دف حافسلا سايعلا انا

 5 لاقو هند نكد فقوق 4قدع وأ هنلا تناوق نص ٍّ ىعايعلا وأ ىو

 رافق نمد ند ثغلا تيوس ع كد لراس لق الا

 ىراوع الولي ا قلنا نع + :تافاح نساوع 0 ١

 رار هي وخلا 57 يمياس ىوصقلا يي نيو

 يزاول 4 تركوا
 داعي كا

0 
 ظ 07

 #2 لل_ه> محاب اهرام ثول"

ْ 5 
 8 5-2 1 20 عيا تدم ع سا 2 ْ ٍ كه ذأ 2 كلا 33 ال2 انعلا 6 خدق

0-3 

| 3 

0 # 

 ا

٠ 

 ع 1 هه هرب 0

 #* تحاو مهب اه اهادع اوشا رع مش ا_ط دهاو

 0 3 موزلو ناكر ممتع 1 0 ينب ءارح لأ الو

 1 5 يدايل 4

 5 ا 0 0 دودو مازتعأ ا مف ةلحز لرأس

 د رادعصلاب يعارت ّ ٍِش اذع #* ىل> ربت دغلوسرلا لها لأ

 داسالا نم ءاضنا كف *.ءض نارطلا ريكا

 ظ ىراهح ىنغاول تزماح دقو 100 زاحنو لاول دخ ونا

 0 يراوضلا رطادكشمأ تقو 11دك در

 إ

 ا

 ا
1 

 نت عم

3 

 يراد ريغا و مح يرادب + يش ترهش مشاه ةرمدصتس

 د راحتلا_ ّط هفارجحال نب نهض قلو ماه يرش

 راقفلا الع نه درحلا 20 . »ع سحش كم ع ْن + مشاه ك زنمو

 بع 3 اهددد>ا ال 0 اعدو هف رعأ يرحل 3 هل لاق 1 يرفرف 00 نا هل لاذ ا

 قسوم نع 00 | 2 0 اني كا ل ديس نا تو 0 ) ينرخأ () ةئيدملا
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 اهواك لأطو أمربعل ترس اهراذقا الثاح كتئرع لايام ْ

 انتا 5 كلذل توطف د أمد هقرذو امريشع 0 ا

 نع ٍيلطسولا 20 ُُق قاطم مَ داق لوم ع عدس ينال ءانغلاو ىلا ر رح نهللا درعل ندشلا :

 كدعس 71 ىلا ى ص لودحتمن 0 هنأ لدقو 0 ىلا همس و هه رطلا هدهىف قدحسا ه 1 لآ

 م7 2 ىلبعلا 0 0

 نب سمش دبع نب يّرعلا دنع نب ةعيبر نب ىدع نب ىلع نب هللا دبع نب رم نب هللا دبع همس

 117101711 1 ل ل زتلا#

 ينب عم رابخأ#لو نيتلو دلا يع رمضضخ نمو شار 5 روش نم د.< عاش لع انان ى كو قايم كيع ا

 تالب 20 مهم سد اويليعلا ر 4 هللا دب ع هللاقو عض وللا اذه ريغ 0 0 مشاه ين و 1 1

 نب نس 0 كتاح ار كيم عتب هل ِء 35 ا كذبا وا هي - نا رغصألا 4 4 . دلو كلا 1

 نب سعش : ديعاتدلو مع يل محارب مط لاق ءالؤهو م اتم 2 قكالام نب ةلظ 2 0 كلام | ا

 مطو تاللعلا مط لاك 2 0 ني 0 ند 3 الفوتو 1 هال ةيمأ 1 ةانم دنعأ

 د دبع نس ىلع ممم ل ب كرر 19 وْ مشو زاجحلاب مهافر هذال 1 5 ىتأهع اح

 دبع نب يزعلا ديعو ريتك" ماش ا مهاف ةيم 3000 لفوت اأو ايروفأ ن ل *

 ربك الا ةيما ينيل ىمالا راض امل تاليعلا يف سانلا ,ىاذندا امتاو ءاحطبلا دس 1 لا نك

 رعد نمد نسوش كدع ىف تاس |هدف مهفارشا 0 مااا هءاهأ الا ُّق 0 آو ودا رسوؤ |
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 اذه لو يدع ل ىلعو مسالا 0 تاللمعلا مط لق 2 ” يرغصلا ةيمأ مهومسف هديا ةآس 0

 هيلع هللا ةنعا ةنض ينب ىعاش لوق. هلو لمجا موب ةشئاع عم دهش ىعاشلا
 لن تا

 # هل 0 ل 0

 000 أ مديو مشاه م ا لع هما مايا يف ناكف ىعاشلا اذه ر مع نت: هللا دنع امأف

 ١ هللا دبع د مم همايا يف رو وضنملا 026 مْ 5 هلأ ىف مايايف كلذب 5-0 ليج 00 هيلا مي

 هللا كنع ىليعلا لاق ري "لأ فبعصم نك ريهز ندا ع 5 ىلع ب نسحلا ) ينريخأ ( نسحلا نبا

 ظ ىدع اي كيو سوش ديع نس ىرزعلا دلع ند ةعربر نإ يدع نا 0 هللأ كيع نإ 0 نا

 ا هطعل ةزءاوج زاحاو الاوما كلملا كيع نب ماشه مسقو ةيمأ يبو مساه ىن مه ل راخا هلو

 ّ را
 لاف امش :

 موز يب نك 00 ل #3 سوش كم 5 "نا يظح سخ ا

 مولب تم دل بالا عساو د مي مم 3 هد 0

 هل لاق هماع مدق الف لمفف هيلا هب هجوي نأ هللادبع نب يرسلا 0 لا ا املف |

 دشناف هاطعأف ناعالا ينطعا لاقذ كن. فعا ال لامك  ء[ةع> 3 هد يف تاقام يندشنأ ١

 اهواك لاطف | امريعب تقرش # اهُؤ اذقأ الئاح كينع لايام ا



 ( ةا/ل)

 ا
 دا هيلا تكف ةياع رشاعإ ندو هانا هب رش و بارمثللا ا

 اكسان ادياع الا قاب مل 8 نم لاح امو ىلا نع تلاس

 اكياف ايداع هدي انش »ضر دعماق 8 ادة ردو

0 

 ىعا زا ةحاط 0 0 نسما (قوخأ» ت1 هو 00

 هل لقو لْضف نم هللا مالس ناد رقأ

 هدأ نأ ىتجا هنأ كم تسل فا

 هلعو فرظلا هل منا دق للا نا كاذ
 هلخأ دق اهالعو * شاقر تدب ارذو

 هلض نا 5 يذ ناخشكل ااةلفسلا مش نا

 هلفل اموي ًارمع © يجاهب راقلانأ واو

 لد ىحينايزغخأ دق هللا نأكاذ

 هلكنادرخلان عون # الحر يحاميند

 هللو زال لخد] الآ رثالا لدن اه
 هلغ ةكفلا فاو © 12 اع كار

 ند هةصق هاله هلغشنادارملالعح * دق

3# 

 اذهداح كلذكو 4 ديزلاب | ر وشم اذه ثم رد ناكو كم ءاع 1 1 ناكو ور نإ ثدر

 0 له لاف عيرلا ك لضفلا 00 تك لاق ناي :| نأ ع ا ءاا ينأ ن 2
0 

 ةضاءاضيرل | ماو 95 يدغل الا هلع ريغل 0 محوز ماما ْق اناسبأ ثىلق ها 15 ايش ي

 تاقف اهف تلق امو ىل لاقذ ةضف ةكدبس ا

 نم تاج زان دا اندروكب تلك

 د

 ص مل و

 عمد ف ىف نب اهلج م 2

 قانولا 0

 قام

 69 1 يض تب ا #* ايقالطب

 7-2 هلا ليحعت س هناا هدفك عمل الا م سو

 ضغب هللاو تنأ هل ت تلق مث تايبالا هل د تت ا 1 ناطقا ةاودلا مالغاي لاقف

 اهقلط نا ثرلام 2 هللا 1 د“ 0_1 لاّقف يسوطلا سايعلا ينأ تنب

 قالتلا تح ةلياح دياال ىسفنتيص>و*وهو رخآ تيب يورو (9) ةسينا ىورو )١(

 وص ' «٠
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 تلاق هاياك سبأ ىنكلو ايباحم هب يسفن بيطتال اقف ريضنلا اب توصلا اذه ىلع حرطا ةءوتكم ا
 تلاقو اههجو تطغف لاق هم هتذخأ ىذلا هيف ىنكأن لاق هلام ىأر انو تيلاف ةلاع سارت لاق 3

 ا لاق لاق ليهس ينأ ن ء ىجاطلا نع رامع نبا ( قرح أ ” رامذلا توضلا اذه ىلعو 3 اع

 مهاربال ءانغ هشو

 تاير تط>شدقو فكو 2 ب رطبما كداؤف وحصإ
 اوماغ ن 52 انامز * رفعج ينأ لقوانايرح

 بالغت تقيس بلغت وب # رفمدح يأ يرد املف

 هركذي ىذلايبلغتلا وره نب ماشه نب هللا دبع وه ريضتلا 5 ءاعئذلا ز د1 لي ا لق

 الو هيفو دنسلا ىلو ماشه نا ناكو ايخس اداوج ناكو هلئاسرو هرعش ىف يناتعل

 ماشهنب ةحار كحك مك هلبوحس يذلا ثيغلا ام اهمأالا

 ماود ريغب 0 دقو مودي * هدوج نكل واهكح كناك

 ماهج ريغب ودغت هتحارو * افلخمْناك امبر ماهح كفو

 ضورعلا عيطقت ىلعءانغلانا معزي رجلا أ ناكلاق قيم ا نعيحلطلا نع رامعنبا( ينريحأ )

 ممهارب| ناكو ىنغي نأ يطاعت يتح ءانغلاب اثزهتسم ناكو نولوي اوضم نيذلا ناك اذكع لوقو
 هاباريصني مها ربا نب قحسا لاق نام هلق ةائعلاو ثدحم ضو رع ءلا لوشو كلذ يف هفلاحي ىلصوملا

 ريضنلا ريغ الوال اريصب * يراماالف ءانغلا نع تكس

 ريصلا وأدرك يرد ع + ىيفدق نحانأ هناَغ

 ناك لاق ىقتحاللا نَح يإز 21 ةدلط 1 :؟دح- لاق هيوروم 5 نع ىلع نب نسا ( ينربخأ (

 هل ءاقدصأ موقلا ناكو ريضنلا ا ام ا د طاش لع هل ناوخلا عم برش نبأ لح

 هيف ىدج لاقف اوكسماف تفرصنا رضضح نا يدح لاقف 21 ريضنلا يبالو

 ذاذل انوش تدم للو © نا ةلخف طشن عوير '
 ذاللل ذك طلاب 2 رو < اذامو: لع لطت ل ةنغ
 ذاقارلا دالو 1 وط امرا هع طاش .نشل تانرشالا »كرت
 ذاذالا اذهبارشلاريخ نأ «يردي سيليذلا قمحالا <حو
 دلو 1951/26 لمح كاد أر 00

 ذاتسالاب ناحلالا غوصل تهل مك تيعدا امف يمعا تن

 يداإر ات اس كيراتخا للا ىلا هنم بوتا اند: نك
 ىذاقنا الحاعكنمىضذقنا * 58 نيرهش موص هلل نا

 ذافس 0 000 الو ايندل الو 0



 (ة6) ْ
 رت 022 ا جعل

 نب لضفال دلو لاق هنأ نع دامح نع دير. نب ادع ىرخلاو قسمنا نع 1221
 نيانلا اودي دي ناي لس الفلة 0 ربا فرع نكي ملو ريضنلا رنا وف ديل س
 الرا لاق اءظنو ارثن هنؤنم

 لصتلاو حمرلاو فيسلاو يدنلا ةاذب * كمي لآ نم ةواولا حرشبو

 هلضفل هف نامل سو

 نسحتساف * لضفلا دلو نم ناك نأ 8 الو * هئنتلي لضفلا لاقف ٌلوّسام ردب مق هيلع معرأ مث

 نب نوره نع. رصنا نبأ كيبح ( ريح ارو: ةلطب نحنا يال سأو اذه يف لضفلا ةهيدب سانلا |
 ينال لاق دقو يمي نب لضفلا ترضح لاق ىلاوملا ض.؛ ىنثدح لاق تايزلا كالملا دبع نب دمح :
 ' : انيف لئاقلا تأ رضنلا أ ان رسل |
 كمر, ل -نم دولا مسن تدجو # سر لؤسار فانك لك 1
 انأو كنأ 0 ىنع تقاضو كتاص ىلع تقاض ريم 1 0 ا ا افاد الع تس ١

 لوم يذلا
 دهاج هناينب ىف لضفلاو * ممئاينبب سانلا لغاغت

 دماخ ةرهد ىف لصقل # الحاد لصنلا ْ
 تلق امناو ريمالا غا : ؛ 5 لوالا تيا تاق اق كلذ ىلعوأإ

 كمرب لا. نم دولا مسن تدجو # يزلا 0 نمتنك اذ
 ل 1 نبا رخل )قرد 1 0 ل و 0 كنع ترآ انا لضفلا لاقف ١]

 املا بتك وىطانلا ةيراج نانع يووي ريضنلا وبأ ناك لاق لو نع يحاطلا قحسا أ 1
 باصوالا نم مادقلا يسن كل * اهم 0 تا ا ْ

 باتكب هميطتسأ الو يرد#_غ هفلبي امم تسيل يو
 ينايث نماهرسأ اديور ك * اقلأ نيح اطوقأ ينأ ريغ ْ
 تلاقو هتباحأف |[

 با>> يف هبود نم هيلقود * اوهأ 50 ةلوغشمانأ :

 ناك نال الواى ويخوت انما تضر اجا

 اف ريضنلا وبألاقو لاق |

 تماس وم
 كاناتكأ درب لع * .كنمةلق وشاف كا نيعأو كا ودأو * كاودأ هللاو انا

 كاقاأنيحامويك_# اذ ينمفي لهف كاذؤكو يسفنل *يوهأامكلىوحأو
 ,  كاياو كياو * مه نأب كيف كالوم يضامو # كإوعأ  هللاو ان ظ
 وبا ناك لاق ليهسي ا نءيجعاطلا ر امع نا ( انثد> )يءاشطا نع رصنلاب لمر قراملا نب ىلعل هيف |

 ظ ١ لاقي دادغس تناك ةنبق هل تلاقف دادغب هدافتسا ناك انوص مولا تاذ مق اًطاص ءانغ ىنذي ريضتلا | ا
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 لوس وهو ىثعالا فرصناف ينارصن وما كنال كل ناك امل ق> هيف مهل

 0 الو داق ال ىده ماما د هنانح درأ ولا شاع دّقل يرحعل

 ا ل ف ب راض 3:07 فيس حادم

 رطقلا | أها ناويدنتال ديمال> ن هناقو دعلا ناو ص يب ناك / /4 ١

 سم كلام نوابنؤ بورح باغل نيبو نابيش يفب لي تل ينأ نن تح نءالاقو

17 07 
 كالذ ل راغأ يفب ىثعأ لاَقف مع ليدل ع 0 ِق ناء.ش يفب

 اهل احدو اهتع مكياع تع ا و ناقف تاكيد 0 ىف

 الاصو معطق 0 وحل م و ع 3 0 د الب رك

 شا د
 كيلاغتو اهم

 اهاالض فرعي فورعءملا نعزدمتو ةدييقل قا 6 و 7-2 نأ

 يد ادب اذا 6 ترا ران را اهلاهف تو 2 تا

 ا-هلالص يفرشملا حيفس ناكو # اهريعس يش ب ا اذا عملا

 * اهلالحاوزمتناو اهءراحم * اولزانت نا 21 دا[ راخأ

 اهلاصتو اند نانو دا رودص قدوة 6-_ 3 لكاس 53 ميك

 نت

3 

 د

 ع

 اهلال_ح تقل ث.ح ناهم حبق * رظنم تك 0 قو تعب

 #١

 ١

0 

 اتماش ناك ىذا نيع ير يت>و اتهلاجمو اني يرقع فحازم *

 تس وص 5
 لصتلاو فيساو معرلاو يدنلا ةاغب #* كرب ل انم دولواا حرشيو

 | ظيلاتلو نإ ا نا امسالو * هلضفل هيف لاحالا طك دو

 مد عومجم نم ةنان نب ور< نعرصنلاب 501 هَ ق>سالءانغلاو ريضنلا يبالار ا

 مهاربالهيف ش * حلاق 0 عاومج نعاةنا ل. وزر# نع رض لابلوأ لش صولا مهاربالديف

 نانحل هفف دلاخ نبا ىحي ىقيراج نئقاربو بيذقلو ىط دولاب رح 1 لقت ىلدوملا

 : م7 هنسلو ريضنلا ا را 0
1 
٠. 

 ا هيورهم نبأ نع ىمع كلذب ( انربخا ) حج ىنل ىلو٠ ىرصل كلما درع نب ر< ه.مسأ ريظتلا وأ

 : نمل سإبلا يأ نأ 00 3 تاق لاق 0 فاخ نا 0 : يملا 3 0 31

0 

 د 01 نطقاسلا ن داو 0 0 0 نم 2 5 نك رمصبلا

 كلذب كر نم ةعامج رشاعب و قاف اأو كوكو ةعالخلا ريظب و تادلوم هل 0 اوح ىل وعلا لا

 ريضنلاوبأ عل اطقنأ 2 6 ىلع اقرتفاو هيرأ وح او ها وام راصت 9 هرشأعت ىق>اللا نايا 30 تاغ ||

 0 قدس و نع ىهزالا ينأ نبا ( نر أ ) تام نا ىلا هونغأف ةكفار لا ىلا

 قارولا يسب (ينرخأ) ريضتاوبأ ه 00 ا تول لوش



 ا

 ( هيو

 ع ِء

 ه7 ةمسسلو تلا ع ودا رابخا 1

 | ةيواعم ىنب دحا ةيواعم نب يحي نب امعنلا همسا بيبحنبا لاقو ةعيبر همسا ىناببشلا ورم ونأ لاق

 3 يمد نب يصفأ نب بنه نب طشاق نب لئاون باتت: نب وربع قوي .- نب ركب نب مثج نإ

 لقا رضصح اذا ماشلا 0-0 4 ومالا ةلودلا ا سعاش 0 نإ ةعسر 0 2 0 هس دود

 لع 6-5 ( ا كلذ ىلعو ما رمد ناكو ة ةعسر رايدو لدوملا يحاوت هموق دالب ْق 2 ادب

 ناكلاق ىنايشلاو رمي يبا نع نيح نادم اتسع لاق ىدتلا دعد ىنا الا ناماس نإ

 0 لص وما هل ناتن ىف اما ف مكحلا نب ى نب تس 5 مدان ب بالغت ىثب 1

 ظ ةيقلا لخ ديل ليقاف قا طظقةتساو ة هيف 1 ناخدف هر اوك 1 اعدو ناتسلا فق مانق ا

 هموق ىلا جر مهم يد> همطلاف هيراو>ح ع را ىلع ع 9 داك يَ مهعفادو مدخلا هعن اهث

 ىثعالا لاقف ام>ر مث ىثعالا همطا َى> رملا ىلع امو طئاخلا امحتقاف دعس يبا نبا ةبلعث

 جلا عرولا كيش رق 0 انلخد ذا جعدأ ناو 0

 د ناشهانتيهلو> اللطف ًاراج 5 ةباغ اريزو

 ٍنانيلا كفرط تعر ةيشع * ركب نب مثح نه يمشحلا انا

 كلثع كلذ لعفب ىلثه يا ىمشحلا انا هلوقو كتمطل يا

 ىناساينحويديتمرت>ا اذا يباقع كالم وذ عيطتس اق

 نابأ ونبو اهسأ نامعو # ماثه وب كنع باف هيشع

 *  ناقرزاا م تناو *- شير الرام ىلا جوي

 هللا دقيع نا كردم بالغت ينب ىثعا حدم سيح نبا لاق # راج: ردلل تناك ةيرق ناقرزلاو

 يثعالا لاف هباون ءاسأف ا ةكذجع ند رست 53 8 8 ينانكلا

 ل يي لع ا جوخ ةملاك) # اكرده حدس ما يبا كورحل

 ليش 5 أماف م ا ولو # ى>د» ليفوينود يوطا سمأ

 اسارمصأ سرفاا طحر مهو دئاف ا 3 نب 1 نت ساع ن ةلئفش 6 تيبح نبا لاق .

 مساالوادبأ ركل ا هللا وال لاق 0
_ 

 ؛سأ لاف ل ينب ءافاخ ضب ىلع لذ دف اشرظ ناكو

 يذعا لاف اه.بعطاو رانا تءوثدو هذخف نه ةعضإ تءاعتف هب 2 بذغف تكش اذا اعئاط الآأإ

 كلذ يف بلغت ىنب
 رروالو كلعراع الخ كادع 8 كرما كم للا دنت 0007

 نهدلا ليف“ راعالره دلك ةخحرشو خل ها
 نر ىلواملف بلغل ىفإ ىثعأ يلا اتسم كلما دبع نب ديلولا ناكورمج 3 لاق بيبح نبا لاقو

 ناك ولو نافع لاما تي ف ءاونعنا | سول لف هحدمو هيلا دفو ةفالخلا زيزعلا دبع

 (رهاع كام
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 أ/ ةريرغاا نبا لاقفناقلاطلاب موق هباحصأ نه بيصأف دالبلا كلتو ناحزوحو ناقلاطلا ىلا شيح ىلعأ
 : مويلا كلذ رك ذبو مهري هعقولا كلت دهش دقو ىلشهلا

 * ناحزوملاب هتف عراصم * تاليا اذا باح لان وم
 ناعرفألا كاك وفد انا 2 طرد واتس ر نم نييصقلاولا
 ناكعلا قو باقلا نيتح « الاتعز> ن رك يبنامو

 | يحرب انسؤرب روحو لو راو ءاوأ قول سلا

 قانك مأ يهدأ يرد[ اق #:ىدر ليلو ةوعد قاعد 3
 نائغلا وأو هماع تم عن ع يفا هايا ققباحا ناك 0

 نا وظنعلا اذ ليا نمب * 0 دقو ثت وعد قف ىأو

 عسا ة.شاغ كلا 0 # وعدن كاع اذ ف ىأو

 ْن زاوءلا بر +ايفذار 0 3” فورصاذ كأ 1 تكلهأ نا

 يناسأ يموق ىلع لعءحا 1 #* ' ي راح سىع قر طال او
 ناسإللا عفتسم راخلا عين» * ينوي اهام اذا كلو

 يناضو دقام اذ ىضقاو د را ا 0 اذا ىهر و

 يادتش نأ 5 0 * يلاذ يعون ادعش الق

 كاطافوط را ناو * هجم ديال يذلا كرد

 نامزلا 2 رادب 5 2 تالوءم مناوت ينكو نب

 ناحطا رقياكفرطلايحاوس * تامه قارعلا سئابح

 ينايدهاف .نيسملا هرالو #* يتاعد مول نم يلذاعا
 ناو ريشا 220 22 2-0 6691 ١ َلَداَعَو

 ناله ل 1 ل ل نانا- نأ يع توما ديف
 هد يمض

 اهلالخ واط ت 50 3 م 15 قلار هلا ةاناقل راد

 اهفاعفأ 4 ا

 ١ لطخالا ناعاو ارير> ودعمو كيلا دنع نب ها

 ىلا ضو * هبام ملا لئاس ( تلط

 6مم هدم صو نب باغت 2 2 لا

 ٌْ ثم ما ع 6 كلوش هاد ةلئاقل راد ىو اذكو حيحصلا وهو قاارغلا هصأ اي د ىوريو هيلع

 | هيفو يملا نباو ةناب نب ورمي نع رصتنلاب ليقث ىتا سايعلا نب هللا ديعل ءانغلاو 00
 ا م نم للكر 0
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 لضفلا هتنافس نع اًضيقن طي * اهرسج عمسن ءاروسولع انررم
 لغش ىلاثيدحلا غارف قوسانل * تذرعاو ةارسلا رسج ادباملف

 لش امو: نافطاعلا مغرب لالح * ةءاو ليلظ لظ ىلا اناز

 لستلاَو ةئيسلا نعي اع اسورع © مهردب ناك ءانش نم ةطراشت

 لقثلا نمت > رتسأاويرامحت عبو *

 لسر ىلع يناف يوصااط تلقف *

 لجحرلا ةلئاش نيعلاف رطك اهرع

 هلك سب ويقل مر
 اننالإ ةللق نع داط در
 اك رت هقدر 0 يت

 4 رشقالا رعش نم هيف ينغل امو و

 تس ورك
 #* قيراطيلا ءانبآأ رغلا عم الا * ةقراسم احار ادبأ نبرشا ال *

 )١( قيراالا هاوفازئقاوقلا عرق » بشن نم تعمح امو ىدالت ينفا

 ليق' هيفو لاق يماشملا نع رصنيلاب لمر ىداولا رمعاهيقو ورمع نع رصنيلاب جزه نين ءانغلا

 اهوا ةليوط رشيقاللةديصق نمروك ذملا ءانغلا اذهواعيمح يكحو رمعو نينح ىلابسني لوا

 قلع تافاخ تونس مطلا #. انراحو اي قد

 0 تي
 يتانك ماىمس ابا يردا الف * يدرت ليخلاو ةوعد قاعد

 (؟)ناسلاراوخهيلعتفظع « ينأ هيا يتياحا ناكو
 هعم نونغملا لمح دقو يعاشطا نع يطسولاب لمر يكمل | يحيا ءاننااو يللا ةريرغلا نبال رعش

 هريغل م أ هل ع 2 الو هيديصق يف 5 مو تيبلا اذه

 ناب حابصم 00 # يناعلا قربلا اذل نماي الأ

 د: 'هبسلو ةريرغلا نيب رابخا قع

 لاقومالّسالاو ةيلخالا كردآ مرضخم وهو هما ةريرغلاو لشن ىب دجأ سيقلاةررشلا
 ناقلاطلا هوخأو لاجل عرفألا اهانغ ةازغ ىف ةريرغلا نبا هلو رعشلا اذهو ا مق رعشلا

 0 | ىلوصلا قر ) ةريرغلا نبا مهاثرف ناقلاطلاب 5 هباكصأ نم باضاَف داليلا كلتو 2

 ا او نب عرف ةالا باطلا نب رمع ثعب 5 هدا نع ينانعلا ور < ينأ نبا نع لَ لا ن

 ا 2 هيف د اهشنسالل ى علا لاق ردصملا هكا اغا بأي 2 ادهاع كود وحال هدرو» تسلا [ذحعو ع0

 ١ ةلعافلا يه ءاوفالاو ىئنعملا ّق ةلوعفملا 0 دقو لأ نوك نأ ىلع قار انآلا هاو دك وقلا عرش هلوق ْ

 ؤ ١ ةفاضا ىه لوالا هحولا ىلعو لوعفملا ىلا انه ردصملا ةفاضا نوكف هتعرق دقف كعرق نه نالا

 هتدصق يف اهو ىلا ةرسل ىرمتقلا عاوز نال نانهو (5) ك1 0
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 جرحلاومالسالااهنودنملاحو * تءئمدقوت زعدقراتناكنا

 جزتماو افرص يتلع اب ينشا * اهبرشاو افرمد اهركانا دقف

 0 اذا اط # ةينغم ا ىلع موش دقو

 جزطلا ةضورلا ٍبايذ نطي اك * هَضفْخلو انا حأ توصلا عفرتو

 نون ع 1 اعاف 1 لاقف دعرب رهو لد>رلاب هءاح نم تهل رئا يق ه>وف لاق

 فلا اديب تراه نينمؤملا ريما هاو لاقث

 حا هيك فاو. هللا 01- لاق 2 ىلع كلمح امو دشرلا هل لاقف ذِسنلا نم هتيوت يف رشنقالا
 نابظ نب ديز لاق م نيئمؤملا

 همي نمر اوةركىد 1 له * ةعرم ءارتس ةَرئاَج 7

 بصحاارتفماروطوماظعلا يهوي * هبرشثت نيح ابارش بارمشلا س

 بسح لع يزز نأةريشماايفو # يبد ل نأ | يبلم قا 0

 مهيماو هداعتساونينغملا راذ> سعأو هداعاف 00 دعاف رعأ ترتد اهو تنأ م هل دا

 00000 نإ ليعمسا ري د اذكح اناإ كن رلا توص ناكو فرضناو هلصوو هوذخاق هنع هذخاب

 بان امل هل ىنةلا نححم كل 0 يف امدجوو رشقالل تاسبالا نأ را اذه يف ةبش نر

 عابقلا ناك لاق بينج نب كاش نع ديعس وبأ انئدحا لاق ناماس ن . ل ( رق تاريقلا نم

 نكي 1و ماع ١| لعأ لاتقل هموق عم نالا خا دق ةغببو 5 نارها دبع نإ ترك رعاو

 دنع يراوت نينق اط لاقي ةيرقل لصوف اروس رسجح ربيع اماف رامح ىلع جرف سرف رشقالا دنع

 لفق نأ ىلا رجفيو' هني برشيو كانه هقفني لعجو هرامح عاف روجفالهتجوز زري يطبن رامح
 كلذ يف لاقو ش هلا

 هلهأ يراوخلا ردملا ن«تدحرخ

 اهراك تب رغاماشلا لها شيجمملا
 ةلامح اهف سيل سرب نكلو

 دحأ و عابقلا ُِظ هب ينابح

 ايزاغ تدحعصا مى نعا تعمزاف

 ايار 2 يرانا يعل تلقو

 ارامل اي ناك راغب ىقاوح

 هءاخو ضاس هيننع ناخ دقو

 مر مل لديولا وءامايف ئاام اذا
 مكيف للا كرإب قافرلا يدانا

 ةحاس لظ دج مل انلزئام اذا

 لل ينل جا )يا ل 1 ل لاا نيا ينل يا ين

 اح الو بايك 02

 را عدصت 2 م

 لعفلا نم امه تاو رم يوس

 لها ىلع ةازغلا ماست تع اسو

 ليلاو ةدازملا قانشاو فاكا

 لحولايف رجزي نيحءوس ماوق
 للاب. رذؤل يَ هكاوق

 لهسلا ىلا زوجا تح مديور
 لعب ىلا نرمسام اياب اناذ



00 

 لوقي ًاشناف تلعقت حدملا كل دا يح بارشلا ل 220
 مقتدم كفك ءلمرمساو # معنا كل ماد مودايالا ْ

 مقس لجر هن اك محي * هابلاح ضني رسألا ديريك

 مر تا خفلمو ةيهدرف تاربثلا هر

 | نا وبا ( فريدا ) ةنم ل نساطلو اذ ,نسحأ يف لبق :امتلاكو ةراجا هن ترسف لإ
 أ| كررش نبا ةلاضفنب كناف ناكناق ةيابع نب بويأ نع هسبأ نع قحسا نب داح نع يدسالا
 ريبزلا نيا برح ىلا ضهن نأ ل.ةناورصص نب كالا اد.ع ىلع دفا اولا رهلا ّآ ىلع ار "؟ ىدسالا

 هلو هنعاوق ر فيو هيقل اذا اعصم اوملسي ناو هيلا مهدالب ماست و ممعاط قارعلا لع ىلع هل نمضف

 ةدافولا 2 يف رشقالا لوش

 كيرتك نب ةلاضف نم كتافاي »« دفاو لففاتدكف دودل ل

 نم لج ةفوكلا ىلو لة بربح نبا يتذح لاق ىركسلا نع نتفدالا نال نا ركل |

 رشقالا لاقف اهع طقسف هع نم ةحردلا 2 .لا ىلع املف ف رطم هل لاقي مع يف ||

 نمار هرارق رقيب امها يكل ظل خب

 ريذملارقتسي ةعزخ اوعداف * ب ات ااا

 نم لجر رم لاق ناد لا نب مصاع ن ,ع همبأ نع م ءديزم نب دم ( ينربخأ )

 ىلع يسف دما ينل نم ساحم ىف وهو يد_سالا رشيقالاب ةظقر نب ةظير ة هل لاقي براحم

 لاَقذ ارومخمناكو ضرعم ءابأ ان اذه ّس موقلا هل لاذ افراع هب ناكو رشكفالا غ

 اركذ هل قطب نأ الاقع ايعأو::* همسا رك ذأنأ ميطتسا نأب لنمو
2 

 ْ لع ردقأ نأ نم مظعأ ه.سأو همسأ لاقق لوقش 'يش ى 2 احس اولاقو موقلا كدضف لاق

 || تاه اولاق ادغ هتيمسو مويلا هتبسن متكش ناو ادغ تتر يمس مش ناف موي يف اهركذ

 |نلآو تقدنم رشتإلا لاقف ةلغش ترك نا 2 مهم لجر كلاقف ةظيرق لاَقف مويلا همسا

 لاقف ًاسعاش ناكوهلوق ةظبرق غابف مع لوقأ نأ هترك ذ نيح همسأ ىلقلا رقاو تا |

 #  قيلطتايزلاب هنكلو .* ىتتلانعليقت ركس نس

 قت ريغ كنك ام اذا كانك دك ىرتنا رشق قرح ا

 قيدص كيلاغدع لكلا ا م نع قرص ءايهصلا نمفست
 اقف ةاحاف كايدلا انآ كي اكو يبراحلا لوق رشبقالا غلبف

 قيرط تارهاعلا توب يف هل * ةلاون يذن لاين 0

 قيتو .تملغ ول ىار كادوب اعادت ل ا جلا أ

 قيوشو ةرفز اهم سفنلا ينف * تمناو ايحتمدام | مي
 |١ ةليأ عمس ديشرلا نأ ينغلب لاق ةيش نب رمح 0 لاق يجيش ثلا ننعم ليعمسأ ) قرشا

 ينغي الجر



 (م8)

 0 اهوفص طلاخ م * امره وح ساكلا تيقس دق

 كسلا 0 0 ناقح # اذعاق لصف لدضأ 3 تلق

 ركذلا قلاب ةقحلا نرقت * اك رصعلا عم روظلا نرق

 روسلانا سمر ركلا ارقو .* اهورش اق رحفلا كرت
 || شفخالا ( يثري>ا ) رظا يداللاو كلتب يذه ةبتق هل لاقف لو ىثرقلا ه>و نول ريغتف لاق

 || يندشنأ رشنقالل كلملا ديع لاق لاق يممصالا نع يركسلا انثدح لاقنو رح نب نسما "نب دم نع
 ظ هدشن ًافرلا يف كتايبأ

 ةكوطق ءانالا ى امأ هجول 2 هود واع ود نم يذقلا كبر
 : بيبد نيب راشلا ماظع ىفاط * ةدروساكلايفو ل ذاك :

 !| هنا نينمؤملا 0 هللاو لاقذ اترش دق كلو اهفصو 5 دقلو ٍضرعم | انأاي ا

 1 00 كلا نبا نع قدسا نب اخ نع نحت ندحلا ) ىنربخأ راق كتفريم كن

 | ةنامسمجمل سماف مهنم الجر يقاف هن 00 0 كالوس 0 قالا نك لاك درالا نم ل

 كن او كلذ لعفف هيلا جات>ا ام ىل 0 ١ هل لاقو امحاص ىلا اهعفدو ةناحلا ىلا ه>وتو اهذخاف مهرد

 | هوامتحاف دغ ند معا مْ مور اهقاشا دع مهاناف مهاردلا د يت> هعم لزي لذ هل ءاقفر هيلا

 اةهده كف رغ ىلا ادعصا ةنالا بحاصل اولاقف درع نم هباخكا هيلا رظن كلاثلا مولا ف مهن | املف

 | بحاصدنعدل جرفال هنارشيقالا لعف هل هولاقام هملعأ رشيقالا ءاجاملف مويلا تأن ملنارسشيقالا ملعأو

 ١ لوهاشنا بارشلا هيف ذ> ا امافلعفف هللا جاتحا ام ىل مما هللاقو هبايث هيلا حرطف نهرالا ةناحلا
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 انا ا 6 مث اسأك ناقسلا رلخل

 اسانأ نك 2 اسانال ىم ًارقوفي ّحاادفر ءااىقنأ

 : اساور وزلاب نوعفريال م د نريد حارلا قتلا نوبرسشي

 : دل 10 1 ملا كفا نآاما هل ا ولا 0 : .مامأو ل 1 هودقر ءشلا اذه هباك دعا 6 رة ف

 ْ دم لاق : ىئادملا نع ىلمتسملا همه 1 ل لاق هيو روم نب نك لك نب نسحلا فريح )بلا

 | يد ا ىف ل ا لا لحدو ناورم نارك ١ رششيقالا

 ٍ | يفاضيا 2 2 لاقو را تيلاب هباحاف ب رح فوح نه نسح مالك هللاو كك نميأ لاق

 ٍ اهدش كي اخأ ال هللاو لاقو مهردلا قم ال هنم دحاق همي ثعل هل ْرنَم كا م راص املف هريخ

 ظ 0 كماعت وق كل ىو كلابع وك او كويك |لاق اذام ١ م عنصتق لاق رّوْعا اهب برششتو

 ْ 00 ل

 ٍ لايعإ كا رول نما غازا 0 ةءالطغ نأ نار ايا غلبا

 : اماسي و مهردلا فلالا هم عزم ”و همم رضحم نأ هتطرش بدحاص صاف رب .ا 00 كلذ نهو لاق

 نع ذامدناسغ ينأ ن نعد نب مش اه ( يلريخأ ( مهحاصل اع كالايعل مودقلا نيو اهدخ لاقو هيلا

 | اهل لاق مث ذيب 07 اهلل لوف ةموح ايل لاقي ةريخلاب ةرادخ ري ا



6 ) 

 مكمحلاب 0000 نوعر و اك اه ردق ُق نوراق 0 ظ

 تافأ ملو لوقلا اذه ينتيزط كتيطعاف ىنتئجو كوطعإ مف كموق تاأس كحيو يسوجا 4

 نب ةمركع ىلا 00 يبأ قوفو كولا عم كتلعج نا ىضرتام وآل كانو كرك شت ىلا

 2 : هيف لاقف هطعي مف يميقلا ببر

 هل اولاقف اما مث أبا * اهرش نم ةعيبر تلاس

 همس هيق بسلا 00 #2 0 1 لعأل تاقف

 ةمركعوف سانا يرياذامو * تايرملا ةمركإ اولاقف

 همركم نم هيف اذ ريغ اش #* هلام اكز ادنع كي ناف

 ع

 قس مف تقلغيتح هبايثب 0 دش يت رامح ةناحيف رشيقالا برشو ( ىلكلا نبا لاق )|

 مهللا لاقف ةلاض دشني هب ل>ر رفدب ًاقدتم 0 ىلا تدبلا ىناج ىلا نيت 3 ا ين هيلع

 3 انتل اده لاق كبر كيلع ظفح ' يّ أ كنيع تؤسس دا هل لاقف الع ظفحاو هيلع ددرأ ظ

 ينئنالو هب ترا 0 باطاق ى هذا لاقو هناي هيلع درو راخلا كددعوف درالا ل م تومأف هذخانال

 ىلعناكو 2 م هل لاق 3 ريالا را >حاو يلكلا ن نأ لاق د كلذ كعل ار ىلاف كياشب 5

 لاق ةحتارلا هذه اف لاق اللاق ناركس تنأ هل لاقف هب امدف ناركس وهو ثيرح نإ در :

 الاخر 0 0 تاقف 0 2 تب رش 2 يل نولوش

 لاقف موي لك يف ىلصت ؟ ينربخاف ناركس نكت مل ناف لاق مثهنم كحضف ٠

 مع هط رع

 سب ةعلقف نيملسلا ةالغ_« يالسس» نع فش اق 1
 سل - نوش ا1نق. ةرتاوم © ناع ىلوالاو: ريمعلا ةطادس

 سيح نوف اهدعب عفش و * رثو سمشلارق سغم-دانعو

 سعش نيئارال ديس الو « اهم ام "ناتو ادع و سك

 نس اذا ءاحضلاب كلل # ةالص امهتقول اهدعو

 رع قالخالا ردكم كاذف * ماشه أ ةاللصلا تيصحأأ

 سأإ ماوقالا ىلا ةد_ءاح #* امو» سس لق مالي نأ دوعت

 ن ندا نإ 0 ) 3 ) ادشارف رسدنافضرعمابأ ا انترتخادق لب لاثو لشع كدت 2 ا

 وهو ىرلا ىلع هلماع ب باتكب ملسم نب ةببتق ىلع لولس ىنب نم لجر مدق لاقةدييع ينأ ن طا

 ةستقل اًعيدص ناكو ور ةريصه نب ةدم> نب ةمادق بابلا ىلع يارف ىبراحلا ورمع نب ىلعملا

 ظيغ هيف امس ةدتق مست ىلهاب يللا ينراحم لوسر نويت برعلا مألأ كباب هللاقف هيلعلخ دف:

 ماذد نب ساد سميا وعدا ةستق لاقف همد انيريشقالا ناكو 00 مم ةدعجنب ةمادق ناكو '

 هدشناف ةريخلاب وهو ةدعج نب ةمادقيف رشقالا لاق ام قدا هل لاقف ىعدف ىدسأالا

 رم يع رذ ند نيدحلا كيس »*# فشدام مر نامدي بر



 (مكر

 00010 زو را آل, ردأألو نأ نأ اإ نام نيولسح يراتجاو يتم
 رام تدب يف اموي برش هنأ تثدحو هدا ( لاق ) ءوضو الب لصف اذه ريغ نكي مناف هللا

 امس ياحا يطرعشلا هاداق هنود بايلا قاغت هيلع لخديل ريمالا طرش نه ىط رش ءاحف : ةريحلاب

 هلعضو مثهنم كانو دع سلجاف بايلا يفسقث اذه نكلو كتما اما هنلاو لاقف نما تنأو

 تح بايلا جراخ نم برش يطرعثلاو نا نم اذس هيف بصو بقثلا يف بصق نم ا

 رسال لاَقف رك

 بصقلا بوساب هائيقسف * هيقينأ نا طاق ينااس

 بضغلااذهام ىط 'رسشلااوف اكاونت ند ترش 0

 ينئادملا 5 دا ء فاخ نب دمج انيدح لاق را تنعق نع ا 9 نع يم ) 0

 00 رسال اا رصبلا ريرض شال نع سرق 0 يدع نإ ميلا نب بنعق َّى

 ةيال و لك يف ينيطعل د نام روقلا سم نكلو ةلح راد لاق مس ايل ءالمعات هام روق سحأف

 ىلا 01 ةبادل 0 هبارمشل اهردو ةماعطل اهرذد ليج هلم اهدا , ناكف 0 َقَح مهارد

 ”السصأف ةئلاثلا ءاأو كلذ لثم لسفو هاطعاق هلاسف ةحاثلا ءانأ مهاردلا تدفن املف 0 تر

 انلع اعار> اذه تاجح دق كناك كل ابأال سوق هل لاف ل ةمرارأا  ءاكاو كلذ, لث# لستر

 لوش وهو فرصلاف

 لءش ريذال هاقلت الو لوش # د نب هك الا نس 1

 لي ناقلاونيءااى مي اريخامو * اكسمم باقلاونيعلا ىعاكتيار

 لضفأ رشلا نم هيف امو هيلع * اهلك هللا ةنءا تمت مصولف
 ا نع يرعلا نعيدسالان ماونأ ( وح ( هنم توجينل رمش الا ا 2 ولسدق لاقف

 انيلع علطي نمل 3 انني قيحم ارق لعو عوير < ينأيف ة ةفوكلاب موق مصتخا لاق ةيواعم

 ل 2 ق ضرعم اياب اولاقف ادكح نم او ركن نعد ل مهضمب لاقف ناركسوهو مهلع رمثيقالا علطف
 : لردك م ةفاس كك را اذامف لاق

 قوت ل ردك هللا ناف ع موب لك انج تلضاذا
 قبرا لل اذه < انف ساثابر كرشأ و
 ىقإ زاعلا تاني نم ينعدو * ءافذ هب سدل قا اذهو

 لاقيو مهرد فالا م عادلا اط لاقي هل مع ةنبأ رشيقالا عيب انواع , دم لاق )

 نيصلا ناقهد وهو لغبلا ارنب قأف عم 0 0 مها هموت أف مرد: فال رد لع

 رشقالا لاقف قادصلا هاطع اف هلاسف 8 ناكو

 معو يىلاخ يموجلل يدق # بإب الا وا باعك

 مضألا داوإلا كبأ نأو * شاغملا بطر كنا تدك
 7 نايف تادواه اذا © محبا لهأ دانا كلاو



 (مف)

 نينحم يحس ناك راخخا"ةانة- ىف دازو ينادثلا ورمع ينأ نع فاخ نبهللأ درع ريحا اذه 00

 هنم تب يهم ” نيمهردلا تح تح هلل امي ناك ىذلا راما نيا :اهل تلاق ةل لا 5 لأ نا

 اهدعبو تمدقت ىلا ةنالثلا تاسبالا 3 7

 نيدو عضال ردا فرس « نا لاق دقو اهحرر 1
 نيتيصخلا لس م ريالا زفاو * ادل> ضربا ناصمشلاك تعدف

 نان ص م هرجأ كرطعأ فوس © تلاقف بانه اذ رد لذ
 ناي ردا :ةتفضرا هتان © ملقا حانسلالا نرد ا ذو

 نيالا جفا ةربآلا راع © اهاطتما ملا ني ت1
 نيمضعلاو -نانلا . هزيط# ئوحم نس اند

 نيعدخالا قثوم باصتنا اذ # اهيف ماش دقو اهحوز اهءاح

 00 راع نه نين * ليوط ليو لاقو 0
 ينطعتملو نيمهرد ينو تدخلا كات . اكو قا تدرأام اذهايدل لاقف :راتحا نيتح ءاك لإ

 كتيحاضص يه تناك ناف ى : لأ را طق ايش كد تدل ا ءا رءئام أو لاق ايا رش

 نينح مأالا وبعأ الو كلذ الا يل ت م نينح ما أن فرمأم تاواللل رك

 ندا تر سر ادا لاف جلت 0 نا ا ل ىعأ اهاناندكم ا تناك ناقد

 كرابال هيلا جاتحمام مقأو كل 2 اذا مه هل لاقف ناعيذإ ىمدرد ىرااذا لعاق كفا

 ربا اًقيدص ىلا منييلا نإ نايرعاا ناك لق 000 ل ينادحو هللا ديع لاق # لف كيل هللا

 باصأقماشلا ىلا جرذيف هبتكا اف كحاه نميلا تك اف مان / ىلا دتمانأ ديرا ىا ريشفاب هلل

 كم عضو تاء وحيم نا لع ىل وا لاق: تاه 0 1 |هارد نبي به 0 ىلا تحف ذا

 : رشقالا لاقو م نيس# هاطعاف ع

 ااتكو ادئاصق نم الق * ادئاصقليحرلا مويينتلاس و

 اناذك ىتدخوف قتبذكو * انذاككتدجو ذاك تقدصيلا

 اني ةناخلا نس تف كل«: اي 0
 هلا ثعبف تايبالا هذه مثيلا غابو هنبا ءابغ نم رشيقالا هفاخف ةطرسشلا ىلع نايرعلا 0
 لحر بطخو ور< 0 لاق. لغفو 5007 ع دلو هنا نه كلا هلأسو مهرد 5

 هلآسف رشق ءا> تح اا ا اهنمح نعول الام لقأف 00 ينإ نم ا تومرض> نه

 كوشي 1 تومرض»- نه لاق 1 نم هل لاقف ا منع

 بستس تومرض> انيلاو * انياسحا تذتقف تومرض>

 برعلا هللا ىلا مكنم تئرب * همامعأ مهو درقلا ةوخا

 ينب نم لجر ينثدح 1 لاط وبا لاق لاق ىنئادملا ا ينأ نع ىلعنب نسحلا (ينربخأ )
 دقلاقف هيلع ترثك ف لجأال لاق اقف لصف و لا قا اموي هللودت رشقالا ةمع تعمس لاق م

 ' 2522 122 ج1 2375111723759152285:7127 كج 7237221-175 ن7. +2720625215237 333315-22 175279092957 1527٠27722972 1165 2223م2 متت ف عت ظل 2

 ( رفع ندا



).844( 

 را لاقف 6 لك كلذ دو و هءاظ ىلع صقرب دعه طابخلا زفقو

 ارصبأف نال هأْمة#س ىخأو # انيارش نم يس دق موق دعقمو

 ازاى 4-2 كك درولا ربتعلا حرك ًابارش

 اريك ندلا ن٠ يناحلا اهف_ث اذا: * لباب ضرا نم رغلا تايتفلا نم

 5 عناص اهف قا 5 »+ هد نع قع ماشلا جاحز 1 اه

 0 9 مث ان ائيلع رودت * اهباسغ ءاقنا دعب 0 اذا

 كلذ يف لاو مهكعلإ بارو ١ يا ا 00 تامو صعب 5 ام ع نعل م

 ىناو>ا نم تاقثلا قارفل * موه ين رتعاف ربصلا يلع

 نا دنقلا 0 2 بئاد * اذهو اذه باغو اذه كام

 نام فلافر 0 م[ كل لا هر اهطا لك ناك دقلو

 نع عارس دبع نب ةءاس ىنثدح ىلكلا نبا لاق لاق يزتعلا ن ءعدسأا ندا 0 ( 1

 ةريخلا كاف 2 قاع لمي مهارد ة ةمع نم يك اذا لآسال ريشا ناك لاق 1

 ديو نيه رد هيطعيناكو هب رك لغب هل ءاضملا 00 راحل ناكو ماعاعال اهردو بارمشلل نهههردو

 يلععأ هنأ لاقف هحرسو هماحاب هطبربو هدنع لزنف راخلا س 0 َىَح ةريذا ىلا هك رب هلغب

 كلذيف لاقف فرصنو هكر 3 يدعي ىح برشف 0 ءاركلا قدح ظ

 روذت نيسيللو تفلح يلا # نملعت ءاضمألا يلا لغب لغبأ

 رب كاتو 213 الح دعو ناو نيس
 رويصم لادم تلو ايبح, + انطق راجل! داؤاي قررا
 رودي فك الان ةمادملا يرو * هود ف 6 روز -ىَح

 ريغص كلو لي سم داذإو 2 رك كاب اع توفقرأل
 ةأما رادلا تاخلدو هرظنني لمجف هفداصإ يف هينأي ناكيذلا راما تيب مايالا نم ًاموب ينأف لاق
 نيه ردبلاق مكب تلاق اذينلاق ديرت اف هنارمااناو هتجاح ينيذ٠ تلاق نالف لعفام اطلاقف ةيدابع

 تجرخ وإلا اه اراد تاخدف اهعبتو تضمو كيلا كلذفتلاق اللاق ينرظتناو كيهثرد مس ظ

 اولاققإ ا تاق كلحم امو طوللق رادلا لخأ ضن هلا حرخ هسولج لاط املق هتكر و :اهدحا ن

 رق هرامح ىلا فرصناف عدخ دق هنا لعف نييدابعلا نم نينح أ اط لاش ةلاتحم أ عا كالت هل

 : لوب رشقالا 1 6 مويل ا ىنثنأ هللاقو ةصقلاب

 نانح ما دايعلا تح دعإ # اناوس 3 تادب ررغمل

 نيد ريغ الحمم ءالط وا * اذ نيمحردب انتدعو

 نايعردلا يصل ىءوقلاب © ابن نيهردلا تولا مل



 ( مهر

 بحم تناك تح زمام اذاف #* ةطاب انتحقلاءا

 بدلا نمروسابلا دي كول فاس سار ١
 بضفلااذهام ىطرشلاولسك * انلاومأ نفأ نر ا

 ا ن كلملا دبع ىلع دسأ يف ب دقو 15 لاق ةبواءم نب دم نع يزاءلا نع ىلع نب نسما 0

 01 مييلع اولضفي 0 مهو ي ىضرام ءارتشلانف نأ واقعك ما ف اخو م لاقف نار

 هنأ الا كسعاش نوكأ دعب | امواقشسم لفتش هن 0 م لَو 1 اولاق رشقالا لد اش مط لاق

 لئاقلاوه س لأقل عبضا» ١

 تهادلا و مزاا اذه ع ني د 0 مع لكاس || 8 1

 يباع نع رح ادهاش ذأ # هلع وأ ءلا يغبت تنك نا

 بحاصلاب بحاصلا ريتعاو * اهئامم 0 رالاربتعاف
 يكب نانلا 'ىني ناك ًاناحط رشقالل ًاراح نأ ينايشلا ورمع نأ عتقان هللا دبع رك ذو )

 هللا طفي رف هلأس رشف ال ةاناف هش انأ

 هشئاع ىف الاغو ىل اه + لاحرلا ىلا: او ءاسنلا دير

 # .هقئام هيأ ةلكمأو أ لاحرلا دك لا هل مادأ

 أ هطخمي ىديزللا ذمم نب هللا ديبع باتكنم تخسن > اغادير نأ نم 0 |وداواام ماطغأ

 1| رمشتف الاب ا ل 0 ناندخانب مقا نإ فاطع ينأثد> ىدع نب ميطا لاق

 هأ لاقف

 لاخملا ولش هيف ريق بنح ىلا * فاد تين اتا نكض رعمابأ

 لخملا مشللا ديعلل مرضت *# ا رانلا ن. وأ نأ ىلعف

 محم د1 مو ©. لزت مو هلالا اهاصوأ كلذب

 لح او رشقأاب مزحافكمزحي * يلفمتئش ناهلادمحم تنأَو

 رشيق الا لاقف مك نا مجطا ندخل ع مك ىفب نم لاقف تنأ نمت هل لاقف

 لافتا ابرك ©: يلاقأ كذو + يحك نعا وف كفك سم نب مت

 للضتملا رذانلا اذ يمر ىلثمهو * ةلض ىميحولا ديعلا ىف أزعأ

 نيذيوىاسناكزأ نم ع راخ ف انااا اعد دما
 0 لك مك 0 2 ىرجازي ءاح نا الول هللابو

 زنمو عج لك يف مكحبصت # هب ري لالحلا وذ امرا ونكف

 06 >ارط ينالاو * هأوركشال سانلا ماثل من

 ا وبأ ين نندح لاق سمن ردك اوهيلا اورذتعاو حبلا يف نم . رشا راصف

 آ 0 وم يف ةريخلاب رمش *قالابرش لاقدهسا نعةعارش يبأ نب ضايفلا

 : أ ياو> يف ىجعسا قالا بنتو وثّشا امل هبارش ند مهاقسف رشق ال[ كن : برطف برطم ن م َلَدحَو
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 عيلالبلا ضعب يف 517 11215 2 اناس ايسأ :قتايارلا ءام تابسدي
 عورسل كام اهتسسا يف هنأك * كن رظبلاو هب تءاج مث نم

 0 نب هللا دع 3 ) لءفف ا نآ:اويلطف مب 2 يبب نه موت ةنلا يشمو 0 هءاح املؤ

  جاترف ءانغلا هذ ىذلا رعشلاو نيكسم يف اذه لاق رشيقالا نأ ىنابي كلا ورم ناو 25 لف

 نعىزتمعلا نع ىلع نب نسا قرح هلاحادم ناكو ضايفلا هل لاه يذلا ةحاط نب ا ف

 نسال رعت ناو نإ كلملا دبع دنع ةيراح تنغ لاق ةيواعم

 ضايفلا ةحلط نب ايركز * ابحو مالسلاب هللا برق

 ضاهالا عئالطلا نبا دعب * هيلا او>انانأ فيضلا ندعم

 ضايا ده لالكلااهارب دق * اياذر ضوخب نولا تاهانس
 يا 15 اف 0 2 يع دع نا داع هداذ
 ضاق ةحاطنإال كاذىذؤدق * 1 و 2 نه 2 عرف

 ريشأو قرف الو عمط ىلعال ع اذه لاق رشقالل ت تلاق اذه نا كحنو ةيراحال كلملادبع لاقف

 | يتا ديز نب تكلا نا ءريخا يادعلا ورع ا انآ نا ( تفاح نب هللا دع ا سانلا

 كا مر األ, دمك نبأ هل لاقف رفس يف رشقألا

 5 ايريدام رق رادلا ىف ىلإ تاتا < اذه درع نبأ نئانلا ى
 كنا لاق. نمبذك املاق مث ارارم اهابا هديعتسي تكلا ل ملف ءانغلا ايف ىتلا تايبالا ىقا ركذو

 ءاسنلايتايال ناكو انينع رمشبقالا ناك لاق مالس نبا نع يناركل كلا نع ىمع ) نرخ ) ىسانلا ا

 "0 رالا .لقلاف نبق نم لخر اهو هلا سلجف هه نم كلذ دض فوب ناكام اريثك تاكو |
 دصقب هؤام ة ركملا رسع #* ةرعشيذف رشعحو 5 دقلو

 ددقت هب هيدل> داكتو * هباعل حارملا نم ربطي حرص

 1 لاق كر هتيار ول تنكف أ: هلق اسر هلق تفصواق لاق معن لاق رعشلا كا لح لاذ مْ

 لعحو هسا نم ل>رلاس ثوف هكراف مقف تفصو ادع لاقودور نع فشكف هفطع ينأو هللاو

 ورمعوب|ينثدح فاخ نب هللادبع 00 ند( احشنو ) مولا راب ملح نم هللا كدقدل لوق
 ساعهيقاف فرصنا اهونفد املف امزانح يف رشيقالا جر ىرفصعلا دايز تنب تتام لاق ينابشلا

 هلز:هيلا هب بهذف معأ لاق ذاباتءالط نم هب تدنا ءالطو ءادغ يف كل له هل لاقف هللا دئاع ىلوم

 ١ لاقبرشاملف هاّمسو هادغف

 ًاساعت شعاملك ىقلأو نكي * هنانن نازي ال ادايز تلق

 5 ًاسياتنك امدعبهيفتحجتاو * هرش ىنع باغ موي كلذف
 طرمشلا هءاجف ةريحلاب رامح تيب يف رشثيقالا برش لاق ورم وبا ينثدحا هباتك نم ( تذءن و(

 كفك يف سعلا انيأر دق اولاق ىلع م علجس اق ترشا تيسل لاق هبان قلغأو مهم زرحتف هوذخأيل

 لاقف نيمهرد هنماوذحأ تح اوربي : و رادلا بحاصل ةد3ل نبأ نم تب رش اعأ لاق برشت تنأو
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 دع نع ىدملابونأ ونأ يريخاو لاق قئاذملاوء ءممجم نب ليعمسا نع عك و ( ف

 هسفنا لوي ىذلا وهو د ثرع] ا دخانسام الخ اف كرشقالاذك لاق مالس نبا
 ربدملا عا حارلا نم * اسح ذأ 0 انآ ناف

 سب مل را يف ما ناف * ضرعم ونا كل

 راد لع رقع ل كللورلا

 رصق مل هنع ا ورصقأن ا و * ماركلا يحايو ماثللا لح

 نباهولا دبع قرخأو قئادملا ع نع هبا نع ا يي نيني(
 زاتجاف ةريمللا ريدب سم رشيقالا نا ينئادملا نع ىلهابلا زر نببنعق نع يفوكلا فاحصلا دييع
 مرشيقالا ىضمو خاب شالا هر>زف اهه بضغإ ناكو رشيقأ اب م دا ها سع يئبأ نال لع

 نيذه را 3 كلذ و ىل لقف ادب تدشنأ اذاف يعم فق هل لاقو لجر هعمو هبلا داع

 < لقاف لئفاو لاق ايش كؤزرأ الو نضزعم انأي تتش تح ىلا كم ديس ١ ١١ لاق نيمعردلا |
 لاقو هيلع لقأف باشلا فىع دقو مهامأت 3 ” ماع فقوق مولا نس ا 5

 جارسلا ةيفطم نبا كوعداو * ىمسا كلذ رشقالا وعدل

 لاقف كاذ مو لجرلا هل لاقف
 يجانتام 2 سانلا برو * ارس ليال اهدخ يجانت

 ىئادملا نع هريخ يف ( ىنمق لاقو ) جارسلا ةيفطم نبا لجرلا كلذ بقلف هريخ ىف بنعق لاق

 يزكيرشيتالا ناك نوقابل هوريملو تاباوا باتك ىف ىنادملا نع زارا ن 2 يدبزلا هب انرخأ

 لجرءاضملاىنادنعو هتجال ى ا يو ضف رت اهكربف يراكملا ءاضملا ينأ ةلغب
 هيف يتكو نازيملا قط ذخأف رشيفالا لاق اذه نم هل لاقفكاحضلاانأ ينكي مع مك نم

 نوع ناب مرطا لح + موس يبا سال ع

 مع ينب نم لاق وه ن م رشقالا هل لاَقف ها رقأ هءاح املف اذه هئرقأف ءاح اذا ءاضملا يال لاقو

 هباتك تحن مد

 نم الأ بس زو فك #2 اهم الو ا 0 الف

 نيحملا ةطرضم نبا اب كتبز * قى لاج .يميقلا نكلو
 ًارقف ىميمتلا ءاغ ينئادملا نع هربخ يف ( بنعق لاقو ) اذه ىلع دز, مف ةقوكلا لا ب
 هيي ندكف تنك

 عونمم ريغ شح رشيقالا هحو '* هتجال اشح ىغتيملا امأاب

 1 بتكو هيلع كيدعتسا يف مهلا لاق هارق املف

 عوا سانلا يف شحافنم ءاحف * هنمأ تنكح لاقم ىنانا ينا

 عونذم ريغ يو موللا ن نم هش * هتينك كاحضلا 3 و لا

 عيضار ااقوس يف رحاوت نأو # ةنحاطمالا هم تاو #
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 00307 + ب ارم امرقرادلا فينا تلق © 2 نيا سانلا ينل
 ايكو اب للا الا تمنع 1 0

 ايرم ايثه مكتم ىل ناك # ليزجو لئانو ءاطع 5

 فيفخ اعد نال هيف هلو ناجحدل ءائغلاو يىدنسالا رشقالل رعشلا * فيقخلا نم هضوىع

 ركذو ) ور نع ىااثلاو ثلاثلايف رصنيلاب لوا ليقثو قحسا نع هايشالا ةلءاق تاوصا ن.ء لبق

 000 طنا لكم فييح رخال نك ذأ ( ياعبلا 5 ذو )هن و هدديل»نأ ( شوي

 يطسولاب لوا ليق# لصاو نبا ىحيلو ليقث يناث ثلاثلا يف عولب

 د هاو رشفالا كر د 2

 نب ورمحع نب ضرعم نب هللادبع نب ةريغملا همساو رشقا هحولا را ناك هنال هب بقل رشق الا

 هرعشيف كلذ دو ضر عم أ ينك ناكو رازت نب ريضم نب سايلا نب ةكردم نب ةيز> نب د

 هلوق اهم ةدع عضاوم َْق

 رخل لكاس اولا احنا ضرع“ انأ ناف
 ريصل ل ر ا يف ما ناف- * ضرعم وأ يل نيل

 لوأ يف عنو ةياهاجلا يف دلو 0 قلك امو ا 2 000 الب ولع | ريع رمعو

 انباع َنآكو ر ع مايأىف هاني. ةف وكتلا,.كامس  ةحتتم بدحاص يدسالا ةمرخ نب كامس نال مالسإلا

 لصي ملهيلع هللاتاواص بلاط ينأ نب ىلعنا ةفوكلا لهأ يوريف كلذك مويلا ىلا ةلحلا كلت لهأو
 ناو رس نب تبان نب يَغ نر كات وع كني ىذلا كاسيو هن ولت مويلا ىلا ةفوكلا لهأو هما
 00 2 ارا رش كايدحتم رد ةقالالاقو ةنانن دسأ ةكقالاودسأ نو رع نب ضرما
 هتينكو ةيواعم نب دمحم نع يزععلا ليلع نب نسحلا فرخأ لاق يفوكلا لآ يديكلا و رع

 ىلا سف اما مزخو يدسالا كتاف نب مجرد طهر نم م رشق الا لاق ةيواعم نب دمحم هللا دع 2

 نيور+ نب سلق نب كامو ا دسألا كتاف ور* نب مزخالانب ؛ ميرخ وهو كتاف هيبأ دج

 كا يب 1 لئاقلا وهو لاق دا رم نب ضرعمنب هللأ دنع نب ةريغملا وه ريشقالاو دسا

 نيعق نب رصن ينب ةطخ يف وهودسأ ين ل دع سم 5 أ وهو هن وكلاب يذلا هدحسم ةمر ا

 0 لك مبخر -.. هبو *# اندحسم نمنادود تيضغ

 دبالا لوط مهؤاوسأ تحب ال# هنا ةودغ انمدهوأ

 دا وجا هدا ةمسأو # 0 مهو هيف مهمسأ

 0001 لع يدق ارق ع .ءرحأ انميق اوصال
 تعالو وماا وهامو اولاقتاقاملك هب توحم اتيبتلق دق لاقف مهاناف هنيرض نادود ونب فاحف |

 ددعلاو مهف دجلا تيب لح # ةداس يح 56 وسو

 قاما توق كونوا
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 كلمعأ ام لاقث تساجف مالغاي ةداسو اطعض كءارو جاحلا لاقف تندف ايحرو | ملع جاححلا |[

 تلاق كموق تفل> ف.كو لاق هفورءا ضّرعتلاو هقحل ءاضقلاو ريمالا لع مالسلا تلاق انيلا []
 صا دقف نمالا افاو لكلا لاومالا 1 ل ةعدو نم 7 نتا لاح يك

 أ

1 
9 

 اذا لاَقؤ كدغنأ الأ تلاق مْ مهدي كا كف وذ نم م ه رماخ دقو ةعدلا اهآوكا لحو رح هللأ

 تااَقؤ تل

 نار كرس هلا نكي (مسي ل! زلط ١
 اهافشف اهئاد يصقأ عبتت * ةضيرماضرأجادحلا طهاذا
 اهاقس ةائقلا زه + 13 مالغ #* | يذلا لاضعلاع ادلا ٠ نمهاهافش

 اهاذأ فخواموبت>محااذا # اهاعو نيقراملا ءامد اهاقس

 اهارق لوزتلا لق اهل دعأ * ةيدت 5 (1)ت وص جالا عوسا ذا

 (؟)اهاذغن ون ا يا ,# ةيسراف ةلوةصم اهل دعأ:

 اهاثم ةاصعال ىطعي هللا الو * مهام ةاصعلا طعن ال جاحيحأ

 اهازش مث هللا دبع مظعاف * ةعيدإق#ت فالح لكالو

 بهون, ةديبعإ ىلع لاف ملاعب ءثل يلام لاقف اه 0 اهدالب هلل ذقنم ن يحب جاححلا لاَقف

 اهانغأاملاق اهقح بيحودق هي 9 ةيعاش هلا هذه ةد.ع لاقف هددشن ف هيدشنأ لافف هيحاح ناكو

 لع ا امدح ا تارا هب كاو مهرد ةءاهسمم اهل رم مالغان كتعافش ن

 دقو ةقدصلا ف فيرعلا اب رضا ريمآلا هللا حاص دأ ت كاقف الح اهل لَقف ءامس أ تنب دنه اهم ةنمأ

 ابل عتبلف بويأ نب ملا ىلا اهل اودك1 لاق لاملا راخ ذاق ايولق تريكم اوان ت7

 اقف هتْكَس يذلا فيرعلا لزم ةماعلا يحاص ىلا اوتك اواي اهدا لمه
 ا اهبلصوو مهرد ةئالثب اهتاصوو مهرد ةئامعبرأب اهاصوف من لاق اهلصأ أ ريمألا لا حلصأ هوم

 5 2 ينع هيل كو ص اصخلا ن قحسال ثيدحلا اذهت 5ك دَف ( ميه لاق ) نيئفيصوب جاححلا نا

 نورد مهل لاقف هاسلج ىلع جاجحلا لبقا اهرعش نم لياتغرف امل لاق ةيوارلا دامح نع 4
 ا ةيحاص ىليل هذه لاق ًاداشنا نسحا الو اهنم غابا الو حصفا ةأر 3 ا ا رام هللاو ال اولاق هذه ن

 0 تلاق باعي | ائش كلاس وأ هنيهر 0 ا 533 ةب وت نم تى را ىليلاب هللاباه ١ لاقف اماع ليقأ مث ةبون

 ن دمم ( ينريخا ) هايإو هللا | انمحر يق ن 5 مذا لاقف طقدتم كلذ ناك ام ةرفغملا لأبن ١ يذلا هللاو

 31 نع ديعس نب دلاخ ع نع يئاطلا مكح نب د نب هللا دبع نع ةش نبا نع يرهوملا زيزعلا دبع

 3 دازو لوالا ردوا 0 ركحذ من ةياي>الا ىيا هيلع تاخدف جاححلا دنع تحل لاك هبأ

 تلاق املف

 ماه ىلوق مالغيل وقتال لاق *# اهاّقس ةانقلا زه اذأ مالغ

 اهارص نواحي يؤوو 6 زريورو )010



 (ا/8)

 وه اًذهو هنح ىلا تقدف اهفو نم تل كا لك ليلا ضرك ردف رادو يف تراطو

 يطسو لاب لل ر اهدحأ نين يداولا مكح افنا ةروكذملا تاي ربالا يف ينغ * اهتافو ربخ نمحييحصلا

 ءاليملاو ةلح را 1قو نود للا نع نع طم ولاب لو لقت فيفخ رخآلاو ورم َح

 ةبوت ناك ( ةديعوبا لاق ( قفقاشاكر 2ك لفهر 0 نا نود نب نوعا وب أ و رصنيلاب نالامر

 لاقو نملاثدحب 0 5 2 روز, ناكف ادعو محو بنك نار 1| يفب ىلع ةراغلا ريثك 0

 اهروحت أاضس نادم نم ارع د را مو باش هلآ نور فدا

 ىل- يقع دالبو ة هرم دالب نيدو مولع ريغيف ةروه٠ دالاب يلا عشرا 5 اعر هب و ناكو( هد م وبا لاق (

 ريغل مث ةدازم 0 0 نك 4م نفديف ءاملا دازم لمح ناكو ريطلا اهمطقب < 5 ةزافم

 اوعحر ةزافملا يكر اذأف را ةدشو ظيقلا اس وك ناو واغلا 2 نك رف هن هنوياطيق مماع

 لذد لاق بوقعا نب ي- وه -- ء ىبرلا مادقملا نب ىحي نع ريزلا م1000 0

 اه كو 00 3 و ةيواعم ن , ديزي تشب كا ها كلملا دبع

 فارللا نهي 0 0 ضاخح # اا نافح تش 0

 بصاعدرولاو رْثبلا شع ضنا اك * هلو حو 0 0 و

 اشرق امسن تلاق كاذ امو لاق كل هللا اع 05 د أ اق لاق كلذ لوقأ يي ا انآ تلاق

 دف اأ باع تلاقف هن هللا هذ رفأ اء هند رفأ ت مركلاب هن هيد رفألاق هعاطم ةرمإو 1 اشيعو

 اهءاحاح نم يش 2 ا معفش نإ ديزمل د اط 00 مقسل نيع يق كي اع ان نات تءاح

 لو تمفدن اواها>ر ىلع تا ىببل تدنوف لاق نيم ءوملا ع لع افاح ا با رعأ اهعدقتل

 د 2 انآ و أماع * 0 00 ينام س

 مالظلا ساغيف تاحاحلا ووذ * ميلا ادبأ داعب ريفا #

 يمازتعأو م 2 نسما ءازع »+ 3 2 كلر ول كنناعأ

 يمامذ 0-0 و ةعمسشبم د ينأ تقشساو تلح 5

 د

 د

 د

 ىاد صهدلا هوف نايذلا أ هآدب يف ةيون ملثم 00

 يانا دلال رفا 1 يلح ل تعا ام هللا داعم

 # ماثالاب ىلوأو هنسماب 0 اوف ةهلَحت تاقأ

 ءامحلا يلعخلا ورامخالاووذ # 5 دعت نيح كلا ماثل

 نع د ليلخلا نع يديزلا ( ايدل 0 امك لاخا ام تلاق تدنَع ًاييكلا ا ليقف

 نب جاحملا نب د نع ريمع نب كللادبع نع ىنقثلا بوقعإ يف نعيدع نب مني :.طانع ي ردمعلا

 لاق ةبون ةيحاص ةيليخالا لق ىلل نمو جاححلا لاقف ىل الن ذؤتسا ذا سااحري.الا انيبلاق فسوب

 درف تملسف رغثلا ةنسح ىهام هوفلا ىلا ةيشملا ةندح نيئيعلا ءادةليوط ةايما تلخدف اهولخدا

 علا #0 سلا
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 * تلاق املف هف داز ذو لوالا 8 رك ذ مث جاجحلا ىلع ت تاخد يبل نأ ركب ىنأ نب هللا دبع

 ىدز تلاقف نيتئاع اط سمح هبق لاقو ماه ىلوق مالغ ىل ون ال اها لاق اهاقس ةائقلا نِه اذا مالغ

 نأ نم اردقإ ا كلذ نه مر ارد تلاق مغاع ١. هلاساح ضعب لاق 1 اهولعحا لاقف

 عك و( انربخأو ل مل اهيمأ ناكامناو ربع ةناماثي 0 ا.حةساف لاق لبالا الا ىل صحت

 لاقو هبا نع يناثلا 0 نادك ور نعةس ب رم نعال ق١ نب مهاربا نع
 تاقامانيدشنا اهالاقف هيف لاقومدقتن م هرك ذ يذلا ربا ىقاب رك ذو ماه مالغ ناكم تاقالأ ُِث

 اهاوق ه«دشناف ةيون ىف

 صضاع نب ف وع لامئاتق اه جو #0 مكناف ءاوب ىل تق نكت نافذ

 رداخ ناف# ثيل نه عجذأو *« ةيح ةاَنق نم ا 2

 صاخ ءادر>و ىط 1 *# ةئيصح عرد نود اياثألا هنأ

 رحاغب سيل ناكنايتذلا قوذو 6 ارداف ةبوت ناكنأ يتفلا عنف

 0 لباس اودع صئالق # خلي مل ص "نا 0 و 536

 اهيأ تلاقف هذ بر ءلا هف رعئام يذل لحرلا اذه نيفصتل كنا ة 31 3 اهتيأ ةجراخ نب اع أ ابل لاَ

 هنم ل هاح كتب يف قالك نأ تذدوإ تير ول هللاو امأ تااقف ال لاةؤ طق ةبوت تبار له لدحرلا

 ل يا (ىنرخأ ) ابلو كل ناك امو جاد اقل كا نامل يد هجو يف أوت اعاكف

 1 قدا نعيم 0 يبأ تعمس:لاق ةرياملا نب ىلع نب د2 نع دعد ينأ نبا انثدح لاق

 ريسهالا هللا حاصأ أ تلاق ةحاح نه كل لد اهل لاقو مهرد فالا هد ايل نزنج جاجا 3

 ديرتةمجار تابقأو اهزاخاف هللا ايلم ذكمون نآدارح لع وهو لن ةستقن ىذا نا لل 1

 (ينرخأدقو ) طاغودو ان :اذو يفيدسالا ر 55 دكه كنه تربقف تنام 2 :اك الف ةيدابلا

 نع ىدهم نب نع ىلع نب نع 1 الل عا هربت ند قاع ءدالا لاز را ن

 قينزحبال ريا ىف ظقللاو تاكا يصل نيا نع يحتار كلا 0 7 7
 ابأ جدوه يف ىمو اهحوز اهعمو ةبون ريش ترش رق :متاقا ةليخالا ىلإ نأ م ا 7

 مك ملف دب 0 نأالا ينأتو كلذ ن. اهعنمي اه>وز للءحف ةبوت ىلع ملأ َىَح نأ ال هللاو تلاقف

 موقلا ىلا اههجو تاوح من ةبوناي كرلع مالسلا تاقف ةبوت ربق اهماع 51 تدير اك انف
 لئاقلا س لأ ت تلاق فو اولاق اذه لق طق ةيذك هل تقمع ام ت تااقف

 سس وص
 افصو(1)ةيرث ينودو ىلع * تءاسةيايحالا يل نأ ولو

 حتاصربقلا ناجن هىدصايلا 0 قزوأ ةشاعبلا م ست تحاسل

 طاص نيبلا 2 رتاملك الا # هلاثأ ال اع 0 ه طغاو

 تعزف هبارطضاو جدوبلا تارامإب وو جفا فااح ىلا تناكو لاق م ىلع م هلاب اف

 لدنح ىوريو )١(
 #0 ل ل للللللاههيهييبلل؛ببب ببحث بببببببببببس سااا_ ص سل سال ب سنس ل  بببنبنبنبسلللا_لل-_

 ( شط غألا - 0352 1



 ( ا )

 ٠ لام قابسلا ْك كال له هل لاق ع لي هاضق هاذانو أ لاق هامل || يف كال له لاق ُ

١ 

 يداولا ان ط.ها نكلو ةسلاخلا هذه 3 ص لش اما اذهاب ة ص هل لاقو ىلمح هقسف هقب اسف

 ةيلخالا ىلل نأ ىت نغأب لاق ة ةببتق نبأ 0 توي أ نب ميهاربا ( ال ندا ) ةعسو هلذنو ةيوت هعرمصأ

 كيوه ني> كيف ةبوت يرام اهل لاقق ترمحعو تذدا دقو ناورم نب تالا ع ىلع د تاخد

 ايف ن 0 6 ند هل تدب يح كلملا دنع كحدع ذو كولو نيح كو ىءانلا 6 .ارام تق

 ( در نب بويأن ء ىلالبلا ميك نإ: كيش ر نب دمحأ نعدعسيفأن 7 ىلع نس دا ) 0 8ع

 نذاآلا هيلع لخدف بفهسوإ نإ املا 0 :نوزخطح دي لاَ سمح أ فا نك لدعر

 تيشافامست تلخداملف اه اندأ لاق دانلا ريما رده مك ةأسعا بابلان ريهالا هللأ ا لاَعف

 لاو درلا هللا ل بسمأ 3 ؟ودهجلا ةدشو دربلا باكومودعالا فاللخأ تاق ىلإلاب كر 5 َلاَدَق هأ

 لاق لفتم دحأ وذو ل ىنغلا وذو هربغم جاحعفلاو هرعشفم 8 0 0 نع ريذأو

 اهف كوشي 9 0 جاحلا لاو ريخلا ْئ لاقو ا

 ع 0 37 2 1
  2ارو قافرلاانف رعتو اعز د انفكأ لد اذا حامرلا

 كل رياعملا ةايحلا يف هيت مل اذا * 0 0 كد

 0010 ملا هتييع نع 00 #3 0 شاع ناويج د اا

 2 ىلا ريدا : 0 ملا الو نب سشميهدلا تدحأ اع ىلا الف

 رام يوما لا انو“ ُي 0 لا تاو د 3
 رذاجا ةنلغ للا 5 4-2 نطاق فوع 3 لق

 رضاحو داب مأش | بوردب اط ه ةلق ع ىكلو

 2 : كل لأق اا كليو تلاقف اهناسأ علي | ماجسألاب اه ااعدف ان ا 1 1 هجاحل جادمأا لاقف
 كو هلع طاشتماف ءلمأتساف هيلا عحرف هنذأتساو هيلا عجراف ءاطملاو ةلصلاب اهناسإ مطقا 0
 5 00 عطقي هللا دهعو داك تااقف هيلع تاخداف اهب "مأمن هباسأ عطقب |

 دمصلا رغتسملاو ةقااحلا 0 *# دحأ هقوق ال ىذلا ت د1

 كه يجادلا ٍِ سانا كا و *تجمنابر طانات 5

 ةماس ن ء ىلسوملا نوءيم نسا 0 :”دح لاق عميل نب هللا ديع ايد لاق ندع( انربخأ )

 هل ا ةزرب أع ا هيلع تاذدؤ : ميلا دنع ىدح .ناك لاق ينادعبلا ةاس ل نا

 ىرهوجلا زيزملا دع نبا انريخا يديزيلا سايعلا نب دع ريا 5-5 يف 2 حلا لس ١. ص اذا

 للبر منل نع ةيريو> نع قادت ءاد#ت نب للىغشأ نع عيكو ىرخأو جاجا دنع تنك ل



 (ا/ة)

 هللطإب قحلا بلعب هلم دلأ © ءرفقموقلا غلسالا يذلا دب
 * هلزاو فاخ امم مهعنيل « هلظو ءارذيف بكر لح اذ

 هلئاصخ تومت ىتح هن وفاخي » حداق لكن «فيسلا لصنب مهامح
 اهتعاس نم تلاف ًابراخ !يهاع ناك هنا سانلا معزي كحيو ةيرواعم اهل لاقف

 هلفاوتامخ تالملا ىلع اداوح * اديس لاو ناكح ىهلاذاعم
 هلماثاو ىدنلا ءافك بلحم # ةيسلخلا يري ايجافخ ىغا

 هلئاوغ اليلق هايحم اليمح * هتانق ابل مهلا ديعب ًافيفع
 هل.اق كن انا ريلاو فيضلاىلع # ايراس تابيذلاعوجلا معدقو

 هلزاتم تقاضموقلا مئلام اذا * ىرقلاب بونايعابلا_حركناو

 هلزائمو هفيض ريم ىحضيو * هراحتاننم نيعلا ربرق تدب

 هيريخو هتباوبول نموا ريما هللاو تلاقف مرد ةيوتب تروس بتل للا 0 ايي
 تلاق ناك لاجرلا يأنم ةيواعم اهل لاقف هلهأ وه امانك غابأال ىناو هتمن يف ةرصقم ينا تفرعل

 هلواصإ نرق لك هلع رصقاو # ه ما مث نيح اياثملا هما

 هلئالحو هلابشا هب ىضرتو #* هنيرع ىمحم باغلا ث اك ناكو

 هلئاقم باصتال قاعز مسو * هماح بلطي نيح ملاح بوضغ
 تاقامنينم ملا ريمأاي تلاق رعشلا نم هيف تلفام دوجأ, نب ريخ اهل لاقو ةميظع ةرئاجب اهل ىعاف لاق
 تلق نيح دعا دقلو هنم 1 ريدا لاصخ نم هيف يذلاوالا ا

 ل ريغ داس ليقع نم ىف * هفكب ءازحلاو أريخ هللا يزد>

 فرصا يكفي الوهلع م اًهرشا ثوم اندلا 50
 فرشم قرش لك تيعا حادا # ةنوهن ررمالاتالع لا

 فقرق نايس رمح نم ةقايردب * ةيمانالطا يدا رد
 ام ترو تا دقو دعب # يدنال و ريخ شدعلا ىنامبوتايق

 فقع مهول ناش نيتي ع تيسا ا 1
 فراطتملا روقلا لئيم كاقلآلا « كاي اح كنك فلا ت0

 لا

 فهيم ةمرضلا عاطق ا # هلم 00 0 تبل نك 5و

 فاست لو ن عطب مو هس لع # هبا قر-# توللو ا

 براخحم نعيمذحةلا نع تثدح لاق دعس يبأ نبا نع هيوروم ناننرع لع نا طل كيل

 هيلا رظنم 5 ةئشإ هنأرف 0 يناب ر 8 ماشلا ىلا جرخ دق ةيو ناك لاق ىليقعلا نيذغ نا

 له لاق ريما نب ةبوت انآ لاق تعا نم للي>هل لاقف اطد.> رهظب نأ ل. ةكلذو لمح ىلع كلذ قشف

 ليمح هعرصف هعراص مث اهب رزتاف ةدروم ةفحام ةنيثب هيلع تدشف كيلا كلذ لاقعارصلا يف كل

 ك2 222 سسمملف
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 يراربا كل اذَقَن سما اولدبو د اودنعناو'وراحنامصخالبوتو

 رادصاب هلل 2 أاودروب 1 د هدرا ومهعاطت صالا اوردصب نا

 ظ هسرت تلاقو

 »+ روش ةيدحم 0 هل نإ دحاو ع امدفوع و تقاره

 ريصل نيتهدرلا بده مو هل نك لو فوع ءافأ هل تا

 و ا
 هينرت تلاقو

 محسلا ماد عمد قب نيسعاي مملاو عورلا دنع ةيوتل باو

 4 تءدعو لوس يف نم 0 ىلع محرلا ةرفحلا يف هب ندا اذام

 1 عل ١ ناح ردصمهو 0-22 ا كنا ىف وكلا سح كد ةيفح و

 ًاضداق ربع تلاقو|

 ايعاش ناك اب يزي *ع ماكو ني ةعياضل اضاق رش هللا ىرزدح

 ابعاد كايبلو 0 تدحقف © هيدري تافهرملاو اًضباق اعد

 ةبوت اخأ هللا ديع رذعتو ضداقل تلاقو |

 2 بحي مذا ضاق امو * هلط 0 اًضراق اعد

 يبيح كاذ موي احم ءاش ولو * همأ نب ا مث هللاد او

 3 رباب اينئدح َّ 0 ةيراهمن دا نع دمد ىلإ نبللادبع نب ىلعنب ندحلا 2(

 انأ انف لخلا ىلا تحرخ لاق: يأ نب .ةلونا 2و قرا تل رانيد همأ نع يبا

 نيب يسفن كيقلاو وف هتيقلأف قعر تدح و 3 َيلزن رحش تاذ ا دالب يف ةليل ريسأ

 هنع ترن و لع كرب دكب لَه مافع ينال 5 يناذ ذا مولا 2 تدجحو اءأف كرابلاو عجططضملا

 حرس نلف عيب ماذا ا يردأأال انأو يبطوم ىلا تدعو اهنم ل وا هتيرمضق

 ةحامم ةقان ىلا تيضاودلا تدك يي -- هلو تعاطف دقو هلدحرب ترهل 42 اذا
 يي

 ااا ه ريح ن 3 اهتلأسف هتقاد و ايمو دقو دهان ةباش ة 4ك ؛ راح اذاو هيلس نه ٠ اا ةرفوم

 نأو ىمأ تلاق حا رم اوبأ لاق * يلهأ ىلا تك -عو عيمجلا تذخاف هنم اهذخأو اهالوم لق هنأ

 10 ااااا0اا ا ذآ ذ ذ ذ | 1 1 | 1 1 1 10 10 01010 01010 0 101020101212 1 10 0 1 ذز 11 لا داع ا ريحا لاق ىنارعالا نإ رع انلعت نع دي دلابا رج | انها مدخم حا ف اهكردأ

 ةبوتناك سانلا لوقي أ ليلا كحو لاقف ريما كك هب 0 نع ةلخالا و نايفس ىنأ 0 فا

 تناك ثدِح :!لهأ نودسحت ى ك 6 ردعش سانلاو 2 ىءانلا لوشام ل نينل نينم ْوملا ريهام :ةاا

 فيفعربتحلا يرك نا ر ةاللز ا ناسالا دب د> نام هلا ط. ا نيئمؤملا وع ناك دقلو تناك نم 3

 هيف 0و قلحا دعتأإو ت لا تلاقدل 0 )او هل تتلف 6م نيزمؤملا ا وهو رظنملا ليمح ا

 0 جبتت>بجيجيتتبابب حج حج ا بَ رب جب

 : 00 ضو عل تيضتتاف يتاحار ىلا ل ههحو ىلع هب تيهر ةاماف نع

 || لأس لاق ءالسعلا نب ورمح اذ نع ىلا بيخ نب ناوي نع يذلا مضاع نع يئيرقلا بعصم
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 علطي و دع 50 م ةيون نارتفلا يتف 58

 رونميثأو آلا يداب يف حيصلاانس ادن اذا مادسلا ءاملا درب و

 4 وغتملا و

 هسرا تلاقو

 ارجاع هذا باغرملو

 * اهدوش ا لعب ملو

 العقلا اهب راح ةاموم ءاردو

 اهجالئحارسلاك اقؤؤد وه
 ايتقس فعلا سرا 20 لف

 انو تايلات اداه
 راسم ىرددلا كك

 ابغارو لاوط قانعأب تولاك
 هر لي دكا تاررإ
 هحمر عورلا طقس! ال تف ما

 ىدنلل بوتايو احيمال بوتايف
 لئاود تاس وكت بردا

 رص رصءأ. 6 :موباهدسنافح#ت_

 رسأيف تا م ناب ةريسلا

 رج ملا ا ارلاريسو عل

 ريسغملا داو 3 2 تاق جاحم

 ” عيضبلا ي طا

 ريق دشلانلبم نب 1 اذا

 رم ريغ هز

 رووا عا عا م صين لصالاص

 روظم ريغ ن روف

 كا تااح ليخلا اذا

 مل ءاادح

 راودملا حتما. .سوأل بوأيو

 9 كيدلف ورعماو تاذب

 رااودلاهيلع ٌتراد نه لفحأ

 رياعملا ةاحلا يفهبصت ملاذا

 #* رياقملا هني نا 1 ناو 2 دحا امو + 26007

 راض وهو ىر نام وب ديالف # . اعزاج هدلاثدشاع ناك نمو
 رباغ ىهدلاو مايالا لع سدلو

 رشات ىلا نيصي ملناتيملا الو

 تا هللا لا اعل ع ل

 رشاعتلا لاطو ائض ناو ماتش

 *رمدةمتوملا نع شيع ى ذل س دأو

 * بتءءرهدلا ثدحب امن ىحلاالو

 د ىلإ ىلا ديدخ راك

 * قرفتل ةننفلا تر لكو

 اود كيلع راد نات 1 معو ع هللا كن دعس الق

 قىوريو

 رئاودلا كم اءترادناب 1 اكلاه بوني هللا كندعرب الف

 راط راط و ءاقرو نو ْط د تعاد اه 1 كشال اا

 رذاخا هيلع مهابإ 0 امو #* هل اتفط ايف فوع ينب لق

 رضاحو داب مورلا بوردب اك ةلي هيلع 3 5 د

 بي هقول

 راحالو يعد 2 فيضال ب وناي + ةكاو كاب ند كب هرب "فتاه <

: : 0 



)00 
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 رك اركلاب اصل !نصحشب صئالق * 0 ةب ون" نايتفلا تف ناك
 رجاوولا يف مولبق لحريو مارك « ةيتفل اقاتع اداربا نيب ملو

 هلاتغو هتعنص صاخ نم وهو ضيرق مهاربا نب دم لوالا ليقثلا نم نحل نيتببا نيذه يف
 رذاحب سدل بسلا يطك فيطل * هةنليو هلع . حس لحت 1 و

 رمساي رغ يرق يراسلا قراطالو # ةمذرو ءا ب ىلو ملال 0

 رئارعشلا اهراث يعرب برحالو * ادعالو ظافحلال 0 عدب 0

 رعاعملا املا وست لكجللو © اهراوخ غر ءافوكلا كزابللو

 رباغضرالا نم وأب ىذل اصالق * خنت ملو ةالف عطقت نكن 1 نا

 راحل | يف ىدملا فيطاط> فرم # همر 50 ةاموع حصتو

 . عاشو واغ نيب اهولهحا اب * تو بالك انع اهمن توط

 راع ريسغ اشناع انيخال امل # ممارس لوقت نا اةح ناك دقو

 صاو_ضلا تاحمانلا اهتطخم *

 رباوغلا يلايلا ىد>ا هلثم ىلع *

 رئام يكحرب داغ الو زاغب *# اهدعب ةبوت برحلا باهش سيلف

 راف ريغ يرسلا جالدمو ناسالا نيبو داحتلا عالط ناك دقو

 رداغي مل ةطوبغم وا قئاسو * يحتنا اذا تاثدالا لبقناك دقو

 00 كاوتش لذ و كاعد ةمالط فاح كال وماذا ت 0

 ار واعلا  ىمكلا بالسأ تأ

 ا هد تقزو اغا

 هي نب ا هللا ديع كن ناف

 هدعاات رست ودلآ تادك نأكف

 ارداغ كل هتقراف دق كمت ناف

 ملا وذ ده يب تما

* 

# 

 رباقملا ىف نه ردغ لل نا #

# : 
 رداع نب وسل نا اللا 5 دع كف رلعم 0 ار

#* 

* 

- 

 رداصملا ف ادن وتسا مْ دحلا ْن 0 تت 0 7 اناك ناماللغ

 ضاغو هأرت رومفغم لك

 ةوتش لد امر انا نك رظاوللا كو علل ودع ا

 0 رام انامل نه ةبوب 0 ا ند 001

 رحفتملالودحلا 0 # 0 ةيون 0 نيعاب 0

 ردحاملا ةريملا نود ءاع + ةاوسأ هحافذ ند هلع كتل

 00 نا ال اسلالاو ع هك دف تقعرا احب سمس
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 ينأ ىنب دحأ ةرارز نب زيزعلا دبع كلذ هروف ن + نمت يلا َتطَقَس يأت 0

 لاقفةبون لتق لاف دير نيالاقف ةرارز هوبات هموقيف ىدانف ةبون لتق لاقف بالك نب رك

 هج ىنكل لاق اهياع ايداع ًايغإب اه املاظ ليقع ونب هتلتق نا ةبونأ مدبب ب تلطت ا كل ًاقحس 3

 لهأف لاق ريمح نبهّللا دع ءاخأ لمحو هنأ يتح قاطناو ما || ىتلأف لاق ع دبع انآ هون انزل اذا

 نب ةلاحرلا نب هللا دبع تنب ةيليخالا ىلا تلاقف هفيس نع ذخأف رحس ازرحم نا نومعزي ةيدالا |

 ليقع نب ةدابع نب رارولا سراف ةيواعم نب بمك نب دادش

 رظان ةرظل يأ يضوح زواقم هك: هود نيناد نم لك يراقل

 يرصاق فرطلاو رابخالارصقن لف ممع فرطلا رس منا نه ل

 رقاع ةريقع اهق اهرقامل # ةريقع نعااهواش لحا رار

 ديرت هيون رقاخأ قمت اج رقامل ةبوت ما ةريقسلاب اع ع اقوال قلطلا وهو اهنعرس اهوأش
 ةريقع ر ل هحوو اهر ةاول 4 4ع رك ةَرَقَع يأ حتما يعم رفاع ةريقع ىف رخآ هحوو ةيور نب ديزي |

 اه رقعب كالبلا اهف اهرقاعل

 ةريغم ىقرلا' اليخ 0-

 ا

 رئاوتملا اطقلا لثم اهقباوس

 ربا ليتق فوع يبب ليك * هبود.ربثيو فوع ينب ليتق
 ا عاطقا نع نرداصت 0006 موهفايسأ هدرا

 ها فودسلا نموت |نعليومو.. 5 ةعلعف لكى تاقناو دبا ١

 رفاوز ديدحلا كامشل نط حجاسو ةارسلا ءادرج لك ىلع

 رحاوسلا مكشلاب جاوشنهو * ارمض ةيبلغتل اودعت سباوع

 اما ةبوت هللا كي دعي الاف

3# 

 د

 دع

+« 

 صاضءاصوخو يطخريسأو * ةئيصح فغزنود اياثلا هتنأ
0 

+« 

 رساح لثم اعراد اياملا ءاقل *

 ا مكناف ءاوب ىلتفلا كت الف د

 5 ذأ كلم |اناو

 رداصريغهدرو 0 نوةلتس

 صاعنب فوعلا مللتقام تف #* مكناف ءاوب ىلتقلا نكت ناف

 رواحم راح نود ًالاع ردقل ني قرر الو قافرلا هاطخبال َّى

 ربانصلا ءاتقلا نسحم يف ةيوتلا ©  اهحنامرداللسا م وكلا دخاتالو
 رزآرملا لاقت“ فافشا هنعأ ةالببب يعل ارا
 ردحاولاص القلاو تافهر اايرذ# هرمصقف لس أهنم دم ل اذا

 رفاشملا طايسلا سي راهيلا مانس © هفيضو اناس يتم ةفيشا ل١

 رداخ نافحم ثنل ند انو د ه..> ةأَو ند ىحا ةيونو

 اب سيلناك نا يتفلاقوفو نإ ارحاف ناكناو امدلا قءعا

 رداصملا ايانث هنع اهعلطيف # اهلعي مث تاحاحلا لهن يتف
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 ينب ضرأ ن ه رحشلا اهل لاه ه.ضه فرط ىلا اولز: ىدح هءاحاو ة ةبوت عفدناو هباحصا يل
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 موج ىشعي اذا عدت # بوه عرو ا الو

 ريخلا مهغلب اماف ةبوت اولتق نيذلا ليقع نب صاع نب فوع ىنبا اوعمج ةبون طهر ةجافخ نا مث لاق

 ول , ىط تع.جفأومحر فوع ينب كلذ غاب اماف ةحافخ وني تقرتفا مث بعك نب ثرححلا ينيب أوقحل

 مهو اهولزتف ةريزجلاب اوقْل ليقعنب ماع نبفوع ونب كلذ كبر املف ليقع لئابق اها ةحافخ

 ةمصعص نب صماع غب نأ مث ليقع نب عا نت ور نب مصاعنب ةعسر نب راوس ناو طهر

 نا هللا كدشنت اولاقف نايف يأ ع نب ةيواعلةنيدملا لاو وهوم ؟ك1ط١نناوىم ىلا: مه ىمأ يف اوراص

 ترف لاق ماع وا امتدأفل زيالا ود ٠ 2 كا لفافم ىعلا لقحو ةيون لفيف اتعاخ قرفي
 ليقع نب ةعسر وذ تاما دح أ مبنم و 0 ةريزالاب اوقحلف ةبوت ةلتق صاع نب , فوعوذب

 نب ور# نب عرزم انثدحو ةديع وبا لاق # ةيداملا موناك؟ لّقعم نب ةدابعو ليقع نإ ةولعو

 ةجافذ نب سمك نب ةعسو نب ريمح نب ةيون لاق هريغو باطخلا وبا يعم ناكو ةدي.عوبا لاق ماه

 و نب تماع نإ نامل نب رو" نب 000 ا دا

 كما ذا مالكلا وهو روح ا غاب 0 ةوقلا يف ةبون ريظنو اريرش ناكو مالك ليقع نبا

 10 هوت يعرف ا || ءام نم ربدغ ىلع ليلسلاو ةبوت كلذ دعب يتتلاف هبحاص امهم دحاو لك

 لعام هدراؤو لم ا ا لليل لع ةميلات راغأ ةبوت نأ مث هلتقف

 ا ةيواعمو ملاس ن 0 ديزي رفن ةعبس مهو هوعداو اهدرطاف

 هءاأو ةيوتار 0 دازملا نواحي ليخلا نوحي أوفرصناف ء ؤه ريغ َر 0 ملو ةديبعو 3

 أ ةيوت صرف تلضف ةبر " ةئمد ضرأ يف بالك ىنب 8-2 | نم عجضملا يف | 20 و مهودحوف

 زرنا ةبوتىوس ر هن ةنالث مهو لبالا هءامسأق انو حصا تح عيجطضاو ماقأف لييللا نم ءاصوخلا

 ا همالقبوتوخأ ريمح نب هللا ديعوةحافح ىنب دحا ليقعنب ضباقو بالك نب و ردع يف :: دحأ

 جرخم هنا قحاهالشأف جاو ا مود سل هئم ةببإ رق مظيفداةعتار ٠ ءاص و ادس 0 حيصأ املف

 موقلا هارق بلطلا رظني اهقوف ةبوت ىت'راف عجضملا دبكب ةبضه ىلا اوهتناف هباحأب قطيتح ودعي

 وا رئاطل هنا 0 لاقف ةيضهلا ىلا تونا نيسح ءاضوملا تلابو سءشلا عولط دنع مهرب موا

 قح ا راغأف ةبوت معا تأب هماو انس موقلا ثدحا ا ةنش ورب ني دري 0 ناسنأ

 عج رف هنوفرعي ةبوت رئااذاو هتوغر نم ةيقب هيلعو سرفلا لوب اذاف ةيضهلا ىلا 5

 ليلا ديو نم  ةرجالات اكرب تناكو ترفن دق لبالاو الا هرعش رعشإ مل لا را بالك |

 ملاق ب بلطف موقلا تسال الهو هدإةّنم فيسلا ىلع عردلا بصق فيلا عضيال ناكو ةيوت بثاوق

 دير ىلا اعط هن يوهاف مدخا حمرلا ىلا راطف هلس 2 0 عردلا ت ع ردش مف فيرسلا |

 هيناجوب ضعف ديزي هقئتعاو ديزي ذأ دعا دخل الو هنلتقيل هللا دهاع ديزي 0 ةمور نبا

 ة ضباقاي ضبا نالجرلا هروتعا نيح ةيون بيهو ةبوت سأر قافف فيسلاب هللا دبع هربدتساو
 فيسلاب هللأ دمع لإ ةيواعم هل يوهأف ها نع رع لب هللادع بذو ينالكلا ضاق رذو هيلع ولي :
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 00 نب فوعنب 2 ؛ ملاس نب ةميور نب ديزي هل كاش ىلع سرف ىلع درصأ مالغ مدّقت

 أ كانو وهو ضن لاخلا عقو ةبوت عا اوعباتما من ملاس ن نب هللا دبع همع نب مالت مث ليقع

 ا 0 توغأ اك نا ةلوا املف هاف 5 0 رغب ثوص مث هفيسأ ىلع هعرد سلف

 ا دكر ل دحر هحعر ذخأف اهنيو هنيب موقلا لاحو تريدأف اههججو مطل كلذ يأر انفال

 | اومطقو هيتقف هنعطف ملاس نإ هللا درع مالفلا مع نب هبوت ىلع دشو اع هيذخف ذفناف هجن ةيور ْ

 هللا دمع ل اقف كح نع تررف هل اولاقو هومآل هم 3 ىلا كلذ دعب هللا دبع عجر املف هللا دع لحر

 نب فراعم نب ماه نب هللا د .ع نب عدز“ ًاذيأ ينئدحو مدس ع وبأ لاق * كلذ يف ريجلا ن :نأ

 0 ىنبل ءافلح ديرشلا ونب مهل لاقي نزاوه نب ركب نب مثجح ىنب نم راد لهأ ناك لاق ىلعالا ||
 ةفياخلا يعدد ءام ىلع لاتق هموق طدر ةعبر نبا سما نيدو مم ناكف مالسالا يف ةحافخ نبا

 10 3 مم ةيون لق مول جامع جعأ وهو كلذ ريم | نب ؛ هللا دنع دهشو لاق ماه نب دك امماعو

 ليقع ود تلاقف ءانغ

 لضانقوفاريعب وابا # وههاقلي ةبوتا ول ظ

 مهلا رذتمي ريما نب هللا دبع لاقف

 مجرقلا نيددلا اذ داتعي 5 *« موسمها ةيزاغب 0

 فر هل نما را يريغ ديرب سيلا نأك
 مورصلا باحما امو ينينؤت # مولت قف قاذاع موه 0

 مهلا ليالاو مونلا ىئاوغ * ىلجي كاسر

 مولي ن* ءيصعأ تئئاماذا #* اعدق نأ هلل م 1

 مو.ولا هلم مال عع مب # ام اذا يردن. ال ءرملا نآو

 مقعةيلعذ نعرلا كرك *فر> تاءحاخلا ىلع ىدعت دقو

 موشغةمحقم تارآطاىلع * ثولتاذو رافقلاةلخادم

 مجرصلا هلقعم ذالاتاذب * باحقوف ال

 مشي ايصتنم لبللا ت تاني ترا حرب هأيط

 مزه ةيهاو نزملا حولد * هيلع تطيه ذا كاذ ايم

 ميس هان اهقعيو * اعرتمتف لامثلا اهل 1

 ممالا س الاىلا ىنصي اك * هياعىرج بابرلا اذا ث

 مويغ ةيحان لك نم اننغن # هاياح عشقا لاقام اذا

 مياس دلل 0 هروسإ # أرقو اترأ هلل رعشأف

 موسآ م حالسلا 0 #4 نسر ير

 هوننالجرعالاتق بفكو .«: ليقع ود لاتقلا شلتوت
 مؤس الو كا لتاقل * ايح ناكو ليتقلا تك ولو

 ١ يناغالا ءارو فأل
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 رد نإ ايبود ندنلا هع لاقف اتماغاف ”ىثب كل صخعش ناذ رظنا .لاقف ةَنْضْبلا: سار ىلع ةكيبر
 مهنعاسيف مهانكردا موي فروع ىب تنأ نوبل هيشأ اموات 9 اراه هللا وف هللأ ُك رف ا رئاخ كنا ةبوناي

 وح د لاق ل رظنم ة هكر تاعج دقق 0 لاق داحغ كلب ناك نا جاف 2 مف مهاب 3 يتلا

 تو + اه هل اولاقف ينغ 000 ني اودحم مل نيح 007

 هقلوارأ دجأ+ ينافينوبرضت ال موقاي لاَقف هونرضو ترك [وإ او هللاو ال لاق ىلا لي را

 هإ كاش م ٠ الحر أودعف وهام يردأ امو ةبضملا ما ا دك و5 عرعر

 لع اًؤاح ىح هباككال هبوثب يل 8 ر !ءافموقلا ىلع فرشأف ةبضالا يفام رظنل ةمور نب درا

 ردقال هئءاغف هسرف ىلإ ذ ةيون ماقف ا.هاخ للا يو عز مو ةبو ىذع ف - :موقلا ىلع مبلوأ

 دقو ش وهدم وهو ةبوت ةعرمص# 4غ *ةعاق لحرلا هيشغو اهشي ل هل تفقو الو اهءحاي نأ م

 كيري لدحو امم عطقف هك هاّقناق ة همور 0 ديزل هدد يف يوهأم هع رمل اق فذ سلا ىلع عردلا س 3

 هولل_:ةف هون رضف 506 ند ةيوب "مولا ىتنغو هحافح ينب ند ةأرما ةيفصو ةيفص محو هدشاني

 نب هللا ديعىلع اوول ةيون نم اوغ رف املف لاق رسكنا يت َ> ممجرلاب ممعطي رجا نب هلا دق مهةلعو

 كوشي لمبسو هتك رع اد : م هقيس رشا صرألاب ع عقو املف عود هلدر اونرمضف رافعا

 كيعل قل ينح امزمم ضاق لو ل او ةياسإ اع موقلار شل مو اوءاه

 مث هاخأ مو هنقدف ةبوت ينأ تت زيزعلا دبع كا نو لاق را ل دال ةرارز نب ا

 و دو فوع ود لزاو تاحأ را تامحو نيمدلا نيب 00 ميسا ني ناورد ىلا موقلا عقارب

 نإ ةيواعم نهز 0 ا هب وت ناك دقو ) هدم حاوي: لاق ( ماش اأو ةربزيلاب اوقْطو ا

 ثا راغ ليقع يفب لاعب و ممل تناكو تك نا ثار ىف و ةرههو هو ةعاضو ىلع نامكس ىف 1

 مو هريس ىلع ةزاقملا صضعل ٍِق هنود مث اياورلا يف هعم ءاملا ل مولع ةراغ || دأر 5 هيون ناكف

 اوردقب رف مهزبعأ ةزافلا لخداذاف موقلا 0 او او ه هياع ردقام بوصتق أمه

 د.ع هوخاو وه اف لتق ىتا يلوالا ة 1 راع تان ا د 1 لال دع ىف ع هلع

 ١ اذن ةيو:تفرصن اف اورذح دق موقلا دح وف ليقع ينأ نب ضباق هل لاقي لدحرو ريا نب هللأ

 الحر لتقو ةبوت هلتقف هموق نع ايحتنم ليقع نب رماع نب فوع ىنب نه لحرب رق ايش بصي

 نايفس نإ ء عر لإ ةرارز نبا زيزءلا دع كيري 6-00 د > مث امهلبا در طاو هطهر ند 4وم ناك

 نإ فوعيفب يلا رص ةعز ُ هل لاذ كوحلا نات يناتيووتا مع نبا جرخو بالك نب فوع نا

 رع دقو ةحافخ ينب ضرأيف هول ا 0 بلطيف اون 5 ريلا مهريذاف لي ةعنب ليفطنب رهاع

 ءاصوخلا هسرف نع ىل>وهعرد هنع قلاو هبدربب ل تال 0 ناكدقو لزتف هش يف

 ممل را العا ناضل ماعن فوع ون تلقاف مانو هل ةكير اضراق لهءحو هم 5 رش ددرت»

 صخعش تيأر لاق تنأ رام ةبونت لاقف ه مناف ةبوت ىلا" لنفاف ممم الحر رصباف ضياق راغف ص

 كلل ىلع موقلا لقأف لاق مانف هانيع هن ءاخق 0 ل شب دظوأ هل ثرتككت و مانق دحاو لدحر

 ند كول فاك و“ ةبونا نبأ موقلا لاف كيس ٍِش ىلع راط مها و هوشع ف - ضاق مم رعشلا م د لاخلا



 ( ةا)

 ققح لحرلا زاحف هللا دنع قاس سمها لحاو ةبول ى 1 ,عسرف أو رقعف ليقع ينب ف جحذم | ظ

 0 اوأر أملف هعم نمو ةبوت مهيشعو ل لاق ةقرفتم تناكو معاكر 2 مهردماف هءاحا ىلا |

 وو 34 راف ةبون مهلا 5 موق ردو موحالس عاودتلا ًاومهرو#ىفتار لا اواحويفسلا

 2 0 0 تيارفاف 0 قا لاق هللاد. ءءوخأ هل سرت ناكوذب تن امثدحأ ع اي

 و 0 هيدب ةماح ىلعةب وتمام 0 لاقيه راق ىم سعهنم ردع هل قفأو أنا يسع نرلا قرات

 ارو نا مث مث رطل ةعبسس مهو يعرض مح وكر يتح مالت مهف اوعضوف هبادكاو ةبوث' مهشغف موقلا

 ين مهلا اذه اوعزسنا لاق

 هللا مهدعنأ | لاق ن وع الو نوعا نيذلا موقلا الو تف ةيون لاق اهطع انتمدقف اتيوار

 ع نسا مط عضاف ةيوارلا ءيب 0 نكلو مكتريشعالا لامو لعاش انأ ام ةيون لاق |

 ىهان وان 3 اذحا دقق اس منا ةيون ناوصأ اقف هعرل هانعضوامة يوت لاق

 ةيوارلا هنأ ىتحةبو " ماقأف قءعل مم مهموق نذوا يَ ماكل ريطلاو عايسلا نه مولع لْخا

 ىلع بالا مول ليخ 3 ام مهقاسأ َْق ل حو ءاكذلا مع لسءو املا ند مهاقسف ليللا لقا

 انك رث دق انا لاقف ىليقعلا ىدع يلا نب رعوع نب ةيراس ليلا نم قرط يت- يبغم مث رجشلا
 ءونقداف أتيم ناك نمو هؤوادف ابح ناك نق مهوكرداف رظ نو رق 20 1 و م اطال 0

 هريغ تعملو ناعمس ىبا نب روث تام دقو مهل تحاف مندل اخ هضو هموت قيحلف فرصنا مث

 | مهوةبوت نم ةرغب ربخاو رشلاو يغبلا نمثك ايمو كلوتملا ووزن ني للملا نكد 0 ا رفا

 ىكحروةبوت ىقرتفدق رط تح اسراف نيثال# 2 تار 5 ينب ةنق اهل لاقي فرمثللا نانق ن نم ةنّقب '

 | مكنا اولاقف 000000 نءاذه ليلا ىف وهو مهادانف توي اا [وطاخأف للا ف هوذا ا

 0 هلاسأ فا ود هلام نم ا نكلو ل1 1ىفوهو هوعيطتست نا

 | لاقدير نيا ةبوتاب لاق ةسفن ع نط ةحافذ>ن ةيواعم نب نزح نب باق ىلعرف )09 نا من

 ١م عا مع علقأ ال لاق الهش كولتاق مو ِهقلا ناق لعش ال لاق ليةعنب فوع ىف نم ناييدلا ديرأ

 كوفر مر ا نطب برص

 ظانشل ال الخ ند م6 وحش ن طاعم مه لبق اذاوحني

 هءااودنق لظت نأق 0 4 هالعأو د و اك كَ ءاطةدشارلا ر >> هل لاش ناحل يهنأ ىف َ-

 | لاقيمبا ءامةداراول 2ع لإ فوع ل أ نيمسلان ة 6 ري مش لبا هم لع تا رم ةرداه لا ناكاذا ى

 دا و نا هريخأق كالا وع ه رّقدلا غدص تببا اذا هل لاقوا معارقب رط يل>و اهداف 0

 0 هم ع لاقو ف وع ينب ىف ىدان هريخاف هالوم ىلع ديعلا درو احلف لاق ةبوت فرصا ل

 ار يب نم 2 يغب نه دأ سحأ تضونو هوعبتأ من اسراف نيثال# نه و مهيب اودقاعتف

 هع اذ هبأرت نم تذخاف هرئااهوراف اهباو>ر دف هرئا يتورا ت تااقف مهل ا تناكو فوع ىنب

 إ ' كفش دقوالا ها هارب لهو 5 1 يرئام 00 موقف هويلطف م كياع هنأ هويلطأ تالاَقف

 ىنب ص تا ع 0 اذا ع 2 هياحكأ سدي>و ةيرادب لعءح فالك زا دعضملاب ناكاذا ج> هنو >و لاق

 رقاد ع 0 ضاق هل لاشي هل ة 4همع نإ لعهد عجضملا 0 م دانه اهل لات ة ه4.صط م تعش ناك
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 (ةةز

 يمءصالاهدشن 1 -ىادح لاقر اسالاب بوعي نب دمحم يندح لاق رامح نب هللا دنع نب نأ ايي (

 اعروزأ را اند ىل ىري# اهينوز ناك نأ نديلا ءاقح لع

 001 ئملشا يلو قيفناكلهف# ىماسا اي: تلق ترزاماذا ناو

 نا نحلا نب دمتم ةبون لتقف ثلا ( 1 ( 0 لعفو مولظ. 1 يم.صالا لاق

 هللا دبع انثدح. لاق فاقلا ىلع نب نسحلاو ةديع 0 نع يناتسحتسلا متاح ينأن ء ةزاحا دبرد

 0 نا 6 هديت يأ 0-0 ةريغملا ن ١ ىلع نب دمح انندح لاف كَدَح ل

 ا راسل ناو عاش نإ دع نع ىر 2 دع هاا كف نحال ناماس

 ا ب رح نب ىلا ةبوت لتق» جاه ىذلا ناك ةديبع وبأ لاق هل ظفالاو متأ ةديبع
 0000 ار د نك هادو ١ ماعور ةلر نب نك ني ليقع نب ورم نب ةجافح

 نب ماه دنع نومصتخي مهو فوع ينبو ةحافح ىنب دهش ةبون نأ م ء ءاخل ليقع نب فوع نبا

 ةفالخ يف ةئيدملا ىلع ًاريمأ ذئموي مكلا نب ناوى ناكو -لاق روما ضعب ىف ىليقملا فر 5

 ن بك نب ناعمس 0 نب روت بوق لاق سماع ينب تاقدص ىلعهلءءّتساف نايس نأ نب ةيواعم

 م ارش دعببل لاو عردلا ةبوت ل رعرللا نيا ىلع ليقع نب فوع نب سعاو

 هللاقف ةبوتاي كقحم ذخلاقفةبونت يدي نيب دعقاف ناعمس ينأ نب روثب ماهصماف ةبوت هجو ةضييلا
 ضاعن, نوح تن. ةناوص ماهماو كريغ دنع ىلعيرتحل ناك امو كرما نعءالا اذه ناكام ةبوث

 "0 2|فل و نأو ريثك رع اوتكش .ةنع صق ملو فرص افكلذل ةبوتهءماف للرقعنب فوع نإا

 عضومب مهل ءامنوديرب ءابوقدل لاقي هموق هايم نه ءام ىلا هطهر نم رفن ىفجرخ ناعمس ينأ نإ
 5 ىَح ثخحيو هنع 0 0 هباحصأ ن 0 2 ةيون هعرأف ةالف امهسبو 0 كتب ريرح هل لات

 رد ًاكدص نآكو يدع ىنأ ن 0 0

 27 نجح اوحرخ نأ اوداراتب ةعاوح ر2 قع ةليلا ةيزاس دنع مهرظنال هللاو ةبوت لاقف

 أوشعت املف لاق مكيلط نع مانيال هناف ةلبالا مكيلع ةبوت نماال يناف ةليالا اوعردا ةيراس مط لاقف

 لاقو ةبوت ع 1 الا بهذ املف ةيوت انحاص لفغف نال دعقاو ةالفلا يف ىلالا اوعردا

 اذاف مهرانآ صتقاف دالبلا هذهب اوحبصت + منأ م 01 ناو امم اما عالخ ىلا ت ررتغا دقل
 ىف ءاملا نم ها رقوأف لما 000 لع اا يام ىلا تحف !وحرت دك 0 و

 500 2و قود انشا نأ كل ال1 ىلإ ناكردت نا لع وحك نآف ىرتا اجا مث هينداز»

 له هباححآل لاقف طئافلا يف حيفأ هل لاقي ًاملع زواح راهنلا فصتنا اذا يتح اعّرْتسم موقلا رثأ يف
 هوزواحي موقلا 06 كلذ ناف كلانه ناكم ره نورقو رش نورق بنج ىلا تارهس نور

 كلذ يوت لاق هديل هدوه هناك هل ارش دود الحر يري لئاق لاقق اورظنف لظ: هءارو:نستلق
 هللا دبع اقف لاقانب نورذني الف موقلا نود هجاتخم هل نفىمر ن٠ يمرأ نم كلذو ةيرتبملا نبا

 قيرط لفت لمفاف هباححأ نيبو هنبب لوحم نأتنطتسا ناؤ؟كنبرضنال رذحاف:لاق هلانآ ةبوت وأ
 نم سان ةيرتمخلا بو لاق ةيرتيحلا نبا هامرف هياع لم هنم اند مث ضرالا نم ضءغ ىف هسرف

 202 ل ل ب و ل ا ا ل ا م ول ل و ا ف ا ل واو



 هل تاقف ىمالا ضعبل اهف عضخدق هنا تننط و ةليل ىل لاق هنا الا | يمال
 لييس تديحام املأ س ملف د 5 حبنأل هل اناق ةحاح ىذو

 ليا>و غراف يرخال كنأَف # هرقل ل يغبايال بحاص انل

 تلاق كلذ دعب هنم ناك اش جاحملا اط لاق توملا اننيب قرف تح اهدعب ةبير هنم تعمسام هللاو الف

 تييلا اذهب فدعا مث اف تلعن لقع نب ةداعىن مرضا سا ادالاف ارضا ل ا

 طاب ىلا ئرييالزهدلا نين # 0 نتسأ له اهنع هلا اع

 تااقف ىنعملا تف سمع كلذ لل>رلا لم املف

 6 اهاال يا انلع ب 2 0 0 يبر اع هنعو

 5 1 ءانغلا نم ريما اذه يقام ةيسن 0 ع

 * اهروزتال اهراد ىليلب كتأت ةبوث © ةديصق يف عمجأ وهو

 ظ تس وص
 اهريطم يداوفلا رفلا نم كاقس * يمترت نييداولا نطب ةماخح
 (؟)اهريرنادءاريضخيفتلزالو * * ًامعان كيشر لاولد نبأ

 اهريصت يناري وأ ليل ران .ىزأ * يلعل عافبلا روقلا قر

 اهروفب ةادغلا اهنم ينبار دقف * تعقرب: ىليل تئحام اذا تنكو

 ' اهروزأ :يتأ ريغ انذ ىل يري © اهلمب نك نآ ندا ءاند لك

 : ] ,” اهريضبام ىملسأحل وقف ناك امو *# ىعلبأاب تلق ابنرز اهاذإ

 نإ

 د
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 اهريسصاو افكت د ردا 0 .يرش ال تشك نأ 0
 اهروك -رضام“ ريغ راكم ةايم # انك يرايلل رح سا

 اهروم نئساا الك اهادر فوم * ةفو لك فلا اهب ' تعطق

 اهريدغ اهنع فح ءام صيماعد *# :مهنأك اهيف موقلا ءافعض:يرت
 ثلاثلا يف ىنسغو ورمع نع رصنبلاب ليقث يناث ءاروعلا يبأ نب حييلف لالا تايبالا ةعبرالا ىف ينغ

 نب دمحل هلا اهريسغ رك ذو مجنملا ىحي نب ىلعو يعاشبلا ن ء ىلعسولاب المر حرس نب عباارلاو

 ءامد ىلع يف زرحم نبأ ينغو نثيح نع رصنبلاب لوأ ال: يلذولا اهيف ىنغو عازب ورم نب قحسا
 ُّق ححسم نبأ نعو ور نع فسلم رايق هدعل ىذلاو ندبلا

 1 تاسبآلا ءارز رف ىلا عنا رذ نحل هدم امو ترك :نأ ين ديغو *
 نع قدوم قحسا نع ةيش نب رمح نع يعيش علا" ليممسأ 0 ىنغل نأ

 1 ولاب وأ: لقت نحتللا-نا ياغرلا 1 ذو جحسم نإ ءاخا ل4 ىلكلا

 أم ريضت ضعغ ىورو(9) اطانسال ةجاحائياع م زمف *هلاح نسحأو ير امع هنعو*ىورو )١(

 10 و ب 777 7 7 312 7



(56) 
 سا 517272757773+: فق ا 2 5 سن وت حور و تع ودمج صم »دبع وك

 ا هز كوس رز رز كلذل ترتس اهل ودصر دق هنأ رعو تدلاوأ ال :نطف ةرئاس اهار
 هلوق كلذو

 ىلا كثَو بعل 0 اهم وقوات ا 0 0 ربغ ينادحو ةديع 2 لاق

 0 اهءاحو كاذب د تحاعو | رهان نا همد ردا نالكلخلا لا هنم اوملظت ف مف هموق

 !تنكو ىليل ت تااق املتقيل كلذ رع نيلو أهمل قيل هئيححع ةماعلا مل نعل ا ارويغ ناكو

 ا” د راك طرا 5 لِقأ اماف 0 هندص رو عض وكب هودص فهم يف مح يذلا هجاولا

 نيبلا ( ينرحأ) ميتا يضمو هتلحار بكر ف ءركنأ كلذ ىأر املف ىسار نع عقربلا ت .ةلأو

 دايز وبا ينثدح لاق ركب نإ ةيواعم نب دجحأ ينثدح كاف دعم ينأ ن 00 لاق ىلع نبا

 لييمراو شحوا يح هل الاب يفند ةمدحصلا يغب ْن 4 ” بالك ينب نك لدحر جرح لاق ينالعلا

 أنا دصو داما رصناف فييضلا لس ثدح 5 0 00 أف دأرب تدب ا امو 0 ل َ

 اهيف عمسو ةحنار لبإ ة هرج رجح عش ىلا ن ل اع دع ناك اع ءلف دحأ هملك لف ءايلاب نورودب

 0 0-7 8 لوشو ٍءأَر ا حان لجرلا عجسف 9 6 دعا ىلع ايناناف أب ءاح يت 2 لدحر ثتوص

 0 الأ وهام ا اط لاو هك 1 و 0 | تياغ نيحانب خان ككاو تااق 0 0 34-3 داوسلا

 2 يح كي رمض كرا هللا و لوَش 1 لحرلا لاق 5 يو أهم رم ضمو كناللخ

 ليقا 9 هيوأ ره يمحسلا ذدخاو لد راب ريعبلا بحاصأب تااق أهريص ليع الف كثيخر ادو كفيض

 كلام هللا ديعاي تلاقف ةارملا هتك روأ مْ اميرا وأ تانريض ثالث هيرمغف امريغي وهو اهانأ يح نزح

 وهو لجر || ليي 0 نط دقو اهلك هتايل جداو هتاحار ىلع 0 فريعلاف كاش ع حععاناو

 ءايشأ نعاطأسف ةدلوم هى أمم ع يارو سانلا ن 00 4 حا ُق حبصأ يت يد كمل ىلا نم م.يرديال

 ينلأستا داو كيل اك اذكب عشب مهتدجو سانا نعينيربخا لاقف رك ذلا اهب غاب يتح

 ةييخالا يبل ءايذ كاذ 000 هب نأ 00 2 هلل كاذ 9 ل ' هب 00 يذ نع

 4 7 مو 0 ىلا 000 تروي اع 0 لاق اهم 7 5 00 مفعل 0 ا رقيأ م

 ند رد مو لييعرلا هب رسه5 اهجوز اميرمؤف اه . : لزب لحر نع سابلا و صال اهمتكو

 لاقو هييش ىلع هيف لد نعش ىنغل ةسفن ىل اع رفأو أ نمل مسأب 2 املف وه

 يب و رعأ َ نا يمدحملا نأ # ليقع ىفإ تذأ ليلاب الأ

 يفي ع تعفر تاكشأ د !اعدردش ةوعد يف“ عد

 يفوذج |ذف تننح دق كتناو * اهنه كيرربا ةريغ كنت ناف

 لجحر نع ورمع نب بوبأ يي دج لاق ىلالطا م منح نب دشر اننيح لاق ىلع نب نسا( 000 (

 سمأو دل عأ لحوضاو بهذ دق كبايش نا ةليخالا ىليا كلوش جاجحلا تيعمس لاق ءاقرو هل لاه

 0 هللاو ال ِتااَقف طق كلذ ىف كبطاخ وأ طق ةمر 2 7 تناك له ف :ةةدصالا كيلع 2 ةبونا



0 

 يداه كهجوب انالطا ىفك # انماما تناو اندا نحن اذا
 ايماما ين وكت ناىرسح نكناو# عرذا ةفح سعلا ديزي سيلا

 سأب هب ناك ولف ءابا كتدشناو هيوراو سنجلا اذه ظفحا ينتيار دق كنا اهايا هداشناب داراو لاق

 ل

 - مس وف
 ضاع نيا فوغ لا ماتقام يف *# مكناف ءاوب ىلتقلا نكت ناف

 رداخ ناف ثيل نم عجشأو * ةييح ةاتف نم ىبحا ناك يتأ

 || لتقي نأ ءفكي هل وهام يا ءاور .نالفل نالفام لاقي وفاكتلا ءانلاب ءاوبلا ليوطلا نم ةضورع

 : هلبغوهئمكم قمت رداخو روهشم عضو“ ناف>و ءادن ف وع 1 ةلص ملتقام يف ىف هلوق يق امو هب

 || مهاربا نب قحسال ءانغلاو ريا نب ةبوت يئثرت ةيايخالا ىليال رعشلا * ردقلا نمو اع ول
 ْ | يفو شيح نع ىطسولاب لل. ة* فيف> مهارب ال هيفو رصتيلا ىرحم يف رثولا قالطاب لمر يلدوملا

 || ريا ءاضّنا دنع رعشلا نم هيف تلاقو ىلي يف ةبوت هلاقام رئاس عم رك ذب ناغا ةدع ةديصقاا هذه

 ىلاعت هللا ءاش نا هلتقم يف

 م7 هلة وه ري>و أبعم ريا كه ةيون ريخو ام بي 0 /

 | ليخالا وهو ةيواعم ث سك. ن دادت ن.ةلاسرلا نا ليقو لاخرلا ني سا 7 ١ ١
 |١ ءاسنلا نم ىهو ةعصعص نب صاع نب ةسر نب بمك نب ليقع نب ةدابع نبا راد_لا سراف وهو

 | مد نا رملا نانو وهو اهاوهي ريما نب ةبوت ناكو مالسالا ءارعش نم رعشلا يف تامدقتملا
 | يره سار رادع نإ دم> أمهرابخأ 00 0 ) ليقع نور عن عاج نهض

 || ديعانتدج لاق قارولادعس ينأ نب ورمع نب هللا دبع انئدح الاق يبارما رصن نب بييح نب دمو
 ناك لاق: ىرماعلا فرخ ل رد لا د 0 : يأ نتدح لاق را دار

 | تاددع تنير قدفي د51 ثا ةيلاو تنب ةرماع يو ةيدسالا يبدا ظن هنا

 اءاغ علدالا ينب يفا «حوزو اهايإ هحوزب 5 ىنأف اهب لااا ءشلا امف لوقو ةلاحرلا نبا

 أ مج رفناكام سعأل كلذ نأ ملف ةشاشب هيلا اهله رب و ةرئاس ع اذاف اه رايزا «ىحب نك ©
 1 كلذ ىف ةبون لاق ممافف هوعبتف اعانأ هنأ علدالا ين غلب و ىخغهو ايكو هتلعار ىلإ

 اهريجرتالاو هاو تمحو اهرور د هرادا 2 ١

 اف لوغي ةليوط يو
 ار ةادغلا اهنم ينبار دقف. # تعقربت ىليا تئجام اذا

 نتا نا ةيوت ناك لاق ةيدش' نب ربع انتو لاق و ثلا دع نان( قرح

 | اونكف مهانأ نا همد مهحابأف ناطلسلا ىلا ه 0 هسمأ رهش املف عقرب يف هيلا تجرخ ةيليخالا
 اماف هقيرط يف تلج قد ةرفاس تجرخ هب تملع املف هيف اهاقلتي ناك يذلا عضوملا يف هل
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 يصمم

 ايل را ل لفل رمل عدم لواطأ نانفلا تردت قم
 اعز هيل موحيس * هلت يح لابرتسلاو 00

 هس 00 اح وعل الا د ةبايل صن 6 اح وع ىل-يأ

 0 كح : بينما داش د ادغ ا مويلا 2 خا 0

 اد مه ف ةنمدلاو 50 طا نع ىطسولاب وأ اابمت؟ مهارإ تاسالا 0 قى 0 ن دم 5 هكا

 ةرتو ةلحا لع ردح يف 0 0-1 ه ربع يف هو اود وس امو سانلا ران! عضوملا

 ا هيلا 0 *أ اًمرَع كمالكي خا امو اح أيع 6 جاع اثيلتو اسدحا احوعو ة هئهدو ةكيسحو بضو

 ا

 اا قالت هلوقو ةدودمت ءاجوحو رطوو ةسالوةيوبلو ةءاما اذك يني لاقي ةحاخلا ةنانللاو 0

 راقت ا 0 , طن هت رظن لاش يغار اظن ىنارظنتو انقر فذ مكنع تر ا 0
 ا
 هريسصعو صرف 5م توا قلاع ىلا رظاف لحم هللا لاف در 1 0 0

 ع

 ! نه لحر رواح يع.صالا لاق ى.موطلا لاقو شاع اهءلا ةدّش ند و ديبالا يذلا أ تاع :طاو

 لبس ل وردع ا+ ا ام مهثر ظاو سانلا ل : مهل تى ةعمو نعام نإ 90 ص ا سماع يف ْ

 !1 يم وق تبا اذا 0 هَّبمأ هيصغ سانلا لوقينا 0 هذ الاف 3 أراح د 5 ا[ اهون !لاقف

 ظ
 ١ أمضي نأ الآ ادبا اهحوزمال نا دقتعاو هه 2 كاد نم وؤرءءع دح وفق اهب [ك2ورأ لا ا 0

 16 لاق 2 .ل | ريع لاق كو _ رس 00 ا دنع ا. دح لاق هيو رهد ناا : او لاق ىلع 0

 54 رفظو هياع ةثيع تعقو 8 ا اهسا 51 ّىق راسف ا< هو وزغا ور“ م اهونا لخرا 00007 4يا م '

 اردو ا دقو مهمامأ 4 هنر الا كا اضاؤ قاع ماو دهعلا ن أه نك اك هر 00 : « .ايحتسا 1

 نمد و هتعاحش عم ورم“ اك م اعدت ادم عجر 01 املا رظن جدو ات

 كلذ ىف لاقف ريذلا 59

 هةةسوص
 ايداه كاهحوبت اناناطل قك ا تناو انطدا ن ذأ

 ايمامأ يف ك1 | يسع ن ناو

 انلابللا* كونا يفه هيام * يار دقدهءلاو هللاءاة:االولو

 ايداع سفن اذا هيرحاو * ةليك ا عابسلا ريخ وب نحو

 اقاورلا تى رجال لاح رلا م اظع د هنأ : قل درو 0 وذ

 اعاودلا 21 اوعداماذا »# مما فدتخ عدا | سرق عادل يتم

 ايداوبلا ع ءاع اودع اذا داو # هلثم سانلا رض رضاح ان

 نسحلا 52 :ريخأ ) ميدقن 3 هشو تاشالا ن ىناثلاو ل والاف ليقت ى 1 ىلدوملا قحسال ءانغلا

 وه لاق رعشلا يف لوقت ناريس ن ا تاق لاق مهر ىبأ نب ديوس نع ل>ر نع يسلع لب ند

 ظ
| 
 ا

 عرذا ة هم سعلا كالي نمفلا

 1 3 لثم 13 ثالعل لاق ل 3 و اه ت 2 1 1 د 1 ا 1 31:11 دقلة 4دعم قو نسح 2 مالك
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 مغر نم مغر قعاموي دعوت © هتامح تناك ءاملا اندرو اه.اذا
 مطد ناوطاى رمعل ارارع # دوب نمو ناوطاب اًراع تدار أ

 هنبأ نيب حلصي نا ساش نب ورهع دوهحت ينادشلا ل و يف اىعالا نبا لاق تاببالا ىفإ 8

 هسفن مالو مدن مث اهقلط كلذ يار اعلق انين ديزي ريشلا لمحو كلذ هلك ل رف ناسح 1 5

 كاذ يف لاقث

 رسما ام نينس امل ريد ىلع * رعشقاةناسحما ىرك ذ ركذت

 را تزاوعلا ءاموع>رما « اهشانارش رمال و دكت
 رحشلاو هزلا ا: ناعقوناعرت © اعود لاح دقو اهوا

 « تكي ام وبلا تانك كت
 « ةملا ياوه عزت ملو اظافح

 هديا ىاوه ةمالا عزت لاق هناك اهلعفي ةعوف رم يو مالا ن ه ةليءفلا ةعالا يبارعالا نبل لأق

 رنا هداه مل وو اعر اط

 ردقلا هدا ع ره وءاش كالذك

 اضيأ ِ مو لاق : هوه ا هف رمل

 تلف اين ةريغ )اذا 3 ناسح ها اعل 1

 5 ا ءاملانما رفصتعر ةاذا نإ منح 4 9 ص ىلا ثءحر

 مهاربا لوشتاو مالاس لإ دو نب قحسأ ن 2 هلم مشا رم انمدح لاق ساوب نإ ليعسأ (ينرخأ)

 ثعل كتعشالا ن دع ن نمح لا كل.ع جاجحلا لت اخ ماللس نا لاق لاق ة ةيدتق 0 32 2 نبا

 كلملا دع لعدد جاحملا بأي درو هب درو 2 ا ىدسألا ساش نا ور# نب راع 2 هسا

 5 لاو هدأوس م هتحاسفو هناس ند بدول

 ريمي اراررع فرءتا لاق كو تك مت هل لاقف كالا دع ظاف اكتت هلوق نه رارع كد

 قفاو ظح لاق مش كللملا دنع كلحضق وه هللاو نأ لاق ال لاق رعشلا اذه هيف ليو يذلا نينم *وملا

 نباوهو يدعدل لاش ناَدع كوام نم م كلل 0 ىع .ولعلا لاقو ) ه.دع رم دو راج ندعو 13

 مس روتأ ر هلا نادودنب ةماعل نب كيورسش وص هنقاف 2 يب ىلع يناسغلا روش تان ثراعا 9

 رادح ايا ريك و ور“ 4/3 يف كرش َ كين كه ىلع وس ب 0 الو اولتتفاف ر 0 نةممر

 اهل لاش ىتلا يخو مغ 6 سارف 5 ىتب قىدع كَ 1 اط لاَ هل هيناتا نك أما ا ةعسر ا

 يدع تنب حاف تلاتف راما ةدقم

 راما ةهديقم ينب حامر * يدعلعتيثخام كرعل

 راح كايا و نال حامر # يدعىلع تدشخ ىتكلو

 هلاخ رمش يبا نب ثرحلا يتعأ

 راحالا عالط مهلا دعب # رادح يفبأ ليقام لو

 كالذوىف ساش نإ 10 لاَقؤ يراحصلا باودح قىور.و

 0 2 طل دلال 1 وحج ١ م محب حم ع هوم هدب يصب دع يب ) لو دا جا يطيب جد يجن بوو ولج اج بكج دب هاج يعطوا ب بوس تي دس ومو وم وبس سو دوس

 (© رضاع ب يناعألا 25 )



6 
 3002 ار 1 1 22 2 222422525225222 25225222 222222225522222 يب بيبا

 ناسالا ديدش ىأ ةمكشلا ديدشن الف كاتو ىلهثلا ناكع ملاع ب كوكا أ نع ليصفلا جاخمال

 قا 0 بسقاإ ء لاق متاكش | 20 5 6 هنمو ناس || ا

 لحر لاش ل وطلا م 3 دا نم وهو ا ضرالاو ا 0 ضربا حضاولاو

 مطداو ل تو مي لد كي أما ممم لحرو م< ةأصاو مم

 يل علو لاذ 0 ءطقلا ضو ةعرمص عَ م. مرصلاو ةدراملا ةديدقلا عرلا فير او هداوس نع

 أمق نكستف ان :اسعأو | هل |ّض ىلا لبالا ءاعرلا درط تيه اذا عرلا هذه نا

 1-3 هريغو را اده ف هراخلاو سا نس ور<# برسل قهجو

 لادود نب هلق نب دعس نب تاركا نب كلام ناةنؤذ نب ةللعت نب دنع نب ناش نإ ورم وه

 01 كورال رار ٠ اح ,أ ءارمايق هلود رمثلا اذهو ةعرج نب دشن

 نبا لاق لاق لودالا نسملا نب دع اندح لاق نيفحالا ناءاس نب ىلع ( 0 () داود

 53 0 تان ةح اب و ناسح م اال لاق و هطهر نم ساغ نا ورءع ها تناك ىلا رعالا

 'انلف اهمتشيو هعتشتو ارآررع ىئذؤتو هريعت تناكو ءادوسدل ةم ادراع هل لاقي نبا هل ناكو دعس

 اف لاق ردع عا
 كراس نسل لا فاد « يلكت هه يردلا هبا راف
 مدعلايفو ءارئلايفيؤت قاالخ * ىتاال ىأ' ىدعسلا هنا رخل

 مرصن !يبئابح يدحا نم لما اذا يجيرا لبق نك 1 ملو اهب تفقو
 مصعلاب ددوللا ىافأو ها * ىلق# يطلاب رزا قاف

 مدا ملظلا وذ ليلا ماذا ي ريباو * ايعضو انعا يطعالا ياو

 ؟الايفولوودلا ىف حلم رانم « هناك رايدلا, يف ىحتا حلتلا اذا

 مرمدلادرطت فج رح مهتحوراذا * ىذلاو مدق ناكام ىلع اراد
 مقد الوح رح ريغنمهلاصواو * هباس رح ينامدت كرتاو 2#

 مذر اهقووار ءاهسص ةقتعم * ةير دعب ةير نم اهنكلو

 مءشلا اهب بيطي نالزغ عاذم © ان 8 ماا ف نم تايناغلا نم
 مهصلا ع نم تالذاعلا ب يجا الذإو # عاشانأ ذإو ىلو> يتوخا ذإو

 مسخ ند ماا َقَح تلاحم ىناو تو ينأ اك 0

 مزأ دل عاجشلا هيبانل افاسم ة* يريواو عاجسشلا قارطا تق راو
 مه نم 0 ا * اهديمع 1 دعس ,تحلع دقو

 اذه رع ود عفر ا! ىا كلذ لثع ينط هل يموق ن ا رطاال لوب

 مكلاودخلا ةروسىلا ون اعدق *# رشعمو كاملا ينادر ةيزح

 001 ا ا يل ع د سس سم ص سس م سو جن ب يت يوم جوي ص وم م م ووو جب خو



 (ةذ)

 لاقف يلاهسأر عفر من هنرصخمب عرقف» راف هباحأهل عمتجاوهباب حتقدقو ىجاطلا نارمع نإاب اورف
 هقماوت قيدص وأ يوقت ةعياص * هؤاطع كيلع بجوي مل لاما اذا

 هقاقحالا لاملا كتفي يف * ةوقو مزح لخبلا ضدبو تلخب | :
 نم يع افرك الا وا كل وضف لغشنت اقوة انا ناو لطاللا يف قفدتنال و قا نع ديحنام هللاو انا

 ساملاز دمم ( ينريخلا ) .تاناا قتسن انمتف لاق اوه وق. ءربحب نا انرذق هييدملاةف راسل 0

 ند ل ناك لاق 3 نرحل لاق ىنيدملا ةماسم 0 انثدح لاق هيد رع انندح لاق يديزلا

 لبم.سا نب ماشه نب مهاربال ايدص ناكو ءاطع الو ناويد يف سبل اقلك ةثراح ىنب نم :يراسالا
 يح كلاوضرعءب ال كا م رأا تىمحأ دقو ليخلا نيب ادغ قباسم نيئمؤملا 1 نا امو» هل لاقف

 علا لاقف يي راصنالا هل ض رءف هيلع ديس قس اذا ناكو هل نا ذئوي اماثه قيسف ناو

 نأ نينمؤملا ريم يأر نان قاوبد,يف تنلو لا اذه تضاب ضف و راسنالا نمد 00
 ةلبقملاةنسلا نم ةليللا هذه لث» يتح كل ضرفأال هللاو اقف ماشه هياع ليقاف لاق لعف ىل سر

 لوب ةعج يفأن ب نب ا أن لاقف ةلكسملا راصنالا و طخ شربااب أ نا لع رالا ىلع لا 1 1

 2 للخ وأ يوه ةعنص #* هؤاطع كيلع بحوب مل لا ما اذا

 ه«ضاتح الا لالا كتم ملف * ةوقو مزح عسلملا ضعبو تعنم

 تس وبك
 مذ ريغب ىنم مويلا ناو تمد « مدناوو بايشاا ىلع يمد اوف

 مهصلا نم تالذاعلا بيحاالذاو #* خاشانا ذاوىلو> يتوخاذاو

 ط دقف ناوطان يردعل ارارع #* درب نموناوطلا ارايعت دارا

 2 هدرو ىف سلا طن مم د ر نام لثم ىنيش الاو

 علا تكالمأ اف هين ايفا غ2 ةيكش اذ ك ناارارع
 لاكملا ةنرط ا يوناو مازاد 2 نأ نانا
 مطدا مظلاوذ ليالااماذأ ي رسماو * اميمسو اهنع يطعال يفاو

 مرصاادرطت فج رح مم>وراذا# ىذلاو مدق ناك امىلع اراذح

# 

 مدالا هلتير نمسلاك هليفو فا 2-5 ند ينم ثم :< ناو

** 

# 

 دمع تاسالا نم ينادلاو لوالا يف ءانغلاو يدسالا ساش نب ورهَعل رعشلا ليوطلا نه هضوىمم

 رصتلاب لمر فيفخ كالا 8 نأ 3 قد-سا نع يطسولا ىرحم يف ةبايلا ليش يفان

 يروخام مهارب آل اممفو < نب ىلعو يماشط ا نع ع يلع - ولا جزه ع هاح نءال عساتلاو نماثلا يفو

 لوه< لمر ا.هفو شيح نع رصنبلاب ليقت يان حرس نالو ا ورم ةخسن نم رصنلا

 'هعضوم ريغ يف ءءء ع للخلا كفا اريكو اوهز هفنا خمشإ دل عاش || ماس هنأ ليقو

 قسالاَقي كمدا اهءمحو ميدأ اهدحاو مج عت حمدالاو هدسفن الق نيل ينل هل تبر ةعبطلا ةميشلاو

 لو برملاوهمأ 7 ءجاتخا اممتاهملا نم مكي لاو اذه نم ا مكي لاو ةع مضلاو ةلفغلا ميلاو قأ 1



 (ه8)

 اهدشلاف تاه ةمع هبال نيقتس نأ دارأ هناق ءوعد تلاقق ائاوم وفك ف .ثرحلا لوق
 ىردلا ملل اكل اددعو © قلخلا ' نسحب ةزيمالا نت ”

 قسولاب ءونإ فيعضلا ضم #* امزيحت اهلقث ءوتتو 00*
 قلطلا نك ا دلالا عا لطب عوز تكس ان
 قحلا فام ناهدلا قبع #* اهب ريبعلا قبع ةيشرق' د

 قشعلاب سلو نونلا اذه * اهب تفلك من نم ءاضيب

 تودغ ىنأو قاطلاب بك اوكب ادغ يهجوب احوز تحبص اذا ينأ رك ذ دليمجالارك ةام لاو كا

 0 دنا) ير ءااتاب ان الو نيتلح هودكاو مهرد فلأأ هوامعأ قرشلا ىلا ينجوزت ريمأ غم

 0 كرا يلو كلاا دبع نأ مالس نب دم ن ع تحب أ نب دعا اجدع لاق ىلع نب نسحلا |

 'يث يناوط نم ىتب دق ةحاط تنب ةشئاع هيلا ت 0 ري

 هل زعف كالملا ديع كلذ غلب وامفأوط ص تغرفف ةماقالا ٠ نع وكف نذْؤملا رم 5 اهةثعتي ناكو هنآ 0 |

 لاق ا دبع نب 9 ) فر ىنع اهاضر دنع لع يابا هلزعو هيضغ 0 نوعا ام لاقف |

 ينلاسف فيلا كوع م 0 1 ةحلط تنل ةشئاع تيار هين نب 4 لاق لاق ة ةيش ب را 5 ْ

 : ا اهاضهت ا اا اهعمو موه تيهذ مث ابعصم هللا مجحر تااَقف 4 هيدق نب ا 53

 هللا لوف تر ذم ءاعا انك نا تلاقف اءمملظع ن م اهات لأ

 000 !ا ءوذإ فيولا ضم د 6 م زيحع اهاقثت ءوشو

 تان ةماعلا هرب مه م ا لاق 10 نع دالخ 0 0 30000 - لات م ان

 سو هيلع هللا يلص هللأ لوسرابف 7 بطخ موب لوا ةيواعمالا كم نسا اي 8 تأ ام ةحءاط |

 ن هللا ديبع نب دمحأ ( قريشا نرد نيع يف ة رقلا ةليالا يف راتلا نم نسحا انال هللاو تااقف

 ىلا ديعس نب نابا بك لات ةناوع نع مكحلا نب دمع نعخيش يلا نب ناملس انثدح لاق رامح

 ةلزعلا دارا لاق ةلبإ كاخا لك له يحيل ت تلاقف لعفف ةحاطتنب ةشئاع هياع طخ 0 5

 كيحاىلا بتك !تلاقأ

 عفان كب اعفنتسم الو اودع * رئاض تناال ىضلا ل# تالح

 0١١١ هيتس وح
 هقماوت قردص وا يوت ةعينص * هؤاطع كيلع بجوي مل لاملا اذا

 + مايحب نالا كالا كتلتشإ 1 * ةوقو مزح ع مدنا نعم و تعم

/ 

 اتا اه 3 هتقمو لاه كدوبو هدوت اع ةقماوملا نم ا ليووطلا نم ةصورع

 ىلذهالهنا لابو حمسلا يأن كلامل ءانغلاو ريثكل رعشلا * كتضقو كدي نم هح ري ىأ كتاتفيو

 لاق هللا دبع نب ةحاط انثدح لاق عيكو فاخ نإ د 121 رسصتلاب لوأ لبق 2-0

 هل نول !اسب موق جر ةئسدملاب يفريص س "11 لاق يننعلا ينبدح لاق ةيدش نب ةيفاع رهعف ا 0



 ( ها/)
 1_0 ا ا لاا طلال ع طتتاتتن اصعب تنم

 كوبأ دن اع الول # ك ا ةرض هذه شئاع

 21 ل ين دح هريسخ يف مهاربا نب قحسا (لاقو ) فكف فكي نأ اهيداح ةشئاع تا

 اىلل نذأف جحلا يف كلملا دبع ةيواعم نب ديزي تنب كئام توام ناقل ؛ ديزي نع مالس
 اهف تدهج ةثنمب تءاحف تاعفق حب ةحالط تنب ةثناع ناف ريتا ا يفرأ لاقو

 ةشئاع هذه يرأ تااقف ينعاح قرفو ابطغضف ءاح دق تلوم 00 نيد تناكاشلا

 ةشئاع ةعئاع اولاقف كلذ نم مظعأ ر 3 بكوم ءاح مْ 8 هذه اولاقف اهنع كلاس حللت تنباأ

 ةك نق تانقأ مّ © اهتاس يأ اذ_ه ىلع نك و تءاح 01 اهتعشام هذه أولاقف هنع تلا مهطغضف

 نو لاقو ) ىقبأو ريسح هللا دنعام ةكتاع تلاقف جداوبلاو بابقلا اهبلع ةلحاو ةناّيلم اهف

 دلما رع نب ةريفملا تنب ةليلأ هندج ةالوم ةمالس ن 1 نع ةشثاع نبأ نع ةصيبق ينثدح تانز نا

 اهتزت تيأرف ةفي صو ذئءوي انأو ةحلط تنب ةشئاع | مالا ىنالوم عم ترز تاق رسم :ن هللأ

 تلاق ني 4 تاديوحو اماف يام اغا اهيلع ا تعض وف راو 6 اح ل اهفلخ نم

 ادع نكس نم رك الم كلاق و تكسضف ,راننألا كلف را 5 ءادق تلمح تلق اداب

 تعزان ةشئاع نأ هاج نع هب ا نب هني ىلوه م صاع نب ,ةللاب تابع نب ؛ ركب مزو * هنم تبجي

 كاذ_غءام 8 ام هللا ناحبس ةربره 1 لاف 00 نع اه رام عفوت ةررصه ينأ ىلا اهحوز

 تدفو ةحاط تنب ةشئاع نا ىبا ىنادحو ( ةشئاع ن ١ لاق ) ة :1ا ع نم ترد اذ اكل كلها

 كامحر 055 يفاف لاق قحلا نااعلشتلا حلمت رطملا 0 تسح كا كدفوأام اهل لاَد 2 ماشه ىلع

 اورضش ةلدللا يي لع أاورهساف يدنع ةغئاع نأ لاهو ةمأ ىئب اشم ىلا ثحأ مْ كةد فرىعاو

 الو من علط امو هيف مهعم تضافا الا اهماياو اهراعشاو برعلا رابخا نم ايش اوركاذناف
 ادن | 2 تلاَق كل 0 َق مودنلا امأو 4 او لوالا 2ك ماشه اهل لاق ةيوس الإ راغ

 ناركلا نع مع ( ينريدخا) ةيدملا ىلا اهدرو مهرد فلا مامي اط عاف ةشئاع 0

 لاق هلا ةلشع نإ نعولا تع نع تاهررلا كغ دل ع يأ( اظل "1

 لا 4س ةئسدملاب وة دشن 1 م 00 تن ةشئاع تع املاق يز أزملا 1 رع قا ىنادح

 سعاشلاي ربعلا .اهبرش 5 ةامرلا لا لضم انتق تا.شمعلاب ه.ف نيام هريس تربع مظع فئاطلاب ل لا

 ع

 9 لاقو عن ماق بنيز يف تاق اميندشن أدب اهوتأ احل هل تلاقف هبيفوتن !تااقف يمدنف هنع تلاسف

 نك

 هلوق هذ اق تلمك تمستأ تاق ةلااماظع تراصدقو يم

 تار تعم © ني رذنلل نا جاي رع هيعمل ندر مث خشب نلَر

 . تارحتممليللا راطش نإ حرو * ىتلانمفكالافا رمال

 تارذح هئيقلب 0 هنكو * تضسعأى يذل [نكرتاذالو

 تارَذح ونس 2 بليز هل هن تعم نا 8 نطل اكسم عوض

 تناك املف مهرد لأ ةرتت انو تو اييطو امرك الا تفصوالو المح الا تاقامللاو تلاقف

 نم كلل أ وألاَقف ىتيز ىف كل كرش يدفن تااقف ها ب قلع كلاما اطل نط رمن يرسل



 (ه5)

 ةحباط د ةغناعأ ةالوا دوجلا ةحباط هنبأ هةيم تدلو 1 ردوعم ل هللأ 3 دمع نإ 0 0 تناكو

 امفر 3 الو امملعأف د رحم يناف ت تكااق كالدب 00 تريذأف مرد افلأ كلو ةد ردم ةشاع يي "رأ

 | و ةلمر تطءاف ةرادهو هل | ىلع تقرع :أف اهتءاعأو لمجال 8 و ا ٌتِهاَقَق رعأ ينا يا

 كرس دق ةلمو تناكو لاق اع مو م هرد فالا ةفرا كي .طعأ ىلا تددول تلاقو مهرد ينلأ

 سعاشلا لوش ةشئاع يفو امفو 01 هظع 0 ةدعبق مسخ هي و

 نا ذم ةلمرب ذماو د قار ىد ريغ ًاشدع ش )أعل ع

 1 1 هنرب لستغت َّ 7 !عارقأ 0 يقف 1 تاكو هللا دع نم ديدع 0 دق ةلمر نأ لاعبو

 ءارعكلا صعل كلذ ْ لاقؤ أ مصحح عاطشا كعل كلذو 00

 يع قد اامح يفكذم ترطق # ضريح ةرطق لك هللا لءح

 نك نع محم ينأ ل نع تاز دو 2 ل نك يره رولا كله طر

 موب لدم ؛ 1 نيل سه كيط ايف باص دقو هحاط تنب 4 ةنقلا ءل هللا ديبعنإ رمش لاق لاق نتاع

 كلذ 0 واع يرافق موو ناتمدس موي دعف اهلضفأ رك ذاو كمانأ ددعاهل تااقف كيدف 0

 | لع تحرر موب تلاق موب يأو لاق هيف كنم عجشأ كمايأيف نكت موي تكرت دق ةعئاع ت

 نيس ىناع نروعم ب هللا ل مع لل 5- كنا ةثااع ت 46 لاق امهجو حف دير ان ةلهر 0

 لاق ( ادنأ همدل_- مل جوز" و مدر و ةعامج | مطخف هالعا تيا نيناكو نيتثنا 4يس ق ُ يفابع تام مل

 ديدش رح هلان دقو ةثااع ىلع 3 لخدف ةربغ قاتلا دش ند هللا دي.ع نب. رمح ناك ( ينأ ادملا

 لع را راع غلا تيأر 8 هلت ااق متبارت لا 4ع هن ضف اليدنم 0 0 تارا يغش اهل لاَقؤ رانغو

 ع 3 لاقو ) ًاظيغ تومي رم مع داكف لأق بءسصم 42 ىإ لع 4م نسحا ناك طق دحا هحو

 اهحاوزال ةظناغم ىسانل || 0 نك ةدل تدب ة_ثاع تناك لاق يمدحقلا ىنادح ليج نب داو

 ترطقو اهفرطم اهلع تمض رمالا ءاح دق اولاق اذاف بامثلا قيقريف امتدح يح نا نوكت تناكو

 ) ينئادملا لاقو ( توم داكش كلدب هلك دغل هلا امحو أايعصم هللا كل 2 0 رهمل ااا اريثك تك

 كاديضاانب ىحيو همي نع ريد زلا نع يمرح هب ا دئاف نبهللا ديعو برا نب ةماسم ينادح

 00001 1 2 نينمؤلا رهاب لانك كف وهو كاملا دبع دياولا ىلع ةجلطب كنب ةعيئاعت 3 اولاق

 00 اهل ضربف لئاتكرلاو تاوماا اهيلع الق نوت اهممو كدي اهم نولاوك, اموق املا مضف

 لاقف ريدزلا نبا

 نيجحن اذكه ماع لك أ * نيتسلا لاغيلا تاذاي شاع
 ) ؟ادملا ريع لاقو ) تتام د جوزتت موا مع 02 0 مدقت ةيرمعاب عل هنلا تسر

 ةلا ا ةشااع تناكو اعف مالسلا | هيلع نيسحلا تنب ةنكسو تحح  ةدلط.تدباة_شقاعأ نا

 0 لاف القثو

 نيححي اك كدعام كلزال *  نيتسلا لابلا تاذان نك

 ناقد ايل لو 0 ىلع كلذ قشف

 17 11010171 1 جا ب



 (ه6)

 هريخ ىف ( بمصم لاقو ) اذه ىف قع ”يشالا ىف تا دف كتبا بأ تلاقف اهل ةالوم
 رتل اذودلاو امأ ةلق عراصماب هل تلاقف هيلع اه طب رمغم ن هللا: دلع نبا رحال ملا تعلق ذك

 بءصم لاقو اهحوزف ممل ت تلاق نيلعش 8 3 كاش نع كب نأف كريغ كمع ةنبآ لآ الوسار

 مث حبصأ امل هل تلاقف ةدحاو الا عنصي رف ةليللا كلتقال اهل لاق رمع اهم ىنب امل هريخ ىف يريبزلا

 ذكيح هل تلاقو لاق لاتقاي
 ربا ضر مفكانوابو * ل مف كانيأر دق

 ريغ اذه ىف ةياكحلاو ؛ هنع اهاضر ىف ريخلاو ةيصعو ىريزلا بعصم نم لما ةاكلا هذهو

 نع دهس يبأ نبا ن ءهيورهم نبا اسدح لاق ىلع نب نسحلا ) قرا ) قيسام وع هاكحأ

 مرد فلأ هلا اي لا لمطةحلط تنب ةشئاع جوزت ةفوكلا مدقامل هللا ديبع نب رمح نأ ندد

 اك تاخد قا 0 لا ىلع كل اهالوا لاقو ةبده أ ةنامسحو | روم مهرد لأ ةنامس

 شرف اذحا ابنآل ولن تااق ةقئاع تحرخاو فاذلا لغو رادلا قف ىتلاف لم كامل رمأو ةلللا

 انزع تدس نا اذه لمح نم ءازجا تلاقف تمددتف لام اذاف:ترظنف هبلا يرظنا تلاق 1 أ
 نسحاهللاو كهجوف اذ مف تلاقدعتساو هل نيزتا نا دعب الا هلوذد زومجيال نكلو لاو ال تلاق |

 تيل تمرح دقو كدنع وهو الا شرف وا لام وأ بؤ وا نمط ىلا كدي نيدعاما هذ هر

 هبلا يندأت ةريخالا ءاشعلا دنع مهءاغ ةليالا انب تب هل تلاقف هيلا تيهذف ىلعفا تلاق هل ذا 9

 قو اسوق اهنا رحم سوما نع لاس نب للدعو ناوحلا ا 0- 8 اعط

 1 ءاع رتسلا تايساو هتلذداف لؤداف مأ تلك نك مكيلعأ لاق من َ تعو يردص قا > ىىلصل ٠

 ىلع تفقو ان>يصأ املف اهيف ًاسوتملا نيش ىاة نع ءرسع عييس | 3 ىلع لدللا ةيقب ىف 1 تددعف

 تكنو ةعيس ةالص تيلصو ةغسلك | تاكا كلثم'تبارام .هللاو: من تلق انش نلوعا لاس 0

 ١ تلاقو :اههجو تطغو تكحضف هشئاع نكن ىلع هد بريطو كلحضت ةب

 ا تاخر را كار < لعرت انا كف

 | ليقف ةسلاح الا | اهحاوزا ن مدح هبال مو ةعاق هبت تام الل هنا هريذ نالطب ىلع ا لس

 هلال تناكاو هاا جوزلا ال نأ تدواو يف اجر موهسمأو ىلع ينرارا ناك هنا تلاقف كلذ ىف اهل

 ىلع نب نسحلا كلذب ينريخا * اه>وز دعب جورزتن ال نا ديرتال نم هلعش ام ةءاق اهحوز ةارملا

 بعصم هرك ذام فالخ ىلع ليلد اذهو مالس نب دمحم نع برح نب ريهز نب دمحا نع

 تدحنتو ريماآلا ءاح دوق اك لس 2 ةحاط ته ةشئاع 20 تنك ةأ سمعا 3 تااق هريخ يف ىتاكملا لاق

 تاق ع 0 ا ”ادءعلاب تءاخ املع عق وف امهمالك مسا ع 9 هلل كم 6 تس 0 لخدو

 يك ام لكب لودعفلا 2 ْط ىهشد ا تلاقف اذه نياعش كفرشو كءضومو كش ف ا اط

 فاخ نبللا دبعتنب ةلمر تلاق لاق برام نب ةماسم ىنثدحو ( ينئادملا لاق ) هيلع انردقام لكو



 ( ه4 )

 ند هنكلاو كدعب هزجبس هللا نأ لعأل يناو و من لاق دب هنمام يلئاقل كلنا ةورف يأ نباي تلاق مل
 هئيضغش كنا ن نطظ دقو هنع كع انتما يف لاق هه ضغ "يش يا ينو تلاق يضغلا رفاك وهو بضغ

 يبو تكف يناتغب نأ فاخأ ينا لاق ,هتدواع الا هللا 0 تلاقف نح دقف هريغ ىلا نيعلطتسو ١

 0 نمضت تلاق لوقأ اف اه لاق مث هسفنب ع 0 كل تققر دق لاقف | داو

 نيدوسالل كاقفهتطعأف قرثاوملا ينيطعأف لاقتشعامكقحم مايق تلاق كدنعيلل اف لاق ًادبأأ دوعأالا

 ( لاق ) بعصا كلذ دعب ت>حاص وتلعفف ناعالاب اهم قثو ا هللاقف أ 2 4
 يي سس مصل تميس. تاسيس

 د
 امم راد فأأ نورشَع اممق تت أولو - ناع ةكةعوم و هدم مكه 11 ىهو اموب تعص# | ملع ىلذدو |

 70 1 تمراصو لاق ٌولْوالا اذه لم أ ل ا يموت 4 تالاف أه ردد يف ؤاؤالا ْر شو

 تكشف 0 26 ا اا جرد - رح بعضصملا ت اكو هيلعو | ماع كلذ قدو هل ف هراصم تلاظف ا

 تاعحو حفلا هن أنف تنححار 5 هيلا يجر نأ حلص نا تلاقق اه د ل هّم راصد ةكناع'

 ىدنع هللاو وطت تلاه دلادملا | ةحئار 5 0 يفا بحصم اه لاَقف هيد و 0 نع بارت ملأ معك أ

 تورد م لاق لع أ نع هم هسأ ع دام عىل نا (قرجا ( رفذالا هادا ُُث نه ا

 ةكهو الاحو ةنامدو انسح'ا مامز يف هيد 3 3-0 ةلحلط و ةقئا (ءاعإ ضاتا دها

 ناحنر رأأ هيف دضن دق ساحب : نوساجأ 0 املق شارف 3 ةوسأ و تعد اهاو ةفعو 2

 | رعش ُق نمذغف 0 5 نعاب يناه 0 َتأاَق م تفدوض و كلذ ليم 1 كف 0 هع تعدو

 سقلا "يمص

 * دولاب لكلا ذيدلا < تايثا' تتش عا شتو

 هدهاب حاصف ةلمسم روما 3 00 18 ىد ا مف هل 0 ةعمو نو اس رش توم ناكو

 ليس الف تنأ امأ ةشئاع ىلا 0 م ةنعاي كلف هللا 0 تفصو اه ىلع هان دح وف هانقذ دق انأ ظ

 تدحرخ وتاعفف كرلاد وع * توصلا اذه انينعت نأ اهل نب 0 و 5 كدت نم عم كيلا انل |

 0 عا 7 لاك 0 2 0 بهذينأ تءصد داو 1 0 اذه 00 هيلا ةزعا ١

 1 ا ناورم 1 رمش ا ةشئاع : نع تعمم لق ملف ه رج ل 0 يمددعتلا ه 1 دو

 املا لسا اهطخ ناورم 3 رممساإ نأ هغلق ةفوكلا لزَو مآشلا ند يملا رنودعم نا هللأ لإ كايمع نب أ

 روسملا اذه نم ريخ انا كل لوقيو كنمح نبا مالسلا كمر ىمع ةنبال ىلوق لاقو اهل ةيراح

 ا كرو | كح تؤلف كي تحور ناو كب قحاو كنع نا انآو كوحطلا
 هّتنقلف لاق عسل نع امم ىب ةل حبصأف عرذا عبرا اهض ىع ةشرفا ةعبس هل تدوهمو ةريذلاب اهم سف

 مهمملا ىلع ىذشب نظلابو # هب ينط ريغ هّقذ امو ةياورلاو 05(



 ( ةض)
1 : 

 ءاسنلاو لاحرلا امآا_صوق لاق هلثم 0 اع يح هللاو ل أدق ناك كلذ ناك اذاف ردصلا

 دام ٠ نع 2 نءارحر 2-1 نع ىرحو يموطلا ( ينربخأ ) نهوجوزتو

 ين أ دملأ ع نع ثرحلا نك دم | ا 5 نهرا انخألا ع معلا تدعشلاو يي 'ادحلاو يريبزلا ن ع هبا نع

 تنب ةيضلماو قيدصلا رك ا موثلك م 0 كت 4.ةءاع مآ نا امي> اولا 2 توقح و

 ةشئاعب هيشن هدحلط تب هع تناكو اولاق ثر لا نب جرزأ اىنب لَ ريظ ناو هةر

 لاخ نباو 0 اوهو ركون اراد هللا دع هث 'اع امور املاخ نيئمؤملا م 1

 50 نأز يع هل 5 هآوس اهاؤرأن ٠ را ند د" م اهرذدع وأ وهو ةدعاط تنب ةشئاع

 بقع ءالؤه لكلو كلملا ديع نب نب ديلولا | يحوزاو ةساشنو ةحءاطو ركب اأو لا ديعو ا

 ىلّودلا نيزحلا لوقي هلو ب رق داو نب ل اننا ناك

 ا ل 2 ا ةر وادع * قسد ليغ حاطب كت ناف

 راح كلو ند ”ىم الو # ةرم ىل كعفن ناكاش

 اراس ثيح ينطصملا 9 راسو + ىئطصملا قدح يذلا كوب

 اراضن' انك را بدسأ اذا * ةيعا ا كان و 0

 هيجل ماعو ددع ملا فد 2 ىضغ اهراد ن ه تح ردو اهحوز هكا تن ةثاع تمارا لاق

 ةقئاعاتع كتكف نال ا نماهلاك هللا ناحبس لاقف ةريره وبأ اهآرف نينمؤملا مأ ةشئاع دير

 ناكو هلا مدضفو ءاليالا كيلع فاد يفا َه ةشااع تاسراف ا 2 ب دوق اه>وز ناكو رهشا ةيارأ

 لاَقؤ اهقلط هل ليقف اهنم بلوف

 ملا مالا >ا مهلا ع |مقم # 0 1 طال 0 نولوشي

 مئاظعلا يدحال يدنعةفاز ما ان 0 تدب لها قار 0 ناو

 اذه اهيلع ددعت نينمؤملا م | ةقئاعأت كاك هياع هاف تاق رع ضو كلذ دعب هللا ديع يثوت

 | يدهاو ا فا ةنامس#> اه رهماف ري زا نب تدءصو# هدلعل انهحوزت 3 اهددق : ىلإ | و ُْق

 كلما دنع كاد 4 كاذ عغليق هربت ا هربإ 0 01 نا لاَقف هاا كلذ ملكو كلذ 0 اهل

 هيلع ع م-قيرو كلذ ىلع هو بءصم ىلا ريبزلا سا 65 كك هريحو ا أ 44 لا ناك نبا

 هب فس ىذلان وكت أ او>راليبا هللاقو ءاديأاب الالزم الوةندملا ل 6-25 هب قحاب نأ

 سس سس سس ل ل م ملل 00 0 727 122275 - ىلاذما ينثدحو (لاق) ةيعت كل فاق شا ندد اع راو اا راهو اذهل الا اهلوزذ كن صا ف ءاديبلاب

 ِ اهريضاو 4مم اهلا حالتبالا 5 اء ردشقإ ال ريب َر | نإ بع<و ناك لاق ص1ح نإ مهجن َْك

 لضفا ام و ترش لغفا 3 لاو 0 6 : ذأ نا اذه كي 2 9 هل ل و هناك ةورف ينأ ن ىلا كال

 لاق ةعاسلا هداه لعد يفا هل تلاقف ا اع نذات_ساف نادوسا هعمو ال. اهاتاف اخدنلا نم هل“ يش

 مْوُش لاق رثلاب عنصل امو اهتيراح هل تلاقق ري ايه ارذحا نيدوسالا لاق هتاذداف معن

 ةشاع تلاقف مارح مدل هللا قاخ كفسأ وهو ةيح اهقدأ نأ رجافلا اذه ينرمأ كنالوم

 0 دا تارااكاف ارفحا نيدوساللا لاقو كلذ ىلا ليدسال تامه لاق هيلا يهذا يرظناف

 1109702222 سم

 6 رضاه 2 قاعألا 280 ْ

 يس
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 ىدكعال كيو كلاق ع تبض زنا ع رد فالا ةريشع ريءالا يل لءحدق لق كانع اهو تلاق ىركث اهم

 تكحوت 0 ءوس ن. هللا كدوع امىلا يدوع مث ىنرطعي يت> هنع يضراف تنا يباب لاق كلذ

 0 للا ذيع ُن ل ع عما ط تناك ةصقلا هذه نأ ىنئادملا 000 # بعصم نع تيذرو هنم

 ا نيسحلا ) ينربخاو ع قا ١, ةيظاحلا 1 مل .يطاخالاو اهلا كورلا ناو
 ام 1 ةأرما ةنيدملاب 0 ْن 0 6 تتدح أ لاق دامح لاق لاق ىب

 ' كلا روما ل و نسانلا فرطأ نه تناكو دا ورنا لها" نم .عرغو فارشالا اهفلأب 7 ١
 [ت:تطخ انا اولاقف صاملا نب ديعسو ركب يأن نح رلادبع نب هللا دنغو ريبزلا نا بعصم اهانأف

 نيلاي تن ف تااقف ةحءاط تنب ةشلاع لاف ت.ط> ندو هللاد .ءيلأ ناي أب بعصأ تلاقف ان 0

 هل ن1 1 تش مساقلا م ل قدمملا نان اف تلق نايع تن ةشئاع لاق 00 ينأ

 مهل | مح زب ةعام# يماذاف ا 0 اهعمو ت>رذو | ءمسناف امفخ ىف 2 هل يبن 1 ياه ةبراحاب تلاق

 ءاد تلقف لجحر عم تذخأ ة اما ت تلق تير ترظنف اذهام ىراظنا ةبراحاب تلاقف ا

 | اذه نشر 1 انوا ةيد اه انك كتيدف تلاقث ها ك1 ماع تادن كليو ضع مدق

 اأو تانقاف تاعفف كب 3 ىتلاف كتيدف كنحأ 0 رك 0 كورا لق 00 ءاسنلا لاح

 تشو كتجاح تيضق دق ةشئاع تلاقف كتيدف كب 0 يد ةنعاط تلاقف اهم ا

 ١ امل نفت تعفدلاف تود ينيتن تلاق تنأ يسفن يهامو ةزنع ت تلاق ٍقَح

 ير
 لياورفيصالا نيب ام 1 لمح نم ةلحلاب احوع ىلياخ

 لاباولاو حجرلاب مايالا امقاعت * البلا اه.سراحدق ناغع ل

 لعلاج ردماهدإ> ىلعابدنال * اهدا راغصلا لغلا جرد ولف

 لفطلاز داشلابنا وسلا يفديشت * ةلقموادي> هللا قاذ نسحاو

 اظ 07 ءاقن ىطسولا الوأ لرش دال 2. ءانللاو ىردقلا نسم نب هللا دع نب ليت رشلا
 0000073 كلذ ريغو هنا كاونأ نو فلا راب و تاونأ ةريعش اهل تغدو اهنبع نيبام تابقف |

 ام اولاقف ةفيقسلا يف موقلا تنتا تح نول كلذ لوقت كلذ لثم ىلع ةوسنلا تنا او هلم اعذاوت

 نيثملا ةطوطخحم ةربدمو ةل.قم اهلثم تيار نا هللاو الف ةشئاعاما هللادبع يبا نبا تل اعف تس

 ةصيخ ردصااةئاتم نيذخبفلا ءافا رمشلاءاعرف هجولاةحفسو رغنلا ةيقن بئارتلا ةئاتم ةزيجسملا ةميظع ا
 امدحأاهأ ناببع اهفو اهم.دق ىلإ اهالعانيبام يري قاسلا ةلورسسمةرسلا ةمخحذ نع تتنا» نلعلا ٍْ
 ةزع تلاق مث تاك ةقئاع فاكر نذالاو مدقلا مظع فآا هيراوف ةرذحلا اأو راخاهيراويف َ

 بيعاهف 0 طق أمال نام تا ةشئاع د ارامل وك خلا 1 نءااب تنال و

 00 هحوب كيلع ترشأ ينارسشتدا ناو ةدر هجولا ىف نالو اغا ذل اع أ اع اكل هللاو

 1 نانعلدح اه كو ين , ةيأب طوخ اه 13 2 1 لثم ثا 1 هللاوذ قيددلا نبا ع اناماو

 د مدمأو ردصلا دام كلو تاءفل اهئارأ قا لا فكس ول لمراحل ف دج اع 57



 )1١ة(

 لاح ئاوتاءاعالا او » هان امىردملا 0
 لاذ ىلا ل ينا تحرط اذا * العلاو مراكملاينمتخحتسااما

 يرذعلا لاقو

 ءاهاهانم سيل اندل فاق © هناك لخ باطخلاوبا ام اذا
 رطملابنيزاجلا ضراتيةسالو# هدعب نيزاححلا نايتف حالف

© 

 تس عمك

 1 3 يف تق 2 # ب 2 | 0 دق 33 نا

 كلملا رباستم و د 0 #7 هل ل نوكمال 5 ع د

 رصنبلا يرحم يف ةبايسلاب لوا ليقث ديل ءانغلاو ةحءاط تنب ةشئاعيفهلودي تايقرلا سيق نبال رعشلا

 لاش كلانا اهراخا 00 5 امف رعشلا اذه نا نبا لوقف تدسلاو

 - د امسنو ةحلط تن ةشئاع دايخ وك

 00 او مبدع نا 0 نأ ني تاع تال

 يءسو ىلاعتو كدا 2 0 |(هو كلذف توصم 8 "أف 0 ند | محو قتال ا تن

 | ردش ةمصو يفام هللأو وهل يك دا ماع ها ا ىانلا 2 نأ تيحأ كامح

 ا كلذكو لاق قاخلا ةسرش تناكو كلذ يف اهايأ بعصم ةدواسم ت تلاطو حا اع يدك نأ

 تاو نع 0 نيسحلا دنع تماطو نهحاوزا دنع يطا هللأ قاخ سرشأ نه من يف ءاسأ

 ينملكت الىل ةمراص» يهو تءعضوو تا اعرل هللأو لوس ناكف ةحاط تنب قحسأ م 1 امهاع هللا

 0 اهحاصن ام اهفتأي هو ةفرغ ىف تدعقو ىم أ رظك لع تلاقو سعصم نه ةشئاع تلا لاق

 انيهلاقف نبي فك كلا ةضك اها تاقرلاب نشا نإ املا ثعبف تباف هملكت نأ بعدم
 ' جرخمو ين اا كاف: يشب اذه سيل لافف هنريخاف اماع لذ دف هشفتساف قارعلا لها هنقف يعشلا

 اها را تانقرلا سيق نبا لاقو مهرد فالا ةعب راب هل ترىماف اًساخ

 كسملا بارقالا ةياطم * اناتقَل تزرب ةئيخ

 ١ يبوةعلا قدس ني دمحم اند لاق يدترلا سابملا يندم ( يرخأ ) تان ف |

 ةقئاعديلع تيذغتا.عدم فلاي بعشا ناك لاق 0 نب دمحم نع خيش يلا نب ناماس انثدح لاق |

 كمكح لاق تيضر نأ ىلام اقف بحشاىلا»كللذ اكشف هلآ نالاحا نم تناك امو هتان ا |
 كل يح تءاعدق كءادف تاعج لاقف ةشئاع يتايتح قاطناف كل يهلاق مهرد فال | ةريشع لاق

 ا 20 َ 0 5 ُء 9 7 .

 ني6مرو ى أهم نيضش تضع لوو هحا>دهو ةدياق و ةلائمريغ نم كيلا اثيدحو ايدقىليمو



 تنك

 ف هللاوف ةروعذم ةأب» 0 ع امهماك اهنيع ا ظل َىَح 0 ا دقفأ و يه برشأ تاكو 1

 هنم ىمصع هللا نأ مل م ىي ع يف نسحو ردغلا ّللاو ىل نييزف يركس ةحودلا ىلع اهلسم الا 3

 اهسرف نئم يف ت1 اهتمامع تثالف ةعزؤ تويشأ يي 2 اريسبالا تمد اف | ل ةزحح تسلحف |

 تدحشف اهتابقف اهدب ينتلوانف اذار كم ينايدوزئام وأ تاق اريخ ة.حصلا نع هللا كازح كاوا

 ضاشلا لوف ترك دف تاوتفملا كنملا عر اهم هللاو

 رثأ الو نيع اطام ةباحس تيبتناو مونلا يضقت ذا اهناك
 ا نادم ىلا بحأ هكرسأ نال ساو ارويغ اأو ١ در هوا ىل نا كلاق يعول د اوكف ا
 ىنئفلباو ار ا وجا ير نأ ن ؛ااي هللاو يهف تباغقح يرصب اوعبتا تاعجف تفرصلا مل

 تاقام كلتاقاف كرتال تاقف هزاكب دتشا وىكف حبال رك ذنامعم كب ردغلا نا روس ابأإ هل د تاقف

 يشأ املف اريخ ىللاقف هيلع ردقأ يت وح كلذ يف تيءسل ىلا كتجاح يف غلبأ مل ولو احزامالا

 ءارح هق هيلع تامحو هل ربيعا ىلع دشف يمالغ توعدو هتقان ىلع دشو ٌققان ىلع تددش مدوملا :

 دالب اننأ ىح انقلطنأو ز>فرامو رائيد أ د تلمحو يموزخلملا 4 ةعدبر ال تاك تا

 تفقوف هلوح سان || اذاو يلعا 0 وس وه اذاو هم وق يدان يفهاادحوف ةيرا اهلا نا ع ادعو 5

 لاقؤ ةريغملا 0 ةعمبر ينأ 0 5 تلق لدحرلا نه لاق 6 * ماللسلا خيشلا درف 0 موقلا ىلع ا

 ىدغل كلذ تا مل ينا تاق ةيغرلاو ءفكلا لاق ابطاخ تاق كب ءاح ىذلا اه ركتملا ريغ فورعملا

 00 1 نع يللاذه يف الا نمع [ يان نأ ريغ تديلا عفر بسحلا ءفكل هنا هللاو لاقف ْ

 ىلثفا كاذ اموت اق كريغب 5 ملام كب عئاص ين امأ لاَقذ ي(>و يف ريغتلا فرعو كلذل تح وف(

 راشأف كريغرابخلا ىلوتو يريغا را 1 قتفعلا اك توات امو نه اهريخلا لاق كش نع

 اليا-١ تنك ام هلا تلش رأف اذكو -_ سعال ندا اهلا 0 اهرب هعد ناك ئردعلا ىلا ْ

 هللاتدمدف ضاق تنم ضقافاه صأ كتلودق امناىل لاقذف همكح هلوقيفراخلاو يش قل نود يار

 فاالا اذه ا ممدصأو عجم نب دعا نم اه>وز دق ينا اودهشا تاقو هيلع تع لحوزع

 هتليل يف هيلع اه ينبي ”نأهتلأس وفرطملاخشلا تودكو هيقلاو ريعيلاو ديعلا اهممر رخل

 ىحاصل تدعصو ةيقلا ترن[ تدضأ املؤ خيشلادن ءانآ ترواليل كل اتي دهأمت ميرا طسوىف ةيقلا 1

 0 ىللاقذ كدب يه فك و يدع ل ا اقف هيف رورسلا رئادقو يلاج رن

 لوش تاشن اق كلذن ءا نا ا ميقأمول ينعهتف>أ تناك اتم

 ديري قيدصلا ضع قفتلقو * اعزاح كتبأر ا ىوطا تك

 دوعتت يوطا حرب اهبرض, * ةيتف لوقوأ ىن- رطب ناو
 ديدش نءاعافحرب دجولا نم * يشحلا ل اديفوينامت تيروف

 لوقااناو تقلطناو مف كل هللا كراب كلها ىلع مقا تلقف
 : ا

 ا ا م و هدوم ناز ل مم وتل نا ا يل

 / / 1 ١ , 7 2 ف 9

 , "2 / م

 ٍ كاذ وه اهو ىرذملا وأ تل ةحاح قف تبن | ينكلو كفرشإ ةلاهحالو كف ةداهز ريغ نع

 ١ تب ريض يح كح راك اعزابج ير خيشلالاةف ةمالاجرخناك يتنباجرخمأ تا و اهمأىلا ل ل
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 سلسل 777 سي ينيو

 هحولو يحضلا وكشن مرح نم د هحورو ةودغ نك را

 د” ه>حودلاموب قالا تاس تأ

 ينالاقو ىلع لبقأف ةفادزم وحن انمءيف ينااست مل ولو كنربذال هللاو لاق ةحودلا مويامو هل تلقف
 ا ثنغلا رضن و داعلا ةهناؤ ربا ل هردصيال لاما وذو ءاشو معأ ند 2 لاموذ لدحر

 || ناكابارش قل تطمسو يمرف تركرف ناذوملا هل لاقي مط ءامي ىلبا ةقفاوم ىلع تمنع يفا م

 ْ تازتف ةمد 0 هح ود م توفر مع 2 يماسنل ي أ نكد 0 قى تدعم َُ موهعل ا ا

 ةيحان نكد رادع 3 ع ذا ل نأ انيق 5 اهلل ُُق تسادعو اع ا نصخغا هىددشو يدر 3

 : 2 هيلع اذاف هتامأتف انا اللححسم درطت سراف اذاف تنس م ةنالاع ص وخحش ل تءفرو ى آلا

 3 4م ءاعأ نب رعل كدهع ثد لح مالع تا هب رمد برعضت يدع عورذ اذاو ءادوش ز د ةمامعو 0

 ناتاللةئعط يننو لديسملا نوط ىد اريسالا ىلع زاح 8 ها تاو َنسِلَو هراول ١ كرتف ديصلا دل

 ١١( لبان ىلع نيمال كك 00 كاس ملم

 ةرحشلا ناصغأ 0 ند هسرف دشف كزيف رت واف تدلاو تحل دف كرا ْ

 تيؤذ يبأ لوق 4 يدعو

 نا ك انلأيف لدحلا د 2 هلة ول كم 0 ناو

 هونك مالغاذاف 0 نع عاملا رح دقو تودحر مْ نس * مه تدعاصا و ىدرف ىلإ 5 كفو

 عا "ع تاقكاذ "م لاف كر نسحاو كتردق م اظءاأم مولل كَ أديس تاقف ش شوق دال نام دلا

 هاا لك أو بارثاا سيح نم كءور "يذلا 0 كرون نو يفرمبو كلاج ن 000

 ْ 0 ا 8 لع ل افاق ةعاس 0 مْ اريذ اللا كب هللأ عنصيال ت اق نس 3 كلذ كعل م

 لاق بر 1 نم هق كاللهف 055 ضع ىلا داع تارد تاق كح رس يف ت تك ا يذلا

 للظ كن ب هللاو لمحف هايان' الغ 5 لجو هتف ترش ها كاد

 0 1 * لاق باذع نهو قاقر نهنال تاق ملو لاقف نه ع نا تفاح قاف الهم تلقف نوف دظا ١

 ًارجأ هل ناكو منأي مل هايانث * يبهتشي رخآ ناسنالا لقا اذا
 ارزولاا< هنع هللا ودك لدقأ م هنأن بح يف هللا داز دا نأف

 قح هلاك دلتا أذا 0 تع قرا تقربف لاق عجر مث هرصأ ن + حلضأف كيس رف ىلا م اق م

 تساح م لزعل يا ريش 1 ا ينا الا هللاو 0 تلاق ةاسعأ هللا تك علا تأَقق 1

 اهم يمر مار ىلع نيمهس درت م عجربو مف نءطلا هذي لوي سدقلا ”يرصال تببلا ()

 تملا نانل ها راسا نعي نييلا لع ةسواخلاوةمتسلا ةماعلا
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 ةسسج
 ا هل ناكو جرب مل هايانن # ها لق اذا

 اال هةعاشلا 0 لود © هاند ىف هللا داو داو تاق
 ' نيدمم باتك ن مربخلا اذه ( تخ..ذ ) يطسولب لوأ ليقث بررعل ءانفلاو ةرذع ن ل رك رمل

 001 ردا ةقلحتيف تاباحت ذك ترا ةوارلا دا كاق لاق يشايرلا رك ذ لاقت دا نيىبوم
 هدد هللاق ةرذع ن م قيدص 0 0 رم لاقذ ردا اوركاذتق ة ةعمبر

 نكت لعنوم دجولاو ءاسنلاب ةبام نول كلا لف م ىتليناكو نامالس يب ل ناكو عجم

 هنع تعا هتقو نع ثار |ذاف ةئ تع كوول يفاوب ناكو ةولسلا عسب رس الو ةولا هاعال

 موقلاتنأف ةرذع جاجح مدق ىتح هؤاطب | ةئس تاذ يندغف مدقإ ي يت> رافسالاهل تفكوتو رابخالا

 تدزا هانا ا عاق 3 قيفملا تأت دعا لاق من ءانكمعلا سقم دق مالغ اذاو يدحاص عل

 ا ها وسأ لاق او الب ل دقمال رونا وأ ناو عبسأ تايه تاب هلاق

 تومافدب يضا الو لح 2 قرات ءاعأل -ىحانب كزمخا
 ص 0 20 كانذ 6 رخو لالضلا يف 3 دو نم كب يذلا لثم لاق هب يذلا اموتلق لاق

 نأكعنعام 0 ؛اان هللأو امأ تاق هوخأ لاق كا ناعم با نم تلق رانالو ةن# اعمست ا

 الو 000 7 دربلاك كار كنأ الا هيك سم هيف كر " ناو بداآلا ن كح كا تل

 كو اأو ىتفان 0

 عجم نب دهحموقلا يف حري الو # ةهجو ةرذع جاجح هل كار ا

 هيرو 2

 00 نع 0 06 يا ي رع ث تنل الأ

 يس 3 ك يف تيك م ىب يننافالخ هللا كن دعب الاف 3#

 | هتللهتءاسو هنول ريغت دق ناسناب ن1 0 نأ ائريف 000 نه ىناوم تفقو تح تقةلطنا َ

 ا كءارو ام تاقف هؤاكب دتشا يتح ىو ينقناع من اموقانعأ نيبب فلاخ يتح يتقان نم هتقان يندأف

 لو أهنأ مث لطملا لوطو لذعلا حرب لاقف

 عاد قا نانا تولع دففلا » ىل . ثاذ_ ةده. تاك نال

 *  ءاكلا ىقراغب ال ينأو * يمدح رييغت ىلا رظنس 1

 ءاظةلا هثكناو ملكلا فقل * يب يذلا تلك قنا وأو

 ءاقالاو ةبايسصصلا مهفوتح * يعوق لاجرو يرشاعم ناف
 ءاشرلا 0 تعلا , كاذه عرذ ىل> تام يرذعلا اذإ

 تنك هللا توعدولف اغو ضرالا قرشنم لبالا داك أ اهلا د طاع ايعا يل ناكل

 سمشلا تلزن املف .ءاعدلا ىلع لفقأ و يك الن ليد ل هجن ايداع لح ناذك

 لوب وه اذاف هيلا تيفصاف ؛ىشب ملكتي هتعمس اوضيفي نأ سانلا مهو بو رغلل |
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 يي تس هن ا عسسل بسس سل نع صمم عبو

 ناك ام اياهداو ا 2 0 مهلعو انيلع 0 تام نم ناكاع الا 0 أ تعأب اونا
 باهذو ىهدلا نع هنافدب كرما امف يوعطاف ىصتلا هتااك ناك ادا ولو ان كَ 0

 زكأ موقلا ن و كعيطت اولاتف اهل و3 ن ه اوعمسام اسد ىمحأ دقو لاق ينأر اوليقاو رمعلالذ

 ىلاانرث للا ىف نولفري اًؤاح اذاف اه. هل مهوعدأ مث اماعط كلملل نص يناف لاق وفا يحأو

 اعدو مهدلب روظ ىلا هب جرخو اريثكا اماعط عندو لعشن اولاق اهب مهاند هو هن وراغ م 5-5 2

 || يف نولفري هلهأ عم 4 لا جرخو كلذ ىلا مهباحأف و هب لع وه هدنع 1 ل 1 اقيلمع

 مهمادقأ تح 3 موفوي 2 نيل 00 خلا مهيد اودمو موس ادع اود اذا قح نليكو ىلا

 فارشالا نماوغرف املف مهوبأم 2 ينح هيلو ىلع مو“ لحر كو هلّدقف قيام ىلع دوسالا لكل

 كالذ يف دوسالا لاقف ادحأ مونم اوعدب م ىلع اودش

 بدعلا بأ ي ردع تدنأ دقف «* هال مسطاي ك.دد قوذ

 عفا ةروي نم جيبه ىغبلاو © ملتقت كفن لف ان أ ان
 باذالو نأ يك اواو * انآ نه تل ناو

 بسنلاو ماحرالايف براقالا انك * و يبرق انا متيعر ناو

 "| لتاق دول بريق اهدالا برذ أو الدق 000 ازذف علت ناسح ىلا ا 78 مط هش نا مث

 مويلاوهو نعلا ضرأ نم ف را ىط تناكو هاا ' ىط لوزن لبق هيلع ليج ماأف قلع

 مهوفعب ,سم يداولا ناكو 'ىطنب ثوغلانب ىؤان فاس 0 مهديس ناكو نادمهو داس ةلم |

 | تناكو لباق ىلا هوري لو بهذي نبأ ردي ملو فيرا تامزإ يفريعب مهماتأي ناك دقو مهددع ليلق

 ىلا اوراصف انناو>ا نمطدق تلاقو كدليل. تشدح وتساف مرمصلا م انأ ٠ نقلا نم تجحرذ دق دوال

 : ءرعإ يف ينل ناو بصتو فاز دلب نم اني أي يبا اذهنا ةماسأل اولق نظل اومه املففايرالا

 ١ اوعحأف اذه انناكم ن ا اناكم 56 هعم انصخشق هفارصتا دنع هدهمتن اننأ ولف يوالا
3 

 ا نلوريسا هوعسأو ايلا فرصنأ املف مولي يثب رف ريعيلاءاج فر اناك اماف كالذ ىلع مهما |

 ي'وانب ةماسأ لاقف نيللا ىلع طيهيتح تيب ثيح نوتيديو ءريسب
 ىشعو بضم: موق 0 * ان دك نيطادلم

 ةريثك شا وم لعوب اعثلا يف لخن || ىلع'ىط تمجبف هب نولزني | وناكىذلا عض وملامسا فيرطولاق

 : وفرع هقلخ مظ ظع نم اوأ رام مهاوف دادعنب .دوسالاوهو باعشلا كلت نمبعش يفلح رب مهاذاو

 هلنبال يول نبةماس أ لاضا ةهريغ 1 م نوري له اهوربسو ضرالا نمةيحان اولزتدقو

 لدحرلا اذهانتيفكناف 5 رلاوسأنلاو دلل ايف مماع كايلضفا وف ع دقك.وق ناينب ىأثوغلا هللاقب

 هلءاسو هماكف لحرلا أ ي وح ثوفغلا قلطن افدلب ١٠١ اذهان ازا يذلات كو نهدلا كموقتدس

 مهميحو ريعيلا ريخ يحاور ِ نم لاق مئايقا نيم هللاةذ ثوغلا قاَح رغص نم دوسالا بدع

 هلمَمف موس ثوغلا هامرذ مالكا هولفشو هلع مهرةصو هقلخ مظع ن 8 أو.هر 5 هعم

 مويلاىلا 1 ه مهفهدعب نيانحلاب "يطتماقأ و
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 ا 0 كا نادازأ هلاشب در ةلاطوا تع اذا ىح اعف ك هتعحرأو اعقد هحضوو اعل
 102 لآ اعطعأ دق يا كلاا اجا يحتم لاق كتديدام اهجوزل لاقف اهرو ءدعب نم يضكرتو
 لمحو اعيمح امهم عزمي 5 مالقلاب ر ماف 00 :ك املعفاف ال اح ادماو الا الئاط اهنم نضر

 اماف حاكنلا ام ةليزه تلاقف 0 هبزرح و ادحأ يكن الو ًادلو هيفبأ ةليزط لاقو هناءاغ ىف

 نأب رماقرلمع كلذ عمسس املف رما نم 1 لل روقلاب ن رك اعاف حافلا" ماو ررالع نوكي
 لوقت تاشنأف اهجوز نمت رشع ةليزخ يطعتو ابن سخ اهجوز يطعف اهجزو ىف عابت

 اماظ ةليزه ىف مكح ذشاف * انني مكحل مسط اعأانتأ
 املاع مكحلا مربي امف تنك الو # اعروت 1 00 > دقل يردعل
 0 وكمل | ىف يلع حج هاو * ىترتعل يناو مدنا مو 0

 لبق وه اهعرتش ق> اهحوز ىلإ يدسو سيد نم 5 جوزال ن0 | اهاوق قيام عوس اءلف

 تنب ةريفع ىهوس وءشلا تحوز وح اذه ىلعشي كزي 3 الذو ادهحو ءالب كاذ نم اوقلف اهحوز

 اودارا اماف هدعب نم للا اونكسو 'ىط هلتقف "يط لبج ىلا عفد يذلا دوسالا تخا دابع

 نينغتي نايقلا اهعمو هلبق اهلانيل قيامع ىلا ا اوقلطنا اهجوز ىلا اهامح

 00 7 هصلا يردابو # ىكراف يعوقو قيلععب يدبا
 بره. نه هدنع ركل امو * يباطتل يذلا نيقةلث فوسف

 دو لق نه اهعرد ةقاش اهئامد ىف اهموق ىلإ تِجسرْطن اهلئعس لسو اهعرتا هلع تاخد نا امل

 : لول يهو رظنم 0 2 يعو لبس مدلاو ربد
 سوردعلا لعش اذكها # نكت نم لذا دش اذ

 9 قيسو حا د روعأ 2 رح رقاب اذن قعر
 رعب اذ لعش 0 نه ريخ * هسفنل 2 وملا د

 املا ينأ اهف | و ل تااقو

 لمتلا ددع وكف كا متأو « كح ها وا ل

 لعب ىىلا ءاسنلا يف تفز ةريفع * ةريفع 3 0 يف يدك حبصتو

 نلعيفلا الإ 29 اكل ءان 2 اودككو الار انك اننا ولو

 لزلا بظحلابرحلا رانا اوبدو *# مىكودع اوتيمأ وأ امارك اوتوف
 هن

 نب

 د

 كرذل ف 01 رك ل ىلا < اومجحمو ايلي اول خالو

 لذلا ىلع ماةمنم ري توملا الو * ىذا ىلع دامت ن. ري نيبللذ

 لكلا نم تاعئال ءان اونوكف < هذ# دعب 'اويضغت مل ومتأ ناو
 لسنالو سورعلا باوث ال مهةلخ *« امتاف سورعلا بيط وهكتودو
 لحفلا ةيشم انثي يدمي لاتخحيو * اعفاد سدل ا و أدعف

 موقلا ءالوه نا سدح رشعدماي هموقل لاق اعاطم [دنْيَس ناكو كلذ عر دوس عمم اءاف
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 رخافم مهنم نيجانلا يف قري يف * ةل رمغيف ضيبلا كيبح انيرض
 خ0 حام دهن وا لئاوب # هرم نوكي ن نم الا جني لو

 صام نيحانج وذ ىنتا ضنا مك * بحال رابغلا ت + مدهز ىوه

 ردات فيسلاو ف.سلا ساب در اذا * امالكح ناز رثسعي نالطن اه

 ريماوخاسؤرلا و وه ناسذو * ةءارس نورك ناد 1
 رفاطالا نهيب ام تقلع دقو *« هلاور نم مدهز افكو وءوني

 صعءاض. ةميصقلا ناحرمك حسم » هام رق لك انع جرش
 تءرلاو ئىضفلا ترام كما 01

 رساك ءاختفءاملا يف تسمتغا اذا * اهناك نانملا يف حومط لكو

 قاع ءانسسح لعبلل تدهن م « هل تدهن دق دهملايف ضدان اه

 نم جوقزلا ىلع الد ىلقأ اهمال رقاعلا صخساعناوأ شوأ تنافس همساو رقص سس 0
 هيرادن وهل عنصل ىوهفدواولا

 رئارضلا ادرج دق ةدرحم * اهليلح نردتي ءاسن فاخن

 سهدب كالذ دعب ليقطلا نب يماع لاقو

 اناس اضع هسار اوك <« .اطقل انفال عما م

 0 هنوسنل كرت ملو * ديه ا 1

 اماه لاب مهعمح انحبص #* انيلا اوفلد ذا مزاا عمحو

 كلذ يف ةعربر نإ د ! لاقو

 مهو اميعلا ناتو دسأ © تلك ا ومو عع مهو

 ميقم َْل كا حرمت ق 2 ميه ةيشع مهالك ثراف

 | هلل دماو مويلا مث 1-

 كرم

 للا ددع مكيف لاجر متأو *« مكنايتف ىلا يتوب ام لجأ

 ليفلا 1 هلق اسما | منكو الغر "نك ها

 فيقحخ برر هل ءانغلاو نسوعشلا اه لاقي كك داع تنب ليقو نافع تنب ةريفعأ ر ل

 يسلاورمقلا اذه «( قويخا ) مدق 005 نك هيفو رصابلا ىرجيف قلطم لوا

 يناىعالا نا نع بيع نب دع نع ىزكتلا نع شفخالا ناماس نب ىلع ليق هلجأ نم يذلا

 ظ دوال ن سد مالسلا هي هيلع حوت نب ماس نب ل نااذوال ن مهدط كل» ايامي أ ٍلضفملا نع

 دوق 4 ل كدا 2 2 ةماعلا 2 ُّق 5 طرانم تناكو مال_سلا هي هيلع حوت نإ ماس كا 0 نبا

 ظ ماك ناكو هلي نه لاش قا ١ دح 0 نع ناو قحلا ريغ ةريسلاو مشفغلاو ملغلا 35 يداك

 0 هتامح يف كلملا 0 8 تلا 2و قيامح ىلا هع 0 1 م اهدلو 0 ا و اهقاطف قشام هل لاق جود

 1-1 10م كتل بج اب واو 1 توصل لص بج ةملوحببب رج كال 27-1680167 فص كو اج [ 27و تمص و عب صو عصابي ع عم نيو ويس يجو جو صو وس ع سمس سم

 (رشاع دك اعدل
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 ابالك اهتمعنب يزجم الو * مكلع اهنمدن نيقلايرجتأ
 هغابف ةعقولا لق مهريغو ”يبط نهسانو وه موب -- اناا نو. زيف سماع اون امأو

 0 انا هيلع اذنم نولوشي يسع د نأ

 ملم بك املا ةرداخو تنم * قكش نكسلو 'اونم ام هللاو

 قسم الو عرو زجحاعال * سماع يعدي موي كوش ريرحب :

 وأ ن. رفعم لاقف | ريخ مهب علصل 3 هول 3 * باوثلا ىلع دموي نآس زم ا ىعدتو قرا اماو

 قرابلا زا نإ
 ناسادس شكلا 1 ا 5 ةسدص كم نايبذف كت يت ف

 ناسك ارم ود 1 مل * هباودب نسجت ىأني لظن

 كلو مكن :ميوثممر 1 # ناقل 0 ا ضاخ

 نافذدما 0 ايطوو انوغر * هباوث ناكف ىهللل هانثحف

 نالتما هل اقل 20010 هد رام رطا ناب ادع لاعو
 نافاغيف ركشلاب نقثت الف * اركاشدبالزهدلااذهت نكن اف

 | ةرسشع عسنب بدو هيلع هللا يل ي لا دلوم لبق ةند نيسمحو عسأب مالسالا لبق ةلبح ناكو لاق

 نبا وهو ض.قو ةنس ع 5 هيلا هللا ىتوأ 2 ليفلا ماع تو هيلع هللا ىلص ىف ُي ولا فلوو هس

 وهو لاق ملسو هب هياع هللا ىلد اهف ضيق 5 ىتلا ةئسلايف ليفطلا نب ماع ه.اع كفر ل ني ثالث

 صاع نب ريع ينب فياح قرانلا راح نب ا رقعملا لاقو ةنس نينا نءا

 رصاعالا ليبقتلاز ناليالا عم * ركاويلا لو #ءاواتنش لأ ن 1

 رداق كلذ موب املع سيلف * ةكباو باضهيف يمياس تا>و

 رفاسملا تايالا انيع ر 5 م * يوناامترقتساواهاصعتقلاو

 راان هللا نم 0 اد اع 6 ا؛نكحالمأ أاهحبصو

 رباكم تاب لأ مح عم يف دك * هلو> نابيذ نوحلا نب ةيواعم

 سعاسمحامرلا فارطاب لاحر # مهدرف توييلا بائطاب | ل

 رراطتم ةو.ه يف -ىوه دار> * هءاهز ن 3 اء أوءمح دقو

 7 و تدل تامل + ةنحن طمو اقييض ايل اوافق

 3 اهريش 2 ا راك ناك قوش ل2 مهاتجييبص

 ع

 نب

2# 

 رزاخ سءشلا عالعم نمانل حوبص  مهدصق نكلو اًئيش مهرغب ملو

37 

 4 ماع ضاب ودلا ماع نك

 اهتنارط ولامع ماكس نضيملا يف كيسا

 رجالا للقلا قيرلاب صغ اذا * امدقمن وهمي شكلا نيب راضلا نم

 صضهاوج كيرحلا - 0

 صاعو سع مقملا تبعد اذا هه اولتق ال نأ عوقلا ةارس نطو
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 ٌ رطٌوملاعفلاب اسحنوسريو © اهاهأ تام>قوفلاز رطا ن

 فوطعملا رطؤملا ل سرفلا سحلا

 ا رقفأب تسرسعلا كنعف رصأو* يأ را دق اك قبلا يناس

 أردمم قبيل دجأ منا 1 ىذا # انعام ل املس َنأَف

 حلصأو ها ناك اذا اذه نم رثا اذه لاقي اصلا عضوملا ردعوملا

 اردصم ايجراخ يدبل جرسأو * ممهديدعو مسمدع ىنع جرش 3

 اناعماو مازحلا لب ادعام اذا * هدو>ف نييلاخلا هيلع ترق

 امهتستحعا لوي نيميعارلا نييلاخلا

 ارفع رصنلل مرا مث مذج ىلع # يرث م بالا نإ البا ذخن

 | 0 و تءءسنا ىحصم لخنلا يفو# اتا ىلا: لاحرلا فاك“ نك

 الع معو الثا اءاوطألا # ةمطخو المآف الظالا نم يعرأو

 تومبصلا نب ةيواعم .مهب قحاف ةتيماح ىلع نايبذ ىتب يف يرملا ةثراحيفأ نب ناس ذئموي فرشتاو
 كا 0 نءانلا نم نو ىلكعلا ةلمرح هعمو عدجملا دست ناكو ينالكلا لماكلا نإ ْ

 يالا كلاما ناساف نا مذ ينب نه اسراف نيعبس يف يرازفلا رامح نب كلاموةثراح ىأ ع

 3 وهو يلكملا ةلهرح هعسأ مل 35 ةيواعم لتقف كللام ركف امكجوذأ يق جنبا نائس تنب ةلوذ كلو[

 هعدلا اف يريالو عدوم * هعسلا ءرملا ا يال

 سقنم نالحر هعنا 3 * هلةف كلام هيلع كف بالك ىنب ن“ ملحرأ هعرأ مْ هلمقف كللام هيلع ل

 كالذ يف كللام لاققف هب ادكأو كلام يخ٠ءواءباتقف اموملع ر كف ةلي نم ةك

 درطت يليخو ادل هتقلو * المرح ةميتغلا نعدددصدمالا

 دعالا نيدبلا ىلع ر هلا 2 # امراضو سغالا ردص هتلقأ

 دعتيو موق. هيرام ردص ىف # هتيقلني> تر توءدكلان ار

 دوسالاو ىصاع ينغ انباو #* امهالك رابغلا يف ةعيبر .انبآو

 دعرت صئارفلاو هنع تيهذأ 8 رس لكبح سفن يتح ْ

 لات دهجلا طكتلا

 دوق اةوذلك ار ملااده # ةعبم وذ حاس د ودعا

 نب ةع نب لاحرلا ةولع َّك نو« زيف رفعج وب 2 # هحوز نأ انأف 1 كللام هيلا بطخف |

 زد>ف مكلجب 0 نئطسلا دك ديف ريدغ لع در و اك هنباو ةيراح ينأ 5 - دجو رةعح

 كلذ يف ةورع لاةفهاضرب باو هيتس كالذ دعب 0 5 ةورع نأ 3 * «يقتعأو مهصاوت

 اناتع هج . دير ال اكول *« ةاناتس قع غلبم نم الا

 ابارتلا الا تبني مل ةويعو * مكيتمج مسقت ا يفأ

 امارسشلا قذي ملبعشلاةادغ * ينوعواط رفاعجلا ناك ولف
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 0 نب يو 2 1-1 ناو ورع 1 يا نب ورح لع امد

 ةيقلإ تءاحف ةلج مود اديز اهابأ لتق ثرألا ناك دقو ةمقلا هذه كم ىلع ملأ يذلا س 0

 صهدلا عاطل لحرهللاواذه لوَش ضو ةيقلا تب رضف اسد هت:ظف امهلمحأو اها انحأ ثرحلا 0

 تعن هلت عنق ةبقلاتب رض نم ىلع يأ ةئااي لاق ور اهم ىلا تء>ر اءاف ىلع هب عاطا امي هياع

 لاقف اهمع اط لاق ام تءزحف كمع لتقب رماو كابا لق لدحر ىلع هللاو اب رض لاقف ثرحلا

 صربالا ن , ثرحلا

 0 صيع يف نايف 2و هئزر 00

 ا تددشو ه 2 انعافإ 2-2152 تت 35لئصو لاك تير

 د ىراقأ يدمذ ا ا

 ىر» هاو نسق هرم عيضف #2 0 شمختل 4 ترفأ

 ول م كلام هللاوف كب ءاح يذلاام راحاي لاق | رع نا م 5 هتاكو 008 لاش ةحوزاا كل

 كتكردأ ذا تئشولو تفقد لاق يلهب ترم آو ق 1 تاتقو ىف يأرلا 'ئس تنك دقلو

 نه يدنع كالأه لاق كتلتقا

 صربالا ن 0 ثرحلاهب عمسولهأن د اد أذا : ىد هب سق 0 0-00 ءاطعا سدق رع ءاح

 0 بنج ىف ةيوغما

 املف ثرحلا بهذف قاطنا م < لب الا ن 4 2 هاطعاف هدم مهد مْ دبا

 قفتللا ينب هيبأ يف 2 ىتأ املفةعم نا لاف مقل ضرع تح -- نم سراوف يف جر

 ىلا لؤي آو عججري نا كشوي هناف مكتوخا اولئاقتال الهم لاذ جورخلا اودار اولا ودا
 ةدتع 353 01 ا هللا در هنع 00 اسسق نا  ثرحلا ع املف دوسح لحر هاف قطا

 لخد اماق نُذ يح هدق ىلع لوبي ناكو دقلا ىف ديقف ذكءوب 3 هنأق ا نا: توا 1

 ةقان 0 الحر ا متانغ زاغ ىأ نك نساك ع معو ءادف ريغب ممم تافأف تاره مارحلا 1

 ىهناف اليلخ هل ناكو قمصلا نب ديزي, ىلا سدارم جرت بالك نب رع تاع هن اهع راق

 لودي وهو سدأىم
 أمعرب ردعم وحرام كال

 ةقاندش نم ريخ ورمع نب ديزي

 21515 لع ا كما

 5 يقاحر لب اديزب يناجر #

 رص رمصل حايرلا اذا اهداتقا وأ د

 ري ١ شح الا لع تعاري

 ةش#قف* مح نعال

 مما قضارقلا دا رحاب متأو * ةولخم ينوأر نأ ىلع تعادن
 هوقسفن وبر كلا هقرطف هيلا اهدرف ركب ىأ يف ةهمالا دنا يح ديزي 227 نادحوب يورو

 ءءاج دقريادجوف ديزب لإ قرفت من حضأ ١ املف اهايأ مماطعأف لبالا هولأ- معركس قح ر 3

 لوس نتاوي اب رعد رفعج ينب لبا ن هدر طف رجا ناك 0000

 ارضحم ويركلوحاهملزانم «# ارك ذب مآ هلا
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 امها رنادعوظلا يبأ ىنيقلا قوما كك ةلظزح لوق لفعل سف جر ةيانز كب بداح الا و

 كون ديوس
 ردغي نع نآو اراح رحيتسا يت يننأ علوأ قرشلا ينب دسجأ

 هقأ ىغلا» ناري |ريخلا عزوم اب فا هت ش

 5507 00 اق اًنحاص ن م [ولاق انرعسأ ةفخسأ م كي>اص نا لاقف ماع يني ىلع فقو ىت>

 ارم ف ميكر ل يدا ايات همم هذآ( لاف كلام مهءاجف نيمدهزلا نم اي>اح

 | يندر نماما لاقفبجاحاي كرسأ نم اولاقف ةبيقرل ىذ تيب ىف وهو كلذ يف ايحاح اودكح يتح
 أ كلاق هل ترسأتسا يذلا امأو نامدهتزلاف ايكرتف ةروع ينم ىأرو حتا نأ سمو يد
 | ةقاث فلأ هلف كلام امأ لاقف كسفن يف مكملا كيلا انامج دق موقلا هل لاق يسفن يف نك

 | سيق لاقف ةيضاخم 0 نابو ريهز نب سبق نيب ناكف ةلام نيمدهزالو

 ةهاركلاب ىرجم ءرملا تنك و + ءوسءارج نامدهزؤلا نار

 همادق مسه و ظرق قب # دعم تملع دق تمءفاد دقو

 »*  همالظ ةئام اهم ل * تح قا قرط م6 3

 كلذ يف رير> لاقو
 ناوي ا ةلمخ هيلع ناك 8 .اطيقلا ثا دق بمحل ود
 ناع وهو ةييقرلا أذ مكحف «* ًالوح ماهشإ بحاح 0

 ١ را ودب تح زف دوب تلفاف سدع نب ورم امأو

 | اهز زيا ال كلا :لاقف. فالك نب نم مالغل سرف هياع تضرعف ليخلاب سائلا رصبأ ناكو ةلبج موي.

 : جرذ ةليح موي سانلا مزما املف ةقان نورسشعو نيو اع ا ادهف ى الور : اكردأألو

 || هللاو ءاولا ىلع اراه هتضك | رف ينالكلا لاقو ورم يأ ن ورع بط تا رف ىلع ينالكلا |

 1 ىلا ورثع وهو ساد 1 هللاو رش زق تلف تقوم هك كلذ م ا ادقع يقيس منا تدلع

 .ميسسسسل_ يس سسيييبساس_ 2. .سامنبسللا

 رق اولاقف تقسس ينأ مه رح 1 يئتح يه اذاف تفشكناف طوسلاب اهبرمضف هسرف

 سادرم لاقف ريا مهتربخأ مثال تلقف يملسلا
 ديلا سماه دقت ورع نوزع * رماض .ةواردملاك تنك كلك

 ديقملا 0 نضينلا فريعض طانا * اهئا رج دعو يننخلا يده ال ولف

 دلقملا قوف فا.سالا قف دقو #* ةحارو قاردلاب اطير رث دن

 نورشأبو : نولتقي مهران يف .مهواقلخاو .ساع قب تيح رج سانلا مهما اليا[ 901 ل
 ' نب ترا :نليقاف:هرتسأف رمح نب ورفع نيةغ,نب رماع نب قفتملا تب رق نشل الا
 ثرملا .يكردأ نا نييقل كاقف البقم ورع هآزف ليلا .ناءرس يف.ليقع نب ةعّسبر نب ضرإلا
 كتنانك يف اهامحتف يتيضان ع كسفت ىلاو ىلإ ,نسحم تنا لهف يدنع ستات ام ؛كنافو يناتق

 ورم قدحاف ل لقا 0 لوشاو أسف ىدانإ زؤهو ثتَو | 2501 لعفف كك نيفال دهعلا كالو



 لع هنوددغتسإ ندم ١ كاللام ٠ نإ صاع 000 نأ و 6 اوةلطناف اناهما اولاقف 6 ناكو هر مسي

 ةمؤعض 0 نيبروحأ نيش 3 اناكو ةقيدصو هدب هناف كلام نب ىملس مكنود لاَقف فوع

 الا فوع نم م ىيحال هناف ءاخأ ذأ تح اليفط مكل ملك اس لاقف ءايح ىملس يف ناكو امهفونأ
 وا هل ,مثجاي ىنف رعأ ام كب قولا دق ليفط لاقف هيلا اوقلطناف انحش نينا هللا ماو كلذ

 ىمسف هقئعأو هتيضان شخ هوناف هايا مهاطعاف هودخ فوعنم هب نوديقت نوخلا نأ ينم نور

 مالسالا يف كلام نبا 0 نب ليقع ن مك 1ا نب ةرحملا نب عفان لوق كلذف زا زيلا

 الازه انيق ديعم ةعينص * 8 ىسع نعن وخلا انيضق

 ةئس ةريشع عض نإ ناك لاق, نيئس عيسآ نبا وهو رفعج نب كلام نب ةمربر نب ديبا اهدهشو لاق

 ةيواعم نب ورمعنب ريهز ذئموي لتقو كمامح ا لتق نا كس انم تمني مويلا هل لوقي كلام نب رماعو

 بالاك نب بابضلا ةيواعمو وه لاتقلا غلي مل ثيح رماع ينب فوفص ىنارهظ نيب ال ونقم دجو

 هلق يذل نيصحه وخا لاَقف |

 يوذلا بعشلا نم زيولا مهمات * ىببل ام رثسأ اوشع اعيضاي

 يدطا نم يدمعلا ىلع امو # ىلب تجحامو هللاب مسقأ

 ىنغب .نيهز نع ىلثه سلاف * يفرشملا وودص ريغ مكطعأ

 ينالامهشلاو مزاخلا سرافلاو # يعذوللا ا

 * يل لزم, اذا لقثلا لماخلاو *

 ورم معن ىلع راغاف ءالؤهما نأ لل ل كلي مول افلا يلوا عللام قب ايفطلا تأ اوك
 0011 هدي هلق ني فلآ قايل ءاموثلا يب نم مت نافطغ نب هلأ دنع ب نم مهو هتوخاو
 نم كاطعا كك لاَقف اع وبا ند ن نايبطظ تقل دق كب يناك لاقو ريعب ةئام هاطعاف هادجتت-اف

 بضغف فلأ نم ةئامأ لاقف ةئام لاق كاطعا 5 هل لاقف نايبظ ةديبع ىتلف ًايضغم تئجف ةئام هفلأ
 يتح لعش نأ ليفطو رداع هاو دانه لاتغلا ىلا دعمو عرس ةديبع نأ ؟ دو (لاق) ةدي.ع

 1 ساق هب دن قوف قم ناكلا جرذ تح هفتك ىف ممم لدحر هئعطف مدقتو اهاصمف التاقم:يرب

 هعزس مظاار ءاعيفأف ايضغ كاذ لعشب نا يبأف هعزناف نانس ١) كنود هل لاف اليفط قاف نان بلا هيف

 تاتقولاتقلا نم موقلا غ 4 تح ءاسنلا عم ع ةاأو هّماادع ريثاق كلام نب ملاس يقاف امضغ هنم

 0ع رناشحزاا هعسو امزهمم ةرارز نب 0 جرخو لرغأ امالغ نيثالث مك : نم ديمو رماع وذ

 باتا نالوقو ًايحاح نادرطي اللمدف نايسعلا ا 3 «وعنب تيهو غن ,نزحاش ا ىنسقو

 كلذك مه ايف نيياولمويلا ا لوقف ناهدهزلا نالوقيف . اعلا نس لوقف هيلع اين دقو
 ؟ ةرلاود كلامانأ لاق تنأ سولاف ريسأتس |بجاخ لاقف ريشق نب ةملسن ةييقرلاوذ كلام مهك رضا ا

 نع ه هاقلافمدهز هقئتعاو هكر ءلاىتلاف 5 0 أ نأ تدك يت يف“ ا ام يروعاف لعمفأ.لاتف

 تحاح نع ادع نمل تكا كالام .هب لزنف ميسا متاق غ غوا ري.مدهز لمحو هان وغاب بجخاح حاصف هسر

 نهرو كاك ايد قفا كلام دخلا الاقل يد نإ يعز نإ نسف أملا 0



 (*ة)

 ا 0 20 6 اع »*# 5 او 2 كاف انما 4

 اسس سول“ 1 3

 اهبارض اديمح تبار دقو ءانع * مراد قشلا نمتقال دقل ىرمعل

 ابالكو امك يعدي ةعير * مط تريص ذا: بعشلاب اونجاش

 اهبارغ ريطيال تومءاك ارب # مطتاقتعاو د:طافوساوصع

 سونتحد تلاقوهب |سغريظي ال طخ يف عقواذا لج رال(لاَقي )لاتقلا ىف دا وهولاتقلا ةكرابم ءاكارب
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 ايباسنا ىلا تع هاذا 220 ا كر
 اهبامش و اهلهك و ري يعنلا

 اهنانزلأ نتاع نينطلا رهو هلا
 ا_مباقع ؟ىنلاو ذأي * ملو ًايسكاولج

 نب ةعيبر نب صربالا نب ثرلاهلتق سدع نب ورم نب ديزوةرارز نب دبعم نب ظيرقذئموب لّقو
 للوعي وهو نانبدن دعينا ةيلهت تقع نب ةرو وهج نإ ردك ناتلفاا لتقو ليقع نب سماع

 تي محام ولا يف ةلللا رمشمملا #* سيعونم مهنا نيف مدقأ !

 يدسالا فئررط ن ءابعأ ناش سمع نن ساحس> م حءاّرساو لاق مهيد ق نودددتل اونوكي مل ةلحلا

 كلذىف 3 لاف 0 هاوادف هلوم نب ماع ءذقتتساف

 مر ا ديةاذطاىذ 0 * يهو نب سا .> نب ىلع تدب

 مح (؟) ركىلعباغوتدهش * امل( ءاهدلا نم هل ترصق

 موجنلا نم نيدكرإلا نكم « هني يكل ءاحا

 مومح ةزاجت قوف كنأو * يوشي حرملا ناب هريسخا
 التقم كنم بصي مل يوش كب ىذلا حرملا نا لوقب

 ملم ةمالملا قاحلاو * اموب نايتفلا ةلت تركذ

 كلام دنع تناكوريشق نب ةيواعم نب جاحملا تنب ةشدك ذخاف يرازفلا ديزي نب ةيواعم لمحو لاق

 ذقنتساو هلّتقف ديزي نبا ةيواعم ىلع كلامى لا ةحاف> نب ةيواعم له ليقع نب ورم نب ةجافح نبا

 نويلناَنب .سماغنب ناسخ ل زو, نوتوخنال مهنا: مغلق ناك دقو نونوع منا ما وا لد انك
 لاقي ةدنك نءلحر نوحلانبا نود ضرتعاف صوحالا نب يرش هيلع لمحف 0 لاي حا

 كسلا ةفصن اودع جر هك سلا كشط ةياراول وا حيرش هبرضف بشو> :

 نبافوع دشو نول نب ناسح رمس 5 رفء> نب كالامنب ليفط دشو هناكم نساثلا بغر امن ناكو

 هذ>اف سبع و هتيقلف باوثلا ىلع هقتعاو هتيصان ز>و هرساف نوملا نب ةيواعم ىلع صوحالا

 سعو: تفوختف هلثمكلع ىنوتكاوا هويحاف قياط م13 لاقذ فوع مءاتاف هلّمقَف زيهز نب سدق

 ريد نع ىورو (؟) ءاا يوزيو )١(
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 هيج : ل يأن ساش لاقو

 موقق ير وما 000 وبلا ليش اهلتأت نأ نكت

 لوقيلعجو ةقان نوم“ هلف .رك نم لوق, طبقل لعجو
 اليقمالا_نهدلا هور” نأ © العب جر ؟رخز. كلك
 الفام كلحأ 0 11و © الئ ان روافعر لمح

 ٠ اضيأ لوقي لعجو
 رقعأ جايه نع هتاتنأو < رخ مدقات ل نا ل

 1 0 كوش داعم
 صوحالا نب يرش هباحاف *» تغزااو ليشنلاو ءاوشلا نا *

 فرك وع طنا ب وو هع فرط جفاف قدساد تنك نا
 - * فاطعلا شيلا ونبالا انهوجو #

 يف اوفلتخا دقو حرش هئءطق فرحا هلع 2 هسرف طيقأ برضف ر م 6 هنبو هيو

 ىليقعلا قفتاملا نب فوع نأ ميز ليقع وسو رفع نب دلاخ نب ءز> هاعط ىذلا نأ اورك ذف ل

 0 عنو دئموب هلق ظ

 يش هفيسإ تيفش دقاف * -- يركب د 0

 د يءرفاو بعشلا 8 هثامؤ ا

 نا نوكشي الف ءاماعلا امأو هل خا ناو هل نأ لتقو رهن همس انثمون لتق اذه افوع نا اوم زف

 | يقف ثنرك سيلف اتم لمح نآف حور# دم لان كاخ رالا و تانط فيو تتراو هلام

 هنوم دنع لوش طيقل ىلددف تا ص < اموي

 سصسوىع اع ندع لب م ني ما نورقلا قاحا

 هنو رمل صاع ونس تادحو سس دع 3 ورم نب ور# تنحي 2 ةزارد ب طق ا سورحد

 س واود ا تعم وهوا

 ىضقدقو اطيقل سبع ينب برضا * عب نم ةليو تاليولا الإ الأ
 ىدر نه لدانا مضل لمحت امو # ةباهم هيلع اهحو اويرض دل

 انقلاو ةئسالاب م اطيقل « متيقل ةادغ ماك ك1 راق
 ازيشلا نا نم صانقلا اظ تع اضأ ع بد ل م 500 مر

 ملقا ةكالا ثرأأ ع #3 هرا# 00 0 و 5 ل

 اون نم 0 شخ ءامذ 0 امو * افعض» التق لتقلاب مكزحبل



 ا

 فضا دقو مهو مهلع ن ل كل هللاو ل .ةاكلاَقف مكياع كورد دعم مهو الا 6 نورمشت لا ةلدلا

 ىلا د ا نيلدم هياحصأو طقأ لقأف ا ةسعأ ىلع ان رش 0 3 ص وخالا لعجو مهرذح

 لص وع كل نم أع وذ تلا ندحشلاا يتفاحي َدْدخأَو ىانلا يقف طمقل ددضو يمس تر _ للا

 لقع اولاد ص 0 الا نكاق هس ا لس ها مما اذا <: يع 0 كامو كونا دو ا

 م اوامسفف ةنالث أ نيرجح هريدب كتم ليغ را عبتياو اهراثآ اس اهوردحأ مث لبالا |

 تانقأ و لبنلاو ةراححلاب ممومري اولمحو يعرملاو ءاملا ديرت لبالا الإ سانلا ا مف اج اودعاص ظ

 طبقا ناك دقو ارح 0 اذك هردص) يدهدي ريعللا لع»و هب ترم يش لك م طم لبالا !

 دسأ ىنب نم لحجر لاقف اوعنص ام لبالاب 57 نيح 0 00 هءاحكأو

 لئاعرلا مة تق ام اذأ يلب * لئاش ال يدل نا

 كزان نم كاطبالا تااقو * لباوذلاو يدنا كل '

 * لئاو بسح اهقو ىلب * ظ ا
 نأ الا ةه مهم دحال نكي مل لوسلا سانلا غلب اءلف لهسلا ىح لبا يف نيمزهمم سائلا طخشاف

 ةعزطارش اوم زهمماف مهران 1 يف فوسلاب 3 :وعرصلو ممولتش سماع ون 5 ههجو ىلع يهذب

 كلوشو زجر ذئموي ماع ىنب نءلجحر لش

 ةييؤشمو كا ا و هلبج موي لث» امي را
 هلذيتم نك عرش © هفرا كولسملاو ناشميو

 هلفرلا ءاذد مهانوذح يف ح #* هلّوصلا امع شرف أن ادعتا

 لوشبو ز< رب صاعىنب لقعم لعجو |
 هليدمو مراص بضع لكب * هليح موب ليلا امس ني

 * لاكهو هم دهم لكيهو #

 ىلع فياخلا نم م ونب ت>رذو ةيطقلا قيقرلاو ةل.عم وهف ام هلصن ناك اذا مهلا ةليعملا

 لتاقف ف رملا ذا يت> ناسرفيف صوحالا نب عرش عطقناو مهودر ينعي سانلا اور ؟ركف ليلا

 "ب رتاك هاياماطعا ني هل نوذرن ىلع وهو ذكموي طبقل لمجو كانه ًاديدش الاتق شالا

 لوقي ففح يلع لوأ ناكو

 تيلاخاام هومهتاتأ سواق« لفك نينا دوال
 ثمجالا ناكل وءانبلل ا ةنقلاو +: نع دااوألا 6 و ليشنلا نا
 ففجح لي او ليلا نيئعاطال *# فففالا ليدعت ؤردقلا ةوفص 3

 لوغ لصف ءاعاعو اعف ساو تنأ لاق الا نكيملا نءادحأ < رع ل
 مويلا لبقا صاعلتاقأ ملو * موللإب ينومتقرحأ دقموفاب
 موقال ىوءدقو اومدقت # مول الف مهلئاق ذا موب

 مودلا لظ يفد را. ءلاعحضملاو # مونل لاو قانملاو اذهناتش

 -قانألا كك



 علا

 0 ينأ ينب ىف ةليحب نم ةفيطق وو ةعيبر نب صماع ينب يف نانيق تناكو ةعير نب صاع ينب
 نم ديز نب ةيواعم نب ورم وذ و ةعسر نب ماع ينب يف ةلحب نب هللا دبع نب بدصأو تالاك

 رو لع نمعو افلا نيثالث مهعمج غابف ل اع نم ريغن ذئموي مهعم بالك نب ىلا ا

 ةلمح وحن مهفلو نابذو دسأو مك 5 دعب نه موقلا برؤام نور ا ريا ماع

 ١" ا وانو هام ديزتنإ عا دم نأ ا ا ناو ني ةلبح نب ناوتس نتوقف

 اولكل هاطعأف لعشال اير ادهع انطعاف اولاق ال لاق رءاع ىنب اب رذنت نا ديرأ بهذ 1

 4 ص ود الا ميفو 1 يا 1 قا ذأ اذا - قى يف سع 3 3 ىف 1 يض هلع 6

 اال ارا تلح اذا نكلو العاق تل لاق وعدي هلا اوان راك ورب ثنح ةرحش تح

 0 اذاو هتهح قرفو هسؤر رسك دق كوشو ةرصويف تارت ةهنف اذا هلزتم اًواح املف هف ريخلا

 لكتبال نأ قد ءاوملا هيلع ا دي لخر اذو صوخحالا لاف ن نيأ هيف قاعم بطو اذاو ةعوضوم

 بطولا ينام اورظنا ةلظنحون مكنت ءاحو ةلياك مهتكوش ناوةرك بارتلا لثم موقلا نأ ريك رع

 داع لاقف رز< 1 ىلا ندالا بالح ردقىل 0 موقلا لاقف صراق ني> نياديف اذاؤ هويطصاف

 ةرارز نب طيقل تنب سونت>د هتلاق لاقيو عوا ى 0

 0 ند الوان .ءا عدافست ننارغمن 00

 1 ١ نا هللاب نفاحتلو د واذ 0 اعونرب تلمح

 نحت ةلح كل ليفطلا 0 رهاع لوو كلذو

 امان يشمل نأ ارذيف « ع عوج كيدل غابأ الا
 امارك م 5 مكنا 5 ماع 7ع 0 ل نو 0 00

 . ماسأب عدوان 2 ِ 0 ب 2-6 .:كواو

 طل 0 م-مروشم 0 00 ناو د ري 0 ند ل د ل

 راخأو 3 ينإ نم ةرازحلا لاقف هلا ل : 6 اا را ا دروع لع موايقتساف

 ردنا رفاصع نم رسلا' ناكو اَدَغ يبأ لعن 00 يتح رقعبال هللاو طبقل لاقف هورقعا فئئاقلا

 مهابقتسا مث بئاجت كولال تك لع ريفاصعلاو ريشق نب ةماس نب رماعنب ريهزنب ةرق : هذا يل

 لاَقف رسسعأ ناك و لنقع نب ةدابع نب ةب 0

 زك أ يف رضاو من رغلاو ىف ريخلا * رسعألا مالفلا انأ
 الا طيقل عم ةلبح دهشت 0 تا تءح 11 مع اومجدترا اولاقو: دسا ون :تمءاشنف

 يلام 0 نيا نهاع لإ لكمال نعاشلا ساشا نب ورع وب ىلإل ينأ ن ؛, ساش مهنه اريسي اريفن

 رعأ يناف ر ءاع ىنب ىلع اولخدنال ساش لاقف مهلا اودعصت نا ذأ لاف ىراخ طلب سانا لاكو

 هللاو ماع ىن 0 قات طق امو 2 اف ينومز هو مهم هزهو ينولتاقو مولتاق دق سانا |

 هذه منع نئل هللاو مكيلا نوجرخسو اقلق هرحج يف رقيال هناف عاجشلا الا الثم مط تدجوام



 ( *ة)

5 5 : 
 ئ هب انل ا الا اح دقو ل فكف لاق انراه ان تدحر ذأ برعلا 2 ىلاوم انام 7

 : نكت ا را لاومالاو ير ارد ةفعضلاو ءاسملا ز ردو هل.> تعش ىلا مخو 10 ا ا ْ

 مط ماقم الو ءام ريغ ىلع اوماقأ ل كءاح نم ماقأ ناف ءامو تصخ يأ لثك هيف هطسو يف ظ

 تنك ور رح ربع ىف اوناكو ززح اف تاك ةراجملاب محور قوف نم مهماتاق كيلع أودعص ناو

 لاق سانلا تريشتسانيح كانع اذه ناك نيأف ىأرااَّشاو اذه لاق كلاتق ىلع مهنم ىوقأ م طاق ىلع

 ةدمح ىنب ةغلأت لوقي كلذ ىنأ اوعحرف اومحرا سانا صوحالا لاق ن "الا ينءاس امنا
 ًالبقأ ليف دا كرحلا نياو نايلي مخي ارماعو اسرع نطل نس

 الزم نوموري ال ريس داعصال * مهؤاسن راج يداو تدعص دقو

 ْ الضفمو نع ءارعا ةيضطا نم * اوفداصفسو رمضلا فطع مط انفطع

 | فرسشلاو فيرسشلا نيب ءارمح ةءضضه ةلمحو ةليح ىعش اول>دف ضوضعلا ةقانلا سورضلا

 أ| ليا يرتال عساو م هلهظع لج ةلبحو بالك ينبلءام فرشلاو ريمت ينل ءام فيرششلاو

 صاع وني تاخدف ةلم2 نم ةنيولك مويلا هبو عسّتم هل>ادو براقتم بعشلاو ىءشلا لبق نماالا

 || ءاملا نع لبالا * 0 ضار لاومالاو ئزاردلاو ءانسنلا اونصح خاسم هل كاع هنم م

 دز الا نم يحق راب مهعمو ممت ونب تجرفم هاياكش يفلئادقلا نيب عرقلاو حادقلاب بعشلا اومستقاو
 || ءامدلا ءامزت ضاعن ام ورمح نب ةنراح نب ىدع نب دعس وه قرابو ريع يبا ل ذئموب ءافاح

 || نيبعشلا نيب قيرطلا فياخلاو فياخلا اووف ةلح مويلك هيلع قزع ناك هنال ءايقي نم ىمسو

 قرابلا دام نب سوأنب رقعم لوقي هيفو فلخم مهءهس نال قاقزلا هبش

 فياخلا مهمامأ انإ ريسي * ريع وني ن ونعالا نيو

 || هريخيتف سانلا نم لقسا نم ةلمخ هي دوت 4ل ةنبا هعمو محا[ ربك انش دلل سمول
 || بمشلا اذه لازيال يطبها لاق سانلا يهانت اذا يتح نالف ونب ءالثوهو نالف ونب ءالثوه لوقتو
 || ذئمو. بالك نب رفمج نب ةيتع نب لاحرلا ةورحهل تب ةقبك تناكو طو مرد ده را |

 || اوفصف سماع ينب زعل ينطا يف نا هللاوف ينوءفرا سماع ينباي مكليو تلاقف ليفطلانب ىماعب الماح

 ]| عزفموب العا ثار امنأ اوهعزف نانقو ةنق لاقي ةنقلاب اهوا ق اهوامح من مهةناوع ىلع ىسسقلا

 || اهدهشو ماع ةعسر نب 2 صاعنب لاله الإ ةلج اهلك ماع و تدهشف لاتقلا نم سانا

 ]| مزحو سأب مسهل ناكو ماس نب ةئيب نب ثرحلانب ةعافر نإ سبع ونب برعلا نم ا عم

 ينب ءاقلح ةعافر نب سيع 5 تناكو سادرص نب نتاع 5 وهو صاع ينأ نب سادرم مولعو

 || ةيونغلاةمهلح تب ةمطاف كَ هلاوخأ عم نك اياد رع نأ سماع يب ضع مزو الك نأ ور

 || نيب تناك برأ اريشق الإ اهلك ةلبجب لئابقو ركب نب دعس ينب نم سانو ةلهابو ىنغ امتدهشو
 ةلدجحي نب دارق نب سماع نم ةيداع تناكف ماع ينب نوط يف تقرفتف ةليحب تاحراف اهموقو سبق

 ا بالك نب ورم لاقيو بالك نب رفعج ينب يف ةليج نم ةمحش تناكو ةعيبر نإ صاع ىنب يف
 || يف ةليجحن نم ةكاط لاقي سرفل ةك سبق وني تناكو بالك نب ورم يف ةليحب نم ةنيسع تناكو



0520 
 11111111 11 ا ا تا ا 1 1 كان تتقن:

 ددلاو ةراقر( نب طلقل كا شضودد د لوش .هلو تدخلا ناسف 00 ناك ةاح ل راس
 لام حفر يك 8 د ادعشلا نو نا

 لارا عيد هر اك ع علا

 اولحواوراسنا 00 نب 00 0 ند ك0

 بئذلا دلو راي_علاو عيضلا دلو عمسلاو مك لاخلا ”يش لكا هبل مقتسم لتم

 ةياكلا نم

 اولذو اوكله نا كابا * الو مهد_ع كنم 0

 اولقتدلا قيانلا اذا امد نر" جدخ يغبلا ش

 لدتا امو ءاغ 3 + الو تكا اه> ك2

 ل وأ وزعي موق ط أن كي كانأ كنار دقلو

 1غ درا قة #2 | رفا قار ألة

 نب بحاح مث يف 35 ءاسور 0 ناكو 00 هر أرذ اذ هند مغلا دالوأ رارفلاو رعبلا طقلب لح

 ءامغ 0 ءانغ مهعرنو باهش أ ثرااوة هتديع نإ ور“ أ ور#و ةرآ رز 0 طيقلو ةرارز

 يف برعلا كشتت مل ةرثك رثك | هل. طق ةياهاجلا يف نكي مل ًاعمح اوعمط ةمينغلا نوديري سانلا

 مط ت تلاقؤ 00 يع ىلا انعم اوريس مه اولاقف ةانم ديز نب دعس ينير اوم قح صاع ىبب كاله

 رمزا من ا اولاقفدعس نب ةعصعص نب رماع نأ معز نحو مكعم ريسنل ان 000 0

 نب صوحالا قا أوعمتجا مراسم اع وب ا ا مآ [ولاقت ا اك عاودت ا 1

 ىانلا ل راد هنأ ريغ ورا كك دقو ةيطيع ىلع ها.>اح عفو دوق ربك خش د دكمولا وهو رفعج

 ءيحانا عييطتس ف ترك صوحالا مط لاف ريا هوريخاف ةنيقنلا نوديم امزا> ارحم ناكو

 مث هذه مكتابل اوتي را ا ينكلو ين٠ ىأرلا | هذ دقو مزحلا

 سا هنانش ةءامع هل تعض وف 4ك لع اودغ اود 5 اق 0 5 ا ىلع اوض عاف ىلع اودغا

 يف تأ يدعلاب ريسهز نب سق لاذف 0 اوناه لاق مث م ةباصعل هيلع 1 ه..>اح عفرو ا اهلع

 سنا تاه باصم بيلص 0 دحاو قار مه 8 فكي صوحالاا هل لاف يار ا ةليالا ى 2 :انك

 ةلدالا كتنانك 2 تاب 1 صوحالا هل لاق دفا ىد ا ياو لك 8 ص ردا لعحف 0

 مكلاقنأ اوما يلإ مترص دقو ًاثيش عمسأ ام لاقف اودفنا تح 0 الانا نضر غوش اا ىار

 قلن لاقوة مع ف هولعحو 5 0 1 وك | لاق م“ اهوله 0 2 اولح لاق من أولعفف م 0

 اي يع ماعلا راف ملضم مهومتز :هعأ ناو ةلع 2 ا كك دأ ناف نيعلا يف 0 تح

 هللاديعنإ ورم اذه ليف اذهام ص وحالالاقف صضعا لع مهضعب عت عدححار ىانلا اذافة و را يداو

 لاةث نهاياوح هاسنلا نوءطشو م ا نك نودعي رماع ىنب نم نايتف ىف مدق ةدعج نبا

 3 تك را 30 لاق كك وعم ْضأ ىذلا ا هام لاق و ملغ فقو 2 هومدقف ينومدق صوحالا

 دير ةكوش نحو الو اذدع نك او ناك 0 نيب راه انح رم ا

 1 ص 2 ير م مص
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 اكسال ار ل ل ا

 ه5 نيملاعلا تار إك

 2 هلي بعت موادهو 90
 بالكموب ةنالاع بنا ردع || مايا ماظعناكو برعلا مايا ماظع ند ناكو هاج مو اكاد ) ةدسع وأ لاق )

 اور ثيح ضيفا نب سبع ينب نا ةلبح موي جاه يذلا ناكو راقيذ موبو ةلمح مويو ةعيبر
 ىسيعلا دايز نب 2 لاقف نيذذلتم او>رخ مهموق اوراجو ضيفي نبا ناد ب نم نيب راه

 اع : يداوم ًاقيضم لز' تح جرذيف رماد ىب'اودضقا اهرحتح برعلا نيمراال هللا)

 ف 1 نب ةعبب ر' ىلع اولزن تح فاخ نب ث ل رباعو عجز حرت او :كما لاق

 مكث اشار ين ١ ةعسر لاق ةعبر نب ككل صم اع ين نم دقعلا ناكو ثرخا نب أ

 مرا فرط عا ترك ا ةدهانانهلاو معا انأو مظع م >2 بلطي يذلا مكلحذو نلع

 ينب ند موثيث جرخف يموق عاط علطتسا يتَح ينواهماق بالك ىن نم دبام هللاو الو طق برعلا

 نم فرطلا اذهيف ىنوعيطا موقاي لاقف صوحالا نب فوع مهقلف بالك ينب اوزاج يتح بدك
 مهوئءسل نا لع نوديز نا .هللاوو دبا هيلع نافع حافلا م هوحنغأو مه ومطقاف نافطغ

 اوركذف رفعت نبا صوخحالا لغ اولرب نحن اودقناو هيلع اوباف ءادعا مكموقل اوريصي مث مهوعنمتو

 ترحأ رهااو دق لاق م لاق كاماسط مهمعطأو كلالط ممالظا لوجان ةعيب رأ لاَقْذ مه مهرم ما نم هل

 امنع نأ يالكلا ناح نب هللا دبغ نإ رثثن كاذو.8 مضراد ةحوبحب مولعسو موقلا اولزتاف موقلا

 نود مهءافاح "00 آعا ناو ةدعج نب هللا دع اودار 0 سماع ينب ا هوك تبراح 1

 ارا ىلا أيت ىتح دايز نب عضرلا 55 ردع يفب وح لقأو ريهز نب سيف يأذ بالك

 ساق هيلا مدقتف خي شلا اذه رمل يف ع ا نود ةش الو فلحال هنا عسب زال س رق لاقف هتنب م دو

 ه. تاتق الو القع هل تذخأ اه يبأ ملت كب ذياعلا ماقم اذه لاف ءارو نم هبون عيا حف

 صوخحالا نن فوعو يدش هم 00 امث راح كلانا مل ن صوحالا لاقف ان ريدتل كيب دقو انعأ

 رفعج ىب رشثعماب لاق رفعح وب هد__تتو صوخدالا ينأ كلدب فوع عم املق بئاغ كلذ نع

 كولو نايبذ .ينب اوقل ول. لاو منا ايصعم كف هللاو تنك ناو ادا فوضع ا 0
 هغامد ثوغربلا لثم مصواعجاو مهولتقاف مهب اؤدباف مالكب ميها وكأ يفاويكن اذا ةتسالا فار ١
 مهرارق رق ثيح مهم تعءسو لاق فلل" 2 ل لدحر لاقف مهوفلاحو هيلع أونأف همد

 0 نام كلا ديعو ردب نإ ةشدج نب نصح مهلعو اود 0 اودع و ا ناسذ وم

 يمس ةيواعم وه نوّاو نورا 0 نب ليبح رش مهعم 0 ةشب دج مدي نويلطي نامذو

 تالا" ن ةلطتج ند تانقأو هديك نم عج يف يدن كلا اذا لك دارا ةدشغل كلذن |

 نفر ل ناك كعبعم لبقأو سدع نب يلرثيو ةناورال يم مدي نويلطي مولع بايرلاو

 مهو دولملا عم ةريلاب نوكت تناك عئاضوب هيلع اولقأف , ريغو 0 مظع عج يف نوجا

 نم ءاول همم 00 علا سوبق نب نامحعالا هل لاَس هيفارخا م لحر بابرلا يف ناكو ةطبارلا

 1 011 00171 ا ا ا ا 3 مر وكت تسلا.”



 أ

 أ لاقف رماع ىلا عجرو كلذ لمفأال هللاوال كلذ دعب ىلع ةمعنلا مهل نوكت من ريع ثا مهيطعا
 ال اولاقف لبالا نم ةنام مكتيطعأ ميْضر متأ داو رغم هيك هيام لع ديد نأ فايع ةرارر يبأ نا

 اذا لاقف هيلع كلذ يبأف ميول ن ميار يلام د.ءم هل لاقف طيقل ف هناف كلذيف انل ةحاح

 0 امئاف لمس تيلخ ال للا كدعنأ رماعاي كلام نب 0 ديعم لاقف ةرارز ينب برعلا

 كوخأ كيلع قفشي منا هللا كدسنا رماعدل اقف طيقل مأ.همأ نكت مو يل ل 3

 يت>هب لزب يف فئاطاا ىلاهب اوثعبو دقلاه يلع اودشف دعم ىلا اودمعق كلغ قوعال نا قع أناف

 مولا نب يرش لوق كللذدف تام

 تحال كلخ نكت ف بحل رزما تناو طبقت

 دنع يفك لججاو ب © املا غاسو تما

 دعم يفدئاصقلا يدهن ش * ارفلاقوذ كدج ربتمعفر

 ىدتش نا لاثملا ّلصو © 'لاتقلا يح ده هجليناو

 ةرارز نب طيقل ريمي ىمدتلا عزجلا نب ةيطع نبفوع كلذ يفلاقو

 داو ةرارس يف حوا أريثع * ممول ناح رحر سراوفاله

 داع هدام وش نااها ا هلام تارذلا ليآلا لكانال
 دايصلا مدوع ٠ يىردانلاو © دسم كحا لغ ترك اله

 دادي حاقصلاب ودعت ليخلاو ةيرش قالا نيلنم ترث ذو

 هلبا ىنعي اهيل ترك ذ لوي اههو>و ىلع قلحب ةموسوم قاحلاو عضوم حافصلاو ةقرفتم دادب

 دالتو فراط مدا ناب * هتيدف عسي ظطايال د| تنك و

 داوع ريطو ة دال ارزح #* اهرمق قيم يف 0 نك

 داود الا كك دل هل فا :تلتاقا ف هرم كيجرما 0 ٍك

 ةدعج ىنب ةغبات لوش امقو
 الاز دق رقلا نا نزاوه تنظ #* دق وا تر يوم تا

 اودانتف دعم نب عاقمقال انبا ةهط ونب تالتقو مالسالا ىف ديزي نب سدع وذا مادقم لوَش اهفو

 لضفلا ممم ةيبط ومب تباحاف

 الزه ديم ىنباب عوباتامو * متمغر ءاملا ءام ىنب متاو
 أديعم 00 يدعسلا ليلا لاقو

 دربأ ةفيصملاب مرمف كمويف * ةرشب بلك انتلاب كنت ناف

 ديعمو طيقلمهيدياب طاشو * اكلام ةفيصملاموي اولتق مه

 مالسالا ىف ديبل نب طيرق نب ديسا نب رم نب ضايع لوق. اهبفو
 رسالاةدشنمتامى> كتفا اش * دعم موي ادعم انرسا نمي

 رحسلا ةيليدرلا فارطاب هاخا #« دعم دعب افصلاب انلتق نحو

 21222222 -12يئت1ثك 2521:2222 ل لاا ا ا ا
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 : صوخدالا اهعفدق م و م موخأب نايح اوقطمهلا مم ربح و م ىفب 3 اط اسف 1 نك كلتب ل ْ

 ااف اههحو ع تت هذ مان مْ يون كا مطوق ت تلفس نا”: ردحاو ل الأ امة لاق ىو ملال
2 

 الات ا يرد اذه لاقف اهنع هول ا اوعد حصا

 عطس و تارامع ةرارز اهمعاطأسف أهموق 0 سدنع نةرار زا < ى 1 ضو ةلظنح | مأ لاش

 : كانط ا ند اهو "و واعف تدل درب دف ه اهماق ناف أراح ءام اهوقسأ مه كعل لاق قطتن نأ

 1 كيلع سأب ال لاقف ك كموقو تنأ رذحاف مكتوديري يرأ اهف م2 را معاي ت تااقق

 | هو-ونولش موق لذحا تااقف منع ةيهام ينيربخأو مهيعورت الو كموق يرعب الف أ

 لأ دق الحر تيأر تلاق هد نداع اود كئاوأ ةرارز لاق ءاذنلا زاوعان وريدي هرءاطلا

 || صوحالا كاذ لاق نوردصي هر 3 نع نيئعلا ريفص هييحاح عفرب وهف هنأ يع ىلع هايجاح طقس

 1| اياوصفا لبالا عمتك هل امن موقلا مياس اكن اذا قطذملا لبق الجر تيأرو تلاق ر ةعحا نا

 ا امهوالا لقيالو هناعش اهو لك اذ ريديال هل نانا ةسعاو اخو نانا نحن وهو

 (ش مسج ةماقلع ضِيبأ الجر تيارو كلاق لفطو رماعءاناو رف نى تلاه كلذ كد
 (| ريخص اا ارو الا بالك ن كل , هللا سا لاق هوفالا ةماقابلاو

 1 نب حدنج كلذ لاق ماكنت اذا 0 لي أ رمش ريثك نييحاحلا نرقأ نيئيعلا'

 || هدب زواجنال ريفح نك اليوط ةهرللا قيض نإ تسعلا ريخص العر تدار تلاق ءاكتلا

 نب ةعمر كلذ لاق
4 

 ْ 1 رظنالقأ اذا نا مصأ ه>ولا ع هل نائبا هعم مدا الحر ٠ تر ارو ا ليقع

 إ لاشو هةعرزو دز ءاناو تالك نإ ورك نا ليش نب دل وح نإ ور كلذاق امهيلا موقلا

 دلو مك دهن ته ني لل هك 0 ا

 ادا ذاك ىف اع الو ىثمم يف ناقرشال , ادغ يوذ نعد .ج نيرخأ نيلجر تل تلاق

 لاو ناي وج كناذ لقاك ع افرلا نورت اذار م البقأ اذاو مهراصباب موقلا امسوعبلا
 ا ردح قاتذ نشندح ةروقملاو رقع نع ضار نك مسج دا زاجل تيأدو تلاق ليفت انا

 ْ اق سودا نفر كلل كلر 1 ل د مئاَف هرعش نأ دارت ك4 5
 || الجر تءارو تلاق صوحالا نب رش كلذ لاق عوردلا قاح هيذخ رعش ناك الحر تي رو

 نب سماع نب ةعيبر نب بيك نبةدعج نبهللا دبع كلذ لاق ظ وَلا ىف لوحي اليوط 0

 اع هرمز 0 0 0 ١" ناحرحرب اوقتلاو | هاو ضاع ب تراسف ةعصعص |

 بهو نب ةمصع وهو ةلي# وبأ هل لاقي ينغ نم ل-د>رو كلام نب ليفط ا كزتشاو كلاما

 مأ رذلا ربشلايف كلام نب صاع ىلع ر ءاغأ ةرارز نب درعم ناكو ةعاضرلا نم كلامزب ليفط نانو

 0 الو نالفلابو نالفلاي هيف نودانتبال اوناك م مال ممألا هوعدن ريغم تناكو بحر وهو

 || اولصنا ب>ر لحد اذا و ةنسألا لألاو لألا ل ام وهو تاراثلا هيف نودانتي الو

 | اممهو دقق ىصخ امأ لاقفداحلا تاطننا اع طرقل كاس روشلا جرم ىتح - حامرلا ن ا

 رفا الا او لكل طبقا لم هيف اكرتشا نيذللا ىف ءلحو يأ ضرأ نكلو كل

 لاقف هسفنىف طقل ركف نا املف هنعقلطأف كاخأ كنود طقلل صاع لاقف هاربخأف ماع ع
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 ظ اير اسئيعو انناتفل ف دلاب نفزعي نايقل ءانيف نا
 ىنغلب 0 هس ولا لمهر فتا.هخ هسا نع داح 1 نم ءالمملا 0 ع

 ررلاةباتطالا نب ورع رعش يف اه 1 أبلغت ءالملا ةنع اهدنعو ةليمح ىلع تاخد لاق 0 3

 يفت 3و يلة تبهذو اهاثم طق تعمس اق 2 و ا هفرع٠ ىلع # ا. .حاص اللعو ىناللع *

 د موف امم 0 تلبحاو ةاش هو: اع ا وت هكس ركل يده الس

 ملاظ نب ثرحلا

 ايوغمأ 0 ًادشرأ * 3 احا اذا 1
 ايقزارهلا_*+ جاحزيف * يط مد اه 167 فالس

 رصنخلاب لو لش يح زر2نب ءانغو هنا نب رج نع رصنلا د اف هانغ

 نا © ' ورح

 ايده كاذ ناكو ا د 0 3 رمل ةلاقم انياب

 أنك حالس أذ هانمقلو ن انزرب ذا هته انممم دق

 ايفو د و نا

 ناديه قف ءانقلا نأ هدر ْق قحسا ا شيع ةياور ند رمصتملاب لفي فيقح كللام هانع

 ايزي الوأ ةظرطلا تدد مو ياكلا نول نينلا

 م امهربخ هريخو ث رألا لتقم ناك اذا هلتقمويوناحر حر ريخأ هرر 5 عم

 يطا دعس 5 لاق الاق ضئاقنلا باتك ىف يديزيلا ساعلا نب دممو ناماس نإ ىلع ( 8 1

 ثركلا و يناثلا ناحرحرربذ ند ناك لاقةديب,عيا نع سيما نب دمت نع يركسلا نيسأحا ا

 يلاف بره ةريملاب رذنملا نب نامعتلا دنع اردغ بالك نب رعفج نب دلاخ لتق امل يرملا ملاظ نبا

 معزهموقل 0 نأ 0 هومالف هب اومءاشت دق تت را موق ناكو هدنع ناكف ندع ن 8 ةرازز

 فوع نب هر 0 ا ينب ف كزب 6م 0

 اناتعلاو لئاهقلا تشو د نشا 0 سلات عقر 0

 اياقرلا معلا هر ره الو دعا لل 1 ىئوقاش ا

 أل ثيح ملاظ نب ثرحلا ىلا رماع ونب تجرخف ناعدجنب هللا دبع دنع ناكف بسنلا كلذل مهانأو
 ليا 00 ع اهودجو مع ىب نم ا مااوباصاقر ةعج نإ صوحالامماعو ةرا هر رط ىلا

 يذلا ناكوت مكلا نوت _ انا اع ا صوحالا 00 حرش 0 َت را باط ىف تح رخيلا

 2 3 اوذخأتال صوخحالا لاقف هدم اهدا رماع و تعاد ف ىنع نه الحر 37 : كلت تاضأ

 نإ عرفا لاشو تاحنملا يدحا ىو حاير تن صوخحالا أ يدل 4 رفعح م و ىلاخ



 ( ؟ةه)

 # اينما انل هنع يفاجتت * اهنع ةمالظلاو م ضأ ذلا مفدي

 ايلع روذنا رذاناو ديد#_ ءراا ملاط ن 90 رمل بأ :؛

 (١)ايق حالس اذ ناظقي لتهيةي الو مايثلا لتقي امنأ 0#
 ايفرعشم امراص تددعاو ر.#هجلاك لباعم ىكتشم ىعمو

 ايسنلا "ىسنلا 'ىسني م لقستقلا كتيدنا دالللا تطيهول

 | ةيق نم اند مث جر زحلا ب رايق يأ يح راسف اظغو اقتح دادزا اذه ءرمش ترآلا غاب املف لاق

 1 ل هياحاف كحاللس دذو و 37 راح يناف ىف عمغا كللملا مم . يدان من 3 ةناث كا

 0-0 وع ىثدْحو ليالا نم اياماك رتعاف يبول وبأ انأ لاقو ثرحلا هيلع فطع هلزرب 0

 ْ لاقذ دغ ىلا ر مالا اذه ريخات يف كل لهف ةنس ىنيرتعت ىناو ريك خيش يناراحاي هل لاةف ث "

 00 1 راعي لاقو هدب نم حجراا 100 لا مَ ةعاس الو ادحتف دغ يف هب 9 و تاهه

 ١ ذحا ينعدفلاق ل111 لاق دعب ىلا ينرظنأ لاق كفا ل يمعر طقس دق ينبغي ساعنلا

 كتلمأال ملاظ ةمذولاق هاا يب كتفت وأ هنع لحس نأ ىدحا لد دش يحمر

 كتراعا ف رصتاب قالا الو دكت ةءانطالا ةيحو لاق هذخان يتح كب تكتف الو 3 الآ

 هلامب# لاقو هموق ىلا

 الع نوملا ركب :نا نلف 2 اشف ةنل ىلا أ

 ايصع نهرمالامدق تنك © يلا كدا وسلا كش لإ لبق

 ايوغ مآ ىلدارعا ىتسح 2 قاع حاف ادهازلا ىلا
 انما“ هنا رسال نأ دعب ايفص نوخاالويتايح يف

 ايدي كاذ ناكو انفناف # ورمع ءرملا ةلاقم انتغاب

 ا" عواسلاو ا فانقلو ع انور دا لش سيشل

 اف افقكلا د ياللا لل معان مع

 انفو اهدق "نكاو 0 * ولع دعب هيلع وق

 الك كمل هلع ف ند

«* 

 انقزار هلام جاجز يف * يلع مد اهناك فالس نم
2# 

3# 

 © نا ناكودنع مامن احح رو

 مد ةبانطالا نب ور< رعش يف اهنم ىناغالا نم ريما اذه ىفام ةبسن قجم

 تيس وص

 ل قورملا نم ىايقساو # امحاص كلك ءو نالثخ ع

 اهيرحو ملبأ ىلعالمح امنأ ميتف ىف دهاشلاي رشعلا لاق هيودس دعاوش نم تلا اذهو (1)

 اههاربكلاو حتفلا زاو> نع اهريغت الف ةلص اهفام نال نأ ىرحم
|3 
 5شتهئ525252525252525 لااا ااا ا

 2( سماع ل قناعألا 2 80
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 ىلع ةكرعي لكم مرحلا يف ظاكع قوس هبب يلاف بولعملا ملا نب ثرحلا تفيس سمعا نبا داو

 0 5 هاللمف هايأ 1 ةعدح نب ريهز نب سدق هارتشاف ملاظ ن ثرملا تمس اذه لوقيو عسيبلا

 ملاظ نب ثرحلا يثري ريهز نب سبق لاقف مرحلا يف هلق

 ماظ نب راح كنم يفوأو ربأ * اهني رتس نضاح نم ترصقام
 متاق عقنلا ره ناك ىف تارشأو #* ةمذو راح 0 ىحأو زعأ

 يذلا وه ردنا 0 نايعلا نأ نور د معاق نوف وح كلا امأو نييرضنااو 2 بع يبأ ةياور هذه

 | أن 6 بيس نى دع نع دعم 5 انمدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع كلذ ( وا ) هلق |

 0 ل1 ع ردنا نأ نادعلا هع 1 لا ترطا بره ال لاق لضفلا نع ىارخألا
 ؛ ةيلطيال هنأ نيبلاو رضم و ةعسر نم برعءلا هوحو هدف ىلع دهشاو٠نامالا هاطعاو هلسازو هل |

 ءافولاب هل اولذكتي نا مهرمأ و مهلا ثرحلا نكس ةعاج عم هب لسراو لاح يف هءوتي الو:لحذب

 ارااثع رص ىف وهو نامسلا يناف تارطااهلا نكس كلذ اولعفف هال ةنانهتع هل اودمساو
 1 ندنأ نامفتلا لاف هل نذاساف نورفاوتم نانكلا يع دعم و ساتلاو ىلإ نذاتمأ تجحاحعال لاقف '

 5 املف كاع ىأب الإذ هعض لاق ا مو ثر كا لاقف لذ داو كفيس عض هل لاف هفيس دو

 | كحابد سا عنأ ال ل لاق نمللا تع احاض 1 لك لح د اهلك نامآلا هيمو لك دو هيضو هلع

 18و تردع دقو 0 تالنت لاو يناتك نامعنلا لاق كباتك اذه ثرحلا لاق
 كتفثرحلا ناكو يلغتلا س لان م اقف اذه لتقي نم ىدان مث ةرم كب تردغ نأريخ الف | رأ زم

 دمع وع 2 ا نإ عم هتصق يف ريخلا قا 2 هلكت انأ لاقف هسب

 'اهرك ذ طاص نافعا ١ نم اضقانت اميف نالو رفعح نب دلاخ لتق# هلاصتال انبه رك ذ امناو

 1 6 هغأب او زاحجلا كالو يحرر :آا ةبانطالا نب ورم ناك ) 5 م 2 لاق ( عضوملا اذه 2

 ٍى
 اول هللاو لاقو اديدع | امضع كادل بضع هلايث ا دا رفعج- ن : ؛ دلاخ مل اط ني ثر ا

 هبارعش اعد 5 هردق فرحإ ينانأ ولو امنا هلق كل هبلا رظن امل ناطشي وهو 0 ثرحلا ظ 055

 هل نينغتف هايقب اعدو هسأ 2 ىلع جاتلا عم معضوو

 اير قورملا نم ينايقساو * اييحاص الاعو يناللاع 2#

 # انخر اشيعو اسايتفل 00 ناقلا ايف نأ

 اك داكيم نورقلا كذلح ن

 ايسراف اللمسو 00 نكس. 1 2 نأ 0 اا د١

 هاصاو 7 كا ِق 0

 نهرا تناك اذا فعلا كلا 2ع 0
 ال ةدازع انف .نأ ع درع ف رضاال اجا
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 كيرالا 1 ارب 0و # 00 0 6

 0 ا كلذف تا سيلا سا لاق

 01 0 لو ةيدان »*# لح ويحمل اةحاوو كفو

 أءاع 3 ل رمو نإ 5 ء.عاسنالاو :كحرلان اك.

 كَ كا ع كوام نم كالع.م اكن ع 0 قدعاف لاق نى اوس نحو 0 :ا |مو نثهو. ندح 0

 أ كازو هن ام اهةنع ف ها ةقان الحال تاكو هراجأف 9 ياحفلا ور# كب ديزي وه كك لاو 2و نامعتلا

 ظ ىدحا :ت#ح وو نانأ سما ةييرخا م و ممم دو هيلع 000 لهده عز كلذ راو حلم ه 9

 أ هكلدولاو محشلاب يل يفأو كيو لاق هي هيلا محشلا ت ءاطف ةديدش 4 : ننال ةماصاوتد مع ا أاو ةرنأ نأ | 1

 تءقفرو 1 0 0 نعط وى ا ايست ُق باف داو نط | ماخ داف ةقاثلا ىلادمعف 4ع ماع 59

 1 |وملعاف مانسلا الا اهنم ذخْؤي مل اريح تدج وف ةقانلا تدقفو لاق اهكع يف ة محشلا ن

 1 ل .هقأ انلا 0 نم م كاقق انهاك ناكو يولغتلا سب ال 0 هلعف نم ممل ء قو 5

 | ىلا باطل اما سدف كلذ 0 2 معأ لأ تدرأ نأ لاف هنق تيك و كارل مدتف اهرخحم ث را |

 .اهقدو اهلدقف- يأرلا ف ردف ,امدعش املا ا تجر 5 دقو ثقل لحق ا هنأسما

 أ يمايلف كلذ نع همته نأ كالا ناف ةقانلا لاغام اطاغ سما لاق ة أ رلا -تدقفء هاف هب يف

 ا هلتقف ثرحلا هباع نوف هتيب ناكم س | رى ا هدب تحن لل رادو لخل

 لوي ةيركلا اهناف ترقلا قاف هال لاك ا ىستساف سيخ ث " ٍ

| 
| 

5 

 تلاملا .فارو ير (10 ورا يذب نأ ول ناثلا فارطأل كندر

 ظ
 ٠ تنا تن أ له شيملا نود لي> دقو * يح اص تدهاحلا دنع ىل لاق دقل

 ظ ظ
 ظ 00 اة ةنلك وم حالا ىرخأ 2 ل ناكم اندر ةامر مهو ةرمم نم بلاعتلا

 أ تردغ ناريضال لاف قرد# الف را دق كنا لاقف هله كالملا صاف لاق ىرصاب نوموقيو

 ' ءامظالارش نبأاي لاقف هب هلتقب نا يباغتلا سما نب كلام رءأف ارارم يب تردغ دقف ةىم كب
 ' اناداف تنأ نم كقول 2 2 كل الا اق ابايبلكلإ نبا لاقو هلتقف يناتقت تن

 ' نم يح مهو يرض. ن٠ لجر لاقف لتقف ءامسالا رش نبا كو ءانطألا رد ا تنأ لاق

 ْ :ة ملاظ نب ثرحلا يري مهرج

 ا # 0 * .اماظف أرح * احا راح!
 ظ
 أ
 ا

 ظ 1 اننع 3 د ايخايل ّيعدأ

00 

1 

٠ 

٠ 

 ا روباست ل كر 1 زاحملاب ة هب رق ناوا رو ناس راخطل 3 0

| 
! 

 ْ 0 يع هأ ا ةي.مرأب رذ 3 دلب و مورلا .نزراب فرعت ةينيمراندلب
| 
1 
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 ٍ هيلا ليس الف يل. مري ذا اناف مكيلا هتملسال ندحلا هلودد لبق هوك: 3 ول“ كاقو هنود لاغ سم

 0 انيدأ نم اراه كانأ 00 هل 3 راح كل وهامو انلاومأب هاننريشا نمل اولاقف لاق

 هوجرتشاام اورظناف مشن | ىن* | نكلو كلذ نوكي الف أريآهءكسأنأ اما لاق كتريجو كنموق

 || هناي يناب ئداولا عطش يت>حووعدو 0 6 هتامحو الماك احالس هتيطعا من ملكش ناو ىنم د

 للعو هسرف ىلع هلو الإ .اك اح الاس هيدي فمع لاقف ثرخال كلذ كاقف اًمضر اولاقف هوكتود من

 ءودحاتلهوعسا 1 0 0 وح موكرتو 00 لاق كل حالللاو سرفلا ىلإ درف مهلفأ 3

 هد م1 ان اجأ ةئاعلا نم يرق وهو ريبجق ىرادؤلا درو ىح 00 :اقي لزب مل

 5 هيلعاو 0 هفرعو هنع 6 و هدم اوكي رس ىلا راص املف مول

 نم ريشق وْ اهايأ هاطعا ١ يردا ال لبالا نم ةياع هيلا هادو سر ةملسم نا ةداتق نا 0

 ملاظ نب ثر كا لاقف اهنع هتلأس الو اهرمأ ةدب .عوبأ ريفي | مل هل تناك م أ ةداتقا ع "يفاكل طوعا ١

 06 لاش و ةدد .ءوبألاق 9 ن* ناك اهو نييسمقلا خ 0 نيذلا:نم اه#و ِةك الح ينبايف

 ةكالح انا امظ: لاقي نازه

 اعارا نازه يف مقا ينا * ةلغلغم سق ينب كيدل غاب ْ

 اعاب ا؟ ناره لاوذ 0 * نم الب يناعاب هك الح انبا

 يكب نم نايعار

 اعارداواسأ فا مسقأ يف ىد #2 ىنكاذخ انا ةك" > يأ.

 اعالط تاريخ ىلا امدق ناكو# هتيدح تقلا ريحا ةداتق

 هناكع لوقتام مخ تبأف »# امل مضأ نأ 562 ام

 هنأ اوما ,مطو ريفا ىتسو د ةمادم قد هحاو نو اري< قاف

 هاؤذ امرأ اندحو كاك ان 00 حلق 34 د> تءاح
 ع

 هع زد نب د هأ ين ؛ نم لحرب سم ناحرحر موب ميت ونب تمزه امل ثزحلا نإ ةديبع وبأ معزرو |

 | ناف ناجرحر قرب نم اذكو اذك ناكم تنك اذا رظناف تلعف امتلءف دقو مؤشمكنا راحاي لاقف
 أ ناك املق ”دحاف دوحالا كنق“ عريس نإ ا هركيو هل ضرعي امناو هل ضرعت الف رحأ الج هب ىلإ

 ٍ قادر ندم قيسل الو 1 ند 2 ال وه اذاو هيلع احن ىلا أ ناكملا كالدب ثرحلا :

 0 0 تك رطاكلذ علو هموق ن م أو عّدسالا 3و 1 دوسالا كلذ 1 ا مهوحمب "هناك لاقف

 دوسالا مه. الّثل

 )00( قو ع ,حر ةقربب * يدنملا مدنا هللا 0 ا

 ٠ نادغ .ىثبو ةماعن يحو. * سعيخو ن ل

 هلَوَق كلذو ىشيرق ىلا يحأو 2 2 قلو موهع ىل> 7 45 ع اهاف لاق

 1 ةريو 3 كلام ىورب تنبا اذعو" 0
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 (؟ه)

 ١ مه رمأب هنباطعقل اقرار ام َىح الجاع كيلا مم ثعباس اولاقوا ريخ 26 وش ىنعوسأ لوقف

 لصت و يناصتال نعالاتيبأ كامو كيلا لأ نإثملا بهذف رس مل عقوو رك ةوعمسأ مه 5 املف

 مهوف 4م مههوتسا 6 4مم برق هاعدق يفَع ل ةملغلا طرقل ىلا كتيلط نه 5 يم وف

 كلذ ف ردنا نا ا لأم هل

 2 مكياعالضف ن : لطف * مكباقر ف 0 نه ان 90

 رغم هودغت 5 2 0 د 200 و

 ف 0 ولاىدبرالا سعملو# ملاظ نبا نوءنمت ال ومكنإف

 لاف ةروض نب ةرهض هباحاف

 - يي

 امجعملا يكشلا نكلمي سياوع * هنود لاح امراد انوعدام اذا

 قزم ناحل اس توبشاو * مهلعفو ءامسلا ءام ينب تكرت

 اممناو انيلع الضف هل ناف * اصب الا نامعتلا رك ذا نآو

 نيح رفعح نإ كلا ا مدل ًانلاط 0 ٍِك ا صوحالا جر رهاع تق كلذ م 5

 دم 00 8 اا 0-2 1-0 اف 0 هي وود و 3 ت - 1

 نم ل يف طقس 0 م هدتع نف 0 جرح 0 ةدع 9 لاقو 0 ما

 ١ موعفو هب 2 نس سف يفب نك رششن ر ِ مانو 32 م د ةالف ىف وهو 4 اللس معلا ةعدبرذاللا

 نم كلعالف هودشدقو هّشاف هوه وأم هحالسوهسر ذ اوذخافمان ا ناره ينب ن*ءموق |

 نه مهر اع هولتقيل هون رمض9 ريذسا منع ىوطو مهرب مْ 0 نه هوا ع هي نم“

 تم بس ىب نم لجر هارتشا لاهو ةأشو 7 قفز نيا زطا نم نويسقلا هارتشاف لعش مف وه

 م رب 0 كالاح امو ا نم هل اولاقف مه دالأر ىلا هب اوةلط :أ مث ءاشلا نم نرشع ةرك قالغاب

 انرض هن وعل رب محو لاذخا كالت 5 ريح اميف لاق ةماعلا ند بارر# وهو لاق ينأف توع' هوبرضف

 االبلتا اهنا ق>هدبقىف هوكرتف هول.يت وح ىنأي عر اه كإ 2ع خلو يرخأ اددهتو ةرم

 لاّقف 50 ريخعال مهقاخأ مه مم دبع ا راغقف كو. ءهأدإ 6 اغ ىقاف هنم اسر 0 ىو ةماملا - هوت

 2 هاناف ىلا هج مسسم لإ ةداتق ةأرماهماوذع هه قل ةباؤذالو قحملا ر أ 0 رين نأ لاق تاو

 ٍإ ءان 1 ىئذلا لوالا مولايفال مولا اذه ف هنراحأ الحم 3 ا لاةيف 0 كلانا لو همزعلاو 59

 رزاق أ هاشم نب ةداتق كرع 51 لاقو احلا رع هابأ مالغلا ينأف تدخل لو َِق
 مشط ديشسلا يئس ص اسس يس ين الس دتبتع (ةادنفع

 ادش لقأف سبق ينب نم تلفأ هنا مع زف شارف امأو ( ةديبع 0 راج يهاف ةداك 1

 مهو يوم ا ةماسم نب ةداتق هيفو ةفينح ىنب ىدان ىلا يهنأ يف َو> هوعنأو ةماعلا انأ

 وب تءاحو نصحلا طوي>لقأف نيصحلا نصح ا هن حاصف را رصل و فئاخع اذعذا "7 ّْ
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 مهرذحي كاَقف هل اماهس اوقردف ' ىط ةلي د نم سونلا ينب ؛ ىلع درو ياكلا باتع نبا نأ

 تراحيف يذلا ليعرش لغتك ف يقينا ل قومأ هدر ندي

 (/ لاقف لبحر ش لعن ركذف يخ.شلا دامح نب كلام هحدم يف يئاطلا فيك مأ نبا ةيلهام ا يف لاقوأ

 . لن نب لييحرش ةضالع * 7 ,!لاقيذلا كالومو

 براخحت ىنب يف تدجو يتلاهلعأ لِجار 3 ترا د هوب ل علص اع فىع امناو فرعي مل لع دا الول هبال ا

 رداصلا ينب د نايف نب ثرحلا ءاناف لنا ينأ نت نام .دزوشالا ل ( ةدر.ع وبا لاق زا

 0 نب فوم نعد ايسوخأنايفس نب َّت رحلا نب فوعن سم نايفس نب ث ركلا وهو

 دالاب نم ثرحلا درطا 7 0 علطاوأ ع ةنراج يبأ 0 نوكي نأ 2 ىلا ردتعاف همال ظ

 | بآلا ىلا يداف نات نع يلخو ءا هام داولملا ةيد ريعب لأ كد | ةيد ىلع لاقو نافطغ
 هاف ن ترمحلا 7 ىف اهف موف انآ هال وذا ومع نب رايس لاف تام مث ريعب ةنامئامت اهنم .

 | ةرازف يب ىرداصلا شدح نب دارق حدم اهلف ةيقبلا يداف هسوق رايس هئهرف دوسالا هب ضرب لف

 لاَقف ورهعنب رايس اهلك ةلاملا لءح

 اعرتايرارفلا رهط ىلع فلأن 2 تيدوق تف نموقلاادعر نحو
 اضاف و ع ب راع قويه الاقي كولدلا كرام رك
 امهم دحلا يف نيعاسال ءانانك 6 تدهس اف "نيللي ءافع امر

 لاقفدارق هيلع درف بنعق ن نب عيبر اهاق لب لاقيو لاق

 ناقوج نينافوح يرازفلاالو * اهلمحيل جاع يذ باع ناكام

 نايف ندراح !ملاكع لع دو يع حاناعولا اعدت نعل

 رولظ#م ينأ ىلع رزذش مالسالا يف ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةتيبع نب يفاوقلا فيوع لاقو

 هد ىنب دحأ هاحاه نيح ىربولا

 لماك فلان سوقلا نهر 2 يلمأ 5 "اخ مدحو لهف

 لباق ماع لبق نم اهكتفاف * لحالخلا كلملا نبا ةيدب
26 

 © لئاسلاوذ اهب يفوملا رايس طع

 هللادبع وْد ولاق ةرمض فب ىلا احلف مراد يس قل ليجرش ثرثلا لتق اءلف ( ةديرع ا ل

 | ناح رحرموب رحو ناحرد>ر موب ا 3 ءراجأف ةرارز نب ديعم رواح لب نولوش مراد نبا |

 | 'اوبافجوملمي نا مهيلا هيف لسرا مرادي هلوزت هغلب املف هيرقخي رذتلازب:ةوسالا هللطو ةلبخ مويا

 يو هي -ثر ينب صاىف رَدْمْلا نا نام هنلا جرم ناك اع مراد ل نطق ىنب ىلع نعي لاقف

 ديو ني يدع نإ ةرارزل 00 يع ةرارز نب ط.قل نم موهلط نيح ةلممر

 تدلوينلا ةلءاغاا باطي لشم ينب ىتاي ةرارز ناكو اهدلواف لثمن ينب نم لجر اهبطوف يبشاخ ا

 هدلو ىلا عجريف هركب ام هنوعم اوناكو اهريغو ةليمر نب باررلاو ةليمر نب ببشالا تدلوو ظ



 يزن دف نيه عش

 «تادثر تنل زفع زين نيس دعم“ تل اشر

06 

 حاحا 0 يحالس ناكو * ل قرفم تارا يذب تولع

 .مراك الا الا موكملا 5 الواح كلذ كن (ايكح 4 كك

 مداقملا انتم نضر ةيشلاو * هديب تشاو كلا تا

 ظ
 ا
 ا
ْ 
 يداها هرم طغاو موك ورا وهو مالد دالا يف ةفاع دا لاق

 ا مع نبا,ةصنإ طظيع نب هين ينب نه وهو ديزي هوبأو ءاصربلا نب بيش |

 ليقع لوي كلذ ين تاليش طهر اطغ نبةيشن هريعف ةيراح يتب بييردنال لح رشولاظ خا ترام ١

 ايسضغ ةيحاض بولغملا ةيحانب * مكسا بوبر . الييحرش : انلتق

 ٠ ايقئاوماطت ملمنيهاودلايدحاب * 1 00 نأ ار .
 كلل طش ا ينبو دهعأا اود: ذا نايذ يب هيل | 0 كوالا ترها ( ةدينع وأ لاق :

 ةعق 1 - 1-5 ا ضرالاو هر كاكرأ 00 د لاق ) ا :|

 ١ ) نم اهدنع نم ليحرش ث دل 2 تا أ سعا وكلما نورذعأ لاو ةددع 3 لاق ||

 ْ 0 التو مف لتقف ثرلا ىلا هنا يماس ةيدسالا عفدل كنان ةوسالا ١ك اخ اق هلاك 0 ينإ ْ

 1 لوش كلذ يفو 0 ااوهأ 0 8

 لسا د نا كر ا ىطشا ىعربضح ويشو

ٍ 
 ا
 ا

 * ىلا | 0 ناكر دا
 (*0لاقاريشعم نمىرساو م *# ولا كلذ هتقره دفر بر

 لاع ةودتع الاخ ندع را الك الءوه م الؤه

 ىلا .كعبطي يذلا نيكو ال « ودع حصا كاطع نه قزاو

 لاقناليع سشيقنإ ةصفح نإ بواحم ىئبىف ةبرعألا نم وهو خا خاضأ دنع ليبحرش لعن دوو لاق ا

 ' يملا افصلا ىلع مهاشماف الاعز كي يبا 03 لاقو اا ءارحصب تلا افصلا دوسالا مهل ىداف ا

 اق مهمادقا | 1 كا ا

 ١ مهريعف ترا ىف احبف 00 ا دز ١ نإ نسانع طر نم د نشوج

 0 د براخي 0 ند الحر قتلا ١ نكدوح ىلف مال ا

 ق2 زق -جي 2 ميل 12232 31 1 31 1213 كل 1711 ت37 هك

 لاو مهمادقأ دوسالا قار < ١

 ا ا
 1 كلذ 0 كلذ 1ك ممورذحمو هو2 نه ءارعشلا هب دع ودي العم كلذ راصو ) ةديع ونا لاق ) ْ

 نولتي اصاح حاضأ نع اقص # انك واخ ككل رك دل

 ا 0 ع رايد ف م كفاك ءوخاو ةلءوملا ءارلا رم ةزءطا حعاشلا كيو 0 ( ةلب واط ةالَيَصق :

 ليق عج لاقا هلوق (*) يذرل ١! دهاوش حرمش ن م هأ نام :ذ دالب يف كير | ةدينع وبا لاقو رعب أف

 ( لاتقا .يوريو ريح كوله ىلع قاطبام كال الاودي فو كلا رف + 1 ءايط نوكسو فاقلا

 ودعلا وهو ءاتلا نكس فاقلا 0 ل 5 ع قوف 3 56 هلا ءاتلاب ظ
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 ورم نم فتاعإلاو لهذا الخ # ين اك لهذ عج قود ليقأو

 ركب 6 -ريفخاو .يراح نايزو * يضف مخ َنَد بكحر يلَودو

 يرسعأ لعن وعم لاحت :ندمسو © 35 ةسءالظ :ىتحأال ىردحل

 00 6 لحلو انأو يناكمو م كيف يرمأ 0 دقيا ثرمعا مهل لاقمت (ةدايب 0

 لا 1 ١ كلذيف ثار ا لاق

 ٠لذاخ ريغ ”ىبط ند رضان ىلا * 1 موياايت تاح ا 2

 واطتملا ىل 0 خذاب ىلع * مف ةردمال 3 كدا

 هلام لاس ابلاخ را ل يح دوتالا وا هوب قيحو (ةدعونا لاك

 ذخأو رعبا 0 زل كا و ور نى ا ني حا راخدا نا ةيتع نب ةوومع

 ىف باسناف نيحلا نم جرف ثرحلا كلذ غابف "لا وخأ قاسبأاو نع دتماف دولا تحف نول وعل
 لاَغ نط ةقان ناباح ني دح وف ليالا قل انا يعرض وهناراح 0 ف ع ىت> سانلا رامغ

 د وابا رب تفصأو اهانيع تعدو تروا تلعحاد ا نبآلا رعاك وبل تاكو عافللا اهل
 فصت تح امدهو ًآشه يخعشلاب اهانلا-أ تيواعو ككل يت> اهم احلا يف معو لئلا يحاش

 0 : لاقف ز>رو اء ثراا حاضف لاح ةنال” نين

 ىعارت الو ىلإ ابا يعداف. # عافللا ةنح. تعيس اذا :

 عارذلاو عابلابحرك.جي * يعارلا م كي.عار كلذ

 « عاطق ناس 0
 كلاحلا ايلا مرثالا لاق الثءتبهذف عا طراضاا تسا ثا لاقف نئادااطرتضف هاف رمف اهنع ايلَخ
 زاسو نولاوم ا د نوعمجف هناراح ىلاو هتاراح لاودأىلا د.مم مث رسال كااخلا يلعتسملاو نكالا

 تح ةياكو افتح هموق دال 57 قلو )هد .ءوأ لاق) ٠ نعذملا 3 نهالث 6 قدح نوعم

 تا ىنن دق رذنلانبدؤسالا ناكو 0 5 لاق يرملا ةثراح ينأ ننانس دنع ملاظ تنب يما

 نادرو نب. مغ ينب نه ةعيسر نب ريث 0 11 اف ليحل دنا يرملا ا يبأ نب

 ءادعق هيلئاس ىطءبام ىلع رده انَع مه زناكو مره ءأ قو هعذزب 1 هوا ين ن نام أما

 هب يتأف ةيرمشلا لوز مهو نانس ملعالو نانس جرس راعتساف نافطغدالب يف سدنا ناك دقو ثر طا

 أذهوهب رفكو هل ع نءاشنسا َق> ثرحلا عم كلما نبإ ىقعبا كالغي كل لوقي لاقف ماط هنأ يماس

 لوشإ ًاعنأ 5 هلََمِف رفقا : ةحاب مالغلاب ينأف ثرا 21 متمقدم هتليزف كيلا نأ هجرس

 ماكان نالكم وه 0 تراحي 0 الأس ذإ ا انساك اع

 ْن 1 هالومو هيايشلا َث را 0 ل تراك ل |..> رس هَ 0 هبال 3 قى مدان 0

 0 كراجو قارا اح لنكؤتأا د هيج © مكي تاب : 0 يد

2 

 ر كفنأو داك قدي انو # تاق كنا نءالا تنبأ تدسح

 ا هلل و ىماس نبا اذهف #2 5-22 نيدأ كود كَ ناف

2. 
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 مهابألا لوصأ ظغ نم نوضمي « ةلذأ اماثل ًاماوقأ لتقأف
 ملاسملا لعش اذه ام نمايو * ينفيخمي نا ةلض نائس ىنت

 مءاورلا تادقارلا برو تبذك © ى يتمالللا عنيضت 3 اي

 ثالال قول كك 00 #2 هنادي مؤللا عضد يرعأ هن

 ثومد اه لاش ةرد يف نم 5 0 الب 1 دخأ نامعتلل اقدص» 0 ّح اميح ماقأو تامعلا هئماق لاق

 أذا ترحل لاقف ةفاشم كتينا ينا ىل-يا ابا تلاقف اه ينب اهمهو هولدب اهواد .تقلعف ثرحلا تنأف

 ١ كيوص لعاب يدانف 8 موقلا 3 1

 يعادلا مد كيعاذ كلذ © يعارب و هللان توعد ْ

 ثرألا جرو * عادصلا عماجم ام ىنثي * عاطق مراصب اهل يشع * عابكلا ثرحلا دوذ كلتوأ|

 كلوش اهرا ْق

 بور نب رح نما رح أدق ؟ * بولعملا يقم _سو د ىلإ عب 1 :

 بوصنا اب اهينوط هنتوا ن بولسم بياس 0 انددر و

 2 بوركملا كمع توملا ربهح كاذ *

 يثيحأم ا اهل حوقل ىلع تناف تاءفف ا الا هنئفرعت ربيعا الو ةقان كياع ندر اها لاق ِ

 لاقف ىثبملا طرضف كل ماال اهاسرأ ثرملا لاقف تيذك يتبل اقف لهذه قلالا ت
 قدزرفلا مالسالا 2 لوآي كلذ ىف ةدبمع 3 لاق الثم تراسف معا لاخلا ل -

 بهنملا مدلاكح ةتءرصو * ثييد نبا يدانذاىفوأ نكاك
 تارمضل تف ميلا لاسم يتم ناكو * ماظ ن نبا هيلا ىلإ وبا ماقف

 بكيدكلا لص حجم ةسنم يق نيام + ان تقع ولد ربع | راح ناكلمو

 رفع ن كلا جاطار 56 را لدفاع و لاق جملا م ضع رن وبا ينادح ةديمع وأ ) لاق (

 ااا "0 دود ريغ ايعش لاف يود ل لح مة 0 ند هل ا ل قا ايراه رح كلملا راوح ف

 نولا دالاس توم رض كل نأ الا ُ كل ىرأ | يردتكلا || هل لاق ثرخلا بلاط ْق دوسالا

 نابز. ىلع لف م نب لع 1 ًاحاف 0 و نب 0 ضرا ينا يتح عجرف يترافح كنن»

 يلجعلا لوشي كالذ يفو ةق هم اع برضو هرادحاف 1

 انئابح يف انمآ ينغي لظف * ملاظ نبا حامرلاب انعنم نيو
 نيد نم مؤشملا اذهجرخأ اولاقف لايشن وو 1 ةيلعل نبلهذ وب هن ءاحتف )هد .عوبأ لاق )

 تمن:ماقه ولئاقف هرفخح نالحت تثد 0 دوسالا ةيدتك ًاحاملاو ًاحلملا انلةقاطال اناق رمشسلا 1 رغب ال انرهظأ

 موثو يدن كا يف اظن ثرلا لاق لحت وب

 يم ةض قد لك امفدباك أ نإ هفوس ريس قيديكلا و نفاك

 امم ةش 3 مغلا نم ةعطق ةيضلا

 2( رساع ١ قناعات ت52



 هل لاو ملاظ 0 ا 2 0 تثوق(455)1 مالا لق ىلا كلذداعدف ٠ نهايسف ما نإ

 كات قاطت لقا 95 46 َ هللا رذتعاف كل ناب يقال 0 كناتأل

 راد ة دل يذ نه 8و ع د 0 انا راحاب

 رانلاو لي كانيب يتب تال-ا * دف ءالعاإ 0 قلب ناك نق

 1 1 راح 0000 ىلع قد رة 0 2-0 0 0 1

 راصهن ار قالا نيدار ذلا لع و دا _:2# 1 ىلع تاع و

 1 ل 0 1 آ يلع و

 راطهرديلا 8 ل اذط لثة يف * هملاظ ناءءالاىلع تودع دف

 ىراثةماغرمض ىلع تنودعدقو # تاف؛. ريغ هله كنأ. عاق

 كلذيف ملاظ نب ثرحا لاقو

 مدان نالكتو هالوه براحم * املاس ذأ 6 ريخا اع.سأف افق

 3 كمأو 5 ف قد الو #* 0 001 تح

 ملاس كراج ا لكؤتا 2 2 مدكإ تا ا 5-35

 ملا 0 نا ا 7 ا ةمر ريغ ىف ع اره هتينع

 قاتم هارعأ جلد نس اديف © ةهونلو نيحاداوذا كت ناف

 مجانا 0 يحال - اكو ع > هابار قو تا[ يذ تواع

 مراكالاالاءوركملا بك ريلدو * دا يكتف 51 ا

 مداقملا 6 ضر هئلانو 0 اهلثع 5 6 اك تت ب

 0 كلذ # 0 1 تا! هئ؛مردص ١١ كدع تءقش

 نانا نينار دكوولا وكو را د يبا ل 3 ي ريع ا ايف خءلام ا لا 00 0 || لاقف

 ناس لوق ماطن غلبق 0 1 هأ ولور اح ان هراح الو ة ةمدب انك 0 ةمداق هللاو نوللا تل

 كالد ّق لاق ةراج 3 ا |

 مظاعالا فتوطخا نأ اه فكف 0 ةلْككَسَر 6 ل || علب / الا

 مئانلا ىدحا تم ءاماذا علو و د روعم معأب ىغبلا قو تاو دسم 8

 3 3 لا 0 ..مطأ ي كام عودا #37 هنو 0 2-5 1 و ةرغ 6

 !اوتلا نكي ع1 ناحل يذل ةق ىحا ا

 32و مقا

 عاز :ءلا قدح دنع ىف

 مراص دا يد:م يل ود »* هيود ضرع

 راس اكشن داو فاطن  نظاو داو ةتاراع دقتسا اثراملا يأ هنايفاديملا كاف 030
 كلملا نا تاما دقو نا كك تناكو ملاط تك ئماس أ ينأف هز راجح يان نا لحر

 هدف 0 تاعففهب هنأ يح كنا عضق كالعب 4 جا هده لاف دوشالا 0 ليم ام

 ٠ 1135 5011 1115017737110 1 لا لاقل 2 ل 1 ل



 لكاو ىح يف ترواح دّقل ىردءل

 ا نزاوه ادع تدق و

 باذن يح يف ترواح لئاو ندهو د”

 بهذا ملاظ نب راحاي موقلا ىل * لقي مل ّمارالا يح يف تديصأف

 برس باحصأب ينط سدع يفب #3 مكيلا تلمع دا ىنطظ ناك ديو

 تدخ نك نيرملا اودلك و د»*# هدوكح ُق عب مهانأ 21

 باخمو بان دح مكيفف فان * ةكوش نزاوه ايلع يف كت ناف
 تحا مْ بحاح ند مع بحت اف نت هراح يرارزاا ءرسلا م ناو

 كاف حاس

 لئاوالابوطخلايف انك كاذ ىلع * اننأ يدعملا يلا لع دقو
 نسم ءافو يوقف اي #1 موا دك اس

 ننما الات صاع انيلك تيد كمل 5 ملاط نبااي صاع انتيراح ولو

 لئابقلا اهراد .يف اهوطوةس

 لك ١ ةمحش فلا ملام ولو .* اناظ برا ثعباال ىتنكلو
 قرار ينب | اطيقلو ادبعم اعدو ةماعلا ضورعب قاف ةرارز ىث نءملاظ ن' ثراا يحق لاق ا

 | جرو ضاع وساتنان قع لخلا ةيماح يف نوم: انا ناخ حر 5 دعوت نتللا 30 0١

 ظ اهوقلف لاق نعظلا يلا مهة.نو مماكع مهعدننأ لاق يرئام اولاقف ريأساب هم وق يلا كلام نإ سماع

 فئاطلاب لحرملا كعك أوُدعف طق 2 كم راو اهوباصإف 5 الات أولتتقاق ناح رحرب

0 
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 كالام ع نع ةمقأد ديل ي رحعل

 ةرمط دارغلاةاد رول ع
 اسال تنك نأ جافداةل ل

 ةثلفت مةسصع ا هلأ ياو
 كار هوعنك نا اومتمر واو

 هيثم لبق نغأ تلو بذل
 ةيف دن 3 لاحر تماقو

«+ 

 نق
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3# 

+« 

* 
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 د

 لابو فاح نيب مك ل

 لزاحت مق برخت يوكل
 لدقاتم .ناشلا# راو ب رداو
 لئاو ءاناب لوس سس

 ليائقااو انقلاب مهلا 5

 لئاط ريغ اهغ اروما كانه

 لمانالاب اهباكص ممت تضعو
 لتاش مل انتل ارهج نوداني

 ا لاقف نامعنلا نبا اهرحح يفو ملاظ تب ىملس ىنأ قح كلذ هروف نم ملاظ نب ثرحلا جرت لاق

 1 ص وس سس سس م م ص ب رو و ل لل يس سس ل سس ا ا ا حس
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 3 راح ةاد_ءلا ىثخي 5-1 # هزو>ت كل الح رامصأ دقو

 دئالقلا طينلانيتح مسمظق * هسأر خوفاي فيسلاب هيرضاف
 يدهاش ةدع> نبادعب نهةوسعو# هسعذب ىنء هللا ى_.ع تلفاو

 دا ا درج نرعز نب دارا هو ننعوب 3 ةرطع هوا قاع كيا الت
 اليخلا هتلورث يذ نم ىند * ل رم اريخ هللا كاز

 اليوط انئمز ىظعأ خخف *# هر فاير ع 55

 البق ًافيس هب لفحم ملو * ءيزج انأ !ىرف جلا توك
 و2 احط يدان 00-5 ضيغا ىن 0

 رابط :نالاو رمل رغب ع نع كو عانقلا هل تفك
 ماظن ثرحلا هباحاف

 الو.لا ركذ بذاك ةلاقم * رهزيب -سق نع ينانأ
 اليصأ ازرح مران لتاقل * مننكل متلق م منك ولف
 00 ا انتال> دقق * اوس 2 مق نكلو

 أ .دةلا لق يذلا اودرطامل * ع 5 اولق م 5 اوناك ولو

 صم اعينب ند هعنت 01 هدف اا رو باع و نافطغ همم املف ( ةديبع وبا لاق )

 داو لَو ف م 0 رق اوناك املف نزاوه ءايلع يف 0 ذ مك ىنب يف هناكم سماع يب علو

 ةلظنح ينب نم مث مت ىب نم ةأسمإب وه اذاف يداوبلا ضعبب ينغ ينب نم لجر جرخ ند نب
 امو ةرارز نب بحاح دع ملاظ نب ثرحلا ناك « خاف ريا نع ال1 يلا

 ىوتفلا اف ل ال 00 اسناف هلحر ىلا يونغلا ام قاطناف هعمو هيرصصن نم هدعو

 يتهو صوحالا هل لاقف كيلع ةرذنم يه لاقو تهذ دق ةأرملا نأ ركام دع نا نعرحألا

 ةأرملا عبتو بررقل اب كد مع نا كيبأو لاق اهحرف نم رطقي 'ينملاو اب يدهع لاق اهب كدوع
 0 جا لوي وهو بجاح دنع ةارلو ةرارزت ىد ىلا يبتا قح اهرثأ صب كلام نب سماع
 صاع وس كنئاوأ لاق اةلازاكا نوربديو ءاظااهو> و نولشي 0 ينذحا تلاق كوذخحأ موق ىأ

 هيبحاج نم هل أوعفري َىَح هنقأع نعت رم 1 0 ىلعنودغي 3 أر تناك موقلا يفند ينبندش لاق

 مدعي عردلا قاح هيدعاس رعش نأك قلخلا دع ا اش تءارو تلاق رفع> نب صّوودحالا كلذ لاق

 لقا اذا الاهك تاو تلاق دلاخ نب ريشل نب ةيتع كلذ لاق ضوضعلا سرفلا مذع هءاسأب موقلا

 كر قةعرر هاسأ نايتفلاو دإي و> نب ورمح كلذلاق أو أ قطط اذاؤ هيلا موقلا فرمش ناسك هعم

 اهلخ ىلا لوشلا لؤت 6 هيلا نولؤي مث اط اوتصنا ةماكب ماكت اذا انسح اليوط اباش تيارو تلاق
 كليتاو دا دا ملاظ نب ث را يداح 0 ةديمع وبا لاق كلام نب صاع كلذ لاق

 تاتاقف تا تش نا كيلا كلذ ثرحلا لاق عئاص تنا ام كونا دق صاع ونب ءالؤه ملاظ نبااي

 لاقو كلذ نم ثرا بضغف مول ريغ ىنع حنت بحاح لاق تي تّئش ناو موقلا

2 
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 4 نس يغب ليخ ن* سر ١ اذه ُكّوا دلو 0 كداب 5 3 نعحالا 8 لاقو يسعلا هايذإ

 رم أعيفب لضفك نيسر هلأ ٠ نوده دس رس ف كلم و ةد نع ف قف مل هن هَمَح تب رع هانأ

 ناك 3 اوالا 0 انو ايغأ كل ا سا قف رشعمأي لاقو كلذ ع كا ب ضخف لاق مهريع ىلع

 مدللا كالاعت متخلاول 0 جل أ اياه | امورع ناكو عاب ضلا راحو أه رزان م ناكو مالعأ نفاق حا .انذأ

 1 1 قالي نأن ءالا تداثر ا معر كلاح لاق م نوضعب ع اهوا لع 0 أم ا ِق

 ند هن كد اوين ا امأف ملاظ َّ 0 ثراعا ىلع 0 اا ب ضغف هيئانا لو هل

 ىف داخ لاف نور ررفع يدي هلاك 1

- 
 مايالا ثداوح َلوق نياو. # يثترفو بايرااو دئول راد

 عببش لازتام لاقو 'ايضغو اظيغ ًالتءا يتح ملاظ نب ثرحلا بضغف ملاظ نب ثرملا تالاخ نهو
 دلاخ قفطف و موأ مدقو كالذ دعا مهاعد ردد نب نا.ءالا نا مْ ( ةديع ونا لاق ) ةرخا ىل وا

 رفمج نب دلاخ لاقموقلا عرفاماف ثراا ىدي نيبب رمتلا نم لك ايام يون ليو لكي نع
 ثرا لاقف هلك !الا ارمتانل كرت اف يونا ن «ملاطظ نب ترا يدي نييام ىلا رنا ىلإ

 لاقف عزاتنال ناكو دلاخ بضعف ماونن هتاك أذ دلاخاب تنا ماو ىوذا تيقلاو را تك 1١

 موي كلذ ثرحلا 3 هال روع 2 قارا الك رو ك1 رمال 0 تن يكزاما

 ديس كتامجو ةيذج نب رمهز تاتق ذا ىلركشت الهف دلا> لاق يناكع مويا نغم اناو هدهشا مل

 ىنغت اها لاقو اهدنع برسدف رزفع تذب ىلإ ملاظ نب ثرلاجرخف كلذ ىلع كرك 3 لاق نافط غ

 رفع> نإب هدعا نم 2 #* 8 نعل" تف معن 4#

 ردح اورهدلا د ىو عتق ارحل 2 اندر : دق دلاخأ 4
 ا ع ين 8

 ربع تاع كده 0 اع 0 وو انعم كلذ نا ينتريعا

 ريمي ثداوألا هللا قتال نمو #*  هرتخ رولا رهدلا مهباصا

 زل رد هوك ند 84: فكيش# ةيرشا هوت 5 ك1
 نام 0 ءزد ين ءامل + 20 وأ .ءه الع هع ضع!

 لح رزاكو دل ا | وهو ةدعح نبهللا ديعلاتؤ هب لف م هلوق رفع> نب دلاخ غلبق لاق

 هل مالا كتيبم فخأ اف روتوم هيفس ملاط نب َّ را نا هرب>أف ءزج انآ تكا ينباي هنبال ايار دق

 نإ ملوهازاب الجر اومضوف كتيرخل الكر هيو كري لح طدسسا نارا 0

 دلال كاسر هدد مح نحو ةمتع نانا فيغو ل را 1- 2 دلا>و لحزلا نود ةدءعج

 ةكك جم هن هم رعف للا . ىقو هاد ةدنجت نيا ىلا ضابط
 بفيااب هب رصف مئاث وهو دلاخ ىلا يضمودنم ل >رلاو هنعولذيف لقعال 56 ل 00

 00-3 ًادلاخ تاق ىف ىانلا 0 2 هلق ف 3

 دلا كف له بالك ىححو 3 5| اه - 0 لا الأ

 دقار ريسغ همح الك ةورعو # هنود ةدع> 0 هيلع تودع
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 ناسلال نراثإ دل داق ةخحملا لج رلا نمطي نأ دازأ مث ةففح ةنمط سرفلا ذل
 دلاج ةطاعو ةسقس قعر هكر 1 0 سفح اذكاف ان .هطف لاق 4..قدسلا ىلع ل 93 انوتسف

 د أ ا كما ع رغد قوف وهؤ دلال لاقذ 1 ا ناكو حدنج ءاحف اعدجيو ينولتقا لاقذ

 كحيو دلاخ لاف لاق هوكرتو اوركر مث ن مهد ىل رض اريهز حدنتح برذف 00

 هياعوج رخو بق فر.كالاقف ةيريذ هتيريذو ديدح 0 ديدش يدعاس لاف تءئصام حدنحاب

 موق ءاحف لاق هتاق دقف تقدص تنك نا لاق هغامد ىنسي | اواح هتدج وف هتءعطف 1 ل

 ىف انطع توما نافطغ لا اب لاقف توميف غامد لدينا ةهارك ءاملا هوعنم و هولءتحاف ريهز
 لاقفأش عمار ةيرعذ ادلاخ ل ن ءاقرو لوعب كلذ ين 000 تاش

 ردابا كرك يأ كفانا الع ماه ةخ ارغر تار

 تا يدا ىيلاللعا هاو رع اعدك نا نيلظن ' ىلا

 ماظ نب ثراو رفح نبدلاخ ىتلا نا ىلا هنابريض نءىهدلا برضف يهمدالا لاق

 4 تلك نع رت ن دلع لدعم زك د ا -

 ندلاخو ملاط 7-5 ا نب ل نم جاه ى ذلانآك ةديع 2 لاق ي را لاظ ل 1 هتق

 فو ةرم نب بخ ل عدم د ري كرك عر للا ,اغأ 0

 لاحر ريغل ناب اماف مانجا َُك ا 0 9 0 ند 0 0

 د لعامنف نوع ترا ىو نولاحر نكو اك 5 هفانلا اصع دشدف ثار نعش نفط

 || هعقولا كالتيف رفع> نب دلاخلاقف نافطغيفةوادعلا قدتسافةعد> نيريهز دلاخ لتق كلذ فد 1

 دبلو يلا 00 0 ا ع طع 1 م ا 35

 هلع اعزد تر ف اه

 7 تن

06 

 ول الا ا د كل
 دوهشلاي دل < رتدق ارصنو

 ديس لو تا

 دودسالاك سرا ود 2 يلاذق

 و سرع
 ر* يف هعددح

 انا ريس

27# 

 ع

 95 كد د تاعراق قا ف ون ى*“و

 كتابعل ند انيلا أودم دقو 0 شاحب يف كك تلديو

 2--- ةيراحك | هاكر 37 قاس مول 0 0 يحو

 هعددح 3 نب ريه زم اود سما 04 0 ا 2- هصهذد ن 0 ههرب رفع> ا َكْلاَخ دك 120 ونا لاق (

 ةريخا كلمرذنملا ن 5 نامعنلايتأنا ا ردع ةوأدع قد - اماقنزاوه سار 5 دلاخو ناك ام

 نءالا 3 لاقِف اسرف هل 50 داق ملط 0 را هدنع ىبنااف سرشب هانا وهدنع هردقام رظنل

 ةيسأب منا هرايع قش وم فول ن : اع ةرؤ ىف لح نك 00 و اذه كوادف ىلهاو تلك

 نا 00 رلا ماقو كام || هةدعأ اكلاَح 0 1 53 1 0 نه رعاع يى وزغل هطسرا تاك
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 دم اح فا رشا 3 ىلا * هقنع نيبام ف.سلا دق تكش اواو ٠

 انو هدم 6ع يبأ ةباور هك تانذلا هده مهن قدزرفلا لاّقؤ 0 ّ سدع 6 قا ناكو 0

 5 ريهز 00 نأ تاع ند د ريغ ينبدح لاق هنع مرئالا هاور اهف 7 هناف يشالا

 ند تاي 0 ىبح دق ءامح 7 هع رف كولملا ضعب أ دقو 0 ا هنا نا يدبعلا

 : لاق يبمصالا ن 4 ا || مهريع و اع 2 ا لع وع ىب ند تاو 4و دصءص نإ لما

 َِ ام رف لف 0 كرد نيد 5 ءاا كحنو 0 لاف لاق | ُ لد 2 00 5 ىوخغلا ادا ل

 و ةدعو مهو ساش بادأ هعيئاف فولخ يب او 0 2 وأ مهإ ا 3 يونقلا

 دع :ذلا هللاو مكنا لاقف ريصهز زان هللاو 0 5 تاأاقؤ انني لج مة ند ظ

 ًأجاف

1 

 5 كرا يد ههحو ىلع احن مْ اًيصح ا ٍ كح لتقف هوقطظ ر 0 هوعسأو 0

 قدح حربت ال 0 4 َتلاَقف 0 0 0 ناحل 0 هدو 30 ١ يب نكد زوحت 0 َ

 0( ص عطقف 7 1 ا ل 7 لاَ الح نارب# ىنريذاف يم كورصاف ىنب

 لوش أمنأ ما عاس أر هب حدش 2 ١ رح ذذأ نجلا لاقو '

 ليذلل تفقو 2 3 يه »* و ةماشجأ نع عجشأ تحلو

 ليلا تناح ةزاحرلا لل م نيصخلا ىدلنيصحلا لدع

 قوق اظؤت ىلا تماح ل ارتفال اه شا 1
 ِْ كلا لاَتو ىسعلا 2 ءدح كا ريهزو تاك نب رفعح نب دلاَخ ىتتلاف هان رض نامزلا ب : برس لاق ٠

 ّْ 0 عة لاق ساش ل عل يبمصالا لاق ا نأ كل نأ اما ريهزلا

 ٍ؛ 02 ظاكع ناك أدب مالكلا كلذ نا 9 ند كيه نا دمع نا هل 2 يجمصالا لاق.

 ا ءارقشلا هذه يدب كما موللا لاق 9 هدد 00 يح ا لاق ة4يسو ريهز هر ة> املف نثر 8

 : أ هل وطلا ءاضم لا هذه يدد 0 ا موللا ريهز لات 4م لع ىنعأ م هعدج نب ريهز قنع نم ةريصقلا

 آل

7 74 
ْ 

 ا 0 1 ثردح ند .. لت صول و لا :٠ صاعلاو نا لا ثنا ١ لو ىلا عجر 3 * يب._دالا لاق ل

6 

0 
 : ب يشو هن ا ايا تل ةمطاق د تناكو رب ريهز ةأعا وخأ هءاج حدو لاق ءالعلا ن 1

 هعدح نب ريهز يف مك ١ له لاف صاع يئب ىلا ا تو يش يف مهلا اج ريهز ناكو ريهز
 ع أ

 نيل اذهو هدنع ن م مكنتجو هلال عار كيعو هئدح نإ ةليبا 1 --- سل هلبا جتني

 : رفعح ن١ دلاخو ل 0 حدنح جر ار هنا أومل و رااخم نس مل وه أذاق هوقاذف كك هوءاح

 نإ: 10 مع اهايأ ءراعأ ا هيلع 016 ريغ 0 50 0 دل ليش 4 ن ةدادع نبور#و

 ا تاذ 1 لاش ناكو ةئم ا ه1 38 ناك ىرار ا حادالا ن ل م تف - يك و٠ 9 0

 | لاق اهرمكثي نا 0 اب اطوخطف قاعت يرع اط تناك اع ال كادي تيوس فاو ةمزأللا
 : إ

 : هجولا ر 2 اكو اريك | دس هدا ناكو ئءمصالا لاق ةعدد نإ كي لاو اوءلطق

 2 الا ريهز م رعشا : "اثم تدهدف روش 0 7-1 لاَقف ةيمكلا برو تس ديس

 نعطو | هيف اوفلت>او ليقملاو ا حدنح مهدحأ موق هقحلف اهه>و 9 هس رأ تر لدللا ةاوع
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 ناكو حد لاف احدتح مالو مكعفتيس حج رحل | اذه نأ نطا 6 لق هاتمهلاو هانإ أريهز

 اقرا 2 ا م ىالخرو هش رص دقو دي دش دعاسلاو ذبد> فيسلا ملكت اذا ةصغ هتلالاخ ش

 . - هت 1 5 2-لا ٌّن - 2 - 3-8
 ناكف هتذو رارااآ رع لتثم ةمط 1 00 ةسارب عمو نيح بق لاق فشلا تعمسو

 3 ع ع
 . 3 2 أ . . 1 1 5 ا !! ا( | :
 وس ا عامدلا تغلد دق ةبرضل َدأأ | 5 رعهر 00 رخل ف همت] ياد هك كلا لامق ولح

. 35 7 0 
 . "ا 1 3 . - 1 1 1 ١ - 35 ١ - 9 ١

 مومأملا نأ كيد لاق اثطع كلهم ىح هوعم مه 4كلةسا# ءاملا مهأبأ وعسل نا مهر

 ع 3 -

 لعجع# 00 0- اقر وأ ىداسو سطع ان مه فهم لعحت سطع اهله ى ىف ْ اعحب ةح تأ 5 ءاق 5 ََن ا 4 ءآ 1! 2 ٠ د َه «ءأ : 1-2 9-0 ع ا ةلع دام

 ع

 7 8 5 0 ره! ء] 0 3 ا[ ١ ولف و ميو
 * يصب رو. لأعف ان تاه هوهس كأل وار املك ساشاب يدان

 ع و 1

 ١ ١ 0 عزو 11

 رداأ ل ةحءمل 21 تاقاق 2 كلاج لكلك تحب اريهز تدار

 00 0 م 11 4 6 ١
 ردا فيسلاو _م الصن لاعل ري# مالك ظ [اتصرع نانطل ىإ

 ا 1 1 ا ا ا
 ىعاحلاأ لاذخح ىم ةررحاو ع رغعح لأ ترصد ىع تلسك

 1 ا
- 

 . 1 2 . 1 1 ٍ. ١

 اف تنلا اذه دشن ءالاعلا نا ورم ؟ تا ةهدسع وأ لاق ( ١

 0 --_- - د
 زرصاتخا لشو اهانانت تاشو * ادلاخ برضا موو ىتنع تلشو

 - ع 00 3 ع
 0 1 هي

 ابق اًضيأ رارس نأ راك املا و( ةدسع بأ لأق )

 - ع
 + ه (- - 2-6 1 1 ١

 ريع اح يفد 7 ريشر ره هيأ و دع --- مات لد ئح -- 2

00 

 5 دما 1 00 3 نيد كوع ع كو 3 1 . 6 م
 ع ١ 1 2 3 0 د , . 2 2 0
 ةخدح ل ؟ 2 ىملعل فاعح 37 ةمصغ 3 ةخف آن 7-0 3 ملا ل ورح تي صصص اك

 0 3 ع
 0 ل
 ابق داكحل بأ ىلندتن مم أ لاق

 0 - 2 5 5 ما ا 5 - ] 1 5 2 2 - ١
 ر --_ تكماع تدر ىذا 23مم كك 73 دا ف تعمل ّئ روعل

 ع ع ”"ّ

 اع , ِ 85
 ١ | 2 ١ 2 ١

 0 ءاا 3 خ1 1 ا - ِ

 ن كلام هسدشنا هد وأ لاف ثم هدصنو اريهز هله نأزوه ىلع نع رفع> نب دلاخ لافو

 هسالا تعالم ىضاع نارش ن هللا دنع نب صاع

  0-6كك ١ : ا - 1-1 | !١
 ر ا ول ويد مجسم د امذعل لر وح يردن قيل“

 و
 1 ١ 2 ١ مكع 1 -

 5 ١- ا اوفا هلو د امه دعت ريض ١ 3-0 ٠ بلثو

 2 ع
 1 - يع 11 -

 3 راثخعو هاه _س ءا_د5 ا 3 د ع 9 مهدالأب ل :- تاع> و
3 2 

 راكبأ تا كولا لمع 2 مدءامد و مح اس < تاعحو

 ع - : : 0 ِِع ع
 3 3 . 1 : !1 ١ 3 0-5 1 5 ١

 نم هاف هيأو م ذاك دق 5 مع ٠١ نك نيكو ل دم 2 5 2 هي ىر ١ هدنع عا لاق (

 8 ع

 رهزن أ ءافر 3 لاقت يد ةق 2 الو 5_ - 2 -2نع سا امك لو ىع لح 5930 00 ١ 1 ات د. دات عا 12 2 و 1 ا

 ت1 0 2 .٠ ١ ا
 يو ام باد ل -- #* "علاش ل اا5 4-5 م

 1 5 3 0 ١ 1 ١
 |دإ تاوي دااح دسأالا #* هاد .مل ود>١ وداح ةلع دن وم

 - 2 )ا

 لاقث ة كلم دمع ن , ناماس 5 ردع 1 دكلاح ءاثرو ةد رص 5 بع ى ىف َق ررق يع تن ْ ىلا ها 0 0 5 اد 2 د لح قد د أ رت لظ

 ع 3 ع
 دهاش ربغ اهقتح نش ريخاتل © 0 ناح مس كن نآف 1 ع 7 :- 7 ّآ - و | *ي] - : 8 1
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 -نعلاو 00 أوبر مص دقو 3 م ا م حج دلاح ا ع ءأق | 6 دس أس د د دوق - مى , 0

0 
 ال يت ب -_
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 -11 00 ميسا 5 .٠ -آ 1 . 3 2
 ريالا أنه انا «عدضقن و ع اهعاض وس داط 0 : 56
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 / ل ناك خامر ةباغ وأ 0 ن٠ ةح رد الكف ىلا ل ا نع اولزن ةعيقجت ىنب لبا.

 : هعد> نإ دي_أ ةيعار 2 لو ءادللام 0 اوربخأف ءاعرلا دارمي هبير ن ًّك َ
 ص سس

 1 صاغ يغب لي تأر اغا لاقو ة.ءارلا ب ةريحأ 13 رماح أريهز ءاجا دي ىف كلذ ل اديسأ

 | 0 ود تاو 0 ا نعد نم 0 كيش ا ناكو را ته دق روش كر نك نه لاَقو اهحامرو

 ىلا نوديصي مهناف باكو انأو:كتضع قطو ناو كنك راك رت ناةا ا
 رطعلا نوعيديف لاله ود امو لالا سور يف.رابا نوع 0 معا ريك وزقافاو يثولا روثلا ديري

 عاد ه4عم 0 2 انو حج صل يت> هناك“ ع 3 ريهز 0 ةحاور ىن د ةماع لوح ل

 اهم هل تناكو حب 0 مدرع نر ب 0 نإعأ نم هئبر ريهزل نك اق ث راو ءاقرو

 0 تاهد ح 2 !ةاهاف ل كولا آان ءارث يرتال هاواي ل

| 
 || يم-تنيذلا ء ءالؤد لاف ءالؤ هام داس اب نع 55 مها نطو ريد ْز لوو هب ع موقلا رضا ساود

 1 سم سال سلا

 ليخاو الامه مهذؤت ملأ نوي 1 1 ليات نا 3 د 8 0 اي ف ريهز لاق ا يعو ل ا

 ا ءاسعتلا 0 الا اذ.ش ناكو ريدر تنوو لاق | 2-5 ا 0 ا نكد لاق ةلالا د موهتيدح

 ِ امه.سرف 58 ترد ءاقرو ىروسعأو 0 دكموت وهو ندي دق حي دعمول وك هس رق ْ

 ا ماع يب نه فتاه فته هوذ 0 ١ مولام 00 0 ينب ىلع او.بل مهلام ةهج اوفلاخ مت |

 0 ريقنز لاق مولان هم نايك ءذجلا ىلع ىعلا نال 8 0 ا وده و 8 ديرب سصماتيلاب

 2 رةش ىلع ايوا را ءاقرو لاق اه“ ءاقرواب ر ك0 قود اللاقو نا لهاا هنا تت دق نهلا :

 | تهدف املا طولا دب ريام ع ريهز لاو لا ىاعإ + .اع ادق 2 اهدكو هي

 ٍ ! سرافلاو رفعج نإ 0 نر و هقدد يا ءا رقشلاىلا طولا بتاطتام امش ةيناثااة رمل يفلاقو و

 دلاخ

 ْ 1 دلاخ لاق هفدح اع 3 . لو ريهزبب 0 تاطدع اءاق أريد هز يدل ع عد ع 5 توبالا
 إ
 ا

 ا 00 اها ١ يانواعمأاب ن هطا كلا لا: 5 لاف 0 نك ه6 طوب تت راو ءاقرو '

 كلوش نلاخ للءحو ريق زب 27 ءاعمأا كاك 26و لاق َئع لرذت ع أ وكلا 0 لاو رةعح نإ

 | لءحو اريهز ةيواعم ارداف ي واعم 10 جو نا رأ نبا ىلع ناكو ةدابع نا لي ذا

 : كلذ هدكب (ئرتشالا“ى كلما ريهر لأ ف 1 ١ كلذ يق ىهو لأ زوالا ضد ءا 9 تاَدَكاَف اها>ر أ

 عشعشف 3 او اناك» ن ِض يأ كتنط ردا واما كل هاداؤ ل.ادعتو ادالحر يوت يكل |

 0 4 تدع تق ريهز ر قع 5 19 هدب ىلء >5 قاد ىلع ل هتطو ل تكاد ماحر ّق عرلا

0 

 | ع واق املاك لاق نم دعر نفسا رفغملا عئرو هتوف: عاوف داخ ر>و هباق قَح سرا

 ٍ لاف راح 5 لاقو و || ا ا و ك1 5 رهظ عاطقنااو ءاقرو لاَثؤ ص أع وذ مدع ا

 ْ سأر نع زفغملا بل + ريدي قو ةاكلا نإ حبت قل و لاق يربظ عطش ةعد> ىنب ضد

 ريهز سأر حدنج برم 2 أر دلاخ حق لاق ك.وب رخل تيان ك.سأر م لاقف ريهز

 ليف نما برا يينلا رحنا ناكو ناعرد هيلدو فيسلاب دلاخ ا ريسهز نب ءاقرو برضو
 ذقتتسا نيح دلاخ لاقف اثئرم هاعزتناف ريهز نع موقلا ريعز انيِإ نموخأو لاق انف : حافلا
 هش تس مفك شئ ل هت ا ل ا اا

 ( سماع دع فال
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 ةردوسلا)ر دكا ىلابل © انهارول نيبعار لا يصوأو
 ديلا خرلا يف جاعأا ب باقو 8 مش نحو ةاديفلاف اعارب

 دوع ريَعو نيددحلا 2 ىلع * ىو 0 اهطانر تدبر

 1 8 ريهز نم ًاراوج د اهلع يف درفب هللا 36 د

 1 ىلا 0 ا نت د واتفاق يب وةدثن | 8 7#

 * قاس موي ظيع نب عوبربو
 6مم مع 35 # 1 لا

-_ 2 

 ديعب ن.. الا اورحا دقو * شاح ينيب اهكرب تكحو
 ىدووش اذ ككاردفا نو < كم ف ةيدج يفبا كر '

 هتلم هموق ن لقانا أ اودع الحر ريهز ناك لاق يونغلا رآزمم وأ يد 2 ع وبأ لاق ).

 | مهم 55 0 لاق لوششو هل تاو رنشع:يف ثيغلا عرب ةكرب 0 1 عامز هيوخأ ينبو

 وأ ناند مهنيبو تارفنلاب ريهزو خ.دب سماع ودب لب ( ةبح وبأو ديملا دنع لاك, يب رمح الو

 ظ 2 تدل تدوز يذلا نيللا عط ريغلام هللاو سماق 0 1 ىأف رارس والاتق لاق تول 9و
 ١١

 ' يثزاملا حاز رمأ نب ناماس نكاد ب بأ ( لاقل 1-0 يفاح 0 تح ىمأ كا

 أ نب ديرشلا ن 9 تدب رص اكوا هلا ريهزو هدب راب صاع و ا لب لاق هس ن '

 اهرخأ هع 3 ةهدلو مأ ينو دلت ريهز ةأ سماح املا فاقد نا ةيسصع نإ نق

 ا«روزيا ا مث | هتذأ تااَقف 2و مكيلع ةم.أ اطأ راج 3 نأ هال ريهز لاف ورم ثر ا

 راد لحر هاف ريفر لاقاعأ ع ناب ربل هنا ثرخأ ا أر ال رضاع تلاَقِق هوا هومر 5 هوشاوتف م 3

 ' (لاق) 5 رد مع ر ال نأ اني هنم اوذخأو ابط 2و هل اوياح م رم لاق ونش لأ دنعو

 هب ىومي لعحو ةماظ 1 هي دل 0 محا رآ مها رب 0 هنأ يريغلا ةيح 37 2

 ب ثدرلأه ا و رثو بطولا د يذلا ن ناكو لاق 1 ظاعو اك 3 هلانرمس نيد ةمصيق ةيسح ىلا

 | بطول ىف أذ اهريغ ة 000-0 ىلا يعد. دنع را يحاع يف ال ل يشدو

 لعأ لاف 0 يراناف ن "هللا اذه ٠ لد 00 هلم اذلا 8 0 م 1 لاق مث كور هذ موقلاو ام 6

 نيا اوقاذو ورم ل 3 وه اذاؤ مواقف أرب 1 وهو 00 لخر اذه نغلا

 1 واح يه اذا
: . ْ 

 اوراغنل سراوف ةتس هعم نك رف بيرق انيلط نا انريذسل هنا اولاقف دعب ستر

 ليقع نب ةدامع نب ةيواعمو ءاكلا نب حدن>و 315 ىلع تالك نب رةعح ب كك مو مم م

 هل 00 00 2 3 0 >> 2 لاق ةاخالا ىلل دح 0 0 رأآ 3 سراف
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 ؤ نكس ذنم هل تي ىلع ثردحلا ايه تو مل اضأو درا ديع لاق ( ةديمع 4 لاق ) هع

 ظ تووس 7 اورد 8 اوداتقاالو مهم داو اوكردا نحبك يأ 0000 امو ديما دع لاو 0

 :|اذنه ىلاو كتديعت 1١م ريك اي ةلهالطا يف انرتلو ال رمقلا رد

 ' نامأءل تاكو: ىد الاي كلا ونا ريغ اب ر> ىف ةعذج نب ريهز رفعج نبا دلاخ .لتئام

 هل ةك يف سماع نب اريك ينب نم اولد ن نمو سبع ينب يف ىنغ نم هلاوخا ن 0 ذ نع نم

 أ كلذ ىف لاَعو ىريعغلا ملاس ن ؛ بامش لق رع مهاك اردا 0 اهلاق ثردحلا اذهل هلعلف ةدحاو

 هللاو 5 هيدحو انديدح ىو

 لصالايفو عورفلايف موف نيمال * اهالك ىادلاو ينغ نباانا

 ليلا نييصحلا نب 0 مهو د ملاس نب بديش ي وها وعدوتسامه

 #١ لكشلاو ةلدملاب اريهز هانا د اوهغرو كولملا ساش اولد مهو

 لمع 0000 دل 57 دوفاع #3 اتهرو هعدج 200 ف

 هب كلذ تقو 5 ىرداال صهدلا نم ةئياه مهياع يأ 2 ديف |دع 8 ةديمع بأ لاق )|

 0 بطهربو ةهم دو نها 0 قالا رف 0 ا اف لاق ساش سما م مرج

 نهدلا 0 ه.ةحوأ

 ه5 يسبملا ةعذج نب ريهز لتقم لي.

 0 تنادح فارصلا نكد ناك ىريغلا هم 1 لاق هد 6 ا لاق 0 نق رفع 07 دلاخ ل257

 درا لاق )ةئس نيثالثلا ىلا ة هس 0 رمشعلا نيبانم 4 6-2 ذح نك ريهز رقع ن و١ كلا لو ثدددحو

 صاع ث مل .ملو ا 5 ريخال ل دكموب نر وهو لاق ايرالا ة هعدج كا ريهز ىرال رودنم ن١ نزاوهو

 نبأ
 0 ىتلا ةوأن :الإب نزاوه هينأتف هجو لك نم سانلا اه رو يهز اهانأ اك ملأ ناك اذا ناكو

 0 ه رد دعب نآكو لاق لالا يف يق ءاعلا ءاعر مه اعاو 0 قد نم لذ مهيأ دعل ةعصخص

 تيوس 0 تييسييصسس_ سس نبيممتل .  دمستسا | | دمتم

 ا كيس ا 06806 >أ دانا 5 نم كلذ د علا> | دعب 0 منقلاو طقالاو نسا هنونأق مهقانعأ ىف |

 دات نع( ه0 لف 1 ةئااب ريهز لزن ظاكع نع سانلا قرض اذا م مي نيد ظ

 وأ لو نزاود نه 52 ةيواعم نإ رص يف ند شدهر زو<# هّتناف الاق يرعلا ة هيد ينأو

 ' سانلا ىلع نسيان ىتلا .نيتدلا تكشوهلا تردتعاو حرف ندين نزاود نم روح ها

 اروع تدق انقلا هوا تق نأق اهردص 2 لطع هدد 2 سوش اه ءادق 4 مل صرب ف هقاذفأ

 نماه ا نمدلاو 1 ملأ و م أهر اص ن و 2 1 هيلع تدي نزاوه ق5 ند بضغف ظ

 1 0 ءارويعارذ اء 8 د :لاّوؤ رفعح نب للاخ 1 دوت ةعصعص نب صاع ترعاذبو لاق ا ْ

 3 5 رةع> ن , دلاخ لو كالذيفو لاق لش 3 لكآ ى 2 هقنع

 ديرولا تحن اجيفلاب مفدحو + قو اك الا نر
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 ديلحلا َّق قادر ايو د زد ايوا ةب رقم
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 ةفيدحصلا ْى مهيدي 0 موقلا 4 ههيه>و انااخ 0 5 ا اللا نار 1 2 كاد مق ةةكك اهم :

 رموا ٠ ليا. ضد | ولك ذحا اهكاذ 0 اد داعم |[ الاقوأ اميعطا ؛ اكسماوم>للا ا.قلاف رمصرمصف :

: 0 

 ' نب نيصخلاو ة هعدوع نب ريهز نب نيصلعا ساش ى ىخأ عم دو أدوق 0 نأ ليف 1.:عأ سع ا

 ا 000 1 لع اصن -اناعل 3 خرا 5000 ىنغل 0 لَ و واه 5 نأ ة هد ن د 0 تاسع م

 ناكو دمدجح ىف نه هنأ يريغلا ةنعوب | زو" بالك ىنب نم لترا ادرار جرش ءادفو هند

 رص اءهبسؤر قوذ رق لاق لوزعلا ىلع ناردق.ال نيفدارتم اه ين درسوا مم دحاو لك دخلا

١ 
ْ 
| 
0 

 | ' لك ذخأف هُيلاملا اداع 3 اذهام ًالاقو ادع عك نيءظعلا اقلأف رض رعد امور قوت درتملا (|

 ' ا تأ م ثال# كلذ "اعف 6 0 ّ ةااقرصرمصت ايسكو قوث درضصلا رق 2 هعطق امم 0 :

 1 هزحاص لاق موقلا ةيج والاخ دفا ما ناظي اناك دقو يش ءىدأ يأ مرا قمأو ص زم مولا 0

 أَ

 8 نع حاير ريجافيركرتنا 0 5 م زجل يح مهدحاو كن :ء مواغاشأم وهلا قا ينأف ا حابرل |

 هن عوف ارا ناكم 2 0 ف اق 4 4مَص قا يح ةل> اناث دعو - 55 ذدخاف ليلعا رمت

 00 «ىئاض ىخكهؤةمامعلا ا ملعدش 7 ص ىلع ىرخالا و هن رس لع اهدا 0 هيلعأ دحخأ 7

 اوار 0 0- اولخو هوقدصف مهم توبد دقو ةلماك ىف نغ هذهلاقو مهد هولاسف موقلا ىتأ

 ير نأ ادنرب و امر ند هللأ ايد >2 دقق هلع ممأ يف 2 اع أوفق امهعم ن ١ نائيصحخلا لاو

 ' ىلا ردّتناذ ياغإ 5 الآز اق أهم رق كالتح مه اذاو 0 لاق 0 5- مولا فاوو اضف 5 4 3 ْ

 ع ترمثثا اءاكف 3 مضت هم لق تدر ل دقو مم 2 حاير لاق ل هيح 2 لاق ) 5ك عا

١ 

5 

 ظ تا :روخلا ند لوالايف حر كلذ هم ال لاق 6 ناكيذلا"ن 50 ولاقف هفاح لجحرلا كرا

 / ىيرقارصو برا باضأت ةرسلا دارأ آو هنفارأ نأ ليك ذ دال ىننءطو هيلص ترتيق لوالا تيمرف

| 
 وأ لاق ) اءمءاص ترئب دقو لاصوالا ينام رقشاف نر خر مهل هتريدتساف هب يومي ١

 , اهوترش 5 ف نارلا اءط عفر اذا ى موقلا هيلطو لاق تردحما منا محراب د

 هي ردح 5 د 0 د رثن امهر تا حاير ل هرقل يدخل أماس ركدو دلع دنع لاق ٠

 راعأ تن 1ع ءاع ههدر درو يت> احر 0 قاظناو تاف دق احراخ حاير رثأ اودجو يت> هللا اع

 املذ ًاتطع حاير تام دقو ليلا يف عئار ا 75 لقكو امم ناري رق ناسا اطو: أ م

 بوشا كحنو ينيعد ا لاف رم ءاتسا هل ت تلاقف اهانبأ اه 1 نأ تدرو هيف تعمط يمدد ار

 م 0 ىد ءاملا َّى بعو 1 اف ا,مهاور 4 مخ 0 اماو 0 امأ ةهديدج 12 تن 0 ١

 نينيصخلا يفو أمف حاير لف هد وق ل هحوب ا

 ىلو## اها وف اولعو امي # يفك ا كلا

 ليخال تفقو ةادغ ىنء راد رد اعملالو
 ليملا تاج راجل لدع #* م نيصخلا ىذل نيذلا ذأ

 يرخالاةي>انلاوف ع داخل 1 اذاف | اهحدوهيفةار 5 5 م نك 9 راحوا مرئالا لاق

 نباوهو.ة ةعدجح 000 نبا نيدح>و د ندعو نب ناضتخ يعل ( ةدييع وبأ لاق ) لدن 1



211111 [1 [ [ [| | | 00000077 

 (ه)

 كالملا ىلا اوكر 0 زو هررئأ شكو ساش دقفو ديما دنع لاقو هب هعاتم طواو هحرت د لك

 عوطأو كو كلم لاقط تابوا 0 كلا مه لاقف هلاح ن 0 د

 د يت , يردأال هللا ءاشام كلذك |ودكف هلذس مسلط حضتن مف ا نود اولقأف فاقو

 احابر نأ اونقسو تفرعف كالملا ءامح نم ا ا ضع 0 ءارهح ةفيطق ظاكع تعا حاير ةأرمأ

 حلم ىلع هركذ عطقتاف سانلا ةعذ> نب ريهز دشن لاق لا منزو ( ةديبع وب لاق ) هر أت

 يل يرتشا لاف اهطش ةأرما يطع أف هتقان ريهز رحنف عو>و ا ىانلا تاصأ مَ ىنغ طسو

 امحش يِم» نإ تلاقف حاير أيما ىلا فم 0 ا 0 ببطلاو بدطا

 ادع ريهز ىتأف بدو || فرءؤ كلدب اريهز أ ل تاق اهب م ةأرملا ترتشاف ىطلاو بيبا ف

 ةعزذ نا دسأ ينبو حام طلا ينب نم هلال قل دقو هنم ءارب نيو كسألا نا هلق م او اولاقف

 وهومول تاذ مضادا ىلايورالا ير حضلا نجا اذا نانا يف رطنو مد للا نا

 هد ] لاف تنداذا كاذك وك ايف هءارو . لفك ىلع هلدحو المح هلاخ -بكرف هفيرت سبعو هدنع

 كعم ناك له اولاقف هلاخ ليخلا ت.ةلوهقوس لصأيف ر هل رحش عاق يف رمطف كنت نم ليخ

 عاقلا كلذ يف حاير وه تك 1 لاق كا ا | وأ انريختل كءارو كرما اذ_هام اولاقف ال لاق دا

 تلك نوم المل حبر دحاف امنع اوسنفل انراثو انوعد سدع ىنباب نائيصحخلا كاق هتم اوند املف

 َتلاَرأقهَضطف |مهدحا هلع لمط نايضزت.يذلا كلازخ اذه ىداتو ةدك لايح هردس لع ها
 ائيش نغي ىلف هتتطف رخآلا ءاح مث لاق هبلص مذحف ايلوم حاير هامرو هتلك اس ثيح ىلا عرلا لعتلا

 هاحز> دقوهيمام ددع 0 ناَتَقِل هللاو اذه ىلانو.هذن نا ع تلاقف ع رصف الوم هامرو

 يمكدتسإ وهو زوجت هتاف نانأ ىلا داس يت> جرخو ---- امهحر حاير ا لاق توءسف

 هّتيلغ املفهتتت مو تبأف لاقفرش نع ين.دنحا لاقف يح رسام جل اوس تو فلل را ىلع

 0 زيهزا ناتساناعلف هقعأ تع لاتفاق مدي يوشرت هب عتكو اصقشم د

 اعاش يري لاق ل

 يلسص لييلا رتل ع اعتق كاك 0 نامل كب
 نلف لذلا ةرعالو) ناكل ودع ةعتط كدا 0 59

 تاج ءرمللنيخلا ئرممل كاذك .* هلكت 1 32 أ 6 ل

 را 237 00

 ةلوعو ت..>ام هيلع 2

 ع

0 
 فسن نيح ةريع ساشل قو

 بهو ىثخءاجيبلا يدان اكو * اركشم مضلل ناك امذ مس اذ
 5-22 نيح هل وعدل لآ تاعا د 0

 بواهناقلا اني , وأ هيلع ِي ىلع 6# هن ءآو ناح 2 هع جرفف

 5 ' ساش ل آل ول سسابلا امو سابلاو ضاع امو شاش سا و نيح هعدح 0 ريهز لاقو

 وس تزف ديما كيع لاق هلق الا: ي ونغ ىلع ردقيال ناكف هموق ىلا فربصنأ 5 * لاق ساب اند
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 اعزَنلا لواحي دق نا *يش *نمةحاشالا عفنتل ع 5
 هذه ريغ اص هف هلو ةنافو دز هئريو هنايخ يف اء هخ دمي اما ةدر.ض# يهو

 : تيس 9 :

 ردانال و>ءلاك ىتسأ تاءقاف #*  دلاخ للك ت ءاربهز تيار

 0 ريدا ينم هعنيو 0 0

 "اها 0 ف يلع !ان ا |. فرخ مدر ا ءانخأ و ريهز نإ ءاقرول ردا 5 وطلا ن ند هدوىمع

 نع فىورو 0 ند كدعف لبا يسلب هن قدحسا 0 ديعأ هنأ ةنأب ك١ 0 00 قحسا نع

 سوبا ن هل ه4 هدفا 0 ل مدر 5 نم أ 1 ع طايس نع هيب 1

+ : 2 5 . 5 1 10 

 مد# اده هر عبس هصقو هيو ريهر ْن ءاقرو ريح 0

 ضيع نب سدق نب نب نزامنب ف ل همي را يل دق ١ ةعبطق ل نب تر ل أم ةعربر 20 1 هعدحن مه , ءاق هه

0 : 
 ل ثار نب

 امو كلذ ف بسلا ناكو ةعذدجن نب 0 4م ع نو روص*م نب 0 اوه نب ركب نبا.

 ا ةيواعم ن 0 ةعصعص نب صاع نب ةعمز نإ تاك رقعجح نإ كلاخ ل 9م هلوقي نافطغ

 ص تذعسن وةمش نب 5 6 الاو رمهل نب تندد ئرهوجا زيزدلا دمع ١ ا هن 0
 ل

 يروا ارنع هتيلحو هند رقأ امالا ضع ىلا تاياورلا ضع تفضا و يباكللا نب أ ةياوروم رالان ا اذه

 ن كلام نب عقاد ن هللا ديعنب 6 نب دحاولا دع اد يح ةدسع 50

 ا رصعأنب من مع نب نالحن 1 فوعن ل 9 تاغلا نب دهس نب 0 ا قادحن ١ ةءملخ ل كيع

 كوكا مع هللا كاع 0 مصاع 3 مصاع اما ناوذص 1 0 دحاولا دنع نأ ينأ دح لاق

 ' لاق ١ ءاهاح - مج ناكو 1 .سو ةياع هللا ىل- ي ىلا تعم لبق  مصاع دلوم ناك لاق ريهز نب ننال
 إ

 ي : ) 8ك بعوبألاق) معن ناللح نب فوغنب ا دع ع 2 دو را لود 6 ديعلاقو

 او ةديبيع وا لاق كله دنع ن لبقأ ةعذج نب ريهز نب ساش نأ دوت 0 اب ناكو

 م ةسأ تناك لاق ا 00 ع وبأ لاق ) رص ريهز نيبو هنب ناكو نامعتلا
 نا

 حانأقا نم ةانطو ع كو 0 ةورحلا لضفأ هامح دقو هدنعءنه ريهز نب ساش ل |ةاف 2

 000 ب ديع زب كبري دعا اكلمألا نإ عازو ليج قةهدرا لع رق لاهث موب يف هنقان
 . حاير هريدتسافتييلاو ةقاتلانيب لستفي نع ل اف لفل دم رد نمل ةعد را لع نولح يدق و
 لاق ي وذغاا ىحي وبأ هل ليم لحر ينادحو هدب د لاق ) هءاص هب رت 0 هل ىوهأف

 ءاسخ هيلعو ا دروف تيطَو بده تاذ ا 2 هفرطق مق ةوم كلملا هأيح دقو ساش درو

 ةسارق 5 رااو ءاملا هيلع قار« دعف م هتاف هباس ىقأ أف ةريظلايف هلهأ هيف كد الان ميرا

 هس وق هم ل تدق ي- وث يف 0 حابر َلاَمِف ع رولا لثم وح اذاق حاير أسمع ين نا 2

 نيب باصلا 0 يف مهلا 2 4 اا نالحت ىوعأت هله التل هلصن 31 5ك دلاو ا

 ظ
| 

 كل ا ك.ع 5 15 ءاكأو هل هل 06 هيلع هه دهف ًارفح هل ردحو 1 رذ>و اهيباصقت نير هو
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 وبأ يف نا دح لاق ىرصملا ئمنيتلا سعاع نأ نب ىلع ينثدح ل "اق: صسفخالا ناملس نب ىلع ( ينر>أ

 5 ين ن ع يزوتلا اضيأ ريقلا اذه رك ذو يمءدالا ن ع يلهايا دمج وبأ يف 00“ لاقيناهصالا تقسو

 ا ناك اذا قسرفس ف جرش ا 00 يضم ا وأ نك" الاق امهتياور تعمط ةديبخأ
 هادق تقدناف هتعرف هتقان هب تلاح ذا امالظ ريسإ وه انف ةرظانو جرش 0 دس يف نسر

 : عي روق نانا ءشرالا 2 امن نمءاهزيغو. ذاهكنلا نينتم يملا يراوج ادغ حيصأ اذا تح هناكم تانف

 | نب روغ نعزفف ىتام هنريصاأو 5 ةرحش يف اههامز قاع دقو ا كل ذك ن ءانا

 | اهاطعاف- نه رذصأ تناكو ةدلك نب ةلاضف “تدب ةمتاس انأ تلاقن تنأ نم ا لاقف نس هيراخك اهلل |

 ا ةينباي لاقف هتري>أف مالسلا كئرهب اذه نإا هل يلوقف كيبأ ىلا ىنهذا اه لاقو أرجح
 ا هللاو لاقو عرمص ثيح هدب , هياع ين تح لعاو وه لمحات م ليوط ءاغ 6-2 د كابأ

 كلذ يف ر> نب عر لاقف ىلقت-ا يح هياع موقت 11 50 10 20 لوا ال

 ءرطان: ىلا جرش ا « .ةرهاس ةليآ ىلع تاذخ

 000 قاطب تلف «* اطوط ىف ىلا دازت ٠ 1 ش

 ةراملا اهنا اين ثتيصاو -6د انهو اع لح ري عونا

 ةمقم :يبارم .ولاثدا ةضلخ وع اموت كر كسل كرا
 فدو لئاةلاو جوشا لحو * يتناض ندا تقلق نكلو

 06 ا نم تنم مك اا بلاكتلا "كلم هلت مو

 5 دم#و كدلع ىندي نا كرمصقو 00 بوم نع كد روكا كب ا
 هتلرب رح نب نموا هنفلاقف ةجيلد ابأ ينك, ناكو ةداك نب ةلاضف: تام الق.

 ىلاغلاو ءزرلا ىل> ةلاضف نلع #* لاءهو يكس نم دبل نيعاي

 هنأ ىنغي امم اهمف و ادد 6 وط يو تلاغل | مظلا صالا' ىلاعلا ىتيع يورو“

 احين نير حاط ييذ تسل نموأ #* 2 ىدو# نم ةحئاد نأ ْ

 كابلبو سالوومالا دوما د ذا ةزرقسلا لكك يدلل |
 لاشاسْن والا يفاصب كادص ىلع جرا هل ناحيرو كاسم لازال ظ

 ' يطتتولاب المر ةشئاع نبال هيف نأ نشل 0 ور نع ىو لعر ف.ةخ نامحد ا هيف يفعل

 ني.الو. لبق يتان سايعاا ن؛ دوادلو رنصتءلا “المزة ثلاع نبال هنف 5 ثلح رك ذو ورمح نع ظ

 هلوق اهردانو هايا هينا م لضاف نمو ليقث فيفخع عماجب ١

 اعوو دق نيهركت يذلا نأ *« اعزد 0 هناا اهي 1 0

 امج يوقلاو مزآاو د ل املا عج ىذلانا

 اعبط تمي لو فعضب عتمي * مل ازرال ل112 نلت

 2 2 ا 222-7979



0 

| 
  هيرقو ةثلاثلا ةقطلا ن قوما أ هدي علا رك ذو اهو و ةيلهاجلا ءارعش نم . تي ا نسر ا ع

 يور ل وأد ايف بسن لقو يخ يراقح ن ليقع نب نوح نب كاب نب ريش نس وأ

 لاق لاق هب هش نب رمع اع لاو يره ودا زيزعلا دع نب أ يوحنا هدم يب ةخانو ةعيطخلاب

 وهبت ربه زو هفلانلا ظنا ع رع عاش سوا ناك ل 5 ور هع ين نب نتاوي انت ةدسع وبا

 مس للم جمس صم

 تيوو دس لاق يم.صالا ان”ىح لاق 6-5 اند لاق دعا ) ان ريا ( قادم مع ة.لها لايف ميك عاج

 معزا هناق يلكلا اماو هةثم ًاطاط ةفنانلا اع 5 ف أ نعشلا لش 0” نب ساو نأك لوي درع انأ

 1 اسوأ مديقت ىلع ةمدقم ن : الا ىلا معو لاق نرارض نا خاهشاأوةعسر ند دب ةقدطلا 2 هه ند 2

 0 ' ينادغلار دب نب ةيراط دشناو يدع ميدقتب لوق, ن» مهنحو لاق

 ا له ال يذلا ىدا.علا دنع # هلاؤمو هتنمه ناك رعشلاو

 ا ثلا يف ىدع ىلع نولضشال , م ينإ نم الار تك ردا داع لاق ناهد نب بوقعإ لاقو

 كلذو د..ل ةئاطلاةدصقلا 0 ه يور معلاق اق يم.صالا نع يئايرلا نع يديزملا ( ينريخأ )

 01 0 لح( ييحا) زواقتل اورو ارو ىلع يتلا هتديصتب اهطاخي نم سانلا نمو طاغ

 نيسحلا نب هللا ديبع ينئدح لاق حابصلانب ىلع انثدح لاق ىركسلا ديعسوبأ انريخأ لاق شفتعالا |

 ا[فوفكم ينارعا جرح 6 و هلا ىلعو هياع هللا ىفد هللا ل وسر ىلوم نادرو نب درك |

 | تلاقف يرظناف كسار يمفراف اند دق ميسنلا جر دجأ خبشلا لاف امط مغ ىعرا هل م ءةسأ هعموأ

 / دق ميسنلا عير دجأ ينا ةعاس دمب اط لاق مث يرذحاو ىعرا لع ل ير بار ٌْ

 ادلع يود >حاو يعرأ لاق اطال رحب مهد لاغب | ماك اهارا تلاق ي رظناف كسأ ر يعفراف اند |

 يعرا لاَمذ رجا راع نطبا 00 تلاق ىرظناف اند دق مدنلا حر دس حال يف لاق م ةعاس

 نعاشلا لاك اهارأ ت اق نير "ام من فلا جر دحال يبا لاقف ةعاس ثكم مث مودل

 0 لا ماق نم هدب داك © هبد.ه ضرالاق ؟ 217 تتم ناد

 حسم ب يس سس ديس ةصص

 موسم م صم عمل

 اي رضوا رشم طير #* هلفساو هالعأ نب مناك

0 0 

 سيل تاببالا هذه نم يناثلا تيبلا !ءملع ءامملا تلطه يتح همالك يضقنا اه كلانأال يبنأ لاقق

 > مف ضباء! قي رح أرامع ناعب اهن 3 0 لا 00-1

 ا لافتحاو ليسلا لفتخا ثدحم وه نم ىنعي*ةنوحخ نك هلفحم نتا 0 1 رحلوا

 نش لوس ل مظعم ىرخ اهانعتو دحاو اهو هشفح# ؟ىور دقو هنوحنيف انك هبظنم 2 لك

 حاوردب ىثعي نك ىكتسملاو *# 3 نك

 0 لاش ءاضنلا حاورتلاو رطملا 2 أوس 3ع ةحاب يأ 3 ع قدام عضوملا ازو َّق 6

 داق اذأ اهدلو ىلع ءاولب 20 تلح اذ ةدوالا تدفع 2 ء:مل | ا لاشو حايرقو
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