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 025 هن عممصتعمغ 01 12012 طحخلغ عع ظل أعبر همهمعط 04م0 ععطغعم

 عا كنعد, ان50 لهصاع عع ههعط لان عاءل أ ءطعمت 10114151421111 5

 ىعونعطق لمععأت 201. 1. 11. ثكعمم1 ل1 تمدح 12013 016عع 1101

 هد محلا عع5أهأ أ عا. او 1301 12 0ع لدغ ءاصع ععمووع ظمأ ةانك علان

 ان طحاعأال, هلك اعاط طلعت هع 5غعا16 لعد 20ه115غقص ل1 تعد 117 ءملعع5 طالت

 ءامع ةكطاءاتعجاتط ع [د7ه3 1220. 1017. طلعات (82. ال115. كانمز1. 0.

 8 858) نمل 8ءمعاععاسصمسات 2. 2. 0. طفطعس 016 28220513116 تان

 ن0 1ععاطغ 215 0115غقةصكلنع دم عع]ان طق. ]نعم 11غعاأ لع طمص 0ل5ءطختكأ

 12 عع 18001ءادص آءا1ط1نة1إ7 1211عغ 101510611135512 :

 نم فرع مالك ء وذو مولعلا سه 0 ا تاك لّوألا ءزجلا

 3 1 مامإ هدا ةودقو ا ا دعا ىفاقلا ءالذلا مولكلا

 | ىف ىلعإو هتدم
 ل16 خلد عاطقءا 1غ:

 مظعملا قام ربع اومانإا نرلحا ضلع ]لال لل ليل عسنل هنم غارفلا ناك
 ديحم 37 ةهحر ىلإ ريقنلا طخ هولا 0 ةئامتسو نيتسو حمس هي نم

 اديها ريح 3 نب ىسوم نب ريمح نب روصنم نب ىلع نبا

 102121015 ععاغ ]ادن عام, كه55 هك اا ءعماع ءكامع 702 خ55

 كمطم 18[نطممست 2220 ءعومدأع ةطاعاتعمبمع عد كدصمد جل-؟ناكستر !)

 112201 0255 01ع طدص لة5ءطزغقأأ جان ]عط2ءزئع2م 01عوع5د 11221320

 ععوءط7 1 عطع2 1ه10ع> 15. 110غ 0ع 3طععاءات12ع2 0*1 731

 ماع 8601 ل12 عم 1انت هحاعط طعأ 8عماعطغعانا ع ءاضاععات 115ععالح

 12122 11220 كسول 1نعء]عءع. 820 ءاععاطصحخصم 2.3. 0. طعصت عاتاعأ 1عالط عال :

 مصسمسترتمت ع ثكلندعانعع ©) 1 21 3 221“ 2 طحت ان 85111 11. ال15. 51121

 863-858. تب معاضعت عئمدوعي []طءمومعءعطنصع هل ةذعاط ةطع

 1) آلت: (8:71. 8007. ءمل#. 7/55. ه7“. (61هلموهند, هنأ 19 ز. 231 110. 1064)

 0عووتتطعم (طع جسغطم»ةطتر» هز غاطع هءلع ءمرءععارت, طاتغ 00ع5 تما 5اهغع اطقأ ذغ 5

 دص هطلت 0 عصعصسأ هك طع ى/مز:؟ ه7(: [آخ. لع آآ
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 1121 ظل دط 115[1ءانقل جان [.م21همر, ةم0طا1م 1ءا محاعط 7701 00

 جا15 طءععطع» ط2غغع, 12 01ءعدعع 82 205ءطنأأ هلت

 ريرععممادع لعد ةدصع دا-ناطست (ة11[ةيلتصعو دمةكعمعع 2علغ ةه5ع-

 طقرلع) 21153211121611 201 21ع1 12 عدل ء11غعه2, 702 0عمع2» 035 ءاهع

 ل1 11]83غع ان20 045 300عمع ءام ا 1ع2غع] عود 117 ىاععد ءمغطقلاا 5

 طعمت ءىلعغ آلء. ا[كتعان (8:. اللآان5ك. دانممأ. 2غ. 1155: 863-8558) 7ةالنع

 ”ءطغاع, 0255 دهدزتهاطل ل1ع هاذ 3م ل1ئع د ص لكعطع ا د15 ةدتعط 1ع

 ظءمعطقأءانءاعع 7011 نمد 1” ءطاععص دزمل. ان مغعع 01عدعم ان مجكغقص عم

 طاتعاط متع هتعطغ5 د20ءمع5د نطءاعر هاذ للع طلت سلكءاطنأا ع5 اود

 م1121 طعضدمعان كاعطعل. آ[171علعرضبمل انوا انا غع هجاعأل ل35 (201ءعصح

 رحعمغ ه1 12015 12 عنضمددعمت صمغ ععوععم]ءممم مج عات 2للغ لعص ![1غعاضر

 22ع] 5مهص1عر» ععاعت جان اءةمصعلر 11110 201 ؟17055ع“ آ16طعه5-

 نضل عاععأع ديعلع هحتع اصح 1د5ءمضدأ1 دك اللآدصانكءءلمأغ جانت ال عع

 1انعان2ع ععوؤعء]]. 15 156 ءادمع هنكعع2ءاعطصءعأاع طآقصلوءطضلاب للع

 ةاغعوؤءر :عاعططخلغا عدأع نصل ]اعمر عاعنعدأع جال عع نوم محا طعن

 كدزع زد عمصع ماغ لأتدلعت عدءعطعم 2نصاعغعم ا2عموءطعم, لع ج]1عم

 ل1مع5 هتعطغ اآممصتع» ءكعطغع كاسل, انه اذ ه0 عصطحع ملغ لعد

 ثمسغمعهزم] ع5 لدقستم 17ءعنعانءطعم 10ءعضر 116غ جاك عم

 (ه1]1ععملعم 8لدعطقءطعأأع لعد 1. 1'عااع5و طعامهم ععاخ :

 روهش نم لاو نم تلخ ةليل رشع ىدحإل دحالا موي لدألا عبرلا 0

 ةئايتسو نيرشعو تس ةنس

 لصالا ىلع حسو عبرلا اذه لبوق
 ]دعم قمطوعاط ءعانطعب (نصل جيعاعأءات 183عوزغئيعم) لنعدعع ط[دصلقعطتلأا

 نب روهمج نب "ىلع نب روهمج "ىفادحولا هبر ةمحر ىلإ ريقنلا هكلام طخ)
 ىلادبملا ديز) 5ءاعأما ةعاطوأ ا7هرءاعووصععم انطعم لتعمعو ال17 عملع عم

 طماع عم هبي طقمالعم, د5 لغرف طلوعطقءطعلاع ةهصح آ[[ظملع لعق لقاأعم

 1*عزاعو هاناماع6 :

 ة*ارف هاونم هللا لعأ لاس نب هلا دبع نب لس نيدلا مع نبا اعامس غلب

 نيب سيخل اهرخا لع سلاجم ىف لع مولعلا سمث نم فصنلا اذه ميمج
 7-22 ةرثف ةروشلل ةئامسسو نيعبرإو نيينثا ةدس رويش نم ىلوالا ىداج نم



 11 هل نا 9 نانا ةرن نات

 01[1عوعرع ىنسطتتا" 5ةءطغعأضدغ 122 ]21014 5ء12ع7 ال 011عوات عع 7ان-

 5قغ2ع ن2 8عماءعطغ عاين 0 ععات طقاتم[5ةعاطا1ءأ د15 1ط23> 5

 1اء2231 (5. 82مءاععامتة طق, 2.3.0. 1, 355) 120 702 ءآ2ع123 5©-

 ؟لاددعر جاد كق كه !) ج15 1320 طعس ءءاكند عع 6عا1ععااتعغ جان 2ط2عاقر

 لز1ع ء امصصعاب دحلأ دعامع» 121123165 ههح ءةامقكتطت:. 101عدع ثكمح

 221121ع 710 لكنعءط ع2 ان225غ320 ععوؤاتغ2, 0255 2114 0165

 طعم عملاء مععر 12 عع هقلكعمطدتت ءامعدمد 320عرننط (021كصمأل ءعطغد

 دؤغ22021ع2لع2 (مهماأع ع5 ظءاغاماب الط نكعدمت 1عءطلاعضد. 1آ01عوع“ /انع

 0ع ظودعمر 1-21[ د 2م لدعءاطعألا اذ 800 ]10ءدنعو طومان عر ][ن.عو 5

 م123طع5د 0ع 1'ظوعات1121 1, 1125 34 ان. 603, 1515ه

 آ103ععوععر 2ءاعأ ءادنع ا/ ءىعاعاعطتمع 01عوع5د ال[كدصان5ءه1 م65 ةطدقأ

 لعمد ظعرل1 صعتر 0355 دك 1عغجغعتع م2 لعمح عيوؤعتتعم 10م1 عما

 11:ه2لعمد 15, 042 211ع 1220 عمت عن 6 نسصطتطمو ذم لعم 8ءانصعت

 12 2لودءطعأع (ةلكءاطلا عاج هلك 1" عديغ محتغ ةطععوءطتعت ءطعس د5اص0 اعط

 طهطع 016ع5دع5د 12 ممعامعر» مص عالعان عع 1 عالان01جعآ10 ع

 ط5 علطغ هدعط معامع» ا[عمصصغمل5و 20عءآط 2ع1 220عدع ثطع

 هعار عر ع5 117 ءعاععور طع داع 1[ععموص أع 801 ل1 211غ 161312-

 9هع2ج0 وع 17ءع10ع. ]01غ ءاضعر ماتا“ 014 ءرن5ؤع 3116 0ع5 117 ءملععو

 ءمغ121غع20, 023غ1ع122غ لل. 28.5و5, هععوءاطتق1عطعات 1770113 5052© 5

 17 ءيض[همدعت5, طغعقصس لععغ ةزعط ازد للعم ا/1ءعاعقةمتنعا  ءطعس 11ط110غطعآع

 2ا1 (2120 (7ع2ع]1. 8ر11. آل[لان5ك. كانمم. (نهغ. 117. 858 ن0 810ء]ععا-

 121221 1, 301). طل1غ نعام 1216111111 120 1ع 032216 ؟7عاطاقل-

 لعمعم» عمدوعم 1[ مهوؤعرد متدعطغعب ع5 صحلت 12216عاذ عال, 5

 طدععمتم121 جات طغعصاتغمعم. ]طل1غ حهه0ءع2ع طعقملعغ هدزعط 51 اعط

 معردةماتعاط 1عادور 12 لع 00 عصغمل 2نطاتع ]1طن ان 22101

 ]رن عاج ]. 1. 10عءمل5وم 1آ[055, لعمت 1ع انت طاتالأع ن0 [ل2غعال-

 دأانغتان0ع طعأ نط عععد (ءاعععمطعاؤعم معضم 1 ءطغعغ طلع, كانعطخغع

 ازعاج نمسح ام غال ءعاطتتع ل1عدع طحصلودءطتلا صهعطر ةطغع 702 5عاطعتت

 عانت ععم 1ظعصاتن طاب 0ععر امدصغع 1ع دنع هلعطغ طعاعمدحصت عا. ك5

 طاتعاط صحتع ده هتعطغ5 هةصلعت عد انطاة1أعر 15 دك ال[دصاندعتتمأ 06م

 [وعمزلوأ]1 تان 1ن2013عع لعد نمر عععدم للعم 1 ءععغع5 جن 2ع عت

 1) ةثلجبستد0 ذطص 31تناجحصتت7 20 جل-خق“كمعآ 15 كاع هك هص جتناطمتلتأاإل اذص الطن 185

 1115غ6هرنإب ه6 العصعص («4. طرت 1؟دين)ر م. 1. 01. 1آكطقمتهزآر 90/-“ 016 ها-اد' [:0' 1/6

 (1:. ]. 787. 01طط ةكعرصه2151 5ءاتعور 701. 111 4) 2. ةؤو 1. 11. [1خ. ل. 8[.
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 ن2 1ع ا17دءادمغأعم عن 320عءمءعم مطوعءطعأ عوار دهمم1غ 1عاط 1122

 ماعطغ عم ؟7هءعانع ععطعسم 120 51غ 02طعع 1م لعم 1ع( 5عاطقأ

 و5ؤء]1 عم طتاتكدكع 215 1 ن5دو006غعم2 طعاجاناانععم. 1 انع ءامع ءامععاطعه0ع

 8عءوعاع ءاطاتمع عع ا[ ها15ء11 ماع 17مل عاوع 1ءأط ه1 1ع 7عووءطتع-

 لعمعم 1م 1 :ءمعع اطممرحصعملعم 12غ210عع. ]016 1انع 1ع ططقصل-

 ةءاطتأأغعم 22ععاتتم لغعم ثطاعاتععابص ععد 5120 016 101ععمل عه :

 85 ل7 8ءءازمعع طدملدءطعأأأ (ذطا]ت7د2:0غ, 17 ءعيجعاعطصا55 ع5

 2:2 طتوءاطعم 12155 لعع 1[؟ةمنعا. ظاطا1هغطعاع جد ظععاتمسي لل“ك

«(6963/64 
 [ر - 8جم0ل5ءطقألأ 0ع5و ظوعمر121 (1)عم2عمطوات7ع, آع5 223211-

 50216 822565 0ع 15"1ءانه121 1, 115* 34 :)603 .١.11

 آر[ ع 1[.مم0همع: 282205ءطعأأاغ (1نءان, 8 غادط الآان5 عانقت, 5112-

 ماعممعم أ. (نهغ. 2آ** 858, 861, 862, 563)

 1,22 عج 1.مم0همعع 1*ءجعصعما (1ك1عان, 8. ال[طن5. 5مممأ. 2غ.

.(860 .819 

 آ1,ر3 ع 1]رمملممع» 12عم1عمأغ (آ1ك1عان, 8. النك. كانممأ. 2غ.

 8ل؟. 859).

 © ل 5»:0هعلع: 11ج ملوءطبأا( (ظنطا1هؤطععدتع 85001. 6000.

 1[ج مندعرت. 0مل عمخغ . . . 0هغه1هعد5 2 ]هدصصع آلى1 ءمم1ععااتكر

 81؟. 1064).

 [دزع هد 1[هأّمه.غ 1[ان116 دءطمم عة ءمغا أ ءطغعم كلانكتاتعع ةالك

 لعمص كدصع هجاعكياتمد دلصل ذم لتع ؟هءانعوعملع 1لننغمصم ةسعط

 جن ععرم مصمم عم 10هركلعمر, انصح ءامع اى0ا15غةملنعع 5حصحصتلان2ع4 تان

 ععامعم اننل جدسعطر عزل لتع 11ج ملقءارتتأع لعو [؟ةعميستحل ام ءمتععم

 1”ةللاعم كصع طغعووعرتع 1رعوورتت ععالماعص طقات

 [دوج عدمتبع 8[ةهغعمتوال طقاطع زعط ععمملمعغ مهعاط لعم 11 نعععام

 لع طعغم. 5 ءطسقةءع6ععر لتع امنعععام دامل اص داععمع ةلمطقطعأا»

 وعارعع 0ءلمنصع هنناعع[ان طع(. 1ع [مطقلع اعدصم ام عموخعم عمم

 هلو جهاب5ذ (م1ععملعم ةيعاعو طغعقفؤعطعمل طغعقعطص عالعموم عضل عض :

 1. 11زوةؤئموتوعطع [لهغمجعمب 1) طلكدصعم الهم 1[عقمتنوععصس نه0 1خ8-

 ملعاممعلم متع ععمعهالهعتوعطعم 8كهغاععم نضل اعيعمقعو ةصعاعل 0غ علب

 للع لهصتتا جايقجد منحت عمطتمععللر, العام ]3 حاونالا وذ ةنيذأ م

 سيقلب اء 85. ١



 2 18110 1ر1 1011.

 2) لذ ع الآ جمد عم ن2 ععجعد]10هعاوءطعم 1ك عانعم عم 22 ععام11 ءطعم 1-

 كاتم عز“ ٠7 ءموءابن عل عدعم ز عمت عما ذعطعتم 5300213, 7 ذذأ 3 ا.

 3) [.عععملعم 26م0 تحعطتت 00عم 1عم1ععت 115غ0115ءاطعات 1/7 ءطاعز

 7 متاح فلس و روصنم 7

 11. عمع2همطتوءاطع 012[5ع2: 1) 1كلد22ع2 3701 12101/1112,611 و

 5630غعاز, 2ء1نوعل, ءاع.ز سارق نوني , ناثور 000

 2) 323212 17011 ا11ععط 1110 22135غعضر 171 رح ادب

 نادمع 7 - لني 1

 111. 5مئةهعاطا1 ءطع 11012ءع2: 1) طاصمز 3115ءطع تن5012 انعآعءعر 0

 همواعم 1121 2ه0ةقعصسغل  ءطغ, لتع ]1 عطغ :عءاع جاتك 01م تمرر آه

 113116- حسك 1آدصلقمات ءمغاعطصغعم (هغع 10 ى 5002ه طتوعطع

 5610162”: دافتعا , جنحا 1

 2) 035 طتضز ة:15ءادع كلمطمطعغ ن2 طتصسز 3515ءاطع ان دلةنع1ععر

 ل1ع ععوؤاتأجأ 7 ءملعح كلسععاط ءىلنصلعصع ال[ تدكم205 ن2 لانة عاط

 17 عيدعر للع ط1 ءطغعينص تاع ممل طنططد“ ن0 220عمنعد 2طع1عع1عمأ

 عملكم ا7ع1. 5 دنسملا فيرصلا ةفع

 3) لعصح طاصت ه:دءاطعم 020 زعمج عصا دءاطعم ]0121ءعاعءاع ءاععصأت3-

 [ 1 ءاطع كرما 1 عطا ةماعلا ةباعملا , هلكا 2 ىرجخأ نم , لدع 001

 4) كعمح زعممعم15ءاطعم آط1د1عاءغ ءاععدمغاتس ]1 ءطعر, طع“ 5عا1طوغ اص

 1717 ءماععم 71غ اراد ن2 138 1؟ءاتاعم 1ع 17ةزغعالر 771: ةرتح

 د د ا

3 .6 

 شخدر. عار, زلاو زرشلا , مايشلا, برص, راطا (مدت». ريظ) ,«نيظلا
 رقعلا , مفعملا, رثغالا , ليلغ, مذملا, صعم , ئراملا , ءاطنالا (مه»: ةاطانملا

 هاطتنا) طفنلا نا هةر

 ]كنت لع 1م مما غنا عزتت0ع ع5 1" ععغعو دزصل تتعطغ صئتخت 1ع

 [13205ءطعت ععم, 5ه00عمم جاع 11" ءعماعع داع آراكذهر 138, ]3016و

 ءاعت, طقصت لقصا, ءاع., طعدود لعد طعتضتم عع20ععمس 1:00عم. ةسعأل

 ةهصلعمع رماعطكوع ال7 عاععب لتع ةزعط لل عاعغ دينك لعص 6 عععصقأ تل

 طعجاعاطعسر ذا اعمار عنع مغ ة7010عطد. ا[ حعان111ءط طقأأع جتنتقك 3

 عضمودءد 18عنعاعأاط ع5 جعوط. آراء ةخعان1 00عاط ةحمعاطتت 1126ءمءاةل

 2انكد201ع72 ععطتضوعطغ 1ئعنلعم اعقةمصعسر جاطعع عمادعاطتع10عم20ع 1ع

 لعدن 0ع طقأغأغع 01 عدع5د مط] طقعاطععغعصك اص ةسدص2122ع1311ع2 عع
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 طهطأ ن2 جا155ءه2لعمم ءءعاعطغع 1ع دلع جاتك ا/ ءيلانوكان 2ع 5غعطع20ع

 216غ 21ءطغ دانك, 1112 035 77عنع1ء1ءطع2» 0ع 511011102 515 جال 5612

 ةا15وء2دؤعم (عمجع !؟انطععس جان ا[ةوصعم. ] ءلعم1هل15 كاسل ]1ع 1ع

 120غءم0ل1كعم 011عمخغد] 1 دعءطعم ن2 (0عءع10عمغ ل1 5ءطعم 11 ععاطعب لاع

 جات عمم 1مطقأغ ع5 1" عررغعو 1م ظععاعطاتم ع 5غعطعم, ععطاتنطغ عمل

 طعمستغجأ 0:0عم. ا12ضع جدالمطقط ءعاوعاط ععم2لمعغاع اادأأ لعع كط-

 اعاتئعانم ععا> 1انع ل1غ كغاعمغ عم ال7 عءاعع 15غ 6طءاوعاانعأ.

 كدعاطا1 عودوا[ حاط ءيعععأاع 1ءاط 01عوع ء1ءوعمطعاأغ نصح ةقعصخغأ1 عد

 جالعم لكعمعم جت 02 ماععم, عععد كلذ مرعم هطعو ءعاةطلأغأ 00ه

 5120, 20 ع222 طءعدومو20عم5 ممعامعمت» طمعا: عععطغغع» طعطقع#

 طرمأ. ]):. 15"1ءطعت, هطصغع 0عووعم لل11[ع مطلع 012 ةسنكأات طلقات

 ل1 ءدعع ةعطعتغ هاعطغ 210عاأ ءاط عع عوعم دعا2 1150.



 م1815 12 نر 7

 - مط أ]1علجهع طتوأورتأو مص غء15132113, كنه ط1 6ع ع 10

 000. جه م., ءلتلتك عك. ][دغ. 20015 عأغ 1201ءلطاتق ةاتتعأأ

 1 ال

 - 11ج 121222210. 10 151ج هتاذعاطع (021عدغ. 224

 11 1016 213150 ع.

 ب 8خ1نط202121:ع0 عد 11جطأ1ا انطعا“ 1غ ى1عاعططعتأغ ن4

 17 عىدعات عل عمطعتغ لعم عم طت دءاطعم 532223121222161 1عمل-

 جا15جعوععطعا 100 1". 705 ع

 - 12056 ععمعهماطتوءادع 117 ةىغعءاطانعاط 0ع5د كلطان '0ع14

 :*مطلدا11دهط طعد :مثطل ء1-: خ21 ء15-1ءاعهتأ ج6

 17011 1. ع٠

 ح ]1ع ظان1ععر 120 5ءط]ةدوعا“ 5100213 ط1ع25 1613115-

 ععوعطعب 6مم طل. 11. 1131161.

 حج 1ع 1017305 01 طع دزنع 2م ءاعجدأ 212 طلع م0عأغ5 1,213-

 طتعدر, ؟كهغ3152, 1215213, 2انطقتك, "لل وه2232 320 120-

 1انا110215, 60. طإن الآ.

 7 م11 مبلة 01:5 ءهمعمعدمطتع لعع جتهطتوءطعد» 1121ط-

 امدعا, طغععوانن 5 يعععطعب 80م آ0. 1. 1011م.

 ]دنع طتسز هتكءاطع ]اكدم1لعطر, طغت 5ععوععطعا> 120 ا0طعال-

 وعغجأ 602 4115ع0 7011

 7 15م 100:2101:5 ععمعو]1هعادعط -عغزج 02010عاذعطع5 11210-

 طتتعا طغعوول 5 ععوععطعب 1700 1”.

 - 15م 5*113821 1: جطلآاطات ”- 120110, [1ع10235340 (1201ع2)

 - 1طع 1ةزؤعنط ىكل- ان محومت هن 18115غهزإ7 01 1طص 1115-

 ]1م وجتا ءءعمعمل. 1م ؟دعذ. كتغط 2 ماتعادعع 2120 5111211317

 طرت 1نىعمدع 0ةعغعوصل, 701. 1. (18. ]. ال1. ىزنطط 1عصتهتأهلر

110 :701 

 ركل 1.
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 منظاكات 571010027. 21

 120 - ]3ءانغ5 0«6ع22مادتدءاطعد 117 ةمغععطدعاط 16121156 عععطعم

 ه1 1". 17 5ع21ء1ل.

 ][40121 -  (0ه1221 غءاءغاتذ 312 طلعاتك 2ع. ان21915(5 1!*1انععآ.

 ا ب 1153م 21-*ةعوط 7ءرأ. تمم ا[ ن1 جت من0120 زط٠ص 1[ عم

 ]طم 113222111, 03150 1.

 2لة10., 1. ح 101غ عطوموؤص15ءطعم 1ان25ؤعمد تانك لعدد 1131015

 (21023:5 امم 1 طل. 25101.

 اما طعأ., ]ن1 حج 116غ آ12م2516ع 0ع آدلوسألعم ذم 1112-21 هم

21015627 ١ 

 ب [لطء لثع دان ل22 طتوءاطع 5دعع رمد ثلا عل جمد 1ع عمب ء

 - 500ج ط1ذءطع 5غدل1 عم 7مم 10. 8. 1111.

 - 135 ج1-"ةماتو 71. 6مم 52110 ال1123 32-2101.

 010١

 - ثم0م21ع5 جنعغم1ع ثتطن 0]1]زد12ع !1[كهطقمت 22ع0 1طص

 ]رز د11 1-46 2ط211 (آع9ب0عم).

 + 1عوادؤعأعع جن لعم ععمعوم]لهعتادعطعم 1'جطعاا عم عع جعوم

 طتوعطعم كغقصم متع اند 1*ةصنان عم مهد 1". 1175 عمال

 - 0«معءهوالمعأوءاطع 1'ةطعااعم لعع جعوطتوءطعم 5ةصحصلع

 ند 1*حمصتنإا ا عم اممم 1". 117 ن5ؤءصاأعأل.
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 ا717 2,16[ ع 1171 6معم 2 ءاادعطتتلع ؟انع اكسنصلع لعد ال[هءععدمادمسل ءوم

 2,1021014 - 2,ءاغدءارر1(( لع 10ةنا5عطعم 10[8:ععماقس ل15 ءطعم 6ع

 وءال5عطقلا.



 لا نبا

 ملاذ كهمطص' ع5 كعجغع5د طداعتام 5ء1ز10 117ةكحن للتم كج 20

 11110 5ء1مع» ططغكتلات ثملآ02 1710106 1ءط 3822 25 ]10111 15852 ا

 طوغمو (طهدنادع ظعصعمل, [ملتنعم) ععطم“ عم. 1عاج طاص 1110112112123-

 لهمتئدءعطع»ع ععاتئتمم. 1عط تدغ نص لتع 1[هطع سدس علمم ةصعام-

 موطأ ع 5ءطمم] جات 2دغ52 121 ]طع 1887 اش 120 556220 5

 5ءاا ان ددعدعدتت عر 121 ]هطقع 1898. 1آمح ]دطتع 1900 طءعدئه20 اعط

 لزع 11و( معد طئدصمت م هعمل 222 دغمم (0ه11عععر نمل طاآلعط اه

 01ءدعمج» (011ععع طلو 1903, ند طماعأط 1ان5 ع2 20 عد 8. ظن

 هان طءمعاؤغء. اله 1 ىماأ31 1905 طأ5 15 لاد21 1909 732 اعط

 ه]1و [عوعهر عاطل 5كءاطم]دنت طعام 20ه: ععمصت عدغ 01 8عدعمل طعدعطقلعأ

 متلأ لع 17ه2طءعمعاغتناع ءلعذ5 1715دعممعاط2 1 ءطعد 12210عع5 عمت

 هه ط1وءاطعم قص لئءاعإ عع لع 0 عصغول 2نطآاتع آراطغوتإت 1ص

 دماء ممم. 12 01عدعمج الا/ عءاعع 1ذدغ ءاد 1'عا1 ممعادعت ةكعطعاأغ نط عا

 21ه ط1دعاطع 11علتعأم عة عصخا1ذ عاطغ 500عم. 5عزغ 20 ]انأ1 2909

 طلص 1عطر ن2 (عردأغاتغ2 كم1 عا عاد 5 معه2ل111313 ع5 (7017 عال 12أ

 هآ [ملتخ5, 12 ]0ءنامعاطلد 20 اننح 12 ]عام2126 2111© 5

 5101م2 جان كاطدعاطلات5د جان اطتغاص ععمد. [عا آ[ةا”غع 016 آ/ 011 عدادات عد

 عم طععععو اانا, ا/011عع]1غ, 115ءط عا 711211ه1 111

 1[طصعس جال]عد ددعع اعط ان ل1ع "عاعطع 1”ة:لعضن سعر 1ع اعاج كن عط

 دزع عملت, 221211 126121165 ء2 10211.



 آم 11 11 111 1ع ال .1 ١0

282! 

 1( ةرشأملا معآ. ]ناك 97, 1: نع لوم ؟همو عا. ةوعوب 82, 7مل 0.

 م) لاثأ عا. آنه 2111, ٠

 ه) ليتأتلا 7جا. يع 2111, م
ً 

 7 ددأ عا, 71. 4, 10, 50 ةمقأوأنأ "فس, لةقعط قانا 2818 0088173167

 ”[000:8 ةؤوطغ: 5971, 48.

 ),٠ ةنيذأ 7ع]. ربعك 2371, 1: 4“1 1, أ, »ه هزص '[[لهنم هدف لوس

 8زسصسسع !'ةيز' ةهربعط هن قطسأ اهغز قلع, 3930 (هسعط 1ه06>) :

 80عور

 1( ىحمكك 151م قزووو يمدد ةتوطو 18, 1 ؟معا٠. ماع, 239, 0

 ]606م1هلاو ةهصعط لسدلبست0 عمواووو» ةهلعص طوصص. 1116 ]8غ

 لابسس10 هلق 8همطص 068 لوعتي الد آ[8سصسطمتم ةهمةطصأ طم

 لتلابست0 ةوطس 068 ظمككد لونئزس اعمدصسأ أ لفض 1مقعطت غون

 "ه5 (ةزوطم م41", 289, د). 139 مقعو طلو» طفصمباعا ١06

 لممم ممعط ةمعمطزةءطم»ع ةءطعت(ا( لونعتس نمل لكوعاس !ةتعطأ اكان

 ؟هر ةءاطقموأاط» 0

 ا) مخرن وذ ١مل. ىلع, 385 ةدهو 96 88[, 51

 ا ٍصلا نامولا كرب طاووم» لور زهأ انطومووأتأ لص ةدجوب 7

|( ,8 

 95 نيعبنلاو ["نرع ؟هسمصساو» ؟ عا, 12191مقرب 0.

 7 كوم رضتح ١مل, م17, 369/ 5918 1941 191 8, د0

 ؟1) دلع ؟ما, ةورجو 19/: 11), ه)'



 مرأ ؟ع]1. ظاع. محز ل30 1, "!١ هز 8وعوم 19: 111. 1, 82 ثلا,

 ىلاعت هلوق 180282 89, ٠6

 رش 1 150782 89و, ة.

 او ]كوه 12,

 رذنا ذأ 1كهمو2 46,

 فاقحألا ع1. ةوعم 195 2 0

 مورألا عا: يعش 2513, دم

8 

 دزألا عا. 1. 184, آنت 139, "مز 1ك 11, ؟دث سم ممعط ةطقسا
 لكجلزم» .٠ ءتسمس 8205201-21 طزع ن0 ههعط قطا اكهمتس هل-

 و21 ط3: د15 181عوصسفتات م 5702 420 ؟0:اعمدرصتت[. ! عا. مران

 ل 99: 09 ملط 5019 2 4

 ع

 لزألا ؟عا. طبع 5111, *٠

 ىسألا 81. 130.. نمو ةيعقلا 1717/ نموا ك4 717مل اه كي
 ج206هزن:م 1"هعنس 70ه ىلسأ ةمنةططق 1ةؤز ةلسر 355 , “991 ,١11

 كشألا ع1. عش 1, از 14 1 2.7“
 كنا 721: لكل“ 1

 لكلا م1 لداخل 2111,

 عبر ع

 زلكأ عا. ةروسور 78: رع 2111, .“٠
 ركب وبأ لاق 1م هزصم هططو وزعطمعمسل6 وموذوللدصع 0ءعوقواطعت 11207[:

 ع1 للدخل ككل11 7

 سما 7ع]1. طاق 1711 ١ .هداكأا

 مويلا ؟ع1. 85ةعور 48-42 ؟هده 4.

 وأ م1. ظلك. معو 10. لامر معفو 35و. 71, “رو هلل. 188: آش
 للا 05 لا 907 0

 ةراوأ دعا. ها. انكر كدو. 1, "ذعر هاك. 144 طع الر 11 هل 111, 1
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0.! 
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 ايل
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 4 رمع نب ورع. 8نو» ةنعأغ (هصسطتتع, لع ةءطمعتادو» لعع 18ةلعمتهل-

 طمس لع ءطصأ 1غ, 101 ععص ع8 طلقات :

 ءايقيزم ورع ىب ءاقنعلا ةبلعت ىب ةتراح انبأ ايلاوتم هباوص

 سيقلا ىرمأ نب فيوطغلا ةثراح ىب ءامسلا ءام رماع نب
07 0 . 05 ًّ 

 دزالا نب وفسلا داز نزام ىب لولهبلا ةبلعت نب فيرطبلا
 ىرعشالا هلق

 مزومم ظوصمماعبصع ((هسطتسو زهغ وص ةعطعمتطم» لمع 8ءءاتمسعم

 115 ج15 1'ءرعاغ مهمل ءماوأ. كانت' 6همعدالم عام عا. 1هط, 1, اا“

 124 7 184 7 ةنافب 711 ا 1.96: 171 11-1

513 .47 
 0 ليا عا. آىعك 2111, 27: 4“1 711, ١م

 0 ةليأ معا. 1,“ 4ك 22111, 2 رو مسع لع ةجوزأو ؟[ننو ةغوطغ

 1 رجحو ورع 186م 2016 طوير. 2115 1عةمنع ههعط (ةدكمهب موعط ىلا“.

 128/7 ؟عا. 8لن10. 617. 583 نسل ءطوصل. ععصعماهعزدعطع !"ةطقالو

 جان 8561ه 62 1791. 12, 7.

 الو عنب وذ ؟مآ. 1ةهط. 1, هدم: 78. 109: 8ةعم 59: 722110 203,

 696: 41". 232/ ؟[116 اءعودسلعمطملا هسعط لنع ظفصتعطغمو لمت"

 4م مطتععءعطم» 8ءطس(/مغولاوع انطعع ]لآ 1ظدوغومع ةولم مقععمب ه0 زها

 هم لمعاط طعص ءعرماعءعمفرب ورعب لمقع هلص ”ةصتتل' 125 11هسصسلقتم اناأ)*

 لمد ظمعطاعمصسصعم 1زالعتق' نصل 10[ دعمكم للعم لالص عو"وم ب

 همسممطصغ ه6. (ه. سفلب). طزومو»ع ال5 1[[1حسصلعم ةعطعتسأا سصتأ لع

 8قلمسمم 11مضصلتم صتعطغم 6ءةصعلصعمسعم هان طقطعم. آص لع

 [همعطتنأ غمر ةنزصل للع طخدصعم 1[1ةهصلتم نضل 1)[ 1نأق“ نع

 ممسصئسعم» هلتلطصأا. ةزوطع ىخل"». 37

 امز) بصح 138 منعم طئوع طفصفءاعغ ؟عةعلفصرب لممق لوطلتاط زد 1[ قرم

 8ءاطهسمات' ا“ [نانتس صنع هل ةهزسسمل ؟هعلعمسسأب هلسسقآا طلت ةضل

 لمف هتاعطمأام لآكمل نضام سيقلب . آد لمع 15ةلعممما و-]آهملمعط أ

 1 ا (ةلسسطتمع هلق ا[أمصلطعس ةيءلاعيبصم !هأا عود لعق طلصتمان :

 نيعلا وسكو .ءاملا تدفب لعفي ىعابرلاب فحالملا داصلاو ءاذل باب

 كولم نم كلم وغضالا سمش كدبع ىب راوصلا نب بصح

 رغصالاو بصخحإ نب افون هيماو وءمل لإ عمب هل هىلو نم بق"



 ]را1ووم ظمصل طوس عساس ع امن زص لمع ظععاتسم»» طمس 0ةءطعتلاأ هلق

 "هع عموعط كعطوص نصل ]18 ةماعطع» ممص طعوأ ة1ةنل1ه» (؟ عب

 مذا. 54) طعصتأمأ. لوطولتط 156 متعطغ جان 7625 ةءطغقعاس منغ لولجمتا

 (بصحح), 06» 215 ةوطص 8سطسقسق 00 هنو الونم318 (ة. ,امذ)

 هموقةطسغ 1. عال, ةملطع. 130-322: 7: ىف 1 1
 و

 برأي ؟ع]1. اع. 135 60 0 2115186 برأم ةاوط»

 دليح ؟ع1: 28131:29:- 110.1 ل", 1ع 5111 2 كك 811

“0 .72 
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 ردح جا 845 :١ هل: 1885 اء 7”, اء: 121116 ا

 1105 01 67 185 للا )1

 ندبلا يدل اكد ة.4 ق0

 يلا هللا لاق ةعمروس 22,

 تربملا ؟م1. طع 11, من“

 شارب "ع1. 359. 15, ناثهز 4“1 17, ظمأ »0 شارب نس4 شيرب هآق
 2561 1"هوؤاتصس عب 70م 525: ععمسفستا ةذص0. قلك هنعوصو 86-

 رص وعسضاطسم ع 1ع 06ه ؟هج[وهمدو» 0م “< ك 101عمط 068 طئطصقان :

 ءاعنص ىلع لطم مقث لبج ىلع اذه شاربو نلق
 ان ادلع 7ع]. 8]<. ن1

 فراب ع1. 81. عوز 35و. 1, ماهر “4 71, الممر آت 31, *“ءز
 1012505 فطام 321 كلا )8

 شفقارب 7مع]. 8<. ادأز 759. 1 ها"هز (4هه. اا اء“ ةرعج 7117, اه“
 التكفل 06

0 

 ليرب 7مل. 22116. 551, 625: 8ةهعم 6ةر اص. 3 >6 18ة]لوءطلخعط

 ل210 ان 8211 عمدعط:ةطوص 18.

 ضربا ؟م1. 112. "از 80عم 63: ارعفخ 52911, 1: خ1. 1147:

 8 سات ين حا ا
 توعرب 78م1. 5386 3, 0 ارك ارا 1:13

 تاعبلا 5ج)] لئاقش "11, مر

 ليكب 7مع]. 812. ادمبز 8وعم 381: 1”. 3567/7: 9918. 105: 57091. 9, دين

 ابتخ 2.111, 11: 14 1511, 11, 0 هذص 81ةطل101 18116118 1

 ني

11) 
٠/7 

) 

5 -- -0 - 

 اه)
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 8زاع51 جانق لكوسص 8غدسصستع تسر هن ن2 105 8ه2ااةم, ةانق ع

 ةزممع ظاكتس ملغ همجفطسغ اهغ. تانع هغودسم1ه عامءطعت 860 عءان اتق ع

 0ءو 17همغع5 عا. 11. هاو 21110. 5162,

 ا ناهلأ عا. 1. زدمز 798. 105: 181. ةردمز ىلا. 354: 22216.

.3 ,217 

 !1) سلبلا عا. ة.ءق 711, “8م

 5.م

 0( شدعلف نا 185.11, ث/اآد 111, 1015 12: اذا 14 1و هاد ل17

 اا: 5وعمر 667 خلط. 480: ظاع. مد

 ا تلجو ىلإ 1201832 22, 6

 ؛) ىنتدلو طنو دولخل عا. 88. 1042: 8ههو
 ا2) دكقلو طلو دغلا 7عآ. 8ةعجو

 ام) نيا ١ طق حالط ؟عا. 815. ؟هموو 46-44, ةوزأو 0

85: 3 

 ا) عتب وذ ما. ةدهم 59, 10ةز 4لع 237/7, 322 08. 109: 71“.
 9ر13: 22210. 2232, 6.

 ا ّلبلا معا. آىعح 22111, 11: 722194. 217, 1

 ام) ىلب معان 798. 106: 791. 1, دير 35و. 177, "معز 14 3, مو
.11 514 .417 

 ".) خلا رنا ملا عا. لوو. 17, احح

8, ٠: 

 ةييسا 1 نرونيب ؟عا. ظاع. امنعز ل50. 1, هءاإ#' و ا رى ١ 12“ 12 اماز 1:

 8 ًالازإ ١ع. 55 هذز 8و6 5.

 ") هلعاب ؟م]. 77918. 104: 591. 7, ديز 12. ااه, ابر 1" 711, رة

 ق4سعط هنص ظوطتل, لمع ىدع ةزممو [[ذ؟دزدمع عوطقا اب زهأ طلوع هعو الطعام

 1 لحيب ؟ما, 12. "ه5: 771. 3.

 ا. :ارهم ؟ما1, 518. 1041 71: 1:14: ةراغ ”؟, اذ: 4"21 117 0":

 1122. ا

 ام نأبأ ؟ما. آف 1, اخ: 1" 1, م“



6 

 هللا دبع .ىب كلاخ 7ع]. 77188. 1243 5016 9,

 سوب وذ ؟عآ]. 886. 52: 4]'. 2.

 سوب كتبب 7؟ع]1. (782. 5

 وبلا 9581: طاح امل« ((دس ملو )|: 050. 1, كا[ رد طئاض ك1 7

 م لا هب

|| :5 

 جاب وذ ند 8806. 52: قلع. 312,

 خشبب 7ع. 0 مث 5 امهركت ل30. 1ر,دبأا

 شيبألا نإ الكا 1

 جلملا لبج 8. و2: اةهر اء 111. م

 0 ماك 51 للثلا 08 0 ل520. 1, :١٠١ هج. ا 00

 1200 لل ا 152 319 855عم 58: 1010. خخخ,

 مدقي ىف نع رس 10 120 "ه2 7ع]. 11). ا.نر اذد

 سمش لكبع ( نسسطتمم [نعأ هوهعط ةءةقطل 85ءطوس 0 هلق

 121:0 دورت هناعتط ع طلطخال :

 عبصإو برعلا مالك ةينبأ 0 00 90

 تانق ثنلتإو ةميظع ةركاش مسأ ىرسبإو اهتاغل ىدحإ ىف

 اهيتغل ىدحإ يف ةحفنإو هتاغل ىدحإ ىف ةراكتل

 تيثلا 7ع١1 350. 1, ماعز ةياخ 135, "نيل: 9ك 1, نإ“: 115 1
 يلا مدخلا ل ناك ني 10019 سس

 الا

 :يئهذل ارا 11, بك 5 ةينهلل 0200 ن0 طوس عطقعأ هلا تر

 لمقق هطصم لتع ظممسوعطقلا انطع» 11ج لسمك, ةهطق نصل 111 ن]ةن“

 اعمزد 1عةدمنع 'ناططقع ععممستا 1.

 ملا هايملا دري ع1. .ةرعف 1235, "1: 12. ا

 عبت 721: 356. 1, ماعز 11, به. 111, |2910, 0 ل ا

 ل1. 6

 لو

0) 
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 جلطلا وأ ىب فلاخلا كبع 7عآ. 632. 8.

 م

 خل 3 ]كمن 44,

 يلا عبت موقو ]1[ك082 50, .٠

5 

 كويبت ؟م]1. ظاك. 117/5 ل50. 1, همارز اع 511, ؟ممز هل 711, ا

 ا هم. معو اك اةايز 15و. 1, مدت يعكف 111, م
 مخرن وذ ؟عآ1. 85عم 96: 886غ. 51: خل“. 3535و ١ اءأاؤ ل54. 1و

 مضل كن 17111, 1
 انب 0010 002. اذ :

 ميرت 7ع]. هه. ممر ادبز ظاك. 191: لهو. 1, معز ك4 9111, ا

6 

 8 ]زق

 يلا ءاوثلا لاط ؟عا. 15و. 1, معا

 كلتملا 7ع]. 1,“ 4 197,
2 

 ملتلا ؟م]1. 1ع 2137, 0“

 ممه)

 لا

0 

 ا( وتلا ؟مآ١. ل50. 1, اا

 ناججتلا مما. آي“4 111, ع

 يلا بيرثت ال 1كهممس 12, 2.

 عبت لاك 164 1, ائ6 طقهأ ؟0] عود ل68 : بتل و ليقو رعب لق

 لعث ونب ؟عا. 4“1 7711, معز 11718. 4587 791. 6, دع

110. 61 7+ 

 ابلعث وذ ؟ما, 1" 1, ادز ةوجو 91: 752160. 2202112, 038

 ىلإ

 8 أى

 يلا مار بر ؟م]. ةيعش 2111, ماز 12. 9
 ع

 بلاعتلا 1,“ 1, 1“ طدغ ساي“ نانيلعتلا نسل ةةطاأ 'ا"وتاوطم طب (107

 نرسود دهماو ىلاغاصلا

 نضل '!"ةناوطمو ط, نطل هاه نلوو ةعوومرب أ

24057911 7,181: 7,0 1 

 خلا برأ ناش سيول 101 تنازع

 ال د

 م1, 5

 فون همهماو 4"1 1, اا طدأ

 لآل

1 

0 
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 ٠ مماثلا ىب هللا دبع عا. 354. 197, 70“

 ازا ةلامث 6 (نعغ (تسطتت» 016 عمدعو10 عادعطم 1؟هذأغه طئسقاتت 4

 ؛؟نطسعغ و16 طتق جد اكهطاقم» ؟عا. 1" ل 111, "مز 17715. 453: 1“

 10, 19: 110. )مح

800 

 ا) نوعماسلا لاقف 4“1 711, "م طه6 نولثاقلا لاقف

 «) :ةنماتملا ؟ع1. 8وعو 947: 27211. 2212, 626. 886. 51 2. 1

 ه) ركذي ىب ملسأ عا. 798. 90: 771. ف 8.
 ا تاق وذ عا. 8وعم 102 : <١" 1, ها" روم 01غ عمدمو]10 عاوعطع 1[ ب

 مهعاط 11ج م ل521, 15 جان ل! ظانء وهزم عمااتطسا اه: خلا, 306,

8. ٠ 

 0 يلا رك ىفو انطور5هغ26 ص 85886, 2.

 ١ ريث وا. "ف 111, حار »0 لتعم ععمع1وعزوءطع ظعأنع سلف 11

 9, 1و انطومءزسم لس, 2ع 10:05 ؟ةافعاطل1 ءط نع 10121312 عع-

 ععطس1ةطعد 1غ: 3 .١1115

 95 مج +و]1. ةنعخ 111, عن
 1 يلا ىنيكاج اب 7ع. اع 5177, هز, ىمورمتس 0165ه ؟هق هاجم نا

 ]خ1 عط طوطقت0618 1.

 (.٠ ةردجلا 1ءط نعوم طلم»» 016 عمدمه]10 عتووطع 1؟مذأم طتطسحاتب 016 ةذعط

 اد 1 خ 111, 1. 55064, نس طتق 06: قصعهاو 1791. 10, 24 7؟-

 عا1 ءطعد 7مةهنلمد جات ][ةططم :

 ... ةيعتخ نب ورع نب رماع ونب مثو دزالا نم 0 ذكر ةردخل

 ىبزالا .نارجز نم صن نب ناد وب
 ؟ع1. ١ ةصعاب 718. 125: 112. 1

 ا١) سيدج ؟عا. 02 اممب 1و5. 1, ؟ه.يو 114. 1, 94-96 : 881. 5

<7 5 

 )١ .ءمدج' وثب. ؟ع]. 11. )6: ةكف 12, و: 92 065:00

 ١ فدكأل عل. دج 2, اب
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 مهلكدج ا يار طلق 1عرا 230: رو ةركخ 23013, 11: كاف 19711 6+ د
5 .577 

 ندج وذ عا. 12:4 115, 1: 22110. 2517, 623: 17. 254,
 نانس نب حذج 12. 701 686 ورع نب عذج 7مآ. آمعم 15, "دز

 1 اضم 1 ع

11 8 

 ماذج عا. ظاك هايز 164 7111, 10“: 978. 186 710. قر
 ةرشع كلوا معآ. “ف 1, «ه

 و 3 ش بالا ةيذج عا. 24 7111, 1: 8هغطقأؤ., 81. #38 آنعخ 51797
 امابد "!!ةلو.. 1, 17 1141-31, 88-857: 1.1

 ناميغ وذ عا. ك5. 256, 6,
 ةيرمل 5211 ةياشب 17 16 : ه2. 0

.3 ,8 

 ةموقرملا ؟عآ. 1ع 217, ا*ك)»

 فدنرج ؟عآ. 11). )هدر اب

 د

 شوج ١ع 30 1127/: ظاع 239: ل50. 11, هقز نع هزسعط» 10

 اكوسممف (6ن"ةهقعاط 7عآا. 811, **

 سفن رج ب ل اف ب هرج

 مرسجج 78م1. 811. هو 14 17111, 1", 12. "2 "حب 1791. 183

1 

 نرجكلا آم ةركغخ 27971, 1“ رتعل ؟01ععس لمن طعس وتنلعأ :

 نميلا ةغلب رّديبلا عضوم نيرخل ليقو نرجلا

 فوغ ىداو ع. 2

0 ,8 

 ىشارملا ”ما هس 1

 عرج ما ا 7

 وستج ١مل. آى“ 7, ار 1" 111, 11 طوسمو“اع( ؟01مجوصلوو : نقلب و

 ىموأأ لورع 8اهسسكمأمر»“ ؟[!ةطرعو نيقلا وبا طلووقر 1[5 184

 77, 2برور 112, “+. وقرن طمأ لون ؟1؟ةطبننو عون“ ننل جنن“

 نانو موا هقول
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 ا) مشج عا. طئؤ 217, "امر “4 7111, م1: قلع 304 12. ان*
 ا نشولل ععطعتما هع 1]1). اا هطعموعط71ةطع2 جات

 اد) ىشوج 1]1). )5 طهأ ةعيدو نب ىشوج

 !) "تعج مهءط لاق كلي اذا: ك1: 0350. 11, مد 101

 1771. 7, 15 طمتمو؛ هم هع عا. 12. )ع
 ام( 0 ند 5-0

 م)) ةنفج عا. 12. 51: 359. 111, مءاز 998. 118: 991. 192, 18:
.5 ."1 © ,.18510 

 5: )ل

 ا) ةميلج 7ع]. ك4 7111, )81: 12. 1و 791. 486/7910. 6, 1
 نن) برعلا تارمج عا. اكدسنا ه0. 77متعطغ 8. 0

 1و بنج 7ع]1. 12. "2: 1“ 1, 11" رجم هسعط ةهسلعمع ةاقسسع رطل

 عمدقطال : هزط0 ٠ النعش 1, )60: 111. 18515 70. 8 1

 ا دنثل قورصسطتم ةنعأ 101 عوصلعم طئصقات : نم ناره نب كنجإ م

 رفاعملاو زد لوم ظءوماتسم» 1[مس ام ءطعتلت ةسلعأ ةنعط 016و6ه 8و-

 مح عضاعمم ع 215 1"ءدعت عموفط »1 ةطعت : ؟عام 11). مل' د 0 هرج 1 اة

 137, از ل30. 11, ا ر0 ةهنعط 01ةمواطع 8م طحم]0 عتم 70 ]عمت

10181 

 1( ىنلل 1ص 'آ8هط. 1, بدا*م/ سلسال لنع 6 ةععطتعطتم زد ةطصاأ ءطع» 11 ءتدع

 ءممطلأا.

 كي ار

 )) تيج "نع لنو هد هس 1ظرصم]1هعأم 06و 1170همامو ؟عا. 1. هر

 ]).: تسلل. 511

 ؛) داوكلا عا. ةنكش 19
 زه) فوقأل عا. 81. م: 0 1 050 ااا 4 سل ا 1

3486 ,26 ."41 
 ام ناديج 8وهعم 52 معممأ ذطصر هعدطوم ؟118ءطلتءاطر 1141030 (8. كبح

 1'هدعل). 511. 184: 591, 8, 1

 اا ا

 أ) ربح انتداو» لتووو» الدعتوا ؟نطتأ اة نصسطتت» 101 عمد 0عق تت:

 هي 00 <د ل .٠ أ 5 7 ا 4

 سعى وأ نمبلا نم نادع نب فويل نم ,رربخ ءافلأ مضي ندلعف
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 و
 مي رب

: 

 ءارمآلاو نيطالسلاو ءارعشلاو ملعلا ةلمح نم ريفغلا مل

 ىنطقر ادلا هلقو [ىنادمهلا] بوقعي نب ىسلل هل ناسيفلاو

 ناويخ الوكام نبا هلقو نيتطقنب ءابو ةحوتفم ءاخ ناريخ

 رثكالا وو لق ءالا لدب واوب
 ]رزووو ظوسصععاءتس ع 1و6 1606ع» 12 467“ 0 181م لفعطسا أ

 هاو 1"هعن ؟همسهم6هأغ. تو طسطعةد ؟عا. 11). )هك. 1ك 111, 1

 عاط6 ءزسع» 1[تطء3ه, 0ع“ 8 (كدعءطعس ط. <ةكطل ةءطعسق

,1012 ]8 

 82 متاح 721 م1 271 11 ل 169: مكب ال, ١ د ف 111

 , 532 رسب اا 0 التاب و يل
 ع ١

 1) ترفاتا عا. ((ة. 11: لع. 41

 !) بارغلا مئاخل عا. 12. 0

 8. ١٠ه

 مر دكح عا. هم. انا |
 05 رجل ؟معآ. 4“1 111, ا رجم هزص هس0لعمو» ه11-1ه 2ك لعرع جسق الد

 اكاد ماس ةؤوسسأب ملغ هماجةطصغ اذأب, ؟عا. 511. 196: 57710. ةرد

 ها ه11-1جت» ط, ءكسعدم ؟عا. 11. 196: 191. 11, 0

 ع) روج ما. 811. هاس.م) زر 12. ؟د.ر نوم. از 14 111, اك ال1

020-01 

 ه) نايلع 8171. ه ص. ه) طوغ نايلع.

 م, ناتح عا. 8131. "ب لوو. 11, ظامز آى“ 1, از ال1. 232 1
 10, ه4. 12, 8

 ؟؛ سلكح ؟م]. 8171, انهم 1ك 137, ا 1991. 198و 191. ةردغز
 112. )“ب

 اا) ءادلل ما. وم. اجو "مط, 1, رمان
 ا|*) راذح 1 يافا 7, 6

 ا"4) فذح ؟مآ. 1,“ 32, مع
 اد ىذتحا ؟عا. ةرغ“4ك 227111, ام

 7( ثراخل ونب ؟ما, 718. 210: 1711. 8, 6

 لازل :ثراخل ىنب مما, 14 1, الك, وعام ةهيعط !هاعمضلوم طقسم“اعأ 8ال
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 ىريمخل ىنيعولا تر نبا ...وأ ... رجح ىبأ فوك تح وذ

 ىلاغاصلا هلقن كلما تيب لحما نم ىلعاج

 م. 1“

 سير فال 5158

 فوللا ج1. ك4 2, ١
٠ 

 ىرك 81١ ظاح ا.6نو لاق 51,1316: 110: 1018-1515 ةكلانا ك0

 لا اذ ام ع1. 11. 8

 دمرألا 7ع1. ةنعك 197, 5

 لموحل ؟مآ]. 110. اءأ

 ساحكسلل ونب >عا. 12. 4 نم 8نورسماه عنو. تانغ

 ندا زروال ركل سل نادل

 م. ٠

 رفرح وذ 78م1. 21210. 551, 619, 623: ه1. 266,

 كشاح ج1. 11. 10. ةلس 142721 212: 0

 رضفلا عا "88 1 لعل طركا زكا د3: 2

 0 721 لاناق 7 ذم: 18 111 118: ك5 ل1 161: تلك

1" .92 

 تومرضح ؟مع]. 81. 11 0 ممر لدول. 11, 1م : 1 111:

 فلل 1075 771. 1942 10

 ىكفكملا ؟عا. طاش 19, ا: ظلك. 15

 يلا اوتعباف 1[ك0285 4,

 مكح 7ع]. 14 5111, ١م 350. 11, ل: 1. 17 ةسمط 6بز

 10 ا

 لحالتل معا. ةءنك 25111, ام

5 

 ةوعأ) وذ ملح« عا. ه3. 329: ؟وط. 111, !تمعز 12. ان
 قويت هج[ ا 10 1

 كلام مر راك 110. )م 84 رصن نت راك 78 ل 11[ اهء/ز 1

 111, 1٠0١1 (8. فوج)
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 ا ريم ؟ما. 1خ 111, ادم مه !هاعوصلعم طوصعتاك مذعمل:

 قدالف ىقدآلاو رغصألاو ربكألا ةثالث ناطحق ىف ريم ىنادمهلا لق

 نب كلام نب ىلع نب فوع نب دعس نب ثوغلا نب ريك
 رغصألا ابس نب رغصألا ريم وهو ةعرزا نب ددس نب كيز
 د6 ل ندي نبا درع ىب دير نب لهس نا بعك ني
 ناديج نب ثوغلا نب لثاو نب سمن دبع نب مشج نب
 نب عسيّتَهلا نب نأ نب ريعز نب بيرع نب نّطق نب
 بجاشي نب ربكألا ابس نب ربكألا ريم وهو ججترعلا

 قدتعط 6 هسطتتر هديا ترلا ؟انعأ 016 ععدعه]1هعاقعطو

 اك ءانغثو هد ظك[1سمزدع جادفعغدت»» طلق 8058' ةها-فلعطو»ع هلق ظفصل-

 طعرسةءاكتصع طتسفتر ءاعطق ةص 06 ظوعاتسم» 8مسلفءطعتأ هلق

 1'هرع عووءطست ةهطود ةغئوطغ. "عا. 8وعو 56 18. *.ث: هلع. 324“

6 .86 

 ( مدل ؟مآ1. ارعذك 111, هو 586. 157: 20 0 ىنوم ٍجدح هان [عقوات 18[.

 © فقيقدنمتل عا. آنك 21, هب

 00 نح 1 ل1 وو

 )١' توح ؟مج]. 11. "م: 81. ."٠ : لوو. "7, 19 71. 3401 771.0, هل.

 *) راوخخل ؟جا. 1“ 111, 1

 بز نطق عا. آل

 9 روحا ؟مآ. لو. 1, ادمز 4*1 111, ااا

 ا١) ةروكاملا فوج ؟م1. اع. !ه*ز ل51 11, ادد

8. 

 زل زاح قل 0 البز لقول. 11, ام

 “) لاوح وذ ؟ما. 1" 711, 1١ءزر 886. ةز ىلثع. 326: ةدعجو 8.

 ),٠ ناديح ؟ما. آى“ 17, *ثلز 718. 221 771. 1, 4.

 ا[ الريح مما 1ماطمأ آب. 125

 او) راكب راح 7مل. ظاع. ندمز قلو. 11, مقر 111, هع
 ام سبح ما. اع, 1“: أوز, نا“: لوو. 11, ٠ع.
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 ةييكتل دلل 30 ل امل 4 17111, 1 ؟نعأ 101جوطص0ع5 85

 هزعممدع طعس هاكات ع# طقطقات :

 نوصخم ىرنق ىلع ليتشم فيلاخض نب قالخ ىف ليبيا

 ءاح 7عآ. 4“12 2, ا. لأ. 8مز 545:8 ةسططسا-طآسطةطر مم

 >9 ارق

 معتخ ع1. 18. ا"ءلو ١.2 ل50. 111, اهءر ظلك. ا"ءمز ف 911 )"امو

 ا 1305 ل

 ملا ل ]1ك 082 85و .٠

 دودخأ 521. اغا

8 

 فراشل م١1 ةاخ رب م8 14 71, مو 886 ةسلمو 22:10
 1:18 سر

 راتخما ع1. 12. 11

 خعاوخ نك ملططا م سار !ةتءأل !>.4 ضرر 3 نر 10 ل

 110. )ابا

 هر مس

 مزتخأ معآ. 811. "يو 10. زسسمب 1772, 40 771. 6, دوز كلل 77111, د

 يلا ةنشنش 7ع]. 11). 1 70 06م آهزن5 لمح ىرملا ةفلع نب ليقع

 عانت عووءطصأءطوط 18.

 موشيكل عا. ةىع4ك 2577, "مك
 خنوششدل 7ع]. ةرعف 271, 1

 مرضخل 781١ آرءعك 237, د
 زصلخل وذ 7ع]. وج. انو اع. "نال: لوو. 11, 11: 1هط. 1, اننا“

 ةآيعخ 7111, :١15 1“ 1797, "ثملو 722116. 711,

 م.م

 قفدلكلا 521 ةطكشلا كر 211200

 ليلخ وذ عا. وم. اذ: 72310. 2221322 622: 47. 3.
 رم عا. ةيعخنا 77 ل انط»

 ينشأ معا. ةيعقك 711, افا

09 

 م
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 8, و

 ا) فدنخ ؟عا. 12. .15 ,2 .191 133 .11 ١

 ه) ةخدنكل عا. ةىعك 2, تثير 12“ 71, 1.

 ام) اقناخ عا. اعف 51, مل

 ا لاخل معآ. 12. 11: 1ع 2111, زاك

 ي 1م نالوخ »ما. “1 132 .975 211 73 ,11 .250 :51 ,711 1١4

 4, 13: كلا.

 1( ناربخ مسطتتع عار هله كانفدتتر ءاصع عوضق 2م آ[؟ ننمعأ طلقات

 120 طفعصصفم»اع 101 ععط 08 :

 هلق لاوقا ختلت هيف ناد ىنب فون نب ناريخ ر نالعف

 نصر هلاقو واولاب الوكام نبأ هلقو (8. ناربح) مكقت امك ىنطقرادلا

 ةنكاس ةطقنيب ءابو ةمومضم ةلميم ةاح ناربح ككاخل ىبأ

 :ىردوم ع رك ذ ره لشو ءارو

 1! ناويخ ق4سعط لزووم طعم آل نهعموأ تعا موس ادسطتمع هلق تادقدأ#

 هاد عمات ط“ نصل اهرتغوأ 516 ؟01 عا:

 نادت نب فون نب ناويخو ءافلا حتغب ندلعف ءايلاو ءال باب

 هدلو نمو هيف فالتخالا ركذ رم دقو واولاب . سنوي نبا هلآ

 نب مشج ىب كلام نب ديز نب كلام دهسأو رغصألا ناوبخ

 نادجب نب فون نب ربكألا ناويخ نب مشج نب دشاح

 ةنيدم تيمس هبو الوكام نبا هلق نىويناويكل بسني هيلاو

 ناويخو ايمأش ءاعنص نم لحارم ثلث ىلع نميلاب ناوبخ
 بلق بجوملا سايفلا نع ةجراخل ةذاشلا ةلجرملا ءامسالا نم

 ةملك ىف امهعامتجال اهيف ىلوالا ءايلا ماغدإو ءاي واولا

 هتبنم لحن ملع هلل نايخ وكيف ىروكسلاب انتالوا نبسو

 ناشجام نبا هلق لصألا ىلع

 1) اةلنأ اأن "هدأ



” - 

16 

 مآ. 19. مل, مدل: مم. ك1 8185. ط١ صب 1 798. 138: 71

 ا

 ةتيشك, 21 082.31, ايد 020: 13, ةوءد ظلك

8 

 محلم 7عأ. 708. 219: 991. 7,
 ر

 ىحدلا عا. آرئخ 557111, هر 50 ةدعاط 201ع602065 طوصوتاع 4

 ةيناج كلام نأ نع ةعفتوملا ضرالا ةنحىلا

 ليتحللا عا. ةرعش 2111, !هكر الد

 ظحلا 7ع]. ةنعك 13, هرب

 هيلع يعاد عا. اعف 597111,

 لاعج ةن» 8ةرسصم]1و عاف ؟عآلم 11. ا.

 >2 ارد

 رمدت جا. م. ان ب هلع. ا1عو لهو. 11, مثار طمع ل, اذمبر 1ك 111, ]لا

 نومد ؟عآ. ه2. ممر ظاك. "عمو 35و. 11, ةءاز ةنع 25717, 11

 نابيند وذ ؟عا. 886. 16: فكل“. 4

 خوضد 7ع]. هج. 11

 نمد وئب مجاب 164 115, مز 87. 1: 798. 158 991, 17

 خود ؟عآ. ةرعؤ 111, مك

 سود عا. 12. اك 1و. 1, هءز 1“ 177, اههز 59182. 1511 9910. 10ر كل,

8. 

 ناد علل طاق 251731/ 77
 نادملا تبيع ونبي 521. 1ل). )بر )65: 16. 282 70011 تا

 رامكالا نك مآ. :ةاه 3, »14 111,73. ناو 104
 31: 8وعو 64: ةهط. 1, 1.1/7: ةك]لث». 1

 ا(

 1) ةلوأ زم "ع1
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 ا) رامَك 7ج]. 82. هدر ا.عو ظاك ظممو 35و. 11, راو طع 37, ©

 ني 1 ارو

 1( بصح رزو ؟هءداتموكمد رىتعل ممم مسطتع ص تسعع 88206-

 سس ععاعم م عر 70 هم ءاسع 2606 ![١ نمتعا ءامكتطعاب 01 عع

 طعوأة اا عأ :

 ناد 2 بدعخأ نيعلأ

 الزوم 6ءمعوه]1معزور 16 طتعت 18غ طلق هد ظكاسرو» ةا-ففؤومع عود

 ؟ةنطعغ هس ؟01ععم0عو ملم طتصتتععأان عأ :

 نسب رامذ هنباو رعملا ناقد ىب وصن هوخا ريم لايقا نم لبق

 نميلاب كلب رامذ تيمس هب بصح
 ؟عا. ك7. 514, 613: هس. اءاز آر“ 1, "كإر 11 1, )"م

 ) بعذلا 7عآ. آرع4 1, ما

 7 هب مكحإ |!«

 ا) ملا ىليلخ كاذ »عا. آش 27, 1

 11( حابولا معآ. ةرك4خ 111,

8 

 ),٠ دكئارم وذ ؟م1. 8دهم 95, آل. 0.

 ا) ناوشن منع ةولسو كني ؟معا. 8وعو 5.

 آل بحرأ ؟م1. 12. انمر ه1: هم. ١ءاز ةآنعف 1, ؟ة..: 1 1, "مد

 85و 771. 9, همز 22110. 22211, 02,

 11) ماب ما. 811. !ءريز 798. 258 791, 1, 13, 9, 0

 /) لحرملا ؟ما. آى“ 2111, م

© ,8 

 ازل] مدولا ؟مآ1. ةآر“4 22797, اب

 |*) سلا لعجا 1عوروسص 18, ها.

 0 مزولا ليلا اك, ©. ل10 11, با
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 بسأو 1310-9721: اة 111: طاق 17 1/5 طم ل لاك طلق

.1 ,10 ,189 ,2 .591 :382 ,881 

 سولا عا. هاك. 87“

 يل باككأو لكما82 25, 40و 50,

 شعري رمش »عا. 78986. 1, 1., مق.الز 359. 111, اناز شك. 114
 1ع 7111, 11: 1ك 19, اا“: 8وهم 68: ل. 1ةقرر 4816

 سيقيرفإ 781. 5286© 4 لللآلا 1

 نيعر وذ "ع1. جوط. 1, 1لعرتز طخ 53911, نب 1ك 135 1و ١
 11, انبز هج. اركز 1. 332 8اع عامر آ[18. 3861 591. قر هد

 ملأ كن ناف نك 3 0 5 48

82 

 ليك“ ى]و دمام آآا12561 21أ ( نست 101عع2ت 068 طقسقخات :

 ةعاضق نم :نميلاب ةليبق مسا كيج ى ليعف ميللو ميملا اذن

 فالل نب ورع نب ناديح نب ورع ونب ةرهمو بكرلا هاوخاو

 رار بلجأ لثملا ىفو قعشألا هلق ةعاضق نب

 1 فامكلاو كارلا بليا 3
 5921 ندم. نأ , الللخا 09

 نيبتكرلا وذ ؟عا. ةع4 111, از 54: 11, اعز 885. 51: فقط 82+

 سصيعرلا ىسأألا معا. 1ك 13, "11: 1.
 طعار يره 78م1. 8هط. 11, مشع 35و. 11, اخ

 امرأ دعا مع عواصم خل عرتلا و 81
 1 نك 0 589 ا طل

 5 وذ عال. كط.

 دثارلا ع1. آىعخ 17, 11/7: 85ههو «ةز طل. 55

8 

 نامدر ع1. 712. 380: 991. ", مز ةانع 126م222010ع1م ؟عآ. 11.1

 ةدجر 7ع. 0 44, املا (6؟0 عاوطق: مفلتلا وهو)ر 81.6 31

 11, هقز اف 17, مو هلام 8041ه 11

 ار

 !ه)

)1 

 ارو

1) 
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 نادير 321 31 511 5 كد ال1 مق :رالرعل 1 1

 شئارلا ثرافل معا. ؟هط. 1, متلو طع 7111, و 14 17
 ابو 82ع6 605 ةل'ع. 4835 .11). 1725 اقفل 1+

5, 7 

 كالمالا عبابت طزف رهشأ. طلووو 0معأ ؟"ههع ةنصل ذص 8286 0

0 

 شئارلا ونب مآ. 164 137, ا"امز 778. 380: 791. 4, ٠

 8, م

 ةير 7ع. 0 كام: ل50. 11, مكءز لل. 295 : أن 016 ؟ هه طن

 8ءلعدذتد ع 06ه ؟؟دنعمع] مير ةامطف 110. |[

 ءابزلا 71. !هط. 1, درع آيت 1, ت8: 14 1, ازرع ؟نيأ عم

 طنصمان : وسيم ليقو هلئان ليقو ةعراب ليقف ايمسا ىف اوفلنتخاو
88-8 ,1 .131 :54 ,886 

 برطظ 11 18رسم1هعأم 7عآ. 112. ا: 121. 1, 5.
 ىلا

 كيبز 7ع. 791. 414 دس. 771. 7, دز آكل 17, ام

 هبنم (11م 83(رسماهعنو هزوطو 12. "مز 1“ 11, ا
 وريع ؟م1. 7918. 25: 7971. 7, .١

 رايخل ( هسطتتم ان عأ ؟01ععد لعق طئصقات :

 هباب ىف ىرعشألا هلاق نالويخ نب دعس نب شحافلا نبا

 مآ. هن, بار نانو لع, مع يعخ 17, ادبب 1ك4 11, كم

 عابنز يب حدر أ 17 1 ا 1آركثغخ + مو "4 ١ مدد ي

 رحز نب سبق 7ما. 112, )8

 ةعرز ااا ا تا يع"

 ءاقرز م١1 4“1 771, ام

5205 

 ملول مما, آرمسم رم, 4 لا .٠ آد ا

 هفلرلا آ,“4 21, "| طمأ: ةيلتمملا ةفحصلا افلرلا

1 
1( 

 دي“
4 

 اذإزل

[0 
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 خلا ماعطلا نتدعز 781. ةىعك 17, ام.

 فوز ونب م]. 14 71, 35: 171.466 7971. 2, دب انا 6

1 .110 

 ابسملا ؟عآ. 1“ 1, دبا

 يلا اوقتريلق |« د

 8. ب

 لأ علبأ ىلعل لكم1ه 40, 33

 ملا هانيتأو 120282 18, 83-4.

 عيبسل )21: 050: 11, 117: 141 7, 2 75887 1

 110. 15ه (ةن 11722010 416).

 انش 521. طفل 1, مد لكف 1, 76: 112. )10: 8286 26: 791

 771. 1, 4, 3, هذز ل1. 13275 148/75 161/7: 419 هع.

 دج معا. طع 17, 11

 خلا أورخخو لك012812 12, 5.

 هرعت ؟عا.ب تخب 93,18: 124 311 اما

 يلا ننأ امنا [هدود 26, 15.

 8. م

 ه) رج وذ ع1. 22210. 525135, 624: 888. 17, 50: 418. 297, 2
 0528م6 95 (ة. ليوب).

 طخاس ونب ؟ع]1. 855عو 103/6: 888. 56: ه1. 0

 كسلا 7ع]. طع 19, 111, 118: 350. 111, هانعو كل 11, ميس

 ملأ لعك نأ 1كهوط 18,

 : ع. 8

 ددس 7ع]. 859جم 59: 11). الأ

 سوؤوتحس 7ع1. 211. ©: طدفغ 111, :٠ 1م 110 11 الع مل

 يلا نا 0 ل لا

 مادسلا معآ. عش 2597, اا

 |زل]

9 

1 
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 ددوس معآ. 68925. هل* 0 مجهم هاو 220 ءرع» اككوسسع ؟ان» 54

 عامطق) : ظلك, ب“ : ل30. 111, ان“

 طارطرسلا عا هلال اما ل اا

 نايفس ع1. 4و2. 1. 7918. 424: 791. 9, هز 1“ 2ك, اا

 8. هم

 كسكس 7ع]1. 14 711, 12 70 016 8ءستعداءانت ع 06ه 58

 101 ععم ه5 ءزعم 12116 :

 ىلع ةمثالا نم هديغو ةباسنلا ىناولل نبا هققح ىنلاو تلق

 8 21 نم ةيناتلاو اةندنك نم ىليوالاف ,.انليبق امهنأ ميكدلا

 ةدنك كساكس

 0855 1712. 4035 7910. 1, ؤ: 4, 1: 11). ١١5 8ة8عو 1

 ىروكسلا ؟ع]. 112. الاوز 7718:1408: ك7

 حاونالا بلس ه. ةنيذأ
 جيلس ؟م]1. 179188. 405 : ؟؟1'. 2, 15: ل50. 11, امه

 ديرد نبا لاق ؟جا, 112. اخ

 نيكلس 7ع. 0 )مل: 81. بهز ل50. 111, اه

 لينلا الروس ىف 7ع]. 10هق2 21,

 طيلسلا ؟ع]. 12. 11: ةرعشك 12, 117

 فلسلا 7عآ1. ةآرعف 21, هأو "ا

 8. هنأ

 فولس ؟ما. هم. هدرز لوو. 111, !ةهركز آى“ 211,

 خملس ونب مآ. 12. 01: 14 77111, |“ عا ربو م1

 طم هد"؟انطماطموات ]أ :

 نميلا ءاوذا نم تيبباث نب ديدش نبا ملس وذ

 مُهلَس ما. 12. 18 آخ ا[, اعز 781. 4221 191. 1
 هبلسم ونب 7م]. 4“1 2ك, اماز ؟'هط. 1, 111 791+. 325 591 8ب ذقز

 [, ل“
 دومسلا ؟ع]. 1,“ 137, اب 4“1 11, "ىلا

1) 

9 

0 

 ه)
09 

0 
1 
 الزل

 هز

9 

)1 

 اهز



 عحيمسلا ٠ 521 لل )105 لكاشل كب 1

 قاميلا 3 حسطتت# 1ع 101ععج065 طقسقات:

 زوشلا نميلاب ىهست بنعلا تقو قاب رجا اهبح
 ند زرشلا

 كنسملا 7ع]1. 14 11, ث: 72110. 5515, 594 طع: 5111. 1
.832-40 

 ةوهسلا 7ع]. 1ركك 513, ا“
 راوسالا ؟عا. ةيعشل 71, ه*

 ساس 721 ةاردخلا 211 1

 ال ا

 راييس ند سك ل 2 1 21 لا

 مايش 781. (682. ممر "و ظلك. سالز لدو. 111, 77: 14 1, اهو

 17111, همز 11). !ةء.:: هل. 2317 4

 ةوركتس ع1. 1" 5, 117: ظلك. 0711:7050: 111, 1605 فكل كا

,419 ,174 ,171 ,168 ,164 
 قحاش 7ع]. 12. اه.

 ركشلا 7 اك م4

 0 معآ. 41". 398 رم ةسعط ةدقهل دان ]هوم ذقن

 8. م

 نحش ع. لضاح ممل: 020: 111 1

 بذوشلا وذ 7ع]. ك4 1, 0: 8584. 56: 855جم 103: ىلع. 2

 عجرشلا ؟ع]. اطءعش ا, م

 جرش 78م1. 418.
 ديب معآ. ةنعخ 25111, "ثمود 1ك 711, "ثمكز 35و. 177, اكن

 مل. 11 ةوموططتا : 11. 8 اما ١م

 سيوشلا ا ؟عاما ليتل 771,781: 330. 1
 بعرشلا «عآ. 12. !نا“ر نيب

 بعرش 781. 85986 51 12 ل 0 ا

 8. خه

 0 قرشأ وذ ع1. 350. 1, ظبو 164 71, 1
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 . مريشالا معزج ةناق 22197103 طش الل ب

 ا بعش 7>عا. الغش 1, ©ةلثزو قمع. و. هصغوم» 8اوطسنت (1206, 664.

 9 لأ مكانلعجو 120282 49,

 ا١) نيبعشلا وذ ع1. 12. ".ز ه5. 111. !ماز 855عو 98 كل. د

 انزل رماع 110. ."٠ 1ة8و6 1طط 215 5ءطق“ طق ١

 8. هأ

 | لأ ىلا بيعش 7عآ. 12. .1: 4م. ا.

 ه) بوعش 7ع]. 4<“12 1, "0. 50 01جعوص0هو طومصو:]غ »10: ةليكتلا ىثو

 راب ررعق هما اع. مان

 1١ نابعش ؟عآ1. 12. ا".“ز 5دوم 31: كطظ. 304: 7718. 413: 1“.

 3, 20: الكعك 1, ثم (ةهريف[نطصانعط ط0

 7ب) ءامعشلا وبا ؟ع]. 118. ا"

 م) رعشألا عا. يع 71, معز 4“1 151, "..: 178. 89 701. 8,
 ا رقش وذ ؟ع1. كل. 4

 اه) رقاشألا ج1. 1. 10, 19عز آت 71, 1 14 151, ذا
 12 دكشلا 7ع]. اع 137, 11

 اهم) ركاش 7مع]. 12. !؟.هر ا!هءز عل 71, 11 1" 111, 8: 1آ8. 415

 ب ا

 !) شعري رمش ه1. آىع4 71, 1م 1“ 111, "امر لوو. 111, ناز ةدؤو
“155/7 .41 :68 

 8, هب

 #6 سمش دبع 7معآ1. 12. 1/ز آى“ 711, 2. 1" 17, ان: 8ةعور 55/
 1771. 36 11. 8ر دج, 1116ه ؟انعأ هنيعط 0

 اهععزو طئصعاتب 016 منغ 11. انطورنوتزم ةأالسطأ.

 ا") لامشلا 7ع]. ةرعخ 22111, "1
2 

 ا") ةءومت دزأ ؟مآ1. 1" 1, ملاو ل50. 111, 1: 7912. 100: 991. 10,

 8. نم

 ل رمادس وذ ؟ما. 1" 111, "+ (عالصت هسقااتطساتوط طقطقسلماا) ؛ آب,

 نب

 ا ناريش ما. 8موو 59 88(, 50 ىلا“. 3.

 1.( هضيرعلا ناريش ؟ما, 1" 111, "31 12, 1". 7[. 415 191. 9, 14.
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80 

 حبصأ وذ ؟عا. وم. هاهو 12. عار ا".لز 750. 11, اصبر ةيعخل 111, “18و:

 1]نور» ؟هم[ومدمرع 06ه 4*1 11, اب ةنعغ ههعطلعست هدم ذطط ة115-

 ؟نطساتعط طعطقطص 0615 طقه, 201262068 طقطقات :

 ميصأ ىنذ ميغ وهو ريم لايقا نم ليقو [عضوم]ع حابص وذو

 830عم 98و 886. 52 قل. 06

 ربضلا ؟ع]1. 14 111, 7
 ع

 انض) 52] للل: )6: 1 40: 0 9

 راك عا. قم. 71 اع رز ظاع هكلز قطساقف'ه هوستسر 98
13 ,1 .791 :148 .7718 

 فدصلا ع1. 8111118 طاهططات :1-طانط3ر ااءز ؟18. 1485 191. 3, 23:

 رق الل 1 5 لضاش ككل

 ءادص معا. 12. ام. 320 2. 7, 70 06» 68 لهدص» تلصلا نأ نب 2

 جان عمووط»ن1 ةطوط 15غ: :١ ,8 .'191 5 142 .١11 : ارك 1, ا. : 1“ 1, دح

1 

 برص عا. 7021. 2157, 5.
 بارصلا وذ عا. 722110. ه5, 205 2.

 حاورمص 4و. الرو هلع كاز 35و. 111, الخ ةرءعجل 111, *ع“
 1“ 11, اركز 722106. 222132, 628 س.ز ق1. 1ه06:, 665 88.

 ملا ىنلا ىلعو 7ع1. 350. 111, "ثل* ةنع هنممس ةطصاتعطو» 17 ل.
 فيرصلا 7ع]1. 8886 96 8848.

 نافرصلا ؟ع]. ه5. 1, «ااز آعش كلر دز كلل,

8 

 بعصلا +ع]. ةيكشك 11, !ذيو 09:4 1, هنو
 ةدعص +ع]. هم. 1, از“, امكز اك. "ممر هل. 420, 2

 رعيبصلا 7 ه١ مه

 فعصلا 78م1. 1,4 51, 12 ؛ 120]210106ه:م لآودو 8وزطنةعو 2. 8. 8م"ةهعطع

 ى1ةوهمةءاطقأار, 4

 قوفعص ونبي ع1: 10, :نذ»ا : ا ةرعقب 2511, 4

0 

9 

)1 

 سر

9 

1 
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 6 حافصلا ؟عآ. ةيءعك 111, انعم

 م) ةرفص وبأ ”عا. 18. الرلعو 1“ 111, انني 9918. 147/7: 791. 11 ف.

 ) عقصألا ؟عا. 10. ع“

 ام) ةّآلص ونب +عا. 18. )نمو 798. 145, 3061 791. 8,
 ام) نذام وذ عا. ك6. 278: 329 886
 )١ ةماصمصلا ؟عا. 192. او اعف 2297, عب

 8ع هس

 ا) نافيق وذ ع1. 202116. 5515, 694: 86عم 98: كلم.

 اء) كيدنصلا 7عآ. آى 19, عم
 ١ب) ءاعنص عا. هم. هدر امكر اع. هدر 15“ك4 7, تب خ1. آسلهعب 5.

 ام) ةعنصملا 7ع. ةىع4ك 2, 1

 مي

 ه) كيبص ةزاغفم عا. 0 مز لع. اةاهزؤ ل50. 111, هم

 3 راوصلا عا. 1“خ 111, *2* رو ؟01عوملمم طعسفناعغ 810 :

 رامجكك سمش دبع نب راوصو : 8نعمو

 1 ميص ؟مآ. 81. ااه

 ا*)» دئاصلا ؟عآ1. ه1. 303/: ةنع 18عسم]ه عنو 12. ادد

 ا)» نيصلا 7مع]. ظاع. ؟ادز ل59. 111, 22

 )١! معاجصلا م1. 2510. © 1. 8ز 7118. 152 591. 2, دز 4ع 1847-

 مسم]ه عام 8. 11). ا“

 8. اه

 ةيييسا
 مض) كاكضلا م1. 1ةهط, 1, 1,87: قو. 1, زمازخ

 6ز ورصضلا ؟ما. 1,“ 21232 )ام 0 لمع ؟هعق لوس 18ةطنخم هلعاونلت

 هاد عممءطسأ نطمح اها

 “م نتسي ظوا». لمع 80ه0همغدسمج 068 ؟هماوو ةتوطم 1مم خاب

 مز اليخ كلا 121, ما“

 1 رزيصضلا ؟ما٠, آن. 48 ى. 1). 1ةهط. 1, ملا#ز 111. 1, 121, 0

41 
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 ا) غنضلا 7ع1. 811. مز 798. 1547 991. 1, اه: تخل 13 41: 12, ا,

 5 خينانألا معا. روصو, 0.

0 .8 

 ا( مسط ؟م1. طعخ 9711, )5. (رنع) ةهمقفتنطسا 1 ءاط عممعطت]0ع[ : ل50. 17و

 امو ه1. 182: دم. عرعر 8816. 577: 1315. آ, وك
 ا) ناتمطلا ونب ”ع1. 12. 17

 ") ناحمطلا وبا ؟ع1. 12. "اب هصق 4.0.5: 250. 11, اد

 ام) فيطلا ع1. 52. 191: ةيعخ 21, ام

 رك ىيط سطس طوس 1018206 :

 ءاطلا باب نم نيعلا رسكو ءافلا متفب لعيق ىلع ىويط هلصأو
 ءاي هنّيع تيبلق ىويط هلاثم ظفلل انهاه بتك امنإو واولأو

0 

 امهالوا فبسو اهعامتجال ةدئاولا ىلوالا هوإب اهيف مغدأ مث

 اهكركتل ةومهلا ةروص همهمال ىف ةريخألا «هءابو فيسك هلك

 اهلبق ام راسكناو

 11و 2م1عمد دانت ةسكاتطتاتت ج61 3115 1168551 120 4و-3 هلق.

 1"نع هسلمه كراعاقمتد ع ةذوطف ارعش 1, ااءز كك 1, 1. انتل

 6 هصمو10ع1و ٠ ,6 .1711 436/5 .١11

8. 

 !.) ةيبط 7ع]. 81. ما. 1“ 2ك, زد

 ا) راغظ ع1. 3و. اءار الو ظل ماهم لوو. 111, هاو: كش 1و

 اونو كج 111, 1
 هس

5 

 م) زملظلا ؟ع]. يدخل 27, 1

 0 ةباعملا 1كخ 11, 4* طه: رضفلاو ربكلا ةّيبعلا

 ).٠ كبعلا 7ع]1و 16 راعذالا وذ | 7

 12 وماع 11). م 261225 122 ةببش

 ام) ربعلا ع1. ظاع. مز 886. 5.
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 .) سبع معآ. 1ك 17, ام: 541:8]8 طططط0:1-طاخاط3 112468 ىسبع.

 1"نع 18غرمسصم]م عاف ةزعطع 11). ام

 )) رقبع معآ. 12. 8 ظاك. 15

 151:51: 93:50. 11ج د0 ل30. زءل»

8. 11 

 لييع ؟عا اراه 25111, 0

 ةلعابعلا 7ع1. 112. "5: معوعمو 104: ة]"». 9.

 قومع ويب 78م1 11: ١1 7715-71-67

 كيتعلا 7عآ. 72“ 711
 ع1. 4و2. هر امو 81. 1عمو 35و. 117, همز آدعفش 71, )1

 آرعخ 2111, منو 792. 47

 عل 111, "رز

 مجعألا عا. ك4 23537, 1
 لأ ضعب ىلع 15082 26, 5.

١ 221 110-772 14771131 1 

6 

 ندع 8. 0 ها“ : 5. كعب ل50. 111,

 لع عا. 811. ما: 4“1 111, ا"ثرمز 7718. 849 791 9, 1.

 ةرذع 7عآ. 1“ 111, "و 7912. 8495 791. 1, دقز 11. “امر قلب

 8, ب.

 راذعملا 221 130:1 1 71

 يلا ىفقلا ولو 1كهموط 25, 6.

7 

 و

 بيرع 78م1. طي“ 11, م" 12. "1 8وهو

 علا ثرال م1. 2514. © 1.
 مجرعلا 1 12. "بز آى“ 111, 1ثمز 1“ 11, اخ

 سدلعلا ؟مآ. 12. 1
 راوع "81. 12. د

 شرعا ؟م١1 هان. 1, هه*و ل50. 111, 12. ؛ آر'ف 7111, !.ه : 14 17,1

 يلا عفرو ]اعمرمس 12,

 ؛ 1" 711, ||

933 

 8, بأ

 آى“ 2211, ا

 يلا نتسبئواو | 21,
2 

 ضرع م1. 1," 116, ا"

 فراع ممل, ل70. 1, ا*و

0 
1 

 املا
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 1 بوقرع 781. ارءئش 11, مذ 30 81 016ةو1طو © ةهوعطتعطغو ة286-

 عمطو» 156 716 طقم»ز "كة 1, مب

 ا. مرعلا ع1, 8وعمو 19: 712110. 555,

 !.) ةانسملا 12. اب طه: ةانسملاب' هيبش

 آل يلا انلسرأف |

8 

 هل نشحا عا. 114 11157
 ا) بصغلا عا. ةناق 11, 5

 ١ن) اصعلا ع1. 8985. 1, اك. ةدعط 8. ةجعذج

 م. را“

 ان) للضعم درب 78م1. ةنعشل 137, الع
 ه) لضعلا عاب ةناخ 51317

 ا) دافتعالا 7ع]. ةىعش 1797, )مز 886. 19, 20 ”0 ةصقاهأا كيفشعأفر

 كىدفغتعات 211 16862

 4 رفاعملا "ع1. 114 111, ١ ممرمتس 201عم2065 طوطتق#لع5 7514 :

 انركن الو ةفرعم 5 فرصني ل ةدكاز ميملأو نادع نم ىح ّوِبأ

 عمل نم فرصني .ال ام لاثمب لع ءاج ف
 02م0 لكل. 1/٠/5) الالالكا 21 0م

 ام) باقعملا ؟عا. ةىعك 11, ز|#: 2 1, ك»

- 

 از. مقعللا يا اق كلا ا

 مم) يبكع 7ع]. ةبءعؤ 11, ا

 ه) كع عا. 1“ 511, اذ (مسمتةطعاتعط طوطقسم]1) : ةركخ 511, همز

 2م: لب امل: 11 55: 17012 10,355 للقلق طخ

 ).١ نالكوع ؟م]1. 9183. 925 571. 4, 6

 )١ سومكعلا 7؟ع]. 1“ 197,

 م" بلع عاب 22و: 11310.11 آنفا 111:18: 1 1
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 8. م

 1ذ] سلحلا 721 1584 1071_7113 3 1

 ؛*)» ضولعلا عا. ةيعف 135, م

 0 (ضدلع فقل 1 )4 ه1: ناتكك .نفالع : ؟ع1 انا لن 181 1701-

 246 و 791. 2, 15. ١

 91 قل "مآ. 811. بو 12. نزرع هر

 ا.) فالع ىداو عا. هه. اعز 35و. 11, اما“ ظاع. 4

 طلوع ؟نعان (كدسطتتم همت ممدف ؟؟هعسواس طئصفام :

 1) نميلا ءاعنص لابعأ نم ةيرق مسأ ناملع م نيبعلا مضو ءافلا مدغب نالعف
 هه عا. ظاع. "1: ىلع. 1س0ه2, 6

 9/ نميلاب تابت ففلعلا
 ا" ناهلع ؟عا. قدوم 59: لم. 1ملعاعب 627: 886. 1سم, 81: 10.

 «.٠ ١> © كنز

 )١ ذلع 7ع], 7912. 3511 7911, 8ردن. 811. م

 8. با

 ) ةيلاعلا ىنالويخ ؟ما. ىلع. 360, هع 6)

 للا ْصَلا 900 كح «8]ب قلم ا

 2 0 نىب نالوخ 11 1 510-122 ك4

 لال ةرطم رذع "ما. أهم. 4

 ") بعش رذع ؟ما. هم. اا

 8. بب

 05 بحرا نب نابلع مما. 11. 62 5910. 9, بز ةنع 81م س00

 8, 11). اة.

 58 ّلعملا ١مل. 1“ 4 2(, ذل ىو هسعط ل16 01 عوض لوم 1 هوو دم عوجوطوص

 ةأاسلو 11). 1*1, »>0 لهرع ؟هعه لوس ىدوالا دوفالا ذه لود مسمن

 معماورجا 10

 اا) ناربع "ما, ل50. 111, اء“ »0 نارمع ؟5وولأمأورخأ لب
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 نارمع وذ ؟ع1. 886. 515 41. 1

 ناومع رصق 781. 81. "0 70 نونلابر ذص نروبلاب جان 76ءةووما"م 18غ

 هم. .٠

 طرمعلا 7 120. 11

 لماع 521: 110: 1: 14 77111165 0 035 للا 2

 ءابؤلا ؟عآ. 11. 32, 40, 44 معآ. تطول ءابؤلا .

 فالع عا. 164 7131, ظهر ةيعخ 2311, اعز 135. آ, 5.

 8. م

 لدنع 7عآ. (292. مهو 816, انو, "عمو ل5و. 111, نم

 مدفع همم طعاتءاط طوطقس0ه15 زد اعل 111, !ةهءز ؟عآ. ل50. 17

 )اد/ ه. ةمعط مسط د20 سيدج

 سنعلا عا. 4*1 19, امر ؟وط. 111, اعز 978. 88 701. 1, 18
 فاش سرت اظنلش نر

 رامع ذو عدصتو ©ةةءطتعطكو ذهن ذص 12. تح ةيهقطلل
 ءاقنعلا ؟ع]. 1“ق 711, ب

 كنعأ 7عا. رع 211, *هأ
 فدع وذ 9551. ضال: 1

 ذينع لقح ع1. 8ع. كابا 0 ورتعط 0165ءه 115280 61176186 ©ال-

 ىقطصات 18

8. 1 

 رهع 781. 12. "180: ةغخ 71, ؟.: 14 111, 2“ «”ه ,هناعم وذ
 جانعط 18 ةطستتت7 عع 22065: ىلا.

 ناضاع 110: ناطيشلا ىب ناضاع ثأ

 قيل 211110 ل 1 ال1 لكلا ل ل

 رتخلا «فوحك عا 14 037 هيمو ذل 11177 ل
 تلاع 7ع]1. اء 5111, نم

 ١م .8

 ناسغ عا. 1ك 179, 8: وم. از 19. ظهاز 9918. 391: 3
.9 12062 .“41 :5 .01 .1213104 11,115 

0) 
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 ه) ةصغلا وذ ؟ع]. 1< 19, ع: ىل. 3265 12.

 م) ضغ 7عآ. آف 17, 1

 لال 1 مهعط 14 171, )* وزمل هد جهز 8اقسسم 016 6دغ عن

 طقعوودعم, ءاصع»» ععطق»عا لع 115:50 دم ن2 06 28206 ع ةؤوصمطتأ

 2115 هز.

 اه) ءبلغلا بلغت 7ع]. 798. 438/5 791. 2, 15.

 ذا فماع عا .ةركشلإ 1175 231117, مد ق0: ةللنا 15 الل معن ١11

 0710 ا

 8. مأ

 7 نأدمغ عا. هم. الدر الو ظاهر ظاع. ةثو 35و. 111, ملا “4 11

 ممر ازرع 17, از“ و 8قوعو 11: 221104. 711, 472: لس. 6.

 لل ملأ ىلا نادمغو 20 عومتو 6؟01وط4غ ذهغ ذص 88. 31-1

 ك1

 91( حلا بوشاو ع1. 828. 386 ظاك. "أم

 ام" ضممغملا 10. #7 طو؛ ضمغملا

 الوو] روغلا ؟م]. 8لع, ب.“ ع 12062).

 ام) ناميغ وم. الر 88. 96
 ام) ئنامبغ وذ 1ءط قلطعو طنم» لو 6ةدعد]ه عنو هس قلتو ذص “4ك 125

 1 ,همصم»لعغ زن, هز] 016م6 ل1و ذص 8هعم 102 مز( عواوزلأو

 66هموهاله عزم غوزار وزو ؟ةرعطوودعر"أ دصل مزال علقو هععقستأ :

 نب لابرك نب سينخ نبا ومو ريم ءاوذأ نم ناميغ وذو

 ذعرز نب ىفيص نب سيف نب كيز نب حبصأ نب ىناغ
 رضنلا ىب ديو حابصلا نب ةعربأ مهنم رغصألا ابس نبا

 ميرت نبا
 ؟05 مهنم طاف ميرت طمأ هدفا سسطصع ممعط قوس 10 عدص جو

 آ[طص الكل هسمم[انطرسا ةطورع ةصفامأا ميرث ة8ملقع ةتعط طلو

 ميربب . 78 55 م"ىل*“ ا 37. 250, 8986 518. 113 191. 8, ةقء

 11( مف مما. 1ر“خ 111, يلا
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8/2 

 خلا اننيب دتقأ عمود 4
 ب ©

 نيحعلا , ؟ع1.: طع 7313 عز .للكفم 1

 كيرفلا 7مع1. طع 17, 8

 ريوغلا 81. 182. 7

 ريزف ولي عا. 1ك 111, از 32-1: 91 10

 غرفم نبأ عا. 2ك 71, !"از 350. 171 (ةس0م») 5.
 ديزي 0 0 طه6: ةعبيبر ىب دايز نب ديزي

 ديرد نبا لاذ 721110.

 دوعرف 78م1. آىعش 19, :١37 1. 5175 لالالا كلا

 حالغلا ند ا اكان ل

 خطوفلا عا. ك4 9, .. ةنع هسدفاانطتاخ ثنو 1

- 7 

 فوغم درب 781. ةنعف 251, ا
 شيفلا 7ع]1. 11. .١5

 شتان وذ ع1. هان: 11, 111: 111,.220و 1: انف "111155

 ل, 15 لل: | .1: 8580 595: 5886 99: فلل

 شدئاف ونب عا. 4137+. 86

 بق عا. العفش 11, 15

 بانق عا. 6 امر |. 50. 117 31: لق ل | 50 تتاح

 انم0 هتنعط نابنق رمت ةممةطصأ

 ناطحق ع1. 14 37, ا'ءاز اعف 15 !هءز ةوهعو 24: ال. 1199

 0 1 15 فلاش 12061205

 قتاكعما ه1. 10 115 111 كب ممر : لفدلف ل97 1

 مكق ( سسح طن" نجا 101عم2068 طقصقال :

 نبنمصجع نب "كيو نب "بجرع نو دحمر نص طلو نيكس
 نبا هلق نادم نب فون نب ناويخ نب مشج نب دشاح

 ناد بسن ىف بابثل نبأ ىع هلامكأ ىف الوكام

 0 ا ا ل الل كسا 1

 شيل ةمّدقم ؟جا. طبعك 237, "4

 مه

 ام

7 
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 م) حان وذ رمش 7و1. 121. 1, 175-112: 8دهو 100: كا. 5

 (ةمعط 12062).

 8. مخ

 ا( رذيق سطات 1نعغ ؟01عوم0م5 طئسقمر, 5988 12 06 8ءضاتسعا

 18320ةءطأ 4 ه1 1'هدعغ ععوعفطا ءطعط 15: ناسح لاق

 ال لاقف ناسح اب ىنعد لق مالسلا هيلع ىبنلا هعمس املف

 121 لبق ل1 10

9 

 مهنا نوقتلا معآ. ةرعك 257911,

 41 نوفق عا. 12. عمر ظخيز طع 111, 1و 811. از 1718. 119
10100 

 4 نامدر معآ. ك1". 5.
 1 نينرقلا وذ م1. 4*2 15, ".ا/ز 855ه 57, 0 م41-8101:8 1. 1]8-

 لادم 8]8301-21, 2.6 (8. بعصلا)»

 8. مه

 ا") مد رهظيو طنف ماعب ما. 86و

 ع

 ©) ةنينكلا 78مآ1. 821, 1*ه

 ه) لمرق 14 17111, ا طور هرعاعأ 101 عود 68 :

 ىعب كلم ىتذلا وهو ريم كولم نم كلم ميملل نبا لمرق
 هلوقب سيقلا ورم ىنع اهتابإو ندج ىذ نب كرم

 لمرقل اديبع يحن ال نحن ذإو انبر ريخل ىثرم وعدن نحح ذإو
 ؟ما. هيوط 182. "أ,

 0 ٍصلا ايكو ؟ما1, 121:سصق ا1: 11, 5

 م) رسُف مما 0 ل

 ),٠ هدعاس نب سق ما. 14 137, 11من طال 7113, هحز لهط. 11, هل“از
 1ئسسا 2177,
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 ةبييقلا معا. طخ 11
 بيسفلا 521. 14 1 - 50 117

 مشقلا 9521: .انكشل ك7 م 81

 انزل

15( 

11) 

 0 16 ”عآ. 1“ 111, مكمو ظاع. ابكناو 12. ا": 131.1 86-3

 8. محب

 هفءاشمم) ع1. ةن6ك 511: 1 17 و لهن كك ار

 17. 1322: 771. 1, 11 ظن طنوس م10ع1ق ه1مطق 112. ا“

 رطقلا 71 لعق الاثر ا

 يلا غرفأ لكمهدنوتن 18, 5.

 فاطقلا م1. ةيعك 21, ا1*

 يلا ا كك 7م هس, 4

 8. مم

 نطق معآ. 898م 56: 12. .م

 ارفق 7ع]. 1“ 71, مالح

 افيق وذ همطع هدمكتطعاا وهط اص 1 كل آ1, ١ طوطقصض0ءا1, هوو

 هطود 8. 1“ ةسس. از 7ع1. 21110. خ5, 695: 11. ا"

 ةيلكألا 221 ةنكفأ 10

 ن

 سيلقلا ند ل اللاإل [ينيصحبإا

 دعلعلا 521 الكف :١4 ١ للاخ دكا )15: 720: 11 ا

5300 

 نانق ونب 7عا1. 182. 6”7.: 1" 15, "اه

 نانقلا ع1. ع4 239711, 6
 ليقملا عاب يدخل ك1, ك1: 7111 1

 سبق معا 12. 11: 1:4 7133: لآ

 ليقلا 7ع 12. ام“: ه1. 4447 7.
 يلا ريمكل تتناك 0 مووعم 94 (طزع ركسااتسوأود, ةهم2.), ؟628 1

 ةليق 6 / 107 07

 رسج نب نيقلا عا. 12. "مر 1ك 122, "ل1: 88482 0

 الل
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1 .8 

 سابكلا 21: 016 260عمؤتسع 068 5؟0ه.غهو ةزوطع 18. |.

 سابكلا وذ ع]. 884. 30: ة1. 29.

 6 ب 1 م
 مكاكلا ]آى 511, 20 طقأ 2 :

 ةيناج ةمعكك هتدحاو مرصل ومو بحاكلا ىف ةغل مككلا
 خلا اوبْككو 15082 28, 2.

 اياذك +ع1. ةىع4 11, اا

 2 وبا عا. 10. "ل1: ةىع4 11, ظاءز 14 1, معز ةوهو 56#
 م17. 4

11 .8 

 برك ىبدعم نب وربع 781. 7518. 255 5910. 7, 27: 8. ةماصمصلا.

17 .8 

 دركلا ”ت11 دك ل ال 0 21-5

 ' مزو 6ةووطتعطغو ةمقوغ هذعط ةسفدم» لمد 1هأمغوص عت 1 ةعدعص

 طوزسهطع منغ 0ءمقعاطود ؟؟هنئود ةذص آطعةك عر امك هس دمعط

 هسفاتطسا ! ءطعع ذم “ف 7, 217

5-0 

 موعسكلا 7ج]. آر“ 227, 6980 و. سومكع. ١
 لفكلا وذ 7ع]. 14 7111, 11, 6 ؟ه:ةوطت1ولوصمم ان طوعا 1 هورس عمد

 هد عوجو اود ةأد0:؛ '!هط, 1, |**#

 بلك عا. 10. ا 1ع 11, 188: 1“ 1, عار 7918. 2647: 791, 27
 عالكلا وذ 14 الر *مقر لق, طوصتعطغوأ هيفا اتطاأ نط انطو»ع ذطص ز

 ؟ما, ىلآ"'». 273/5 398: 886. 545 11). ا*.ب

 لاك تنبع 9م! 185. 1, هيلا 1:4 ؟111, اذ“ : ةمهو 9013 13)

 ميم خ17. 163/6 2722106. 711, 9,
 ةولكلا ؟م]. آي“ 2232, 1+

 لماكلا ىعسا ؟م]٠. هان. 1, ؟اا/ز 131. 1, 59, 88, 176 ةمجو ؟6)

 8. برك وبا.

 لال

 الدول

 ام.
 ما

9 5 
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 دكنكلا 7عا. ةرعك 19, ام

 ةدنك 3مسطت» تطمع 1طد 18151515 نسق ىلآ قةعوطتختمت هس, وعود

 ةمصعوطود تلقا 111. 2655

 سيقلا ورمأ ع1. 12. 1880: 2514. ©. 2,

 نالهك عا. 12. "امر 1“ 7113, اءأز ةووو 56 5718. 264 793. 4, ة.

 ماللا <جآ. 12. 8

 مال ودك ركاب دن كر هع را 718-2721720

 نسوا 21 111

 محل ما. آف 111, ا

 جعل ع1. 60ه ةزو 10: 8اك 201: 050: 197, 6: لعق 111

5 ,11 »1 
 ك5 ير هاد نيل ك2 كلر 1 يل

 مخ عا 14 127 ةمو طخ 171, 1

 ظماؤطقا., آلآ. 60: 110. ١١ه

5. 1 

 رذنملا لأ عا. 8وطقتر آن. 149 (آه065).

 ىسلملا 7و1. ع4 537717, ا

 ةشلشللا عا. ةركخ 7111, )1: 1 137, “رعب

 طاطللا 7+ع1. 8وعم 58. 1“ 1, “١1 طه + :

 ءاوذألا نم ريج كولم نم كلم ورع نب طاطلملا بابسالا وذو

 ةخنس ىيرشعو ةكام كلم: قلل

 موطللا 551: 195: 25: 10

 ةوعللا 7ع]1. 11. )51 >0 خغلج زد ذيبلح جات ؟6مطوةوو»5 1.

 ةوعل وذ "عا طن“ ع از 24 دكا او مل
 نامقل م1. 185. 1, "هس. هنو.ز هل. 20, 116, 114: 350. 111

 ذاز 5 لردق 251971 نر 1 12 1: 210110: ا 00

9 

 الزل
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85. 1 

 " سيب ع1. 8دعم ادا

 م عملا عا 1-25, 11.5 110. املك

 ),٠ بهللا عج 11, "61 طه: نيلبخل نيب ءاوهلاو ةجرفلا رسكلاب بهللا.

 ا) بهل ونب جا. 4<1 1, عاوز 813. 1: 12. ادحر ؟هههلتعوم6 هاذ بَيَلَ
101 2 716 

 ا) ىجأ نم ظفوسماهوتو ,عا. 12. ادم

 ام) ةئرم 12. 184 طفن ىرم هسق “4 1, ا طمأن 61 ووصل :

 ىو دزالا كالبب تناك برام ةيرقل مسا ارم نم ةالعف وتو ةأرهو

 مرعلا ليس اهنم مهجرخأ ىلا ؟عا. ةعف 1, اد.

 ا1) برأم م1. هه. الو هاك. هءاز طبع 1, ار 11, 16 ك4 1و ار

 “أو سدس دع نع 101ععج0ع8 طتصقات :

 عيضوم برام نيعلا رسكو ميملا حنفي لعفم ءارلاو ةزمهلا باب

 ميملا باب نم ناوشن اهلعجو ىرجوجل نع برام حلم هنمو

 كانحم تركذ دقو رمت ريغب فلالا ةدايوب لعاف اهنزو ءاولاو

 لمصمص نط هع دممعاط 101عم5068 هت ب

 (؟1]8. سيقلب) جلا ىل ننب دقلو : عبت دعسأ لوف هجوني نيلوقلا ىلإو

.3 ,12063 .41 

 11( صل ةبيط الدلب 1همود 34,

 8, ؟

 ا) ناجيملا ؟ما. آى“ 111, م1

 |من) ٍصلا نهنأك آك<ممومص 55, 59,

 5 جرم مما. آى“ 111, 4
 ا,) كارم مما. ةيع 137, عكر 12. 1م 8ع 771. 39287 791. رد

 ا) درام ما. اع, همز ة“خ 177, 1
 ا رارملا لكآ ما. ةىثك 711, ا“ 4"1 111, همز وس. ملز ا[قاه,

 31" 0 713. 384: 191. 4, هوز 112. |*

 لال هطارملا "د ا
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8. 1 

 1( ومهأره عل. لاق 11 ع5 كككفلا 111 615 كلش زن

 خلا تسبنتك آيه 1120 '164 2828682 داحاب نملعت

 يلا اهلا ل 101811, 2,

 ورمل وذ 76 110 رار

 خبر ام 921 25010., 61 227: 110.

 عكا

 زخكام ع1. 1ك 11, !ملز ةركخ 137 زل: 12. انوحب 9918. 289: 9910.510, 6
 يلا مكيناب نمف 2 6527 50

 0 نيل 6 اان زل : ظلك. هم.و ل20: 110, نذآو كلاط لع

 (ةريعط [1س06ع, 652).

 رقم 7معا. ا 1
 اقم وذ ع1. 692. ابو ل56. 197, ه* : م11. 281, 3350: 6:

5 ,23173 
 لكوم 7عآ. 81. هألكو 50.11, اممز 89عم 9.

 يلا ىحلا ىلعو 7عآ. 89عم 995 8. اش

 حلم ةبيتك عا. ةكهلا 111,
 ةريم ؟عا. 12. ال 1“ 111, هداز ةدهو 32: 5718. 280 591. آ, 1,

 و

 عا الث

 ميملأ ؟م1. 112. 2“: ىلع. اذنك موسعتس 101عمتب0لم5 طوصتعتاعتا

 نم اضوع أريتك ءامسإاألا رخاوا 5 ميملأ هده كيرن 3 نأ

 مرمز ةأرما مسا ٍرهز ىو منذام نذام ىف لوقتف نيونتلا
 وو. معو 1ك 7111, ناهمب 13 باز 1,4 271,

 خلا ىثارو ىمريب 521 لناق كالا ]1

 ةتسبنلا 721. لف 1, 5م1: لنكخ 11, )5 ا. 06, 3309 701:19

 طيبنلا 7ع]1. 81غ. هربا“ 8. بانق
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 9و ا 41 «فوزاونب
 "6 وه ىزيأس ؛ ةيديزلا

 ها ( ميلس

 ه" « ددقرمس -

 نع لب



 ,بتكلاو قرفلاو لئابفلاو ممالإو نكامالا تسرهف
 ؟ا/ را عرمذل

 1 ا , خارتلا

 1 ( جرت

 يت عر كلتا
4 

 ريد ع ءانلطلا
 0 ديحل 0 ةديصتلا ريسفت

 2 عدمحا نب نتدصا

 هل 1 مي

 100 0 يوتا

 1 ل 1 م و 1 ع ةماهت

 را نال

 ١1 وللا

 | «بلاعنلا

 15:2 ( لعن ونب

 ١و ءاعدج نب ةبلعت
 8 ( لهذ نب ةبلعت

 ١5 «نامور نب ةبلعت
 | .ء[6 7 (ةللل

 ريما

 ا "يو

 اال 5 :نونرولا

|" 

 0 جلا لبج

 ١ حلا لبج |
 ا

 سرع
 [؟. «مرجا

 رسح

 ( بنج |

| 

 ١ا/

 1 ؛ طدح عب

 ا

 ا ا ل ل

60 

 ) ندج

 2( سادج

 ١1

 اك 1

 11 0 ؛ ماذج

 1 « نادرج

5 

1 

 ا/ا

 ( فعج كال كيل ارك تارك

 ان نامل

 ( ةنفح 1

 م «ةدانج ِ

 لك

 ١١4 (ججذم نب بنج |

 از عدلا

 / « ةندنكلا

 لا ا 1 1 فرحا



 كلو نرالإوا نتايقإو معالاو نكامالا تسرهخا - 1

 "1 عناقرب ١0 ع كولمالا

 ع ؟2. * «رابنالا

 1 ضيربلا ١٠١١ 2ه١ «ه «,راصنالا

 97 ءّرم نطب | 06 ءراما

 ١٠١.5 «نينانطب ١12 ل ذرا زكا

 7 ؛ ثاعبلا | ١١ ء2دودخالا لها

 4 ,كب لعب | /9 7 نزلا لها

 “7 «ثاغبلا ١١| «مونهالا

 000610 2 2 وا اكمل 0 « ةراوا

 110 ه 4 «دوا
 07 لب ١14 ؛ عازوا

 ٠؟ لأب | ١161.4 45 ل 0 ءسوالا
 0 مالنا

 112 قوبلا نال

 ؛راخ ءالآ لك ,(مارحلا) تيبلا

 ةيعكلا رظنا 0 5
 2 *« سوب تميب 0

 اخ دف «,١ قرأ
 «ةلهأب ٠١ 6"

 4 25ه «ةليجي

 تري 0 رت

 ١ :فدشقلا 0 ( شارب

 ١؟ « كوبن ١١1 ؛"8 ؛ا/ ؛, 5 «(شفارب



 ,بتكلاو قرفلإو لئابقلإو ممالاو نكامالا تسرهف

١ 

 ةننج رظنا ةننج لآ
 ه8 نيايقا لآ
 ١ كنا
 هم نذل

 عانس

 ال ]وطء
115 

 لا
 لال 11 «2تفاثا

 ١١ ايلا

 از « فنجالا ونب

 ؟ «(فاقحالا

 [14 «روحأ

 ١١١ الا :.. كبعرا

 ؟ «مرأ

|.6 0 

 اورو نإ ما 1 :ذزالا

 100 ل ا

 1 1 ا رمش ل ا

 151 ١16

 7ك عمال 29” «2ةءونش دزأ |

 ريو لا

 هياء ف( ليازسا "لا

 25: ىسالا

 4 ل1 ردك

 ؟ 0 ةءاشابم

 اريل :قكعيم عمد 15 ارعاشالا

 نورعشالا
 1 رماخألا

 6 ءابشالا

 رعاشالا رلقنا 5 4 نورعشالا

 605 ؛ مياصالا

 ه4 «ابصا

 42 را ءرغضألا ود

 نب رانملا ىذ ةهربا نب ةيقيرفا |
 هال ”ءاشئارلا ثراخا

 6 1!ىناسمهللا «ليلكألا |



 هذ للا , 3 ا ا ا مو م : 5 هو 4

 0 تاناويحناو مّلشلاو لاجّرلا 1 تكدس رغيف 1

 1 ,نادملا دبع نب دي د رب

 ماا 01 ت1

517 

 عالكلا وذ رظنا ءرفعي نب ديزي :
 5: عروعت

 ؛ موتك 1
 اا 4 ءااإل كيد اال ؛ ةماهلا

15 

 59 عنب وذ فوني

 اله ؛الا؟ عة. « ع بوقعي نبا بفسوي :

 ١
١ 
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7 
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 44. .. «رانصالاو ا تاناوتمإو ءانتلاو لاجكلا اءابسإ حسريف

 ل ع ةعاقفلا نب ورع نب ةعدإو

 14 1: فدي الا ةايبلا) ادا ارماع نب موطلملا ورع نب ةعدإو

 4؟ «2ىرضحلا رج نب لئاو

 |[ ]15 كلما نة نب ركأش نب كلا

 زاثو ١١١

 ار :ةداتق نب درولا

 ١١٠١ ,نادمم ايفو

 211 ديوي قي ا

 15 ( ةعبلو

 6١١ه ( هبنم نب بهو

 راي رشا

 ١1 نإ ؛ معني رسأي

 ١ ؛ دوه نب ناطق نب نماي

 ا

 11/ . ءدارم وهو + خدم نال
 را ع للا نبا مدع نا داى كلام نب ناهد نب بصحخي

 ١11 :رغضالا ريح نب ديلا

 ١.5 «2نيعرلا ىذ نباديف

 | لير ىذ ميري نب ديجي

 "19 «( شعري

 [؟ «كلام نب دلج نب ةلع نب بعك نب برح نب ديزي
 ١٠١١١ 2((قّرستلا) نلاخ_ نيالا

 م1 «2عغرنم نب ةعبير نب ديزي



 « مانصالاو. تانإويحنإو ءاسنلإو لاجّرلا ءامسا تسرهف 4

 هشرع كتبم رظنا 21١3 1١4« ءهشرع كتاه
 ا١.ىل ١ «:هشرغ كتاه نبا

 «نوراه ١١١

 ١.1 ءٌرحلا نب سرجملا

 ١.5 هال ع4 «ىداهدملا

 :١ + :قانويلا نساوفا ليسرف

 111 14 ةْرْيَرَه قبأ

 ١14 259 ؛ىلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 ظ ١1٠١ , لاه

 نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسوا نب ديز نب كلام نب نادم

 1. ؛نالهك نب دبز

 44 49 «ىلناديملا

 9 ,ربكآلا ريمح نب عسيبملا

 14 ,رايسلا نينرنلا وذ وهو «نالهك نب ديز نب بيرع نب ورمج نب عسيمشأ

 000 «دزالا نب ءنهلا

 4؟ دبه نبأ

 ظ ١١| ؛مونه

 ١١١ ؛5؟ ؛ىبنلا حون نب ماس نب دفخترا نب رباع نب دوه
 27 ؛ناهمتلا نب مثيهلا وبا

 ا ؛ ىناطلا دع نب مثيها

 5 ؛ نامجيفلا

 ر

 ١١4 « دشاح نب مشج نب كلام نب عفاد نب مشان نب رماع نب ورمع نب ةعدإو



 00 تانضالاو تناناووفاو ءالاو لالا عايش تس

 0 نالهك نب ديز نب برع نب: ورع نب, ديز نب .دذأ نبا تبل

 ها عربكألا

 1-1 ؛ةبلعت نب هللا بت وهو «راجتلا

 10 ( ىثراحلا ىثاجنلا

 .٠١١ ؛طسوالا بس نب نادير نب نارجت
 ٠.5 «2كلام نب دلج نب ةلع نب ورع نب عفا

 /4 «ناندع نب دعم نب رازن
 ١١6 م ايألو ءاسلا 54 هينا اللا ا

 ١١١ 6تناهد نب رض

 ١ ؛ةثاش ني

 مه : ةريضنلا

 4 رق ك6 نم تيل 9011 يراصن الا رطل نإ

 ؟.. 15 ندملا نت

 )١م  ةعاضت ب فاح نإ لسا نبا ديز نب دهن

 5؟ :ةعاضق, نب فاح. نب لسا نب دوس نب كيلي نب كير نا |

 ٠١١ ءالو «راوصلا نب بضحي نب عنب ىذ نب نانهن

 ٠١7 «ساون وبا

 ا ا

 :١6 ١ لباع يذ نب نا

 جون ١١|

 ه> ,رخغ يذ نب ادئاره ىذا ناشح نا

 ١8 «2كراحما نب ليحرشا

 حنب ىذ نب ناهلع نب نميا نب عرم ىذ دشاح نب لا بصهوم نب افون

 4 «رغصالا عتب وذ وهو «راّوصلا نب بضحي نب ربكالا

 ه «ربكألا عنب وذ وهو «راؤصلا نب بضحب نب فون



 رب الا وا
 , ايل يف

 ا( امل ءانتلاو لاجمل -ايسأ اسرق 17

 //+ «ءدوسالا نب دادقملا

 ٠١١ ءدجنلا مّطقم

 +3 ,نييا ىذ نب ورع نب طاطلملا

 40 «ىدزالا رمأع نب ورمع وهو ؛موطلملا

 ه6 سلا كل 0 عصا هي

 ٠.5 «نيبا ىذ ورمع نب قالع نب ديز نب ورمع نب باتنملا

 46 .رذنملا

 قرع كتاه ظنا 119 يرخ فلبم

 7؟ «ر4 ؛روصنملا نب ئدبملا

 ! ا ةعاضق نب. تالا ني ورع ني ناديح نب ةريم

 د 3 :ةردطر ىلا يدلل

 1 ةلليسادلا
 |! 2(؟17 (عىنوم
 5 («ىرعشالا ىسوم وبا

 621 :(ليئاكيم) لب اكيم

 ن

 ٠.5234 م6 ءاله كل ءهمإ عه. كال ل9 ,#" ةغبانلا

 7١ «:ةلعج ىنب ةغبأن

 ٠١١ :ةنك نم لجر «لئان
 11 4 سوق حب لان
 316 «كبتع نب لاون بنل ؛فانكالا عزان

 اا «(طعان

 4 «عنسا نب ناينس نب طعان

- 5 



 ن0 © وليضالاوب تان ]ينال ءاينلإو لاخلا هكا مو

 5586 ا( رضم نب ىلا نب 01

 1 ؛ ذم

 ددا نب دم رظنا عددا نب جاذم

 ١١7 ؛ عفيأ كثرم

 |١ا «عفيأ دثرم وهو ءرحح ىذ نب دثرم
 م1 يعرلا ردا فقع اه يعترش حرب وح -

 ؟/ ءةارم

 5 ضار

 4/ :؛نالوخ نب عمزالا نب ناّرم

 4 , محلا نب نإورم
 51| ( ءىرم

 71 «ىنالوخلا سم وبا

 ه١ :مجذم نب دلج نب ةلع نب ورمع نب ةياسم

 ٠.؟ «ىدو ءادلا حيسملا

 ا٠.؟ «2ميرم نب حيسملا

 4 («باذكلا لي

 <ر, ,2فانم دبع نبال

 ١؟ «ىمداولا قوز نب ناعم
 417 «:(نايفس ىلا نب) ةيواعم

3 

 ال6 «عدعم

 ؟. ؛رعاشلا قدنرج مسا « لقعم

 : الا سرق مدل ؛ ىلعملا

 /1 ؛ماثملا نب سيق وهو « ضيغملا
 م1 ٠ غّرفم نبا



 ؛ مانصالاو . تاناويحنإو ءاسّنلاو لاجّرلا ءامسا تسرهف 015

 5١ :عداولا ىنالادلا يرح نب كلام
 ٠١١ «ىناديطلا يرح نب كلام

 مسا ؛«ليبحرش نب ببسلا نب عسيد نب ورع نب رفعي نب للح نب كلام

 امرا عةيمع ىذن

 1 ربكألا ريخ نب كلان

 نب ثراحلا نب لييحرش نب ببسلا نب عسيد نب ورع نب فدصلا كلام
 05 ؛رغصالا ريح نب ددس نب ديز نب كلام

 000 ذلك وي ديو نب ددأ ني هرم ني كراحلا نب يدع نن كلام
 54 حش

 1 « ةريون نب كلام

 ١ ( ةريون نب مهتم

 + :ىولبلا طرق نب منملا
 2 ( دهاج

 .ش دنع. نباورمع رظنا ال4 ؛!":قرخ

 ٍةوعل وذ رظنا «ليكب نب ةوعل وذ لحم
 ءالر6 ل ت1 ه1 5؟ لال ء15 ءلؤ-1. 4 ,؟ ع ىبلأ ديحم

 00 114 1111.1. نأ لكلا رو لحام

 ىابتلا و دمحا

 33 دما .ن ةسحلا نديم

 ؟؟: ,ىلكلا بئاسلا نب ديحم

 ٠.؟ «,ىدهملا هبا دبع نب دمحم
 الإ 2,1١1 16: ؛ دّربلا ديزي نب دمحم

 1 ؛ةهربا ليف مسأ : دومح

 ؟؟ «ىنندلا ديبع ىلا نب رادخا

 ©5251 «نالهك نب دبز نب ببرع نب ورمع نب دبز نب ددا نب دم



 20." يليصالاو كتانارواو اينو لاش ءانمأ  ل

15 72 | 

 هع نمدكا

23200000 
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 اه دكتع ةلدودت اكل هلا دالكلا ةعسراسلا

 0 ( رخل

 3 « ركحلا ناقل

 ++ 1 ىريخملا نافل

 7 داع نب ناقل

 هال للا

 5 (عبت دعسأ كتي ىلا

 كب :فللاك ب هما ذيع نب بصك ني تنراخلا نباص ا ا

 41 درالا ني رك

 ؟ه «2ةعاضق نب فاحلا نب نارع نب نإاولح تنب ىليل

 45 25/ «ةيرام

 ؟/ «ةلبج نب ثراحا وهو «ةيرام نبا

 4/  «ةنفج نب ورمع نب ةبلعل نب مقرالا تنب ةيرام

 4/ «؛ىدنكلا ةيواعم نب ثراحلا نب بهو نب ملاظ تدب ةرام

 4 هرالا ني رصن ني كلام ني هن[ اذبع نب بص ركنا ا

 ن0 حاذم وهو « كلام

  1كلام ١7

 ا (ججذم وهو عددا نب كلام



 ارامل تانيا هكانلإو لاهتلا كيسا ترهق

 |." «2شيرقف

 0 1 21 هةر 006215 1ر1 * ىدايآلا' ةدعاط ب نق

 11 ا ا

 از ةرفرح ىذ نب بيغقلا

 اخ الا 7: لاا رع نب ريصت

 70/١ راكالا ريح ني" كلام .نب دير ني ةّرم:نب ورغ نب كلاع' ني. ةعاضق

 1/1 (ربكآلا ريمح نب عسيبطلا نب نيا نب ريهز نب بيرع نب نطق

 8: مهازباا نإ لووسا ني ردت
 40 .«رحزا ني سبق

 44 «رغصاالا ريمح نب ىنيص نب سيق

 4 ( ىنعجم ا ملا نب سف

 41 افا نما لختل |مسآ لق

 /5 ؛«ةرذع نب لهاك ةنبا ةليق

 46 «ىعاضنلا رسج نب نيقلا

 1 ظظظ]0008 سك

 عبت دعسا رظنا :4 . ؛ىريبحلا برك وبا

 عبت دعا رظنا :64٠ :ىفايلا برك وبا

 145 «يساع نب ورع نيا درك

 !١١؟ 4 «:ىناسكلا

 ؟؟ (يسكلا

 111 نابسالا مك

 رابحالا بعك رظنا ؛ 74 ؛عنام نب بعك
 4؟ .ىلكلا نبا



2 

0 0 

 .مانصالاو 7-50 7 ا ١

 0 ىلا

71 0 ١ 

7 6 73 

 7 ؛ ىدز الإ رماع نب 0 نب ةبلعل بقل ؛ ءآقنعلا .

 8 ا 1 هكر ناد 5 : 5 8 * يارا 1 1 ١

 ها ل ا د م

 ال5 ءكذ؟ 1.424. كا .«ىدارلا كليسم نا

 0 و رفع وو نبي هللا ميت نت ل 1 خي ري كسالا ضن اهللأ ريق

 َّق

 ٠ :ديع وبا مقاس نب ماقلا 6
 ؟1ا

 ا ا «نيلا وبا :ىبلا دوه نب ناطحت 1 ٠

 م1 , نطق نباورج نب ليش |

 4 ؛نامدر نب نرق ٠ ظ

 اك



 اتصالا كان اوت ءلتقلإو لاجعلا هابسأ تسرق 2:

 ؟ا/ «ىنتهدلا رامع

 24 ءرسأي نب رامع

 54 نال, نبا كترخ نب ةراغ

 1 اللا تاكا دفلك« هعي ة9/6.- 6 نافل نيارع
 + تدلع هو هها دبع قيارع

 ١١١ «2نيصح نب نارع

 ْ 1 ءماذج وهو ءورع

 هاه نبك نم ليقو ناسغ نما كلها وهوا ءوزرع

 21 2 الب ورع لا

 "ا تومرضح نب ثراحا نب ةنيذا نب ورع

 ( ٠١ ؛رغصالا ريمح نب ددس نب ديز ىب كلام نب ثراحلا نب ورع

 حاورص وذ رظنا

 ه. «2ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب نإولح نب ورع

 460 «ىدزالا رمأع نب ورع
 "1! ينل قلص ني" نك

 15 : هالعلا نب ورع وبا

 ١4 «:حيسملا نب ورمع
 1/1/5651 ادني 6 روث وبا .ئذييزلا بركاىدغم نب ورع

 15551 را

 ؟  ؛طعان نب ورع

 قّرحم رظنا ؛14 60 «2دبده نب ورع

 اا/ :؛ماس نب ذوال نب قالع

 77 ,سمش دبع نب راوصلا نب عديمسلا نب ىنلمع

 181 :قيلع



 |؟+  «مانصالاو تاناويحلاو ءاسّنلاو لاجرلا ءامسا تسرهف

 ؟- :ناذج 8

 7. ,ىاذجلا عابنز نب حور بقل ؛رارع
 الإ بوكت

 :نونلإ دوق يوب ناطع نب برعي نبا بحن# نب نيكاالا أيس نب ججنرعلا

1 

 ١ «رغصالا أبس نب تومرضح نب ةّرم نب نايرعلا

 7... «ريعز نسال
 الآ[ «2نشع وبأ

 اا «2سرف مسا ءاصعلا

 7؟ «ةنك نب شربالا نب كسكس نب شادخ نب بعك نب ةرطعر
 <, 6-5 نب هللا دبع نب ناثدع نب كع

 <, ( ناندغ نب كلا

 7م «(فالع

 ؟/ءآر6 «ةيفلع

 ا 1117/1 تيدا ندج وا

 قح ان قنا يجف فكرتك ؟15- ندخا ىذا لا

1111 

 <؟ «نافيق ىذ نب ةبفلع

 ١ «2ىدنتعلا ورع نب ةمقلع

 76 «راّوصلا نب بضحي نب عنب ىذ نب ناهلع

 اله ءالأ حج ذم نب دلج نب ةلع

 ا/ا/ «بحرا نب نايلع نب ىولع

 مك اس1 انه ىكلاورع 11 مع نشك نيل ايل ظ

 7 «ربكالا ماعدلا نب بحرا نب نايلع



00 
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 2311 تاناربمإب كةسلار لاخلا كايا تسرهت 2 1

 31 ل سايعلا نب هها دبع

 ىرعشالا ىسوم وبأ رظنأ «سيق نب هللا دبع
 ا"/ «رساي نب هللا دبع

 4 ودا ديلا ديع

 ه2 211 «ىباهشلا حلطلا ىلا نب قلاخلا دبع

 ١12 قاروالا نحرلا دبع

 "1 ؛ ىنالوخلا ملسم وبا م ؟كم نب نمحرلا دبع

 ها/ ل ابن وهو « سه دبع

 1 ؛«لالك دبع

 71 ( مثأه نب تالا

 .٠.١ «ىريجا ىدبعلا

 14 «نالوخ نب سبع
 [9 ءروجم نب مإوأ نب ديبع

 | ١؟ «ىرجلا ةيرش نب ديبع

 3١ «مالس نب مسانلا ديبع وبا
 <. 21! «شييع وبأ

 «(ةبتع "١

 54 ءآمسلا ءآمارماع نب ورع نب دزالا نب كينعلا

 ٠١١ «44 «نانع نب نايع

 ١٠.١ ىدبهلا نافع وبا

 :جاجملا +5 11١
 ( هريشعلا دعس نب ءزج نب لدعلا

 "1 «:مثاح نب ىدع

 /ا/ « ىلماعلا عاقرلا نب ىدع

 ١17 «ديز نب ىدع



 | 7 ( مانصالاو . تأن اويح ١> ايطنلاو :لاجولا كام

: 

 ثراحلا نب لئاو نب ىدع نب 90 ىدنك نب 4 نب قارس نب ماطظ

 +7 + :كيتعلا ن

9 

 1 ؛ مرأ نب” ضصوخ 9 داع

 7١ « قراع

 9 ع صاع

 <[ « عقصالا نب مصاع
 0 بلطللا دبع مسأ رماع

 5 «شارب وذ رماع

 ه5 «ىبعشلا ليحارش نب رمأع
 0 ,ليفطلا نب لقاك

 ؟. «رغصالا لاوح وذ ةجسوع نب رماع
 2١< ”,2ىرماعلا كلاخ ا

 4/7 «ىرماعلا

 74 «ناهاع

١ ١١١ 6 

 هم
 + ريك 15 نبا ا

 ,ىلسلا:سادرم ىلا

 9 500 0 نب دبعلا

 +زخ, «راعذالا ىذ ذيل

 < ]5 قرا سانلا يلا
 ال" «ةوادالا وذ ديز نب هللا َكْبَظ

17 



 ااا تاناسإل كنار لايت[ "انا تييبع

1 
 وهو ء«دوا نب هبنم نب فوع نب ثراحلا نب كلا. نب ورمع نب ةءالص

 + «ىدوالا هوفالا

 0 ا ا
 1 «سهش دبع نب راوصلا

 <72 ., مولا
 1١ . «ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ورمع نب رعيصلا
 "”] «14 هءرغصالا ريمح نب ىنيص

 54 «حون نب ثفاي نب نيصلا

 ِض

 0 ؛خيلس نب دعس نب فوع نب ةطامح نب كولملا مص

 0 ؛دزالا نم كلم ؛ كاصفلا

 16 حازم نب كافلا

 510 ( مص مسأ : نضيض

 آ1 «ةلهيج نب نضيضلا
 560 «ةيواعم نب نضيضلا

 ُّط

 ١| «ةفرط

 11 ؛حون نب ماس نب ذوال نب مط

 51 :ناحيطلا وبا

 ؛ابس نب نالهك نب دبز نب بيرع نب ورمع نب دبز نب دداأ نب ؛ىط

 او و

 7 خا ير وبت اق
1 8 



 124 ٠ ٠ ادلصضالا ١ كان[. كلفنا 'لايخولا كيم كيب

 هذ ءاكيلل 1

 51 «ّئنلا روضح نب مدقملا نب مدهه ىذ نب مدهه نب بيعش
 رب 1١١

 .١2535 نك اما 0

 ؛«١١ «نشئارلا ثراحلا نب راخلا ىذ ةهربا نب سيقيرفا نب شعري ريش

 76١ه زا ا

 هال ؛منص مسا ع سهلا

 ؟ «ىرغصلا سمث

 هال زيبا :تاعحايشا ١ك سمت

 5/ :؛ ةعاضق نب فاحلا نب ورع نب نالوخ نب عمزالا نب لقاعلا نب باهش

 نب ةيواعم نب ربكالا ثرراحملا نب بتفو نب ةعبير نب. لقاعلا نب بناما

 هر (ةدكلا

 سجأ ديعا نربي ليكتمل تير ليبحرش نب فانيم نب نونيب نب نارهش

 هر/ب «رغصالا

 ه/ «معثخ نب سرفع نب نآرهش
 | || ه] « نابيش

 + ىابتلا

5 

 4؟ 2117 «ّئعلا حون نب ماس نب مرا نب رثاغ نب ديبع نب اص

 ْلَء ريغ هلعاو 8 ؛ حاصلا
 55 1 ( برح نب ديزي نب ديزي وهو ؛ءادص

 ريك 21 ناسلا يرش



 املا تاتا قلل لاجملا كان كسربف 214

 6“: 0-7 ند نع فلا

 و «ثّكسلا نبأ

 شئاف وذ رظنا «4؟ «؟4 «شئاق وذ ةمالس

 6؟/ «ةورملا وذ «ةءالص نب ةملس

 هأ «ةريشعلا دعس نب مكح نب مهلس

 5. :«نإولح نب ورمع وهو « حيلس
 لا م ا ؛دواد نب ناملس

 قلع نب رثوه نب ةليمع نب ىال نب نذام نب تيرع نب رثوه نب عديملا

 20 ؛راوصلا نب عديمسلا نب

 الرا ع ةيس

 ديز نب كلام نب ىدع نب فوع نب دعس نب ثوغلا نب ملسا نب ناببس
 0. (رغصالا ريح نب ددس نب

 3 ( هد وبدس

 نام ا١عغب تع.( ىلا ءيىلا كك (هأك كو 2ل9؟ «نزي ىذ نب فيس

 ا ا

3 

 نس

 5 « لبكب نب ناممد نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةعبير نب ركاش

 0؟ :رغصالا أبس نب تومرضح نب ثراحلا نب ابش
 نإ ؛هللأ دبع نب مايش

 ه؟ «:قدتدش

 54 هرج ىذ نب ليب>رش نب حرش

 54 :لبس نب بعرش

 14 : ىفافلا فرراحما نب عرش



 [8+ .٠ 1! ءراتصالاو تاب ريجتلاو القلاب لايقل املا تارت

 1. ىالكلا تراخلا ب 7

 2” «(ىلش يبا نب) ريهز

 + :فانكالا وذ روأل

 هز نتصل

 هال 241 ءدوه نب ناطحت نب برعي نب كي نيالا

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش نب ببسلا
 2/ «رغصالا

 ةد/ ءعيبلا نب عيبلا
 دعسا نب ناسح نب ةعرز نب ساون ىذ نب ثراحلا نب ةعرز نب طخ

 ريا لفاكلا

 424 ء«رغصالا ريمح نب ددس

 3+ مءاسلا .ءام7زماع :نتا ءايقيرق رع وب ةناراح قب ادع كيال

 ه4.( ة:ريتغلا لش

 54 :ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب ميذه دعس

 ++ :ضصاقو ىلا ىلا

 52 :ىذهي

 0 ؛ مأل نب ةثراح نب سوا وهو «ىدعس نبا

 <؟ :١ ,صاغلا نب دي

 اي (« سيق نب كيعس

 5 :ةيبيسملا وز لديع.س

 8 .؛ربكألا :ءاعدلا نب بحرا نب' نآيقنل

 85 1 نرشالا نب كش



 «مانصالإو تانإويحنإو ءآستلإو لاجّرلا ءآايسا تسرهق 015

 ا 111 نع وف
 ١١7 ع 17 ؛ ىئذلا

 ه4 «عارلا

 49 «ربكآلا عبت بنل « دئارلا

 شئارلا كرراما رطفا ؛ئازلا

 اله :2ةعاضق نب فاحلا نب ورع نب نإولح نب نابر

 /1 ؛<17 «,ىرازغلا عيبض نب (عيبر) عييرلا

 11 ؛ ءىرم نب جييرلا
 :٠١< :نالوخ نب دعس نب ةعيرلا

 41 «نالوخ نب عمزالا نب ناّرم نب ءاعرلا

 /. ؛40 «ىلذجتا عابنز نب حور
 55249 21ال ءةّرم نب حاير

 +1 غةيمصلا ثمنب ةناحير

 ز

 ؛غه 14 ؛عديمسلا نب ةنيذا نب ناسح نب برظ نب ورع تنب ءآبّرلا
 116 ا وا

 1 «( عنخ نبا هبنع وهو « دبي

 45 ؛برح نب شحافلا نب رايختا نب ديب
 ؟7 «:ىدسالا رييزلا نبا

 ؟ه «ماّوع نب رييرلا

 ٠١5 :حانم وذ ؛لئإو نب سمث دبع نب ةعرز
 ةماهلا رظنا ؛46 : ءاقرزلا



 م17 مليصالو تلتلولطلاو | ءادتلإو لاعتلا !ذاول كفرت

 51 «علوصلا وذ

 154 111 ندع

 الا . ءرحن ىذا نب فارم ىذ نب نارك
 ال4 «ةبنع وذ

 25 هز. ١ ”دنرع نب نيضحملا بتل ةضقلا

 21 نايك رت
 /؟ :2. 25+ «2شئاف وذ

 1 ؛«سرأق وذ

 الكب طعيبالكر "منال مج ةئالع الا 1 ١ أب نينرتلل

 نرقالا عبت زظنا ء1116 2007

 //. :نانيق وذ

 2 سال

 ؟؟ لهل

 ها عالكلا وذ

 لحم رظنا ؛46 ؛ةوعل وذ
 *.. :كلنازف

 37/0 ( برك ىدعم نب بحرم وذ

 45 : اضل ةلس هيلا

 0 لا ا

 ٠.١1 «حخانم وذ

 ١0 اا

 هز ::رخئلا وذ

 124 ا ا را <

 11 ا ا ا نر

 0ع (فوني وذ



 « مانصالاو تانإويحمإو ءاسّنلإو لاجّرلا ءآمسا تسرهف 01.

 1 عربكالا نايلعت وذ

 2111: قندج وح

 ا/ «ءرغصالا ندج وذ

 ا ءربكالا ندج وذ

 . ؛ حانجنا وذ

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش نب رفزح ىذ

 يجيك 11/1: نمضصألا

 ؟. ,«رغصالا لاوح وذ

 ؟. هراقم ىذ نب ميري نب لاوح وذ
 اال : يب , 24-55 177 « تراخلا_نب لييحرش نب ليلخ ئذ

 : 8: ؛رفغتخ وذ

 <. +1  +:دئارم ىذ نب ناينذ وذ

 <. 51 1:01 تراك

 2١+ «:رغصالا نيعر وذ

 4١ «ربكالا نيعر وذ

 41 بس نب نيعر وذ
 ديحي رظنا :4؟ :نيرلا وذ

 ١١١ «ةمرلا وذ

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحنا نب ليبحرش نب رحب" وذ

 +4 :؟94 ؛ال ؛رغصالا

 هو ؛,؟؟ ؛لهس نب ناسح وهو ؛نييعشلا وذ

 57 ؛ناسح نب فون وهو ؛رفش وذ
 ه4 «رئانش وذ

 064 «(ندج ىذ نب بذوشلا وذ

 ١ 0 11 ؛حاورص وذ



 ا .٠ .«راطسالاو حائر اال لابألا نسا لاراب
 ا ل اا ااا لا 6 6 1-16 ديار, نبأ

 رت ؛ ماعد

 ١١١ «ىازخملا ىلع نب لبعد

 ذ

 نب كلام نب ىدع نب دعس نب كلام نب ناهد نب بصخي نب رامذ

 ؟4 «رغصالا ريمح نب ددس نب ديز

 ١١ :سمث دبع نب راّوصلا نب مدقي ىذ نب نيبا وذ
 ديز 5 هللا دبع رظنا 2ةوادالا وذ

 37 اا نفقا 3

 00 :قرفارو

 05 ؛حبصأ وذ

 ةنيذا رظنا ؛حإونالا وذ
 4 25ه رغصالا عنب وذ

 0-0 عنب وذ

 اا/ :فوبني عتب وذ

 1 «شارب وذ

 م. ء7 «ليرب وذ

 .١١ «رح* ىذ نب سوب وذ

 ىذ ةيقلع نب ثوغي نب ساسا نب ليبحرش نب نافيق ىذ نب حبب وذ

 ١١ «(ندج

 ا؟ ١ «نيرلا عئذ مري نبا مخرت ىذ

 أ 21 1 ؛ليبخرش نب نما نب اييرع نب اكل

 15 ني اإل نايت
 | «رغصالا نابلعت وذ



 ) ءالصالاو تاءارسإو ءاستلإو لاخلا هانا ترعف 4

 هر ؛ هال (ريمح

 6 بز اللبس نب تصالح

 ١١١ غ4 «,(ربكالا) ايس نب ريح

 1 ؛عيبسلا نب ثوح

 47 +«ورمع نب. نايح

 ؟. «ناديح نب ةربم وبا ؛ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح
 ا عر ىذا ني نسما

3 

 ْ 0 ؛ىرسفلا هللا دبع نب دلاخ

 نالهك نب ديز نب تبن نب ثوغلا نب ورمع نب ةشارا نب راما نب مشخ

 ؟(١ ءنبكألا ايس نب
 22 .:ةطغلا ةحعدج

 0 ؛ جرزخا

 211472 254 . , ىوغلا دمحا نب ليلا

 ؟4 ٠ سييخلا
 ؟ه «(نإولح تنب ىليل بنل «:فدنخ

 ؟0 رايس نب ثراحما بقل ءرفنخ

 الك ,"ه .٠, «2ةعاضق نب فاحنا نب ورع نب نالوخ

 ورع نب دبز نب ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب كلام نب ورمع نب نالوخ

 /7 .«نالهك نب. ديز نب بيرع نب

 4 ؛ّىدلا دواد

 4١ ؛:ىمدجتا ةبصلا نب ديرد



 نق ؛ مانصالاو تاناوحن إو ءاضلاو لابولا ليما ديل

 +١2 نيا رى دل ب ناضللا كو د

 )ال ل1 (ركزَح

 ءار <

 الا تت حلك ا علال 4 "ءعبت دعسا ني ناك
 نب .ئدع ,نب .ةانم كيزز نب ورمع نب مارح .نب رذنلا نب تباث نب ناسح

 را ا ا يم ( اجلا روب , كلام نب ور

 للا ا

 يصل دولا يع نا
 2. رح ىذ نب ادكيم وذ لا

 نيبمتلا رةرطنا همدتلهس ند

 ١1 «راجنلا نب ىدع نب كلام نب ساحسحلا

 71 سلا

 71 «(2(بلاط ىلا نب ىلع نب) نسح
 سارت ىبا رظنا#: ءقاه

 71 «(بلاط ىبا نب ىلع نب) نيسح
 رايد دره نب نيصخملا

 ( لتان نب ريم نب نيصح

 آ/ «رغصالا ان نب تومرضح

 آى رضضصالا سيما اوي ,.ددس :نباضبز قبب كلاه نت مكدع نع ا

 ؟ا «2جحذم نب ةريشعلا دعس نب كح

 نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش نب نالكنع ىذ نب محامح
 /١ هءرغصاالا ريمح نب ددس

 كلام ا رظنا 01 نب رصل نب راج

 الا ءناريخ ا



 ”*” وا

 ءماتصالاو تانإويحنإو ءاستلاو لاجّرلا ءآمسا تسرهف 017

 16 ؛ ةلبيج

 ع

 مه ؛,11:44 ,5؟؟ ,[2 «يىاطلا سا دبع نب متاح

 1 2ا/. «رمش ىبا ربكالا ثراحلا نب جرعالا ثراحلا
 47 «ىناسغلا ثراحلا نب (مهبالا) مهالا نب ثراحا

 4/2 « ةلبج نب ثراحما

 61 4246 زغصالا ريح نب قبض نب نيف نب ددش نب شئارلا تزاحا

 ؟ه «رغصالا ريمح نب ىنبص نب ةيواعم نب ةعرز نب.رابس نب ثراحا

 نب مدقي ىذ نب نيبا ىذ ورمع نب طاطلملا نب ددش ىبا نب ثراحنا

 44 «(سمث دبع نب راّوصلا

 4١ «ىّرملا لاظ نب ثراحما

 4+ 2 لالك: تبع نب. ثراحأ

 مسا «نالهك نب ديز نب ددا نب ةّرم نب ثراحلا نب ىدع نب ثراحنا
 الإ/ « ةلمأع

 وذ وهو ؛«رغصالا ريمح نب ىنيص نب سبق نب ديز نب كلام نب ثراحا
 01 ( جبصأ

 © «رماع نب ورمع نب ةبلعل نب ةثراح

 ه9 217 «نادمه نب فون نب ناربح نب مشج نب دشاح

 6 رجع

 [؟ه «رمأع نب ورمع نب نارمع نب رجح

 41 «ةبواعم نب ىرمع نب رجج

 1 ؛ دشاح نب هج نب ببيرع نب ديز نب نايلع نب مسا نب روج

 [ه «(دارم نب ةيجان نب ء ادما



 [28: فلصاقو 'تاناويكإبا ءاضلإوا لايف ةلضا ظرف

 1 15 ارا 1 ىضرألا نانس نب عذج

 جاف نإ .17 ىلا با ارا ل الا" 6ف اا

 ا!١١ 111 +15 «حاضولا ةيذج

 أ قشر

 نسر ١ ١
 1 رعاشلا

 4 «ريرج نبأ

 ع ى؟ .«ى حبلا هما كبع نب را

 نب فاحلا نب نارمع نب نإولح نب بلغت نب دسا نب هللا عيش نب رسج
 ١١ «ةعاضق

 63 2 «ىمينلا لاخلا

 ا١١ « ٌىدعمجملا

 ١١ ؛جحدم نب ةريشعلا دعس نب فعج

 ١١ «ءرمأع نب ورع نب ةنفج

 ريعم نب ليمج رظنا ؛ ليمج
 لاك دال وقيرع هج مو يم ى؟ا؟ ب .ىفرقعلا هع ااا

411 1 

 /17 «لهج وبا
 |1 « ةينهجلا

 0 (ةمايلا مسا وج

 لال
 | « ىرهوجلا

 ربكالا ريح نب عسيوشأ نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ناديج

 ل ءربكالا أبس نب



 كسلا تاما انإر لاوجلا اسأ "كعريف 14

 ”00 029 ةهربأ نب شفارفا نب شعرع رمش نب نرقالا عبت نب ربكالا عبت

 1 22 01047222111525 نتقارلا ترا نب

 عبت دعسا رظنا «4؟ ءطسوالا عت

 ؟7 .ةنيقا نب ناسا تنيارمدت

 م. «ةعاضق نب فاحلا نب نارعع نب نإولح نب بلغت

 ١١ ونت

 1 ( جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب هلل مين

 ا١٠١١ ء« 46 21 ءرع ىنلا وهو ؛ىاهتلا

 ١١ «مثيطلا وبا ؛ناهيتلا نبا

3 
 ادن

 رماثلا نب هللا دبع رظنا ءرماث نبا

 46 « مل «:ىدزالا رمأع نيورمع نب ةبلعت

 ١١ "ةتايرلا نأ بلف

 "1 «2افيقث

 ١ال 25 «مرأ نب رثاغ نب دوم

 216 «عنسأ نب نايفس نب طعان وهو «روث

 44 ؛ةننك وهو ؛ةبواعم نب رم نب روث

 فك

 ه4 2؟1 ,؛ال «(لباربج) ليربج

 ١١15 :؟4 «ىلاسفلا مالا نب ةلبج

 ١,7 ؛حون نب ماس نب مرا نب رثغ نب سيدج

 بيرع نب ورمع نب دبز نب ددأ نب ةّرم نب ثراحما نب ىدع نب ماذج

 5 ؛ نالهك نب ديز نب



 م١9 - هرلنصالاو كانا ء الار لاجل اللبس كيوم

 ءام رماع نب ءايقيزم وربع نب ةثراح نب ىدع نب دعس وهو «قراب

 5” الا

 1 ؛«جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعص تنب ةلهأب

 ؟.50

 + بلك منا للا

 ,7 ءرحم وذ وهو ؛ليرب

 لى سر

 3 ,قيدصلا رك 2

 ٠7 ءررغضالا زيمح .نب ددس قب ديز نب كلام ىب ناطأ نب ليكب

 1 (نادمه نب فون نب ناربح نب مثج نب ليكب
 كا 8 رد ندا نيحرش نب حرش نب داهدملا ةنبا سيقلب

 !55 0/5 لإ 10506062 6 2

 1 طرق نب ملثملا ؛ىولبلا

 4 «2ةعاضق نب فاحلا ني ورع

 «2لدهب ٠١
 |:اذ رى عاصم نيب قالا ب سرع ءازج

 ٠.؟ «ىسرافلا روج مارهب

 ١١ ءقانيم نبا

 نة نر 0

 (44 215 ,11 ؛5 41. .«نينرتلا وذ وهو: « شعري ريش نب نرقالا عبت

 نين رشا ىلا 11711521612



 ل ا
2 

 اا ككنارمإا كلخرل لاخلا يل! تنزبحا ع

 ١ 1 1 « ىمصالا

 ا١١ا/ رخال هلك 2 «اال 21 « ىثعالا

 5 نادف ىتعا

 1 « سطفالا

 2 « ىدوالا هوقالا

 45 «ءآيسلا ءآم رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةثراح نب ىدع نب ورمع نب عملا

 ؟6 «رازن نب رضم نب سأيلا
 ٠١ «يىلهابلا ةماما وبا

 "11 موكا 14 هودي 57 1< 12 ءىدكلا رج نب سقلا ررما

 ١١٠١ ء1.ا/ ىذ

 44 «رذنملا نب سباع نب سيقلا ٌورما
 ١١؟ ء1.4 2١, «ققثلا تلصلا ىا نب ةيما

 ه «2ثوغلا نب ورمع نب ةشارأ نب راما
 ١١6 1,> + ءربكآلا أنس ني اراغا
 « «ربكالا ناده وذ فونا

 ةاببأ 7.١

 3 ؛جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعصلا نب دوا

 ١١4 «نمحرلا دبع ؛ ىعازوالا

1 

 44 ؛مال نب ةثاح نب سوا

 /4 «؛كلام نب ءزج نب ورمع نب ىنرفلا سيوا
 منيا دثرم رظنا : عنبا

 1١4 ء؛ريمح نب عسيمملا نب نبالأ



 اما «مانصالاو تاناوحلإو ءآستلإو لاجّرلا ءآيسا تسرهف

 2." ريكألا ءاعدلا نب ربسلا

 .:نايحرالا ١1١

 ١ «حون نب ماس نب مرأ
25 

 2 ننيوحلا نيل

 ؟ :,ربكالا رتمج نب. عسمهلا نب ربكالا ثوغلا نب ذزألا

 ؟ «نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزالا
 41 ”عقاطلا ىرغ ني*نايح كقلاعضيفرلا 000

 ه2: ::لفا

 (1 2١ «نرقالا عبت نب ربكألا عبت نب برك ىلم نب لماكلا عبت دعسأ
 0 ا لا ل را 60 6:91 الرا 1 1

 ياو ك1( هاوس مال تمور 52 طرا 5 2-62 ا

 00 102 ا رم ا ولم ا لل ا

 1 ال لا 1532-1 ا ل

 لماكلا عبت دعسا رظنا «لماكلا دعسا

 راكللا قاتلا سلق نيرا

 ؟؟ «ىرازفلا نصح نب ةجراخ نب مايا

 هز 65 ( عننمي عنسأ

 ++ «:(رافنغ نبرة

 ١1 «رفعي نب دوسالا

 ؟ مداخل

 ه7 .( ددأ نب تبت وهو عشا

 اا/ ٠ ىنعجلا رعشالا
 ه1 «(ىسوم وبأ ( ىرعشالا

 37 نيشان مثج نب كلام نب عفاد نب ابصا

16 



 ,مانصالاو تاناويحلأو ءاسنلاو لاجرلا ةامما تسرهت

| 

 ١١1١ ءمدآ

 47 «رارملا 5-1

 . 1؟ «ىرفتخملا نومهم نب نايا

 6 ؛ هاربا

 1 2/6 2هه 21ر6 «(ةشبحلا كلم «ةهربا

 ١١١ ءال : ؛شئارلا ثراحا نب رانملا وذ ةقربا

 4 ؛ حابصلا نب ةهربا نب ليبحرش نب ةهربا

 ١١١ ؛١.. :حابصلا نب ةهربا

 1 يرينا لاهي ابا

 ه؟ 1١ قنيلا لايخ نب ضيالا

 «لاثا ١ 7

 ش ىنلا دمحم رظناء1.5 24. ءملد ء1؟ ءدما

 رافم وذ رظنا ؛ .٠.٠ ؛:رغصالا ريمح نب ددس نب ديز نب دمحأا
 هلا ؛ مزخأ

 ا 7/١ :شنخالا

 ١ ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ورمع نب دبز نب ددا

 ا.4ءا[دنه 29ه.” ع١ ؛جاونالا وذ ةنيذا

 3 ؛عديمسلا نب ةنيذا
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 دل ديو كلل ىلاكا "ع

 هكرتو لغلا كللذ نع ساثلا ىلطاو رشلا لوي

 ليسا ليللا ؟راميسا اانا ليلا يلا تشل

 مهبآلاو نيمهبالا نم هللاب ذوعن نولوقي © قيرحإو ليسلا نامجيألا لاقيو
 ناسغ كوم نم مجالا 0 ةلبجو عاجشلا مالو حالا لجّرلا 0

 2) انا قرح
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 ا فونع حان ديلا ىلع ةمايلا رظتب ربخأف مس نم سي دجل اًفصتنم
 30 فردت قاتلا تاكو رجشلا ع 0 وا ىلع مهم “ كل
 دال مكلااراب ءأ ريح ساو كاع انتي ْتَحاَضف رظنت نصح نسل

 د تريلا نع احرطنم الجر ترظن مل رجلا ريسي فيك اولاقو 9

 اًنعَك لك أي و 1 فصخي الجر 5 كاادخ هب

 لاق دوه نب َناطحق نب نمايب ىمس ُنِملا ُنمايلا ءلعاف نمي
 :) رعاشلا

 نعبألا ثيب يايا ىف كني
 عمنا لعفا “ب نملا كر 0 لا ) ءاطابو ءافلا ضب لعق

 َريمح كولم نم كلم ريمح نب عسْيمهلا نب : نيالا كرابملا نميالا ٠

 نم كلم عتب وذ فوئيو لاجّرلا ءامسأ نم فوني «لوعف فني

 لح اهي ف ام دف لال هم وإ

 لاق ءىبط ليج ىف ةبضه فونيو

 2 ءىبط نم انق اهيتمح قرع لها انزيي ١

 نم وهو ريح كولم نم كلم م ىذ ع نيعلإ هانلا حتفب لعف

 عبن دعسأ هيف لاق بَل اذإ هيدا

 راو لا و ع
 نبا هربجأ 1 فكاكو هل ناك ليع ىلع هعيح ان لهأ ركاب | هنأ كن

 و 0 كللملا لع ىلإ ليللاب مع اهدّأو انف ربح نم ةرييك زوجعل '

 اامدلو ىلط بسفتلا رمطأف رم ىذ ىلإ هعم ثر انو لا مننا نأ ىلإ

 زوجلا تلافف هااطنإل

 «4) 1.1 الربا دجحاو 00 ن) ,1١ [ء! ةبور



 نكي لق رايلا هرج فكن 2 3 م هاك
 رم 2

 دكر 0 0
- 

 اين كنالخرلا رك ايلا علعاف رسل

0 
 سارا

 2 طخ تدل كف كذلك

5 . 

 لباد م ريانا -_ت

 نانا ايبلع 1 نب 0 ب 1 عدلا وهو رج 0 1 7 2

5 6 7 

 دالا 3 رت ريغ 2 0

- 
 1 0 أ 0

 4-5 ع - 0 35-0

 ن1 تكلفالا بئاون 1 0 م
 رر

 3 0 200 رب تيفو

 8( ىراشبر ٍديبع 7 تيضتفا ىتح

 0 ٍلاجّرلا

 ك2 موتف هب اهذ لعن 0 ىلإ َكللملا ّر ا معني ا

 مقامَقلا كولملا ِتاَياَع َقْوَف ْتْلَع

 لب الة سلا ره وزع كك ح ا 00 عي

 ربحلتد قيادتزم طوءا فرت ١١ ىف لعأ ”عقترم هانعم رمح كول
 2 ٌنرقألا + خب 2 كالا ىصقأ ُ ترد داو (لوعاف تقي

 * كلاه تافف نير وذ

 مكب 5 00 اًذاق اوضبف ١ ل

 حفلا ةلاعف مي ١

 © لاتف مرعشا 3 5 رد يبت كعسأ هقّلب "ون

 فناجر هلو ثونايلاو . ردنا

 ثمل مسأ ل 9 رح نم وابعلا دحر ةماملا )

 ا اهو لي ةثأت هريس 0 راظنت كنا ةارثلا كو ةماملاب م

 ىثعالا لاق
 ل ا تيرظت ام 0

 وك هك ف الجر ىرأ ثلا

52 . 

 عا 0 3 تح ايراكلكا 0

0001 

 ا )8 ١ 502

 ةماملا ىلإ جرخ 4 ا 0 ا وب : 7 كلملا ىعل

 0) 1 ةدتت 0

 قطن 18١ )9

 0 ججا 8١ ل 0 0 11 1

 0 8. جرم 7 0810. لي رافشأ

 ا 00 اس



 للام

 هلك و

 واوللو هلو اهريغصتو ءاي نم ةلَدبُم واولإو فرحا اذه اولا وأو
 بارعإلل نوكتو راك بوُتو دجَو كلوتك ةللكلا لصأ | نم نوكت | حضرإوم

 د ءآمسأ ىو نونمؤ إو نولسملا كلوتك م املا عي ْ عفّرلل ةمالع

 ريمضلل نوكيو لام وذو كونهو كومحو ا كوخأو كوبا ىو عفاضم

 ٌثجّرخ 0 فايا . نوكتو ٠ ٠ نوموقيو اىماق كلوتك ةعامجما
 مس ل 2[ ىيم دن ىلاعن 1 مئاق ديزو

 ') اتوممحم 37 كانحرف الوق نقي اسنلاَو اَنْوَرَع

 َنهدالوأ كردأ دقو اوعجرق ليحلا ع نيج ضب مداسنرو | وزع ىأ

 اة

 بسنت ٌريمح كولم نم كلم ِنَرَب وذ ؛نيعلاو ءافلا حتفب لعف نزب
 لاق 0 ضيا لافيو 0 هيل حامرلا هيلإ ٠

 رجارلا برش ةنع مرح ناك دق ةناكم ثدبهش 3 اذ ليل
 هنأ كلذو ىملا نم مثدرطو ةشيحا 3 ىذلا نَزب ىذ 10 هنبأو

 ا ا أو هنيد لع ىراصت' ةكبحلا أ ريخأف هرطنب يف موزلا كلب دنت
 رك املا ةداملا نعوف شرقا كلب ديس عل ملف دوهيلا نيد لع

 ىف ندب مكي ناب اب هيلع كلملا هب زارم ُضعب راشأف 0 لاملا لافو

 ميهوو مج 0 هَذَا كلو لا اول نإ ناو 3 اف ١ اورفظ ن :إ لاقو وح

 ا هآنبأ مل لاقي اك هآنبالا اومس اهنإ "7 لبقو ءانبالا اوهسف هل

 ةشبحلا لوخد ُببسو ةشبحلا ٌدابأف برعلا لئابق هيبتو 9فيس مدس '
 كلملا نعول وذ قرحأ امل مّلَخدأ ٌئريبحما كلملا َناَبلَمَت اذ َن 0

 ئراضنلا نيد ىلع ّن ”رابلعُت م ناكو دودخألا ىف ًنارجن ىّراضن

 نيس 7

 © ا

 4) 17 انحرف 6) 1:1 الويممت 0 1:1 مماف  هك) 1:1 اولاف

 همز 1"ءاطلأ طفوا آيآ



 ااه

 صرب ىأ هب ناك جوا حاولا ةيِذَج ةيفلمعلا +ابزلا ُهَلََق ىذلا يدرك

 ئدارملا: كيم نب موزع لاقي ىناولا ولا + ليقف فب

 نادم ايفو ِناَيَحْرآألاَ, نانلسو ريغ الزل رشا
 .اناقلاو انهت اينجل جلاوتم 0

 نرخ ا وادا ا نيبفولا ون 1 ضن : 0 ريس وة

 مل اهاَدرَق ”ججذم نم“ 0 ةرشع ىتثا .حذمو ناديه نيب برح ىف

 ناك ناك رصق ْناف نافونو ا 0 انقر ّنهادحإل فّشكي

 موق ٍشْفَو 2 ةكرح ا شوا 0 0 ءافلا حدتفب لعف شقو

 هافنص ةيحبا: نما دخول ملا ةرتقو .«نيحلاو ءانلا ملا لن

 اا ةنع صلوا ىدللا ضترلا يشل حتتنلاب لعف صقو 1

 لاق امد
 0 ص - 2

 طف 1 5: ةصيق اديدش ناسك“ لاودلد هم

 نم .موقل. ةفيعض ةغل ىو داّسصلا ىلإ ءاملا ةكرح لقف ُةصقْوَف د

 نما لها

 نب ةهربأل ناك نهلاب نصح ”)ُلكْوَم ؛ نيعلاو ملا جل لكلا
 دييل لاق ٌريمح كولم نم كلم حاّبصلا

 لكوم 7 قرم كداتملا ناك هيلا هكينلا هسا

 لل منا ةعيلوو هللا وحر منرلا زهر سيول كاوا
 ةدنكر نم موف ةعبلو ونبو رمح كولم نم

 بهو لاجَرلا ءامسآ نم ّبْصَو ؛نيعلا نوكسو * هلا تبلل انهو
 يفوت قا! بك قنا كلارك لاقل كور نيفباتلا .ءانلغ قم للا ىلا

 نري ىذ نب فيس عم نيثوعبملا يدل ءانب أ ءانبالا نم ردو انيق نال

 م)-ه) 1"عهطآغ طع آبن16 5) 8. 1 م نق 5111 1 53 7
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 ثيدح ىفو فئاطلا مما جيو ؛ءافلا حتنب لعف فعاضملا ىف 2
 لاق فئاّطلا َةارَع ىنعي رييَوب ىلاعت هللا اهي َتَأْطَو را مالسلا هيلع ىلا

 روب للم نبأ كله امك

 ظ 0000
 نملا لهأ نم ريثكو ءّيط ةغل شو ءاخا ىف ةغل هاخإَو «ةلعافلا خخو - ه

 بلاط ىبأ نب لع مهف لاق نملا نم ٌح َُعِدإَو «ءاطابو لعاف عدو
 متخ تيعلا نر لكي ١ هاهاسم قي لآطألا يار
 نم م هريَغو َىبلكلا نب ماشه لاقف نجلا ىلإ مست ىف باسنلا فخ

 0 ىدزالا ءامسلا ءآم ماع نب موطلملا وِرمَع نب ةعدإو ةاِدَلو نم دزألا

 نب ٍرماع نب ورمع نب ةءدإو د او نم َنادمه نم مث ناديه باَسن لاقو
 00 دام ىإ لب نادل نيكواد نب ل

 دقو عبت دعسأ لوقب اوجتحإو وتعاقنلا نب ورمع نب -8 دلو نم ريب

 ريمح ٌلئابف دع
 دانا كل 06 00 26 دنخ ءاركلا ةحياَرو

5-5 

 هب لوب راض ص سرولا ' نيعلا نوكسو ءافلا حتتفب لعف سرو 8

 منم ناديه نم نملا نم ٌنطب ٌعاَرْوَأ عيجا ظنلب لاعفا عزو
 ىأرلا بحاص ع عازوالا نمجرلا ديع

 اهب 7 بايث. ىو ٍلئاصؤولا ةدحإو ةليصولا ؛ ءاشابو ليعف لصو

 نميلا نم

 ورمل نوللا ضيبالا ,لجزلا ع حاولا ؛ نيعلا ديدشنب لاعف حو

 شربل ةيذج اضبا د دقو ربح كولم نم كلم مسا حاضَولا و

 «) 1,1 اطاصت 0107 دالوا «) 1,1 ىدسالا "3 1.1 ريح
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 لاق .نرودعدت ا ذعلا لفلا ىعإ نودعوت انك تايه اك يالا ا 2 2 2 ع 0 ر 2 | 3 ل 34 1
007 0 

 لواتتملا دي نم ايلا ناَكَم ٠ انآ َنِم وربع أ وف تاه

 ةريَه ءاطا نم لدبي تاهيأ لوقي نم برعلا نمو ”ىياسكلا لاقو

 ناديه نم نطي ةئاوو لاجرلا .ءانسأ نم ةئاَو .ةءاطابو لعاف الآن 0
 نواب نم ةلئاوو كلام, نب .ةعببر نب زكاش نب ةلئأو دلو نم لوك نم

 أضيا ب برغل

 لاق ٌرابو عيجاو ةبيوذ ربولا «نيعلا نوكسو ور ريو
 هموق 5 اونلاحت دقو ثراخلا قبو ناده 3 0( ”ئدار ل 95 نب ا

 مل

 رولا ةماعلا ثلا 0 لو ةماعنو امجنم رب 6 ناقيلح ١

 رولا

 لع مسار ربو 4 ةعاضق نم 8 ىح ةربوو علا 5 عر :ءاهابو 4

 31 ا م ا 5 َنافم ويلا ىو نملا قياما ىف جاع | تناك

 1 لم تناك اننإ لاقيو لمّرلاب جلا | هتك دق و اهب جوي 1

 لعأ كلا هلاأو َناظحَق دلو نم 1 و

 ريمح .كولم نم كلم لم مسا باتو «ءاغلا جت لاعف 0 16

 باثولا لك انت أ 210000 ريجلاب لان ملا لعف بنتو

 نرد اتساف ريح كولم نم كلم لع دقو ننارعألا نس ةلشوا
 نصحلا .نرم 9 نم ىف وهو هيلع لخدف هل نذاق

 ه1 دا لجَرلا بلوف دعْفا ىأ بن :. كللملا هل لاقف كريما لطبق

 ركب لات ةيزيكلا لسيف 0 رافظ لخد نم كلملا لاقف هقنع
 نرالعتم ؛« , 0 لاق ريح ةغلب شارفلا باثولا « ءافلا

 ذي هلو مكولم نم دق نم ىَمَسُت ريح 0كولم تناك« نيعلاو ملا حت
 باثولا وهو شازنلا ىلع اذعاف ة لازب الأ نوعي 8

 ©) 8. لون 0 8: 6) ]1 71 04) 1*ءاطاغ طعأ 8.
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 يف

 ملل

 مضعب دوبملاو هنراد وي ةاعبأ ثيدحلا ىفو دوهيلا نيد ىلع هلعج ىأ هَدلو

 أودحجو عّشوبو نوراهو توم وبس نولوقيو هّيشي مصخنو هيلا ىف 5

 مآ ودب مضعب رو ىبنع 5 د فَ مرتكأو مالسلا هيلع
 اوقلتخإو رتخ وسلم ريغ قسوم . ةعيرشأ نأ 0 |وعمجَأو ا 0 ع

 اًوعَدإَو ا دوم ماد لاَ م نوحي ال ميضعب لاقف رولسللا زاوج ىف
 فراج ىتبو ةلكو يحل ةلهاجأ ىف ةيدوهيلا تناكو هنم_حيسلا جنم

 اهرّتَح اذإ هسْنَت بارشلا دوه لاقي هنأ مضعب ىحو 0

 لاق قفّرلاو ةنيكسلا ُنْوَملا .؛ نيعلا نوكسو را لع نو

 1 وذ ةيفلع لاق قفري ىأ انوه ضْزألا ىلع نوشمي + ىلاعت هللا

 انام ”رمارتإ ىف اًنسأ 9اكلهت ال ... اناف ام 2نْرحما ثري 20 ايكوم 2 .٠

 نوه لجر نيطا نوفأو

 موهس تاذ ةّراح خير ُفيِيْلا «نيعلا نوكسو ءافلا حش لع كف

 ةدراب مير ىف لاقبو للملا ْنَطَعلو لفبلا ”نيوتف نملا لبق نم بهن
 ٍةمّرلا وذ لاق نمبلا نم تسب

 بكت اهّيرم ىف ةيناَمي فيه هيدىجت /0جاأت لقبلا حّوصو 20٠6
 ىأ نادلتلاو للاب ءاج لاغب /نيملا نيكسو ءانلا حتنب لعف ليم

 3 « ةَكقاَتلا يِمَسُيو نهلا نم هب ىكوي بيلا نم ليلا رينكلا للملاب
 َشقرارب ىلعو برغملا نم برم ىلع لطم نجماب لَبِج نيم «ءانلا حتتفب
 ملئرمجلا لاف نمبلا نم فّوجناو

 رس نس ٍرضات ئأ ناله وأ نشفيارب نم وزرضلابر نس
 لاف َتلُق ام ام تاهو 21 ١ تا لاقي دْعبلا تيما ا

5 

6 

-_ . 
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 لالا

 اما يم

 ل مهئاطع ىف آم م

 ريشا نم هتاف لاهيا يسقو ىاطتلا تفرالاو كيا ةيناعااقسا
 2 تع

 0 دينش
 2-70 5062 22 ا 0 ا 3

 - ٍٍّ عع

 َبصخَي وخا َنامهد نب رصن هنإ لاقي 1 نم 5 1 نب رصنو
 هب < ع

 ددس نب ديز نب 27 كلام نب ىدع نب دعس نب ” كلام نب ناهد نبأ

 ه

 لإ كات هلأ هكر مث ةعس نيعسنو ا ل كوري رغصالا ريمح نبا
 3 0 - 1 50 ١ 0 ف ناك نأ 3 كك وأ 0 داعإو ةبيبشلا

 5 نم 4 ةئاملا نسب 20( 0 ءاللإو 9 3 لاق نا 1و مضعل

 لبإلا نم ةئاملاو
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 نلوو ناديه نم نِهلا نم لجر 8 مون ( ةحوتفم وأوب لوعف

 نادم لئرابق نم ةيضض ةليبق 0 ونشالا
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 روكذملا ٍداع ىلإ لّسْرملا مالسلا هيلع ّىَنلا دوه «ءافلا مضب لعف دوه

 نابسح لاق دوه باعت أ وه نارقلا ىف

 رباع نب دوه ملبو ا

 تضع 6

 ف - رار ع
 دوا مالسلا هيلع ينل جون نب دن عب در اد و رباع نب دوه وهو -

 اجمل نأ ! اكو يول هللأ لاق ديلا دوطاو ُبئاَتلا وهو ع كاشي عمج

 ِش متجَرَحف ثم اذإ ؛ نيصح نب َنارع ثيدح ىفو 2 ثملا ديوجتلا “
 تاس ٌدوهو. * تاضللو دوهبلا] 3 وت 57 5 1 ّىشملا وع ا

 ه) 1:1 10عأغ 101ععرتلع ؟7عدتق طقق71:

 ؟عان لقسم آداف 19,221: 4 9131, 2 ١ م)ت) 17”ءعاطداغ طعذ

 ©) 1 جوعا ا 0 1:1 عا طلعت ام طقصقاتم 6 11 نوينهالا



 «) رجهالا الو ناوه راب كولملا رايد نم كه امو
 راع ثيدح ىفو ًطوقسلا كالهلا ءرسكلاب لع جيتفلاب لعف كله
 |وعنصأ تح هوبلطف ةَمراعل دع كهف رفسلا ىف مالسلا هيلع يلا 06
 نأ لاق ثنوللا كالفإو ٠ ميلا 3 ةيحالا كار لام وغلا عم سيلو

 نينرفلا وذ وهو ”) ٌنرقالا حبت لاقو قدي نع كله نم كلهيل. ىلاعت ٠

 00 11 ل كمل انآ هيلع هك لص لاق ةءالثلا هلع جلا لعب

 نيل 00
 ا دلو هو نبلا قماةليف اديه «ءافلا حتنب نالعف دش

 نب ديز نب كللام نب راّيحلا نب ةعيبر نب َةَلَسْوا نب ديز نب كلام ٠١

 مهف بلاط ىبأ نب لع لاق َنالهَك
 الّسر الخد َنادْيَمِا ُثلُقل تَج باب لع ابي تكول

 5 مهب دعسا مهف لاقو
 غلا *) ّلععلا اهتدنكو اهتعاضق : ىو

 ءآمسأ نم ”عسييملاو عرضي ال ىذا وَلا مسْيَمَملا ءحتفلاب لليعف عسمس 0
 ربكألا ريح انبا كلامو عسيمطلا اهو ٌريمح لييق دحا مسهل لاجّرلا

 سنلا ٌدرما لاق ٌريمح كولم نم كلم لامه ؛ مضلاب لاعف له

 لاه ىدؤا ام َلِْ قو هش لكَو ثيلب ام ه نقل

 لجر دزالا نب هّنهِلإو هآطعلا ثومهم هْرِهلا ءانلا ر ب لعف انه

 لوألا نم افي لح

 فلآلا اهلخدي ال ةفرعم فو لبإلا نم ام رينصقلاب ؛ ةديه دبه

 ود 0 ل 0

 .لراديه ىَرذلاَو ردم

 5بثر 8.رش ا) 8. نرف © 1:1 ىلرالا ه) 15,١ 25 مما, 88(,

 0) 1ةي'ر+ 7 1 فرصنت



 ٌناَسح لاق ُبَلمْللا نيِرجهلا ؛مالل 0

 لالا ىف 0 بش
 اهداوجّإو جذَم فارغأ نم ٌرحلا ْنِب سرجهلاو

 رجرذَم فارشأ نم لجر ُناَمِجيِهلا «نيعلا نيعلا مضب نالعيف 5

 ىبب قاقتشا هنمو مادقإلاو ةاركا ةيعحملا نإ لاك هللا 9 5

 كن اذكلا نم 321 0 ا ا '

 لع ايم ولم !١اذإ مهلا دّدهو هنوح اغأ قد , ليعفتلا دده

 تو لهأ نم موق كيل 1 ارما ٍتلاق ضعب

 اهنوصي رويغ لاو اهل سلف اهجاعن_ ىف اهتاقرخ ةكدهم

 كاهن ةعل هرج و قرط اذ انوع سس اي درا سده 7

 وهو ٌريمح كولم نم كلم مسا داهدهلا :ىانلا جتفب لالعف دهده

 رع اذ رب :ليحرش نب جرش نب اداه دلل دسم ؛ ابس ةكلم سيل وبأ
 000 1 | مضب للاعف 5

 ظآنب_ هيف ناك نهلا نم فويجاب عضوم مسا : 7 0 لعف# ل
 ا رهلاو ٌريمح ُكولم هانب بيع ٠٠
 نيلَرالَأ رصم كولم نما نك

 جرا ٍهتفَره لاقي ديرك نبا لاق «رسكلاب لعني حتفلاب لعف 8
 00 فور رف ةعر مكر فره نولوفي نيناملا ا

 اراه ةدعّرلا

 ٌريمح نم ٌنح دحإولاب ٌنَرْوَه ؛حتفلاب لعوف نزه

اك نعلاب عضوم كه (نيعلا رسكو ءافلا جب لعف ره
 كول ثن

 ري 0 لاق 1 ريح
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 ٍ . ا 2 كاسب للا + 2
 جا 0 ُ ةنع تثردح ى ناديغو

 3 ِ ل 5 َكحالت ”ءاخر ل ةرمرعب

 مّللا نم ةعطقلا ةَرْبهلا « ءاطابو نيعلا نوكسو ءافلا حتفب لعف يه

 رمي نم ٌنادمس نم نط «) ةريهو

 ىاّرلا ىلع ءاّرلا مدقتب ٌىزرتهلا « ماللإو ءافلا رسكب للعف زربه ه
 لاق ٌُناتخيلا ُصلاخلا )ُبِهَّذلا ٌيزربهلاو سرفلا ةرواسأ نم راوسإلا

 خبل دعسأ
 ١ 017 نقلا كرزنهلا ع. .اسروضقو قت نم انزيم
 الك َرْثَكك فرح اذإ ْيَلا ره «ردكلاب لمني حتلاب لعن 0

 ضزعلا قزم اضيا ٌرهلا لاقيو ره ولو ربكألا عمتسا ٌريمح مالك فو ٠

 اذإ نالف شرع 58 للقلو ةعازوب اع رابلا ذحأ 2 كته

 © ةدعاس .نب مق هيف لاق َريمح كولم نم كلم ِةئرْرَع كتاه «ةزع مده

 رجاوتألا بحاَص ةنيّذأ دو ْةِشْرَع كناه نبأ ىلع ُنامّرلا كرب
 ةلللبلالاب  ةاملعلا نحأ قاطلا ةددع نب ملا ؛ لاب لعيف منه

 سوالا. نم هّلإ لاقي السلا هلل 2 ا ناهيبلا نب ؛ ميلا و او

 ةعاضق نب بفاحلا نب 3 نب يف ب نم هن لاقيو

 ىفو معامتجإو مزعر عض ا موقلا ٌرجه ؛نيعلاو ٠ جنب لعف رج

 | عال ركل را رجالا توازي ا 0
 دلب ملا ٌرجهو .ةَرذنا بطاخل إو رصبت كمرحو ربخأ كّرسبو ّردب فلعلإو

 ُكلولم تناك نهلاب عضوم ٌرجهالا « ججْذَم نم بدج نم نلعب رجه ون
 يك 2

 «) 1,1 ةريملا ن) 1"كطاأ طفل آيل, 13 ه 8 قا
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 اهيف لعّجو نيتقبط نم هل تليبع لعتب رمأف ًاليمج ن ناكو ساون ىذ ىلإ
 ا َبْرتف هيلع حالسب لْخَدَي دحأ ني مل هيلإ مق ةريغص ةرفش

 6 ريهج هلو هلجتف ةعنلا قرم ةرخفللا] يرختسا 1 سأؤن وذ 00

 د اك قر ل 110

 هن لثيتي 7 نبا نك

 ساون:ىذ وأ .ةكلم روظعاب 1. ليلَخ ىذ قلت اك ردت

 سيقلا ءرما لاقو
 2 تلزم دقو اون اذ عراضيلا جلال

 زب نسكلا» هع رمكح نم جرم نم ٌرعاش ساونا ا

 بهذ اذإ 9 ضرآلا ىف ضان ءاهضب لعني نيعلا جتفب لعف 2 ضون
 لوقي نملا لهأ ضعنو َبرطْصاَو رح اذإ هوّتلا | ضانو مضعب لاق اهيف

 ينعم نيشلاب ا لوتي مضمر 8 ١-52

 لاق لواتتملا فير قم انرثلال ني لاقي ٠ ىدلا لواع «لضاشلا د
0 11 

 يا

5-5 . 

 5 4 م و ١ 4-5 هى اس 30 5-4

 اوانتملا دي 0 0 يتوناحم داع نع وربع 7 ىوق ت تابيهف ١

 سس ص مأي نم ل انجي ناك دورنا كيلا (ةرهطش ١ حتفب لعفا لا

 9 مرجع 4 0 ميجق قدوَوُي الكل ه ىصخخ 0 ن ا دار اف َن 0 دف

 مل نإ ا رحل لاح دك ل اليل لس

 تام ىتح مهس َناده نيا لوف لك وام اس معيب انلَح هلعق ىف انوكرشن

 نولوقيو نوُزجتري مثو 5
 تس حت : 2 - 1010 1-8 2 2 7 -

 هل ندع وذ هه لاك لا نر ا فال لا

 4) 13. طقف طئعتن ىلع /) 1:1 منم 6) 2: نم 0) 8. دغ
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 رجالا ىِذ ريش ءانبأ باتنملا 0 ا ا

 َّى ةعيتجملا ءآستلا وللا ( نيغلا نوكسو ءافلا 2 0 حون

 حاونألا 1 ةنيذأو خاونأ عيجأو لباقتلا وهو جوانتلا نم ةيعلام ةحانملا

 هنال حاونالا اذ ىَّمس تاحبرلا ىذ نب دي هيسا ريح ب ا

 هب رثعف رجج ىف سرفلا ذي ثمعقوف ةسرف ضكرف ديصل | بلطي اًموي 0) ىكرح ه

 ءارعشلا طعتو وا رحت سد لك ةنس نيعبرأ هم هتحانف ا قدف

 ةغب انلا لاق ةحانملا ىف ءاسنلاو لاجّيلا ىرفتو

 ا اوال ل

 . آت رمح كلولم نم كلم ةيهت هاا مكتوف «علاب لمع ديا

 11 نب مف وهو جون دلو نم

 فرح ال اهراد ف ل لوح قيعلاق نيتانطببر ني

 كولم نم كلم ر انْلا وذو اهمالعأ ضرآلا ُرانُم ,جتفلاب لعفم 3
 7” لك هلآ كلذب ىعس: شئرارلا ثراحلا نب رانملا وذ 0 ريح

 يزغلا نم عوجُرلا دنع *هشبج اهب ّىِدَتبم قيرطلا ىف رانملا بصن
 0 نة ا

 سوي هنيسإو ريح كولم نم كلم باو وذ «ءافلا مغب لاعف سون
 ىأ هِرهظ ىلع ُسونت تناك هل ْباَوُذَل ساو ا ذإ لاثيو ةحررا ىبا

 ىلع ن ناكنآل هيف م 3 ىذا نار م 7 وهو ْبَذبد

 نع دبا

 ل 0 0 "نم كلم بع و نكد كلذ

 لبرأف هيزع كلناه يشف نايننلاب ثني لعن اج ا

- 

 0) 11, 1:1 جرخ 8, نذا ة) 1 16 0) 13. هفويج

 0) 1,1 نري كولم طلقمات»
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 لاق نوبهذي ىأ ضرالا ىف نورفني نيذلا 00 ريفنلا «ليعف . رن
 كيث ٌدعسأ لاقو اَريفت َرْْكَأ ىلاعت هللا

 اريك رك نييع كأول نع رطل كال

 0 ىذا طنلا ىف ةغل ٌطْقنلا «نيعلا نوكسو افلا تب لعف طنن

 نمبلا لهأ ةفلب طرا لإ .

 ريغصتلاب ريم رامتو لاجُرلا ءامسأ نم ربل ؛ نيعل ا رسكب لعف رغ

 رثكألا انت ا دلو نم نهلا نم مح ران

 دهتو فرشملا م 0 ثلا دعلا نيعلا نوكسو ءافلا نب لعف 3

 مينم ةعاضق نب بفاحلا نب راسا عرب دير قب دل دل مد نم
 ينل ا ئدهنلا َناهنَع وبأ ١

 م . 0 8 8

 نب عنب ىذ نب نافهن وهو ريمح كولم نم كلام مسا ناقه فب
 - هر

 لع ميف اراك نم نمبلا نم م كانا 0 لعف مخ

 « مايو حيبسلا ءايحإو مهن 1
 000 0 نم ناعب م «نيعلا حتفو ءانلا مغب لعف «

 مو ريح نم موق ٠ بون ولدو 0 نوكسو ءافلا جتتفب لعف بنولا
 ل َناكملا 2 باتناو ها أ ألا ةباقنأ ) 0 لبزع ىف نب 0( بوزن ا

 مملإ ا 6 موقلا باتنم نالف لاز 6 لا ا دصق اذإ هباتنإو ةاتأ

 هلل كلل يل ريح كاع نب تانملا ,ونب كلذ نمو ورم نش
 كرب ناو نب ور يب بالا وهو 4) ومالا ىث هيلإ كيش بانني ناك

 لكلاشت هلأ ههحر ا فنصم لوني ممفو نعي ىذ 0 نب قالع

 ه) 1 مان م) 1”ءاطآغ طعذ 12, © 51 لياغ 4) 1:1 رحالا

14 



1 

 َىَِللا رِذملا نب » نامعُتلا هثمب ُةَمَرح تلاق مد
 00 مل و لذ .- انما مالو نمآنلا بوست انين

 , ةلعافملا « نهلا له ةغل وهو ءاطغإلا ىف ةغل هاطْنإلا ؛لاعفإلا طن
 ماك هلراج يأ ةاطتأ ءلاعتنالا «'نبلا 'لهأ  ةنغاب: ةكرانملا ةاطاملا

 نمبلا لهأ :

 ءانب هيف ا لب طعن لعاف دك

 ا

 9 حاَكر روبظلا دان يفرط © عك تحس دق ظعات كرس

 م اس كلذ دعب جما اوكس َناده نم يح اطعياتو

 ا دلال كذلا. لاقي ةقورغم ريطلا نم ةماعتلا ؛ قلاب ةلاعف منا 1
 كخئدارملا كليِسم ن 0

 ريولاَو ةماعلا تيللأ لقت الو ةماعتو امُهْنِس ربو ناَتبلَح
 ةيدابلاب 0 ةتانيلابو“ لاما ممدكمل نادم رولا ىنعي
 لاق
 11 لمتإو را رابولا ضراو - رام يسبح لكك راعللا 9

 ' 321 لاق ايفر اذإ مهماعل ْث ْثَلاَش لافي مولا ةعاج ا
 نزب ىذ نب نذل فقل تاملا 3

 ..ًالابسإ َكيَدْرب ىف مؤيلا لبسأو معماعت ثلاش 0ذإ كسملا لطأ هن

 اذا ثقب اذإ مسا ةسحلا يشتت «رسكلاب لعني متلاب لعف كن

 نارببلا هله نكراسم هوما < نيكل قار لال ىو

 «) 1,1 نب ةفرح ة) 1"عطلأ ان آ1 6 11 حاور 04 ا. بي

 هرسم) لبا 22071, را دنف اكينه بكشا



 لا

 وهو سانل نم ريثك دنع راذتنم مئافل_ بقل ٌروصْنملا ؛ ( لوعنم نع
 ٌىدو*+ ءاّذلا ُِ وه دوببلا ا كم ا ابنم هنا م ٍةَقرْف 6-2 ىذلا ئدقيملا

 تلاقو ١ ميم ١ +: وب عملا وه .ىراصتلا يلاقوإ َليئارسالا َنيدلا كح
 نم وه ا تلاقو "انو لا سيار سمره دلو نم يه نوماس
 لاوقأ هيف ٍةعيشللو مهتيد نودع نكي يذلا ديا "ىسرافلا روج رعد

 *طاف وه 0 مهف ةيدْيَرلا ضعب الح ام اهماَمِإ وه لوقت ٍققرف لك ةريثك
 0 نع ةذوخأملا ” اهريس ىف ريح تلاقو هللا دبع نب دهحم هللا نيل

 لدعلاب َنيَح كا كلملا ديب نيوبالا ١ ئابس "رمح لِجر 2 0 اعاد
2 6 

 ع

 ”روهقلاب لت فْوَس ربح نأ بئاجعلا نمو
 7 راضلاو 1 ريضت 17 5 قئاوملا 0 اهي

 شرف وهو ةناتكر نب ٌرضْنلا ىنعي

 روقصلاك هك ىبنج نع روضتملا اهيكو

 اك روهدلا مدق 0 1 لا ىجت :.رملا ١ امال ردو

 ا لا . ذوعإ يجمل راسل رد
 بيرعلاو اهيجع ّق نانا الع كف لدعلا | عجز 6

 مالسلا | هيلع يلا هيف رْكَذ هل ل ىف نينرفلا وذ #7 يع 8 : لاقو
 - مى 2

 مضل لعل 1( ٍِظ 1 كار 0( ََّع ميغ 00 3 / 7 0

 ع 0

 أ فصنتو لا ف ,رهتخا اذإ ار تشصلنل لعنتلا كحل

 مل 13,١ 1 نوباصلا لاق ة)-) 1:1 نم ةدوجوملا م)ع) 1*ءاطاغ ١61 آ1.

 تن
 0) 11, 10. ةلعوص عبت ل1 © 1:1 روهعلاب رث)سر) 1:1 زيغت وأ ريصت نم

 0) 1:1 108أ عدت 11111 7) كم1 تف 02) 11 ىارو ىأر
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 ئئدع نب هانم ديز نب ورع نب مارح نب ريثنملا نب تباث نب ٌناسح مهم
 ىأ ةرجنف الجر 5006 0 راجنلا نب , كلام نب ورع نبا
 ال 8 نال « جرزخلا نب ورع نب ةبلعت نب هللا مت نعال

 هيلإ بنو ٍطَسْوألا ايس نب “ ناديي نب نارجتب _ يبس نهيب دإو مسا نارجن

 ٌنارجت ئداوال لبق ىنح رك م قالا لوألا هسا نارجن ىدإو 0
 تومرضح لثم ءاهكاس 7 ء 6-6 ضال نيستا ترعلا 00

 كلذ وحنو ء

 00 ورع نب ملا دلو نم نهلا نم ح خلا ؛ 000
 ِدِحْدَم وهو كلام نب ِدَّلَج نب لع

 قري ةريولا نب ميثم لاق يدنلا نامدتلاو مياتلا ٌناَمَسْلا مدن ٠
 كلام هاخأ

 اعّدصتي نأ لبق ىتح 2 مدلل نيل يلح ةميراج لاحد اكو
 ا هي تت .عابجأ لوط. 2 وار حا

 ناك ّىدزالا كلملا َشربالا 0 كلذو نيدقرنلا ةميذج ىلامدتب ىنعي

 اهّريغ مداني لو اروغي ىتح كلذك لازي الف نيسأك ايه يي اذإ ١٠
 - و

 ساثلا ةمّدانم نع اًملتمت

 لب لاقيو بيقبلا لثم ليخلا نم ٌرسْنِملا ؛نيعلا رسكب لعنم رسن
 ”يظعلا شيلا رسما ّنِإ لافيو نيتثاملا ىلإ 0 م كيلا
 امم 5 أ لاق

 سنجل هل قاب إو 1

 عي دعسا لاق لا ىو ِومَسَت عج ملا خف لاب لعف مم
 'مسنلا ىرأب رشا نمر لوح هنا نقيا ب كيدهش

 ةرالؤبنب نم مارش ٠ ؛ نبعلإ ءانلا مب لعف رش

 «) 2. نادبر ا) 1:1 ماب ه) 131: اهناكس



 كلم لثم ةباكلا لصأ نم نوكت عضاوم : / او ترخأ ١ ا 0

 اكحراعلل مال نم هلك 0( ربدع ص 2 3 5 0 353 و ليل

 ىلأ ةسدقع قو 2 دل 1| أ ةالغمإو 6 0 ريح ةغلب

 لا ف رتكما] تناط ملاك درسوا سلا هلأ ةربره

 لاق 0 يلب ن 00 9 5

 رمسم اب ارو ىرب

 )رجلا قو. ةيلسلاو ميسا أ

 علا ح ُثيبنلا ليعف تبل

 ياست لالا 5

 4 باق ىرف طيب ١ 5 قو اخ تار 5 تك ٠

 رعضروم 00 ا حنترا ام وَلا فلاب ةلاعف وبن

 اىنادمهلا ميرح نب كلام لاق نملا نم فوجلاب
 0 7 كاَمْحْوَش لَم َريغ هووابتلاب انارت

 تاداس نم سبق نس لانو لاجّرلا هايس نم للا لعد لن
 0 ناكل نب ريين نب نيصح 6 ةداكا نى ١ لحجر لي و ماَذِج 6

 تن رام ال ناك ةدنكر نم لجر ٍدحنلا لم ءافاركب نانا

 كلام لاق ضرالا نم حتنرتلا وهو ٍدْجَت عمج ُداجنلإو 0 ُهَداَخ َمَطق الإ دحأ
 ةفاديملا مرح نبا

 اكاجنلا 0برتغاق فؤجلا كليب انارت ْنأ َكَسْنَن ”:كتلَأَس اذإ

 2 0 نطب راجتلا وثب .:نيغلا فيدشتو ءافلاريتلل لاعفا را |

 هزم 1ع طتسز هرتز ةعاطع 1360 اتا ع 0 ميه [ءاطلأ ع1 0) 8. بتق

 0 0 02. 168 5 رأ ارقلاب 0) آ1 1 دوقن 6 ن1 همت 0 كتلاش

 9 8 000 282 تزتعاف: 1 ترغافز ؟عا. وج, 7 ١
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 مك داو ةينعالا ضرأ اهله نكاس ند نيعمو

 كللملا مسأ ٌقَمْشا ةنمو اهقَد اذإ ٌةَقنَع رقم ؛ « مضلاب لعفي جتتلاب لعف رقم

 ا وهو ريح و دا كللم ٍراقم وذ نا ند لاعف . راقم ىذ

 هننق لاق !) رغصألا 2-5 نب دعب نب ديز نب 0 هما ةنماقملا

 ندج ىذ نب ةيقلع ه

 مود للا هنو كلوت هرمي ود ُلَلَ
 لاق 11 2 لك لم هكا نيل قم «ءافلا مضب لعق لقم

 2 ءريجلا ٌئديعلا

 ا 1 ال هر ار رقاب و را
 جن دما ين 000 انهو ا

 حابصلا نب ةهربال ) 0( ناك ىملاب 85-5 0 عهقلاب لعوف 0ك

 ةدعاش نب نسق هيف لاق ٌريمح كولم / نم كلم

 ” دا لكو نايقلا ثببا . ةزاق لكؤمي تناك ىلا ّلعَو

 ا 0 اهيف 0 ءانلا مت ءالعف ّط :

 5) ةعاضفق نم ةبيتك فصي ة)
 ه رت »2 0 ا و 2 ر م دس هر

 تففعضن سانل | ىلع تَد تدشح اذإ اهلاجر ل نادجح نم «احلمو

 نم نهبلا نم يح ةربم «ءاطابو نيعلا نوكسو ءانلا متل لعف ربم
 مث عى 10

 ١/ ةعامضق نب بفاحلا نب وربع نب َناديح نب ةرم دآو مو“ "عاضق

 ةيرهملا لبإلا ا معو

 املا الغ م نم وهو ٌرمح ةغلب ديلا ميرال :بوسنملا نم 1

 0 ا 0 ناكي ةريبلا 0

 0) 11 ررف ةز.عاط) 1"نلتاأ طغأ آ] ه) 51 رغب وذ 3) 1"ةلدلا طغا آيا, ]1

 6) آيآ يحاش 8 وحج رزدصرل 1216 (ةنونامباو !ةلللأ طفأ آيآ



-- . 

4 
 ل ]| مرر صام هر 5 52 3 - 521

 ةيلاع © مكيلع اهيطرقنر تلا د ةيرام ِْظ رتب ولو كيلإ ِهبِدَوأ ىلإ 5

 لاق درا نم نملا نم مح ٌنِزام «لعاف نزم

 ذ لكي, تنياَح الإ. ناديه او 5 5 ةلا ام
 هب ملا 1 - 1 ل 2 هيث 2 1 0 ١

 ع 0 50 ها سس ايس "مد 5 ص 2 - 5

: 0 
 نزاملاو ) ةيواعم نب ةعصعص ند ىحو نأب .ث ىنب نم ىحو َناليع سبق

 لينلا نو رجامهلا 2( ب هين وم ّع 0 ةينددلا 2-3

 هادؤسلا ةليثلا ىو َهلدَج عج 9لّثلا ىوريو

 ةيزع اللا يبقلا هلل جل والا كورا احب عامنا كالا لعل 0-7

 رصن نب كلام نب ملا دبع نب بصك نب ثراحلا نب ةخعرام 3 2

 الدرب جلاب تكلمت هدانا هاذإ كاسم لَجَر ؛ءانلا مضي لعف كسم
3 

 ىئب 0 ) نع 3 1 نيح 7 اير فعن نب هرج 0 هنمو هنم ا

 1 3 ملمس و ل هل ذأ

 ةكمملاو ١ ءتارم رددوا ةكسللاب ير مع كج : بعك نب . ثراح

2 
 0 ا اي ات لعف صعم

 َبضغ اذإ 7) نيناهلا ضعب ) ع صعمو لج ُ ىأ

 25 هل ل ٍراج يا ناس ع نعم

 هكلند وويل اني هيف : ,علأ ضرأ ند د رعضوم منسأ : نيعمو « ناعم

 ها ع ع

 ندج ىذ نب ةيقلع لاق ٌريمح كولم

 6 ب1 ابيلع ةر)ع5) 1هطلغ طوف 5آب1. 0 1.2. ١١١ ممذلا )1 0.

 ع 80 طهغ ةهتتعال 1.2. ١١١ 0 وزسو) 216دع 6 ءدعول معن ع ؟عطلغ

 61 آن. /ز-7) 1:1 طقأ 1031 088 عقرتتع تان ََف 2) لن م سره

 )-) 1:1 نملا لها
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 هنآ كافي رابألا لهأ نم لجر مسا ٌرِهاَرم ءءاقلا مضي , للاعف رمرم

 دعب سانلا ىف و ةريحلا ىف # رابنالا ىف رشنئاق ءدرملا ءاجلا عضو نم ُلْوُأ

 لاق كلذ

 000 هل ناولا ةردوسو ” رطارم ل 6 رطبا خس

 )نإ 0 8 0 ىلا هفورح ىأ 1 1 دجأ فورح ىأ داجاب أ 9

- . 

 9 لصف " من فورعملا اهّطخي ريح 2 جما ”)فورح يجو 0ك " نم لو

 ّيرعلا طخلاب ءىبظ نم لجر

 لا اضف بع ُناّرَم ؛نيعلا ديدشتو ٠ ءانلا غب لاعف 7

 عا نم 3 نايم نإ لاقيو َنالوت اوخ نب رعمزالا نب نار دلو مو

 املا دخلوا وزملا :.اهابو حيملا نوكسو ءافلا تب لعف و
 الا راع نع او انحضلإ نإ كامن هللا لاك ةكب ىلا ة 1 كلذ

 ور الج ر لقتق هنأل رجم بفارشأ .ةزم 9 لج ٌبفل 9 ٍةَوُرَملا وذو
 إل م #

 4) ءمالَص نب ةلس ةيهأم 0(

 11١ اقدح لكملا قو ءاسلا ءامسأإ نح ةيرام , ءاهلابو لغاف“ قرم
 اهنباو ةنفج نب ورمع نب ةباعت نب هرقرالا ثش ةيرام كا طرفي
 ٌناَسح لاق 0 ةَيْقَج لا كولم نم ةلبج نب ثيراخا

 لضنملا .مركلا ةيرام نباربق مهيب أ ربق لْوَح ةننج دلو

 2 ا بهو نب مغ ثم ةيرام ىف ةدكك باسن ثلافو#)

 ةغب انلا هيف لاق ىذّلا يرعألا ثبراحما اهنْبإَو ئدنكلا

 0 مانألا هدي رع ُثيراحنأو

 اطرماعلا لاق ىلوأ ل
 هنزدبدم) 11 ليف ة) 1"ةلداأ اطفأ آ,]1 0 [1].1 ايلّصف كلرد) 1"نللأ طفأ !.]

 هزرممز) ]ذو عوردبو مولنوواهرجاوعلالمو 1خماأو للا طعأ آي مزعرل) 1,1 طقأ الل

 لوف منلتم ةذيك نم ةبرام لوفو
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 0 : نابضق وهو ٌرمحأ رز رمل سس سنجر ْن ري ( نالعف 1

 ل رسكب اكل ىلعو ءولولل راغص ناجرملاو 0 رحب ا 3 تين

 توقايلاب ّن تا 1 ا هش ليق 00 ثوقايلا 0 هللا

 لاق ٌواؤللا 0 ضايبلا ىو توقايلاك ةريخلا ىف ىنعي ليقو ناجرِمْلإو
 نكح 2 ع

 عب كعسا

 ن6 ا ا ميل مه ىمحأ ') اًدِإَق اضيف 0ث

 ارد رهراوجسا م 0 عب بيرعلا ا ذلا لاق

 ضعب م ةنايشلا ف 7 اذإ ءالاب ماعد رم «ليعنتلا 1

 يجرم 0 نب رياح 01 لا 0 ىح دارم ءرضلاب 0 0 ١

 لاحرلا أ سارت نق 3 لدنجلا رة 0 درام ) هدّرمتل 5 3 5

 كولم نم كلم رارملا لك هنمو رم رت رارُملا «مضلاب لاعف 1

 َنامع ىلإ ارغ هلال كابر حر ١ ةدنك
 ةريدك كل اوم ذخلاف راخاف ناسا ثراحلا نب ”ميهالا نب ثيراحملا كلذ غلبف

 تلاقف رجح 50008 نمل لاقف فرصُناو هيلإ هناي. ٌبحأ نم ةنيقو 1 7
 لكأ ٌريعب هن أك هاف اًرغاف كيلو نا وضعو 0 اني ةفرعأ ال
 نأ اشيل اف ةداسغلا اهيطلف ٌلَعفاَف .كسننب وجنت نأ تيآر كرف ارارك

 ةازغ نم مجر دق 0 7 لاومألاو ةيفلا 37 تمقصو 5 0
 بيقعتلاب الإ ٌوْرَغ ال لوقي وهو اًعرسسم ةقحل ”ىئاسغلا ةراغ هغلب املف َنامَع

 )الكم  اهلسر ف |

 100 00 ريل - هام

 رعاشأل ص 9 ١

 «) 1:11 تلقف م) 1:1 أف م0 1:1 طوأ 2111 نم 11120 ةنتح 6206 108أ

 رباحي ههسأو 11117 لز-) 121م عورنزع (هععزز ءاطخأع ؟ءاطلأ طغت 11
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 رسنألا 2 .ثالسلا هيلع ّنِلا وءاد ٍتقو ىف ناك هّنِإ لاقبو
 ل 1 ا ناك ىريمحلا ناقّلو « داع نب ناقل وهو
 بارصلا وذ هأوقك اهتيقاوم ء أ أب ريالا ىمسو تيقاوملا ت َتَقَو ىذا و

 8) هيف ُبرصَن عورزلا نأ هوو لولي أ ىنعي

 ىف ندَج ىذ نب“ ةيقلع لاق ءاسنلا 0 ا لم 4 .

 هل لل ع نا

 7 نك يما اَهّيَلِإ ىبحي طعات ٍةَباَوُ 0
 نب عل دل او مو دزالا نم "مث نهلا نم خح يلا «حتفلاب لعفا

 00 0 م را كرولا

 | الو يهل مدجبإو نيلبجحما نيب ام ثصللا « افلا ر سكي لعفا . طا
 .٠  5 ” 7 5ع 5 0 : 0 م 2

  6نجيح نب بهل. دلو مهو ةفايعرو ةفايقر لها نبا نك قع بهي

 تا نإ كللام نين رقأ دبع ني بنك نب كرام : ني فمك نيا

: 

 بصل ىلإ 0نيفئاقلا لع 0راص دقو مدع لءلا ىنتبأ اقل 6

 لذ نفع ةفاب د رالكلا ةيردت ُحَدَملا «جتفلاب لعفي لعف 5 0

 يي درعا عرب حذو وه هيف طلخا مالكلا رينكل نولوتي نمعا

 اي لوبا قوم اللا :نيعلا"ىزيكسو ءانلا حتنب لعف هرم

 رق ناك هنكرم مييّرلا هدّلو ءىبط نم لجر مسا ريغصن لاب ”ئرمو نو هرم رم
 -_- لاس 6

 ةبيط ةدلب اهيف ىلاعن هللا لاق ىلا انس ةدلب ٌبِرأَم ؛لعاف برم

 وفَغ برو

 كف 09 1 0 نر-دطز ادام دوما رباو يللا طعأ آي هرمز 1

 موعدا هرعباوعلالم 1عم((6 !ةلطلأ طفأ آل 22 1110 79 )«٠ 1" نيئاعلا

 ىي) 1188 هلام ماعطلا

 .- يل ملا
777 



 56ه

 ةزوزارتلا ن4 ةروكذملا:نوعرف ةأرصما مممو 0 رطسلا نا ةريخا كولم مهم

 ريك لاف نانللا قرط قرط 0 اننا ةليقشلا نسل
0 

 نسلم 000 ىف ممادقأ 00و ”*[يهنوطب شاول ريح نو اه

 اهاقبو لاعتلا ُنسَْحأ اهنال ةيمرضحلا لاعتلا ىنعي

 ىو رعرتلا دنع دلل ةرْثك ةيممم نيشلاب ُةَمَلْمللا ,ةلعفلا شلشلا 1
 نمبلا لها ةغل

 كلم © مسا ٌطاطأملاو لبجلا ىلعأ ىف فرح ٌطاطألا ؛لاعفم ططل
 طاطأ لاو 0 نيبإا ىذ كارب هرهع نع ًاماطلبلا وهو" ٌريمح كولم نم

 ا
 را ةتهراك آل“ ئدزألا ٍرماَع نب وربع "رافال 0 0 1

 برأ نهد درآلاب بورخحلاو هعايضر < 0 دا 0 نأ 8

 رمي كرم اس ىف َنالهكو رمح و هوجو ىذنع ترضخ اذ ةبلظتا هذلول 0
 اًدْبأ كلذ لعفأ ال لاقف ىنيطلاآق 00 اذاذ كمطلا ىلإف هيف ىفلاحن
 فاخف موُطلملا نين كل أو 101 للنت كلل نيخ وبف 1 لاف
 000 نم ترالاب جرد 86 ميج عابر هيف مطل لب ماقأ ١

 ءال و ثلا لاق :ءاهلابو نيل نوكسو ءانل | حتنب لعف 2
 ا 1 00 نم ترو ملا ذك يبس ةيوك كتل دلك 0

 لبكي نم مث
 وكذملا ”يكحلا نفكر لاجّرلا ءآمس أ نم نام ؛مضلاب نالعف مقل

 هنإ 00 رايب لو أين نكي لو احاص ادبع ناك ىلاعت هللا تاتك ىف م.

 اليخ انهع ناك تسملا_نب دعس لاق ”عاضتلا رس نب نيل اذبع ناك

 م 1”ءادالأ ط6طع1 1. ل ا م-) 1:1 101 085 ؟عوم77756 8( 1ع

 ؟7هدث نال ط15 برام 1298 501562068: برام نم نجر هرهآي هيطل ةبلعث هنبأ نال م 00 1 1 اي ِ
0 

 د بارخ لبق ق)ز-1]) 1216م عوصصتع 6 6ععات1 ءاطغأع 63 ناقل [ءا]1[ ]6 1.1.
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 لاو 0 ف 5 1 ل ريح اراد

 هلال هسم نك قافتشاو مطل لكلا «مضلاب لمفي حتتلاب لمف ديك

 ا 1 هيا ميك هوا هل لافف مسار هلاوخ اب قحتو ةابأ قراف

 نب ةرم نب ثراحلا نب ئدع نب ريَمع نب ّئدنك نب ة ةيواعم نب ترم
 نا 0١ راق نادر ل دي درك نب در ذك

 م.نمو رعاشلا ئدنكلا رجح نب سّقلا قرما و اا اك مهنم نم
 4( مالسإلا كردأ ٌرعاشلا رذنملا نب , سب أع ب ىلا رم

 َنالهك دلو مو نملا نم ةليبق ٌنآلَهَك «ءافلا حيفب ن نالعف م
 ا ير ااا «) ربكألا ابس نب

 2ع
3 

 عردل | بيد مال 0 مالا «نيعل ' 1 06 لعف مآل 7

 م - مال 0-0 , لاجّرلا ١ 5 نم مالو ماىل شر هيلع 0 ميسو

 م 2 م ىَدْعسو ىَدعس 5 وهو مذ نب ةثراح نب 5 مانم ءىبط

 ناك مل ب برح نب ةرامع مهمو ذم: ىناغر ريع نروملا نمو ٍداوجالا

 ءىش لك نم ديدشلا للا لاقيو , 0 ارعاش ا

 رمبلا ةجأ ولحد ؛وفلا يحلو ربا جبل تنس اذإ ةتيفسلا بججل ججلا ٠

 ريحا نر ىذ نب بفيس لاق

 ٍراَمْخألا عقوت ُرِيَغ سال نكي لف راحبلا رمل ىف تحل

 نهبلاب ”عضوم ٍجْحَل ؛نيعلا نوكسو ءانلا حتفب لعف جحا
 ريمح نم ح ةعبخأ : ةليعف 2

 نبا لاق « ن نمهلا نم نع مخَأ ٠ نبعلا نوكسو ءاذلا حجاب ليف مخل )

 ُثرابم لعف وهو لاف اطاعو هيحأ َرثَك اذإ لجّرلا جو مْهَأ نم هفافتشا ٍكبرُد
 ) نالهك نب ديز نب دَدَأ نب 0 نب ثراحا نب يدع نب كلام رح محإ

 ه«ردم) !"نللالأ انفأ آيآب ة) 1.1 وخا دهو
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 فيرتع كاع ني هيل راججملا + ا مضلاب لولعف معسك

 ىيسلا لع 1 فاكلا ىلع نيعلا ميدقتب

 ٌئراصن"لا ريش ا 9 وعلا 4ع 3 د لكلا 0

 ”ظراعالا ا للكلا وذو للصوره نال 28 0

 0 0 اا نم نجح بلك ءىافلا ب لعفا ا 0

 نم ناك ديحم ةوباو باسنالابا سانلا لأ "ناك ةباسنلا بيلسلا نب كف
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 رالي ال12 هلك ىلا لع لاقو ةقع .ةدزألا برَضف اهّلبقي
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 ربح ذوملا تلرنو اهولزنو برثي نع وبيلا درالا تلجأ

 لاق ٍدْرالا نم مهْمِإ لاقي ساثلا نم ليج ُدْرْلا « ءافلا ضب لعف درك
 0000 1 2 5 رع كنا ني 36( يمل

 لاقو

 وربع نب دا كرممل
 نم

 اقر

 9 ا

 0 لا طل ار رسب ا نب

 اللا فرع سا دركلا نأ ليقو دزالا ىلإ مث نملا كإ هارعشلا مهب

 ا

 لاق كلما بلا ليقو ؛بوسنملا نمو ءانلا مشب لعف نيزك
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 0 عاملا 0 ةمادنلا ىف 0 2 ا 50 'مهنم ةأمر مثو

 2 9 ثعنص ام ةانيغ ثأر ل وكلا ةمادن لعق

 ىرف اسوق اهنم ىرب "مث تغلب ىتح اهابرف ةعبن ىأر هنأ ةهتصق نمر َناكو .
 حبصأ ايلف َسوفلا رسكف بصي مل هنأ <:رظف ميلا ذفنف ليللاب هب ّرم اًريع

 ة لاقو سوقلا رسك ىلع مدنف اذفران ماو اطقااس ٌريعلا ى

 اج دلت مزكإ لدعاتلا »نيت ترآ ول ةنانت كني
 ىسروق هل كيبا رمال فس ىأّرلا هك ىل * لري

 ”ارعشلا ىف زوجب ال دان اذهو ؟.
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 0نهوعاناءانام ؟؟هزذ هعصق نم ناكو اه رمشلا ةنطلأ طوأ آيل
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 ئديزا | برك يدوم نب وريع 5 وبأو لاجزلا ءامسأ نم برك ىدعمو
 0 لك 5ع فاك و انباب مدشَأو يبرغلا ناضرت نحل 0

 سد هر

 00 يرعلا 2 0 000 00 الإ ن 000 0 ىدي 0
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 راع 1 هك ل 1 ةرتنع  ”زرسأ 7

 9 اسما ا م تا

 سك لا سراوف ىيلسإو م دقو ُثعزج لكأو
 مل ر - 5-5 5 همم عمم دع

 ديرد لاقف ايبهيلع ّنمو ةناحير هتخاو 00 ٍةمصلا 8 0 3
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 5 _ ب 2-6 ها ّ مل - - 5-2

 كي 521 ط 2

 دئاق نيحلل نيحلا مرر هلها را ندحلا 0 روت ا

 لاقف م 1 او ليلا ا رساو

 ُرداقف اياك 1 نم غبت كاد 2 0 00 ْنِإ 3 6

 20 ع 1-7 م 7 3 1 ع

 سابعلا لاقف هيلع نمو ع ل ضر ةرَه نب نيالا 0

 7 1 تك | ع 2

 هدر ب قاثو قر ل ديق 5 0 نك ١ نإف 0
 نر

 ىف © سابع نبأ نع“ و ةبّرعم ةيسراف ىو 2, ني ايزل سرك
 0 الف ولع لجأ كإ 0( لاك عر : اذإ ني را 0( قف ملسلا

 آ 0 0 لصأو ةسابرك انآ أ هلع ةسابرث سانلا ىلع لكيلا نإ

 ١ ناس دلل اى 00 أ دازالا نم بري ةعم لَرآ ني

 ”رضاح محو ةيداب مش ةزآلا ّن 1 برُثي لهأ راوي مثو

 ًارتْشاَو ئدوهي 7 ا ذدالا نم لحرب ل ا 0

 ل ىدوببل لأ قا هير ا اع 1 ةسابركلاب ل هلع أ ىضر ىدزالا

 ه«-) 1 ل مز 1”عادآ1ا طفت 1
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 فص ٌُربكألا مت لاق اَهْطَسَو ءآمسلا ديك ءنيعلا رسكب لف ديك
 َسيَّشلا

 اا توملا رايح ىرك .. هك هاعسلا دك ل ىرتبت
 كلم سابْكلا وذو لاجّرلا ءامسأ نم ُنِابكْلا ءءافلا مضي لاعف سيك

 نَدَج ىذ نب ةيفلع لاق ٌريمح كولم نموه
 سابكلا امو جانجا اذ رش ِنّيعُ 8 رعالكلا اذ َقَلْخَأَو

 ههحرر باتكلا تنْيَصم لاق سيك اذ لكي هيك هس ءاطابو ليعف

 سئابكلا نينسلا ةفرعم ىف ىلاعت هللا

 نسراغملا از دلمحأ ةرجهل ىتلث ٌرهَدلا نوتسلا َنينالَ
 شابك 0 5 1 ام يم ةنياع .نأو

 نيئراق لكل سايفلا ىف عسنرو كلير عل ركع دلل لا هج
 52 لا 5

 00 ع دعت ”عسنرو ”عبسو ةعب رو ا

 0 مع ا رنألت نيئثالث ىتلت مالسلا هيلع بلا ةرجي خيرات ىف 2 31

 ركذ ام ل :الث

 "رصحملا كلا ٍديَرُد نبا لاق ؛ نيعلا نوكسو ءانلا حتفب لعف نأ
 ") ةحبحص "ين ا ه) ةغل

 ىف ةغل ُباَذكلا اًباَدك اننايآي_ اوبَدَكَو كلاعن هلوقو ؛ ليعنت 5

 مالك كو اياد بدك نولونب نمبلا لهأ ضعبل دخأ قولا تدكلا

 لو ”اًيبظع اًبيذكت اوبذك ىأ ةغلابملا ىنعمب وه هاّرتلا لاق كلذ وحنو

 يصف ه)ةبن ام يآ

 لاف ريب دعسأ يك ىلا برك وبأ /نبعلا ردكب لعف برك
 ردي اف ىبوَف 2 ربحا لأ برك وأ ى 21

 ه) 1"نلطاأ طفأ 11 ”ل-ءط) 1"نلدلأ طفأ آيآ
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 مهم ثراحلا ىنب نم رجردُم نم د جنب لاعف ننق
 نملا ٍةغَلب صييقلا ثم ناتقلا « ءافل | مغب لاعف « ٍةصْقلا وذ

 لواقملا عيجاو نمملا لهأ ةغلب ُلْيَقلا لَوْقملا « م مكب لعفم كيلا

 لواقنلا ىف لذي موق رن لو "دج لق 78 ملا دالي هانم

 حمر و ىأ رم ل اكعبنم لاَ ؛ ءافلا رسكي لعف سيق

 كا ىف ةروكذملا ! بس ةكلم ة)داهدهلا ةنيا 8 2 كنيبس كللد

 3 ةريبم ةام اضع سحب ضم لاس ااببا دعي كلملا ع1 00 5
 )نسي را 1 نم ردتلاب ىأ ِسيفلب | ولان احا 5 راس نم ١ .ةكلملا

- 
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 ريمخ كلولم نم كلابلا لس ة ءانلا 3 لعف ليق

 ةغبانلا "ا يل فا لو لايق
 تامل[ را 0 دق 'مِهَلَع هوه ىذلا نأ ىَرادلا

 ريمح كولم نم كلما ليلا «نيعلا رسكب لعبف « داع نم لجو سا ليو
 ندج ىذا ع لاق لاي عيج او 6

 لاوقأ ويح اوناكو. اًكولم | نك 1 ا اللا رمح ثناك

 ةعاضق 1 0 نب لهاك ةئبا ١ ةليق كو رجرزلاو نير ا أ ةليق «

 لاك هعئجو د ا 2 ١١ , نيعلا 012 ءافلا حتفب ا نبق 2 ا

 الخ َعْرِيلَ ل شر ص هلم نأ كارا
 00 لاف 0 هج نينلاو 2 نينلأو 0 مناص لكل اا لاقيو

 |تففنسم م رجلا ةهجو ىرراَب دارج ةنأك رسج نب نقلا نس حجو

 ١) لنا . لف انيطو قةم)ز#ل) 1”عط]غ طع 0 ممم) 1 ام ريس 0) 1”ءاططآغ

 ادعإ 11. 6) 1,11 دق ركز ل1 تان 7) 1:1 كرشفم
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 ا تال الو لالا ءايسأ نم نطق ؛تلاب لعف نطق
 0 1 ملا نا نعبا نب ره نب بيرع نب نطق ريح

 رعققلا ىف نملا لهأ ضعبل ةغل نقلا ,جتلاب لعفي لعف خت
 هراقتقال مق ةرقبلا ميت وسي نملا لهأ لضعب ؛ءافلا خب لعف رفق

 اهعابتا 5 2

 نمبلا لهأ ضعب ٍةخأب تام اذإ َنّفَف ءرسكلاب لعفي جتفلاب لعف شنق
 عيجلا شفقلا ٍديرُذ نبا لاقو

 هيف لاق ريم كولم نم كلم نايف وذ ءءافلا مينب لآعبف نفق

 . برك ىدعم نب ورع
 داع ©) رصع نمر ىتنلا هريخت ىدنع َنافيق ىذ نبال 4م

 نم كنأك ىأ انيلع ُنْمَيقَت تْنأ ربكتملا لجّرلل سانلا لوفي كلذ نمو )

 ل1 نم هناك ٌربكتي ىأ اينلع ُنيقتِي وه لاقي «ليعفتلا « ”!َنافْيَق ىذ لا
 نافيق ىذ

 خيجلاو نجلا لهأ ةغلب حاتفيلا ُدلْقإلا «ةزيملا رسكب ليعفا دلق
 ناكو# عب دعسأ لاقو د ةيسرافلاب ُهلصأ 0ّنِإ لاقي 0و ٌدِيلاَقَمو ذيلاقأ ٠

 0 1 هي 5 لوط قا

 -” بر

 1 لا ع ل لا 0 2 مارح ا دما اؤكو
 ف وسرما

 01د هضاسإ انلعجو 0 0 كرون ف اًنمَقاو
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 0 2 0 كولمل ناك ءاعنصب_ ٌرصق سيِلْفلا «ليعف ساق

 كلذ دعب شبح 7

 ملت ىلإ بوسام لف ا («بوسلملا نم جستفلاب لعف ملف

 ءاملص نم نيرا ىفو
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 0ل) 16[1» 4انربا 1,1 بهذ نم اهاتنم ىأ طالتالال
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 ىلإ ٍلوصولا نع َشربألا ىهن هنأل ريصق يطأ ول لكلا ىَرج هبو ةىدزألا

 0 هب اَبَرلا تلحق اينو دب د لو اكأر ريصنل سل قا ةركف ء ء اولا
 هسا ادمن

 راصقلا ىلإ ليحمإو قدحك نياتلا بسن اهعدخ ىتح اطيصق لإ
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 نمباا نم 0 ةعاضقو 3 بلك مسا ا 1 اعل كك ةلاعف 7

 ئرذعلا ريعم 4 ليج © هرعاش 3 «) ربكألا َر ريح نب كلام
 ملل 2 ل

 هت و نب ىزمع نب كلام نب ةعاضق د دلوب تو رس

 فرع 7 تادلملا ىف قر علا ١ لضنير 8 ىو ك7 تفوقا دعا

 لآ مايا ا ثمبسُن دقو
 ا

 ديزي ا واعم ِتْقَو ىف ردعم ىلإ ةديص
5-4 

 6-5 5 كاسل نما نم ءاختن الأ ط 100 1 معاسورل الزيت

 بضع | د ا 7 اف معلسور ضعب كللذ.لإ ايهدعالا
 ودل

 نيم ١ راح 9 م 0 زودت كيا دن 5 كللذ 5 اًديدش

 نولوقيو نوُزجترب مثو دي ىلع ةعبجلا موي

 را الو 0 0 ١ اَمعْدأ 3 5
 تس 2 53 رع 6

 5 هم هك
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 0 لا لح 17 ديزيل. اولاق دم 6 3 نمر وهف ىأ
 ريرعاس

 0 لق لاق ماج انحني 0 قاض ّئ 6 0 0

1 6 

 لع غرفأ ىكلاعت هللا لاق 2 رفا (ءافلا 0 3 رطق
0 

 نينرقلا ىذ 2 فصب حبب 0 لاقو 2

 0 ا ل

 نمبااب ةيزق ثفراثا

 ا اد ىلا خابت مك م ا 9

 0( دفحيلا جانب انكف 0 و 0 بيذأ دق راقب عدو 0(

 ىثعالا لاق ففطقلا ِتْقَو مسا فاطقلا ءرسكلاب لاعف فطق

 اييحياعا»» ناصع قرو فاطقلا َتقَو ها

 ه) 1”ءاطآ]غ طعت 11 م)زق) 53. دنح
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 نينا كرات ل كلما نساراق وذو يدنا ةربلا رب راقلا ؛لعاف 1

 0 نب سف لاق َنادمه نم

 01 ا وا * رد اجلا اقوي عراق
 نملاب داو وهو #5 عضوم مسا ةنيدا

 1 ليلا تاي نم كلان لمفلا"ءمقللإو ءانلا وشب لع " كقرق د 42م تاع
 سيقلا ورما لاق ٌريمح كولم نم كلم نطق نب ورمع نبا

 ارك ربك دجملاو لعلا اًنبِرو لتر وزع لبق اسلتأ اكو
 ٍدبع نب دلاخ مهم ةليجب نم نمبلا نم يح رس. ءرسكلاب لعف رسق

 اداوج لق نيقار ءلا ريع | 0) هلا

 ناك ئدايإلا ا نب 7 ؛ ءافل ّص لي فعاضملا ىف سف ١

 م © لو هن لاقيو قغالبلا 5 لدا هب رضي ماكو برعلا ءامصق نم
 ىلإ نالف نب نالف 77 باتكلا ىف لاق نم 80 همرالك ىف 0 53

 نالف 18 , نالف

 نم سيحل ُةبشفلا هوقيرُد نبا لاق © .ءاهابو رسكلاب لعف بشق
 الاب ثيدح ئآ بِينَق فنيسو ديما بيشقلا « نبلا © ةفلب# سائلا ١

 رفح ىذ نب ُبيشَقلا وهو 2 ةانب ىذلاب 2 9 براي ن ..اك رق ٌبيغَقْلاَو

 : ندج ىذ )نب ينل لاق ريح ولم نم كلم

 ضعب 1 1 3 ايا واخ ءاهب لع ةنيهدلا ب ل

 أب هوجن هوو لجغلاك لوفبلا نم لكؤي ام ”هثنفلا ؛ ءافلا مضب ل مث
 اشف 7) ةعبجو نمبلا ٠

 شربألا ةبيذج كلملا ٌريبزو ْئبخللا ورمخ نب ٌرْيصق ؛ليعف رصق

 «) 1,1 ةلريأ ىداباإلا طاسإمالب ان) 1:1 ةنيأ ىرسفلا اطال همز 1ءللأ

 اطوأ 11 ق) 1:1 مةنربأ اطاعن' لها 0110 ةزم) 1,1 هيلاي ر/) 8كلدلا

 انوا 11 0 11 مماو



 ريو

 م 394 2 5 8 01 ةام هه 2 3

 ىاهتلا ثفو كك خا د مك تلك دقف كلها نإف

 3و ٍِ
 - 0 2 رم ع < ىو - 26 --

 ماذ كس مانالا "اواو كا 0 نع ًاندعب © كلميس
 ا ب رع وا 3

 مار ١ ىف صخيري ال 9 مظع 5 5 دعب ري و
 2 - 00 - 2 5 ريممىو ع

 ماعب هثعبم دعب رْخَّوأ كرك
 5 4 3 0 هَ 7 3 ٍِ 6

 دقو نركقالا 0 0 م لأ 1 نب ترك قلم 2 نب 0 كعمل دج وهو 0

0# 0 
 لاقف ريع ف 0( 8 كح هر ها

 ل هاا لس 5 4-5 0-1 سع هد 2 د

 دعب الا ناكيلا نم. دالبلا فرط © ىىنا دق د سا ناد دق
 50 0 0 7 3 - عت 67

 لسشرم رمح .٠ مهر ةارخأ 2 0 برام 3 قراشع 1 6

 دمرح كَ بلخ ىذ انيع ىف اهيورُع دنع سمشلا 1 0 لَم"

 ل هان تح نجا 85
 1 ايل 0 ههاضي 3[ ا

 ع 2-5 ه- و 70

 هليل 3 نر ذلك 1“ رك كارل رقي عدو

 7 تبنرق وذ نثبك لاقي هّنأل نرقالا م اىحلا لاوقالا يح أ انهو

 لم رمظعو مدد نسحو هنايإو نرقالا ملعإو دحإو مرعلا ُنرقأ

 0 لاق هن 5 برق عم ا عت 00 ةكابشو دالبلا ىف ىف هريسمو ١

 ريش نبأ

 د ان تيرا و ا رشم سانلآ نم ارح 5
 000 ىَوتْسأَ وجاي تس اني

 دلو ريم كولم نرم كلم لا ا كلاب لعق «
 جوجاَمو وجاي د ضل الا نينرقلا وذ وهو نابيشأ 3 اادمل] انرقو 1

 اا اًنموم ناكو

 3) 112 تكللت ان) 11هودتاآ#1 1, ١ 52 صطحتت جبت ن-م) 1عا. ة[ةو7121 1,

 ١217 فلنا 1 0) 1[دودعآت], 1 ملع لم) 1ةط., ةتعط

 11801121 بيسغم ئارف. 87 كير مدرر ببسر كلا | رطق يرسل ١ 7علا

 1112167 لس
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 نرم برعلا وبا مهاربإ نب ليعدسإ نب ُرَديَق «جتفلاب لعبف رذ رذق

 ناندع 3 دعم 0 رازنر

 اد لل لاق سادتللا ىف طبل نزلا «ءاقلا اركب قمغ نزع
 اعبت دعسا لاق نآوالا عيجماو نالف

 وجال برص يع

 رتل هيام قلبا كلغ 7 يطب قانا انس, قوواظجم .

 8 ٌنامُكَر نب ٍِنَرق دلو نم ٌريمح نم © نملا نم ©ح نر ؛حتفلاب لعف «
 للام نب ءْرج نب وريع نب ىرفلا سيَوا منم ٍدارم نب ةيجان ىف اولخَد 8 َه ا 1 ا ا 5 م ا

 اناحا راندتلا < ءنيعلا نوكسو ءافلا جيتفب 6 « نيعباتلا رايخي و ناكو
 ل ايناك نيتريتشل كدي 5 مآ كوم نم كلم نيئرقلا و ا

 ها ٍهركذو جوجامو وجاب 0 ىذلا ؟انننلا ثيورفلا ىذ 3 فلقخإو .

 انانلا ةقادوبلا نسلق نب 5 دكسإلا وه وق لاق :ينهكلأ قوس ىف ىلاعت

 ا دع ن عسيهلا وه نينرقلا وذ 9ٌنورخا لاقو ةيردنكسإلا ىتب ىب

 نينرقلا 80 ابع نباو ب بلاط ىلا ن لع نحف نالهك نب د كير نو بيرع

 0 للام يفلح الم
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 ىزقمإ تلاته لدج_ ىف ونمحلأاب ]غب دا ص فلا نا ييملاب

 اكلم ناك “و ألا - نب ربكألا حبت وه نينرفلا وذ َنورخا لاقو
 ريح كولم نم كلم ٌُنرفالا + عيل وه نينرنلا وذ َنورخأ لاقو ِكلملا ص

 امم اكلم 3 نينرقلا اذو َنرفالا كلذب ىعسف نابع ةانرقو دلو
 رورلا دالي لامش ىف تامو اهقاطو ضرالا بج كلم دف ًالداع ايلا

 كلانه هٌربقو ىدجلا 35 ىلإ ٌسمْملا يمهتت ١ اذإ البل راهلا| نكي كبح

 لافف هرعش. ىف مالسلا هيلع ّى *.دلاب رشب ىذّلا وهو

- 

 هزعدم) 1"علطلأ طفعأ آآ ة) 1.1 ناهرد ) 1يآ رخالا 11 نورخالا

 1 1"ةاناأ طقأ آل
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 ب



1 

 ريا وتملا رجلا رضيع يول يق فود ١ يل
 فلا رجس

 رك َذلا أر ةيجمم نيشلاب ُنشيَقلا «نيعلا نوكسو ءافلا جتني لعف ضيف
 هلا ا الا هل را لو نما لهأ صعب دلي ضلال

 ا ار اق ابل يسار مج ا كراش دبا كلا شئاف وذ ه

 هل حدملا 72

 شو اح عيصلا ةنانااخإ .نشرلف اذ ةسالس لا
 5 | 2 هه عءاع 5

 دشاح نم نادبه نم 0 شاف ونبو

 0 0 000 ا ريدلا بق ءرسكلاب لعفي حتفلاب لعف بق
 راض ْىأ 8 رما ١ نينايلا ضعب ةخأب 231 م 3 اذإ 3

 يع ع
 اعين 26 لاق 9 نمبلاب حضوم ناتق ةءانلا حتنب لاعف 3

 بات هَرق طيبا 006 يوم راغب ةاريلا ظل

 يلا دوه نب ناطحق وهو نمل ناك ءانلا حتفب نالعف طخت

 غبت دعسأ لاق مالسلا هيلع

 ناطحم اهل ثضعت نإ لذتس . ةليبق لك تب كب ملعا

 "مث نملا نم ةباحّضلا نم لجر مسا دَوسالا نب ةادنملا لاعتم
 كاع هللا 0 ىف اسرق طبتر١ نم لَو هنإ لاقي فدصلا نم

 تشاح دم تاده وع نك م ءافلا مخغب لعف مدق

 2 نم بيرق تاولاب 7 حعضوم ن امد ,نيعلا مضو ءاغلا 2 نالعف 4

 ٍ 0 لاق وأ أ شحلا 0 0 نيعلا 02 لعفم نيعلا 00 ل

 رجاتجا كا روش برحا 1 ىسميلا بلع لوعلا لع

 0) 1”ءاد]6 طعت 12, 8) 1*عاطط]غ زز> 511 7135, م 1”ء]]غ 161 12 58:

 كو. 4 ف



 ل

 ع

 اا لاذ 2 هلا فا هيغ لاقو نابع لقا هَل ف ءانتلا لاق
 ا ل نيبو انني عفا ام ىرذأ ال ثا

 كحتافأ لاعت لوقت

 . نهلا لهأ ضعب ةغلب هدرملا نينا ءانيب يعل لي ل 5

 ا ةيردلا لاو هريغب لصقملا مولظنلا ردلا ُديرَملا 1
 َسقلِب شرع ُفصي تبت دعسأ لاق ءاطاب 2 ةحاولا بهذا عطقر وهو

 ابس ةكلم
 ٍ هاو 0 :

 ٍديرفو رهؤجي ُهَتللك اءاب َنونامث ٌمجرش اهشرع
 عبط نم ط ف ونيو دل كرر ليعت فعاضملا ف دن

 ديزي وو ا بسس ع نم ٌرعراش و لاجرلا

 رغ رغم نب ةعيبر نبأ
 ىح دوهرفو ذوهرغلا يرد لاق « ءانلا مضب لولعف دفرف 0 ل 7 ظيلغلا ع ثلا د 0

 «)ٌئدوهرألا 5 نب ؛ ليلخما منم ةمارلا مهل لاقي ٍدرالا نم

 رح ناذالا ىف مهلوق منو ريما ىف هاقبلا جالفلا ٠ حتنب لاعف ف ١

 ئىدايإلا ةدخأ|س ا لاق مث 0 7 ءاقبلا ىلإ لَه ىأ 1 هايوبلا

 ريح دي يلم كال مليم ؟: رالف نيح ثالو جالنلا وج

 هج( قاف

 ريبحو داع دمب حالنلا وجْرَتَو اَنبَق لح اهلك انالب لكن
 ظ نروحسلا حالفلإو ةاجْنلا جالفلإو

 نفلا نمر هبر لوي ططخيم درب ةطوقلا « ءاطابو ءانلا مفي لعف طوف
 طوف عيجإو

 ه) 1"ةطلأ طفأ ]1



 ما

 انطق وروما لولا 21اببقا نرم ل نك
2-0 

 6 ل ٌرصق 0 3 نملا ء ءاعنصلا د صف ناديغ . ءافلا مخل ن نالعف «

 ندج وذ ةمقلع لاق 2ك ريمح كول

 5 1 ا ””اقهراش هوني ”ةنع 0 ترب هكا 0

 قوفش نم ويفر سيل /7كحالت لح ا رسموا

 ئرازغلا عيبض نب عيبَر لاقو

 اًكاوكْلا ىِذاَحي ادْييْشَنو 0<اهز ُهَلْثِم ٌرصق ال ٌنادبغ ذِإ ٌناَدْيْغ

 نري ذ نب فيس دمي قلل تْلّصلا ىلا نب ٌةّيمأ لاقو
 الع كني #اًرصق َناَدبْغ سأر ىف ٠ اًقفترم ا
 اهو نان جرت 3 وعن دق
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 عا ضعو اضماع_ لج ىأ لكلا نشغ لات ليلا

5-5 ٠. 

 نجلا ٍِ امو ةماهتر رو خلا «نيعلا نوكسو ءافل ل١ حتفب لعف روغ

 ا مسأ ”راذلبخو ةانطملا ةرابعلا (عافلا 6 تا نالعف 5 8
 را 1 -

 اعين دعس هيف لاق ا ا عبت دعسأل

 يح هر

 راع 5 ةوفتتما اكو
 01 نم 00 وذو لجر مسأ نامغو كن ١ كلل دات َناهَغ ُض 5 ا

2 

 ىضرَتلا ىضق ىأ ٌاََنلا انتيب حتق لاقي ءامهيف حتفلاب لعني لعف جف

7 

 0) 1.12. ءةظود0. ةتتعاد آنا ىلاىش اق 6) 1. 1. 62620. ىروصخا © 50

 سار
 1117 د ل )ز-7) 380. (عاطع70.) 0 هأنب ه 1و0. هالعا

 0 ماحت 7) 15:1 < انب 2( 11 2 1:1, 88, 386 أعفترم 7ع1.

 1-1 2:) 1833, 6 ار ها ممر 286 ردح 7) 288, هيلاعت

 لل



 رغتلا ُرثكألا ةدعلا فك. فوني ىذ نمو ليرب ىذ نمو

 ٠ هلي دقو نما بعرقلاب ةماهتب ام .ناسع 1 تالعفإ | سبغ
 ناسح لاق را م مهيجورخ َتَقَو ايناسع دال نم هدر و

 تاع امال اين هدمت 4 يضم ار ةلئالما كبك نإ

 جر بقل صل وذ ءءاطابو و ناعم
 ا و ل م 2 . . 5

 0 ا ةكس ةئام بصك نب راح ١ك نسر 0 فارشأ 06

 ارم نبأ
 223 _ىج

 ايهضنخ توصلإو فرطلا ع ضع ؛ مضلاب لعنفي حتتفلاب لعف ضع

 ةيفلع لاق ُهَنَح ىأ وللا ل ربو لدي كلا نضر اقر

 دج وذ

 0 ِكَْحيَو * مآلكلا َّضعب 2 انلأ شئاف ىذ ليف رِأ : 1

 0١ نع دارا نم لكي فيطخ ,ايقرم كفطعالا ريتصتا "تلت
 لئاقلا وهو ءالسلا هيلع ّىتلا ىلع دفاولا ٌىِداريلا كيسم نب ةورق منع

 انيدعوملا دْيِعَو ىثخأ الف يفيطغ ىف 0ىنؤج ّنح ام اذِإ

1 

 نم هانت نم 2 هابلغلا ف7 («دودمم ءافلا حتتفب ءالعف بلغ 8

 ا
 111 و

 ةلغ هما نم ٌكميلغلا يم نمبلا لها ّضعبو ع ليعف للغ

 ٍدبع نب ٌرمع/١ دماغ مسإَو دزألا نم نما نم يح دِماَع ؛لعاف دغ
 كولم نم كلم 2 ةحلصأف 5 هتريشع نيب عنو هنال ادماغ ا /) هلأ ٠

 كلذ ىف لافف ادماغ ريح

 «4) 11 دزالاف آة) 1*ةاذاأ طعأ 1آ) هزدسم) 17 مالملا ضغإ ن) 11 نملاو

 «) 1,1 ىلوح ريزسر) 1,72, "خم مدع هللا دبع
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 0 6 اد

 ةيسنلا عطاق اهب د ملف اذ ةنكألا

 تع نايورم رفا دانا و
 هج ةيعا لجر لاقيو 1 رهراع ةارمأإو ورع لجرو | 5 َز ١

 1 رار ع

 ارهع رهع لتقيو : ٍدتسملاب ٌريمح اياضق ضعب ىو رهاع نع لودعم
 ديدشلا َلِجَرلا هب بيو لوغلا رتل / هفلاب لعيف «اينراز ناز لعبا 0

 ا نمّرلا قيم ءابلع اع ىَضَق ٍةْيضق نم ريح ٍدِئاَسُم ضعب ىفو بلل

 رعي قل م ") شرج 3 زيمعلا أ ربظيو

 مسأ ناهاع ؛لاعاف 44 ناديه نم نمبلا نم ّ 14 اع 0 نيع َ

 ةهاعلا نم نالعف هنإ لاقيو اًتيرش ناك بعك نب ثراحلا ىنب نم لجَر

 دق ىتلا ْسرتلا ٌهدْوعلا « اطابو نيعلا نوكسو ءافلا حتفب لعف دوع 20٠

 نملا لهأ ةغلب ثحرق
 ُبئاجَنلا هيلإ بسنت اًبيجت ناك ُلحَف ديعلا ,ءافلا رسكب لعف ديع

 ”َناديح نب ةرهه نم وق مهو ديعلا ىلإ ةبوسنم ف لب لابو ٌةيديعلا
 نما نم :

 وه ٍلاخ حضوم لكي لاعيد ع نيعل | نوكسو اذا حتفب 0 ريع 16

 تاكدألا ن 00 وه 0 6 ا هيف 0 هنا ريعلا بقوا

 تلاع لوني نمبلا ا ضعبو ءسكلاب لعفي 2 0 0

 تلح شا لاخلا ١١

 راك رتغالا اوس ْن آ الإ 0 نم بيرق ُرغالا « حتنلاب لعفا

 0عياد قي ١ لاق ريبكلا زتخنلاو ءآملا ريَط نم ٌرثغالاو ربغألا 5 ّ

 0) 1”*ءعاط]أ طعأ 1.1 0١ ناريخ : 5 1



1,4 

 سِيقلا ءرما لاق تومرضحب رعضوم ما لح لا لدنع
 0 50 كاراقلا دهذأ 4 م و 0 "علا 4 58

 لاق سيدج نم أما مسا ُرْثَع :نيعلا نوكسو ءافلا حتفب لعف زنع
 تريب م

 عبت دعسأ نب ُناسح كلملا اهيف
010-72 

5-729 

 المج جدي ريع ثبكرر اهل ُهاَوَغاَو اهيموي ٌرْغ

 0 6 ل ا ام والخ كر أ
 ثيدح اهو

 لاني ةَبلْصْلا ةقانلا نشعلا ءقيقلا نوكسو ..انلأ متفب:لعق سنع
 نميلا نم ةليبق ْسنعلإو زْنعلا ىف ةغل باقعلا ٌسنعلإو ةرغصلا اضيا ٌسنعلا

 ٠ بامحصأ نم راي نب راع م 0 مثو 00006
 : 6 0 - رك 2 ةماو

 ١ نم 0 ةيبسو 511 ةيوس جا هوب أو 53 وللا دبع ا

 لهج وبا اهلتق مالسإلا ْق

 انا رع ب ةيلعت بقل ةادتعلا دود 0 .العف نعنع

 اهثبا ”انب مركأو الخ اني مركاف قّرحم ىتباو ءاقتعلا ىنب اندلو ٠

 نملا لهأ ضعب غلب ُهَقلْعَأ ىأ َبابلا َكَنْعَأ ءلاعفالا كنع

 هبا ٌنَح ةايلبا نما كلم 0 ةيدع وك « نيعلا ءانلا حتفب لعف مع

 كب وريع نب رفعي نب لاح نب كلام ةيساو نملاب ةينع لقح ىمس
 <. م ناو“ -

 :دنسملاب هربق ىلع هدو نويببعلا دلو و ليبخٌرش نإ ببسلا نإ سد

 ةيلاو رم نلوم دقا ةنلآو همآ فلاو دبع كلا ةثكلم ةيدع وذ كلام انآ ٠"

 ةيهيل قرقب فأأو "همت ربع لك ةمجلم رجس وأ 5 فلو ل رع

 «ه) لون. 111 6 ا 2117 دلي ويل ا) 1.1 هب هه زنلزع 1/١" د
 ” ل

 4) انا, "الا نسب 4) 131. ىل 2 20 هل م١ 3
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 بحي نب َنادِلِع نب ىواع دل دل او مثو نادم نم - نم نإ ىَّولع
 0 لب 2 خيونملا 1 ٌنايْلعلا نا يحل! .,العف «

 َناِلع دلو مو ناديه نم ّح ْناَب اء لاجزلا ءامسأ نم نابع
 0 يا املأ ؛ نيعلا حتفب لقنم 0 44 ربكألا ماعدلا نب بحي

 237 ل 5 وذ يربح لبقلا لك 1 قعجلا ر رعاشلا ,

 ةدحناف 30 0( ل ةسأ 0. 0 لع هدا 1 1 تومر ضي

 ةرعشألا هيف لاق ثم د لح اهو ح او لاللا ةابحو

 نينار وعام دلل قرر" 0 ا

 كوقب دعشالا ةانع ىذلا وهو

 ىو دع 5 ودع قَّريصنَو ٠١

 نالعف « نملا نم ففوجلاب عضوم ُدسا نام ,ءانلا حتقب نالعف رمع

 َنارْمَع وذ وهو َريمج كولم نم تلاع ذأ را حلا مشو مانلا

 نممأ ضرا نم ” نودلاب نا رصق ىجس هس هبو 7 ىذ نب ؛ دئارم ىذ نب

 خلات يي دعلا ا طعتمعلا/ ءراللا دي دفتر كانلا ني لام
 وحل نم كلش لمعلا ساو لوطا 1

 رعاقرلا رع ُئِدَع متم نمبلا نم 0 ةليفق ءاطابو لعاف لع

 دق نب ره قلب ففر اكار نب يدع نب فيرا ةامناونا## فال ا

 0-5 ٍديَز نبأ

 0 كولم نس ءاذاب ةقلامعلاو قلامعلا . حيدلاب لايف قلع

 دأو نم مهو ىدزالا كلملا لشبال ةيبانح هلق 3 + ابّرلا م .اشلآب

 ءاي ةدايرب قيلاتعلا اًمآف سمث دبع نب راَوَص ا سلا نب قا

 ةتعارنلا مهنم ماس نب دوال نب © قاليع 1 ا قيلامعلا مف 7

 ا
 2 2 لك از 1ءاطغ طعأ آن. ةز ضن ولات 0) ذه, 51 ىِلَص



 تن
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 و ادالا اذ ىمسو رج دم ٍفارشأ نم ناك ٍةوادالا و 0 نب هللا دبع

 هروبطل هب رمل ةوادأ ةاطعأف انام“ 2 مالسلا هيلع لا ا هال

 نالوحو ةماهت ىلإ َِْن 0 اقليم 0 1 0

 نب بفاحلا نب ىرمع نب َنالوخ - نم ةعاضق نم نميأ نم ىت ىح ةيلاعلا
 كر اوناك ايم ةال 3 هلل ةارح ايس اي بكاس

 اومسق ءاَمْنَص قرش لابج ىلإ مضعب َعتْأَك مآ ٌرصق وهو جاوزصي
 "وف ا ىلإ 105 امتع ما قبو ة لاما 0

 ةيلاعلا َنالوخ رعاش لاق

 00 ل اع امانا ع ا امن
 ةعابرلاو اهفر ٌعابْريلا الو امتوزِذ ىف َريمح نم ُنِحَن
 َنالوخ ىلعو نوكسلإو كاياكسلا ىلع مالسلا هيلع يلا ُِص ثيدحلا ىو

 ريم وبا ةيلاعلا ءتالوَخ نمو َنامْدَر كولمأ كولْمالا ىلعو ةيلاعلا َنالوَح
 ليقو ٠ نيعباتلا رايخ, نم ناكو كش نب نيحرلا 1 ىيلوخا

 م

 نب ةّرم نب ثيراحما نب كلام نب ورجع نب ن الوخ وع ةيلاعلا َنالوخ ّن نإ

 نم اوناكول ممل ل ديز نب بيرع نب ورمع نب ديز نه دك ١

0 

 3 بسنلا ىف منيب َقْرغْلِ اذهف ةيلاعلا ٌنالوخ مش لبق امل ةحاضق نالوخ

 َتنالوخ ٠ نآلو باسنألاب » ءآملعلا لوق ثفالخي هنألا» ءىب نسل لونلا
 قلل ل 0 ٍةبلاعلا َنالوخ مسا ّنآلو ةعاضق نم مخأب نوفرتعُم ةيلاعلا
 ىطو ٍلغسلا ةدرعلا لونت انك سبل 'ثييب قرفلل ال دالبلا نيب

 دييزو راجعا 0 نؤبلا نادمهو َنامع د دز , ةءونش دز 52

 ىصحبي ال ينك اذه ذهو كلذ وحنو بعش ردع ةرطم ٌددهو نهبلا ديزو َناَرجأ

 آل رزقا للصم نمل قولولي نالونم نطق ةذلس لاف نم ىأ ىلح
 ىصنالا نهلاب مهم ماقأ' ناو قرشملا نالوخ ةدعص ىجاونب نملو برغملا

 ونب ءافلا جتنب ىلعف « مأشلا ُنالوخ ةَدْعص ىحاوتب نملو نملا ٌنالوخ
 هنز-ن) غب عبر نزدسطل) !آ,ر1 اهلا 5 لاني الإ ه١ !.]1 نم "72 1 ةذعم



 7و

 ولك 2

 هك اع ةزثك تنص عيت دعسأ لاق ن هاب .عضوم

 250 كار مهر قارعلاب رات مو م

 ةرارتلا ىف كتم فور كح لا «نيدلإو فلا مب لعق" يلف
 عاج ةرولوتب هني ريح فلن كسك راكو ب ربحا لضفأ وهو نيل

 لأ ولك ودا 0 . هخارتلا ٠

 داّضلاب ضولعلا ّنِإ لاقي « ةددشم نيعل عد اا ضاع

 ا ةغلب ىوا نبأ ا

 لإ ب ا لج مسا يفآلع , ءافلا عل لاعف 5

 ةعاضق نب فاحا نب وريع ا َناولح نب ا 5 ةيف.العلا 0

 ةعبانلا لاق َةَدْعص ةيحلان 0 فالع ىدإَو ص >>

 ١# راهطألا بزاوع تاتصحملاو جرورف نيب تايف العلا ُبعُش )”

 نس معنلاو كلذك هيلإ ٌبوسنملاو نيعلا رمكب فال هَنِإ لاقيو
 تايلجلاو عوجلا ٌديدفلا خئاجلا ناهيعلا 0 ءافلا حتنب نالعف هلع

 نم َّنَف لك نم ذخالا ناهّلعلا ممضعب لاقو ءىثلا ىلإ ُهَسْفَن هعزانت ىذلا

 نب ُناَهْلَع وهو ٌريمح كولم نم كلم 2 ٌناَعْلَعو . رْجَو لك ىفو ٍرومألا ٠

 لها ”ناذهت م هوخاو وه ُبتاكلا | وهو ٍرارِصلا نب 2 نب وعقب ىذ

 مطقن١ امل ةريملا ىف ٌرصعب_ مالسل | ايييلع ا نهلا
 بن دعسا لاق نملا لهأ نع

 هرْمَدَأ دق َنافهم َناهْلَعو كولملا َرِيَخ شعري 2
 داولا ىذحم نانينو نايلع

 ا ءاطاو نصقان ملا لع ؛نيعلا غو ءافلا مقب لعف ولغ

 0 ةلع دّلو رم نجار لي ةليق مو ةولع هلصأو واد

 0) آكل. 55 ن)-) 1ع]1, ةةاطتعطق كب, 16. مزم) 1*عطلغ طعت 1

 2 اركذا: آ,1 هرن ذا
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 لهأ ضعبو نيئيش لك ني دج احلا مقعملا  نيعل نيعلا رسكب لغقم منع

 سي كلا 00 هل

 اذإ َبكَع نملا لهأ ضعب ةغل ىف لاقي ' نيعلا رسكي لعف 5

 2 للا يول ايبدلا ير جلا هلع وك

 م لاقي © برعلا نم ةليبف كع ,ءافلا حتنب لعف فعاضملا كاك || ٠

 0000 لا ا نع اعدل

 َتْقَو َناَسْع ّن نأ رثعم ىف مياسنتا ٌُببس امنإو تيلوقلا 3 ا قالا نب

 يرش نبي ٌكع مهرغ لع اهبو ةماهتر اولَرن ' رع

 7م لبق ىتح انامز كدب تدمر قرشلا ناسا تراخاف اهيرغو 00
 نع ظإ كاومأ ّنآل انيس م ب مد ئ مكم *نحُنأ ادع نإ
 اهسودُي نْمَشلا تّرحأف 0 اذإو ا "يي

 ع ُناَسَع تلقت أف 00 0 د

 26 3 6 ىبلا نم دلع ثّقشأ هك نيف ”اهاطتأ
 ٌناوعَت لاق ٠١

 بلابل ني باسشآلا هدم تميم زل هنا اَكَعَرت مك
 ٍلئاو والا نورفلا ىف اهل ]اب هب ْتَلَدبتسإَو دزالا اهابأ ْثَفَعو

 لهاج 110 اًلمْخأَو لذي اهوع ءايعدأ امنعَد حارص

 لئاط ٌريغ اهب رد نم مو ا 5

 00 رجح ةغأب 0“ راما 900 مفلاب 7 سكع

 مسا ٌبَلَعو ظبلغلا ٌناكملا بَلَعلا لافي ؛نيعلإو ءانلا حتفب لعف بلع

 ه) 1,1 نءلا نزرسف) 1"عطلأ طفل 13, ) 1). هيف 4) 1ةطلأ طمأن 1

 64) 17. اهيلبئتسا /) 1:1 اهدالب مرصو) 1"عطاغ طفت اا



 ف

 قوبع نم 3 لضرام لاق بن رع ةينح اهار املك نصت اهيلع اننا
 ص ل هاس عم 5 -َ

 دلاكم !اهلمر اق ةبااو لَض امام اضعلا

 ل تو نك هترع اع 1

 كين دعسأ لات لك ردطعم درو ؛ لمعلا دضع

 هم بلور

 هاف م لَم 4

 لهأ صعب أب ذر ل فلآ خوك و ان 5 | حتفب لعف لضع 9

 نالضيلا يق كل
 ا ه مسا ةرطعر : ءاطابو ءافلا ردكب لعف رطع

 رعاشلا هيف لاق اه وعديو رئانجما ىلع لص ااوج اديس ةيلهاجلا ف
 ا 0-3 باقئرلا هلع هل تعض ةرطع نوتيلا اكاد

 م تر هلا نيكلاهلاي و 5-15 1 نمادكلا 5

 د را نب 3 نب شاد نب ب ةرطع هير

 ؛لاعتفالا ٠ ُهنلخَأ اذإ هناي هييلط دنع اربح لور للا ١
 تْوَع تح م جرخب الل هراد 0 0 لجَرلا 1 رح ةغأ ذافتعالا

 هلكت ]عر 3 3 يسر ا بحلا .عاطقنا َّثَقَو كلذ نولعتي او | 8

 مخه ن ناوكرلا كنس ل نا مالسلا 16

 مهلإ بسني ناكل نم *+ ”ةاكملا (نيعلا رسكو م ملا قب حتفب لعافم 1

 ةيرق.اعملا .بايثلا
 . ماعلا ناس ةنازإلا نبل لاذ لقي ردا ناقتي : لاعفم ىلع

 6 1 اذإ ةيقثعأ ٠ نم ذوخأم هريغو

 ا ال 0 نما 1 ضعب 35 مد ؛ حتشلاب لعف رتع 0

 رطعلا دآم الإ
 - 6 اع

 ل ا ا ة)زسق) 8. عبت 2 11

 )01 [ر1 سوالا 6( 1 هستحأ
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 ىلاتوور ولا! كلولم !ئم كلم نشعر وبا « ءافلا رسكب لعف 3

 دعاشلا ١ هيف لاق اَبْمأ © 0( حاتجاَف شي ازغ
 ود معو

 ") ناطعب_ اهحاتجأق ةشيير رع ىِذَّلا شع وبأ ناديه ديَسَو

 يري ١ نب دمحأ ني ميري نب نفع. وبا لوقت نادت ةفالتخا سل ىفو

2 

 000 مف ءابصأ نب ثراحما ن 000 نب ةّرم © نب ه

 ٍدَلو نمو ينيِعرلا برك ىِدَم نب "”لييحرش ب ره نب دئرم د دلو

 3 لعف « للعت هلا بحر باتكلا يفّتصم ٍديعَس نب َناوشَل مآ ندع
 هه 7 ع ت22 9 2172 53

 َدّرنتو هيارب لاق ىأ َنْشتعإو هيرارب نشع لاقي مهضعب لاق ءرسكلاب لعفي
 ندع ىلا قاقتشا نمو

 58 3 1 .: 12 كيلا اننعلا نوكسو .ءاف 0 1١ حتتنب لءعف بدموع

 عي و 06 بضع 00 بصع 0 لاقي 0 هعمجو هد

 ب ا لاق

 توربو ا هذاا بصعلا 0 ارا 01 ا ف

 5 خا 26 نك 20

- 

 .٠ ا

 0 6-00 0 2 نذبلا - ملأ 0 انْرَحْنَو 0

 انْلَأ نيعبس بعشلاب_ انرحتو ىوربو
 شرسبإلا ةبيذجلا تناك ٍداَوج سرف مسا آمقلا , ينلاب لعف وصع

 هيلع اهسفن تضرعف ةيقليعلا ةكلملا ءابّرلا ابا. لتق ناكو ئدزالا ِكلملا

 ىف ةييخللا ٌيصق هريزو هاف كلذ ىلإ اهباجأف كلذب ”عدختل .حاكللل
 ىف انببلا ر ا الإ رس الف رجوزلا ىلإ فرت سورعلا نإ ٌريصف هل لافف '

 لم كلا أ جلا ريصق 4 لاقف ءآبْرلا ليخ ./1ممدلف هناسرف نم ةعامج

 «) 11, جاتح اف 0 | ناطؤب هرددم) 1"ةللاأ طفأ آ.] 3 17 لبحارش

 م / : ١
 هرمسو) #8, نبا عدبل لك) م ةوفلف ون) 1.1 ملربأ انام نع طالت
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 نم ليج عيتجا ول حامّرلا لوطأ ئه ىلع قوطلا فالبع قواسسلا ١
 اب نالجر اهنم ةدحإولا ُنضَنَحَب ٠ !وردق امل اهم ةدحاو علق ىلع ساتلا

 ابيآع اهدي ىتتلت الف ا ناوي

 ضارعألا عيجلاو هاج هىش لك ُضْرِعيو .ءافلا رسكب لعف ضرع
 ككوأ 2 نب َةَلع نع هلاس نيح َرمعل بكد عم نب وربع لوق هنمو م

 انيحاون 92 تأ أبره اذناو اََط [ندحأ ١ انضارمأ هافشو انضارعأ ضر

 انِر 8 ذخالأب اننوفشيو
53 

 ءوبط نم نمملا نم يس وبا قراع «لعاف قرع

 « قيلامعلا نم 00 مسأ 6 ةرع ءافلا ب لولعف بقرع

 لاق ةكتشلا وهو -1117كسي"ئرنلا رلا ثيعلا كيا لعما نسا
 0 ةدعج ىنب .ةغبان ) لاق مرعلا لبس هيلع انلَسر اف ىاعت 0

 اًمرعلا اهليس نود نم. 9َنونبي . ّذِإ بِرأم 9نيرضاخملا بس #
 ع لا اوقاَدو «َلذلا اوف زعا دالبلا ع ل ف

 ةميرع « ركسلا ىمسي وهو نيكيش نيب رج م ديزل نب دي
 ةعاض اضَق نم برعلا نم حا مسأ 16

 نايزعلا دلو مهو َريمح نم ّنْطِب نايزعلا ونب ءءافلا مضي ن رالعف ىرع

2 

 رغصالا ١ اس نب تومرضح نب ةّرم نبأ

 وعلا 1 عاب اسفل 7) ةاساعملا ( عاقل وسع

 نيعلا نوكسي ٌرْسْعَدحأ 5 ارقو ؛نيعلاو ءافلا حتفب لعف رشع
 تاكرحلا !ولقنتسا مه ارفلاو نشنخالا لاق نولا لهأ ضعب ةفّل كو
 اههضاوم هو كلذ ىف نيئوحنللو تراك ايل ايفذحت

 0 ةآء'خ 11 86 ةقلاعلا ة)رح) 1.72. 1417 تلصلا ىبا نب ةتما

 ا 2) 1:2. نيكاسلا 0 ةنشلا دّرش

 ن) 141 2 ,ضيفن 11111
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 لرب رع
- 

 َنارْبَح نب ٍدشاح نب متج نب كلام نب عقاد نب ؛ دعس نب ري دل

 نم نميلا نم ةليبق ردع ؛ ءاابو 1 ناديه نب فون نب
 مضعب رسف هبلعو ننبلا ' ") ضعب ٍةغلب ريسلا راذعملا «لاعفم « ةعاضق

 ليقو ةياوبأ قلغأو ةروتس ىحرأ ىأ 0 ىلا ْوَلَو كاعن هللا ّلوق

 ا ا ا ع

 لاق ٌريمح كولم. نم كلم رُر .نب ٌبْيِرَع «ليعف برع
 لوصأ ِكولملا ىف ٍبْيِرَع ونبو  اهكلم بيرع ىف ٌرييح كاذكو
 وهو َناَسغ كولم ن ء كلم جرحا ثراحا ؛ حتفلاب لعفا جرع

 ريش ىلا ربكألا ثراحلا نب ٌجَرْعالا ثدرحا
 رمح هما ججْنَرَعلا ءحتفلاب للنعف ججرع
 لاق:.ليسلاأب هّبُش روكا نيا ٌُنتنَرَعلا ءمسنلاب للنعف. .سدرع

6 

 لِجاَر َرِيغ ابكر اَنْلَأ َنونامت ٌنسْنَرَع ٍداينلا بْعَص قف انل

 13 هيل واطبو لاجمل آنا نم كارعت ةماعلا لكل اس اع
 ىاَذجلا رعابنز نب

 اعن هللا لاق ٌر ريع ١| نشرععلا ٠ نبعلا نوكسو الا حتنب لعف شرع

 0 5 ةكلم م #0 ىف ىلاعن لاقو , شرعلا ىل ع - مدد

 ا ا ا ا ا
 َسيِفلِب ّرصق ففصي عين دعسأ لاق 3 راجمج_ نم ماعد

 ٍذيِرَفَو رهوجي هلللك عاب َنونامَت ٌمِجْرِش اهشرع"
 0 رسيبلل ايها ربل ابو تلوث ةئديف دف 0

 «) ايآ الربا لها اذان ةز-ش) 8.  كقلب

00 
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 لاق ان ع + ىأ ةلهمم ليإ ةلغلل + لزج
 ُداَرْولا اهلببع لكل

 5 نيذ 1١ كولا ثو ةلمابعلا هننو تاءاهأ فك 8 درت ثلسر أ
 ةاهابعلا 0 لايقألا ىلإ هالدلا اديلع 8 ل 2 ممالسإلا ىف مكلم نع

 تومرضحي ٠

 ءىبط نم ناعب دوتع 0 ؛لوعف دنع

 ريحا كالا نري ىذ نب بفيس ٌمالَع كلب تع نب لاوت لي 0

 دآو هو ٍدزالا نم . ةليف كبل او . فاتكألا عزان ىمسإ ؟رابج لاوت

 ىلا نب ل 000 ايلا ام رماع نب 00 3 2

 ءايلا فدذحب 0 97 , ةرفص ٠

 3 00 مم 3 0 مح 5 ا 0 3 رثع

 م ريش نب ا 0 50 ضععب 0 كلاعت د لاق

- 

 ”) ”جرعألا اهني جرتماب اهل ثعاطأ اعبن َنوعِبَس ناطحق ب 3 50

 م 0 1 نيو فورم قويدعلا : لاو كالا تن لعف سدا

 نملا لهأ

 ملأ لكيلا ىف مه اًمآو ( نيعلا نوكسو ءاف 1 َُلَدَع
 0 ةريشعلا د 0 نب لدعلا وم لع ْئدب لع عضو ا

 ًالقم كلذا َبرَضَق ةلئتف ؛هيلإ ةعقد:لثدقلا -لجر َبِجوتْسآ ١ اَدِإ عب عب : دعسأ

 كا لا اهل 3 5 نان

 «) 1"هطلغ طون آى 251115 ا)سا) 3. عدت
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 نمل قراشمب عضوم مسا تاَمَظ : ءافلا مشب لاعف
 جلو هاذ ايعيجو روتلا ب انك ةيلُطلا ؛ ءاطابو ءافلا مضي لس ”ظ

 ِتْللاو مالا نيب قل ةّيضلا تبنأ ْنَم فيلا تاَّمْلظو تامّلُظ ىلع
 تب َنوبِرصبلا لاق مالا م ُثاَمْلَظ لاقيو فلا لقناف َفَذَح نمو
 28 40 نأ امل ة ةحتف ا

 ا ال رع ' ١" لدم طوعا تاملظلا ىف ُثَلَخَكو

 نو ٌبابِعلا كلذكو ةرخافملاو ة رئاكتلا 21 ل جم

 نم. لدبي نم مهم. مهتغل 0 بامكما قفنت م ُبابعما لول ريمح لاثمأ

 وت اهنم لدبي نم مهنمو امم ةفرعملا م ال

 ٌريمح كولم نم راَعْذألا وذ ا نوكسوو ءافلا تب لعف دبع
 كلل دك, ىدبع اي. ديغص وهو 2 لوفي ناكذابأ نال دبعلا ىعس امنإ لاقو
 ا ا نيالا نم ريك لوقت

 نب بطلا ةمع هب مدقف ةنيدملاب هلاوخأ مم اًريغص َناَك ُةنأل مثاه
 0 و مسالا اذه ُهَمَرَلَف بلطملا دنع اذه اولافف ُهنلَخ وهو ةَنكم يفانم

 دبعو سيش دبعو وللا دعك اهيلإ دعلا ل ُفيضن ءامس 13 ىعسن برعلإو

-- . 

 65 ا

 يك ”«و

 نيبسالا 3 ل اوف عم كلذ وتو ِر ادلا دعو 9 ٍدبعو سيلا

 نفت يمص ليلاقف دبلإ اويمنو !دهإو ايسإ

 نيب نواب .عضوم ما ُربَملا ؛نيعلا نوكسو ءانلا حتفب لعف ربع

 برأمو تور ضح

 نِلا نم ةليبق اضيا ٌسِبَعو :نيعلا نوكسو ءانلا حننب لعف سبع ٠
 َنالوخ نب سبع دلو مهو ةعاضف نم

 ىثولا هب حسني نملاب عضوم مسا ٌرَدْبَع :حننلاب للعف رقبع

* .! 

 6 1 2 6 ةبش
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 امهنم ري لف ريع ىلع مِدقو نيلسملا ٍداوجأ نم ناك_متاح نيب دع هنباو
 هللا عا او لب لاقف نينمؤملا ريمأ | اي ينفر امأ لاقف ةبجب

 ايكردنلغ ذإ تيفو |وركنأ ذإ تفرعو اورنك ذإ َتيلَسأ ةقرعملا نسحأي

 نينملا َريمأ اي ى ىبسح 0 ايريدأ ذإ 46

 ,ليعنتلا « : ١ لها ضعب 33 4) ُةَقّرَخ اذإ < هلع لاقل ط 3

 90 ضعب ةملا قرح اذإ ا

 زنا مهنم 0 يزف 1 ا ما 3 ريك 0 آ ةانعم نبطلا

 اذه لاقف

 نهلاب عضوم مسا ةيبظ :ءاهابو نيعلا نوكسو ءافلا نب لعف ىبظ

 عزجلا اهيلإ ُبسني ٌريمحل نولاب ةنيدم راَفظ « ءافلا متل لاعف رفظ
 كبت دعسأ لاق َريمح كولم ةبتْرم تناكو ٌئرافظلا

 ٍراَتَظ هد 1 نيصلا مطل ْنآل سنن قعد دق
-18 

 - نيسيخو 0 ري نيريعبلا 0 ناكو ئرازنلا روض نب عببَرلا لاقو

- . 

| 

 اًيِراغملإو اهترش رهف نونيدب الهو تا موب 0 َُث لقو

 ) اياك + د ّرلا اهجرخ ميج ىدوي أه رسب اًعيج ايئذدلا ٍتناَد 0

6 0 

 يك 3 2 1 اديِشَتو 0 <اهز 0-0 ْنادْنَع ذإ َناَدِيُع ديغو
 تدل 7 2 " 5 7-0 - 3 7 2822

 ابزاع حبصاف مخ مهكلم 00 طعات باس ذا 5 د بترون 5
 ع اا سم 2 "1 م ىت خل 3 5 0

 امثاو لاَ هسقؤلأ 9 ارت نم ايو ا 2 نيف . 530"

 ايا يف هلا انابجَو) نعلو مناك متل هو 1 كلو

 4) 1:1 10عأ َُك هرم ) 8 ايناد ه) 11 * ادب 2) 11 20 ىذاق

 ل نق

 6) ]1 فائيم] قر ع#) ركل رنذملا د
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 ىلوألا برعلا نم ةليبق دممَط ؛نيعلا نوكسو ها لب مسلط
 ناك مالشلا يلع يسوع نبمان هذ دول مط ا الا ماك

 ىلإ ٍةمايلا لهآ نم ةأرما ىدْهَت ال تناكو قمع هل لاقي ٌراّبِج كلم مي
 ةيسيدجلا راتغ. ةنبا تجوزت ىتح كلذ ىلع مف هيلإ ىدهت تح اهجوز
 اهموق ىدان ىلإ ثدمعف اهحّيس يت اهعم تابق اهحاكتر ةليل هيلإ تيِدَهأف
 ديس“ ناكو ُدوسألا اهوخأ ابيلإ ماقف راعشألاب مَدعَرفو اهيابش نم ةّدّرجتم

 كلذ ىلع ادرذق ظ كلما يب ٌسِبَِجَو وه هو هبايثب اهاطقق سب دج
 "جرحا, اماهط ١ ليعف هل َنِذَأَ ٍعيوق ةفايضو فاح ىف َكلملا 7
 ص مط لبقأ ملف اهتويس 0 كد دقو ِةم ةماملا ىدإو ضرعلا ىل ىلإ

 لاعب يم لج مط عيمجو كا 0 سبِدَج ددحأ
 تحت اعيمج اوناكو هيلإ اكشف عبت دعسأ نب َناسح ىلإ هجوتو اجتف ة حاير هل
 لاق مهانفأ ىتح مل 0 دونجي ناسح مهلإ ر ا ا ا

 ٍسيدِج نم ”تيقأل ام مسلط اب سؤورعلا : ةحبص اي ةَحْبص اب
 1 لا ف مط اب كَ

 ٍثْيطلا نم هقاقتشأو 001 ,هتلاب نالعف ثمط ٠

 4) نقلا ىنب نم ةعاضق نم ٌرعاش ناحبطلا و ١, خلاب نالعف و

 رسج نب
 نهبلاب ْعَرَدْري رجشلا نم ٌسْنِج ثفهاعلا ؛نيعلإو ءانلا متن لعف فيط

 ش سبأي راح وهو لّدرخملا نع ا ا تام ا 4

 نهلا نم نس زومبم ةئبط ؛ةددشم نيعلا رسكو « ا م
 َنالهك نب ٍديز "نب بَبِرَع نب ورمع نب دي“ نب دَدأ نب ْب ئبط دلو

 دوجلا ىف ليلا هب ببرضي ىذلا *ىاطلا وق دبع نب كياح مبَم اس 9

 ان

 هزبم) 11 سيب ا ) ضخنخأا 03 تمفل ه آيا ثس مين وربنا, ةققبا ن3

 لك) 1 سيفلا دبع هلسم) 7. 11 هلاغ
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 مق“ هع مص ى تس

 ءضلاب معج وه لانيو يك نم ديب 5 يي انكالمأ و 1

 ةبالصلاو ةدشلا ىو ةيعجتلا نم ةقاَقِتمِإَو دبَرُذ نبا لاق

 ناك“ ٍدزالا نم كلم ٌكاَعَضلا , نيعلا ديدشتو انلا نب لاعف كمض

 نيعبابلا نم محازم نب ُكاحضلإو ©هرصنق السلا هيلع مهاربإ قو 1

 يلج عرلا ثني رجتلا "نا ترص: ررطلا ءانلا سكي لمت وظلال

 لاق بيّطلا ىف ُةْقَرَو

 سلا نع ضب 51١ فلس 1 را 08 5 م

 انلع لطم لع نايف نما ن 50000 0 نك 4

 0 نب نريضلاو 0 مسأ نزريض « ؛ نيعلإو ءاغلا 2 لعيف نزص َ 2 ا ا ١:١١ متفل 7

 هر ابيب 3 قو ج نبأ وهو خيلس ن هه اق كولم نم كلم مسا ٠

 ةَريضنلا هتنبا ةلالدي فاتكألا وذ هزوباس هلتتف لصوملاب نصح 0 3

 ٌثبدح مهو نصخلا ةروع ىلع
 هليق نمو علا ةيقلا ] ءاطانو اثنا نيكول 1 3

 لاق ٍديز نب دهن نم ةءاضق لئابق نم
 2 ا 0 0 00 0

 ' مارح نس هنصر 0 8 | 00 اهنود لاح دقو يح فمع و ١6

 3 كلا ثالث ةيجمس أ انلا ريركتب ت ةيرارلا ؛ ءافلا محب لولعف ثرط

 كول و ل ةم عل لو /اورمشلا لإ نعي قو ”ناصغأ
 اة "ااا ٠ نمبلاب 00 دلب نمر فول - أون ف 0 9) ثمن 1 اصلا عبجاو

 راع ع

 اعبن ا لاق ةديفلا ابيحا 2 5 فر

 دعالا ناكحلا ا ٍدالبلا َفَرَط أذ نئنرقلا وذ ناك كل 1

 0 0 را را ه) *1 نونا 5 - <

 0) 1:1 مارخ 60 1:1,128 نادغ ر/) 8 ةرمح 2.8 ثيثارط هاط»ع

 لم قة( 6] م) 181. ةآه2ع 11 0
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 تادالاب اهني "لايك قو ١ ةااوطلا ءوجتلا لع امو اني

 دلو نم ليكي نم َناديه نم يح ِفاَنَص ؛ءانلا جتفب لاعف فيص
 جوس ا نا نب بفانص

 ُبارَسلا دهيبصلا لاقيو م حما هدي دْيَصلا ؛ حيفلاب لعيف دهص

 دحأ اهُكْلسي ال نبلا قراشم ىف ةزاقم ىو دبي ٌةزافم كلذ نءو ىراجا ه

 اضيا ٌليوطلا ٌدهبصلا لاقيو اهب ءاملا عاطقناو اهتعسل

 مسا سمش دبع نب ٌراَّوَصلا ؛نيعلا ديدشنو ءانلا حتفب لاعف روص

 ٌريمح كولم نم كلم

 ا ل نبي رب حس اانا نوكأ الا جيتي لج“ عب
 نماب ٌريمح ٠

 اًحاص َضيبأ | وَ 5

 301/ م] لاهي دنلخ نم ناديه نم يلي دباصلا وج ٠ لعاف ديص

 نب نيصلا دل او مثو سانلا نم ليج نيصلا ؛ ءانلا 0 1 0

 بن دعسأ لاق + السلا هيلع ريو نب ثفاي ٠

 ًالماعو ابيقت انريص نيصلابر و
 اضيا لاقو

 ادياَولاَو اهريك اكلمف اَدآلب انْطَو ذَف نيّضلأ نمو

 لبق مأشلاب اكوام !وناك ةعاضق نم نح معاجتفلا ؛ حعتفلاب للعف عجن

 رخبلس نب دعس نب يفوع نب ةطامح نب ِكولملا معجض دلو مو َناغ
 ليج لاف

 فلو اع ساانلا بْن ناعط واخ عاش ٍْمَر نم . *اطمشَو

 ن) 1, 23 74. رايدلا ن) 1"ءللا طمأ ]1 1
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 هيف لئاقلا وٌريعو ٌريمح :كولم نم كيم َناَقْيق ىذ نب ةبقلع هل
 وكب 0-5 هك[

 داع رضع رع ىنلا ة هريخل ىدنع ناغيق ىذ نبال فيس

 دادتحا وذ ذ لمكملا ماهلا فو ع 0 0 قس

 ا هل 1000 0)بجعأف هأيإ راق

 ” مارخلار عاملا 504 أو هداك كوع هي مل لَ

 كل دن را <
 000 رماصوسلا لع فر يع مو فايق ا 2

 'ماقللا نع تيصَو هب سف شرق ترش اير تؤبح
 ماتم دا ا هارتغاف صاعلا نب نب كيعس لآ ىلإ ! ةماصيصلا را 3

 فلا كانا سا ركل اعشأ هيف اولاقف ءارعشلا َر را او ريس 0
 ايا

 ةفرعم 0 هلعجم نم بر لأ نمو هيقس يسن هلك لكي كلذل رشف 1 سف

 لاق قو لذ
 1-2100 7 ا م 6ك

 0 نح 5 ىصل

 ةيداصأ ميفلاو ظيردلا ديلا ديديصلا  ىلتلا د لياعف ل
 عب ا لاق 1١6

 ”لاليونص جوت لبق لك ” كولم كولملا نم ىت دلو

 د 1 ليلا ةيصق اخلاقي نقلا هن نق هاعتض ه2 دامت 3
0 

 الع 1 0 ةعنصيلا )ع سأيق ريغ ىلع نوب ”ى اعنص اهبلإ ةبسن

 ندج ىذ نب ةينلع 0 5 عناصم 0 هانيلا | ملا

 ه0 هر 0 و
2 2 2 

 ثيبل لاق

 )14 ديعسو 15:10: 25 ديعص نإ دلاك و كنق 51,15 (كافلا يب ديس

 ا) 1.1 بهن © 1.2. ءا. به أوملا 84 ةنءاق (ةادودقو) 20 1. ماركلا ىف

 23)-524) 181 1:30: 21 1110 لدخ ك0, |“ زا م1 1.10:

 0)-م0) 8, سلب 7) 1,1 ىض
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 هم ارلخد ابيك مزيغ ىرتشا اذإف لاومأ وفي مل كسبلو
 اا وا كايا ىأ سعال قصأ :لابقال قص

 2 عا نيملاب قطا جزلرقا و م ءلا لهأ ٌضعبو ... ضيا

 ام ةصاخ ٍةَراجحلا نم افصلا تل دي دشنو ءانلا مضب لاعف مغص
 ةعبانلا اق 'ءاملاب ”ةحافص ل ل ضرع ٠

 1-20 5 ع
 6 طب 2

 بحابحلا 8 رحافصلاب َنٌدَقوُيَو وو نمل ةعاشلا عولسلا ذجن

 نونا دونم فراس 31 يما عاوردلا نت ماسلا
 ”مسإو ةرفص ىلا نب بلهملا ىبا ٌةينك ةرفص وبا :« افلا مضب لعف رفص

 ٍلئأو نب كدع نب ورمح نب ئدنك نب بص نب قارس نب ملاظ ةرفص ىبا
 كيتعلا نب ثراحا نبا ٠

- 

 ٍديبُر نم ججذم نم ٌرعاش مّقصالا نب ّمعاع ؛حتنلاب لعفا عفص
 رجرذم نم نمل نم ّح َةآَلَص ونب ,ءاهابو تل الص
 نب يا وه دوم ىلإ ُلَسرملا ٌءالسلا هيلع ْنيلا كِلَص ءلعاف ملص

 01 لل رولا طرب ند د تا جركو ٍديِبع
 يفت ّن أ برعلا معزت نيعُر ىذ لا نم ٌريمح نم ين اضيأ نِذاَم ىذ ن ,آ 5

 هل امالغ ناك

 ريج نب غيص دلو ن : ل مآؤصلا وذ .فانلا صني لعوف ما

 مب اضرأ ْنِم اَجَرْغَأ انآ اهلك كازنر غلبأ
 مآوصلااو ٌناسح 'هدئاق عراد تا فلا 5

 هلي ىذلا ٌُفيّسلا ةماصمصلا ؛ءاهابو لالعف فعاضملا ىف مع

 3 م يدبّزلا ردا ىدعم نب مريع بنس امس 2 هد ةورصلا

 .ىيص

 2.2( 11 هئمو
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 رايسلا نيترتلا ىذ مسا بْمصلا ؛نيعلا نروكسو :ءافلا تن! لعف 5
 ديلان

 ا سال ٍرْهَدلَأ ىف ا راك
 .مقم ©كلانه ٍثَدَج ىف ونحلأب اًيواَت حبصأ نئيزتلا وذ بعص

 ىلاعت هلا ىغر سابع نب وللا دبع هيَع نباو بلاط ىلا نب لع نعو ه

 نايا قلك ١ رادع ُبْحّصلا وه َراّبسلا نينرَقلَا اذ ّنأ امتع
 ذّلا ذلا نينرقلا اذ 3 فافقلا باتك ىف ُثحضو ا دقو رغصألا َر ريح نإ 0

 يع .نابشا ةانرقو دلو هنأل نرقآلا 5 0 جوجامو ّجوجاب 27 5

 ديلا م اًملاع اًحياص اًدبع ناكو نينرقلا اذو ترق

 لواَذلا ٠ ضيقن

 4 فلاب ةقياقعا ةددص فطار نيعلا نوكسو ءانلا تب لغف ٠ دعص
 كولم م نم عمن ةدعط تيار 5 0

 كلذب تيبّسف ةَدعص دقل لاقف ُكلملا أر املف لاع هثآنب اهيف هل يب ٌريمح
0 

 نب رعبصلا دلو هو نفلا نم. ةليبق رميصلا « ءاقلا حبنب لعيف رعص

 ةعاضق نب بفاحلا 0 وح نب وربع

5 . 

 راهو

 نملاب دختي تاو 2 د ملا عنيعل | نوكسو اء ِ ع 3 فعيص

 3 مالم نب مسرقلا ذيع كا 0 ةيعوالا 3 كب ع مضي د ب بتعلا نم

 يملا نم تخل ناش : وه دايرذ نب

 لوح فاقلا ىلع ءانلا مدقتب قوُمعص ونب ,هافلا جتفب لولعف قفعص
 ” جاجا لاق !وبرعتساف اًديبع !وناك ةمايلاب

 رخآ 0 3 لا نم

 20 د
 - و

 قاوسالا نورضحي موق و اذ 7 ةقفاعصلا قل وا

 ه«) آخ 9 ل 2 021 كافل 1 1 ا) 1”ءاجاأ طعز 3.

 ى



 دييل لاق رجذم

 للثلاب مئقحلأ ءادصو َةَقَلَص دارم ىف انفلَصَف

 ٍلبإلا دعب ىشاوملا ىأ هاقلا رسكب لآثلاب . ىوريو كالهلا يأ

 ةفأب هَمَرَص ىأ َعَرلا برص ءاهشب لعفي نيعلا حتنب لعف ابيزخ
 تارصلا ا3 لوليأ ىمسل لهو بارّصلا مارصلا اوما ىلا كهف نضل

 .عررلا مارض هيف 5
 هيف برم نم بيرق نملاب عضوم حاطرص ؛ ءافلا رسكب لاوعق عرض

 نب ثراحلا نب للملا حاوُرِص وذ ورع هانب ريح رثآم نم بيع دان
 لاق يم انملا كولملا ديول رطب ا رمصألا/ ايتو دكا نب ديز نب كلام

 ئدايإلا ةدعاب نبا 3 ©«)هيف ٠

 رحاوْرص وُد لْيقلا راح نبوريع ةبابم داليلا الم نقلا لَو

 َناينُد ىذ بق ىلع دسم ىف َدجْوو ةّضنلا ثفيرصلا ؛ليعف فرص
 ف ادلب انآ ثضع :نايذ وهران ريح رغاولم قم كلم: نئارما يذ نبا

 نم اهطاعن ىأ نايذحُت تفيرصلإو ناس ميطلا نامّرلا نم يفيرخ ةئايتس
 هدوجأ 3000 ةيرط ةاهرصلا : .نيعلإو ءافلا حتنب نالعف ٠ يتدنلا ٠

 ليحت ريصَق ريع ثأر تديح ةيقلمعلا وربع كنب ") ةكلملا ه آبّرلا تم

 ةراجتلل اهرهاظو *رئارغلا ىف 0

 اديولح مآ َنليحت ًالدنجأ اَديِئَو اَهُرْيَس لامجلل ام
 اديلش اراب اًنافرص أ 5 اًمثج لاجرلا مأ

 نافّرصلا ٍرمَثلا نم اهبلإ بح ”ىث اهيلإ ىدهي نكي ل ةنيبع وبأ لاف ''
 ىراحا ئثاجنلا لاق

 نافرصلاب هابل لكأ# ةدنكو مجذمو َنيرعشألا لاتف 'ممبسَح

 «) ١] ميف ان) 1"نلزاأ طفأ [آ] ه)أ ربارعلا

 )-1) 1,1 رف د لها
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 ْبَسْنُن ريح كولم نم 7-3 وذ «نيعلإو ةزمطا جتنب لعفا بص
 رع و سيق نب ديز نب كلام نب ثبراحلا مْسَو تا طايسلا هيلإ
 ةعيبب نأ دار إو .هل ردع «) ناك هْنأل َميْصأ اذ أ 'رغصألا َر َريمح نبا
 لاق ةيتنأ 4 هل ًالالجإ ةركسع نم 0 ةظقوي ف ّيبصأ ىتح هود م انف

 بص ىذ دلو نم رحب اصألا جاو حبلا « ٌحيبصأ اذ قيام ص كق ه

 لاق ّمبصأ ىذ لل وس لح ةدبصالاو
 6 0 3 ع <« +

 ىجبصالا ةابطروس ىف كاز دَقَو ناسنلا ف ا ا لا

 اّرلا لاقو
 2 518 5 « ل يد - با رع سر اا حا يل

 اللغم انئاق رة يحبضال اب"(... هموزيخ 0 اوذخا

 ل 8 0 5 هر

 ناسغ نم ”موق 0 ) ءافل 01 لعف رسص ٠

 مفاد نب ن ِدْلو نم نادم نم نملا ا و ىبص

 0 0 8 نيب كلا

 لاق افيو ا 00 ا اقل نب ديز قب مده دعسو

 ةعاذعلا 00 نب ليج مهيف ١6

0 4 3 3( ًَ 3 6 2 0 2 
 فحرزت نيح دل : ول اهلئابق ابناك راح 0 ا 2

 دلو وهو َريمح نم ةليبق فصلا ؛نيعلا ءا هلا تنل لعف فدص

 نب ثيراخما ب ليج, رش نب كيسا ف رعسبد ند 3 نا فدصلا د كلام
 قدح 2-62

 اعبت دعسا لوني م رغصألا سمه نب اد 5 نب 0 نب ت كللام

 ةفدلاو اما ديصلاا د 2 تعادل 0 و 2 0

 ع

 ءادص دلو مثو رجذم نم نملا نب م الح لآ 3 ؛ ءافلا مب لاعف 1
 هاما

 نب لج نب ل نب يع نب بنك نب ييرح ( لب كير نسي

 ن) 7ةطلغ طقث 3 كم ادمن 50 1 ىدأ



 6 را

 ٌرباَشلا ”ميجتاو رمح ةفلب عبصالا ء لاب ٌرثتسلا ءمضلاب للعف رتنن رتنش

 مهكولم نم كل راش اوجو

 مهف ياسا نيب نهلا نم نب اغلا ركب لاعق تيش

 0000 ب ل لالا تا لق ةدك كفالتخا
 نب ٍلقاعلا ني بله وه لوفن ريم ُباَسُتو « ةقنكر نب :ةيواعم نب ربكألا :

 لومعملا ٌحيحّصلا وهو هَ نب بفاحلا نب ورع نب َنالوَخ نب مزال
 ءاسفلا ها اربغو ةياهنلا علطلا ىلا نب , يناخما دبع لاق هيلع
 بامنآلاب *) ءالعلاو

 00 ١ سا رك ا ا ع ا ا 3 2

 0 عدم اَماَرَذ ىف ةعاضق ْنِم الإ ١و

 لوصألا اهل ْعوُرتلاَو خوف 0 ياست هيو اًندج ُرِمْخَو ١
 لبق ةمركم دبع ام نإ - انم.:نيعبس اعبابت دمت

 ضبا لاو
 32ج < - 1خ- . ؟ ل تا رجم 0

 رادصالاو رومالا درو لها ىئوق رييمحو رييجر اننإ

 ضيا لاقو
 11 0 1 ه *5ر 321 252 ب ا ار يس

 ءاقل ءابس ىلإ 0 انل اوباطو |ورثك ىلوآلا نالهكو 9

 هيف لاق ٌريمح كولم نم كلم مسا ٌنارّبش  ءافلا تب نالعف رهش
 ىدايإلا دعاس نبأ

 رحابضيلا ةقيفع لذ ناريش د البلا * ىذلا ضو

 " ففانيم نإ نملأب َنونبب ةنيدلم هب تميوس ىذلا 0 نوني نب ٌنأريش وهو
 مس نبا ا

 ةضيرعلا نارهش 00 ربا سن لع نب انك نب لحرس نبا "©

- 

 ه) 1 ءادعلا ا0) 13 صان « 13 ىدنلا , ميا, 3.84, 0 04) 11 نوعبب

 «) 18 ناديم /) 1.2 رفع



 0ه,/

 ا قطع اش ! وهو اهمجرخت برقل ١ اًقاق::دفاكلا نمو انميات ىينلا ل
 ثراحتا ا راخلا ىذ 3 نب ةيقيرفإ كَ 00 ىذلا يقرا

 عبط رح نطب ريش ونبو ماك كولم نشئارلا

 برعلا اكل قرم سم ل نيعلا نوكسو ءافلأ ِض قيس يلا

 نب َناطحق نب برع مشت نازك ما انها ىسسايشال
 كرو او | هنال بس يسال قسيتفل ١ دبغ ني لاا ه3 السلا هيلع ىنلا دوه

 . الأ نش هي لاق بولا 000

 3- -ه هلا سمس ل - ا
 هر م

 , نوت مع 31 0 3 نسمشلاو 3-0 مص ا ا ليك

 2 ا لاق ءاسنلا 54 ع 06 ةفو رعم 5 0 مس سمو

 0 هةر تود

 ديدنصر و لق لك 3 كولملا + _ت ىتدأو

 ئدردج سل نيو نسشو ب ضفيكلا تايد
 رقم .ىذل "نب حرف نب داهدبلا نبا امش اهيو اذن كلن سيقلب ىنعب

 ايييلع دواد نب َنايلس دعب كلم ىذلا مني رساب كلل دنع نسف سا
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 مالسلا 16

 لاق ٌلئامَش عيجلإو لجرلا ةَقيِلَخ لايشلا « ءافلا رسكب لاعف لش
 يبت دعسأ

 لئاقم يدب ١ ضايق ل نع ٍلئامشلا ضخم لك نع ع ىربخت ىلس

 " ضعب ةفلب 3سينهملا ماَمَسلا «تيعلا ديدشتو جلاب لاعف مث
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 خ 5ع ونش ذدْزاو غوشلا نم دل ىذلا ةزمملاب را (ةلوعف 7

 6) 1,2 بسني 8) 1:11 سدنملا من مولطاأ اظذعأ 13, آئ1, 12,
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 كارت انل ام هل ليق اًحاَرَم ناكو نيعباتلا رايخ اكو ٌيعشلا © ليحارش

 ء نطب ىف هل رخأ ا 5 0 ْ ا
 َريمح نم ٌمالسلا هيلع ما / لاجل ءامسأ نير ريعصلاب ةيسشو

 - مو

 22 وصح نو ”مَدقملا نب هرب ىذ ن نب مدبر نب تبيعش وهو
 سس 3

 ل مسا ٌبوعش « نالا ىل !! هيف لصيو راي روضح لبج سآرب بيعش

 ريح نم نمبلا نم 0 « ءاعنص نم بيرق

 بفعج نم رجذم نم عاش ءافهشلا وبا «ةدودمح أ تر قيوم

 ُتْببن وهو رع دلو نم نميلأ نم ةأيبق رعاشالا ؛ جيفلاب لعفأ رعش رع
3 0008 - 

 بس نب نالهك نب ٍديز © نب بيرع نب وريع نب ٍديز 9 نب دكا نبأ

 نب ريع هاضفتسإو نارفلل 07 نسح ناك ٌىرعشالا ىسوم وبأ منم ربك الأ

 ا باكصأ نم سبق نب ملا دبع وهو باّطخملا

 000 ا ءانلا حتنب لعق رقش

 نمبلا نم ع رفاشالا ؛ لعفا رح ىذ 0 بام ىذ 0 نب 9 فون

 نيناملا ضعب أب *كشلا دكشلا « اغلا مضب لعف دكش

 نب ٍركاش دلو مهو ناديه نم نمبلا نم ةليبق ٌركأَش «لعاف ركش
 لاق لبكب نب /7ناموُه نب بعص نب ةيواعم نب , كلام نب. ةعبير

 اذ 0 يل نيك اموغ ١ اكله اح هنأ كا

 ارواجملاو فايضلا َنوسركيو
 يح كولم نم كلم ُنْعرب رمش ؛ نيعلا ديددنو جتلاب لعف رم

 دن ريش معلا ٍتلافف لإ كيس افلا دكدم ١" حتتفا ىذلا مو

 اولدباف ٌدنقْرِمَس - اولاقو مسالا اذه برعلا *تنقتن اهانب "هن اهبرخأ ريش
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 لبج لاق ففّرشلا نم هب كرس 0 فرش
 فولو 1-1 م انآ ع ةيريمحر انلاوقأ نم © ”انشخو

 لان 2 نان ليوطلا ”يلظعل اليم فرثملا «
 د ل 0 دع ان وياعاا
 ْ لاح لاش

 هك ل 2 كا ع 1 53

 هتلفاسا هيلع ىلوتستف اريح ضرعم جوملا هيف 0
 رع ماك أ رع 0

 ا ريطلا 5 ايع ا فرس تفحلا نمر نمر وَ هب ىف هب

 قرشأ ىذب يمس نهبلاب عضوم مسا َقَرْشأ وذ 55 لعفا' قرش
 0 نم للم

 ل كلو مَع ١: لجّرلل 0 هنمو 4 ةنغلا سلا مرش

 5 ةهرب |

 ل 0 يبقا نم ظعأ عنيعلا كلا | تشب لعف ب

 6 نولوغب 2 ةكصق 33 ةليصف 0 0 ' لدي ص ملأ ا مل ل

 لاو ليج ماهو ا ئصقو نطب ر رغفيو 0 شيرفو ةليبق ةناكواس
 0 00 " عسيملاو ! ايس ابعت نالهكو ريمحي َنولوقيو * ةليصف 5 ىلاسملا

 هه

 اكن هللا لاق يَوْم 7-7 0 لئانلا 5 ا ا .ءريج

 1 ا ليا اًبوعد ”مانلعجَو

 رئابعلا ينوعش نفر يقم لدا لدا لاو ةحاظم نم مل ل
 رماظبلا ليزا اقل جةروتامت ىيأجأ ؛ نوع نإ نوت تل ١
 ل 0 عقلا جموع نوم 0 طا حتت
 .ةرسفلا وذو 00 |و برعلل لئابقلاو رمّجعلل ُبوعشلا مهضعب 1

 0 قل ب 00 نب ناسخ هيبماو ليمخ كوله كا
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 بللا كنف لاب رعضوم مسا ّن كش « نيعلأو "ا ل ندش

 لحم مسا وه لاقيو ٌةَيَدَملا ليال
 بدول وذو ءىث لك نم ُليوطلا ُبَدْوَملا «حتفلاب لعوف بذش

 ٌئراصنألا ريشب نب ُناعنلا هيف لاق ٌريمح كولم نم كلم ندج ىذ نب

 ”يعاوتلا ءاسنلا روح ُهَل ناصن ا ذَاكَ سلا بوم

 رول امن ”معاولا لعج
 كبت دعسأ لاق ليوطلا جرشلاو ةزانجما عجرشلا ( حتفلاب للعف عجرش

 يني شرع فصي

 * ربو ٍرهَْجع ُهَكَلَح عاب َنونايَت حجْرَع اَهُشْرَع»ا
 وهو ريح كولم نم للم ,مسا رش «نيعلإو ءافلا حتفب لعف حرش

 ا ا واعجاب ١ سبب دج رح ىذ نب َليحّرَش نب ٌحّرَش

 لمتلا ةروس ىف ىلاعت هلا اهركذ ىلا انس

 نم لحرس « سلا ماللا ردكو نيعلإو ءانلا حتفب ليللعف لبحرش
 ىأ 2) ليي عرش هانعمو 54 3 الج ناحا وهو ريدك بّرعلا ءامسأ

 ليفارسإو لببئاكبو ليارج ة هنمو ىلاعت هللا ليإلاو للاب لغو زع ف هللاب ٠

 ىمجيأ ملا هْنِإ لاقيو 10 هللا ديبع ىأ ليئارس

 نهلا لهأ يضعب لي قالا رمل «نيملإو افلا حتنب لعف زرش
 نارشلا سيما . فالخما ٌريثكلا كلا ُنْيرَملا ,ليعف رش

 دعس نع ربع هلأ نيح بكي نب ورحل ع لوق هنمو ةّدْشلا وهو
 اشيج ىأ اسييخ , اسيرش : اندشأو 4 ارث اسيمخ انيظعأ :ةّريدعلا

 مو ربح نم ةليبف بعْرشو ليوطلا ُبَعْر كلا ٠ ؛ حبتنلاب للعب بعرش
 ضيا ةيعزفلا كربلا ةيبعرشلا حاملا بسن معلإو يلف نب بعرش دأو

 «)-ه) 8, سيئلب ن) 0, آل, 1:2 لباب
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 2 سماك يسال تأ ع ل كه الرج
 © ٍلضاوقلا تاقمزملاو انتلا ريس اهساسو كولملا دس ىِذلأ انوي

 نب َنابيس ٍدلو نم نهمبلا نم ةليبق ُّن اًبيس «ءافلا حتفب نالعف بيس

 ٍددس نب ٍديز نب كلام نب ّئِدع نب فّوع نب ٍدعس نب شوغلا نب لس

 من كايف وريف هةدزبلاب وانما ما ةلتع (ءانلا ركب لاق 3

 لاق ناديه نم نمبلا نم ٍقليبق مسأ تو * تو هرضحي اضيا مه قني دم

 بلاط ىلا نب ىلع مهف

 اهو راما وم اغلا ةاذع“ . ليدز » ءانللا ىق اويل ساو

 دشاح ٍدَلو نم هللا دبع نب مابش دلو مثو

 ريبخل ني لم مسأ َش , ءاطابو نيعلا 3 ءافلا حتفب لعف 3 ١

 تومر ضخ

 نب بش وهو ريمح نم لجر مسأ 56 ع نيعلإ تا ىش

 تومرضح كولم م ءابشالا واول لافي رغصالا | 5 ص تومرضح 5 ثراحنا

 دش 15 نم ناكهه نم نع 0 نحاش“ لعاف 3

 جاحعلا لاق َنامُعو نبلا نيب حبلا لحاس رشا .ءافلا رسكب لعف رحت
 لكم ىدجف رحشلا ٍللَق نمر ا ٍدالب ىصقأ نم ْتَلحَر

 ليخلا تءاجو اوت ةحتق اذإ هاف ات ءمضلاب لعفي جتفلاب لعف وحن
 558 نب 1 لاف اههإوفأ تاحتاف ىأ ياوش

 ها نا ا 0 -

 0 ٍِ 1: 6 ع نيعلإو ءافلا حتي لعف 9 6

 شئارلا ثراحا
20 

 «) 13 لصاوفلا ا) 83. 92 جامجملا
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 ٌعدمَسلاو داوجما ديلا ٌمَْيمَسلا «تيعلإو ءافلا حتفب لليعف عدم
 لاجّرلا ءاهما نم

 «اذيقانع اه ةرجث قامسلا ؛ ءافلا مقب لاعف قمم

 الر وا ريت طخ دتسملا ءنيعلا مشق ملا مب لعقم, . دبس
 مَجْمملا فورح ىلع هثروص هذهو روصُقلاو ةراجحلا ىف ٌريثك»

 ” رك )ص شا ىحا 0و © 5 2ث ا

 ا ل ولا لا
 راق نيل كك شع عطرا
 [0110+0111101 ال

 5 0 «14 .-.- 92 0 2 : نرد 0

 لك نيب نولصفي منا ملعإو اها ةرودلا هده نأ الإ ةريثكا وص هلو ٠
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 [[11111111| 171 11 | 611 لا ال هلإ ال كلذ لافم ”يرعلا ىف ٍبفلالا ةروصك مدع رنصلا ةروصو مالكلا طلتخي ال نال رثصب نيتملَكا
 عتساو ٠ عنسا فرش لافي مترملا ىلاعلا ٌمتسالا ,حتفلاب لعفا عنس

 هنتي ملأ هل لاقي َنينَخ كولي نم كللم
 لهأ ضعب دنعر ةوهسلا ؛ءاطابو نيعلا نوكسو ءافلا حتفب لعف وبس

 ةنازخماك ريغص ثميب نملا

 مداَوُف مو ِسْرفلا ةرواسأ دحاو ٌراوسإلا ؛ةزيطلا رسكب لاعفا روس
 نّزي ىذ نب فيس لاق

 2 دس ع رز 2# سم يح
 ا ك1 اب 5 1 ]| م 0 ٠

 «رث رتاسو ء م 0 7 : : ْ ١

 عب دعسأ لاق ةناع ةيعررلا ساس ؛ مضلاب لعني حلا لعف سوس

 ه) 8 زرش ة) آنا, آش | هع ن ن اا, انو هم 2 ن

 4) اث, آما, 1.2 ع هر ننإل كز ع )/  آناء الا 0 تس سس

 م) 8 285 ض مللز 1189 مللع ومب
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 اذإ مدحأ * ناك لب قلسلا نوفرعي ال كلذ لبق اوناكو ؟
 ّّ 0 ةيولل نأ ىلإ هلع ىف نيو اب هلع قف 9 رم عطقلا

 نأ نم | نم راد رعاطقا ببسو . 0 ةانتعالا كلذ َنوُمسيو لاؤسلا
 17 2 نآل اهلع نو دقويو ا بوب ا اوناك رص َلهأ

 ريح م نم لجر لاتحا ىتح كلذ ىلع ولاز اف دوحنو لا لعنب
 اهنم ثطقلف ف رضع بوبحا فاض 1 هل 0 ع 7 رحنا ١ اذ 0

 لهأ فرو نملا ىف 0 اهصاوح نم ّبحلا جرختساو اهحيذف جرخ 7

 ىلإ دَشُن ةبفخ ثرحلا ل١ نم فلسلاو ٠ ثرح ا 0 6

 رعرزلل ضرألا هذ ”ئّوسبل ناروثلا اهدي 0 ناسنإ اهيلع 5

 ّمسديلا اهييسب مرسشو 0 | نيلا لهأ ضعب 0 اهييسو
 مرو ةيولسلا باكل اينإ كش ا ينس قس

 ةعباتلا لاق ةيقرولسلا
 1 بلابل ران ساتشلاب َندَقْوَيوَأ |( ةجسن تنعاضملا قر

 نمبلا نم يح لس «ريغصنلاب نيعلا :نوكسو ءافلا حيتفي لعف ملس

 نالوخ نم نطب اضيا ةملس 6-52 راصنألا نم نطب ةملس ودب رماَذِج لو

 نب - نب مهل دلو نم نميلا نم بهل , حتفلاب للعف مملس

6 

ٍ- ٠. 

 ةريشعلا دعس

 دوك لا 7 0-

 ع سى 5-1 نب 1 نب 00 نب يسرا مثو
 0 عرأل

32 

 ريح ةغلب ثنغ

 0)-0) آنآ, 2 مدحأ ةريم عطقنأ اذا اوناكا م) 1:1, 1:2 سيبحأ 6 النار لف

 داقتعالا: 8. دفع 8) 2, 1:1 رحبلا اذ: 5:2 رحنلا وذ 0 1:2 روللا
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 - كف ب لا نب كسكس ؛ماللإو ءافلا جتنب للعف هع
 0 ةبسنلإو كساكسلا ةدلوو نملا نم

 الدلو نمو نبلا نم ّح نوكسلا ( لوعف 5

 ا

 ةغبانلا لاق ب بالسلا اهسبلأ ىأ حاولا تل ا

 ”ادتلا بلس ةنبذأ (- اعوب ٠١ يع سان انو تيتو 0(

 نب وربع وهو حيلس دلو مو نميلا نم ةليبق خييلس « ليعف 15

 نم ليعف ياس ٍدبَرُد نب 7 لاق . ةعاضق نب فاحلا نب َناريع نب َنإولَح
 0 َريمح كوللل ت تناكو برر أب كلملا 0 ٍ ١ ءاجلاب نّيحلس « الا

 65 ىذلا اهمزع هيف نآكو ٍداهدهلا ةنبا ايس ةكلم نسب ةئتب ٠

 ٍندج ىذ نب ةينلع لاق لمدلا ةروس ىف

 ثا ل 1 1 للا نك اينو ملم لاك

0 9 

5 11 

 ريحا بهذ نس 2 سا لاس

 اضيأ عاشق نع نيلا نم + ةليبق حيل أس

 | ايو ددراررملا# اك دع ملا نهُد طبلسلا طلس 1

 نايمسي اًعيمج اهو نملا لهأ

 لاقبو زاجحلا ٍلهأ ةغأب ,ضرَلا ةاثلل نعل ءافلا تعب 9 بتلع

 ملف عطقلاو مل دع ىتح ةردجو ديد | ثق نما ىف مَقو هلأ هلصأ

 هيلع تفسوي ىنس رصمب 8-1 نورادمي إو ١ اكو ًاليوط انأمز عرز نملاب عرزب
 نأ مىولم ءاسنر نم اه راج تلأسف مهم ارم نع ثسحلا عطقناف السلا ٠

 ملعف تاعنف 0 اهتادعأ 0 ئرءاج اذاف اهءاعط ا وف ةفلس ايبطعت

 بّرعلا ىف هت نهلا ىف كلذ َعاشف ”امهلعفر اولتمإو مهجماف اهربخي سانلا

 5 0 نز-) 8. نذأ ) ١] الربأ اطلعت لهأ ازاننالالب

 )نع: 1 مدج (] آنآ 12 اهلعفب
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 عبت دعسا لاق ا « موركلإو ليخنلا هب

 ' بصي ضْرَأ نم ءارضخملا ةاَدَضْوَرلا لع"
 204 حا َنوناعت

 رغصألا ويجب ع وهو ريم نم لبق مسأ هد

 ئط ىفو متنلاب 00 نبا لاق «لوعف 0 ١
 تصنع مع هكارخلا لبلق ممالك ىف وف ءافلا مضب لوعف مف ٠ ّرضلاب

 رينك وهف كلذ وحنو رجولعو مولع لغم اعيج وأ هوو رجورخ لثم

 ءاقييلا كالت رضا ةلطح هذ[ قنا كرا نمل 0

 اك 0 0 6 00 6 عج
 2 م ديوس

 3 ب 06 2 را 5 6

 لاق ٍعضوم 0-0 00 ؛ ءانلا مضب 2 ١ للعف 5

 1 - 2 - هل 23 0 ل 2 0 0 1

 8 ددرسو نينكاس تدوعردستل : قرف |وحبص اف 0 2 مةرفف
 ةمأ كيلا كييدحما يو ظدرلانلا طاطرللا لادس 0 مللاس -ع

 | 2 ترحب  ةواو

 تتوهش © اهب "بريك رهتص انلاق نايهتشت ام ري كولم نم لا 2
 ا ل ا اهلوق تنظف طاّرْطرس ١

 اتتام ىتح اتكحض :)و اهناش 0

 نملا نم. رحشلاب عضوم مسإ ىعسالا «لعفا ىعس

 000 0 ك0 الا مخب نالعف ىفس

 نانش رجلا 1 لاقيو ربكألا م د

 ه) 1”عاطلغ طع 11, 2 ة)-5) هه. ١15١ ِةوبّزرلابو 6) 8, آنآ, 12و

 82. تضح 0) سلق ه) 233 98116 نرقالا

 0) 8 تعفتخا ١ | 2) 2+فحنا» )8. ناثورا# 223م جخولالا 0

 72) آب ف 7) 1 اضيا
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 رالصيو ا لامع الظن ك1 92 ربح 00 ف رسال مقا ع نم دنع. اننإو نعت ري اهات نإ

 000 ا نعال تا انفو ةيتع دعس كلاما مهو نحت
 - رق دعب ! رع نأ اعيِيج اَولَو 8 " لبق .نم. نوعبس “ ةعبأبت

 لبي وهو ريح كولم نم كلم ”مسا رح وذ :نيعلإو ءافلا حتفب لعف ٠ 2 3
 رغصالا ربي نب ٍدَدَس نب دب ا حرش نب رح وذ
 رعاشلا مميف لاق ةنماثل 2 لا ايثلا كولملا 0( دجأ وهو

 الكا اد رسل
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 كيد 7 ا لجرم

 عى 5

 ريح ةغل ىذو ةرضاحلا ةثنومللا ًةحاولا ىلإ ةراشإ 7 ىذ ىذ

 ويلا لقأ ةخأب درفلا الاء حابرلا مانا مكب لاعف نيع ١١ لقفم ُجر

 دنا قلو طم نع ل نادر ا

 ه) 28, اةم1ر, 12 بضخ 5) 311, 12 كيعتس ه) دمر ن2 هاش

 0) 1*ءاجا6 طع1 11, 12. 6 آلآ, 12 101ععات> 1161 ّئط ةغلب 1111

 ير ذئاب 12 أ 7) 1عاج] طع1 آر, ط2
 رو
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 ةلبج لاق ُهدقيعا 0 ىأ ايد اد ءرسكلاب لعفي حتفلاب لعف ريق

 ةىناسغلا ملا نب

 «) نيل ىلع ثمل دوملا )خي قول . ةَميِرَع رس هير اونا امي نيد
 ٌريمع كولم رْكَذي ةمقلع لاق هعاطأ ىأ هَل َنادو يدا هل

 م 41 ريم هاج مادو 1 1 #0 21 سإللا

 رنصالا وشب مق كرتلاو ومع ممل دعم نام 0

 ذأ ل دير مه هرم فارشأ نم نادملا دبع ونبو ؛ ؛ حتفلاب لعقم «

 لاق 1 راو ناك ن ادملا
 سم

 نادملا ٍدْبَع عا ب نع كاك دن 0 ةحنو 7-0

 2 نبلا نم ةليبف ة ”حاذم «نيعلا الا لعنم ِجذ
 00 نيف جررلم 58 ديك ىلع لو 010 , كلام مابأ نأ اًحذم

 هريغو ”مدألا جحد لا لد وهو ميدالا رين حد كنف لعفم خذو حزم

 اذإ اهدلوب مالا جحد لاقيو ليقتسملاو ضاملا ىف ءاحا حيفب كلك اذإ
 ةدالولا دنع هب , تمر

 بج ىلِإ قبضه لك ىبسي نملا لهأ ضعب , ؛ ءافلأ رسكب :لاعف عرذ

 اًعارذ لبج 8

 1 نم كلم راعذألا واو عْزفلا هل انل مدل لعف يح

 سائسنلاب /) لاف اهيف لغواف ٍلامشلا دالي ّ ّ كللذي ىبس ٌرييح

 را لأ ركَذ ام ىلع مرودص ىف مهوجو قلخما نم سنج مو | هيبس

 ىذ ةهّرب أ كرب دبعلا ا كلذب راعذألا اذ اع قمانلا مع رعذف

 شئارلا ثراحنا نب راخملا

 4) 1,1, آف ذأ 85) 1:1, ةش نبحي 60) 2, 15,1, 12 ريذلا 0ن) 19 !انربا

 انإب رش اطلت «) 1 روت ؛ 1.1, 1,2 رجم / ]) ىف هز آبل, 19

 ةيبس ا (ل ةهيببب



 3 ص 4+ 2 دوس ع معار ا 1 1 "1 ع 27

 قفا هي نو دبع اريجح بلحم جوملا هيف يفلت رحبلا وه
 2 3 00 15 3 هر 5 10-0 7

 بح رب 1 يلا انا هعفربف 217 نمر دوط © هب قليو

 رماظ ١ ةهينبم ماشلاب ةنيدم ُرمدَت «نيعلا ملا | جتفب لعفت "1

 تفلوي 0 ١ كيد 4) يل ءلا ١ ةكلملا م. كمبو بيع أن ابيف ركض

 كلذ دعب مالسلا هيلع 0 3 يكب افانزا ل 4 2
 ولا 0 اكل ا ا 5 ءانب_ نحل اهبف 4

 يالا لاق ه كمل 5

 ندا رحاتصلاب َر 5 20000 ل تمد 0 دق يَ 00 ا ا” َسيَخو

 سيقلا ٌورما لاق تومرضحي 0 1 نوع لطف
 نونأمي ةرشع ُنوُمَد ًِ

 عسا نافل ال 0 . ءانلا مضي نالعف 1
 )ري هلبق نم 0 ف م 0 0

 8 7 3 8 ضف َنايثد دارأ

 5 كاش نك نادم نق هاذ 0 1 ؛ءاطابو ءافلا | مضي لعف مند
 را 0-0 راع

 داوشلا ةدش ةهشدلا |

0 55 
 ىهدل ادع مهم نميلا نم 0 ؛ ءافلا مضب لعف نهد

 0 مخّودو ايك راك اذإ يح ب م خاب دالبلا رم :ليعنتلا خود

 عب هس لاق ١" مرهقو مك

 لسالسلاب 0 3 را 55 ا ا جون 3 دال و

 درالا نم نكلا لم هايف نود .«نيعلا 0 ءافلا جدتفب لعف (نيرا 1

 «) 8, اكلر1 بيه 0) 8, 3:1 ىلوتساف“ « 0 8.4ل 0 8) 15:11, ظ ةشلملا
 2-3 3 جر رك
 ه) 1"ءاطالغ طعأ 1 2 50 1 وزحو) 5 مهنرم أ

 © رشاعم 510, بار ض راجت ظل /) 1,1, 1.2 مقرف

 ا نا
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 هجدُمو جد لجرو تميت اذإ هايسلا ٍتَججد :ليعفتلا ججد 007
 رجالسلا ىف كاش ى

 دلو *نم نمبلا نم ةليبق جشم :نيعلا رسكو ملا حتفب لعفم جد
 نب 7 ٍديز نب بيرع نب ورمع نب د ديز نب دَدأ نب * حجردم وهو“ للام

 ٍةيجعم ريغو ةمجمم لاذلاب رجم ىف ل َن َنالَهَك

 نهلا لهأ غلب عهدا ْنْحَدلا امهيف حتفلاب لعفي لعف نحد

 3 لوقي نمبلا لهأ ضعبو ؛حتنلاب لعفي رسكلاب لعف شخد
 ليو َتتفت اذإ ظعلا

 «لرومأ َى 0 كله اَدْي هيقلا كمان كليخَد ؛ ليعف لخد

 او با فلآ او ئورلا ا ىذا فرحا ٌىَوَرْلا ع ٌّى ليحل

 ريركت بحي اكتا رمدلا ثايبآ ىف هريركتو هتداعإ بالو سسويلا «ارعشلا

 هديقملا - دعسأ نب َناَسح لوقك ”ىوَرلا

 ْبجَِوَرلاَو سناوقلا ىلع ضِيفن اهب تيل رستم

 بكاَوكلا لاّثمأ َنِمَملِي مهس ودي قوف ضييلإو
 للا َدلا لِما لاق ؛مضلاب لعني حتنلاب لعف فعاضملا ظظد

 مان ىأ برحلا 5 ماد نولوقي نهلا لهآ ةغلب

 ف ةبمديع اف ايعدف ىأ تعادتف ناطبحبأ هيلع عاد لاقي ؛ ةلعافمللا وعد

 فَلا لاَ رت دمسأ لوفك ةجاَح ىأ ةعاتر
 ةلماح َتْنأ ىذلا ٍليَح نع ٌرجميو ُهلْيَح لفل ٌرِجِْي ام لياح اق ©

 يذلا لامي لاف
 يرسم) !ثءطلغ طعأ آل, آب امل ه) 13. ديرب 0 0 كلخادب

 لر () (الربأ نكد و اناتتإلالب ةهردم) 1"ةلذلا طغإ ()
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 ةخحياطو ةكردم م١ بقل فيتخ. «ماللإو ءافلا رسكب للعف فدنخ
 الا نيانارع نب نع 1 ٌرضم نب َسايلِإ ىف 3

 ريم نب ليجج لاق َفدنخر اوبس اهبو ةعاضق

 فدنخي هللا 0 ىلأ 1 8 تدار ا 7 كعب م فاك م ا

 هيمدقا 6 1 ىنم ملا فحل 0 10 ا 0 “0غ
0 

 عا لاه عراف يأ كا

 اما نيلسن"9 2 0 اهدلو 0 00 كده 0 0 فدنخي

 ا 9 نه لوي وهو 0 هلك هلا 3 2

 هأآ يزل ح 12 8

 كن رضنال اتوا ا هلو و فدنخللا

 ثراحلا ه كا ريح ةلولها ن « لبق كك 0 0-0 للعن رانخ

 كلذ نمو * رغصألا ريمح نب 'ىنيص تب ةيواعم ني ةعرز رايس نب
 ٍرئنخ م كك ل ل15 0 2 0 ركتملا لجّرلل س انلإ لا لوقي

 اًمزاخ َقاقّزلا ىمسي نملا لهأ ضعبو «لعاف قنخ رو

 نملا علا ضعب ةخلب ةر وخلا ع نيعلا ا ءافلأ 2 لعف عوخ

 والم ل نشل تايد را كسلا و اللا 0 0

 نب بفاحلا نب ىريع نب َنآلوخ دلو مثو ميلا. نم ةليبق م نالوخ ءءافلا ل
 ل مويف لاق 2

 اىنلا نيالا اذإ ليم نسف كِإ "ظاهر انقلاب فورت ثار

5 ٠. 

 ىلا جاوا نوبلاب ا ند

 «) 8: قيز 1:2, ىلا مب آ:1 رع 6) ب1 ىكفالتخن 3: 22

 انث قديحا 21, الياف ب © 13, 72 ابليو
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 ئيلاخلا ٌميجماو نما لمآ فب رولا ةفالقحلا ؛لاعنم فلخ
 ها عج أو كرمأ ْى كلا كلا دصلا ليلا ' ليعف للخ

 لاق لاحم لتملا ريقفلا 0

 مرح لو ىلا بئاغ آل 1 0-5 2 ٌلَخ 2

 ناكو درا نم 00 ٍدوهُرَف نم ا ٌئوغألا علا دمحأ نب ا 2.

 لئاثلا وهو اًرعاش ايكرذ اًنطف
 ىردت ْنْذِإ فْيكف ىردب ص سلاحي ىِذْلْأِب كات الو ىردت 9-06
 هسردت آل كلاب هس ع َكْنَأَو لهاج كلب ءا]يشالا بجع 7

 كلم ثراحلا نب ليجرش نب ليلَخ وذو لاجرلا 0 نم ليلخإو 20
 لل دول 1 هيلع زا هلت تاولإلب دح اا وهو ريح كزلم نت

 طضضملا مزاحم 355 5 هول 5 َناَك ليلخ 1 «) وا

 لاقو
 1 و لا

 1 عم ظْعأ ٍلدخ وذ كن 533 ىلددهن

 ّبنعلا ذي ارا فلي كلا تن كو ءانلا جعنب لعف ربه

 اذ ةديطإ ةعم ىريح لجرل لبق يمصالا ىكحو هنم ٌرصعأ اهنال ريخ ٠١

 رمخ لاق كعم
 سم ىعمصالا لاق عُرْذأ سه هلا كب] سيما ( ليعف سنع

 نمل كولم نب ٠ كلم نفيا ةليع م 0 ّنال كلذب

 2 ف ربحا 1 ا 0 0 0 0

 لح كلبا لل كلل أب ةفينم ١ ١تحاجعو .ًالايغ

 ه) نوسطمس | ؟ا/ وز ررما, 22110, 2210, 0 نإ 1,3 فم دذجح

 و 7 22
 ه) 11 رح 04) 13, 1,1, آيل, 8 بلجن «) 17 ٌرجراوم



0 
 2 _ أ 1 5

 5 © لولح 6 ةانع ا ع 7 نطب 0) اناعيش 8 9

 دال نم نما نم . 2 44 تاعابخلا ركلركلاو لا لولحلاب 00

 لاق ئط غاح د2 لاو 5 ا نم لجر مشا مّرَخ 1 لعفا مزخ
 6 9 ا

- 

 ا م اهفر عا ةنشنشر

 ما || ةيحنا ٌمرْخالو »

 ا هدرا نب ديلولا ٌّى يل 0 لاق 1 لاا

 0 5 هيوشيخا 8 ا هي 00 زيا

 0 8 اع 1 السلا ا ا

 7 فرشنو الم 0 0 الاي ني طا
 ريك لكو ٍةيطعلا | ذينكلا اوما ازد مرضك ريكلاب للعت ل

 مه - 20 قف 0 1 كرك وو ةينحي نف ل

 مراضخملا ا كلب ,نزي وذ 0-ك 5 نييعشلا وذ ٌناَسَحو

 ١6 دلو كتبه تفو نم داما ذولا 00 لعفي ا لعف دليَح 0

 لاق دابتنا الو أ 3 5 0 لس ميدق هال دلاخ هنإ كاكا ل ن ]روحي ال

 هزار و ع

 اعبت د ل 0 انف ,دلاخ احب للا

 داع نا فيلا ناسا ءاضروم هلك كولسلا نا

 دولثلا لْهَأ 0 0000
 ادم هبا ناك نامنلاب طوب وصال وذ ؛ ءاطابو حتفلاب لعف صلخ '

 ةينايلا ةبعكلا ىمسي ناك هنإ لاقيو ةليجبو مفخو سودل ةيلهاجلا
 ”اهقرحق هللا دبع ع مالسلا هيلع ا
 ) ةءاخ 15 53 00 51 2. انا 01.2. 7 0) 1.17. عوج

 ةهرحم) 1”هطآ6 12 0 7) 21, 1:2, ب8 فرشب 7) 356. 11, ه1 هقرح اف

0 



 نال
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 رئاكلا © هيأ نم ىِرْمَعَل كلو ٍةبامج ريغي ايغب مهيتستت

 دلل 3 كد اه[ ردح هير قاقو

 * فاما عيجماو بتعلإو لختلا ىف ظفاحلا ُفراَحلا ؛ لعاف ير

 دع ىأ نب راتخملا ب باعصأ نم اوناك دشأح نم َنادمه نم نادب 00
 آنه تعا لاك" يقفل

 دكلا د اي محب 0 )يكس محنأ مكِلع تدهش

 00 1 0 ا 0 تعم راو اشو كيباثلاك نمل نأ
 هلوح © ُففوطب مث جابيدلاب تنحي بهشأ لغب ىلع هلمخي ثوبات ٍراتفلل ناكو

 ا ا م ع : ره نولوقي اوناكو هباححأو وه
 عرما و امان هيلع لابو هنأ :ايربج أ دو لا باك

 ءامسأ راد َنِرَعلف ءاهدلاب كاران ءآبسلا نم قل هلع لأ ل
 نبأ ىلع لبو هآمسأ لاقف قرازنلا نصح. نب ةجراخ ه0 نب. ءامسأ
 | نيت ما ابن كلر الا قل 0115 ىراس ا ليغ ؛ ةددأ 58
 نبا لاقف اهنود نادم ْتَلاَحخ سبق نب ٍديعس دلو راَد قارحإ دارو
 آ5- ئدسالا رييزلا

 0 مر

 اهدودخ ريالا َنادْه يف بئانك نرخ هامسأ ناديه نع نراك ولف

 امدوقي يح سانلا .ىف امو ٌدوفن 8 0 لبق نمر سانلا كلم َناك مل

 منع 52 اذإ هباحأ نع لِجَّرلا عّرخ ٠ , حتنلاب لعني لعف عزخ

 اذإ هباعحأ نم لجرلا 3 لافب 5 دزالا ن .ٍي مهلَقل ع ةعازخ تيوس هنمو

 اوماقأو دزالا نع ") |وفلخت منال ةدازخ كموهس هلادور ريسلا )1 منع فلخت :

 ناسح لاف ةكب
 ل

 «) آي لطا 11 ملعب 85) 8. ةيس: 11, هك, الش ةييابس © 1:3 مايخ

 1) 12 هيلا - ه) 1,ال, [رال فالوب ريزردسسر) آي, اء نلرزنب لارنب هيلع ايف نا عزب

 م) 1,98, 1,8 ارا 3 آنآ, 1,2 ىددب ؛) آيا دنل 4) 1,2 ترص

 /) [ءاث ذعب ,) 11: آف فل ١١ آي رخاختل



 ها

 تبحما (لضأو .ةزاقملا سما! ةقلعلا .نوكستو ءانلا جعب لمف كح
 ىف قدارملا وليس نرب ةورق لاق توبخلا عيجملاو ىوتسملا ناكملا مدع

 داربابرح خط ينل ش 10 ترارش مي 0
 ا

 هيلا شل كدللا لش ال هيفا رايح لا

 علا نرحل رب ولآ رضا راد ل الا ضراف

 ٍلابجلا ىف مآل نادم .نابولابو لوهسلا ىف ممأل ثراحلا ىنب رماعتلاب م

 38 00 لمر هيف ىداولا يخل" لأ

 0 00000 دلو نم نمملا نم ةليبق ممْتْخ ؛ جسفلاب للعف :

 ابس ا ل 3 0 تم 9 ولا نب يي نب 3 نبأ

 محنخ 3

5-5 . 

 ظوكملا وني داجإل نحاو در دستلا كاضلاب لومفا تعاضألا

 لاق ضرالا ىف
 ملدا كيلاءالكإ د ب داغألا ىلع 0 "يحق اذ اًنيِرَط جل نم

 كللملا ده د م ٍدودخألا ْباَح ”ن اك ل ىلاعت هللا لوقو

 ا ما نف دوهملا نيد ىلع ن ناكو نا َنارجن " ىراصن هيف قّرْحَأَو ئرديحح ا سون 3
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 رك 22 521

 دعل مدن هنإ الكفو ةنايحأ ةيموبلا ارد ىلإ ئرادضتلل ف 1 /7) نع » عجرب

 ا كلذ
 م 7 0 5 0 2

 0 سر 0 30 ُ و ىندلت |١ تي الأ 5

 4) 1ءانآ65 طوأ 8, هز ل1, ل 18 ل! هده 17 | نا

 اتاك بق 4) ب1, 1:2, آ5 حرف ه) آمار 12, 13 مف

 0 ل1, كر الي لع و) آ/1, 1:2 اوربثا



 0 1 د 0

 ) عرفت ةروحملا ف دج اهب اونطب اَمَنْمَب دارم ني *كراوالا اوكر
 ٌئزاح ابيلإ ةبسنلاو نملاب هللب مسا راح ؛حتفلاب لعف زوح

 وه لاقي نينثا نيب لاح ءىث لك ٌلاّوحلا : ءاعلل ركب لان 0

 لاق ةكئاحملا ٌلوحتإو *زجاحو راجح لئم ٌلئاَخ ىأ امهتيي لاح
 "نيد لاوحو كلم ٌلاَوَح ٌْ

 ٍراقم ىذ نب رب + نب لاوك ركاوحزلايخ كولمان كلم لاخر ودذو

 رولا ري لا ذكر نم رعصالا لاوحاوخ ةجح وع نب ٌرِماع هدلو نم

 نها ُكولم
 ةباَذلا غاوق نغ ىصحلا نم ّداح ام ُنادّيَحلا ,ءافلا حتفب نالعف د

 َناديَح نب ةرهم وبا ةعاضق 0 نب ففاحا نب ورم نب ناديخو * ريسملا يف ٠

 ريعم نب ليج لاق

 ُفعْضُت سلثلا لع تناك 7 تَدَشح اَذِإ الاجر ِدْيِص َنادْيَح نمر هالو

 را بلا اهنكسي ن 1 ةريحلا ؛ءافلا رسكب لعف رايح

 ,متلاب لمني رمكلاب لعف « س ايق ريغ ىلع ٌئراح اهيلإ ةبسنلإو ةءيخللا كلملا

 ىف َريمح ضعب ةغل رحب راحو * رئاح وبف ريحت اذإ : 0: راح ردصم ةَريحلا ٠١

 راي ريح راتظ كلم نمل مِدنأسم ضعب ىو * جر اذإ روب راح

 طقأ نم ٌذختي ماعطلا سيلا «نيعلا نوكسيو ءافلا حتنب لعف سيح

 ٌسِحلا وهو اهانب ىذلاب تييس ةماهنب عني دم مسأ سيحو ٠٠ . نمو رمغو

 ريح نم ننعز ىذ نب

 نمبلاب عضوم ةييحلا « ءاهابو نيعلا نيكس ا مح

 2 مس د

"- 

 لس

 ه) ]1 1 كفانا ا) 18 عزبن) 11, 12 حرهز 15 جرب ©« 1"نللا انما

 0 1. ثذثنحا
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 هلأ ىأ هجتحر ىلإ داع لاقي للا 3 ,ءاثلا ربكب لعف مح

 او تاب لذيلا جيحلإو * باعشو بعش. لثم دحر عمجل أو
 0 ىأ ناجنح

 قرذلا  ةرركمب, تفاقلاب قؤتدتملا ءماللإو ءانلا مضي, لوالف قدح

 نملا لهآ ضعب ةغلب ْناعْرلا 1 لاقي بطرلا ُتَقلاك ةلقب وهو ه
 نح وطو لاجّرلا 00 2 ( ءاذل ضب لعف فعاضملا 0

 ةغباتلا لاق حامض نيا ١

 © رداس ٍةَركش ثي نح - ىب كيرب " 8 ةتيأر 8 امل نامل تلق هادق
 رباصب الإ 0 قلت ' هلا 17 م 76 نح لب ينس

 نب بوح وكاس ىَمَس نملاب دب ثيْوَح ؛ءافلا مشي لعف ثوح ٠
 ٌناوشُت ماقم ناك ثوحيو * ةنركلاب را ١ ”هدلو نم َنادْيه 0 عيبسلا

 1 لاق بانكلا ١ نه: جفلضما دبل 7
 0 4 هل و 6

 0 0 + ثوح ءطاشب

 2000 0 0 نا لو د روح
 ا أ ثفطرو اه را

 ءالطب عالم ل ارح 000 0 5

 «, ىيسأار ود وراق د دوا هنأ ديرب ارحل جحزوت نع نبلا ىلا
 7 هي عضوم 0 وخال قرتشملا 000 5 برعلا ّضعب 7

 داو مسا 0 كفر اباوج ّآ 2 نااق نذل 92

 ”) عداولا 3 نب ناعم "7 لاق ؟٠

 هز, 21؟3دع 8. 15 دنل م) ]1,35 نيحإ 5 موب © 1.1: 5 هتيقل

 0)-0) 7217505 رداص ةقربب 2) اذن1 آن لي ل كف ) 11 1

 مق انلَو 2) دبل دعس :) 1:1, 1:2 ىلقب 0 1 اضل

 7 1 فتارذ؛ دق تاياذ مز سب») 1"عادآ6 طوأ 1:1, 1:2, 8.
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 لحالحأ رمال اًعْوَط نوبي ريجدم فلأ ف تلا اعلاه فلو

 لاجل هانا نم مسا ”لحم ٠ «نيعلا رسكب لعنم نيعلا لقثب ملح

 | ةيقلع لاق

 ليكي نب وعل وذ ملحمو
 ") ناديه 0-00

 اما نب ليضمن 4 7 م و هل

 هرب 4) ليفر : مسا دومحمو لاجتلا ءاينسأا .نم دومشمم 0 دج
 ٍةشبحلا كلم ٠

 ا ا لب للا ىرعلا قو تافانربكب لاس رحب
 انزاع ؟رابج ناكو ذا نب رمي رامح هيف ناك نميأب دو

 اح رم لْخأ ليفي ب انلإ نم فوج لْخأ ىتح : فوج لهأ لق

 نيب ةعبس هل نام هنإإ ليقو . راوح نم رك اضيا هيف ليقو 4
 ني تكيس ميغ ا ىدالو 1 2 سر اي لافف بفوجاب للم وهو ١

 ليعف « رامحر فوج نم 5 لينف مانفأ ىتح فوج لا ّلهأ لئفف َتييحأ

 لّوُأ ىف كولملا تناك مده نبلا نم ليبق مسا ٌريْمحي , ءايلا: فو ءافلا رسكب

 كرب. برع. نب بجي نب .ربكألا ابس نب جِجْلَرعلا ٌريمحر مساو نامزلا
 ٌسِبْلِب ناك هنال ٌَريمح ىمس امنإ ٌلاقبو مالسلا هيلع لا دوه نب َناطحق
 رمحلا لكما ؟.

 ىثعالا لاف َرِدُق ىأ ئنلا "ح ؛ليمنتلا مح

 ١“ اهداعبمل هرجع مويلا ره شاف اذ 0 و

 3-3 - داس مسلا تم سس سس تسلنلا

 هز آف, [0 رقلا و  ه) 1آ:1,1,9,1,3 نملا هه 7طاأ انها آبار 1.4, 1/3. 413 لبق
 «ه م2 ه9

 ه) هنن اه داعبمل ملح م وبلا ره وهررل هل ]يا 307 ٠١ ١١١ هلل. (اظا فلل
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 كلام كما ثراختا نب لو نب رقزح 1 : حتفلاب قاذف ةرقإ رفزح
 مب

 ةنماقملا دحأ وهو َريمح كولم نم كلم رغصالا ريح نب ددس نب كيز نب

 سيلا 0 لاق منم

 0 اًرفزحي نع اكوضإ َنلعَف مج دعب نم رايألا نم اي نمف

 خو نقلا نم ليف دهاغو لاجتلا ءاسأ نم دهاخ «لعان ميس

 ناديه نب ففؤن نب 0 نب مج نب ٍدْشاح دلو

 للاب نصحي تلا ءنيعلا نيكس و ءانلا حتب لف رضح
 همم دع 6

 ديز نب دع لاق ليج نب نيل مكلمو هع ثم

 1 ان هتسبلإ 0 ةلسع جد 0 3 ذإ رع رخو

0 7 

 نس روضح دلو مثو ميتال رس نمل ل 0 - 0
- 

 رغصالا ريح نب دنس ن , ليز“ كلاب ىدع

 العج راما ردود ,نيعلا 000- ءاقلأ حئفب لعف مرضح

 رخصالا بس ص توفرضحأ وهو 7” كولم نم كلم مسأ وهو ادحاو اه

 نعل ميلا همك نيفلا' ةلهابعلا كولملا.نلو نم َْرعَرْشَ داو نا
 ”.راضحلا عيجماو ةورضح توحَرضح ىلإ ةبستلاو هيلع لاعن هللا لص اه

 ا 1 قوش

 روصق ىفو ل ٍدفاحلا دحاو دفحملاو لصألا وهو دتحملا 1 ل ددحملاو هيو

 3 2 لاق“ 2 ناوعالا مو ةدنحلا .ابيف- ىلا اكولملا

 ٍدنحملا 5 3 1 4 26 دق ٍرطقب اَءدَو

 نم أمكح | اوشعب اف ىلاعن هللا لاق 0 حلا ,حتلاب لعف مح
 2 دلو مهو 'خذم نه نببلا "ن ىح ”كحو لكلا األ

 ٍجدم نب ةريشعلا دعس

 اعبت ا لاق ديسلا لحال هلى ١ «ماللا رس 5, ءافلا 72 للاعف لح

 0) ١1ع]. 0طعز> 1111[ مسج
 م
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 نبلاب رعضوم مسا ٌراَرح ءافلا حتفب لاعف رح

 نملاب ”َنالْوَخ نم ©ةعبيرلا نم ّنطب ٌسيِرحلا ؛ليعف سرح
 زاجحلا لهأ هيي ةفورعم بح فرحا « ءانلا مشب لعف فرج:

 ماللاب للا لوقي نملا لهآ ضعبو 0 < انتلا

 كلا وده نب ورمع بقل قرم ؛ةددشم نيعلا رسكب لعنم نع

 دوسالا لاق ت تاَرإوأ موب مت نم ةئام راتلاب ىّرَح هلأل كلذب بقل ىلا
 ا

 رفعي نبأ
 2 ل زانم 41ثَسَرَد 6 1 ني ص

 الا . ٍداليلا فرط لأ دق يلق ننزقلا وذ َّن ناك دق

 ٍدمْرح ) 3 تلح ىِذ نيع ىف 4 اهبوّرْغ دنع سيشلا َراقم ىأَرَت 2
 نما لهأ ا تلا برخذخو ؛ ؛ ماللإو ٠ يا للعف لمرح

 نيعارذ ر دى ةاصغأ هل ةراحا ٍدالبلاو ةيدوالا ىف تن وهو باشلا َلَمْرحلا

 ءآيبوللا نورفك نورف ىف ةانحلا 00 22 هرفو رضخأ قيوم

 نمبلا لهأ ةغلب 75 جدلا هآيوللاو

 اًسح لاق معطملا خلا 1 ؛ ءانلا حتنب لالعف صح

 اال يتقن اذ تقدما "كلر هريتا ىف. تل
 ئدع نب كلام نب ساحسحملا دلو مو _جَرزتما 3 0 0

 ةبسلاو نسياونلأ امل . نق سانتا 001
 يس ا

 ن) 11 ادا ةعببر هتالرتع لون ق3ألاعنأ ا 1 نالخ ع ١] *اقنلأ

 4١ 1 722 1651: ةهس اا/آ |وكرن هوز ما, آي'غ ١ 1١ ؟2) 1 8 ة”جدلا

 0) 1,2 ريئيلا
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 ©) هتاحو قاو لعةودغأ و ا دع كسل 5

 وهو رجح 0 ع 20
 نحلو 06 دزالا نه نيا 0 بدم 50 جيحو ١ مارح

 مثو ناديه 8 0 ورجح 0 5 نا وريع نإ ناروعر نب رجح ا
 0 نا

 درا مج نادك ياكل َناَيِلع نب مأسا نب روجح دلو 5
 رع ٍدئاح نر فصنلا رادقم قارعلاو ماعلا و نملاب ”يظع . ىو

-- 

 ةيجات نب ءادحلا ٍدلو نم ٍجارم نم ٌنطب هادحلا ,حتفلاب لعف ودح

ِِ 0 

 اه ب 0 0 0 رج 0 فذح ؛حتفلاب لعف فذح
 ىلا
 ءاطاب ةفدح

 لعتلا ىا 7 ىدتحاَو هب انستا ىأ هلاثم ل ؛ لاعتف الا وذح
 2 ركج 2 ا لاق

 57 دعس

0 1 2 

 0 ىدبع ةيورللا <. رج اج ل 1 56 لاعنلا ىَِتحي ْنَم 1

 : 1 ا 2-0 :
 « ردم كح نمبلا تت 538 ثرراحت 0 «لعاف ثرح

 لا :
 نمل نم قع ةئراحتا ونبو

 ه) 1"هاطآغ طعن 51,3 1:1)2,آ:8 بيرغ 01:1,1:2مُغلواأ ' 8218 هراذح كك 8 دوج

 0 و ؟عا1. آله 2 5484 ري ةئ1, آ2, 1:3 ةنععد لعنب طلصقاتب :١ و) 23 ىذنع
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 ذروبلا ناخب دكأو اعلا ربحناو داديلا ربحا « ءافلا اا

 نيد ىلع ناك نيعباَتلا ءامّلُع نم رابحالا ب بكج عبللاب دا نم عشا وهو
 «عترم نب بصك وهو نيعر ىذ لا نم َريمح نم وهو : :-اف دوهلا

 اذا هلا دبع نب ناحو..* لاجتلا ءامأ نم مناح ءلعاق: ,

 00 طاح نم ”مركأ لاقيف لثملا هب ُبيرضي ىنلا .برعلا رك وه«
 ناكو همرك نم ايش يي ال ن ناك هل اًميش "1مل دج اع

 0 ىضف امتاح 2)انب ٌربخأ متاح اع اين فضلا هل لاقف رظنعلا مم
 ءوذخافا ىوعاتب اق ىريغ اعيش. دحي + 1 هنِإ ركل لوقي اهتاح ّنِإ لاقف مهيلإ م ب

 0ك دللب نم عاب لاز ا هنأ ل لعالو هوعابف

 ابكر ونب مل لاقي موق نم لجر ةارتشاف نم لاب َنادمه دلب نم قوس قو ٠
 لا ال دا ال لا ودنا نع نحل يذلا ام هلأسف ١ " عيجسلا نم
 9 0 لسوف د ل

 ري ع0

 أت 7 5 0 لا اع 57 0
 تلعج متاحل لافف بتعلا ٌبحاص ىتأف قولا لأب ةريظحلا ت المإَو اوءاش ام ٠١

 اح لافف مويلا اذه ىلإ 6 1 ل ىيوسف قد 2 ذه اي ىبنعر

 اهباب لع ءىط مناحو اهبابزي اهنم خيطلا

 فيضلل شن ُثعب لاق كنأش اف [لاق] عن لاق متاح َتنأ هل لانف

 3 07000 ةريبك أب اننا اودقرف ناديه تعبتجأت
 0 ريثك لاب نملا نم ّمَجَر هنإ لافبف 'يبط لبج لصَو ىتح لئابفلا
 بارغلا #تاحلاو ىضاقلا متاحلاو * هىشب ُهَلهأ تأ لو ونيرط ىف ُهَبهَو

 لاف قارنلا مخي وه لوذأ ّبرعلا

 ه4) 1"ءطلأ طعأ ]7 ن) 1:1, 1,3, 1,3 انرخأ ه ]3 ك«نايار 1:1, 1.9, 13

 كفانا ربا, 1116, 50 ل) 1,1, ]2 عيبشلا «) آبل, 1,32, 123 :رلعلا



 لي

 2 هَ ع - 2 0 2 مع

 لوفلا اذه كامو هلاخ 0 اهب ىلاو ابعفَر اديج أبنم دجو اهوا هولك

 ريح كولم نم كلم مس مهجو عضوم مسا ”مهج «حتفلاب لعبف 8

 لاق ةعاضت 8 0) فاحلا نب وريع 0 نالوخ 0 جس نب م5

 0اَرقْزحي َنلعَم اك هب َنلْعَف مج دعب نم مالا نمي نيف
 قاسم نم ةأرما» تللاق ْتطَعلا كاوجلا'« ءاقلا#ارضب ”قاعف و

 اهداوج "فيها نش نشل تايارق ١" مكامد كبرت ذإ وم 1 0
 نكمل /) وربع ني يفزع لإ :تءاجت كلع هتلتت اذ انبأ لاقل

 كلع ىلع راغآف ُهْلَط ّآلإ دزآلل اًراث ةعبال راَبج ناكو هتناعتساق 0
 ىلإ نيبكعلا لسف ع نم لجرب هج نم لجر لك ىأو مهف نخْن أَم ٠

 ارعش كلذ ىف تلاقو 0 نم تسل نكسب مهد ْتأَجَوَف حوف ةأرملا

 قفورعم هريغ و ناسنإلا ُفْوَج ع نيعلا 0 ع 0 لعف 2.

 ُنادْيَم هلكسن نيبلاب داو فولو ةمايلا مفوجلاو ضرالا نم َنيَيطملا فجل
 دزالا نب ٍرصن دن نب راح ىإ بسن رابح فوج 5 ّلخأ هل لاقي ىذّلا وهو

 -ء تا هم

 را ع ا 0 نم ناضل تح ايتو هل 00

 اولاقف ّلْخملا ُبيرعلا هب تبّرضف فربما ىلْخأو مانفأ ىتح فوجلا َلْهَأ لتقف
 نا نمبر و رابخ فوج نم 0

 ناديج وهو # َريمح كولم نم كلم ٌنادْيِج ؛ ءافلا حتفب نالعف ديج

 نب ربكالا ٌريمح نب عسيملا نب َنِيأ نب ريهُر نب بيرع نب نطق نبا
 0) ربكألا أبس ْ

 5) كتم تعوق "كمال, 1:2, 18 ىلآ"طتسعو عاب ةعاف 5913

 ,) 8. ناحلا 0) 28 ارفزحي 7عا. 22216, 535335, 619), 0) 1:1 عشاب :

 1,8 حباب 20100 ك2 احيا ضرار 218 561 51 8 ورحو) ؟ءطقأ

 561 آبل 2,



 لال

 هيد لاعرلا : ءامسأ نم ُةَمْْلَج :ءاطابو ماللاو ءانل 0 ماجا
 لهزتملا م 0 لبا كا !و ئيط مسا دَدأ نب

 هديا برقا ةفرهج ., ءاشآبو نيعلا نو بر رمجأ
 ةريجملا ليقو مثريغ !وفلاحي :] مءادغأ !وبراح اذإ بق لك ملقا ع

 نب ةبض ونب ثالث برهلا ت تارمج ةيبع وبا لاق * سراف قئاملث اهيفو ةليبقلا

 ثيقبو ناترمج مهم تيِفطَف بنك نب ثر امو 2 نب رحل ونبو أ

 ْثقلاح اهتآل ثراحلا ونب ثَيفطو َبابّرلا ٍتفَلَح 5 ب ونب ٌثيفطف ةدحإو

 اح ل اهنأل دي تيتو جم
 حردم نم نملا نم 0 ءافلا غب للعف بنج

 * حّذَم وهو كلام نب ٍدَلَج نب لع نب بهَا نب «! بح نب ديزي دلو مو

 ءادص وهو 4 برح 0 نب ديزي ماخا لوفاش مال بنج اومس اهنإو
 « ةنلاحللا كليف بسك نب ثراحلا ىنب *ادص تقلاحو ةريشعلا دعس اوفلاحو
 تماما نإ ٠ اًبنج اوعد

 ةداتج « ءاهابو ءافلا مضب لاعف « نملاب دلب دنجلا ,حتفلاب لعف دنج

 نميلا نم ىح ٠

 رم "مع نم نح بفنجالا ونب :حتفلاب لعفي رسكلاب لعف فج
 ىنحنملا ليوطلا ّفنجالا ّنِإ لاقيو "قّشلا لئاملا ثفنجالاو * نبلاب َناَدْمه
 » فنجأ لجرلا قيس هبو

 ىغللا ّئِدع نب ىرمع لاق ريثلا نع“ جي ام ىنجلا ,تللاب لعف ىنج
 ةىدزالا شربالا ةَمْيِدِج كلملا يشأ نبأ ٠

 هيف. ىلإ هدي ِناَج لك ذِإ هيفي ُهُراَبحَو ىاتج اذه
 اهرايخ. نم |ودجو ام اوناكف هل بارثأ عم ةأْيكلا ىنحي ناكهلأ كلذ
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 «) ال, ]2 ثراح از نلزاأ طمعا ه) آ,1, 1,3 ةفلازخغا) 13 ةي ايل

 ل آأ مك ه) ]1,8 00
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 0-35 4 1 5 هاا خل

 ىِدإو ىلعا ىف عضوم ىثارملاو ماعد لحم ناك ” ىثارملا ىلع لطم لبج
 | فّؤجلا

 ٌلاَقيَو ها ؟قاملا 1 را عما ,نيعل ١ نر مادا ا لعف كيب

 مالخالا ىأ رخل ىلا ا اهم ايم دكا ١

 م ٠ ةقاقتشا 90 لاتيو سانل | تييو هندي ؛ مالكلا زك ةعزفملا :

 اعيش كلت 9 شارح ول نم اعيش لفيت الريح كولم ياك للا

 هبا تحل الو هنم

 و نملا نم ةليبق رج :نيعلا نوكسو ءانلا ع! لعف رسج

 بفاحلا نب َنارع نب َناولح نب بلغت نب ٍدَسَأ نب وللا " عْيَش نب رسج
 رد 4 ا ١ لاق « عاشقا |

 لاف لاك هلا كرب مج ,نيعلا شو ءافلا مضب لعف منج

 2 0 مثج نم هقاقتشا

 دلو م
 نييك

- - "172 

 0 0 دما شوا نيا 0 7 يرسل

 *:ةنلؤا ع ةفئاط ىأ لبللا نم نو لا )| وهو ديرو

 3 0 : شوجو ١

 هي ا ل كالو مونفلا قم فطعا ةقابعب لا 2--

 حدم نب لا

 درب كقلاك لاف !نالاف ضر مسا درع :تانناوك لاك
2 0 6 5 

 اعلْمْلَف راتجلا ءام ”درإو طق اهنأك باكذلاو . تي

 نع نع م كالا نيعلا نوكسو ءانلا ف 7 ا
 دما نيالا ع نا كار مأشلاب و اوناك نجلا نم

 ه) ن1, 1:2 ىضارلا 2) 2 حبش: 2 عيس 2 6) 781. 1. 00
8 

 6 3. ىجداولا نك ظن قريبلس: 2 لس 0) ط1 |خرإو ١ا5) اذن 1 6 0 5 ( 2 ١



 < ار

 هيب دعسأ لاق لصالا َةموُثرلا «ءام لابو ءانلا ضب لولعف مترج
 َناطحق ضو

 صم ىو - هه

 ناصغألا اعرف بيطي هانَصش هيي ٌةيِيَع ٌةَموَقْرَج

 نِملا قراشم ىف فعجإ دإو مسا ُنادْرِج ؛ءافلا ضب نالعف درج

 ديصلا نم َناَدْبَم نم ٌرعاش فاقلاب ٌّقَدَْرَج ؛جتلاب للنعف قدرج ه
 ةدتار نونلاو لقعم هس

 نهلاب عضوم مسا شرج ؛نيعلا حنو ءافلا مغب لعف شرج

 بط نم ٌرعاش سسفنَرِج ؛جقلاب للنعف سفرج

 نم اهدحأ نملا نم ناي مرج ؛نيعلا نوكسو ءافلا تنل لعف مرج
 بط نم ٌرخالإو ة ةعاضف

 رتل ل نا هيفا كوت كبح لا اعلا منب لعف.نرج
 . 1 نزلا نيرا ىمسب نملا لهأ ضعبو هنم
 سوت نم لثملا ىفو ُهَّدخْلا ىأ اًْرِح ا ىو ل

001 

 لاق أ هس ورح

 رمل مظع ىف 2 رفعي انبأ 0) دج عدو ١6

 0 ال ٍرْثإ ايحاص اكس # نانأ انأ ٍدْوَط ىف ناك

 ةلصتم 1 نا رفعي 8 ١: كللم ةاحف
 ا

 0 ا قرع ىِياَوب هالو كن
0000 7 2 
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 هلك أ ءؤس َوْرَج ىّرجأ نم ُهَدلاَح رأي ةازاج 4

 نيطالسلا ماَءِد لآ دج اًماءد ىَلَو ناك ئريمحلا © ىلا رذعب ءانبا ىنعي
 نانأو فلاح هن هل ًالماع مافأف ُفوُجلا وه قرع ىدإوو نمملا نم فؤجلاب

- , 

 5) 2 3يث 142 ىدعمم دز 1:1 , 13 | ىت 20 | ا |

 4) 1:1 نابار ةق نانا ه) 1:1, 1:2, 12 يلالوزغا



 لا

 هتيدعب هناي لجر دبع لكف اناطعأ 0 ميلف يع ناف ص يف

 لعق ملتق كراع 8-2 عدا ىلإ يللا 8 وه عذِج 0 الف كلذ اولعنف

 تعش اذ مس انأو قزالا دبع لإ كلسو ان وضيف هل لاتف غذج كلذب

 مدعَو ام ماجا كصبف ركل

 - 00 دل مثو نملا ع ا ماذج ) و مصل لاعف مذج 0

 نم لعر الاد ءابس نع م 0 ثيدحلا ىو ورع
 ع خجاس

 1 زعاشالاو حدم ةداكرو نادعهو زبج كَ 0 "نايت ة ةرشع دلو

 َئِدع نب ”ءاذج لق ذئالاو ةلم هراعو ”هخلو مدح اعبر أ ع _

 "7 نونو نب كنوع نبا ورمخغلا ١ باو ني د5أ نب هم نبافراخلا |
26 

 ُتللم ِنِمْوَد نب مهف نب كلام نب شر وج نافل ليعف «َنالهك ٠
 رعت سى

 غنيه اطو ةيقلمعلا ةكلملا وربع ع 3 زل ةتلتق دال 0 ن6
5-4 
 20 نا ا

 ةعرز * نب ثراحلا نب ةبيزج وو رمح كولم نم كيم حاصلا ةميرذجو
 هك 7 ا

 ةدعاس نب سف 0( ١لاق رغصألا َر 00 نإ ل دلو 0 َناميغ ىد نب

 1 اكول زيي نبل اس 0 ىف ىفربخأ ُاضَولا ةيبا
6> 5 2 

 ىدقعلا قرح نب ةيقلع لاقو اك

 رحاب .كنسييعنم هوجولا ضيي. ريمحي ٍلواقم 2 - ليصل 3

5 

 رحاضولا ةييزذج لا ٌرغلاو ِهِشْرَع كتهم نم. ُز مادارخش
 7 2 ع 3و 7 0

 عرزت ضرالا نم ةعطقر ةبرجلا « ءام لابو ءانلا رسكب 0 برت

 رش لاق برج م

 32 2 ص 1
 / . 507 3-5 .٠

 :) اهبورغ را دا 7 ٍةبرج ىلع 0-0 نك ””نزملا ءام ر 1
 0 0 - ِء 4

 را [ نملاب ٍعضوم ش > ىلإ 0 ةقان ىأ هش ةيشررج

 ا ءاقتسالا دنع اهنع ءاملا

 ه) 2: هي. 1, 6 نمايتف 7)--5) 2ط]15 25623 5:1, 12, 5:35. )  2طلط 06

 0)' لي1 192 10 هش لاق 6) اكن, 1:2, 5 ويش ار

 0) لضر اناظ 1 ١-١) 7 2, 15 اعوذع ') 8 ابنع



1 

 00 ؛ ءاغلا ميني ءالعف عدج

 م لبإلا ةّنلكأ اذإ نملاب تبني ثابت ففدجلا «متلاب لعف فدج
 ءاملا برش ىلإ جتحت

 ا 2

 عبت ا لاق 0 11 ملا ,مفلاب لوا لدج

 ٍلِداَجألا ثاحراب اهْيِعَرْفَأ طق 0 اب ىِدْرت ليحل ابو 5

 قط نم ةليبق ليو ةليردج «

 دحأ وهو رمح 01 كلم ُريكألا ِنَدَج وذ ؛ مت فلاب لعف ندج
 هلوقب ةدعام انوع را ىذلا ٌرغصالا ندج دل نم ةنماقملا

 حاّرلأي قب دله ترب وربع. فيوم ُكرْذَأو ندج اذ ثحفاص

 رعضوم مسأ ٌندجو ٠

 هيف ىَرج ىذلا دال 6) نأنس ىب نب غذِج ؛ ءافلا رسكب لعف عذج

 ٌراص نمبلا م تح ايل مديل نأ كلذو كاطخأ ام رعذج نم ذخ لكيلا
 وان 0 لحي هل ًالماع مهلإ مورا كلل“ ديلا !)موّرلا دالبب مهم قيرف

 ايش ناكو نانس نب ٍعذج ىلإ لماعلا ءاجن كلذل َنيداتعم ريغ مه مهشاوم

 لماعلا لاقف هتروانابر امهر هل اًقيس كاطعأف هتيشام ةوانإ هل لأسف حأ اًكتاف

 ٌعَذِح امدسب مو ٌنوعماسلا ”ةعامجا كحضن كم نم اذك ىف ١ اذه 6

 لماعلا ' قع برضو هيلا لاو | غذِج لوانتف 4 منش دق هنأ لع هنا

 الا اخ 4 2. ٠ ًالثم ثبهذف كاطع ام رعذج نم لخ ةعايمجلا ضعب 3

 ّضعب هيلع راشأف مهلا ّضوهنلا دار اف هدالب ىف هيلع اوُئَعْوأف رصيف 2

 اباطعلا مه لايف مهم سيئر هابل رمز“ 9 مهيعلاصن مهحلا صحب هث ارو ؟

 ا نب مس يأ كو بو هول مس سراب لاق ىذا ل ل مقانغأ ٌنبِرضَِل رصبق ىلإ 4 ِهللإَو عذج مهل لاتف كلذ ىلع اى
7 

 ن) 1, 1), 8, هلق ورع مة) 1١ لور' !اةدلعمدكناعز' ![هدحلسعاطتا ١ اذا مورلا ًالللاللعل

 مورا 01 م) 13 لخايا 43) 1:1 1,3 |, ]3 ةعب



١7 

 ل 0 م هي 7-5 ًّ 3 هج

 لا ل كلين يقَو را و 3

 أو مثو ناديه نم م نوكسو ءافل ع رون

 ةفوكلاب نر هدلو نم طعران وهو رْوت

1 

 هيج ببراعي ىذّلا ا 50 0 0 ؛ مضلاب لعن نب

- 

 كلا ب دْزألا نم م و جتتلاب لعف_ردج ٠
 0 5 مازغف ةماببلاب اوناك ةليبق : سيردج ؛ليعف سدج

 0 نب واس 5 مد 0 00 نب ن3 دلو ّى مانفأو مهّلتتف عبأ
 هل .لاقي الجر ك١ ملط ناك مهنا أ ملف 0 ٍرْئاغ نب دوج ةوخإإ

 0 7 0 1 ع ةجوتف هب © 0 م ناسح ىل 3 "حاير
 ثالث هريس نإ ٠ َبكاَرلا رظنت 5 يجسأ سيدج ص ةار 8 0

 تّرظنف 7 هيد اع رع ا 51 نأ دنجلا كلملا
 احر دك رد ا مكيلإ راس ,اؤأ رمح منهاج دق د تلاق و اميوقب تحاصق الآ

 رح

 ابيف ها لاق 5 0 مهلتتف هدودجو نانسح 5 درو مك ]ورحشا

 0 ذإ ا 7 تح اهتَرَظَنُك هر انْسأ تاق ثيَرظن ام
 ال ىلا يي 6 0

 0 ةيا ل 0 تفصنخي وأ ثفتك هلك ىف 0 رأ ١ تلاد 6

 لولا اذ ل ا ُفصخي شالا نم . ادرغنم ل ياا ىور ام ىنعي

 4) 15,1, 1:2 رثاعز 1:58 رباع 0 8 حايو ء) 2, 1:1 أرصنتسم 4) 51, 52,

 1,8 مايا ةثالث 6) 1ةاحآغ ذص 1 نثر ن1 دق و م) عل. 3,8

 64. لوط, 1, 6١ رين 8, ن8 همأعت 1 2 الجار



 ةَلابُث نمو َنوعماَسلا َلاَثق َح لك ةلامث نع الأ
 ةلاهج مهب اًمتدز اولاقق مهّلما ديزي نب كيم

 ا كلن هينا «ماللا رسكو ٠ ماقلا جتفب لاعف 5
 قرف مه 0ع كلذ !ولعج ةنماملا َنوُمسُ رغصألا ك١ نب رغصالا

 0000111 كيلا نن لجر لاك ةركلا ددنلا ةباث نيبو هي

 : عوبرب ىنب نم لجرل رار : نب ةعبير نب ٍدسَأ نب " ةزتع نب
 لا سات نمو تناك بايمألا 0 لوطن

 كيلملا ٍلْيَقلا نب ندج ىذو ٍلِلَخ ىذ وأ دن رم ل١ َنِع

 ُكويسلا ىللاع ةارقزح ىذ نيو نابَلْعَت ىذ وأ م ىذو
 كيتعلا كلا ءايلعلا ىوَذ رام ىذو َنآلكْشع ىذ نمو

 ِكيِرَش ًالب راختلا ُباِبْرَأو اَيارَبلا كالمأ ٌريخ كتلوأ
 . 0 2ع وبدلا هباجأف

 كيتعلا ىلإ كولملا "بيس امف ملي علا وتب ىئرخاَ

 . ولأ مل ىقداهش قدصب ليام هب تدهش اب ثدهش

 كولسلا بْعَص ٍرَخْنَم ىلع دجم مدق َكِلَع ىلإ نك
 كولملا 1 ثافادر تناك مهل 0) هين نش /)بَلعَو عومي

 ىذ لآ نم رمح لايقأ نم ليَ ءاثلاب تاث وذ ؛جتفلاب لعف تو

 97 ةامك نم ناكو لييحرش نإ حو ينبت وذ وهو نّدعُر

 هل لاقي 0 ردع نم لجر © ُهرَْغاَف ةعاضق لئابق ىلإ عب ةعبابتلا ضعب
 أي داك ىتح التف راح ىنب ىف ىَرْفأف حبت مهازمَم هلتنف قف ةدانق نب «ادزولا

 «) ]1,3 ةرثع 0) 15 رفوخ) 1:1 رفوح : 12 رفرح ه) 1عطلأ طعأ

 1:1, 1:2, 8 4) 1, ةئقءا ةل بنما :) 1:1, آش, آه كولأ
5" 

 7) دخلا 23 بلع 0) 15 هئلب عا, 71110, 23172, 090 نسال ةهقنب ةلد

 8) 15:2 تافارذ 0 1,1 هانكا مز 1:1 هرعا ) 1.5 ةردغ

 ,) آي ددولا



 | ه

 ةرتس 0-5 جرم لع ا

 ملل لاقي نوط ةثلث مهو ءيبط نم موق ٌبلاَعَتلا «جتتلاب للعف بلع
 «هاعدج نب ةبلعتو َناموُر نب ةباعْلو ٍلهذ نب ةبلْعَت ءيبط ُبلاعت
 لاق بالملل د نابل
 دينرلادقل اع كلاي نا ق5 دلل ١ "فلير نايل 1 كر
 هاولم نم كلم ٌيكْلا » جتتلاب ّن رافال لذا لمت هيلع لب انس ىنع

 نم ثراحلا نب لحرس نب 9ثفون همس مهنم ةنمراخلا دحأ وهو َريمح
 كلملا لعف اهل. اًبسضَح ملا ةشبتملا لخدأ“ ئذآلا“ عصام تايلعت ف دل

 نيد ىلع َناِلعَت وذ ناكو َنارَت ىَراصن نم دودْخألا له ساون 5

 دوهبلا نيد ىلع 50 ىراصنلا

 لاف سالو رهو رق ديدم الة هاك ل
0 

 فت رماثو م هر 0 3 اذإ ا هلا ريثك ىأ رمان رج # لاقي و

 نيد ىلع اًئاص اً« ناك ٌقراحلا ٍرياثلا نب ولا دبع لالا
 0 0 اب كيلا 1 ىردمحلا عللمللا -س 1 ا ادق 'يرابعلا

 : لاقو دْودْخأْلا ُْق 7 يرجو هلك 7

 رماث نبا سار تففيسلا 3 رح ةيشع 1 مو ىندلت م ىتل

 ةلامثلاو هريغو ءاملا ةّيقب ٌةلاَمَتلا ءءاهابو ءافلا مشب: لاعف لع
 لاف شرا

 اعف أَ : "خيرا هيَراسِ مىنت هلنأ ةلابثلا 2 هاشرخ ص اذإ
 ارتب ان ولا

 لئاقلا هنإ 'لانيو ئوحنل ١ كلا دا نب و مشي دزالا نم شح ةلار

 مهيف

 زا نال كرار 21 كر زا مطل ةمنتملا 22 15+ 24 08 ”مضلاب

 مم 1.4 1, ١19 سود همسإو ىناغاصلا لاق © آ2 زج 64 1

 5 5 1,3 ءاشرج )002 ىنب ؟) 2135 جيرصلل

5-5 ٠. 
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 لئاو ا َدَقَو مرت ىلع ©) عاوتلا لاط

 8 : نم لو 0 ةدئاز هانلا لا لاقيو

 00 ارصق برم 0 9
 ءابس ةكلم ٍداهدهلا ةنبا َسيقلب ىنعب

 اهتشي ىلا قوقشلا قو مالثألا دحأو رلدلا ؛ ءافلا رمكب لعن 3
 (ْلَع شا متل « مالي لوقي مهقعنو نملا لهأ ةغلب عرزال ثاّرحلا

 فنار يع ّ (ههلتي مر ايلا «رْوغلاو نمبلا لأ ةخأب ضال .حالنلا قش

 ضرالا ٠
 ناديه ٍدلِب نم نهلاب عضوم مسا وَلا ,ءافلا حتغب لعف فعاضملا وون

 لاق واولا نرم وهو جات ميج ُناجيتْلا ؛ءافلا رسكب نالعف

 _ و

 اجلا هاَهتِلَخ َنَدقَلَو 1ميظَع كولخلا نر نيب

 ال ىلاغت هللا لاف .بنّدلاب. نيرفتلإو هولا ُبيِرْثَتلا «ليعفتلا كا
 كح ُةمياَح ْثَنَر اذإ "السلا هبيلع لا ثيدح ىف و ْمكْيلَع بْن

 عين لاق اهني الو 0 ىّورب و بِ الو َدحلا اهدحبلف

 درس موي باتمل مهكرتو بلم 0غ َوْلَع مهع ثونعف
 مهم ءيبط نرم برعلا نم نب لمت وني ؛ءافلا مهب لعف لمعت

 سانلا ىرأ نم ناك مالسلا هيلع ىلا باعحصأ نم جيسملا نب وربع ؟'

 سبنلا ؤرما لاق َنيّرمعملا نمو
 ه) 85 هللو 1188 مطوع ءارثلا ةعطعاسا طوضفتوم ةلصص هن معطعتلب

 0) 1,2 ثءاب ه) آيا و 4 13 ف ه) ]1 آش اهيلح

 /) 18 ونع ريغ م) 1.2, ؟؟؟ ميما



 0 1 - ملا 2 7 لاو 2 - هو -

 © هسنلا ىراب وللا نه لوسر هنا 5
1 2 7 2 ّ- 

 6 كايت - 2

 خخ وأ :يبرع :نعل ضرالا لكم تنم : ؛عاَط ُثْسَرْلأَو
 اضيا لاقو كتهذ نمر احاتفم هأ 1 10 0 ا وهو

 انكر بصعلا نم م لاا :

 اف ا ندبلا َنِم اَنْلا نيعبس انّرحَتو

 ْئ م ىلاعت هللا هركذ ىذلا تن رق 0 فال عبت منهو
 ياراوعت 0 لانا مانا و آل نينرفلا اذ ا فكْلا ةروس

 .ءاّلاو فاقلا تابت هعضؤم َْق 0 دق اًحناص 0 ناكو ا
 مر رع نا

 نم اا نإ لاقب و عضوم مما ل كك :

 نزي ىذ نب بفيس مالغ

 كو نمي انا 21 ا نتف 1 ةدح نع ايلا 8

 ٍنِملاب روم 0 ( نيل ابي افلا جتفب لعف 2 ٠
 عا

 5) ىا ة ةيجعم ءاخلاب وه مخ دأ ام لاقي ءمق فلاي للعف مخرت

 مم نا ا ريح 0 رخرت وذو * وه سانلا يأ

 ثعاج لشملا ىف لاقي ريمح فارقأ نم مو مخ هانا طال

 اوناكو َىّلعلا د نولك أي ال اوناك ممل ربل را ياك شا

 هاكر يكتي ىأ مَحَرتِي وه لاقي :للعفتلا «نهلا قراشم نم. 0انب ىداّوي ؟
 0 مخرت ىذ لآ نم

 لاق َتوُمَرْضَحب ةنيدم اميرت : ؛ليعف مرن

 0 دعا 01غوعرج ةنععرج 1:1, 1:2, 13 01ةوعرت ؟7عتتت 21

 ممالأ رايخ نم هتمأو رولا 2 كم عس ع كل

 م) 1*ءاططآا طعذ 1 5 2-ان: 1123: 32 اذ: 18 ان



 ا

 " ةينهجلا تلاق كولا عينا 1 ا تلا 2 2 مه نييك د

 عبشلا لَ اذإ ّةاطَتلا 3 ةضيفن . ةريضح ولا درت

 ةعاَبْنأ ركل 7 سو ريح 6 0 بالا 6 7 «دياط لاو

 ةعببر نب 013 1 جعلإو برعلا نمر 0 نمو 00 95 تي

 ئيالكلا
 رسم مانألا اذه ِس 2 انتإف نحت يف اميلأست ْنإَق

 ٍرَصِف و 0 اوكلمت نإ ٍرييح ل دع
 0 هيك زالت دلال 3 وتو

 ٍرهْزَأ دعب ارهزأ اعيمج يَ ربت لبق نمر َنوعبس ةعبابت ٠

 ريشب نب ٌنامعنلا لاقو

 مجداألا اهني جرح اهل تعاطأ اعين نوعبس َناطحق ىنب ني ان
 ئياهشلا عطل ىبأ نب يقلاخما دبع لاقو

 لق ةيرعم داق اذإ .' اًيِع :نيعيس يات دنت
 5 ىكر رد

 0 ل ا بكا يظن قع

 "لأ هيف لاعت هللا لاق ىذْلا نينرفلا وذ وهو نرهألا عب نب ربكألا عب

 تاكو َنيمرحم اوناك 'مهنإ هاكلهأ مهب نم نيل رعب ْقض 1 دي

 هيف كا ضعب لاق كلذلو برعلا هلم حصقأو ةعبابتلا ع نم

 * برعلا نم. ٌرعاش هيلع م لقا[ كلتا: الي هرعشب بت كلم بهذ

 ىلع ليلدلاو ضرألا كلم 1 امل هسفن ىلإ 8 7 ناك هنإ 5)لانبو

 بدك لك ل لاف ءآينألا ركَذ دع ظ رك ىلاعن هنا نأ كلذ
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 ايدول, احدت قتعأ لضقو

 كح نندلا مظع

 نرديل ةنيدم ىف ليرب ةعبظم ىف تعبط
 : 1513 ةنس





1 
00 

41 



 الوان عرززأإب أ 1
18131 

10 101 

[0171 

1 

 ( ظلام

 القفل

11115 

 م0000

 معتم 1. طرننجح' ند: 1”هعلعما

11117 .00 10111-11313711 

 ١ مل تزذس 51-الذج» 10ه

 ١51 عج .2-3-26251151ع»ج

5 

975 

 ةدتااق ١12-51

67 89 

7 
. 

56 

 - 5-5 هررتشمرم 1 ط0 ...58510و .2ل-ه----1

 قناأامت“ 5

[47:5 | 



١ 

 - ع ع بالم : تا <

 ب

 وبا

 يح

 اسر

 ماو

 اعوان

 يو

 يس

 حتا

 را ا

 اا

 ول

 ف

0 

 مع

 دي

 دج

8 
 فقم

103 

 فسم

 و
:2 

 م

_- 

7 

11 51 
061 3 0 011 
4 1 300 

ع
ت
 

2 

0

 

0

 
ا
 
ل

 

 ع

2-2 2 

510 

م
س
ح
 

 ع

ل
ا
ي
 

تو
 
ت
ب
 

 ل
س
ا
 
و
ي
س
 
0 
ب“
بس
 77
 

 بي
ا
ي
ه
 
جس
 
ر
ع
س 
كي
 ت
رس
مص
هي
ل 
 
2 
ه
ا
ع 
در
 م
ل
ي
ب 
ع
و 
ح
ب 
ع
عب 
دا
و 
ن
اس 
ع س
ي
ال 
دل
س 
حر
 12
م 7
 

م

 

م
 

ا
 
ف
ي
 

 ع
تي
 
ل
ب
 

ي
ي
 

ا
س
 

ب
إ
 

لا
وك
 

0 

ا

 

2
0
0
 

ا
 

 لامس

ا
 

0 

. 

0 

0 

4 

2
2
 

7 

. 

ن
ه
ر
 

+ 

7 

7 

0
 

م
 

م
ي
 
لس
 
 ص
ل
ا
 
و
م 
 

ح

ي

 

2
و 
ر
 

سم
 د
س
ه
 

5 2 

ك

ن

 

ا
 0

 
5 

2 

 ةهايصأ

 موم

 وذم

+ 

 ذم

 دبا

 هاا
 وهي

 فن

 رن

 شن

 لع

0
 

- 

7
7
 

: 

ا

 

0
 

3 

0
 

ن
ه
 

ع
ق
 

2

 

0
0
 

5 

9 

0 
9
 


