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 ال111 ا

 10 ل15معدمع زاتكأتعع 535 هج هدأت م0عمععات مدالمات 01 1[1هط متت

 معلمس صيلعت5. االطتلع هانلا رص ةآعععوب طع مممطعأ 15 عمم[

 اه طقحع ه5ه10. « 0 طوكعتل, ؟ءعللج 3ع طقحع دجهلع اطقع د ؟1عع-

 عورتعطأ : لال عع طعم طعاس عع محمعس ةلتغط (ضتنغاط ةصل 10110 طمأ

 ]نمأب 1هدخ 1[ 111 1عدل اطعع حقاعقج ظعوسص اطغع مولا 01 0001>.

 رع اطع هنلع ه2 اطتق (صولتغمص, طتعات طعامصع5 ام اطع ةأمءاع ص

 مولع ه2 هل] صنلخعرت5 تممص اطع (ئةلتك 5, (طعرتع حف هاطغتتك ةتعط

 جه: « '[!"طفمع 111 ءوصصع نممح ج زا10عع, جك طع كهجت هآ عفان 7ععاتماتب

 ةمعاط 1عورع حصل طمضصمد» اطقأ طع جنلا كتمان: 11هد10ل ام 600 اطقأ

 1 طفل دما )008عع0 طعاتك عع اكتم معجم اص جد تقل 1ك0هدخ طع هلع

 ه1 ح هزسعاو لهأع 3 ». ةزستلقت“ ةدجتسعد جخع مماتأ اح طع ططماتأال هآ

 جلا غاطع عععون ممعس هذ طع طاتللتسع ةاوغع. "خلت 15 "عمم عل ام طقكع

 همنا غ0 ةطسعصقتلل: « 1طج (هدعتع 15 طرت ةعاوسأب قه ]مدع ف [طمان

 0056 صمأ هرمعولعز هه ةممط هك اطمات هةمعملكعدأ, المات طععمسعمأ ذاق

 ةعرتوما. 1طفصعامدتع طقكعع ه2 عمم0ل ءوختع دطقأ )00ععتصعسأا مان

 1 تروا 38, ت25 (طولصم»ه "حسم هأنلمصدل) ب ءكذ*. ظاتلكلطقل"ا (110. 1315 ىخ. 18)

100 

 5 2. ع. كطنانقا جلحاطتس كلبدنحل ةلحخطعطتا], 1. 1150176-67. آ1,

 3 مل !نساانماا, 877*527 61-2114117, 30, 12
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 سل 17#

 عزدطممأب زص كطمأ مدهصحعت» اطمات )10 ععقأب هل طمك اطمات زان ععقأ ل ».

 1" عدع (صدلتامصق لم دمأ هعععدددسلر# عم طوعاع غ6 طع محعت

 مدع مهرسسصع (طعتت جرخع ءميصععأعالت طاتغ اطعرت هم طع ؟جلتع

 مامععل طحت اطغع ة[هطحسس علقت 750101 نرممد طع تحهاأعا». ال0 500 عزت

 اطرد ة[ماحصسعلا عمأ غم 31علتسم,ب طقس اع قع طئتصت 121:01211188-

 امم هس هرتلتسحمعع اطقأ 535 لعماتسعال اه طاغتسع جدأ ]عدقأ 5 ةعططتم

 طاوصعع ه2 هرنلعع ذصغام طع معامألتمدعك ه1 طع ؟جعاماتك مهام ه1 الع

 هاولنع 5. خةصمصع الع طغعداأطعس خسوطو 76 قنا 1ع اتةععو 01 ةطثت

 ممعم جحتمع(ل حصل ةامصلقتل ]357 هذخ هدتلعت. اقكت 235 ةأنللط واتصل

 نرم 1مانسحأعار# نط عاتعتمدز هدع معرعطمرت5 هدنع هانعاخأ 10 هوجن اطقأ

 ا دنعععرخ هرملعع (اعتتع وه اح اطعتس همدجصستتستااع5 130 تعاتعامد

 هك 115 طوعاع ععمادمل. ةءعءابسأأاو 1مدع اع جصل م:همعاتأرت "85 ل

 اطر هوكاح دهسا ءمصخصضوعأ 3. طع مم عرج ه1 ممتعال ةض 3 هل

 سمعان ه1 حفواست عع اطغع ةصقل ةعطااعرد اطعم 011رتعمععو 00-

 هحصخعل. "طع طتعاط طقصل ملغ مطتعات ة[طهطقصتسع0 116401 طق 1-

 [زعزماتك حالدتس5 ه1 طع معك همرصتستتاتتا] 735 11غ هلق ذص اطع هات

 لتصمسإت ا11ع ه1 15 دمعسط عدس. "طع ةادلع 55 ه اطعم ءنوعإت, "ع1 علم

 ىف هانلا طع نلكتسم داتم نممد ؟طتعاب د11 طع ةقوتتتو 01 ةاةأع

 ىعرتع طوقعل. 'ا"طقأ طتعا "عوللرت لتفاتس عاتتمطعد 8[هامستمعل 15 طف

 ععررمع 01 طع معععددلأار# ه1 هرجلعتخ حصا تعوعماقكتمد اص اطع 5

 ه[ ممعم. ]ص جلا مدد عءرت5 ااطقأ ةممعساأوتسعا 0 اع طماجت كاتعذ هل

 (طعزرس زصصعلتمتع ةدضممضسلتط عذر ال[لمطقسسعا1 اطتصقعاكل عرمقتطع0

 (طع ءاتعأل حعطاغعع حصل طع 015ةمعطمعا» 01 زاتكألتعع. انآ 38 50052 5

 طع انستأ5 ه] طع معلم ءمصتتع7ععا غ0 ةه1318عع, 501 0

 ]201 مه طع مدهلع اطقأ زاتكاتعع ةاطمانلل طع معدلعتعل 3150 ةط ىاتعط

 مامععو طع لتئاأمسعع ه2 هاطتعاب ممعععدأعا 5 يتتعاع ءعاعرتعتعع 0

 (طع معممطعأ طتسقعا؟ خلع ؟هيساماتك انصع5 6 ج0 طتس ةعمللتطتع#

 ةمعاب مدع دق ةطنتقلط طن لوطقلب ةكطات 11553 ج]ل- كمان ةلتأ 320 2

 ' ىلإ[ غم الءرسعم أ, ام معمتعدعصأ طلت ا(طعتع ةذص طتك هةهمدعأأا7 5

 1 ج111101-1, 1101: 017- 17111:1:67 (11؟ 0 دتحطت ش0 1312 ى. 11). ]1آآ1, 173 (110. 2623).

 (0(ادعر» 63011هددق كتل1ل طع 1هدنتحل جاكم زج ةلحخطةادتلق 706. 621., 1, 91 ©« 56(

 ع 117ءالا جنععال, 97121, ]ال , 67 أ ع(

2 70 1 

 4 811 حلاتك 69: ضدنا 02110:/111170 70870118 011-70110010. 111:0-5011/14

 2101/1 ها-لعم02' م: ةععر ةلغم, اطاح آ1ةزةتخث, هآ-1طوة هنأ آلكر 812: 31-8578571,
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 لانا عع. ىلو ةمععزه]ل هاآلعع ةععجسف ام طقكع طغععت ءصعواعا طرت !0[8-

 طقست ع1 10د اطنخ ماتت” ممدع. '1'مدع ام اطمح طع تقزتتات155105 5

 عازم تعض عار/ تعرجعدعماعل (طغع منمماطعأ اح هدع ه1 طلق انت عا10115 :

 هق (طعرت ممتعا ةصل هه اطعرب لنا معمر عوعسأ طئص طن هاطعتت اتطح

 ءاتنمصق. آد ةزيستلقس ممهصصع» طع عما (نجلتمطع عع طع ا1هرتعدع

 ععرجو 01 زمماتعع ص (طعتس هدكص لقجتذب اطمن عات اطعتت حلكم ةعمس انتطع

 ام لسع 0عامعدنعل طغت . حساطمتلجت طنط كنعط تما أ عاتع 0 ةمزتتع 02

 هع هاطقرخ ه1[ طغت .ةقدوعاوأع5 هدخ هرتلعزتتعال 2 7عمتعدعصسأةلتكع [0

 رصدلعع طع جرمممتصغسعسا !. '!'"طع ءةعاعمفتمد ه1 ة[هارمصتس علقت ]7016 عمل

 هومرع 1جعع اعمتام »عع دمهلع اطتع مواسم ءعطقل 1مدختت 01 عمك عاتل

 رصعسأ ةصممودتطاع. (زرصسحح» طتصسقعاك طقل ةعاعال ةهق زد0لعع لسصسع الع

 (ةلتمانوأ ه1 خلطات ظولعع 8: هس ك1 طقك انكا131 [101011 1112655 ع

 جصع 6010 اطقأ طعم احكم ]1عدتأ5 ةردرتعمت: ل1 طغعامتع طلي طع

 عما 0محجد تمم طلع اطصععم جل 5310. « 01 طن 0060, طغعازت د

 غ6 لعول تكا طعس, 101 ءةدعاط هدع لمطعم طع 10 كانط7 عن[ 237

 هرحاستم» 10 طلع ءوسسدع 3 ». ظن طع ذه هد ام طقعع طغععمب طع 815[

 متاع غ6 طقكحع ةممماسأع»ل 5 (دل1 زص اطع مانممتصععد !. '!'طعدتع قلت

 طع انغ(1غ لمدطأ (طقأ ص اطع ةامطو تداتمد ه1 طع هتدوسصعاخ اص تطنعأل

 طع دلت طعال ءمتأب مصمم 201 ظءعصونمم ءةعمضسرتاعد ةهعقتعاقعل

 11:077 67- ىل يفت 27:7, 561: حاكاط حاطط" ةعأقست, 61-71:167 10-1-7107, 1 5

 1131:3101, 6 477-7عم17: 0 1-كشل 1/11/1071: 60. ]ةطععتخ. 110, 18 حلل 3 هطقلكلا,

 1:17:71 011:15:/11-61, آل, 158, 204 : 10م1 17111126-017, ]لل 173 (10. 2624) :

 1156701 ه7 71658778171: ]آ, 222. 1115 01هعاتماج 0 81063011 ءدرح طع ماتت رح

 1201, ,١" 315 (1105. 5671, 5672), حصل 1215 م3"1ة15ع 01 طلقت 11,

 1 12. ع. 0لدصقم زدعاست عام قطط” 315عم غ0 ةردرتمتمأ آ[عقكن ذطط كتل“ (01* 9115:31)

 قع 0حلن زص 8وفعسدل ب اطص “فطل حل 5و1, 1871875 071-2517“ /7 117077101 07-0 1177)

 ([1آ70عر*حطقل 1315 ى. 11.), 227: 5ةعانقللب كالن“ (7|عوداعنت ((عوع] 2716 068 172/-

 70111111601. 17 6ع]15 (؟11ءلج 18570), 6 ءأ هعازب

 3 1 5340, 82007:061712614: الل, 1: 130, 24: 6( 2135 ,2125 ,1 ,121311 ١

 هماع طع مادعع هل ةالسكقلل ةطند كوطقلل : 031-31 هعطمسلا], كتعط]# 67- كك577 1

 25أا ب اذهرح 113121161“, 1716767“ 01 117067“ 701/1170*7©:1 1117/7“ 011+ 017/616, 4.

 3 ]زر 5360, 111, 1. 208, 4 : 7126722 17111117/7-067 آلآ, "0. 4

 4 117110 011011111701+ 2510000- 0077-1 0115-7-77“ ؟ |آطدح "3ك

 111, 202, 27. ؟جطوتتا طقع ننتأع جه ن1 6عرجخغ 1301161013 : 7600770 701172 21

 1111017-71: /1 01ة/1/61721/8 071021, آ], 2212, 11 (طماتعال !جطقت !رتطتععاا 6165

 (1. 2481) (طقأ خلطات اكتبستولال 538 ةردزرتمات 760 دلل زد ]آكتتاذلل (ءال'. 3هلك0 706.
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 حر صال عر عع: طانأ ذأ 15 00أ[ 26عودقولاال, 101١ اطلق 6ةقماتب 10 اعل

 طع هتعتس ه2 طع كاطماع ةرداعتس ا6 (طعذع طءعلسستس8عو !.

 1ع ةساطم “ل ازع5 جسم جما جعنععل نمماح طع دهتطع 01 طع ؤأ

 ©جلتك اه طع ةمممتصاعل ذح آكلامسص. اآطط آكطقل هد اح طلق 2101680-

 ردعممو عتكعد طع 10110 ذصع هه الطف دس جه لنك ةصمدتسأع0 طرت ت31 * :

 < متست» طنط 7310 ةلطق جل-آطدص0ق, م ءمحصموصتم» 01 اطع رنا"مماعأ 5و

 رد 11جلتصماطب خطق 'انسصمر ملط تاتصدتلل هلحاكتسا], 2 101105, اد

 [3جدعول ؛: دما خطو 310553 جلد خط حست ذم اسلدط. ]ص اطع مكقتا اذ

 معو ع, مت عععرت, هاططعتخ دهسعو جف 1هن20 7: "مطل فللاقط ةط٠ط

 حكدستمل ؟ زص 1[حلتسماط: ىخطق [كدضتول جلل آكتسلت اص اكتمل, 320 3166م“

 ارت كاست ةتال ذطس ج]83111-1 *” هدح لادطوت» ةط> ج]1-1[ةمط*ةتتز دم

 [وفسماطب 1كم زطم ةزوسضول-خمل] 8 هع خطو 1[جترئدس 21-ةصقكأ ؟:

 حصل ذص ة1دلهنتس, ةدلسقس ةزطط قطا هان 19. 1( 035 0 خلطات 8

 000 ا

 (2حر:ج عمجو 18597) 125: « هل زادماتعتو اذع ءمزتت د00 رممدت ء] 151 قتطتكالم 0ع 5

 قحتلتججعامردعع حست نانمع 0ع ننتعرعم امتأف 15 هدتعدصت2ةعام2 0ع © 8

 رماتطاا عوق ».

 : 20. 0ع ك]وصع, 1: 397 ,(توصكأ., آ], 448. اعتتع 15 2 130161012, 0

 لمح زد طع مقتنع ه[ خلطات 3360, اطقأ ط0عتأطعتت 811123112122130 201 4لطات 83151١

 جرتزتمزت سأعمل ةصحت ©0جلئ, دصل ا(طقأ 0دحقت" 0101 هم هل ةطماتك طع 2210014 01

 اطت5د قانا ةأع: 1[خمدنع ه07- ل1081, آلآ, 175 (110. 2653).

 3 ]زرت [1جزدل“, 156867, 111, 90: 381نآج هحطصتت 30 1طن ةلحخأ 111, 2750 07-07 07

 .١١ 186 حصل 1ص “خلت0 حا-8ةرن, 72467 1516-07, آآ, 466 ]>0 هاآ]5' 01 15

 جحرترتمزس دعا 35 02303 ذر 8مم ععانف 185: 2111311373:31. ةععمتلتطع 10 لح

 رداروطمتتآ, 721788 7112117-67, آ, 19, طع 538 301 10م1: هز ؟عدتتف انتأأ1 الع

 ندع ه1 31-533).

 < ]زر 0 ةتطولت, 78265 1104117-07 (150. ؟؟انهنعصكعا0), 221: !'هطقتتآ, آو

 2518: 77185 1542878,11-61: 007 (ةلهم 1[مدخ هتجاج ؟ءددتس) ؛ 3ة]آ-ظاحقطقللآ,

 1171172-01 ]آ1, 19 هدج5 ااطقأ طع 385 3ك ]آكةت1كهلج (ءاذن. آل, 1٠

 * ]زر 0تأهتطدللب 121735 1*110:71-07/, 2710: “111/11 4177181-07“ ( ع0. 131:0-

 زءماوجهسسل, 832, 10 طمع 5حلصسقس طن 8هلطظ1“ قل ص “4130, اططعات 12 1130311, 0

 جدأ ا!تتكقأط ف4طان اكتتن"ة11): 03135131101-31, آو,

"9.011 98340, 11712973257 15302311 

 .٠ ,/ 12/187 07-110 171*1]طسد 0101431 طولت, 7

 5 1زرر 0016 جتطوللب 2520.: ؟جلطقت"] 1, 2578: 1طد 1ع ه]]ة]عقرد (("جطقا. 06 5132)

 11 , 35 : 117169 1914-01 66, 1, 228 : 114122 011-“ 171114111,11, 125 (1105 1081 أب 5([.).

 * 021-31ةعاتقتت0], 706. ©.

 10 جزدوتا, 1, 2464, 15: 2451, 5: 2637, 1. 116 535 0201 11 11191 315

 (لرمع, 811301111 204 ؛ ]طاح 06جتطلت, “ 171/11 477861-07 82, 10 للطاح 1-31"ة([113ب

 117187 1711061-01: (ع0. لع ©هعزع), 293, 13: 171,16: 1541857 01-1118858



 تلا د

 اطقأ 0صصحتخ 15 5311 غم طقكع ةعصأ اطع 10110ه513خع 151105

 هاتعال محقزت تعممودعمأ طع 1لعمأل ه1 ة[هانحضصسعلمت لاتفاتععز طانأ

 ىاطتعال نصكم عادم حأعار: عع هزاع هدازت جد العقل 1: « "0 تعرلعلل

 لاتكاتعع 15 جنح هطانعداتمس ؟اطتعا دحاتقأ طع هطووت؟ علب هج نقدعع اطقأ

 راتمأ طع 10110560. آرامأعد كتغط ةهلاعصاتمل اه (طموع اطقأ ماعم

 [هدخ 16غ 15 ن5ع1معد5 غم لعسمسل هعذ تاعطام, 11 هرجع طقكع دما جلخ

 73262 8عع 1ممدس 11. ةانمك م مدان هلتكرب ص اطوت 1هماعب زنط اطت# (نع

 طتصقلو اص ارت ةعماعسعع زر 50 اطقتك طع م01: عرتاتل 138312 001112[ 20 3

 ااطقأ موهصهلتكوت, دمع طع ةععطاع لتسموتتخ 01 اطقأ زانكاتعع. 11ع "ط0

 لعس جسام زادكاتعع طحتقأ ةكيستما 2 م1001 01 طنق ءامتس ب طع عاقل

 لهصأ رحتخأ مانسعع اطتصقعاا طرت طع هدتا. خسمدع اما حتت عاقل

 مععمدعز]1ةغ102 15 معرحست ةدوطاع, م1:0710ع0 1( لمعم صمأ تعدلعت» [ةككتشتل

 ىطقأ 15 تساقط تلو صمدت مورفت» نضلقتكت نأ ؟طقأ 15 اقتل. آ1

 حعداعلقجت (طمتت طقفمأ مويلعمعل جه )10ععسسعتأا 20 [0-033: 01

 هعمدأ 82( ام طمملتال ذك, 00 ممأ طعمتأونع غم حعععمأ طع (تحاطب 101

 طع محاط 15 ءاععوولا 1غ 15 طعافعع غم تعاتب 6 طع اختنا طق

 ام معروزوأ اص ةطغع 1915م. هج0لعم» 11 ةطقأ ؟طتعطت طمقزت طه 6
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 رغ 15 ”وصصعسطت عل اطقأ 13عام ءكتالعمعع 38 دعك ع عمم عل
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 * 11313101, 471781712 5714712-61 //07]:, 39, 128 ةلطح آكاطق1 01510, 2170001-
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 ععورج : أ ةرر [8ةهنءارعمت, 08*17 (112/11:5 0' (06ع70عرنا (1ةلستعب 1901), ك5. 1 طع

 3 ؟نلع» 01علب طلق (030لل5 دعم /ممعغم 105غ طغت“ 1(7051هرددق هذخ 301 غ0 ]طع رعد
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 هسه بح

 ماهعع هرم ىتغط ه5 106 لادصاك ا عالمص 1: ةتاطعم» هه ععدفعتتن1 (301 هذ“

 هك ةهمععاهلب ه. ع. 1مرع قضم عمد, 35ه50ءاقك1مصق *. 1[ئ15 لت 08و

 طم محكم رصنقأ طع دنهل ذص رمطاتعب نكانقلل): زن ةمدطع 22050116 :

 خصل انلعكملعع اطلق لمممدتكأمص طحتقأ طع مانطاتنعا7 مممعامتسعل.

 (معحأ رممصصرت ةععمس محصتعل طع هاللعتما ةرصمتساسدعدأا 320 6ةعدأق

 01 ممطعك ةصل طع اناعع عرتف ةعمععامل ظعمصص طع (ةةلئرحال هدخ ةان]1ا1

 لئاطحأ طع ءمصلتغمصسع طك ءهعمناعا ؟عرتع ةجاكطورو متعوعمأ 15 3

 ردم اعخ هأآ ههاتتنحأل لمادطأب طاتغأ اطعر تعمععدعمأ طف 10عم] ه2 0[0-

 مست علم لاتفاتعع. 1ئطعتتع 15 يتتاع ه ]1[ ةعوتدسع ةعامسصأ انممز

 ةمطروعأ ءدللعل خنلقط حل-0301 (1"طع (ج0لن5 ظسلع ه2 (نهحلتعأ), ةتل

 0 هععانمص» كلن غطغع ددصع انغلاع زه ؟مدصل 10 دتموأ 01 طع 0

 هر لسعد” نال عصعع, دعطتعال هممت معمق دما هدحازت اطع ءةاطتعقل ”ةللتتح

 صميدعسأك طدغ جلكم اطغع حعاسقل لساكتعع ه2 اطع (3013. "طف ءدرضنعقأ

 همرسلاع هدد طع هتطزوعأ دععرسم ام اطقكع طععربب اطقأ ه1 اطلع حمم

 تملطص كذةكدك ١ ةكئملط ةطص اطصصلطتس ؛, 160 0160 ذص (ط16 7عونخ -2

 ى.11. 5. ]ص 200 11هدحب ةدعات ةتااطتما:ه ددقوت طع مدعسأتمدعا 35 ك4

 ةطق ]ولكم هلك طمتطقسآ ه1 134050 (0. 261 3خ.5.): 1طةطتسس طا

 ثطا حل-ادوس ه1 اةسعدو (ءو. 642 ىخ.1.), مدلعةارتوتق اط٠طن 11ه 4

 طم ةلدخسوةت] (0. 926 4.8.

 هل ةزستلمر» 1ععاتص ع ه1 معوررمدعتطأ]1[]: ةععرتتد 6 طقكع 765[ 60

 اطمدع اطقأ ةعععرداعل طع هاللعع. عرج تدون 1ك هدئ0 غ6 طقتتع عع

 ارزرصدعكع]1 طعت ص ةمرماساتتعاتأ 35ه (تهلأ 25ه: هلكعتعا ام طئتس ؟.

 ؛ىلللآ] لعرست” "عل امم طع ةعصغ طرت ة1[1هارمسس علا غم 1" ةرصفتز 3]186/

 + 566م7 1لت3171:2: هت ةنتنا]>ةرض وزوج 117713

 ع انف 8:2 1201 2 301 ةردرمما منعا زد 1329 مأ 0 1130 لاتتت5011102 077

 ادع عمعداع# رمهسأ هل (طع لمدمتستماته هن (طع اتات1علخ : ل 2. 0. هى, 57711 3.

 3 معمم طع ("جلنانهدع عدااطعت" عا د 1827: 1711021-61, آآآ, 173, 2060: خلات

 يطل حلت ماجسسقسل هل 235346 تخلد الدع ءمرصتصعات 317 ه1 31-513:01, 111, 303

 قةابردمل ةطط ل1تاجهسصسمل ج]-آنةت"011*, 410767 1157727-01 (ةتدنم 1903), آ, 30,

 حمل طع ءمرصتصعساأقن"رت اع" عام 57107*]: لب 7157767-01 (13111ةلكب 1864), آ]آ, 04

 حلعم الع مماعد هآ* 4الجمه0 ةطسص فلبتمقم0 جل-3:5]0ط1 10 ج1-115173111 ((3310,
 1306 4ع 1:) 7 ,1١7

 * 83زز1 ا[طقل 1 اقلب آ1, 29.

 6 0نرع 183. 0م دم 40447 0802-0471 ط؟ 11تاجبدستتت30 ذطا خ]ج7230 311تدقطتر

 عمم 5زز1, اسك, آب 141. 0 ةنح 4087 0802-07 17 ءخلآ ةط> ةليتطصق0 طا

 81تابمسمت020 تال مطأاا, هعع حلكنطاعل, 17680071 9711771-01“ ةة//07, 1آآ, 0.

 « 11ج طعس, 21704 11-1508171, 11, 2.



 بش 27 تح

 تمم ةععمانمأ نأ طلع زتممغا !. طع طعفأ مدعم, هأ انسعم, ةطقملاناعاا

 معادكعل اه عم هد طع طعصعاتت اطع هتمقأ دماغك مه تاانزت قمع طعام

 (اطموع هل طع العم عععومت زهصتمأك تخلق [دصتكحط (0. 119 ك.11.) حصل

 دلحجطقل“: طع قدما هغ (طعمع اهو ءةععم هانا عستمم استنا"15011010أ

 10ه طلق معاتقمل *.

 الكا طع لعع عام مودصعمأا ه1 ة[1هانحصسصعلمس لانصمما "ان عطصعع ةصا

 طع صلع ه1 مدصوتسع هعطمماو 01 امك اطق ممعاتاععأالمد هك طع

 (نةلتما هرخ ١1311 (عموىعحصمت) هرخ ازمتع» 1مدخ هددع ن1 اطع ع5

 ءهعممعامعال هد لععحصتستمع اصلسعسعع ام اطع ةهممماصاسعتأا 08 طع

 (ندلل. طع تلنع ه1 31ةلئلع زطص كسمف هةععطق ام طقحع طقعتت 0هدتتح

 ممصأ اص ا ععمأاز طع (ندل1 ][ةطحقت1 ذطط 5١ دمتم ط0 ءددصع 10

 [كتلدلل هك ه2 110م ه1 ثكطات [1دصتادلل 555 نصقطاع غ0 معتذن0

 طع طععماتدس5 م مطقلكع ه قص عع. ]1ص 198 3.8. د1-خل

 ءورصع ا[ طرعكرمأ حصل ظعوصص اطقأ انصصع هز طلع هزتدأاعت ةععطق 0

 طقتحع طعال هدو 5. وسمع طع آا"جاسستلع مععتمل, 01 همدسعر طع

 (ةجلأ طقل اه طع جح [ةسصقتلاتقممت اطمتعاط تمص اطع الصع ه1 ةلح

 ال[ نكأحصمأ هرج 1ع "عدلا 01 طع ةهممماساتسعتا 01 تطقتتاع (ئدلتك

 1م0لععلب ةذص اطع حتعوع 425 ىآطل. 1مددع (نةهلتك ةلستستخاعن عمل لاتكأ16-

 دص [سدقتست, هع ا[ةصصقتلت, ه ل1ةلنلكتتم حصاد دانه ع أ. ]ص اطع ,عقنل

 604 ى.آ.. لسسصع اطع ضنلع هآ اطع دآدضصلتلعع دال ةطل7

 جلعحاذدصلاساعلقت] (06-058 ى.1آ1.ز) 7, طع تكتمامست 535 1211001162( 10

 ١ رمد < 71711411261-61, آللك, 173 ( 80. 2624) : حل ['دساتطتعاطل, 597767 67-1171,

 3م 2 ها هعمل ا1جااطعتكتسب ممع عنا, 222: ١١ هج 1131211101, +++ 7)

 4: حال 17 3طولخلتا, 12:77 1-01 7125, آ]آ1, 160: حلكاطملل "ةعأتقست, آ, 155.

 5 جل كار وكمتما, 17605 7467-1: (2ع0ل. 129 ى. [1.), ]آآ1, 206: حلحخطسطتطتب,

 11:6 م31-1ىداعإت* 67+ آ, 91, طعاما ؛ انج صطمال, 27720/62172720, 280.

 3 علم رزه طع هعوصاتعتا هاماعمدعسا هأآ' ةلحلادنتت, 172م1, آ], 334. 1 قلص

 مما طع ءامد"ء, نصلعر موصل طع م"ءدصقتناع هل' ةكطتحا ل1حلجقعتم اد 15ه 7

 5967-81 ( ندا * صفع, كنا |مدنع ]16111 011ي, 1. 1. 97 مماع) اطقأ اثخمدح طع نطحع

 ه6 ىطات كدصتاقط غ6 اطقأ هأ' طع 1!”حانرطتلعع الع (نةل] 38 انعانقلا؟ هأ' 6

 [كةصت11 16م 5ءارومأ.

 < 1ع ةاناكحلل (جلنع مرتع معرحما هال ط1 ةحلقلتس اص 564: 17 !هأر الب 43

 5 ؟ارتع (هماع رامعع زد طع معور* 604 ىخ. 1آ.: 172مل, 334 ه2: 6'011311-

 محغفرنع, ىةه7(منوع 710172109215, آ, 1, 97. طض رمرتصغعت مولل 112م5 طلعات ةلثع 0-03

 هردازت ممدصتصمالا نصلع» اع ةانمع'حتصأكت هل طع ةدلكحس هأ' 'ا”ثسسسكعرت طع لعل

 حلل رزه هلل حردرجمنصنعل لتد"ععألج طخ دع ةدلغقصسب ع. ع.لص 1!ةعكرتأب تلت 201

 طر طع 1[كلتعلتلع. 5عع 0هاكت أد, 176 2107:5723 0/7 طظنالزنأ (طهدحلماحب 1907), 16
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 ةممماتصأا ه دلك 15 ءوعاب هدع هآ اطغع !1ظماننع 50-عدللامال هدماط0060>

 ععاطمم]5 (ىتتط طع مصتسع ه1 طع 1'نعلكك اح اطع 16اط1 هعطاانتاال

 ى3.]). طع هروؤوسصد ه1 ةططدنت ظومتكمط هم اما” 0ملنععأ ةصل اطع (( 25

 ةردمما صنعا اكمص طقأ ةءاطمما). '!"طتف ءتقامتم ه1 ةرمتساتسع مانع (ةلنق

 وبوك طعم ععامملع0 ام ]حسصفمعادق, ةلاعمرم, '!'"كممات, اةطعددب لل عجقتع

 لمنح, ةدكعل, ١[1هلمنتججدط أ عضل ممطقطلكت غ6 جلل طع محمماخع اصمم" ةتتأ

 11وزر حرصت ةءلهس عماعت»ة. خلا دبح ةدعارت انصع هرجع (ن201 535 ةزط عاق هانا

 جه حطمت ع جلا طع هأططفدتس هيض تعععتك عل ذص اطع اكدمأ اطع انغام هلل (نطتعل

 د01 (0ةيلخ هل- 0هلق) : ذص اطع 1؟؟عدأ طع مق « جلخ ه1 طع (هرصطصاتح

 متارت » (0301 ةلحاحسمق“ ملل *. ]ص 2823ع0ه0 اطع قصوأ إم طقكو اطنق

 61م « (نطنعل (ندل1 >» كمه خططت ا ةمادك هل ةسفقتتا, 2 ماتزال 01 م

 عمصتتملط (0. 1852 خ. 8.) 3. خل 113م012114 علكوم انك هلع ةععماتطأ 01 طع

 منمععل سمع طمام»ع طع (نطتعأ (نةه01 ص اكعرمأ ؟طتعات 15 عال هما

 ونممانص ع. « "طع موصلع ه1 ةاتعا هن هع 738 طع طتعاطعوأ ه1 اطع

 01 عمت (جصسعع ه1 طع دسسطوس هس ه1 طق معد. ةودصعأتتت ع5 طع 6

 735 ]155 ممعوعطعتخ : العب طع 585 هوهل161 « 28ع30 (301 هم

 [عمال طعووعارعرت» >. ىلا معان عتماتق دمهااعات5 مرتفع زنط طلق هه. 6

 هماع طلق ةعوأ عمم ةدتسصلقك هس '!نعدلمجت ص اطع 27:ةلقط 01

 طع ة[مدندع ه1 “؟ةستست ةطط حل ةع ذص 010 (ةزرم انمم2> 3 0

 («< مما عدد ») حصل د ةتللكعد هنتفاطتمم... "طع ؟1(معقموعفع هدأ ام طلق

 صسعانأ حصل 1616 حسماتسما طتس ةععما"لتصع 5 اطعتتع م"عءولعدعع 01

 رموصلع. ةلعورخ طتس معتم 7: جئاعس مصاعب اكو اص آخمدأر, ا10 هأغ ال6

 كممرت هك طلع مماحمأتع رممصصب هل هدع ام ذصات*ملتتعع اطموو هك

 ءمرصع ام طئلص ه5 !ئ(1عمصأق. 1"هاننلخ عمم" لك ةامدصل هعول' (0 طئتم :

 انحم ةمعاصع العم. 8ع طقفك ةص املككأوصل هتمفتس عدا عل مناط 8ه117عللو

 ىاتعا 15 طعما عاتأ ام طئطم هدتح طع ةأاونع معدات ع5: 2 طةوجععال

 1 7-31 قطن, 17170 جالطلمأ ة1كممدأا#/ 11011183127-01 (ع0. 1قك ةتنكذع)رب 1

 أ 50

 2 ]طم ا؟طقللتاعود ((تقصعا. 0ع ةاحصعلر ][1آ1, 433: 11, 342. "طع 81816 10 2623

 (لتع 116 عععرممف غ0 طقكع طععرت خمدن“ اطط “< ةلطل ىنللقلط انت0ع1 طع 1

 051 81تاجحمدت030 ]ب (250 ى. 1.). 18ءممع (طتع طع 1616 ه0 طععتت 0607 07-

 11110 + 0277)1 , 9/1221: عناب ]آم 303 1١

 3 ]طا 1ءاطمالتاعءقصب آ1آ1, 3.

 < زءطئامأر ]1, 403. 56م 20 0. 2. 50غ, 407. خص 1111356131012 11012 32014

 رمهصسدععتردأ هآ ح 001 هكااتسع ص زا10ععوسعتسأ 59311 طع [مانتنل ةط 01

 1116701 ]ل 1125107” / 0/ 1116 47 مطور 1”"هاحاتعإوأ عنعب
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 15 همممازمنعل مدع زا, طم 15 ممثل طرت طع عمو عرححست عنا. 1*عمصت 6

 ةاوهطاعو (اطعسع 15 طصوت عاتأ [مدخ طئص ه عصعزت محاتلعز هع 0هآ ةدعا

 جه همام طعتصع ممدعم؟ عل مدع طتصسص حدلمصع. 1"صوصح طع 520016-طتقم

 عومتسع 2 5200164 15 طمعا 1هدع طئسسب تعالو ةلمدصعلب هد الع

 هنندزلع ه1 ىطتعا 15 د ماهعتع ه2 ةنلععت. آص مامعع ه1 طلع, ةتلل

 15 050. [لممرت هأونع هءعوقتهصف طع ؟عورسذ ءطقتسف ةطعأل هطع5 هأ

 طمصمدت» [ةدععل تكا عم10ل. ظاتغ طع 15 مما ةععمتس مددتعا 11

 قليصحسم هدع (صمصمءأأب ةعععزدأ طعس طق 15 ةممماسأعا م"عوعطعا" 5

 ىبعا1 ه5 زعم: ذص عاطتعاب هوهع اطع جععمتس مدصتسعاا 01 اطع لتح

 عمت ه2 محعوعاعتع زك طع لضصتسي طع ءكقصتفمدب 20 طع ةمععاقل 1385

 [هدع ااطقك هدع 15ه طع اعععمو» ه7 طع ةةهعذ تكا ؟طتعا اطلع 1١ةعتس

 « (نطتعأل ه2 طع ةكم01 » زك طمصمع0. ؟؟طعص طع ه1 6[5ع5 همعد

 كمللز# هه زان0ععر, طعم جصع حطمت طئس 7ءعولعتو, هسا طعآ1ماع طن

 طع هصعرتد رطم معمعادتسج غطع طهسصع 01 طع (نةلتماط دسم اطغع

 11ةمتعسو ه1 اطع لقيت. 8ع 15 طمرحصع (ذص ةاومنع) طر اطفع 1 نعم قسأف

 01 طع عدتمع حصل طع جااعملمسأو. ١ كلو هع ةمما:هدعطعو طلق م1:6-

 هةعممع, ملئطتسع [0 همعولع ام طتسي هرمي 11 طع طع (نطتعآل 01 اطع

 كمل ةصل طع طعربب ممدع 00من ممعدذعر ععرخ هدع رماقدأمد 3221031

 هعععمأ اطعرت معععتكع معستع5أام0. 11م جماعودعع مم هع >؟طغعص

 طع 15 اص اطع هعمل هآ زن0 ععططعم ا: ممدت 15 ه 1 دعدذ طغعقتتل, ععععإأ

 جأ طلق هرحلعت. 8ع ةلكك ذص اطع وقدم هج ة[1نصلقوت جت 115033'1: هأ

 ءوصار# همممرح زم هدخلعتخ ام هدلتتع طع (نةلتما. 1115 "عم0عوعمأمأ155

 (جاكمز عتعع زول عوسعمسأ : طع طغعدل ه1 طع تعوم" طحاتقأ 201

 غم طتصس. 8ع طقف, ةلقمر غم ؟حتعاب هدعرخ (طق ط]آك3ج ه1 اطع طاتصغب

 رص هرحلع» غ6 معجلعتخ جرح ةععماتسا 01 طع مممصعإت اطقأ 15 ممتساأعل ».

 ل ةزرستلو» ةععماتسأا 15 عتكعت ط9: دل 031 لقمطقسل] 2. 1ع 13غ[ عا

 (6ع11 نه اةطقأ طع (نطتعل (ند01 «عععتكعل ةق مقجت هع اطاتصلت" عنا 3

 و ممصخطب مطتعات 35 ه1 ءمعسع ةصقلا ءقمصصمدتخعال تكط اطقأ هل

 طع ؟دمزعرع (ة6جع (طمتفدصال جه طمصأطل, طاتأ 535 جك طماتعأال 35 5من

 ه1 طع طتعطعمأ هقتععمو ذص اطع زمصصعلتمأع ؟نعتستتوت ه1 اطع (نةلتمط

 1 زرع 00د" هأآ جخ دلت محاتعأ طقكفع طقعب نانتأع ]1ةنعع. 116 30 ة5ههمع

 عورعب ءاهتمطءرت]جتررف, همع»ماورت هع, ل"جعمصحعج جرحا طع انلكع. 5عع اكطقلتل, 7. ©. :

 نع. طمصسموب ,1١1 139 اع. 0 اططع 728/25 حصل طلع ننقلت 0ءوألمتق, 566 10

 1707:70-01, ]آ, 211: 0-31ةكأول 321 («0. 1288 ىل. 8.) ب 288,

 5 مورمع]. آنس عصلع10, 1, 4

 تح نبيه ةحء ضي فو ويشا»#
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 ممعمزعمل. آم معملتأازت اطع (دلل 5وقه ام تووعتكع دم 33:12 101:

 ارتد هممت ممم ١.١ ددمح» 15 "عممصساعل ام طقحع ةدلل « 'ائطع (هلل هل اع

 ل[ودل مرتك هدعاطلأ نما 5 "عععتكع ةصلت دكت 2 >. ]1 طع 138 2001و

 طمس مرعب طع محتعاتا تمععلالع 5 هاتمعسا ظتودننص طق 16838117

 ([3ةلأ-ةهلحل[131) حصن ةلفم مدجتطحعسمأا [1مزخ طلق دقدلقأدضاق. ا"هاندخ [1

 اد طع زعورع ه3 ةرععامل ةموصعع 55 ا!ضقاتكتعل طن طق (نةلئات 10ذخ

 طع (:دلت صا اطع د0مادصعع. !"طقفع اهمآاع مامعع حل دتعطل ةطصل عمن

 ةععمسرم ستعمل كلغ الل سستسما1ل مدع هل هعنعتتمو1نل. 7

 عاطعع نك هج ظنل1 لعدععتمانمرت 01 (طعقع ةياعت[ قلصت ع5.

 لكالع ءمصملتأ1 هده ةقدوسأعلأا ةطمحتتع 1هدخ طع ةمممتسكسعتأا 01

 (نج01 عنع 120ععل !1لعول هرجعذ. ا؟؟ةدرح لفرع 8عصع طقق اص اطتق نمطح

 مععازمب ةرمالر# ءكاأعل طع آهاتص م701عرجط « 16ععق ةلطع 205

 ؟مصوع 7 »: (طع نمت عاطغصعد5 هل اطع (ةلثذ 0عممطلع0ا هدآ]7 0

 هلع نمد طع هأادنع ه1 هةوعاعأو ةزص ممطتعا اطعرت !ا1 0مل. طع لاق

 ىتانتعا» هزكعرح طعفعأ هع تمملعنت لزا10عع5 !طعدعا 1١ه حصن عاق

 هرعود هه عال. طص ج0لت1مد, طع معاتعتم-مواتن اخ نول طق صةعانعات هآ

 [ةاوستع ةسمرنعستمعلت طعون عالنت 1( ةلطمتأ اطقأ طع اةصصمما"ه1 1ات1عاتب

 اع طع (:ةلتماب ةدلكخص هدع ا113لل, امو هاكعر زهتعضاع"عل متكتط الع

 صعابأذ حصل غطع لساتنعك هآ اطع (ندلت !. ةممعدل ام ا(طتق تعامل

 مموج عرخ 735 جلادجت5 مموودلطاعز حصا 50 1[ طقفك نمدحع حطواتأ اطقأ

 ام-لقج: 1م مدا ة[1هانحسسعلمص تهنمانصاتختعو اطع (301 15 0

 ١ عمم ع حجععلماأع "ءامأعال 01 5ةكككحرجر* ةطاح “خلل خللقلل د ]طحت ©انح

 اهتطولطب “81/11: 07-4778967“, 91, 7

 5 767 1111471:61-01/, آلآ, 177 (ا[10. 2672). ى ةزدمتاقن* ةقوتسع 18 قانا

 ام 'كلآ, 2570. 173 (2خ6. 262). ا”اطع 11181 0ةلل 10 "عععلكتع مهجت 535 7330 ا

 ”1طقطتأ زد 11هلنسملل : 7072 17111181-61/, آلك, 176 (310. 2655), :11331011161 02 ١"

 111:07“ ت11[, 4 (اذعماطح طع خككت: 331 ]1[ع"ةاانتنع). 1”*هد* 7330, كلن. (6

 اة لا ل ل ل ل ا ا

 7:05011 1/1/-11100711017 0111817-71 2111-1601: 0016-1011” 071 0162-1601. ]لح

 اع مجتلع ءمرختعل تمرح اتسلعت» 81هزرمستمم 05 0116عانتمال, 7310 15 3115335 206110-

 معمل حع هرنع نأ طع حرتزترةزعم» هز طع طممأتت ؛ ء. ع. ١١ ءالطحتتفعاتب 17011111001

 1160210, 291, 295 ةهاغع. ]1غ 15 ععردعا'ت]17 ءمرتعع0ع0 اةطقأ 35 (ن301 2237 ©

 رد طدعمسععع, طمانعات حل-كط 3“, 31ةلتاع هند آطانح ؟1حردطول لععسم 16 1عااعتت طق

 ادع لم عم (طماتعاط 3 اطتسا رمعيتعمات : حل مطمكتةدصتر 1122810, ]11, 200. 5177

 مقر 61 ءهمارتععب هعازعر» مارت "هد صعل ندمت هعع اةاطع (3011*"1هجك 112 72012 071-

 111181, آلل, 177 ( 305. 3615 ها هعيمزب ةاحهكت ةددتر, 1105/1/7 01-78111111267 11, 4

 3 177705717“. 1707 ]عا 8/10. 0610015271. 17. 11[704115, 511

 * 17هنال6 06 7' 71151. 06و 100110. 15151711, 12,



 سل 2271

 ام هرحلإت 12 تتجتامزك اطقأ "عاملع ام مصلاكمتأع معالق تنقلت

 (سوماععد اتم, اعداحس عا هلك ةنمعععمدأامح جعل رماماتق [1هانتنلمأ ل1 0ن1 !.

 ىلسص 0101 صنعت هر 1هعول طحوأأعور ةكطات !ط1نعدلاقت' 18ج ذطص

 [[نطوتسدا (6أغط نعداتتإت ىل. 1.) 15 تعممصاعال طرت حادهطقكتقسمسات 2 (ه

 طقحم همصسصمامتمعل 01 طع لتل عدلا ءعمورتتمعمععا اح ةساتنسع ةلل

 طع ةمصلاتك6مسم ادت لمحت طوع طع زانسكأف انسصلأعل اح هتتتت هانع 183

 هوممعاجلا": ةاطموع مصععتتتتسع طلع لععر اع7011ة4لمعع ه1 طع ]301

 « 1هرع ذص هاننع لهجتد طع مصلتكتممع اطمأ مسد عاومتمعل طع ععوقل

 لمعامدتس 01 طع ادكع جعع مما 1مجسم انج تتموأ هلل اذع (:ةلتق >. خص

 كلان كةص11211 ةعرتاع5د517 مورست[ عل طع ةطكعدأتكات1ع 015 5 (نةلث

 ةحمرج 11 طع زه 0م لمعماجت ؟عوعم اح طع ةدطأاعاتع5 هآ اطع 13.

 1ع (نجناتك دعرخع (طتتق 12 108123: 233:5 1202001[ ةلتأ 18015

 رص ةامانوسسعءلمس ءككتلتمدأتمم. 3[1هأل هع طلتك لدتقل5 320 35 38 5

 (طعرت 1مدخصح د طغاتسع ةمطزوعأا 1مدع طلمعصوماطتعما (تعوطتعتأا. 201

 هدلزت جف طق انع5 018 محهصإت 01 طعس غ0 طع 1مل د طع ]10-

 عمدماطتعول >هتاكك 01 آططم اك ط هلا العقصب جلححسطلعت, ةلداكتأاتط], قل]-

 ا«طمطمط], ءاع.,. طاتغ طع طتقامدح 01 طع (نهلت5د 1محصعا 3 همععالع

 طسوصعاط نك كلماقسس ملمس طا0معتومطتعول هةعاقدمعع. آد طلع ءطقمأعأات

 هدح اناطع "طلسم جتحا”' حضاعطلب 113زز1 اكطمل ]مط لئ510ع5 اطتع ةعاعدعع زصخم

 طع مال موعتسع ةدطلتحتعتممدم : 1. طع ععدفعتول طئتقأمدتز: هذ اطع (ةلتك :

 2. طع طتماماحإب نأ طع (2035 01 آظ8عرمأ: 85. طف ط017[05 01 (6

 (ندلتك 01 234050: 4. اطع طتمأما# هذ اع (:ةلتق 08

 نما عتسملا», ةدعاط تقام تعج 101101 طع ةعويبعمعع ه1 ةرمعاقب

 علكتسع هن جععمانصا 01 ااطع طممصت جل 01 طع هاعدوضلمطت هذ 15

 هال نع زنط ءطصمدم10عتعول هدتلع» ه1 هععصتمس. ىلا حج اجاعرع تصف اطع

 لونج طعصع عوام عل 1ظمدحصعا طع طوقتف 10 ط10عدنةماتتعول] 5

 جل طامععوماتعوأ

 اع حسصقاف هك طع (ةهلتع زص اة عجنرأ ؟8عرتع اع 012 101

 طع ند( انسصع طر خطا جلد املجسسمس اط©طن ةطل جل-[جلعدس ((1.257 1.11.

 * لن سطملاب 2707:0162[: لن, 311: ةممايعاك- 1 عنهم, 016776, 1, 2

 5 7112717: (60. 1279 ىخ. 8.) ]1, 204 : . خلبطمقل 1طن 8111123121230 31 131071

 (1786-1715) زم اطلع 57071 موت" مط 1245618-61, آل, 205 ءودصرح] تدع ةطماتأا الع

 رعدمر"ةررعع هأ' طع (ةلتع هأ' 6ةلتدم: جلا تعال للل وع غم حئلتع اطعلل“ 281

 ام د لمعتسممصلا : 164 ةروعكنتة 041 0070 1010 7/07“ ةرقا 71000706161: 707/07:

 الانا 5110711171 10-0 171017107141 112177 07110717



 دل 37113

 ”[اعجرت 1مم طع ةلحاط هك طع ةعععم مدسم اضخم هطتعات طلق "نختم

 د[زور» دومه لتكتلعل, ةضا اطعإت علكع ه ةطماتأ هسا ءمحعتفع ةعقماتتتأ

 ةحلتسع جك اطق رئعورع 246 ى 8. آص اطع طوسصاق ال[ةسنقناتلا 12677

 حرخع مرد” معمل طفاك عرج 1015. 140ط-141ط, دعطتعات ؟0هانلل تتقلعع

 نرد ةطمدت اطتساععد مدععم 01 الطف آمجلمج ل[1جستفعتتتا 01 دل آكل

 ”["اتعك خطو 0صحمر» ذ[تاجحست ص0 1لطاح 5١م1 جل-][120آ1 238 طوال 0

 طع محاط هك ططقا-نيرولل 2883 3. 11. (ح لوص. :20.590) هسا 0

 زد 350 ىل. 8.( 961 4ك. 1.). '1ةلكتسع 16 57701 015 12 65

 حل [[دلعحصت هك هج طوقتفب طق طقف تاع د تمانع هعاع72006401 مقلقل

 ه1 اطع آ8عو ماتحس (:جلتق زج ةعععد ءاتقزما معان, ةامرحرتسع ه1 طع 761277

 نسصع جدأ ىطتعال طلق م7علععووددمرتق' ؟هرتاع هوصصع 10 هع 20. 0

 لعدم ةصصخلف ؟ةضامنخ هلتامدع عرتع 72206. خطت 0

 [آممدم ذطص [طعوطتس ةطد 75130 ءدض1 عا طع ةصصقلمق ل02 اطمن علت

 اع طامععدماج# ه1 ذ1تلجحسسدل ةذطح جلال نكستقم (0. 996 ىل. آ.):

 احن, نسلم“ دصقأعاوت, (طتق طقف 206 ءمدصع م2 0 نق. كل ةزستلقتل

 ةدللتأ1 مد دمه طصقلع طرت خلطت جل [[حمدس خليدصمل ةطان جاد 1010

 رسم عتسع 1[ غم اف جعععدذزم2> 01 'كطل حجا-[[دمدسص “؛ةكل1 ةطن ةلح

 داكتستمم 1ص 2606 ىل. 1[. (7-976 ى. 1.). 10 اطتق ادقهأ ج ساطع هن

 01 حج 1ع طلو ععوماتتع5 طقف طععربب 22306 ط3: ةح انطلتم 12 211101

 لنك م طع حمععورع 426 ىل. 2. ىكلا-آكت5'201 01 1111 116 0

 ادهأ جل ءاتغلمطصف طقك طععربب معوق مال ةذح هج دمقسصتت قناتنا 01 الع

 [نستما دذطسكعمس 400. 1212. 1015. 225-135 زج اع عءوعصأتما> 01

 نطو االداجوسسدل “خطا جل-ما]رسسق 1طدح (دممن* 11 533610 31-77

 اعمماتت» ه5 هال هطاطقم (+ 416 ىل. 1. ح 1025 ذل. آ.). شلح 2

 نأ (لطتع تععومصمأمب» 15 م"عوومأع0 ةذص غطع 1011051 5.

 [كمرخ ح دلل لعدع كاتم هك طع رصقساتةعتارمأ, هذ اانع انلع هآ طع

 جانناتمر» جسق ه2 طع حساطم ا 1عق طع انقعلب 11 15 5 ماعوقاتتع ام :عاعا

 ان طع صا ضمل م عاتمسد تلا عرح طوع صوت مانجألوم ال. ةانءام135 ملل. 0مل

 مرنعامحمعال غن طنف ءلتالمد ه1 طع ]اكتاقط ؟1دلقأ ل1نورخ ه1 طع ةقطتع

 هستاطمت“. ادع ممصتكنتمأ ذه ةهتسرت م11 م صنعم. "طع لتمعص غول

 ممزسأع حرعع عتكعم ازص رط0516 نوقعق, ةطل هءءوقامدقلا7: زماتطتناة1101 15

 د00. انما مر“اسصقتعلوت, اند تصمت 01 طع ؟ةرتمعم لاعب طمأانأت ]118[1110-

 لمدد هل ؟هعولتجدتتمس جرعع وتزن ؟سمومس عمال رصتمدتم ع لادقأن 8: لعدن [177

 هععرتت ام طع طمموأ جععلكتل. 1”هدع طع رنصعأاات مأتم 1 هتم 31026 6"1-

 همممفتطاء, نصلعد5د ز( 15 ءعرمرتعددأار» ةاونعل اةطقأ اطع مدقمستتمءاتتصمأ



 - ل

 معولذك حجه 15 رممصاأعا. كلدصإت هك اطغع ؟ءرععم طقاع انساماتطاة ل137

 ىو مرخعل زص (صمصخستمسدأمرن. 15 هع نرخ ا8:0 نمقعع 1 طقكع طععتت

 عارمول طرت آطط ء؟ةطل دلح[جلعمتسو طانغ نمنع هااكعت ط3: 13010115

 1آطصد جروس ممر“ ما- لى, هلم طقف طعما" مه1*ة1ع0 طصأم طلق هالات

 نجمرعتاع 3 عمم 0عول ه1 ىل-][كتسل15 اعداز طماعومعت, هتلر 2 1عاث

 نه طع ممعانعول ءككواتمدف هععاتر» (طفصع. ا[ طعدتع م تتتتتتطعا“ 15

 جانوعطع0ل اه طع كاولتمو»١ ه6 اع 12م“ م7- 157, زك 15 ةظعماتح 115.

 طورسم 2149. 1طتع ة15., 0 ؟طتعط 1 2376 2 م1010823مان16 0073,

 طمعا 611 صغغعدب 15 006 ةلكويت5 ضعاتقطاع. 1 طقكع تهنمادح

 مةثم11ع1 1[, ةهدمععتملل» 1هدع اطع ممعاتعدل ينمادكتمدنب ط3: 320117

 315. 02 (طع هوحصع 60دك, طورصتق 5892 (ظعمرم اطغع هعالعتعلا“ ءماح

 1ععالمد) : ةصل هءعوق1ت5ه0هل19 ط9 3115. طوسضتق 2156, 5 ةورمعاطقأ

 ةطم1”ةدع0ل ”عععسسأ هرج هآ طق 22ه“ -م]-]ى» طك اطع ةتتكل1 015 3

 لكارع ماعد طقكع طععد اععرأ ؟لتطتس دات عأاعدأ طوتصلعز [طع3: ةلع

 ساعد 0ع 5 طع مدسعارت اةهعا-ععلاتعولب انتحل 201 12 31237: 5337 الح

10117 

 81[جلعتمسع نمع 01 هع ةزسعاف طمهصتتعنتامأ, 1 طقكع 1011030 1[ 5

 معدلتسعو ه8 كموعارت هع ممدقهتطاع. آ ةاططماتل0,ب مععطقإو, [8 طععتت ط0وآ-

 مر. ا[ مرععح رع ]1 طقكحع لت عرنععل ظعوس زا, طع ل1 عم ععدعع 15 ط0ههاكعا

 زد طع مماعدز ممماتع هداعرج 1 طقكع ةتسيتار: ماتصأعل طع اعد هآ اع

 مدمس 15عرتردأ ه0 طقكع هدنعععدأعا طع طعافعم ؟تعولتسع اص اطع 20165.

 (هحئدتسص معمل 1 مان عد, اتعاب جرخع غماجسلا عع اص 011 311150110[,

 1 طقحع 161غ نسعامم عمل, طمس عات اعزب ةرتع لمعمل ط7: طع عاطوتتس

 تمض وصف. اطنخ آ] طقكع اععرأ طع 677“ عت" هلا [101> /ءالاس ةصل (/©

 ةقر دلتا مرر 1ع ةهعععرماتمدع 11 زم مصكاعدب اطع 50-هولاعال-عل77

 0/1موييد», طمتج هك عزت, 1 طقكع ةاتمزا*عمدعل ص جه داتصطوءا“ 01 03568

 ىطنعات ذا 15 200640 هدحلرت ص نقععا عددا تاع رتتقتلا1 5011015. آم ع

 © زك, زد رممدأ ءةمعدب آن 1عدنعل طوع جه ةهمعسس 0501 777 طع هه

 رويووصلم زك معدرتار جلك ويم ءمدفاضتعا هه م طقفعتلتصسع. 1 طقتع

 جادو ج]1مد2عل طع 1مم نعتأم 101 ىيتتام, ؟طتعاد 15 همصقاقسأ.

 ]سمع طع مموععدج هز مسصاتمعب مماصاق طقكع هعنوقتمدقللو ؟هلاعم

 هاج. ا[مطعرنع طع تعولتسع ذه هما ةع1لعسأ, 1 طقكع تما اطمن عالا ا

 مععووددتخت 10 طاتتساع اع مماعف 1111 5 ممن ععاتمم. لك "عمم عم

 «مالجننمص ه2 طع مطمامععدمطق ه1 طع ممصتخعتتمأا اقع ةهنقطاعل

 ردع 5 همرتتوعأ همصع معولتسعع اص اطع 2068.
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 يإ



 ]ص اغطع [ملععب طع صبصطعتسو مصصاعل اح ئاملذ عه لعصمأع |

 رامععع هءاعسع اع طامعضدمات ه] الع ممعرتهمدح 1 16

 وسمع مسصسسفمعاسع 111 219, ملا, ءةاع., جلثع 6001060 ان ا

 طع 101101 ع ممعتخ حماس. 1 طقتتع طوع انصقطاع 0 ااداتلو هب

 ]موت هل اطعمم مكبر ماك, جل طع طققضعتس طصقتت ممهقتطا7 هععا
 مممام1 محمل هانم عتع نسلفع طغت انلأ 825. 1 1

 آ16 15 هج ماعدهمسع ام تععجلل طع هلل هتطنعات ]1 طقتو تعمم لت 164 -

 للمع طع معمم دطععأم ظعوس 31. اةدتلع خسصمتخ ص 2ةضاقر لآ. 1

 ةولكلعهلعتس زذص اةلعس- ؟هعاعب هل ا[. آ[كطقلتل 115181: 2 رست 60 /

 جل. ,]. طمولقوعمر» لوعماط 1آةجرساط طقف طقم طع اتسلصسعمد [0 0 6

 01 رع ل 50111 هما "10 (]عدع عع ةعصحعات 1 قلت كلي

 ام ةعادمم 14لعع طصترت 01[

 8001:1031 ا

1" 41 
 آ11هطتمقم 601151511:



 دج را تك

 ا 00115

 1ع كأول مدع, قاطعا 27: 1116 هدخ ط5 ةليشاتما“ 1111 ط6 7عولتا؟ل 01061

 هقول. الع 7مولع» 1111 2016 ةطع 1011051224 31116513110115 :

 ل د طن ؛ةطل جداحتهلكمست, 10:17 242ي7, 215. آجتع 1680, 3 م021[110ةردان هآ'

 ردورخأ ١1 طقكتمع طععج اكصللج رج13ععا 36 مآ 015ردودو]1 11: طرتو[مععمل"

 8ث الار ا

 [] ع 81ةود» 01-11711600107 01 31-5111

 11[1 ح- مم“ 15-47“ 01 آطاح 31)13 ةلححك( 12

 1 الوكتع نععمل طماات هلق. ه1 طع 1277م4. '"انع همعمتاا ه0. 15 315335

900000011 

 3,1 101. 134 ط, تت عاطخغ طقصلا ءمدتتعا» ز0 1316 طه( : دبع دج وبا يفوت

 نوعستو نانثا رمعلا نم هلو رسيم نبا لاق 67 ةنس [رمع نب] نجرلا
 (؟) ركب ىبأ نع ثدح. نم رخا وهو ةنس 2.318 ولو 5. ىدبنكلا

 ضنطاطع(ال هدأ. 10. 115. 3151315 حلا طانأ همع دمأع 0 98,5

 ةاداعومسلت, 1170:1844 («0. اه عدتع) 2, 0. 5: 1”1هعالعلت, © 01017815111111“, 833 : لح

 531501 (ل15. طوسضم 20060) 75 © : ةعيبول 11. 105616 نبي هاا رمع

 4,3. 115. سبق 8. 118. ةونح. 011. 11. 11,97, 7. 0 رقما 10/1

 189, 3, 0مأع (نص هردتاع هأ' [كدقم"2ز1 1850). 9. 00 ىغقفاغلا دع ى جمل 1.

 اذ. آلطط دز ونت, 120718, 139 ؛ جلل لعلطتق2ةزآ, 127418 ي07:, 149. ىب آ1 دامع : طانأ

 تال. 10070, 2:5: 1::121ةي0], 130. 10. 1آ<. دهلص. ىب ىكلطاتحا-ا1جاجقعتس ]ب

 22 ةمص: 23081, 3, 193: 2, 937: 52750, 11, 249: 172164, 20. «0., آآ, 5

 0 تن دمع [ك, ةاهيع7/مط27, 319 ؛ ]طرح 8و0عتاب 179. 12. خب 1 ةكلملا نم

 ادبا] ى, 1[ اهنم هلا هاحنا ذا: 1 ل هثلا هاصن نا دعب 14. 2030 مادح

 10. 50 215.! 2مانط1ع6غ7 19. 215. ىضاق

 5,1. 50 دعت طانأ 55,5 نحجسمحلا : نييسعأ] 50 115. 16301 ىمكي 8 1, 131 5

 5-21تطاختر 1, 122: 12122131. 5. ؟. 2. 2020 ىبا نيا ت5 215. 3.1.6. 41 ب



 هس ل

 1. قط ل1داب هكر 1, 137. 4. 215. رمع , دونم. رمعيع 0 ا 1011001017

 نوهب مننمأ, 20. هلم كب 17: ةاكهدلقل] (315. طوسعر, 2004) 1060 7. ى نامملس

 15 55 5. 11 ىضقي كلذ لبق ناكو 7.215. رشع, 200 50 21238: ىضق]

 ه0 215. 80و01 صق , 2(/هلا, 177 8404, 1. يب هلعدتلت, 1. . نم لوا
 رصمب صق 9. 3030 ةملس وبا ج9 218. 12. 218. ضقي. 2081 صقي#

 14. نحب] 2 نم 10. 215. ضاق

 6,2. ةثلث ص ههتلعصأات" للعمل طؤت مرتو قأغ: 1. ءه. الع 72306 ]11:66م ىة(-

 105. 4. ]08501 [عفنانإ 116016 ةعببر 5. ثتغبإ هعزمقلا ١ سفن, التان

 هورنمعام0. 0. 215. ةمض 13. 55510, 3, 193: ةطط 2ان([1230, 4, 32. 16. 5.

 ردرملا نم ريشك ريشك برعلا انها نلاك" 29 ني بعك ناك رمع وبا لاي

 بحاص نانس نب دلاخ ثنب نبا وهو ىلاوملا نم ربرملا ريثك ةنض
 ليدحلا راث. ند هودلنمع ناثدحلا ران همم ج]-8ةلع1 1, 315, ه. ؟. عصشا ةرح

 7,6. لثق] 5. لعث 9. هم ممع.: 1011. دمتعرتادععلب طعامصعم 0 1000

 طنوعنةرتات»". 11. 115. همحات 14. 3218. ناارقلا 17. - سنح اي 1 سشنحل

 18. كاننةلط 51, 17. 19 0نآن 8

 8,4. اهتممنال] 2 تدرل 5. 1 48.3: 0 ديعسإ 6. لفق] 8

 لعب 7. 13 ىردي , ءاصي 8. ثمقاف]إ 2 هيف 10. 1814 25,11  نيسحلا'

 15. ديعص هم 8: طمعا طع 15 هالعم كاما ةتصرتار: هع رمقع نيا

 9,1. 2031177 او نبي ل رمروعاجعان, 7. ع, 825 21-8531501, 160

 2. 11. ةرقاق 11. 118. جرحلا 12. 21. مكمدو 19. 6"02816*121 ىبا نبا

 ةشحعبسو

 ا0,0. نخاي] ندعو“ ةتصر هم 8: ى ةرماي. ةعع ؟ةطوسآ, 11, 279. 10. نماز

 .١14 نب 12. امييعمو 28 47 13. 218. ىضاقو صاق. 4 ضصاقَو ضاق

 314. وظعوفن 2 ةعبب يف ةوظعوف 14. 8 ملعا انا ال 17. 3[. الم. 2 اقاو
 ءىش كدنع سيلو برعلا يف كبوص ناف بيرك اي تنا 19. 580 208

 7230 صاق

 ا!1,4. 1 ةطرشلا 85. 0 ىدرملا 11. 2 مدحفلا نب ةبثع . 1311 4

 ةبقع , 7]113ةهذد, 1. 183 : 27441, 20. 60., 4, 140. 17.50 115. 8630 سنوي

.123 3150 

 12,1. 1 معا ال امج 2. طوصعأ. جمع. ام الط 201630, 315 : 1”هعار عل, 0 5*61601701-

 714610116110, 95. 7. 1 اهيق راصاق 8. هلا 12 ءىش 9. 2 ىسبياع"ىم



 بحب ع لا

 معز افيك 11. 50 115. د0 ىدارملا 12. 218. ج20 1 عرفتسا 15. نباو

 دلاخر] 218.: 630 نم 17. [1 رصم يلخ , طانا همم 17444, 11, 14.

 332 رشب ل 233. ناقل 1, 122:20 11 ةمدرم نم

 14,2. 1 ىلو ىثم . هو 315: "هول ما"هطوطا]' يلا 5. 1218670١ نسع

 ]06[0 دممع : 1”1ذعارعتت, 54+. 8. ةانسولل 2, 11. مامثتلاب ] 48 سصسدفمللا ثيبب

 001 30 ةلبما هق 6 19. 28 يي ند دبعس

 15,4. غلبا] ى ارقا 7. ه ءالعلا نيب ثيللا ىبا نع عمسلا ىبا نب

 صاقلا مصاع نب 12. 215. لصعد , 1 هناوخاو هلها نع لضفي ناك ىلد
 15. 215. ضفي 10. 1 قالطلا : 215. ناممط ند حادر . 50م زو 61870, 3.

 17. 115. 7131169 ]1عا. دعس 310 دبعس . 17017 13161, 566 11 1, 130: 11132

 "جزز, 5. 19 2 تعذج.: 119. اهقتتع دق, 2 ةمالا قتعاف

 16,1. 5. ابيدوكردو 4. نذا] نصعع”أةنم. 115. حا تخل ذ !طعوعدألل تلم

 9. 0158. اوقاكت . 10, دنع ةتطوء”اةتم, مدع طآان60. 12. 017 ىيالودلا

 (9, ىرقما + . 16. 318. لصود
 17,3. 11 مجري ناكو 8. 50 115: هوا ةيروعم  ىدأا ند 11: 2: ةهقلاش

 هيقتعا معن لاقف ةبقر نع ىزعكتي ىله دولوم ىبص نع ةارما 19. 318. نال

 18,4. 0 ةرسيم نب (23,7 : 46,1) 35 132/4, 20. كل. 4, 1483: 1كاله#

 1ةزز, 199. 5: 110. ىضق نو 6.5 نيبال انآ ل 2 8 نيحاش

 13. 315. فلا :.ه. فلآ 15. ه رصم طاطسقب ىذلا هدحسمسو . 1 3115 1,

 2150, ميدالا دحاسم 19. 215. سمحت : 13 بيميجحتل ىلوم نسمح

 19,5. 119. فلا 7.8 ةدنعف ناوز 8 هل لاقف ىرخا ةرم لخد مث

 9. 11 ثتبعو 13. 215. رهشو

 20,1. 50 115.: 020 ةيوعم ىبا ىب 7. 218. ىضاق 13. 1158. رميج,

 1031. رقح هباوص 10. 21+. ةوئداتسيف

 21,2. قرع] 215. قرم 3.18. هنطب ررحب : 218. عومج# 11. (15 : 22,10))

 لنا 2 117/07, 33. 13. .5[١ فصنو

 227 115. ليبقلا: 2 ةليبقلا 15. 261060 562001 نب هثلا دبع

 19. 0 ىلع نب ورمع 38 1 215.

 23,1. 215. 1101 6161", 101. مزحف همم 177/64 1, ةانذ, 13 (طانأ 81[ةلبقعللل,

 آ, 203 موزع. 03. 1 مدحق 4. 50 21ةابقكتمب ], 203,4: 1 ىفخب ب 4

 آ, 302, 10 ىفنقي . هناكلإ 1 معلا ىلو ناك هنال 0. 80301 ييدح



 خخ ا

 ا(. هو, جاعم, ى. 18 ةيردنكسالاب ةطبارطا ىلا هلسراو 1:3. 13 ىنسحلا , هك“.

 ١ ةنسح نب ليبحرش نب نجرلا دبع نب نارمع
 24,5. 787/44, 1, 302, 12. 10. )1. انارمع 12 انا] 2 ايار 5898 انا

 2152 ادا 22318. نج , برشي 115. ىشاحكتلا ضرا 8: نلخماب 11 2152 ىلثنما

 118. قس ١0 ىسنص )112 ئلئطم ١. تسييس | ووو تيسن 2152: ظل

 14. 2080 غلبق 10. 215. ىمعحرلا نر» ىممعرلا , طانأ همن 21831235للت, 1, 278,

 19. 115. اوصكب

 25,1 214. بمسحملا , 7 5803 ثينغتلا , 2152 بنتري فيك . 3. 5.

 ]رررم هر مدد عت 11111 201 عج ناك 1. ه. 16 15 دع هةععم70 ]15©. 5.5

 ىضاقلا فقوي نا لبق ريمالا لزع قفثاف 12.0 مسقلا 14. ؟هبئاعم:

 114. ةيناعب : 13 بوديع 106. 8311811 2, 131: 13 يف سلاح نارمع امئنيب

 تقلاف ميرلا تبهذا صيمقلا كلذ يف سانلل فقوي نا بهري دجسملا

 اهييف اذاف اهارقف هرحح يف انتخراف احس
 26,11. 50 5[31.! 1”هر» همعورر(0 دحاولا دبع 1630 نورلا دبع

 27,10. 31. نالغو : طانأ 51 1, 123 ينالعولا طيشن نب مهربا (ك“» 218-
 اجدسزمب :آ1, 436 : 130131, 4, 939) 555 1111111707: 19 11051: : 1001738, 22

 500 دقو 11. يديعا] هم 1: 218. ىديع تناف| 11 ترضحاف ءامو] 8

 ءام هبف 0 1 زمخلا نم عمبشن انعرت مل قوقحلا ناق 14. كاطعاف] 8

 هل عقدق اعدت ساف: 73 لاقف ةركشف ءاضقلا سلجم“ يف وهو هيلا اعف

 ىنع ةورخا
 28,7. 1261ه ههعور0 نجيرلا دمع نب ليعا اند نحب "لاك 110 نكت مثز

 [+ مهلا ةداعا هنا ىعداو 11. هعفد] 1 هتدعا 13. 1 ثدحملا دلاو مهونم

 ةعبهل نب هتلا دبع 14. 11 هثلا دبع نب ضايع ةيناثلا] + ةيناثلا هتيالو

 مد 8867:29,1 92, 14. "16: .كع كعتومنلا دقات ا ف ةماسال لماع وهو

 ىربيلا 17. 8 ىوربولا 19. 7115. اهيقزر

 29,5. 1 مدصق اسرف ابكار يرخ لحر يف 6. 17 لاق هنع اولقعي نا

 ىلاوملا ةماع نا ملعا رمع هيلا بتكق هلقع هيلاوم بلطل لوتقلملا هنا ولو

 اهيلقاعف ايباستا ظفحت ال 9 لعجاف 306 1 215. 15.12 تلعح دقو

 كبلا كلذ: 2 ةيبصال مالغلا ىلع ىضقو 10. 2016 01 111201 7

 ؛ ةزج ؛ دحن 7

 30,3. دخلي الإ 218. دحوي 4. 214. اضقا: 716. را> 5. 2114. ضعبب, ام



 دل قعد

 1 تفرصو نر“ كتبرضو ر ممم ازرع 13. 0 ةدطزونأ مقااعع همم اثانلكل قل

 (مهل. ][سسعاطلل, آآ1, 47: ةاتعقتأ, ©7- 10117]:, 1835ج كاهن" ةآ, 105717 071-714117-

 727, 11,19. 8. 15. 08 نم اغح تاو 10. ىخ نمتصتءااز عتطاع : ممن مزت#

 1116 عالوا1101 هو( هلعف تل ا سيل هتاف هر هلضف دم الإ 15. 50 19

 16000 ملاص قمل خوخ ١ 18. ظاهر. لكب

 31,1. "0 همءود( لاقف 114. تلقف 4. 114. هليبسكف 5. 1030 رضنلا

 . 115. "عرعدأع طر: 0[6[1ع"ةزناا نع هللا ديبع نع زدرزعلا دبع نب رمع نا

 ثمللا نع هيبا 36» ثيللا نع 12. 218. لا 13. ناكو] م6138 ناو

 14.115. نولسي . 18. 814. للضفا وهيق: 316. غلببإ 19. 213. لعجح
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 رماذح م8 1. 11 ارهه رماذخ

 85 2 معلش, 8.8: هل اهقرعق لاق! لكل هلثم ركذخ .منهلاسف

 ءاضقلا ىلوف ءاضقلا رماذح نبا ةيالوب ليبحرش نب بويا ىلا بتكف
 يف ماشلا مدق ناكو رمع وبا لاقو ةتامو سه ةنس لا ةتام ةنس ن

 | ااا لاماخ كلل اهنعر كا ناهيلمم لع وبصمو لا نم ةنتف

 نب رمع لاق رك ال ءىتنن هثلا سمع فكن لو تحت ام ةوربخاف رما

 تفخ لاق كباعتصا عم مالكلا نم كعنم امو دوعسم اباد هل زيزعلا دبع

 رصع هلماع لا بتك ةفالخلا ىلو اطو رمع هل اهظغحق بذكا نا هتا

 ءاضفلا هثلا دمع ةيالوب 53 قارقرلا 111/5716511:, 350, 1. 9. قانا ههع 75ر4:

 * بست

 1)1211322, 334 بويا ىبا نب وأ بود نب ىسوم 10. هبشثع. 30 2195.14

 دمع مماع ام [!,11. 12. رصم7 15. 21ةلبقكتس, !, 4 211108 0

 ىناشيبح : 171 3 قادفعلا# 111/07, 145 ]135 0217 ىنادتيحلا.

 2131135ه))1 دعس ! ديعس : 11+. ىرفيملا 057477, 5.

 84,2. 118. ىطعاف 5. 21. ناريغص  ن. 316. ادشر 9. 8 رمع وبا لاق

 ارانيد وا امهر» ءاضقلا ببسب ءاضقلا ىلو ذنم ضبقي م 40. فوع]

 50 8315. 8030 ثوغ 11. 1 نهتروح ىوس ءاضقلا ف تذحا ام: 1 ثوغ

 نامييلمس نب 13. 50 318. 2630 نمحرلا دبع 17. 2 + رمع وبا لاق

 فبرعلا ريغ نم رص ءاضقلا ىلو نم كدا وهو ىدنكلا

 35,6. 11. اوكشي 8. 1. ا 0. 115. هله 0 ةلمح 69,17 :

 ىقفقفاقملا 13.5. حلاص نجد 18. خط 8060, 09 رجس 25 0

 17/7, 72: 1ةطونتاب آ, 910, 6[20 6 : ةربوش لودا

 تحي: زيتي قياسا



 دل 2231

 363.1 هنا 7 ريختو] 8 نمو 9. ةريغطا ؤجا- 200 ققأ" كك

 37,1. 3[ة.رامحلا . 3 ةردرس ىلع وهو هيلع لخ دف ديلولا هيلا لسرا

 38 كازاج ام 7.13 كثنك 8. 8هولتدع "1158 : نحضغت 9. 1(168-

 مع 531 1 218. ىركدت: نع] 8 يف: ايش] 8: 308. ىس 10. 318. ىسولق

 هنيدم: 1 هيمذ ىبينت نا اماو همركم ىميقت نا اماف 15. 11 انيلي ام
 سانلا رما نم هب 17. 80هولنسع 01 11 هما 8: 11, جانت 18. ءىش]

 [1, 8.: 215. امش: ردزولا] 318.: ه0 ردزو

 38,4. 308. ىدوي 10: 316. امصتخا] 8 ةبوت لا ارضتحلر 8 هل لاقف
 ةداهش يف كلذ دعب لجرلا ةءاج مث كلذب همزلي ملف عنتماف اهيعتنم ةبوت

 تينا كنا لاقو اهيلبقي مف 11. 215. ةارب 10. 216. اههجوزم 17. اسرل

 نصعع"ةتص هس نهتم ءالت عطاء. 11 ىضقي ناك ةبوت نا ثيللا قيرط نمو

 ءاش اذا كلذ هل نا اهلونم نم اهجرخي ال نا هتارمال لعجي لجرلا يف

 39,1. 11 رمسملا ءىشلا يف نجملاو دهاشلاب ىضفي ناك 8. 2 .نمو

 اذا ابيب لوخدملا ةارطا يف ىضقي ناك ةبوت نا ةلاضف نب لضفملا قيرط

 ءامرغلل ناك هلام نم ىقب امو اييقادص اهل لمكي نا ابيقادصيب سلفا

 12. ديبع] 50 2115. 100 دبع 13. 1 هل هدرا / اقيقر مكنم ىرتشا نم

 درا ترا ناو 10 ّمعب ناف :نورتشتلا ام نورصيت مكنال بيعلاب

 ةمارك الوال كدر هيوزاز 115. ةوزا. هنا ةزتد هدر 17. 2 ةدابش لسقف الو

 اوصلصيل مهرئاشع ىلا مهكرتي .لب ىنمب ىلع ىرارب الو ىارب ىلع ىنمي

 40,5. 31+. ثراوتلاو اوثلا نم 7. ىموصلا] 50 315.: مه:1ةر#2 ىفدصلا

 99,5. 9. 1[. كيمو 11.18 تام وا باغ دق ناك نا ةدمتتسا ىذلا

 13. 630 ةموخ

 41,1. 72 كريبرت 2. فوع] 50 314. 851 ثوغ 40,15: 9.

 3. ىبشن] 1 ىشن : دبيل] 1 دلو 4. تفذافت] 1: 21+. تفراعت : نعزفف]

 1 نعزنف ١ 5.11 5803 ثتمشح : 2149 تعجب . 6. 11 هلل 12. 214. رهشو

 !3. 2020 ريمالل 106. 50 119. 26201 دعس 18. ادحلأ

 422. 5 ىلع الك نطحت ال نا ثالمالا دنع طرتش .نا..الا ةاطعتا

 ىمسم طرش 8. عانبي] 13 ىرششيب 12. درز 2 11 ناب ريخ ىضقف

 اهعقفد ىذلا ىلا ةئلثلا درشف ىرتشللا نامض امض نم رامحلا 13. 1198. ىصوي

 17. دلو] 1+ دالوا. 18. 820ءد0 ةمرخ#



 سل 223711

 43,1. 11 رارحالا هدلول ثاريس ال 2. 1300 ةمرخ# 8. 118. ديعس

 1011 دعس 9. 11+. رسب 11. 11. دحا 13. 1 ردقب ةعفقشلاب ىضقي

 صصخحلا 15 115. نايبظ (170/87, 78): طانأ دعم 1571/4171,

 44,10. 5[1. دعس. ]اا 777765071, 210 + 10727 167:01178-07 ( 10 ءللطتب

 1320), 134 دمعبس ند

 45,7. 50 115. 01 فلخ 02 فن ورجلا. خ4 1161" اقنع اقع 20060 :

 هلآو دج ىلع هللا ىلصو ةدحو هلال دمحلاو 18. 50 726. 17030 فلخ نب

 46,2. 215. ىتنثا : ةدوسملا] 1 ةروشملا : 1 رصم سابعلا ونب كلم ا

 3. رفاعم] ناطحق نم نطب 75571039, 227 : 760771, 485. 12. 1 لها

 ملاس نبا 13. 8630 ةءارب 1 ده نب ناورم نمز يف هيما ىنب ناويد

 اهريف ةقرو 10. 2 هيلع ةداييش ىنعي ةءارب

 47,6. ابا] 215. ىبا 12. 215. ىقفاغملا : زان همم 79740759, 285 ونب

 جرزخلا نم قفاغ 14. 1 كلذل هبحي ملف 15. هاهابر 50 218. هةاجر#

 48,1. ىريصنلا] 231311310, 1, 350: رميصت نب ىسوم نب: 11ه. ريخ

 1 تبقو] 8 ماكاؤ“ 5:1 ثوغ“وبا هلسارف' 7.  هلزع ىلع مث مث درت ملف
 12. 1[. ىقفاغملا 14. 2 اهبمقف 15. انوه] 2 ابويه

 49,3. مرح“ ماتصعأ انهت الط ع1"[ قل. 17 فلغتسا ] 21.: 2031 فلختسيإ

 14. 2630 ءاضغلا , 0

 5203 رمع] 1 ورمعب 215. قباو : مهو اقباد جدل مع 213173هثانب

 1, 367: 530536, 11,513. 6. 1+ ةهبلع مسبق 75 اًناو لوقيف : 2 لوقيف

 انعم ثدحتيف هنع سانلا جرقي امف لزنيف ثدعتن ىتح اولنزنا

 8. 115. همحاد : 2عو0 ةمحات 9. 50 114. 20و( ولخيو

 51,3. 1 هيلا نومكاحي ال 13. ادسم] 8 50 اريح:

 11 رمهخلاب 18. 13 ثتدسف ىنخح

 52,1. 50 1154. 8630 فلخ ند 3. 1 1356© 0 لخحن 255

 دحاو 9. 214. امكسل اطسقو 13. 3118. هممع : 1 ةدنع بيغل نوكيب نا.

 01: 1131جةةلدت, 1, 386,16. 16: 118. بسمع

 53,17. 1 113:56 30060 نأ 17. لعفاف] 1 عنصاف

 54,3. 4 موي لك امييعيبيو , 13 نجنسر موي لك عيبيف 4. 1 رحأو
 ةيردنكسالاب هناوخا ىلا دقني 5. تسول 2, 151. 7. 13 كرتا نا هتلا ذاعم

 0. 1 هديعيف لغتشا امردقب هقزر ذخاي هب صتخي هل لغشب لغتشي



 سل 82317111

 امنا لوقيو لاملا ثبب ىلا 10. 2.نخآ نا قسحاسا مل 43. 318. نفقا:

 باوح 14. 215. ىميد ىلع نا هعإ [0هدلتمع زه "هدد 1. 16. 15.

 اوحتي

 55,2. 1 1 مهسبج رمأ نم 0. 1 11 نحتن اذا 4. 11 ءىحي نم دنع

 كلوقب ةاضفلا نم كدردعب: ةاضقلا لوغب] 218. اضفلا لوقب 5. ذغناف]

 84,1: 315. دقفاف: 5. ورمع 8.2 15 وبياز 5 ب٠دربا 9.5. ىابسلا

 1. 215. سبلو 12. 218. ضرق 10. 218. حرف

 56,1. 316 كب نب 83. 305 طق 9. 2650 ىءابسلا 14. اوقمثا]

 اوشِبد 413. 218. هباممسس 14. ةدنك# 10. 215. اوراد +: 218. داسخ

 57,3. 5هع 2016 10 - 33,15. 11.115. تملعا, ١ 12. 219: ّمسع: 0 51

 (هي6: الإ 2: 36. امل 17. عيسملا] 2: 716: عشنل

 58,11. ةماعلا هب بيصا] 13630 ثتبيصا درتذان ى جتا 31-5331803, ©7-

 117ر6, 215. 206(, 101. 786: 6 ةداعغلا كتبها , 12: لاكش ,1 معن

 14. 115. هبهذم ا دق بعف :ن ةنيكر د ف 7 1 قارعلاب]

 1 دادغبب

 5و,1 ىبا] 2: 366. وبا 2. ,ةلون يدح ..23. تدرا] تح : 2ناظ هال

 ممص 8. 8630 11115. نشل : هل فلا نجنالث 12 دىباسو

 18. 215. اريو 8 6 اورج ملف 9 نم 015. معو 501 11/01 (20. هلم)و

06 ,1156161 :330 11411501 :.53 1/1078 :.152 ,1 ,74077811 :93 ,11 

 //711167[9111*117*, 8 ١

 60,3. 115. ددعت . 2031 ىدعت 4. دمز] 2631 نمز: 72 تانج يف

 نحتسح ىتا نف) 1 ميل نقفكلا 115. 2378.: ىقنح لوا وهو ىقنح

 رصم ءابضق ىلو 13. 4 ةصفح نبا لوق ىلا 14. 308. >هنوفرعيز ى

 هنوفرعي ذثموي دلملا لها نكي مو: 16 هنوفرعي ال اوتاكو 0. 11 لقثف
 دوضعباو رصم لها ىلع 18. 11030 عسبملا

 61.3. انومام] 12 انوصوم 48 وصل نم ةوسنلقو 6 10
 امناو ارئاز كيكلا تح ام لاقف عفتري نا ةرماو هسلجاو ليعمسا

 امصاخم كيلا تح 7.دق 4. ىلا 10, ارقا 11. 76301 ينئثرما ول#

 11 بلبلا نم تجرخل جورخلاب ىئنترما ول هتناو 15. ديكي] ى,2: 8

 ردبكت 10. 11631 امعم انرهظا: امعم] 1 7 عم: 12 يف هيلع انمقن ام

 رانيدلا 17.215. ار : 1571/4:37/, 208,
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 62,3. 11. عييرلا , اذ[ 5231م. عسبملا هياوص : رايثخاب] 1 ةيانعب

 4. 11 مكحلا ىلع 5. 18 ورمع نب ةماسع ةاعدتساف هيلع الانحاف اميرطعي مو

 مامحلا هلخدا مث اكمس دمعطاق 12.1 ]و76 0 اهيلوف 16. 50 5.

 11090 ىفشيمحا 7 د 18. 218. روسملا 19. 1 اهل ةفح# يف ضاق ثوغو

  1اونب .١15 .63,9

 64,3. [5عج0 وبا 14. 21. كوجوزي

 65,5. 115. هلهاف هلهابد 9. 1. ورجلا 14. 215. ردمتنع.: ىكلام . هم ل15:

 1163( دبعس

 66,1,7. ع0 ديدق 2. 80ج0 همبا 3. .١18 قاقرلا 6. 3218. للضفلا

 9. 315. لجر زر 318. مسج و 7 مشح ةرقو 12. لام. وذ 19. 1[. اذاق: رعولا

 ىنابتتقلا الكنقأ, 4, 36: طهاق7 61-1115867, 204

 67,1. 8 روثلا اذها 8. 4 بتكلا لوط رص ةاضقلا لوا وهو: 1:

 مسفو , 1 35 026: 215. اصسلا , 7 سابحالا 14. 38. لاقم: 1 38 (ه54:

 15. 218. ىضاقا 10. 1 ةعقرلاب 18. 218. رهاط 9

 68,3. 115. ةهةنمطت 7. فاحت 14. 2 ىضقا 15. لضفي] 7 فطلي

 106. 31. اوندي 19. 58. تتسلل يندم مذهل

 69,3. 218. ىغصاف 315. ىنيتأو 20. 318. سوركلا , 1161069, 30,

 10. 8 رفاعملاو رميج ىدوبيش هذهو اندنع ناك اهل مرهم تذخلا دقلو :

 حاد. مممتنعتس (مدنسلجت هطاتاعنوأع0) نيا ةركذ تبب نيتيبلا نيده نحب

 وهو سنوي
 ' ال فد هوك هلاك ٠١ اهقضو اه نادتتك انضم

 11. ناو 061. 15. 4 هللا كسسح : 1: هللا كبيسح 17. 218. ىقفاغملا

 70,4. ىئطمتلا] 5 ىنارصنلا 0 مكنا] 11: 215. مكيا 12. ة[وع. ىكلام

 16. 21*. ىمرحلا 19. 1 ىرهزلاو ةعيبرو مسقلا ةنيدمللا لها بهذم ىلع

 71,3. 1 لك نمر ةا». اهيتمرب , 1 هه هديا. 7. ىرقملا] 8: 218138,
 1: 502, 218. ىربقملا 14.21. رددد , 2 ريدي 12. 38: همعس 16.8 نق

 ةصرعلا هذه يف حرغلا ىنءاح

 72,15: 50 115.: لكاسم +

 73ر5. 1" مع ازرعع حرنع ةةساتسع زط 15. د محق" عل 15 13[ طق0) :

 ىدحا ةنس تامو ةثامو عبس ةنس لضفملا دلو ريكب نب ىيعي لاق ع
 نينامتو ىدحا ةنس لاوش يف لاقي ىراخلا لاقو ةثامو نينامنو نجتننا وا



 تح ناتج

 عيأا]رلا تبسلا ةليل ىفوتو ةثامو عبس ةنس دلو وه نا لاقو ةثامو
 هثامو نجنامتو ىدحا ةنس لاوش نم تلخ ةليل رشع 8. 50 العز
 آ3عد0 لوقي مكحلا دبع 12.12. اراب 17. ىيا] 315. ىلا ةطمتتع داتا

 ةتاكح

 740. ةادنأج. ىفنح 9. 8 ءارمألا سلاجم نورضصي ةاضقلا ناكو

 12. 2 انك اي انك اي تلعفو تلعفل 414. مدق 15. 8 ةداهش فقواو

 مهرمغ 10. اويثوف] 8: 218. اوشوف: 21. هامه, 8 ىتح مهيفارشاب علوتو
 مشاه هيلا مصوخ

 75,3. 8 غلب ام اغلاب هيعدي ام ىلام يف 5. 8 هباجا امق

 76,1. ربكت] 8 ادكت 6. 8 ىلا بتكا نا لصو ام 7.8 ترضب ام
 ىمانلا نجب هي 10. 318. ىضاقو لذي] 8 لدي: 8 نا ىنعي هتنا آلا

 لام ةدثع نم ىلا ىتاي راص هيلع مدق امل هنبا 13. 2 لضغلا قخلاو

 لصالك كل دمعاو 14. 2630 ىقدصلا

 77,1. 50 218. 8620 نوع ىِبا 118,10. 4.8 عطبف هب هلل هماقاق

 ررذ رشع برضو 265. 118. مدقأ : 31+. ةرمحلا : 7 لسراف ةديبز ىلوم ناكو

 ةوكشي ةديبز لا 8. 8 ىرهزلا فوع نب )إ: هي اصف 9.ةدفرو]
 1 ديشرلل ةاكشف 13. 3ة[د:ع. ىكلام

 78,1 ىرمعلا 1طن ما-آشم88, 172. 9. نيناغو] قمطمتحع زص 315.

 نجشتتو 12. 21د ميتامسا نكح 7 16. 3[. وبا 17. ءايركز : 21113-

 دصب آب 739: 8ع, آ, 129 : 3١و01, آل, 240 : ةلهدكآءامققلاو 2 02 ميال

 راتسعأ. ةنع. 10 1/7/1, 120: طاتخ هعع الهلعأاملة]ر 24. 15. يغ 1هلز/0 ]او

 100 : 1 رك (ةلددع مطل, 361). ١

 793 8 ةرامع يف 0. لتاسم 8: 218 لدام 11. 75621 تيزي نب

 12. 3182 لمعت ةهمقفف 15.0 كيبل 1مل, 110 : ةلهقآامظة]ا, 457 :

 17971, 208 : ١[ع. وباو 4. زيزعلا 18. 11. ادحلا

 80,4. 318. نومددملاو 9. 8621 شيبك , دلاخو , ىريرقلاو 7/60,
 96: دلكهساةمطة]:, 424 : طاب 8ما"عت0لر, 194. 10. 2ع قياسو 13.1.

 ىدعلا : ايساك] 231. اسكاف . 2ع:137+ اسال 16. بجي] كم 218. 107-

 01.7 يو 17. دحر لهاي اوسرحتي + 2 0م نيرا 2351 11, 239.

 18. 1[ مهينووي و . 1 تع >1. 19. 1 انكابا ف ضعطنو

 81,1. 8 و الام اوعمجي نا: ااه اوعفري: 1 ةيباتك يف مهل ن المل



 ص و 5 ة

 ' ]ها مهل ناب لجس 5. 34: قفناو. 7: 306 .ةكتوخ- اونب :2: ةكتوملا.

 1571:1079, 319. عج فاحلا 1010. 313: ة1//مقا, قب 22 + لسد ا(مطة1ا, 12, 1

 8. ىدنع رقا] 1: 2154. ىدع وبا 4, طوطخلا ا"نرص 1: 218. !ذذه دودحلا نيمدععل

 هان[. 10.1 ةصق 11. 21-. نجسرحلا , 2 نجيناسرحلا : 3[. اهفصو 12.18.

 ناويدلا . 1 ناويدل 16. 8هداندع 311 1 ةيقرشلا نم فوحلا لهاو : 21.

 ةيقرشلا لهاو لوو 111 50670,

 82,3 وو ماض 9. 8 بحع: ةباصع] 87 ةعاجب : 2 (2149) اوبرعتف :

 1 بزيزني 11. 8 اوبلحاو مهاقس 14.115. اوقيطيو اودغيإب 15.

 اوحوريو : اودشي 016. ةيانغ] 7 ةقيرط
 83,5. 1 1237 2000 اهب 21. اودنشت 8. 214. ىكبو 9. ىبت] 1.

 اقمد 11. )[*. نجعب 10. ىلعلا] ىلعملا + 7131118[, 1072 500, 101: ورمع

 50 طعخع هس 115,7 : طانغ 94,12 ةصل 95,11 رمع 17. 15. العم 18. 5 (2149)

 اذ مك: طاتا 3 ا ودعا 1[ (2149) وجلاو : 5893 كحضي اوحلاو

 19, 2 ىضعت

 84,1. 8 (2149) نجتالثلا تيلو 3 : نيالا تيل 2.2 برشاف]

 ' از, تنكنأو 59و65 تقاوإ 9: 8 تنحمز برعلاب 4.8 (2149)

 ال نقشكيلف : 5893 اط نفشكتلف 9.8 تكلم دق ول 10. هلم

 1 هنونكي : 70. يف اروهشم ناكو نجيسولتلا ىلوم ىدنلا ىباب هنوهبشي
 ىصوصللا : 318. ىلد : ه0 تسيح 17: 1572056, 322, 1. 18. 115. انتتح

 5-5 2 رع 3-5 2 سس
2 

 1 ا نىشميح 1 110011110101100 142: 171/) 01-1. 1//)-

0000 

 85,7. 118. ىنبل دل مكف 4. 118. ةرممد ند هدرحت 10. يدح

 0114. تبلط ىمرحسمل : الع 1186 20101 102117 ىمعل ذ. 5

 غ5 اتمطرتت هاتكطمساةصآت!إ 315. لان ملق 17. 218. ليغي 18. ىرمعلا] 21

 ل وريمأد
 86.2, 31+. ناذاهو 8. 11. حد0 18 ىب ترسو , 0 ىغاورسو ؟ : فقرق ]|

 1 تقرف 160.دومعلا] 8 ةيراس
 87,7. بويا ىبا نب7 10. عدوذسم + 14. 8030 1111 215. هللا ديبع

 88,7. [1دلك حج انصع طاقصلع اص لاعب ذص اطلع [م]105304 1آسدقل هم2خا111

 15 5118-211. 11. 1630 ىسوم نب برا كو مانصعأ. زد اع. انا 566

 111/1, 191 : لد 0817, 74. 185. 1 طقكع 0 2 '



 سنا 1 هم

 89,11. اط] 21. ام: 1. ةرصخحو 13. 215. اوماقافاو ب اولدع . 18. 5.

 زيصتو
 90,6. 10م0 هتمرم 10. )1+. وتاو

 92,15:-118. نع ىكمت 85803 .نغ ىحتف : 2149 ىحكي

 93,5. 11 لعقف هنحتسبو ىرمعلا ةبلاطع بحجر وبا هيلع راشاو
 لاومالا نم هيلا راص امج هبلاطو 8.1 هتيانهصب 11. 18 رصن يف مثاقلا

 ىرمعلا 19. 8 نيدم لا كلذ لبق هلاوما لوح دق ناكو
 1:.94,1 هل امم لمحتاف 2. 78 ىبظو : 31. هتشاشحب :١ 11. دمحا]

 كو ل1. 83030 دج 12. )18. ورمعر 1 قارعلا لا دفقاو 14. 218. ريمالا

 ءكلوصععا (0 نجمالاب 218. ركذو: 1[. اوعمرق 15. ةكتوح 7 10.

 فاحلا 17. 318. قاحكللا 18. دقولا] 2 ديزيملا

 95,6. 1: (5893) لحسلا ودرحتد انع اونحساف ادلاوم رمآ رضنلا ىنب اي

 اص 21غ. هد دصمت: عن 2 امد دما زد ]هلع طق. 13. ةنيبلا] 1 + ىلع

 سرحلا ىلها ىوعد نالطب : 216. رصحتد 16. ا 15 لئطتا 1 ىلع

 ةسرسسعن

 96,5. هنا] 310. هنكل . 318. ولحي 9. 315. روج اياضقو 10. ذا]

 نا 19. 1184.0: تبينتو. 14.1181 فرضي 10 اعهأ 1621 201 1681. ش
 31 اس

 97,2. 8 ءاضقلل 8. 8 رسكناف ةفآ هتقحلف 9. 2 ىتبسنب ةوفرع ال
 ةنس لك يف ىلع وديف 12. 315. ةرممع 1:0. 21. لوقتو لوقتو 16. 1,

 كصضنو

 98,3. بغثو# 4. 50 815.: طانأ ةعيبهل 5. 316. اوعدفلا

 10. ىناليغلا + 12:65 ه1-آ1060, 191. 13. امل لوقي + 19. 2 هلكا لجال

 مكنوطب يف: اولكات] 2 لكوي
 99,3,4. 1[. اوحرا 0. 1: رمحوم 9. )1م. اطر, خام 9.11 قرقتو 10.8

 هبقارمو 12. ناظلسلا] 7 ءارمالل 13. ىلو] 8 نييعف

 100,1. داك] 1 (2144, 5893, 2152) ناك 2. 1 ىرقي : 1 (2152) ةرداعنت

 5.1. مونشالاو (؟طتعال "عدلي كذ*. الداح دطعصدار 90: 13(, 1, 2710), 11 (2149)

 مومشالاو , 2152 موتسالاو : 1158. ىوقي : 2 (2149, 5893, 2152) هسلاغم

 3. 8 (ة03(58ر دمشر 4. 3[. دقل 5. ةنسب] 115. همس , ]11 214 ةكمسنب

 540:3 ةكمسن , هوو 11 5892, 2152) ثتدعا نا دعي 8.114. هممو 13. عم]

 نت عددا ىلع : هعوصتسعار: عضم دتأاعرر هانم 1[: 1١] ةبحك رصم مدق



 د2 » * تال

 17. 11 ناملغلا لا ليمح: 11 ديلي , 70/08/67, 19. 18. ركسلا] 11 + ناكو

 هيلا لسرا

 101,3. 213. ىضاق 10. لبق: 21ه. نهماملا 18. 11 هنم ترهظ نمف

 هتدايش ففوا هحرج

 |0105 جرخ ا: ىلع] 50 118.: 030 ىيحتي + 10. فقواف

 103,1. 1 (2149, 5893) ليمارغ . [نررمج 2 حررل 3 ةصاتط عزت 2. 4.8

 2144 ركارك , 5893 ركادكب دي رمتللا] 1 ديرملا 5.14 سورلا ةقفاو 6.8

 ديرطلا مدقلا ةعطق 7. 1 ةرمحلا: ديرملا] 1 (21490) ديرشلا 8.8 249

 دودخلا نومانم : 5893 دودخلا نهمايم : 215. نضءه"[ةن. 9. نعبابتلا]

 1[ 2140 ضامنلا : :5893 . . .امتلا 2 10.72 نم .ال الالتص . ندعم 11 ةط0 12

 كقصعع ماقععج ذم 11. 11.11 ثتيناوحو : 215. دوبع , 2 هع امد. 12. جرح]

 5 حاد. هجرج 13. 8طح اتسع. 10.58 اياصولا يف

 104,1. ارضا] 1 ىزنا 4. 8630 دلاخ نب ورمع نب 11. 21. اهودحو

 41. 80. ولو 19. ادا 50, 12 هللا دبع نب ديزي

 |0553 كتبتفع] 815. هملع هعرأعمعع العانع. 6. 01ه. ريعف ني ربح

 ماسسعاسة أتم انصععا“ هند. لادرن ع: هتلا دبع نا هخيرات يف سنوي نبا ركذو

 ةرشع اذه ىلع مهتدع نوكيف رصم ءاضق ىلو ىمرضحلا (/) لالب نب
 12. 113. لاجر

 106,8,14. 8020 ىرسلا جن 2[. 15. 3[ مهنيب

 107,1. 3[ة::ع. ىفنح : 0801 ىرسلا 2. 1 ىلوالل ىداعهب 5.8

 ىسيع نب ةيمع 0. 305. جارجلا 7. هيبال] 8: 30. همالإ نييرصلاز]

 5 نجيبرغملا 8. 2 رتستو] 8: 2+ ميرتسيو : 0 مدكاسم: 7 قَحاَ

 كلذ هغلب ردكنملا نب  ىسبع ىلو“املف روكذملا ردقلا هنم مهاربا نبا

 كلذ بيس يف ىناوسالا ةيواعم نوككسف 10. 11 ريغتف: زان( 1 ه8 051.

 108,1. 1 هتباتك نع فىقوتي نا >2. هنما] 1 نبا جهاردا نب ىناحسا

 حارجلا 4. لاق 7. قلخ زالععتطاع ذص لاع.: 11 ه5 عدا. 10: 15030 بيصخلا

 12. 1 هيلع هيانعا

 109,6. ح[+. >هشلا : ااه. رهاط نب هتلا ديبع 1:3. 110ه00 باتك 16.0

 دلع: "هوا قارقرلا ىبا 1. 21ه. ىرسلا نب ديبع هيف] 11: لله. >> 14. 8

 ةدثم: ةقو. الر املا نيا نكمل



 8 ا ا ناد

 1١ .١10,2 مالصو هقح نم 12. )1+. لحاف 1:0. 21ه. ىذك: اليل 630-

 ردع انصععل"نتل. 10. 50 218ه. : "هول لع 2

 ا11,5. 2اد1جزر : عممس كنس مركتملا يف رصمي قفوق سنوي نبا لاقو

 هب قفر (») ىتيتسلا نب اذك نوتدامو | ةرشع | 6. 1131م. ىكلام

 ١(! ىطيوملا] 8: 308. ىطبوبلا زد ج11 «مجم». 15. 1: الو ابيرغ اناضق لوذال

 امارز : عاززلابو] 13: 218. عارزلاو 10. 21. عبصاب 11 ج1225 غيصا تالءد

 رم رنمطأب كل. 1/01, 5: .١15 حرغلا

 112,2. 12 ةماقلاو 3. مهطحي] 1 مهلعجتي 7. 213:عز2: نب غبصا

 اعلطضم اهيقف ناك ناورم نب زيزعلا دبع ىلوم هيقفلا ديعس نب جرقلا

 نيرشعو سه ةنس لاوش نم نجقب عبرال دحالا موي ىفوت رظنلاو هقفلاب

 ىبا نب ديز ىبا نب ديز ركذ رصم ميرات يف سنوي نبا لاق نجتدامو
 تناسللا ثيبح (826) خرقلا نب غبصا ناك لاق ردزو ندب دها نع رمغلا

 ةقعاص هتاسل ناك ال ادحا هيلع (#) مسي ال 12. 1: ريمال اذه لعجي

 مافينم ىار نميف

 ! 13.5 5020 فلآ "6. عرانيد فلاب هلصوو 122858 ىضت, 1
 هتيعحنت نم 15. 2 هنالو : هقفلاو + :

 114,3. 2 كتاحلا نالف لشثم : ىنامنسملاو] 50 818. 8 852

 [1 عدنا ىتامكسلا ةصل كت'. 1ة1/ هلو 163: ةلدسلا اهآرا], 270. 7. 1 كغلم

 ةداهبشلا 8. 255. نحا 13. 388. لفئاسم : 2 لئاسم بحاص هلا لع

 هل لاست 15. 3. اوثدحيو 17. 218. رمعز 014. هيضق تدقف , 5

 هصق تدسفف 18. 114. لزنم

 1153. 318 هفح : 1[ مقح هنم راخآ ' 4. 5 ديريا ديري اذ ق١

 هحيذ 10. 115. ذا . 2630, 7611131. كلذأ 1

 اا6,1. اذه اي7 2. 7 اهرما, اهيدار 7. ردكنمللا ىبا دح ريدهلاو

 الدى ام11]:, 5ج+1 : ءاتخ 11/67, 191 ؛ لطتح 0131 طولت, 7106477*ة/, 234: 11.

 بسكتنت , 1 38 (080. 8. 11 214 هملعي 2152 ج» [ه2إ. 1 ريعلل لهو

 بسئدمعم , 1[ 3 ريغلل 9: 8 ةهترعم : 214 ةيرصعم 1[ ىفاكي

 4. مسمتف] 1 ةموصخلا لاح يف كحض هنا قفتاف

 117,1. 11 فورعم اب نورماي اوناكو ةيفوصلا نم ةعاهب رص6# ناك

 مهعم ىسبع ناكو ردكنملا نع نوهنيو 5. 1١ هناوخا همال اذاف: 1 نم

 هثلا ىدكب مايقلا 12. 214. قاحسا ايا: 8 هلزوعي رماو



0 0-7 

 118,5. 218. ريهشو 7, 13. 01. ىضاق 8. هم ق8. 8ءهنارديك

 ا. حد. كيرحتل , 83 ثرخلاب 215. مخي , ىلوذ

 .١19,9 1. ًالِخر هيف نالحر هكيق : نالحر م 18. 215. هل

 120,4. 213ع. ىكلام 10. جرروعع [نر' نرنع نل' ام 8ه1"ك لن طلع خ6

 اه 82 هماانتسع هرصتاغ عل. 11. نحكيج] 8: 21 ىرح# 4 هدهاش] 13 رشاد

 15. 30+. اضقلا : 11 فرعو هيلع فقو ىتح ىضاقلا ةالوئي سبح قبب مو
 هقلغو هلصحتم ةوحو 18 1 نهتلغلا لاوما لجو

 ا21,5. سيل] 82ال 9. 2 تنق امج كيلع دهشا 12.118 برضا

 13. 1 امه نم فرصنا نوراه ةردان نم هيلع ىشخاو دجال ريمالا لاقف

 (4. 1 دحا دعم 15. 2 رمال نجنموملا ريما لا ددزا اما هل كلذ غلب ام

 0000 أصأ 18 اميقتسم نوراه رما لزج دا نانعلا رمع وبا لاق

 نم هيلا ذثموي رصم ريماو قاحصسا وبا بتكف ةنحملا تعقو ىنخح
 قاحكسا ىبا

 122,7. 11 دوهيشلا ناحتماب . 7. طوءنلتو» امن 815., 1111 هع هجععرتأ هلت,

 هرحلاع 2011 قولع# , وعزا و 1 مما1معتعوا ءدعوزتام21! 9. عد نإ 12:8

 ةلعلا كنه مهينم لعتاتا نم الك 18:33. غولبلاو 16: 3818 تمدقق
 123,4. 115. لغم 313860 60 لثم انمح .318-١ هساو .9. 2 ئداسح

 ةرحخلالا 15 ارقا] 82: 5. رقا 19. [1هرنع حرت

 124,5 هأع. 815. جلكهرع دوواد ىبا نما. 0 طن ىطآ آا1130 566 113-

 انوعتال, 1صلعمح رم. 561 كه. 7. دجلا : ةيعا» م7127, 190 حلا وكملت, 777200

 11م1:801 موسم. 2. 8 ... قارعلا لا ىطيوبلا لمحبي رما ثيحتب

 3.05 ىرمحلا : اطنخ دمع ةلند7[م787 , 122. 4. 2 لوخدلا نم تافاعملا ىلع

 هيكل ىب 1 ع نعالا نبع ني نشنوإ :١8 ةو زاد "9: 8628: لمكتو

 12. 2 ةءاحف هد"! ةرنع ةهاجت 13 عدوج | 1 عفوي : 315. 300 2 نعاظ

 15.2 اهيلاق تلف هذه نمل. لاغفف : 2 هل تلقف 16.28 اهتدشنا

 125,1. 11 لقت ناك دقو : 3808. دوواد 5. 80ةابقعتد, ], 609 ندعم (طذع ةناز.

 صال نأ' الع رتاتعكتماع 001 11ةلساتص ل! 1 98 ىمزز اوخلا 777

 سه. ةنس يف ءاضقلا ىلي نا لبق ىدنكلا رمع وبا ركذ اميف رصم لخد

 دج هل لاقي راصف هيبا ةينكل ىضاق دج بستناف ن»جتامو نجتالتو

 تلولا تتسللا يا, نوقب 18, حارخلا | 1 لج

 126,2. دهاشو] 8رشابو 5. 8030 ثيللا : 8 لك نع ن. ملا هالوتني]

 همي يس يي يت نتن مف يبل تكيس



 دل ةعالاجاا]

 8 كلذ لعغي مل مث اطايتحا ةيلهال ىتح 7. دو 35: 8630 نب دجم

 دميعس 12. ةقث ريخ لا ] 8 هب قثي نم لا 18. 8 هيلع درو نا كل

 هنع فكف هل ضرعتلا مدعب قارعلا نم باتك

 127.1. ذا+. اونخوي 5. 8 نا ديدق نبا ىنربخلا رمع وبا لاقو

 ثيللا ىبا نبا ىلع داو» ىبا نبا ةطساوب هباتك درو ةفالخلا ىلو ال قثاولا
 نارقلا قلي سانغلا ندتم ناب 7. 8 المو 10. 2 >ىعفاشلاو : 8

 عماجلا دحتسلملا 0 اضوض] 2 اهحارص : اولقح | 1 ارحام 14. 5.

 هناسِملطو : هتبقر| 8هقنع 15. 8 >هتمامعب: اذكو اذك]  قولخ#

 10. 8 ةروصلا كلث ىلع هب ىوطف 18. ةورمع(لرتسع محتكعتسع 01 1كم 2

 هلحرب نخاف رطم هيلع مج* مكحلا ديع نب هللا دبع نب دج عنص كلذلو

 هتوسنلق ذخاي نا داراف دك بثوف 19. 8 حاهذخلاف

 .28,1٠! 2 دب فوطف : 8 ةلزوتعملا ةفّتاط ىلع 2. مالسلا دبع نب نعسحلا

 ٠١ ء. حا-] حرصمل ب هعع دال لكتعأب 11+ كم" 101 جدع جاتألل 01711165 كاع 0

 +. تيلوو] 8: 218. تيلو : مود] 8 مرب 5. 014. تسحد : 8 2149 هتسغب

 ماعلل , 2052 جادو معلل و 2 5893 اعباني 7. 2 5892, 2149 ىبا نيا اذكو

 ىلِمل : مهيقيرف] 8 2149 215. هدد 1 25893 مهعيرف رفن] 4 ه1 ا '

 +. تمطحو] 8 5893 تمظعو 2:9. تمزلا] 8: 218. ثتقرلا : ضيضحلا |

 8: 213. رمصحلا زم طوؤا ههددع. 10. 2 5803 ةكئالمللاو : 8 2149 اهيتلجاو

 1. 0 ومره : 8 2149 رمره نبا ناز طان؛ 5893 رمره نبا ىبا: ةعمبر |

 25 49 قي تا 50( هعبب 12. ا[. ربكتد ىدما مرق ىلع بمملو: 8
0 002 2 7 

 ىردحتل لا مدق ىلع تدل رمعتب م . 2هرناورتد "عو0 : ىدطا لو ىلع 1

 20013 ةنشلا كطشعا : رمضي 14.18 2144 قعني ب 5893 قعفغي 10.8 رهسشف

 مهب 17. 8 ضري 4+: اهيبإ هدب

 .١29,3 8 هلمحف 4.نوغلا وذ] 8: 38م. نونلا اذ 5. 8 عضوق ءاح مث

 باحاو هدي يف ةدي 7. هتوطم] 2 214993 ةَكدرَطو : لاطو] 8 49
2 

 لاطاو , 5845 لاطاو : 8هد0 رصحي 7 8. 8 2149 ءايرلا دمع: 2 5893 رمعي

 هد( الخادم 9. 1. كدرفكو 8 ةكدرفكو : ربخ] 2 ىتح 1410.8 >1.

 !1. 8 ىوتو: هيفخ] 8 هبقح 12. 8 ادنلا يباك وا ٍيرعل هب ىتاق
 13. 8 2149 كلذكو : 58903 كلذلو : ثيبهاب] © 3 05 14.

 ةتئاطنتس ©0101. 0 هقاطْقَلْمر 82 2149 هياطمش , 5893 هناطمش: تملقا] 8



 هن 2111

 تيلقإز 8 اهيلامسشب قباس نم 15. الكإ 8 ال نار دمعإ 8 نحب 418. 8

 رمغلا ىبا نباو

 130,1. 8 رمغلا ىدا نبا ىضقف لاما ىلع مهيديا ايصوالا عضوف
 ناملا, كلذ نم هيلع .ناك انيا. هشفن نع 4, 8 اهيب بلوطق 5. 9.

 ونا 7. 310546617, 14. 5. طاتصعأ ةرصوق: ةاقبا لكؤدتتلا !يقسيع :نف

 9. ةيبخاف 7 10. 8 جارختسال 17. 8 ىلع مكحي نا ةرماو 1. امم]

 3[. امو 2 هل اركش ىمر ناك امج ىلعالك دبع نب ىسنود ةءاربب مكحو
 هقح ف ىضاملا همالك ىلع ش

 131,5. باحصا] © بابرا: هيلع] 8 هب: 8 بارتلا 6. 8 كانأف:

 هم هاذ: معنطوزت» رسح 7 7. نوسناي الإ 8 تويبلاب ال 8. 215. ىتفو

 نيورخلا نوع ىباز 8 نووخلا نوع نبا ىتفو: نوع ىبا ىتف ح ىبا نبا
 نوع: رسكالا] 8 ربكالا 9. 8 ربصتو 10. 2 مهاضراز 8 2149 لاحصتو

 رخفالا) رجشالا روفكلا يف كيار 11. 8 ناسيلتلا 12. رهفقا] 8 2147 رذوا

 14. رصن | 318. رصق : ىماطقلا 2 2122325 ساطغلا : زا 566 132,19: 8. دامت

 ا7 8 هيلع اوعديو ةعدبلاب هيمردو رملاب ةركذي هنا هنع هغلب
 132,2. 50 215. "030 رحتي 2 قالعي ل 0. 8 هتقر ىتداف .٠ 8 غلبف

 دهشاو شربالا نبال رانيدلا عفدو ثيللا ىبا نبا ةارششاف ارانيد هنمت

 "0 اها هيلع 158 اوتوكي ل نلاق ةملع اوديص حودلا لاح نك اف

 مهالدعف نجلجر لا مهرما ثيللا ىبا نبا ار امنلاو الودع 13. ما

 امه ءامسا مم هرروعع 1ع( 101١ مهتصعع زص 815. 149.8 سوطعلايب : ردبفو]

 1 2149 رذعمو , 5841 رذعمو

 133,2. هتعنم] 8, 306. همعمدو : اطو] 21غ. اطبر, 8 ردرحلا اطيب

 3. ادملا] 8: 315. ىدتلا: ىداه] 82: 118. ىنذا 4. 8 امئاد 16. 5ءاؤدع

 لوقو عمر ما( طتمع هكللعصأ] 15 هدتحت أ[ !

 134,2. .١18 اوشاحا , 8 اوساخنا : 3[. هد0ع ممهردا 7 طصنارورتو ثتناا

 ذا مقلا طاتغ اع ]ذتع (10ع5 706 ةعونل2 7. كلمعمف] 81ع. للام 13.8

 للفم لها ىوق ناك 14.8 نسبل 10. 8 اوهبشتي , اوعنتماف

 135,5. مايا] 8 لاثما: 2 لك 0. © 2147 رحلا , 5803 رسحلا 8. 8

 نوعرفي : فرح: اهب اودجحي : رمخ* وأ 10. 21+. توج نلف 8 ترعن :

 اورمز] 2: زخم. امسهيبن اورد 1112147 ..لاضفم ,: 59903 لضعم: عيشولا

 12. )1+. رقفمو : 8 ضارتقمو : رققم] [خرتقم 13. 8 ياعللا ب اجحدم]| 8
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 231. يكجسم 14. رتختو | 2 2149, 52 ربغتبو , 11 رزخاتبو 15. مهسوور | 0

 58 مهينومع 17. 8 سنالقلا سبل كرت ىلع خويشلا نم ريشك رمتسا

 (8. 86 مانسعأ. زد الع. ةلقانقعتنر 1, 244 رمعم نب سمنهك ((:11. 797707

 !(ذ()) : اانا رمعم 1/07, 112: ةلبدط مطلقا, ده4: 151/080, 85 8 حرطب

 مف رجاهلا نبا مدر نب دجم الا اهسابل ىلع رمتسي م لاوطلا سنالقلا
 ثيللا ىبا نب دج هضراعي . 13114 10“ معبر 6 1/1707, 57 ؛ 81313-

 دا

 136,2. .هب بثوف +, 2 ةماعلا هب بثوو 3.2 ضعب اهيب اوبْعَلف

 خويشلا سنالقي لعف ام دعي كلذ ناكو نايبصلا 5. 850 218. مم

 كتمت 10: ع اوتكَسَف هلو'انل"امق دنع فك كانه كاطلشلا 0

 هنع 42. 31-. دووا> 14. [)ه1م[م همءور مدق7 10. 2 ثوللا قرعز 8

 هنبا اورضحاف ىورجلا ردزوعلا دبع نب ىلع لامج مكحلا كبع ىنب اوبلاطق

 ىورجلا نهدو مهنيب ةءارب مكحلا دبع 17. ىسرحلا] 315. ىشرجلا : طنا( ه6

 115/1 /011/, 102. 18. 15. رضحتد

 137,1. كال“ ىورجلا آد 31: اردأ حرصنا هرروعم ]م هردع هع ال0 16انا عا

 12. ةرصح] 8: 315. طاوصلع ةموعع. 011. ةلهلتقعتلب آ, 718. 18. ][8. طوحت

 "كارم طور ةدصمتملع 1م 206 ككعص از ظبي تمد 1 لهل ةعتط آب 717. 01 1131026, 66

1571:1100, 202, 15745171, 0. 

 138,10. 2 فلا :رشع انثا ربحلا بحاص ةرصوقل راص هنا اوركذو

 نيثالثو اعبس ىورجلا لام نم .هدنع نا لاله نب هجن نبا رقاو رانيد
 مكحلا دبع وب ةدنع اهعدوا رانيد فلا 18. 215. ةعئناضم

 139,3: . نىيكم ف ءاي ركز , همصلاسم(ا تأ لاله قف دن ++: 01

 نحنتالا 8 218. 10. 018. صوبعحم 12. ا1دمعز» : ةنس دادغي 2 فو

 رصم نجمالقلا ءابرغلا مرات يف سنوي نبا كلذ لاق نينتامو نيس
 15. 1 لالا تبمب يف هدحو ام ىلع 106. 8 عفدو زئاوحو اداطع اهلك اهرذنف

 ىتج ةرضغحجلا لاب ,نجغلالو فلل ىسونملا رهمتم نس ل ا

 .140.٠ 1 انملع انثلاو انل اعدلا ةركت كنا :. 8 ريشك وه ذاو هيناراف

 اذه نم رثكا لجهجا نا تعطئتسا ام لافقف .ءادح 5. 1ةمدزأ» هرق66 رح

 11+. 7.1 هتماق ذخاف دلبلا ربما ثعبف 13. لحر] 8# + امهلبقف

 14. 2 نارقلا قلخب نالوقي ال ل



 سل 22112

 141,12. ١ ةعدصأ هرردعءع ذم 115: 15. 1 ىسمع نب ةعيفيلل 17 0

 ءاضقلا ةيالوب بناتك, 8 ةيالولا باتك 19. 8 مكحال سلوعف ليقف

 1420 ١٠ةعوصتأ ةرتوعع زر ال15. تقل ءملكنات]ا 630113"1 : ص نب ورمع

 ديري نب ورمع نب فسود ىنبا , 1 فسوبد نب ديزد هلئاسم ىلع لعجو
 فىسود نب ورمع ةاحاو ورمع ند 5. 2030 2101 1 ماكحا فشك ىلع

 ثيللا ىبا نبا 11. هبرضو] 8020 هفرصو ؛ 8 ليقو هكرتب هيلع ريشا م
 ةهقرصف ةحقل كلذ لعف ىضفاقلل ىغيني ال هنا هلو دعقم] 1 دعقا (313-

 ايقعتص, آ, 718). 12. 5 دحسلملا لا : اعبرتم اراج: هيلع ريشاف 14. 8

 دوسا فوص اسك سبل كلا , 320 غ1:ع2 كلذي ىلاولا هنم عنمف 16. 8

 مهرصح عقرب 18. 18 سانلل اهحاباو : 8 اهذلا نم عضو 14. 1 فرصو

 ناحلاب نوءرغي نيذلا ارقلا 17. 0عزدهلاو»: زد 215. ناضمر ةمعط: نم

 كلا 041 0 ش

 143,2. 8 هتييج نم 3. 8 برضو عماجلا يف هتارماو لجر 0. 31.

 دهش نممدا دعي: 7071131 اديوش نجنثا دعي 8#. 8 للحلا: اهرما ناف
 هيف: 115. ىرجكي مل 11. 8 نا انل ىغبني ال ناز مهيملع 14. 21ه. نب

 بويأز 18 ج8 عد[. 15. 115. نامح ب مالسعأ ان همن02 انتم"( ةند> : 2 نب عهاربا

 لام 215. قرس , ؟طتعال عدل. 16.8 -حةاضقفلل

 144,4. 3153. ىضاق 7. 8 ةداهش : هدي يف طقسو درب ايبا 8. 8 يف

 ىنبا ديزي : 318. ةوحرحبس , 8 هتوحرك# 10. 8 ابيبحا تسلف: مهغليف

 اولاقو وغساف كلذ 13.8 سلحمللا لحصا حامهف : اولاق مكل اه 106. 8.

 رامحلا ىلع لزني مو , 8 رامحلا نع
 145,1. 214. ضراقلا: رفعج نبأ ليبعس 3 11. لدعم ب حورج# 8

 36166 5. ىعداز] تو ا01.: "عدل عال 6. 115: علسش: 8 ةدافبش. 721 ةافل

 ةص ؟. 8 اهل ديشيل مكفلا قلم بلا رضحي نا هلاسف 10. 315. ثراحو

 31+. راصحاب : 8 نمتلا ابيملا عفدف ةصحلا موق ةمولظم ابينا هل رهط املف
 ةدابتكلل مدل“ نبق نيا"روصكي ناله لو:11: ههه موق 195. تابرزآ ذل

 201 كعوت“ ر طانأ ةهع ل157 182). 232. 14. حرف] ]011310

 17. 8 ةفيلخلا ما ةديسلا رو» نم راد يف ثرحلا لا مصوح 18. 8 بتكف

 قارعلا لا ليكولا كلذب 1. 8 ريما لا ناورم نب لضفلا باتك ءاجتف

 ثرحلا نا هباتك يف لوقيو كلذ ثرحلا ىلع ركني رصم

 146,1. 8 ةدعاسملاو :>. كبلا| هيلا 5. مهيديا] 8 + مهل 7.21.



 كرار طوني م

 ىتدي 10. 8 ضرعتلا مدعو 1: ع هقاراج نا فسر شبة

 12 هتزواحمو | حلح نصمم“ هتان ةترواحكمنو : لمجخلادو] .5. نصنع" هت

 43 هتداو] د للع# 18 دلع دييشا , ركذ. له 8 د لماع "همعصعتلال م

 يلا ثيللا ىبا نيا ركنت لاقف ةدهشا ثيللا ىِبا نبا نا, 1.5 هيلع بك

 ثيللا ىبا نيا ركنت لاقف ثيللا ىبا نبا ركذق ةدنع دهش ادهاش نا

 هتدايش درف ىسلعج# ف 149. 8: من0 8+ ةملس نبيا ةدنع دهشو

 147.1. 8: لبقا ال ىنكلو , 8* ليها ال نكلو 2. 8: نب ىيحتد لاقو

 ىنذلا نا ىدنع مص دقق اهزيجا ال لاقخ ةيصو ثراحلا لا عفر نامتع 0
 نم ةيصولا حرخاو ثيللا ىيا نب هج ىتاي ناك ةيصولا هل تردص
 هجيز هك ىتلك تك ك فال فِعْيشَم و يتيطبإال 7. ع« نجطابشلا 8.:قلمقلا]

 هم داعب 8: + لققلا : نمثع] 8: جعنغ, 8 عثع (ميع» دهساامهناا, ةقال
 زارع اتمام يدع دع كحعو 21 !هدعاط دذص 130 1*هععرختمردع 112 85. 11. 8*

 اهيبيصحت عكاو 132 ماسلا ني دمصلا ديع ني جهاربا ني ىتاحتإ |

 15. دلع ةوطخف , 8: ثراحلا ةيطخت ىلع اوقغناق, * . ةراطخق 16. 82 ىلع ٠

 نجمفوكلا ىار 17. ةئد نهنيدملار 8: نع (عدا. 19. ى مدل 20060, 26

 اردرتع طط مدتعتماطعب ديل اطنعمي هتمدكعا هدا

0 

0 
5 

 .1١48.1 1ع مدككتكع امص ا... امم نر رددتسيتس» هل عمرصععطقك الل

 1[كطاع دص حاتمامددرتات. 8*' ىضخاق دحاولا دبع ني رقعح هيلا بئكق

 نجنموء ا ريما ل1 كداتك تييناف كيافعتساب لمو كيباتك نا قارعلا
 لا كتقياجلي هتان هديا رماخ .ءاضقلا :نم تيلغت امم قفحتيست 3 |
 كقارق ةققاوم لا ىدا امب الضغتو تلاس اميف كل افاعتسا كيافعأو كلذ
 اقفوم كلذ بسحد لمعلا يف 2. 111م م0لع 111ءعتظاع. . 5. 8: بشكو

 نبا ةينج د بملغالا ني هتنأ هيع نب دير رصق#ا رسما لاا نكي
 ماسلا 12. ةكددعتم : ليو ىلاوملا هداتك 5 ىدنكلا رمع وبا لاق - ١

 وعجل + 200101010101111 رذآر,

 ىقشمدلا معهريا ند نجرلا دبع. 0. 11 هسا 1/578, 30. 15. تالقل

 17. 8 لبق نم ىلو ىزيجلا عيدرلا ني نى لاق ىدنكلا رمع وبا لاقو '
 علا لكوتملا :

 149.!. ذ[+ هرمع وبأ 4. ادع 30013وصع نأ طن ظاستلا طقحع طمأ طءعت

 ندحأ] طر لص ةدردت“ رص طنع ممر“ هن- لعب" + طبخ طع يدماعع هءعاعسعتل؟ ةكمدط

 لدع يدتتسسمتتمد نأ دلاطتمسلتاع مودتع مححتاعس طوع ةلطد تتلقوس. ىلتاطمطلت]ب 3



 دعم

 حلعم (81ع. طمرتع., 1581), ررملكعع نعم هأ' طع ءمصاتصانقالمات طؤت اطنن 71.

 5. )1م. ولو 60. 8*. ىرمحلاب معمم عطمنع ةصق ةليع#اما0ة])و 122. 12.1. 6.

 قفوملا دجا وبا 38ةجقمتت, 11, 20: 27444 (20: 60.), ]آب 115. 16. 11.

 اييميتاوخب 17. 208. عدد . 81181816 10 ىديشتخللا ردب ؛ 14. 8 رما ْ

 تيرتكا راد لا ىلقصلا برد دنع هل نجحسلا نم راكب لقنب نولوط نبا
 : 56 الةارةعلش, 11, 19: بيرق ىغقتلملاو فندم ليلعو ناننف نيش

 لجو زعء هثلا ىضاغلاو 8. ةرجاب 9. 115. ىضم احمف 18. 1154. ندمسمدو

 ا5ا,1. 1. ىضافق : 6[ هيوراج 20 قت توم 1ة/ا/ 011, ف( ؛

 دروة/مقتتر 339 مصل طماع طعم. ىلاعر* هللا حج معكمل رع رصمتناععل هلك زد

 الخ. ةلةابةعد, 11, 54 برح نب ةدبع: 171/04 (20. 0ه0.), 11, 116 نب دج

 برح نب ةدبع . [1 هلا ديع وبا 7. 114. ىضاق 12.1. ن. ناغط نب دجا

 11م1 (20. ءلمزر آل, 117. 0*1: ماتتعأ. 112871167817, ةَفح ؛ الاهلبةعتلدب 20168, ]آب

 ع8. 14. )[ه. امهربغو 18. هو 818. "مم0 نحتنتا

 152,1. [2016* كلوالك 12 1316)' !رددنل, ةعياس 2 (6, 7, 8). 50 5.

 "د0 نيتنثا . 31ه سرس كشسمد ف فوتو 7. 814. ىذاجج 12. جعول

 ةرشع دع ل18. 13. [هرنعم, زد ]1ةاءد* طقضا, ةدعفلا ىذ...

 153,1. 50 815. "مد0 اماياو . 8[ةننع. ةدلومو سم, روكذملا ركذلا وبا قوت

 ممم 2 ىزدركلا مهربا ةنع. ام مقتنع. قاعات 010. 19. للعب ربز : انا

 /دساتعت“ هدر ربجز (مم 5ك) هنا رجز .٠ ةاقننع. نقاعاا 0 1 ند هلا دبع.

 د 11مل, 59. حصل آنطقاطقل] (815. طورتع 1581, 14675: 112113+كلتب آل, 6

 ديز نب دجا نب هللا دبع , لانا عمم 2016 161610!

 154,3. 50 5[81.: "ع50 اماياو 4. 1. ه. دامح نب دمحا نمتع وبا , 2113-

 القطأ, 7. هر, 146 7. 0. 8630 ىلع نب دي نم# 7. نععبس] 8030 نجتنس

 حع 1خ[عك. 8. ةموزتمع 3126 هانا[ عال ةلاعل“ ربز 10 1[ مصخأ1ل هرتحعاأ التت

 ممر عرتع ؛: ط"ءولع زد 815. مطتعا طقف طععس طقللكت 1116( زن. 1: نبا دبعأو

 ىركسعلاو دادحلا ندا ىلع هباتك دروف ربز 15. 3[. مشاه ىبا 17. 21.

 ىنارداطا ع 111 ةامإ, 20. تمل. 127 ها هلل, اطتعلل 1 طقل فاتنه عاما 0 ىنادراطا

 [ها1ماتمسع ةامابهعتسص الب 151 حصل ذطص اكطهلاتاعقس (ا1'. لع كادحصضعر ]ب 500: ]].

 ةاز4. 8عم0 ىعارذاما اتقوتأ. ,1١ 381: ةعاتطر, نق: 1ةالدتعأ, 17 5660

 1. 118 ها( هع. ةتطعلال'" هز 1721871 9687-01, اصللعاأب ةان٠1

 اق١٠5,1 21د. قانا هد1 ىكلام ةبيتق نيب دج . توزن نان 10 التعامل :



 د

 اطرح اكمل نكمل (ان'. لع كامصضع), آ1, 203. 9 (19). 50 815.: 30 00

 !8. ءاضقلا املستف#
 ا56,2. 21. ليفارة املا كدة6م 2016م 10 154,17. 4.50 815.: 30 نجتننا

 5. >0 للعب نموا ةرششع 17. 8عم0 ىبا 18.2 بانئتساو دادحلا نب ركب ابا

 هي رصطا رايدلا هيفف 19. 21312. نو010-1011 ىعفاش دادحلا ند هه ركب وبا.

 1تاللنتدأ, 1777 ك6“ 20, “000٠

 157,2. 5و 1ه.: "عدا ارهشا 7. مزرعأ اطقلا' هز' ؟؟تجع لمعع لم قة

 1تا1ادتعأ. 7. ع, 60 هواه جفضسمطاو جة وكمت . كالو هممنلا , زر 161“

 !ق0, لمكمسسسملا 8. 8630 111 111ان15غ ةرزو اا (م0م 815. رزوو

 13. رومنز ىبا] 1. ه. ىئاردالا دمح نب نيهسحلا 131111181, 7. ©., 7, 5

 110264, 20. هلم, 11, 131, 1830. اللآع. مانصعأان ق1 65 هه اعجاز طانأ رومغز . “؛ةلسالنو

 65: كسعلت“ه#, 22187 3381-01, طماعع رد. 19. ,1١ ,[13[(١3 381 روعجز!

 158,4. 215. ماياو 7. 815. محلا , ههعودتدعا»: كنق ععا 60 نيسحلا: 2

 نحجسحلا: نوره , طانأ 231:8. نقةاعن] 001 ناوره ندا 10. 110 ةعلتب

 11, 206: دطبعاام51], 155. 17. ![ةدنع. 00120 ل ىكلام 19.318. نجسحلا.

 31لدو1:6 (اذته نسحملا

 159,1. 815. نيسحلا , ؟طتعات 1680. 2. 85. ىلإ 4. 50 ة15.: .2 قمع

 عامصلا نيسحلا ند 5. 2030 ةقفنو : 8 سمئلاف ماشلاب ديشخالا لا مرخف

 سابجالا ىلع هفلختسي نا نجسحلا نم 0. ىشكلا] 50 315. ذه هتاف 01

 1ايام, .٠:3 ل“. الدلع امانآاا, د47 : 1 اهعتف زوصيو فاكلا رسكب ىشكلا

 135. 215. هياحو منو1 هتءاجح 16. 215. نيسحلا

 160,7. 11[. ةافغاقف 17. 3[جرنع. دج نب هلا دبع وه

 مار. ىلا دل هز" عععاتماط, تنحل ةردزتةن“ تخللت ةح ةدتطع 18130: طخ

 للاصصالا نم 4. 2630 نابمش ما نيال دع نورد'وناعال طوت اهتعا' قلت

 7. الهين. اعاد ىكلام (ة) ىلمرلا رهاط وبا 12. ؟؟ةعوصت هزدعو ذط 5.

1 566 .15 

 162,5. 015. ورمع 9. 50 015. 8عويا دجأ نب 14. خ[ه. يح 18. 5

 ةداشالثو
 163,5. 21+. يف اس عافترالو 77 11. 8131من : 1131116 ل ىفقنح : هنت

 هاطنع“ ممتن عت ذدد !جاعد“ طفل, هثلأ دبع ني ى ني نجا وه

 164,0. ظهو0 ديعس نب كلام نب ديعس نب: 2 مكاحلا دبع



 دو - ةرورولا تك

 وبا 17. ديعس نب, مدع ماع (0 اذدع 0: 21. ىضاق . نم لت. «عدلتنسعع هأ'

 ١ ىقيقعلا دم ضن ما-سققتط, 170: 1هللوسشعاب اء عب تل, طماع 7.

 2 ا65,4. دع 0ان10 هدم جمارلا كلاعب ؟/67» هه متر 97. 9. ىعلبرلاب]

 22080 118! ئعابرلا هن ىعبرلا , 2هطر/تع7, 158 دلع امطنلا, 215: 11ه. فلخ

 718. ة4 اهل هيكرت رضحم
 166,1. 1اةطصردأر» هرددعع ص الع. هضم اأنلا ةامرزت 311م ديعس : 11. هكداو

 "1 قسطملا يف 12. 2161م نيا 14. وبا] 50 3[: نول ايا 18. ز[

 167,1. 215. موحرملا 2. ىونرملا# 4. 218. 1]1ءعتازاعإ ةهلاحلافق +

 5. 808. ولو 7. 8021 ايلصمو



 3 لاس

 77,9: 124,15: نويشرقلا : شيرق
1421 

 82,3 ةعاضق

 80, 1 سيق

3 

 (لالك ديع ونب اضيا رظنا) ةيلالكلا
5710 

 23,18: 56,14 (7): 133,13 ةدنك

 98,10 ىدنكلا

 93,3 ةلفوكلا

 125,11: 146,17: نويفوكلا : قوك

1111 

 99,10 مب ول

 128,10 ةيكلاطا

 23,19: 24,5 يح ذم

93,18 )9( 0 

 20,14: 43,2: 71,2: 79,19: ةفنيدطا

:37,13 :82,16 

 80,4: 117,17: 148,8 نويندطا

 35,14: 84,15, 19: 85,17: 86,2 دارص .

 55,10 نويدارطا

 51,8 تومرضحب ضيبالا دحسملا

 107,11, 13: 120,6: عماجلا دحتسملا

136,19: 140,17, 19: 142,12, 17 5 ' 

143,2: 2. 

 87,12, 19: 89,3 هللا دبع سكتسم

 142,19 دوج نبا دحتسم

 55,2» نجكسم ونب

 158,5 نوسبع ىلصم
 39,17 ىرضم

 46,3, 12: 69,7 رفاعملا

 128,1: 141,4 ةلوتعما

 60,9 برغما

 84,18 قونملا ةينم

 َق

 27,10 طيشن

 44,2, 6: 69,18: ىراصن : ىنارمصت

 75,17: 76,3: 148,5, ٠

 103,8 لينغلا

 88,1 مشاه وني

 2آ0110 نالغو

 ى

 98,4 برشي

 84,10, 19: 85,4 بصحتد

 2917 قا

 129,1, 2 نملا

 28,9 : 44,2: 103,14 دوديملا



 هبة يدع

007 

 8 - متاسلا ونبي

 33,7 اممس

 6,14: 5 رصم ردردب قوس

 89,6 هثلا دبع دحسم ةقيوس

* 
 ع

 11,12: 12:14: 14,1471 20,2: حابتنلا

,154 : 81,17:82,7:137,4 :10 ,49,2 

:2105 1514 :18 

 146,16 ىماش

 81,16 ةيقرشلا

6 

 161,13 ءارحصلا

 104,1 دبعصلا

 55,11 ةبيلصلا

 117,14 ةيفوصلا

 ُّط

 89,4 مظعالا قيرطلا

 94,2 ءىط

 129,17 (؟) ةهوليط

23 

 130,17: 136,17: 137, مكحلا دمع ومي

4 ,6 .139.2 10 ,19-1987 

| 

 87,3 لالك ربع ونب

 105,15 محعلا

 53,8: 58,9, 17: 61,17: 63,18 قارعلا

 8ا,5: 94,8: 100,13: 107,16: ![8ب

 ل 1202-5 125,147 129,3: 13264

 ان 197,4: 139,141: 14518

.70 :152,7 :147,14 

 146,16 ققارع

 27 18 8117: 83.7- برعلا

00 0 :5 54 

 99,10 شيرعلا

 اا,15 ةرغ

 23,18 : 24,5 ةرم ند ثوغلا

 ف

 10,8: 11,3: 21,18: 23,2: طاطسغفلا

,141 :139,8 :127,9 :83,10 :49,12 
.153,16 :19 

 نهطسلف ,١25 :105,5 :49,10 :14,7

4 :46,14| :12 

 85,7 رهش

 106,7 ةراقلا
 82,9: 95,8, 15, 19: 96,13 طبقلا

 102,10, 15 ىردق |



 هةر

 هح ا

 60,3 ةرمجلا

 005 ناشيح

2 

 80,135: 81,10: 82,7, 4 : سرا لها

.15 ,95,1 :94,15 :93,7 

 103:2: ىتسكا

 (ىمرضح : ةمراضحلا) تومرضح

:51,5 :45,5 :41,8 :13 ,20,6 

.106,2 :14 ,11 ,3 ,103,2 :14 

 537 بلك

 128,1 ميبص نبا ةقلح

 130, ءارمحلا

 105,6 صمح

 15,19: 40,8 ريمح

 64,4 ةيرممحلا

 81,16 ىقرشلا فوحلا

1 
 ١2,17 رصم جييلخ

 19,1, 6: 85,17 نالوخ

 50,3 قيباد

 153,16 مسم رمما راد

 149,17 فرحلا راد

 149,17 (4) ىداشحالا عدب راد

 120,1 ديشرلا راد

 ا
1 5 

 |47,5 نامكع ىباراد

 ظ
 ظ
 ظ

ٍ 

| 

 146,5 ناهرلا دبع نم ىلع راد
 114,17 دلاخ ند ورمع راد

 !14,18 صاعلا نب ورمع راد
 77,1: 118,10 نوع ىببا راد
 25,16 جرف راد

 147,8 ليغلا راد

 154,18 مشاه ىبيا راد

 1117 ىلعطا ندا برد

 105,7: 151,4, 14: 166,15: قشم»د
71 +161 

 100,3: 194.11, 15: 165,2 طامصد

 100,3 ديشر

 77,8 ةقرلا

 153,4 ةلمرلا

 100,2 مورلا

 62,19 فيرلا

 106712. ةرهز ونبي

 157,14 ءاوشلا قاقز

 85,7 فوز وشب

 42,18 ةلدوز



 دس آنثإإ ىىاادح

 4 ممالاو لئابقلاو عضاوملا ءامما تسرهف

 52,18 ةيضابالا

 55,8 : 56,1, 12 بيرتا

 50,17 مج

 1003 ا

 151,14 .نذوالا

 132,6 دزالا

 [|0,2 ىدزا

 94,2 دسا

 10,11: 23,10: 54,4: ةيردنكسالا
:141,17 

 100,3 مونشالا

 53,2 ةيقرف

 46,13: 142,14: 145,16 ةمصا وغب

 8,19 (2) ادنا ونب
 105,4 سشلدنالا

 801: 6 راصنالا

 86,16 ليئارسا باب
 77,6 ةربحبلا

 ا

 23,17 نويردملا

 6,5 ربرملا

 105,3 ةقرب

 100,3, 11 نسلرملا

 102,8: 149,9 ةرصبلا

 156,18 + 159,15: 160,6 دادغب

 84,10 ىلب

 19,1: 102,17 بيحت |

 164,17 : 165,3 سينت

 1[ 16,9 ةرعم عن

 5,17 ةيباجلا

 162,12 قيتعلا رصم عماج

 414 مارح

 84,17 ىشبح نب سيق نانج |

 ل



 هسا 3”, اس

 هثلا دبع نب رفعي 52آ1.

 بوقعي وبا
 مهاربا نب بوقعي 130,8, 13, !9: 4
:138,17 :10 ,8 ,137,2 

10 

 (مهاربا نب قاحمسا) بالجلا بوقعي وبا
 دووا» نب بوفعيي 3.

 نب فسوي رظنا ىيحي نب فسود بوقعي وبا
 ىطيوبلا ىيحتي

 نب سابعلا نب نسحلا نب ةزمح رظنا ىلعي وبا
95 

 فسوي وبا 77,18: 4

 ىفسويلا 26

 ةيطا لنا ميش كيرلا 17

 ديري نب ورمع نب فسويب 8.

 (بوقعي وبا) ىطيوبلا ىيحي نب فسوي 111,9, 18: 112,3, 8,12.
 ىوارلا سنوي 61,17: 119,2: 7

 ىلعالا ىمع نب سنوي 75,12: 76,2: 109,4: 129,
:+ 9 ,5 ,130,3 :18 

 ا8,,311: 14317

,148,9 :13 ,144,6 

 ىمرضحلا ةيطع نب سنوي 19,14: 21,9, 12:



 هع كب راو تح

 44,4: 48,16: 52,8: 53,15: 59,7 : 60,15: 61,2, 5: 63,5 : 66ب,كب, 75, 13
 70,15 : 71رث, 7 : 73,1: 74.8, 18: 75ركب 16, 18, 19: 78,5: 78بل, 14, 16,
 19: 79,14: 82,5: 86,19: 92,4: 93,9: 96,ل1قر 97,4, 7: 98ر8, 16 + 100,6,

 14: !0راثب 19: 106,10: 107, ا0: [10,4: ا! 1,9, 16: 112,8, 16: [|4ب1

 16: ا!اق,ا18, 19: اا 6ث, 12: 118,13: 120,3, 7, 19: 125,8, 16: 17

 140 :137,10 :136,13 :133,16 :16 ,134,13 :12 ,8 ,132,4 :130,15 :١28,19
 17: 141,2, 4: 143,9: :١45,16 146رلق : 147,8

 سصورمع نب نك نك (ئيككلا 225,14 21-762: 14315

.4411 

 ةيواعم ىبا نب ىيحي 3,14: 4,17: 5,6: 3:
 7,1: 8ر1: 9,18: اارلقز 13,9, 18: 17,8: 18,7: 19,12: 20,18: 8

 22,19 : 23,15: 35,2 : 44,6 : 46,8 : 49,0: 58,15 : 63,14 : 65,3 : 4 ,١,105

0181| 

 ةريغم نك يل 2

 ىمرضحلا نوممم نب ىيحي 34,9: 5.

 (؟) موحرملا

 قرتلا ديزي 130,16 : 138,4, 10,

 مب ديري 52,18: 53,12, 17: 57,5,
18 

 00 للا ل ا لا ل ا
: 59,11 : 54,17 : 41,17 

66,2 

 نانس نب ديري 136,18: 01

 لالب نب نمحرلا دبع نب هثلا دبع نبا ديري 49,15: 50,1, 12: 0:

 ىمرضحلا 10419

 ىتاطلا نارمع نب ديري 0.
 نايغس ىبا نب ةيواعم نب ديري 10,6,8,10: !!,10: 3.

 قدصلا مسفقم نب ديري .١3

 ىسراقلا فسوي نب ديري 09.

 فسوي, نب ديرويبب
 ديرب نب ورمع نب فىسوب نب ديرب 142,3, 9: 144,8, 3



 ممس ## ىااي“ ماسح

:0 :69,6 :64,2 :12 

.1|004 

 ملاص نب نامشع نب ىيخاي رظنا ىيح

 ىنالوخلا ىيحي 80,7: 81,49: 82,8,
3 :93,14 15 ,85,5 

,5205 

 دعس نب ايركز رظنا ىيحي وبا

 قدصلا ىبحي وبا 0,15:

 راقولا ىيحي وبا 98,13: 2.

 ْمكا نب ىيحي 85.

 بويأ نب ىبيحتي 5.

 فالعلا بويا نب ىبيحاب 5.

 نب هثلا دبع نب ىبعي رظنا ريكب نب ىيحاد

 نب هتلا دبع نب ىيحي رظنا ةلمرح نب ىيحيإ
 هلمرح

 ةزمحل نب ىيعاي
 ناسح نب ىيحد نبا 5.

 (سابعلا وبا) ثعشالا نب نسحلا نب ىيحاد, 156,11, 5.

 فلخ نب ىبحي 26,17 :4 ,26,1 :1١1,2

 28.1, 5, 19: 30,15 : 34,10, 17: 36,18 : 41,9, 15: 45,7 : 50,10, 18: ةارثكز

 52,1 53:14: 5852 862,1, 12ر15 5: 701

 ربكي ع دتلا ثحع نك يخل 22,5: 24,2, 16: 125

67 5 66,5 :61,2 58,165 :48,3 :47,4 :45,11 : 42,17 : 40,1 : 34,3 : 33,18 

57 ,86,10 :82,6 :80,10 :11.16 ,79,7 :75,16 :72,14 :71,2 :70,18 :11 

10506711 95125 94155 :937 85015 

 ةلمرح نب هتلا دبع نب ىبيحاي 79,6: 98,9, 8.

 ىبا نب ديعس نب ملاص نب نامتع نب ىيحي
 مجرم 3,10: 28191

7 :38,14 :36,5 :30,15 :28,12" 23,6 :24,6 :12 ,22,8 : 716,18 14,17 



 تي 7 ندلا <

 ىريدهلا 7.

 زمره نب دا" 12811

 ناوره نب ىسيع نب نجسملا رظنا ناوره نبا
 ةريره وبا 2.

 ىبيسلملا ديعس نب رازه

 كلملا دبع نب ماشه 35,1: 36,5:

 ديمح نب ماشه 8.
 ىمارلا ىيحي, نب لاله 0.

 و

 (نوراه) قثاولا 127,2, 5.

 لصاو 7.

 ىدفاولا 8,18:

 ىرقملا شرو 6.
 ا يا ا و

 ريزولا وبا +.

 ةعافر نك تيك ولاا 36:6, 1218:

 نامدس نب ديلولا 13,19: 20,9: 7.

 ىوارلا بهو نبا 5,19: 15,14: 16,2: 17,9

:10 ,43,4 :42,4 :41,19 :9 ,39,3 :19 ,14 ,38,2 : 33,14 : 17 ,12 ,10 ,29,3 

.46,0 

 (ةعرز وبا) دشار نب هلا بهو 130
 ىدارطا ملاص نب هللا دمع نبي بهو 56,15, 9.

 ى

 ةرارز ىبا نب نيساب 7.
 8 ٠ لحاالا دمع ني نحساي 35,9: 46,11: 47,12: 48



1041+ 

59,10: 101,16: 17: 
105,19: 113,10, 11 

10560 

042 

826,17. 

1401 

20,11 

711,12: 72,8: 248: 120 

878,8: 81,24: 920 11 

153,6: 4 

 اقأرقر, 13, 16.

205 

500110 

177,13 : 14 

118,10, 12: 120,4: 16, 

10,15 61 

165 13315: 00 

143,12: 0 

22,160 

 60,4: 86,1, 15: 4 ه

97,15 :96,19 :93,4 

5217 :26,6 

954 80,175 75.1 

 همس »خ46 اح

 (ىرمحملا دوسالا وبا) رابجلا دبع نب رضحلا

 رذنملا نب نامعنلا

 ىطيوبلا دامح نب معن

 ىقفاغلا ديلولا نب سابع رظنا ىقنلا

 ريع وبا
 ردكنطا نب ىسيمع نب حونذ

[7 

 (ىسوم) ىداهلا

 ديشرلا نوراه

 مهاربا نح نوراه

 هيورامخ :نب نوراه

 ىشرقلا ضايع نب ملس نب نوراه
 ٌمِيِمملا نب ىيعس نب نوراه

 مادنه ىبا نب نوراه
 ىسدقطا دحاولا دمع نب ليبعامسا رظنا مشاه وبا

 ىركبلا ركب ىبا نب مشاه



|6514 

65,8, 17. 

14,18: 133. 

63,17 

 كال نال مل

14417 

711 

24,3 

834:7 847,104: 

11,12. 

43 

118,8: 121,6, 13: 122, 
1, 3: 12310 

127,12: 131,14: 139,13 
18 

1089 

 مسم 9”؛ىانا تح

 كلام نب ىسوم نبا

 نادرو نب ىسوم

 هتنا دبع نب روصنم نب ديرد ثنب ىسوم ما

 ةيريمحلا

 0 (ىمحا وبا) قفوملا

 ىبا نب نمحرلا ىيبع اضيا رظنا ؟) ةرسيم وبا

 (ةرسمم

 ا يوما يع وعلا يويببلا
 (ريخلا نب) نوميم

3 

 ةيجات ىبا نب دج رظنا ةيجان ىبا نبا

 ركب نب ةيجان

 نابيط نب حابر رظنا عفان وبا
 ديري نب عفان
 ىبلطمللا ه2 نب نجسحلا رظنا (؟) ىقبنلا

 ده نب رمع نب نمحرلا بع رظنا ساحنتلا نبا
 رازملا

 ىدنلا ويا

 رشن نبا

 ملاص نب ىلع نب دمحا رظنا ملاص نب رصن وبا

 رديك هتلا دبع نب رصن

 قوزرم نب رصن

 ناورم نب رمصن



 0 ع

 نرعم ءانيبا 15.

 دادش نب سصبعم

 ىيشرلا نوراه نب مصتعملا 117,14: 119,16: 123,18
:5 ,125,2 

 ىثاطلا (؟) ىلعم نب ىلعم 83,16: 4.

 ةريغطأ ذأ نك تا رظنا ةريغلطا ىدابا ندا

 ناسغ نب لضفملا 7.
 ىنايتغلا ةلاضف نب لضفملا 9,19: 35,8 : 37,13: 5,

27 ,5 ,54,2 : 16 

1 5 72,7 

14710 

 لتاقم نب ىلع نب هجن رظنا لتاقم نبا
 بناكلا ةراقم 97,5, 9.

 ردتقملا 8.

 مادقم 54,1: 5.

 مفي 57 8 0 11715

 (لكوتملا ني دي ) رصتنملا 8.

 (رفعج وبا) روصنملا 47,6: 51,16: 52,18: 53,

 6: 5ةقر8 : 56,4: 58,4, 9, 19: 59,14: 61,19: 63,17 : 64,3, 17: 65,4:

 نبي كلام نو د ورمع نب هثلأ ديبع نب روصنم

 ليبحارش 1111

 ردكنما نب . ىسبع رظنا ردكنمط ١ ردا

 (روصنملا نب دجم) ىدهطلا 60,8: 61,91 62,7, 1
7 :63,6 147 

 بويا (ىبا) نب ىسوم 33,9: 4.
 ىسوم نب نسح نب ىسوم 60

 حابر نب ىلع نب ىسوم 9.
 ناخحرف نب لضفلا نب ىسوم



136,13: 

190 

|١117. 

 3,4 هاع. ءعاع. 4

42,18: 2. 

 نامل

112104 

45,3: 01 0- 

155,6 : 

 ا59,15 : 160,3, 0.

15316 

!0,6, 11: ١١,3, 8: 16,1 

5: 49. 

1271418: 29,15 14 

158 

100,9, 11: 101,2, 6. 

|011٠. 

 4,19: 5ر8: 9,6: 10ةبا0,
41061 

102,3: 107,3, 0. 

|0004. 

493 

 دهب ارك د

 لاله نب نسخ

 (ركذ وبا) رامثلا ىدبمم نب ىيحي نب دج

 (رمع وبا) ىدنكلا بوفعي نب فسوي نب دج

 رك نير_ةمرخم
 ىعالكلا ةرم

 محلا نب ناوزم

 هج ند ناورم
 دعس نب سمحا رظنا ميرم ىبا نبا
0 

 قوردسم دهن رظنا قو نبا

 خللا ضقتللا اري رمح ىلا ب دوخي" حوا

0 
 ىراصنتالا دلخ# نب ةملسم

 هس

6 

 بيسلل نب ديعس رظنا بيسللا نبا
 رطم

 فرطم نب زيزعلا دبع رظنا قرطملا
 ىعازخلا هثلا دبع ني بلطملا
 عيطللا

 ليبحارش نب كاحضلا رطنا ىقفاعملا

 هللا دبع نب ةيواعم رظنا ىناوسالا ةيواعم

 ىناوسالا

 ةيواعم ىبا نب. ىيحي رظنا ةيواعم ىبا نبا
 نايفغس ىبا نب ةيواعم

 ىناوسالا هتلا دبع نب ةيواعم

 ىمرضحلا ملاص نب ةيواعم
 ىنالوخلا مرك* نب نمحرلا دبع نب ةيواعم



 د ا تدع

 ةلاخب نم وره نبادع 1

 ىعختلا ةريمع نب دج 6: :

 عيلف نب ىسبيع نب سوك 15,1.

 نب مساغلا رظنا هدوعلا دع نب مسافقلا سجخ وبا

 جبع
 رثوك نب دج 6.

 ثيللا نبيا نب سي 605: 99,17: 29

4257 :125,5 :124,6 

,147 :146,18 :143,11 
1 

 ثعشالا نب هج نب سك 410.

 (نمحلا ويا) عفات نب ورمع ني هع نب دع اراك

 ىبا نب (!) نجسحلا نب ىلع نب دجم نب دن
 (نجسحلا وبا) ديددحلا 12313: 7.

 (رهاطلا وبا) ىسودسلا .رصن نب سيك نب د 1659

 ىفقوكلا ىدنكلا قورسم نب سو 0:

 وكس م خف نا

 فاضل ىلا نب نحل

 رضخلا نب ةريغطا ىِبا نب سه 9,4: 22,4: 35,13: 9:

 47,4::40,1 14 :80,15 :18 ,79,5 77 011 611 , 5126158,1:5 

,129,10 :4 ,102,1 :95,10 :94,11 :84,14 

 ةدنسا نمبتت ه0 خم

 ىمرضحلا ىسوم ند سو 46,11: 73,16: 3.

 ىسخيرشلا .عقيموم : ني ني 185:16, 19:

 ققفاخلا نومي نق ع1

 ةيحان .ىلبا نيس 12,3: 49,

 (هتنا دبع وِنا) نامعنلا نب سك 2,

 (نوحمالا) نوراه نب سيك 21: 94,4: 7,

1 :11 

 ىدزالا ناسح نب نوراه نب دن 712: 7:

14 



 0 ل ع

 ىدارملا ةملس نب سيخ 142,1, 2.

 ناملس نب دج 51,16: 3.

 سهديبع نب سيك نب ناملس نب سب 11: 9.

 مسبلف نب ناملس نب سك 7.

 ىمشابولا نابيش ما نب ملاص نب دج 160,15, 17: 4.

 بويا نب رهاط نب دهن 7

 فج نب مغط نب هى 156,14: 158,12, 16: 159

4 :11 

 (فححيم, قد دامع :نداانعا 9.

 عيبرلا نب سابعلا نب دهن 11
 عيالوملا متلان رع نب نا 1

 قدصلا  بثلا+ىبع. نيا د 0
 مكحلا دبع نب هللا دبع نب هس 73,8 : 78,1: 127,18 : 144.

.10 ,8 ,145,9 :18 

 ىرفملا ديوي نب هلنلا دبع نب دهن 2.

 رمع نب نمحرلا ديع رظنا نجرلا ديع دك وبا
 ديعس نب هج نب

 بكاسلا نب نمحرلا دبع نبا نك 62.

 ىقدصلا ىمصلا دبع ني دج 40,14: 59,16: 6,14 :
4 :121,19 :104,3 

 دعس ني باهولا دبع ني سك 4.

 (هثلا ديبع) ةدبع نب هس 151,1,18: 152,3, 15,

 (ةعرز وبا) ىقشمدلا نامتع نب دك 3.

 ىرهيملا ةمركع نبأ دهن 5

 ىركسعلا هيقفلا ىلع نب سك 9.

 ع عنو نع ركب وبا رظنا ىنادراطا حلفا ف نا

 ديدحلا ىبا نب نسح .نب ىلع نب سيك 134,19: 140,8, 12: 141

11 

 كئافن ىي“#علقا نيا ده 8

 ىدقاولا رظنا ىدفقاولا رمع نب دج



 ل رووا

 ضان

 ىليكشلا ننجح 1886, 5

 (رهاطلا وبا) دمحا نب ده 161,7 : 621,9.

 ةمالس, ني (دج وا) دمحلا ني دخ 113,14:

 (رهاطلا وبا) ىنيدملا نامتع نب دمحا نب دك 3.

 ىعفاشلا رظنا سيردا نب دن

 مرغلا نب ليعامسا نب دوك 4.

 دج ركب وبا رظنا قريصلا ريغصلا ردد نب دج

 ردن .نه

 قيضلا» وكي, نج جنط 1

 نكت ني نب 56,1

 مامالا رقعجح نب سي 59.

 ىدايالا نامعنلا نب ثراحلا نب سوك 2

 نسح نب ىلع نب خخ رظنا ىددحلا ىبا نب سيخ
 نسحلا ني دن 9.

 ىمشاهلا نيسحلا نيا دج

 براوشلا ىِيأ نب نتسحلا نب دج 155,1: 156,6, 10: 157,

1 :15 ,10 : 

 ىلا نبا متاح وبا) ةبينق نب نيسحلا نب ده 130,11,

 (راكب

 ا ل

 ربحا نب هك 410,

 ىزيجلا ناعلش نب ةعيدر نب سه 13,5: 124,3: 149,6: ا5ار

13 

 عمر نب ضي 73,11: 19.

 نب لوك 3.

 نب دج 70,3: 145,15,

 مثيلا نىك نعش نك ن2

 نب تح 56,5::55,19, 12.

 ضراغلا صقفح ني سيعس نب سني 126,4, 7:



81,3: 

,43,5 :38,15 :31,6 :3,10 
60 :56,2 :48,17 :10 
 16: 61ر5, 10, 13, 8:

7115 

9110 

85,3 

18,7 

1101 

12140 

0917157 

 هاي |1100 سل

163,6, 

186. 

985 10110: 17778: 

171110100004 

12045 12114 1-8 

462. 

12-16 

14,17: 139,4,6: ]41 

9, 13: 147,13, 15: 148 

5121 

87 

 0 ل

 ةعيبمل نب هثلا ديع رظنا ةعيبيل ىبا

 رمع نب طول
 دالجللا قون يضاع:رلكتا# ثايلااوبا
 تيل ىنا نفود رظنا ةيناللا نما وفا

 ىنايتقلا مصاع نب ثيللا
 ندحعلا | تحل

 ش ىليل وبا

 اليل ىبا نبا

3 

 نوشجاملا نبا

 ىسسنا نب كلام

 قراقلا ثحا نب ديعس نب كلام

 ل لا تاي كلام
 نوما



4,3. 

3/7. 

320,16. 

3]. 

160 

!61,4, 8: 60. 

78,16 : 80,4, 9: 9. 

10. 

10,12, 18. 

151 

.4,10 

 81ر5, 11

111. 

|]05. 

103,6. 

100,15: 101,4: 1086, 
12: 5 

 ل ووالاس

 ىصاعلا ىبا نب سيق

 ىقيطنلا ىدارطما رضنلا نب سيق

 رضملا:نب نيف ما نبا
 ديزد ىبا نب سيف

 2ك

 ىسرحلا ىيحي نب ءايركز رظنا ىرعلا بنئاك
 ئيدينتخلالا ووفأك

 رم ص ريثك

 ىبلكلا صوركلا نب مامخ رظنا سوركلا وبا
 ةهربا نب بيرك
 (؟ مهاربا) ىزيركلا
 ىشكلا هلا دبع نب دمحا رطنا ىشكلا

 ةنانك وبا

 رمعم نب سشملوك

 رديك هلا دبع نب رصن رظنا رديك

 نوسيك نبا

 ل

 ريكب نب طيقللا

 ىمرضحلا ىسيع نب ةعيبمل 22,9 : 37,6 : 66,14:



 ا لد

 مساقلا

 مساقلا نبا 5.

 درب نب ناهلس نب شيبح نب مساقلا 35,6: 37,14: 62,16 : 69
,107 :101,4 :71,8 :12 
7 :113,3 :14 

 (دج وبا) نامعنلا دج نب زيزعلا دبع نب مساقلا 4.
 ىلع رظنا ىارجرجلا دمحا نب نع مساقلا وبا

 ىارجرجلا دمحا نب
 هتناب رهاقلا 53,3,

 لثبق نيا 10

 ةبيتق نب راكب رظنا ةبيتق نبا

 ديدق نب فلخ نب نسحلا نب ىلع رظنا ديدق نبا
 ةسيدق وبا 140,5, 7: 45.

 ىنيعرلا ةرق وبا 24,16: 77,2: :9 :١17,1

 كيرش نب ةرق 26,15 : 27,6, 8.

 ىريرغقلا 9.

 دشار نب (نحسحلا وا) نسحلا نب مسقلا 8,10:

 باجحلا نب هثنا دبع نب مسقلا 4.

 اايز نب ديعس رظنا ساطقلا نبا
 ساطقلا نبا رظنا سصوطقلا

 ناملس نب دلع رظنا ىرمغلا نبا

 ميهاربا نب بوقعي رظنا ةرصوق
 سسيسف 0.

 ىشبح نب سيق 7
 ىقفاغلا ةلمخ نب سيف 24,13 : 35,9 : 47,12: 48,

86 12-0917577 

8 :116,19 :9 



 27-00 اهم 0

8 

 رمغلا نب مهاربا رظنا رمغلا نبا

 ىمرضحلا ناهلس نب ثوغ 24,7: 34,10 (9) : 37

 40,15: 41,2: 47,11, !4: 48,10: 50,13, اق: ةارار 3, 8, 12, 18 نبا

 62,7, 11, 14: 104,18. د

 ىقراقلا ديعس نب ديعس نب
 ىسوغنلا ةعيبدر نب ناينف
 تارقلا نبا

 ىدارطا صراف 8.

 ,.(©).جرق 2

 ةلمرح نب حرف 4.

 د نب ةلاضف 0.

 لضفملا نب ةلاضف 47,13: 3.

 يسيرا ١ ند لضقلا 1 0
 متاغ نب لضفلا 100,11: 0 3 ٍ

 ناورم نب لضفلا 123,8: 145,19: 5. 2
 0 4 قورمسم ني .لضملا 2,46 ْ

 (ىرمقلا نبا) ىميصرلا ناميلس نبب ميلف 79424620202000 0
 نامدلس .نب ميلف رظنا ىرمقلا نب ميلف تر
 تا

 00 ال با

 مكاحلا دبع رظنا ديعس نب مكاحلا دبع متفلا وبا



 21خ10111111 111111

1210100071 

 ابيت ا

|] 

]]27 

3212 410 1 

7,85: !]48. 

221111 

423-448 

97,12, 4. 

34,10 

77,1: 106,14: 131,8, 19. 

52,1 

27/1: 

0 

0819 

46,4 

 ا 116.

104,10, 15: ١13:18: ]4[ 
14 

107,9: 1116 : 

123 

1191 

9810 

13116 : 

- 

 عيبرلا نب ورمع

 راومسس نب ورمع

 صاعلا نب 20

 ىسرافلا ديري نب ورمع

 ىسرافلا ديزي نب ورمع نب فسوي نب ورمع

 صورمع نب حج نب ىبحي رظنا سصورمع نبا

 ىرمعلا نمحرلا دبع رظنا ىرمعلا

 بعصم نب ةزينع

 ناملس نب (؟ثوغ) فوع

 ديزي نب كلملا دبع رظنا نوع وبا

 نوع ىبا نبا

 ىدزالا هللا ديبع نب ضايع

 ىفدصلا ىيحي نب نها نب ىسيع

 ىنارصخلا ناوغص ند ىسيع

 ءاطع ىبا ند ىسيع



 ةعوزرليك 5

 ديدق نب

 نيسح نب نسح نب هللا دمع نب سك نب ىلع 52,12, 6

 ىدبعلا دادش نب سبعم نيب ىلع 108,10: 18,1:

 (نسحلا وبا) نومح نبه نب نامفتتلا نب ىلع 161,15: 1
 هيلع نبا 8.

 ىبيجتلا دعس رامع 4,9.

 مون نب رامع

 رمع 9.

 (ىوارلا) رمع

 نسحلا نب رمع 160,12, 6.

 باطخلا نب رمع 3,11: 4,9: 5,175 6,1, 6,
7 145 :7,3 :19 

928 

 ةبقع نب سيعس نب ارمع 7.

 ىرهزلا هثلا سبع نب رمع 2410.

 4 زيدزعلا دبع نب رمع 28,9: 29,2, 4, 10,14, 185

,12 :33,4 :31,2 :30,11 

.15 :15 ,34,4 :18 

 ناورم نب رمع 3.

 ىنيسحلا نجرلا بع نب نارمع 23,3: 26,8, 0

 اهلاوي واو خ هع
 ورمع نبا 3.

 ورمع مآ 8.

 ىليالا رمع نب ليعامسا نب ورمع

 ىابسلا نب رحب نب ورمع
 ىابسلا ثراحلا نب ورمع 50,3, 5.

 ةيفقلا ثراحلا نب ورمع 40,5.

 (دوعسم وبا) ىمغألا صفح نب (رمع وأ) ورمع 83,16: 94,12: 14
1176 



 5 ليان

 ةماليس نب دج سجنا نبا ىلع 161127 150,13 (9).

 ناملس خرقا نجا ند ىلع 171 ::41,16 :

 ىسبا نب سيق نب نامشع نب ثراحلا نب ىلع
 ىمهسلا صاعلا دنا نا

 اعدرالا نددف ني افلح ني نشا نم عا 5:15, 187 16.,7,10 :

 كاس جل طالما سل 00 عل ع | سا 1 |( ور |( اللا 0

 10: 193, 5, 15: 21,17: 22,185: 23,6 :؛ 25,115 26ر5, 12: 278 : 28,7, 55

 29,2, 16 : 30, 10, 15 : 31,6 : 33,13 : 34,8 ؛ 35:4 : 36,11 :-37:11: 1

15 ,47,9 :19 ,3 ,45 :12 ,43,3 : 42,4 : 18 ,10 ,41,7 : 40,9 :11 :,39,2 :18 

 48,2, 15, 19: 50,2, 16: 5ار,5ة, 15: 52,8, 14: 53,3, 15: 54,1, 19 8

 59,6, 13: 60,15: 61,1, 5-:: 62,8, 17 : 63,4: 64,1: 66,4, 75 67,2: 69ر5

764 75155 :14-18 ,7435 0315 117-,7214 :19 159 +2015 152 

 50 25ر15 1719 29105 795: 15: 811: 2411:2261

16 ,9 ,98,2 :12 ,97,4 :96,15 :95,12 :18 ,9 ,93,4 :92,4 :10 ,88,4 :19 

1094 :17 ,10 ,107,4 :106,10 :16 ,102,6 :19 ,9 ,101,6 + 16 ,13 ,100,6 

 15: :١10,4 !١ل1,9: 112,16: 113,3, 6: ا!ا14,41, 8, 16: !!5ر1, 11,18: 116,

 3 11 117,12: 119,8 هاما 19 رمز 350125915 25 1116-16

 19١ 127 17+ رمهزلفا١ 12919111305, 15 1324-16 + 135,12: 134:13 :

 1825 61146, 2: كلور 152197:709 (1440,4,-11 : 14115 142,5, 11+ 145

9: 45,103: 

 حاير نب ىلع

 ىييياقلا ؟(ناملس .نك ىلع

 ككلاظألا لوف ن1

 نيصدملا ويلا ؟قيف_قند قع 445
 ةرمغملا نب نجرلا دبع نب. ىلع 67,10: 94,12:

 ىورجلا زيزعلا دبع نب ىلع 130,17: 137,1: 138,1,
1 

 قامتع نب (9) نع" 10277

 هن وبا) دلاخ نب ورمع نب 12719715: 22,18 40,15 59

 3 + 015 00,55 16٠

 10د 7044755 001

:9 ,122,1 



3 0 

 59,13: 62,2, 8: 71,9: 72,11 17 74بقب 14: 77,5: 78,10, 19: 82,6: 84

7411 

 5ق,8, 3.

45,19. 

123,14: 134,19: 2. 

164,17: 6,1 

47,8: 1 

67,9 

00 

 4,18: 6,49 : 7رتقز 01
.68 :18 ,15 

 4با15, 18: 6,18: 8.

1012 

161,16: 162,12,18: 162. 

65. 

|1614 

 الار4, ١

37,2, 7. 

10 

80,16 : 91,14: 93,10 : 94 
6, 13: 

12108 

1249 

 ا. ,١56,11 :155,17

64,8: 165,16. 

1 :102,16 :98,2 :18 ,98,4 :87,19 :117 

 بيسللا نب هثلا ديبع

 ىقيتعلا

 علاص نب نامثع نب ىيحي رظنا نامشع نبا

 دلخ# نب ةملسم ىلوم نامثشع وبا

 داج نب مجهاربا نب دجا رظنا داه نب نامشع وبا
 ةريغملا نب ةزمح نب ديعس نب نانثع
 عاامص نب نامشع

 نافع نب نامشع

 ساعلا ىبا نب سيق نب نامشثع

 (5) يرع

 رازن هقلاب زيزعلا
 ورمع نب هام

 راغيد نه ءاطع

 ناوزغ نب فاطع

 ريفغع نب ديعس نب هتلا ديبع رظنا ريفع نبا
 ةيعجشالا ةريقع

 ىنيهجلا رماع نب ةبقع

 (بجر وبا) مصاع نب ءالعلا

 ةثالع وبا

 (نسحلا ودأ) ضالدغبلا قاحتتا نب ىجأ نب نع

 (مساقلا وبا رهاطلا) ىارحر+لا دىها نب ىلع



00 

26,4. 

500 

30,8. 

1410 

2012 

41,1 

8,9: 10,9: 5 

46,5 : 47,2, 6, 14 : 48,5, 

101110 

24-1855261 

1] 

8,4 : 43,8 : 44,10, 11: 50, 

185: 

2 

810237 275000 

 8ا,5: 51,5

011 :17 ,29,4 :12,4 
.18 ,15 

 017 ا

|0824 17: 115: ] 4 

52167 5111 4135-0 

15006 

 دع عنهن ات

 ةثريوحلا ىبا نب كلما دبع
 ةعافر نب كلما دبع

 0 لا
 زيزعلا دبع نب كلللا دبع
 (رهاطلا وبا) جرعالا ىراصنالا يه ندب كلملا دبع

 ىييضنلا تاو نك كلل لس

 رهكب نب هثلأ دبع نب ىيحد نب كلما دبع

 (نوع وبا) هحدري نب كلملا دبع

 ةيواعم نب نجرلا دبع نب دحاولا دبع

 ىبيحج نب هج نب دحاولا دبع
 دحاولا لامع طوح رظنا نىبكتي نيد دحااولا لامع

 يحل ني

 (ديعس وا) دعس نب باهولا دبع

 رمع نب زيرزعلا دبع نب ىسوم نب باهولا دبع

 فوع نب نجرلا دبع نب
 ةدبع نب هي رظنا ةدمع نبدأ

 ةدبع نب دج رظنا هتنا ديبع وبا

 (ىوارلا) هثنا ديبع

 رقعج ىبا نب هللا ديبع

 ىرسلا نب هثلا ديبع
 ىدعسلا ريقع نب دىيعس 5 ند هللا ديبع

10-1 191 15105 145 :1312 

20,16 + 34,8: 326,55 936:19 381511417107194: 4:843,12-: 5,4 

 , 5,19ةاراقز :١9: 47,3, 16: 48,19: 50,2, 16 ؟ 58,16 :57,9 :53,4 :٠:14

 ّْ اس ا ا

 كك رشا فذ < ةضئههطمل وضع د ب



3 0-7 

1,8911321 

47 :14,19 ,10 ,5 

 95ب1, 15: 147,10,
 رازملا دييعس نب هك نبا رمع نب نجرلا دمع 3,3: 27,3: 465,14: 17

 (ىماكتلا نبا) 014

 مرهق نب ورمع نب نجرلا دبع 0
 ىريبقلا مدحج نب ةبقع نب نجرلا دبع !!,!1: 0

 يدح نب ةيواعم نب نجرلا سبع 21,10, 2.

 قاحا نب نجرلا دبع رظنا رمعم نب نجرلا دبع
 رمعم نب ده نب

 ىورضلا ةرسمم .ىما نم نرلا سبعا ]287-841 )9 نا
,46 

 سنحتي نب نجرلا دمع 89.
 ليعامسا ني دجا نب مالسلا دبع

 هثلا دمع ند مالسلا سبع

 نب ةزج نب دمصلا دبع 52,153:

 ىراصنالا ىيبعس ند دمصلا يبيع 90,10:

 نامعنلا نب دك نب ويزعلا دمبد 8.

 . ناورم ند زيزعلا دبع 12,13, 26+ 19,3, 1

:9 ,18,6 :10 ,14,1 
,21 :9 ,20,2 :17 ,19,6 

:225 1255 ,4 

 (ىرطملا) ىرطم نب زدزعلا دبع 79,14: 80,1, 1:

 كوسم ىبا ند زيزعلا دمع 5,1: 9,5: 19,16 28,9:

17 ,49,6 : 37,18 : 35,3 
252 

 ىنغلا ىبع 1318

06,1 

 درع

 َكَمَع

 ىسيطارقلا ميركلا لمع 9.

 دمع

 دنع

 دايز

100 

70,83, 16: 71,2, 8, 10. 



262510 

11 

3915: 57,2: 6,9, 16,8: 

201 

164,6: 2 

.5 : 40,6 

 !ا15,12: 138,اذ: 139,3.
1|042 

|1615. 

202 

126,13: 153,6, 10. 

13,7. 17 : 15,8. 

017 

|0117 

1716 

 ا

81,4, 4 

45,6, 16: 46,3, 7 

24,25 9. 

15 

20117 

55077512 

54:195701135 21,19 

101,4: 105,19: 15: 

!13,3: 8. 

78,8: 89,1,8, 12,14: 0 

 م ل

 ىرفملا ديزي نب هلا دبع

 ىيحي نب هلا دبع

 (ىناشيجلا وا) ”لئينانشبحلا دئيعس نب ىلعالا دبف
 ةرحش نب رابجلا دبع وبا

 (يناغلا

 نب هثلا دبع نب نجرلا دبع رظنا محلا دبع نبا
 مكحلا دبع

 ىدملا مالس نب دجا نب محلا دبع

 وبا) ىقراغقلا ديعس نب ديعس

 محلا دي نب هتلا هبع نب مكحلا دبع
 ديمحلا ديع وبا

 هبر دبع نبا

 ةديبز ىلوم نجرلا ديع

 ىرهوجلا رمعم نب دج نب قاحتا نب نورلا دبع

 ربكالا ةريجح نب

 ةيهاتع نب ناسح نب نجلا

 لامع

 525ظ5

 باطخلا ىبا نب نجهرلا دبع
 لمع

 لمع

 لمع

 عفار“" نب نجلا
 ىسرحلا دايز نب نجلا

 ىناشيمجلا ماس ىبا نب ملاس نب نجرلا دبع

 صالغقم نب ديعس ند نجرلا ديع

 معسلا نب:نجرلا دبع
 عسيلا نب ةرسم نب هثلا دبع نب نجرلا دبع

 لالك دبع نب

 ىرمعلا هتلا دبع نب نجرلا دبع
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 ظ
 ظ
ُ 

 ىو آملا

 تح اةاهياو اك

11101001101 

 00 ف 217

1101 

 يبدح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هثلا دبع 55,12, 17: 58,17:

 رغصالا ةريعحح> نب نمحرلا دبع نب هتلا دمع 10,1: 13,7 : 26,18: أ:

 قالذحا 26,0.

 ىورجلا زيزعلا دبع نب هتلا دبع
 اوره نب كلطا سمع نب ةنلا + نيدع 20,2 222,15: 23,3, 8 15

12 :24,717,119 

.5 ,88,2 :26,3 

.826,3 

.11116 

 باطخلا نب رمع نب هلا دمع

 -رمسلا نم رهاطلا 0 ورمع ند هلأ دمع

 صاعلا نب ورمع نب كدا نع! )07, 11: 22

 لدلع

 ةعببمل نم هللا دمع 3,10: 4,18 : 6,4: 7,8, 13و

 17: 8,19: 10,10: 11,17: 13,10: 14,14, 18: 15,3: !6رق, 18: [|7,3, 5,18
17 1 01 1 : 12,17 ,29:4-:9 ,22,5 :20,1 

 39,ن: 40,1, 16, 12: 42,17 : 43,16: 47,5: 54,16 58,35 59,105 60,125

71,15: 104,19: 106,1, 4 

 ىبيجتلا فيس ند كلام نب هلا سبع 7.
 كلطا دمع ني هلا دبع رظنا ناورم رد هلا سيع

 ٠ ام . ىنابتقلا صابع نب شايع نب هنا

 ناورم نب

 دوعسم نم هللا ضيع 4

 ىودعلا بيسلملا نب هثنلا سبع 33,1: 33,2: 12:

 ىبيصخلا بيصخلا نب ىّك نب هللا دبع 160,17: 3

 ةريغملا نب هتنا سبع 4
 ةرسمم ىبا نب (؟ نمحرلا دبع) هتلا دبع 3,
 نامعنلا نب هللا دبع وبا 5.

 نسال تب اش 6
 ىشرقلا مسم نب بهو نب هتنا دبع 91,12: 95,13: 98,6, 11,

 ع ل لا

 ىناعنمصلا رماذح نب ديزد نب ككنأ ىنبع 33,3, 110



 بها م5

 نسحلا نب ىيحي رظنا ثعشالا نب سابعلا وبا
 كنعشالا نم

 بلطملا دبع ني سايعلا 59.

 سايعلا نب ني نب سابعلا

 ىقفاغلا ديلولا نب سابع 0.

 رظنا ثعشالا نب نسحلا نب ىيحتد سابعلا وبا

 ثعشالا نب نسحلا نب ىيحتد

 ةرارز ىبا نب دحالا دبع 1

 رمح نب ةبوث رظنا هثلا دبع وبا
 نياثحلا ةهذدا "قمع ودا 19

 محلا دبع نب هثلا دبع رظنا محلا هلا دبع نبا

 (ىيحي وبا) مركم نب دج نب جهاربا نب هثلا دبع 152,15: 3.

 ربز نب دمحا نب هللا دبع 0/,153: 134,6, 8: 156

70-1582 

 بيعش ند دمحلا ند هللا دبع 158,6: 159,8, 11: 2,

60 

 ىدعسلا .ىبحي نب ديمحلا ند/ هلأ دمع 9.

 نمحرلا دبع نب ةريتق نب ةيرحب نب هتلا دبع

 مدح ند ةيواعم نب نيكل

 : راكب نب هللا دبع !!,16:

 نمحرلا دبع ند هللا دمع رظنا ميدح نب هللا دبع

 مدح نب ةيواعم نب

 ةعرز ىبا نب ني نجسحلا هتنا دبع وبا

 ةعرز ىبا نب دهم نب نجسحلا رظنا
 ىبيصخلا نب هلا دبع وبا 3.

 حرس ىبا نب دعس نب هتنا دبع 4.
 رهاط نب هثلا دبع 108,14: 109,1, 17: !!1.

6.1118 2 

15 115115 

 محلا دبع نب هللا دبع 109,17 : !10,5: : ١١112



 + وعمىلو -

 ىرهزلا ةرمض وبا 111,19: ,١12,1 8. تل

 ةبقع نب مضمض 5. ش

 ُّط

 قاط 9.

 ىسيقلا رهاط 94,6:

 (نسحلا وبا) هتلا نيد زازعال رهاطلا 163,14, 17: 8,

 رهاط نب هللا دبع رظنا رهاط نبا

 سس : مرسلا نب ورمع نب دجا رظنا رهاطلا وبا

 رمحن نب دج نب دم : نامشع نب دجا نب
 يراسعالا ىراصنالا دج ني كلما دبع رهاطلا ودا 2.

 ىئارجربلا دجلا نب ىلع رظنا نارطلا
 ناغط نب دجا رظنا ناغط نبا

 ةحاط 5.

4 

 ىدارملا ديعس نب سياع 10,7, 12: 11,4, 8: 4
.230,17 

 ىنالوخلا بحر نب حزار نب مصاع 39: 34,7: 61,17:66,131 2
3 0 104,16 :78,4 

007 

 (ثيللا وبا) ىنالوخلا ءالعلا نب مصاع 15,7:

 (نادعم وبا) ىبصحعيلا ةرم نب رماع 58,12: 5.

 نجنموملا :ما ةشّتاع 115,16: 116,10 : 4

 * نجت ند دانغ

 سصابع ندا

 ماوغلا نب دجا رظنا ماوعلا نب دها ىمابع وبا



23,18: 5. 

5710 

494 

11411 

000 

35,190 

0 

40,10: 

2320115. 

2617 

464: 49:17:09: 14, 87 

50,3: 53,6 : 885, 8. 

445. 

2] 5 

1| 1. 

 ا | 6,5.

51 

4,8 

8,6: 41,17 : 4. 

 سم ا

 نب هثلا دبع نب نجرلا دبع ثنب ليبحرش ما

 ىدارملا“ كيرتش وبا

 2 بيعش نب دجا نب هتلا دبع رظنا بيعش نبا

 بابوش نبا
 ىبا نب نسحلا نب دجم رظنا تراوشلا ىبا نبا

 نابيش ما نب ملاص نب ده رظنا نابيش ما نبا

 م

 (5) ملاص وبا
 تيللا فك علاص وبا

 ىمشاهلا ىلع نب علاص

 (ةلاود وبا) ىمرضحلا ةنابا نب حابصلا
 ىهربالا رضنلا نب نجرلا ديع نب حابصلا
 ميبص نبأ

 ىحعيبصلا
 ىرافغلا ثراحلا نب تلص

0 

 ىقفاعملا ليبحرش نب كاحضلا

 مامض



 دس وميوس #س

 15,6 : 22,8: 24,1: 35ر٠: 325,12: 38,14: 39,7, 15: 43:-48,2: 7

 51,7: 54,19: 6ار1, 13: 62,17: 65,18: 74,7: 75رق, 15: 77,15: ”ةهرثخلب

 18: 82,5: 86,3: 93,9: :١01,4 107,14: 113,3: ا|5ر,اق (ةماساز : !!8,13:

 120,12 : 124,17: 133,12: 134,13: 143,6 (ةماسا).

 مداخلا جلس 145,2, 0.

 ىبيجحتلا رشع نب مجلس 5,1: 7,9: 82.

 رصن ىبأ نب مجلس 2.

 درب نب ناملس 102,3: .5 ,١13,13

 بيبز ىبا نب نميلس نب راكب نب ناميلس
 قابلا 55,9

 ركب نب ناملس 2.

 (عيبرلا وبا) نيدشر ىخا نب ناميلس
 داق عوف ناماس 9.

 ىناسيكخلا كيعش' نك ناكلس

 كللطا تسع ند ناهلس 28:15, 7

 ىبيجعتلا ريزو نب ىيحي نب ناملس 7.
 ىنتاوسالا ةيليم نف ليس 14819

 ةداوؤس ند لفتت [5

 لع قد ليبس 6:

 ةديسلا 7.

2 

ُُ 

 (قسيودا خب, دج) .ىعفاشلا 77,15: 78,27 115107

:12710 :116,1 

101 

 ركاش ما 7.

 بيبش وبا 6.

 :بممس

 ىدارطلا ةرحتش



80,10 

8217 

108 

106,8, 11: 107,1, 11: 
1211 

43,2 

0 

167 

15,14: 16,13: 18. 

100,17: 101,45: 102,3, 
18: 1318. 

44,1 

36,10, 12. 

131,14, 17: 132,1, 4, 1 
16, 19. 

142 

5,111 74/6 , 79,1, 3 

5217 

8,15: 37,13: 79,16: 2 
695,14: |! 149,10, 

17,2: 95,13. - 

14,2, 19: 5,3. 

11114 

88,11. 

 ا 119.

66,7. 

91,5, 18+ 

12,2: 4,9. 

 5و: 7,7,1 8با: ا4ب18:

 ا م

 ةقارس
 0 نبل
 ىشحرسلا ىسوم كيب دا ظنا“ ى شلل رشعلا

 ميوس نبا

 محلا نب ىرسلا

 مهاربا نب دعس

 محلا دبع نب دعس

 (4ديعس نب دج) ديعس

 بويا ىبا نب ديعس

 ان

 مهجلا نب ديعس
 قدصلا ةعيبر نب ديعس

 (ساطقلا نبا) دايز نب ديعس

 ةريج> نب نجرلا دبع نب بكاسلا نب ديعس
 (ملاص وبا) ىرفاغلا نهرلا دبع نب ديعس

 يسللا نب قيلحلا ند ايعس

 ميرم ىبا نب ديعس

 مشاه نب ديعس

 قيال ٌميهلا نب ديعس

 ىدزالا ديرإب نب ديعس

 ةرارز ىبا نب نايفس
 ىشرفقلا نكسلا ىبا نب نكسلا

 يقل كسلا ا ها نهج يشل



22,19. 

121,4, 8. 

787,17: 80,4, 12, 151 8 

14: 136,17: 7 

138,8, 10: )139,3,6 9(. 

165,13: 2. 

120 

28,9. 

 ا1,17: 12,13: 14,9 -6ةر4

85,1: 1:17: 

14 :50,19 : 62,2 3. 

7,16: 15,6: 49,17: 65,* << 
19: 5. 

18,18: 35,14: 6,10: 
572 

 ب جلا + دك

 دج : ةرارز ىبا نب دحالا دبع رظنا ةعرز وبا
 شار نب هتنا بهو : ىقشمدلا نامتع نب

 ةعرز ىبا نب هد نب نجسحلا رظنا ةعرز ىبا نبا
 مرحف نب ةيواعم نب ةعرز

 (ىيحي وبا) دعس نب ءايركز

 ىسرحلا ىيعتي نب ءايركز

 ىنابلؤلا نبا

 جرغلا نب حور رظنا عابنولا وبا
 (ىاردالا دجا نيب نجسحلا) روبنز وبا

 ةرج ىبا نب دايز

 نامدس نب ثوغ نب سنوي نب داابز

 ديز ىبا نب ديز

 ديكديز وبا

 ص

 ويسعل حف قباس

 لان

 اليف نو نحل لف اريل

 ىناشيجلا ماس وبا

 ناليع نب ماس

 (ماشه نب) بتكاسلا

 تئاه ع اس

 را
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 (رقعج ند دجم) كنان ىضارلا 156775 157,16 : 5.

152. 

12111. 

|0659. 

59,1: 1. 

 ثا رطل عير 22 اال

.9 :41,2 

 كاكا

249 

103,1: 4 

035. 

820,17 

12919. 

1 
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 اابل1: 18,13, 19,

 :ط ىلع نب عفار وبا
 (عفان وبا) ىدزالك نابيط نب حابر

 (؟4) ىعلبرلا

 نيدشر ىحخا نب ناملس رظنا عيبرلا وبا

 د
 ىمرضحلا كروغ؛ نيخبا خرب ةعيبر

 ىمرضحلا ديلولا نب ةعيبر

 مصاع نب ءالعلا رظنا ىنالوخلا بجي وبا
 زيزعلا دبع نب دج نب دمحا رظنا قارقرلا وبا

 امر ا را تناودر
 (4) صورلا وبا
 (يبهدلا ودا) ىدنكلا ةباود نب حاير

 ىراعلا نايرلا نبا

 ربز نب دمحا نب هثنا دبع رظنا ربز نبا
 ةديبز
 ريجزلا
 رمجرتلا نبا
 صاج نيلايسيمللا رزاا ةاياؤبا



 وابوه

 ةعيبر (ىبا) نب فلخ 3,44: 4,17: 5,61 841
 9,19: 10,4: اارل6: 13,10: 18,8: ا9,ع: 20,1, 6, 8: 21,8, 19: 22,185

23,15: 24,6 35,9: 44,7: 46,9: 49,9: 50,14: 52,1: 58,5: 62,1 614: 7 

65,3: 105,1: 3. 

 صان نب بيصخلا ل

 مداق ند تلح 0

 ماشه نب ديج رظنا ةفيلخ وبا
 نولوط نب دمحا نب هيوراخ 4.

 دلاخ نب ورمع نب ىلع رظنا ةمثيخ وبا
 زمخ نب ديعس نب ريش 4.

 ميعن نب ريش 7,11: 41,13: 47,1: 7
01 

 ٠ ساحتلا دووا> 78,16: 5.

 دامح ند دوود> 3.

 ةبيط ىبا نب دوو»

 ىبلهملا متاح نب ديوب نب ةووأذ 7112: 27

 محلا نب دمحا رظنا ةناجد وبا

 نب ديعس نب مهاربا نب نمحرلا دبع محد
 نوميم 101. ١

 ىدنكلا ةباود نب حاير رظنا مبهدلا وبا اد
 داود ئبا نبا 123,19: 145151 -

10612 0 

 رافتلا ىيحكي نب دج رظنا ركذ وبا
 ىميجالا مهاربا نب نونلا وذ 4.

 ىمرضحلا ةنابا ني مابصلا رظنا ةلاود وبا



 دارا تح

 هدد نييفأ اهردا., نقاشا 111

 ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح 3.

 ةفقينح وبا 60,9, 13: 93,33: 3:

 : 42,15! : ١28,6 :١10,13

1499 
 ةعاضق نب فاحلا نب ملسا نب ةكتوح 81,6,11: 82,10, 13: 84,

2100010 

 ىلهابلا ليبيس نب ةرثوح 45,2, 5, 8.
 ىبحي نب دحاولا دبع طوح 137,18: 139,7,9: 5.

 ىودعلا داعم حت ىوع "نم وحلت 8118: 8827 8

 ةوبح 252ظ 11

 مرش نب ةويح 4,8: 5,10: 13,6: 19.

 دلاخ وبا 3.

 دبج نبي ساخا 6.

 ىمرضحلا ندحعالا نب نابح نب دلاخ

 ةعيبر نب دلاخ

 عيسضتسعلا نانس نييدجلاخ م5

 مالسلا سبع ني سلخ 9.

 عيجصن نب دصلاخ 78,17: 79,16: 80,9:

 ىنالوخلا ليذهلا ىبا نب ديري نب سلاخ 5.

 ةلعو نب رفعي نب دلاخ 9.

 ىعازخلا 0.

 (ةبابس ندسحلا ىخا وبا) ملاص نب جرزخلا 56,13, 16, 9
 ىنيعرلا ديزي نب مهاربا رظنا ةمرخ وبا

 ش تثدحلملا مانمشخ +2.

 بيصخلا نب دج نب هتلا دبع رظنا بيصخلا ندا

 ىبيمصحخلا



 ظ

 ظ

34,2, 

5,1: )55,5(. 

661 

320 

28,2: 129,6: 131,4: 
132,17: 133,19: 

162,19: 3. 

158,7, 12: 159,1 05 1 

18: 160,1, 7, 9. 

11058 

52 

156,13, 17: 157,2, 1 

1445 

5 :(5,14) 

2 52,175 

 نسال

6218. 

26,1: 6. 

110 

534 

136,18: 138,1, 

114,4, 7 

 ىقامنالا ىنالوخلا نويح نب دجا نب نجسحلا

 ناوره وم ”ىوبببصح ني نجحسحلا

 دعس ند كلام نب نجسحلا وبا

 ىملطملا ه2 نب نجسحلا

 (هثلا ىبع وبا) ةعرز ىبا نب هك نب نيسحلا
 رظنا ديدحلا ىبا نب ىلع نب ده نيسمحلا وبا

 ديدحلا ىبا نب ىلع نب دجم

 2 نوزاه“ م نيك -خوبأب نجسملا
 ند ىسيع نب :نيسالا#رظفا ةمرازرح موب نوجا

 ناوره

 طوق انج يرالاطملا
 ىئضايالا ناطحلا وبا

 ميكح وبا
 داه نب ميهاربا نب دجا رظنا داهم نبا

 (ءاجر وبا) روسملا نب داج

 سايا نب رمع نب نودج
 نيسحلا ىبا نب سابعلا نب نسحلا نب ةزج

 (ىلعيب ونا)

 دايز نب ةزج

 ةرببغملا نب ةزج
 (ةفيلخ وبا) ماشه ند دبيج
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 دادحلا نب ركب وبدا رظنا دادحلا نبا

 اعل نب ىلع نينو وطنإ ديرما با نبا
 ديزي نب هللا دبع رظنا ىناعنصلا رماذح نبا

 فسوي, ند رحلا

 ىرخخ ند. قزرحخ 7

 ةلمرح 17,9:

 نارمع ند ةلمرح 230,10.

 ىبيحعايإ نب ةلمرح
 ىمرحلا كلما جبع رظنا ىمرحلا

 ١ ماسح 2.

 ' (فيرشلا) ناسحلا 5.

 بلاغ نب ناسح

 :درج نب نجرلا دبع ني دجا رظنا نسمحلا وبا

 دلاخ نب ورمع : نيحشر نب جاجتحلا

 كندااىلع نب دج رظنا ريغصلا نسحلا ىبا نبا

 بيعش ند نجسملا
 ند دجلا نب ىلع رظنا قاحما نب نسحلا وبا

 ىقاحسا

 نابوث ند نسحلا 80 3

 نيم هيعمل 0116م
 مداخلا د.ايدسحلا ا

 ناميلس ند نيسسحلا 4
 هنا ند» زازعال رهاطلا رظنا رهاطلا نسمحلا وبا

 نب هج نب ىقاحسما نب نجرلا دبع نب نسحلا

 ىرهوجلا رمعم 158,19: 159,1, 1

 ىقاحسا نِد دج



 م ظقل مدح

 زيزعلا دبع نب ىلع رظنا ىورجلا
 ىدعحجلا 9.

 روصنلملا رظنا رفعج وبا

 ليبحرش نب ةعيبر نب ا رفعج 13,7: 24, 3, 7
 ىمشاييلا دحااولا دبع ند رفعج 14719.

 قوكلا نوراه نب رفعج 5.

 هي وراها نب سيح م

0 

 ةبيتق نب نسحلا نب دج رظنا ماح وبا
 تثراح 7
 ثراحلا 8.

 دعس نب ثيللا رظنا ثراحلا وبا :

 نجكسم ند ثراحلا 87,3: 70,3, 9: 726,9 126, '
.141,9 :136,4,7,13 7 

 ديري نب ثراحلا 6,4: 7,14, 9,1:
.4 ,106,1 :29,11 

 هثلا رماب مكاحلا 163, 1, 5, 13,

 ىسمبح ىيبا نبا

 بيميبح ىبا نب ديزي رظنا بيبح ىبا نبا
 اكحلا 7.

 نب جاحصحلا 2

 ىريمحلا ناملس نب جاجحلا 7,16:

 ىناعنصلا دادش نب جاجحلا 5,10

 نذوملا نوكنم نب جاجتحلا 6:
 فسويد نب اجلا 4.

 نجرلا دبع نب هللا دبع رظنا ةربجتح نما

 (نسحلا وبا) نيدشر



320,8. 

30,17. 

.]| 

 اعمل

102,8, 

5050 

29,13: 36,14, 17: 418 
1479 

66, 

97,19: 98,1, 3. 

371 

14 

1|056 

0012 

 م 8

 ركب" نبا نينو شافلا لقيا ىركتلا

 هللا دبع نب ىبحتي رظنا ريكب ندا

 نجرلا دبع نب هثلا دبع نب ديزي رظنا لالب نبا

 ىيحي نب فسوي رظنا ىطيوبلا

 ىبيعتلا نبا

 قاردك نها
 ديلت نب ديعس رظنا ديلت نبا

 (سوركلا وبا) ىبلكلا سوركلا نب مامخ

 (هتلا دبع وبا , نجح“ وبا) ىمرضحلا رمخ نب ةبوت



18 46: 

23, 

 مارس ا

210 

11 

210: 7 

23006. 

811 

78,5 

779 

112 

|0112 

10 

 ا48ب5ب 7, 9,
]| 

8,15: 0. 

14 

3 

 نوراه نب هه رظنا نحمالا
 ةيهاتع نب ناسح ثنب ةنيما
 ةيما نيا ند دجا رظنا ةيما نما دا

 مراد نب نسنا
 معنا لدي
 (4) فنالا

 ىبا نب سوا نب ةيطع نب هثلا بع نب سوا

 ةيطع نب سنوي

 ديعس نب نوراه رظنا ىليالا

 ليبكتوش, ني بويا
 بويا ىبا نب مهاربا رظنا بويا ىبا نبا

 ةمركع نب رحتب

 ىرشخلا وبا

 ردب نب اذه ركب وبا رظنا ردت با
 درب نب ناملس نب دجا رظنا ةارب وبا
 رمع نب نجرلا دبع رظنا رازملا
 ىبالودلا رشي وبا

 كراستلا "قيال

 قدرك علا

 رضم نب ركب

 ؛نِم ناركب



97,5, 4. 

53,16, 18. 

315. 

4,6 

2,0. 

25,8 

27 

|0715 

117,7, 15: 3. 

147,13: 148,5, 9, 

98,12 

66,1 

39,7, 16. 

26,7 

67,11: 

|1021. 

 ا2,15: 22,19: 9,

.19 ,135,4 :129,4 

.5 ,154,14 

40,7: 99,6, 18. 

60 

|0190. 

: 80,9 : 79,6 :73,85 : 40,8 

 كرفان

11119: ١12,3, 9,18. 

84,9. 

 ىنالوخلا سيردا

 ىهيحي نب سيردا
 نامعفلا ني رهزا

 رعسلا ىبيا ند ةماسا

 ديز نب ةماسا
 نب هللا ديبع ندب دجا ركب ودا رظنا قاحسا نيا

 احا بردا وج

 ىفوخلا قاحسا وبا

 مخ نب مهاردا نب قاحسا
 مارجلا 5 مهاربا نم  قاحتا

 ديشرلا نب قاحسا وبا
 متاسلا نب مجهاربا نب قاحسا

 ىشرفقلا نب مهاربا نب قاحسشا
 بالجلا بوقعي وبا جهاربا نب قاحسا
 تارغلا نب قاحما

 منع ند دج نب ىقاحسا

 ريخ نب دهاجم# نب ذاعم نب قاما
 ديشرلا نوراه نب قاحبا وبا
 ريقع نب ديعس نب دسأ

 ممخ نب مهاربا ني قاح#ا نب ليعامسا
 0 ادلل نيشنتملا يحاولا قمع ند ليعامسما

 ىقفاغلا آد ليعامسا

 ىدنكلا عسيملا نب ليعامسا
 رابجلا بع نب رضنلا رظنا ىرصبلا دوسالا وبا

 ماس ند كلما ديع:رظنا رقشالا

 زيزعلا ىبع نب بيشا

 جرغلا نب غبضا
 كا



 للا

149111505 

1010| 

,159,5 

:98,8 :28,7 

.5 ,149,4 

.820,19 

 راعلا#

9 :5 :64,1 :176 

22 29:3 :16,2-::5,19 

3459 :20,3 :30,18 

:81,8 :66,8 :1 

.3 :163,1 

27 

.19 :44,145 :43,9 :8,5 

:109 :108,8 :59,3:97,6 

2 01112 

8 :133,14 :10,14 

60,8 

!1 5,15, 9. 

 تر

0 

 ب

 ند

 هب

1 

 ..ولوط
 اي صاسأ بل

 ىشكلا هلأ دمخ نب

 بهو نب نجرلا ديع

 (نيسحلا ودا) دري ني نجرلا دبع

 ىودعلا نموملا دبع
 ىنتادملا بيعش نب نحسحلا نب ىلع

 جاب ىو قلع
 (رهاطلا وبا مرسلا ند ورمع

 (سابعلا وبا) ماوعلا
 طابسا نب دج

 نيدشر نب هخ

 كاسل فلام يع

 (قارقرلا وبا) زيزعلا سبع نب دج نب دجا 33,8: 66,5: 74,18: 9:
 87,6: 100,17: 101,1: 107,18: 109,16: 113,7: ااقرتب 11: 117,13: :١18,85

 5ر.يغطا قنا ند 5 رظنا ةربيغطا قفا نب دج

 ني دجها 6.

 نب دجأ 7

 ندب دجا 35,14: 58,7: 59.

 ىب انها 5,1715867 18,3, 15
177 ,49,6 47,47 :40,1 : 24126,9.::34,13::36,9:37,18:39,16 

:80,16 :18 ,79,8 :72,14 :70,18 :67,7 :63,9 :57,2 :56,15 :55,6 :53,1 

4 :11 ,95,1 :94,11 :84,14 :82,13 :81,14 

 ةرمغطأ لوقإ نم دج رظنا رضحلا ع

.2137| 

 زيزعلا كن تسجل

 ددادق ند ىيحتبإ

 ردزو نب ىيح



 دع اذ د

 شربل نبا 6.

 ىسيع نبي ةنبا 107,5, 8,

 (ةفيلخلا) ركب وبا 7
 ىندملا هللا ديبع نب ركب وبا 3.

 قاحسا نب سجن نب هثلا ديبع نب دجا ركب وبا 64,119.

 دادحلا نب ركب وبا 156,7, 18: 157,4: 7

.604 

 شايع نب ركب وبا 59.

 قريصلا ردي نب دج ركب وبا 156,6: 157,15: 1

 ىقتارذاما ىلع نب سه ركب وبا 154,173: 2.

 قفوملا رظنا قفوملا نجا وبا

 داه نِب ميهاربا نب ده 153,12, 13: 14# 9
5111| 

 طابسا نب دج نب دجا رظنا طابسا نب دجا
 ةيما ىبا ني ادجا 129,17: 9.

 رشب نب دجإ 0.

 ىربوغلا رقعجح نب دجا 4.

 نحكسم نب ثراحلا نب دجا 108,9: 127,11: 113:

,145 :139,13 

 (ةناحتا ونار" محملا ني نجل 14

 كيفن قف نينا 14

 ةعبيز# نبي فلخب نب نها 13,19,

 علاص ىبا نب دوواد نب دجا 7 19,2: 223:
:717 :72,14 :70,17 :67,6 :58,6 :57,1 :47,3 :39,19 :36,9 :35,13 

.129,10 :102,1 :95,10 :94,10 :84,14 :81,13 :80,15 : 79,5,17 

 نيبدشر نب دج نب دجا رظنا نيدشر نب هجا

 ميرم ىبا نب (دعس وا) ديعس نب دجا 15,17: 17,2: 41,16: 43,
:15 

 (ةدرب وبا) ىبيجتلا درب نب ناملس نب دجا 142,4, 9: 7.
 ملاص نب ىلع نب دجا رظنا ملاص نب دجا



 00077 عيا انام هي دل يعيشاا

 ةاورلاو ءاسنلاو لاجرلا ءامما تسربهف

 ىنزما مهاربا وبا 7

 ىراقلا قاحسا نب مهاربا

 َج رعالا مهاربا |[. 5

 بويا ىبا نب مجهاربا 75,4: 87,7 : 113,10: 482
 يل

2: 4. 3 

 ءاكبلا نب مجهاربا 97,18: د.

 مع نب مهاربا 145,2 3
 مارجلا نب مجهاربا 106,17: 8 لالا |

 امك 20 1

 ىشرقلا محلا نب مهاربا 6.

 دوواد ىبا نب مهاربا 9.

 ملاص نب ميهاربا 88,4 ا, 9:

 ىدايالا دمصلا دبع نب مهاربا

 ةيلع نب مهاربا 5. 5

 ىناتنشلا رمغلا “نب. مكهاربأ 30,220,870
 حورطم نب مهاربا 104,10, 15: 117. 0
 طيشخ نم .معجاربا 9,19: 27,9, 48000

 (ةعزخ وبا) ىنيعرلا ديزي نب مهاربا 40,18: 49,19: 2/,38: 58, .
 14 هور كتالي ا
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 5 قشمدب هل قيدص ىلإ لاحلاب 5 موحريلا ع بجاح هل

 ىلإ هباتك يف هذفتاو هدخأت ىويربلا شوملا َدناَف ريمالل ةأيزإ

 طاسلاب برضو ىنضاقلا بجاح باتكلا لاك ىلع ضبقف ةرضحلا

 ** هل اف ايش مس ذإ كلذ ىلع اضيأ ىضاقلا بنوو 0

 ةثوعو هللا دمج مهخيراونتو رصم اولو نيذلا ةاضقلاو ةالولا باتك م

 نيرشعو عبدا ةنيتس رقص قم زمانا وون موي كلذو .هقفوث نسحو

 .اًهصمو ادماح ىلاعت هللا اهسرح قشمد ةئد: ةيوبنلا ةرحهال ةئاتسو



 اع

 4 ا دعس نب كلم 00 ا ا نيسحلا وبا هف اهل

 ام لع المفو الوق هوركلا هلع ىرجأو ةاضقلا ىذاق راضدحأب رمأف

 الطنلا نم هدنع ام لمح ر 9 موي 0000 د ةنآع 55 لعف

 مل مدابك لج لف لعدن وهو مكحملا هال او مانأ يف هذخأ ىذلا

 7 ليام ماقأ ماس ضعتلا يف راند لإ نوسخ ركذام ىلع هل ناك

 مث امايأو رهشأ ةيناثو نينس عبدأ ةصقلا هذه تناك نأ ىلإو هتيالو

 ركذبو قبطملا اوحرطو هوركلا مهيلع ىرجن دوهشلا ةعبرألا ىلع ضبق

 اسي مويس ورح لبرج ميت لو: بلطف ةنيرع_ مهنه تقيل نأ
 [قلطاو اهلام نع ةأرل حج رفأو امل ادهش نيذلا نيدهاشلا ىلع علن اننأو

 ؛0 راند ةئام موب لك ف :نزي امانأ ىضاقلا ىلع لكوتلا م اًمأو اهابس

 ةوهشلا طقسأو مكحلا ىلإ جرو هليبس لول م يطور نكس دجراو

 لديتساف لفسألا مماج يف ضرفلل ىلصملا ناك دهاشلا قايلزلا نبا نباو

 ايبع لع ةدما هذه يف اضرأ يول! |ام بادلا ردو .اضبأ هل ىرحو هب

 ىلسي وبأ ةلودلا رفف ىذاقلا فيرشلا نأ ةّيضقلا ءذه ىقعب اذ 4

 15 لخد قشمدب ناك ىذلا نسا ىبأ ْن سابع انتر ةسشلا كفو

 ىلإ ىريسك ةرم 3 2 نإ 0 لا يل ه رهو ىلإ 01. 995 3.

 موب ماشلا لام ناكو لاما نم ماشلا ىلإ اد ا 1 مهتيفك ماشلا

 كلذ يق رن ظنب نأ. دعوفلخديب ةلودلاب ساسي ريمألا يلإ هجيو:هب

 ناكو هراد يف ثدحلا ارجاف ارضاح ناك ةاضقلا ىضاق نأ ىكحف



4 

 ديك ل شلضلال

 تل

 دحألا موي هيلإ لخدو رفص شع سدلس تبسلا موي هيلإ داسو سنن
 لصو طامدب هدلو فلختساو الهأ نيب و اهي.هلجس ىرقو

 ميبر 8 هيث, ف ناك اّملو املانعأ راسو طابمدو - ءاضقلا

 قحسلا ىف قرم قفا : مرا ىمسي ةياودلا بوك رهظ لوألا

 ميلا يف ركذي نوسيك نباو هتلاح ىلع ماطب امان ماقأو رطل 2

 لوقو ءااعلا ىراجت هيلع ترج امم مساو 1 فاوذلا تاوذ ىلع

 يف ةنس لمع ماط اذإ هنأ هركذي اهدحأ ريثك مكح كوكلا اذه يف

 عيبر رهش لوأ يف ناك اماذ .كلذ وحنو نينيدتسملا لاح داسفو نيدلا

 3 فكخوا تاع زصقلا ناك "ينل ران فرس الغر نأ ن0 لطلا]

 رشتأم 8 هنثبا هتثروف ةلفطلل اهأ ةيراجو ةلمط اتنب 0 المزح

 ةاضقلا ىص ة اهطخ , 3 ةبطخلاب اهملإ تلواطتف ايمأ ىلإ ةضلا للا

 كاذ ىلإ هج 0 ناسأ 30 ' ةراقلا لبعس نب 0 15 كلدع

 ىنايلزلا نباو نام نبا فير لا مهنم هدوهش نم ةسرأ ىلإ هجوف

 هه فس اين 21 اهبلع 317 ىبجتلا ناو كام نب يسوم ناو

 ني:موملا ريمأ ىفص ريزولا راد ىلإ هنم تبرهف ةكرتلا ىلع هدب مضوو

 هذهنو هدضعو ةدبأو هب هللا عتمأ دم>أ نب لع مساقلا ىبأ هتضلالو

 املا- اوهنأف هنراوج ىلع اهسفن تح 1 نينمؤملا ريمأ هل باقلألا

 هتك رز رحم مضوب اهرمأف اهبلع يرجح م هتفرعف هلإ ت 6 مث هنلإ

 دهشو كلذ تلءفف دوهشلا نم اهل اوتسا نم طوطخ هيف نشأرو ا
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 مرارلا مويلا نيعنلا دّمم نب زيزعلا دبع نب مسعلا هعشأ قو 2

 اكرؤش مكحلا ماقأ نا دس هئامبدأو ة ردع ناقاةنس لوألا ىددح نم

 ىضاق ىهو ىّتش باقل 1 يونيسيف اوعلا نبا توم دعب

 َلالِح ماك>الا ف 5 ع مالا نيمأ ةلودلا ةَمْث ةاعدلا ىعادو ةاضقلا

 3 قلمي 2 هون نيزشعو 3 نرهشو ةدحاو ةنس ماقأف مالسإالا

 يف َىقرافلا ديعس نب ديعس نب كاملا دبع مْنَتلا وبأ هدعب نم ىلوو

 ةئام عبدأو ةرشع مسأ ةنس سجر نم نيرشعلاو ماسلا ءاياللشلا موي

 دمحأ نب ىلع مسقلا وبأ رص ريزولاو هللا نيد زازعإل رهاطلا مانأ يف

 نينموملا ف هوو 1 توك و نايطلا ب كيك كبش ناكو ىناجرجلا

 هتفلخو هدضعو ةدنأو 4 هلا عتمأ هع نب لع ميدقلا وبأ هتصلاخو

 نب دمحم نب هللا ديبع نب دمحأ ركب وبأ ىضاقلا طايمدب مكحلا ىلع
0 

 فو كلذ“ م , ل مث 0 رت ىضاق 4 ! بدن دق ناكو قادسإ

 قحسإ نبا ىذءاقلا ماط ةئام مبدأو نيرشعو ثالث ةنس رذلألا ىددج
 ناضمرو نابعشو بحر نقل ثا أهم 5 ةداعلا بدت زصم ىف ىلإ

 هءلع اعدا طامد لغأ ن ايل علب حجرعألا يهرب فرعي لجر هياء سدف

 كاملا دبع حيتفلا ىنأ ةاضقلا نمت 1 يق: هاو وانغ زعع ةحاسب
 ٠ . .٠  5 3ب 06 « 5 . 1 - َ - 1

 ىقيمعلا 00 تيرس ٍٍضاَق نقيس ناكو ىقرافلا دعس نب ديعس نبا

 الع ةنام عبداو نيرشعو عبدا #7 مّرحنا ِى تام

 انس قير قعدللا هننيتع ني دنا ركمر وبا قضاقلا: لوف

0 
1 

0 

5 
: 5 
0 

10 

15 



 مشل 0

 ”“ لدا

 ؟نا. 2283. دعب ليقو هللا رهأب كاملا مايا يف ةناثلثو نيعساو عبدا ةنس» للا

 ىف نيسح مع نبا وهو نيعنلا نب دمحم نب زيزعلا دبع ىلو مث
 ةنس بحر فصن يف لبقو ءاضقلا ةثائلثو نيمستو عبدأ ةنس لاوش

 >!ك هللا نشل مالا مانا ِق ةناثليو نيعسنو ناك

 فصننال ةعمللا موي يف ىقرافلا تخأ نب ديعس نب كلام ىلو مث

 هداقت هلأ ىرذو مماجلا ا ةئاثاثو نيعساإو نع ةنَش ينس نم

 ىلإ ءاضقلا ىلع و ملذ سمانا ىف اس عافترالاو ةالصلا لبق ءاضقلا
 0 و 3

 سمح ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب عيرال تبسلا موي يف لتق نا
 اة
 ع 0 3 3 6

 فورعملا دما سابعلا وبأ مكح ريغب رصم يلق ماقأ نأ دعب لو مث

 ددجا ناكو ةناعراو نسب ةنس نايعش نب رشعو عبار ف ماوعلا نبا

 كاملا مانأ يف كلذ لك ديعس نب كلام مايأ يف ضرفلا ىلع اذه

 ىبأ هدلو ىلإ 1 اللا نم ةفالخلا تاقتنا نأ ىلإ ءاضقلا ىلع ماقأ مث

 كلذ ىلع ناكو ءاضقلا اضيأ هدَّلَمف هللا نيد زازع ال رهاطلا نسما

 باع موي ذه يف نال هئ هعيديوم ىدحإ ةنس لاوش حم ىإ امدعولا انه ذا ئأالا ةفامكلول» رع ا! ةنس لاوش غلس ىلإ

 ند زازعإل رهاطلا رفتسا نا ىلإ ىروش كيرالا ىو هللا رهأب كالا

 تبسلا موي ماوعلا نب دمحا سايعلا وبأ تام مث نيرهش دعب هللا

 هتالو نيد ناكو ةناعراو ةرشع ناع ةئين لوألا 0 نم نيرشععلل

 ف أموب نيرشعو ريف رهشا هةّسو 3 ٍمسع اا هتومو



 3 لد

 ' يفيض اينو لإ موال ناك نم ىلإ مقوي نا عئتماو

 هوعنؤ هلا غباوسو هم ٠ ىلع هلل هيلو هرقل م كلذب 101. 299

 11 عفانلا هللا دمحم هتلك .ويستريم ىلع هللا ىّلصو اريثك ادمح

 .اجاسن ملسو ه.اعصأ نع هللا ىحكرو القبو اريشب سانلل ا

 ةقب .ةوقلاو لوملاو ةءصعلاو نوعلا هبو ميحرلا ندحرلا هللا مس

 ءرصم ةاضق راخأ يف ئدنكلا فسوي نب دمحم رع ىبأ باتكل ىلانلا
9 8 2 3 3 7 

007 

 11 ةناثلثو نيعبراو ميس ةنس لوألا عيبر رهش يف ذاتسالا

 هملإ در ةيحاو قي نيعنلا نس ىلع نسل وبا هعي 1 3

 1 1 506 0 ١
 ايلا خم قيتعلا رصم - ري ىلع هدهع ىرفو 00

 200 ىتمو هل نر مث م و ملا ىلع ملا نين

 38 ةهئلس 1 ع لوا 2 ىفوو أموب رشع جل |ناؤتم ماقأف

 2 همايللو 0

 339 3 يديد ر تيا , ا ا 5-5 ةيسح 3 5-9

 يف لزعو ةئائاثو نيعس ةنس نيعنلا نب ع نا ىلو م



 100000000000 ا ع

 ١ ١ كذآ ذ]ذ ذ] 1 1 ذ 1 1 1 1 ]ذ 1 121 1 121 1[ 020 0 020 ذز2ز 0 ة 2ز2ز0ز0ز ز]ز] 00010101011111)

 مح 0

 بس 00707 , كح

 ةنائاثو نيعيراو نا ةنس م ما. ف ىفوتو ةناثلثو نيعبراو ميس ةلس

 » اموي نررشعو ةعيرأو نينس نا هتافو ىلإ هالو "ا

 هنبأ ثو 3 كعب مكحلا ِف هللا دع وبأ هنيا نظن ىيص ا ف 3

 دمع. القوا عماإلا ىلإ بكرو داوسلا سبلف نابنش نبال ةفياخ روفاك رمأ

 عيبد قى 07 ةلعلا هل تضرعو مان ةعبرأو ادحاو انوش عوصخلا نيب

 *ءاموي نيعيراو ةسمخ هسأ دعب شاعو ةيايان نيعرأو نام ةئمس لوألا

 لصهأ نم قافتاب دمحأ نب دّمَم رهاطلا ىلإ رمألا لغج م

 نم فصنال هملإ ا مآسف روفاك دنع 9 0 مهنم ىضرو دلوأا

 ىلإ مك يف راغدن .لزي مذ ةئاغلثو نيسراو نامت ةئس خجلا عسير

 ةثايلثو نيتشو تيس ةنس رقص نم اتلخ نيتلبلل ةعمللا موي فرص نأ

 ةنس ةحملا ىذ:يف ىفوت نأ ىلإ مكحلا ن ء اذورصم هراد يف لزي مذ

 م هراد ىلإ 1 لا يف هلع لص ةنايلثو نسل عبس

 8 تدل لوق. هتععم .لبطلا ون ءارعصلا يف نفدف حرخأ مث اهف

 نتاع نيعسو عسل

 »ع نوح نب دمحم نب ناهنلا نب. "ىلع نسما وب

 موي ناك 1و ةءمللا موي هدهع ىذلا مكملا هللاب زيزعلا هيلإ در

 لغه دهغ ئرق .ةثايلثو نيتنمو ينس ةلدس فتفل م اد نيل 0١

 رضحو عاجلا يف دحألا مون .نلجش هللا نميغاوبأ موه هآرق نال

 ةداعسلاب مسر نم ىلإ حاكتلا ِف موو موصتلا نيد رظنو دوهُلا

1 



101. 221 

21 

 فإ انكر ناقل نيثاثو ثالث ةث لوألا قلع ِق ناوره نال

 ١ دما لانش كعيزوافأ نأ ىلإ موصخلا نيب رظنف عماجلا رئسملا

 ناكو لاق نبا“ ع نب ادم ةنؤانف: ههنلإ ىفكتتملا حلاك هنراق

 زيبا ةوم. نيف عبسل رظنلا نع دادحللا نبا فرصف ذيشخإلا ريزو

 ةنيشأ ةلاقأ هرانلو هاقنا دبل راهنت مانو :قيفاثو عنأ 23

 دادشب نم باتكلا هيلع درو ىفكتسملا لبق نم سعش نبا لو م

 ناوره نبا حرخ ن هتفياخ ناك نذل ناوره نبا نم افوخ 300

 هباتك أرقو كحل مآستو لتاقم نبا هرمأب ماقق باتكلا رهظأ ماشلا ىلإ

 [ ارك قباء اقرب ريكا :دووبنرأ ىلإ كلذ لعامل مل مالا ف

 7 ةئاغاثو نيثلث و كرد يزف كر ف فراش

 نإ ديلا« دع تقرضو: وشامل دعابة ويعاالو عطل ىو ا

 كفل ةيج تجر ِق هنخأ 1 نسما ندرغ تبتكو ترعش نب دمحأ

 أرقو داوسلا هيلعو مماللا ىلإ لزنف رصم ىلع ةيالولا ةثايلو نافلتز

 فصنلا ىلإ ماكحألا يف رظن لزب ملف موصخلا نيب رظنو دهعلا ةياثكا

 تناكو نابسش مأ نباب فرصف ةئائلثو نيئأثو مسن ةنس ةجنللا ىذ نم

 الع فصنو نينس ثالث هذه نسأا نبي رع ةنالو

 نابش مآ ب حاص ني ل ةفلل> ءاضقلا يطا نا لو 4

 لزي ملف ةئاءاثو نيثاثو مسن ةئس ةحمط | ىذ نم هلي ىعشاهلا

 ةجحلا ىذ يف ةأعلا هل تضرع نأ ىلإ هنباو وه ماكحألا ف رظن

10 



 دس و686 د

 فككرف ناورك نب ىسع نب نيسحلل ةفياخ مكحلا ماني
1 

 نم نولخ عب باكل مولا نيب رظنو داوسلا سلو مماخلا ىلإ

 يف ىفوتو م 0 نع نظرصو الع ةئادلث دو نيثاث ة كملادس ناذمر رهش

 تن لوب اضسون نياديحم نع ان تس اا

 دمحأ هعم مدقو مانبألا 7-2 سابحألا ىلع ايلاو ماشلا نم رفص يف

 رظنلا هيلإ لغح دقو ناوره نب نيسللا لبق نم ىشّكلأ هللا دبع نبا

 مث ةثالثو قيلت عا ةيلتارتللا عيبد يف كلذو ماكحألا يف

 نب هللا دنع 00700 مث ىظنلا نع 0 ىدب ضيق ريمألا .

 1 ةمالو تأ اكف ناوره مرا ةفياخ هالوف 55 دحأ

 4 هنلث

 ءاضقلا بيعش نإ دمحأ نب هللا ع حبغط نب 4 ذ.شخالا الو م

 ىلع لزي ملف ةئائلثو نيثاثو ىدحإ ةنس سحر يف ناوره نال ةفلخ

 55 دعت نيديثبا دنع ناك نيمو قاورهلا نبا لقاقرلا “0 كلذ

 نأ ركذي هنأ هنع هغلب نأ ىلإ هل ةفلخ ةرضحب ماكحألا يف

 ىددح يف هفرصو ىف ةكتسسملا 17 ةسابر دادغب نم هئاح 0

 نيخترلا دبع نب نيسلسا: شلختساو .ةئاعلثو نيياثؤب ثالث ةئس لولا

 داّدلا نبا ىلإ مكحللا رمأ درو هفرصف ضرع مث امانأ ماقأف قاحسإ نبا

 نبا ىلإ رمألا ملسو ناوره نبا جرخو كلذ ىلع دومثلا قاف

 ةفيلخ موصخللا نييزظن ركب انأ نإ مث دع همكأو هليطوو هزشيو داذللا
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 لخدف" تراوشلا ىبأ نبال ةفلخ ربَر نب .دحأ نب هللا دبع افاوو

 ماكحألا يف رظنف ةئاثاثو ْن رشعو مدس 5200 لوألا عيبد داكيش دايلا

 هذه هنئالو تناكف ةكدلا هده نم ريشا ميبد نم 500 ثالث ىلإ

 نيرشعو مست ةدس يف ىفوتف هتوم هلع لتعا مث امانأو ادحاو ارهش
 5 الك رصع نوسع 17 يف هاع 5 و ةا

 مكحلا 7 2 1ع دحأ نب هلل يع سال نبا ىفوت املو

 لإ تكرو داوسلا سيلف ناوره نب ىسع نب نيسحلا لب نم ىلوف

 رظنو هءلإ ناوره نبا دهع أرقو ناوره نئال ىض تالا رف عماجلا

 ناك ةئاثاثو نيرشعو عسا ةنس لا ث ف 2000 1 0 ا الاف

 ناوره نا نادك ىرطا هللا دبع نب دمحا نإ م زهشأ 'ةتادجلو تدل 0-7

 »* ةثلاثلا يف ريغصلا ردب نب دم فاختساف رصمب مكملا ىلع هفاخي نر

 جنط نب عع يمألا للا اناوزعا نيدنيتبطا نم ةةئاتكلا دو 35

 عمت ةنس لاوش يف مكحلا م آستف ىفريصلا ردب نب دمحم هفالختساب

 ةليلازفل طع 30 | ا ماكخألا يف رظن لزي ملف ةارلن و نيرشعو

 فاي مح هذق هالو [ةناكف ةيازلثو نيت ةنس نارعش 4 نيق ثالثل ىنوتف

 يدع ريمألا مج هريصلا ردن نااليمم يف 3 رهش رم بلادخل

 رظنف ىدهم نب ىحت نب دم#م ركذلا نبا ىلإ مكحلا يف رظالا

 وز مْ مانأ ةسمح رظن ماقأف ناضمر رهش لاله باطل ككرو و

 3/6 ىرهوجلا رمعم نب دمحم نب قحسإ نب ندحزلا دنع نب نسحلا ىلإرمالا



 ل ووالد

 َخ رو ممل قو هراد يف ةناملثو نرسعو عبدا ةيس هدعقل ىد ءفقوونماللا قو دراه نق ةناق نول م كا را يل

 ىلا نءا ىلإ باتكلا درو نا ىلإ رهشا ا لع ماقأو ثاحاحك لا ِف

 هيلا | اعئاكفاب ةئامثلثو ,نيرشعو ب قره قع نذخالا عببد رخآ يف ةعرز
 تا

 »*« دانيا نب لك. ىلأ يف: انابأ ءاريشلا» نضع دنعنأو كلكووشا 0 00

 هججولا هنأ ماعلا هينيقلا لدا للا

 هنو ةوحتا نم هس ف نهتم اللول هنيرتا قسما

 هف ترن ام نيش ِدَمَع 07 10

 هد 71 درو هدزو تمحو 4 500 5000 /

 تاياوشلا ىنأ نب نسا نيردس نم قارملا نم ةلباتكلا 0

 نيب رظنو عم ايا ىلإ داوسلا بكر ةيالولاب ةعداذ ىأ نب نيسملا ىلإ

 51. 220 3. ع 5” موب ىف و نأ ىلإ رصمب م ف يف رظذ 1 ملف موصتخلا

 روبن د !ىأ داذ يف نفدو ةناهئاثو نيرشعو عبس ةنس نم رنا موي
 6# ماشلا ىلإ كلذ دعب لمح مث ءاوشلا قاقز يف ىتلا

 ىبأ نبال ةفلخ َىفريَصلا ردب نب دّمحم ركب وبأ رصمب مكحلا ىلو مث
 تينسلا »موي مكمل يف ندب انا نظنفادالو .قضارلا/ناكتا نا

 مح 0

 رح 5

 ةئاهلثو نيرشعو عبس ةنس ةحلا ىذ نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل

 100 رفص تك املاو لزي ف دوهششلا نم هنع 0261 نم بكرو

 2 نرهشو ةدحاو ةئس هذه هالو كنا 7 تاما نارشعل عسل



 ا

 هفرص درو م نيكي 3 دمحم ذسموب ردع ةمالاو ةنائاثو نب 1

 ماقملا "0 للذي لع نب دمحم هللإ بكرف م لا نع كمرظ

 لزي ملف لعش نأ انأف ناطلسلا ىلإ م ف 7 نا ىلإ دليلا

 نيرشعو ىتنثتا ةنس لاوش نم نيذم سم سيمكلا موب ىلإ رظن

 : 07 رشع ىتناو روح ةللبم هالو نورا ةقايقثو

 نحلا ن؛؛دمحم لبق.نم ىفريصل واما لاوباب زوال

 كبشي وأمل و عم ا وعم 00

 لاوش نم نولخ سم سيلا موي كاذو ىبخرسلا ن .م دادلخا نا

 >2 ني:تنس هذه هالو تناكو ةئاماثو نرشءو بدأ ةئمس

 10 براوشلا ىبأ نان لك قعدان دمحأ نب هللا دبع ءاضقلا كف 0.

 ىحي سابعلا ىنأ ىلإ و قاحإ نب دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ ىلإ تكف

 نم نيد 0 سانلا نيب ا رظنو "5 انين ثعشألا نب نسما نبا 1. 219.

 ْن نيسلا هللا دبع وأ اضن اكو ةئائاثو نارشعو أ ة هس لاو

 لاق 10 جذط نب دا فلا كل ويف هاو ىبأ نب 55

 5 كيلغألا نب لماغلا بأ كا 00 ىبأ ىلإ هجوف هل لذبو
 عبدا ة ةنس ةدعقلا ىذ نم ضيا كا اذو مكحلا ف زظالا: نم [هعنف

 يف رظانلا نأ نزف بف زج[ 5 نب قيبللا ىلدو .ةثاماثو نيرشعو

 هب الذ دادغب نم ناك در نأ ىلإ دادحلا نب كي وبأ مكح لا

 نم فصنلل مكحلا يف داذألا نب ركب وبأ رظاف * 3 ىبأ نبا



 فيز

0 

5 

0 

 رجع

 تن وه. د

 وبا ناقلما نر ايافع خنق نم هبيجف: قبر هب ءاضقلا لملك 0

 هأ مأستف ىقنلا فور“ ءملا ىلع ا نب قلبا أف باراك

 دلبلا ةبيتق نبا اذاوو رهاقلا لبق نم بداوشلا ىبأ نبا ةيالو تناكو
 نيرشغو قدح ةنس ةرخالا ىدلج .نم:تبقب ةلسل ةرشع قنالاال

 كيلزتساو:رزمانلا انين ىلغف ةديوع هناتك وأ رو عماجلا 0

 ل _حاولا دنع ها لعحو صضدرفلا 1 احلا جوخ ا 1

 عيسل ءايالغلا ف نفر متهبأ كب كوس رمألا صضعب ْف هنا

 هالو تناكف ةئاثلثو نيرشعو ىدحإ ةنس ناضمر رهش نم نولخ

 نوقعو .ىدثا ةينينال والا عيبد يف رصمب ىفوتو رهشأ ةثلث هذه

 الع ةناملتو

 عمبدال هللا رهاقلا ل نم ةئلاثلا علا نب دمح | ءاضّقلا ىلو مث

 2 رظذ لو ملف ةنامانو نرشعءو ىدحإ هارب ناشف نم نولخ

 نرشعو ىندا 06 رفص ند نيش ديا ءاعيرالا 08 ىلإ ماك>الا

 وهو رصمب ىفوتو رهشأ ةّّنس نم لقا هذه هتيالو تناكذ ةئاهلثو

 * ةئامثثو نرشعو ب ةئس م ف 0 ع 0

 دمحأ نب ىلع هه أكف 0 ا نب لعبت هينا

 د ىلإ ىددبح نم اًلستف سانلا نيب نارظنب 0 قاحسإ نبا

 ىذا 00 ةرخالا ىدفح نم نيش سم ءاعرالا موب ىدح ضيرسلا افاو
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 ملف نو رق عبس ةئس مّرحلا نم فصنلا يف تبسلا موي دلإلا

 رخألا ىددج نم اتيقب نيتايلل ةعبللا موب ىلإ ماكحألا يف رظنب لذ
 مايو وغلا هنا حالو ققاعد اةنايقثوإ رشم ميس ةئس

 ٠ متل ومدي 0 داح  وأ 8

 نم ملستف ةنالثوةزغ نع عبس ةييمرتلالا | ىدشطلا نما قتلنا ةقإلا

 عيبد نم نولخ عبسل ءاثالثلا موي ىلإ | ماكحألا يف رظنب لؤي لوو نبا
 يريعأ ةيلذو نيعبس ةنناثلا هذه هتنالو تناكذ 10 نتوشع ةئ ندع

 مّلستف ىركسعلا هسققفلا ىلع نب دمحم نب ربز نبا باتك درو 2

 موي ريز نبا افاو نأ ىلإ سانلا نيب رظنب لذ ملف دامح نبا نم هل

 فلاب

 10 ةئاثاثو ناارإتع ل ملا عيبر نم تشق ةلئلا ةريثف ىدحإل دحأللا

 مالنا رضز ع انك وذللا نه حورألا يف نك شمالا قذابما اننا ةنلإ

 رفص نم نولخ رشعل دحألا موب 3 هل 0 هسفن لع 00

 ركحلا رمأ نم هدب ناك ام لعجو ناو نيرشعو ىدحاإ ةنس

 ماستف ىفاشلا ( شلل دحعاولا دبع نب لمعيسإ مث هاه ىبأ ىلإ ل

 15 ةئاثاتو نيرشعو ىدحا ةنس رفص نم نولخ رشععل مشاه وعأ البخل

 نإ حلبانلا :نيعذر بظل لزي ىلف دونهشلا نم معو م موصألا نيب رظنب

 ىلإ اوعجرو ىنادراملا ىلع نب دمحم ركب ئبأ لع دنْطلا ىءش نأ

 مدير يف كلاذو ماشلا ىلإ فإ جرخ نأ ىلإ ارتتسم لزي 6 مشاه اه ىبأ راد

 د كييطوف مكحلا يف هراظن ناكذ هلا ن رشعو ىدحإ ةس لوألا



 ها

 #يركدلا لبا: نه ملستف مركم نبال ةفيل> ىزيرْملا مدق م .مانأو

 ةفس :رفص نه تاخ ةرشع مستل سيما موي ئزيركلا مودق ناكو

 سيما موي ىلإ اءلاو لذي ملف مركم نبال ةفلخ ةثاماثو ةرشع ىتنثا

 موي جرخو فرص مث ةرشع ثالث ةنس لوألا ميد نم نولخ تنال
 * ةنامأثو ةرشع ثالث ةنس لوألا يبد نم تلخ ةرشع عمتل ءاثالثلا 5

 نب ندحرلا دبع ىلإ هباتك دروف يهربإ نب نوره ءاضقلا ىلو مث

 نب نيسألا نب 9 نب دمحأ ىلإ و ئرهوللا واسم .نييدك قول

 كلذو ركحلا نم السقف ريغصلا قسلل بأ ناةنفؤس ىتاقلل

 ةئاتلثو هرقها ثول ةلحب لّوألا ني نم نولخ مسنل دبل موب

 رظنلا قرت نلحرأا دنع درفأ مث دهفلا 56 ىلع أرقو 10

 مدق نأ ىلإ هنالك هيد توا ةييتعللا نيني مكحلا 6

 7 6 هج ةفلذ 8 نب يهد نب دمحأ

 دامح ن يهرإ نب دمحأ نلثع ىبأ باتك افاوو عيبرلا نبا لآ

 ةئارلثو ةوغع عبأ ة اجل عيبد نم تلخ ةرشع .جبأل هدا

 ثيل عيبد نم نيقب رشعل ءا ملا موي ةدارولا نم اضيأ هباتك افاو مث مْ 15

 يل هذح وهو ملسم نسل 5 ىلإرا مذ ةيطعا ب طاطسفلا لخدو

 ىذ نم تش ةرسع ثالث دحالا موي ىلإ ماك>الا يف رظن لزب ملف

 دع, رهشأ ةمييشو نيتنسل هتالو. تناكم ةناتلثو ةرشع حاس نسا

 لخدف ردتقملا لبق قمزصع ءاضملا ربز نب دمحأ نب هللا دبع ف م
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 ل

 ةئس ؟ لولا عيبد نم سمأا موب ةعرز انأ لزعو ةمالسلا 206 01. 217 3

 دلع أم نيعسنو ىتنثا

 وب ل ةاه و كالنجح ايي دنع 9 ىلع نةدلس نب هيك ع

 كلزو نيتأمو نيعسو ىتنثا ةنس لزأل ميال نم تلخ مانأل سمكا

 5 لوألا عيبد نم نولخ عبسل تبسلا موي سانلل ساجو ملاظملاو ءاضقلا

 رشع عسات سيما موي ىلإ ايلاف لذ لو نيتأمو نيعستو ىتنثا ةنس

 كم قار ءلا ىلإ ! هجور> ناكو نيتأمو نيعساو ىتندا 4 همس لوألا ىددج

 ايلا نانو: ناسشل ىنتفاإ# ةنلشي يجر نيله نولخم ثالثل تسيل

 9 هأ 7 5 ني ْن لع ديبع وبأ مدق لاق عيبرلا نبا

 ١! نابعش نم نول عبرأل تبسلا موي اهيلإ هلوخد ناكو رصم دادي
 عبس ةنس ديبع وبأ لا ا لاق زمول نامل تل لنو## قب

 ةئاتليو ردع ىدحإ 8 2 لزع نأ ! املاو 0 ملف نمو نيثلثو

 يف دادغي, هتافو انغلو ةنسأ || هذه نم ةححلا ىذ يف رصم : نم خريف

 2 ةناغاتو شع 3 ةئمس

 15 يحي ىبا أم باتك ذرورضف ءاهضقلا نتن سه اوبل فرب الو

 نأ رصم غ خوش نم ةعاج ىلإ و ع نب هللا دنع

 ركذلا 3 ىلع مهرايتخا مكوف دب ديم ىاب قم م رمألا ل الحر اوراتزي

 هل قد 5 موب ىلإ سائلا نيب رظن لز ف هئم ملسلف 101. 215 ط.

 ا



 ا

 دمحم نولوط نءا دب نب هيورام 3 ا ضاق الاب راكب ثوم دعب

 ناعيسو عبس ةنس يف ٠ ءاضقلا ا 1 ملاظملا ه هللا دبع أ انكب هد نبا

 دمحأ نب هيورامخ لبق اخ نيناقو :تالئدتنلم ىلإ الاو لذ م ناتأمو

 موك هكا لقلجساو نمو نيندثو .ئنثا :ةنس قشمدب :هلتق ناكو

 قوز لوو رم ماخ لا ىلإ ماكحألا يف رظن هلل 75 وبأ نا

 ةدنبع نبا بتعتف نيام نائبتو ثالث 'ةنس آلا ْئدَنَع ف 5

 هباحصأ جاهي ملو ضاق ريب رصم تيقو عضوم هل فرعال ماقأف

 مو بلطي ملف اهاتتبا ىتلا هراد يف رتتسا هنأ لاو ءاذألا نم نيل

 كاس نوح نأ ىلإ مكحلا ف هرظن دن 50

 نيقب عبس دحألا موي اهنع فرص نا ىلإ اهيلوف رهشأ ةعبسو نينس 0

5 0 

 نبا ىلإ ملاظلا رمأ لعجو نيتأمو نيناو ثالث ةنس رذلالا ىددح نم

 + قاسم
 - 0 2 ع "0 اوي 2 / 9 : 7

 ندثع نب دمحم ةءرز ابا نوره الو مث لاق ميبرلا نب دمحم انربخا
 3 0 نس

 رصخ ماقاف اهريغو ىشمدو ندرألاو نيطسلفو رصم ءابضق ىقشمدلا

 سانلا لاومأ نع اضع ناكو نيتأمو نيناثو عدأ ةنس يف هتئالو تناكو

 نهللس نب دع لخدو هيورات نب قولا لعق يول املاو لزي ملف

 موي كلذ ناكو رصم ىلوف ةريثك عوج يف ةفللا دنع نم لوسر

 نب دمحم كرو نيام ناعساو قنا ةئس رفص نم موي مولا

 سانلا هيلع مآسو هراد ىلإ هركسعم نم محر مث تبسلا موي هيلإ ةدّبع
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 جادو

 سلو ةعملا لسغ لستغا ةعمملا موي ناك اذإف نيا يف وهو هنع

 هل لوقيق ديرت نبأ ىلإ نآجحلا هل لوقيف ناجحلا ىلإ جرخ مث هباث
 نا اقالخ ل[ رسال تالا لوقف ةعبللا الص ديرأ لاكب

 ماقأف نيم ةنسرخآلا ىددج يف هنبحس ناكو عجريو ناعتسمل هللا راكب

 ” لامن قف [جلاادتعا نولوط ندعأل كدمرع نأ لإ نسلق

 كن دم لعل تنأو رييك يش نأ هل 0 ارا لاقق ءاوتسل ةيلإ 61.6 2

 راكح, فرعف نولوط نب دمحأ فول اننيب زجاحلا هللاو سرق اقتلللاو

 دقو ةرجإب رادلا لاق فرصنا راكبل لقو سئابلا تام لاق هنو:

 ماقأف ىلعف فن أّسملا يف ناك اسمو انريغ لعف ىضنم اذ اهب 8

 اهنم جرخأف تام مث اموي نيمبدأ نولوط نبا توم دعب رادلا يف راكب

 وفلا ١ مو هتافو تناكو هكا نبا متاح وأ هلع ىلصف 9 ىلإ

 ةييَوأ هتنالو كتناكذ نام نيعبس ةعبَم ةحملا ئذ نم نيقب فيول

 نس ايامنا 0 5 ا اهو 3ع 01 نيش ا 4ك نيرسعو

 سييخلا موي ىذءاقلا ةبيتق نب راكب ىفوت لاق هيبأ نع ةمالس نب دّمح
 نا هلحإ 1 هول وأم نفيس ش هيل ذر نمل نول نسي

 نوناثو عبس فيت هواها نولوقي هلهأو ةبيتق نب نسما نب دّنحم

 74 كويل لاقذ تلو نعال قتال يركن ينل قئرابو ديب

 كب شنان زرع نينو, .اجانصأ خم قنا لاف ةثامور نونو عبدأ

 رصم تماقاو .ةدمش نب راكب ربق 1 ةباجالا فرعا لوش ةمالاس

0 

© 

 نآ



1 

5 

 مدا

 مدح

 ا

 < رصم ةأضَق رابخا نم رع وبا هلمع ام رخا

 »6 هيصصو نيرهاطلا هلاو دمحم هتلخ نم هتريخ ىلع هللا ىْلصو

 < ةمصعلاو نوعلا هيو ميحيلا ندحلا هللا مس

 رابخأ نم درب نب ندحرلا دبع نب دمحأ نسحلا وبأ هلمع ام ركذ
 ةربخأ قول انرب>أ عكاذه انرصع ىلإ كلذ دع 3 نيذلا ةاضقلا

 نم رصم هبدتف نب راكي ىلو لاق ىزيملا نهللس نب عيبرلا نب دمحم

 ةرغلالا دنت نما نوطخن .نااعن .ةقيجلل موي دلزلا لعلنا لكلا

 يف ادودجم نماثلا لاومأ نع افضع ناكو نيتأمو. نيعبرأو كناكللا

 نه ةرصبلاب طورشلا ملعتو ةفشح
 هرابخأب ةبانع هل نم دليلا لهأ نم ىنربخأو *«ىمارلا ىحي نب لاله

 نبا هيلاط نأ ىلإ ةزادقا عب ريو اراكب ملي ن ناك نولول: نب دمحأ نأ

 نولوط نبا هلع بضنف كلذ يف راكب فقونف قفوملا نملب نولوط
 هل لاق هءاع هتدجوم هل ترهظو نولوط نبا نم راكب كلذ نيت 35

 اذهب كدصق ان هنأ نولوط نب دمحأل لئقف نيلاظلا ىلع هللا ةئعلالأ

 هجوف املاحي ىه راكب لاقف اهب هزاحأ ناك ىتلا زئاوجلا درب هبلاطف لوقلا

 هنت نولوط نبا نإ مث اهذخأف اهتاوخي ىه اك اهدجوف نولوط نبا

 عدب رادو فرحْلا رادب ةفورعملا ةبحزلا يف ىلعملا نبا برد دنع

 بتكوو اهيف ثّدحتي سلجي قاط اهيذ ناك هل تيرتكا اراد ىداشفإلا

 ىبأ لوق ىلإ بهذي ناكو هتبالو
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 ىلإ كتباحإب هللا هدب أ رمأو رصي ءاضقلا رمأب تلقت ايف كئافعتسا

 هش كتقفاوم ىلإ اذأ امل الِّصْفَتَو تلأس امم كل افاعتسا :

 باتكلا درو دق ناكو .هبسحب لمعلاو كلذ ةفرعم يف هللا 00

 درو مث كاس نما شل وغكلا عبد يف ثرحلا لع كلذب

 متاسلا نبا ةمالظ يف رظنلاب هرمأب ةبدتق نب راكب ىلع لكوتملا باتك

 كا دا نوح ليد هللا ناك ام هدب ىلإ دربنا

 كيرختلا ناكذإ اهف ثرحلا .م 0 5 مظعتسا اذلكن نأ ةمالسانإ

 5 ملف دمحأ لاق .نيندملا 38 بهذم ىلع اهف كح كم اما

 نبا ىلإ: درو اهف مكح ىّ ىتح هرسكيو راكب' ملكي ىلعألا دبع نب ساوب

 '0 0 نايل زركميم نو فنرخلا .اهنلوقا ادهتهادتم ناكإف متاسلا

 نك

 اهيلو نيعرأو قي سلا ملال نم نيقب عيمسل ةعمل.ا وب اهنع

 دنع اي لع لكلا باتك درو ابك ارهش رشع 17 نيانس عميس 101. 215

 ىبأ نب ةيوهم نب ديزي ىلوم نوميم نب ديعس نب ميهربإ نب ندحرلا
 ىفونق اهيل رصم ىلإ فارصنالاب هرمأب نيطسلف ءاضق ىلع وهو نيفس
 15 سمح ةنس ناضمر رهش نم نيقب ةرشع ثالتل دحألا موي نيطساف

 »ع نيتأمو نيميرأو

 ةيففلا و اهمدق كولا لبق ن م ةدنق نياك( اهم ءاضقلا ىلو مْ

 ف ىتاتو نينتامو نيسيراو تساتنشس ةزلالا: دنع نم تولخ ناهثل

 6# نيتامو نيعبس ةنس ةجللا ىذ



 رجع 0

0 

 نال :ثاع كل كتداهش لبقأ شفاف مفيعل كرا 13 ل ىناوشألا

 سو زيجأال 707-2 ميل لاق هنأ هناء فدو .ثللا ىبأ

 جرخأو ثبللا ىبأ نبا أت تنك كنأ ىدنع مص دقو كلنإ نو

 هل لاقق ثرحلا دنع لجر دهش لاق ىّمع ىنربخأ .هدي نم ةّيصولا
 :اّيلأ كال ةيقان دقل ثرححلا: هل لاق قيراشأ لاق يكليسا اي

 كيلع تقابض م لجرلا هل لاقف ةكئالملا ءاهنأ 6 ف مدا ىف

 ديدق نبا قربخأ“ .تراخ هكا نإف ناطيشلا مس ملم قلع اقل

 للم دع 5 ىصهو ليفلا راد يف مكح لاق نيثع نب يحي ٍَط

 لضفملاو هب 7 مهنم رصم ةاّضَق نم ةعاج ىراصنالا دل 9 وسم

 تانبلا ىنب جارخإب اهيف هللا دبع نب نوره مكحو نورهو ىرمعلاو

 ىلإ مفدو كوم مكح 32 ثلا ىبأ نب دمحم ىو اًملفن نقلا نم

 انوفا قيلاءاوأ نبا... هيل 2 يعي كلا را اي مئاسلا 5

 كوبل ىلإ تالا ع 3 ّ 0 جرت اهنم ماسلا 7 جرخأو

 قازعلا ىلإ هتضق رضحأو نطاق نأ فو هنا لع مفي

 اهف 5 67 لا أَ ةمضق يف اورظنف ءاهقفلا راضح 0 4 رمأو

 نيضوكلا :نم هننْصَف يف اورظن نيذلا ءاهقفلا ناكو مهتتسل .[١ هولوانتو

 اه هيلا وكلا غو نييندملا يهذم ىلع 0 مك انو

 نب رفقعج هللإ 6-5 ءازذقلا نع ٌ ف لأس 7 رش قف

 لصو كباتحح 7 نيم ويم 500 شاملا دححاولا كيع
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 يف هبارسأل ةدعابملاو ناطاسلا نع فارحإلاب اذورعم لزي مل نيكسم

 مفر ام كيلإ بتكت نأ 9 هللا هدي أ نينمؤملا ريمأ نأو نومأملا مانأ

 ءالكحو ماقم 1 | ماعي ناويككللك قرع ناو نإ ناطقا

 اهاموح ن مانقمرصمب اهتالغتسنمو .اهرودو .اهعابض يف نينموملا ريمأ
 نب ىلعب ةفورعملا مه دديأ يف تناك ىتلا رادلا درب رمأبو اهلاومأ ىجيو

 رظنلا كرتو اهف ا يلا ىلصوملا ندحرلا دبع

 تالعو نوذلاو عابضلا نم نيئمولا ريمأ ءالكو كبل اهنالمتو# ف

 يف ممادب وأ مهرمأ نهوي 1 ءالكولا كئلوأ ىلع ضارتعالاو رصم

 ثرحلا ىلإ مّدقتلاب رمويو نينمؤملا ريمأ قوقح نم مهيديأ يف امم ءىث

 ىديأ يف ال. ضرعتلاو عاضلا كلت نم ءىش يف رظنا كرت يف

 نينموملا 0 هب امل ع يتكو هلواح نإ كلذ نم هو اهتم ءالكولا

 ويمأ هرم امم لمعلابو هتزوايسو هردعت نم ٠ ثرحا كيف كلاذ يف

 هب كيلا ايف ريصقتلاو هتزواحم قوتو هدنع قو هنلإ همثاو نينموملا

 رخآلا ميبد نم نواخ ب نينثالا موب يمل نب دمحأ_ لتكو

 دهش الحر هنا اتيرخلا لإ هيت لاق نيتأمو نيابة

 دهاغلا هل لاق ىقارع لأ ى انك هلبلاق هشازييش ذلج دقو دنع

 ايش هنأ ىلع مفدور ديحتساو فيدأت ثرعلا( هلا لانه فوك لأن

 كلا ىلا نيا ركذت هل لاقف هذهشأ ثلا ئبأ 'نبا "نأ نعاش هدنع

 ا ا لهسلا لاق اذ هماع 7 ةدايش 5 ىلإ ذر ىسلحم يف

 ب

10 
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 قارعلا لهأ نم الحر 0 ضراقلا نصفي نبا بنقل لف 206 نزل

 كرمأ بجعأ ام لاقق ميت نب ميهربإ ىلوم دوسألا مدا ميكس ىلإ رظن

 نن هللا دنع ني ةدمجو ىف الدعم ةيكبألا نآس وكي رج لهأ 1

 و ىتنامأ 5956 / ىف 7 أب هل لاقف لس ىرييمش احورج مكملا دبع

 نأ: ىلا لاق: نيكسم نبا ثنرعتلا نيادجأ يرحل .للا سلام

 كباغ ىو .فراع هب انأ لاف هلك انوش دهاش ريغ الس لبق ىبأ

 ثروؤم اهل انلغأ نم وجع تناك لاق "نينجتلا كسل نبا كلها نإ هللا

 امل دهشف امل نادهشي مكللا دبع نب دّممبو ىبأ ناكو هتبصفف راد يف
 امل نذأت هلأدت انامز .هللإ لتحت هأزاملا:سماقأو ثول هلق لا

 نبت املف هراضحإ نم عنتمم ثرحلاو مكحلا دبع نب دمحم راضحإب

 ثروملا كلذ موق نم ثعب ةداهشلا اهل مم و ةمولظم اهب تيرا

 نبا رضحي ملو ةأرملا ىلإ ثرحلا اهعفدف ارانيد نيسمخب موقف رادلا نم

 نيكسم نب ثرحلا نأ بربح نب ناز نب دمحم ىنربخأ .مكحلا دبع
 سا 32 -

 101. 218 رهأ الو هف رظنا ال لاق ةلمرح نب حرف سيح يف رظنلا نع فقو

 نم هتماع نأل: هلع ىلويو هنف رظنن توب أ ئبأ نبا ناك ئهأ الو

 نأ ندثع نب ىحي نع ديدق نبا ىنربخأ .ةِبَمأ نب نع ضرتعلا
 ىلع مكحن اهرود نم راد يف ةدّيسلا لكو هيلإ مدوخ 2

 دروف قارعلا ىلإ كلذ مفرف همصخ ىلإ هدب نم رادلا حارخإب اهلكو

 خب تزعل هنأ نار قير لضللا كذو :نوحلسا كي ةقشنإ لا
10 
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 2 يي تت

 ساجلا لهأ ضمب اكف نيطاصلا نع ةباكلاو داهزلا مالك يف سنوب
 هل لاقف قفرب سنوي ل لإ! يزتتا كاذب توم نيينيردلا قاضم

 تبن 0 ام منصت تنأو هلك اذه نحت ,تنأ ننوي
, 

 مذ دقف اض 6 ءانعت نم ل هيلع هللا ف هللا الوعر لاقو يع

 5 ىبحي ىئدح ضل ندرخ ن دي نب لوس 2 يكب

 ' كة "نو لعألا دبع نب سنوب 0 فاللا بويأ نإ

 دجأ 0 1 تأ ملعو هب هبدب يف طقا فرصنا اما ةداهشب ناكسم

 عجرف هنوحرجت ورع نب فسوي ءانبا ديزيو ورمو درا نء عدنا نب

 ةداهشب مويلا تدهش ىنإ ىذ اقلا هللا ملصأ لاقف هنقو نم ثرحلا ىلإ

 ع انأ مو ةداهشلا ثرحخ فلاي زقوأف انتحف يولد ا اهنم ى اق 5

 دمحم نب ىحي 5200 .اندأ نم سنوب تلفأ اولاتف ريا دز وزع

 لخدف هيلع أرقب ءىراقلاو سنوي دنع ارضاح تربك لاق سورع نبا

 ذوب لاقف ساجلا لهأ جاف فسوي نب ديزي تام لاقق لجر

 توم اَدْبَح لاقف هسأر عفر 4 الم قرطأف ديزي تام لق مكلأب

 فى ار وهو هتزانح ىلإ جرخ مْ 0 تنأو كيدب نيب ءادعألا

 ىنثدح لو ريا نب دمحم تمس .راهلا نع لزني ملو هيلع ىلصف رامح
 رن لا لكيف نيكس. ن رحل دعا تنك[ لاق نوي ىخأ

 هللا دبع نب دمحم لاق كل دهشب د نم ثرحلا هل لاقف :ى هب هطاغ

 اك دهشدلف تألف الجر ناك نإ هل لق تنحل للك مكحلا دبع نبا

 01737 كك د



 مدح 5

 مدس

 ىلا فحاصملا أ هندطلخو ناحلألا نارقلا نوءرقب نيذلا هريغو

 كلذ. لمف.ةاضقلا لّوأ وهو اهلبف' نم اننمأ الغ الو مماملا دجسملا

 برضو اقنو هتارماو لجر نيب نعالو مهيلع مالسلاو ةالولا ىقلت كزنو

 لتقو مجرلاب دّدهتو اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةثئاع بس يف دحلا

 برضب رمأو دا هدلج نأ دعب مأسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بس اًئارصن

 هلم أ وويل 0 قاردلس اي ةدناويلا تاردشا نو . نيسارصن نياحر قنع

 نب ثرحلا ةنالو يف لخد ام لوقب حرس نب ورم نب دجا تمعب ةماسأ

 رجب هر 5 نإف هدي ؛لالب اعرف يف الإ للا نم ءىش قيكستم

 نب ندئثع نب ىحي ىنربخأ لاق ديدق نبال كلذ تاكذف ةماقتسا ىلع

 بأ دكا فلق انك مثيلا نب ديعس نب نوره ىل لاق لاق حلص

 5 اع عيرحأ اف تروس ١ مآ اكاشتن نأ ىثبذب ديا ثنثلا قيبأ نبا

 هنم أ ان هللا دبع نب نوره نآف هريغل لاملا تنب حاتفم مفدي آل أ

 نادم هول هعفدف رطمقلا نم حاتفملا جرخأ ض > حوأ ملف لاق

 مدفع لادا عش نم امش .ش اجرخيل بويأ ىنأ نب ميهرإلو نيكسم

 ا ميهربإ قو لوقي يدارل نابح نإ مجاني ملل

 كاع 2522 هو رائد كنلأ نيثلت ةاّضقلل لاملا كبس مف تو

 ىنئدح ةرم ريغ هلوش لعألا دبع نب سنوي تع دقل هللاو لاق اذه

 ورع نب فسوي لآل ةزانح ترضح لاق سورع نب دمحم نب يحي
 3 لععالا دبع َن ساوبو 1 ََى ثرحلا اهرضح ديزي نبا
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 فسوي نب ورع سغلاو ليبسلا لاومأ 0 0 ىدارملا هلل ندا

 بوب أ ىلأ نب ميهربإو ىدارملا ةلس نب دمحجو ىسرافلا ديزي نب ورع نبا

 نب فسوي ىنبا ديزيو ورم [هللاسه] ىلع لعجو سيردإ نب لضفلاو
 ١ تلا نيل نادخأ ةدرب نأ كلذ.دعب امهعم لعحو ديزي نب ورع

 هيلع ىّضقتلاو ثالا ىبأ نبا فششك ىلع هباكصأ هلو ديدق نبا لاق

 000 ا ىلع هب ىضش ام لثب

 2 ىدب نيد موب لك فقوي ثلللا ىبأ نبا ناكف هش ناك امو

 7 ىتلا لاومألا نم هيلع بجو امم جرخيل طوس نيرشع برضُف
 27 فسوب نب ديزي همّلكف امانأ كلذ ىلع ماقا|و] هدد تحت

 هتيلاطم ثرحا 4 كرتف اذه لغم لد نأ ىضاقلل ف ب :ال-الاقو

 لّمحي ناك هجر نم دعقم اذه ثرحلا ناكو ديدق نبا لق هبرضو

 يف هبلإ للطو امقربم ارامح كري ناكو مماجلا رجلا يف ةّمَحم يف

 كنأ لاق اولاقو هب ناطلسلا 1 هباكصأ هفوخم عن ::ماق داوسلا سايل

 رمأو فوص نم دوسأ ءاسك سابل ىلإ مهباجأف 5 قب ىلاوم نم

 [يفاعلا .ناصاوب رسل نلويتشتع 00 جارخإب ثرحل 9

 راقتالاو اثير عنمو ناذآلا ن ل ةماع منمو اما 0000

 د مماجلا دحسملا ةراع رمأو ام تاو 9 نم مهيلإ مف مقرب نأ

 منو سانلا تحبي 37 داصملا لمبقت نع ىهنو 7 هييغل

 دوم نبا دجسم يف نيذلا ءارقلا منمو هبف برضو زئانجلا ىلع ءادنلا

 فا

 تا

 فاي



 ا

 مما. 211. هحشف همدانب نأك يش ىلع كيف” هنأ ريا رتاونف لاق هجاجحت هب رتسي

 ىداألا دمضلا دان نب ميهدبإ نول دمع نبا »لاق 28 كلذ

 رف هعمو ىنانأف مانأب ءاضقلا ىلب نأ لبق ثيللا ىبأ نبا توعد لاق

 نبا لاق ابرش : اليدوخأ نيلوق ذسنلا برشو لكأف ةلزتعاا هناوخإ. نم

 لاقف.اهنع هتلأسف .ةركتم ناثا ههجوبو سمملا ةسندق أثقل نانع

 اوملأ مهل لآق اق ىنأر ام هاف هناوخإ هدنعو ىضاقلا ىلإ ةحراللا 5

 ويقأ ملف كلذ عمو ارو اليبق لورد ىلاوماقف ىفطف جارسلا

 6 ىضاقلا مهيف تققح دقل هللاوف مهف

 .لكونللا رفعج لق نم نيكل هل ارسل اهب ءاضقلا ىلو م

 ىددج نم نولخ رشعل نينثالا موي مناجا يف م طا ساجم يف ساح 0

 ناك لاق ديدخلا وب نب دمحم ىنثدح و 96 عيس ةئئم لوألا

 يع قسم لذة لطلإ نيكتلم_ نطكرعنا نال

 لام رظم: ءاشق ةلوت الجز اكاذف :لكتؤملل يبهر ىتككا قا ل

 نيلسملا يف نينمؤملا ريمأ اي هللا هللا تلقف ةعبمل نب ىسع ىلإ اوبتكا

 لجر اهب 7 ىرت نش لاق جترطشلا رتهتسم ةعمل نب ىسع نأ 15

 اوتكخا تقدنم لاق .نيكليم نر ترخلاقمو نينيلا نول ١

 ةيردنكسإلاب وهو ءاضقلا باتك هاتأف لاق ديدق نبا انربخأ .هتنالو

 هناوخإ ابوبق ىلع هربت ةيالولا نم عدنتما هأرق اًمف باتكلا ضفف

 61. 211, 6-2 يلا سلجو طاطسفلا مدقف كيدب نيب موقن ني اولاذو
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 هس ا ىلا دج

 ناك رش اهم ؛لاملا كنت انملع ءانثلاو انل ءاعدلا رثكت كن

 لاما اذه اهتم تدخأف هزاذ 24 ف. ةريثك ساك أب: اذإف ترظنف

 اذه [نم رثكأ لأ تمطتسا ام هللاو لاق ازيثك الام ىنارأو. لاق

 |١ قاحتسما-لاد ديدق نبا ىنرب>ا .هذخ' ىنرما نيح ىل تفتلا امو

 ذيبثلا همدانب ناكو ثيللا ىبأ نب دّمحم ىلإ عاطقتا هل بدق 0

 نم اراند الما ةئالث 4 كسب اهيا ان كلان ىتأ نب حرخأ لف

 انس ارب تدعو هس دق و هرهظأف للملا تيدلوف ناك قينلا“لاملا

 ديدملا 5 نإ دقن نإ 0 نب لمح نب هزم انسافلطملا 8 اطوح

 0 لا راى د قمل ا ةايغأ

 10 نع هنأ 507 نا الأ طاع لاق ة 9 ١! لها لوق ىنب ,احأف ردقلا

 ناطاسلا رمأل ناك كلذ هلءف نأ نظأ 7 لال نارقلا يف هيهذم

 ىل دهش لاق ةبتع ىئدح ديدملا'ىبأ نبا ىنربخأ *“ هلأسأ ملف
 لقا هلع دوهشملا لاثؤ لعد لع ثللا"ن ل نع دس هن ةيارطاع

 ام هللاوف لاق هلوق آر هلا يف نالوق ال امو امهتداهش ىذاقلا

 15 0 فاما نب دل و .خأو .هيلع مكحلا ىضمأو يدم

 قال تنرفااضالا هلبأ نيفتع(كأز 398 داء يدتسر اولا أ

 ناثع نب ىحي نع ديد نبا عزفت كَ سل ِق ماجا روسملا

 يف ثألا ىبأ نب دمحم تباد لاق ردكملا نب ىسنع نب حون ىنثدح

 ليدنم هدب يفو هجولا جوج وهو ماجا روسم يف مك كلا سلجم



0 
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 مس

 مح

 ل

 اضنأ لاله ني ددحم ّرفأ مث راند نفإلا 'ةتين: ةراضإق باك ارا

 هدب نع جرخ أم ميج 3 مكحلا ديغ !ىنلل | افلأ نيثلثو افن هدنع نأ

 ثبهنو تيصقتساو هدد نب ٠ 00 ل دبع ا .تك ناك ام وه
 نبا اذ كولا نفاتكر دقوا مث سان ناعما تيلمو مهزام

 باتك درو مث 0 اول رغم اودزذ نوجا ىلإ هباكصأو ثنللا ىبأ

 مهلاومأ تّدرو لاله نب ءايركزو مكحلا دبع ىنب فالطإب لكوتملا

 ثللا ىبأ نبا سار قاحب طوح ىلإ لكوتملا باتك درو م مهلإ

 لعفف طاطنفلا هفاولشو كاكا نام لع هلو ظوسلاب هبرضو هلل
 ناضمر رهش نم تق ةلل ةرشع ىدحإلل نيتذثإلا موي طوخ هب كلذ

 ىناث ةعمجلا موي ىلإ هيانصأو وه اسود ماقأف نا نيثلثو موس ب

 قارعلا ىلإ جرخاو نيتامو نيعيراو ىدحإ ةنس ةدعقلا ىذ نم موي

 »< هدعقلا ىذ نم نولخ مستقل تبسلا موي
 9 قود قو ىنثدح 97 7 اولا نب دمحأ ا

 يكسب كل نسا نم لخ امل ثلا ئبأ نبا
 ةئام نم وحن وهو لاملا ترد يف اعمتجح ناك ىذلا لاملا ىلع هدب عضو

 هباحصأ نم لح لك ىلإ مفدو اهبهوو اهرذبف انلأ نير طبل

 وحصو نيفاألاو ةثالثلاو فالا 0 قالا درسا سلع ل نذلا

 داو رسب .ءربخأ الأ ريقف انناريح نم لحر ىل لاقف رصن لاق كلذ

 لاف 20 ليل دعب ةحرارلا ىضاقلا لوسر ىنءا- لاق وه ام

)01. 210 3. 
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 ديزي مدق 4 017 هه يف نا_:س نب ديزيو ةريغملا نب ةزمحو

 يف نينأثو عبس ةنس رخآلا عيبد نم تبقب ةليل ءاميزالا ةليل كرا
 نب هللا دبع هعم مدقف هدنع ىه نم اهذخأو ئورملا لاومأ ىلط

 كلذو هني نم ثمللا ىبأ نبا ةللئت ديزي رمأف ئورملا زيزعلا دبع

 ايا الج سس لأل عنج ني نفح ثنا سيحل ع
 كح ءاليع اعين“ | م ىلع ىورألا لانمأ ةموكللا يف 94 ةدالوآو

 ةئيراو راقد فلاب ةئام عبدو ذاجدا نقلا لأ مكمل داعب قي. نع

 يف كلذو رانبد فالا ةينايإ ئرمعلا بتاك ءايركذ ىلع مكحو فآلآ

 نيتأمو نينلثو عبس ةنس لوألا ىدلج نم نولخ ناهثل تبسلا موي
 نأ ىلإ لاما ءايركذو مكملا دبع ىنب مزلأف ئكرتلا ديزي ىلإ ةّْضَقلا مفدو

 ىدانو ةريغملا ني ة ١و 'نائتس نب ديزيو ناله ند دنع اهذ رظذ

 "1 اك نفاايتثكدا يورللا لاوعأ ف ىرتلا ديزي طوح ىدانم

 فالازو نأ نبا با#ج أ يف ىدوو هراد تمدهو توص ةنامسج

 هدع لاع مكحلا دبع نب مكحلا دع مَآ مهنع وذعلاو 1 م-نامألاب

 هباذع يف تاف هبّذعف ديزي ىلإ درو ايش جرخي ملف هلزنم ىلإ ثعبف

 محلا دع ناك دقو“ نيعلثو عبس ةئسس لوألا ىدبح نم نيق مبدل

 ١ >يفإلا قنينتا لاما اذه نا هنلإدابك ةزضوق: نأ توهمت لف رق

 ناو ةئالدم اهزأ رشبع: ىنثإ هنم دش :ر دول نا لاله ب كايفم رهو

 ناوفص: نب ىسع ىلإو اًنفلأ ردع ةجف و هملإ راص نوع زهرل نا

 آ

 © مح

 ديلا دملا نت حي ف فسم



 مل خب دع

 ىورملا قب زيزعلا دبع“ نب 7: لام و اودهشف ريثك عج رضحن

 بتكو ثلا ىبأ نبا مهياع لماحتو ةرصوف 0 لامؤ لاملا خم

 ةرصوف فرص 99 دروف مهوحن لامة ةردوف مآ ىكذي قارعلا ىف ا

 صعب راص لق رسوم نم 0 ماشلا ىلإ جوزألا رمأو كيرتلا "3 ع

 نبا نع ىقكلاب نمآو:اهيلإ ع رص ىلإ هدزي تاتك“فاثأ ل اكل

 .' و شلا لطب نب ورع دوعدسم» 51 ليات هر 5 2 رظنلاو ثيل

 ثعبف ثنللا ىبأ نإ هنلإ هذر لكرتلا مق امل لاق نبأ عفزشلا فنالا
 لب 3

 ه ةقا نم 5200 كه عة 0 : دو 2-3 -<ؤ هنع أ انشكتم رحب ةرصوش

 نع دريدف تبا ل 2 هلام ارسطو هسكب كوت ا باتك انف

 هباحصأو هدلوو ثنللا ىبأ نبا سد#ب ةرصوُق مالا رافع قا

 نبا سلجم ط رمال 3 خل باوو مهلك ملاو 3 تصفتساف هناوعأو

 سوا موب كلذو ءاملا هعصوم اولسغو 0 6 أومرؤ ثمللا بأ

 لزعو نيتأمو نينلثو س#خ ةنس نابعش نم تيقب ةليل ةرشع ىتنث
 وبملا ىلع ثلللا ل نبا نعل رمأ و ناتك درو م ذمو

 كلذ رثأ قع ةنتاملا هتئفلو ربملا قع مامإلا تجاحا نب ةمكم ةلدلق

 هتيالو تناكذ نيثأثو سمخ ةنس نابعش نم نيقب عيدأل ةعمإلا موي

 ةييناركلالا عيبر خل ءام رأألا موي ىلإ نيحسلا يف ماقأذ نينس عم اهيلع

 دبع طوح لع رصتاملاو لكوتملا باتك دروف ْنيتأمو نيثأثو عبس

 ىرمعلا تاك ءايركزو مكحلا فيع ىنب ذخأب رم ريمأ ىحي نب دحاولا
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 ا

 فو ردم لهأ اقستساف فقوت ناكل بلا نأ مي نإ ميهربإ نب

 هتوسنلق اوذخاو معلا ةالاغ كبيس نويرصأ!:لثوف ءاقشتمالا ىلا ىفأ

 ديدق نبا ىناد> .مانأ ةنام رم لهأ نشا لعف أم كعب 7 أوبعلو

 الم نيتامو ةرشع ميس ةنس نم ٍِ ءلاب ماقأ نيكشم نب ثرحلا نا

 ىلع ثلللا ىنأ نب لمحت / مول عمم ى !| مدقق نالَمَو نإ و ىذا ة كيدس

 نيئامو نيثلثو' ثالث ةنس ف ساما نب رمع نب نودمح ىفؤنو ٠ هسبإا

 هترانح كم ْن رك و كسلا أ نام انين وغلا 0 وهو

 ثلللا ايبأ نب نإ ع كلذ فيفا ركشف هراد باب لع وللا كاطإو

 اغا علا نامت نم 7 ال اولاقذ هراوصأ كلا 8 ندع لأ مدتجاو

 كانه ناطلسلاف لاق ىلب اولاق قارعلا نم مدق ثرحلا سيلأ رحل لاتف

 ىسوم ىنثدح ديدق نبا قدشأ .اذه نع نكح نك زئتمتفا هروح /

 قر نااوزملا قتكي هوواد قفأب نبا ناك-لاق:ناومرف نين لضفلا نبا

 3 لف نع كابو نبيا قريخا زيكو كب يرزال همصوب ثلللا

 مر ِف مدق ةردوف هل لاش ىذلا ادي نس تودع مدق لاق نهثع

 يوم ٍُظا :لانيأر ما رس ديرب لع لاو نيثلثو ممم هك ةلعألا

 تينا لا لاومألا يف ثلا ىف 1 نباو رت دل لاب ىذا مداكلا

 ىرمعلا بتاك, فورعملا ئسرملا يحي نب ءايركذو مك ك1 درع ىب دنع

 0 و ااوجلا منو

 مهباع ةداهش هدنع تناك نم سانلا يف ىدونو مماجلا يجمل! يذلا



 ا 5

 مل عضو دع

 عاعرلاو نايبصلا ىديأ يف ذئموي خويشلا سنالق تيأد لاق ماَطْسب

 نورضحي الو ثيالا ىببا نبا ىلإ نولخدي ال كلذ دعب اوناكو اهب نوبعلب

 :* ةوسناق يف هسلجم
 لماكلا] لمجتل ميت نب ميهريإ نب قحسإ نب لعبسإ اندشنأو

 اهآهأو لاوطلا ماَنَأ تفَحَأَو
 7 هد ىو ناس ااا ااا

 مهلاوط حرطب هبت تاز

 مهتابل 927 مهكر م

 - وهدم
 ةمرح ديل . لكب نوعرمش

 ا 0 م الخ اًذِإَ
 5 لآملف هل اوط تارعذ «نالق نلف

 001 نيب ارق اذإ 7 |
 0 سو 24 عا

 ؟ هت رفا رسوم مك

 تما :كانلعوتا ايل
 ير اسوا يس #©

 ةداهش موب لك لاوطلا اوسبا

 اَنَنْأَك َنيِقرطم مهارأ ىلا

 _- - . ري

 ادحاو مهم

 نأ نبا با ضاع دبدف نبا قدر

 ابل خوشلا نم ريك كو

 رضقت مل ةَيوَط لُكب اومرف
 0 كوحن زئشملاو

 تعجب 01 يمَح لاما ٠

 رتفألاو ناكسلا يف وأي 1

 رسل جيل نب 28

 0 دندهج 000 نم هع

 رُغم يف اًججَدم جام دعأ | يف وأ

0 

 عت ةصيشيب. ةاَضْملأ اول

2 . 0 20 

 روي تح - ىمحب مك تفمذ

 ثللا ى
 ع

 كا ل يهد وبأ م سنالقلا نم

 ديد حرطب ثبللا ىبأ نبارمأ ان لوقب رمعم نب شمهك

 قحسإ نب ليمدسإ ىفربخأ .ضراعي ملف حمد نب دمحم الإ اهسابل ىلع
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 م ل موسي , .ره كنولزم 3

 18 قاعها هلع

١ 022 

 لكألا هلي 3 اذإ منإ َح تن 0

 اهلطان لالا مهتم ٠ تانج هه
- 

 قفمألا عدش /.ل ٍبفعْضَتْسم ىأو

 لا

 0 م عقم
 10 ارسل مونط 20 فيك هصقأ نم

 مه 31 طراق اذ تأزع ا ىلاق (01. 907 ط.
5-5 
 2و 5

 اولزع ىذلا رولا تاداَهّشلا نع

 لمهأ قى ناك لاق واقع يحي نع ديدق نباو قاس وبأ نير

 لاوطلا سنالقلا سابل مهنم ةلادعلاو هققفلا لهأو م لاجو رصم

 !5 نأو اهسابل مهعامو 0 ثمللا ئبأ نبا ممهرم اذ اهنف نوغلابب اوناك

 ىبأ نبا سلجن نيثع نبا لاق .اوهتتي ملف هيزو ىذاقلا سايلب اوهيشد

 0 خوشلا كو مهتجاو دجسملا يف همككح> ساجم يف ثيل

 وكول سولو ارضف اعبج رطمو بلا دع لقأف ساالقلا

 نب دع نوادج ديدحلا نر نب دمحم |رربفنأو لاق . مهسنالق اوقلأ
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 >2 لمس

 مدا. 2060. رهظألا نييلأ نآعلاو رسلا يف هدوبش رومأ نع ضخفت تأ ز اه

 0 ريغ ومو ار 5 1 1 : هنا ل6 ةفقر يف هَنطَ

 رثخأ 5 ريح هسيق# ءاح نإ م4 داه هزهو ءادنلا ا

 را 1 را ةهيباوب ناد تاكا 1

 هللل دمطاو مهرابخأو رصم ةاضق باتك نم سداسلا هزل مت

 ب السو لاو بلا هَ ألدلمكم لع هتاولصو هدحو

 11. 207 + ةكاسك رم عياسلا ءزإا ةمصعلاو نوعلا هيو ميديا ندحرلا هللا مع

 < رصم ةاضق

 فورعملا رازبلا ديعس نب ايينخرو عب نفحرلا دبع دال نري

 توقعي نب تسوي نب دّمحم رعوبأ انثذدح لاق هللع ةءارق ساحتلا نبا
 نأ ندثحا' نبى ند يدق ا عيلاو اهبل وأ ىنثدح لاق ىدنكلا

 هيوم هدا نبا دنء الوبقم ناك :ةدنكح 'ىلوم ءايركز نب ىحبي

 نب دعو نيج ةيزبحأو دع هفذأو ًّ انامز ثمللا م نبا دهشو

 يف ساحي ناكو هب رمأو ثيللا ىبأ نب دّمحت هيلع بر لاق ةمالئم

 لوقو ثيل نأ نددت لوب سرت هيإ للا تو د
 نم | نير ولج قبيرطلا يف لوسرلاو هلزع ةحرايل بلا درو دق

 ا انمح هسدو هيرضف هتذب ملف هأهنذ تثنلللا 7 نيا هل كر مينشتلا

 [طسبلا | »< ثدللا ىبأ نبال لمجلا لاق
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 اضيأ 51 ىلإ داع مث كااذ ساطقلا ا قكلفع ولا ىذلا اذه 501. 06.

 هياء ىرجي مل اكولم ساطقلا نأ هل ركذف لجر ثيللا ىبأ نبا ىلإ انأو
 دمحم انثدح .هدنع كلذب اودهشف ادوهش ثدلا ىبأ نبا ماقأو قع

 دق ساطقلا ناك لاق نيثع نبا نع ديدق نبا انثدح لاق فسوي نبا

 نم لحر انأف سائال هماقأو 75 هفقوأ 161 ثلا 5 ناءونع كينغ

 لع هل نودهش دوهقلاب انأو هتقر اعَداق شّربألا نا هل لاَم دزألا

 دون 4 نمت مهتداهشب مكح م مانأ ةسمح ىضاقلا هساحت 2-2

 ندثع نب ىحي لاق هقتعأف ثدلا ىبأ نب دمحم هارتشاف ارانيد ابق هيلع

 ا عب ل شم ه1 رتب. لاق نقيزي نبا انج اكدح دع كلالذةبرشح

 سللع ام« لوق عيبرلا نب ساّعلا .نب دمحم تع لاق: ّىواتكلا

 هلا قطا شاملا ن دم 5 لاق ساطقاا لز ام هب لز ادحأ

 ثلا: ىبأ نبا نكلو هللاو ال لاقف تاقث كدنع هلع اودهش نيذلا

 نبا هيلع مك دوهبشلا اللدعف امه ءامسأ نياجر ىلإ مهرمأ د

 دجاو ريغ ىنزبخا ةمالس نب دمحم نب :دنحأ لاق .قرلان:ثللا با

 لاق افقسإلا نب دس اند :اروز تناك ةداهشلا نأ. ةفثلا ٌلهأ قم

 ساطقلا ىلع مهتداهش دجحملا لهأ انآ ام حبقأ لاق ديدق نبا ىنربخأ

 ثبللا ىبأ نبال لمملا لاق .دولتق ىَّنح ةثالع ىبأ ىلعو هوعاب تح

 ١ ١ | لماكلا ]|

 ردو رصمم ريغ قملاب مئاق ةّمطب ٍسوطَقْلاِب تْفَطِبَو

0١ 

1 5 

 ينير يها#ت ١ ل



 مها 5

 ل لس

 نبأ لاهنت قلاتقل

 دع

 ساوب ىلع ثلا

 ثنالا ىبأ نبال لمجلا لاق

 ىذلاب 5 |سدلا باحصأ توعد

 هلامي باّتمْلأ ىشخ نم كنا
 مهو وحدلا قطا

 سوو 2“ ووو (مو د 9
 كو م6 دو تنل

 مهو فا لاومألا امل اوحرط

 انو نوجسا كْئْي 4 اير

 مينو ' عوج ناثأثلأ عن 2 "ا

 مهطعببإ تروشسرلا كب ين اكَك

 قب دبع سا أم ا

 ابك هدنع نيلدع نيدهاش ةداهشب

 |لماك لأ |
 رولا ثارت نم هءأع ا

 رام دوع لك ةصولا ىوطو

 ربذم 0 لبشع 000

 رمل نووملأ نوع خاب

 سبح ا نوبت 7 ردقأ
 لاق 59 نب ثرحلا نءادحأ انثدح لاذ فضوس نب كش

 ناك ساطقلا نباب بململا دابز نب دعس نا قوزرم نبرصن ىتثدح

 نب ميهربإو ىسع نب ةعسمل دنع دهش دق 0 0 لهأ نم

 نا ىلو الف ديلا يف ةقلح هل هل تناكو نورهو ردك 1 نباو <

 وانَص م هتاولشل ىف هل ركذلا حيبق هنع هغلبي لازال ناك ثمللا ىببأ

 ءاعدلاو ثيللا ىبأ نبا ببسب هئاسلج مم دهحملا يف ماكي ساطقلا

 اجيد ل اتم طرقا أف ثنللا ىبأ نبا كلذ 1 ةعدبلاب هيرو هيلع
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 ريق اهريغ اخي مل ةنبا اناحوب تالا نباةل' لاق رشألا+لجرلاا نأ

 تناك انوبد هسفن نع ىضقو نمغلا نبا مهتم عرشأف هلال ابسوألا

 رادع لا خشوي ىلإ للملا نم مهيديأ 1 نوفقايلا يو هيلع 11, 205

 .هف هنيسش هي هيلع دهشو ثلا ى أ ها داع هبات تاوطف ىلعألا

 لخر تاناانأ نون لع ادهش نيذلا ناتهاشلا نأ سدق-نبا قربخأت

 ىقفاغلا ديلولا نب سايعو ثيدحلا باعصأ نم مث ءارمحلا لعل

 ةنس نم ثلا ىبأ نبا نجح 0 نيا لزي ملف ى مالا فرع " ىذلا

 دنع نم م مدقف لم نيثلثو عيد ةعبب ىلإ 0 مب

 ىلعألا قلعا ب (نساوت نأ نا ثللاا 5 نبا ةهافدتل ف. لكوتللا

 هلأسو نيحلا نم هجرختساف سنوي ىلإ ثعبف هنبح يف وهو هيلع دهشت
 قنم كنج دق هذ لاق ة اين الإ اد لاش فال لما ناي

 ةالازق لع ديهع نما ىل ظ اغا ه لعل لاو تس اغنكو ىذك

 عك ف شنو ماقأ لاك هلال نفيا. نب دمحأ نارا ا

 ا نييابو نزع ةبنس لإ نيرشعو ناك ةتس نما ثالا نأ نبا

 ' لقلت نبا حب دل دق نبا ينريخأو لاق ان قتوي نأ دم .انئادحلا :نينس

 لاومأ حارؤتسا ف لكوتلا لبق نم الوسر وكطرلا ديزي مدق لاق

 ىنب ىلع ةموكحلاب امارتيه كيلا ىبا نا جرخأ : ادلع

 نم هدب قلك ليم 4 5 سلول مكحو مهيلع مكحن مكحلا -

 تبارف نثع نبا لاق 6# ةرصوقل همالكه ل ركشو ةّسمأ ىبأ نبا ةصو

 آ



 تهييج لاب

 0 بما بوبا 22لففكول ١ب#

 3 ل

 دمجأو ةينط نأ نب ننسؤم:كنللا نياك: كعمل نلره نيعالا

 مف راقولا م ونأو ناطقا ماس نب دمحمو نميلا ىلإ ابره اص نبا

 قارا يل ١ ل ةظف ملاس نبا امأو رهظ ماف هلزغنم مزاف فسوب

 مترف مج اضل لأ ىأر م ىييخإلا يعد نب نونلا وذ برهو برهو

 اندشنأو اهيصي نودع ب 45 غل قاد هدب 0

 1 مالا 7 5 ب د 7 5 5 وش ل

 0 5 النيادي هه ثيوتعوللا ماما 10 نم تيا

 ركل ثي جرا ا 2 3 56 اهنل 18 َنيِحَنوضنألاكب كن
 ِْء سان 2

 ٍرهظَم ن 0 ع4 2 هيج لتي ف دالبلا ناطقا 26 10

 هه تع

 رتسألا مالّطلا ناعم مث هتفينا ف ةيفخ راسو 5-7
 أ

 ريك للم 0 000 دلل ,اكوأ .جنيرك دب أ

 مو ه مخ تبا

 ردغألا أثرا ةباججلا مد ىئتخا دال 5 ءانكسسا
22 

 ررحم . للا .اهإ ا أمسسل قئاس نم ثيكاحَأ ذإ هفاطش سل
 - سا 4 7 ا ه1 7 ع 4- ست اس 7 تع : ع

 رصقفمو ٍقاحم دّنع 99 لاو اهةصنيإ فوط أارطم ىرا الأ
252 

 بأ نبدأ نع دوواد نيبدمتأ انندح لاق.ك سوي نيادنح انو

 | ىلإو ىناسُملا رمغعلا نب ميهربإ كو ىلع الا ذسبع نع نفع ا
 مس ا / 2 ب - : و

 ديدق نيا ىنريخاف رخا لجرو ريهز نب ثعشا ىلإو ىراعلا نابرلا
9 

101. 204 ١. 



101. 904 3. 

 2 ارا -

 ةلزتعملا ةقفر حيض نبا ةمأح لع هب ىضذف ناَرَقلا قا ىداني هفاطأف
 ١

 دبع نب نيسللا لاق 6 هللا دبع اناب كاده ىذلا هلل دمحلا هل اولاقف

 ثملللا ىبأ نب لمحل دمك مالاسلا

 0 غ4 6 نييلنملا / ح تاوو

 هب الط يف 0 قرش 11 31

 ىدهلاب ةفسح ى 0000

 ا

 زجي ملأ ريل مهاوق تمر

 مااشر َُذدَعَب ل اانا
 ا

 اهريرض ك لأ نبل كامعأ

 آنا قي يلبألاب تفطأ
 20 أ ا ىكلْأا ين

 هقأذو نازل لاب ىدا 2111
 وو م6

 ضر م
0 
3 

21 
 را

 اروصت» خدر م -هترأ 35
 تس نس دعس سو

 هماح دجاَسلا ىَنَح مههاوفأ اهب تقطن نأ

 [لماكلا]
 روزأ ظفب ل ًُ فلا موي

/ 
 1 ا يع مه 7 10

 ٠ 5 رجعي 0 مياتب 4سم تبرحفو

 ١ عم 70 ا

 ركحذألا ىنسولاو دمحمهو

 )00 اب! لكما ةناقأب
 5 .٠

 : ريشاف كلذب 9 ضيا رع

 10 هت 0 ا اجاطحب ع َتفاَمَقْعَأ

30 0 

 رجلا لاّمملاب 1 هاون

 رك 1 ىدعلا موق َط 51

 ةننيت نيفيا فيي نا وجب اش

3 
 ١ 9 يع

 2م ١

 رغصبأ ٍدهْشم 0-6 7 3

 "© 2 (ةيع هد سءما 07

 مشت [ةاَنه ممن ل 55 ١-4 رهشش

 لاق ندثع نب ىحي نع ديد نبا انيق لانا دج ل اةعنج ايل



 ص111 ذأ | | ذ |أ# | 1 1 1 1 1| با“

0 

5 

0| 

 معا

----- 

 7 ممصتعملا تام ىّبح اوبأ وأ اوءاش اهب نوذخوي سانلا نكم مل متل

 4 اتك دروو اهب سانلا ذخوب نام نيثامو نيرشعو ميس ةنس قئاولا

 ةضك 1 و كمهرضا.ران ين كالذي ثلا ا ن0 ىلع

 نب ىلع ةمثخ ىبأ نع دّمّصلا دبع نب دمحم ىنربخأ لاق فسوي نبا
 0 لف اقمحتم ىلع هءاتك درو قا نلؤتسا امل: لاق كلاخ نور

 2 ثدحم الو هقف نم 1 / ملف مجأ ساثلا ناحتما ثيللا

 3 تلم سانلا نم ريثخ برهف ةنحلا. دْخأ 0 ماعم اللو قو

 3 ىلع باتتكالاب ثبالا ىبأ نبارعأو ةنحلا ركنأ نم نوجحلا

 طاطسفي دجاسملا لع كلذ 200 ]قار هلا بر هلل الإ هلال

 ريملا ىف سواللا نم ”:ئاتلاو كلم :تاغتكأ عم .ءاهقفلا عنمو رصم

 3ك كيلوت ايد هكر .نول رقب ال نأ مهر ماو

 اسلاج تنك لق قوز ندر ادلة نيكلللا ور

 نوره اذإف ترظنف اولفح دق سانلا تأرو اًضوْص تمعض ريما يف

 مالغ رطمو هتقر يف هتماعو هدضع ت2 هناسلْطو ىلب أذلا دنعس نبا

 اذك نارقلا هتوص ىلعأب ىداتي نورهو هتمامب هقوسي ثيللا ىبأ نبا
 دق ىازبحأو هعللذكا قولا دي فالق دعا قئاضللا ماذكو

 اًنريخأ لاق ندفع نب حي نع ديدُق نبا ىنربخأو لاق كن نبا

 رطم مهف ماقف دمحم ثوف هلجر ذخأف مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 رّطم هماقأ مث هّمك يف اهلمغ اهذخأف دمحم رداف هتوسنلق لواثتي نأ
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 ىبا نب دمحم تخا نباوهو سابإ نب رع نب نودمح ناكو لاق
 ثملللا 5 نس 0 دهاشو لاق سانلا نم كلذ ضبعب ثملللا

 نب دمحم انثدج .اهنم ريثك يف ىضقو هطخي اهتودو هسفن. ابحألا

 لك ىلع ىدب عضأ نأ اشيا نقل لوش تملا 95 نب دم# تءع

 اطايتحا ةايضقلا ناود ف 2 هأ نيل ادم هلها ه 0 سدح

 3 7 ١ س

 ام لغف ثمللا لمن نبا نا تذدو ثرحلا ىلو اهلف دبعس لاق .هل

 نب سف تانج لاق فسوب نس دمك اذ يكللاذ 0 هاع نع

 ع 2 58 0 يي 5 0

 ىلع مفر الحر ماقا ثلا ىنأ نب دمحم نا يعزل ةرق ىبا نع ةامح

 قنيبللا ىبا نبا :رمأف لاملا تنب نم الام كلهتسا هنأ هللا دنع ني نوره

 ىلع ات هنهتماو ىرخا 95 3 هرظانو هسا ىلإ تنوره راضحإب

 ةقث ريغ ىلإ تواتلا حاتفم مفدي ناك هنا كلذو هلع مفر أم نوره

 تيأر لوق. جرملا نب حور عابنزلا ابآ تدمس لاق رمعم نب نيحيلا
 .ثمللا ىبأ ا دليم ىدب نيب موصتلا ف اسلاح هللا داش نو

 نأ ةمالاس نب دقي نس ال ىنربخاو لاق فسوب نب 0 انثدح

 تب يف ناك ام ىلع هللا دبع نب نوره تساح ثمللا ىبأ ّن دم#

 ناي اخر ابك هع كلذ مفر باتكلا دروف هفثكو كسل ايما لاملا

 ةبالو يف الهس ناك ةنحلا رمآ ْنأ ديدق نبا ىنرب>ا لاق فسوي. نبا

10 

15 



 هللا دبع نب نوره اهلوف داود ىبا ىلإ هناكم لك دق ناكو م

 ثالغا مكحلا نع نقولا هرمأب متل باتك هيلع درو نأ ىلإ

 اهلع هتالو تناكف نيتامو نيرشعو تس ةنس رفص نم تلخ ةرشع

 دبع رهشأ ةتيسو ناتس كلك

 قاحسإ ىبأ لبق نم معلا ثمللا ىبأ نب دمحم اهب ءاضقلا ىلو م

 ثالث ءام اميرألا موب جرا تبحاص ريزولا ونأ هتالوب مدق مصتعملا

 ني ا د .نئنامو نررشعو تس ةيشرتالا سن نم تلخ ةرشع

 ديح لوخد 3 نخاع نب يحب نع ديد نبا نقرا 0 فسوب نبا

 عاف“ نال ىلإ اهب - ناكو نيتامو سمخ ةنس يف نأكل دي ثللا نبا

 بهذمب اهيقف ناكو ىدقاولا باب ىلع اقارو رصم هلوخد لبق ناكو
 كلبا ْن دع ديدق قائلا سو نب دمحم لاق .نيفوكلا

 يررملا نفتح ا لاعف مق دمحم لق مو هانأ ثيللا

 ءاضق ىلع ثمللا لب نب لمحو نيطْساف ءا ضو ىلع ىدانإلا ندعنلا

 باتكلا ايينم نلف ا قارعلا نم درو اذإ باتكلا ناكو رصم

 هن ددح .ىدابإلا نع لصفنيل هش 0 للا ىبأ نب دمحم درفناف ىل

 امل لاق نيثع نب ىحي نع ديدق نبا ىنربخأ لاق فسوي نب دمح

 ِى ناك لحر نم ةمدلا تنوي هيدانم ىداث ثمللا 7 ندم لو

 جارخإ ىلا سانلا عرستف ةرضحلا الإ تفاغو 2 لام نم ءىش هدب

 م هتوطس نم افوخ لاملا ثنب ىلإ هولمحو كلذ ٠ نم مهيدبإ يف ام
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 د + ؟ذزا إ تف

 كاذب مايقلا يف اسأر ناكو ءاضقلا هالو لبق كلذو ةنحلا يف مايقلاب

 .مهاوس ريثك عج يف ثّدحلا مامْشْحو ىطيوبلا دادح نب مين لمحت

 هنبأ نع ىزيملا ةعيبر اي داي قربخأو لاق فسوب نب 7 30

 قافاعم ىلع دمحلا كل مهللا لو هللا دع نب نور تع لاق
 ١ ع 0 ع : 7 ا

 ذاب نوره رمأف داود ىبا نبا ىلإ كلذ مفرف لاق ىريغ هب تسلب امم

 فسوي نب دمحم ائثّدح .ثيللا ىبأ نبا ىلو "مث مكللا نع ففوتلاب
 اضاق تثأر 5 لوق سأوب كرعع لاق حزاد نب مصاع انتدخل لاق

 اهعاب فرصنا املف اراد الإ انين اش م هللا د نا و لثم ه1. 0

 لاق لف هما نيد لاق تسون نأ ذبح افي اع لمحو

 ؛0 ني كلملا دبع تدشنأ نوره لاق رهزلا هللا دبع نب رع ىنثدخ

 | ليوطلا |. 6 نوشحاملا زيزعلا دبع

 اقوا 3 دك نينه 3 أهنم نا 220116

 5 ندع ود انما ٠ عا عدزي نأ الإ قت اكو
 م ربي 1 دقو كا نلف هال اه مبادل

 15 اهتلق هللاو نأ 0 هللاو نا لاق شارف نم لحر اهلاؤ هل تاقف

 .ىتاذنجنا نيعااهف: ضل تفرع هللاؤاادق لاق كلا اًهبرساأ قيزط ىف

 نع ةلس وبأو: شبح نب مسقلا اح الا3 ودكورا نب ديغب يدش

 رهش ىلإ ءاضقلا ىلع نوره لزي مل لاق مكحلا دبع نب نيحرلا دبع

 نع كسمي نا هيلإ بتكو .نيتامو نيرشعو تس ةنس لوألا عيبر
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 ترعوأو ةموكحلا لازتعاب هترمأ اقولخم نارقلا نوكب نأ ىضاقلا ركتأ

 بيس هن |! فاتخي ا 7 عمسلا نمو مدخلا لهأ ىلإ كلذ لثم

 نال ملعاف كلإ ٠ : عرشك لعل لثع كلبق ىضاقلا ىلإ ت تيتكو هقفلا

 ىلع هب مايقلا نم غااو هيلإ هّتناو هنم نيئمؤملا ريمأ هي لثمباع لْقاو

 هوجو نم هدنع هب لمعت ام رضحاو كلع جيو كمزاب م ام تح

 كلذ يف ىضاقلا نم نوكب امب ىلإ بتكاو مهئاحاصو كلبع لهأ

 مالسلاو هللا ءاش نإ نيسومللا ولا ىلإ يال ةقدصو ةق> ىلع كنمو

 نيابي "لال رشملا ناورم نب لضفلا انتكوةتاكولوانتا عودا
 باتكلا دروف ةمثخ وبأ لاق .نيتامو ةرشع ناك ةئس ىلوألا ىددح نم

 هاعدو ردك هرضحأف هللا دبع نب نوره رصمب ىض'اقلا ناكو زديك ىلع

 فرعي نمو دوهشلا ةماع كلذ ىلع هقفاوو هلإ هباجأف اذه ىلإ

 كشوب' نب مح اًكيدَح .مهنم بره نم الإ ءاهتفلا دفكأو ةلادعلا

 لاق يدلل ياني نينا نوع نيبو هي نا
 هدنع دهش اذإ هللا دبع نب نوره ناك لاق ماطْس نب ةبَّنع ىنثدح

 كفو الإو امهليق قول أ اً نإف نارا نع املأس نادهاش

 لكوحلا ماق نأ ىلإ ةرشع ىناث ةنس نم: ةنحلا هذه تناكف اهنهتداهش

 ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب دّمحت انثدح .نيتامو. نينلثو :ىنثأ: ةنس

 افعتسافأ ةندحلا يف ءاهتفلا لمي نورها لغ تسلا باتك درو لاق

 هرمأب ثللاا ل 3ع ىلإ ا ىبأ نءا نتكش كلذ نم ورك
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 ردك لل افي نب نسا 2 اتا يو رع نب: ىلع ةمثخ

 | ١ نب قدس نبأ نم ميحرلا نيحرلا هللا مدي رصم ىلع ىلاو وهو

 د نلوم ردك هلا دع رن ىلإ نيئموملا 53 َْى ل نيئموملا

 نأ هلأسأو وهالإ هلاال ىذلا هللا كلإ دحأ ىتإف كيلع مالس نينمؤملا

 نينمؤملا ريمأ نإف دعب امأ هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ددحم ىلع ىَلصي
 يف ىلع ةاضق ىلإ باتكلا نم هب ىنرمأ اهف ىلإ بنتك هءاقي هللا لاطأ

 ' ةرلتعا تل تلا نأ مهنم ٌرقَأ نف تاداهشلا مث هرضخح نم ناحتما

 مج أوعفرب و هت داهش اولي كلذ مذد نمو هنداهش اوايق الدع ناكو

 لاقو هيبشتلا مهنم افن قف قمل هيدي ةاضنقلا كاظلوأ ناذتماو هلو

 01 تاتا ةزركت هنا مهو موي قف كادر | قدام نارقلا 9

 ثيدحلا لهأ ميج يف كلذ لب ناعب ال نأو مكحلا لازتعاب هت م

 ريال نذإلا 0 هقفلا ببسلإ هللإ فلتي و 202 ممسل نمو كلاته

 هذه لثت لوقلاو ةلحنلا هذه لانا ىلع الإ ىوتف وأ ثردح يف 2

 كتي اءيررل شاملا غلبت هناعا رمو كلذ دقت نم غولبو ةلاقمل
 ذر ىطاقلا 00 تأر دقو كنه نوكي امل هللا همك أ هلإ

 4 هدم فرعو هءاقي هللا لاطأ نيئموملا 571 نب نكىلإ ةنح لا

 هل عيمدقتاهف كشلاو هننشتلا كزتو [ قولخ] نازقلا نأ, هدئع'امو

 ناكو مهنم ره نمو ةنلا 5 1 تاداهشلل هرضحت ن م ناح“ا يف

 نإو هتداهش طقسا 007 منتماو كلذ مهد نمو هتداهش ت اق اللدع

 فا
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 درو 7 مكحلا 5 ئربلا سح يف رظالا نع 0 هللا 2

 لاق .فسوب نب.دّمح انربخأ .هف رظنلاب رموي قارعلا نم .تباتك هيلع

 ساج مدق اّمل هللا دبع نب نوره نأ قارقرلا بأ نع ديدق نبا ىنربخأ
 ءانرك ذ ديربلا بحاص ْنِإ لاَقق كتتجاح ام لاقق هسلب يف لجر هعم

 سيل نينمؤملا ريمأ سلج اذه لاقق كعم سولإاب ىنرمأ دعس نبا

 نب قحسإ هدنعو ردك ىلإ ءايركذ 7 هرمأب الإ دحأ هيف سلجب
 لاقف هللا دبع نب نوره رضحو طابسأ نب دّمحم نب دمحأو يع نب ميهربإ

 نب دخأ لاق هعنم ىحي ىبأ 3 ساحب الحر تشعب ىلإ وئمألا اهيءان وز

 اذه نم لاقق نوره تفتلاف اذهب كئلع دهشن نورإل طابسأ نب دمت

 لاق طاسا نب دمي نب دحأ اذه نوشجاملا نبا هبتاك هل لاقف مالغلا

 ياخ مر موقا ال 000 ملكتت بلكي كأعل نوره هل

 كتريس ءوسو كلاوحأ نم ىدنع مص امل كرهظ برضي ىّتح اذه

 فثكو نوره نم هيلع ىثخو طايسأ يأ كفارسإانءاردكلا

 هع مدخل نأ نور بحأ نإ باوجلا دروف كلذ يف نوئألا ىلإ

 سلجمف انيلإ رمألا نينمْؤملا ريمأ دروأ ذإ اًمِإ نوره لاق الف الإو
 ىأ نب وربع نب هللا دلع يدع لاق كلموب نيد اقدح راق |

 بتتكل اق باطلا ىلأ نب ندحرلا دبع انثدخ لاق حرسلا نب نهاطلا
 .نيتامو ةرشع نام ةنس يف ةنحلا, سائلا ذوي نأب قاذآلا ىلإ نوفألا

 ىبأ نابع دكصلا دنع :نب دسم يدوخ لاو ءفيلواو يللا ١
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 ديشرلا زاد ىلإ اعدت فنا تقاس لاق ديشرلا راد يف تلق مهسن

 مفر مث الم قرطأف داّدش نب دبعم تلف كوبأ نمو لاق ىبأب تاق

 ** هلثم نوكت ال ماف ةياغ ىلع انتعاط نم ناك دبعم َنِإ لاَتف هسأر

 رصم مدق نومأملا لبق نم هللا دبع نب نوره اهب ءاضقلا ىلو مث
 نيتامو ةرشع عست ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةرشع مبدأل دحألا موب

 .ناضمر رهش نم نيقب رشعل تبسلا موي عماملا ليلا ف سلجو

 نب ىحي باتكح نع ديدق نبا ىنربخا لاق فسوي نب نلح اثذع

 يف هساجم لمجن ةرشع عست ةنس هللا دبع نب نوره مدق لاق ندثع
 عنمو دجسملا راد هرهظ دنسأو ةلبقلا يدتساو ليحمل مدقم يف ءاتشلا

 ناكو موصخلا دعأبو هنع بانك دعابو هنم اويرش نأ نيمآصملا

 كلسأو دجال نص: ىف فضلا .اًبياجم قغماؤب ع كل3 لف نع لوأ

 املا تو نييعاشمالو لا لمنال ب يلق

 ائيشن قبي ملرصم ىلإ هللا دبع نب نوره مدق امل لاق ندع نب يحي

 هنأ ايقييغملا لهأ عم هرضحو هسفنب هدهاش يح ءاضقلا رومأ نم

 ههوجوو ا ىّتح ىضماقلا هالوتي رصمب سبح نع فاختي م
 ناك الحر برضو اهيلع بساحو هسفن مهاومأ دهاش ماتيألا اهنمو

 فاطو لولا برضف للْلا ضعب ميتبلا ارب يق عاري هريخباي

 .اهعبج لخسو لاملا تب هل ثراو ال نمو بنغلا لاومأ دروأو هب

 نوره ا لاق فهسوب نب دل اتادع

0 1 

 نا 0-7

 ا



 ا 5

 مس وو

 ثعم :لاق ةمالس نب دمحم نب دما ا::دج لاق _فسوب نب دنحم اًثدح
 8 1 4 . , 1-7 2 1 .٠

 لقو نوماأملا دنع نم تفرصنا لوق كيعم لب ىلع كترصعع" لوش ساوب

 5 . 5 : ع

 تشرف رصج ءاضقلا ىلوت نم ىلع هضرع اهف لوخدلا هباع تببا

 ىنيزعب ىاب نأ ىسع ةيديخ برقا ثاذو ىبا ىلع ثدمقو اريصح

 لوقب امهدحأ تعمسف نالجر رم ذإ كلذك انأ انيبف ىنلان ام لع

 دن

 هريصح شرؤو هبأب ف دقو ءىش نالا ىلإ هأ حص ام هللاو هيحاصل .

 تلخدو اوفرصناف اوفرصنا ثداح ثدح دق ىدنع ناك نم تاقف

 نأ ىسع نم ىلع برقأ تلقو هئارو نم تدمقو بابلا تددرو

 ام هللاو هبحاصل لوقي امهدحا تعجف نالجر هف ىناوخإ نم 0

 ءىشردهل مص ول فنك هبأب قاغا دقف.ءىش ناوخإلا نم هل حصص

 لهف هقلمي نيماست الو كباب حتفب نيماست ال تنك الآ سفن اي تاقف

 نين لورد اكرر لاق فسوب نب دمحم انثدح 6 ةطساو امهندب

 نس ىلع تمعم لاق ىناسكلا يعش نب نمل امدح لافةسسلل

 ىل ليق دق ىل لاق نأ نومألا نيبو ىنيب ناك لوقي دادش نب دّيْعَم
 ىخأ 5 نيعتسا مك رمألا اذه 2 هب تنعتسا ولف اكلَع اخأ كل نإ

 هل تلقف متم وه اذإو مك لحر ىلإ د مفرف هيف نأ ايف اذه

 اب ىل نإ هل افطعتسم هل تلق مث نينمؤملا ريمأ نظب امم فعضأ هن

 ىبأ نم ماعلا همم ىعامس تاق كل ةمرح َىأو لاق ةمرخ نينمؤملا ريمأ
 مسا

 تنك ناو لاق موتنا نب كيخلوو لوب نب ىسعو شايع ْن
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 تاْؤ صرم مّ امانا ماقأف يأ 0 مكحلا دبع نب هللا كبع سحو

 رسمأف ىواعد هيلع اوعذاو هوعجاخم سائال هماقأف ردكتملا نياب رمأو
 ردكلملا نب ىسع اهلوف قدسإ وبأ جرخ ىّتح اسوبح لزب ملف هسبب

 نيتامو ةرشع عبرا ةنس ناضمر رهش يف اهنع قحسإ وبأ هفرض نا ىلإ

 ىلإ هحارخإب قفا ىبا لبق نم باتكلا دروو ارهشو نيتنس اهلو

 4 يروح نيام رهعا رز ةثلل هدعتلا ىذ ني ولت رشجإ قارعلا

 فس ندعم انادح < ضاق الب رصم تقو كانه ىفوتو كلانه

 أ سنع اكمل قالا ١ لب لقا نانو ةك لاو

 ةرتقلا يف سانلا نيب مكحي ماظل نقتكمب نبادابع نب دمت ماقأف رم

 نوع ىبأ واح لن لزني ناكو نورهو ردكتملا نبا نير لسناكر

 نغ لأس لئاسم بحاص هلو هدنع ءال حوا م

 كعب ني دن انتارج- الع زيك ام اكتخأ هل ف نوره ىلو اًملف ذوهشلا

 ٍضاق الب رصم تماقأ لاق ندثع نب ىحي نع ةلس وبأ ىتثدح لاق

 ا نفرصم نوَمْأل مدق 3 .ةزاكطا ل لعمولا 5 رشد رت, ةنلم

 مْ نب ىحي رمأو لصف سانلا نيب ىضقي ايضاق بلط ةرشع عبس

 ىدحإل تبسلا موي مثكأ نب ىبحي سلج ءاضقال دبحتلا يف سوللا
 لغاشتو.سانلا نيب اضفق ةرشع عبس ةنس مرحْلا نم تلخ ةرشع

 لوب و عه هت 3 اهلعأ. م 3 ريغ هل 5 0 نومألا

 بك هملع عنتماف ىديعلا 07 ا نب ىل 31 باط هنأ ريغ دادعا اهيلع 0. 9 +

 "اب
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 قناكو ارقي ددكتملا نت سغ ناك لاق ويضل ةَرؤأ انتاج

 اماف ركدما نع نوهنبو فورعملا نورمأب هب تطاحأ دق ةفئاط هل

 ن1. 198 ىضاقلا اهبأ لوقف لكس ساحم يف وهو هتان تناك ءاضقلا ا

 مهعم ىضيو مكأا سلجم كرتِف تكو تك لمف مالسإلا بهذ
 مانقلا نم دب ال لاقف هريغو مّكملا هللا دبع نبا لثم هناوخإ همأكف 5

 نينمؤملا ريمأ نإ اولاقف ةفئاطلا كلت تنأ مث هفوقحب لجو ّرع هلل

 دش نأ ىبضنو هفاخن اًنإو صه درا نييوسسإ| طالوت للا

 ىضرت ال كن أب نومأملا ىلإ اناتك انا سّنْكاذ ناودعلا لهأ دب لع

 قحسإ ابأ رضحاف نومأملا باتكلا غلو ردكتملا نبا كلذ لعفف هتئالر

 اذه َلاَظ ايش هذا تانفاا لاقف وضم لهأ يف تاعف ىذلا ام لاقف 0

 لي تاج: امال مهيلع كلتالوب ىضريال هنأ معزي مهيضاق باتك
 دتحم انثدح .قدسإ وبأ هلزمف لمفأو ردكتملا 'نئان نامفألو مهنم دحاو

 ببس ناك لاق قارقرلا ىبأ نع ديدق نبا ىنرب>أ لاق فسوي نبا
 امل هوماكك ةّيفوصلا هباحأ نأ ردكتملا نبا ىلع مصتعلا ةدجو“

 قيل ىبأ ىلإ رمألا راصو رصم نع هر دف رهاط نبا أ اولع 5

 ىلإ باتكلا ولأ تدعو قورسم نبا لضتلا نما ذل

 لفت ال ركللا دبع نبا هل لاقف قحسإ ىبأ ةيالو ةهاركب نومأملا

 هللاو لاَعف تميس ىلإ هباتك نومأملا مفدف تؤم أملا ىلإ 7-5 انأف
 ١ 03 306 ِِء و

 ةسنحو هلزع رصم قحساإ وبا مدق 3 اهوركنا ةريسل مف ترس.ام



101. 194 

0 

 ا لااعسلاو هفاشلاو ىعفاشلا م ”ردكتملا نبا ثمع“

 ازغلا اند تنقلأو انني تقرفف دحاو 95 ارولنبلاو 9 هو ةدلبلا

 انتدخلا لاق: سوي نب دمحم انثدح «كوسحبو كخفر نين هللا: قرف

 نب ىسع مسعس لاق نيثع نب ىحي عاقر نم خستنا هنأ ديدق نبا

 ” للجيل رالغب دشن, قئموي'ةاضقلا ىلع وهو هباب ىلع الحر ردكتملا

 [طسللا |

 بيل قوملا طويلا تجعوذ ذرّذلا بيزو تيجع د

 ايقنت ريعلل لو رام الإ هنأعنا ماثلا يف خلا د انك

 برأ ةبِصلا ىذ ىلع فات اك مسهكَرمَم ميت ىلإ ىتأَل ىفإ
 اهنع هللا ىضر نينمؤملا مآ ةشئاع كتعمس ول ردكتملا نب ىسع لاق

 ديدف نبا و لاق قسون نب دنحم انثدح الع كي دأ كفل

 ىلإ ءاذملا نأ نب دمحم مصاخ لاق هلع ناثع نب ىحي باتك نع

 نجنسف هب ةمأف يَ ءشيزادكملا يذل ضرعف هيلع مكحن ردكملا نا

 قفني ردكلملا نبا ناكو ردكتملا نبا لزغ نأ ىلإ نجحسلا نم جرخي ملف

 نبا يف ردكتملا نبا ىلإ ٌلظنف .هسح لوط ءاّضملا ىلأ نبا لابع لع

 يف ةيرضو ةياردبغ نبا راضخإب ردكتملا نيا: زمأف ضحي ملف هير دبع

 حود َ ريما يف ًةودغ نجي ناكو لاق .اطوس نيرشع دجحنلا

 همطاب رمأف مسي 58 ىحي نبا هيلإ مصاخو اضيأ ءاضقلل سليف

 ىققاَدلا ةلح نب سيق ىنئدح لاق فسوي نب دمحم انثَدح *“ مطأف

0 

 اناس

 دنس لف لب نت تت ات



 مسا 0

 نب دمحم ىنثدح لاق قارقرلا وبأ ىنربخأ لاق ديدق نباو ىنع تال

 امر ناكو ردكتملا نب ىسع ىلإ نالحر مصتخا لاق حبق نب ىسع

 هل موكحللا لاقف هيحاص ىلع امهدحأل اضف مكحلا ف ةمح هنم تءاج
2523 

 هل: لايق زمر هقذ دير نس يره نك كءصخ مجضأ ع

 لصأ هل تلف اجرخ اف لاق قلن: هلت هدخ ىلع كلجر لمجاف مق

 انثدح ** ْنَذِإ دوعأ الف لاق تاعف اهف مهلك سانلا تفلاخ ضاقلا هللا

 قدح لاق صفح اني ورع جوميض اوبأ تدم لاف لطشسوب 0

 ام مث ىمصخ ىلع لاصف.ردكملا ن وسع ىلإ 0 لاق ىبأ

 ههجو يف قصيت وأ كل 0 هللاو لاق 00 ههجو يف ا

 ا جرش هيلإ عفمأ مق لا كل اّذِإ هل لاف تلعفف لاق
 دبع انئَدَح لاق قارفرلا ىلأ نع ديدف نبا قتربخأ لاق كفسؤي نإ

 ردكتملا نبا: ىلإ هلسرأ هانأن نأ مكسملا دنع .نبذهللأ دبع نإ مكحلا

 نا لاق مكحلا دبع جرخ املف ت تامف ال هللاو ال لاقف ءىش د يف ةلاسرب

 نب دّمحم انثدح *«ردكتملا ىنقللأ هّنأك ىلع لدي هانأ أت

 نب ننخرلا دبع نب دحأ انثدح لاق ةماسأ ةلس وبا ايثدحل' لاَ فسوب

 ةشئاعو هللا ركَشا ردكتملا نب ىسعل لوقب ّىففاشلا تم لاق بهو
 قلعة ياا موع الع هذ نم نياطرق يل ت تعلح ىهف

 هلوخد ناكر دكتملا نب ىسيع ن | ناثع نب يحي نع ديدق نبا قرشا

 لاق بهو نب ندحرلا دبع نب ديجأ ىنربخأذ ىحي لاق .اهدق رصم ىلإ
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 ا

 ام رادكللا قا بع. نأ ندثع نب يحي نع ديدق نبا عقريلبا

 الو هل دق ال نم ةلادَملا يف لخدأف هلئاسم ىلع مكهللا دبع نب هلل
 ريفع نيا لاق هتمذي ىنائسلا نالفو عاببلا نالفو كاملا نالف تن

 دبع نبا اب هل لاقق هنقل ”ىنيعرلا ماشه نب سيدتلا+ ارا هتييخل

 5 نم ةداهشلا يف تاخدأو هّيكتهف اروتسم رمألا اذه ناك دق مكحلا 80. 96
 تاعف معو ند رمألا اذه نإ مكحلا دبع نبا هل لاقف ماا عسل

 تنأ ةداهشلاب كمفري ال نأ هللا لَسَأ ةفلخ وبأ هل لاقف .ىِلع بجيام

 غلب دقل كلذ ىلع رمألا ناكذ ديدق نبا لاق .كدلو نم اًدحأ الو

 هاش ةداهش مهنم دحأل ثايق ام دحأ هغلبد ملام دلإلاب هدلوو وه

 ”0 0 فشلا نيام دعم ردع لاق كيتوت. نب ايامنا انئد

 ناك لاقف رضاح انأو 0 كيرش ىبأ يا ركتلا نيم للجع 186

 ىلو امل نيماسلا ةمفان ةلمج ةنسح ةلصخ هف تناكو اًطاص الحر

 ركتي ناك مث دوهشلا نع هل لأسي هلئاسم بحاص ريض ءاضقلا

 ريغ هار دقو دوهشلا نع لأس كّكسلا يف ىثميو هسأر ىطَع لبلاا

 15 لاق فسود نب لسيف لد :«هنع كلذب نودحو تاقنلا نم دحاو

 ناكر دكتملا. نب ئسغ رطَمقا نأ ندثع. نن ىحي' نع ديدق نبا ىثدح

 نب ورمع ايأف اهنم ةّيضق تدسفف دااخ نب ورع راد يف توناح يف مفرت

 اذإ صاعلا نب ورمع راذ يف الزنم امل ارتكاف هراد اهلخدت نأ دلاخ
ِ 

 لاق فسوب نب دمحم انثدح الك اللا متخو هيف تاعج ىسيع فرصنا 55
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 هل

 هيلع ىرجأف لَم هنإ رهاط نإال ل دبعوبأ لاق ردكتملا نب ىسع

 نب دمحم انثدح 6 مويلا ىلإ ءاضقلا يف ترجف موي 12

 دبع نع ديدق نباو شيّبح نب مسقلا ةلس وبأ ىنربخأ لاق فسوي
 نإ .نوسع عامي هللا دبع ىرحأو لاق مكحلا دبع نب نيحبلا

 كلذ هلع لج ضاق لوأ وهو رهشلا ف ماا ةعبرأ ردكتملا

 ديدق نبا ىنثدح لاق فسون .' نب ةضباتدل انك رانيد كويل هزاحأو

 نبا يف رهاط. نبا لأس مكحلا دبع نب هللا دبع نأ قارقرلا ىلأ نع

 هءارحإ ىعارللا ىلطف ناكام هيلع يرحأو راند فلأب هزاجأف ردكتملا

 ناكف لاق رهش لك يف اراند نيتسو ةثلثو ةئام متاذ نب لضفلا ىلع

 دوسألا ابأ بتكتسا مث بويأ ىبأ نب ميهربإ هل بتك نم لؤأ
 ال ديالا وبأ لاق ةببط ىبأ نب دووادو ىدارملا راما كبع ىرصبلا

 فرصناف هسبلإ احاتحم ناكو هخي ملف دوواد كنع ىجينَت وأ 7

 ب ذو نب ناماس هلك _كرهأف مكاقلا ناكو دوواد ل دوسألا وبأ

 لاق !ةضالاس نب: دحأ نب دمام انذح لاق نسان نب ديحم ان

 نيلس نم هتلاو ءاضقلاب ملعأ ناك ادحأ تر ام لاق مادقم نربعل

 ىتنثا ةينس لس نيلس تام ىتح ردكمملا نبا برطضي ملو درب نبا

 حورطم نب ميهربإ انثدح لاق تسود نبدمحم  اثثدح الع نيأمو ةرشع

 ردكتملا نبا لئاسم ىلع دبلت نب ديعس ناك لاق ةعيمل نب ىسع نع

 لاق فسوي نب دمحم انثدح ** مكحلا دبع نب هللا دبع هللإ مض مث
8 
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 ريفغ نب ريثك نب دعس ةرمض انأ ضراعف سلجم رضاح م أو ملاعلا

 ِق نود ةصماقملاو نيغابصلا ءانبا لا اهلا هللا 0 لاقف

 غبصأ ماقق ئطيوبلا لاق الهأ امل لحو ّرع هللا مهأحي هولا عضاوملا

 تلع نبأ نمو نالفيش تأ هل لاقو ريفا نب ديمس .بوث ماج ذخنأ
 0-1 7 نأ تداك ىتح امهنيب رمألا عفتداو نيغابص صلا ءانبا نم أ

 كيب ىلاو رركتللا نإ يمس مكمل دبع نإ للا دي كل ةنتف

 درجأ نب 7 عا لاق بسوي نب دمحم انثدح “6 رهاط نبا هداف 101.195

 لاق لاق ىطبوبلا نع ناثع نب ىحي نع هيبأ نع ةمالس نب دمحم نبا

 ككل جرلا اذه سيل غبصأ يف مكملا دبع نب هللا دبعل ريفع نب ديعس
 10 هفصو يف ريفع نب ديعس عجحو انامللا ليوط ىذب لحر اذه تفصو

 لهأو ءاهققلا هسلجم يف رضحب نأ رمأ ريمألا ّْنِإ لاقق غبصأ ماقف

 لعجي ةّنس ريمأل ركذأ انأ ىطيوبلا لاقق ةنهكلا الو ءارعشلا ال ململا
 | ع نم لاق مهنم هار نف رمألا اذه

 »< ردكتملا نب ىسع تلق نمو لاق ل نمو لاق

 15 »ع ىفوكلا نوره نب رفعح تلذ نمو 0 ديعم ءانبا تلق نم لاقو

 لاق ندثع نب يحي نع ديدق نبا رو الل نيو ل ديم ابنا

 وبأ ملكت نيسح مكالا دبع نب هللا دبع ىل لاق داوست نب ورمع ىل لاق

 قو ةررايأ زكت نأ كمنم ام ىل لاق هيقفلا ومخ لاقو ْغيصَأ يف ةرعن

 ونقف ئأب غبصأ يف مكملا دبع نال نكي و هنود كنأ امم هيلع



 رمح 5

 دس لالا اوس

 يهد اهياوف 3 ير نم فوم يف الإ تنكاام هللا نايس لاق لزم

 لوألا 0 ف هيلع نع فقوثلا رهاط نس هل 35 هللا نأ ىلإ
3 . . 0-5« 

 دلع ]جلو نما وضعوا يفن سمخ اهيلو نينأمو ةرشع ىدحإ ةئس

 ةلهر ا ريهربإ تا م ناز ا ء ملاظملا ىلع رهاط نب هللا

 ' »< نيتأمو ةرشغ عبس ةنس

 رهاط نب هللا دبع لبق نم ردّكمملا نب ىسع اهب ءاضقلا ىلو مث

 3 و ةرشع ىتنُك ةنس بسحر نه نولخ رشعل نينث الا موب اهل و

 لاق فسوي نب دمحم انثدح *« ملاظملا نع ناوزغ نب فاّطع فرصو

 توقس'أنأ تلات لاق نقع: نإ اناس لف "دوف لاا

 لاققف ءاضقلا ردكنملا نبا ةنالو ببس نع ئىطبوبلا ىحي نب ثنو

 رضح نيف تنكخو سانلا :رضحت رصم لهأ زادحإ, زهاطأ نبا رك

 ىعج نإ لاقف محلا دبع نب هللا دبع هدئعو ر هاط نا ىلع اناخدف

 نب ىحي لكك ن 11 ناك ىلع وا هنااا عتسلال او

 قا يش ار د اذ لررمكلا اهنأ لاهزك هللا دبع

 ل + عارذالو بيرغ نءاضق لال

 اق ىنتادملا دآم نب دنع قرار ننال خلط نإ ىسيع

 نم 0 هللا 2 لاقف ارضاح ناكو حاربلا نب ميهربإ ضم

 م مارال 2 ةلودلا ءانبا

 د 7 ف مبصأ ريمألا هللا حلصأ لاقف ىرهزلا ةردضوبأ مأكت مث

 لاق و ا
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 - رولا

 ريمأألا ىدب لع لجو 3 هللا افزع ىذلا نك اذلمخلا هللا لصأ ه.ّصَع

 دهشإ لاق .هلع اذه لثم لهست نيبلا تاذ حالصو ءامدلا نقح نم

 نب دمحم انثدح ال6 حارا نب ميهربإ ب باتكلا ىلوتملا ناكو هنف اب ىلع

 هللا | كببع نأ نهثع 03 يحي 2 2 انوع لاق ديدف نبا تدمع لاق فدسوب

 نبا رمأ يف نامأ هف اناتك ىل بتتكا مكملا دبع نئال لاق ىَرسلا نبا

 ملع هل ريمألا ىضاقو قئاثو باعصأ انسل ريمألا هللا لصأ لاقذ رهاط

 باتكلا كلذ هل. بتكف [هللا] دبع هرمأف حارا نبا ىنعب كلذب

 كاب

 امو لاق فسوب نب 5 00 .رهاط نبا 4 1 هطوقس بيد ناكو

 ِء 1 : : 8 :

 0 لادا نقار نب ىلع انثدح لاق ةمالس نب دمحم نب دمحأ

 1 © اذإ 2 تنك الر ا َ يهرب ؟ ةاضقلا نم ادحأ تيحصأ ام لوش ىبأ 101. 194.

 و الان صح ماقأ عاق اقر د ا

 5 دحأو اوس هزم يدفلأل :لط ةعفد هب ىطَش 7 دارأ اذإف هنأر هش

 رطس يفو اذكالل ىلأ نبا لاق رطس يفو اذك ةف.دح وبأ لاق هرهظ
 2 ِ مس

 اهنم رطس ىلع دجأ مث انك كلان لاو ْةَبَك قوس: لاقوافكاارخلا
 ٍ 3 0 َّي ىا|٠ 3 ع - ّ ه0 0

 15 لجل ىثناف لوقلا كلذ لع مو هراشخا نا ملغاف ةطااك هل ةمالع

 لاق ةمالس نب دمحأ نب ىلع لاق فسوي نب دمحم اثدح 6 هماع

 ِ ِ هل كوم ف 5 4 97 ميهربإ ناك لاق أبونا
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 هللا. دبع هنو زغلط نال دعما أى بالم يهد هيتكف

 رصم ءاضف نع هلزعف حارا نب يهديإ لع رهاط نبا اهنغطضاو هدب

 لاق فسوب نب ردع امدح .هتيساحو هفشكب رمأو هتلارم طهقشاف

 نب نينوي .تمعم لاق جذاد نب مصاع ىربخأ لاق ديدق نبا ىنثدح

 ناكو سانلا اهدأ نم ناك لاقف حارا نب يهديإ ركذو لععألا دبع ة

 رهاط نب هللا دع ىلع ىرشلا نا]هللا] ديبعل طورشلا تتكا ىذا

 رهاط نبا:هب :لمفف.:انامأ هسفنل ذخأب لو هدنج عيج رمأو هنمأ ىّتح

 دبع ليعافألا

 مهرابخأ ركذو رصم ةاضق ةيمست باتكح نم سماملا ءزإلا مت

 .مأسو 7 دمج 1 ىلصو 10

 101. 194 2. نم سداسلا 55 ةمصعأاو نوعلا هبو ميحرلا ندحرلا هللا مدي

 عضم ةاقق لق سال

 رازبلا ديعس نب دم نإ نيحرلا دع ل وأ اريل

 فسوب نب دمحم رع وبأ انثدح لاق هلع ةءارق سامنلا نبا' فورعملا

 ىئثدح لاق قاّرقرلا نبا نع ديدق نبا ىتثدح لاق ىدنكلا بوقعب نبا

 رهاطظ نار نم امو ىبأ فرصنا لاق مكحلا دبع نبا ىنعب دعس

 نامأ هنف ئّرسلا نب [هللا] دبع نم اياتكمهيلإ الأ رهاط نبا ْنأ انربخأف

 نكسال هل تاقف ناعألا هذهب فلحتسل لثم لاَقف قاتعلاو قالطلا



2 

 0 كلذ نع دلخ نيورع تجنن اهيف رظني ىّتح اهنقوي نأ هرمأب مهدإ
 ظ هلع ل[ :ذوعأ آل نأ لع هللاو ورع. لاقق.هنبا. لبق: نما تقوتلا ااذإف

 ظ نب دمحم رهاطلا وبأ ىنئدح لاق فسوي نب دمحم انثدح .هيلإ سانلا داعف

 ميهربإ ضرم لوقب يحي نب ةلمرَح تمعس لاف ىنيدملا ندثع نب دمحأ
 دوهشلا راضحإب رمأو ةصوب واو رصم ءاضق ىلع وهو حاّرلا نبا لآ

 عرش 5 نيدلا َنِإو اهبف ناكف هيلع ةيصولا تئرْقف هتيصو ىلع اودهشبل
 لاقراذهب كيلع دهشأ ئضاقلا اهيأ تاقف ةلمرح لا قلخ اك نارقلاو

 ةمالس نب دمحم نب دمحأ ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انأدح 6 معن

 رطل نا رض عضم لاق ناكسمب لب كيرحتلا ني دعا, يندخا لاق

 10 مسان نت يع يا م دادس ن دانلي نب ىلع تمع+ لاق

 ام ثاقق هنع ىناثس هلئاسم بحاص قاتأف حاّرْللا نب ميهربإ دنع

 انثدح * حارا نب ميهريإ دنع هتداهش الإ < ةيضأ ائيش ةفاعأ

 ةعيرد نب فلخ نع ةيوغم ىبأ نب يحي ىنثدح لاق فسوي نب دمحم
 ىرسلا نب هللا دبع 0 ىلإ راس امل رهاط نب هللا دبع نأ

 /5 اطورش ئرسلا نب هللا ديبع طرتشاو حلصلا ىلع اقف مث هبراح

 باتك ةؤش هللا دبع ىلإ رهاط نبا ثعبو رهام نبا اهيلإ هباحأ

 ديبع ىضاق حارجلا نب يهد هف 00 هش هسفن ىلع دهشدل هدر (51. 198 طا

 اذك طرتشن نأ بجي نكلو ءىشب طورشلا هذه تسيل لاقق هللا

 ااتك ىل بتكأ حالا نب ميهريإل ئرسلا نب هللا ديبع لاقق اذكو



15 

20 

 مكمملا نب ئّررسلا لبق نم حاَرلا نب ميهرإ اهب ءاضقلا ىلو مث
 بصهذم هبهذم ناكو نيتأمو سمخ ةئس ةرخألا ىددج لهتسم اهو

 دبع نب ةيوغم هللاسم ىل 8 لعجو دلا> نب ورم بتكسلباوا ةةفشلا ١

 لاق ديدق نبا ىنثدح لاق فسوب نب دم# 5 ا قاونسألا هلل

 ميهربإ نب قاحسإ نأ ىسع نب ةَنب أ ىنثدح لاق ناثع نب يحي ىنربخأ
 لئاسم هيلوي نأ ىلع راند فلأ ىاوسألا ةيودم نم ذخأ حارا نبا

 الحر نيبرصملا لداسم ىلع 5 لأ ول هيبآل قاحإ لاّقف دوهذدلا

 ىلإ قحسإ انيصتخاف ةنبأ لاق هلئاسم يوهم كوف مهنم عيرتستو مهنم

 >< هيف هليل ردكتملا نبا رمأو ةيوغم نم هْضَق ىذلا يف ردكتملا نبا

 ندثع نب ىحي انثدح لاق ديدق. نبا ىتثدح لاق ف سوب نب دمحم اندَخ

 عماجلا ديحتلا يف مضوف ةالاصمب رمأف حاَرملا نب ميهربإ ىّرسلا ىلو لاق

 سلجو ءىثب ىرسلا هيف مأكت اف قيرطلا يف هوقلأف نويرصملا ممتجاو
 ىّتح ممالا دج ىلإ 5 ملف هلزنم يف مكمل حاربلا نب 5

 ةلش باو وعدن نإ مسقلا !ةايحلا ]ا ا ندم اة 1

 حارجلا نب ميهديإ نكي ل لاق مكحلا ديع: نا نيخرلا دلع انثدح الاق

 هلام وتلا يق قارعلا نم هنبا هيلع مدق ع هتنالو لو ِق مومذملا

 لاق ديدق نبا ىنثدح لاق 5 فسوب نب 00100 50 ثدسفو

 تتكامل دلاخ نينورتع نع .سائلا فرحا لانتق.قارقرلا وبأ امدح

 هيلإ لسرأ مث هّيضق باتتكإب ميهربإ هرمأف حارا نب .ميهربإل
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 7 الا

 للم 5 0 ىلإ بتتكاب ىذم 0 ديزي نب ثرخبلا نع ةعصم نبا 101.

 مح لا ىهرضحلا ىسوم ناد 11 لاق ضو نب ديح |ثالجا

 نادت نأ ثيحلا ىنثدح لاق ةعسل نبا نع ىبأ انثدح لاق نيسان

 5 وهو اهب تام نأ ىلإ ىسع نب ةعبمل اهيلوف هلثم ةماسم ىلإ بتكة يوهم

 الع نيئس سمخ اهملو نيتأمو عرأ ةنس هدعقلا ىذ لهتسم اهئاضق ىلع

 ىنب فئلح ةراقلا نم ىلا قاحإ نب ميهدبإ ا ٠ قتلا ىو م

 اهبلو صصقلاو ءاضقلا هل عمجو م ؟ىللا: نب ير لبق 0-0

 | 2 0 عبدا هي ةيطفلا ىذ ند نيش رشعل | نينثإلا موب

 ' 11 لع ان ئد انثادع لاق ديدق نبا ىثدح لاق فسوي نب دمحم

 ىنب فياح ىراقلا قاححسإ نب ميهربإ الو دق مكحلا نإ قرورسلا ناك

 يف نالجر هلإ مصتخا مث نشأ بسن ماقأ ةعسنملا دعب: ءاضقلا .ةرهز

 نباب لجرلا عفشف م 1 ذافنإب نايل ىلع باتكلأب رمأف ءى

 اولطصإ نإف مل 002- نأ فكل 2 ىر ل ىلإ ا قوع ىف

 اان ئردلا هللا بكر هلزنم يف ميهربإ س امتنان 3

 ةعافش مكحلا ِف سدل ادي 00 كلذ ىلإ دوعأ ال لاقف يح

 اذا نأ تا هربإ اهل وف حارجلا,نب ميغامإ ئّرسلا الوف

 نا 0-5

 ف تامو ' يشأ 3 اهلوملا تنام سم هنعب ال ىديح يف اهنع 201. 2.

 د نيلآمو نس قتنب ةرخالا ىدنب
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 ا طوع لاق قفا نب يحي ىتثدح لاق فسوي نب دمحم

 تومرضح نم لاجر م3 رصم ءاضق ىلو لاق هنأ نع ةعبر نبا

 اهئاضق ىلع تومرضح نم مج 1 ىلوو تبع نب ةعس مهرخآ

 ا دألا ىلع ىلوو ريخ نب دعس نب ريخ مهرخآ ي 2”لاَف

 نب مسا دعو ةبقع نب مطمض ه نيطساف ىلعو ىعرضملا لسانك :

 ريقي نب ني شع ما : قب رك نر همراراللل نب نيعنلاو هللا دنع

 [طيسبلا] * رعاشلا لاق . .ةزدح نب ىحي قشمد لعو

 ثدلعأو ةاشألا نم هفوألاب هيل ناذلثلا خم اللا

 ثقرلاو تافآلا ( 77 نم قف رعمو لْضَف مَ لدع اف

 [رفاولا] رخآا لاقو 10

 ماركلا ة ةمداشلا 1 نم * ضر لك املا ل

 ماشا ةعطاخل دل :: قالا مي 97 لأ 7
 2 ل

 0 || ىف ردا م نب ديزي لاقو
 -ٍ صل عم 75

 . تام فخ 1 اه هم تقر رضح ا

 بتوع .مجسلأ نب ١ يا 15

 4 7 رعب ب مالسنإلاو ةّيلهإلل ف

 لّطلاَو «شيفلاو ةياوزلأ لغأ

 فق لش نب حو حو 55 ةيتع 5 لاق فسوب نب 222111101

 0 لآق دوسألا ونأ | لح لأ 5 مكحلا كيع ّى ندحرلا دبع اد



 د مر

 ديعصلا حسك نم اَرْضَأ ِةَمْسقلأىَلعو

 دما نع أن امها اهزاقأو
 00 نا ارك ةييفلا ناعازب داما يقيح ا رلاق تسوي نب دمع انتج

 يف ةعمل هلع ام نسحأ نم ناك لاق هيبأ نع دلاخ نباو رمع نب لع

 5 مكح ىّتح - اسح اهنم قبي مظف اهأك رصم ساحأ يف اًضق نأ هتنالو

 0 .سملا لهأ رارقإب | اودع صدأ ةنسب امإ هف

 ناب ىل لاقف كلذ نم لعف امف ىضاقلا حل دن علف امون هل

 ىلا ينلوإ نأ هلل تلاسو نانيت وب عللذ حل يدك نسما
 25 هب ةداهشلا 000 4-50 100 أهنم امش كرأ مف اهف

 ٠0 نب ىسيع انئدح لاق حورطم نب ميهربإ ىنثدح لاق فسوب نب دّمح

 مايأ يف ناك ام اهدودحو اهاكرصم سابحأ يف مكح هابأ نأ ةعبم

 ا ل نب دا الج .*# العا ىلإ يق ناك امو ايهح ةأضقلا

 نب ةعبمل تمس لوقب رصن نب رصن تعج لاق حار نب مصاع ادئّدح
 .تومرضح نم رصم ءاضق اولَو ةعسن مسأت نأ لوس ىضاقلا ىسع

 15 ىسع انثدح لاق حورطم نب ميهربإ ىنثدح لاق فسوي نب دتح انئَدح

 لاجر ةعسن رصع ءاضقلا ىل 57 لوش ىلأ تع لاق قع نب ةعمجلا نب

 ب سوأو ةَطَع نب سنوي 0 بع لاق مهرخا .ا انأ تومرضح نم

 ندبلس لب اجوغيل ابننا نب ريخو رغ نب ةبوقو نوميم نب يحيو هلل دبع

 ىنثدح الع ى دع نب ةهو:ةعمل نباهللا دعو كلما دبع نب ديزيو 101.191,



 مع "و اق يبيك

000 

 ديبعلا لييارَع قانخ عاب زلا وبأو

 ديلا ني ديالا نيزاألا قاودتمفاو

 ثلا سأطَعو زيكأر 5 374 3

 دول 35 17 يضل سورا وب

 ٍديِرَطلا مْدَقلا ةّمْطن ر 11 طبقلاو

 ديربلا نال و ريما شرا ني نال
 دودملا 0 كك 0

 دوربلا ا نيب ابا دعب | ري

 ديشرلا رمألا نمالاَلَ دس اوما

 دي نك انف اه اهون 00

 0 عرج دم هل 30 دم

 20 0 ا اع و

 0 رصحا ماطنا 5 هاج اوحالاو

 دوهلا 5 لاوط لامأ تحت
 صا 1

 7 رفأ سود ىلع املاك هرود

 دوهشلا تالادعو اراصولا مهارتو

 دوعقو مايقو لادجو ءارم 5

 لي رج

 ذوجسو 500 لا و ٍعوشخو
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2-0-0 

 لم اه رنا ةعبمللا نأ :رضخلأ يأ قع ذوواد نير ذجأ !قتادعو لاق

 مدلج ادوهش ذخُتاو رهشأ ةّس لكلا ف ةقرهش نع لاس نأ: هلئاتلم

 وحب ىف درب نب ندلسو ى ا ةيوغمو 5 قب ديعس مهنم هتناطبإ

 طقسأ هنأ تلع له ريزو نبال تافف رضخأ نبا لاق .الجر نيثاث نم

 : ىرمعل معن لاقف لاؤسلا يف حرخ خادم هد اديشا ناك عمم _ادفبأ

 لاق فسوب نتادمح انثدح اع هتحرج هتغلب ني دحاو ريغ فقيل دق

 ندثع انأ ئرصبلا دوسألا انأ نأ نيثع نب ىلع نع ديدق نبا ىتثدح

 00 ماقتلا انأ انكي ةرصبلا 8 نم خيش نع هلا امد نبا

 ةالضلاو موصلا ريثك 2 ةلماعملا# نسخ 00 ماهتلا ا أنأ نأ ناثع

 10 ا ئردق اذه ماهتلا نأ الإ هلاق اكول اول كفورعلل لذا

 دمحتو ون نب دل مهنم ةرصبلا لهأ هوحو هللإ راصف ةعمل هداهش

 نم اوركذف ,هريغو ءاراما منا زقب ل زكي قي قفلسو و ضل وكب نإ

 دق هلأ ةعمضا مهلعأف هملع ءانثلا نم اورثكأو هلْضفو ماتلا ىبأ لاخج

 لجو رع هللا هاري نا مركب هيأالإ هف اوركذ دق امم رثكأ هيلإ مفر

 15 لاق فسوي نب دمحم انثدح ” هوعجارب ى اوضهنف ىردق ةداهش زاجإ

 بيبش وأ لاق لاق هيبأ نع ديعس نب هللا ديبع هدهد ديدق نبا ىنثدح
 [لمرلا] < ةعصل نب ةياكص قى بحت لو 0 نس ساو

 7 هيفا نا هم دنلت 1 ل 1

 ديدح تاريإ و طبخو ضارمم دعب



 معلا 5

0 

 ناكو قارقرلا وبأ لاق .ديعس هيلإ دعب لو لضفلا تكسف بابلا ىلع
 نيّتسو ةناثو ةئام مناغ نب لضفلا ىلع ا ارجأ باطم

 لك يف اراد

 لاق فسوي نب دمحم انثدح ةءاذه هلع ا ضاق لوأ وهو رهش

 نب نمحرلا دبع انثدح الاق ةمأس وأو دا 90 3 مسقلا م

 ةيلع اتضغ 8 اهون وأ ةنس ءاضقلا ىلع لضفلا ماقأ لاق مكحلا دبع

 نبا نع ديدق نبا انثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح الك هلزعف باطما

 رجلا لهأ لأ ىبجتلا ريذو نب ىحين نب نايلس ناك لاق نئثع

 نب دمحم انثدح .هلزع ىتح باطم ىلإ هياع مفرو لضفلا ىلع بثو

 مامإلا رفمج نب دمحم انثدح لاق ديدق نبا ىثدح لاق فسوب

 نوممأما ليف ءاضقلا لع انذنع ناك اذه ْنإ هل كل لضفلا ع

 اهيلوف .النوط انامز مكحدنع نم هعوحر دعب شاع هنأ ىل لاقف

 مل ةئامو نيعستو عست ةنس محلا يف اهنع فرص نأ ىلإ لضفلا
 اك ةس مم

 ه-تالو ىعو باطما لبق نم ىسبع نب ةعبهل اهب ءاضقلا ىلو من
 نب ديعس بتكتساو ةثامو نيعتو مسن ةنس مّرحلا يف اهبلو ةيناثلا

 هزمأو دلت .نب دعس هلئاسم ىلع لمجو ىرصبلا دوسألا انأو دلت

 رهشأ ةّتس لك يف ةداهشلاب نيموسوملاو دوهشلا نع لاوسلا ددجي نأ
 ىتدح لاق. فشوو نب دمعاتي ةيئضإلا ةحرخا] كلاذلع

 فسوب نب دمحم انثدحو هسأ نع نيثع نب ىحي نع ديدق نبا كلذب
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 2 نع

 ملم كا تاك ننح دل قا ةنيبا ضورف نا دش اجر
 02 ا هك هل هند

 هب راحت مك مورا ةرواتنا .اذصلاو ول هب ىرمت ذل لإ
 1 نك 5

 لاَ ىرشت مو كلاس امدو 31 اريلاو انخإو هك

 يل ل

 هيهاومو هلشف بر د ع نمو... انكلاو ماكل تزد ع

2 
1 

 قام كام كك اذ ذا ديس ةالسلا 0 كلت ترمع ل

 هتلأسو نلثع نب ىحي ب نع ديدق نبا ىنثدج لاق ملا ننس نئادعب

 اهءاضق ىلع ماقأف ف نم مع ناكل اق ءاضقلا ذخأ نم نع ةعبمل نع

 ةئامو نيعستو ناك ةنس رفص يف رصمب ةالصلا نع دانع فرص ىّبح

 نع ةعبمل لزعف رصم ىلع اريمأ ير هللا دبع نب باطلا مدقو

 »< ةئامو نيعستو نام ةنس لوألا عيبد رهش يف ءاضقلا

 هللا دبع نب نأأمملا لبق نم 00 الل ل م

 مدق ام ناكو ةئامو نيعستو ناك ةنس آلا عيبد يف اهلو ضار ا

 ذيذدق نبا انثدح لاق فسوب نب دمح انثدح 6 قارعلا نم باطما عم

 ادج ةيحلا ريبك مناغ نب لضفلا ناك لاق هنبأ نع نلثع نب ىحي نع

 موي كلذ لعش ناك ةعبمل نيع نم افوخ قل هت يف لمحي ناكذ

 نع ديدق نبا ىنربخأ لاق فسوب نب دمحم انةدح .بطخ اذإ ةعمجلا

 ٠ الدوا حسا اهي ذاك مئاغ نب لضفلا نأ فارق اه

 لضفلا هل لاقف لخدي حلو فرصناف دوسأ امالغ هباب ىلع دجوف رحسلا

 دوسألا مالغلاو اركب تج دق لاق تأت ملف كلإ تلسرأ كلذ دم

10 

15 

 تنس

 اضيئانس نيش ضيفي ل ل نيا

 20010 ا 77777207 يو



 رجح 5

 مسيبزلا و مآ | دع لا لا نب 0 ك- نس ' ساععلا النعت لاق فسوب

 ميه

 ىلع تف ذغأ لاق ندشر ل 1 جا ندع لاق نيد“ 2 ىخأ نب نابلس

 وجرأ انأ انيب نسحلا اياب ىل لاقف هلع تلسف تفرغ نم تهو نبا
 , 3 ع 3 : 3 ع 3

 ناأاحو ةأّصقلا ةرهز يف رشحا نا وحرا ءازعلا ةرمز يف رشحا ثا

 نب دمحأ نب مكحلا دبع ىنربخأ لاق فسوي نب دمحم اثثدخ 7< سكن

 زيحاوم تناك لاق ئقفاغلا ورع نب ليعدسإ ىتثدح لاق َىفدَصلا

 ليبسلا سابحأ تناكو ةعوطملا نم ةقئاطو ناويدلا لهأ اهرمغي رصم

 0 1 ناك اذإف 4 لك يف - هزل 0 9

 ا 00 ع قرف هقارمو ب 5 ىلإ شا ل سم

 لغاشت نوره نب ها م اخ مانأ ةئئفلا تحاه اماف .ناويدلا لهأ نم

 ةعواملا اهنع عطقناو زيحاوملا تا ناويدلا لها ءاطع نع ناطلسلا

 اولا عجن ىسع نب ةعمل ىلو مث ةمتفلا نم سانلا يف ناكال

 نم ءاطعلا مهيلع ىرجأو زيحاوملا نورمعب اوناك ىذلا ةعوطملا اه

 ةثس باص ءاضتلا-نئلوزف :تنضرفاام لو كلذ ناو

 ىبأ نبا ناك ىّتح ةعبمل ضورف الإ اهنومسي سانلا نكي ملو ةعبمل دعب

 د« ئدارملا سارف لاقو ل..دسإ لاق .ىضاقلا ضورف اهادف ثلا

 [ليوطلا]

189 3. 101 



101. 185 

55009 

 د اهلو اذه [ئركلا توم: نعت يهربإ الو باج ناك نإف ةئامو

 9 هسأ نع دبعس نب هللا دنسع قع انو ديدق نبا اهو وش 95

 .دنللا هب تنثو راج ملخو ادحاو | رهش اهلو اذه ءاّكبلا نبا

 نب داّنع لبق نم ير كا ا اج ءاضقلا يلو مث

 تس ةئس نابعش لهتسم اهيلو رصمب نومألل وعدي ذئموي دانعو دمحم
 بهو نب هللا دْيَع ةنالو 2 داع دهتجا نأ دعب كلذو ةثامو نيعسنو

 لاق فسوي نب دمحم ىنثدح 6# دابع نم سهو نا رتتساف ملسم نبا

 لاق ٠ ندحرلا دبع نب دمحأ ىنثدح لاق ندثع نبا نع ديدق نبا قد

 مدهف ةلمرح نب ىحي لزؤنم ف تسغت ءاضقلا هلوب 8 دانع باط 8

 يف اذكه ئدنكلا اذه عمط ىتم دانعل ىنالملا لاق انراد ضءب داع

 قيمت هباء هللا اعدف بهو نبا هلوق ملف بّنفتب ىّت- ءاضقلا ةيالو

 يهرإ نب قاحإ ا دعب لاق فسوي نب دمحم انثدح ل“ ةعمج دعب

 0 كراط ان لاق راقؤلا بحي بأ تمحس لاق 000

 ءالح ءالع ادغ ىاوخإ كاع 1 تر أب لوش وهو عيسف ب تاما

 5 0 الأ قادطرق ىو تبرانالا - كيلع مدقأو

 جاجح ىف ىنثدح لاق ا ا :ادح لاق فسوي نبا

 هع مج ءاضقال بهو نبا د اط امل لاق ندؤملا 0 نبا

 اذه وحن وأ كليورا يا ولنا رعب ب نأ لعل هل اولاقق م هرواشذ هلهأو

 نب دمحم انثدح #3« ىنيد انك متدرأ كرب يف كا مهل لاق

2<2<2[ [ 19 
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 ورع لاق »ع اذن حادقأ ةثث برشيو ادغتب .ئح ءاضقلا يف سلجيال

 ننسملا اباب جرف ةفيقس تحت انررهو ءاضقلا' لع وهو ىركلا خل لاق

 امدح * هءاع اهتم ده ةفضدسلا هذه يف ىلإ نا هيل جرف ىلع ارهكتلا

 نكي ل لاق ندثع نب ىنحي نع ديدف نبا انئدح لاق بسوي نب دمحم

 انثذِح »6 بتاكلا ةّراقمو نالوا سيردإ نم ئركبلا ىلإ بحأ دحأ

 قع ئدزألا ةمالش ندم ن.دحأ ىتثدح لاق كفسوي نب دمحم

 قنم اد نفعل د لوقب ناك ئركحإلا نأ ناثع نب يخي
 كلذب تلوم اي ةلل ةفآ هحارخ ىلع رسكتاف اعوار شمع ورق

 لاقف |[ فرعف ارضاخ تفاكلا ذاته كاك هش لع ددشتو جارألا

 لثع للاطي هدعب هماقم 2 مآق ىذلاو د تحاص نبا هللا ناوي

 اينوجن رس لك يف”لعب هل وجو لع ئه هيلع كاك اية
 ةزينع نع ناثع نب ىحي نع ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب دمحم

 لوقتو:هيدعت_ةيدا هفلخو ئركبلاةزاتجل رص لاقءلمطف لآ

 دق امل لاق ِهْنَمْل ىّتخ فلخي دق ىنالوأا سنردإ ترف ةزينع:لاق

 ىلع وهو اهب ىفوت نأ“ ىلإ ىركبلا مثاه اهيلوف .ىلوقفالاقم قدجو
 الع افصنو ةنس اهملو ةئامو نيعستو تس ةئس 0 مالا

 يمشألا نب يان ريمألا تاكأ ن ورسله م م

 ا مح ساانلا' نيب رف را لإ م
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 سا ل ل 1 ل - ه[ءوو 2 ص

 ةعدخ منهن 0 اومالا: ننحأ

 2-2 ىبأل .ىسقلا.ر مخاط لاقو

 ل ّ . 020

 أمدنع كي ل ىن تبق دعل 3

 ' 0 1 | بطبق 00
 0 7 تل حجل 5

 2 ا ا دكا 2-2 نس

 قصلم 03 دال يي هلق

 م لاق كنق ايز ناددبكم اقدح

 . تكا تح 5 08 3 هر دع

 نإ - #2

 5 بهيو ارو + مكللا ديو

 كسلا ءام (قايذكأ, نلاقي لكم

 ملا ارعو فقل ا
 نت هنا

 َبْعَذ نول | ب#.د يف ت 8

 بجع اف مرو 5

 ته تي

 10 برع طبل ريص نأ 0

 | لماككا] *
 م

 اذن ملاذا اوكتوحتو الملأ اوما
 0 2و جد نا

 وبي دك ىلا مهاد نخإ تلد

 0 لفاتملا تمت اَذِإ سنا

 15 لاق ندثع نإ ير نغ يلف نإ. ين

 ىعختلا ة ريم نب دمحتو ةزوك واذنما عيشه نب دن | أ ىركلا تاك ناك

 ال لتكي انضنأ ناكو.هللإ لسرتبو همزاب دلا> نب ورع ناكو ىفوك

 ىتثدخ لاق دعس نب'باهولا دبع

 ركب :ئبل لب مشاه ناك لاق 5 ىلدح لاق دلا> نياوزع نإ 1 101.187,



0 

 رادلا ةضق  قفرطا لهأ ىركبا اعدف ريزو نب ىحي نب دمحأ لاق

 نم اضارقم ىركبلا جرخأذ ادوهش رهديز هلأ 8 اهي :هوقأف مهل

 1نآ. 186 ط. ىلإ حجاتحت الل برعلا مه لاقو و ةضق مطقف هالزيطف كا

 ىَلَمُم لاتف .دحأ مكعزانب سيلف ابرع متتكح نإ ضاق نم باتك
 [لم رأا| ىباطلا 5

 لجسلا قير 2000 5 دلل ا ارظقبلا د

 ل ني 1 7 نو مكس نآشا كدا

 00 طبقلا 0 نمو رصم 0 0 ني ا و

 001 ا مزه اتوكتاطم ان
 ةريغملا ى 1 نبا نع دوواد نب دمحأ ند لا تسول نسوي ا

 صفح نب رع هنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدحو "< ريزو نبا نع

 1 لانزم نال يكب نبا نع ندحرلا دبع نبى نعو ديدق نبا نع

 لمعسو تآهو ْن هلل دنع مهنم صف لها رد - حن ةنملا ةماقإب

 ةلادعلاو ةعاَنَقلا لهأ نم رثك سانو ريَّمَع نب دمعسو 2 ىبأ نبا

 ىضَف فريعلا ناو طبقلا نم رد لهأ قل ىركلا دنع اودهْشُف 5

 مهدرب هْئاَضَف ىلع دهشأو مهف ىرمعلا ةيضق ىركبلا ضقنف روجب م4

 [لمرلا] الوكلا ى < لاق .طبقلا نم مهلصأ ىلإ

 بغرلاو 0 كي 4 نا | ىلع هلا ار 2
 ه-- ب ع

 تعلن و 50“ ىزخ 2252 .مهلصأ َلِإ طل قل مججر



00 

 نم موق هم هقلف كف 0 غاب ىتح هنورفخي ىداوبلا نم عج هعشو اهامتحاف

 ةشاشحبالإ مهنم 0 قا - ام عيج اوذخأو هب اوعقوأف ءىطو لي

 انلطولا|! ب < لاق ابك هسفن

 بر ني عر ىو موي الانا تأ نكي نإ
 5 كيان ع ا نورعسإ ةبطع ديف اًماو -- (01, 186 3.

 ,|لماكلا | * 0 0 ىسيقلا ره

 ِبَمَمتلَا هعاق ا يزيح :ةلاعفي اذّنلا اي و

 برثيو قار ءاأ اهي دفاع در لم بت ال: هقلكعمو

 بتي ةَراَرَسلاَو ةَباَرْغَأ وأو ةيارخل اراه كفو اجَنَو
 16 نع ل 5 نب دوواد نب دمحأ ىنثدح لاق نفسو رم ديم لي

 نق تيس ا دع نط لكريزو نءا نع ةريغملا ى ءأانماؤا ا

 ندحرلا ديع نب ىلع مع ىوحللا صفح نب رع دوعسم وأ هل دحو

 اذنو جدخ 0 مثاهو ىنالوملا بجر انأ تاكا نع ةريغملا نبا

 لعف ام اركحذو ئرمعلا ىلع اهفرف نيمألا ىلإ ردم لهأ نم ادفو

 !5 نب كّتوَح ىلإ مهيسنو برعلاب مهقلأ هّنأو سرا لهأ يف ىرمعلا

 باتكب ىركبلا ىلإ نيمألا دمحم تكف ةعاضق نب فاما نب ملسأ

 نإ هرم بولاق ةالنالا برعلا ريغ ن م ادحأ حنمب ال هنأ هيف ركذي

 ا_دح 6# كلذب دفولا عجرف مهب :اينيلأ نم هبلع اوناك ام ىلإ مه ذرب

 لاق ىنمتبلا نييك نا 5 نس هلا دبع ىنثدح لاقويستا نس 2

 و

 "نايس د ا ا



 مس 0

0 

 دمحم دلال ومع يلا كب دوما اب مشاه اهب ءاضقلا ىلو مث

 لها نم ناكو ةئامو نيعستو عبدا دن 3 ىددج يف نيمألا

 لاق فسوي نب دمحم انثدح #“ ةفيثح ىبأ بهذع بهذي ةفوكلا

 ءاضقلا ىركلا ىلو امل لاق هيبأ نع هللا ديبع نع ديدق نبا ىتثدح

 راص ا هيلاطو هدف فو ىرمقلا نيو ١ مهنجتو م اك عب فلا بالا

 قفل لهأل قيوم كم نك طقسا ولا هريغو ف انوذلاو كا ل نم هبلإ

 نب هلل ددغ-ن يحب ماقأو ةاضقلا نه كنا نبط مهنم يملا عجم ملف

 ىتدح لاق فسوب نب دمحم انثدح ” هتنامخج هرهشو هلع ىدانف ريك

 لاق هبأ ع اص نأ نيبشع نأ ىّكي انثدح الاؤ ةزس وأو 57 نبا

 مصاع نب ءالعلا بحر ىبأ ةروشم"ئرتلا نشب ىركتلا 7

 رمأب مئاقلا' فرطم نيزيزعلا دبع ناكف هباعصأ نم ةفئاط يف سرحف

 راي لهأ معذو لاق ىركللل امظع الام هنع نعكو هلزع دنع ىرمعلا

 اههوحو هفرعو اهب ىركبلا هبلاطف فلأ ةئام سستكا ىرمعلا نأ

 *: ىنالوأا ىحي لاق »6 كردي ملف اليل نيحسلا نم ىرمعلا بره مث

 | لمرلا]
 ْمَضَفاَف اميبَق ارمأ اَنأو ْمَيِمَف الل الأ برع
 ورلاب اًودغ الدإلا لصي قرح هلمحت براس

 هنأ نع هللا دبع نع ديدق نبا. ىنثذح لاق فسوي نب دمحم انثدح

 نيدم ىلإ ىضهف نيد هلاومأ تناكو نجحتلا نم ىرمعلا بره لاق
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 ” ه0 ننس دومشلا هللا بع لي نيحرلا ادع ئضاقلا_دهشأ

 ام 2 507 4 نفك باتكلا اذه ِق الوحل تا 5 3 تاتكلا

 و امو نانو 5 هيل رفص 2 كلذو هش رقيقا همس

 نب ىحي 120 ديب نبا: ١ 3 لاق فسوب نب و

 ىرمعلا ةيالو نم رصم لهأ ىلع ءالبلا دتشا #0 لاق هيبأ نع ندثع 6

 ام هللإ | رك نور ىلإ مهجورخ ف 6 ءارقلا نم رفن ع

 نم ىلاو نم ىل ك ناوبدلا يف اورظنا ل لاقف مهف فروغلا هلعش

 هريمن دجوي ملف ناويدلا فشكف هنع هللا ىبذر باطلا نبرعع دلو

 قدح لاق: تسوي نب دم :ةدح !دبأ هتلع ال هللاوف: اوفرضنا: لاف

 10 دلا> نيورع نب ىلع ةمكح وبأ | كلا ىفدصلا هللا دبع نب دمحم

 نع ىرمعلا لزع نوره نب دتحم ىلوو ديششر ١! تام امل لاق هبأ نع

 لها نم لحر نلاقي مي ىنب نم لجر هلزعب مدق ىذلا ناكو رصم

 [زجرلا] < رصم

 لضتقأ ىَأَرَو هلل 3 6

 15 لاس ودعا ملأ ْس 3 ْ

 لدعلا ل راوس 577

 دللاب ذو نسانلا تنياكت: دقو جرا كلذن كر[ ةايلاغب كيوربع لاق

 لوألا ىددج يف اهب ءاضقلا نع فرص نأ ىلإ ئرمعلا اهلوف **ءانثلاو
 ** نيرهشو نينس مست اهيلع هتبالو تناك .ةثامو نيعستو عبرا ةنس



 #2 ا

 رجع 5

 هك

 نمرلا دبع ىضاقلا لأسو مهداهش لبقف هللا دبع نب ندحرلا دبع ىضاقلا

 اذه نف فوضصوملا نيس اذه ةريج نم مرضك نت تاولسللا

 ىري نم دنع اهعضي ابتك هيف هدنع تبث ام 00 تتكي نأ تادكلا

 الو .ةقثلا لهأ نم لحر هب ماسلا ا ةوفو ةحح كلذ نوكيا

 قلو هرقلا نكسلا ىبأ نب نكسلا هللا دبع نب نم>رلا دبع ىذاقلا

 قفنت نأو هتيتاوح ءارك إو تاتكلا اذه يف فوضوللا دخلا رك ررأ

 يف هللإ جاتحي ام هنذوم رجأو هرصحو هتيز نم ىأر ام اهئارك نم

 ريحا وجو نق ىأر تنح هئارك نم 3 نإ 2 قفنيو هلك هرمأ

 قم كللذ' يف 'لنعلاو هتعاطو هللا ئئوقت :هزمأو انما كلذأىف هيد
 د بتكي نأ هللا دبع نب ندحرلا دبع ىضاقلا ذفنأو .هبلع هلل

 53 باتكلا اذه يف فوصوملا دجمملا اذه يف َةَقثو نوكت اخسن

 0: لب التو انها ملسم نب بهو نب هللا دبع ىلإ اباتك اهنم مفدو

 اناتكو ( ردا ديلولا نب ةعبر ىلإ اءاتكو ىرسم لا نابلس نب جا

 قع هةلملا بست ىبأ ىلإ اناتكو ( ىمهقلا دعس نب ثلللا نب نمش

 رار نأ ىلإ اناتكو ىسرافلا ديزي نب ورع ىلإ اءاتكو ىنالونلا ماع

 9 ديبعس نب يللا كيع ىلإ اناتكو ىاابّتملا مداع نب فشلا

 ماس نب كلمملا دبع محال باتكو حلف نب نا نيءاس نب دّمح ىلإ اءاتكو

 نلمس نب دّمح ىلإ اباتكو ديحتملا اذه هيلا نكسلا نب نكَسلا ىلإ اناتكو

 .هللا دبع نب نيحرلا دبع ىضاقلا 3 ِف ااتكو دبع نب ديا
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 ديا لع [ىضاتلا قضو دع 1 يرعب نينا فلبذ نأو هف الص

 ”' اذه يف فوصوملا دجحلا ىلإ اورطنف مهب قث نمت ارقت هللا دبع نا
 لف .باتكلا اذه يف دوهشلا هب دهش ىذلا لثم هللإ اومفرف فاتكلا

 انيَذلا نويسملا هذه ةراع ِق ذأ نأ ىأ ور كلل ىضاقلا دنع 3

 5 خلات تناوحلا ريدصتو هحالصإو هناننبو ناكر رفع قمار دو

 املو | -هلإ جات احا نإ م م 23 الك نوكب 701 ف ها اهودارأ

 نوكو .هلأ هناش نم كلذ ريغو 03 نخاف هرم هتيز يف لص

 دبع ىضاقلا ىلإ مفرو يا هوجو يف اهتلغ نم لصف نإ الضف
 دق ناتكلا اذه يف فوصوملا دعما اذه نأ هللا دبع نب نيخرلا

 6 دَمَصلا دبع ممل لاب دوهشب [ا]وتأو هتنناوحو هنانب نم غرفو حلصأ

 دلع نإ قيس نإ مو ريالا نع ليعدسإ نب ورمتو ديعس نبا
 د الخلا كلاللتع نإ ليسوا بعل ةطاقلا» دطراواومعف

 ظ جاتحاو هبشخ لبق نم هفتس فاخأ ناك باتكلا اذه يف فوصوملا

 ١ اي تيحلا نه نت ناك اس ةلكا نأوب هروجن يف ةمرملاو ةراعلا ىلإ

 !5 نم هلك كلذ ّنأ هب ةقصام هلوح تناك ىتلا ةحنحألا ةئالثلاو هقوف
 ةملط الو ىوعد الو نع هش نيبال 0 هذدودحو ل - اذه 2

 هننم ةجرام ريع لوم. تناك ىلا سلاحا نأو هوجاولا_نم: هجو

 اهتأأ دبحلا اذه رمأب موق نم ىلإ ا اهبف ساي نم ىدؤي ناك
 دنع دوهشلا لدعو .هتنناوح يفالو دجحملا يف لخدت مل املاح ىلع

 هه يي وبس عي ا بيب نيت ل شت يلا ةظب



0 

 ندحرلا دبع ىضااقلا هب رمأ باتك اذه .مّيحرلا ندخرلا هلل مس

 ةنس رفص يف رصم لهأ نيب ءاضقلا ىلي ذئموي وهو هللا دبع نبا

 دبع لي هل لاق ىذلا نعمل يف هدنع تث امم ةئامو نيناثو نامت

 هءوحبو عماجلا ديلا ىلإ مظعألا قنرطلا ةلبق نهاظلا: ىذلا هلل

 امل لاقي ىتلا ةقيوسلا هيقرشو ريب قوس ىلإ كلسي ىذلا قيرطلا
 كلسي ىذلا قيرطلا هّيبرغو فقوملا قيرط ىلع هللا دبع دج“ ةقيوس
 دبع ىضاقلا ىلإ مفر نيح هللا دبع بج هل لاق ىذلا بلا ىلع هنم

 ٌثر دق دهعتلا اذه نأ دهحنلا اذه ةرح نم.رفن هللا دبع نب ندحيلا

 مهتأو ةمرملاو ةراملا ىلإ جاتحاو هفقسو هبشخ راسكتإل هيلع فيخو

 يف هتحت تناوح ريصتو هنانو هحالصإ قيل 57 اودحو دق

 ةندو مو 500 هنيز يفو هنم مدهتسا 1 ةقويرايتل نوكمل هقوقح

 يف مغ نقب نأ هللا ديع'نب ميشبلا ديغ ىضاقلا كا .هلك هنأشو

 لبقو هدنع اولدعإو ] ةند اوماقأو اوركذ ام لع ةنيبلاب مهاعدف كلذ

 ريسلا اذه نأ هللا دبع نب نيحرلا دبع ىنضاقلا دنع اودهشف مهتداهش

 هش لبق نم هفقنم ا لع كنيح .باتكلا اذه ودِص يف كرس

 تحن امو هلوح ىتلا هتحنجا ناد اهدع يف ةمرملاو ةراهلا ىلإ جاتحاو

 هءانو هتراع بلاط ىذلا نأو م هنسف ا 0-2 سوما اذه

 يفو هنم ٌمرّتسا ام ةءرمو هقوقح يف هتحت تناوح ريصتو هحالصإو
 ب ٠ عل'و .٠ 24 يلا َ 7 .

 نمم نايل ةهعشم هيناوب نم كلذ ريعؤو هدوم رحاو هرصحو هر
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 كك 000 0

 كلملا دبع نب هللا دبع مهب رث هف نويدحتي ةنيدملا لها هف سلجي هللا

 ايكشو !نويبم هش مه ىد نا هولاسف رصع مهريمأ وهو ناورم نبا

 دمحم انثدح ا“ هبف نوعمتجي اوناكف محل هانبف سمشلا نم نوقلي ام هيلإ

 مث ىنب ىلإ 00! راص 8 لاق كيدق نبا ىنربخأو لاق فدسوب نبا

 هنسحتساف هيلإ رظنف هللا دبع دحس للع هيكوم يف ىلع نب حلاص رم

 مه ّىق وأ لاقف كلملا قع نب هلل ديغ ةلئين ليقف هنع 107 هجعأو

 امل لاق هيبأ نع بوب أ نب رهاط نبا دمحم ىنثدح لاق دمحم انثدح

 ىّتح لئاط ريغ اناينب هتريج ضعب هانب رصم نع ىلع نب اص فرص
 نب دمحم انثدح 6 ءانيلا اذه هائيو همدهف رصم ءاضق ىلع ىرمعلا ناك

 خسف ءاضقلا لعوسو ل دع !اييبلاحاي'ى 0 ىلدأألا 1

 فاي

 / هللا دبع ديم نأ ةهدنع لي هللا دبع دجسم ةريح يف نالجر هبلإ

 رمأف مدهتساو ثر دق هنإإ امهنع هللا ىضر باطألا نب ر هع نب هللا ديعل

 "1 سلتا ةداوخلا اهينله نك مث ديعس لاق هناينبب ىرمعلا

 را د يو

 معرمل ى بأ ةّيصو نم رايد فلأ وذ ىرمم ١| لاقف لاق ديدق نب

 ادعي نيبفاابج ةوتتخ. تن 0

 »6 كلذب ةّبضق بتكو هل ةَلْغ تناوح هل تلعجو ءانبلا

 نآ رجح

 "انما " 0 دةهارخا كلل
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 ىماتيلا لاومأ ريكب نب ىحي ىلإ ئرععلا مض لاق ئودعلا نمؤملا

 بسحيو ةّلذلا نم لاومألا بابرأ ىلطعي ناكف عابرلاو لبختلا ىرتشأف
 لومألاكو - معذإ 596 أما مهلإ 3اضدقل 0 ملع لف مهيلع

 2 را 0 وكلا يطفي مث عدوأ ام ئاتيلا لواق)

 م خي رس ملف [فارأ نول | نم دوع ىلإ هدشف ركأف 5

 نع قار ةرأ ىبأ نع ديدق نبا ىنثدح لاق كسوب:ن دنا

 نا هتناهملا هتاوخم ري روم لوأ كرسلا نآ كوم يهدي

 تاس ل كاردرغ ع ريناند ةعب 53 هياع فلا لاك. علال ناك

 لامو ىناتيلا لاومأ هيف عمجت ناك لاقف ركذ ىذلا توباتلا اذه نع

 رمح .رضك ةاضقلا عدوم ناكو هل ثراوال نه 0

 هللا رض هد>و هلل هيلا ةاضق فاتك رجلا عاراتو -ٍ ءرلسإلاا 3

 ا عموم نأ ديانا: لع قمم مادا ىف يف هولي مأسو هلو دّتحم لع

 .ىضاقلا ىرفنلا واخ ةشو نوندحتب ةددلا لهأ هش ساي هللا لنغ

 .ةّنملاو لييشلا هللو

 رازبلا دعس نب دمح نب رع نب ندحرلا دبع دمحوبأ انربخا

 لاق فسوب نب دمحص انربخا لاق هلع ةءارق ساخنلا نبا فورعملا

 101 159 ط5.
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 نأ الإ وجال لاقو سرفلا يف ئرمعلا ةينقأ خسف َىِرَبلا مدق ام

 لع اهيلإ دار» سرف درو اههندب للحن ال ناذهو لأم اًههئدب نوكت

 هنأ ن ع هنأ وب لاق ةلس وبأ ىن 2 08 كد ويد دلع ويح

 نذأف هلع نر ةاةاباز هيك سلجم نم هماق دعب ئرّمعلا كلتا لاق

 01 الك دي لم ف عيلطم وهو كاست ل
 ضعب ىلع اهذعب هيدي عباصأب برضي وهو بالب نهّدِإو رفصعم داذإب
 [رفاولا | لودو

 هاذه قرص تقر ترم ورع مأ وذ نم نأ

 انثدح لاف ىقفاغلا ةلمح نب سبق ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح

 هللا دبع نب ىحي ىلإ ماقال للام لج قزشلا نأ وما نما نيك

 لبقأو ليفتلاو عابرلا هب ىرتشاف ميظع لام اهنم هديب ناكسف ريكي نب
 مسهيلع بسحيو هوقفتي ام ةلغلا كلت نم مات ىلإ مفريو اهلغتسي

 مهلاومأ طور مهيلإ تراص انف لاغللا رغد نم مهل هعفري ىذلا

 ها[ السلات دا نسف مصوخغ ىل ىه لاقو ا دف ىحي ىّذِإ

 ىبحي مصوخ ىوكلا مدق | الث اهومتكلهتسا مكلا امال ءىنب مكل#

 ع هيلع ىدونو لئارسا بابل لياقملا 0 لع طبرف هب رمأف هنلإ

 هللاوف لاق ةالص لك تقو هطابر لَ امانا ماقأف ناخ لك ءازسح
 رشا لاك طا ابار روم ايتام كرش مهرد لإ هنم لصو ام

 دبع نب دمحأ ىنادح لاق هم نهثع نب ىحب باتك نع ديدق نبا

 ذاب

 كلا دي

 د رنا ل ل ع لاق اشسل يحي 5 شا خيش جبيل ١ ارنا املا يكول هيا“
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 لخدف بصحي سرف حانلا دمسو ردح ىتح نارفعزلا هجو تبرضف

 1 6 نم مقبل مهل# * قير 0 من طناو اول:قفاف ةيادلإ

 دا 7 عفدو 0 مه 0 0 ناو بصي 3

 |[ طيسلا | < ينالوا ىحي لاق لع هب محل اضقو
 ساو وا

 .قيدنأذ روج هلع 20 3 . تانأ فوز ىنيأ رم ناك نإ

 ه-_-

 ,قررلاب خَّْتلا صب رهف لآ يف وخلو فذ ىنب لد مكف
 ه-

 قيس 9 1 هعجري في 5

 نب ةيوغم نب ندحرلا دبع نب ةريتق نب ةيرحجب نب هللا دبع لاقو
 [براقتملا] »ع جيد

 فبصت ' لَو اميظع ت ترو لا نيام امفاترلظ

 بدك لضنا لاكذلا سوف مايل قلو 1 ىلع 7 5 تيلوعو

 دك نم ارق مح دن مُكنَع سرق يف ناك نِإف

 صم أ ريدك ماظعلأ ليلق اة رك ريما

 [براقتتلا] ن لاقو 15

 ابا رسلا نعمات الزعتر
 بصلا ريغ لولا نم لب اهئالوخو دارم ىبمادو
 مس. دع. ا هيسنللا صك الإ نللا ني .عرسلا لست[ را

 ْبيِرلا مِيجاَهِف رهظأو هماكحأب_ اًدوَج ضألا الم
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 9 تجر ةياغلا لخد نأ داك تفعل تصخي سرف دارم سرف 101. 181 3.

 مسلس مخلايإ سس

 كارلا نم تق ايو نلف تفرض 8 برهاف

 كايامَش نع موف رودص تم دا انطحي 000

 5 كتاف 62 كتاجعلا ىعسل هسا تام 5 اكحو

 _-ِ 0 3 ًّي : 1 1 ع

 كئاوب مل وأ ةباضعبا هلام نم ةب تنسسف)

 انانانلقل نإ ا ريحتص تح ادنعلا طا ماا ام ال

 كتان لِ ميلا نم َنَمَلَطت َعماَمْلأ نإ
 كتاّقض َلِإ تادو ايم. 4 12ناسل تكلم ول لب

 10 دلك ىلإ ىلوم صللا ادنلا ىبأ ةوهشاتلا أ هنومسل رصم لهأ ناكو

 ديعس نب هللا ع نع ديدق نبا نك لاق فسوب نب بيج يب

 اوحن مهياع طحو هدوهش نم اهيلامقعا ئرشلا نأ مث لاق هب هبا أ نع

 انو نك ديف هدام قسرفلا نم ةللغ ىلأ نمم الجر نيثلث نم

 ا نه رشا كا نع ةرشملا اويأ نبابؤعدوؤاد'نناذحأ قتدخ لاق

 0نآ 5-5 هنومسل هل نورذ# اوناكو ناهرلا موي ام أسرف 01 تصملا لاق ريزو

 قبرف 0 لعجو حانللا ى "“ امل اسرف 55355 ونيرخأو نارمعلا

 سق نانح نم اهتباغ العجو هل قوبسملا ناك قبس مهي أ هبحاصل مهن

 قبس 0-05 ةعاق ع رحو اور :وقودملا ةسلم ىلإ 3 ىشاح نبا

 0ك ص و © ”



0 
 - 5 , 5 2 ص 6 نع لع وت سل ىف يس ثا - 0

 سره ىلع اذب ره ىأر نم ا سرق اع كحارانب رم

 5 ا نع . - نع ا ُّث ا - ّ ؟ 1

 ك8 0 اديه ن ياس ةيصع ف هن لا ا ولأ فاش لق

 م2“ و : مو < 0 - : 00

 سره يف نإ لق أ ب هعيدو دلاخ همدس
 ا لا عزم ادع اديك أ ليش نايل اة

 د تضل دقلا اردو مة لا
 كلل 06 اريغ ف نيكو ايي تان رغللا ف حط 5

 ] فاول اضيأ لاقو

 قلبو نيدلا كابو امرا 220 مق د

 امرت نابل لل دعنا كتي كاقنإللو»

 ابجع انطاطسف يف ء 9 تم دلل 1

2000 

 لأ ب ةضرلاصلا هيكايعلا
 اهذلا . هبل ا ةد ككم اهب رّشل و

 ًامجع ا نمرود د وملأ عامس هنخسو

 انعللاو 1 55 ضاق نم ساثلل 8 15

 ىهخللا صفح نب ورع دوعسم وبأ اهثدشنأ ىئاطلا للعلا .نب ىّلعُم لاقو

 [لماكلا] * ىلع ريغل ىوزو

 كتالص ْن ا ا ايمو لري 1
 سوو 9“ 2 : 2 3

 تا نيك تسءدو ايدها اا ىطمت
 صم
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 منع  ىلإ# دن

 ةليبشبلال

 سرح اَذ ناك بوح نأ تت وأ اكد د, ل ئومل مأ تيل ا!
 هزي بل دهاش ىوحرد 0 داهش * يف اًراع ا اجضخ

 مال ل | اهنما نوُرلا 66 000 0 ل

 5 ندثع نب ىحي انثدح لاق ةلمس وبأ ىنربخأ لاق فسوي نب دّتح انئّدح

 رصم لهأ نم دحأ دهشب ملالاق ريفع نباو ريكب نبا نع حلاص نا

 فوحو ماشلا ةيدا نم دوهشلا معو برعلا نم مهنأ ثيل لحأل

 | ليوطلا | ** يحي لاق رصم

 اوبرعت دق اوحبصأ انف طبقلأ نم ٌةباَصع نأ ءاشالا ببعأ نمو
 م2 هاو ور 1

 10 بذب ذم هل جاع ل طبقا ن : ٠ موو كنوح انام اولاَقَو

 ١ 01و اهاذس م دنا 5 اوُعَداَت فو ىهوفالجأبا ها

 فرغت سمسا ماد امام مهي ..ايضاَو ناك نع ندحرلا نل.الأ
 اراك ةكتوح .كإ مهياسن ف تيشتب الج محل لمحأف ريزو نبا لاق

 اذإ نود هبتاك يحي ْن 1 كل مم قريلا. نوف 5-0 لهأ

 15 لع ءانغلا فارطأب ودشل عاملا تاك لولا حار اذإ نوحوريو ادغ

 اذه لو نأ اشاي الو هسلاو ف 50 زربدو ةندملا لهأ ىناغم

 ملو ضيرعلا ءانغ دّنح نم اذهو لالدلا هب اذهو حّرس نبا ةيانغ

 نمر سكما ام موق امرؤ | هءانغ عمسي اهبلإ ب «رالإ ةيتسم مع نكي

 [حرسنملا] ىفالوملا يمحي لاق ** نيدلا نم كلذ يريو اهئانغ
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 اوعجن مهباسنأ تابثإب الح مهل لجل ىرمعلا ىلإ هنومفري لام ممجي
 نب شيكو ىسع نب قباس رمألا يف ممل لكوو راند فلآ ةّنس هل
 مهل لج نأ ع نسحي مل ىزمعلا ىلإ لاملا راص الث ريع نب طولو ةلمس

 قشير دابز نب نيحرلا دبع جر كلذ يف دشرلا ىلإ اوعْفْرا لاقو

 نب لّضفملا نأ انعدإو كانه اهظع الام امفنأو قارعلا ىلإ ةناك وبأو

 نب ملسأ نب ةكوحون ماو م :انسنأ تنايثإب ملبس ناك قال

 ديدق نب رع تدج لاف انسب نإ دتعاب د ح »“ ةقاّريق نب فاخلا

 ىدنع 71 لوق ةر ةره ربغ حرسلا ان ورع ندع هللا أ تمءع لاق

 عضو هنأ اهريظن طوطألا ىلع عضي ناكو ىسيطارقلا مرك دبع

 ىلإ ايزل لهأ تاسنأ تانثإب لطفل قافلل لعا كر ةمضف

 قيوم ٍمكح 7 3 أ نم اهعضو يف نسا 1 ا

 ايليا سا زانع اعل هللا مفر لّضفلا ناويدل لونا نأو اند فلآ

 نع دوواد نب دا ىنثدح لاق فسوب نب دمحم انثدح 3 ناويدلا يف

 دمحم باتككب دايز نب ندحرلا دبع ىتأ مث ريزو نبا نع ةريغملا ىبأ نبا

 7 ةماقإ ىلإ ىرمعلا مهاعدف محل لبجحتلاب ىرمعلا ىلإ هدْنُم نبا

 :رشلا نم فوللا لهأو ىقرشلا فوملا لهأب اوف مهباسنأ لع هدنع

 1 كوسا رمل لجحش برع مهن 1 ردي معنا 7 نم ةعاج اومدقو

 توهش أتإف قياقإلا دار رح نب قرع ع مه دهش ادحاو درب

 نالوا ىحي لاق هتداهش درو ةعرانم هنندو هئيد تناك زيزعلا ديع نب
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 دس ملى

 .ىفرطملا مهسيئرو نودهشا اوناك ةنام نماو | ىف 00 لما 8

 حّتَم ناك ىلا ثيراو 1 21 21 تاغ

 بل نعل نود منور سر 2200
 : حلاو مي ةناوشتا ناك اه كمبو ةاطف زودلا او دا

 حرج 2 داع نبهشو لاركاو للف متي 5

 [ ليوطاا| هب اص 1 ىرخعلا وجهت ىنالوخلا ىنحي لاقو

 اوب ثأو اوأمتسا ل َراَوَج ىَاَنلا 0000

 هَ هْمَعْلا وذ ىو داس هل ىدرمأ قاطو نكس
 7 ا

 10 كبتعلا كاذ 22007 قباسو هفازعو مدد ريجب 6 امو

 5 هع بوني وبأ إ 98 ةييجع ىفرطلو مكحح يفو

 بحر روج لذا دم م 575 اومحعاف هنأ ضشتون

 كدا ىثملاو ان [ةللف مكونا ىرعأأ أَ 9 2-5 201. 178
 هدو 1 0

 بحعتب 2 رياك لاجي هليين نم تدَدَع < ىلوألا ريغو

 دولا اوبل نو نيم نع ذوواد نب دما نوعي لاق فسوب نب دمج انثدح

 مصاع نب ءالعلا ىنالوخلا اكيز 5 ناك لاق ريزو نبا نع لرد

 لهأ اوسرحتي ىدنكلا ةب اود نب حابر يبهدلا وبأو جيد نب مشاهو
 ىرمعلا بتناك ىحي نب ءايركز ىلإ سرا لهأ يشف مهو ذوو سرملا

 ءايركز مهيلع راشأف انباسنأ يف نعطيو أون اتم ىّبح هل اولاقف رهنم ناكو
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 دبع نب .ندحرلا دبع هللا دبع ىبأل اذه تركذف دعس لاق سابحألا

 لاق .اهاهأل سابحألا تسقب ام ةمرملا الول ىل لاقف !نْضاق ىرّشلا هللا

 اهلع فق. ناك ساحنألا ةزامل نمانلا دبشأ نماعرمتلا تاكل

 لاق فنون ديم اثدع *«ةرام نك نينإتلا عم ساجيو هسفنب

 ئرسلا 18: ايل ملام ة ديدق نبا نع رضخأ نبا نع دووادن هلت 5

 نب هللا دبع نب ىحي هيلإ مضو هلئاسم ىلع زيزعلا دبع نب بهشأ لعج
 را فرع نم ةماقإب مهرمأو ريكب نب هلل ديع نب ىحيو ةلمرح

 جا ىنثدح لاق ىمع ىتثدح لاق فسوي نب دمح انثدح 6 لضفو

 دبع نيدو ئسراقلا فسوب نب ديزي نيبو رع نيب ناكل اق يو نبا
 لز رضم عاضقب ىوهملا ىلو اماف دعاتت صالّقم نب دعس نب ندحرلا 0

 دلدبع نب ئجي ذْخت نأ هلع راشأف هلزنم 9 ديزي نبا ورع هنم

 لقت سا كلذ ريغو دوهشلا لئاسم يف اوم نم هللا

 قىادشن أو لق ملوي هن انثدح ل« هباككأ نم هربغو هبأر

 01. 178 2. زيرعلا هياتم هئيضأتنو ىرمعلا.ب |مصأ نأ هيبأ نع يحي نع ديدق

 ةناك لسا ناكو نيج ظورل و ىسع نن.قياسو فرظف

 نب :دلاخ ناك دقو ؛لاق نيكي نب للا ببع نإ ىتصو ررتغ كيا

 71 دحا ىنثدحو لاق فسوب نب دا د 2-1 5-5 0

 دحام نم م نكي مل لاق ريزو نبا نع ةريعل ان ا نع دوواد

 ىلاوم نم ةندملا لهأ ن نم ذخت ١ دق ناك ىرمعلا نم ”اديضش ا



01. 

 تي ل

 ىل لاق لاق مكحلا دبع نب هللا دس 2 نبادمع ىف :نتدنع: نب ىحي

 ءاضقلا تارفلا نب 1 57 ناب تالوأ] نم ىلع تربع ىعفاشلا

 0 ما د ** ىطم نم فالتخا ماع وهو ريب هلال تخف

 الاق ىرهفلا رفعح نب ديأو حزار نب ما اينثدعي لاق فسوب

 00 يارا لزهر ع نب ميهابإ تممس لاق رصن نيو كح

 تارفلا نب قاحإ اهلوف تارفلا نبا الإ ملعلا 007 اد

 ع ةئامو نينادو سه ةنس رفص يف اهنع 207

 ديشرلا نوره لبق نم ئرمعلا نيحرلا دبع اهب ءاضقلا ىلو مث

 تسون: ني دمح انثدح **,ةئامو نيناثو. نسمح :ةنس رفع: يف اهلخد

 0 لاق هبأ نع دعس نب هللا ديبع ا ديدق نبا د لاق

 ا ل ندع نيرطا كوي تازثلا نب قالا لوتف رجلا مدق

 كلذ لمعف نم لّوأ وهو كاكا وف مهام ا ووك *لا ذاخت ا

 اد هدعع نم ةأضقلا كلذ تاعف 2غ شسانلا للتن ظقشأو مهنودو

 نب ىحي نع ةلس وبأ ىفربخأ لاق فسوي نب دمحم انثدح  مويلا

 15 تاتك يف .دوهشلا نود 1700 ئيريعلا ناك لاقاوش بأ نع نالع

 نطو اردف مهمظعأ وهو ساحنلا دوواد 1 هيأت اَنُك ناكو ىحب لاق

 دمحم نب قاحسإو حن نب 7 قير ءابركزو ةلس نبا

 ىحي نع ةلس وبأ ىفربخأو لاق فسوي نب دّمح انثدح *< جّنغ نبا

 يف ةمرملا طرتشت نأ ىرأ ال كلم ىل لاق لاق ريفع نبا نع نهثع نبا



 تك“ ويخيا ع

 َّك ن1

 كعبسوب نب ذمح انثدحت « نجما :ىلإ اشاه تسول كوخ لنا ناألا ١

 لكو مصوخ لاق هيبأ نع ةرف ىبا نع ةلمح نب سق ىنرب>او كلذ

 اهب رثم ىصخ 8 دلع هراضحإب رماو قورس نب دم ىلإ ةدسلا

 ب 7 م 0
 فسوب نب كي انجل :ارشع برضو حطبف فقورس لب دم#ض هب رماف

 قفراط رزب ديف 9 55 نع هللا دبع نع ديدف نبا قدح لاق

 هم فصن و ةريجبأا ىلع اهلكوو ةدبب ز ىلوم ناحرلا دبع ىلع مدق
 نب باهولا دبع ىلع ددشت دق قورس نبا ناكو ةديبز ىلإ هاغبف

 صختش هباهش فوع نب ندحرلا دبع نب ردع نب زيزعلا دبع لب ىموه

 يّتح ىرتخبلا ابأ هيف مأكو كانه نوُيشَرُتلا هدفرو هاغيف ةقرلا ىلإ

 ونأ هاضقتسا قغذلا مدق نأ 0 جرد كا[ قورينسا نا غلف هلزع

 ناكو مهيلع ابضغ تارفلا نب قاحسإ رصم لهأ ىلع فلختساو ئرتخلا

 الع ةئامو نيناعو مبدأ ةنس يف ه>ورخ

 اهيلع قورس نب دّمحل ةفيلخ تارفلا نب قاحإ اهب ءاضقلا ىلو مث

 ىنثدح لاق فسوب نب دمح انثدح *ء اهب ءاضقلا نو.الوك لّواوهو

 تمار اه: لاق يفاقلا نع دئادق نبا نع دز نأ نياك وكر
 نأ دمحم انثدح .تارفلا ني:قاحسإ نم سانلا فالتخا ملعأ رضع

 ديد [نا] "نع رضخأب نا نع دوؤادا نيد نويت لظ نا

 اأ ىتل دق ناكو كلم باحصأ رباكأ نم تارفلا نب قاعسإ ناك لاق
 ُِء

 نع ديدق نبا انثدح لاق فسوب نب دمح انثدح 6 هنع نرسأو طوب

01. 156. 
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 0 د اريكت ,سانلا مظعأ نم ناك هّنكلو ءىثشب اهف هنلع: قامت

 دبع نب سود تمس لاق سورمم نإ ىنثدح لاق فسوي نب دمح

 مهتاموصخ ف ماجا روسلا“ ىراصنلا ليدل نم 4 لوش ىلعألا

 "0 اوبل رحاوا لاق كطنموي نا دنج انتل 2غ قورشح نب دن

 ملكي ىشرفلا ضاَنَع نب مياس نب نوره ناك لاق ناثع نب ىحي نع
 اه.لاقف:قوريس نب دمحم ةلإإ لسزأف ةيبصعلا: يفهم ةفئاط يف

 سائلا نيب هب: ةتمرضت نع نينموملا:ريمأ ىلإ كف .ىتكأ نأ كنمْؤي

 انثدح *“ مهب فاطو مهبرضف هناسلج نم امج قورس نب ذخأو

 ثوشلا وع قدا 0 تا يلا تعلو قل دف

 هنيا الإ ,ىضف اف نرادلا لذي ضاق انهاه ناك دق لاو كيس نا

 ءىشب هنلع قاعتن ال. ناك ا دمام 0 كلذو قنوع ني ىنعي ديم

 هذيطعأ لوقف عئادولا نم لام هدنع نم ىلإ ىقأب ناكف هنبا مدق ىّتح

 3 59 * هيدي ليع فلتف لاق لضفلا لخاو هش رجتأ 5

 85 لقا ىدتلا دمصلا نبل نب نتع د اوردعت لاق قطجيرب هن دب
 100 0 و أ "ٍ أ

 احمع طمق ةايص#ولال نحب مك ل اوت ِظ لح 1 © ىلإ حج , 2 5 | 0 6 38 .ء*> , 5 5 2 | . 1١
 307 7 2 رو 2 حرا ف هو : م 7

 نم لواف ليدنم ِى نيربكل هيمو رضي ىضاق باك ناك اإ ىذم

 سشاج اذإف وو انت ناكر قورس نب دم“ رص 0 هل ليج

 يي هول نع ىمع ىربخأ لاق سوي كو كيرا اندم *#* تايمز

 ةعمجلا ىلإ حوزي قورسم نب دمحم ناك لاق هبا نع ادموت 7



 ا

 ال هللاو انرضح اذهل سيل مشاه لاقف كولملا نه تسل نوكشللا

 هل ضقاو ىلع هذعأف ىتم كيلإ ملظت نمو ادبأ اسلم كل ترضح

 نع ةلس وبأ ىنرب>ا لاق فسوب نب دمحم انثدح ** هبغري امب ىلاه يف

 لاق يهاب ولأ كونا 9 نب ىبوم ىنثدح لاق ندثع نب ىحي

 نمز قاتم لاملا 5 در تنغلاو 0-2 ىناتلا لاومأ تلا

 101. 175. لهأ ىلع دق قورتع نة لا | نش دشرلا مانأ 71 روصنملا

 يف ام لمح ىلع مزع 53 هملع اوعاشأو ركزلاو ءانثلا هماع اوي اقم

 ناكو يفوِملا قاحإ وبأ ماقف نوره ىلإ لاومألا هذه نم لاملا تيب

 ا قدورشم لأ رن ىلع اعدو ماجا روما يف ىدانف غر

 00 نبا ت تقم يف رصم لهأ دازف ههوركك هلانو قورسم نبا

 لاق و نب امج نب يحب قدح لاق 8 نب هن

 دنحب مذا يف ةبعتلا لهأ رث 2000 ىلعألا دنع نيس

 رجع 0

 كاي رصأ نبأ هتوصب ىدانو ةروصقملا بأ. ىلع فقو قورسع نبا

 ا ءاش اب مهمأكتم ماكتب ال مل اياغبلا ون ني اةليللا ١

 يسال مالا ملكت اف معو هو
 بالالم نم نأ يالا نيو ل

 لاقف لحملا باب ىلع ىراصنلا نيب ىضَم ميعن ” نب ريح ناك له يكب

 ملخدأ نم لوأو مهلزانم يف اموي مل نولنجي ة ةاضقلا تكردأ دق ىحي

 ناك انه. أي .هماكشأب ناك امو يحي لإ .قورسم نب دمحم دهحتلا



 تناكف ةئامو نيعبسو ميس ةئسس رفص يف اهب ءاضق صفق نع فرص نأ ىلإ

 >2 نينس ثالث اهيلع هتنالو

 .نوره لبق نم ىفوكلا ىدنكلا قورسم نب دمحم اهب اضقلا ىلو مث

 نيعيسو ميس ةنس رفص نم نولخ 52 تسلا موي اهمدق دشررأا

 5 كيعس نب « هللا دبع نع ديدق نبا ناك هسا لب نيب انج هئامو

 كانحلا لع 0 مكملا ِف ددشت مدق أماف ليعس لاق ما

 علم وبأ 1 اند 6 مهنم 2 201. 175 2:

 لع ايلاؤ دنكلا قوودعاك دمحم مدق لاق هندأ, نع. نلثع نب يحي

 رصف 17 3-7-5 موصتخلا دعأبو امظع اريجت اذهلتاو راو ناكو 0

 0 نبا مده اذف مولا ءاهقفلا رضحي < مهسلاجع ىل |! ةاضقلا نورضح

 هساحم روضجب هرمأب بيلا نب هلل كيبع يامال هنلإ ؟نللسا قورش

 انك ا تلمفو كن 7000 يف كنلإ اد التعب نقال

 لاق -فسوب نب دمحم انثدح .ذئموي نم ةاضَقلا نع كلذ مطقتاف اذكو

 مدق 1 قوزسم نب فني نأ هنبأ نع هللا دسع نع ديدق نبا نيتك

 15 سانلا رئاس فقوأو اهب مهمسر ةداهشال اهلهأ نم اموق ذختأا رصم ىلإ

 مهفارشأ ىلإ ةأه هنم تناكو مهمتشو هومتشف مهب بوو هب اووف

 فسوي نب دمحم انئدح .اهريغو ىرَح نب ئرَحو جدخ نب مشاه ىلإ
 نب مثاه نأ قارا قأو: نلثع:نب ىحي نع ديدق نبا ىنربخأ لاق

 نم تنا امنا قورسم نبا هل لاقق قورسم نب دمحم ىلإ معوخ جادح |



 ردح 0

 عبي نكي مل لاق هيبأ نع حاص نب ناثع نب ىحي نع ديدق نبا

 ىتح ركملا ساجم يف هيدي نيب موقي نمو هبتاك ريغ ىضم ايف ىضاقلا
 ةرشع اوناكم ةداهشلاب اماوقأ مسر هّنإف ةناثلا هتالو يف لّضفملا ناك

 ذامنم نبي قحلا لااقف ايظغارمأ تأ نق نأ سانا ات

 لضفل

 ىفدصلا ىنحي نب دحأ نب ىسع انثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح

 نكي مل بهشَأ لاق لاق مكحلا دبع:نب هللا دبع نب دّحم تعمس لاق

 هتمعم سهشأ لاق .لّضفملا نم ىباتيلا دومأ, موقا دحأ انتاضق نم

 انثدخ لاق فسوب نب دم# انثدح هبتاك مهتبلا ىلو لوقب ةرم ريغ

 ىنيب ناك لاق حير نب دمحم انثدح لاق مكحلا نب دمحأ ةناحد وبأ

 ئضاقلا ىلإ ئطما ىمأ ىلا تلاقق :ظئاخ يف ةزرحاشن.ىل راج نيبو

 هينلإ فيضف كيئالا اذه: كاران .قأي نال ادت ةلاسق ل ١
 انراد ىلإ لخدف انأف كلفاوأ ىّتح رصعلا دعب ل سلجا لاقف هتربخأو

 مرا طئاخلا لاقف هيلإ رظنف انراح راد ىلإ لخد مث طئاللا ىلإ رظنف

 نب 'نورهرابثذح لاق لفزضللاب يبرم نيدتخ انثدنل لل ا

 لاق ةريغم نب ىخي نع ناّسغ نب لّضفملا انثدح لاق مادنهلا ىبأ
 ناكو برعلا نم الجر ناكو قدص لجر رشا ةلاضف نب لضفملا

 ةيناثلا لضفملا اهيلوف >6 اهربج هدي ترسكلا دق لجر هءاج اذإ ربجي

 101. 144 ط.
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 سواجلاب ئطبت كنإ ديربلا بحاص هيلإ بتك لاق ىبأ ىتثدخ لاق

 الإ و ءىثبل كرمأ نينموملا لما ناك نإ رهاطلا وبأ هنلإ بتكف سانلل

 مث ةماعلا رمأ نع كلغشي ام كاود ربدو كعذاربو كنفُكأ يف نإف

 انانقا نع قرصا ىلإ دس نباكلملا هديعاهلوف ىفعأف اقمتسا

 عبرأ اهياع هتالو تناك .ةثامو نيمبسو عبرأ ةنس لوألا ىداج يف
 < رهشا ةعراو نينس

 دوواد لبق نم ةناثلا هتنالو ةلاضف نب ىلضفملا اهب ءاضقلا ىلو مث

 يف اهيلو هرارقإب نوره ديشرلا باتك درو مث ىبلهملا متاح نب ديزي نب
 ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح * ةئامو نيعبسو مرأ ةنس بجر

 ا تتلون ب دم اجرح مدح نعال الع تلح ني يم جالب

 لعج ةلاضف نب لضفملا نأ كين نع هللا ديبع نع ديدف نا 20 101. 174 2.

 فرع قا دما نب 5 هبتاك ناكو دوهشلا' نع لئاس بحاص

 عقئدحب لاق كسور. نب: دسم امدح الع كلذب هرهشو: ىرمقلا نباب .

 نأ ريكب نب ىحي نغعاريروا زا نيله نذل نبيا نع دوواد نب دمحأ

 لعج ةينانلا هتنالو يف ةلاضف نب لّضفملا لئاس ىحاص لعج نم لّوأ

 مهركذي ماوقأ نم ىشتري ناك هنأ سانلا ثّدحتف ئرمقلا نب حلف هبتاك

 دبع نع ديدف نبا ىنثادح لاق فسوي نب دم انثدح * ةلادعلا

 نايلس نب حيلف هبتاك ىكش ةلاضف نب لّضفملا ىلو امل لاق هببأ نع هلل
 لدنيا ليسو ادق اند 0 هيو هتازمل بكيشو ىضلا

 "اب

10 

 سمس

 نكن 25 /كياظطتتةحب هش امي ٠
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 بهاذ: ابيت ناك ةعسرو تاهش ناو ماسو ممسقلا بهاذم

 سابحألا دف ّىبزللا ناكو ريكب نبا لاق ايل اظفاح ةنيدملا لهأ

 هممو اهباز سنكو اهحالصإو اهتّر رمأب رهش لك يف مانأ ةثلث هسفنب
 ال: ىلوتملا تيرم, اهنام ::ىش يفاالاخن ىأرانإف :اهيله هلاتغا نم هلا

 نع ديدق نبا ئن يللا فيسوف نإ كيك انتدح 7« تاادلخل رش

 شرو ىزطلا باتك ناك لاق دلا> نب ورع نع ندثع نب ىحي

 ىفدصلا ىحي نأ راحل ىحي لاف لصاوو مداق نب فاخو 2

 لاق فسوب نب دل اخ دج و نيكو دهاشب ىذش ناك ىزحلا 0

 ديو نعشسأ نع دعم ناشاةدس نحب لا ينك ا

 36 بس يق يول ىلإ عفش ديربلا بحاص ىناطلا نارمع نبا

 زيجلا اهعذارو ا كلع ءاضقلاو تنأ أم ىمز :ا هنلإ

 باتك انأو هوكش دق سائلا نإ لوقو هيسعب نوره ىلإ بتكف املوبز

 داو ادعم لعانلاو ذموي ناكو متاح نب ديزي نب دوواد 5 3

 فكرو اريخ هيلع سائلا ىتثأف دوواد هماقأف سانا ئمزملا فقوي نأ

 اونثأف ةعبمل نب هللا دبعو ّصاقلا ءالعلا نب مصاعو دعس نب ثلا

 هف انأ ام ةشاعلا سايل اهف ةحرف ىنن“ ءاح لق دووادل ىب هدر لاقف هءلع

 ةلاضف نب ىللضفملا كل تضر دقو ىف ءافعأ لس ىمد لت :كبسملإل

 مسقلا ىنثدح لاق فسوب نب دم ا:دح اك هافع أ ىَتح ب لزب م

 مكحلا دنع نب ندحللا ص اتةدح اولاق ديدق نباو ةلس وبأو شح نبا
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 لاو ىساقلا_نيلس نمي ىلع ناكؤبلاق هلت نمأب كلم بنتك هلتق

 0١ يوي نب د اهقجيز »< ىانمتلا كلذ: ارتف,دتموبار شم لع
 ' ١ نع نيكشم ني كرعلا انربخأ لاق ئرضللا نازن نب هنمم اندح

 هيلع هللا قص ئببنلا ركذ ىذلا ئِطبنلا نع اكلام تلأس لاق مساقلا
 5 لاق نأ [مّلسو] هيلع هللا لص ئنل هركذ ناكو ركذ اه ملسو

 المل اف نيكس هللا يف نالا وهأ ةّنلا ف مكنأ لوي دمحم نيكتسم

 حارتسا رانلاب قرحأ ناك ول هقاس لكأت بالكلا تناك ذإ هسفن عفن
 كلذب مهل نتكتأ تلق هقتع اوبزضا نأ هيلإ اوبتكا لاقف هنم سانلا

 هقنع برضب رمأ ىذلا لّضفملا وه نيكسم نب ثرحلا لاق .معن لاق

 10 اهنع ]يا نأ ىلإ لضفملا اهلوف امضاق ناكو كلم ىلإ بتك وهو

 3 رهشأ ةثلثو ةنس هتبالو تناكذ .ةثامو نيّتسو مست ةنس لاوش يف

 جرعالا اقواطنألا اهيغ ني ةكلللا دبع رهاطلا وبأ اهد ءاضقلا ىلو م

 ' نب دمحم انثذدح الك ةئامو نيميس ة_ئس لوأ اهمدق ىداحلا لبق نم

 دمحم انثذح ** هيبأ نع فلخ نع ىحي كلذب ىنثدح لاق فسو»

 15 يحي ىبأ َّنَغ نهثع نب ىحي نع ديدق نبا حوت دج لاق كسوب نبا

 دمح انثدح بحاملا ةفصس دنع 2 6-7 ناك لاق َىِفَدَصلا 11. 178 3:

 دمحم انثّدح لاق اص ىبأ نب دوواد نب دمحأ انثدح لاق فسو.ب نبا

 دبع انيلع مدق لاق ريكب نب ىحي نع ريذو نبا نع ةريغملا ىبأ نبا

 لع فاك تناكذ ىداهلا لب نه الاو ىبزلا 20 نب كلما



5-1 - 2 

 ىذلا ِف كيلضُخ م اذناهف

 لمعت تحبصأ هففلأ هوجو ىأ
 جا. ني رتطت بأ نم اديدق نيا: ند لاق. تسوي نبدا :

 حوز ىلكلا قيوركلا نب , ماع نو أ 93 هبأ نع نيسأب نع

 هلع تعداو:اهقلطف اذون هترفاف كاش ما اهل لاق رفاعْملا نم ةأر 5

 [ليوطلا| نسور لا وأ راففوواورلا ىلإ هتمصاخت ارهم

 وابملا الإ كيذؤي لو اراك ركاش 1 و انَتقرط الأ

 رفاعملاو نيس ىذوهش ادا ام تاك 1 ل تدل د 10

 نإو كل انمكح ةءاربلاب كل دهش نإ يل ناب لضفملا هل لاقف

 ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح الع كنع ءاذولا انلعف كياع دهش

 دبع انريخأ اول اولا ديدق نباو اس وأو هللا هحر 57 نب ندمت منقلا

 دعب هيل الجر نا انحياشم ضم ى 000 ىلا دنغ نب: نسر

 لاق تلضو كليف ل طابلاب ولع تالا كسي لاه |
 كتسوي نب دنجم اند دلع ءانثلا تييطي' هل .انيضق ىاذلا_نكل لقفل هل

 5 مح

 ةرارز ىبأ نب نيسان انثدح لاق ىقفاغلا ةلمح نب سق ىنثدح لاق

 مأسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سسم ىنارصن رضع ناك لاق ىبا ىتثدح لاق

 نع هلأسي هللا همحر سن أ نب كلم ىلإ ةلاضف نب لّضفملا هيف بتكف
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101. 

 تا اى -

 ةَبمح رهدلا يف ملا لطف تنس 1
2-4 

 الذ

 لاقف كعب ىاوم مْ

 9 ع

 المتن الو قزح وذاع 86

 7 تنحل . 7 كا د ف

 1 افا لا تؤول يسم
 7 2 رد هي و26 0

 0 سا واد وعلل
- 1-0 

 تبساحمو سلا لف وقدر كايناإو

 للخصم لضم دو
7 - 

 وع < ةه 1-7

 2 2 : : و

10 

15 



 ب ب

 نسحب ”روثلا ذخأ لاقو ىرخألا ىلع هدب ىدحإب قفص هباع سانلا

 ع ل6 دب دخ. نبأ. ةدكم لاف فسون نب انيقع 1” ني ع كيضللا

 نع لسحر هلأسو ةلاضف نب لّضفملا تعم لاق نيكسم نب ثرحلا

 اولاَتف هنم اهجو قفصأ هباحصأ دمي مل اذه َنِإ لاقف ريدلا يف طولا

 هركذ يف ناك ام الالح اذه ناك ول .هنع هلأساذ لّضفملا ىلإ ىَهْذَأ هل ة

 ىبأ نب دجأ ىتدح لاق فسوي نبادنمح اند لكلا لا

 ةلاضف نب لّضفملا نآريزو نب دمحأ نع ري ىبأ نبا نع اص

 اراصولاو ءاحسلا بتك اه خسنو تالليعلا لوط ةاضقلا لوأ ناك

 ندثع ىثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح .هلبق كلذ نكي ملو نويدلاو

 م1. 1710. نب ناحرلا دنع نب 0 انهج لات طويشملا ىلا ةزحال دابعس نب 0

 ناك ريح نب دهاجم نب ذاَمُم نب قحسإ نأ ريكب نب ىبحي نع ةريثملا
 هم ىلإ هدب لخدأف لّضفملا ام دق ناكو لّضفملا ىلإ مصاخت ارعاش

 |ليوطلا| وهو هيلإ هعفدف وجملا جرخأف هتصق جرخلل
 سا ع9

 0 لضم يلام نو عساو هللا ف

 ملون تبجع ٌماوَقَأ لاق دقو
 5 45 ٍضاقأ

 ّى ا لاق 2! هللا كاني مك لاقو ةعقرلا لضفملا ىمرف

 | ليوطلا]| لاقف كلذ لبق هحدم ناك دقو ىدنكلا فسوب

 ,ارهاظ لطم ١ 55 كْلْسَعِبإ

 00 200 عد ا

 مس 5
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 يد

 نع ةلاضف نب لّضفملا نب ةماث وبأ ىتثذح هف هطخب باتك ديدف نبا

 انأو ماكحألا نم ةلمسم يس 1 ىلا هبي أس لاق هنأ

 هلل 3 ايضاق نك بجي كاف كوضف ماكحألا ترها لق

 ىنتثدح لاق ديدق نبا ىتثدح لاق فسوب نب دمحم انثدح 6 كلذ

 ١ كا نبى تع لاق قارقزا هاو ملا دسم ب ةيع ني رجلا

 ةرشع اهنم لعجي مناك اراند نيثلث رهشلا يف لضفملا قاري ناك لو

 نبا نع ذيدق :نبا: ىنثدح. لاق فسوب .نب دمحم انثدج الك لسع يف

 لّضفملا تار لاق حرسلا نب ورمع نب دمحأ رهاطلا ىبأ نع نيثع

 نرغلا لاجر نم هنأ ةمسج ةرقو هلع ضيبأ الجر ىضص انأو

 10 لاق فسوب نب دم انثدح 6 ةليوط ةسنلق ىلع اجرب ةماعب مي

 د نشنلا هنيغ متي باللل بوقعي وبأ يهد نس

 انثَدح * اهقرف دق ةرفو اذ ةلاضف نب لّضفملا تأر لاق لَّمَع ىبأ

 لاا زا لا قلع نبى نع ةلس وبا ىتدح لاق نسوي نيد

 هللا اعد ةلاضف نب لضفملا ن نايلوق يمد سيلا قيس ول ل

 15 و هلقع سلتك نأ داحو هنع هللا ههذأف لمألا هنع نيماذي 3

 ان:دح 6# هذرف لمألا هللإ دري نأ هللا اعدف داعف اندلا نم ءىش هنهت

 ىبأ نب نيفس انثدح لاق حزار نب مصاع ىتثدح لاق فسوي نب دمحم

 ىضقي هدجس# يف سلجي لّضفملا ناك لوقت ىبأ تمعس لاق ةَراَدز
 عامتجا ىأر ذإف ىلا سابع نب شانع نب هللا دبع هب رف سانلا نيب
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 ىدان م مكي ثوغ : معأ لاق ىدلب ىلإ عوجرا 5 نيئموملا

 نب .فيفل | طلطل ااا رصف ىلإ راسو 0 هنع تعطقناف كلاذ دع

 00- لاق فاخ ىنثدح لاق ةيوغم ى 1 نب قع نيندنل لاق لفسوب

 كَ ةمج وبأ ىل لاق لوم نفاس / ثوع جربغم لق سوب نب دايز

 نأ تيأد نإ هلهأب ةفرعم ىل سيلو ىداب سيل دلبلا تلتف اسنهاه
 يف اهئاضنق ىلع وهو اهب ىفوت نأ ىلإ ثوغ اهلوو “ ىنفعأف ىنيفتت
 هلع ىلص .ةدحاو ةنس اهلو .ةئامو نيتنَسَو ؛ناقيةدلت ةرامللا ىدلح

 هيلع هللا ةجنو ةريعتحلا سيضم نب: قول ارثنألا
 مهرابخأ ركذو رصم ةاضق ةفرعم باتك نم كلاثلا ءزملا مَ

 2 ماسو هكحو 01و دي ىلع هتاولصو هدحو هلل دملاو مايا

+ 4 

 باتك نم عبارل ءزإلا .ةمصعلاو نوعلا هبو ميحرلا ندحرلا هللا مسب

 »ع رشم ةاط اللا

 نورا راتربلا نين نب دسع نوع نبا ىدللإلا ديعاوسكاوألا 1

 بوتعب نس فسوب نب دمحم هع وأ انوي لاق هيلع ةءارؤ سائلا نبا

 لبق نم ىابتقلا ةلاضف نب لّضفملا اهب ءاضقلا ىلو مث لاق ىدنكلا

 ّى 5 اهئاضق ىلع هتالوب ىدهملا باتك نأ كمسضم خل نوم لا

 أ ىتثدح لاق.فسوي نب دمحم انثدح#«رهش لك يف اوانيذ نيثأث هنلع

 يار ىلإ مقو لاق ديز ىببأ نب ديز ىتثدج لاق ىبجتلا ةلس

5 

)01. 170 3. 
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 لج خاتمتنا ىل اع ضادنل 5 520- :دح لاق ديدق نبا ىن

 نب ثاوغ ديك لوق نا ك0 لاق دحألا دع. نب 0 ىتثدح

 00 اتا رو كلل نيمجلل زثفأ ىلإ فم لورق قائل

 ىضأ تلق اهل ورش: يف كيلإ ىنديساخ ةيريدملا مككبحاص نإ ثوغاي
 طورش امل ماكحلالا نإ تاقف معن لاق هيلع ىنمكحي نأ نينمؤملا ريمأ

 لكون نأ نينموملا ريمأ اهرمأب لاق معن لاق نينمؤملا زا اها

 هسفن ىلع نيفوللا ريس |ملدعب زرت ناجحا هللا ىلع دهشنتو الكو

 ىلع ايقتلا نيلشو !ايقادع ندأتك هيو كفي امداخ ؛تلكوف لعفف

 معلا ىواس نأ تيفو 5 ىار نإف ةلاكولا تمن دق تاقف اهتلاكو

 لكولا ىلإ مفدو مصخلا عم سلجو هشرف نع طيات لاذ هيدا ف

 معن لاق هنف ام نييدأا هل 7 تاقف هيلع هنأ رمق قادصلا باتك

 ٌ تارا كيب حا دكا اهب ةدكوم افرع باتكلا ف ا ل

 اوناكأ طرشلا اذ م طي د مي راتب واي وطول نب مآ ان

 يع : وكلا مت طرشلا اذهف تلق لاق 1 كنوحوزي

 لاق يينتما كن أ ساجلا اذه ىنتسلجا ذا تلع لاق اهطرشب امل افو

 تيضق نم ىلع كتزئاج لب لاق ىليبس قلطاو زاد 9 هلت

 باب مكي ثوغ سابتحإب رفعج وبأ رمأ مث هزئاجو 9 ىل رمأ من م هل
 ىل ةفرعم الو ىدلب دليلا سيل نينموملا ريمأب ثوغ هل لاقف ةفوكلا لهأ

 ريمأب ىل نذيا'دحأ تاب مذ هموصتل ةجاح هل نم تيدا انأ اذإف اهلهأ

 كب

10 



 رجع 0

 اي

 تناوح يف هي اذ نع لزنف اهتجاحب هتربخأو اهرمأ هللإ تكحشف

 رجلا ىلإ كرو اهتجاحب امل بتكو ديحسلا ماب لو نيحارسلا

 كنأ/ او كتمبس نين كمأ هللو:تراصأ لوقت هو ةارلا تفل ١

 ديدق نبا ىتدح لاق فسوي نب دمحم انثدح 3< كنمسا دنع ثوغ

 ىلالوا ليذملا ىبأ نب ديزي نب دلاخ ىنثدح لاق ناثع نب ىبحي نع

 هتكرت.يف .تذجوف» لعشر ىلا :ئاطوأ لوقب دم نيادلاح لكلا ١

 قرأ تلق ثنا لوقت ام لاف 1 نيئاس نب :ثوغ كيتا اني

 قاف سوت دان اةدح 00 55 17 لاق ريشملا هلأ

 دنع وش مداخ 1 اوه ريرو نب ىسحب نب دمحأ تعم“ لاق قف ّق 78

 دق اولاقو ضعب ىلع مهضعب هليضفت يف مهانأ ةثريوحلا ىبأ نب كلما

 ىواسي نأ ثوغ ىأرف فالا ةرشع نم رثكأ "ىبصلا اذه ىلإ عفد
 ىلع كلم ام ةثييوحلا ىبأ نب كلملا دبعل لاقو ةيطعلا يف مهنيب

 اهيل ان اهننيلا ام همأ تقذ ول ىضاقلا اهأ لاق كلذ

 نع ةعبب ر نب فلخ نع ةبوغم 7 نب ىيحي ىتثدح لاق فسوي

 500 ذنم ةئس نرشعو ةث رصع نفاس نب ثوغ ماقأ لاق هنأ

 ىسوم ّمأ ئدهملا مأ نأ كلذو ةئامو نيعبدأو عرأ ةئلس: ءاضقلا نع

 ١ . 2 نيبو اهننب مشو ةيريمحلا هللا كيع 0 روصخام نس كبري تكن

٠. 
 قارعلا ىلإ لمحف نديلس نب ثوغ مكحب الإ ىذرا ال تلاقق ةموصخ و ا ١ ا انه 1

 لاق فسوب نب دمح انئدح :رصم ىلإ مجرو اهنيبو هنيب مكح ىّتح
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 فاخ ىنثدح لاق ىحي ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انادح ** هلزمف

 لإ لطالما نازلشب. نب ديرو زيفحا نباوذئيأ ىتدح لاق ةعلر“ نبا

 ناكو دوواد نب بوقعي رايتخاب ىلو ناكو اًحاص الجر ناك مسيلا

 ىلع هاداراف ديربلا ىلع دلاخ نب جارسو اريمأ رصمب اص نب مهرب

 ةكماح هادا درا ةياف ه. هل الاتحاف متم :ماق ء ىثنل أمل ةموكملا

 ىلإ دلاخ نب جارسو خالص نب يهرب 2 0 اكيفلإ هيلز

 الرع ا كنوع لع 0 درو هفرص بتكف جل 4 1 نايك ىذيلا

 هسسأ ع هللا يفق اهيكن لا ديدق نبا مدح كفا 0
 بتكي نأ ديربلا بحاص دلا> نب جارس 05 حاب 97 يه 1

 ١ انما ولف طن نأ ىلإ لضسا اهنلوقا عدلا مرتك اوف نشأ يهرب

 نب يحي كلذ لقال نلاشس ثالث [اه ول ةئافو ناتعو مي

 الك هيبأ نع فلخ

 باتكلا درو ىدنملا لف نم نايا نب تيا - ءاضقلا ىلو مث

 نب ىحي كلذب ىتثدح .ةئامو 5 ميس ةئس لّرأل ىددح يف هتالو

 نب شدح نب مسقلا ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح اة هببأ نع فاخ

 دبع نب نيحرلا دبع انثدح اولق ديدق نباو ةلسوبأو هللا هر درب

 الي ةازما كمدش لاف وارسم نا دامس ءاضرا زيا, انثدح .لاق مكحم ا

 5 ىلإ احتار نيحارسلا دنع اًبوغ تفاوف ةفح يف كوغو فيزا

10 

 فلي مرح

 0” تت تت ذا كك بروس ووروو  -١ا



 هس هو

 2 لاق فيسوب نب 100 اة .هلزعف قانموملا نيرفأ ىلإ

 5 ربيدد تب لوي ,نرع رق

 : راك الاب ىّلصي ناكو اهيقف انومأم عسيلا نب ليعلسا

 م 1س
 ندثع نب ا ارداف ليد ناو

 لذريخأ ل ف فسوب نب دس انيبت < ربح ةسنلفو نطقو فوص نم

 عسيلا نب .لعيسا ىلإ “ثنللا :ءاج :لاق..نيثع نب ىحب نع ديدق نبا 5

 اذ“ ايف لاقت ةمصاخخ حج انا/ كاف سيلا يضيف فلاظس

 مر: 1682. هنلع هللا ىَلَص هللا لوسر سيح دق نيملسملا سابحأ كلاطبإ ف لاق

 ىالواه دعب ىقب نث ريب زلاو ةولطو 070 ل وبأو مآسو

 ىلإ سلجغ كربلا اهاتأخ هلزعب باتكلا دروف َىدفملا ىإ .بتكو م
 ربح ابان ليعتسا هل لاقق نينمؤملا زيمأ باتكح ارفا ىراقلل لاقو هبتح 0

 ىتترمأ مث ناطلسلا رمأ الول هللاو امأ اذهب م-نصت تنك امو كارلا

 لاومأ: نع نشل عع الم كلت هيلا ل لاق كدا ا حورألا

 دع انثدح لاق ةزس وبأ امد لاق تسوب نب دمحم انثدح نانا

 ريمأ ىلإ ثبللا هف بتك لاق ىبأ انربخأ لاق < دبع نب نيخلا

 مآسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةَنس ديكي الجر انتيلو كلنإ نينموملا 5
 الك هلزعب بتكف اريشنلالز مهردلاو رانيدلا يف مانع ام انا ايمان ولت

 سنو ان هس لاب و نب مصاع املج لاقل سو اني دوا 0

 ىلإ دشتللا كِسحف مسيلا نب .ليعيسا صم ءاضق ىلو ىقارع لوأ لاق

 اهفرعن ال نا ل ما أش هيلع ركن ماب ركام
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 نب هللا دبع جرخ 1 ماعلا ف (ةلاكراملف ازكشو سانلا كفلتخاو

 اوناكذ لالملا اوباطف حالاصلاب اوفرعف دجسملا لهأ نم رفن يف ةعسل

 سلا ىدعن مث .لالملا باط يفرضح ةاضفلا لوأ وهف ةزيجلاب هنوبلطب

 ىبأ نبا نانج يف لالهلا تاطو ىركلل مك ىبأ نب مث أه دمز يف

 5 ىبأ نا تاك كلذ ىلع ةانضقلا تناك م ةمثح وأ لاق

 فرص نأ ىلإ ةعسل نب هللا 5 اهيلوف .مّقلا 1 ِق هملطف ثلا

 *< نينس رشع اهياو ةئامو نيّتسو عبدأ ةنس رخآلا عيبد يف اهنع

 قفيلهملا لبق قر ىدنحلا 0 نب لعنسا اهب ءاضقلا ىلو م

 »< ةفينح ىبأ لوقب لوقب رصم ىلو نه لوأ وهو اًنفوك ليعدسا ناكو
 000 ا اد لاقت نييدحأ !نينيلع انتدحي لاق “طنض ويا نر كل اكد

 مدق لوقد مير قبلا نامل لاق حرم 5 نب دعس نب دحأ

 ريخ نم ناكو ةعمل نبا لزعب امض ايْضاق ىدنكلا عسي لا ليعيسا انيلع

 ا نك و ةفشح 8 بهذم ىلإ بهذي ا ريغ انتاضف

 رصم ىلع لقتف سابحالا لاطبإ هبهذم ناكو هوُمَشو |[ هنوفرعب | رم

 1 يللا قع فيدخ نتا ىت ديلا لاغاشسلا وراق وع الك هودشو

 لوقت ام لاتف دعس نب ةكيللا ىلإ لجر ءاج لاق هنبأ قير نلف. لوا

 ظ دريل نيلااألا لاي يباح يف مكي هوما ساعتي ريقرلا لقا لوو قف
 ظ ام لثم هل لاقق هبلإ ترص دق ل سيلا نب ليعمسا ىضاق ىلإ ظ تمص سلا ليما كاهل

 هفف ثدللا ىتكق كلذ الإ ةننازا لاقي لهو هللا ناس لاقق هل لاق



 محلا 5

 5-5 د

 لهأل انه لاق ةف مب ىلإ ت تنفنلا مث ةيزخ ىبا أ ميضاق يف مرجأ هلل

 نب 07 2 أم جدخ نس ندحرلا كبع 7 هللا كبع لاق اضاق رصف

 نم ه4هنف دل اندلب ن 1 5 اصمالا ىف ! اني تفؤرأ نينمؤلا لوط ا

 هل كذف لاق الحر مق لاق انريغ نم أثيلع ىلو ىح 5 ءابضقل عصي

 نب هللا ديعف لاق امص هب نكلو راتخي هنأ لاقف ىئبصحلا نادعم انا

 ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب دمحم اندح 36 ةعسمل نباف لاق ةميهل

 ةيلع ةرجأو ءانضكأ] هيي نبا لق لاق هنبا نع ناثع نس 6 نع

 دمحأ انثدح لاق نفسو .نب دمحم انثدح 36 رهش "لك يق اًوانَد نوثأت

 |أ تمعع' لاذ دوواد بأ نب مهرب تعع لاق ةمالس ان نشك لاا

 امر طك“ لو ةعصل قار قضت لو راجل دنع قاواعتلا دويشلاللا]

 ىلع تدمق دق كب ىب اطال لوقف تسيبح نبا نب. ديزي تا

 6# ءاضقلا يا 5 نبا تام امف ءاضقلا داسو ىنعب دئاسولا

 نع لبق نابع 118 لاق فسوب نس دمحم انوه

 هدأ! نينمؤملا ريمأ رفعج ىبأ ىلإ بتك لاق ةعبمل نبا نع هيبأ نع
 ىنادح لاق فسوي نب دمحم ائثدح 6 ثراو ىلع ةةدص لماع زوجيال

 وبأ دلاخ نب ورع نب ىلع ىئثدح لاق ىفدَصلا دّمَصلا دبع نب دم

 لع ةعض ناو 0 00 باط 5 هل نع ةمثخ

5 50-7 1 5 110 . 4 * 

 ذر عاما ايل س اكس

 7 ,101 .٠ . قيما و هللا هل
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 ةنس ةدعقلا ىذ يف اهئاضق ىلع وهو نوال م! ةمب ةعدوخ وأ | اهلوف

 >< نينس رشع هتئالو تناكذ ةنامو نيسمخو عبرأ

 نيسمخو سمخ ةنس لهتسم ةعبمل نب هللا دبع اهب ءاضقلا ىلو مث

 نم رصم ىلو ضاق لوأ وهو رفح ىبأ نينمؤملا ريمأ لبق نم ةئامو

 فا فلخ نع ى يي كلذب ىتثدح لاق فسوب نب دمحم امدح .ةقيادللا لبق

 ىلزأ ني دوواد نب ريحا انادبم لاك نسف نب دن ايد .هنبأ وع

 ا 2 نيد قفرسحأا نا ةريثلا نبأ .نب اذن تدع لاق طعام

 جيدح نب ةيوغم نب ندحرلا دبع نب هللا دبع نب مشاه انثدح لاق ديد

 ريمأ رفع ىبأ لغااموي تاغلدف قارملاب تنك لوا ئبأا تمعم لاق

 10 نيم اننا عرف هاذا تل جيد نباب لاقف نينموملا

 اَذِإ ةيزخ وبأ كاذ تلق ةماعلا هب بيصأ لحد اهب تام لاق نينمؤملا

 5 . تلك ادام نبا يلق ءاضتلا للف نأ فذ: قف اليخ لاق

 هللا دف تاق ءاضتلل مسا 0 اصد الو مصأ لجر كلذ لاق ىصحيلا

 نب دمحم انثدح الك ههذم ء ىسو هلقع فيعض ةعبمل نباف لاق ةعم نبا

 15 ىبأ نب فلخ 99 لاق ةب وغم انه يب ىثدح لاق فسوب

 دفو نا راكب نب هللا دعو نكن نازي ةع نباو 07 :ثلحن اة: نوب

 نب ةيوغم نب ندحرلا دبع نب هللا دبع 1 قارعلا مال لهأ

 ماشهو نيل نب ةنقوفاو ئم 0 برم ؟" نب ةبقع نب شايعو جي

 مظعأ مهل لاق اموب روصنألا نا اع اولخدف مهريغو دم 7

 ياا يي يسلب حج" وس



 همس هاب

 ىنثدح لاق اص نب دوواد نب دمحأ انثّدح لاق فسوي نب دمحم ادح م

 نب ىلعألا دبع نأ دكديز ىبأ نع ريذو نبا نع ةرينملا ىبأ نب دمحم
 5 اهئاملوأ ضعب ماقف كاان قناه ةأرما جوز اشيا ليعس

 الو هللا مرح ام لحأ ام لاقق ةعزخ ىبأ ىلإ اوعفارتو هوكناوا هللا

 نب ديزي ىلإ اوعقتراف ضام حاكتلاف لو اهجوز اذإ هللا لحأ ام مّرحَأ 8
 رمأو اهئافكأ نم ىلعألا دبع سيل ديزي لاقف ذئموي ريمألا وهو متاح

 ديزي امهنيب قرفو كلذ نم ةيزخ وبأ عنتماف اهحاكن خسفب ةميزخ انأ
 ديبع نع ديدق نبا ىثدح لاق فسوي نب دمحم ادح ”* متاح نبا

 ديزي قزف امل: اشيل دسسإ نيا لعألا ادع لق لاف ابيب ل

 [ رفاولا| هنيبو ةّيلالكلا نيب ده
 تنزل ناولنعأ نماثلأ راسو: كي داوبلا يف: ىئللرشلا كلل
 مخ مم ع بع 2 اسعار - تال 20

 بويل ا كلت نم موملا ف امل ىلامم اواع مي اع اذإ

 0 2 1 0 م0 ىبمر ا 2

 بوشملا . لا سانلا راصو انوتساف ار فك ول اودوو

 ََ أ نا نع ما 2 رف 2 م 20 ضع ه-

 بشنطلا دس انحااله راصف انرتكوم اذإ كرا يءاكلا

 شقا ْن ندحرألا دن نب حايصلا فروخ لاق فسوب نب ديم اقدح 15

 101. 166 3 لي ا كيعس نب ىلعالا دبع اهجوزت ىلا ةارملا نا ىهربالا
 س + ١

 ناكو لالك دبع نب عسيلا نب ةّرم نب هللا دبع نب نلحرلا دبع تنب
 7 ْ 1 0 س

 نم ىلعالا يع امل ضرفو اياك يع عدا اانا دبع نب رمعد اهمع

 .اهب لخد نكي لو متاح نب ديزي اههنيب قرفف رانيد فلأ قادصلا



 ناكو اوسحف مهلإ ثعف هل برتأ لهأ لاعبو دسم اب

 لوش ثدالا ناكذ ىلخ مرا م نم ةعاس رك دعس نب ثلا مهن

 سفن  لتق يف مهتم ىنِإ طف هنم ةفاعلا 0 قلاع م ءىثشل اذه نإ

 .ةنظلا الإ هلق نم لمي هن أو ةبتع نبا ربخب رفعج ال بتكو

 5 دع دهس نب دمحم ىلع لخدب انا ةعرخ ىبأ ىلإ رفعج وبأ مك

 ب لش باتكلا هءاوقث قاحلالا 6 موي ىلإ ةليحلا موب نم رمنلا

 كعب ىضاقلا ة كك 30 هماع 10 - كبعس َ لع هتف ةعيلنا

 هملكف همك يف هلعج هنلإ رظن اًملف باتكلا هيلإ مفدق يايا موب رصعلا

 فرصناف سلجم ؟دللو كلا نبا اذه: لاف ضخ نأ ةيضط نو دج

 16 نيسوحلا ىلإ لسرأو هضفف باتكلاب اعد ءاضقال ساج املف باتكلا
 و هع : د

 لاَقف .همد ردهاف مش أم ىلع اوتدثا ةبتع نبا ءانوال لاقو مهالخ

 7 كفو لهأ ىل 01 انواع الحر ىلا اورظنا دعس نب دمحم

 اوبن ييطض مو ه6 يطا ين راج لن قا وعن
 ةظافلاو ةلباقلا ءوس يف ةبتع نبا مهاسنأف برزتأ هالوف هاغدف دنك

 15 وبأ وهو ىدارملا حاص نس هلل دبع نب بهو يي رزو نبا لاق

 راع ِف ناكو و 3 75 لوق حاص 3 جرزلا مي هنا اورا

 ب ةلعافلا نياب جارألا ةاللو ىلإ نانلا نورشحي نيذلا لامعلا 61.165

 ناعفألو كلب ناعفال 6 هتجرخا مما لكحب ىجت مل نأل هللاو
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 مس هه

 ىلإ صعب مفر لاق ح حازبسا نب ورع نأ دحأ قتدح لاق ملا دبع

 ةاضقلا صعب 93 قل 5 مهساح ند ءىش ِق ةعزذ> أ ىلإ ناكل

3 35 8 

 8 : هي مفتن مل نثوأ هلإ بتتكف كلذ ذافنإ ري مل ةعزخ وبأ ناكف هيف رظني

 : 0 : : ةلدس ةايطقلا دنع كلؤق مفتنن ال :كلذك كدنع كلق ةاضقلا ل

 نيسملا ىمع ىنثدح لاق فسوب نب دمحم ر مع وبا انثدح 6*3 كلذ ذفناف

 زيزعلا دبع ىنثدح لاق ريزو نب ىحي نب دمحأ انثدح لاق بوعي نبا

 نم رصم جارخ لع ةيفع نس دعس لإ رع ناك لاق ةرسرم ىبا نبا

 تش جوذ ناكىذلا:.ةدبتع نبا: بررتاإ لغ لمعتساف ىف نبا لآ

 نغ ظلغأف ىأسلا سبز قيأ نب نيلس نيراثإلا زاكي نب نال

 هل لاق ذا نه لحر نيدداَز 1 صضعبل كك عراوجلا ءاسأو اهاهأ

 ةيملصلا نم رب نكرة ركس اطال يأت سلو ىدارلا 3

 رضم برع لعاوعب متدسات شاصي خف امطا
 ةبتع نبا رظنتب هسرف ىلع سلج مث ادادم هالطف هفيس ىلإ دمعف

 هفقحتت ةمتعلا دعب هلزنم 0 َهلَيَع 8 ا نانلا رانج خرم .

 50 لعد انها تح 0 سف اهو دال 0 ار

 ل اقلم ةبتع نبا اذإف سانلا ىصكمو 000 نبا عم ةزكارم ىلإ عجرف

7 3 

 اف ةوسنلقلا 1 ئدلا !ن تأ 3 تلعول لوق و ا ءىش ةيصب

101. 1641. 

 101. 1065 3 دمحم هنلإ لسرأ هلزنم ىلإ ة ةشع 5 ىض» اماف هسأر ليزا تحيل
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 واو دع ريحا لاق مادقم نع ديدف نبا 1 لاق فسوب نس

 ناك ةعز> انآ نأ ةلاذف نس لضفملا نع ةرارز ىبأ نس دحألا كيع ةعرز

 هلهاو ةسفقن | هقفن دحاو نيئسر 1 لكل ناكو ناسوالا لمع

 مهنم دحاو لكل ةيردنكسالا لهأ نم هل ناوخإ ىلإ هب ثعبد رخاو
 ا نإ هر رانبكسالا# لها هلإ نك الا لاو ااملف ديول نسر 101

 ام مطقت نأ كلف" تلا ةعرخ اناب اندلا"ثنناك نإ نومجار هل[ بانإَو

 اهامعب ناكف هللا ذاعم لاقف هللا ليبس يف كيدي ىلع هيرجي هللا ناك

 الا ةزانع هيموأ هباث لسغ اذإ ناكو لضفللا لاق مهلا اهب ثعبيو

 لماع انأ اِإ لاقو لغتشا ام ردقب هقزر نم ذخأب مل لغشب لغتشا

 10 لاق .مهل ام ذخا ىل لحي الف مهاع ريغ ءىشب تلغتشا اذإف نيلسملل

 نتوصاو ثنسمأ لاق ةعزخ أنا كدجت فك انلتف هيلع انلخد لضفملا

 دحاولا مولا 2 سس لخدب هلعلو ماذ امإو 101 امإ نيا>ر نيد

 اع اءاوج مهنم دحاو ؟ دنعأ نأ ديرأ سانلا نم 1 ول

 ىضاقلا ةيزخوبأ ناك له لئسو ةعبمل نبا تع” لاق هيبأ نع ريكب

 الإ بيبح ىبأ نب ديزي دنع لاوسلا انل حتي ناك ام هللاو لاقف اهبقف
 .حاكتلاو عوببلاو قالطلا هبلإ وحني ىذلا هبهذم ناكو ةيزخ وأ

 نبا انثدح الاق ديدق نباو ةلس وبأ ىثدح لاق فسوب نب دمحم اثدح
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 -رامح انأ لاق ىسوفنلا ةعب ةع.بر نب نانتف قدح لاق ريزو نبا نع ' ني

 باتك تاو ثوغ ىلإ ةنقرفا نم ىضانالا باطلا ىبأ تاتك

 ديدق نبا ىتثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح .باطألا ىبأ ىلإ ت وع

 ةزمح ناكو دايز نب ةرجا نب دمضلا دنع انَع هنبأ نع هللا دسع نع

 ىلإ دابز نب ةزج عم 522 انوغ نأ ثول اتاك دادذ نب

 فلز هأبإ هيهولسل رفعح ىف 1 ىلإ اص هف نبك ه ىلع. نب اص

 11 ا داش ىلف َش ثدح 7 اروشنم هرم هل تنك ذو

 ظ001 دق 8 سوالب وأو قارعلا مدق ىّبح ىضمو مع عجري 9

 انفي قرط نأ ىلإ ثوغ اهلوفر هم ىلإ درو هرذعف هلإ رذخاف

 ةدعا رام رهش قى ةقرص ناكو نيئس عسا لال نبا هتفاخو وه

 الك نيسرأو عبدا

 دعسز ريمالا لبق نم ديزي نب ميهربا ةيرخوبأ اهب ءاضقلا ىلو مث

 انثدح ةنامو نيعيراو عبدأ ةنش ناضمو رهش 2 اهلو متاح نبا

 اند فلئمأ نع فلخ نع ىحي كلذب ىتدح لاف فاو نياش

 اص نب. :ندثع  نب.:ىحي نع اديدق نبا ىثدح لاق ضشوي/ ن1

 لاق: ىحي (نب: شرد تيب لاق :وفلرقلا ميل 7 يهدبإ انثدح لاق

 لمفا تسل ةوح لاّمف ءاضقلا ةوصح 17 [نأ] متاح ندب دارأ

 ةويح تمم سيردإ لاق ةميزخ ابأ الوو هكرتف مناص تنأ ام ُلَمفاَ
 دهحم ادح ءربتخأ ملو حصف ربتخا ىنم ريخ ةعزخ وبا كلذ دعب لوق

01. 168. 
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 01 نعل لملتل نع قي قتدعلا لاق فلي: نب : رجع ثول , كلذ

 000 توبا ىف ةرمقلا الأس: نننالوأ ةثيرغتفاك لاف

 ” ضاقلا هلق ةمالسلاب افورخشب ناكو مهدحأ دنع | لجر] دهش اذإ هلق

 فرب ال لوي نعاشلا ناكذإو ك1 قوز رغ ناك نإو

 100 ا 0 00012 فاي

 سانلا نم ادحاو دهاشلا دوعب مث هلبق هدنع لدع نه رسلا يف مهنع

 فسوب نب لع اذ ع هملإ راشل الو ةداهشلا مسوي 02 نك 1 01.105 3

 غلملا أنوغ 06 هنبا قع رع ىحي نيس لاق ديدق نبا وتدل لاق

 8 هد تيارا هنذب لع كذبا ا

_- 1 

 نب دجأ ىنثدح كاقبار دا. ىمع ىنثدح 08 5 فسوب نب ا اك هسفن

 نلسحم نب نحنا نب هللا دبع ني دمحم نب. ىلع نأ ريفعا نبا نعرتذو

 انثدح 6# هدنع هبسغ نوكي نأ نابلس نب ثوغ هب مها رصم مدق امل

 هنبأ نع هللا دمع انثدح لاق ديدق نبا ىنثدحو لاق فسوب نب دمحم

 نوكي نأ مه لانس نع نزار زم نب دمصلا دبع معز لاق

 0 ل يح و

 ىضابإلا باطخلا ىبأ ةبتاكب مهلا لب نسحلا نب مسقلا نب ديعس لاقو
 رصم ىلع وهو متاح نب ديزي ىلع رفمج ىنأ باتك دروف ةيضابإلاو

 نا رح

 9 ما 3 ض0 5 5 ٍٍء
 ىندحو لاق فهسوب نس دمح اندح 3 ساحف ثوع سد 4و هرمهأب



 رجح 0

0 

 مث ةفئاصلا ىلإ جرخو لالب نب هللا دبع نب ديزي فاختسا اومن ل

 سانلا ناكف لاق سانلا نيب ظني لالب نبا رقاف رهشأ ةثلث دعب امدق

 لالب نبا ةيافكل هيلإ نومصتخي ال هساجم يف سلاج وهو ثوب نوري
 الك ةئامو نيسرأ ةنس ةدعقلا ىذ يف اي تام لالب نبا نإ مث

 هببأ نع هللا دبع نع ديدق نبا: ىتثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح

 فسوي نب دم انثّدح 6 ةءاغ تام ”مث رهشأ ةعبرأ لالب نبا ماقأ لاق

 ناك لال وناوي نأ كلا دنع نب ندخرلا دبع منع ةلس وبأ ىثدح لاذ

 ا ثوغ مدق مْ تومرضحب ضب لا ريما يف سانلل سلجي

 هلزنم ىلإ ثوغ بكرف لالب نبا تام ىّبح سانلا نيب 5 ةفلخ

 ذئموي تحاص هتتبا نأ اومعزف هلق تناك ىتلا متادولاو ناويدلا "مضف

 هنأ هغ كلا نب يخي قدح لاذ كليو ني دم اكد هالذاو

 لاق هباب ىلع اورثك املف ثوغ ىلإ موصخلا عحرف لالب نبا تام لاق

 نب ثوغ داع مث *ءادسم اًنع دسي ناك دقف دلاخ ىبأ ىلع هللا ةمحر

 لاق فسوي نب دمحم انثدح الع لالب توم دعب ءاضقلا ىلإ نيملش

 نأك لاق هسبأ نع دعس نب هللا دنع انثدح لاق,ديدق نبأ لئلا |

 روصنملا ةفالخ يف نابلس نب ثوغ رصمب دوهشلا نع لاس نم لوأ
 فرع نمو لبق ريخ هنم فرع نف نودهشي كلذ لبق سائلا ناكو

 روزلا ةداهش ترثكح ىّتَ رمألا رهاظ ىلع لبق مل كلذ ريغ هنم

 ىلع نمألا 'ناكفيّرسلا, ىف :ذوهشلا مغا لأ :ثوغ فت افاشلا

)01. 162 
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 نب د ل د ناعم لال نا لعحو ىنعأف انيغنا مم امانأ هف

 هنأ نع دنعس نب هلا ديبع ىتثدح لاق ديدق نبا ىتثدح لاق فسوي

 قباد لن امل ىلع نب اص نأ ئءابسلا ثرحلا نب رع ىنثدح لاق

 ةاضقلا ليوطت اوكشف ابيض اق دنج لك ىلع لعح ةفئاصلل سانلا دشحو

 نبا ثوغ لغ مهعجأ تادلا نياروعل )لاف تيمرالللل ألذ يذن

 هب رن اًنكف ثرحلا نب ورع لاق .لعفف مهب ماضتسي هنإَف نديلس

 ال قو نولوقفا ثّدحتت اولزأ لوقف ملسنف هيلع نوفدارتي سانلاو

 نا بشني اهف ةبحان لوقف اولزنا اولا لوقف ىرت نم كيلعو ثيدحلا
 ةفئاصلا ىلإ هحورخ ىلإ ثوغ اهيلوف .ثدحت# اولخيو هنع سانلا جرفني

 ا القل ع كالذي عن ريشا ليتسولا نيستا لا نيون ولي

 6 ةنامو نيع 5 هكون كالا ىددح يف هحور> ناكو هنبأ

 ةفداخ لالب نب نيحرلا دبع نب هللا دبع نب طري اهب ءاضقلا كو 3

 لاق ىيحي قتال لاق فسوي نب دستع اند “اضن ىلع ثوغلا

 مسا اناضقلا ليتكم هللا دبع نب ديزي ناك لاق هنبأ ْنض 1 ئنالج

 لاح بلو نب نمل انادي اهتم ءىش ىلع هعبا تبث و ثوغ

 ناك لاق هنبأ ع ريم نب ديعس نب هللا دسع نع ديدق نبا ود

 .ياتسساطخدتل لاسر أف دب ميمخإ ىلع املاو لالب نب هللا دبع نب ديزي

 5 لاق باهولا فام ويد )فال ا لدا هزيل د ريغ

 ثوغ ىلا نب ةعببر نع رشب نب ديز ىنثدح لاق نددشر نب دمحا

15 
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 ىمشاحلا ىلع نب حلاص نأ: ىإبسلا نبزح نب ورعىنثدح لاق هيبأ نع

 مهنم رصم لهأ هوجو نم رف جرخ ماثلا ىلإ رصم نم جرخ اد

 نيعألا نب ناّح نب داخو َىنالومللا مرحم نب ندحرلا دبع نب ةيوغم
 ىمرعملا نيل نب ثوغو لكلا 'ةقليذم نب لنرشو ضر

 نع: يدي لاذ فنموب ني اذمح انثديحبا»« فيقألا اثرحلا لا ١

 لاق ةرسيم يأ نب زيزعلا دبع نعريذو نب ىحي نب دمأ ىنتثّدح لاق
 ةنامو نيثلثو عبس ةئس ناضمر رهش يف رصم نم ىلع نإ خاص ي

 ىنثدح لاف دم تاويرج ادي ل ثوع هعم جرخو

 ايلا ولع قب حاض ؛ 9 هبأ نع ناز اراوخ لاق ةيوغم ىبَأ نب ىحي

 نيطساف ىلإ ثوغ هبحصف نابلس نب ثوغ جرخ ماشلا ىلإ جرخ
 ثوغ.داعو ةئامو نيثأثو عبس ةنس ناضمر رهش يف هجورخ ناكو

 ةئامو نيثلثو ناك ةنس لوألا ىديح نم فصنلا يف طاطسفلا ىلإ

 ىلإ ثون دامف رخا ءاضقلا ىلع ةرفسلا هذه يف فاذتسا نكي ملو

 ىلع لو ىلع نب حلاص نأو ةئامو نيعيرأ ةنس ىلإ اهلوف ءاسضتلا

 دبع نب ديزي ثوغ فلخت-اذ ةفئاصلا ىلإ هعم اثوغ جرخأف ةفئاصلا

 وبأ ىفربخأو لاق فسوي نبا دمحم انثدح 36 ئمرضحلا لالب نب هللا

 زيزعلا دبع نع ريزو نب ىبحي نب دمحا نع دير ىلا نب دبز نع ةماس

 ةنس هعم ثوغ جارخإ ىلع مزع امل اطاص نأ هببأ نع ةرسيم ىبأ نبا
 ندا 0 3 3 ١

 0 5 أ َ . .. 1 4 نإ هه 0 5

 رظنف ىنبعرلا كنزي 00 ميهرإ هعزد ابا 1[ ىلع لعح ةنامو نيعبرا

4 
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 اثدح < اضاق ناك نأ دعب لئاسرلا ناويد [ا]رخ الو دق ىرصنلا

 نهحرلا داع ايكرإبا ايلا هين وأ ليد3 نبا ىئدين لاق فاسو ا ةمغ

 فلق كك خلا ن المرا 5 امني نس 0 انك لاق 5 د.ع نبا

 يدنا 00 قولوا 0 ادهاش لجرلا كرش نأ ىلإ ا

 وبأ هنلإ لسرأف ىلا كرتو هتنب يف سلجو رج لزتعاف نسا نم

 اهلوف .4مزع لع اودري 00 هناكم ىلإ ىديللا دز 2 هل نوع 501. 161 2.

 ةئامو نينلثو: سه ةنيم نابعش يف اهنغا لزغ نأ. ىلإ ةناثلا هتثالو رخ

 * هببأ نع فاخ نع ىحي كلذب ىنثدح نيتنس اهلع هتالو تناكو

 !0 نوع ىبأ لبق نم ئيرضلا نايس نب ْثوَع اهب ءاضقلا ىلو مث
 ” رماد ةثامو نينار نوع ةنس ناطمرارهش نم فاخلاط ل ينألا

 نيساب ىنثدح لاق ىقف ةاغلا 00 لاق ود لاقاطسم ني دع

 نابلس نإ ثوغ نكي مل لاق هيبأ نع لّضفملا نب ةلاضف ىنثدح لاق

 نم هع ناكف .هتسامسو ءاضقلا ىلاعع سانلا ملعأ ناك هّنكل هقفاا

 15 نإ, لع ىتثدل لاق فشروي نب دمحم انثدح الك انوه ناكوا.* ىش. نسا

 نبا انثدح لاق ةلمرح انثدح لاق نيثع نب ىحي انثدح لاق ديدق

 ناك اذإ ةعفشلا» ىضقي نابلس نب ثوغ ناك لاق ثنللا نع بهو

 انثدح < كلذ ىلع ءاضقلا سيلو ثلا لاق .ادحاو ءانفلاو بابلا

 دعس نب هللا دبع انثدح لاق ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب دمحب
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 رإلالا ب 3 نم اهيلع ةيناثلا هتنالو يعن نب ريخ !ب ءاضقلا ىلو مث

 هلو زحل ةةيركا (ناشمو ليل الو دز كاملا نبع ؛نولف 5

 4 نب دوواد نب دا 00_ لاق ,نسو ن ان. اةدح دا ةلال

 ىحي مع ل ديا ع ردم نب ةريغملا ىأ 32 نو شط اص

 لاومأ لخدأ ةاضقلا لّوأ يعن نب ريخ نأ: ةعملا نبا مزع نما نإ

 ىلا ل ان ةرولا خلوا اربط بخ أ كناكف'.لالا تيري الا

 اهنا لاق لك ف لجو للملا كرف 7 |هدروأف كلذت ئإع

 قد لاا (لفشساو نروح و مو مو اهنم لخدب اه دارس

 ميعن نب ريخ نأ هلأ عع .ةلطتب نأ هللا كنيرع 5 لاق ديدق نبا

 هبتاك ناكذ موصخلل سولإلا ةرثك هيلع لقثف ماذجلا ةَلع هل تضرع

 نب دي اد. زيبا لزنم# يف: نئاثلا*نيد ؛قنفش .نالسا نساك

 دبع نب نيساب انثدح لاق ىتفاغلا ةلمح نب سق ىنثدح لاق ئسوب

 نب ريخ مذج امل لاق هسبأ نع لّضفملا نب ةلاضف ىتثدح لاق دحألا

 ثوغ ناكو هفع ملف ءاضَلا نم نوع انآ ىفعتسا ةنناثلا هتثالو يف ميعن

 لاق ديدق نبا ىنثدح فسوب نب دمحم انثدح ل6 ليوطتلا ضعب هاهابر

 ريخ اودر ةدوسملا تمدق امل لاق ىلا ىتثدح لاق هللا اديبع قثدخ

 هن أ يع ابا راق ناؤرمب نب .كلملا دنع هاَتأف اضقلا ىلع ميعن نبا

 نأ انلع تدحو يلب أك لاقف 2-2 3 مث لاقف ةشرفم لع

 ناورم نب كلما كبع ناكو مصاخي و ماقو ءاضقلا دعب اياك كانريص
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 تاخد لاق ئمرضحلا ةرَّسْمم نب ناحرلا دبع نع هيبأ نع ديعس نب هل

 كبع 1 ءاضقلا لعو ةدامو نينو ىذنتا 0 2 رصف ىلإ هيلا

 نب اص جورخ ىلإ ءاضقلا ىلع ناكو هزاجأو ىلع نب اص همدقف

 5 نوع وبأ ىلوو ”* ةئامو نيثاثو ثالث ةنس نابعش يف رصم نم ىلع

 نوع ىبأل ليقف للخلا ضعب دنألا ناود ِق ناك ديزي نب كلما دع

 ىسحي ىنثدح لاق فسوي نب دمح انثدح < ناويدلا هبلإ لعجو ءاضقلا

ٌْ 
 ش

 كبع نوع انأ 9 لع قع هبأ نع ا ىنلدح ةوخلم ىلإ نبا

 ؛0 .ناويدلا هالوو ءاضقلا نع لاس نب نيحنرلا دبع لزع ديزي نب كلما

 ريك نس 0 نع نيساب اك لحن لاق ىمرضكلا ىسوم 0س ني

 يف تدحو اهفو رفاعم نم مهنأ نولوق ىناشيملا ماس ىبأ لها لاق

 ميحرلا نيحرلا هللا مسي اهيف دمحم نب ناورم نم ةآرب ةسمأ ىنب ناويد

 نب نيحرلا دبع اوطعاف لاما تب نازخ ىلإ ءاطع ىلأ نب ىسع نم

 /5 نيثلثو ىدحإ ةنس رخالا عيبرو لوالا عيبد رهشل هقزر ىضاقلا لاس

 ةلملل اعيرالا موي بتكو ةءاربلا كلذب اوبتكاو ارازرد نيرشع ةئامو

 ا ةئامو نيثلثو ىدحإ ف لوالا مير نم لح

 ناضمر يف اهب ءاضقلا نع 5 ىلإ ماس نس نيرلا كيع اهلوف

 الع رهشا ةعبسو نينس س# هتنالو تناكو ةئامو نيثاثو ثالث ةنس



 مس هال

 ةلس حس دج يبا دوو ها نع نب ريخ اهيلوف >* مهنوطبب

 لبق نه رصم ”لهابا ليهس نب ةرثوح مدق املف .ةئثامو نب رشعو عبس

 ىلع ىنثدح .ميعن نب ريخ لزع رص» فارشأ لبقو دمحم نب ناورم
 لاق لاق هنبأ نع ريفع نب دعس نب هللا كدتع ندع لاق ديدف نبا

 نارتلا' نهالا تنيك قبب مل ليهس نب ةزثومل ةهاتع نب ناسخ ة

 كيل لو ءاضقلا نع هلزعف ميعن نب ريخ ىنع اهتعطق هتعطق نإف

 لاق هدح نع هبأ نع فلخب قع يحي ىنثدح 0 نب نيحرلا

 ةثامو لارشعوا ناقا ةنل تنم ةروللا .ةلوط »ا | نع ريخا لزع

 اعلا ءزلا يف هولتي دقق ى دعوا قوةإإ هلجج اا ءزهلا مت

10 1 

 نم ثلاثلا ءزإلا .ةمصعلاو نوعلا هبو مِيحرلا نيحرلا هللا مس

 . 1! دع رطغ ةاضفلا نباتك

 فورعملا راّزبلا ديعس نب دمحم نب رع نب ناحرلا دبع دمحموبأ انربخأ
 بوقعي نب فسوي نب دمع رعوبأ انربخأ لاق هلع ةءارق سائلا نباب

 ريمألا لبق نم ملاس نب نيحرلا دبع اهب ءاضقلا ىلو مث لاق ئدنكلا

 ديح اثدح < ةئامؤا نيزغصو نام ةئسبامزعملاق لهسص

 نع هببأ نع فلخ' نع نيج كذب ىثدح لاق'ئدلكلا تسلا

 دبع نع ديدق نب ىلع ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح ”* هدج
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 دوهبلا ىلع دوهلاو ىراصتلا ىلع ىراصتلا ةداهش لبق, ناكو قفنأ

 يحي انثدح لاق ةلسوبأ انثدح *< مهنيد لهأ يف مهتلادع نع لأسيو
 1 0 1 5 59 0 ب -. .٠ .٠

 نب ريخ نأ مام نعارشب_ نب ديز ىنثدح لاق حاص نب ندثع نبا

 : 5 دهلا بان ىلع سلجي مث نيماسملا نيب دجحلا يف ىضقي ناك ميعن

 ظ م دجأ ال لاقو اهيلع ةقفنلا ف ةييصاع اذإ هارمأ مدعملا لع قلطب

 ىلأ نب ىحي ىنثدح 6# ىراصنلا نيب ىضقف جراعملا ىلع رصعلا دعب

 ال, دولا ةادح نع رعت نع ةعضارا ىأ نر تلخ قد لاق ةلودم

 باب ىلع قيرطلا ىلع فرشي ساجم هل ناك ميعن نب ريخ نأ نييلس

 الك مالكلا نم موصألا نيب ىرجي ام ممسيف هيف ساجب ناكف هراد

 ؛0 ديزي انثدح لاق رشب نب دمحأ انثدح لاق دبعس نب باهولا دبع ىتثدح

 ةانلمأت ميم نب ري ىلع لخد الجر 0 مهلا نب داس نع تسون نب

 لجرلا مصخ ريخ رضحأف مَصاخخ لجرلا اذإو ءاضقلا ىلع وهو اماعط

 ىنادح 6 هتجح نع مصإلا عطقتب الذل هيلع هضرعف ماعطلا رضحأو

 لاق رشب نب ديز انثدح لاق نيدشر نب دمحأ انئّدح لاق باقولا دبع

 15 تومرضح نم 0 ع ىمرضملا ةناثأ 1 حابصلا ةلاؤذ وأ 60

 يو انأو: ةيبلاجأو ميعن نب ريخ مزالأ تنك لاق ىلع نب 00 لاق

 مل لندأ اهنأواهل تلتف ترزلا يف نيت هاوأل ادكو بسلا فادح

 يف تاق كريغ نطبب عوجت ىّتح رظَننأ لاق مث ىفتك ىلع هديب برضف

 عوجأ انأ اذإ لايعلاب تيلتبا الف هريغ نامبب ناسنا عوج فكو ىسفت



 هه ديك .

 رجع 5

 2 قبإط

 وقاؤ تنام نع رازمبألا 1 لاقف رصم ىضاَق ميعن نب ريخ

 ٍظ ميهربا 3 كبي 5016 ةئدملا ا مث ةمزع لاق تفاكم

 7 قدك :«رارحألا هدلو هثري ال لاَقذ ةنيدملاب اهمضاق ناكو كلذ

 بهو ناا امني لاف حرس نب ورع نب نع انو لاق ليدق نبا

 نيف ىضقي ناك هنأ يعن نب ريخ نع دعس نب ثيللا ىفربخأ لاق

 هدنع ةنمب الو هانإ هاضق دق هن أ اعدا مث هلع ها قحي لحرل فرتعا

 اندنع فرتعا نم لو ناكو كلذ نم 5 رص ك4 همز هنأ

 دمحأ انثدح لاق دنعس نب باهولا دبع ىنثدح 7 هب هانذخأ ءىشب

 الاق مالسلا دبع نب دلاخو رشن نبا انثدح لاق نيدشر نب دّمحم نب

 ةعتملاب ىضقي ناك هنأ يعن نب ريخ نع ثيللا نع بهو نبا انثدح

 الك هريغ كلذب ىضَق ادحا ملعأ ال ثلا لاقو هتأرما قأط نم ىلع

 نب رازه نع هيبأ نع دبعس نب هللا ديبع اند ديدق نبا 0

 نعل ارشالل ةعفشلاب ىضقي ميعن نب ريخ تر م لاق“ ىشملا ل

 ىنثدح الع ثاثلا هل نم ثلثلاو عبرلا هل نمل عبرلا مفدي ث مص

 لاق ميرم ىبأ نب دعس نب دمحأ انربخأ لاق ة مفان وبأ نابيط نب حاب

 نايبصلا ةداهشإ ىضقب ميعن نب ريخ ناك لاق ةعمجل نبا نع ىمع اثدح

 همحرأ محرلا ىوذ ةداهش رم ناكو لاق مهنيب تركي يلا حارا يف

 هرمأ نع فشكي مم نويدملا نمسا ريخ ناكو ةلادعلاب افورعم ناك اذإ

 او هيناس نم هقلطأ مدعلا هناريح هلأ دوش نإف مدعلا ى عدا اذإ
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 نال نب اريبخم ىلإ بنك .كلملا/ بدلع نب ام نأ كسلا نيرشا دع

 نأ الإ هاطعت نل اهجوز ىلع رخوملا اهتادص ضبق تدارأ ةأرما أ

 ”00 سا ليزد لعالا طشالا كدلمألا دنع ظرح نوكم

 دبع نع بهو نبا نع هيبأ نع دعس نب هللا ديبع نع ديدق نبا

 طرشو ةأرما جوزت لحجر هءاح 5 ميعن نب ريخ نع كيلا هللا فب

 لاق ظرحلا اذينتتا ضارأ ريخ هل لاق هلعف نإ ءىش يف اهقالط امل

 نإو .قالطلا ندهوهو ك / مزال طرشلا نإذ رظنا ريخ هل لاقف معن

 عاتبي لجر ىلإ .اهمفذف ريئانذ ةنآث لحد ىلإ قد, ل اجر يف لاق -

 ااوبنلا لاقذ ل الإ از اح ةئلثلا دا لحر ىلإ | يعفدف ارامح أهيم 101.157 ٠

 10 نإو رانيدلا نم ل الا ىضد نإف عبارلا رانيدلا كللإ فدأ انأ

 ١ ىلا قرشفا كلذل نع دايما ىزتشاف ىتنفتلا داما 00-0 1

 0 و دواي لام ىلإ ةيلثلا ةياوأ لوطا: نمنارلا نأ نيح: يضف

 هلقو لجرأ ةعاضب هدنعو 0 كله لحر يف ىف هللا

 ىضقف هتأرمال قايم هملعو ميكي | ةعيدو هدنعو عاتم يف لحرل 0

 15 آو اهباحصأ ىلإ . 3 اهتاقلق ةعاضب 8 كر نم هلق ناك ام نلرغ

 نب نسحلا انثدح < ءامرغلا ةوسا دجوت ل اذإ ةعيدولاو هتأرما قادص

 1 ل ل ايرطم لاق يكب نبا هادم نب هوك تزعلي دع

 ةأرما نم دارحأ دلو هل ناك ةليوزب مهل ابتاكم نأ ريكب نب ةمّرحم
 كانهو رصمب ىل خأ لإ تكف هثاريم يف اوفلتخاف بتاكملا كلاهف ةرح
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 هيفس ىلع رجحي لو ةبوت تكشف ك ا ال اومأ يف

 0 ماكلا] ةيونل فوع ىب رع قدشنأو ةعسر لاق .لعب
 سس مد أم 2 نع  5-4 6أ ١

 كب دبل نهو لاه نم تيوحو دم نم تحج امو ىبق

 د ليدل نب نر (ج مولا تدم منه 1
 دغو دع ةقرمل ماا هعاق تصلج 3ك ود ران

 ىلإ اقع دوش 4 7 د نطيل

 رم 0 9 هذهد هسبأ نع هللا كلييع نع ليدف نبا 5

 و

 اهناضق ىلع وهو اهب تام نأ ىلإ رغ نب ةبون اهيلوف .توهرضح

 نع فلخ نب يحي كلذب ىتثدح ةئامو نيرشع ةنس لوألا عيبد يف

 لاق هيبأ نع ديعس نب هللا ديبع نع ديدق نبا ىنثدح هدج نع هيبأ
 دراسه ةثادو نزشع“ ةتنم وسل لع ضاق اورتن ١

 اا رهشو غلا مبدأ اماضق ىلع هتالو

 ناوفص ب ةلظنس يملا :لبق' نم ني, نب يخت اهباءاقلا الو
 ءاضقلا هبلإ لعحو ةدامو نيرشع دل حلالا جدوي ف ىبلكلا

 ال6 هذح نع همبأ ن ءع فلخ نع ىحي كلذب ىنثدح .اعمج صصقلاو

 ميرم ىبأ نب ديعس نب دمحأ انثدح لاق خلال نيتانحأ قب الع مد

 لوق. سبح ىبأ نب ديزي ناك لاق ماع - :نعر شما دي فال

 نع 'ئثدخ .ايمف بر ريبخا نم هّمفأ أدل رصم ةاضَق نم 0 ض

 مرعب ديطنو كيا[ سنمار انجيل يدبر ا, هللا ةيلا لال لاق ديدق نبا
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 نبا 500 قد نطو نا ناسا ن هيلا ورأ نم دشتع

 امنا قا رغ نإ ةيون نسانغألا ىلع هدب عضو رصمب ضاق لّوأ لاق ةءشل

 ف مهئاصوأ ىديأ يفو اهلهأ ىديأ يف سابجألا تناك اغِإو ماشه
 نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ الإ تاقدصلا هذه مجرم ىرأ ام لاق ةبوت ناك
 بوت تمي ملف ثراوتلاو ءاونتالا نم امل اظفح اهبلع ىدب عضأ نالفرات

 مالس نب دمحأ نب ركملا دبع ىنئدح *ءايظع اناوبد ال اما

 نب بهشأ تعمس لاق ئقفاغلا وربع نب لمعلا انثدح لاق ىموصلا

 ةبوق هناويد ىلإ سابحألا ملت رصم ةاضق لوأ ناك لوقب زيزعلا دبع

 ندع. نإ ىخي نع ديدق نب قلدح :ةئامو' ةرشع ناك ةنسارغ نبا

 نأ باهش نبا نع بيبح ىلأ نب ديزي نع ةعبمل نبا نع هببأ نع
 نإ هدهشأ ىذلا ف لجرلل ةداهش ىلع ةزئاح هذجو لجرلا ةداهش

 تكردأ نمو رم نب ةبوت ناكو ةعسل نبا لاق #«تام وأ باغ دق ناك

 ارب نرخ لاف "ديلا دقلسلا دنع نتعغ وئادبد# قيما
 راسل هرغ غلا نيةعير تذل لاقبةيبأا نما دلاحل نباوزتعازبا

 لضفأو هباوخإ هب لصوو هبهو الإ ايش كلي ال ناك رف نب ةبوت نأ
 مفرف رذبملاو هيفسلا ىلع رجح نأ ىري ناك اضقلا ىلو املف مهيلع هب
 ىرأ ةيون لاقف هرذبو هضهو الإ اسش هدب ىوحت ال ريمح نم مالغ هلإ

 خلي ام هللا ىضاقلا اهيأ كيلع رجحي نفل لاق ىبب اي كيلع رجحأ نأ
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 ئثلا يف هدهاش عم ل بحاص نيب ىطق ناك رم ىضأَف رم

 ديدق نبا انثدح 7 ىنضقأ 110-2 ةعسل نبا لاق ةكريسيلا

 لاق ةعبمل نبا نع بهو نبا انربخأ لاق ورع نب دمحأ انثدح لاق

 نوذقو رظنلاو اا نم كاثلا ةدهعب نوضَقمب رصم ةأضف ناك

 تبثي ةبوت ناك ىتح- صربلاو ماذخلاو نونا نم ةئسلا ةدهعب

 »< اضاق ناك .ذإ ثاثلا ةدهع ىلع حرطو ةنيبلا قل ىلع

 لب قحسإ نعاني زالا نبي ىجا ني دج رادع لاو ةلس وبا

 سلف لجرلا يف ىضَم ةب يراك |اق ةلاضف نب لضفملا نع تارفلا

 قدما لاق مرسأ ءامزفلا ناك ملا نم كراش الصك ار 0 ١

 لوخدملا ليال لاق ا 0 00 ةارأل لضفلل كل

 نبا نع هيأ نع ديعس نب هللا ديبع نع ديدق 0
 نيساؤتلا لوقب ةبوت ترضح لاق بسملا نب هللا دبع نع .بهو

 وو عدلت ال نضج مكتم ىرتشا نم قيقرلا باحصأ

 يف ناك نإو ئريعلا' لع متكس مت نإف نورتشت ام نورصت ينال

 لاق ةلس وأ انثدح ا 0 هيحاص ىلع 55 متدرا م <«دبأ

 ةلاضف نب لضفملا نع تارفلا نب قدس اندجب لاقابز وان

 ىناي ىلع ىرضم ةداهش الو فا ارشألا :ةداهش لبق ال ةبرق ناك لاق

 ىلإ مهدز لاق لمعت فيكح قحسإل تلق ئرضم ىلع ىنامالو
 نع خاص ىلأ نب دوواد نب دمحأ يي مد ”“ مهنيب نول مهرااشع
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 للا طا قع يدق" نبا اثلخ داك توقرضحا ىلوم ثنغم هنئاك ناككو

 رضح هنأ فايل نب هلل دبع نع بهو نبا نع هيبأ نع ديعس لب

 مل انيح كلذ لبق ماقأ دقو هدّيس كله بتاكم يف ءاضق رغ نب ةبوت

 لموت ىلإ هزمأ مفر الفا هلل "واول لكرلا قون ؟مث .انيشن . ةويكأ

 5 تيذا نأ تأرأ لاقف كتنتاكم ىذون نأ ىلع ةنس كرخوي ةبون لاق

 فيك ىنعف نامملا لاق كعببأ اَذِإ ةبوت لاق تزجع مث ةنسلا هذه

 10 نال ايداع عاقب زأو قولا" لإ[ ةذزف ةطاسلا تش

 لق نب هلال دنع انقل لاف ىوانمألا [رالوللا نرتست نا

 ىنضاقلا رع نب ةبون' نع لوق ىبأ تيس لاق ىلآ ىتثّدخ لاق.ثنلا

 !0 لمفأ ال لاقق اهمّسس ةبوت لاقف اهتأطف هدنع امصتخا هتارماو الجر نأ

 هتأرما قأط ىذلا لجرلا هاتأف هل امزال هرب مل هنأل هنع تكسف لاق

 كنب لاق لو لاق كتداهش الباق تسل ةبوت هل لاف ةداهش يف

 لبق و نيقملا نم ني ْنأ تسأو خالكشلا خت نيك أ تمبأ

 نبا هيأ دبا نع نفثع نب ىحي نع ةلس وبأ انثدح 3 هداهش هل 1. 15قط

 15 دنلبع نباارع نع هثدح رغ نب ةبوث نأ ثللا ىثدح لاق لهو

 نإ اهجرخي ال نأ اهجوز لع طرتشت ةأرلا يف تكح هلأ زيزملا

 نم ةأزما ف :ةتبوت انلغ كلب: ىضقو ملا [لاق] هلل. اسوا كلذ

 ىنغأ اند لاق'ديدق, نبا ىثدح .ءاهجوز مم اهجارخإ نأب ىلهأ

 نب ةبوت نا ةعبمل نبا نع بهو نبا انثدح لاق حرس نب.ورع نب
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 راجل تنام. نيم دلإ !لسرأ ةعافز: نب ديول نأ ثيرغ ضخ 1

 ةزرب ةأرما تناكو هريرس ىلع ةنعجشالا ردع هتآرما هعمو دلخ نبا

 هذي ةعافر نبا كاباح ام: ةبقاياهللاو امأ ةزيفغ هل جلاش لشإلا 0
 اذهب ماضتسي وأ كّدسم ّدسي نم اهلك سبق يف دجو هنأ ولو ةيالولا
 ندثع نب ىحي نع ةلسوبأ ىتثدح #«كرخأو همدقو كاع هرثأل رمألا

 ةنوت نأ ةعنمل نب هللا دع نع يسع نب ةعمل ىثدخ لاق خاص لا

 2 رمل ابط :ىأ» دمحم !مأرلز لاق ةربمع هتارمأ اعدا ءاضقلا كلل ١

 .٠ ب ىف ل طرت الق يسلف لاق مو كحاب زيخ كملاق كل

 ايش تاعف نإذ ةموكح نع ىنيلْست الو مصخب ىنيركذت الو ءاضقلا نم

 ملف هنع تاقتناف هنيدم ىسولف 5 نإ ا .قلاط اي اذه نم

 نب مسقلاو ذيدق نب ىلع ىتّدح .نيرهشلاو رهشلا يف الإ هيتأت نكت
 انندخ لاق مكمحلا الع نإ ردح 6-01 ام اولاق ةل وأ و شبح

 ءاضقلا ةيون ىلو امل لاق ةلاضف نب لضفملا انثدح لاق ريفع نب دعس

 نتعب هللا كازح تلاق كل قبح تاع 5 لاقف هتأرما اعد

 قالطلا تبأف مهأك سانلا نم [هب] انيلب دف ام تلع دق لاق اريخ
 ئدرتل تناك نإف هب ىننت 1 د 7 مصخ ف 000 نإ لاقذ تلاشت

 هيلع لخدب نأ نم افوخادق نأ اهب رمأت الف ءاملا ىلإ تجاتمل ادقاكي اود
 دلع عرب زرولا| نيا تي نو دمج دع لاق ئمع ىللدح الك ءىش هني يف

 ةرشع سم ةنس يف ءاضقلا ىلع ةبوت لعج لاق ةرسيم ىبا نبا زيزعلا
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 تم م7

 "ا د لاا يا

 اكاوه 00 م لاا

 كذ لثم رك مَ ل 7 ل
 ضرع و

 سا من

 1110 ا ا معذاو لدعو 3 اهنا معزتو

 0 نما كلا ىلا أ مدل ملأ

 5: 5 مظف ماشه ىلإ هرمأ عفرف مهتيلا نبش كلذ نوميم نب ىبحي غلف

 فرصأ ةعافر 0 دبإولا ىلإ ا يف ناكو .ةقرم هب 7-5 هيلع كااذ

0 

 الحر كدنج ءاضقل رخو اروحدم | مومذم ءانستلا.نم.ةالزعب اع

 ابك هلزرعف 2 ةمول هللا ِف هال بوعلا نم أمس اق اعرو افضع

 نبا نع رضخأ نب ةريخملا نب دمحم انثدح لاق دوواد نب دمحأ ىنثدخ

 10 ةعسر نب كنعس ىلإ 71 لاق هبا نع دكديز 5 نع ريدو

 نع هيبا نع ديعس نب هللا ديبع نع ديدق نبا ىتأدح 6 ىفدصلا

 ا 03 3

 1 نأ فروا عن جارألا ىلع 5505 ل ديبع لاق عت

 1 0 اسسسلا ليقف هّلأإو هّلإف رث نب ةبوت

 اان الان بوج عاقون نيا نيب نضقي مسيو له ساني

 0 5 لاباس نرسم نيجي كناد ادا

 نع هنبأ نع فلخ نب ىبحي ىتثدحت .ةعافر نب 7 لبق نم.هللا

 لاق 2 ةنامو ةرشع رم ةئنس رفص اهب هنئالو تناك لاق هدح

1 

 دعي مليا

 يمال 5 ووإهب "5ي-

 اال د

 ناوي لعل .ةفسفبيتب



 1 الا

 6 4 ناضمر رهش ند نإ عسل نيالا موب هننالو 57 ماشه

 ةعبر نب فاخ ىنثدح لاق ةيوحم ب يل 0 .ةدامو سمخ

 رصم اه الو ماشه نلبس 1 لاق رتبته خي نس زيزعلا دبع نع

 ع لاق ديدق نبا ابدع 3 ىمرضالا ةعبر نب نوم نب لحي
 5 ع 5 0 :

 دو 7 ادع 00 0 لأ 6 باتا

 7-5 ارض 00 0 نب ىحت م -

 نيسأ انثدح لاق ة ىقفاغلا اة قبب ىنثدح اك ى 1 نش لَ

 تاّدكن اك لاق هيأ نع لّضفملا نب ةلاضف ىتثدح لاق دحألا دبع نبا

 ملف كلذ يف ىبحي ملكت ةوشرب الإ ةيضف نوبتكي ال نوميم نب ىبحي
 اش ديك هتباتك نع ادحا مهنم لزع ملف ةرم دع ةرم مك مث هركت

 نع ةريغملا ىقفأ نس 0000 اكافح لاق اص نا َ دوواد َن دمح ا

 : س 3 37 4 3

 ىبحي ةيالو يف ناك دارم نم اهتي نأ دكديز ىبأ نع ديدق نب دمحأ
 هموق فيرع ىلإ هزمأ درف ءاضقلا لع وهو نيوز نونا

 ملف انامز ى هي ىلإ فدر | ننتقل دم جالا أظتف هرجح يف ناكو

 101. 154 2. ممناسل ملف لالخ هنأ اودهشف هموق نم ةادب ميتبلا انأو هئم هفصني

 رفاولا | رمش ىبأ تايبأب مهتيلا هيلإ بتكق مهنم ىبحي



000 
 اوفاح نإنف اهنوجوزي نأ لبق اهب ناك ىذلاب اوماعب مل مهنأ اهتوخأ .

 تاير هن ع 0 5 7 هع

 ىتادملا دهم نب نسا انثدح 3< هعر قادصلا نم ةأرملا طعاف

 ىبأ نب ديزي نع ةعبمل نبا ىنثدح لاق ريكحب نب ىبحي انثدح لاق

 يف دوعسم نب هلل ذم ىلإ يتصل اوان نورعا ند تح

 فب ديلا انتم لقوأ) اكردأ اذإ هس كف نتريتص ناحكاتتي ةننتلاو ميتيا

 ىلولا هن اعتعا ا ةيكر هير نا و كردأ نإو هرمأ فأر لع وهف

 حْزاَد نب مصاع ىنئدح 6 مامإلا ىلإ مفر ءائشبت لالا مهنا نإف

 د لاق هسبأ نع دعس نب هللا دلع اثدحالاق ديدق نب ىلعو

 ءاضقلا نع رماذح نب هللا دبع ري مل لاق ةلعو نب رفعب نب دلا>
 10 نيا فوع» نع هبأ نع فلخ نام قدح .اراند الو اهرد

 نيتذوج الإ أش ءاضقلا لع تدفَأ ام رماذح نبا لاق لاق. نديلس
 هل ب ها 1 لى 5 5 01 ٠

 ولع ىنا تددو لوش ٌثوغع ناكو لاق (تانفدع تفرص املف

 هللا دبع نع نيرر نبا نع 2 او الك هللا راص هحو ىا نم

 03 00 3 5 7 52 5 5 . 0 6 : ٠

 سم 4س فرصو ةئنآم ةيشس 1 رمهاذح نبا يأ ةرمسماب# ا نبا

 3 م كلملا دبع نب ديزيو زيزعلا دنع نكت لش نم هالو تناكو ةئامو

 حس نم فصنلا ّق أهنع فرص نا ىلإ كبرإ نس هللا كبع املوف

 نع هبأ نع كل نس 0 كلذ ىنندح ةنامو سم هادم ناضمر

 0 8 21 0 0 : .٠

 ابك ريشا هثانو لاثس سس هتنالو تناكو هادح 101. 158.

 نع ا ريمأ لبق نه ىمرضحلا نوم.٠ نب ىبحي اهب ءاضقلا ىلو 2



 يب م ويب

 ا
1 : 

 ىودعلا تسأل نب هللا اهبع ىتثدح لاق ريك نب ىبحي نع ريزولا

 مهفو كاملا دبع ل ناءاس ىلع اودفو رصم لهأ ن : 1 ناك لاق

 لجأ قدا( نع مغ لبان ماس فاض لوما راثعلا سلس

 رخل لاف اخ د ايلف مأكت نأ رماذح نبا اأو هورب>اف برغملا

 نأ هللا تفخ لاق .دوعسم اباب مالكحلا ن. كعنم ام زيزعلا دبع

 ليبحرش ن.تزيا ىلإ عك لو ايف دعا اضف لا

 »ع ةئامو سه ةنس ىلإ ةئام ةنس نم هشلوف ءاضقلا رماذح نبا ةيالوب

 نب. يحي انثدج لاق .قارقرلا وبأ زيؤملا دع نيد نيد |

 نااهببوت اهي موق قع مش ناب شد لاق 5 نشا

 اهارتشا ةمأ نع ةبّتع نب ندحرلا دبع لأس رصم ريمأ فسوي نب رحلا
 ىض ة وهو رءاذح نبا لس اناقف تامحث دحاو رهظ يف اهاءطوف نالحر

 6-5 كلذ ليم: يف زيزنلا نبع نيبرع ىلإ تبتك لاقو هلأدف رذلا

 ادت لا ديدق نبا 00 > |ههقاعو هنابريو دولا اه اهثزي لاق رم" لل

 ىعألا دنع ني لاق بهو نبا اممدعتل لك خرسلا نب ورع نب دمحأ

 ةأرما جو 4 | هد ىرهتلا ةمركع 000 نأ ىناشلا دعس نبا

 اهذخ لصأب ىري وه اذإف اهنع اهعزنذ ةفحأم اهلعو اموي اهلع لخدف

 نب ددزب نإ هلا دمع ملكي تاييذط فقع ىلا ضاس نم 57

 هللا هفلحتس| نأ 6 َتمْككف زيزعلا دبع نب رع ىلإ هل ستكف ناار

01. 0 

 ع #3 03 3 من ع 5

 1. 15852. فلحاو اهنم كلذ ىأر ذنم ءىشب اهنم ذذلت ام هنأ دحسملا يف

3 
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 ظ هققر بيصأفرابلا ىلإ ادماع هب قاطناف اققر عاّتبا الجر نأ 7
 تح ءامرغلا ىدبأ يف هتلعج لام هل قبب لو ريثك نيد هدلع ىق

 هعءأ ممرغ رمأو هنب د يف مسيلق لجر كح ب ئرمأ 5

 ايف“ ةيسأب امرغلا لعجاو عابي , الو هيلع يذلا ىضَق 5 تح هب هب اوقفرياف 1. 153

 5 خب ام هل ىذلا هصخي مهنم لجر لكح مهل نيدلا نم هيف ىعسي
 ىذلا دقنلاب عييو عقترملا لاملاب ةرظنلاب دئالولا عاتبي الجر مهنم نإ

 ا قسةناع كلذ لزي ملف لوقتو هضعبب وأ نمثلا ثأش: ىرتشد

 عابي نأ ىولأس هباحصأ ىنءاج لوقتو .رائد ةئاثث نيدلا نم هيلع

 اجنرلا كلذ رف مبا تالا مهيديأ يف هنانح كلن أ زكذتو مهل

 10 هعسب نم 110 نكي الو ىطَش ىتح لاو هلع ىذلا يف د

 كنلع مالسلاو .هياع ام لجو ّرع هلل 05 ىتح هب اوقفريلف مه ردو

 5 نم نولخ مبدأل سيما 0 حابصل نحو .هتاكربو هللا ة ههمرو

 اهنع فرص نأ ىلإ ةيناثلا ضايع اهيلوف .نيمستو عست ةنس ةجحلا

 ةنس بحر نم نيقب رشعل هسنع هللا ىضر رمع نينمؤملا ره باتكب

 15 < رهشأ ةعبسو ةنس اهلو ةئام

 ريمأ لبق نم رماذح نب ديزي نب هللا دع اهب ءاضقلا ىلو مم
 نب ناثغ نب نيجي نع ديدق نبا ىتثدح زيزعلا دبع: نب رم نينموملا

 دبع نب رمع ْنأ ةعمل نبا نع ريفع نباو ريكب نباو هيبأ نع اص

 نبا نع ىمع ىندحو اك ءاضقلا رماذح نب ديزي نب هللا دبع الو زيزعلا
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 تسل لاف كالوم نع مرغا لاقف ذئموي رصم ىضاق وهو ىدزألا

 هرمأب رمع هنلإ 0-8 لا هع رمع ىلإ ضاع هب تكف العاف

 هنع رائدلا نياعس || مرغ نأ هيلع سيج ىذا لجنلا ىلع ضرع نأ

 نب سيقل. مع نبا هادتقاف حورجلا ىل 1 مدان نإو هلببس كف لعف نإف

 نع هللا دبع نع ذيدق نبا 0000 5 هل لاقل

 ميحرلا نمخرلا هلل مسي بتتك زيزعلا دلع نأ كيلا نر "ل

 ىن إف كيلع مالس هللا دبع نب ضايع ىلإ نيئمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم

 يف ىنرمأتست تبتك كن إف دمب اًمأ وه الإ هلإ ال ئذلا هللا كلإ دمجأ

 كن أ ركذت لإ مهعفر نم دب كل نكي ملام مه ماش نم كقلارألا 0

 هملع كرو فو مهذم الحر نأ 53 2 :ةهصتق ىلإ تبتك دق 10

 رجح 5

 كلت"ضّسو هلت .نآو دئالو مدسأ هلو 5 هل كرتب اريثك انأذ د
 عَ

 يف َنهتوّمح نأ نوريال نويدلا لهأ ناكو لوقت نمناثأ نم نويدلا

 نأ لبق هند ناك هئامرغ ضعب لوشو مه ىذلا نولمسف نهياقر

 تقتسا 5200 لدع ةمبق دئالولا كلل 1 مق دئالولا كلت عاتبب

 كلذ الإ اهللع سيل هن إف قتعتل اهسفن هب كتفتلف تّقأ ىذلا اهنثب

 كلذ يف ءامرغلاو ءامرثلا ىلإ مفدت مآ ىمهن اهتثب اهنا كتتت 0١

 ةمش غلبت أمم رم نيدلا نم م لحزلا لع ىذلا ناك نإ غاب غلب 7 دول

 ءامرغلا لعجاف نيا نهتمش طي أمع رصق نإف دي الولا كئلوأ

 تبتكو .اهتميق تغلب ام نهنم ةأرما لك ةصحب غلب ام كلذ يف هوسأ
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 قو هأوس نطق تدسل ثيرشلا ةفقكلا نأ مهسأ انك دق لوقنف

 اهتدجوف راوخلا زاوجعا ام"ىزفملو ئرتشملا ميفشلا دعب عيبلا نسانلا

 امو ضعب نه مهضعب عطقنا اه وك كلذ! نأ قل لع ا ةنشمأبال

 اراذ الو ةروماعلا ىضقنت ىّيح هراج ىلإ تذفأ الإ اضرأ لجر عاشأ

 دا ياك ارغب نيادلا رادع خب ارادغ لإ قففت حالا
 نيلف وأ كارب ف كرقلا :لهأ نيب: دونا كقو.اذإ نكلو هن

 دقف مهضرأو مهرود اهنم نولخدب نيذلا سانلا لخادنم تفرصو

 اال نال انمألا نمو ىتخ نإو عاتبل عيبا ذاجو ةعفشلا تعطقنا 61.

 ىلع فقوي نأ امِإَف هراج ىلع فقوي نأ اًمإَف هراج ىلع ءرملا ضرع نأ

 10 هيبأ نع هلل ديبع نع ديدق نبا ىنثدح 3ك هلعف نمل سيل هن إف كلذ

 الا ادع نباارع »نأ رفعت بأ تن هللا دسم قا ةسنجل نبا قع

 11 اذإذ ديا اري اذحألا ةيفشلاب# ىتلارلوظا نأ نها لإ كفك

 سانلا لخادم تبرضو هريغ وأ ثاريملا يف كرشلا لهأ نيب دودحلا

 عيبلا لغو ةيبشلا تقلا 1 مهضرأو مهرود اهنم نواخدي ىتلا

 15 ةلمر> انثدح لاق لاص ىبأ نع ىبنحي نع ديدق نبا ىنثدح 6# عاتبلل

 هنأت نأ هتدنلم هنأ ىفطألا مم ىدارتلا ضلال جل نع ن2

 اققر اهتافف دنع هلع تسح ئدارملا دعس نب سباع تنب ءاضنب

 الجر مهنم دبع لتاقف اهثلث يف اواخداف رارحأ مهف تام اذإف اريثك اهل

 هللا ديبع نب ضايع هاعدف ارانبد نيعبس هلقع غلب احرج هب حرجن
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 رفص يف ناياس تام مث نييلس ةفيلألا رمأب ةيناثلا ضايع ءاضقلا ىلو

 نبا ىنثدح  اهئاضق لع زيزعلا دبع نب رع هّرفأف نيعستو مس ةنس

 لاق بهو نبا انربخأ لاق حرس نب ورع نب دحأ انثدج لاق'ديدق

 زيؤفلاب ديعإ نأ, ىنغ نافع أ نا هللا دبع نع ةعمل نبا 6

 اسرف لدعب جرخ الجر نأ رصف ى داق هللا دبع نب ضايع ىل 59

 اولَمس نأ هلاوم انأذ .اهلتقف قيرظلا ىلع ةأرما مدصف نشل ٌُ 0

 أ هال 0 م نأ كشنال انو ءاطملا نها نس
 اضع دنع نطقسي الف اولُظ دق نأ اوأر كلذ اومنم نإو بيصأ

 ا. 150 كلذ ل اهلقاه:اهلامدأ لمن دلا ىلاؤملا هديه ظلال ملعاو

 فيكشا || دنع نإ رمع نأ ثمللا ىنربخأ بهو نبا لاق .هيلاوم ىلع ؛0

 ثرحلا انربخأ لاق ليعتسإ نب دمحأ نب مالسلا دبع انثدح < كلذب

 ةبوت نأ ةعمل نبا ىنربخأ لاق بهو نبا انريخأ الاق ورم نب دمحأو

 نب رع ىلإ بتك رضم ئضاق هللا, ديع نب. ضايع نأ هندحخا رق نإ

 ىنغلبي مل هنإ رمع هيلإ بتكق هعبصإب ةّربص عرتفا ىبص يف زيزعلا دبع
 ءالغلا ىلع اهل ىضقف كيأرب ههف ضفاف كل هتاعج دقو ءىثش اذه يف 5

 حرسلا نب ورع نب دمحأ انثدح لاق ديدق نب ىلع انثدح .ارانرد نيسمخب

 بأن نب هللا دبع نع ةمسمل نبا ىنريخأ.لاق بهو نبا انشا

 ىلإ !تبتتكا هللا دبع نبا ضاع ىلإ فتك ةيوفلا ادت نأ ربع ليل ١

 ناريللا نم لوألاف :لوالل اهنأ ةعْفْشلا ف نوضَم عكاضق نأ معز
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 ( 114 كلذب لد :نينس عدأ اهو نيعستو ميس ةنس بجر يف اهنع

 6 هدج نع هيبأ نع فلخ نبا

 دبع لبق نم ةريجح نب نهحرلا دبع نب هللا دبع اهب ءاضقلا ىلو مث
 عمجو نيعيسو عبس هع بحر ف ةنناثلا هالو ىهو ةعاذر نب كلملا

 5! نع ةببأ نع فلخ نب ىمحي كلذب ىتثدح :لاملا تببو ءاضقلا هل

 »6 ءاضقلا نع فرصف نيعستو نام ةنس لس ىلإ اهيلوف لاق .هدح

 نب دمحأ انثدح لاق نيحرلا دبع نب':دمحأ انثدح لاق ديدق نبا ىتثدح

 اسلي "نأ غزت بألا: نبأ: دايز انثدح: لاق ىمعا انثديع, لاق: نلحرلا دنع

 ناكح لام ين زيزعلا ذنع نب رع ىلإ ةريجح نبا اوعحاخ دوهن .نم

 10 هعفد م مهنم هضش ماك دف يع هلل ىضر رع دنع رو مهنم هضش

 لاقفال لاقف مهلإ هتمفد كننأ ةنب كدنع لهف رع هل لاقف مهلإ
00 

 هل دوف ةذب هل مي ليعا ىذ م تنجو ةريحح نبا تدرغ رم

 7 ةعصل لسمو مهم لاجر

 لبق نم ةيناثلا ىدزألا هللا دبع نب ضاع اهب ءاضقلا ىلو مث

 15 نبا نرد ابك اماضف هنئالو ىلع هباتك دروو كلما كبع نس نحلس

 ديز نب ةماسأل الماع ضاع ناك لاق دعس نب هللا دب نع ديدق

 لاقف نةملس نمنعوملا نيفأ 1 نمءاضقلا لع هتالو 0 ئرهلا ىلع

 ىرسجي ناكذ اعمج امهلع تنأ ءاضقلل ىرحلا نع كلزعأ ال ةماسأ

 مث لاق هذج نع هيبأ نع فاخ نع ىبحي ىنثدحو * اههقزر هيلع



 3 ١

 0 وبأ اننيغنأ لاق 2 نب :رع نب نجلا دبع يع انربخلا

 ةريمح نب .غيشرلا: دبع نب هللا دلع لايق: ىدنكلا بسوي نضل

 وهو ةريجح نب ندحرلا دبع نب هللا دبع اهب ءاضقلا ىلو مث ىنالوخلا 5

 هيبأ نع فلخ نب ىيحي كلذ ىنادح كيرش نبا لبق نم رغصألا

 ةنس رخألا عيب يف ءاضقلا رغصألا ةريجح نبا ىلو لاق .هذح نع

 دسع نع ديذق نبا نثدج *هسنأ: نع'ءاضقلا لأ *ناكل ا ١

 ندحرلا دبع نب هللا دبع تبتأ طيشن نب ميهربا لاق لاق هيبأ نع هللا

 لقو طبشن نم : وم س نالغو نم ةأرمإ هنحت تكناكو ةريخ نا 10

 سدسب تنأف ةيراح انادغلا هلع ىدنعأ لاق معن تاق ادغتتأ لاقف ادعت

 قوقلا انكرت ملف لكو للبا لاقف .ءامو كيكو صوخ قبظ لع درا

 < ع 7 6 ٠

 دوع لاَقف ةحادح هأ وذف لجر هآتآو طرا نبا لاق .ةيدعلا 2 6

 سلجم يف هاتأف ارانذ رشع ةبناُم هاطعأت قداص وه اذإف هنع لأسف

 ىلإ ندحرلا دبع نب هللا دبغ اهلوف .ىنع هورخأ لاقف ةللع ىنشءاضقلا 5
5 . 2 5000 8 

 ا الع نع هيبأ نع فل 0 لح كلذ ىدح نق

 نب ةَرْف لبق نم ئدزألا هللا دبع نب ضايع اهب ءاضقلا:ىلو مث

 . : 1 ا 5 لن #7 ل : 7 م

 قمح نأ ىلإ اهلوف نيعسو ثالث ةنس لوألا ىدمح يف كيرش
54 
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 7-0 | ها

 دحاولا دبع هدج نع هبأ نع فا> نب ىحي كلذب ىنثدح لآق

 الع ةيوغم نبا

 نب هللا دبع لبق نم نيحرلا دبع نب دحاولا دبع ءاضقلا ىلو مث

 فلخ نب ىبحي كلذب ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انةدح كلملا دبع
 5 كيدف نب 9 ىنثدحو لاق فسوب نب هي ]كيو 58 نع هسأ نغ

 2-0 ُْ 1 0 3 ع -_و 5 9 0

 جب دخ نب مشاه ىنثدح لاق هيبأ نع ريفع نب دعس نب هللا ديبع نع
 دعب ءاضقلا نمحرلا دبع نب دحاولا دبع ىلو كلملا دبع نب هللا دبع نأ

 ىمع ىنثدحو لاق فسوي نب دمحم انثدح الك نيحرلا دبع نب نارع

 دم نما نب نيوملا بسمع نفود وضم قا دعأ ناديه لق

 10 نيحرلا دع نبا نارع كَم امل كللملا دنع نإ هللا دنع نأ هبأ نع

 ا و دعو أ لاقل كذا دماولا دعت دحاتلا ةيعأألل

 لون ريكب نب ىبحي تم لاق ندثع نب ىبحي نع ديدق نبا ىنربخأ
 اك نم نورشعو سمح هلو ءاضقلا نيدرلا دبع نب دحاولا .دبع ىلو

 عيبد رهش ىلإ ند-رلا دبع نب دحاولا دبع اهلوف *ىشب هيلع قأعت
 ؛5 اهئاضق ىلع هتتالو تناكف كرش نب ةّرق هلزعو نيعست ةنس لوألا

 76 ةلفلطيم

 هنم ىناثلا لّوأ يف هولتو رصم ةاضق باتك نم لوألا وزملا مَ
 2 ىنالوذلا كلا ةردس نب نهحبرلا دبع نب هللا دبع هللا ءاش نإ



 مس وسو مس

 ه م ىي

 ذل ا قلل كفاطمعأب اوري لأ كورمأ اموق هللا

 تنعي هاك اربع هدو الط خللا نعالج يفرض
 5 ريثكلا أ ساّنلا يف كر مْ هثأكك انو لاو - كتلك

 نيياإط يياوافشما ماج نأ كلملا: دنع ناش دع ل ل

 ابك نشوب نأ لق هللا دبع فرصف سانلل فقو»و هبوع هف نكت 5

 نب ىرحي ىتثدخ لاق اضيأ وبدت أدع لاق :عيسود' نإ 09

 لزع امن لوقب ثنالا فتاك حلاص انأ تمم لاق ة اص نب نيثع

 هنا كلملا دبع: نب هللا بشل كيمللا تناك ىلع هدنع دهش هنال نابل

 ىضقأال نارعع لاقذ كلملا دبع نب هللا دبع هم من 0 ذر

 د نوع َْمَلأَف د ىلإ لصي ملف دحلا هيلع مي أ وأ 0

 ريفع نب دفيض نجلا دنبع قع ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب د

 هللا دع "يشار نب نسحلا نب مسا لات دج لاق هنبأ نع

 صسق :رمأف هلزع دعب :ناعارلا دنعإ نبا نارغ هذنع ىشءكلللا دش" لإ

 ادغ سبلي لاقو همتّشو هتباعم هيلع بتك مث سيطارق نم هل لمعت

 ىّتح ةاحسمب حير تءاج ذإ دجسملا يف دعاقل نارمع نإف هيف فقويو 5

 .ميلملا ميعسلا وهو هللا مهكيتكحيف اهيف اذإاف ةربح يف اهتحرط
 صمقلا كلذ سلب و ناره فقوي و الو زعم هللا كيرا يأ

 رفص يف اهناضف نع فرص نأ لإ نهحرلا دبع نب نار اهلوف
5 
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 ىثدح لاق وب دمحأ انثدحالاق ةلم ونأو اص ى يأ نبا

 صالقم نب ديعس نب ناحرلا دبع نع ريكب نب هللا دبع نب ىحي

 ىلع ليبحرش نب ةعببر نب رفعح مم تلخد لاق ديزي نب عفان نع
 | سلنل لاق لتس رثلا يك ابابا نب ةادم 3 مشل

 5 ىلإ لاق نم ىلإ ثوغلاو لاف ثوغلا نم لاق لسحش أب مويلا متنأ

 فلخ ىنثدح لاق ىبحي ىثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح 6*3 جحْذَم

 رصم لهأ نأ ةعيبر نب رفمج نع ثوغ ىمع ىنثدح لاق هببأ نع
 الغ مامطلا نأ كلذو مهيع هتنالو يف كلما دبع نب هللا دبعب اومءاشت
 زوي نبا ىاوخف رصم لهأ اهنا ةدش لوأ تناكو كلذل اويرطضاف

 10 نارمع نأ هللا دبع غابيف هنم برهف كلا دنع نب هللا 75 هياطف ةمرهر

 [ليئظ] * تايبأ يف لاق * هاجم اضيأ ةّنأو هاوا

 رغأ ّىش دابتلا ضَأ : 8 رجهو بردا 5ريال 0

 2 و لجن اذهو 56 قرب لبطو  [ن ع رط

 نيناثو مسن ةانس يف طرشلاو هز نع هلزعف هللا 5 ماب

 15 ىنثدح لاق ىقاغلا لمح نب سق ىنأدح لاق فسوب ني دمحم انثدخ

 ل تلزم لاق ايكح . ني هللا دنع نب ىحي تعتس لاق ىنععرلا +

 نب دحاولا لنلع هيلع دل ءاضقلا نع نارع كلما ديدقب .نب دات

 لاق اهقف ناك هنأ ريغ مدس: ايفل نأ ةبوغم نب نمحرلا دبع 401.145 2

 [ليوط] 6# كلملا دبع نب هللا داعب وت خاوع



 وم وح ىحع هي

2 

 101. 147 3. نيحيلا دبع نا ةهاّتع نس انس تش هئيمأ هما نع مزح 71 ةيوخحم

 كلملا دبع نب هللا دبع ىلو اماف مز نب ورع نب نكحرأا كيعت ل

 نم هناك همع زيزعلا دع نأ يقل سانلا حاصتسي نأ .هربأ ه١

 ةيوغم نب ناحرلا دبع هارغأف مزغ نب نمجرلا' ديِغ ىدأو دهعلا ةيالو 5

 نع ديدق نبا ىنثدح لاق فسوب نب دمحم انثدح الك هبرضف جيدخ نبا

 نأ ةرسم نب ندخرلا دبع ةرسم وأ ىنثدح لاق هبأ نع هللا دنبع

 الامع زيزعلا دبع لامعي لدبتسا رصم مدق امل كلملا دبع نب هللا دبع

 ةيلغ دجي ملف طرشلاو ءاضقلا نع ةيوهم نب نيحرلا دبع لزع دارأف

 هجرخأو هئاطع يف دازو ةيردنكسالا ةطبارم هالوف اًمآعتم الو الام 0
 هاا ينل ١ : ع 5 5 ٠

 يف اهتاضق نع فرص نا ىلا ةيوغم نب ندحرلا دبع اهلوف .اهيلإ
 < رهشأ ةّس اهلو نيناثو تس ةنس ناضمر رهش

 دبع لبق ن : كدا ندحرلا دبع نب نارمع اهي ءاضقلا ىلو مث

 انئدح 6 امج طرشلاو ءاضقلا هل عجو ناورم نب كلملا دبع نب هللا

 هسأ نع فلخ نع ةيوحلم 5 نب يح ان لاق فسوب نب دمحم 15

 ل اضق مث لاق هدج نع

 ف فاتح دقو فسوب 8 ني لاق .ءا ضملاو ملعلا لهأو نييردبلا

 هةرزؤ نم اوه ليدو 7 نس اروع نموه ليقف ليبحرش تمس

 0 2 7 3 5 َس م

 م1. 145م. ةوواذ نب دجأ ىثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح >< جحذم لاقو
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 نب ةبوغم نس نيحرلا كيع ءاضقلا نو مْ لاق ةدج نع هنبأ 37

 ثك اضرأ طرشلا ىلإ اء ا قناكي ةركسن هاا الادألا عيبر ف يد 101. 14 ]).

 لاق خاصا 1 نب دوواد 5 اذن نيثدح لاق فدسوب 0 ا 5

 اننا بح نبي دحأ نع رّضخأ نب ةريغملا ىبأ نب 'دمح ىنثدح

 07 ةودمإ نإ ندحرلا دبع ناك لاق ةعما نبا: نع. ريكي نبا نغ
 ع 5 , 0 4 ه2 0 س ع 3

 لاومأ موق لك فيرع نمو ىماتيلا لاومأ يف رظن ضاق لوا عيدخ

 دمحم انثدح * هدنع ناكو اباتك كلذب بتكو ةليبقلا كلت ىمات

 اص 0 ع قبح 0 لآق ةلس وبأ ى 300 عمو نب

 نأ ةعبملا نب هللا دبع ةمع/ نع. ئدلع“ نب ةعب قع: لب أ ىتدح لاق

 10 لاومأ نع نذدروص اضاق ناك ذإ جدخ نب ةنوغم ن ندحرأا كيع

 ىرجن اهف دهشأو اهرهشو لئابقلا ءافرع ىدبأ لع اهلمجو قاتبلا

 ل الا نسج قدح لاق ضسوب نب دع اننانب كلذ ع زمألا

 ىددح يف ناورم نيزيزعلا دبع ىفوتو لاق هدج نع هيبأ نع فلخ

 طرشلاو ءايضقلا ىلع ةيوغم نس ندحرلا دعو نيناثو 0 هلم لوألا

 /5 كلملا دبع نب هللا دبع نب هللا دبع مدقو ناورم نب رعرصم رمأب ماَقف

 ىلع ةيودم نب نيحرلا دبع ٌرقأف رخآلا ىددجج يف اريمأ ناورم نب
 ال6 اهنع هفرص مْ نيناثو تس ةنس ناضمر رهش ىلإ طرشلاو ءاضقلا

 نبا: قلع اع لاق ل ء انثدح لاق فسوب نب دمحم انثدخ

 نب ٍةعرَز نع ةيلينأ عدس نبادسأ [ثدعي لاق فلس: نياوزم

 0ك حياك

 * ينو نن تن 13 نيب طي ني

 عسيدشمو .ج رج 1 ينج ب



00 

 نيختفم بو: لاو ”لضرألا :ةترصخمم ردع للرضف هدلتع هللا ىذإ

 501.146 3. ىذر 0 مدحت الا ا ىعد ةفرع' نم تطأ اذه قرع 7

 هل اعومجم ةطع.نب سنوي اهلوف .هنطب ررجي اناءضغ ماقو هنع هللا

 ةنس ىلوف اهنع فرصف نينو راسو له ىلإ طرشلاو ءاضقلا

 يشأ ةعبسو 5

 سأوب ىبأ نب سوأ نب ةطع نب هللا دبع نب سوأ ءاضقلا ىلو مث
 فسوب نب دمحم انثدح 6 ناوره نب زيزعلا دبغ لبق نم ةلطع نب

 لاق هدج نع هسأ ن رع فخ نع ةيوغ قد من ىبحي ىنثدح لاق

 لعحو طرشلاو ءاضقلا نع زيزعلا دبع هفرصف ةطع نب سنوي ضرم

 نب ةيوغم نب ندحرلا دبعو ءاضقلا ىلع هخأ نب هللا دنا سوأ 0

 مث 'نيناثو ثلس,ةنْس.رفصو خرحللا قيازهش اهنلوف اطرشلا ل

 اسوأ فرض: نيناقو لشن هع لوألا عيب ر قف ةطع نب سنوب تام

 لوألا عيبد يف فرص مث افصنو نيرهش سوأ اهيلوف ءاضقلا' نع
 د“ نيناقو تيس نمل

 دبع لبق نم جدخ نب ةيوغم نب نيحرلا دبع اهب ءاضقلا ىلو مث 5
 انثدح 3* امج هل اممجف طرشلا ىلع كلذ لبق ناكذ ناورم نب زيزغلا

 نع دسم نب هللا دييع نع دندق نبا يدح لاق ضو نإ را

 بع طاطسفلا ةفالخو ءاضقلا ةيوغم ني نيحرلا ديعل ممج لآق هنبأ

 ملح :نع:ةيوهنا ىبأ نب ىخجح قتدح لاق كسور نيالا



15 

 دبع نأ ثوغو ةعبمل نبا نع ةعيب د نب فلخ نع ةيوفم نب ىبحي
 ماشلا لهأ نأ هماع ناورم نب زيازعلا دبع ىلإ بتك ناورم نب هللا

 7 اكرحب لهأ مع اف ىلإ بتكاف ةئوتملا قت ف ف اوفاتخا

 مهتما ِق ةطع نإ: يلو ناكو مهحلأسف زيزعلا دنع نإ !! خاشألا 101. 145 ط.

 5 هنع مهلأسف هب زيزعلا دبع لها ماكف ملكنا زيزعلا النعال لاف

 0 ايلا لاق بانتلا ةالوق ثومرصسا تنادانن قم اقحنل اراض
 او تسول نابع انندعت *:تومرضحا اومترطع نهاقا لوأت ناو

 02 بأ ئنادج لاقي دنا .انثادعل لاق: ةنومم يأ نبى قدح

 داع رفع لاق: دانز: نبأ قينلس هيبأ نع نواس نب دبلولا ىدح

 10 نع وع ديد اناب ةم ةبطع نب سوم لوس ناوره نب زيزعلا

 ريمألا هللا م ساوب هل لاف هنع هلل ىضر ناثع نيلمؤملا 1

 ققلكو كرمإر تاه هللا ىضر نلتعا نعن اورحاه ىاعأو ىبأ ن إ

 ةئام ف توهرضح نم انحرم معمل ام لقعأ رهج مالغ انأو مهعم

 نوسلاجي ىماعأ) ئبأ ناكو ارهش اهب ا:ةأف ةنيدملا اننتأ' ىّتَح نقلا

 15 ندثع ىلع اموي اولخدف لاق .مآسو هيلع يبا قاض" هللا .لوسر ةلياأ

 نحن انديف مهعم 5000 هم ىلإ ريصملا يف هونذاتساف هنع هللا ى

 نايضغ هأاكو هنع هللا ىدَد بللاط ىبا ىلإ لع لذد ذإ هدنع 0

 اهقف ىل نإ لوق, هنع هللا ىضر ىلع لعجت نائب, لفخي ملف: ساب

 باطملا دبع نب سابعلا لخد ذإ هنع ضرع» نفثغو ةرجمو امالساو



 نم وهو نالوخب زرع ليبحارش نس كلام كنح ند ناو كس 0

 انثدح لاق دوؤاد نب دمحأ انثدح لاق فسوب نب دمحم انةدح ا« ناد

 ناك لاق َىندَملا هللا دبع نب ركب ىبأ نع ريفع نبا نع ديذق نبا
 ف 000 1

 101. 145 3. ةلحب ليبحارش نب كلل ا فك لك يف ثعبب فسوب نب حاجحلا

 ديدق نبا ىتثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح *«مهرد فالا ةثاثو 5

 زيؤنلا طسع للجن لخاح الون: نم ةعدشبتلا دست نيلي "0

 مث لعقف كلمعل عم مسوأ زيزعلا دبع هل لاقف ليبحارش نءكلم دابا

 ريما اهب | 0 كاذ لثم هأ لاَقف هدنع وهو قيردللا هلع لخد

 هاوبأ مدنجي حب لش لبرالا تبعر دقل كاع كلوق نم ترك

 و فرص أ ىلإ 5 نب كلم اهلوف 2 هتلأس ولو 10

 هتنالو تناك لاق 0 نع فلخ نع ةنوحلم ىبأ نب ومع

 2 ارهشو عك اهناضف لع

 انثدح لاق فسوب نب دمحم انثدح .ةيطع نب سنوي ءاضقلا ىلإ م
 ع 5 4 َ ١

 معز لاق هسا نع رغم ف دضقت قالا "ةيبع نع دمي دقن ىلع 5

 ىانيرلا انص»نااةنبا ةي القس يأ نب زيزغلا نع وهو, قرشتلا

 ىداج يف: ىفوتف زيزعلا دبع طرش ىلع ناك ةهاّدع نب ناسح نب

 ةطع نب سنوي هناكم زيزعلا دبع لعن نيناثو مبدأ ةندم لوألا

 انثدح لاق فسوي نب دمحم انئدح *6 طرشلاو ءاضقلا هل مجو ىمرضحلا



0 

 نب نيحزلا دبع اهلوف 6 امهي قدصتا نأ نم ىلا س>أ ىلع نادريف

 6*8 نيناقوأ تالث ةنس مرا يف اهضاق وهو اهب تام نأ ىلإ ةريجح

 دبع نع رذو نبا: نع ىمع ىنثدح لاق فسوب نب دمحم رمع وبأ اندح

 3 مرحلا يف ةريح نب ناحرلا دبع ىقوت لاق ةرسيم ىبأ نب ندحرلا

 5 الك ةئش ةرشع 5 رصم ءاضو ىلوو نيناثو ثالث 51. ة44ط:

 زيزعلا دبع لبف نم قالو 35 زيلع كابالا ءاضقلا ىلو 3

 ةيوغم ئبأ نب قس ين دح لاق فدسوب نب 70804 دب .ناورم نبا

 للخارش نب اكالغا لع ىف لاق هدج نع ةعبر نب فلخ انثدح لاق

 كوسوب نت 0 نيناو ثالث ةئس مّرحلا ِق ءاضقلا ىلع

 10 9 ندخ لاق حزار نب مصاع ىئثدح لاق ديدق نبا يح لاق

 ليبخارش نب كلم نب ورع نب هللا ديبع نب روصنم نع ةمركع نبا

 كيلا ذِبتع ناورم نب زيزعلا دبع: نا:ىنيأ ىتذح لاق الوطا

 لجر فالا ةثلث اون اكحف ريبزلا نبا ىلإ ثعبلا ىلع ليبحارش نبا
 ناورم نب كلملا دبع رمأ ريبزلا نبا لتق اًملف ل امبحارش نب كلم مهيلع

 15 ءاضقلا هالوفازي لا هننع دنع 1 ناكو هريعصو ةال واه ءانايأب

 انثدح »6 نيناو ثالث ةنس مّرحلا يف ربكألا ةريجح نبا توم دب
 انثدح لاق حلاص ىبأ نب دوؤاد نب دج امد ولاه يقين نب .دنحم

 نيماوملل لاق ىدقاولا نع ءادكديز د أ نع ريزو نب ىحي نب دجأ

 ادنا ىنبل ىلوم سن# نب نيحرلا دبع ريبزلا نب ا لتاق ن )ناومدجبم
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 نب دمحأ نب ىلع اثدح لاق فسوب نب دمحم انثدح .رثتساو هنم لحو

 لنعس ىمع انثدح لاق ميرم 7 تيانفس ا دمأ انةدح لاق نيملس

 رجح ال ناك هرب نب نهحرأا دبع نأ ةعبهل نبا نع ميرم بأ نبا

 رلقو هتلماعم نع سانلا :ئمئزف هرشن ناك. نكلو"هلامت ف هيفي

 قانا ءراو لوس نع مي طر د سابا ذل عصي هدي 4

 هنبأ نع ٍديعس نب هللا ديبع ىتثدج لاق حل لال ٍضأ 3+ ديدق

 ناك ةريجح نب ىدَحلا هيغ نأ بنش قع نع نع ةيرل نبيا نع

 ةيوممم نب ىحي ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح ** :ةنيؤسلا برش

 ماس وع ةومح ىنثدح لاق بهو ناتاثدَح لاق ة ةلمرحا ردن لق

 اهث ١ رخل مهنم ةأرمإ نأ هربخأ بحت نم لجر نع نالنغ نبا

 نبا لات :ةقر.دولوم ىض ىنع ىزجي له تلاقق ةريجح نإ تلإ

 نبا ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح .هيقتعأف رئاج وه معن ةريجت

 لاق 'كلع با نبا نع عل نبا نع هيبأ. نعيش يع

 ناسا ني رع لاق لوق ربثملا اذه دنع ريكخألا ةريخ نباتدللا

 مهنإف ىد نم نسم نمو لاصف دعب عاضر ال هيفا 0

 دشار نب نم-رلا دبع ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح الع نومراحتي

 لاق ىحي َى هللا دبع انثدح لاق ىقفاغلا نومسم نب 020

 ىنالوكلا هللا دبع نب دمحم قيد لاق بوب .[ىبأ نب دعس ل

 |مهفلسأ مت 3 نا دريف نيرائيد كتياسأ نإ 1 لآو يك يألا ةربك أ

2 

101. 144 3. 
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 اب نب ذمحم امدح الك 0 الع |ىثوب ريو اهنع نولقعب ثوبا ايار ىضفو

 نع حرَسلا ني ورع نب دمحأ انثّدح لاق ديدق نب ّى 2 لا

 يش ناك لجني ادبع نأ ديزي ئبأ نب سبق نع ىنغلب لاق بهو
 لج فام ربكسألا ةريج نبا ةزق فوت خل ا دنع قصأف

 5 لاق ةريجح نبا نع ملعلا لهأ .لاحر ى :-يخ بهو نبا لاق .هدّيس

 الإ ديم اثدح .لمافن اهنرضخي كَ لقش ل ام لماطللا ءاطع زوجي 1. 148:

 |٠ هللا دنع انثدج كلفنا 52 نس 0000 فسوب

 اذإ ذوهشلا يف ةرتجم :نبا ىف لاق 35 باع هبأ نع دبعس

 نيلجرب ادوهش رثكأ نيبعْدَملا دحأ ناكن إف مهنيب مس نأ نافل

 10 دهاشب ءاجغ امهدحأ ديب ةعاسلا تناك اذإو هعم قملا :سرصخلابا

 در انادح :كلذ نمركمأب رخآلا هاما قاوواد] تناك لدغ

 ' ( ديعانثدجا لاق. ىنالودلا رك وأ انثدجا لاق فسزب نيد

 يأ نإ] ني دس :انثدحت' لاق نبأ انثدخ لاق ىرقملا ديزي. نبأ هللا

 الحر نأ تكلا ةرج نبا نع ديلولا نب هلل دع ىنثدح لاق

 15 هل دلو ناطيشلا نإ لاقق ادبأ ىلا 5 ترذن ىن ! لاف هانأ

 000 نأ هب لحو نع هللا رمأ ام ملعق 75د هنإو اردت ءاييش كاف

 ال1 نبا ادمل لاق نئسوي نب دمحم انثدس #* ةنئللا 'هللع حلح

 نع ةعيم نبا نع ميره ى هي
 رب

 ديل بهتحا ىوشلاب .ىب ماعلا نأ ةريجح .نبا' نع ديزل نإ, ثرحلا



 هس 8 د

 لاق تيل نا لي انف 3 جرم نزلا 5 ىللدسف لاقل

 ناّدح ىتثدح لاق ةداوس نب لهس انثدح لاق ىلع نب مفار وأ انثدح

 دعس ىل لاق نادرو نب ىسوم نع ةعبمل نبا يدل كلاعال

 مدبب مهذخأ نإو هن إف مالسلا ةريجح نبا غابأ ىرصمان ديفا |

 فسوب نب ددع بع وأ انو 2 هّضبقب ل لف ويلا نم هقرر ا

 ريذو نب ىحي نب دحأ نع 10 نب ديز نع ةملس وأ انثدح لاق

 0 ثلا ب هع وبللا ىبأ نب نيحرلا دلع 0

 101. 148 3. تسدو صصقلاو ٠ ءابضقلا . لع ناك ريكحخألا ةريوك نبا نأ قولو ا

 ىقنام نطبمتلا اي دارنا با ءاق لا نم ةئس لا يف هقزو ناكف لآل

 00 رانيد م م اتالم ناكو رائد ىتنام للملا تسد ِف هفررو راند 10

 هاع لوك الف ةنسلا يف راند ل عَ ناكو رانيد ىتام هتزياح

 نب دمحم انثدح ”* هناوخإو هلهأ ىلع لضفب ءىش اهنم هدنعو لوحلا
 8 : ١

 هبأ نع ريفغ نب دعس نب هللا دع نع ديدت نبا ىنتثدح لاق فسوي ع

 دبع نع رانيد نب ءاطع نع بوي | ىبأ نب ديعس نع بهو نبأ نع
 ةمنم يف ناويدلا بحاص ىلع ىضقب ناك هنأ ةريج نب نيحرلا

 نابع نب حار انثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح .ريئاند ةئالثب ةقلطملا

 ع 100 لاق مول اين نب دعس نب دا اد لاق ىدزألا

 ةريجح نبا نأ رفعح ىبأ نب هللا دببع نع بوي أ نب يحي نع عيبرلا
 .ةرجح نبا اهقتعف امل ةمأ تعدج رمح نم ةأرما يف اضف ربكاألا



 00 1 الوفا نلانلا هللا نمل اهض ةريبخ نب ناطر دع كاك

 1 اة ن ناحرلا دبع نب فاسلا ودم كلادف ءاضقلا

 00 دلغيا ةضق هل. ترأر يأ ذيع ىردأ ال لاك :ءاضقلا كد

 ا رطعأ الو نيس ةعشب نادمز ويه |فراج الوللا 4 0

 5 لسبع ديد نبا ىثدح .لاق تسوي نب دمحم انثدخ .اهنم مدقأ لأي

 . ااا دنع نأ ةحاشأ نع هسبأ ؟نف زينعا ني: دعس نيالا

 هللا! لاقف نيطساف ناو كلذ هأنأ 3 ءانضقلا لو انل 06

 90-5 لاق كسوب نب ا لحرلا كله نرسل هلإ نإ 01. 149 ط.

 دايز ىنثدح لاق ةجات ىبأ نبا اثدح لاق" ىلا دمحم نب نكسلا

 10 ناوازم ناقييرفلا "دبع ىلو أمل لاق نةلس نب كار ع ا ْن

 لاق مأشلاب ناكو كلذب هوبأ ريح صصقلا ةريجح نب نيحرلا دبع

 لاقف كلذب هوبأ ر تافافتلا هلال ذو يالا كسذ هلل دمحلا

 الاقل حاس وبأ انبدح لاق: تناوب نب ديت لوول كلهاو ىنبا كله

 هللا اي درج ةيبابحلا نبا نع هنبأ 3ع اص نب ناهثع نب ىخي امد

 15 لاقف 0 نع سابع نبا دامب هم لهأ نم الحر نأ ةرلا نأ

 د و و ىنلأست لاق .رصف ل اهأ نع لاف يأ ماحألا ىأ نم '

 يحي نع ديدق نإ ىلع ىندح لاق نسون نع دلحم انثدح. ةزيج

 دامها ةنافوو نب ىسوم نع ةعمل نبا نع هسأ نع ناهثع نبا

 لهأ نم تلق .تنأ نبأ نم ىل لاقف ةلسم نع سّسملا نبا تلأس

 200010100 1 ذآ ا



 د

 د

 نيّتسو نام ةنس تام نأ ىلإ نناع اهلوف كلمض ان رشا ان

 بك نيئس ىناع اهيلع هنئالو تناك

 نب زيزعلا دبع لبق نم قوما رضنلا نب ريشب ءاضقلا ىلو مث

 دمحم انثدح .اهب طتخاو رصم تُث رضح نم رضنلا هوبأ ناكؤ تال

 لاق ىبأ انثدح لاق ىزيملا ةعبر نب دمحم ىنتثدح لاق فسوي نبا 5

 انيدع لاق جرش نب ةومح نع دشار نب هلل بهو 3 وبا 50

 ةررجس نبا لبق انلضافا ناكو َنرملاَرْصَتلا نب ريشب نأ ةعبر ك0
 ثراولا لاق كلذ لغم ثراولا لعو لوق» ناك زيزعلا دبع نمذ يف

 لاق ةيوهه ىنبأ نا: ىثذحا لق« كمضوانب دل امج م
 زيزملا دبع يلو لاق ةعمل نبا نغادنأا ني ةسير نيالا ا

 ثنل ام لاقق:َةَم م. نما لجر هو رطتلا نئازيشف اضل نار

 نيعبس ةنس يف اولاقف تام تم هلهأ تلأسف ةعيبر لاق .تام ىتخ

 دنبع نع ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح .نيّتسو مست وأ

 نيتسو نامث ةنس ديعس نب سباع ىف لاق هيبأ نع ديعس لب هلل

 ةينم ازرضتلا نبا ليش قو مث رطن نب ريشب ءاضعلا ىلع د لعجو

 44 نتف عسل

5 0 

 كة
 ت7

 نب زيزعلا دبع لبق نم ةريجح نب ندحرلا دبع ءاضقلا ىلو مث
 لاق ةيوغم .ىبأ نب ىحي قتدح لاق فسوب نب دم انثدخ ن1
 لاق نييلس نب ديولا هدج نع هيبأ نع ةعيبر نب فلخ نب دمجأ

101. 149 3 



0 

 دمحم انثدح :ىضاقلا تنأ لاق .تاهج امع لأسأو تلع ام ىضقأ لاق

 ايلا لاق ىبتلا .نكلللا نب. دمح' نب, نكسسلا ىتثدح لاق تسوي نا

 نب ركحب ىنثدح لاق سنوم نب دايز نع ئرقملا ةّيجان ىبأ نب دمحم
 | هادا ديلتما نإ نيباعا نأ نفع يأ :قعدللا دنع نع رّضم

 5 فك لاق ال لاق .نارقلا م.هنفأ لاقاؤلب لاق ار هئارفلا ف هيلا لاق

 ضقا هل لاق مام فلاب 7 امو هب تضف ا لاق .ىضقن

 نع الاف 5-5 اند ةضرف نع كلذ دعب دلال ناورم نإ 8 .اذهب

 لاق .باصأف نارقلا نم *ىش نع هلأسو باصأف قالطلا يف ةلسم
 [ضئارف فلا نسحي ال 001 3 عب ع نم نوت الأ هللا داع ناورم

 10 نب تح ُتلأسو هللا ديبع 13 .هسفن ماه نموملا 5 ل رتاو 101. 141.

 هنا لاق .ىدرم ئبارعا وهو ايضاق سباع لم فك تلق هللا دبع

 قا من .|هلع خرفتسا ىّتح ورم نب هلل دبعو رماع نب ةبقم سلاج
 ىلإ جرخ نيح هفاختسا مث طرشلاو ءاضقلا ىلع ناورم نب زيزعلا دبع
 ىلع ىثدح لاق ديدق نبا قد لاق ني نا ابدع .مأشلا

 15 فنلؤتسا لاق هم 7 نع دعس نب 8 يد لاق دلا> نءاو ورع نبا

 رفحو ءاطعلا يف يف دازو ضئارفلا ضف دعس نب سياع:زيزعلا دبع

 ةرشع يف هاضتقلل ضرف لقو زيزعلا دبع دنع ىعسف سباع جياخ

 تيبحأ لاقف تامف ام ىلع كلم ام لاقق ءاطعلا فرس يفو ةرشع

 لاق .هضقتاف هذقنت نأ تدرأ نإف كنخأ ةأطوو كتأطو تأ نا



 د

 ناناطنش كنف انضاق ترص مث كناركذيو كناشفب ناكلم .كعمف ناكف

 يحي اضدج لاق فنون دع انو .كنانتشو قو نع كنان

 لزمف طاطسفلا ةلمح * مدق مث لاق هخاب .شأ نع هببأ نع فلخ نب

 رع .. مب لو لزعو دعس ناب رابعا 0 هطرش نع بناسلا

 قلل لّوأ الهوا ظرشناو ءاضقلا هل مد سناع ىلإ هلعحو ءاضقلا نع ة

 0 قرتسا ةلم فلم ليششا لان علا مياس اهلوف هل اعمج

 >* ةنس نيرشع اهلع هتاالو

 ةلسم ريمألا لبق نم ئدرملا ديعس نب سباع اهب ءاضقلا ىلو مث

 ىلع اساع أ ىدزألا ديزي نب ديعس رصم لوو 00 ةنسالل نبا

 جلف نيتسو عرأ ةئس ةيودم:نب ديزي توموملا اهي لظرال ل ٍضَقلا 0

 مدحج نب 1 نيحرلا دبع اهيلع ثعبو ريد زل نبا رصم لهأ

 201. 141 ماشلا نم رحل نب :ناؤرم راسو ابهلع:اسناع رق 0 0

 ةعاطلاب هبتاك نمو ناورم ةعيش نم ديعس نب سباع ناكو رصم ىلإ
 اهاخد م .زطلا لبخأ موعو عج عم اهبلإ ريسملا ىلع هضرحيو

 نب يحب 0 نيّسو س# ةنس ىلوألا ىددح رع 2 ناورم 5

 نب هللا دبعو ىبأ ىنثدح لاق ةعببر نب فلخ ىثدح لاق ةيوهم ئبأ
 ا وثم ناورم مدق امل لاق ةعصل نبا نع نيل 7 دابزو راكد

 :ال لاق ةذاز هلا تعمجج لاَقُف هاعدف دعس نب سباع وه لبقف ىضاقلا نع

 .ىضقت ميف لاق هال لاق .كديب بتكتف :ال لاق .ضئارفلا ضرفتف لاق



 ملل 0 0-2

 ىلإ مصتخأ لاق رس ا ديع نب هللا دبع نع طرشن نبا

 هبلإ اوداعف اوركانت م ةثرولا نيب ىذقف ثاريم يف ردع 3 مياس

 ناكذ لاق دنحلا ويش هش دهشأ و هناضم ااتك 2 مهنيب ىْعَمف

 نع هسبأ نع فلخ .لاق ** هئاضقب الح لج رصمب ةاضقلا م

 5 ىنأ نب ةيوغم توم ىلإ نيسرأ ةنس نما وتع ب ميلس اهيلوف هخاش

 نه رك زسم ىلإ ةيوغم نب ديزي م

 كبعس ١ رايز اب لاك مايل نيورع نقل ربعاعنإ تا ةنبلل

 نب دمحم انثدح ع ديزل ةعبلا هنا طاطيفلا مدقف .هل نأ ئدارملا

 لاق ريكي نب هللا دبع نب يحي نب كلملا دبع اثثدح لاق فسوي

 + ديزي فاختساو ةيوهم ىقوت انل لاق لبق ىبأ نع ةعيمل نبا ىتندح

 مياس معو هيلع الخ دف للعمس نب نيو أ نب كيلا ةلسم هبلإ

 ف : 5 ع
 لاَقف ديزي ةعس يف ورع نبا اوظعوف ضاؤو ل لسموب وهو زنع نبا 101. 140.

 "6 ةريخأ [سانلا لوأل ىفإو نم ديزي نم معا ان هللاو هللا دنع

 ١ ردتا بيرك لاقو ٠ىعيب وه ىى 5 نأ تدرأ نكلو فلختسي هنأ

 خلا مهباصأ دق سان هيشُعءا رحص يف ميظع رصق لثم كلثم اهإ كلثم ام

 0 سلاجم نم نالم وه اذإف هف نولظتس ١ اولخدف

 ساع اب تنأ انا وتب كلدنع نوبل ةهربأ نب بيرك برعلا يف

 ض ا نب مياس اي تنا اًمأو .كاندب كترخا تعبف ديعس
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 نب ميلس لاق لاق هثدح حار نب ىلع نأ ديزي نب ثرحلا ن هع ةعسل

 هل رو ضر ءكخلو مالسلا ىنم ف ةاف ةريره انأ تنقل هارت

 ايانئوتع د9“ هالو ول 50 5300 لاقف كلذب هيارشلا هتقاف همالو

 ةرينلا ي 1 نب دمحم ىنثدح لاق ديدق ناي لذ كسول لل

 هنبأ نع ةرسم.ىلإ نب زيؤفلا دبع نع ديد نبا ىنادح لاق رضغلا نأ

 هرمأي زنع نب ميل ىضاقلا ىلإ بتكح نايفس ىبأ نب ةيودم نأ
 لوا ميلس ناكو ناويدلا بحاص ىلإ كلذ مفر نأو جارألا يف رظنلاب

 اذإ لحرلا ناك ةرسمم وبأ لاق *ء اهف حو حارا يف رظن ضاق

 بتكفف هحرج ىذلا ىلع هتتّيِب رضحأو ىماقلا ىلإ انأ حرجف 0

 بحاص ىلإ اهعفريو حراملا هلقاع ىلع هتصق حرا كلذب ىضاقلا ؛9

 بجو ام حراما ةريشع تابطعأ نم صنقا ءاطعلا رضح اذإف ناويدلا

 152152 0 ىلع رمألا ناكف نيتس ثالث يف كلذ ماو حورجلل

 1200 ىحي نع ديدق نبا رع لاق فسوي نب دمحم

 حرج وأ لجرلا يْشاذإ لاملا تيب يف الحر تكردأ لاق رشب نبا
 ةلتعم هذهو ةحض وم هذه لوقف لجرلا كلذ 01 طداقلا هب ثعب 45

 101. 140 3: ىلإ لب كلذ ب دب ئداقلا ف تكوف 1 هذهوادكا ملل

 * ةيراج قازرأ لجرلا كلذ ىلع ناكو ديز لاق .جاركلا بحاص

 ىتثدح لاق ةنوفم ىبأ'نب ىحي قئدح لاق تسوي نب دفا

 ميهريإ نع ةلاضف نب لّضفملا ينئدح لاق هيبأ نع ةعيبد نب فلخ
 ١.
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 ديذ نع ندثع نب ىحي انثدحالاق ةلس وبأو ديدق نب "ىلع انثدح لاق

 تازن املف لاق 0 نعرشل_ نبا

 "أ نأ تفح ىنإإ الولو اعبس هنف تدسنتف رام يف 2-0

 نب باعولا نع ئندع لاق كيف نب دو ةماعلا اهتيقال

 5 ىنثدح 0 ىعالكلا ة 00 لاق ندشر نب أ ا

 ٠١ كارلا ندع اب يل ككر لاق :نآبولاء وز نسا نع ماي
 دعس نأ لاك م د نا ارذي ال مايأ ةعبس ماقأف لَ

 دع هلل اركحش ةعسلا هذه رقاد راثلا "اقع ىلإ تبهذ ىنإ لاقف

 , كا ع ديدق نبا ىنثدح لاق فسوي نب دمحم انثدح الع لجو

 10 ىلصب ناك فوت خرب ميلس نا نيسحلا نب مسقلا لاي داع هنبأ نع

 دوعب مث هلهأ ىأب مث متي دومب مث هلهأ ىنأب مث نارقلا متيف ليللا
 دقف هللا كمحر هتأرما تلاق تام املف هلهأ يتأب مث نارقلا متل

 0 لذ فيز نب درعا تح + كلعأ ن كو كبر وطال تنك

 ” 1 لاق نابلس قب نس ا ةحرفلا ن 2 لعيسإ نبأادمحم

 15 زثع نإ ا تماطل لافزطس ب ركب انثدح لاق ريفع نب [دعس]

 '1و كللهأا ىضرت تنك دقل هللا كحتري ةتزاتجت يف هتأزما: كلاق

 متو ارم عبر لستغي ناك تلاق كلذ نكو امل لبق .كبر

 كيع كك لاق فسوب نا , دمحم انانح ليلا يف تيار عبدأ 95 101. 2.



 لس ايف اةح

 د 98

 101. 186 .١ 4 5 نع ةعبر نب 1 ىنادح 1 ةيوغم ىف 1 ند يح ىنثدح

 ضاملا يبأ نإ سبق نب ناثع نب ثرحلا نب ىلع نأ هدج نع
 ءاصقلا هنع هللا ىدر باطخا نب دن ايلا نذثع دع نأ ل

 4ع هلل ىكر رمت نيناولا كا لق م نيرشعو ثالث كس يرد

 دعب ىنوت 0 ءاضقلا لع كاع هللا ىدر نختع ةينمولا 0 ه "3 5

 لاق فسوب نب دمحم انثدح * ةنتفلا يف هنع هللا ىضر نيثع لبق

 نأ. ويح ل ملص نب نلثع نب ئه نسما ا وبأ انني

 نب سق نب نيثع ءاضقلا الو صاعلا نب ورم 9 ةعبمل نبا نع

 ىنثدح 6 هنع هللا ىضر ناثع ىلق ىّتح ايضاق لزب ملف صاعلا ىبأ

 دعس نب هللا دنت ىثريخأ لاق ديدق' نإ فلخي نب نشلا نب ىعاللا
 : 7 1 .٠ 1 0 ١ و

 معن نب ريخ نع ركب نب ةجان ىتثدح لاق هيبا نع ريفع نب
 - 2 4 92 1 تن ع 5 58 0

 ١ : دب

 نع ةعدمل نبا نع هنبأ نع نيفع ر كييعس ند هللا كيبع ل لاق

 ثالث ةلمأ لك نارقلا مخ 0-1 5 ناك لاق ديزي نب ثردلا

 ديز انثدح لاق ةملّسوبأ انريخأ لاق تسوي نب دمح انتدحلال“ نا
0 . : 7 

 نع نابلس نب جاجححلا ىنثدح لاق ديدق نبا ىنثدح لاق ديز ىلا نبا
 را : ١

 نإ 7 تاق لاق ديزي نب ثرحلا نع ةعبم نبا
 دا ا ا ل ع م للا

 (01. 189 3. فسول نب ا 50 نب ميلسو ىلبخلا هللا دبع أ ةفص هللاو

 فارغ كنأ هلا لع



: 70 
 عد لمع لي لاق زنع نس ميلس نع مقار ند. .نلخرا ديغ نع معنا (01. 186

 انثدح .ةئاث ح الع نين ريس محلا ةروس يف هنع هللا ىضر باطخلا

 انثدح لاق ةوغم ىب نإ يحي ئشدج لاق ىدنكلا اند قب نبع

 0 دس قم بيرخل 1 نع ةعسا تاناوع هل نع ةعسر نب فلخ

 5 ىذلا عدلا نائس نا ل م نباوهو ايلا 3 نب 2-7

 ”نآورصم تش رضح ةْنض نب بك ناكو اين ناك هنأ هنف لاق

 ءاضقلا هلاوب نأ صاعلا نب ورمع ىلإ تك هنغ هلل ئَحَر باّلمْلا نب

 دب ال ورع لاقف كلذ نم 11 عتتماف ةدلهاجلا يف كح 1 تاكو

 بتكأ ىّتَ- سانلا نيب 0 نطل رخل يللا معلا

 10 هللا طر ب 510 ند رع هافع ا 1 تك ىف تيرا فم ىلإ

 بفااسلا نب نيحرلا دبع نب دمحم ىنثدحت ةع.بر لاقل“ ءاضقلا نم هنع

 رصمب ىضق ابهتح نأ ةئض نب بمك نب بئاسلا نب ةسبنع نبا
 0 ائاو ةعسر لاق هلزعف هنع هللا ومد باتك درو مث نب رهش

 عضوملا ب 0 0 يي نا ا لوزنل 7-7 قوس

 !5 ناكو مهل ثع ةوينملا ناتس نب ايلا نو#زي رب ربلا نال مهبلإ

 ىف ريربلا نم ريثك ناكو. برعلا 500 ا

 .ناثدحلا ران بحاص دلاخو هنلاوم

 ريمأ لبق نم صاعلا ىبأ نب سبق نب ندثع اهب ءاضقلا ىلو مث
 لاق تيطا نب دمحم اثدح *« اههنعدللا ىظرإ نينعوء رع نيننولا



 زعلا دبع نع ريذو نب ىسبع نب دجأ رجب نسما ىمع
 ىضر ناثع لستق دعب ضاق رصب نكي مل لاق هيبأ نع ةَرسيم نبا
 .ةعايجلا:ةنس ةيوفم ةرإ ىلا هل 0

 لطف نم نيدفا دبل سلا تيكا ميل اهب اينكايطقلا لا مم

 لاق فسوب نب لو يل ادي ايكق ءانخ ةلا لبق ناكو ةيوعم 5

 انربخأ لاق هببأ نع فلخ ىنثّدح لاق ةيوهم ينأ نب يحي ىنثدح
 .نيثاثو مست ةنس ىلا زنع نب . مسا رف نق نم ماا انكر

 دفع |[: قيس عا ولا (# ةيوحلم هالو نيعرا ةنس ةعامألا ماع ناك امل مث م

 لاق دعس ند نورك ايد لاق ىبجتلا ةملس انثدح لاق فسوي نبا

 حاجملا ىنثدح لاق ا ا لاق ىرقملا ديزي نب هللا دش يلد 10

 هريخأ .ىراقملا ندحرلا دبع نب دنع اض انأ:ثأ ىنامتصلا داذش

 نب ةأص هل لاقف مناة وهو سانلا ىلع ىضَعب ناك زنع نب مياس 0

 أم هّللاو مّلسو هياع هللا ا "بلا ةنباضأ) نع وفاو ئراقملا لل

 نيب كرارعصأو ل د اناا انلفالو انس دهع انكر

 د نع د 1 5 لع انثدح لاق فسوب .نب دمحم انثدح: 37 15

 دنا ىض ىضاَق زنع نب ميلس - ناك لاف هنا يع دع ديما عربا هلل

 هيب هنع هللا طر : عع نيش نوم ناكو ضابلا نب ورع نامز

 ديدق قرع 1 ىنثدح لاق فسوي نب ليي اني لاس. هلك روع تش رضحو

 نبا نع بهو نبا انةدح لاق حرسلا نب ورمع نب دمحأ انثدح لاق

101. 185. 
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 ىلع لأم لاق هدج ن رع هن 10 مالا دبل ولا نب ةعمبر ىبأ نبا

 كدجالو نم هبا صاعلا ىبأ نس سش نس نذثع 1 قل نبا

 56 هتيلون هنع هللا ىضَر فاطقعا خب رع 2 ينك لاق ا 1 طقلا اسق

 نيرشعو ثالا هنس لوألا عبد ىلإ ءاضقلا ىلوف نيرشعو ثالث ة ةئس 101, 185

 5 1 ا ةثأ نم م هتالو 8-5 بنا م

 جفسلا ىبأ ن ؛ ةمأ ا ل ل رع وبأ انثدح

 دبر نب هللا دك امتد لاك مني 0 دعبم نب دمحم نيم انثدع لاك

 0 ند كاوصا| ميل لاق 1 ص018 لاف ىرقملا

 ىكر ت تالشلا نق نأ ةكرشلا ىبجتلا لوس 0 ىقتفاعملا

 ؛0 لع نص نب سكح لدجي نأ صاخلا نب ورع ىلإ بتك هنع هللا

 ال هّللاو بك لاقف ناني لارضا كنب تبي ورع ا ءاضقلا
 .ادبأ | ف دوعب مث كالحلا نم اهف 9 مو ةناهاها رمأ نم هللا هين

 الار ورع 1ك ءاضقلا لبش نأ 15

 2 ىلا ف ء.د كعس نب هلل كدسع ىلإ مادج نم رفل مصتخا لاق

 ١ ]ا انلطتسم ةندجتلف شق نب نئثع ئطاقلا ىلإ اومفترا هل لاق

 لاق فسوب ند 00 يدع لاق 5 فسوب نب قي اكو علان

 نبيا نع | تس ةدي ل ف ةلوحم ىبأ نب ىحي ىنثدح

 ىر ناثع لتقف دعب ص املا ىلأ نب سبق نب ندثع تام لاق ةعبل

 ندح لاق 5000 اكس .ةبوخم ماق 2 ضاق رس نكي مف هنع هللا



 .ةمصعلاو نوعلا هو ميحرلا ناحرلا هللا مج

 .رصم ءاضق اولو نذلا ةاضقلا باتك نم لوألا ءزجلا

 راّريلا ديعس:نب دنتحم نب رمع نب نلحرلا دنع دسحوبأ انوا
 نسون دمع رع ونا امل قام لاق .هيلع ةءارق ساحتلا نياب فورعملا

 هنوعو هادا مسأ ىلع رصم ة ةأضق ةىد ١ نارك اذه ئدنكلا بوقع ه

 .مآسو هل وأ ىزل ١ع لع هللا ىَلصو

 دبع نب سق نب صاعلا ىبأ نب سبق رصمب اضق ضاق لوأ ناك

 نب بك نب صيصه نب رمج نب مهس نب دعس نب ئدع نب سيق
 بدجر نب حرار نب 35 م كلذم ايش دخ زيف ن نلاغ نب ىَول

 هم قلما نع هسأ نع 2 نب نآثع نب ىبحي وع ناليلل

 3 بنتك هنع هلل ىضر .باطخلا رمم نا سيخ ىبأ نب ديزي نع

 لاق ةعمل نبا لاق .ءاضقلا صاعلا ىبأ نب سدق ةيلوتب صاعلا ني ورع

 فسوي نب دمحم رعوبأ انئدح .مالسإلا يف |, اضف ضاق لوأ وه ديزي

 فاج قئذدح لاق: ىلا ةيوهم نأ نبني قتدح لااا
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 رصم ءادق لولو نيذلا ةاضقلا باتك
 فيات ظ

 يدنكلا يقعي نب فسوي نب دمحم رمع ىب ظ

 دي ىلع هليذ عم

 د نب ناحرلا ديع نب دمحأ نسا ىبأ

 ىظعلا ةبمور ةئيدع عبط
 ة يهيسملا )"وم 117
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