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 لّدحملا راوكلاك 0 1 1 وعد كلا ا ّنِإ اًلَشِهَن اعد

 ٍلَثَح نطب نم ثلا تاذب كدا باث دس درا رك كلاف
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 لتقي عبجلا اعيد 5 0 نادودو دديرخ لو ند ىنب عي
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 1,190 هيلع ىقلف انانم ديز نب دعس نب ,فعج ىنب ,رفج درو ىنح جرخ اعبرم نأ لاقيو

65 6- 

 دكا نب رمع هيلع اودعتساف رعشلا اذه لاق اعبرم نا لّشهَت ىتب ٌغِْلبف © هلتقف رم

 فلك +05 هلعجو هلتق ام [دنأ ] انيبي نيسح رمغ هفلختسات هلق نوكي نأ ركنات

 9 د0 عد

 كلذ ىف فدزرفلا لاقف © هليبس الخف

 اهبوم ىفداصي م زك - 0 3 كتلمر تيك كل 3 ٍرَشِيَن 1

 اك اور وسهلا راد نيد ىشفأو اًرصاف ٠ ةَعضَأ ناك اًببَر مككَجو

 مم هيشح تنط نلسسا ٠ تكن حبلا لوك لبا عئلتك ' 6 ٠

 5 ته | 5 / ف : ركنخ ىلع عبرمو حيبص انبأ ماني فيكف

 1 آل فيسلا هناجر 3156 ثوملا هراح: 1: نيلجاو . 9 ه2, ةراهذم 217

 2960106 5380١ 1 اةامدس ح١ ادلع كف: كلف : 5111 لكضتمللا .
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 1 ممم. 1

 اعراتب اوكردي مل نأو ايلتق جريعي ريرج مل لاقف

 اعبرم نئاعضل نود متحرر نال اك دص منانك اكل كيعل ىف

 [اعيسو نم ىعار 0 0 لق م عبرم مكنم كرو

 اعقدم ركستلا ع عَفْتي مل نإ ان[ اًيماحن نو 0ك اَمْنِإ 2

.2 

 نر 2 5 هد ل
 0 هفطلاف ع ره كنع وجو 0 ضر مذ ركب نأ نئب كبع يب طرق نب لدبيعس

 0-2 - 3 و ع 1 ع سم
 دكدجحو !كعس نإ مث ن ا!دبعو ةيراجو هل ظارمأ عبرم عمو هنيب دل ةيضو هيلا ىسحأو

 كلذ لعن املخ عبرم ةارمأ ىلع تعس يتتوذ ءاهن_ ةلقا ىناي عبرم جرخ لدقو ةفخ 0 00 دام ل . 7

 تسلل 0
 5 5 ك5

 10 كلذ ىف عيرم لاقف هلنق ىتح فيسلاب هبرضغ عبرم ءاجو كتحاص

 39-6 4 5 347 < د- 6 د ه3 - 3 © ل

 لسلسم ميدق رق دهب 000 هدبغ تاعزانف ,ىفيس ىلإ تعوض تف 5 ) ىءعيحخح دف

 لهنم ةمج داروألا رقت ابك هيك عابسلاو اًدعس ترداغف

 لثبتلا كشك فيسلاب هتلكعأو ةقار ةوادالا ىف كنا ك7

 » >> هدد

 9 ووو. هك لومتع 1 17115 ةوونر 3 11. 4ع: نود متعرول, 1دلزةأنلصعأ ذص طق
 2 2-2 5-0-2-2 ك4 هه -- 6ع

 7 نياعصلا : 1, اعبومو 7 اعبرم ( طانك عبرم زم طم معا 76256 ٠ 3 كردأو و

 3 كرادت . 4 3 ىبللا

 8. 06 552 11 4152 ]1 5 هس ىةطات 20ط0ط31 ه2 783, 68
0 

 7 هليمز نب ا نادز لكيحك

 06 انانيك

 8ظومعءعطع» 1955 هوو. ( ع ق4عطقس5 "111 159*

 7 ليبعسر 98106 كغل . 111 اذ: ماسح

 12 ناروألا , الهلج84 كرولا ( هو 198.٠ 15 1 ناك
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 4مم. ا.

 271 ١

8667 7. 904157 860. )0100 101 7.282 

 (ةياؤؤم) ةانم ليز نب كلام نب ةعيبر ىنب تاخا بوضع نأ تيبلا اذه ناش نم ناك

 ايجوز عم تدناكو عيبس ىنب نم مث ةييط ىنب نم كلم نب فيع ىنب ىف احاكان تناك

 تلاقف وجبت هب تعلود غنم ةأرما اهيلع جوت مق ان
 كذا ار نعس ىلإ ارسبل ١" بالكتلا عمر عيبس وحب

 ا ا راد ا ا نة [تببلا ىلإ »

 ه بقي ٍبْرَع ْنْك ْعَبْتَت
 تلاقف عمجام ونبو رايس ونبو نادقو ونبو عبرم خانم ٌلاجر هدو

 لكشتلا رتفعسم احن ايا  ناكشللا عبرم ه اعبر ١

 8 لابقإ ْنِم ناح لق اًعَبَرم اب لالج ىن ِرْيَع ريعب ىلع

 نورخالا اهبرضو عبرم .اهلتقف نورخأالا خيتفلاو عبرم اهيلا اشم كلذ اوعمس املف

 لقا هالْبع ٍسُأر ىف ُمرإ اهل  َتَحِبْصَد بوضغ ْنِم ليلعلا تْيَقَش

 لطاو قح لك ىف اهعاصنإو ااهقافس اهنلِهَج اينم مقئاس
 0 ان 0

 © لضانقب ةَيّثف اهيف عراسي صل ىحف انينإ اوسعارق ال ال

 د1 لذ 1 كرصغ | نو 6 1 بكر تاذ امعكو . 8, نادقو

 آلا ناوقو (91) : .. عيجم أ ه0: ند 9 اًعيرم 80 آل: آب رجا . 10 آب لالخ.

 14 1. مقناس 02 15 3, ليصاتم!(82))
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 1.1 فمر.

 اهد ساس د 1
 نب نيفس نب ىوح كدب عكوأام ناسح نب سيقف اةلج تدفناكو ) 0 نب ورم ىبأ

 د
 ه1 نا 7 1 / 1 0 8 5 1
 لجر ناكو عشاج# ىب ةهلاوخا ىف الزاف ناك و (مراد نب لست تن 1 ا عشاج#

 ةرمض ىب ىبوحل راج نارمع ىب ورع هل لاقي ةديصلا ىنب دحأا مت كسا ىنتب نم 3 5 3 1 3 9 2 5 5 5 أ 3 م ع :

 ىبرح ىلسالا انأذ ىدسأالا لبا ىم اركب ناسح نب سبق دخان نطق ىب رباج ىبا 7 20 ا 7 "نا نآ] لكك ا 527 2 2 |

 5175 انت ىبرح بضغش كراج انأو ىلبإ نم أركب ّلذخا كق اسيق نأ لاقف ةرمض ا

 ىلا اهعقدف ريعب نيتلَت هنم َدَكَأو ِهْيَدْنَر دحا عطقف هدعاس ىلع فيسلاب ةَبرَص ةبرضف

 ىبرح كلذ يف لقو © ىدحسألا

 ارّيعُأ نأ ٌديِشَح صولق ناكم  ةمجَهِب نوبح ناربع نب ورمع

 متَدَتأ نأ راجلا رْصن كي ملوك ةلج نيثلت اهنم هقيفوأت

 0 © اريضم ناك ىنلا بسلا ريض ازإ اهلثمب بسأ نأ موي هنا

 كلذ نم أوبضغف 1 عب 8 جبت عشاج ف هلاوخلا ىلا ناسح نب سيق فقلطناف

 بد 0 - 7-31 : نع © د 31 هدهد

 اودرف هلخا مكتاف سيق لاوخأ نكت نإ لَشَيَن ىنب اي اولاقف لمين 5 دا نك

 35 هل تدو هع سب 0 0 6-1 2- ع َّ _- -ِ
 امإو لبآلا دوي بأ امإ عشاجت ولنب لاقف ىفدوي نأ اياذ ايبرح اوملكف هلبأ هيلع

 7 خه !هبان . ا وب رضع مالح امتساج هنت اكان 5 دوعلخ 5 تيجورح أاوعلخت هكا 101 ل 1 نام نفل 1[ 1 000 2

 15 ىتأ دق هنا لاقف لشهن ىنب ات' ىبرح كلذ ىاأر املخ كخا ناك ىتلا لبالا نم

 ا 1 تاغ عع 2 -* 51 6-5 دود هذ 6م عا د 58 و 2

 اميف نتاسأو كنوخإ نتعطق لف أولو دورصني نأ ]وباف ىيورصناف حيبق ا 0

 ابرض هوبرضخ داخأ رم 02 نركع ابأ درع ل عشاج وهني تذخاف نيبو كنيب

 0 100 1 0 ّ 5 د 23: - - د و اهد
 عشاج# ىنب نيفس ىنب وخأ رمءع ىب سأون كلذ ىسلوو لبالا

 ام ٠ ل

 د ب ع 0

006 

30 3 1000 3 
 ةلبدحصعل ١ تعجرو م.يلأ 0 22 ساعدملا سراف وو

 1 طوخ , اذن قدح. 3 آب هرمض نبأ (هةذؤ) ىبرضل . 438660037 له

 هرمض نب (وزنغ) ىببرح . 5 ]ل ىبرح (ةهم4 ه0 ذص اذصو ٠) 9 آن امتدنا .

 اان 1 19 ايبرح (ةم0ل هم زن ةطف ممعغ اآذض6 ٠ 14 «لخأف آب

 هولخاف . 15 1 م 1 لا أ 18 1. لبالا كرو 1ظ111158 لبالا ختيلع تدر ٠



 ثفب

 مررنا 50 1 1

 © تضقلاو َجحّْذم عومج تمرهنا اًديدش الاثق اولتتقاف رار اوقتلذ هكبصف

 كلذ ىف حاقسلا لاقف

 نيمي نع علاتمف ةكم ىلا ةرصبلا نيب ام ةقكطب كلح لانكا ريكو علاتمو زازخ

 رمي 2 اهنأ الإ قيرطلا ركب زاوخو هلامش نع 0-0 ةكم ىلا بهاّذلا فيولا

 اهلعغ ناكل

 © تايدام بسحأ موقلا دايس البلا ركود دايسلا نس نىللض

 ةديصقلا تت

 ناكم لك كيلع وذَعلا لَخد لئاو ةنبأ َبلْغَت سراوف المل

 © نارينلا كاتع :انلع اف نيران اودهوأو كيلملاو عئانصلا اوبرض

 موثلك نب ورمع لاو

 يدق نفر فوض انحفر ٠ ىزارخا ف ةفوأ ةاذغ نكنو

1 

 8هم م. 9444 مهو. ( 20. 98 7.

 ع
 ا

 ع
 (آ1947 ) ناسح نب سبق ءل لاقي :نلعت نب نيف ىنب نم هجر 0 اذعه ادت نم ناك

 5 1 تسقناو 4 1 02 5 ةمو. هلك دلع 11 48915 ةوو.ر ةسه

 مهمه 8و]ع5 10611, 48574 ةهو.: آد علاتمو نط70هءدا11 56م0, ةهط0 80ه هلقم طةه10 ( [ططخ

 هلدفاطتس 1 38335 مسودعاز] 8 علاس 0 غلاس ) : ريكو ا كببكو (92) 220-71-5 (9)

 طوله. 6 رملا الل, ه0 آب ا الدلع: اهتتالث اهيلع سانلا ل
 10 هةوو.ر 1طقذو رهوممو هموت" طقم د آب 12م غطق ةوعمت0 سم ( ل, لل". 94 م7. 20

 19: اك ل 15 تال

 2171. 01 ددنوود 25574 6
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 نب لقذ نب ملك نب فّوعو ةبلعت نب لقذ نب نابْيَش ْنِب سودس عنم دعم هوجو
3-0 0-1 00 655 3 5-0 300- 208 

 مشجو ] نايكصلا رماع نب ةانم كيز نب ةعيبر نب مشج نب ورميت نب افوعو نابيش

 03 - 9 د

 نم لجر خيقلف [ نايكاضلا رمع نب الذم ديز نب ةعيبر نب لال نب لحذ نبأ

 ا 90و 6 : 1 3 7 - َّك 5 1 , 3 3 5 0 ٌّح 5 0-5-5 هل

 2 ةىولخدي ا علاسف ارعاش نآكو ىراسال ىف ناك دارق ىب ديبع هل لاقي ارهتر

 هدو 20 3 26 5 006 2 عه هدا <

 000 ديبع لاقف 2 من مبخوف ىراسالا فى كةبعك كليلا اوملكف نولاسي نم 000

5 

 كأ )ذ 8 دارق

 ب م 0 06 5 3 7 0 1 01 00 5 ا

 مشج لالجم ىبالو فويعو لاعغلا فوعل ءادغلا ىسفن

 مولا ىقارغب اًكسيتسم نيو دق ام دعب ىنك راجت

 6-2 9 3 أ د ن وأ - 9 3 2 3 5 2 - , 1

 مكقنا ىلعنب تاز بروعكلا 0 تومش دقو سودس ولو

 3 - - 0ن َن مل - © لم 2 © 900- © ب د 6 ّ

 ممص نم مهناذاب سيلو اوعمسي ىك ةءارهب تييدانو

 12 مزأ هيوم اح ادإ ادعم طساق تمصع اهليق نمد

 0 0 > ميغ - هم

 عوريخات موق ىلإ اوعجف © مكيراحأو مكباحصا لتق ىبنأ اوملعان الِإو ةعاطلاب عقيتاوم

 رز ىف بيلك ثعبف ربخأ

 نب بيبح نب ركب نب كلام نب ةماسأ نب ميت نب ريقز نب بعك نب كلاخ ىبأ

 2 0 ل كا را و

 1 ملحم را تلكخ (2: 2 همو.ر 5003 ذص ططوعاعءعاو ةسمماتع0 وص 1طصع

 جا-قفاطت» - همو (طم 8مم هؤ غطم ؟1]0هوىتمع ؟ةدهوق . 4 ناكر ل تانك ر 152

 هاد ف5 ناكو . 8 ىقارعب 0 80 كنار 9 الث نية او ( 52 144 ثتثلك

 03 هه 6م م

 دوف 1 6: ىبلغتلا خعبب نب ةكبلكا
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 قرم. 2197, 27 و

006 

 866 0. 8164 82م0. ( 129 28 +. 19

 (ديدقثم) ْئيبلَعلا معزو عوبري نب ةتادغ ىبل َدّبَع هنا ةَدّيَبَع وبا معز بعؤكلا راسي

 دوس نب ثّيَل نب ىيز نب كيت نب ةلظنح نب ابجلل اًدبع نك بعاوكلا راسي نا
 ني فايق ني الي نه لإ لشأ نردقلا قد نيوز ةعضقا نب فاح نب عا نا

 هالوَم تنب ابيل تنب ةقئارلا قّشعت اذه اًراسي نإو (ملْسأ برعلا ىف ىَتَف لكو َكَع

 راسي [اب] هل لاقف دعم ىَعَرَي نكو هقيفر ىلا اهقشع اكشف هتربَرف لوقلاب اهل عضختف ة

 ٌةّينث اهل عصِبَخَو هاصعف © راوخألا تانبو كاياو راشعلا َنْبَل ٌبْرَشَأو راوخلا َمُكَل ْلُك

 عضخف اهيلا كاع مث هاهتو ّلوالا لوقلا هيلع ناعأف هبحاصل لاقف عجرف هيلا نككاضف

 َتَّدَخَأ ىقو اهدقرم ىلا راصو لبالا نع فّلَخَتف ةليللا ىدقوم نيا هل تلاقف اهل

 لاقف 230 نم َكّنَكَمأ هيلع تربص ناف اًبيط رئاركلل نإ تلق ءاج املف ىديوم قل

 ىتح ىَسَعلب هُبِرُضَت لون ملف هيلع اًمشْفَم عقوف ةّيناقتو هينا ْتَحَنَجو نبع كنا
 لّثِملا برعلا هب تبرضف اعود“ ايصخ هبحاص ىلا عجرف فافا

0 

 866 م. 8802 ه6. ( 20. 94 7.

2 31 35-5 
 (آ1:1818) نم 10 ن ( نالسلا موي ينم ناكو ) 00 دددح نم ناكو ىزازرخ موي

 نم جهنم لقو هيلع لقوف ةعاضقو رضمو ةعيبر نم ىراسأ هيدي ىف تناك نميلا كولم

 11 2 الث انكاللا ( 0 ابل طول ٠ 3 ل ملسأ نت ؟0؟ج11560 ( حصل 0

 هلوم طواو» ) : آب هتانقلا . 5 اب ةسمما1 ن0 ظعمصن 0 " نلككحاضف 1512

 9 ءاج ) نا تتاح (2

 27. 04 1م2-هتم نكت 1 382* 12 رارحلا 8م آن.



 د 0 5 5 35 05 هع ١

 هللا ىبعو ىكنعل ورع نىب دابزو ىمبتعجلا سيك 3 3 ع دزالا نم دلاخ عم

 نب زبرعلا كبعو وريع #* -* »* ىدعسلا وب نبأ ميمث ىنب نمو ىناوهولا ةلاضف ىبأ

 د 5-26 - 2 مدا : 5 هد, دس د جهد أ 2 3
 نب هللا ككنع فينعك نمو ىديسالا رضاح وباو نىدعسلا راه نب لكم كتل 0

 1 5. - 0ه- و - د ٠0ه ١هد
 ها دعو ] 01 52 | 11[ 5 غ1 : . 0
 نب راجيملا نب مككلا سيقلا لكبع نمو ةركب ىنيأ ىب هللا لكبعو سصاعلا لأ نب نمنع

 2 - 3-5865 ص دهس 5 د د

 مككلاو لو دراج

 3 5-5 5 را كك -هد

 ةعابكلا © ةيرويبز سانلا ةيقبو * * * * * د* بخ نمو ىعالوف ةرفجلاب آل 40

 © اريمجابب بعصمو هليل نيعبرا ةرفكلاب اولتعقاف رمعم نب هللا ديبع نب هللا تبع عم

 هع دس 0 © د - - © 6-٠ د - -
 3 11 ١ 30 1 0 ع 2-3-1 5 8 3 3 0
 فارعلا لفهأ نم سرا كن ىلع هل كقعف ىفعجحلا سف نب رحز اعد ابعصم نأ 5-2

 3 3 َّ 0 - ه2 ده "خم

 0 لتجار فلا ىفسلا ىف ثعبو ريظلا ىلع اذغم خت خلجد ىطبتسي نأ هيمأو

0 

 10 © هرم ىيفق هيلع اومدق املف هللا كيبع نب هللا دبع ىلا ةرصبلاب اعيمج !وفاوت
6. 

0 2 

 0 ) 9 ) ا ِء 2 - ن كتافف) ل عمم ملك“ . لج. .فالا ةسمخل مككمم نإ للاخ لإ كل ناكل 22

 0 ما كرد هج

 كلام نسمع تقثقفو حينا 2

 ف ع - _ 3 5- - 6 2 6 0

 تيرفو ماشلاب دوقكلا ىحج نلاخأ 25 هللا تنع 0

 دقو هفلاتا نأ تببحا ىنإ لق هلاح تافبع كفو لبالا نم ةثام اقفانم ا 9 7 0 1 5 20

9 2 
 ىتح ةذجت كنع كلام لوي ملخ يعبولق ةقلوبلا هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىطعأ

5 - 5-2 
 2 5 ا 2506

 1 هعوير طف ةهصلق ه2 طق ازمعو ذص آب همم طععو مهجغ17 111ةعتطاو : تكشعتحالا

 120186056 ( هوم 1طص 1اد”ه1 30015 ) : 6 ]ل لدلنعو (ة66 185855 11 8025

 2 وب 10181 5 يدتسالا آب. ىدسالا . 5 خةبرخم ةم0زؤزسعأ ( هه

 م. 7315 8 مكي كلل عم 11 فلا ل لال



 ممم. 1 4

 دايز نب هللا كيبعو ى ىلا عمسم نب كلامو ىكتعلا ورع م ابز ناورم ىنب خعاط ىلأ

 ىسودسلا ملل ىلهذلا فوجنم نىب ديوس خبلعت نب هللا 7 ىنب كلا ةايِبع ىبأ

 داو ديكر ىعحنلا ةيبح نب 'سشأو ىعكتلا نوسالا نب مئيهلا هنم ةنفوللاب .ناكو

 كم ىلع اوجرخب نأ خراب ةرصبلاب تحي لأ كلما كبع بتكف |( ناينادمهلا

 نك ةةفونلا لعا نم كلذ ىف عمي هو مانشلا لقا نم لجر فلأب هيلا ثعاب هنأ عربخأو

 دلت وحلا يتلا رمعم نب هللا ,ىيبع_ نب هللا ثبع ةرصبلا ىلع هعقيلكو اهب :بعصمو
 ك2 تربح نانطب ا نس لك حرك ناورما نب كلل دنع كو ١ هسلإ د 0

3 321 6 5-5 - 

 دق 0 نإ لوقي ناووم ىب كللا ديع ناكف لسوملا ضرأ نم اييجابب' كفا عتف

 ئنانكلا مُهَجلا وبا لرقي كلذ ىفو هيلع نهذتوم ةهللاو 5 الإ اأو

 ه اميمجلاب كت مع ّلْخَأ ارّْيس ال بعضم اي 5

 هرتغاف ةفوللا ىلا اذهو فشمد ىلا اذه فرصنأ مي دلتا ِحَكرأو هانشلا كتشا .اذأ ىراكف

 اهوذخُأيو اهب اوروتي نأ جرم ةرصبلاب هتعيش ىلا بتكف كلذ ضعب يف كلملا ٌكبع

 عيمسم نب كلام لع لن ىتح هد دل يعل تعبو

 تشع تعد 3 كيلا كلذ ل كشيجب دان كلام ىلاخ لق مث امايا مجرما ىف اوثبلف 5

 ةرصبلا اوقاوف مُأّشلا لها ناسف نم 2 فلا ىف َنايَبَط نب دايز نب هللا ٌدْيَبع كلملا

 اهب اوعمتجاف نيبيناورملا نم نركب ناك نم عرخم ةرفجلاب هللا دبع 7 دلاخ راثو

 لح لذ ءارمألا ىلع اوجرخت اغلا ى ٌتلاخ كان ةاباصع نم هنأت هموق ىف 4 كلام ىذائثو

 نكو © دعم يرخن يرخ دق هموق قيس عذحا ىَرَي َىِرِمَبْرلاو ئناووملا مانم تاياولا

 21 تح 8 ةريزجلا , 5 هيللل ( هي الولجوف 1 45481 ةوو.): آب رسكعيف .

 9 خلا كقو 80 2855]13 106. هذ. - آن هتارمج الإ انا ىف ( طه هله هتاريمج 1

 هودقعمسو0 طوع ظدلعمت 18919 ) . 15 :لكاشيك نان ,: 1١د( 2) كتي ام.



 فمر. 11.

 - - ه5 - - ع 7 6ه- ها 50 2 ا 2

 نإ مث #8 مكيتشي )9 لاق كييمأ تيار فيك مح اباي فنحالل ليقف ىيقلني

 يمدح 5 1 37 0 0 0 د 5 4 0210

 اهب وبدي ماوقأ أ ريبعت زاومالا هنكف لاب ام لدحمي داطعلا |ىله لاب اتا لاق ةوهح

1 

 ّلومل عيسم نب كلام لاقف علا 0

 (انهالتط نبا ) هتْبَع ندوو ربتكألا

 ليدعلا ليقي كلذ ىفف 8 كلفأب

 0 0 0 5 2 5 | 0 ١
 رك 5 اهدي 5 راسع اب نوما ةخةمالظ وربما نم فنيشصح اه 1و

 دالاس 62021 0 2و5 2 هداهم ادا انآ
 اماتي نأ ناسغ وبا دار هلوس طعي مل ناسغ وبأ ام اذإ

 ت76 د هع - هي ع سب آلا تبان 2 1

 ه5 فى 2 5 !امرظنم كعباو ىماس اذإ وغا كلام لتتم اهلك دعم ىف امق

 63 , 35 ه3 6 -6 - د > هع 6-30 هه: - -ٍ

 )كرم .عللا كني مل عيمسم ختي مخكناو ءلالا الول عمسم ىتب
 م 2 ا ١ 5 ِح 8

 ا هضاب تع 00 هدد-هّع 2 د عد هن ١ هع -© 2

 10 هرقل توت ريرهدلأ لوأ ّّى مهمرك أو لثاو ةباوذ متنا عمسم ىتب

 تي لاقف [ ابعصم اعد ] ريبولا نبأ كلذ علب املف

 6 6 اي 2709- 1 -

 * 4# هلقع فعصضل كلنذو هينلاب ىأ هلقع فعض ىبأ

 كلام جرخأو هلك قارعلا لع هلمع نع بعصم فوصناف © مهسفن تلح لق 6

 - د ع - همدان © ع

 ريما قاعلا 2 ىو تو هللا :كرع نب الرمح آخ رحملا

 59 000 2 2-2 6 -هد

 نا . مثيلا "فقارعلا .دارما "بنحل) كتعنكم

3 

 3 نيليو ةدشلا ممر 0 ناكو كجتعلل

 تل كبخا ا

--- 
 لفأو

 ةعابكلا 2 أ تت كا
 مكعامبج رماي خبشا طق ةلنثك

 15 َءاطعو كنشلل ةاطع نيتءاطغ ٍتيطعي

 تاركا لما فاونثنا .رم ةنعيش ىلأ بتكي كلملا لبيع ناكو © دهناش ىلع ايف دوهال

 وعلب نمم ا دحنلاب نان 3 ةررصبلاو خفوللا .ريثرعي نويناورملا ندد ىفدتعصمتل لايشغأالا 3

 موصل هقظوعم4 ذص آل 6 هلك منعطقم] 85 0:

 9 ]1 اركسم هللا ركيبن - 1.6. « 6004 014 20غ

18 
 ن

 آل نيياطع :

159 

 11 ممل ذص طءوعاعوأو مدعنل» هدم

 1 آب مكيئشي .

 ناسغ 1 همهم م. 46011 ةووب

 ةهمم0 ةطف ءةونازت مولض 6

 ]ب نم ( للتو 5 5طهأث م:666068 ) :



 ممر. 5311, 21 م

 نإ هب مو ىح طئاغب ُليقت ال هللاو ةبلعت ونب تلاقف متققك امل هللب مكركذنف

 يبس صعب اورتاف رسيب حير ونبو ليَذيلا لقو ةبلعت ونب ىصمف مجلئاقن م

 عختيدح اذهف نيقابلا اوقلطأو

20007 

 8ه6م م. 249* همن. ( 80. 69 ؟. 4٠

 ةفوللا ريبولا نب بعصم مدق امل هنأ ةرفجلا كثيدح نم ناكو ةرفجلا مدي

2-5-2-5 

 ةنيكسو هللا كيبع نب ةحلط تنب ةَشئاع يورت ىفقثلا نيبع نا نب راتكملا لتقو :

 لك ىلا لسرأو فلا ةئايسمخ امهنم ةدحاو لك قّدصأو ةنمآ اهبساو نيسكلا تنب

 سنأ بتكف (ةقكصو قادصو قادص لاقي) فلا ةثايسنخت ىقادصلا ىوس ةدحاو

 ريبزلا نب هللا بع ىلا ىتيللا مينز نبا

 اءايج دونجلا تاداس تيبسبتو لماك فلأ فلأب ةاتفلا عضب 10

3 

 مترل مكنتنّذدح ام صفقأو ىداتفلم ليف صقخح ىأل ول

 او © عاترأل رمع كلذ تتح ول هللاو قّدص لاق تلف هللا نبع , ىلإ تفو .تبعسم ن

 ةفوللا لها ْفَقوو رتشالا نب ميعربإ هعمدا ىيبع أ نب راهكملا لقق  نيح .نهلوأ“ تارم

 ةرمح هنبا اهيلع لعتساو ةرصبلا ىع هلزع هيلع مدق اًملف © فقزعلا لها لامب ةيناّثلاو

2 0 

 نأ ٍهعنم ام ةرصبلا لعا دوجول نالفو نالف نيا لاقف سانلا هاقلتف ةرصبلا ةرمح مدق

 1 يىحو رك

 2111. 9 ةمو. هل ةيطقمت 111 12229 ةمو.ر 2197 17025 هوو. 11 ال ىلا
١) 

 ٠)  65617هه آر ةعطخقصآ ( هوه6 40011105 ه0 (007""ءءانمرا5 , طمأانه . هت م.

 آه 7



 (5آ1056)

 آ 10

 أم ممم.
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 85هع م. 5082 هعو. ( 20. 66 <. 32

 دحا ىبلغقلا رنه ىبأ ربكالا ليدهلا نأ :تيدح نم نآأكو بارإ مديل اذه

 ءاغيبصلا ىع ردص وح ام اذا انح امرلب دعس ىنب ديوي اًيزاغ سَ وكب نب ةبلعت ىنب

 - 6 هد

 لق كتننا ميف.لاقف هذخأف ابر نب ىريمح نب باهإ ىنب اخا هجوملا ىقل حّلطو

 لق ةّكنئاقملا نيت لآق باراب مهتكرت لت" م نيأو لت لعأ لأ لحار انأ هجوملا

 20-5 د 3 مب - 03 «072 2 هم هم - ©

 باهش نب دأآادش نب ةيشر أب نمم نآكو ارسي درو ىتح تنم ءبلع ردق نم

 43 -ِ دع 2ع © 9 ها ره - 5-5 د د

 ءوح ةاامإ) مهل كتتلاقق عج نأ مأآو ىعس نب ءوج نتننب بنيزو انمتح  ,نريشك ةيوامو

 شمل 83 "كتاب ةارما عماجب نأ هل لج 8 ارحح نإ ( ةاشرحلا اهننباو افذخا ناكو ) ١ 0 0 5 يا ل ا 1 4

 3 6 0 3 3 بست 1 9
 اوقبس دق كبر ىنب شيجو ةبلعت ىنب شيج رسي ىلعو © اهتنباو اهقلطان لش 3 6 6 1 3

 لق معن اولق دعس ىب كنج مكيفأ عيلا لسرأ ليذهلا جأر املف ءملا ىلا ليخهلا

 همه 6-9
 ١ - 6 2 ا 0
 نو باهش نب ثرحلا ىب ةبينتع لاقف هعاسنو هلم خا ىق ليكدملا اذه ناف

 - نمي

 املف © مهيديأب مكوطعي ىتح هنود عيلتاتو املا جوعتمت نيشطعم الق اوناج دق موقلا

 © اهمأو اهتقلطا لق معت لق ءاشركلا فرعت له ءوجل لاق ليخهلا جيلا أفرأ

 رسي ءام نم نالم انم ناي نأ لبق مييلا اننينا نم ةنإ انيلا متددر ند هللب مسقأو

0 

 51. 1 1: بارا (طسغ ة66 اذمم ة)» 2 لمرلاب, ب لجولاب (2)  همو 84

 111 8684. 2 8 1, ةحوملا (هه4 هجوملا طو0»10): باحتإ, ظل ناعا ١)2( 4 ىلقأ

 5 كم( 5 ليتحاف, «طو هدمعنول 08”. 6 زادك 17 روق(
6 

 : / ١ : 2 َّء 2 0 : 8 9 / 2
 5 ىتب اب حاير ونب لاقف © ىتنأ وا ركذ نم هنوفرعت مكنم ناسنإ سأر هيف مكنينايل

10 



 00 ا لب

 11 ل ا ذكلو

١ 0 

 نيتك نإ ككل اربح

 بارغلا بعت قوشلا كَل جامو

 د ل ب
 تنل ا

 بالكلا لثق لثم مكلتقيو

 تانعلا نايملل تعرت نقل

 ميول اهرجس كرتتيو

 مد هاد

 باوبص نم مهلتقب تدرأ

 ممر. ها.

 باقولا ى 2
 - 0 ّ ن د 3 - نع

 دل طل مهلصضفأ ك

 8 كولبلاو كلم نب ورع نومحكخ اونا

 د 3 : ١

 عنال خلظنح نب كلام

 نرأ خمعن 2

 ىنب كلذب دارا امنإو

 حامرطلا لوقي اهيفو

 دام مهنم انفزيق كفا رادو

 اهدقويو اهنم ىوتشملاب نوزني

 هدد

 ىف نولي نإ راثلا محاج ىف
 دقت مل موقلا موك 2 لولو ا وروع

 كنه

 راثلا نم ىوتشا ام انتاه وحته» * * نم ىوتشا ام ىوتشملا ىنعي ورمع اهذقوُيو

 1:90 ايلف ةراوأ موي كنحم نب ورمي ةمدقم ىلع ناكو ىتاطلا طقلم نب هنلعت 0 وويع

 ةرارز ١) رضح ا ا ع 51 فعاد دك لو د1 نشأ  هينيأ عمج ثوللا فر

 َعَنَص ام َعَنَص ىتح انيلع َكلملا طقلم نبا ىئاطلا ضيضحت ريغ هثكردا دقو لِ و
0-7 

 تامو معاي كلل لا 0 دلع 2526 ف ورع نافع كلن ا

 كلام نب فيوط ىنب نم اسان باصاق دوتافف يِيط 00 دلت و 2 د و رهف ارز

 همس د

 دبع نب ةيقلع لوق وخو ةمامث نب ورع نب فيروطو

 اشيالتلا َنْيَأ ول اغشلا نو كلم نب قيرطلاو فيطلا نأ
 5 آب تعرت (2), ة4وطقسآ نتبعرك . 71 ورعل >2 ىوأ را ظ كلا ملوي قم (8))

 معطقست ىأ . 13 هع موهغ17 111هعتطاو ةذط آد ىل ةنمما160 وحد 15 آد هرضح :

 مى عطقمت . 18 ة4عطتقست ىيط نب ةخليدج .
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 امل مرو.

6 

 © داجبلا ىف ففلملا هىبسشنلا وأ رهيب دا كدلك
 نإ

 تقرحا لقف منم ةأرمب تْللَح ول نعّللا تيبأ هل ليقف اًذحا ىري ال ورع ماقأو
 تدني ءارمكلا تلاق تنا نم لاقف مراد نب لشهن ىنب نم ظارماب اعدخ نيعسنو ةعسن : ص 58 0 2 0

 قة 6 -
 الام ] الت | يركع ككطألا ىف لق مراد نم لشهت نب” نطق نب رباح ب د |

 5 مجاعألا ىقَكلو الو [ ةيمحعب

 رتباك نع :ارباك ادنعم كاس رباح نب ةرمض نتنبل طل

 © 0 ص ع 0 , ب رد 02.1 هذ بسن د هع

 ةهيويمجاب ت

 هلأسأ ىخلاو امأ .تلق ٠ كنع راثلا تُفرَصَل كلّثم ىحلت نأ ةفاضت الول هللاو امأ لاقف

 ايَسَن الإ تلتق ام ككلم َبْلَسَيو كتاصخ رغصُيو كدامع ضفكايو كداسو عصي نأ

 10 ناكم نوكي ىتق الل تلاقف تتفتلاف راكلا 3 اهوفمقأ لق ىلح اهلفسأو ىحت اهالعأ

 ىف اهب فذق نكدقو ًالثم فصدف  اضخ ناينافلا نك تلق اهيلع اوطبأ املف روجكلا

 ركذي رعاشلا لاقف © مراد نب لكيت نب لور 0 ةذوه اهجوز ناكو نتقرتحاف رانلا

 اا

 8 بيخيلا ىيمجربلا اهويغافوو ةونع مراد لآ نم ةّثام تدفو

 ةرارز نب طيقل لو مايا وربع قارحاب ةلظنح نب كلام .ىب ريعي 8 15

 1 آل داجحانلا ىف فقلملا (هو6 آءافده 15 442, مطمو طف ماطعققم 15 ةهعماوتسو0

 هو < ىبللا 2 4 ةعو.ر 5605 ذص طعوعاععأو ةيمماتعل معوض قعطخحمتر متغط

 طم ةدطقدكلمص 01 ةبيمكعبي 101 وا. 6 تنبل ىلاو 80٠ ةهوعط855# - آل فذأو

 منمال ( وصخ“. مطمأ“.) : رباك نع أراك مدننا 111ةهعتطاو ذص طن 1 ل لل ىتاو ٠

 8 7 10 0 9 آل كذاعع: آل كناصح رعصنو (هر». ةهعطقس5): آد ا

 12 8602, 020. كعأق11 14

 بتانكلاب ٠)2(

 مراد 80 آد. 15 ةرارز و 7 ةأرز 17 16 ٠ ا 5 8 1



0 
 ممر. خل.

 00 برب رادار ردع ردد زرز دل ١ دعا عفت ىنكت
 سيم يا ع
 ىبضعب اب ةرارز لاقف ةرارزسب نورخالا قلعتف هقنع وبرضو ةدحا اولوانتف علتقب رمأ

 جرخت لجر ةثام مراد ىنب نم ىقركيل ةئيلأب ورمع الاو اولتقف التم بهذف اضعب رس

 تان

 ذخأت اورذت ىق موقلا تجوف ىئاطلا طقلم نب ورع هعمدقم ىلع ٍتعبف مديري

 سانلا ىف دنع ع 0 مقحلو نيرعبلا ةيحان نم ةرأوأ لفسأب نم نبعستو ةينامت

 اطلت املف اًرن ِمرَصَأ مث هل نحف دودحأب مرمر ف دج ىرطفا ةرارأ كاراهتلا اتح

 لال 00 تاك ىلع .ءاضملا نفع بكار لبقأر © اوقرتحاف هيف هب فذق مدتخأو

 لاقف اودعي لبقأو حان هريعب عضوي ناك امم ءىشب .مّلعَي ل مجاربلا نم ةلظنح نبا

 مطل 1 ل اذا ةياتلت ا كييوفأ نت ءاعطلا بح لق , نبأ ءاج ام اوودع مل

 نإ ورع لاقف مجالا نم لق كنا نم ورع لاقف ماعط ناخذ هنا: تننط ناحّشلا

 بروعلا تجايف © فرتحاف راثلا ىف هب ىمرو الَثُم تبهذف مجاوبلا بكار ىفشلا

 فعصلا نا لاقف اًميمت كلذب

 5 اناتعشسدلا نو بنح ام ديط كش بوو يدل علك ذأ

 3 م4عطق»مت خعسنلا هينبب ىلعف هستننغسع طف ؟011ووتسع هاتف ع. 5 آل سرس (2)و

 موطعست عد ( ه6 ةكمتلهمست 11 24619 ): آب ل 6 معطقست نب ةبلعت نب ورع

 طاقلم نب بانع . 8: قطاف ريل ١, ةعاسمت رفكت ؛ 1: "مكتحاو (2)اضلق :

 10 1 وتعب“ 11 عطس ر ه0 ةيطقس5 - آب حكلص . 13 تكا, ف عانسمت

 ىفأو ( نأ. 31هنلنمت 1 7٠ 14 ا 16 همو. هك 1طم-هل-خاطتم 1

 411“ همو. ( هرصب ةكعطتقمت ) 12 ام هسمم]160 كوس 1طصددل- ةغطتتع.



 امل“ مم. 20

 د

 عضو ءامسلا كم نب رذتملا نك كقو © هل هيجتوف ةرارز كنع كلام هل لاقي هل اَنبأ

 ديصنتي مي تاذ جوخ هك دك راسص 2 َعَلِبف رذنملا احا رغصأ نكد سحدع نبأ

 ةنبا «دلنع تدناكو مراد يب هللإ لبيع نب ديز ىب 5 دمر 0 كيوسل لباب ا ا 1

 مثان كيوسو ىوتشا مث اهركتف اهنم ةركبب كلام ممذ ةملغ ةعبس هل تدلو كنق ةرارز

 ة ابراخ كيوس جرخن مالغلا تامو هم هفرعي رو اصعب كلام ىلع كش كيوس هبتنا املف

 نب ورمع مازغف فانم دبع نب لقوَت ىنب فقلاحو نب ال هنا ملك ةكمب فكل ىتح
00 00 ِ : 5 1 
 كلملا ىدخاب اوعنص ام عتغلب ىتح [هيبا ىنبو ] ةرارز تارتع بلطت ىيط تناكو كنخ

 لوقي ىتاطلا نامور نب ةبلعت نب باتع نب ةبلعت نب وربع تعتباف
 6 د 057-62 65- 9 3 ع 0 0 4 3 د 00

 ٌ فتلك 5 0 7 0 ١

 7-2 د نا ل اب رمرمع عغلبم نم

0 26_ 

 10 9 ححلا الإ اهل ىقبت الا ماتبالا تكنزوكجحت

 ةراوأ 6 لقشأ ميلا همأ ةزجع عجبتتتل] نب

 8 هرارزز نم لتثمأ مو 3 ىرأ 3 ةرارز ٠ اع 1
- 

 بكرو برهف ربكلا ةرارز غلبو 2 هانيع تيضافو اكب رعشلا اذه دنع ند در ملك اهلك

 انك م اهدطب ىف قذأ لمح يلب ىو هتارمآ نفتن هد د 1 1 7 تل
 بيطل تملع ام ناك نإ نللق وجافلا رداغلا ةرارز لعف ام لق كلذب ىل مّلع ال تلق

 اهنطب رقبف فاضي ةليل عَبْشَي و فاخي ةليل ماني ل فرملا نييس فرعلا

 1 هبكهوف 1س 0186122 ” 003 ذص طصوعاعمأ5و ظئومصص ةعطقمت . 8 باتعر 80 آد

 (و66 ةويطقس5 251 12920): 1ب امور. 8 خلا نمر خلا نان كنه ىب ورع اغلب.

 11 1 دبحخ -  جعاووو ذم ةوطقست ةرجج رخآلاو ةيكر هل لاقي ةأوملا دلو لوأ ماش لاق .

 16 خلا نيو كل (02) ماس 0 .(8) قزملا ,( 2 ),,ىمس .(2) فرعلا بيطل تملع ام ناكأ نأ

 فاصي هليل عمشب الو فاحسم (816) هلبلو ة4عطقس5 فرعلا بيطلا تملع ام ناك نأ



 ممم. 5. اما“

 لات لكا هلو ناحم امح هللاو ال لاقف + .قكعوتيو كمع

 تك

 آر اناومو ةضخ مكاسك نإ ام مكراج ةنفج نبأ ناك ول هللاو

 655,20 0 6 انت 6

 انارقأل مكلف َعّطقل اَذإإ مكقفانمأ ىف نئربي السالسو

 انافجو ادار اًطيرو اَبَعَذ هناويج كلك داع ناكللو 5

 لاقف اًقرع كلذ غلبف هتلتقأل هللاو لاقف © هتّييخس َبَهْذَت ا ا امناو
 دعبلا نم اضنت سيعلا اهنبقكتسا اذإ ةلاسر دنع نب ورمع غلبم نم هد هد هد

 "000003 01 ون بقح وج ىزح عأ نح
 8 حْشَقلا مك ْنِم ملح نما رفا اذإ ٠ ةئاعظر تقلا ردغلا كرخي دقو

 رّدُكَج نب سيق عيفو َمْوُخَأ نب ىحع ىنب نم اًسن رسأف اًنْيَط اعف هرعش اريع غلبف

 نب سيق الإ هل جبقوف مايا هلسف عتصي نك كلذكو متاح هيلا كفوف حامرطلا دج

 متاح لاقف فزاع طعر نم ناك هنال ردكج

 رتخج نب سيقب ىنْعتَشو معْنذ اعراسإ نم اهْلُك ايدَع تككف 1

 1 ]ل تاعش نب هلمرتلل - ومو 1طص 28104 2356 : موق زد طءةعاوأق !1ةهعئطاو

 ص 1. هص0 ةعممما1ول كنوسص ةعطقست . 8 ومو. هك آو 0855 ةوو.: انأوغور آن

 انارحو . 5 ناكل (ط نكد 7 همو. هل ةكوس5مه 6454 ووو., هلع 1

 12420 هوو 10 رعوروم ةسممان وهل مدس 1آ1دص359 - معطتقس5 طه38 تننأ رمأب تردغ

 كيعلاب ردغلا ةميشلا وشو هيلع اننيذنحا تنك. 11 هلح , 1وسد55 ةس0 ق4عطقمت

 ةنلح )1 ةيلخع زن 11805858 ٠٠ 13 دهبلا 56مو9600 12 آد. 15 860. 61

 كمان م. 155 همو.ر 1طط ]ليسوتطو 8طب 32111 هوو.



 املا ممم. ه1.

 ه٠ د 5 72-00 25 0 هس هع ه2 10 ع - 3_ 2-0-2 1 هن

 هقرافت موي لك ىكيت تننأ نمو ةكيفأ ديعا زاد ىتاوت 09 نمو

 هقفاوت تكمأ لق .ءابر ودعك نئمقن ةيوتلا هركصب اودعتشو

 هد 0 .- هسا - - 0 5-7 3 3 0 1 2 َِ
 هقباس وه ىحلا تروعلا نم سبلو ةروزن حدته نب ربك كليل ىفؤإ

 955 3 - نع 30 © . 1 3 ل لا -ِ 5 ١ سارا م5

 هقلاعم نتنأ كبعلا !اذهو اندد بنرأ محل انل يع ىف لين ولو

 -ةم ا 2د هد

 ةقئفاومو هةذبع الإ ملا امو | ةمالم كقعت مل دنع نبأ كبهف

 ةففقتو هلك انْيَتَع كدخ ”نيصم لو 0 ١

 ءىش لك نم راغصلا ىدركلاو شخولا نالوا فداردلا

 0 اا 0-0 0 2 هقعءانأ وت مطعلا نيحتنتال >.متلعف نك اه سك دك ذإ كف

0 

 للك هراد ممم 11ةرستمفو (هرصتس., 8طقع طع "6ه0128 هراد 15 م10 : هقرافش و

 86 الك 2 ]ب اودغبو 820 ودغك : آن تك 3 كلما, ه0 ه]وم قعطقس5 -

 11 رخشملا : شبا آب نب: آد دهقياس . 4 ,لاقارا لن ليف 5 هقياعم

 ك4 -

 ( [[مرددهم طمعا مصق ه8 791. دقلاغم ). 6 روم ةطووصغ ذص 1ظ[هتص 558: خمالم ر

 معطقسمآ ةنامأ . ]ل نيطفاخ (ه 0 8 اننلع 1ظ10111075 ليلك 3 9 ه6

 جطومدم زم قمعطخقست . 10 1 [نعطم 02 11 1[ةرصح رعشم تك 0

 ةاما كد

 ةقدارد طيبعغلا ءاركاصب ب# .هثاركب 13 هك يندم 211 12120: آب مظعلا . ىمكتنال

 (وم هلقم 4عطقست) .-- 1[هبستقدر آاقذ» مظعلل نيكتانال ( طانغ هوو 0هسدسس. ذا 11هنط88 ٠)

 121 2 نب ننف

158 

10 



 ممر كلا كل 1
 د هع

 هرارغب كلام 0 00 ب سوأ لقو

 بارثلا موحألاو ضرالا نم ظلغلا وهف ا لك املا ع

 امسيملا رولا طسضو َتيَمْحَأ انك ميرق شيج دج
 ادد, تدحألا ركرداه .مكتقارفأ :ضربألا ونب ناك 5

 امكححت نأ ةرملا اولجعت ال كلام ىنبل و كمتح لا نإ ب 0

4 2.00 

 866 2. 65214 مهو. ( 209. 64-25

 000017 )ا نب ورع نأ يلف خمع رعدماةزوأ نوبل انام. ..أ
 ورع نب راوملا لكأ 0 نب روصقملا ورم نبأ كلملأ ثردك كلا م كنغ و ةراجحلا

 ةماميلا از اوع 00 اور خافي الو اوزْغي الو اوعزاني أ اًنْيَط ٌتَقاع ناك ( ةيوعم ىبا م

 تان نو

 ىحلا اذه نم ٌبصأ نعْللا تْيبأ سدع نب ةرارز هل لاقف يطب ريف اضفنم عجرف

 ملف ملك مهل َدّقَعلا بتكت ل كتذ] نك نإ ذآ ندع هل نإ كليو. لق ايش

 ىلجألا ةورج نب سبك كلذ ىف لاقف © اَداوْدأو, ةوسن باصا“ ىتح هب. لوب

 31 0ه- 9 ه د ه- هع هل 2 ها

 8 امزحألا , 1. مزجالا (ةزؤ) : آب مرحالاو . 5 اكو 10 اوناك 2 اوكردافو 86 1

 ٠ امكحذ :1 0

  7موهع231 512 12021 ةمو., 18430254 6359 10 اوعزاني و 04 .51

 اعاتب (2 11 آب اضقنم : 1. سدع ىبأ هأرز. 12 مم: ذم طة عاعوأم

 . 555هانم م1160 ةرئودن 11320388 . 13 1 !ذاوداو : ا ىماجالا و همم 1[ة20558

 ٠ , 1-6, 10, 8, 9, 11وهو. هك ظددكمدد (5915 ةمو. ( هرحلم» ه2 ,هووهو 14



 ام ممر. م.

5 5-2 5 00 0 0 
 لبح جابر نب .ىريمح نب فيس نب نارمن [ نب شيشح ] نإ مخ اولتتقذ اوقتلذ

 ةبصخح نب ثرغل 0 لع رسأو د:باككأ 5 رهناو هلتقف ةسأر ع هيرضف اك نبا ع

 ىب ةبلعت هلي ىف هيصبذ فعلا نب كيري عوبري نب ةبلعت نب كيبع نب منزا نبا 5 د 2ع 3 -ّ - - ه5 2
 دحا ثتركلا نب عابنزإ برضو ءماف هسأر ىلع هبرضف ساير نب مام ىب وربع نب ثرحكلا ١ ١ نأ ا م اك 2 5 6 1 سد : 1

 155 ابرل

 2-5 ننحا ثص - 5 6 - - هسد د ا نمد 9
 مدلأبي ن2 ٠ انجح ضو كيب كدتيبح يأ خماه انيرض نكاو

 2 مجرم عراجالا سايح لك كاع انييح نود نع دإ ع ع 11 ا ل ل 0 2 د 2-2-0 1

 5 9 5 م ب © ب هاد سا ه6 عدي - 5ك

 نب ةبلعت ىب دكيرد رساو ىريمنلا هللا ثبع نب فيلخ كتموي لشهن ونب تلنقو

 خمادق لئنقو سسصوخالا نب ورمع لشيهن نب لدنج نب ىملس ىب ىعبر نب كلام ىبأ 3- ١ - -6© سه 3 00

 1 2 0 1 اساس

 ريوج لوقي كلذ ىلفو 8 ةلتق نم ىردي 5 خملس ىبأ

 - - نه ادع 0-6 3 -

 لامشلا ىلع نيمبلا ل هعن اضف تابخنلا ىلع عوابابل

 5 ن 2 356:2 500-3 2 تا 0

 ,تاغملا مهيلغ نود م,صقيو ميل نع بكويك عوبريو

 كيلملا ضعب كنع اهو ع هلأ نب كيزيل رباج ىب ةرمنض نب ةرمض لاقو

 - >2 - - - ه6 همماد ه6 ع - - 0-5

 ةتقدل) كفقتيدوك .كانميدض دك هبكانلا ممي شيكلا اوس نىك

 اع دس اس د 5 5 - د

 232 خعدححح ص ردم كأذ لديعفش 62 2 ي 1 05

 1 نب سيشح , ةممما1 م0 عمد © ( عم هلفو انضم 15 ١) 5 ءتماق 1201512. "08 : : 9 .٠

 10 1. ىراضهلا : 1. كلام نب عبر نب كلاخ . 13 هوو. هل لونت» 11 385 0 ى

 14:5: رصقتو:: ب لاعملا“ 15 ه6 سب 5893: مقرقَت , آب هفرعسر 3 401. 200 ةفرعتو

 .٠ ]ب هبكانلا 115



 ممر. 1 ا.

 نارجتو فارعلا نيب مهب اورلسو مهلا ٌللصملا ىكلا اوغلب مح

 8 ناريجب ىفوأو نامياب ا هب مهافصأ هللاو اوحبصأ كقف

 برعلا مايا روهشم نم بالعكلا ناكو

 866ه م. 5827 همو. ( 298. 62 «». 20

 ماع

 (1:186) نم عبانلا ماعلا ناك اهلا ثنا تك ىنذ ثيدح نم ناكو 0 ئذ -كتيدح

 23 مس تادعا 10 هبا 5 هم همس

 0 راوملا لكأ نب ةبوعم نب ناسح ىلا ةخعصعسص نب وماع ىنب نم سان جرخ ةلدجح مدل 5

١ 

 ردعج ند كلم نب ليفطو هنسألا بعالم رفعجا نبا كلام نب رم ةنم شبك نبا

 ىلع اًناسح اوشاجاتسف بالك نب وكب ىلا نب بعك نب رماو ريشه نب ةَملس نبا

 عجرتو اًدوبم ريستو رقبلاك ءاسنو ركع لبإ ىف كل له اولقو كلام نب ةلظنح ىنب

 رماع ىنب ىلع رم تح عم لبقاتا ه اتينح مب انعقوأ ىف موق نم اًمناغ اًملاس 0

 سنع نب وربع نب ورع لاقف ةلظنح ىنب رْبَكلا َعَلِيِو مانم راس ْنَِب مهعم راسف

 1 ا و ىناكم نب ااتخات رماع ىنبو كلملاب ملك ةقاط ال هّنإ كلام ىنب اب

 كلملا ٌرهَظ نق لكن مرُصم 6-00 مناف عوبري ىنب اوعدو ( عوبَي ىتب نم كلتلا رم

 عم متنك ميلع عوبري ترهظ نإو برحلا ةيقب نم ريخ ملسلا ةيقبف متملاس مايلع

 عوبري ىنب ىلع اوراغا ىتح شيل نم دعم نمو ناسح ّلبقأو اولعفف © مكتوخإ د:

 1 آب لثظملا ىلمل غلب 2: مهيلحأ, ى4طا»دمل4 ةص4 قوطقت 1111 699 دلغا .
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 5 (طلق ؟مورتزوم 15 ماتت هدآإ» اذ طل 1 دل ةنمم1160 ؟عمدح 0 ةهطل قصات :

 اد 1 رص فلا هس نأ طار
 ردككار مموهزاطار ه الوسقسآ 10ه 01 موك 2(

 5 11 1 مركك 1001511 نعأ - ةضط.

 :٠ ف وصي :٠1 ترضتلا 121

 15 ىف ةدمما1ه0 طئمدنت 0 دجال قع. 17 علاتقو 2020 ةلاعفو (ةوو © هس1 قسط. :

 نارك ىنتبر طلو موك65 غم ه ممروو مطتعط 18 2مدص4 ذص ةسصط. هضأآر ( » 1489 )



1 0 

 هنعطف  ىكلم ناك هنإ لف ةقوسب كلمأ

 كلام نب ةبنعك نب انا روكا هل انك دا

 -هدوعغ

 اًقيفر ةاقّلإ

 ةماجنلا اك
 األ

 تش وكا [برك ] ئدعم )لاقت 0

 ريتك اَنبَل انل تكقره كق لاق

 3 --_ 3 م 5 2

 تاعروش جوسلا ةخفدأر باصان شدح وبا

 نبأ عم ةيلس ىلا هيب ثعبف هسأر رزتحاف
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 ىبكي نيب هاقلاف باتع نب
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 باوتلا ىلإ ةىجحي 9 كل ايف

 بالحلا راجاحا نبي لبجتم اوط سانلا ربح نأ

 مداح 5| كقيدص هب رصف ىبلس نجا كلكبتق ام ب

 شتنح وبا هباجات © برك ىلعملا سيل ةملسل وعشلا نأ لاقيو

 تاعبيبينص 1 كيبأ ءابح 0 ع رتل 2 رذاحا

 © تامملا ل كوبأ امد اوفمت ًءاعنم ةردع نتناكو

 ليبحرش هاخا ىتري برك ىدحعم وهو ةافلغ لاقو
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 تاب

 قوم. امم

 هد

 هبو بورَخلا هل لاقي هل سوف ىلع مَِتِج ل نادي ملا لف هفراج نيا عزت

 حاقسلا َبلْعَت ىنب ىلعو سانلا ةعامجو لعسو بلغنا ى هضاب د وادخل فرعي ناك

 نب ركب نب كلام نب ةماسأ نب ميت نب رِيَتَر نب بعك نب نلخ نب ْةَمَلَس وهو

 ليقي وهو نيب

 6 دل نل هللاو اًرجاسو. 2 2 ةيتكنف انوام تالكلا نإ

 00 اكسل لإ ىف نك ذأ انحا سعبل هضعب تبتو اًديدش الاتق ميقلا لتتقاف

 ونب تدفرصناو للثاو نب 0 بابرسلاو ميمت نب ورعو ةلظنح ونب تتذخح مويلا كلذ

 ىتح عريتغ قعم سيل بلْعَتو را لثاو انبا ربصو بلغت ىب نع انهفافلأاو دعس

 لك 0 دك هله لببحرم سأرسب نانا نم قيلت ىدانم ى هذان زبللا اذا

 هناكم شح و هدأ فرعو هنع أورقف ميمن نب ورص ةلظنتح ىذإ 3 الزان ليبحورش ناكو
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 ا ويرسل ب دعما نب ااا ل كل ا يعل نباوسع رفح

 نأ لام 8 هيلا 1 ةملس هب انو هسأر رفحاف هيلا لؤن مت ممرولاب هّنعطف هلوح

 : ام ميما فأل سنك اكل :كينسلا وذ ,نكو هلجر نطأف تت 0

 لاقف 0 ىَلَتَك ةتيتسلا وذ لاقف ( لهلهمو 2 ىحأ "تدب ةعيبجر نب ىدع

 72 هيلا تقتلا هْيشَع الف َليبُحَرُش ىلع َلَمَحو هلْعْفَأ د نإ هللا ىَلَتَق شح وبا

 1 عيوش و 4م عرف : عاطل هع مج 220 ىلع قدط. زموء>[5 طه 008 لجرو
979 

 نحل نم للام ىبا نك سود نب توغي كبع هل لاقني : 1 تنور : 3: رنا متنا

 80 ][ب م7 نب ميهلا 0 ةجلك قةصاط. هدرتآ6 1طققو 70108 . 11 نب مصع

 0ك 0 طا د هما ناعنلا" نبا مصاع. 12٠ بيبح , 3: 8908 لمبحرش ,ناكم

 15 خلا بيبحو ظل كي نجا شج (نبا ,ةعشا نب  ةيتغا نب :بيكح#
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 نب ِنْيَنرَقلا وذ وهو هامسلا دام نب ربكألا رذنتلا ىلع ةعيبر تيبّتوف كّليلا فيعض ناك
 نب رمل هّبا كَرَتَو دابإ ىف كم ىتح عنم اًبراع جرخن ههجرخأف ةقيقشلا نب نيل
 ا ثرحتلاب اوءاجغ ةَدْنك ىلأ ةعيبر ا هدّلو اجْنَأ نار هيف رذنملا

 ام ىلع رهظف هعم اولثاقو هل اوحشحو لثاو نب ركب ىلع هوكلمف ىدتكلا ر ارملا لكآ رجح

 كلذ ىأر املف شْيِجب رذئملا دمي نأ ديفا ايو فارعلا ضرا نب نكست :توعلا كاك 6
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 ىنقتقكاو ىَمَص ْنِم فحأ تناو ىموق ريغ ف ىنِإ وريع نب ثرحلا ىلإ بتك رن ل

 بععلا لثابق ىف هينب ٌثركلا قّرقف اًذْنَع هقنبا هجْورو هيلا هلوكف 8 كيلا لوحتم انو

 نم فئاوطو كيَسُأ ىنبو كلام نب ةلظنحو لثاو نب وكنا ثرحلا ني ليدبحرش راصف

 تركلا نب ةملس راصو سيق ىف (* هافلغ وهو ) برك ىدعم راصو بابرلاو ميمذ' نب وربع ىنب

 مراد ىف نم ا تننالو © ةانم كيز نب دعسو طسق نب رينلاو بلغت ىب يف

 نب سيقلا ىرمأ نب رماع نب وربع نب ةبابر نب وربع تنب ةديسأ دلو نم كلام نبا

 ةوخإ ةعاضق نب فاللا نب نارمع نب ناولخ نب بلغت نب ةريو نب ربنلا نب يقف

 نب مرأدو كلام نب ةعيبرو مراد نب ورمت 0 ىلو ورميع تنب ةديسأ ىنب جم َنيِيِبلْعَتلا

 دعسو كلامو يقر مو بُيَبْح نب ركب نب ٌمَهْج عّمَأل ٍمتَوُحِإو ةلطنح نب كلام
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 لاقي نيذلا مهو عئانصلا برك ىدحعم عمو 8 مج ونب رماعو وريعو ثركلاو ةيوعمو
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 نم راهتلا فصتنا ىتح كلذ اولعفف مكتاكم مكنا اوَنَُط ىواعت بالكلاو دقت رانلا ١ هاك ١  <5 20-2م 01

 نكلو نيرتاوم اويجح نأ الإ هب مكل ةقاط الو مكب 0 ميقلا نإ سيق لاقف دغلا

 مادق نعّشلا نكيلو سراف ةئام (لبَج ومو) فورقلاب كيلو ءاسنلاو لاومالاو ءراوخلا اوزرحأ

 5 اناكف دايز ب د ةرتنع جر كلذ اولعفف © ناسراف فورفلا نود نكيلو قووفلا

 ٠ع 3 0 35 هس هيي 6
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 ولو ةعاس ذم كلناقم ىرأ ِ عجرأ 0 ةرتنع مل لاق سراغلا لبقا املف تنأ

 سنا هد لس 3 1 0 هزل هآآ د6 د هع هذ ود 5
 ىدعسلا لاقف كمال كبها اناف ىقتن نس نأ كارا او كنلنق كلنقأ نرأ تش

 6-2 تا 5 200 6 د ا كاس هدا َ 2 62 53

 10 نم ةعبس عحذ مالغلا عرفف هيجو ئىع ارقنع عفرف الف ١ طلاخأ نأ نود انأ

 20 00 َ 0 5 . 0 م م 9 53 0 2-5 - د 03 6 310-0 د : 9
 | سعفعم ولي تيبصخت اوموح مح سبع ودب خلتاقف نيلبقم اوءاج لف سدالم ل

 دس 0 7-0 0000 د 2122-2

 ةرتنع لاقف سبع قنضفف سعاقم ىنب ىف ميرص 1 ليذيلا بكر ف سدالم

 ايشاوغ تالبسم اهيتتع فرضن انكءاسن قورفلاب 122 نىكنو

 ايلاوعلا اورهت ىتح مكل امودت اهروعأ ىمحت يحلو مهلا ل
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 866 م. 4526 ةمو. ( 120. 54 ”. 5.
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 هكك رتل ابكتاوب رخت

 تاضعلا ينير ءانعلا الفد
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 برهلا قاخو لاوسلا باهو
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 86م م. 4201 ومو. (0[12. 52 7. 66 ).

 (:1516) ىعس نب سمشبع ىنب اونا سبع ىنب ل هتيدحا نم ناكو ٠ .وث قورت مهي اذا ..

 جمأ اوضق املف ركع سيمشبع ىنب نم كاذو فلعل نشا نوكي ىك اهئامد ىف ضوخأ مث

 موقلا رك 2 متيارأ امزاح ناكو ريغ نب سيق لاقف 2 هلونم لإ ناسنأ لك عجر

 ناسشلاب مكينآ ىتح ىنوركف ةادغلاب مكنمستقيل دللي فلحأ لق ال اولق تيأر ىنلا

 دل تلال فلسا ,سيصبع توين نم اًنويب انأوب هرم هيشنو اًناقلَح .اًبايث سبق: سيلف 8

 انلوتعف موشنم تننا لب اولاق مكنوددري ميقلا 0 لاق مك عجرو اكشن مسفن عروخ

 7-0 6-2-5 هك ١ د م 35 39 0ع ع مع 6

 اباف دونذانساف ريخز نىب سبق اونأ ىتح مقنسي ملف عمجأ اموب منيب خومهأ أاوراداف ملون عاف

 همه دعا ع

 سيق نيحت عيبرلا كنب بابولا تناكو هّتوص عفرو دايز نب عيش لا لاقفا هنا نذلي نأ

 00 010 نا سف اي نشل ارلجدف هم ؟نملو هلا تددك ا. 14 نينذات 3: ةينب'اي لاقخذ#

 متلخد نا اًمأف مكل ذآ نأ ثدرا ام هللاو لاقف انيلع راف كب اَلِإ حلصي ومالا دج

 1:1570 أرن هيف اولعجتاو ابطح اوبطتتحتو ىواعتف بالكلا اوبعرت

 1 1. ٌبيقارع. 3 مهلو آب مهن (ة٠6

 1 مكينآ آب مكسأ 2٠( 16 1, يلصي .



 ا هومر. .ال1ز لل
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  4144 50.1) 20.52 5-61٠م. 866

 هل هام ىلع اولزنف بلك تالب اوعجتنان نيد لشن هل َّ هثيدح نم ناكو -(5:35©)

 2:0 12 ع 6- -ِ هدأ

 تدك اردو مك نأ ءاملا لحما ىف اهقرفو اهكبطف اروح بلاغ ركانف رص نحب

2- 3 2 2-102 7 

 ًاقكو نهبرصف بلاغ ىراوج ىلع ليتو نب ميكس بّتوف حاير نب ىيمح ىنب ىلإ اهنم

 لبق ميكس لبا تدروو اهيلا هباجأت ةرقاعملا ىلا هطّحف اًبلاغ انأ مك 0-1 3 ةنفكلا

 اننثام ىو بلاغ لبا تدرو مك © هل ادب مث اًنالَث اهنم رقعف اهيلآ ماقف بلاغ لبا

 مث مكنم هيلي ىذلا َنَبرْسَأَل ريعب اهنم ٌّكَش ناك هللاو عشاجم ىنب اي لاقف ةافان

 10031 + نه ىتانف هيلع تقرفعت 0 مّحلا جير لبالا 5 ملف اًرَقَع فيسلاب اهضوتعا

 وذ كلذ ىف لاقف ' 8 اهريغ لام هل نكي رو سائلا اهبهتللا مل ريك ةكان اهنم 0

 دْعَس نب َمَسْج نب طق نب لالع نب رمش وفد ىوَمّطلا قرشل
 - - 3 0 جا هد ا 0 2 3 نع

 بلكلا ةافش لحملا طقعرو كفار 6 احاير تكلا

 اعلا تكبتكلم ءاشرلا ويصق اطراف مكنم اوتعبت الف

 15 ه1 هل كا ةدارا نا كل تارفلا ضف و وْلَدلاِب ضراعي

 نسف .ةالغ هينم بس ناك كلام ىب بتذ ناك انف

 3 آن , بكاسي

 ملال راوصو آب راوض. 9 الثا تس 12 خلا رمش, 506 1كطتعدسهف 1 2029 :

 آن مسح نب طرق. 13 بّلكلا ةافشر هوم 200. 81 *. 26, 20. 61 7. 5



 يعش آلم عْمَج ه
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 3 عود د دع هلأ

 ىف مكل عمطم ال هنأ موقلا اهيا نارفوكلا وخا كيرش نب كيوس

 هب نم سراف ةلثام ثلث هعم فرصناو فرصنا

 اوريخأ مك مكلْذُخ نا اوببَلَت نّيَصْحلا ىب
 سودرفلا ىف

 كيزو كيرش نب نازغ !١ قوكلا

 ىكلا ىلا اوعجر اًملف رسأ ارا يرن علا رحم كلا تايرخُأ

 ىنب وخا ماوعلا

 ترا

 هقدري رلو سوفلا ىلع عيبس اجنف هنباو

 رتب نكتار لعام

 ال كالا نك فادرل ىغتب بأ ام

 مهب طرسعلا لع لا شيجلا يف تك ل

 اًصيا لاقو © ماطسب فيز وبا

 لاو نم ةياكمتف هللا ِجَبَق

 يس ةَلَعَف ظاكعب ْمْيَل كنك دعاس

 اورذنف ربخلا عوبري ىنب غلبف 0 نطب اولون ىتح اوراسف

 ىت

 ماطسب مامحو كيرش نب 01 نب

 مرمر.

 1:75« لاقف

 اوعجراف اورذت ذا عوبري ىنب
 مل 3 - 9

 اب لق نيفرصنم نارفوكلا .هار املف ناَبيَش

 عومرب ونب يقل دايالا نْطَب اوغلَب املف اوراعأف
 0 21و ناكنس ورب نينان اخيدش الاثع اوليتتما

 3 ناكف اوموهنأ نيح

 لاق © ماطسب ىجي مغ

 زلم" سيعلا ى.هارغأ

 ماوعلا لاقف

 0-5 وِ ت0 3-2502 ه سد مسا ©

 بوي مّلو فيز ىبأ لبق كثبأ ام

 © اماذق مهه را نلع تعح

 راوفلاب نابْيَش ىنب رييعت ىلع هومال نيح اًضيا لاقو

 ىذإ ةمالحلاب ىنوكلبخال
 6 3 2 2ك

 ىعفان كلذ ناك نإ ابرج ىفك

5-+ 

 ملعأ رَمَألا نم كب ىنُلا لعب

 4 نيصأل زملتةةلسعأ. 0 نيحر اللا ىتح هان يح. 8 آب افيبش هسا رسأ

 ل ماكو 36١ ماوعلا ناكو 9 عيبسو 1 (860 10 همو. هل.

 م. 58516 ةووه.: آب ىبعلم : آن 6 11 1: هبيلس كعب. 12 نه رم. 585“

 آب مقنع. حلق ميدو جولط مينو كيمصلأ مدنو الاظعلا مود هقاثالا مود اضيأ وو . 14 5.

 0 00 15 1 تلقا لن اما



 ل قرر. 7, 71

 ديس وهو ىميتلا ساسج 0 شط نأ 0 ىنب غلبف هتابرض رهذلا .بوض هنا مث

 206 - 2 وه

 طيخملا ىباو (ميتلا ةداس ىعاوه) ميطخل نب عيبسو عرخلا نب ةيطع نب فوعو مينلا

 دهسا عهد

 عنولأسيو نوديتسي ةيضو ةتانم هديل ىب للعس يتب ىلا اوقلطنا ىحع ىب كيس وهو

 اَلَثق مولتقف ميتلا ىلع اوراغأف نصح نب ةنييع اًصيا عاسأرو 0 تبكر ف ٍرصْمْلا

 26 ع 30-6 - 3 5

 اًمبس اوذخأو رب د اقف يش ل وف ةثام اوذخأو. اًدحا نلتقي مه

 فاقز نولقني نيلاجر نم تعم ناك نمو 00 7 فلطناف مكقاقز نلقنيلف ص تانب

 ميت ىلا ىبسلا اوثرف اولعفف ميت ىنب أودري. ىرأ دموق ىف ىلأس ةنيمعانإ مث © اع

 تسود عم ىب سيئرو مينلا ىلع اوراغا ةرم ىنب نإ مث © ءادف ريغب ّلاجرلا اوقلُط ةلْطأو

 5 ملف ريتك ايبس اوذخأو اًلكعو ايدو ميتلا اولتقف ةقراحا ىنا "نب نان نباتي

 رمخعلا م 7 5 0 5 1 ا هب ا فاق كلل 0 و نشأ م اذإ

27 

 566 م. 3135 هوو. ( 0. 48 7. 34) هص4 م. 58014 ووو. (0[7. 69 +. 20).

 2 ا 5 0005 سلا : 3-6 54 3
 نب نازفوكلاو وف راغأ سبك نب مصل نأ 0 نم ناكف طيبغلا موي امأو (آ17278)

6 031 

 ملل #1 ا + ىلع نيدناسنم طصيبغلا مدد ابيش ىنبب كيرش نب دوسالاو كيرتش

 2 ةنايرص و 1 هتآيرص داك (ةطم ممسصم»# مم طقلسع مووو0 هنأ ل. « آ. ولبقف

 7081 جوديقف 7 : 1. مست نانب جاعلا . 1237 نأ نانس ند تلد

 171. 17 طاقسلع ةموعو ذط آن.
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0 0 - 33 0 

 ىبصلا مورظم نب ةعيبر

 -هاسش

 ئنيدك
2 ٠ 

 َّى كاست

 “٠/ ) 12]9. 20 7. 28هوو. 2607

 اه لفالا

 2 6 50ه 2 5 3 ١

 ررطععي ربو ءارضلا ىئىدإات

1 20-0 3 5 -2 

 ردكال رابغلا جعصس ا١ذإ ت

 2102 ا © هد 3 هد

 2 رص لتئاقن ملو راسنلا مهوب

 5:26 >5 د -ء هه - 3 0 357
 ٍةسيئرو تراغا ةراوش ىنب ناف لالظ عرج موي امأو 7 0 38 1 ا 06 / د

 ىب نم لحكطا روش كك 0 ١ 0 بت ىخكمشلا 5 2 ا 6 00 3-0

: 2-6 : 2-102 
 : دكدكموي كخاو ةأاسنو الباو

 ءادف 5 ا تأ 07 1 6 ١ .٠ عع 6 ء-- ن د 3ع بدع
 3 ادف ريغب خقلطاف مينلا .نم ارقن نصح نب ةجراخ كخأو

 8معم م. 30213 ووو. (109. 48 +. 25) ه0 م.

 لكم ميتلا نم ةارمأ نيعبرأ ةفيدح ىب كلام نب كيرش

 نت ادد

 تعداف

 ليقع م ردأ عببري ىتبو باهش ىب ثترحلا ىب ةبيتع نأ عيبري ونب كلذ دعب

 مينلا ىلع رخفي ومو رب : ليقي كلذ ىفف ودق ننساف

 ليقح ىلع نهب ارم كفو حمس نباو ةنييع انكرادت

 2 1, تاص 85 نك م. 294216. 4 آب مرقم. 5 همو. كك. 11ه240481533+

 لاسف. 6 آن

 مك
 يل

 20. 30 +. 24 ةهلن.ر الهلعتت 111 51920 ةهو.ر 197 4495 860ه.: آد

 801 ل طاش

 1م 1, طنق مهسسوأتعع ةصصم01هغم17ج 2011058 غطهغ ه2 طف ظوتفناو ه2 ططتص هزل

 اميصعلا, 117356

0 

 (ةوه6م قممعملت< ٠)

 آلا



 ذ 16

 0 فمر. 1

 مملظت كن تاملسلا تيسر ال ويقف بأ ةريبف ىنيبررف (
 3 5 0 َن 2 د 62 20 © -

 موكأ كييغف ىنمراكت نأ وأ رعات 6 رعشت نإ وق اب . 1 2 8 ل 03 32 0 51 1 1١

 ها مل مروا قر ل ل د
 هاوس خيل ب نس

 هلَتقف فَمْنَحلا هبرضو هدعاس ىلع فتتكلا يَشْقلا برضف * * * اهيف هعزانف

 لعف لقو مكراوج و مكتوخإ نكح اولاقف ىعس [ىنب ىلا] رماع ونب تءاجو ردا عشقوو

 لك داراف نالج لبقا امنإ اولاقف [ةبض ىتب] اوملكف انفك انل اوذخت نورين ام انب

 10 [ تاكنا] .ىتعقوو ةبض ونب تنبات انيبحاصب لتقنت اولاقو ةيحدلا اولبقي نأ نويرماعلا

 ونب تةيتساف راسنلاب !كمسلا نأ ا.تعأوتو رماع نب عم اوعيتجان لكعس ونب تبضغو

 كس تيبعو او نزاوم ندم مد اولتتقان اسئلاد !اوفنلاك مودماخ 5 ىنب * »* د

 يبأ نب ةعيبر هل لاقي سانلا ىمرأ نم لجر ةبض ىنب نمد -دئاذلا ومو [ريشف نبا]

 !ةروطش منم َلَخوَي نأ اولأس نزاوق رئاسو رماع ونب كلذ ىأر املف هلتقف ةمانق ىمَرف

 نء وهو راسنلا مييو ةرطاشملا موي هل لاقي ميلا اذه» © منم َلبقف عهحالسو علاوما
 كلذ ىف رْيَتُق نب ةيوعم تنب ةعرافلا تلو ةيلعامل ىف برعلا مايا روكذم

 اوربذأ اًبعك نأو عيمجتلا ومره  ْمِهّنَأ بالك ىنب ٌورَب تَمَعَر

 1 آب ريشق . 2 آب مطق7ع. ىبعد دبع عمركأو ريغر لوق لقم كلم مركأ انذ كيري

 عكست - 3 ةقالأ موو 80 آب (6082888 22875.) :. آد ملكنا 5 همو.ر ةه طلق

 موقووعم طع طءعتسستسعو 02 غطف ائصعو ةهجفه مهجر ال1ةعتطاو 9" لن ىطخ

 13 هلو مهرابدأ آب 8008 رمع ينبو مطتعط 15 ةممه7624173 8 ع]1089 . 14 ىبا

 1101510 عأ . 18 ةمعص. هك م. 2435
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 ممر. 19 اء

 نم تعم [ْنَمو] متوعري نأ معولأسف بسَنلا كلذب منولصاوي اونكو دعس ىنب ىلا نزاوغ

 هنا ضعبل ٍضعب لاق اهعم نمو نرزاوقو بايرلاو دعس ونب نيعمتجا املف اولعقف نزاوغ

 ناك ام نزاوق نم. لجر نمضيلف ثادخأ نيب تنال الإ طق انتٌّدع ْلّثم عمتجا ام

 بابرلاو ىعس ىف .ناك امل نماضلا ناكف هيف ناك ام بايرلاو دعس نم لجر نِمَصِيْلِو عيف

 ره ثركلاو) تركلا نب [تيبع] نيا رقنم. ني نلاخ نب ىمس نب نانس وفو متقألا

 نب ةرق نزاوت ىلع نياضلا نكو (ةلنم دَيَو نب دعس نب بعك نب وربع نب سعاقم
 1 ه0 ىنب ندا الجر نإ مث © هللا ءاش ام تيغلا كلذ اوعرف ةعصعص نب رماع نب [ةريبق]

 ا دلل 0 ل نو ةفيوطا نب ,ترحلا نبع نب * * * فتنكلا هل لاقي ةبص

 ةَبْيَقرلا وذ وهو رْيَشُف نب ةَملَس نب كلامل ٍلّيَخ ىلع راغا َةّبَص نب دعس نب ةعيبر

 نب رست نب ديبع نب وزيع نب كلاخ هل لاقي ةميَرُخ نب دَسَأ ىنب نم الجر اهعَدوتْسف
2-5 

 لع نيل 15 اينييح ناو نسا .ىبا نادودا نما ةبلعت ىب دعس نب كلم نت عيبس

 ةريبه نب ةرثو وه لبقا هلْيَح ةبيقرلا وذ َنَقَف املف ىميتلا عرختلا قير ةةيطع ني. فوغ

 لف لاق اهب تعاتف انليخ ىلع ىحع الثا كاذب امو لق. ,كتامص :الاقف مقفألا ىلا

 ٌلجر اهباصأ نكي ناف لأستو بلطتو اولأسأو اوبلْطاف ل5 ال.الق اهذخا نم نوركت

 كنع تيكر اهنا لجر مهل ركّذف اولأسو اوبلطو اهدرأ انح نياض اهل انأف بايرلاو عش نم 5

 متفألا لأسو اًملع اهنم ملع وا اهآر نوكي نأ ركلاف هولاسف ىمينلا ةيطع 0

 هنم فخأو هليَخ نم ةبيقولا اذ ىصْرَأ ىتح فوع لبا سبتحاف هدنع تناك دق اهدجوف

 ليلا نك دنع ٌدخأ أ ةّدع هيلع نر ربخل هربخأت فتنكلا ىلا فوع فلطنف © اهاوُرش

 كلذ ىف يطع نب فوع لاقف اهعسأت ليخكلا ف نقنكلا بغرو

 1 1. ءلصاوي . 5 1ب نانس نب ىمس وهو - همو مم. 15219, 2589, 34915, 3012

 10241 ه6. 8 11 ( هم فشنلل ذم اةزدنؤ 18): فيوط ب 80 لل

 9 ةملس نب كلام, 1. وه. ةيلس ىب رماع نب كلامل (ةوو مب 55٠ 10 ةوو.. آب رضن

 عميس نب. 18 الر 1 لق 15 آب تير. 16 اًمّلعر 1: ملع. -.. 198: ]نا :فيتتحع.



 1 قرم. ك1, لا

 صوخألا نب يرش لوق كلذف 8# نام ىتح اهب لؤي ملف فئاطلا ىلا

 2م 6 2 1 4 25 تمد - 6

 كل 2" لكيلخ ندكلو دحام ورمأ ا لد

 نييك ىف لتتينا لتحاو امشلا عاسو تنمأ امْلو

 دبعم كئاصقلا جيت ٍش امرفلا قيف كيلجيب تعفر

 5 0ك 6-2 نأ لاكش لد ل 30 | ١ . ١ 3 ا

 (و66© م. 22808 ٠.6

 ا

 85هم م. 2387 560. (129. 41 *. 25

 ها ادد هع ع اه سه 2-2 5 مع 5 ب - - 3 ١

 5 كك ند 5

 ص فوعو ىحعو مينو نأ نب ةبض بابرلاو © ثيعلا اهتاجو بابرلاو دعس ىنب ثالب

 نب رماع [ابا] نأ لاقي نكو رصم نب سايلا نب ةّحاط نب نأ نب ةانم دبع ونب ٌلكع
 همس ء

 10 لبخملا لوقي كلذ ىفو

 0-2 3 ع ةهسسع. 10-95-- 35 نم د 2 0 216 0 كس

 اعصعص بنارالا ىنبنجت تربك هنبأ هب دوغب نإ دعس لاق امك

 فقحلف ظاكتي ىزعملا تعش بيزا راس ادع سس رس ا 050

 نب سيق نب ةَفَصَح نب ةمركع نب روصنم نب نزاوت نب ركب نب ةيوعم كلو مو همأل هدوُخاب
 -0 ايَجّوَوَتف اهقراف مث ةعصعص هل نَدّلوف دعس دنع * * * هُّمُأ تناكو رصم نب ناليع

 15 نم ٍلعم نمو ةعصعص [نب] رماع كليف تبعلا كلذ عقو ايلف 8 ركب نب ةيوعم هدعب

 2 ]ل ىلتيت . 3 ]ل كيبت. 5 طق قسوؤ (طعوم 5005 62 اطلق 786 هنو

 1001 ةأنطعأت 12 آل.

 1؟. 8 ابآ ةسمما1و0 عودص همز ةعأا6 9 5 7 12 آب ىبرعملا .

 13 ور 1م0186ةصسعأ ةط آد 14 هةمو.ر ذص اطلق مدققدعم ةطفق ةه05 2+0 طم ]اط68 6

 مدر 111هعتطاو .



 فمر. 11 ياس

 5 > ى
 تيأرو تلق صوخألا نب ميش كلذ لآق عرشلا فلخ هينخت رعش نك الجر تيأرو ٠ينئأ

 لاقيو ةدعج ىب هللا دبع كلذ لف بيرق هناك ميقلا ىف لوجب اًليبط مّشأ الجر

 لق ٠ اهبكصا الإ موقلا نم ةقئاط محي :ال اًباطص سأرلا رعش ريتك الجر تبأرو كلا

 رماع ونب تراسف © ةعصعص ىنب رماع نب ةعيبر نب بعك نب ةّدعَج نب هللا دبع كلذ

 كرتشاو كلام نب وما نسل ةرارإ نب ُْدَبْعَم ذئموي سلف اولتتقاف ناحرشرب وقتل وح تلي
 ناكو بقو نب ةَمّصع وهو ةليمع وبا هل لاقي ىنَغ نم ٌلِجَرو كلام نب ُلْيَقُط هِرْسَأ ىف

 ةرارز نب كظطرعل نفوق ١ لاما رك الجر ةراوز ّس كّبعم ناكو ةعاضولا ند ليفط اخ

 ىمس امّنِإو مصألا وعذت رصم تناكو) ٌبَجَر وهو ماركلا رهشلا ىف كلام نب رماع ىلع

 اهنولصُنُي اوناك ةنسألا ّلألو لالا ْلْصْنُم وهو تاراعّشلاب هيف نودانتي اونوكي مث عذأل مصل

 ىتمعن ام رماع لاقف: هاخا هل قلْطب نأ اًرماع ظيقل نأسف ( يورك ىتح لمرلا نم هيف 10

 دحاو ّلكل ٌطيقل لعبت هيف اكرتشا ٍِنّيْدَّلا ىفيلخو ىخا صْرَأ ْنكلو كل اهنْبَعَو ىقف

 هع ةلطالا نخل لتود كبقلت وما لق هاربخأف اًرماع م ايضرف لبالا نم ٌةثام

 ال كلذ كعب ٌةَمْعَنلا مهل نوكت مك نّيّتثام عيطعأ لاقف هسفن ىف طيقل رَكَف قلْطأ اًملف

 ناف َرصُم ةةيد ةثام ىلع كيت نأ انهت ةرارز انبا نإ لاقف رم ىلا عجرف ُلعَفَي ال هللاو
 كفل فدصن كلك ىانل ةحاح الا اوراقك  لدألا: نوب ةقام مكثيطعأ متيضر قنا دك

 لق ةرارز ىنب برَعلا مسّتاقت اَذِإ لق هيلع كلذ ابق هيديا نم يجر قيبعم لاقف

 انآ كردحلا نبا ديوي امتاف ىليبس تيكا لإ هللا :كدشنا رماع اب كلام نب رماعل 5

 كيلع ٌففشُي ل ْنِإ [هللا] كَكَعْبُأ رمغ هل لاقف طيقل ْمُأ هَمُأ نحت و كام لكأب
 ٠ع ع

 2 21 ليلا ل اردنا ننعم لا ارةيعت كيلع قفُشأ ال ْنأ قحأ َنأف كوخا 0

 د

 2 لن مسأو م4 عطتت رممأ . 8 اهبخصار 80 1 ( 8 اهبخاص *) 5 ةرارزو

 آد ةارز٠ 10 ةوطقست ريشلا جرخب ىتح : ىتيعنر 80 ]لا - معط325 ىتصخح .

 114 كيحكا مم 18 1. عطعأ . 14 نان 1 18 هللا هدم 4
6 

 مصص ةعطقست . 19 نافر ط ناكر ةوطقمت اناف .٠ |



 آد 00

 ا. فمر. 1

 00 : 0 52ه 31

 ةرارز لاق راجعأب نوريذُيو ءابظلا هوجوب نولبقي موك

 نينيعلا ريغص هيبجاح عفي وهف هينيع ىلع هابيجاح طقس دق الجر تيأر تلق ايف

 قمه - 1 2 - ع 75 ١ 6-2 3 0 لك هع د

 فطنملا لاشلف داجر تيأرو تلق رفعج نب سصوحالا كلذ لاق نوردصي هرمأ نع

 هعمو ايَجَو سانلا نسحا نم وهو ايلكقلا بالا عيتجت امك هقطنمل ميقلا عمتجا ملكت اذا

 رفعج نب كلام كلذ لق هيدي نبب اهو الإ نبقي الو هناعبتي انك الإ ربذي ال هل نانبأ

 مدع ملكت !ذإ اريصق ريصق نقاد الخ تيأرو تلق بالك نب ركب ىنأ نب هللا دبع

 تلق بالك نب ركب ىلا نب دْْبَع نب طرق نب ةعيبر كلذ ل5 سوْخْنَملا مَع موقلا
 !ذأ هتيبكل ىلع هباعل ليسي ةكبسلا رعتش ريثك نيبجالل نرقا نينيعلا ريغص الجر تيأرو

 ةهبجلا فيض نينيعلا ريغص الجر تيأرو تلق ءاّكبلا نب ٍجْدْنَح كلذ لق ملكت

 ثيأرو تلق ليقع نب ةعيبر كلذ ل5 هدي زواجي ال ريغج هعم هل اًسرَق دوقي اًليوط

 اييتني ىتح امهيلا ميقلا يظن البقأ اذا نابيصأ هجوألا انسح هل نانبا هعم مدا الجر
7 

 هانباو بالك نب وربع نب ليقت نب كليوخ نب وريع كلذ لق امهيلا اورظن اربدأ اذاو
 - هد

 2 رئادغ تك نيميسج ندردخأ نيلج ايف ا و تلاق لاقيو ةعرزو ديزي

 نورظني اولاوي مل الَبقُأ اذاو عراصبأب ميقلا امهعبتا ارجْدأ !ذاو سلجت الو اًشمم ىف ناقرتغي
 ع

 اييسج مدأ الجر تيأرو كتلاق ليقن انبا كلاخو دليبخ كناذ لاق اسلجج ىتح امييلا

 هه ع هد - هد كي ع ل -

 تلق صوحالا نب فوع كلذ لق .(شيشحلاك هرعش ناك كيوت) ةروْصَع 2-0 هسأر ناك

 ىالوهر 80 ان 5 عيتجاإر 80 4عط8215 خ ]ل تكس ةا10>. عمس (82)

 9 سوختملا و .1٠ ه. «وه طعومقك م1ءلعم6 متغط ةطفق عمه” - ]آب سحسلا 0232 ل

 ىبا (2) دبع. 11 ددنح (ومو طع طفلا 1791), آب بل. 16 1

 نول ملا( 18 ل ةروضع رج, ةوطقمست ةريضصغ (هذو) نجم متغط ه عامود
 ِء

 لا ام ثا 0 2 ٠ ءنا هيك 4 ع 000 بع م 5 كا
 سشيشح هلذ ىشح مئاث هرعش نأ دكيرث ةخع روكي منذ نشح فاثد شيشسح ةروضغلاو

 ا



 ااا

 دومالو عب اومءاشق لذ

 ها ا حا تح

 ممر. 1.

5-0 3 

 ةرارز دنع ميت ىنب ىف ّْلْوَي ملف هيلع معز هموقل نوكي نأ هركف

 شيف ىلا اهتنأ نيح ملاظ نب ثرحلا ليق ومو بلاغ نب ىوَل نبا
 9 هدو

 لا ل الا كك شيرف اولق لإ فقيسلا تعفر

 ىصوق' اًمف

 ناكف بسنلا كلذل مانأف

 نونتجب اًنامَْلغ اوباصأو

 الإ لاقف هنم اهّدَخَأ رماع

 فو ىرنغلا جابر تندب

 نع ايناأسف هيلا ةأرملا

 ضاع © تح

 اباقرلا رْعشلا ةرارقب او 2 دْعَس نب ةبلعَتب

 تركلا 00 رماع ونب ثَجرف  ناُدِج ىب هللا دبع دنع

 ميمت ىنب نم َةأرما اوباسأف رفعج نب سوْحَألا غيلعو ةرارز ىل
 نصوحألا نب عيوش ثردكلا بلَط ىف تجرخ ىتلا لّيَكلا 0

 1.596 ونب تدارأف ىَنَع نم الجر ةأملا كلث باضا"ئذلا نكو ةأمكلا

 ةيبَحخ رفعج ىب ْمُأ تنكو ىلاخ ةذيخا اوذخأت ال سوح

 كلتب ىتأ صوخألا نب ميس نا لاقيو © تابجنملا ا

 ايعفدف ب غلب نيح عموقب اوقكل نأ هتربحاف ميمت

 مان مث ىونغلا اهتطوف تلفت نأ كاياو ةليللا اهنفكا لو ىوتغلا ىلا رفعج نب سصوحالا هب ا سا 007 د هع 3 داس ا لا اس 265-5 ت0

 اذه لاقف اهنع نلأسف نبهذ دق اهودجوف اهب اوعَد مبصا اًملف اههجو ىلع تبعذف

 هى 0

 9 اه نم بطر ىرح

 ةرارز اهمع اهلأسف اهموق

 كتنأف ةطنح اهل لاقي سلع نب ةرارز ىخا ةئبا ةأرملا تناكو

 ه6 3

 اراح ةام اجرقسا غضعب لاقف قطنت ن ١ عطتست ملف تأر اًمع هر

 اب تلاقف © قفلا نم داما ىنح اهجوكرت مث اولعفف تقؤوفلا

 كيلع ساب ال لاقف كموقو تنا ركحأف مكتوديوي ئرأ اميف مو سمأ موقلا فذخا مع

 1 1. اومواشت . 2 مع عاموو ذص ةعط321 ذنملا معزلاو . 4 ابايقلاو, 80 آر

 معطق3سص5 ابانتعلاو . 1 رار آل هارر. 9 لكلا وم ةوطقم1 - آن لجر : آد

 رماع اوك 10 ركل عم آن. 11 الن فا 12 تلا 1:6: صوخحالا لأ ٠

 13 اهتفكار ه0 آل - 4عطق»د5 اهفكعأ. 14 وعد آب ةوعدا . 15: 3: ةطتخ و

 معطقمست ةلظنح . 16 آب عيطتست. 18 1 رذخاف :



 1. مورنت 11,

 امكينم نم ترطق ْنَتَل لقو © هل اًسع ايههاتسا دنع عضوو اهاحوزرتيف هل َهَمُأ اذخأي
 © سعلا ىف امهنم ءاج ام نابصيو اهناحوارتي اتابف امكنلتقأل سعلا اذه ىف الإ ةرطق نك

 لإ ىتثعبا هنآرمال لاقو ًابتخاو ىطغف هب امد مك هالم ىتح ابلخ هيلع ابلك ءرأ, رتمأ مك

 -. ٍٍِ 3 - 36-:- ب 2 25 8 2 2

 ملف اهيلا رظني ىبتخ وس وبأو كنلتق الإو عيجأ سعلا اذ هيقساف ةرمج نب درص

 ة هيرَس املف هايا هتلوانف سعلا ىلا تمماق مت كسبح ام تلآقو هب تبخرو هتيتح درص ءاج

 لا اًنيِبَح اهعط لجو

 (ةهوه م. 20811 ةهوه.٠

.11 

 866 0. 22612 ومو. (1219. 540 2 52

 ف تلا تدل اس 2 5 - ًى 75 د22 00 2-6 1 ل

 نب ىبرتي نأ (ظاكع نم ةبيورق ضرأ 2و) ناثو لوأ ناحرحر ثيدح نم ناكو (1,59«)

 كثموي ومع ىنب ىلعو ةعصعص نتج رم ىنب ازغ مراد نب هللا تبع" نب ىيز نبا سحع

 ركب نأ ىب هللا دبع نب طيرق رماع ىنب نم لتقف اولتتقاف اوقتلف رفعج ىئب صوحألا

 10 ناك ذئموي رفعج نب دلاخ ىب سنا نأ أوبعرف لكموي ىدرتي لتقو بالك نبا

 ءىجيف اهبنج ىف فلعتي لعجت هسرف قش ىلع ليم ىتح اديدش الاتق لئاقيو لمك
 همس د

 ىمسف ءالغ لإ كتموب وحت امو ىمأو تننا ساب كسمتسا ليقيو هعفريف ىنغ نم لجر

 ١  1 27 8 3ل لة 5 1 ١  1 5"ا 52 1 0
 ردغ ربعك ب تالا لنق | امنا] ملاظ 3 ترحكلا نان ىلاتلا ناحرحر امأو © ناطبلا

 0 كالا ا 2
 ثركالا موق ناكو هدنع ناكف سدع نب ةرارز اناك بروح ةريبخاب رذدنملا نب نمعنلا لذع

 3 د

 2 هاا ط0 3 لي طحت 5 كسبح

 111. 04 ةوددا1# 5 3125 "«" آط ناتو < لها لل شن نبا نرتقي.
2 

 9 102) طبرق رمع رماع ىنب نم. 10 سنا, آل سأ(٠2 11 ليفت ر اله لَثِمَك

 13 1, ناطملا : ايل ةدممانول مودص قعطقست .



 رع 0

 اهلكأ نود توملاو متلاوما لكأ نأ ىننوكيري لوقي عالتبالا طاوتسالا

 رتار ةيدؤيلاب الإ انآ الو 2 هععف دعب اهرتس غابب 0
3- 

 رفاو كضرعو نوبت كلئاف ةنلشفلا ام اذ ٍرْدَب ابأ ٌعلْبَأف

2 1 

 86مزا م... 20610 560. (1210:-239 5. 91:

 (ذن هومر عويرب ىنب ىف اًلزن ناك فَلَخ نب داّبَع هل لاقي ةّبَص نم لجر جوُس ىأل نّبَع لتبَو ةن
 بيبسقلا اهل لاقي ىعوبريلا ةرْمَج نب كصل سرقو ةوُدَب اهل لاقي هل سرف ىلع ماتقار هّنإو
 تنناكو راتّمَي نّيوُكَبلا لا بهذ هّنِإو 8 هسق قبس هيلطن بيسقلا هوُدَب تَقِبَسف
 نإ 20227 املك ابي مري درص نو ىملس اهلا لاقي عويرم ئبا نم ةأرما مدت

 لبقا هّلبا قاسو مكتعا املذف هسفنب اًبّحعم اًذيدش الجر ناكو اًعجار لبقأو 0 كيلا

 ىحعب نم تعب ّْلَع ىرعش تبل اب

 0 رمحأب مَعَ

 هلها ىلا مدق ايلف © لوالا هلوق لتثمب هباجأف لوالا هلوق ىلا داعف ايش ري ملف تغتلاف

 نأ نييعار نيمالغ رما مك هلوح تكربف ءاملا ىلا اهب احد مك ملا ىلا اهقاسف هلبا ٌتَدَخِ رو

 8 1ب هنذهلاب .

 11. 5 1 لثينو. 6 1, دوكبر ه4 80 و10” : آب بيصقلا, ط0 بيصقلا
 1 10 آب اودع. 18 هقو» رجاب (هذ6) آب 2005 ىيكم, مطتعط ذه

 ةهممومدأ17 5 عا]0وو : ]ل ىلعحر 115 1268 ى 6708860 603 15 ْتَدَعِو 86 آن.



 (ط516)
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 فمر. 1

 8مم م. 19053 همو. ( 10. 39 7. 42 ).

 تناكو ةباكغ نب ةبلعت نب تإللا ميت نب ثرعلا ونب ةحّيلجو ماو نابيش ربكألا

 نم ٌفورعم هنيبو مثنيب ناك نميف نم ُلئابق تعجتناف نس لثاو نب ركب دالب تباصا ل

 ءاريح نب رّْذَب ىلع اولونف راشعت ةبلعت نب تاللا ميت ىب نم رباكألا تعج سنان ساقلا

 اًضيا فئاوط نلونو ةبَص نب دعس نب ركب نب كلام نب لقذ نب خيبص ىنب ىخا

 ةةقتاطو مادك هل لاقي ةبض نب“ كعس نب ةبلعت ىب نم لجر لع تالكار ميش عد ل

 رواسملاو مادك 11 رواسملا دل نامي ةقانكا ىب ةانما 2 رمَلا نم :لجر لح 0

 نيبلاس اوميقأ لاقف مل ءارمح نب ركب افوو غئاسنب ناتبعتي العجو ممنم امييلع لزن نم

 تكاسيدسلا

 يح نفو نيس نب ركن ادا ردح

 تدرواف ىلابح نيل نمل سملفو

 2: تاكا 2 1
: 0 

 نأ ناريثل عنم ىأ

 راج زم اقينم لن ع
 اا س و

 هبرض عطقنا ىخلا لكقلا رفابلا

 2-2 هد ل 00 5

 5 مين, ]أ ميم 6 رمنلا

 12 3 اوتيل ٠١ 181 تاس

155 

 3 لئلا مين : آب راشعت

 ؟ لاففو د 0ه5عب ىلاقخ.

 رسباكألا ىلإ اربك نإ راشعتب

 10 رواسملاو هه

 ع 30060 3 د

 هاد عومورم

 رماح يراك نرخ نع ورضا

11 0 00 00 3 

 رن“ * اضن لوصط»تاحيتما هش

 1 1 1 :كىنلحو .

11111 

 فايسأ 820 #1206 15 بابسأ فور.





 مى 2 21511

 طج2ع21161 11222141065 1عومرض آم

 8و0 ةطص ططمصعت# 34-18617.

 مط ةانكدز ( طععتسمست28 ٠)

 8هغن1ه ه+ 8مطجعملطجتم

 ظوتأفامو ه4 هص-الزسو»» ( 8855 ةععماتظأا ٠

 8وننام ه2 لدم

 ظدتألام ه2 6-1 طهطآ7؟ ( ةعوعم20 ةععماتتأ )

 1087 05 0١

 8ونألاو ه4 ج1-1"ةهعاتلع.

 1من ظدوتأنامو ه2 جا-اكساتط.

 8وفغ1م ه2 ]طق 2.

 8معمت0ل 157 ه8

 ظوففلام هؤ 136 ( ةهءومصال ةععماتسأل ).

.1-1 051 1027 

 ل383 21-1-

 82وكأن1 هو ه8

 فسم“ زطلا 5120153 35-7

 ٠ طوع [ 1[ة:ط8“ 111





 ماد ا ملا ما امكقاغتا نم تبيحعف .هلّثمتو هتصق * * * « +

 هللاوف ىنع كيلا تلاقف * * * قدزففلا ىف ذينبنلا بد اًملف بارشب انتتاو انثرقف

 ردم رخو باصات اهيا» <00 20
 ىلا رظني هّنأك ةغاوملا با هللا لك لق مت كحض * * هتلحار بكرف هعم اناو

 لوقي تيح

 2م 6 تا هر

 راع تكوتو ةيرخب نتلحر ميق رادب تلون اذإ تدنكو

 ىديزيلا سابعلا نب نيح هللا نع نأ ةياور قدزوفلاو ربرج ضئاقن ضتئاقنلا بانك من

 ىنثملا نب رمعم ةديبع نأ نع بيبح نب دمحم نع قكسلا نيسكلا نب نسمل نع

 ملسو * #* كبح انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل ديللو نيعيجا هللا هجر ىميبلا

 ملسو 3 * ني انكبس ىلع هللا ىلصو نيبلاعلا بر دلل ديللو ملعأ هللاو خلباقم علب

 ملعا هللاو هفيحاصتو هفيرك عم * *

 2 وه0. هك ة4عطقست 517 14617 67012 م: 2519 00: 10 ةهوصب

 ةطعوف ممرضلق هع زض طه



 مز“

 د 0 3 و 01 ير ١ 1 2 ل 2
 2 را مكواسن تحاك دكيعم لبك انادغ ناحرصحرسبو

 رَطْخَألا لرق نم انيلع ٌدتا ءىشب طق انيجف ام َريوَج لاو اى

 را نذل طار بّيلُك ىفو َةَمَلْعُم لّيَخلا طابر انيف ٌلاز ام
 د 3-هل ك0

 0266 راخألا ئلعا لبا ميصأل اول ٠" مهلك ُفاَيْضَألا حْيْنَتَسأ اذإ موق

 انرماف ىاّثلا امو انمداخ انّمُأ َلَعَج هتف اهذحا اَمَأ ىّتَش هدجو نم اناجع همأل ريرج لاق 5

 © ىقلاب لخب عبارلاو اهجرف يتفق نا ةتلاتلاو داهب تعب فيص» نم 52 2*5 * .اعابا

 لاغب رويأ هيروس تتناك اهو َنِجْسَم نأ ةَنْيَعْس ْتْدو
 هيراوس ىلا ثرظن اذا هلوق نم اذه ثركذ اَلِإ طق اًدِجْسَم تدخد ام هللاوق فدروغلا لق

 روك ليو تركد ردو ١ 028 5 ىدزرفلا لق 0

 هالش نيح فتررقلا ةققنعك  اهّيَقَكْسِإ ٍلَفْسَأِب اَضَرَب ىوت

 * * »* ا ركذو لق هّلّثم اذع لا اوئاس اتيب اذه لق اذذ اجراعشا ىف نابرابتي انكو

 عجرتست مم ريمالا هللا ملصا لاقف عجرتسا رشب هيلا وظن املف ةفوكلاب ومو ناورم نب رشب

 ديلا رذتعا مك ىصرع امإو ىلام كيطعأ نأ امإ نيوتن نيب كرم[ اازإو 45 ىيإ + +

 *#000خ اتب هل ومأو 15

 * * لخد مك اهلبق ام اًطخاس ناك ون اولق اًطخاس يرخ هنورتا ناورم نب رشب لاقف

 * *  فقدزوفلا ىلع هدر لثم ٌرشِب هيلع دوف فدزرفلا لوقك لاقف عجوتسا شب * *

 رعاشلا لوقب لتمتي ومو ىلوف قدزوفلا ةزئاجاك هزاجاو قدزرفلا * *
0 

 * #3 #4 #3 #3 * #3 د * فورعم ا )معجكا ب نمو 20

 111 20 3 و60. هك ةلعططوأ 2245 هو 8 هلك م. 0 11

 2. 40. 16 هلل خطاطون كانطل 19. 16 7. 2



 امل"

 ناكو اهيف ْعَبَْي * * * ةلهابل كوم ىتاو لق معردب فيوبالا عم تسلا لاو

 لاقف هدايا هيعطاف نيغابحلا مكش نم اًحدق هيعطتسا ةريزكلا هبكعت

 ارانيد ةءرملا اوتيا لواستلا لنع جل لئيك موتا 7 0

 أراعلا فرَعَي هارش) ال ونجرب رك فمو + او »د ا +

 0 لاقف «دتع تحي ملف. مكش , «0*01*010*

 رارخأك ٌقبع امو دبع دبعلا م ا لا و و نوي

 لاقف متيف هيلا بلطف لاعج نب ةيطع هاتف عوبري ىب خنادغ * * * * * *

 لاعج نب ةّيطعل ْمُهتْبَقف  ْمُكفْرَرَح ىننإ ةتادمن ىنبأ هدودهد- 512 ةمس 2 2
 " 2 ولبس فثآ مل يْبَب نِم خاولأ شفتقجا هع الل

 * * ديزي. نب رع' قدررغلا ىتاو..لق .. اذه ىكخع ديزي ناك اسير سانلا كشأل ناك ولف

 لاقف بصضغف رقوب هل رمذ فلعب 2. * *

 نيناسّبلا ىف لاغب رويُأ ىَسُمُأ ةمعان ٌرَعْهِملا قتاعسب تيل اب

 نيغلا طسْوأ نب ةجراخ ءاسْبك لصيف ٌّلك هنم ريكت اميك
 15 3 نيناجملا افق سملا نم ىبك

 ثيعبلا لوق نم يلع ٌّلشا ءىشب اوَجَهُي ل مانأ بيك ونب تمعزو لآ
 ٍلْعَبْنل ةتيلخكلا ررُقاك ّرقأ ٌةَّطْخ ميس اذإ اًيبْيلك تسلأ

 هت - 3 هل ع - 5 © تك ا - 05

 لعنلا نم لاجرلا مادقال لذا ههجو زخكابفض ىبيلك لكو

 20 ريرج لوق نم يلع كشا ءىشب اوجهي مل مهنا عشاج“ ونب نسعزو

 20 هردوخل 0 9 ةه0. 1 م. 2059 0 13 ةمو. هلك 8وهعطقم» 4025 هوو.

 14 0 نيعلار 8هدعطم* نيطلا 1 14 860. هك مغ 151190 ةوون



 ا.نأ

 جفولا ىيدش روتتب ىشمت جنولا [ تانب نم ٍدوَخ ب 1

 [!مرهلا لو قعي ابيط, كادؤي]  ”-:عاقتنكلا :قكسقنلا نقع مقخأ

 هل 1 هل لكما ١ ه1 25,1 هارد كا لاق ءالعلا نب ورع قو ىتدح 0 أ لاقو

2 3 

 لرقي نيح َعاَمَشلا هللا لق لق هللا الإ هَل
 22 د

 00 زكاوت ىكر ونكع لح نسف ىلع 2 هتييخ عع + ع + »ا *

 2ع

 ايثارو ايش شت ال هل تّلقو 804 4 122|4 5 8+

 رع هكا نينامم نبا ومو انزلاب قدررعبلا,: *: ١# * ب .* <". هت * دل امأو

 هلوق كلذ نم ميمت ىنب ديس

 ةرساك شيلا م راب نكت امك [ 2ما37 ينام نم قاتل امها 10

 اهرادإا يلب لعبا ب عع نع  هنادع 0 ا

 شارعالا اذه ىلع كربلا * * .* ةيراخل تلاقف يو كوت تلك ايل د دراج اهعمو

 ةيرال داو ل ةلبق كتالوم لبقا نأ كل له قدزرفلا اهل لاقف هنسحا ام

 *0»* ا ىبارعالا اذه نم كيلع امو اهنالومل 5

 لعق مت رسكناف هاقلا هذي ىف هتعضو املف جاجز ححق ىف ءامب هتناف ام ىنيقسأ * *

 ال لق ةجاح كلا سارف ابا اي انهاه كدعقي ام لاقف هبابب هرَصْبَأ ىتا املق « جا اخ

 نوووم مك هلقأ متشف لجرلا لخحف انه ىدرب اوذخاف رسكلف * * 7 * .كيقستسا ىتكلو

 ل ف ع ولا نا نت ع نب نام 82+ 1 ار قيررفلا لغ اوذر لق

 اح نيك ىلع ليقتا * * ١ * ١ *  لع ليقا ىآ :تددوبل هللاو امأ اهل لاقف ةدعاق قع 0

 هك را 0 كيلاقفا ةيزاع ريق َمَلَصأ فدزرفلا ناكو لق © هتلجخاف

 1 ةهو. ه1. 86011 29. 581, مطقصعو ةطق 5008 ص ط7ةعاعوأ5 هته ةاتممأ160ب 5 66

 ايافذم [11 28021 , 10 ممه08 ذص ططوماعمأو ةتمم]1 64 ةممدن م. 3985.



 ا.ةء

 - - 10 3 - 9 5 2 معا

 ليقد ثيح وهو هرعشب اريرج لصضفو هموقب ىقدزرفلا لضفف علا نانكصلا ىلا امكاك“ ا 0 1 ل ا ا 1 3

 7 6.2 5 د د 6: لآ ( لا نر 0ع

 عماس انأ ىبذلاب اهيف مكحأل اهمولح تلض ثيح ميمت ىنتتأ
6 

 عضاوت ِبْيلك ]3 نكلو رب هلْثم مويلا وعاش ال اًرعاش ايف

 سر تيستل باير تا
 حدافضلاو هئانبح ىوتست اهف اًوخاز نييلطنحلا رك كي 0

 1 د 0 كك ا _ 3 0-6
 وبا لاق © كلدب قدزرغلا ىضرو تدلك ىب لع عشاج ىنب لضف نيح ريوج بضغف 606 56

 2 -ه-د

 ناك هنال ميم ونب قدزرفلا بحا امنإو عب ركفي هنال 2 نمسك تيحا اننا |

 د 5 5 ع مدع دمهمد 2500 د هد

 قدزوفلا لاقو كلذل هوبحاف فرعي اال ام ركديو قب رخفي

 5 ارمقلاو :سمشلا 'ىيبي 4 ءاولعج لق ١" اهفعيقح ىماثللا قدم ندا الأ
3:- 6 

 رخفي وهو لاقو دحأل كلذ هللا لعجح رو

 د 3 3 2 2

 ءاوسعألا نود اني اناكك  ضرالاو تقلخ مراد نم ىتلا ءامسلا نإ

2 39 

 عريجب نم دن مل رم نب ميمت تاع تع نقف 3 يذل

 ماع 0 تبا ه1 تل 5 0 7 0 3 ع 3 3 2

 15 ناك هنأ همول نمو ةلتيننع وبدأ لاق © اذكع اوناك :!ذأ لجو وع هللا .نم وعأ راج ىلو

 بحكم 2 لتف جيحكمص هيينض هم يىمرادب

 اهيف' لوقي ىتلا كو

 3 هوو. هكر ]منج لكمدوتمم 88. 3151 ةمو.ر لكستسو»جدت 1 30595 هوو 50 0

 (هذو) ٌعفار ةسيسخلل سيبب, 16د اكلك هص4 ةطن#» ةسيسخكلا ىنل جناب هل

 عفار. 6 اًرخاز, 1ا» اكس“ اًذحاو . 10 هك 8ودعطو» 17919 12 مم#

 زص ظدوسعطو» هج 111 14 ه1 م. 17 هك. 8وهعطمق#»# 2282, ةعطقمسا 51

2027 
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 ناو ربطت هل مالسالا ىف الو ةيلفاإخل ىف نكي رل يغ ىفو ءاجهلا ف ةياغلا هَنَسلا ءالو

 ْمَنمَي قدزرفلا ناكو هَحَلَبف طق اًذحا ْمْهَي رو هاجهف اًذحا ْمَكْمَي م امك ٍمَدَشَأ ميرج

 هلوقف ءاجعهلا اَمَأَف مصاع نبا

 بكسل ىلطْنَحلا نطبب ٌثيدَش اهّثأ ةّيرقثملا بيع نوف

 لاقف لّشِبَت ىنب اجقو

 اهنيد قر ٌدقف ٍرابَش هنلف هما نيفين بأ مك اذإ

 ليقي ثيح عب رضتفي ناكو

 لشسفت سراوقلا وأو عشاجمو 0 بتحكم ةرارزر اَميب

 نم الجر قدزوفلا ةيوار نك ةّكيبع وبا لق © محتمو مو هلاوخا ©و ةبض ىنب اكاقو 0

 ٌدْيِبع هل لاقي ةيوار اًصيا هلو عوجلا ةعيبر مهل لاقي نيخلا مو كلام نب ةعيبر ىنب

 ىلع اهومسق اوناكو اًبيصت فدزفلا الأسف اروزج اوركتف هريغو ريوج ىف لوقي ام فور ناك

 لاقف ماجيف اًبيصت اهنم ِوطْعُي نأ اوَبَف مهردب ةبصْنَأ ةثلث

 0 سا كاتم عمر فرك اذإ
 اشف روزج محل نم ةَقّحَص ءّْزم هل ىَنُمَأ مدق الف اًبئاغ هقيوار ٌفْيَبَع ناكف 15

 لاقف مهحَنمي

 هولعف ْزْيَكم كر بَسَح مهل | مربح لن نإ لقلي ةتمب
 اجرخا امهّنأ امهموق ىلع امهنم ماشأ هللا قلخ ام ناخّيشلا سّنب امفو ةَدْيَبع وبا لآ

 امّنِإو امهيف 0 7 سانلا بوبيعب سانلا ملعأ اناكو ةبويعو مد د بلاتم

 هارعشلا امو قدزرفلا نولوقيف ةاورلا اَمأ ةّكيبع وبا لق 8 ءاوقألب نوملكتي 0

 5 هك. 8هنعطق» 6“. 7 ه1. 8611 120.6 0: قا 11 حاط. 9

 2م. 18215 . 14 صمغ ذص 8ههوطم» هم 8611: ©0 اهاركذل . 17 ممؤغ ص 8هتعطم#

 هن 8611. 18 انهو 1. ؟. ه7-1ةهدنتهج0هلع 920 79711 .



052 

 ا.

 سانلا رعشا ىمق لق .نينموملا ريما اب ىلب لق كرعشلا نع ىقربخت الآ لاقف ءافلخلا

 د

 ريما اي رعشلا ىريت انك لق ىمّلس ىنا ىتبا ىف كيأر امف لاق نيرشعلا نحال

 نيلعت رعشلا ذختا تيبخل ْنأك لاق رجح ىب سيقلا ءما ىف لوقت امف لق نينمولا

 مولا ىف ىف كير اض لق هلذالت ُثْعقرَل هففحل ول ْنأ ىينمولا ريما ان هللب ْمسْن

 تيقبأ امف لق اهيلع اصبت رعشلا ةعبت هللاو هيلي ىف لق. قدزوفلا ىف لوقت امف لق

 اهنم يخي ىتلا رْعَشلا ةنيدم النأل ىَنِإ نينموملا ريما اي هللاو ىلب لق اًثيش كسفنل

 لق ميبستلا امو لق  ىلبق دحا هحبس ام اًصيبست رعشلا تكبس انألِو اهيلا دوعيو

 ع 23 هم هع 565 د هدعم#ع ت62 0 0-2- 0 5١ ها 5 د هدب ع 5 6

 اناف توكاناف توجرو ترزغاف تلمراو تينساف تحدمو تيدراف تيجو تيرطاف تبسن

 ىب كيم انربخا لق ىنثادملا نسحلا وبا انربَخَأو لق © هلك رعشلا بورض تلق

 ىراصنالا ديح نب صوحالا ىلع لون ةنيدملا قدزوفلا مدق امل لاق ىشرقلا هللا كيبع

 كأاذ لق سح ةانغو ريعس طيبنو شاوشر ءاوش لق كارق قوتنا نأ بح" ام لاقف

 ده مة

 هتنَع مق برش لكأف ةنيدلاب ةئّيَك ىلع هلَخْنَف كل

 ارايكلا ةمطان بحل 0 ىلإ ةعسب رابخلا يح الأ

 امو ىرعش ةلازج ىلا هتفع عم هجوحأ ام ةغارملا نبا هللا لت لاقف كئاجاع ىف ريرج

 2ت ومو 00 0 جد هدو 2 8 هارد د 2-- 68

 ىعبرقلا ليكاملا ناك ةديبع وبأ لاقو لاق 8 هرعش 2ك ذل ىريجت عم ٍةجوحأ

 0. نم انثي نم. لع هللا ةبصي تاكع وه اننإ لق معلص هللا ىبت نأ انَعلَب برعلا ىَحُف 3

 0 دهم © ل د - مل 3 هل -
 لطخالاو ا قدزوفلاو خبطحلا مكث مدكضا نتبات نب ناسح هدعب ناك مت هدابع

 5 0 ردق. 6 نبأ ناسلر 80 ةوطقس5 - 0 ناسل نع: اطقف ر هدم. ةوطقست.

 11 هلك و وم 0  ملعط3م1 اهلك . 15 هه. هلك م. 24915 ةووم



 ا,

 ةقوسو مامغق ر رابج م > مكو

 ميول كلشلا بوبأ مقفل 9 3 َ ١ : ا 3 ا
 يك ذإ نكلوا سنالا هيلع كبتل

 2 د ا 0 2100 0م - 2+

 خكاح نيعست دحولا ,ىثبي شاع ىتف

 هس سد © د 5-202 -

 هد سنه ددو

 0 ا

 كدكقت مل ةباوبأ ندا امناذإ

 ب اد تكا 21-

 ل وأ هنود اك ريكي

 سد لا

 ىقفتري دجملاو تاريخا ىلإ ناكو
 هر زو 6

 © فعصم ميغ كلو و ةيكل

 هسة سو

 اةديبع وبأ انتّدحو © كلغ ىنح اًليلق لإ فقدزرغلا دعب 0 بلغ اهف 0 وبا لاق

 قدزرفلا لاقف كلذ ضعب نع ىنْعَي َلَعَج هَدَقْنأَف اهيندشتأف ٌةَّيِدَق كيبحكلا نم
 -- هع ت5 هذ اة

 6 264) مت 6 اليوط ىقلتساف دىجوأو قيس يلع ”نضصتقنا ١١ برا ىتاف عجوأو نشا كليو
 ن 3و

 524 5260 5 وَ

 © زهنلا كنع والد برطصضت تك دحاأو ركب نم مثل احم لاق 0 فرتغن هرعتشأ ام هللا داوخ أ

 اذف رسيرج كبع اًموي ناك :ةاوبلا ضعب. نأ هالعلا نب وربع ىا' ندع ىعمصألا انثذحو لاق

 5و

 لقنعأ ىتح لبقا لك محق ريصق مبش

 ديري لجرب فيكف ةيطع اذه لق كل لاق انكم

 أ نتدح لاق ةديبع ىبا انتدحو لاق

 فقدزرفلا 15

 ىردتأ لجرلل ٌويرج لاقف اهبل َبِرَشف اَوْنَع

 2 اذهب مراد ىنب ىماسي
31 

 ا

 ليق ذشنأ امل ركب نب ىفطخلا نب ةيطع

 انتّدحو لق © اهنم ىرذلا لح 0 كنلمْحَأل ا 0 هل لاقف هللاو فيك ال لاق

 سا سه آع

 ع ريرجل تنلاق را 3 1 0
© --6 

 تّطيترا دق ىتكسا لق بالكلا كرما تضر

 58350 ةمو.ر مطقف ةطلق 226600169 8

 اًباغر و © اباقرر اانا 16 86288 8

 18 ههو., 0 اًبْلك نفرقعا تطبترا - ةطه

 4 0 رجح . 2 11 همو. هي قوطقمت 1

 لص 8 ءمرصم] هه 101 10 01 0 0

 و 8وط023خ82 01 اًماظع . 14 0 ىردلا.

 ]دهن 56010 15 ةمموظعطت17]4 2 ع1088 . 19 يلا انتدحوو هل مودم [11 60!“ ةووب



 ا.

 نانكا> ناكل ام لق هنإ لمع هقالخ ىتاقب نإ هللاو ىسفنل تييكب لق كيكبي ام 0 64م
 -65١ 15 هع 0 ع

 ىكقري اشنا مت "© ابيذ دهيلنل سي كما ناك لإ ناجوز وأ نابكطصم وا نانيرق

 لوفي فدزرفلا

 مجارملاو اهضرع ميمت ىماحو بلاغ نبأ نايكلا لامك انعجف

 مئاظعلا روما كبت ذإ كنيكم ٠ اش قارفلا ناثتّدح َكنيكب

 © مساورلا يطملا عسا نش لو ١١ ةييم  ىليل نبأ دعب تلمح الف

 هيتري ايا لاقو

 ٌلماح قتدزوفلا بعيب تلمح ال

 ىَألا فتإرلاو بعل لفاولا وف

 تّلعت ضاقن نم لعب .تاذ الو

 © تلو ةريشعلاب اَموَي لعنلا اذِإ

 قدزرفلا ىقري ريرج لق ةديبع دا ريغ نعو

 قفدزر ددزرفلا توم رفذلا تابكت ىلع. ايهّذقو اًميبت ئحشا نفل قرع

 فَمْعُم ِسْرآل كف ىف نَنَج ىلإ هشغعتب يوفتل اوحار ةّيشع
 داهم

 كانكسشلا 8 مجان لك ل ىمتنيب 0 دحذلا ىف اورداغ كقل

 ميشغلا ناطيَش ٌعمادو نك ع لاقشألا لماح ىوَت 0

 بلاغ نبأ َنْعَب ماحْرألا ىوّذل نمف

10 

 يتبل نمو
 9 هع

 امذلا نقب نمو ىرسألا فلْطي نمو

 تلاع نبأ نوم يع

 الفم قمح له مق نم مَ

 همس

 كت كو

 فنحم نارح ردص ىفشيو "أديب

 ةريحمماب ءافو ,ىىف ةلوحبحل ناكو

 2 4عاط3م1 امهنيب ام كمأ . 4 همو. هل لدعتع 11 1139 وهو.: 4ةيطقمت مجأربلاو اهلك .

 8 همس. هك قعطخسآ 5115 4515 ةمو.ير لوجت» 1 387 هه 9 هز. ةراقذس 51111 11517 .

 11 مهمل. ءك ةعصحالآ 51712 4615 ةمو.ر مطقتو ةمرتف 01 (طققو ؟ةهقوق 856 ةقعتطه0 0

 ةطد ةدئا# 21-ة1هز5ةطنك . 1570 كبح 14 ناطيشر, ةهطقست ن اطلس .

107 0 



10 

 لطابلب هسّرع ْلتعي ٍحْيَش ةيلب لك ومو ةيلبلا نإ

 لصافلا ءاضقلاب هنم توجنَل املس رجاهملا نم تقلع دق ول

 لق ةَدّيِبع وبا انتتحو © اهيلع قدزرفلل يصل ةنكتلملاب دما وكل هللاو رجاهملا لاقف

 نيا ربرج هل لاقف ىفطخلا نب ريرجع ةَيِبَطِب ىدزوفلا جووتأ دعب ربتعلا ىنب نم ميش رم
 ا تايبألا هذه غلبق لق ةرصبلا لق كيونأ

 لطابلاب هاسفكت ْلَلَعي خيش ايلثم ةيزر ل هر 3

 لثاحلا َبرْيلا ِعْرَص وأ قحلاك بتعب كثتأ نإ اهْنَع ترَكعُأ

1 

 8لئاع لوعب هتنغعط رح نم 2 تلوغ ءأ قدررت اب كري ناك ول

 دن هع

 ىنع دغلبأ لاقف جيشا قدزوفلا اهب ىتأف

 © لئاح ىَلِجرِب تَلَخَد لَو اًَذَلِو اهبايث 0 تا قرف ليخ ,قكتنال

 وبا لق جي قدزرفلا َكَلَه ىتح نايجاهتي ريرجو قدزرفلا ُلَرَي ملف  ةّكيبع وبا لق
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0 

 ربك الا شقخألا : 9 خلا هنأ (طفوع رجمر:05 دوعرس غم طه ه !ةغعع 10110 11 5

 1يضوذي» 19[ 12415: 0 عصعصأ : خلا ضعب و 1 خلا نإ (ومو طع]مج): 0 911

 14 1.610. كنيق . 15 0 عيب: هقلو» ؟. 50 آهن. 5

 ماطخحلا مكمأ سشيرعب >/ مميقخ كيبا لتقب كركت و

8 
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 200100. كر

 5 كلذ بوكر لإ كرك لئثاو نب ركب ءانكأ مكنم ايف

 22 ادارملا 2 لاسم ىلع قار 0 موسلو تدلحلا مول مهل

 ميمت نب ورم ىنب د لابو اانم ديز نىب كعس ىنب ٌلئابق تتناك 0 وبأ لاق

 تل وكلا لصرف روع نب كتلام نب ناليغ ع عطقف 0 سلا

2 

 لاقو .ابارخ قاقيع ىشحع

 هيب نت ةيعاد ىئش ىنحا اكدت لو لجرلا ْلقعَت ال

 د وربع قير و ىلخفا عنز اودطا ىح ناليغ اوحركف اولتتقاف اوقَتْل

 تح | َلْيَغ ْنّلَحت لوقيو هينيع ىف ءاغربلا لختي ُنالْيَغ َلَعَجَف ٍبْيوُذ هنبا عم هواولو

 فك ديبالا كعك ل 0( لاقف © نام

 كل 7 ” لك (نتككما لا نإ قمحْتم كخأ نإ بع اب

 ةكيسالا نسل ىو | لاح لا ١١ ب ديلا :ىذ مّدلاب قرد

 1 هوو م. 10927 . 5 نأ, لوركم 1 ة4ف, دله 19 5881, ةرامدم 111 8181

 ةحلسم , 80:0 5 ماعؤلاو, ةلوذ1. مانغلاو. 6 همو. , هللا 07
 71725 61. "لص 111 0 ظيرععت 2117 0 8 ناليغر ه0 110, 55

 0 نيزام ( ططغ همم طءواما2 ٠) 9 البو 00 وظني . 10 عا 110

 180125 دانيع . 11 07 رق !١1150 اورق ٠ اة اوربا 0 اهيسنن هيصأادرو) 7

 ايسنخ.. ةبفاذ . 13 َلْيَع (- ناليغ اي)ر 80 88م 0 كنع. 15 هي 1طد

 جو10 1943 هوو. ( و2868 1, 5٠ 160  ةتتضبلا“



 ىقلف م ( خعيلط 060 ةفشينيب , هس نب نانس وو منعالا سبك تعبت اننت لغا

 انأ لق ركّذا تننأ نم متالا لاقف امتاكتي ال نأ ادفاعتف لاو نب ركب ىنب نم الجر

 يمس 3 نانس انأ متكألا لاق تننأ نمف روضح هاملا فوج نو الف نب نالف

 ىكلا ىو شضيحلا ىف ئمس نب .نانس انأ لاقف دل ةسفن لقعف متفألاب الإ فرعي ال وفو

 ناك مبَكلا اسي ربخلف متف ا ١ علَج جرو هنع هموق ربحت ىركبلا عجرف

 اهلخ © معباككا عيتكف 85 فرعو معَن هن لك سيق لاكعَح ءافوط ىداولاب

 ةالقلاو مكيديا نيب توملاذ اولتاق هباكتأل لاقو اباورلا هاوفا فلطا مت هليخ ىقس جبصا

 اي هل بحاسل ليقي ٍرَْب نم ايقاس اوعمس اًصَبص موقلا نم اوند املف مكثأ

 اللتق 2يلتاقف مابصلا ليف جابنلا لشضا ىلع اوراغأف 0 ب اولئكافتم“ 173روأ سف

 ت0راصا -
1 

 10 ىب رع نم رشب نم رع نبيع نك نارح متاكألا رشسأو تم رهنأ مكب نأ مت اديدش

 8 2 3 اي ا 2 ا 0
 لاقف 22 ةمبغك ميد زوباصاف ىلعذلا ممادجح دا ديعأ ب ىىكدف وسأو 0

 ىلع هباحصأو ةمالس كعب رغي لو لق لتيتب انتوُخِإ نود ليقت ال هباكتال سيق

 2-3 ِ ِ ٍِ 9 3 5 د
 لاقخ ةمالس ءاجو ةريتك البا اوباصا اوموهنا مت يلتاقف خيلع سيق راغاف لنيتب نم

 95 0 1 3 م 1 < | 0
 لتيت مئانغ هل اوملس عانأ مت مقفي مكمل ناك تح لوح دلت ىلا نأك ام ىلع متروغأ

 - ِ ت0 ع ملا

 1 ا ل 00 2-0
 لقعمو ويزرع هع انل تانذ مصاع ىب سيشف ءللإ كندعبي الف

 0 ل ل 00 ل ا 12 7212 5 تا ةصا كادحع 1
 لامع جابنلا اهنم كلضع كقو لثاو نب ركب ترب رح قىحلاأ تنأو 0593

 3 2 > كه ل ١:2 60ه - 3 د

 نكح اتحاتم درو نىييدبي سيدارك تأر ذإ نابيش لأ ب تمعن اةادغ

 53 د 3-5 5 2 5 د 431 2 2 ةمدم 3 ن ب 2 د 0 -3 5

 لصلصت نيمكال ىصاونلا ثعنتو اوفهت توملا باقع ستلظو

3 

 5 هقام» هموف 0 98008 2يبخأو . 6 0 اقرظ. 16 هوو. هلل الدلع 1

 94215 هوب 17 هل“ 8دلععآ 5011: 0 تبرح 514 َح 7 110 تيوخ

 -ةهس د

 1طد-ما-4فطت» تّيوح , 55184 تبرص , 8015 تيوح . 19 0 ليكلست
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 2001060 اراد

 كلذ ىف ىلجعلا را ب سكارف ةاصخلا كبك لاقو

 بئاتكلا ريزكلا قوق ا ٌنَقو ”اهعاعش نم ةعوج ىعاد بر ايف

 8 بلاج» نكَتْسم ملك ْمُكيِفو ىَصَم ام يذلا َمدْيَي نأ مكس

 ا ٍريرج لوقو © يحيا ىف ام ىلع اومَلْسَذ معلص َىِبَنلا بانك مانا ارب نا اولاقن

 مو مراد ىنب ىلع لثاو نب ركبل طيقولاو ماعَتلا نم طيقولاب نع هلوقو 2 ءامّبَج ىأ

 عوبري هكيشت

 ريرجج وعش ملأ عجر

 ماس وشو ّلتيت موي اوزخحف عسب امس دشالا نبأ ئلاخو

 موي ىف ثيدح هلو رقثم نب كلاخ [ نب نائس نسب شل( نك نانس ّنَشَألا نبا

 سيئر وو سعاقمب ىرقنملا مصاع نب سيق أرغ ةكيبع وبا لق © لقيتو جابنلا

 ةعيبرو نامح براجألاو [ براجألا قي 0 رمن نب برط نب ةمالس هعمو ] اهيلع

 ٌعْيَبرو ٌثّيَبَحِو ميرص سعاقمو ميمت نب ةانم دير نب دعس نب بعك ونب ُجَرْعَألَو كلامو

 ىبو مزاهللا اودجوف لثاو نب ركب أوزغف © كعس نب بعك نب درع نب اتركلا ودب

 نب ّلّجعو (ةَبَلْعَم انبا تاللا ميو سيق ونب مزاهللاو ) ةباكع نب ةبلعت نب لفن

 رف |عرانتف كح امينيبو لتيَتو جابنلاب ر 0 رح ميك

 ىلع ةمالس ريغيو جابنلا لصضا ىلع سي را نأ ىلع اقفتا مت 00 ىف ةمالسو

 9 أوزاحت , 0 رواج (وم طه 10 ممم ص ط0وعاعم5 ةانمم

 "02 ]0©  6611116 . 11 ةوو.ر 8هلالءع هر هسسللاطص] هننل 1ةمناما هك كعص 111

 0518 همو.ر 1مد-دسسفمست# 1 481715 ةووب 123 ممم ص طضوعاعءمأن5 ةدمما1و0ل مدت

 ٠ اا 0 نناسح ( هوو »م : 110

0 



 3 عجبا رح تاراسغبلا نم مكنات ؛ ةرغب اوبيصأ ماوقأ كي نا

 8 غقوم لولد الإ انتراغل  ٍلثاو نب ركب هانفأ مُكنم امو
0 0 

 مع نا 2 ككل 0 زيمقم كادت 2 0

 10ْ روعسلا يكرلا ءانحأ ى تو اهءاحا 1 نأ ااميفح كيمت

 10-92 تت 69- 2 - هد ء 311 ةهردصا نص

 رجعي هللا فك 20 نيو اممم فداص ةقلح هللب ٌمُهَل ْيْفَلَح

 رّشعم عارب اكس لت َبَتنِجَم عار ماعلا ناطلخحبل

 لوقي اًراشع تراصف هلا تاكل ىف 2ك رشعملاو هلبا ىف نبل ال ىنذلا بتجملا

 ايل نبل ال ىتلا انلباب ايطلختف اهتاءرو لبا لخانف انل نبل الا نك

 0 16-6 ١ اوك 0

 15 ركجم الا نقفني اهعوبريو ا 0 م نلكاعأ

 انب اوركني نأ لبق يلع انرغأ

 د هع ا -© ا - عباس 0

 1 اولي: 8م آ6ه10ق. - © هل 4 اولخت 1 3 ةعوير اطلق هس نطق 1011هرتسع

 مامعوو هع 206 1هان20 12 60 4 اهبر 1.6. :ةليصقلاب . ” هل م. 20415 ةسصل

 عمو م. 10257 . 15.07 0218. ةعيدولاب: اةلكتشخا, 0 16 ١20010
 35 ب - 03 0

 ) 3 موليف عدجان .



 20100 كرا

 تعيب نيطيِشلا ضرا بصصخإ ٍجربْخَات علعلب هموق ىلأ نيطيِشلا نم, عتجرفا هل اهوضقي

 يك اهفن لقب نم .نأ بلطملا نابع نيك ىف نأ اولق ميمت ىنب ىلع ةراغالا كعك

 نب رشب ٍسيئرو لاومالو ىراركلاب اولخآرذ اهيلع ملْسُن مت ةراغلا هذه ريغنف اهب
 ةيذامت مايا ةريسم عجلتين انو عبرا ف نيطيَشلا اك دكلاخ نب سيق نب دودعسم

36-3 

 ديشر لاقف © ميمت نيمويف متولئاقف نورعشي ال و موكبص ىتح ِرِبَخ لكك اوقيسف 5

10 
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 2 231-622 و

 ىزنعلا ضيمر نبا

 عبرأ لكفاتم الإ انئوشنلا علغلو نيطيشلا نيب : ناك امو

 هب ميسا مير سرحت يشد فلنا ذهشما مق نع
 كو د كتي كلوا دخلا ٠ نتفوإ :موقللا لرتم هنم اج :اذإ

 مراد رسل ضر نمر في . ىلع . مرات اوعفر لا 1 تان عد

 هب ام ًاققتيل حابسلا ىف رجيف ىردج وهو عرقلا هب ىلا عرقملا

 ا ا

 عبصقتم ايب 5 نسبلو انصضرأ ةرسسب عوبري عصقت

 60002 ىزنعلا - هز ةطلتق م0606 866 م. 20014, آظهمصهقن» 1131, زكطتقةمهأ 1

 2109 . 6١ قه. 015 1610. 501. 914 6 8 ع]موو زد 1610. دالب ىف ةعيرولا

 همت !! ىك 10 هي ةنافؤم 22 2915: 0 هالوأ . 15 0 اكشص (516

 13 566 ل1521 3 13425, 418: 279: . 17 7... 15 عشقي : 1 اهضرأ :

 اهبر 80 آه10. هد0 1طص-ه1- خعطت» - 0 انب. 16 1.ه. «( ]16 ه1 طه 6ه]11) ذ[

 جه لوتطمو مصهلم طققذفور هطقص 16 عمو5 زص ةموظعط 05 1000 ”.

)0)00/ 



 قر 2". 106.

0 

 مامهلا كلملا َةَصيِب عدصتو ميمت ىنب روغت ىلع ميقف
 ماقم نم ىكل اهخإ نعطن ناو اننا اذآ ومد تكي 2غ 5-3

 ماوسلاو مبصملا يبسلا نع متولج اذا نيدئاذلا انكو
 - 0 هاد هع 5 0 2

 ودتادلا متمثعأ اذإ نودتادلا نحاو نيبوببو
0 2-6 

 مقبرخت ىوربو - نوماخل نوعفادلا ن

 ١ اعبَعو لبا نم ىعري لام لك ماوسلا
 6 - 0 ا 3 2 0 3902

 نورب عملو ةربلا لاضلخملاو لاضتخلا ناكم ْلَعَجج روح مادخلا

 مويو 0
 مانعنلا نم طييقرلا ناو" تراس لا

 3 تهد

 ماركا لتا 4 لاثك دينك هيفا نكت د نيت يدل لكاوا 5 ركبل موي نيطيشلا موي

 0 2 - هع ن د-عاح - نم ب - هده
 دج لف نيكي 0 ريغ نم مالسالا ريظ املخ لث و نب ركبل ناطيشل ناكو اةلدببع 6 3 7 8 ٠ 3 ٠ ع 1 ا ا 3

 نابيش ىب فيلح ورم نب ساقم ا داوسلا لبق لثاو نب ورحب تراس اوملسأ قارعلاو

 نا ريغ معرف © ميشاومو تاوسلا رْكَب تابْوَعَساد نيطيَشلا اولون ىت

 اة اذ ىف اركب تيل لوقي ساقم ىناكف ناطيشلا بصخا كفو ةخبدج ىو علعل اولون ىتح

 ملف مرأد نب لشين ىنب ىف ةجاح بلاط ىلعاعلا نايح ىب للتكأ ناو يبسصكخات 5 00 ّ 5 تك 1 41 دخلا

 3 هل م. 58815: آروال. متنبج اذا  نودئاذلا نك. 8 ةدوز3. نوطونك:

 9 و6868 61077, م. 102353 10 هويه. 8مهلنالع هر هداردكامب أمتع كك. 'طعص 111

 24 ةعهلير 1ه2-هه- خ5 1 49011 هوو. : رجسكاو هعم '"وطوعآ 61055. 8. >. ربك .

 12 قاعمو وم 0 1 طص-ه4-1غطت“ سياقم . 14 هيوريبش نوعاط ر 5606

 '!"ةطوزنتآ ]1 7.
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 ا ١ د د هد - همسه ع و ع 5 -2 ا 20

 0 موي ثركلا نب ةبيتع اهرراب ةييكات ىب سيق دوخاو ىناسغلا ميكا نب سامرهل

 اًعيمج ايَلَتَقَف

 مامحلا ركق انفايسأ ىلا لوغ موي ةميجف ىنبأ قاسو "د

 ماكتحأ ىلع كولملا انقلطأو اكولم ةربابج انلتَقف

 هنيف اورسأ ةريبخل كلَم ءامسلا م نب رذنملا ىلع عوبري ىنبل وهو ةفّكط موي ىنعي

 ناسحو سوباق دينبإ

 مارحلا فلق صاقم 3 ىلاوعلا تققرأ نيدجلا اذو "
0 2 

 30 0 ب5 0 ل

 رماض م اركلا نا سوف صلقم جمرلا ىلعأ

 ماظع ىهل موي دمجلا مويو ارشب نبصأو يناهب ندعجر ام
 52600 عوبرب نب ةبلعت نب 00 ىنب كحا دقرم نب ذعبدو «رسأ ىنابيشلا ةصيبق نب ىناه

 د 5-89

 سيق كبع نب باهش نب كيوس هلذق كذرم نب وريع نب رشب نب وربع كبع نب رشبو

 وه نيكلا مدَيو احلا ىف رطت ماعط نم ةصبق ةوهللا لصأو ماخشلا اياطعلا ىمْللا

 نيب رجحأ هيف اورسأ نابيشو لجاع ىلع عوبري ىنبل موي وهو طيبغلا مويو كمصلا موي

 كيرش نب نازفوكلاو ىلجعلا رباج

 ماهللا بجللا ةداقفم لاجل ميه تيهلع ل5 نك نسا تك

 هعلتبي ىأ ءىت 1 مهتلي ماهل هلع ةرتك نم تاومصألا رينللا ني 5 للا 35 هد

 3 هر. ةناموم 191 847: لوغ موي, آها4. متملع دق. 7 تقرأ ,

 5701. تفقهزأ : 0 و 5 : 10 ههه مر. 3165, 588377: ب , ط0
 0 1 5 با 2 5

 كيصلا . 11 ةهو. 866 مز. 58357 13 0 خصبق . 16 ميمث

 100 ا



 اءأم مكانش طال

 نانعلا كوش اهباسحأ كو افاق .قباشيرف .ايكراشو

 ناأ ئئنب هاسين تتلو انو لالع ىبا اشد بيلو انج

 نب َماشح ىنعي ماشع ونبو نيفس ابو نيفسو برح اأو اًبرح كيري بوح ّلآو هلوقو

 ئموزركملا ةريغملا

 مانقلا مير ىسرأوش ةوجو نيل اني ادا لح كو 1

 مامغلا رجترم قدولا ىكن مكاقس الو ريبرلا فحج ىقس

 مامعلا رمهنم فدولا جيعب فرو

 ماضع نع هبجملا :باحضأو .ايحسانب تاس ل0
 مايصعو ةعيبر نأ ىنب نم املا ثرححلا نب كلا ىريشقلا هللا دبع نب 0

 حايرلا لاهتملا نبأ

 د ,

 ىجحايرلا نارمن نب سشيشح هلثق همأ ةخشبك امنإو ءدنكلا ةيوعم نب ,اسح ةشتك نبأ

 ندد دن 00 سا ن5 د 06 د 1 هميم 5 2 0

 نينرقلا وذ لاقيو كنحم همأو ىمكللا رذنملا ىب ورع نينرقلا وذو بج ىن موي ىف

 أ
 0 5 1 د د6 و م د >2 د 0

 راوملا لكأ ورم نب ترحلا نب ركاح ماطق 0 نبأو ءامسلا دام نب ردنملا

 ماكللا مد نيفتعي ريطل ارجت اوكرت دق ساسرهللو *

 1 هر ةافذ» 211 33477 2911 16525 5 لح, 0 سقم. لون (ه0

 1آ,610.) : هواك 1610. كإآبذ: سراوف 81101“ ىسراوف ٠ 6 0 مالكلا .

 نا مامغلا رمهنم فدوسلا جيعب معاقس 2 ريبرلا تدج ىقس .

2 

 8 0 صيكحاعن . 12 هك م. 5816. 15 . 2ع 2680/١ 2 ١8000 كاحج 555 2
 0 : [ غ2 , مرج 2 2

1030 



 تب

 ل ران اءأاب

 كح 62 5

 ماوس ةمرقم لايص تيقل ادعس 001 ليو: تمر اه اذأ ل

 مامذ نم كراجل اوكرت امو ابصغ كيبأ تانب اورج مه

 ماحزلا ق4 نتعج ضوح لضدو ريغ لف رييدلا  قلشك' مفور 7

 ىماشلا ٍلمَجلا نسارف لثمب اهيتكسا نطاوب اوخدش مو ا“

 اودلا ع ىف رظطنيل 7 لذ رد قدرتعتلل [ميضأ ا

 ماحفلا نم تامل اهطرضعب متيأر ام يبت ول ةدجحو 6

 داوسلا ماكفلاو لجر مسا ةرجح

 دعس ىنب دالب نم وجو هيف بلاغ 0 عضوم رقملا تيبملا ماظع ىحصتلا

 ٠ نم لفسأ ل ةادغ مفاحل اوشفن ةرْدَغ مطعأل 0

 1 / 3 هد 4 ا 1 : 5 ٠
 ىصاعلا مو ربكذا سمش دبع نب ةيمأ كلو م ىسحلا وبا لاق ىمحاعلا ونب © .ةاصعلا

 رماع 3 دعشنا نب بيَلك [ نب نابأ] ثنب غنم م أ سيعلا ود سيبعلاو ىصاعلا 0

 ٌىدْعَحلا ةَعباتلا ل5  صايعألا ٍهف ةَعصْعَص ىبا

 3 مهر 1610: مو: 4 هوو 20. 108 ”. 88: مور آخ. مه: 0 ٌرْيَغَت

 118 ركفت (8م آه10.). 5 اة 0000 اهيقراح (8م طه.

 6 اترعاشم 0 سهم. اهرعاشأ (ةه8» ٠ 1 ةربعاتحو و عم 0 ةوكعاحو .

 8 1,010. مكفي مكذ لاقي مكافي ىتح اكبل متيار ام ىار ول لوقي نتعج نب ةوكاح

 هلقع هلكيو هنوص عطقني .ىتخ اكب !ذا اًممكف . 90لثلا . 11 آن014. ماكل .

 12 مكمولت 14 مملف زذص طوعاعوأو زصقوعتأ ع0 ةئمطط هم] ءءاات76ه - ه6ه6 اطو

 ؟مرمومو 00560 ة؟1هد؟.
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 ف لاح *يإإ > 1ك

3-0 
 7 كر 51 هع أ 5 ع : ها 3

3 
3 , 00 

 ىَمْلَس ِدْوَط تئاصقلا ثتُعَلْطَأو *٠
 : ١ - ه2 5-02

 6-3 تاكو ح1 ا دنحا © 5 5 اكو ىراهسلا وحمل يعد ا : 2

 5 3 ةيوحتو وعم ناو ند دعو
 ع .

 ءدنكلا سابعلا ع هللا كلديمع نىبعش ابحاصو

 اتا

 هوس بان ةرعش نبأ ّلحر ْدَقَل ©« د 35 35 كيلع تنل تدر ا

 لحول 0 مألع قاسم حم 5 بكارلا 5 ل

 نيق نبأ تحت اهنأ تفلت ٠١

1 
 0 أذ قدزرفلا لون دقل 5

 6 هك م. 3520: 0

 15 1610. كو 3

 1 لون عم

 4 0 حلبصو .

 ىتا ىملس هلونم
 و ىملس وفم

 2 م66 118130358 20975.

 12 0 ءوس : 0 تع

 1 قر 1600

1 
| 0 5 .6 

 3 نت للا را 1

 رسعلو سكت ىلع ةكفاتن

 ما ل
 ىرحفق ناك كلذن كلهي نم

 6 ىماقتنا يعش ىبحاص عدجو

 : : ' مامزلاو كراوملا ىَلَع ضعت
 س

5 
. 1 

 1 2 2ع

 هرلع كر 2 ىلا 2 ةتئروم امد 1
3 

 ه-
 وه

8 1 
7 

 ماع ّلك مساوملا ىف كيرخك

1 ©1 2. 6. 

 روس 10 لا اتم ا
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20. 06. 

 مكرم ا دحلب صم

 اان

- 5 2 9 

 ندع ىلع هضعب باكسسل نم .ظيلغ

 اًيحو طخ دهيلا اخأ نك ؟

 بتك اًيحو ىكي ىحو باتك ىحو

 لكدعو فعب ىناوغلا "تعطاتو “٠

 الاب اهندكب انعزاننت ا

 نآذ ىاقي هور وحج للث5و ثذ

 ىنم نئرق 0 ذأ 1

 ىناوغلا ليلط

 نان ط ضرسعُش نيد وو 4

 0 تر قأ دقف 7

 ل
 اع ءارعسلا لع ملل

 رك حاطو ”ىلعتلاب تلتف 3ك

 ليوطلا لبكلا ىنعي فلاح فلاوكلا ٌدحاو

 يقرأ ايلا

 تردق ىأ فارس يقرابل ىبأ 0 0

 رخشلا نبا ةنونسي ام مايخلا

 ءابسشلا 3

 مامشلا هتوللْطي

 مهو اهلرانم ىف فاكب

 ااا طرا رب ذنب

 .رووخو ةيح تا

 مأرهل أ رجاح . 010 ها قدف

 5 0 اذ ةنعألا دم اذا

 ماظكلاب كَسْمأو مهب. رضأ

 2 ارح لاو فياوحلا نب. ىوف

 مأر مهسب تلا تلصق ذو

 6 انعرانت : حلا نوضو و ع0 ه]قو0 ]6ه10. - لونت» مايصلا ىلآ نلمو .

 3 أ 0 طق»>ع. الق و . 8 اذا, ه0 لبهزن] 0 كقو ( ةاأعمد 102 56 5.

 9 تقف , 1610: .كقو . 11 1م الدم أوأر نيح: دمر 1610. كنمأ : مازتعأ ,

 1 ماذع , 7166 8 م1088 ضاضعلا ه50 48 781. مارشعأ . 15 تركك
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 مالطلا ةلبسم ىقو اوضو الذع ضرألا تألم دق كتيأر

 ماسح ركذ ىنرغشت هاع ' تذج نيف امل ملظلا ني :

 ماسغ را لعج ىدعاسد دبلا ىنعت أم كرحم كتسيلف نعن ملأ

 ماقتل مرتسسملز نحب ةيطع دا 0 ىغب تيقل نأ ىريخا داس ىلا

 مايصلا ةذكار ىو اًمويو اموي ءاسعقلا سراف ةيطع ها“
 2 2 ا ١ ع 2

 اهنطي جورخو نمطدو ربح اهيايض نانأ 2اسعفلا ا : امك ده (اهدط 5 1 0

 مامضلل رمضت امهيأف اَدّيعَم هب تيقل ىفطخلا اذا م#

 ا.

1 
 برج هباجاف

 سلا كلا

 ماكر رجاترم ىجن تيبقتمم مايخلا ىلب :دعب رادلا تفرع |

 470 لع كل 9 0 امهيأت : 28611 رمضي امهيأن .

 19". 806. 012 لدعتس 11 85915 ةوو.نر ةيطتص. 101. 864 هول. : 006“ 0 مه"808 م0

0011-1-5: 709556 191,120 -:221" 24721525923 0-52-3658 85 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

 151717750 50* 7 16 12 آنوز9و. تقرع: ىجت , 1014 ءاجأ 7و0. ىكت .

 - ته 53 2 2 3 2 هع 6 2079 و

 ١ يك 0[ 0 5 أ 2
 نىب هللا كيبعو ىقرابلاا ذأ مسو لكطخ لاو تتيكتلا' انوكحاعدو ب

3 

10 
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 ا 0

 ادا زر

 ءايعالا نم اهسوءر ةعفار لاقيو رظنلا ةعفترم اضيأ نوكتو

 هاش

 ماصقنا نم ديدي ىبرعل اه. ءانب 0 قكلتخ للا لدحف ١"

 مارخلا نم روهشلا ىرحألا هوا ايف سانلا عيبر دي كادي "1

 ماركلا رهشألا ىف لتاقي ال لوقن امك مامذلا ةياعر رد ا ماركلا نس روهشلا

 ماظن نم ردحت زرخ ىصح وناك تنأ الول. سانلا نأو

 ماصخلاو ةروشملا ف قدنخل الا نيعمتجم سانلا سيلو الا

 ءافلخلا ىلا ”نوعبتجج ساّنلاف فدنخ ىف ةفالخلا نإ . ىتحب

 مامالا لابقاب"انثذحت امل ضألا هامسلا ترشبو

 مامرلا ءالشأ ثم اياقب مه امذاو قارعلا لضأ ىلا «"
 هديقب ءىّشلا وُلَشو اياقب ءالْشَ ىَتْوَم ماس» ماهو ءالشأ ُلثم ىوريو

 0007 ماظعلا معنلا نم هنترايز انيلع تنكتاك م انانأ باع

 ماخألا را راضصأ لابح يتحول انشاعنا مكب نينموملا ريمأ د

 0 سر ما يل حالا ع دحاولا لاقُتَأ راضا

 ماقسلا 5 و ودلل ةافش اهيبف رع درمعلا انس 0 ب

 مالسلاو ةقالخلا هرعت“ .ارط :ننانلا ا للا آر دب

 :قالضلاب مالّسلاو ,ريانملا داوغألا

 مامغلا نم هيلع ةَللَطم اهارث ضرأ ىف راس ام اذا ٠م

 3 نمر 0 00 0 نا 0 مومع2. ٌطقاست . 14 خل ماثالأو



 ا.ا/ 1باغ دلال

 مامحلا شير نم ءاجرالا ىلع اهتطقاس برقي لاصن ناك هد

 برت ماهسب ءاملا ىلع شيرلا هبش

 ئماطتغا كب نوكي وأ شغعنتل. ايح سشانلا ريك ىلا تنقع ٠

 مامسلا نم تافدرتملا ىلع ىمهع تعمج كولهلا كلم ىلا هأ

 5 ةهيشتن هيض مامسلاو و كلا ل مامسلاب لبالا هبش لبالا تذدرنملا

00 

 مامثلا ةَيلاب ماعقألا نم اًيش'فقبن مل ىلا ةنسلا نم

 مادخلا ةَعْطَقَم ةعضاخب ايط ضألا صرع تيوط كيلا "|

 ماغبلا ةتاف بآذالا نم ثلكو ثبقن دق ليللا فوجر

 ماسحلا ركذلاب برحلا ةانج تافدرم ةالقلا نكس ك6

 ماظعلا نم نوحولا ىلع كيلا ضرأ لك

 مانسلا ىو ماظعلا ف ىقنب اضيرج الا انتغلب اهتف

 ٠ ىماوس اهرظاون ةأاقفم ارجف نخأ نيح سبعلا نأك

 50 2” 6 ءاضألا 8 0 ت2 11 ةانج.- 0 070

 ءانححا © 12 لأ نعطق 1[ ىلحرو ىلجر لماح اا 13 هقذوع 7. 6

11611: 5 

 0 .ّ 1 ا ا 5-1
 7 . نادي نا ىلع قىرعج ازوجال ٠ مكانلا نات

 14 طلق هعمامصمأت1هدت 15 1ههلصتةوأ طاهر ةذدعو اصضيرج رتانقأ طمع طه ةةاععد هق هد

 20611176. 15100 ةافعم



 1ك ااا

 هيلا و بشخ نم ناوعلاو شاشخلاو رفص نم ةورعلاو ةربلاو شاششلو ىببلاو : كا 00 / 0 50 7 0 اد ١

 را

 ماثر ةلعنم رودس نطبخا  اهيلع تيبطو ةضأارض , اذأ د

 دق اهمسانم نأ ىنعي مدلاب ةلئاس مدر كك ةراجاح تاذ ضرأ ةضاوضر

 هاما كا 00-0

 ماكالا رذح ةيعب نكسع هتمشجت فيرطلا كرش ناو ه"
 ل ا 3 0

-_ 

 ند فيوطلا نم 0 اع ىأ مح ندحسع ىقىورجإو سح وفو مالكلا قر ماموب

 مالا قفرعلا دراو تقالك هام اذا ىحلألا 0 ردت ه١

 ريطلا “نم فض امو اطقلا 2 اهنانسَأ ثوص عقاعق

0 

 ماوط ةعتم لاجس نمل اليل تكضت رودصلا ةيداطو' ها

 ىورببو ةملتمم راب 0 اع لاج نهتيقس ىأ تكاضت شاطع لبا ةيداص

 5 00 ن2 ع 2 ّ 0

 1 80 0  طمعو ةطق ه2 15 ه710ه2119إ9 3 نطبَخ 1.6. « طم

 ءةتصم]إو ةؤتلعم ”: 56ا1 نوطب بضخ . 6 همم ]اووص 511 33615 ( طعم ةتفسوت
 د 22

 15و ه5 طمققأذولعكم 10 هتيسرت ) : خلا نكسع ب 1161 مالعلا راكح هتك دوات : © هما.

 خير هامه ع0ل ذم هيح ٠ 0 0 ةهيح ( 86609 501 8 0 ماكللا: 0 ا

 10 قادمألا , 0 موشيكل (و0م0 1]28561): هةقاو» 7. 54 18601 8

 2 هرآ 367 2072 1

 مانس ىمك ىنلا 0 نم جَ 31 هع لك ةشخا

 11 0 (ئكلألا  فراو, ظفاا تجاه .

010 
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 مك مل دانا

 داع لك عجرن هيلا نهب ىتاوللا ىعفرا كعلم نانا"

 ماجسلا ماضْنتب تْلِب دقو ثيحف ةتيم لثم نوكف 7
٠ 

  2أحرز

 تل - نت - ن 2 د © 5-2 - ناد 2 -

 تابن اهيف راص دق ىأ تنمس تلب تبلب كقو وكتم ك5 كت

 ماسل اهبو ى مهلا ناو ١ ةلومذ هدحا تاطصسا د

 2 00 2 2 ا ل لا 0 د11 ا
 عوسأ زيمدلاو ريمدلا بسن لومذ اه مابس 3 وكنت هلأ معيب سنلأ هفانلا ةيجانلا

 6 فوح 3 ل ّّر ور رز -_ أخ 2

 ها

 مامدلا َمَم كارولا ةكرومب تضعو ثرجض اذا اهل لوقأ 5
 0 "م 5 0-0 0 00 0 1 0 36 "0 0-0 5200 2 - س > - 0 ١ د 92 3 2 6 25 6 لا اخاحر

 خطساأو مادق هلجر :بلع لجيل ىنتي ىلا عضوم' ك اروملاو خك روملا تفطع أذإ ىوربو

 32ةيس ع

 10 وهو بتقلا ناك“ نوكي لحرلا هيلع كروقي كاربلا وجو اكوكرلا' نب لك اذ لحرلا

 هد ىنتي مك لشرلا مدتها دن

 ىمامأ مداح سانلا ربو ىف تنأو نتفلت مالا 13

 اذ
 مامهلا كلملاو هللا تّيغب ىتيغتستو كنع لحرلا ىقلتو 1

 5 ماخرلا دمع ىلا ٌةقْلَعَم اهأرب ثقلع اًمقارأ نك ه.
 3 ّ هد ب 2-5- 53-5 3200 - 2

0 
 ماعنلا نم تاجداهلا فيفز اهيلع تقلق ىرعلا اذا فرق ها

 ىرعلأو اعرارز و خ ىحسع ىرعل كرمت ى ىشملا فوقو ليمدل نود فيشزلا

 عجرأ. 10 هيلع , 0 ابيل 12 هوو. ؟1ك6 ؟56]5 [1

 78537 ةوو.: © مهلك . 17 اهيلع تقلق , 28611 اغارب تيفتل .

 1 عجرنو 0 مورنرب عا
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 تَراح ةاملُطلا اذا ىجالداو ""

 ليحر نم كي له :ىنب لوقي "*

 كو نيح دو منجعو لد نم ىبعر ةءىتش لك ماوسلا

 ىشمأ تاسلو فيكف مهل تلقف ا“

 ءىشب مك ةليح لا لقوا"

 تمارت امل ىتقانل 0

 رابغلا مانقلا رفق ةيبتسم ضر نحح

5 

 كماَدُك نيم كءارو نبل َتْيَعلا ىلطا ىثيغأ

 ماش ىحيب لسرم عيب عيبولا كلذو

 | تاو اوعي نيذلا ريح تن :

 ب 07 دالبلا 00 عب 1

 م نم 8

200 5 

 مالَظلا ىجد راهنلا نرط ىلا
 ءرش لك ىلع هلاشُشلو هفامتجاو مالظلا سابلإ ومو ٌةيُذ هثدحاو عمج ىجد

 ماوس ىوَذ ردع دكذم مودقن

 ةنيعارلا ىأ 2يماستلا

 ”راسلا الملا نما ممل
 و در -هد

 ىمارم مكحو ىمدق

 ىبمايق اتملسأ ىالجر اذأ

 ماتقلا ةَلَيَسم كيب انب

 رمح كالْمَأ ىْبآو ماما

 مانا قا 0 ص

 1 رطملا ماد ديم ضرالا مسي هنأل ايِمْسو ّىمسو فيرخ لا وطم لد ىبسولا

 ضرالا 0 وطملا ىشأ نم

 5 ممل ىنغو 8

 14 تالبلا

 دهس
 رم 0 نبع

 هو

 ىبيع ,

 17 0 كسا.

 8 ميقن , 114م1 موقل :
 18 0 َنِبَأَو اممامأ «ذاط اعم.

 ىعولاب ىأ رك ص

07 

 2 0 ىجد.

 1161 - 0 مهب (81غ) ىنغ

 وعم 11ه1 - 0 نالبلا ب
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 لابالا نخلي هاد مايهلاو- لس ,عمج لالسلا دل لاهي ءاذ ءافكن نيناك نعد ىوكو

 ا 0 5 0-0 2-0
 اهسو*ر 2 +رتكلا )كنج اهدخابو تومت ىنتح ىورت م0 ءالبأ هيلع بورشنف

 ه تالت لن ىلإ نهف هه

 ماجرلا كتلك نم ءاج انوبأ | اقف تايناغلا ىأر رك

 5 ةملس اهتدحاو روخاص قو مالّسلا ىوريو وشن مث تام هنأل ىا ربقلا ماجا

 كَ ن دع 5 5 3 د اه ا ا

 0 بع وأ ويس وأ ولم فوسص

 65د 5-2 22د د6

 خيشلا وجو مر عمج مارهلاو تاببتسم تامظنم تارزوم هتارطو هلوأ نابشلا خوش

 ةذل نفكر ىبك ريبلا

 مار مهس بوصأ رشدلا مهس» ىلايللا نينامثلاب ىنتسر "»

 ىمامتعأو رجاوهلا ىدرست نوسلو ىتلحأر وعل ريع ,

 17 :مارضلا .بهتلم .ءاروجلا" نم ١ نوي زكا ديكملا طل
 يبطحلا نم فد ام اضيأ و#و رانل ]د مارضلاو ظيقلا م نم ةاروجلا 0 2 3 ل يح

 اأو

 0600 ناربش و نرش 151011 ىوركسي وا ىكحكاضي . 0 وأ ىنكحضت

 ىررخكسن . 9 ٌَكع قا 0 مقتنع. ىلا نعجر . 10 هك 1رادذس 177 48515,

 تاو - ةهآكم 0 ندع -

 11 تامظنم , 0 تامعنم : م1086 1م 18611 نيأر ليقي نيبارتأ انهام 00 ورب

 ملا دنولا عضوملأ أدع ريغ 3 شرشلاو مار ةوسن دوو ( ه16) ا تارزوم نق



 اتا

 أمال

 هاشم دبتحا نكس ١

 دن نحو دومعلا انلجعأف م

 60 مدصلا دومعلا

 ماهيتلاو

 اهيف نامرلا فقلاغم

 ا 2
 مكاضلا بكوذأ وو

 هاما تهدد سس

 هْيَلَع تَدَعَق اذا .ىرذك امف .٠

 9 عامم نم ةكيرت ناك ا

 ف ديف

 فيجلا ىف ةرايسح ليبلغلاو

 دام قارق لذ باح

 دج ١ عما دقي هنن

 لمكلا ةرقن ىف هو نكراذ ىلإ بوسنم ىراد هكرتف ٌليسلا هرداغ ةام ةكيرتلا

 0 حرلا ةضرف

 تح

 هنا

 5 ماوألا ةيداص ءاشخألا نم نعقنتو اهب ىمف نيقس ا"

 ئشطع ةيداصو شطعلا زرارحكلاو تارذلاو ماوأل لو ىّشْطع ةيداص نيورأ نردد

 نيقيلا هقح ١17 لاك ةلوق لّثم وهو

 مايغلا َعَم ُلالّسلا وش لاقي هاد هافه ْنِهَنأَك  نكو

 لأ م2 لناممس 51116514, ,0/ , 5425: 0 ىَساع ىتبو: 0 نأ

 5 اهيفو ه0 1861 ل 0 هيف. 60 298. تايد 0 ماختع . ” 01. ماقكم

 1 2837, 23911 1024, الدلال 11 53118 : نمر 801 عم. 10 ىسفت , 50 .0 :

 كلكشم 0 8>ع. تلفنم . 1170 عديل 13 اكهبار) 0. 2928... هحب ٠

 15 02. لكس سصس ةآلآ1 95, 11511
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 مارفلا تاك هس لك ديو ىنم لوقلا ىدو نيغلبيس |" 0 ةةدق

 نهغلبيس لوقيف فيفتلا رْمَسلا مارقلا» ةلاسر وا مالك نم هيلا ىحوأ ام لولا ىو

 د تل د1

 5  ءامفلا دق طقلتملا نم ميهب ا 7 كيسأ |

 3 ه2 49 حان و اطقم 3 - هس

 اهبيف طقنفلي ةطيرخ هل ىف ةطيرخ ايكو: ىنعي نا اراهَت 13 0 وذ ىوربو

 ْئ ةحاسكلاو ةسانكلا ةمامقلاو ٠ نّبلتملا :فوصلا عطق 3 وقو مامقلا دوق

 و

 هل هبوب المل فصو ىلا ةلامخل هذه 3 ايلا السر

 هت اا توبا ها و ءاون انه كا غفت م ديلا كانو اي ذلا كوسا د1

 10 تمقولا كاذو لوفي ايوتلا عولط تشو قدزوغلا ٌثعاوث ىل لوسولل ىا ماحّرلا ىوربو

 د 200

 9 رخأ هّنأل كعولا كاذ لوقي رَخآلا ىنعملو ءهباهذو هعاشقنا ى حأ ماحؤلا ع عفتومل هلنع

 >2 د 2 ج 3

 هب أرورس روبقلا كو ماجرلا نم

 مامحلا ر 3 فئاوسخ نمو اليل نسب نيح ديلا ٠ - صحي اه

 توبه خو ينكتب نورنا لص رس دل

 3 صَل ىيوريور 1س 0 غطفقو سمصلق ةادصل ةهسمصوع غطم ع]موومو هض 3. 13, هكا

 ةخحاسكلاو . 5و2 ةتتقد كال 3477: 3287 66 0 8 ىذس اطلق هاهو ”ر 1. ه

 لز5عيزدعل هق ه عمفطع»ء» ه8 "001: 0 هع 9 0 «كدعاونر 1611 هكعاون

 طبق ككعاوت ص طف عامقو : هيلإ 11011 هيلع . 11 ان كك ىدررعلا ناك

 18 هبل متل 5011 ىلا نجرخ . 14 هك ةناوود 11 47190: نيشمر 0 هه.

 نيجكاف : نمي همم لكن 52 آبآل , 56, 4.



 "لف دل اء.

 مامشلا لا 0 ةسداسو سوح ل ناتنشثأو ثالت 1

 هد رشا 3 مامّشلاو حرمات أ ةسداسلا

 مامج ىرذ نينورف ناكم تاينلا نيحلدب ءابظ
 25 د

 مدلعأ ءىتن 0 ةورذو ىلعأ ىرذ رع نم ميج عمبج

 ماشيلا نادبعو اهب نحوي ردضخ + نو ك كارألا 0 ىرث م

 هادم د

 وو ماشبلا ناديع ءامو ك كارألا ةام نبرشيف نكتسي ىأ اهب نكي روح 0 ىورسو

00 

 كل اهب ارك اهيل لون ربل هام َّلَق اذا كلذو هديب فرعي
 ها ندرس -- -

 ماعطلا لع نضروكب سيلو بْذع هيلع نركب درب رد 4

 م درب ىلع اهب نركب ىوريو

 عرمأ لوق ديري ىمارغ ىأرل ىعم 00 رجح نب 0 5 َّ 2 ىورسو

 هلوح ضرالا نم عستم لك ةراّكلاو ل5 لجلج ةرادب و1 انس دلو كالا نق دعلا

 نمت ىتح مغ لذح

 0-2 - ل ل

 ماع فصن ىه ةلبلب ناديي كلا نعبد ذا نهم هَل ||

 ماع فّشن ب هعم هلْيلب َنْئبَي الأ نيكُبي نا ءاسّنلا نم ىل ْنِهْثم سيقلا ءرمأل لوقي

 "5 د ل

 5 اهب 0 02187 مي 2 12611 امن. 6 اهبرو 0 مب 1116 ا

 116 نم . 12 0 ىمارع 216 18 هك قط]1 31504 11: 0.048 78:

 0 مدي. 15 هلو 1.6. طع ممسصآ14 ةطئصلع (طقأ طز مهقولمس 508 ( انلعم) طلق هركص ”*.



 مايخلا رثأ وأ تاصرعلا ىرت انعل انب نيجفاع متسلأ اوه
 ٠١ 3: ا 15 1 5 ٠ 1 1 م 1 تح 00 نيش 2-1 د - 2-_- مم د

 ةهلوح عستم لكو ةصرع اهدح . تاصرعلا انلعأ 2 ف انعل نيفطاع ىنعي نيجاثاع

 10 ل 935 5و د51 ناك 5-20 1 : 9 هد
 مايكالا رادلا سو كنذ لك كابو ةحاسو خحابو ةصرع 3-0 لاقي 0 خبع سيل 0

 سا 0 0 0 01 000 2 3
 5 ىيصالا انتدح ةينبالا نم الالظ دوبأ اهنا عبيترملا ىف مامتلاب للظت بشخ نم تويب

 ة-- 6و هد د 7 3 2-5

 اهيفو لق انلعل كيري انعل دغأ ليقي مجنلا ابأ تنعمس لآق

 5 : : : 0 َ 0 0 3 0 م 0 د 7-00 د 3. 1
 نورخأ ليقيو ىنعلو ىلع نورخأ ليقيو ىنلعل تضعبو ىل برعلاأ ضعب لويقي تاغل

 روميم ىنأل نووكاو ىننأل

 ماجسلا ةققار ريغ اعومد انع نغعذ تضرع ىنأ اولاقف '
301 - 

 وطقو هناليس عطقنا اذا سبتحا اذا عمدلا اقر لاقي

 مارك اوناك انل ناريجو موق رايد تييأر اذا فيكو

 ىضم اميف انل اوناك مارك ناريج رايدو ىنعم ىلع اذهو لآ

 مالك ْنم عمادملا َدْعِب امم .ىنم نيتيعلا ةربع ةكفكأ *

 15 سيل لاخ عضوم كَ 0 |, تب لقتل ماينلا ميقلا نع نييكتأ ليغي

 قا ب

 29. 1025. 01. 1هتاب 10.6 391 - 0"6ع»# ه6 نمرسومو 1-4, 12-14, 5-9)

 19-15, 1011, 29-21, 34235722 554-33,58-30) 54خ7 672 557 66|

 60-50, 68, 65, 64, 84-69, هس1غاننت عع 20, 3-61. 2 هل اناووص 80 9

 ( ووو هقومتطو0 غم لومكع زر 51511 2755. 89 تضرع, 11011 تلعف . 11 هك
 5 هك ع+ هع -ِ

 لباوذ2 21711 2495, 2539 : تيار و 80 18611 - 0 تيار .. 18 مدلك ر 0 م

 مالم (و6 15آ611) .



 هيأ 92. 4. ودا“

2-2 6 - 95-2 0602-6-2 

 0 01-0 سيق سراوف 1 0

 ا 3

 ارعوأ بعشلا منيق)ل افلصلا“ موو مكءاسن ناكر ىداوب 0 |

2-652--5- 

 قاكورحك) 5 انيلما كقو لخقلا ةريثك 2 هيف تتناك عضوم وه ناخرحر ىداوب هلوق

0 

 بْعَشلا موي وهو ةَْبج مب ىنعي اغّسلا ْْيَي هلوقو ٠ باتكا نب ىسم اميف 6
 امرفتم زيرحلاب اماعت .متنكف رماع لاي اوعد دكت ىنب متعمس ا.

 ولا خللا تلاع نبأ ندالا ميت تنبأ نك قو انحا ىب لوف

 ال0 رقت طفل ىقالو انجاح ةفيسأ نيالا ململسأو ام
 لوقي ارطقتف هفتح ٌطيقل ىقالو هلوق» ئريّشقلا ةبيقولا ىن كلام مأ ل ةكيسأ لاق

 وهو ةلبج مدي كلذو نر ىلا ٌطقسف هعرص ى ء جّمولا هرطقف ديرب و طقتف هتيم ىفل 10

0 

 جمولاب 0 لاقي  ةتينم وقو هقنح ىقل ليقيف رْطَفَتف طقسف قفرجلا هسرف بتوا موي

 امهضعب بيرق ءاوس كلذ ىف رمالو هسرف هاقلأ اذا اًصيا هسف هب دقت لاقيو هعِرَص اذا

 لفعل نيرا لح كعس و2 ليحاتو ضرالا ىو دلاواكلا . لع ةاقلا اذا "هلكت نكد ..
 2 ر 6 ع

 هابناج اهنو هيرطق دحا ىلع

 [ هب 1 نانسألا ةرفص وهو ِيلقلاب مراد ىنب تس ]

 1 ردا عم 0 »«ز6ط اعم . 98 ه6 الها“ 11 767 ههو.: خلا كقو

 3 أارموملا جحيشولا ميفلا عرش دنو امهيلتك 3 ه5. ؟لد]آعت6 111 7

 4 866 م. 23310 56و 0 0 تسلا“ 80 0 8 ل هن 9 85606

 15 0 (طقموو مويصوتناعو ةاأذوتطل ةكاعت“ 73. 0106 11 رم 0 عطقتف.

 12 ةعربق و 0 هعرش. 16 ورحت 31
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290. 4. 

 4 ه-
 ما | 3 -

 مات“ ند نيت كتيعا ريبج

 مقوي نم_ةشرك قا اذا

 اهرورتسيو لرسم اريبح روزت 17

 دب غبر نم نيقلا نانص فوسن 1“

 اغقلا 0 نيقلا اهيف لوازي

 نر

 5-23 هه -

 ةيهط 2 عيّشملاو ع
 ا د

 رتنح ىب نالغ

 تدل

 ل | ا

 2 ' ان تنك كقو 1م

 ارقمم هلرقب ةرارملا ةذش ىنعي

 اجلاوو نيلمرملا داز كا ملأ 4

 هنع عوفدملا بابلا نع دودرملا ديري روعملاو لآ

 اهلشملا نعت ماشالا نجت

 .ىءم يم ا ١ د 20
 1 ةكوبح نيعل اهيم ملخكيو

 6 ناب, 3 لاء:
 9 اعيبرو عم ل - 0 همتع. اًعيِبر : عيشملاو,و

 ن0

 0 ارتنح .: 7 0

11 7 

 اهرش سانلا ىفتي اران كا ما

 0-18 تعش, 3+ تعلن: كلر ارك املا
125 

 5 ه66 م. 6837 :

 10 ه1. ىعطقم1 [11 4815:

 سر

 اهنام نحر روت امش لالبلا نم ترصعت

 ارتدم )يمخ اذ قمع كرْتشو

 اروح ةلاحملا بقث ىف 0-0 م

 : ارفصأ سرولا نم اول اه

 ارتنح قعاوصلا كلت 0 امو

 اروعملا بيرغلا بابلا عقد اذا

 ل“ ناقوي ذاق

15 

 4 7 ا 0" لعجتل

 أرعصأ شضيبلا نم اكرم اهب ناك ىبرغلا ٠

 (816) سيعمل او عيبرو - 96 ا

 وم 0 ع ل عيشلملاو ٠
7 

 امفسم ةريشعلا هادعأل امسو

 12 0 رارملا (هو6 آناودص 711 3910.
7 
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 ةظنيهر فوع كنع ادام 00 ملل“

 رقنم لآ نم سعقلاب مُكَنَض امف م

 اهنيجلخ ذا نيقلا نبا تمو انما م

 نك نوحالملا نويراوصلا لطلا سارعت

 956 - 2 ا : 5 5
 هردص جرخو درهض للجد ىف ىقنحح

 جاكتلاب كلذ هبشف اهيف ععاتم

 يد

 اهناكو ابلاغ ىدانن كتابو مى

 ةرمكلاو هَشْيقلا لوغلا م د

 رقنم مشب 0 راثآ تلاغ كر مى

 اهي افطن ىأو اهل بلاغ كت 1
 3: تأ 62-2

100 0 
 7 0 5 كلا ٠ ١  1هع - 3

 ماما هكا د يداك سبايلا رس ودمح انآ ريال

 ةمالم رب 0 نع «عوطل ءلاع

 ترصعت اند ى 1 ترك أذا 4| 15

 دج 1

 ذولا ىلع ادادم (ةهذ1ع) تدير كف نتعجو

 9 لوغلا

 اهيوعسككي رقنم اها كدر تمحنابو

 ماكنلا دارا يلملاو لق

 © ارسكاتم و ل اركست ام.

20.0104. 

 د هأذغ هءعو ع

 أ سذأو اعابض 52 دجوعطاف

 ارقنم نتعج رقع اوضاقت مل امك

 أمركستم اهلْيَل مهيف تاب كَقو

 أريقملا نفل 8 ىَر أوصلا | لكك

 لاجولا نم لكلا نشا رق

 علاخ د1 دعب مايل اهوبدجج نأ ملخ 7 لإ يلا رخا 21١ ءككلا

- 00 

 ارعشأ راقلا ةسم اقر نوقشي

 ا ايبا لرغلا أ وأو

 ارتهم دعب بلاغ اهنم ّلاز اذ

 ارصْيَأ رانلا لع ىقلأ ْذا لّذلا نم

 الح اى نيعح ناش
 هاي سا م

 [ىعأ نيرقبلاب انيق مدتو

 2 ل كبيرب : جالو ؟. 83 ل 8

 اديلنإ ظن حلا زكبح لع

 3 همهم ع]وو5م5 ة/او» 7”. 85: ل اهيم ن

 ] ليغلا :

 ااعحاغأ طعنلا سناب

 تدازو

 جاكو» ؟. 82 ل 8

 جوس لكك
 0-14 نيرعملاب (همو الهلجاتف 17 606:), 1 فورعلاب ( هنو
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 ملف هللا ريغل اهب .ّلعأ ةثذ اهولكأت ال ساّنلا ىف ىتانف اًيدانم هضر ىلع رمد لق ةفولاب

 اما فوجلا مد م اعيبجك مهد امثالك اًسيقو ارمع اوكرت مش ا

 --_ ل ل ا 06-2 - - - هد

 وه انهاه مركذ ىلا سيقو لق بج ىن موي ىف رسأ ىلا ةشبك نب ورمع ىنعي

 1 هل

 ليغ موي وهو لينك موب ءادع امهنيب © 2

 أرفع زيكلاو نابيش تك اهلف عشا نم 0 ركبل راسو باب

 ع 3 3-5 2 6 -- ك؟-6-
 1 1 ها 1 ًََ 0 0 هي ا ص 1 معا
 ضردلأ نكح ةهطعس لكلا ىأر امل لوقي أمفع هلوقو خذحقفلا وهو بقل وه خبل هلوق

 3 0 نع عا 5 35 د 0 *-
 0 3 51 2 1م "ا 1 6 0 52000
 نونب بارتنلا وو هلثم ضرالا رع لع ام 2 مجداصلا لجولل ليقن برعلاو برورنتنعك

 0 احدمو َءاحه كلذ

 ارقرق فلاحي عقف مكراجو ةمينغ اونوكت مل موي يأ كو م
 5 دعما 3 0 3

 ا ا ا ١ ا 12 0 : 2 2 5 06 1 2 5
 اهدخا نمم طامتلا عنخول هد ابك نوع مد الخ نويوصوت نأ لوقي ةامكلا در معلا لاق

 ضرالا نم ىوَقُسُملا غافلا رقرقلاو 7 0 0 د
 | رميت الا رمدلا ن و رعت 0 مكب بصي ىاح رشلا َن وشرعت اف 1

 ": اربصأ ميضلا ىلع ىخوج ىبب متنكو كلام لآ ىف ميشلا فاعي فوعو
 اربخأ ناك مكب سيق وبأ فعو  مكبربخ اذ يقلا نيب تنك دقل ها

 3 0 أرمعو اسف 5 انو هةسمما1 ن0 عودت ؟مصز وءاانتكع . 6 0

 " ه1 1لباووص [1 2600: طناقذم ا أرفع 0 5ترتا |[فك ب ل ارعك . 111 0 رم

 يمل ةاوفاشك 14 هر, خويطتست 111 481“, ةئموس 7 8587: 3 نيفتت الم.

 ا ا 16 نحر ه0 © مناط اعمر 0:



 ثول

10. 004. 511 

 أرفغم شبك نبأ سأر 0 ع نعطقو انفويس عقو سامرهلا ب : برج دقو و

 اك ذام كك سوباق 3 لال كي ةفخطب موي لعد كقو أ

 ارووص ريكلا لمحت ابان كيوتو ةريغم اليخ حورلا موي درونف اا

 0 0 00 الا 0 ا

 ةراكبلا ردع دي لق سشيشكلا عم ملسي ال رئاظ فيحصت وهو ارعيتو ىوريو

 هود

 يأوُشلاو لا حايص رعيلا ري هلوقو هفعض نم نيبتي داكي ل 0 رْدَف وجو

 هَسَمَي ل ىنلا ٍلبال ٍلُصَقل لاقي مورقلا ىف لصألاو لوصفلا مورقلو نأضلا ْتْوَص
 0 لاجولا نم مرق ىلأ ّلقنف لْلِقَي الو هيلع .لمكت 3 همركل بارضلل دا امذإو لبكلا

 ىف دعوت اهنأك اهبانْدب برضت ىناوُللا تار ظاسضلاو لا ”دده هيلا رطنماو مرقلا كيسا

 كلذ َبْرَص امّنِإو هطاشتو هتّدشو هتوقل مرقلا كلذ ْلَعْفَي امّنِإو اهسْفْنَأ نم رخو كلذ

 اهِبانْذُب تارطاخلا مورقلا هذهك ىكاجرف لوقي بركلل اَّلَقَم

 اردكحو اميحس امايأ مركأو اسراوف كيبأ نم اريخ تيبقالو د

 اب' ةعضعتفا# نب بلاغ رقع ناك اًميحس نا كلذو ليثو انبا اه ارذكجو اميكس دلوق

 اذه برضيو اهرقعيف فيسلاب هلبا اذه ٌبرضي نأ ةقاعملا ةديبع وبا لق قدزوفلا

 رخآلل قدئتيح ٌةَبَلَعلا نوكتف اهذحا َرِْعَي ىتح ةرقاعبلا هذهف اهرقعيف فيسلاب هلبا

 قاسف لق هرهقف بلاغ هرمَعف لق هيف اعمتجا عضوم وهو ردوصب ةرقاعملا تدناكو لآق

 هضر بلاط ىنا 1 ىلع لق ةسانكلاب اهرَقَحف افريغ اهيلا عَمَج», ةتفوللا ىلآ هلبآ ميكس

 9 هك 521946 5194-111. 8 هل. 1ط14. 4317 ههو.: ارعوضصر 3 اروص. 4 لاعقلا و

 3 لاصعلا : 0 5 شكت 3 ٌليشت . 6060 010

 10 0 كعوت ٠ 13 هر الجل 111 451".
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 اريسم ايرط مت اخأ ناكو ىتملا ةتونمت امو اوسبخت ملأ 1

 ارصق ةريقق نبأ ىأر نكلو ىزام فايسأ هادعألا نمأت الف 7”

 ارْيَخَتَي نأ نيقلا نيل ناك امل امد نرام نم َتْنِمْص ول كناو ""
 أردصنعو نييرصان ىقالل رجاح هلاحر ل ناك ابو نأ ا

 0 هلاجر رك هلاحر ّلَح ةياورلا ءىشب سيلو هلاجر ىَلَح نادعس ىور

 لصألا رصتعلاو حالسلا عسب

 اردكأ ريغ ايفاص اراوج ىقالل ةحيلم مز ءايحأ قاض دل "5
2 2-2-0 --- 

 معا
 9 مك هلوقو :حكيلم فعتب ىورسو يوم مزك ىوريو

 دب
 ضردالا نم فوشأ ام موكلاف

 3 هل د -- هو 5

 مدنع كلذ فورعم عوبري ىنب ةلقب لبج :ةكيلمو

 اتش ميافلا نتي شيا. ترد نقلا نه ان لحد »
 ةييكشلا تلصل هنإ لجرلل ليف هنمو ماكللا ةتادح مئاكشلا

 أرفعجو نيمضاعلا اوعدتو احاير ىعدت د ليخلاو ليخلا تعمسل اذا "1 0252

 عويبري نىب ل نب 00 انبأ را مسصاع امصاعلا لاق نيمصاعلا اودعك هلوق

 اريثع كبانسلا يرذت ام ناك اذا عشاجم ّلاي نوعدي ال سراوش عك

 اركتف نارضوحلا ةادغ كروب اولجعو كولملا ماه اوبرض مه

 2 ل نات : ل ةريفم (وزو): هاكو» ؟. 62 ]ل 8

 18-5 , ٍِ 0 5-2 ّّ ع : 00 هم 2-06 - ١ هء

 ارتعدم احابم ىمح ام جيبصأو 2 لآ نيفلا نباب تيوخام

 500 كتاف 41 7 05 م0501 11 2617: 3 دكيلم نرخ

 157 7 ىرتش ٠ 16 هك لد1عهغ 11 261: 3 اركبم.



 نك

 تاءامجلا ميماضألاو

 عشاجت درق درقلا ىقال ةيشع هإ*

 ىيبحإ ىب لا 2 : ا
2-0 

 مالكلل امق َعَسَوُأ ديري

 ةيفخ نيبغ نيغلا تايمحملا ن و م نأ“

 ةيزخ قدزر غلل شيرق ا ةن

 م ل ل ا

 عشاج ناوغر لاق

 دكيعلا صضقتو ءافولا ةلق ىلا

 ملاك ريبولا 0 متيغارت هاب

 امهيلك تاتكلاو الاقع 8 6م

 راربج نك امو 1

 اهتسأ دبر ىنب اي اًبْشو نوعنتأ

 نلْجعلا رباج نب َرَجثَأ نب ُبقَو اذع]
 0 0 ا

 عشاجم ربتلا نأ

 ينزاملا اريمق كلا تسيع

 5 ] ليغلا

 6 نه الجلجتل 197 6878, ةرطمدم 711

 ةلافل 7١ 5 ]ل 8

 عشاجم ىف (810) ةيرخ تناك نتعجو
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 نبا فو ( هصتغاتص ع ةطقع ةوعمم0 نب

 هب نم لجر ناوغر نادعس لاقو
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 نردابت :
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 اروسق ليغلا ىف نيلبش ابأ اتيرق
 20 و 8 0 0 0 ١

 عدا نع ترص الف لاقي ىبارعال

 ا -

 ارقعملا سيرقلا هيبحل نيب ىرن

 ارقوملا ىنولرانلا دوفولا كّلتو

 اًصيأ عانم رطوضو
 35 هد

 عشاجأ ى
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 ارعجأ نمطاعت تاراغم عابض

 7 رَ 0 ا ىذرم

 - هع 20926

 أ 0 بشو ناد 0

 ل
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 نب ةَمَلْسِم تعبف نصخم تنب مل هما ةيبط

 [ هلتقف اًبقو فخأف

 2 هك 273156 13 04:

 0 ارفعملا ىذغط اعم . 01 تح : ليغ:

 15 10 0 ريبزلا: نيظطاعت , 3

 (هذو ) اركتم ىراوكلاب. رُّدَغ ناك امك

 11 3 امقالك : .ةردَغ, .3 رداغ. 12 ا

 14 ةمو.ر ةممدت 3: 3 ناجح تأ
 رو 7



 اهلك د زرقا لا حبش ها الأ عرس

 امهرد قدزرفلا ىطعت ول كناف

 افصلا الو نيتورملا نبرقي الف د

 دمول ق 1 ةدزرفلا دجو قف نيبي 110

 ا ا د 6

 دفنأ قو# ةةعمولا و دنم فرعتو مي

 ةتيبخ قورع 7 ءام علل اكل <

 ب ىحلا اضاشلا

81 

 عر

 هدأ

 أ

 5 نك لل 1

 10 0 رش :

 حي وك

 ةراصع رش نلحق نم ناك اذ

 هيذقي امير خت مل يق
 ةتبخل اًضارع الا تلمح امو

 اقرقم ةربيغق نم الجت لدعتأ

 5 0 هالشل

 0 ان
0 

 127 (ةز6) ريم نإ تنفس د ةينول

 نبل كبز بابجلا

 كأذ

8 33 0 8 

 اه ظب كيك د دل 8 تقع
 رو 7 أ 2 2

 هدحح كسك ىاقللا
 ظَ

 لام ا ريتك نك مينا نم لجر رسيأو

 ةيرخ فدزرعلا فنأ ىلع تءاكود

 ةفاغل وهو دلولا عم

 6 مول:

0 

 00 ل ليم ّلعأ

 ارصنتل ةايينأو دحذ 30 يدل

 ارهطملا مارحلا دّللا تحسم الو

 ارقنمو هنأ فثألا كاذ ميسم
 ع 42

 أارمم اهيف ءاجن ءايحداس كقس

 حكلولا

 ل رامكلا قو نم مدل

 أرهطن 0 0 7 ها احلا امو

 أرهمتف قايس 0 اهنم فيس امو

 اردصأ ميماضألا ٌكَطْصَأ اذا ماسب

 جلغو 7. 51 ]ل 5

007 20-5 9 
 ا!عشمو اعنأ فىنالا كأاذ يبغعد

 رو -_ 8 : 6 .٠

 702 13 الكت 7 3 كس : 3

 1 هعوير عودت ل. 2 كمأرش 0 ها

 5156 دبر تت 0 نيب و 800:

 0" الأو 11 عضوت و هم 0 - 0 عضرت ٠

 لتم كبزب كلذ
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 ثايب
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 ا لا ولو نسيعو

 اودترأ اذا ثويللا فقحتا ءانيأو ٠"

 حالسلاو عورذلا ىعب رونسلا

 ىحيهلا لا ني درشبتسم مهنه ىرذ "د

 قدا نم مكاعلا نأ ىنعي را اًنابزوم هلوق

 لبالا نم لّصضَقلا فينقلا

 مهيَلع ىيدحلا ليبارس اًمْوَيف "+

 مهنم دبهبصلا اودع اوركتفأ اذأ "م

 رك ينال ناكو 1
 تي 1 5 3 7 1

 املعم نيدلا ىف حاضولا نفاك قو

 - ه دم ٠س 5 0

 أرمن ضخأ ه ةمبنبع عمد اع اعرز دز كييف

 رع نيسبال توص لماحت

 اح 5

 اروسم انايزرسم ىحضي جاتلا اذو

 مالسلا ابييلع ميحربا نب فحكسإ

 اررزملا ىسرافلا يِرطْبَقلا ى

 ةدد

 أرينم ابصعو _ رح اوي

 أرصمقو نازصرهل أ لأو ىرسكو

 ارتستو كولهلا رخطصاب اوناكو

 اريرب لآ ايقاب انكم تروأف
 : ا ل 0-8 يي - ند

 ا يربرد ناآكو خيحاضولا بحاص ةيمأ ىنبل ىلوم حاضولا ]

 تبي مل قدزرف

 د6

 ارخمت نويف روخاك ا رمعي نو

٠ 

 ارضوأ ريغ ايهاو الا 2

 1 7 ىسيعو ىسوصو : خلا ا 1. ه. 122914 - ههه '"وطو5 1 5664 ةهو.:

 1 4 3 ىتحهلا ىلع نيرصبتسم . 9 أع ةكستسوط 9912, 19898, 1541

 الواعتك 11 80222 هوو 10 هك الكستمعونط 105. 12.01 121014 11 9926: ققود

 3 تكل: نفاخ 0 01 اودقاج : نكدللا قرب ا نشكل © لا لفأ .

 18 ونص 14 يبت ]ل |حعم ا دمعت ,, 3 نكست
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 اًرصان ةقالخلا راصنأل نان ًّ

 اضرلاو هركلا لع اناطغأ شرعلا وخف 1

 اهله : افأ ةفالخلا ىطْعَأ ىلا 0 ١) 0 هةاق

 اهترقتسم ىف كّلملا ىساور تسمأف ١"

 ةيفدنخ اهلك كلم رسببانم 0

 أرصان ةعاضق اوعدأ قردلا ع ؟ انأ مع

 ىصحلا ةورق هَل ايدعم !ديدع

 مهِيَلا ٌبْلكِ» بلك ىلا راف د
 ىأر دقو فاح ىدعم ىاف

3 - -- 

 روي

 دللاو للا ليل انرطا

 ملظعملا ريثللا ىيدعلا ديرب

 دي
 اهب ىدتيرب ىلا ىللا طليق ىد ل:

 انتيب عمجَي فدسأ وبأ انوتأ 5

 ةاس 5 6 0 3

 ةمكح ءللا 0 0 --- اذ

 اربجتو ىغُط غاط اذا !ميزع

 اريختملا ةمكحلا اذ ىدهلا ماما

 0 فدنخو سيق ّي ىل ىنب

 ل 0 0 0 اهتلع ىلصي

 رار لأ

 اْزَتَت اهو اًيعاضف ارح
 اريمحو ءادص نم ىتذأو فقحأ

 ارهمجملا تيدعلاو دعم لابجح

 بطر أرّدَقو كيلملا ىطعأ امب انيبن

 أرمدعم اكسو أع انس

 ارَهْطُم اًيبت اًيدْهم ناك بَ

 ارْدَغَت نم هحعب ىلابن ال أ

 امكَسم اكلم, انايبت ىطعف

 ارَدَصُم اًيبت بوقُعَي نْبَأ ناكو

 2 ه سه هك ع 4 تلا 5

 5 010 41 كشسمانرأ لا نكات : 3 تكاتل ٠ 5 ةيفدنخو
 ةدع 5 0 0
 ل انيلع' 077 1 تكل 8 ل ءادص . 9.3 ىاو.
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 ( 76همعم5 30, 34 ,

 16 اروصم امي
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 الجت 11 86921 ووو. (؟ةه86ع5 34

 14 وهو. هك الدلع 1 29917 هوو

 قإ 0 ارذعت ٠

61 .860 

 (21) دلل ذا انهن

 89 ه16004): © نبأ : ر 35
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 تاي
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 لا "نت بضم
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 3 اًرْدَقَو

 تاحل؟
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 ش2 0

 روهشلا سرفلا اذه قرع امك فرعو هب رهَتَسا العف لعق لوقي اوِهَشُم لوجاخ 5

 ليك نم قلبالا اوفو

 ارمش برحلا اهقاسن نع ترمس اذا يىنزام لآ ْنِم فرطلا ىماس ٌبر الأ ٠

 ارزاتو ىدترأ توملاب ثوملا اذا اًملَعمَروحأ نبأ تادش نوسنتأ ١

 ديا فرعي ايش وا ءارفص وا ءاريح ةقرخ سبل اذا بوكلا ىف لجولا 0 لوقت

 اركنف رايخلا موي ىف بضغأو .هفّيسب ىيعمسملا رأت َكرْدَف "

 وه رايخلاو عمسم نبأ كلملا د كلام ناعمسملا لاق نيعمسملا راق كردأف هلوق

 سرا ا ل ل
 ا ثليْكَتَسأو اهقُهَل تعد ام َنْعَب َةَلْوَخ 0 نم تيَفَش ٠

 لتقف ةاطر نب ىحع ةلأرمأ تنسناكو ةلعاب للثأو ىنب نم رامع 0 ةخيطع 00-2 لوح 2

 انكي تق ل يع يعم اي

 اديدش اًعفد هعفد ىا اوسد رسد لاقي ةتقاحنلا كيدّشلا د وه 0 هلوق

 ارعست نأ ةنتف ىف اوعراس دقو اهلغأو قاغنلا نارين 000 1

 5 خلا املعم ر ل ارهسأمف دعم نم جو لك. كلج اهنا (860ه ؟”. 8). 6 كردأو :

 مدي ل رات . 11 0 راثآلا : ل ةيلكعتساو : 1. و. «وطم ه5 طةةلعوت» ط7 ةاتعمسأقو

 عم (طقأ ةطف طقم صمغ تسع ١6 7611 طقعقعا؟ ””. 14 اورو 3 اوفل (ح اوقل) . 17 6

 ناموس 25711 2948, الهاسغ 19 5226: 3 اولواح دقو هلغأو : ارعست, ه0 0 - 3 ارعست.
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 ادعس ا راذا حبر نمل |
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 ارصعأ رطقلاو حاورألا ةحوارت

 هلوقو م هذعو م هذه حاورألا هرواعت ىكعي 1 هحوارت هلوقو 0 مسر ىورعو

 م 0 ٌلحاوو اروهد ,ىكعي ارْصْعَأ

 ارمعي مأ اهب تلح ذا رادلا ئض ةرم رادلاو رادلا اندهع انكو ٠

 اركّذتي نأ فوعشملل دب الو ىلبلاو ميلا رع |

 ىأنل هلآ ىلع تركذ ىوربو

 0 اللا ام ىوهلا نجأ 1 042

 سبر دع م بلقلا ىبست ةيشع د

 ظلم تسلا 2
 َضْرَأ نوللا حضاو نع ترقس اذا

 5 ع د 7 53 55 ترهل 356

 داحس ةك ىعمصالا لاق لمولا .نم ةيباولا ءكالا لاق ءاعج ةيشع هلوقو ضيبأ معزا

 2-3 د ه2 نع - 6 - 2 )

 2 ضيبالا ركز الاو ريضزأ ممي اهمويو :اغ خليل ةعبجلا ةليل نإ تيدخ ى

 ارهسأف مه مونلا اذه نود ىتأ '
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 هلوقو ليللا رخآ موك بح ىنعي تايلات هلوق

 اهُلوُط سس مل هليل م اهل لوقأ

 دنازوحأ 0 5 1 اناذح

 ردقي 8 ىحلا نىضابلا ءاىلا ىبجحلا لاق

 4-1, 4*) : عبرو ل 1 هت

 اروغو تايلط انومحا كا
 . أ 0 ١ يالا

 بيغملاب ىناذب ىنعي اروغ

 وذ ككحص نيل ىلايللا لوطك ر

 ارقساف دعم 3 دجو لك الخ

 5 7 تا 2 5

 يدش هجالعف هنيعب هارب (نأ قلع تيبطلا

 1 ةهعو. هل. الهلعاتن 111 3845 860. ( 3”*
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 انلها لتح نا 'لذصولا انله تلعابت

 عم 0 ( طف ةملقع م”ملعممتسع غ6 غطق ممعأ ).

 ارععج (8162) ف رع نطب تلكم وفب

 8س اعلا و 0 13 قكضر

10 

15 



911 

 لدي مل قدزرفلا نأ كلام ىنب م

 مكبلع انحش ذأ انححو انأو

 00 ام اذا ١ اعوبري رش م ملأ 3
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 دلاوخلا تايدخملا راعل ابوسك

 دفاو محَأ ٌلْيَخلاو انقلا رودص

 دئاصقلا ىنوتم اودَش اًهَمايَأو

 دلاخ نب ىمرضتلاو اهكَح اووح
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 0 ا نبا دمخأ 000 ىنعي 5
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 ةميذج نب عابنز نب ناورم نب مككلإاو ةييوخ نب كسا نب نادود نب خلعت نبا

 2-2 20-0 5 ١ 5 ٍِ 0 3 6 5 ند. تاع 5

 رمأ :هتحدم ادلخ ريرج كشنا املف ,.بعوب ريلأ لاق ] 2 عوبري ونب امهترسأ ,ىسيعلا

 لوقي وهو د يس

 فقيلطلا مرك ىف تتش ام لقو ناكي كف ركع ىنقلطيس

 ىودر قدزرقلا لاقف كقلْطأ ىتح ريمألا كيف ملك ىقطخلا نبا نإ هل ليق قلُطأ اًملف 0

 [ يبيلك كيلَطو يلج ريسأ .برعلا ىف ريسا مآل انذ .نكسلا ىلا
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 اوجحاييو دك ل 0 ركفيو ىنرافلا روح ا نب لاله يدمي ريوج لاقو

 8 3 مهمايأو عتركذ . 4 كل نك 0 2 كلف: نإ 80 0

 9 هل 15611 29. 266. 11 8 قلخبا

 19. 1204. 01 ليعت*# 1 1069 ةهوعير ل 101. 57 ةهو.: 070ه“ هل توموهو 1 1

, 13 15 172,16, 18 19 21720 02 
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1247 4*0 5397 141 10, 11482, 

547 577587 300967 395.407 99 
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 دئاصخلا ميرك نم 2 اك اًكرابم الكتو ايانغأ نتبتي اك. 0 0

 5 0 8 ا ًّ 0 . هع

 دئاصعلا نورج ىف وب ةاقناو ىوريو

 دكار دمحأ هللا دمَحِب انانأ ىََنلا ْبْلْطَي ادار انّئعبام اذا 5
6 :1 3 2 

 0 اندرأ بم اذإ ودورجو

 06 7 8 د هع د لاوكلابل تااس لا 2 00 0

 مجفقدصي وح لوغب ةلها بدكي 5 دكتاولا ىندصلا ىف برعلا لاتمأ نم لتمو

 دئادحلا ضع. لوط نم هقلطتف ركاشب سيلو نع ىف كَل لف
 5 00 8 ماما 60 273
 َكْوْعَشَي ل هتقلطا ني ىف قدزوفلا ىف كلاحل هلوعي ادف

 دئاع ريغ بدعم ىتا لق ناو ةَعيِبَْط دْنم تدخلا ناكو وعي '""

 دكقان لك دير فني فيرلا وه دنأ قدزرفلا برسض اولبقت الف

 دكاوصلا ةاربلا كص نم تحوطت  امَدَعِب ةمادنلا ىنُغت امو تمدق 0
 62-2 ه نهدع

 3 زفسأ نبأ ىلعأ نم طقس ىا تفحوطت

 دراح بلْعَأ قادشأ وهو اغض ام دعب قدزرفلل ةاجت فيكو "8

0 
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 ع
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 العلا د 1 0 - 6 3 ا ه2 ع 1 '

 بلطي ىلا كثاولا دكار ريخ نم هللا كمت انآ و ادثأر

10 

 هسفنل التم كسالا برض امنإو ةبقرلا ظيلغ ىسأ قكش ىف ىنعي بلغأ قادشأ ىف هلوق

 © ات. 6 هعو. هك. 4عطقمست 51 4250 ةوولمب: ةهقلطتف و 50
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 هر 797. 30-42 ةمع 29. 111 7. 4 هما 1001-2016 .



 ات

 تت م
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 نأ مركلاو فرشلل هبوض 0 اذهو ةعفترملا لاوطلا مشلا هلوق

 ا 3 1 تي
 لاثاو نب رسب نب ىبلع نب 5 ديري

 فوشي ىوربو

 نورخافتي 00 اميدق  عدابآ اوركاذت

 تلَعف نم مّدَقَت امو كئابأ ركذ نم تععمس ام

 ىدهلا لع رينتسملار انملا تينب !"“

 دلتم ساما رب مل ءانب تيدي

 تنم ءالا نورقلا ىبعأ اه تيطعأو 5

 معن ةلجد راهذأ 5 كفل

 دكلم ةفيلخلا ىطعأ ىذلا ءاطع

 ةوقو امزح تققنأ 2 0 7

 فاعُضشأب رعب 0 ناكف ىوربو

 ٌنلاخ هقنحا

 دعسأو نويب راهنأ كل ترج 1

 سانلا رخافت اذا لوقي

 لع هيفا م لاق

 اما ا

 هُغلْبَي ال عْبَسَح نا

 0 ٍّط 0 2 0

 هوانب ميرا بعص 1 نم مث" ىورجو

 دئالقلا تاذ ىذَهلا ماقم مويو

 قيمع نق لك نم نيانلا عيتجا اذا, ليقي كلذ: ىف ىعلا تصخدلا مايأ

 كوس مايالا كلت ىف

 35:055- و

 قةماخ روع 5 ةوض ! ىذ ا

 0[ لو انالرم ىمحنف

 لقط ةفيلحالا دج ةوطحو
 دسأ ىلا سوق. لارا قدس دم 511

 نك ركنا ناتحلا

 ا ناحصحط ىف ةفيز ى نلاحلا

 3 ل مكف : عيفر 3 0 يعض عادوا كعس 5 كو ل تو

 (8 ؟ةه".). 10 2 مل 0 لك ام : فقزاوسي ر 0 راسا 08 0 115

 12 8 ةوظحو. 18 8 ءاطعر 588. نم ةيطع

 ٠. )8 8خلا رشباج اوفو داك 1 14 161 0 كرو 05 8 ا

 يطعأو : انالوم 3 ًٌداضعم (8 هع.



 اق

 انموم كبلق رك 0 نك أذا "أ 0 2504

 دتثاذ مكحأ تنك هلوق

 نع عقد اذإ كلذو

 دن كلف نيفاسملا روغن تدوخ

 انقلا عم ديدحلا ٌليبارس دعت

 كراوطلا
0 

 أ رضلاك ةهلوق

 ىدعلا لع ارصن تيطعأ 0 ككناو م

 ةدبكم

 2. خ0 03

 خغخيبصع قئفاون 0 رح ل انأو أر

 رم كانا عمج ذأ 0

 ردا نم دعم 0 2 تتككت 5 اى 5 97

 1 كح ع

 رختفأف ع كيلا كل نع أذا 6

 8 85 ل 4 8 و. نبأو ااطحلاما كك

 دئاذ مكح تنك فرخ نراك نأذ

 سائلا دوذي ل لاقي 0 نسع عندي نم مكحأ تنك

 ىنبأو انقاف اًسأر تر ام

 : دراوطلا ءارضلاك ىصاونلا تعشو

 دكتاق

 قوس نتنألاو رض فرت ةيراضلا بالكلا ىلعي

 ةعاكملا باستحلاو أرجل تيقلو

 دياكملا كيك هللا كافك ردع
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 0 لدملا كا 0

0 0 0 0 

 بابسألا انهاج
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 ريرج .فوصنا ايلف لطابلا هل لوقي الو لوقا ام لق كل ليقيو هل 00 ام ع

 [ ةبسد دنع وع ىرمأ 0 هكو لقو ١ ةردصب ماش 0

 ,هوصم دقكالقلاو اهنطب ىوقح نيب هب تشمىبلا لع ىورب ىلا كاف الإ

 دفهاشب ىلع اولاق ام روز ىلع ىقتّلت نيح ىجع مل نإ اهنبأِريأب
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 [تعك نم ] ورع نب تثرحتلا ونب ع عيبرو ميرو دكديرع 8 سعاقم ىلنعي ىسعاقم ملوق

 كعس نب فوع نبأ

 عرصتف دالبلا اهب ريدتست ذا اهمأ ركح نع نتعح تِيَل ايام“

 عمجأ اذه كيفو ةويحلا فيك مماج ةم نبآو قدزرفلا لاق ا.

 عبضألا دْبَلا ىوأ راحولا لثم اهتسأ تبقبق نيح نتعجل اودجو |.

 عبصالا هيف زوجت داكت الأ مهتربخ ام دْعِب كراجو اومده ا..*“
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 حديلا احيا امك ءرملا ريع رقنم ىف عشاجم اتق ثرج 1

 لاعب ] ليك ننف م م د د نيو ريحا نو هيف ناجي هاقتسلا وه عكيملا هلوق

 [ اكن بحس تدل ا ع
0-6 

 عمدت نبع بورخ كلتل احيق اهتسأ لع هامدلاو قدزر فلا ىكبب ا

53-52 

 عرجالاو 0 دوهشلا نمو خنين مخي تاضنساف كران َتْدَقوَأ ١١

 ناعضوم عرجألاو شخاشخ

 1 طاقصلع ةموعو زن 0 - ممملفق 1م طعوعاععأو ةدمما160 8كوصن ءمدز ان. 8 آن

 همأ نتعج درع هرجح نيل اب (8 مهن دمأ ىتعح كنع (هزو) ةزكاح نيل اي):

 8 را كا عرضت 4 ]ب خناج مومب مماح. 5 نإ لون ع 85“: 8

 اهتسا : راجولا مم 8 ( طابق كراجو زد طه ممدعأ 7هموو): نيحر آل ثيح: 1 آل توأ.

 9 هي ليضمدس 2 29115: 8 ةاتف ترج : عكيملا , م0, 8 20 عتكملا (د20 ه0 هاهم ذم اطعم

 ع]موق) . 10 طلو عاموو ذه كمصص4 ذص 8 هلقهو عاووو زص لآ رثتك دق 1 عكيملأ

 00 2 7 7 بو هنع طقاستن ىتح ,مكايف ئيسولا هيلع . 11 8: كيعبشا 10 1

 19! اهي طدددما 1121 11817 ١12 تاضتساو ا: 8: كيرخل ١: نور د8 نيد 8س حلتسك

 عرشألاو .

 (آ1896)

)1:1892( 

)1-:1896( 
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)1:1892( 



 1 0 لكنو تهعزو 11

 بركلا 2 فقو اذأ لجولا 2 لاقي :بلع خليخ وسبح اوعرو

 3 دود هاد

 ما 5 1 0 1

 لاقي ةلكبدكش رتكرتجو ةلكع 2 رد 2 لاق

 هد / - هع

 مويس ىف اوعرسأ

 مهناتف نأ تابخنلا ملعن دق ا.

 [ عضاولا عساولا عيهملا ]

 سعاقم مور 0 سلا الخ ا.“ وون

 اهتسأب مهتعفاد ن . تعجل تكيف 10 أ

 ان
 ١ مهي 00 0 3 27 :

 ] كرولاب ةلصتم خبصع ةقراشل [

 ىباح افقلا ىهاح د فرم 0 كتعسك ىوريو ]

 8 تعج, با نتعج (ةذ6)»

 8 ]2 مكشات 11 6

 نمر 8 نم.ا | 12 ه6 ةنادؤس 251 1:
 6 5 2 ٠

 نأ د8 نارك هن "تارك !اوكرلا ١

 13 عاموو ةكورت طن. 14 ىباحو

2 .. 1 92 ِ 

125 

 اعش اكم

 4 0 رجامو :

 17 اهدرسسو (ةهنع)

 7 مهنتمحأو : 0

 ككجور 8 8 كليو

 أوعرو ورمع ءاعد و و ول

 عنشألا عامسلاو نئعج ركجاشو

-61- 

 ئطو 0 تّتطو عيهملا قير مك

 ناوهلا مكل اولجع ذأ ًاوعرساو

 عقدي ص عشاجمل نجت مل ذأ

 علطت اهولسف نيقراحلاب

 تا

 2011 - معز 065 )1 8 ل

 9 ىقعج :

 214 8ووعطوا» 85 :

 زذإ كتلانو | فلا فخكح) نشف

10 

5 

 8و عطم» 87:

 تحّحمأ , موم617 1!1وعتطاو ذص

 85 اوقضلا : 0 ةكطق 8 عّلْطَت (ة٠

 آب ىناح : 0 عيكت (810), آد عسكتو



 207 107 : كب

 دا 05 هود

 1 نم هيلع ىشغيو عرضي
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 زردددم عضرتسملا مكيف دعسأ نِيأ مأ اولتف ورمع فيسب 0 نأ 1

 دقو خايف اضف ةراوأ مدي مراد ىنب ىلع راغا ناك دنا كاشلذو ' لاذ دنع لدفا نب ورمع ىنعي

 ورمع نب تعسأ تيذخو هانيلما .اميف هّتيدح انيلم!

 نا ير سا ال اع رجلا م
 عاشوا . هيفا كانناك ٍلَبَج مسا برغب كرك [١١ تيضعأا ىل ةنيرح ]

 عضخلا باترلاو ةلَذِملا كلت ةيزخ اوقال نايعض ئقربأبو

 عرصألا نامزسلا ىف عباتت اذاو اونماتسأ ام اذا دب مهل روخ

 [بضصختلا وو عم عمج ]

 علسالا كش موي سياوقلا لي نرخ ةينت ع نوفرعت لق 1

 0 ويوم لاق سحوبأ ناكو لاق كديز نب سدع نب ورمع نب ورع ديري سوبالا ىنعي عل ل هلوق

 ن 1 هك ]تقوم 125 428984: كه نود هصارب طع ىب ذه عتمتطاو ذه 0 : كفوو 50

 8, ملط 783 اودغر (و1عغ) 0 اًذغر 1 ىتغز (ةزع)ر, ملنط ه8 عاموو (ةذء) دغزلا

 ريتللا (ةهنع) ٌلَعِرلاو اًذغر ىورعاو طرصلا 200334 دكتع» طع عامهذ هد ؟. 4 كد كحا
 ر

 علك تك نم معاعاوفا نم هبوسلقي جاناك . 8 نأ مل 6541 4 ههه م. 65915 ةوو.ت

 مراد 8 عوبري: م1088 ذه آب مد اذهو ردنملا نب ورععو اهسلا ام نب ردنملا ىب كعسا

 رم كقو ةرأوأ ٠ 6 متر عم 8 - 0 موا: 111هعتطاور آم متبراح : 8 ثدقوتسا :

 8 بزعب. 8 ه5 2د15غ 1 8325: 1: اقريابو : ' نايكص, 0 سقم. :ناتكص, 8

 نانكص (و16) 787. نانكش و 5721 ناكيض . 9 08 عرمالا ( طاتغ ههه طه م8

 0 10 82 بصقخلل (ةزو) عارمالاو اوطن اورحف اويصخاو اونما اذا لوقد .

 11 6417 م 609112 كتر 187 كش 12 آب طو9 سمع نب ورمع نب وريع علسالا نجا

 هتيردح رم كقو نرمأ هينث مود سلع نب وريع نب وريع للهف صردأ ناكو .
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 عيطت نيط رَشبو اهتاونغ اوأرفأف ةريغق نم ةفيحصلا ىذه هب
 5 هب د2 ت0 5

 عبورلا ليصفلا الكل أذا ىكبت خيم دوعفلاب ةرسفف ا مم

 هقرافش ا كح ةقرال لرقي ةيرَم ةبرم هلوقو ع كاوح 3 دهبكر يق :بحاص هدعنتقي ريعبلا دوعقلا

 ىخرتستو نالصفلا كلذل فعشضننف 0 بيصي ة1د عبوولاو لاق

 حرف رسب 520 > ىلا ضو فرم مهتحر نم نم عشاجم اسف ىقألت م

5-5 02 

 كلذب هيعبي

 عبني ريبج نم ةنايقلا قرع اذبح تلافو ترشز ملا[ كمل 1 17

 [ انيك! اضع .|ذأ هناك 201 15 ةنايقلا ]
 2 ا 1

 علوم نيق هكيبأ رمعل اذذه ١ متلك نأ تربع ىدكلا 11
 2039101906 تا 13:50 2 - 3 لاك ب

 مخلف نأ متريغ ام ناكفأ ةياورلا علوم ريط ىوريو

 اوعّدْفص اريزح اولكأ اذا روخ عشاجم راوق اب سراوفلا سّقب 1

 1 8 َعَبْطَي . 9 هك آنامدم 13 46وذق : دوعقلاب, هم 18 - 0 سصولقلاب ( طخ

 معمم طةطم مع]1مه9): 8 لصفلا 50 ةايرم : 0 ا ع]1معو دس آن عبورلا

 بيارنلا ىف فخات محرق (516) ف لاقبو هدذععن ىبنح هيداوق يف ع 5 آن نيف“

 8 ىليل طداط ذه آب 284 8: آب عبتت. 10 قل متسع ام ناكنإ: نك هل

 ريط (هزو)و 787. ندق. 12 64 1ةىاوزن 2 4: 8 روحو 7 روخ : 1 درييركلا ٠

 18 0 اوكلس

 تا



 10 101 و1

 لاقيف هبرضو قدزرغلا ناب رغت ناكو ريرجلت ةيوأر ةعوعو همسأو هب بقل بقل وه عبرم

 1 م تول لام ا مل

 بالك نب ركب نأ ىنب دكحا ةعوعو وجو كسفت

 0576 )مع 6 9305-- - 6 -- 90-05

 0 ا تبت قلل يح دمول نين ف 80 دزرغلا «ن ا 5

 مجتحكي فاق حفص 0 1 نافل نُذألا 0 ىنانلا مّظعلا "ا لاق

 عبسملا ىعذلا ةعصعص كافنو ةهملع ملعأذ كوبأ رامحلا قوح م

 مزهنم ىل رامكلا ضوح ىمسي وهف ردصلا رعقم ٍلجَر لك ةرامع لاق رامكلا ضوح و]

 هلها هالخ دق ىدنلا كورتملا لمهبلا عبسملا 1 ردصلا روفحكملا موهنملاو هعصق ردصلا 10

 [ عبس هنأكف ] هتبخل كلذو هوَقَنو

 ا هد ن

 أو هكمأ ذر ةيفق ايذك ةرح اناصح مكمأ تمعزو

 - سوخ نر وكر | ناشيحلاو ,ءاتخلاو رئاجعلا هاسنلا هسبلت ةوسنلق وه عبوقلاو ]

 ني ا

 اوعصعصتي نأ لبغ ةدوبعلا مساب الَشَهَت اوباجأ دف ةريقق ونبو م 5

 ل08 خلا ل نب عبرم ىنعي - 1 طقم ةز٠ه ؟هؤه117 018 عنوصأ ةععماتط[8 01

 عبرم ( 0 4ممعسلن> 85:11 ), طم 8:86 ه4 مطنعط ( ك) 15 م1هعوم0 طم“هر مطتلاف ةطو

 ممعم20 (8) ةؤذدص0ق ةكانعا“ 7. 121 : هبوضو مم 8 0 دب م:6عه06ه0 ط7 ه8 طآاقسات .

 3 0 تنم نإ تومل 5 كلا 85 72. ىقتلا. 1 مجاتكملا مم

 همدمم4 ذه 0. 8 قوخر آب ضوح. | 10 8 هعصق 12 1/ تمعزأ (8 هم:

 8 6557 لل تبت 18 َءاندلاو, 8 ةاندلا . 14١ 8 علاخ علوخ نم:



)11886( 

 لذ 10.0 1

 0 رصق.منَح |

 اوعنقتو هدعب تئالقلا اوذختف ةوْنع بلهملا ونب رايخ ايخلا لتقف م

 عاضالا هاشح ىف 00 ىتح عشاجم فاخت الو را ئطو اا
0 0 

 حرجام لاقع ىلا نا اعدج ةوعد لاقع 2 رايخلا اعدو الاب

 ل : ---6 1 6-0 0 : -- تح 5 دام
 5 بلهملا نب ديزي ةذنقف ىف بلهملا ونب هلتق عشاج“ ىب نم ىحتو ةربس عنب رابخلا ديري

 ا

 المع ْىَدَع ناك ىرازقلا ةاطْزأ ْنِب يدع ْنَمُأ ناك نامع ىلع اًريما راهخلا نالوا لق

 ةرصبلا ىلع ويؤعلا دبع نب رمعل

 وعرفت مل م لا نامع تعرف مكنم عيكو أوفرتعأف 3 دق

 عمسي تانح 006 عشاجمب دحور كر كرد ةأادع رايخلا فتق 1

 10 [هبيجي الف دءاعذ عّمسي ىلا ]

 01 ١
 عضخألا ُليِلَّذلا يتلا ُكرْدُي )ل هنا .بذهملا ونب نعرفي

 عقبالا فورخلا جبذ. امنأكف اَمَلْسَم اذارم اوكرت امك اذه ها

 ردهف ليقي اداوم عاقعقلا نب فوع ّلَعَق هنا كلذو لاق داوم ثتيدح انيلمأ كقو لآق

 د

 فوركلا مد رْدَع همد

 15 عبرم اي مال لوطب رسشيبأ اعبرم لتقيس َن قدزرفلا معز ىلا

 5 ةهو., مع1موو ذص آب (هص «. 75) هالو احلل

 هنوصب ةهنسأ ىلع ةسكعيف فيرشلا لجرلا حاب ناكو درالب ( هذ6 ) رعب ناكف ناع

 للبقف نام ىلا ادايز داحجل ةهحو بلجملا نب ديرم قا اهله هسمربف (9) هلجريب

. 0 : 1 2 3 1 
 هبلصو رايبخ . 8 8 تسعرش . 9 كرش 80181 0 كردأو 1 كردأ (ه0

 11 0 نعرقي: 0 كردي : ليلدلاو 8 ه2. حكيلبلا . 12 اداوم, 8 أراوض 78 اداوم :

 18 ابل 15 هك ةننهوم 122 46917, 2ةكهغطمأل 4919“ ممو. (؟؟١ 89, 122, 88)ر

 آ156]3 11 475921: .8 اعبرم (مه0 1.1ة52): 5 عيرما



 1. اور لإ

 نقم ىيدحلا ىدكشبك نيآ موي . ىدراوفك اًسراوف تذدع الق م
 الا ا ال اليل ا داما وكفر لا اببحلا ئذ موني ىتعي

00 

 : اهلئي م مراكم اولان مهنأ ةنعألاو ةنسألا اوكضَخ 4

 عدم ماسح 10 ل ذا أوعرات فيهك تاذب باير الل ندأو 3

 تالا يت نم مهلج تنب ماما نوشألا أو ادد ب رسل د 5 ل

 بابولا نب دآ لاق كلذلو لك

 0 - ا 1 ع 0
 عديم جورسلاو خفخط مايأ راسم مكن ,نراسح أولونتسأو ىأ

 عقعفت.]» "باتللا نم هانيلما ايف هتيدخ انيلمأ قو ئدنكلا ةّيوعم نب ناسح ديري

 [ ليكلا ماحدزا 0

 اوعضراف ةلاعت اوفقف عشاجمل اهمايأ نحنا مل مراكملا كلش 0

 [ اهّلاثُمأ عشاجيل ذأ مل ىوري ]

 عبشم ديوس و كنعو ىورم مدكتوع مايحأ ث لام 81

 هتيرخ انيلما ىقو-#ل ٌقبع ةلاعثو عشاجن نب هللا دبع نب ميَحُأ وه َمْيَحُ ىف هلوق
 ِط 4

 37 سوا 00 5 < هع

 ه6  عنقم ىحلو م كب افنأ | مكمع متعضر أذأ قورعلا قرت 1

 2 هوو م. 58765 هوو. 518 مراكملا: 8 اهلك: هلال تالا نياك اوكرق

 3 اوعداف 781 اورداغ . 5 ههه م. 24013 ةهمو.: 0 ظلجر 8 ميلح : عاموذ ةذص آن

 متيرخ رم لقو هغفكط ممن اذه فهك. 8 ةيوعم نب ناسحا حا ةشبكا نبا ذد

 ل 10 هوه عاموو هط ال. 23 - عاموو زد آب عشا نب هيللعت دارأ هلاعت .

 12 ال همرصطتطوو 7. 234 زنط 7 40: 8 حيجتن : 8 ةديوس ىدحج (ةز6) نيكنعو

 ننل نيوس نبأ كنعو : هل 81110814, 6 1 46216 ةووب 13 هر 'طت98]65, هعه

 2. 22315 15 8 عنقمر كلنط 2 عاووو عفترم ىل.



 3 - - ١ هد - 5-5 -. 32 --- د د -

 ,ىبمرضكاا نمحرلا لبع اجريما دوطو ا ةيجان نىب رطم هيلع بلغ ةفوكلا رينهو

 اها - -0 د 3 ه2

 ربنهو ةنيدللا ربنم خا بنعق نب ميعن نب دوسالاو فسوي نب جاجحلا لماع

 ردع 3 ىدزالا ورع نب دوعسم لكو ىحايولا كيو نب ا بلع تل ةرسبلا

 - : 1 5 3 كول ل0 - ك2 3 © د -اطهد

 5 ثيدح انيلمأ لقو لآق ةيبعم ىب كيري كلهم نيح نيفس دنا نب دايز ىب هللا كيبع

 سبأ تنآع

 ةَدْيِبَع ىأ ةياور ىف ئدزألا وربع نب دوعسم

 خفرألا عافيلا انلو انمايأ مهمايأ ىرت ملو نوتيلا 00

 ةعلتي 5 ىذلا عقوتشملا ل انل ليقي 2 اقبل انلو ةلوق حرفا ىورحاو

 عملت كاف هلبانق ىدهت سكارو تهلع دق سياوفلا انم 1( 187ه)

 باقعلاو ةعابج دعب ةعابج كيد ةلبنق ةدحاولا تاءامكلا لبانقلاو سيئر سار

 موهنت ا ةتبات اهناكم روهشم ةرعاط 2ك ىأ عملتو ةيارلا ديري

 عرتم ضوحو ددم مل باج اوطراغت ةابجلا اذا كيَلع انلو 30:
 1 200 ل 0 0 0 5 0 7-6
 ملوث»و اهيف عرشتو لبال كر ىح نضاتخللا 6 1 نيذلا ةاقسلا 2 ةابكلا أذإ هلوك

 "ت7 + 0 2 تا 8 3 7 1 55 ١
 لاق ريتكلا ءاملأ نم كتم 0 لقب ددم ل تاك ةلوش» ةميقلا موج نوعفات هل مم

 36 4و نى كى - < ع من 1

 مربح رب ابقي هبو 1 مهيخ ريتك اةداذ ةداس انل :ليقي هبرض لتم أدع امنإو

 5 8606 مرت. 1129 ةهوه. ه2 211 8 8 نوشيلفيا , آد نوشياغبو ( هذع) :

 مهمايأ , 8 عتمالحا 7ه. مكمالخا هد4 مكمايأ : انو, آب انلق: آب عمفألا 9 0 خدابم .

 10 5 هلبانك 110 رك 13 اوطراغفت, 1. اولصافت , 8 ؟ه.. تلضاغت.

 15 © طرفلاو 1560
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 جيلا احل ند رك ندم هيلا اكلي: نيخلا مدقلا لقاعملا لق

 دا اج ن2

 د 0 ةنسألا دنع 0 00 لاقي اردد ناك نم هب
 - نأ همم ه د 52ه3- دهسا

 [ذكسلا " صر نم اوذخا 1

 علطملا قاضل انمدقت الول  بكوك ىذ ضراعبروغتلا اوعنم ا

 انلك  لاعت هلوق نب وكو .باحسلا ضراعلاو لق دّحعلا ريثك اًشيج ىنعي ضراعب هلوق

 62101 تكوك ىنذ هلوقو, هلعا ةرتكو همظعل ناكسلا سيلا نش مهتاندوأ 1 اًضراع 3

 00 0 كك 5 يك هحالس فر علا را ديل الما ىعن

 فرشلا ىفا حا هلداعت :الإ ايلع انسح ىنعيا مشا ايسح لوك

 أوعمساف ميمث تهلع ام لوقأو اعشاجم وسي امل تدمع ادمع

 [ ىفرعي ىتح ُْلْلَنُأ ىلا ُفْرَعُو اًعشاجُم ناوهلب فَرعُأ اَذّنَع ىووبو ]

 2 نكلو دهتارع تغلب ةميضع موي تابخنلا عينات 2

 هيف هيلع اومزع امل ىهتنلا لوقي همئازع تغلب هلوق

 ا

 عنميفر ,اجتسيو رامذلا ىَهح انيأ ميهنأ 0 تاق الف ارد

 ل 5ع بلتسي ناك نم * وه هد
 رسبانم اهنم عوبوي ونب اهيلع تبلغ ءربانم ى اهلفأ ربانملا تلسسم نك نم ةياورلا

 9 كاذب اك نيرا ]نا ملعتل انإ:" 8 عّاطت . 58 انينشتا 6 هك 1ع

 21:71 23 9 8 اويح 792. اويح. 11 0 كت 1ةاازنا سك امنإ)

 8 0 امنِإ : 0 عتميف ب 7 عتمألا . 16 1 اهلحأ ربانما .
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 تاس ا16 ع2

 نىك اولكأف اًبرج ا ورح نال براجألا ا امذإو ةدببع نك لاق ميمت نبأ

 ند وره رّيِبْولا لتاقو لق دعس نب بعك كلو مو اوفلاحتو همد ىف يدي اوسمك

 5 تراجألا ني كك قنا ةعيفر ىب نحل رومرح

 ل ت0 32-26

 عفسأ زاب نهعصعص فيصلاب ةيلوم فئاقش تاير رابحأ ةز“ (ه18)

 نلبح نيب طْ©لَغ ام ةقيقشل 9 لاو لاق ةقيقش اهتادحاو فئاقشلا تبكلاب ب يلم ىوربو

 هلْبق ناك ٍرَطَم دعب ْرَطَملا يلّولاو لف لولا ترطُم لوقب 0 هلوقو لامر

 10 ىتنابلا 8 وجو

9 1262 

 عرب مني انقلاو طحت لبخلاب دتعنم ىلا مكراج ل ول هن

 ديحكلا نم اطيح طعحانتو رم رفزوت كيري ليصتو رضكخ ىنعي طحكننت ليكلاب هلوق

516 

 15 عرذالا ىمدت نيح قفار ىلإ ل مهعورد نورس سياوف نمكل ةذ

 َعنقملا هاضقلاو ةموكحلا رون مهّدنع ةتيدملاب لقاعم لأَسأَف هل م

 2 ةايحر 8 امج : ماركلاوو وم 01, - 8 ماركلاو ( 866 1آطص طانتهن4 15410 ).

 6 8 تايرابحأ : 8 فيستا 79. فيصلاب . 8 0 هل عاموو ذه 8 اهباصأ خيلوم

 ناويطلا ىلع (816) ردقي الف رطملا . 11 8 طخاني . 15 ىيحلر 8 7872. ىبحو :
 كا ل 52 2 هكهص ل 3 ١ د

 03 سراوف : 3 عتعارذ م“ ععورد .٠ 16 لاسافر 8 782. اولسف : 8 عنقملا 6

 ةهممومصأ]] آب هاقم ) .

124 
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 علبش 0 00 احشف عشاجم نْيَأ ليقف ريرخلا عضو "د

 ا ا لك فرحي لوقي فارج هلوقو هانقش "قو هلئاكاج حَتَف ىنعي اكشف هلوق

 عاج ىنب ماعط امنإ لوقي هش لك علبي نك ليقود فوجلا عساو وه لوقي علبع هلوقو

 كلذب عريعي ريوكلا

 ”100  ارعبض راج ىلف رسيرلا اورغ " ةتفاوحأ د 0 00 مثال

 2 0 202 0 مسح د تعا نيا حرت 2
 10 صم بذج لكل عابسلا داو ١١ هيف نمصف 3  ةفرلا 10 امر 504

 عشخلا لابجلاو ةتيدملا روس تعضأوت ر ربجلا ربح ل اهل 1

 هويم كلذل ْعْشُحخ لابجلاو ىنعملا هللا دبع وبا لق اَرَبَح عّشُكلا لعجو عّشُحلاب لابجلا عف

 ١ تيعنلا ىلع ماللاو فلالا لوخدو تعنلا ىلع ماللاو فلالا لخدا مث 0
 تل

0 

 مكف

 عهسيب 9 نه ءاحب كرسبل اذ ام منام ف هان رس أ ىكبو 1

 عهسب ال 7 500 دري نك ىورسو اعد ىوربو

 110 عرشألاو نيسلو تادحلا اهنا سشسيرف نم مكاونلا لاق

 2 0 ىوربو عب 0 .لك ةعصعص نب بلاغ دعب نيل

30-6 

 م َعِمْدَملا ىضقت اذا ءانثلا وس عشاجمل ىنم ىلع ريبرلا كرت ها

 190 (وعتوتف مراح دوأرسم الكف مكراج قد هرف اي ب براجألا لق

 1 هك طامدم 3 3192, 23 2463, 8694: 8 هلفاحجت: آب عليم . 5 6

 ةئادجس 232 2477 ( ممن طقا ودوم ) 7 8 ةيزرلا »كنج رقي مخل ( نك,

 8 هر ةرنمذس 791 594, 251 28525: 0 38 11 ا 2 0 لعد ب

 ةيتقا الا نير 8 عم الآ نيراداكب نري سلفا هذه ءنحإ 12125 0 ”اكل

 13 نيد 18 تالاع 14 فل 10! ثيلاغ 15 ضقت 5 وع قالك.

 16 قدررف اير 1: -هرعش. ىباب ( هله ): 1, اوعنمتو (2)



 هلال اديش 1

 و

 أ نم لوقي 2 نيترصاخل مك فطافُأطلاو «ءاخرتساو مكأللا ةرثك كيري ا لعر

 َبَوَعلا نويبشُي ال تال هب تارا مغيف ةسارفلا
 عرزملاو مهداصح داصخلا ثبخ راكم ءامي مهل فاضخ ترب *:

  2غ٠

 اذا

 هع 2 د

 عورخلا فب امك فيفحلا دق عشاجم ر اجن نم فرعنل انأ ل

 دوعلا فيعض فوجم هنإل عورخلاب جيبش اننإو يعل ليقع ( فيج بول ليقي

 َعَجْشَألا دْيَلَع ىضقف هضع دق مهتافح اوأر دقو روت هشيافيأ
 7-1-0 مدي 2 1 9 1 هود سو

 خبيبح تافكلا لاق مهتافح هلوقو ك5 25 هاك ةرخافملا :ةشيافملا لاق نوشياغيأ هلوق

 10 ةنمو لناقلا تابيكلا نم عاجشلا ديري عجشالاو ههبشأ امو رافلا لكان اهل مس م

 اًعاكش لجولا ,ىهس

 خرصتملا ةلخرو ريبزلا نيأ اهتسآ دبر اعشاجم تلأس اله 8"

 اوقرقت اذا موقلا َعْرَمت كلذ نم لاقي ْعّرمتملا هلوق . عْروَمْملا ئوربو

 مكيياال كبل ةهيمضا وتبو منور نا ل ا
 90 20 2 0 1 0 1 سس 3 ا 2 م 32 7 ات 2

 ت 15 هلكات كصعي فيقد ريوكلاو ماوعلا ىب ٍمِيِبِرْل م جل تب

 ل0

 0 ءاذل ماَفَحَجَأ ىوربو بارعألا

 1 عاموو ذص آل نأ عارخلاو رسكت 0 اهل رقع ا ىأ 00 00 هارملل ا

 مكذاصح : 0 عزوملاو ٠ 6 راكان 8 لاجر نكن 1 0 ْدَق م1ط اعمر آن لق
 0 0 0 8 1 وول 7 300- 3 1 6 3

 ( مز(ط 8 عا10و8 دفعضل جيولا هنكرح ادا هسكنت هذه ): آد ع ىلا . 8 هك آراذذدم 11
 3 هد د ده -- د ة- >> ه8 -8

 4435 , 7111 2245. 50 قتافح . 12 آب هطخرو : عزمتملا , عم 8. 14 متافكاجا ,
 1 هده 2 3 دل 5 1 1 1 0 20

 8 7و. متفرجأ (ةزؤ) مذاط »© 98 افينع االكأ مننلكأ ىأ: 8 افكاج :: ]د متينف



 تاي

 لق دار 11

 ىربنعلا ةعتلب ىنا نب رينتسملا ىنعي عتلبلاو ةقارس ىنعي ىقرابلا هلوق

 عقر 9 قي ديف نفك ردو ةيدغ ا ا 000 ة نقلو مر

 ع ١»

 قر اذا كلذو ىهي وهف ميدألا 5 كلذ نم 0 000 0 0 ليش

 علصالا ديرقلا ىقل امك اوقآف ةكص 0 كلا م
 هدد - 2- ع كا -

 حكيرقلاو لطخألا دج وه سكودف هليوق قَد سكود ىنب تفقد نق ىورسو

 علصأ فقدروفلا ناك ىعيضألاو ةَدْيَبَع وبا ل5 2قدررغلا جيري علْشألا

 عبرأ مأو 10 حب نيف د ا درج موي 1 وأ | نو 0_0

 -اله-د كر 2 2 2 كالا - ص - - 5

 057 نميلس يحي نيب ريسالا موي ديري هفيبس بروج هلوقو نحو ىيوربيو ىزرخ ىوريو

 هع ١

 هدلو ديري عبرأ م هلوقو 2 بانللا نم ىضم اميف هتيدح انيلما دقو كلملا دبع ىبا

 كلذب هريعي ءامإ عبرا
 سس تن #ذ

 1ر10 عطقي 9 عشاجم ع تدحوو ةتمق ماقم 3 كموق تيرخأ ب

 هم َعَلوَلا بولقلا ىففلاجرلا تلج عشاجمل ىرت نأ كنبجعي ال +
 هع سد

 ترا ول ار دبس ل لول عار خالل ولع
 عرخت ماظعلاو فطافطلا لت, مهيف ةسافلا عجحر نم بيريو "1

 1 آب دعتلب نب وربع نب رينتسملا . 9 تكرتوو 85 كك 8 ةيفو 181

 ةيشو (ةلغ 3 00 ةبشو : 0 عاقولا َُس ىلع (ومو 1ط٠طس طسعون0ل 2255 ةوو.)

 50 دسك 10 نككو تقلا, 8 نيكوحفلا, 3/0( نسكوككلا» 10 هذ. "4-0 ةقدر 0

 قد ةكسص. 8 ه2 ةلفسس 25311 3458: خيرا كحل 10 8و6 م. 383*

 8-12 تْيَرَحَأ.. 218 هع ةاموس 12 4811: 8 َدَلَج «ذاط اعم: ب قو. 015 8 ْلْعَرو
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 مانام ل د
 [ لتقل علسملا

 َّ د

 -فااممل]) 6
 جلاعملا ىأ ] عصداعمل 5

 د5 52

 مهنلتفاذ ةعسن مهاهن الق م

 عتاقس لقي 3 ةلح

 لجو وع

 هن ديا د

 أاوعدج ضع مهضعب كتيصخ .٠

 دحاإو نعت ادحاو ل ديري رك ل اذه هللا دبع وبا لآق

 0ن دب 5-0-0-5 5 هد د

 رعشلا نزول هلقتف نيصخ

 اوعياب امل نيكرتشمك را

 ١ ناأدسضالا نم وخحت» ناصقنلا اضيأ فشلاو لضقلا فشلا خيلع 6-2 مير ر ليك آل 0 هلوق

14 

 عقنملا مامسلا اهطلاخ# ىدنع

 ن0 - ندم 36 سا - 1 60

 اوعمكاتسأف مهنوداح نوعبرأ و وأ

 ىللأ لوق نم وخو ىعادحت اوباكتساو افلا لوقي ل

 5 ملعأ هللاو عيتجا' ديري ا اذإ ا

 عدجألا يصخلا ىلا ناوهلا اكشف

 ديري كتريسح ةلوك»و

 فيغفخنلاب تيصخاف ىوربو

 أوعضوتساف مهيلع فو أورسخ

1 

 لتمو ةملظلا فدسلاو هةوضلا و#قو فدسلا لتم نيفلنخم نيينعمب ىقأن فورح ىو

 عضوتسا لاغب ] ةفورعم فورح م قذلخلا ببشفق)ل ب لو بايتلا نم ىيدخل وىخ»و بيدشقل لأ

 [ ةعيضولا نم عضوتساو ٌلجولا

 مه ا تشق ىقو نوهتنيفأ رار

 داوسلا ىلأ هريصقف هجولا نو ريغت رانلا هذه ليقي عقست هلوق

 ل 6 ريغب رانلاك هرعش

 ح لطْيخألاو قدنزو د: فلا قاذ ارا

 5 هك لخدنعدم ]1.5517 1.

 9 ه5 :ةيافدسما 25 27025, 21150

 م اوعضوتسات, م1550 از ضودنسبلاو

6 

 50 0-81 . مهتلتاق .

0 4 ٠: 

 0 اوعض ,تساف , آل اوعضوتساف

 ن ر اهلا»و ةرمكال 15 1 نا خا. د 20

 خبلاتم ىركذو مايا ى

 عتلبلا اهنم قاذو ىقرادلاو

 1 آب اهطلاخم. 0١8 جئت

 6 آن تبصخو و 8 يضخ ( 816 )'

 اوعكاب ١., دن وعن“

 141 ققف: 8 رهاصم



 2. 01. 511ه

 اوعجرتسأ ءادرلا ىلع ذاذرلا حس  اهنأك عومدلا ىبحك ىأر اَمَل 0 مد هس

 ىف مئادلا مسلاو رطقلا راغشلا فيفشل رطملا نم: ناذزلا لق ا هلوق

 ٍنيلو نوكس
 عرقي ىبلق عذصو ءازعلا ىتم ىنئاكب تسل تلقف رعت اول 7

 علقن ال ةميدو تاورحلا ع ةديقف ريغ تلدح ثيح كاقسف !* :

 وطمي نيكاسلا رّطملا ةميدلاو لاق ا وثكيف دعرب ناب ايبع قاحرعإ جاوولا ج 7 رف هلوق

١ 

 نيل ىف دوم مودي ىرَخَأ علقو ةعاس

 5 ند دع 0-1-7

 عفشي نم ةدوم كيف عيطنو مكيدل عيفشلا انب عاطي كقلف

 عجري الام كاذو نيقربألو ةرينعب اننامب نيركذت لق ه

 لبكلاو لمرو ىصح هيف لبكلا قوربألاو لمرو ىصح هيف ىذلا ضرالا نم فربألا لاق 0

2795-01-95 

 ءاووس ةمكأ ةرينعو نيبطو ىصخ اًضيا هيف لاقيو هنيعب لمولا وح

 سد##» عرفت ام اذا مهلواعم ىبنت َءَبْصَف ىل اوقل دق ىداعألا نإ
 اهيف وقوت الف اهتبالصل ٌلواعملا نوف لوفي مهلا 0 الَبَج ىنعي ٌةبصه هلوق د سدد

 0 245« هيلع رخفي نأ دحا ردقي 52 هسنأو او هفرشل م هبرض امنإو بِرضَت ديري عرفتم

 بسحو تسنح 15

 عدصتي مهافص تكرس ال ملاظ را نس فذقأ 6 مم "ب

 ءارعشلا نم اًذحا ثدصق امو لوقي 0 مهتانفيما كاوا هللا لسع وذا لذ

 هال منسقا ]نام عرعش 5 ناك نإو ىل ةراجحلا اغ هلا | ناكفسس تكرم لإ

 56 خلطت اعجب. 12 8 مهلواعم. 16 8
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 نليلزإ او عباد

 هع 2 2

 ىجادلا لاقيو ليوط ىأ عرضأو دوسأ باش اناو ينعش ناك ليقي ِح 50 0 هلوق

 7-0 0-2 را -

 عرب 9 ةءانش ريمأ مكَلو مكنود فواخملاو ةز ةراب ايلا تك اذ

 وأ نو 0

 ميت ضغب مهق نانشو مهضغبأ اذا انالف انشي راك لاقب اضغب ىنعي ةءانشت هلوق
2 2 

 نك [دتريبغ نع] فكي َعَبَي

 خرجألا» راس ىدغب مار له : اذنلا ىرت تمرحال هك 3-1

 اب هلوق نم ىتكنلاو لق لتبملا ادنلا ىرتلا, لق ىكنلاب هل اطن عضوم وه ةباك لث

 [ حرب ىل مار] رطملاو لطلا
 ككل

 عبرت اماو ىدج فاصنت امأ ةيتعب الدينم مامغلا ىقسو ام

 10 نأ امإو فاصن امإ هلوقل فيصلا رطم اهييصي أ امإ ليقي عسأولا رطملا ىحجلا لاق

 قليلا رايخلا ربخلا حرت له .٠ اهلالطأ اولكانو رايدلا اسس
 5062 ن ا 5 5 كك اطت ع 3
 هللا ايح لجرلل .ليقت برعلاو هصخش ناسنالا لَذطو رايحلا راثآ نم صخش ام لالطألا لق 0

0 

 عمدت نيع فكوو مالسلا لاا ملف ىطملا اهب تسبح دَقَلو ".

2 6 «© 

 3 ةءانش ريما, ماه بيا سا ل ا 4 20 هانت. 6 تمرح و

 مم 1]0.-- 8 تمرح: آد عوجألاو . 9 8 الزانم 3 ةوينعب ر 1, هيبمبعد 7165 5 6

 هزينعب الرإنم هناورلا كيحا : ب فاصي: آب عيري. 8 ه6 داعم 1 3682: د

 ارئاكلا نرانما : ريكلا) 8م تكلا 13 0 لوقي. 6 فكوور 80 0-8 فكو.



 1 ال 9

 50 عقلس داور الو ثيدحلا ى ددده2 اهملح ل 91 بشير مايأ ||

 تسيل لوقي 0 الم هلوقو ١ ءابكلا نم ثيدحتلا ةطلتخ لوقي كثيدَحلا ىشيه هلوق

 هيذبلا هئيرَجلا عفلشلو كلذ برعلا لعفت دقي رْعشلا نول انور فقخو ةقارلب ف
 هل اًقيدصت ىَشْيَم هلوق ىف [ وهلا ] لوما لدا | ةءاسدلا"نم

 نسح ميغ ملكب اوشمقو نذأ قب اوغصأ ةاروع اوعمس نأ م

 ىنع امْنإو مالكلا ةَطلَتْخُم ىنعي تيدحلا ىَشْمَم لاقي اوطْلَخ ىنعي وشيق هلوق

 ةشيب 2 0 سمه ةلوتقو 0 ءالكلا ني ءايحلا اهعنم 00 هذه نا كلذب

 كك رصقت 001 تكل كبطاخ# نإ. رخالا لاق امك اهنككلو..هن :تطلعمم تيدحلا

 ناذؤيب تسل
 د تن ع هع

 عجرد وأ ىرتشي كلذ ن ولو همايأ ةنتتبح تانشلا ناب ا" 10

 عتمتسم م ملتسمل ىفو ىنس تمداقتو لبلا نم ماظعلا فجر 1

 عزوب.اي 0 00 الق اصعلا لع تبيِددَك جروب لوقتو ٠

 انكي كتسفتكا

 ههيسس عرضأ جاد وشو ىسأر تيأرو ةرم ىراذعلا ىف كتيأر دقلو

 18 ايلمح : 8 ىشيف : داورو 8 06 1721 كوور ٠ 20”كنسبلر 0 سبل“:

 عاموومو دس آب هقاوطلا داورلا دجحأ «فلذل هتلسسلا عفلسلاو هليوطلا داورسلاو . 5 6

 1ياهجم 1111 2594 ةمو.: اوشمعور 80 0 10 قيل, طقااولاو 8 غعجري

 13 : ه2 ةشوس 122 85115, 1طص 1سلمتطو 8. 117: آس عروبر 8 عزوي: كتبببتو آد

 تشم 16 تيأروو وعم 8 01 كثنيارو ٠
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 عجفت ةبحألا ىوهب ىونلا نا مخواوقأ تقرقت عيمجلا نأ ةهددس
 كرز

 ىونلاب برعلا تمءاشت كلذلف نووني تيح عنم' موق لك كصقف اوقرغت هنأ

 خعامتجا دعب قتل
 5 عام ابارست 1 00 ابلق متنب تم دجأ ملو اعلا فيك 1

 هنم ىور اذا كلذو اعوقنو اَعْقَن عقني ٌبارشلا لاقيو ىوري ىنعي َعَقْنَي اًبارش الو هلوق

 هقفاويو لاما عقني ىخلا هامل وهو هبحاص

 عقنت 2 دنعأومب ىنتبلخو ىنتبّدكو ىوهلا ىف كتقدص دقو 0

 [ ىلقعب تبهذ ىنتبلَح ىعمصالا لقو ىتتبذك ىا ىتبلخو ]
5 

 10 عدوتسملا كرس ىدنع ّلانيل نكي ملو ةاشولا مكدنع تفخ دق م

 عمم اهيف سيِلو ذاوفلا شه ةنيز ىيعل ترظن اذأ تناك 1
 ديف عت ١ نر ا 1 21

 ىداصلاو لاق عوقولا نم عنتمت 5 ءاملأ لع عقنل املا لوح روك ملأ متاوكا دل

 د

| 

 15 ظافلالا ةداعإ بوعلا ننسحتسا دحاو ىنعملاو ظفللا فلتخا اذأ ىعمصالا لاق ناشطعلا 0 / 3 ما ا ل 0

 مايهلا .لاقي هللا بع وبا لاق نتطعلا نم اعيمج ا ١ ابنه مك تايداص لاق كن كلذو

 لاقي ميهلأ بوش نوبراشف ملاعت هلوقو ةهنم ىورش الخ ةدامأ بوست ل لبالا نان
 نسخ - -ّ

 6--- د تنك 5

 ءاميح ةقانو ميحا ريعب

 1 ل معكعي . 8 8 قطيلكف 10 لانعل 7 ماو (رممصغمدم0 ذط 5

 اهايتشا ىأ هداوف اهل . 171 هك لعدم 1ئ51 5ع
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 اءأ

 (1:1856) عرسكات نيب أوسعشر املكرأ اوعدوف نيتمارسب طيلخلا نأ ا

 لامو لونَملا ف نوطلاخملا نيجلا طيلختلا
 5-ه3- ةاادسا هن

 هه2م عيرملا ىّلوَت دقو فيصملا باه ام دعب حولط ىخب لامجلا اور '

 هلوق  لمحتلا اودارا نيح ىحلا ىلا اهيعر عضوم نم اهودر ىنعي ٌلامجلا اودر هلوق 5

 كلشعلا سيبو هج3و قتشأو ركلا متتحاو فيصلا ءاج ىا فيضملا دف ام َىَعَب

 تمي سوم حولط وذو لق ١ معضاوم ىلا موق لك َعَجَرو يعلا نب
 عقولا مامحلاو بتيز راد ف ىنتجيق ىعضلاب جحاوشلا د

 عقرفتو ىحلا عامتجا ىَتوكَذ لرقي ىنكيحت ينابرغلا حايص ديرب محاولا طل هلوق

 سانلا لخرت ام دعب فلتعتف عفت ىنلا ماملل ىنعي عقولا مامكلاو هلوقو 0

 1157 عملالا ةادعغلا درصلا خب ىرجو لجاع 0 تلقف بارغلا بعن 1

 قلع رشم لرصلا | ملال لاقتقا اناونسو يصل هيدا نال ملل كنصلا .٠ .[ نمل قا 2

 [اًديحو الإ هارت ال اذه عم

 20. 201. 04 لدعت# 1 15912 هوو.: 0"60ءر»“ ه6 مور“ومو 28 8 1-108, 108* ,

 525*108 1107 109-5122 ١) ةروونزم ع . 110 : 00م7 2٠0 لب 71-54 6-1059 11-1

 19 16 262287 557 297 90 هةر 825, 81,32, 36451 4-507 50 5

 5وضوو ,. 58560, 66, 61, 68, 64, 62, 65, 67, 46 199 68-12 36| 240

,104 ,103 ,**108 ,*108 ,101 ,102 ,107 ,88-100 ,86 ,85 ,87 ,729-84 ,1577 

121 ,120 .52 1192 ,118 1141167 ,112 ,111,109 110 108 1057 100 

 هستفانسو 95-20, 780, 746, 78, 118, 119. 2'اوقفر ل كر 12+ عفر:

 4 0 85 1 اوُنَح : ا آ قولت [ 40 لك 70818. ىوللا نم سبي ىبلت .

 6 0 مذتحاو. 10 0 27



 5 نك

 عمسي نم ةليبق ّلك فارطأ# اا ىنم تدرو اذأ مكبو انب لاساو ل

 5- د 2 30 5 2- - ا 0 د. مه

 لق كيسلا لجرلا فيطلاو تنم نيفورعملاو ةليبق لك ةداس ىنتعي ةليبق لك فارطأ هلوق

 ن ا 2 -- 35 6 ١ 60000 د 7 -3 3 5د ع ه٠ د ١

 نيبفرطل ميركل هنإ عئارل ميركل س رغلت ندوقيب ةديبع اباو ىيعمصالا تعمد نابتع وب - 1 1 7 .ء 5 5

 د هع هد ع 2 5 : كك 6ه-

 5 ىنعي لوطأ يفرح ىأ ىردحي ام لقعلا فيعضلا لجرلل برعلا لوقت نييبالا ىنعي

 37 1 2 0 : ها : 0 0 5 0 د هع هس 3 © -

 لاقيو ةباكانلاب فورعمأ بسنلا ميرللا عئارلا سوفلا اضيأ فرطلاو مركأ هيوبأ ى ىردي

 تتعالا لاق لاجلا نم ديسلا فطلا اضيأ

0 0 1 2-0 2-0 
 اصئاولا ىرولك اذ” تاولتك ىبسقب متننأو ودعلا ىك اك فوطلا م

 0-9 "ا 3 20 0 0 7 5 5-2-9 5 00 5 3 ا ١ 3. 2 تيا
 ترثك نيب مو افرطلا ىوري ىلقو ىعبسصالا لاق ودعلا اوك انلا فوضنلا مح ىورسو

 د هو -- ندع 0 0 7 2 ع 0

 ددعفنا نم مي ١ ند كلك لجرلا ند اداو تق اوفرشو اوبكأاو واب

 6-2 -ء -

 قدي فدنخل ةمركم 1 0 ىذا نم ٌكوربكب ككتوصو وص

 عصقتي نم ريغ كنيعي ذلك نكت مل كقاعصاقب تذحأ اذآو 1١ ىدعمد

 ند ردح ةلوف# كتيغيب ىوريو عوبريلا ركج ءاعصاقلا خعطقلا لوا تيبلا اذه

 - 1 1 د - 3 3 ة ادع اعاد

 عين ب سي عيبأربلا ليصي نم ريغ كيرد عصقني

 1 هذ . ةياقذ 1 12116 5 0 هيوبأ 1 6 مه“ ةظاقذه 706. ©2.: 0

 د - دد
 + . 0 دع. 11 هديا ح17

 ابلأ فريطلا : اصذاقولا را 80 20 8 فريضلا ,

 ؟معولز5و0 د 8 هدا 9 0 طق>ع. نيعقلا نم (80 5 8-10 فدنكل:

 ا 11 هك ةءاووم 25 14817: وهو.: 8 تذخا: 0 كتاعصاقب : 5

 13: ذأ ديري ر 615 هعماوسهألمد 15 ؟هانت20 6 زد 85 مزغط (طف 001105 تنأ لقب
 ع _-

0 - 

 كلتم عيباري كراصنأ امناذ عوبري ىنب نم ح آل طهو لاتمالل صعب ىف لاقي

 دحت . كللع بقيص اذا ليقي هيلع فيض ادإ اقفاسلاو اعصاقلاب همدع .خا
 ه-

 عبار م و ميببابلا 2١ انوع .



 انوي

 لق دانا 11

 - ! د هد

 000 عزوت 9 اهمورق باقرلا كمل اهقانغأ فشافشب أاورداهستو 1

 قئشاقشب هلوخ ١١ [ لبالا قانعا كارآ امّنِإو ا قسشاقشلل سيلو مالللاو ةباطخلا ديرب ]

 لاجولا نم ةاخالاو لاق ولدلا ثم رده اذا ربعبلا مف نم جوخ ىلا :قشفقشلا لاق

 ريصف لقت لبال لكَ مرقلاو كيرت اًمع فك ال وو ال هلوقو  ةبقرلا ظيلغلا
 لاطبالا ءاذشألا ماركلا لاجإلل

 سدوتم) غرفألاو مهنم ارز اسوق اًمرأد ّكموق لثيب ئيتأت لَه ٠
- 5-01 

 ىا امراد ركافت له ىأ نوخافت لع ىوريو نىنضقنت رح ىوري هللا دبع وبا لاق

 هثرخقفف هثرخاف مخلوق نم نم رخنا نوكت

 عقصملا مضخلا ةيجان خيشلاو حا مهنم هوو كراطعو 4

 اا عشاجأ ل كير

 عقص لك ىف ْفْخَأَي هباصصا نع ملكنملا مالكلا نّيَبلا لاجرلا نم بيطخل عقشملاو

1 
 مظعم ىكاس لاو

 6-50 9- - كيا و5

 ع انبح ناكو ردضب انببح 2 أ ةعصعص عاطن م 2 سيئرو 1

 ةميطل ىلع دعس ونب هيف تراغا ناكم عاطتو لق لاقع نب ةيجان ىب ةعصعص ىنعي

 08 سقم امانا ىانللا نم هانيلما اميف هتيدح انيلمأ كقو كلملا

 6 8 نىضقنت : مهنم و 8 مهيف 78. مانم . 00 9 ءآل. طاقذم

 اك 01: 8 عقسملا "هد. عقصملا . 11 يلا عقصملاو , آل ىخكسلا عقصملاو: 0 عقمص .

 13 61. 8221813 5915: 18 مو 0 عاطن , 1 عاطنو 8 عاطن ( ممو 8ولععت 20. 11

 جاع 197 79119 وووه.): 8 ةعصعص . 14 0 عاطنو . 15 خلا كقور و

 مممضوكتلم ص نسممو1مم» له 206 1هنهض0 زص 0 هع ]ب ا مكاو 7. 8 آب طهق ه دمأ6و اذه

 فدررعلا درجت ىف رم دقو رقارق مودو ص مودر طلقت ةووزظق 10 مهلو» 10 37. 9“



 آد 155

 نيتيابعو :عابتجاو هدلع د اهزو تاوصال ريتللا بجللاو ريتللا شيجلا لفححعل 0 تك اه: كراوضالا . دنللا ْ لأ ..ننحلا امكعلا

 55 شي مهبش هنأ كلذو سهمشلا هلع .نتعلظط !ذا دئم سمشلا ىلو ام كفاك لادح

 تعم ةطاسبلا 3 لندحلا مسا

 عرعرنيب مهيلع حاسولا مجأ (<تحبصأ ىعءأرو نم ةيهط أذأو

 , د2 ع د ا 5

 نب سمشلا كبع تنب :ةييط ما شريشحو دوس.وبأو فيع 8 ديمط ىف يعش لاَ

 0 - 1 5 0 - 6-١
 ع 01 ل 01 2. 3 5

 مج ح] ىل . ةانم كسير :ن نب د كلام نئب :كلظنح 2 كلام مقدس مفك ديز 0

 5 7-7 5 ت1 رص 3 3 5 5 --6 1 ْ 5

 10 ىف بصقلا مجاب شضعب ىلإ ايضعب مامضناو اهعابتجاو حامرل ةرضك دبش امنإ لآق امرا

2 

 6 تك دس د 20202 - ه- - ما 0

 ىرسو دوعسمو ورمعو ةرارز

 ١ د - 0 35 م هد © تو ب -22 __ امد

 ههنا تيكا قادشو عاجلا رك انس دا وح طرقو كبك ف ارش ونبو ليحاشو  81 5ا ا ا 9 تهأ 0010

 15 دامقلا 2 دنلاو ٠ عسا ب بت ل
 0 60 ه2 6 هما

 عمجملا ىقالن ذأ ردرج رظناف ىدئاصق ضقن كايعأ دق ناك نأ 3

 [انيب قل ممم ديرب
 5- هدد

 ب
 3 ليقكحجر 7 ضرع ( مستوصف هصع0 ّذص 5. 4 ال | 5 22

 8 قكبعغا,٠ 0 اىتنع .( 1 11 © هيئانم . 12 ىضوح 5 78 ضوخ : 8

 سّدع ىنب: 8 هتاقسم, 1, هناقس :' ل8 قارش. 14 3: :(ه30) هلذهب تنب فارش
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 همايق ةرثَكل هليدتقل راينا رثكأ سقلو نارذأ م لوقي اًمْكع ليدانقلب ماصخل هبش ]
 نإ ىقوكح رغألا امو ةذيبع وبا .لآق [ ةينارصنلا كيو ,قلدلا رضتتملا هئالصو

5-0 

 عيجأ هعيطق ارقعف اهئاس ىلع الحا ميكس تت كلذ ىأر املف نيبتقان رقع امنِإ ابانج

 ىلشهنلا بعك نب لحملا لوقي كلذ ىفف

 ا ل ل را
 50 روعملا بيلقلل انهر تاب امل عشاجم راج لخ حابر قولو |

 ا ل ا

 (8890) رهشم موسي لك 8 اهب ىصعتو انقسم ىنولقصت نوبق مشنأو |]د»

 ايصع اهذختنو انفويسب برضت لوقي ركذم مدت لك ىف اهب ىصعذو هلوق
1 8 - 

 ردخملا شيرعلا تاذ تجرخ اذا اغولا ةموح ى نورارك سراوق ا

 زوب لوقي شيرعلا ثاذ» .ريتثللا ءاملا 0 بركلا ىف عموم دنا غبن

 تاركخملا هاسنلا

 م

 0 هل اًبيجت قدورقلا لاقف

 1 ساما مهناعلتا لشتتا وأ ١ قيلت قيلع ثلتت اذا يب

 - نم

 1] 1. ه. «اأطمع مسلمو 15 طصمقأ هةدولتا ذط ءةطومؤزسع...* 5 0 ىبيبنأ. 65

 امل. " 1 راج. 8 ممم 9. 1 هصل 6 (؟00[-ط016) 9 8 ىصعّتو :

 زهشمو 0 م ركل م لصأ . 11 8هه68 .4 .7٠

 108. 100. 01 ليدعت# 1 1599 860. ( 79. 1, 2): 06*07“ #0 م0508 12 آه 189 و

 5011027 415 2511 ههنا اقع 6١ 15 مكتاعلت , 1, مكد اعلث «ذاط ه عامود

 انلو اغل هلتمو هب (هز«) علوا ادا ىكلو ىشلاب اغل لقير 8 طقق 8 8. مهئاقلب .



 (آ1-1956)

)1:1966( 

 ك1 20. 09

 رشجملا طف عابرملا ةيهنتب رماع نب د لاله ىذرأ كَقَل ىرمعُل ١

2 0-26- 0 

 خةخكيشملا لنق ىنعي رمهاع 0 لاله قدرأ دقل هلوقو لال ثقل دقت 02 ل يرجو

 ند ليس لك ىهتانم ةيبننب ] رشجملا طفر و رو نينامتلا

 هس

 نك ربصاف لْذلا نم ايحارص ىقالت 5500000 01

 [ غتوصنتسا اذا ني ال اوراصق 0 ل

 ةفويعو هنم برشتف هدو ىذا هكدرأو ءاردح لعجو عشاجمت ضو قد دزوفلا لعج ]

 دهدمهد

 [ اهنيبو هد انا را نيح فقدزوفلا نع عتنبغر

 هسا هد

 ا 3 6 همت 206 33 ع 0 .تيا 0 6-2 خخ
 ىثب ضع[ اهلإو منكس مم ك0 اونكسي آل ءاردح ناش شي تنيصع داشهن نأ ول ليعي ] : كا 8 || 9 2! 5 و 0 كم 5 ١

 نابيش ىثب نأ ديري رفعج ولا لاق ءاردح نيبو فقدزوفلا نيب ؤاولوح 9 نابيش

 0 0 يلا 5 1 : 1
 اهنيب اولاح اوناك ولو عشاج ونب كلذ ىلع نتنكسف ةاردح نيبو قدزرفلا نيب تلاح

 هيلع اوئصغأ“ الو: لشذ#ىلبغ لشمت ونب تنكس ام لشعن يب ند لك 02

 5 [ لطاب اذعو

 رصتتملا ةريكل سق ليدانق مكاصخ نأك لافكأ ليزاعم

 1 1, نب لالم تقال دقل: 18 طعرر 8 طغر »108 اعم: 8 رشحملا, جامو ذه آن

 متيدح مم كعو كتولا ممي ديرب هيمض نب روشجللا . 2 0 لالق تكفا

 5 ابحارص , 7 ايحارق ( ممم مص؟م4ل زد 8) ىتغط ه عاموو لاعب اذه نم صلال ىحارقلا

 ىت هطلاكج مث اذإ ارق أ 0 10 .رابينشو : 8 ري: 8 نكبلا 10 مهكب ب
 د ندع

 آب عمج ( مممصات1نمصم0 ذص 8) : رسنابر 02 رستمبر آر رسنمبر 8 رستمب.

 11 ةعو.ر ممه08 آس طةهعاععأو عودت آن. 16 8 فاس سك آن 0



 اذاي

 ام كل ده

 -1 هد ١ دا 5 ه - 9 0 1 5 3 6

 رجوصب بان رقع الا رخفلا نم عشاجم دعن الأ ىرس دقل |

 607 3 9 0 3 0 9 هع

 (1آ:1939) ربجتملا طضيب ىينت 0 ىلع مهكويس مع موش مأ ىكيبانأ 0

 هابهد 5520 2 252-

 كبانب كرش كف لوقي غامذلا ديرب ةضيب ىخرف ىوريو مايلا ىلع ميفويس كقت ىوريو

 1 01 05 ن1 هةر ا تا ا و
 ىلا عتضيب عطقتو لاجرلا ماخ قتفوبس عطقت كيري فويس شضفن موقب ىركاف مأ ريخ

 ©6ةنبان هع 10

 ند ما كوت

 0 0 ق شير تأذ ثرب اذا 1 ّلاي و 2 000 !

 نم تارذخملا زربت لوقي بايتلاب روتسملا رّدَكملاو ءانبلا ىنعي شيرعلا تأاذ هلوق

 نهب َلَّوَن امم دكهجلا

 كلذب كيري 0 مويلاو لق  هنيهيو دب رغسصي نأ كيري اهتسا لبز ىنب اب هلوق

 هس ان

 بعصلا تيدشلا ةهيرللا مويلا

 رسكتملاانقلا فتلاج ْلْيَحْلا اذا عشاجن نم اًعَدْسَم ريخ كتلوأ '؛

 1 هوو ؟. 12, هسه هك ةنافدم 51 1012, 16015, ج14 111 4815 : كعتر هه 0-8
 ده هع

 ٌتعت: رضقلا, 8 مهم. نجَملا0 82 1 جفولس لقت مودك ما) كتمرق). 8 ل كمرع
 فويس 5 نر 7و1“. (هذع) عقويس ضف و مأ كبانأ : 0 118 نع : 0

 (816) ربكتملا ةضيب (810) ا 7 ريكتملا دضيب 0 8 ربجاتملا ةضيب ع

 نو ةضيب ىينث. 6 8686 ”. 14: تزوبو آلا تن جرخ . 10 آل نوعديو : مويبلل ر

 5. ىلا + (رصوضغ1مصه0 ّدط 8): آن نامل 12 0 كسلا 13 1. ءمرحطاس 8

 مومو 6« ست 190: 1,8 اًقدصم ستنط ه عاموو ذه 8 نشلطوم لوإ لكاق انآ ١ ف كصي ا
 د

 عنصي سيلو ايش عنصي هنأ ىريو رصقي ىأ.



 1م | : 270, 98-99

 [ْنْدبلا رعْشُت ,تيح رعشنلا اهب تو ىأ

 رونقتلا يراطلل ىرف ريو اهيوق عرف ىلإ ىتأ لبا اه
 ىحلا ران بلطي .ىذلا رّوَتَقُملاو لاق ىرقلا ديري اليل ميقلا قرطي ىنلا فراطلا لاق

 5 قراطلاف لويقي هل ران الف ىرقي 2 اوشغيل ةرهاظ ليبللاب جرن فايضالا نورقي نيذلا نا

 عينأي ىنلل لاقي الو اليل الإ فراطلا نوكي ال ةَدّيَبُع وبا لق ىرقلل راَتلا بلطي

 ئعبسألا ٌلوق كلذو قراط راهتلاب

 رهطملا ماقملاب :ىتش بئاصع ثقتلأ اذا اهنم فورعملاب فرعأو "8 0

 ىنعملاو فورعملاب ةريهشم اهنال لبال هذه نع اوتّدحت مسويلاب سانلا عمتجا اذا لوقي ]

 1 [مع ميعربا ماقم ىنعي لبالل ُطْفَللو بابرألا» لقألل

 ققشلا ٌبيغم انهام وه ليقو ةيحاتلا ففألاو ىلا ىف اهرقع ثيدح عاش لوقي ]

 ىل -فقشلا باغ انا فقفألا باغو ركقلا علُط اذا قفألا عَلط دق برعلا لوقتو

 [ ّىنسلا عفتؤوملا لاعقلا نم رخاف لك ىلا ىمني هلبإ ثيدح

11 

2 0 

 15 لشين ىب رح 0 هباجأت لاق (5896))

 1 سبحملاب ب 5 سلك 8 ىبعدأ, 8 ىتدا, هب اندآ: عرق, 8 »وم. عفتد

 10 رئاطلل 1 قراطلل . 5" نيذلا, 0 ىحلا: 8 آب فرعاف.

 11 .اهلو 8 خل.

 210, 99. 04 لدعتع 1 12317 وهو. 0 ملم“ هر“ تمسوءو 122 8 10-1, 13, 11, .11*و

 11**, هنن ص عن 12: ( ح,1)و 14 (86674) 27 607027 22 لس 620 20 400 25 5 107 65

 120,9, 11*, 11**, 11, 18, هصتغاتسه 1, 8, 60, 184, 14.

 قم مج
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 اثاي

1 1 

 نه معد د همن 3 - - ن0 ٠ ند هم 0 2 9-2

 ةىش اهنم مقعي مف اذا هاكبلا اهيرتعي لوقي اهنينح ميكح ىنبإيب اعمست ملأ ىوريو ]

 0 ا 00 ا 000
 [ ّلبالا ىنعي هيلا تنح اهنع كلذ اطبأ اذاف رقعلل ةدوعم اهنال

 1 0 1 ّق 0 ىأقلل بيقارم ىلوملل شيعانم

 اهنم طقس اف اهانرقع لويقي ] ابلاغ ىحايرلا ليتثو نب ميكس ةرقاعم موي وح رتوص موي

 [ بقع ىلع روح 0

 رديج ريغ ىدي ىلاقع فيسو اذئاذ نيرقملا نيب اهل نأو
5 

 5 د هد

 هلأ شب رد 9 ءىش ىلع ىقبي 0 ان ديري لابخ 20 ىوربو ريبصق رديج
0 

 2و رقملا ب ةينت يرق ]مث 5 نفد اًبلاغ دابأ ىنعي اًدئاذ نيرقملا نس هلوقو هن ثفد

 [اه 0 1 ١

 رسمك ىلع اهيلاتم اكورب ٠ اهتيأر هيلع امو ثحور اذا
-356 

 أل لابحلا اهّنم تقل اذإ ربو ] تعفو لابحلاب ننرش اذا ىأ 0 نايق اهني

 18 ميلح ىنبإب ايسعت - هوو م. 9417 4 هك. ل5105 173 5 ه6.

 عاموه ذه 8 بتعي ىبا لاقعلا ىف بتعلا لصاو عقبو موقي راصف هيبوقرع عطق اذأ هبنعو

 ىمنت 2 0 0 خصقا ذثموي ثذم اهنا عي ' لالتعا (810 )"تنقع تلت ع 8 آد

 نا: ا 5 لاقع 18 ك6 رىتغط ه عامو5 د 1 لاقي ةرخافملا خلياخملا

 ترخاف ىأ (ه16) عطق هب تبرض رث سانلا هب تلياخ اذا لايخ 1 19 1 !ذأ

 ملأ كتّشلم : 8 تجوز : 08 ان ىلعو آب ىلل 8. لا 10 13 8 كتيلم :

 ١) لابمل : 8 لابحكلاب . 15 8 د حبر 8 مل ( طسغ ه66 ةطم عآام8ه5 8



15 1010, 08 

 رخل «ىطتب ناطْيتو طافح هبات ٌبانَح نأ ن5 ناك امف م. هدد
 رّطنم لك نم تيبلا صادحخ اهيَلَع اهحوز دس دقو تلق ةدوجاسمو ا" دن«

 سصاصخ نم تلاقف اهرتس اشهَن ند بد كح ةأرمأ ىنعيب ف 1 لأ ند ةقوجعاسمو ]

 [هقرخو هجرف ىأ اهتيب

 ركنم ءالأ نم نرسل 35 لهنأو دحاقل بانج ىورأ دقل ىرمعل عر

 ءاملا نم نول ىف هّبوبل بانج ئوريو [اهرقع نيح .اهرقع ىنعت :امناو بانج ىنر

 ت56 م نسا نع

 3 ءارذع لك مهذم تزر.دأو لشهنت ماربأ ا ىف اكناف جار

 نأ نورظتني امْنِإو ل تسكت 2 ووزجل 8 راسيإلا عم ىنيلخدي 52 نيذلا مارا لاق

 3 د هم 3 2-209

 ءانستللا نم ٍم,صعملاو اويعطب

2-67 24-2 52-6 

 د

 0 ل 0 ايذإ امكل نووعشي . الو .سانلا 3

 رشجملا ىنْبأي 0 ع 0 0 7 00 0 مع و ووو

 رفعت مل اذأ 5 9 0 فيس / ىلا اهنأ رشجملا نيابي امكع ملأ اه زر 95

 1ك ا 1 00 ( معد مدم0 ذط 85 2 اهجوز , آد اهلعب .

 8 نسلاقفو طف 0هطز. ه4 ؛طو 7628 15 "© 4 هجوفو 8مم 8. 5 آن كتل

 ضوخلا 00 ركبم 11 ركفم 0 ردا 8 تزوبأو و 10 تن3ناو, 8

 تكد 224 نشا ىطتعط ]1ة6غء» 15 ةهعماوتسم0 ط7 كتنهسأ : ءاردعو ري نضبب

 ( ممدصغ1مصع0ل آض 8 )6 12 ل 1 ىلق : تعط و 5 0. تبر : 8 رشجكملا )0

 هاوم ذم 7. 35) وبزنط © 98 يحتل ىلأ ايجرخ ىأ ءلعا نع هلبا رشح .

 13 ءأل م. 418177 هةهو., اآلدلعمف 19 3577 ( ةمءم»20 طقه]/-7ه238): ظل ىنباب اعمست ما
0765 2 

 ايلنتيح ميكح لك ئكبتسلت (8160), 8 ىكبتسن: اذإو 8 نيو موه ذأ:



 اتاي

 0 1هأ

 قو لبا نم قرافلاب اههبش امنإو اقراف ظارمأ ىنعي فراثو هلوقو اكر سرامت ردو 0 -

 > هع

 هلئانلبا ار هنو ءاسنلا ىأ لقت مه نكيالا نم فراغلا لصاو .  تيجلا نم اهبيصي أ

 رتقم ةلومحلا ىلرق نم كنان يأ ىنثاف تحّلو ام ىل رجأ تلاقف

 ىنعي اهيلع ٌلمك ىتلا لببالا كو ىلوق هتلومح ىا ةلومكلا ىلْزَم 0 نم

 1 ليلق اهجوز
 2 - ندم

 ىقنألاو ٍرَعَشلا ريثالا ىَتْعألاو لق هك ةقلخ ةلخلا ىفاج ىنعي فج هلوق
9501-5 3 

 تحلو نيح تَكَب ىلا تَعَص] (روصقم) اتعلا ةَنيِب ءاونع اهل لاقي عبضلاو لق ةاونع

 5 نم مّظعلا ماعلا كلذ رسُكي

 رفع رس ف جنم ددخ ىلا اهب ى هرف ةحأر اهنم ضل كر م

 رش ىلإ ىوربو  ريغلد رفح ندخ ([اهيتتدن اهب ىمرف هنتنبأ نم ىأ اهم

 ادد 39 0 اال ىتمذب ىناف ىمان اهل لاقف ٠

 5 ىَلْوَعر ه0 08 1, الزهر, ةويطقم 100. ها. لوعغ. 0 6 8
 فجو (و1ع) مل1اغط اعم: 8 تل مطخ 15 رك 1 مطخك 01 19 8

 دّدَج 166 اعمر طاغ 16ه عاموو هوجو (ةذع) ةّدكلا ةعابج : اكو لما لا و 80

 60-8 راكم آب رفحت (2), ةوطقمت رف. 14 ىمانر ]ل ىبق (ة1ن) مذاط 8 9

 يحرأ بق ةعردعم اهل لاقف: 8 رونقلا ٠ 15 0 ف:
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 نب عع كيثولا ىبحا عذلاو لاق اًكبأ كلذب مسالا هل بهدف ا ربقب

 لاقع نب ةيجان

 رودملا لوح باصتالا لع قوكع؛ "  مه ذأو تانيلا اح ال نيح ىلع

١ 6 ١ 0 ْ 

 روغمي لح ثشقاد ٌبَسَح او غلق ةيدتلا ذر ىدلا نيا 17 هد ده
 0-53 ك5 5920 4 ع - هد

 [ هيف عيطيف للخ الو ةريع هيف ىرت ال لاقيو بيعملا ىأ روعمب ]

 ةداساه د

 10 رطمي مكنلاو اروجملا ل 2 ىذا 0 نتيعل احا ا أر

 َ هع 3 3 1 0 2-2 د ند
 لاومالا نىكععت بصل ماعم قع ماك ناموا بدجا اذا لوقي ولدلأو حرر كل 03 اطعاق ل كمرجع 2 0 0 3 0 0 ُ 5 ١

 ع 3 | 039 ن 0 د 0 -

 م اذآا ضرالا تيغ ىأو ,وطملا ءمسلا ثابغ ىاتيغ اخت ضرال تيغ ىأ ىأ

 مطم
 و

 2 3 د ها

 رف ريغ هنأ ملعي رققلا ىلع ,رج نمو نيدقاولا تانب راحا “

٠. 
 15 رمقم 0 اهلْمَل اهير 6 ىأ ل ءاسن نم ليل فرافو اه

 5 550. ه5. فعطقمت] 5011 3257860: ( 62868 29324, 21 2270 257 20)

 هن(ن0): 1:8 نيح: آن مانصألا ىلع (دمعمغمدع4ل ذص 8 ل. 8 امو لف انك: 98

 عمتب حامتاو ّر و 5 كيلطتنم 107 تكتلاو , 8 ولولا ا ل ىللاو: 8 طبي متغط (غطو موصوتاع هذه

 هنغل . 14 8 رخفل ىلع ( طانغ 866 610>), 181. توملا ىلع 8١/: معي 8 رفخ ل +: كولا 001 0 : 00

 8 5 - 0 4 م 5 م 1 : 1 كم
 مكلغط طف م1088 نم رقف ىلع نحارتشا لقي ءب ليعفملا ىلع ردخلا فرد رالغ رمغ ى

 2 2 ٍِ نهد مماع 3 ع

 لاا درو بتقئكاعل أولعف قول نو نفاختو مرقف 0-0 ابلاغ نورفخل 2 ءالواه ىأ نيييإبأ .

0 0 0 

 ٠ جدع 7 سرامت 15



 ا 511

 [ نطق نب . ىملس نب رذنم وه رذنم ]
 (985«) سبام و دمه د 0 و 7 1 5-5 ا 0 © -

 )ل 194 ربكجملا ىملس دالوأ مكو انومد دلل نجح نأ >دللح جاهب تسلو لإ

 ٠١ رَخْصَم رْيَغ ىلا انايخأ داوم ُهَلْخَأ دروي نيحلاو ارباج الو )/0051
 مكوجفا نللو نم تنك ْنإو جوجفأ ال لوقيف لَشُيَذ نب نطق َنِب وباج ىنعي لق

 ىليا مكتاجه نم ىنومْتْيَلوَُأ امل كلذو مكريغ نود ةَصاخ

 رار ا موسي ناك اذا امقامح نيعناملا نيمأوتلا الو ام
 نارمعلا لاقيو نارماعلا اهني نىطَق نب رباج انبا رماعو وريع ا ناماوستلا لاق 1

 ثدون:» رقكملا ريسألا لالُخأ كاكَفو بلاغو ىَلْيَل نبأو لاقع نبأ انأ
0 

 0 2414 هلوقو بلاغ 3 0 ىليل نبأو هلوقو عشاجأ نب نيفس نب نيد 0 لاقع ّى هةعدا 0

0 

 لاقع نب .ةيجان كيرب' لالغأ كاكفو

 ا ربقم ِك نس سانلا راجأ ميشو امهنم ربقلا 1 ناخيش انل نك

 الإ ربقلاب ةراجتسالا سانلا فيعت رو كلذ ىف املع وه ناو هتجاح ىضقنو هننج# ىلا

 9 1, كتسلف : جاهبو 85 نيا د الب ا 3 ربغأو آل رق ( 7.

 رمع 12 13ع.)ر 85 173 كروم ا 8 ِرَدْشَم 161 اعم . 4 0 ا 01

 مزستاو" عاموقر متغط طف "عملتصع تنكر 15 2مم62064 50 *.. 15 ٠) 9 كاكفو و 50

 8 0 كاكفو رفكملا , زن. ه. «1020ع0 متغط ءطقمتصم ” ( هوم ةباقدص الآ 4641*), 8

 ٍرفكملا مننغط اعم ةهطك ه عامو هركسص ىلا بكب مضي كلم لا فد نك رفكي ىذلا وهو

 حالسلاب رفكملا لاقيو - .عاموو ذط آرارغكو هاطع اذا لبللا .هبلع رفك لاقي ىنيدتل ىف رفكما

 هسبال ناك اذا السلا ىف رفك لجرو هسبل اذا السلا هيلع. 192 انلو 8 ؟9. اهل:
 نكد آد 0 2201 5 2 8 ربقم 8. ربعم 220 روع آل ربعم 20 ربقم . 14 0 ةتريح : ١ 2 ا 5 3 9 8 م ا - د س60 ند دن 03
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 اننيب زجاوح الل لقعم ابأ "
 -ه د

 ىدرقو

 بان 3

 رسبكملا لهل اهانركذ

 مراد نب لَّشِهَت نب لَدْنَج نب ىملَس وع ربجملاو لآ ّر 2

 سانا باصا هنال 7 ىهس امنإو لاق مراد نب عشاج تب ةعامخ ىملَس أو لاق

 مانم الجر ةليبق لك ىلع لَ اَنَبل ٌّدحا َنَيقْحي ال لاقف نينس تس نيد ٌدِهَج

 ة ةىفلا نم لعفتسا وهو انيق ةلعج ىلإ) هلم تافتسات تصلسا هانا انبل نابشل ند نإخ

 فس 9 5 دن تفس ديري جيولا وف وجو يفسلا نم لعتفا نوكيو

 دوعسم نب قورسم هاا لم ا ( بارتلا جيرلا

 م ن 00 5 5د 25د 1

 2 ليغي رثغت مل هلوشو دحو رج هجيادنإأ

9030 6 2 2 0 

 ىنقجمأ تنك دقو اذه نم د كب اذ |* (11956)

 3 06- كا 7ك

 نم تددعو تددع امم 2

 م12 0 ام انك ذ : 8 ,نكملا . 2 ملا وعر 8 وح.

1 5 3 ْ 
 ناك مراد نب لشيهن نب لدنج

 0 لعفتسا. 9 8 مكروهظ»

 11 كبر 8 كير آب كد (؟ه. اذه نم ناك افاحجا) :

 11 1 ناك 2( ىنتع ناك 125 ) ؟ .

 12 560., 8عا1088 ]5 آل نم تددع

 . 85١نيمرك الا تبن و آب ريتللا نبأ تبن (7و. آظ |

 رقتم بقاوعلا م ِرَجَع ىَنَج
 اذ هلعتن

 عجيبل
5 

 14 مهتور 8 مه:

 نم دوعسم نب ديزي ىنب وخ 95 5 2 أ

.2 5 

 بحاملا نيبو

5 
 ه9 - ن د نه ع 6 ك2

 0000 5 .٠ ا خيط

 10 رشقتف بلكاتف سبيت 0

 هامل ١
 نم اننجا ام وخو دوش مم

 د د دو



 559 2 دوكات 0 م ةبيرض 2 اك ماسح فكتب

 كفلعتملا همك ةنطبق هوم كالا دفدم عش ماين رفا

 60241 بركتو اهمس اهيل تراس امن حل سلفي نار كرزو

 ااا نر ل دو د1 لاصن فرز
 0 3 0 اا تندلع تا دز 3 2-

 بكبك ةماهت ىف تاماقأ نأ دل لري مل قفا نو يعبر سأر انْل

 دام هةر اش 6 - ا 6 ا ُُ 7 3. 5228
 2 كأ وأ دحملا ترا مع رهدلا ىل مراد 0 ةركا ام ةككلشلا 1

 كيرلا رع نإ عجب

 لثاثعإ رسنم ةلوكأ الا اهناسرفو عشاجم حامر مكنم كرت امو ٠
 0 0 لإ مكنه أوكرتي مو اقيحو عاكوت 1 ايد ليقي ]

 - 1 - 0 د - هد

 نورسُيِي نييذلا مو رسيم ىوريو نيملتتلاا لإ نيرشعلا نيب ام رسنملاو رسنملا

 روزا :ىلع

 رقرقب د دوعف متننأ ذا ليخلا نم ادذانخ مكيلع ا ةيشعا |

 هي لاق نيطلا ركلا ضرالا نم ىوتسملا ع ءاقلا وهو لاق رضوقب عشقت ىوريو

 + قلقملا رعاشلل لاقيو كيننخ اهذخاو ةباعتلا» ةفورعما ماركلا ةلوكفلا ليخل ند

 0ك ١ ٌلكفل 1 ديري ءارعشلا نم ةينتخكل نإ هرعش

 1 قر 50 8ع ك0 نر تيلتع مم 0 - 8 ََنَلَع ( هزع) مز(ط © عدو

 ا 2 دل ل 81 0 2 38 سلق 5 هل كحستمو 2

 لوي, 8 لحب. 6 رشحلا ىلو 8 ّلْخلا لو طسغ «ذاط 56 عاهه6 دارا هناك رهّذلا ىلو

 .2ا رمضا ءهلاعفب هيري نا دخالضاو ِدُكلَصي ىا (هذو) هبسكو دجملا ( هنو ) عيجد هللا
 ام

 أ ىل نوكي نأ ٠ 8 اضوو آن لو (ممصخأ هصع4 كس 5 : اهئاسوفؤ» 7 مكاكودو (8عو طوامع )ب

 2081ع. اهدامدفو كا : آب سيم. 9 ةوو., 810555 15 آب اهاكون عشاج# ىد نم مكلمص اما لوقي

 () هعبسلا راسيالا هب ىفتكد ام ردقب ريسي رقن الآ مكسم ىقب امو. 18 كوعقر 8 عقفك.
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 ٍ 5 ١
 بردملا رك دعا كورخ كلذك هدنمع-:فاكتلا امنا ساونا ءاضق

 د - ع - 5 هن و هد -ِ - هد 2 هد - 7

 بيطاأ وح وأ ,منلا كنم 0 امو «دكوذ ىناسح ىب سيف ىلإ داك

 د 2 6 - ه3 دنس سدو عهد 6ه- نك .

 بصضقم عسن هك للا لكشو ا 3 : تكرم نب ورمع نبأ محر لسن الف

 >2 - هم 0 ين هس ع >2 3

 كلفف (باعع سسدق نم تلت امد نقلخح 'دعلا كقخ الول كنق

 6-3 م 0200 - وهج 0 --- 0 1 - م62

 5 برقع كيبصخ تحك ام تش ولو مرأدو رامجلا ىف اليلذ توصف

 دك 3 - --- 3 همسه اسد ا
 . م ص 5 ترا + لها ٠ 28 1 3 ١ لاق 0 1 01

 نب ةبض ونب تالت ةيلعاتل ىف بردلا تاهو هتييع دا ند تادحللا ن2 رامجلا

 هدد 1 30

 يمن ونبو ثركلا ونبو نأ
 5دمرلا 3: كج 5 6-90 -ه- 95-1

 خبض تت مغ د ائلل ىحأو 5 قبو نات حا كلم ةفطق رماع نب او

 ةنيقبو مهتم تقلاخ اهنا تركلا ودب, نتعطو كيرلا ندب 16
 ول اتنمع 3 0 0000 للا لا ور 0

 غءدمد هدد

 فلاح ره اًهنال ًاقطت ل ريم

 1 )0 0 ل 0 ِ 8 ّ 1 ) 51 10

 أوبزتكأو هيميصسل# اودع سانلا اذأ هطقرو 1 ات سامش را اب

 1 هءهلن. هلك [ةدط 558 2555 هه(. ( ؟هووهو 2, 4-2 كله4): 8 ناسح نبا كف

 8 ُبْرَذَملا «زام 8 عاهوو (ةذو) ٌبَضْعُملا ىل. 9 8 ادن. 5 0

 موت (916) هرم نبأ محر. 4 8 كرقح 18 كرقتح (ةهزو) متغط ه عاموو كنالذخ ىأ

 راكبا كّتقاض» ٍمَدُهَج كيوت كلعال رفح دقو ريتك لوق هنمو كنيهوتو زعلا

 اهنوعو رومألا. 5510 تدوخ نقال َح ةنطوء“. 8280 اعمر 8 تشرح 11 َح عانق ا.

 هسا ه عاووو نييصخل نيب ىو فاوملا ىنعي كييصخ تح“ ام هنيرض ىأ (816) هفشرتخحو

 ةيكابفو (516) تيبضعأ ىأ ترستتَحو ةدعقملاو . 6 هوو. دوم ةرلكدس 9 21619 هوو

 9 اقطتر 80 0. 10 نمو 8 نع 985. نم. 12 8 ٍجصبق »ل ه عاموو جدَدَع.

 128 رو 14 همم 4ةطاعمس0ف طلسط. 29.3 <. 4.
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 ا ل ل ل نوف لميت زد
 عشاجت ىنب ىلا ناسح نب سيق فلطنا مراد نب. لشهت نب ةيوام همأ نا لاقب

 مكبحاص راغا اولاقف لَشِيَت ىنب ىلا اوَشَمو عشاج ونب هل تبصغف ربكلا عبكف هلاوخأ

 هلوخا متنأت هلوخأ انك نإو هلك ا هلاو انف هلبإ َّدَخَو هحَرَجو انتْخأ نبا ىلع

 0 و40 ىنبل عشاجت ونب نتلاقف ىباف هلبا سيق ىلع دري نأ ةرمض كت ىرح لشهن ونب ملكف 5

 ع 2-655

 اتخ :راعجفا اعباخ ايرح ارزككا نأ نإ دلل سيدا ردع درع نأ امإ ليشفت

 5 6 د 51 0 ٍِ 0 5 ع 2 3 0 0

 كاصنت ال !ولاقف عتخرصتساف لشهت ىب ىرخ ىتأف سيف ىلا اهعفَدف ( سءّدملا سراف

 58 ريض نب وح لوقي كلذ ىفف © ةبارقلا تعطقو تملط دق كنف

 ةرقأ رقد سفن ذجأ مل ذإ  زدجج ام ىدنم لعام كيتتأ
 اك 1 مهلانف بَسح ىوَذ اًموَق ٍلَشْهَن ونب تنك

 اناودع 00001 اًمْلَظ مظل اهل نيدماعلا ىو ٌليلغلا ىفش

 اليغظو رف مكئأتب ىنإ هل هافك ال اًيُكَت هللا مكاحت

 5 انكينا مولي راج ةريونا كنبأل راطما ذو لغات لجنج# نما نك

 ئييطلا سمسا لوفي كلذ» ىو 15

 تاعسيو رج اذإ حاضأ نطبب ١ ةطفرو انيلع ىرصخا منو اب

 1 زمقهه0 هآ؟ طلع ؟هدقهم 8 طقق طمع 6 0110و ذدع

 ارسكت دق ىْنَق ىف تلاج ْليَخلا اذإ ةبيعك.لك ناسف ليّشهت ونب
 راع يوللا ىباك ىسمأ ففالا اذإ ةيشع لك راسيأ لشيت قود

 29 ةمأ و 1 6. سيق مأ )6 1 5901][صظش5 560 ( «" 8 0 نب عرفالا ٠ 10 موقلا

 8 رمألا . 11 هى. م. 94814: 8 انايفس ىنب فوع اعرقا هكانف . 12 هك

 20000: ىف مم 0 - 8 ىفشي 782. ىفش: 8 ىرجبو: 8 نيبلماعلا 781 نيدماعلا :

 اهنر 8 هيك 13 8 اوكل مهم. اًيكل : افك, 8 اًْفَخ. 8-14 نطق: :8-الو

 (هذه) ةريون : 16 0 قىرخ: حاضأ و و0.0 -8 حاضأ .
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 هع 20700

 لض اجرت كيسفها ,ديبعا نب'تجا لوف لولا "بلشت تكا لإ دش ك١

 كر عم ىواديبعلا نارمع نب ورع خصق

2-0-2 20 2-0 32-2 

 ناسح نب سيق كخان ةرمض نب ىرحكل راج ىواديصلا نارمع نب ورع نك كفو
52 0 

 2 يكل ا ل نيا 3 و 20 ا هه 2 6©-

 5 سيقف ىلأ عىرص فلطناف ةرمض نب تت ىلا كعلذ درع اكشف ىواديبصلا لاح نم اركب

 اميعب نيتلت هلبإ نم كخاو هيدنز ىحاأ نعطقف فيسلاب ةبورض هبرضف ناسح ىنبأ ا ملك هناا 1 نفح 5 0 0 1 © تحد هسا 23

 كلذ ىف ىرح لقو © هراج ناومع نب ورع ىلإ اهعفدف

 ابراج ةاريعب فوقي ملو باق م توي نارمع نب ورمعو

 اينامألا ىنَمَت نأ امي كيفكتس  اهتاف اينم اهّذُحخ هل تّلفو

 1 8# ايلاوعلا ءاقلل اورَه موقلا اذإ ةريشع ىموقب عاتبمب تسلو

 أامريعأ نأ جزار صولق ناكم رد توبح نارمع نب ورمع

 امبَدَكَأ نأ راجلا ىرصت كي ملو "2" ةلج نيتلت اينما هيفا

 15 امركفم لعي لشهن ىموق ماياب اركان كيا نيو ىمود لسيف ردد

 اكنم ركنأو افورعم فرسعأو ةراصع ىلطملا قاس 0 رع مه

 20 ابيفس . 3 هةقو.ر 767*8101 مقا“ 17: "1717 هنا 0010 110117 451: 100110" 0

 كك مك[آددنودوم 95524 ومو. - ممم طع ءممصءةممه0ل354ع مه8همتكو ذص 1ك 566 ةمموصلتتع

 2 8 هوو. هك. آآدطم5ت59 2507 ةه(.: 0 دبيكايب (ةذغ): 0 افرفير 8 فرعي .

 9 اينهو م0 8, 119205389 - 0 انيقي . 12 5ه0. هل“ ظورط7898 2505 ةه(.: 8

 ورمعو : © ميكو 8 0 13 اريدتأ , عم 8-0 ارجحتا 5161 اعمر 781. اربكتأ

 ىذفط ه8 عاموو ىئأرو نم وسلا فق لاقي 06 16 ىطعملا 8 اباطملا .
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 هس د لا لل ل

 ل! لاقل نط روض نإ ىرخ ناك ولو

 ىلا هنيعب رايتخالا ىأ ] ىف رايخلاب منسل

 [ اَهْرُك 0 2 لو

 د

0, 8 

929 6 

 آَ كع 0

 دهم هع

 ريختمل 0

 اًعوط خويتيطعأ نإ موقلا وك

 (1آ:1948 )

 55 رطمتملا رئاطلاك 3500 دب ثحلجو شار نع نلخ ةيشع 3

 رمغملا ريغ ساعدملا سرف هل اند ذا ةيابعلا 0 ىدفي

 هدم رسنأ نيب ةقيج وأ اينع ظقي دب سبتلت نا ٌلْيَصلا نأ نقْيأو ؛

 (887) نب ورع نب ناسح نب سيف ْنَخَأ نيح ىَنَع مكيف ةرْيَص نب ُىَرَح ناك ولف هلوق

 قارا نيوز نجم
20000 

 د وربع سولف ( مراد نب لَشْهَت ثنب َنَح اهّمأو عشاجن نب نفس

 قل نتلك قلك ةرمض نس ىرخكأ أراج ناكو 10

 هساح 39

 نارمع نب

 نب ئوح كتنب ةيوام ناسحا ىبا نبق م كك عشاج#

 دا

 ةاتمأ لت اب سيق ىتانف سيقل ١

 0 ىَرَح رصنتساف ( سرق مسا راكم لاق ) ساعّدملا سراف وهو عرقألا هل اهَبلطف

 تدلاقف | لشيك

 ىرح كلذ ىف لاقف عْفألا اهدرف لق اًيرَح لَشْبَن ونب

 بست مكل اموق لشي ىب' متنك

 رح د 5 408 لح: 8
 5- هد

 85 1 ا فقحوس و 7 عاام

 5 61. اطاوؤ» آ[ل11 3881:

320137 

 اند ام ل ابعلا : ةركحملا ومم معصهتناعو ةكانم» 7. 9 : ةكاوم» اطلق ؟ةنوو آل 8

 ردخملا شيرعلا تأذ بجرخ اذأ ىور لحأ - موو 200.99 77. 4, 14. ا ىللق

 80 © ((8667 2016 02 7061 10 ةللو» تحت 0 زووم سس 0 ةاتخأ

 7 ولف:

 ثتكالج
 جاكامس ) ىتأط 8 8 هلدوط نسرف عاكام# .٠ 0 : ' ١

 8 ةيابعلا مذط 8 8 قر سوف مسأ

 ه5- ه6

 نكس نيرا لشوب عرقأا هتلانن

 1 همو "هصو7:125 166“ 7 9 :

 ىرح أوما ىلعي :

 8م 0 - 1. دابعلا ,

 0 نام

 قردخت وخلا نكح انك ناسخ كب سيق لاوخا مثقأ١ عاج وم هل

 شقر وتأاط ه عامعق

087 

 ةيابعلا ر

 14 0 ميق (ةو6 مس 945212:



 1 )لق نحل

60-0 

6 
 9 0 60 3 1 001-9 5 52 د 0 ( لذ

 قدزرفلا ربخلا علبو © محللا اذ نم ىلكف كنود نكلو معلا ذنبا متشأ 9 لاقف

 قدزرفلا لاقف ةرصبلاب وهو

 ةفقبس لاقي امك هسْقن ىنعي] رمَشَم رامذلل ماح فقاوم ىوريو اهيَلع اوقبأ ىوربو

 ديب ل 2256 - 23-0 -31770

 رعصم َنيِلدمْلل عومد ْئىَبان» ىتلالغ ْدَعَم ثَح اذا نالآ

 د ه -_ -3 - 92 350 --- 7-5 ّ 2 تا هد

 ١0 ىأ رحاصم تعمد نبضغ اذا ةيح ىنعي عومد ىبانو تربك ام كعش شعت كا

 [هسفن ىنعي ادحا فاخي ال زراب

 ميقات مل هبادنأ رسد ىلع  مكيلع ىنولمتكا 2 لشيهن ىنب 1 12 1040

 ىاكدنو انعم نك نق دهنال لوا تعب ارخا مكثاجمع ىلع ىنيلمحت » ىا]

 [ عمج بادنأو حرج

 « رخأتملا ئطبملا َلْبَح َتْلَقَت انّيذ انْيَرَج ممُكاَياو اناو ه6

 1 07 يفق 4 اوقبأو 8 اوماح 72 اوقبا : ]ب ريشم (ةذع) 5 1 نوغضير

 000 و 4 | ] 003

 9 8 ىيضغم الط 7هدتلهطأق ىوغصم هس0 نوضقي هس0 ه م1ووو اذك ىلع ىيضغأ كلوق نم

 0 ١ 8-3 ع ا ِِه 2

 وخ وخ ) 56 ( رو تعملو ) 516 ( روشتملل ,.نوضغم دوادعأ ىأ اذكو .٠ 8 8 ذأ نالأا 5

 ]نآ0كقو' تيكف 0 ثزه و آن رع عننط ه ع]مه5 ( 2) تفرك تره: 0 ضلوع

 8 اينو: 0 غومت, 1,8 عومد: آب نيلذملل . 9 8 تر. 10 عود _ىباثو'و
 َ - 5 هد ع

 8 ابانو . 12 ربد, آل بدن: 1,58 رشقتر, كذاط ه م1055 ذص 8 أبت مث ىل.

 عض 5 2 7 ) 3045 تل 3_5 15 8 مننا. انيدحلا كن ماو 9212008 مكانإو انإ و15201 انبات هكراطأب انك.
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 0ك لق

 نب ماطسب تنب َحَكَن ىق لاقع نب ةيجان نب ةعصعص نب مامَع نب كيرَش نب ب بانج

 1-0-6 46 تدع - 6ه- _-_ هده د تدعو 2 هاذ

 رشجملاو سيقف لف لشهن نب نطق نب رباج نب ةريض نب ةرمض نب ىبأ نب سيف
 هم مدع 35

 نطق ى ٍبِب عم كيرد 3 كن لونف لاق ىبأ نم ن ميت نب كلام بأ فراطو يبا انبأ

 ىب 0 نب رْشَجُبلا انبأ ير م هرخافف مالك نيبو هنيب عقوو فاستب ليت نبأ

 سانلا عيجتو سلاجملا تدعقو نينامت تناكو هلبا تدرو اذأ ىنح لهمأت رباج نب ةرمض 20 ينل 2 1 َّ ها م ام 3 5 3 0

 - 5 0 - د 0 2 5 22 0

 لبالا تعبتجا ابلذ هيلع اهسيبكح لعجنف اهيعار ناك ايناساخ هل ادبع رمأ لبالا تنبت

 امك رقعت نأ لّشين ونب تدار نابَر فرطم وبا ل3 8 اعرقعف فيسلاب اهيلع َلَمَح

 ا كح نرقعيل ةخقام مترقع نَعَل هللاو :عئرععبم َّللا نورقاعُأ نماننلا جل لاقف 0

 نفكتتف ماَشلاب ٌةثامو مسوملاب ةئام» ةنيدلاب ةئامو ةفولتاب ةثامو ةرصبْلاب ام فدزوفلا نقيل

 دقو وقت نأ نم .لثمأ او لو اوقكت 98 مكنِإو اولعفت الف نوبركأو نوبلغت ام كعب

 «© فقملا ىف مهّدْشر نا ؤملعو ةرئاعبلا نم اولعفي نأ اودارا اًمع اوقكف لق مَّبوْحأ

 10. 96. 070م“ هر تور»ومو 272: 5 14-1, 16, 15, 43-15 : 6074“ + آل 23و

 هم 215 19 2252 299-25,:20و 31-21 20 16, 15و 12 18 كر 6< 9, 5 10و

 35-30, 38, 352, 43-41, 89, 40, 14, هدمتغغاتسع 13-11, 36 هص0 :ءمموكنت ع 0.

 1 هعوير 8 ءهمغوتس5 هد17 طف 18865 اطغعع ]106ع5 02 اطلق 2982281158 - 1 طقف 3
 انبف لشهن ىنب نم هارم هوا ٠ .  5 7 3 5 10 0 1 5ا 00 0

 اس ل سل ني ةردس اك ذأ نب فحاملا نب مكنللا تانكي 2و ياكم هاناو ' هادف اهيلع م 05 2 0 : 2522 7
 اهرقعيل اهيلا راث هلبا تدرو املك « ماعطلل 0 هلق ةلم ]و دكد (2) ةناكم

 سقمدلا هداك ىئذلا محللاو . 47 01 2 :قراظو. 10 0 هع. ىنفكيلف.



 1 ان

 نكي. .ةكلمم ذتموب سونَتُخُد تناكو سدع نب وربع نب وربع اهجوز ليق كلذو اهيبا

 ( رعشلا اذه لاق اهلبا نأ لاقيو ) دعب اهجوز اهب لختد

 نيكل ربح مشكلا اتاك اذإ يو كنع ىرعش سلا

 سرع اهنإ شيبفت لباال ”"اربنت م نوما هكلتا

 ه ْنَجرلا ٌرَمو سيمت ةأرملا ترم لاقي ٍرتْحَبَحَت لب ال لوقي سيمت لب ال هلوقو
 دب دس

 رتكبتي سيبي

 يرستلا رعامأو افصلا موي مكاصخب ثرشابت عابضلا نا "م ثمر
 5 7 5 ها 10 5 د - : ا 0

 كورعم كا مسأ ريوسنلا [ دوديم هارعملا 2و ةراجخاو اصكلا تاذ ضرالا رعمالا ]

 » ريوغتلا اوسأ روغف ارو افصلا موي اومدقو نويقلا ناح ا (ةده#»

 رورطف مدهلب يزول ١ رماعل ككأذ ع طبقل امسو 1 آد 110

 اضن ندكفلا قللاخملا رورطملاو 6 نانسلا وم د هلوق

 روسهم رمغب مكتانب اوكحكن نعم بح ةأادغ .. ا تربو 1| 0 25و

 باتكلا نب ةانيلمأ ابيف 0 ثيدح رم كقو لاق

5 

 15 ىروكبو ىسدحورذ تامهلا ح اهتسأ كيز اعشاجن ةوسب اهيف وك" (1:1696)

 1 0 نكن. 8 ممول. هلك م. 6657 ه6 6 مك 0 رتخابتت.

 " 85 همرسط]سوو 7. 38< سذكط 39/7, هككنطع 38 ه9 ه هل“. 0 كك ] نيب

 8 ممم ذص طءوعاعءمأو ة؟"ئودص آن 10 0 ردوغفر 8 روعفر آل رعت : 18 ريوعتلا :

 عاموومو ذط آن لجيلا بلطي نأ وهو دولا رييعتلاو سيلل درولاو :ءلبج مهي ىنعي اغصلا مود
0 22 ٍِ 1 5 
 0 اهنع دريف هجاح. 11 آب كولونتساف را (816) طيقل ان كطعر توعدو : مكيلبر 50 يي 35 11 ١ 0 ل نونا 5 : 3

 8 01 مّكهلب. 218 هل 0 266*: آب مكواسن تيككلت. 15 قبر 0176.
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 اا نرهسو

 0 نبأو 00 ريمأو ةقيلخو ةقيلخ اوبجأ مك "#
 كب ركل ناميلسو دكيلولا م ىتعي نيتفئاط ريمأو ىورسبو [ خفئاصلا انورغ دارا ]

5 ّ 

 1 0 ند؟سانعلا تنب كيلولا مأ قو ةذالو اهل لاقي هللا ىّبع وبا لق, .كلملا دبغ

 ماكاحلا 3 كلمل دبع ىب 5 نب دكيلولا و 0 1 ريش ىب ثركلا

 2ءا هت ا 5 550 7 32 5

 تسينأ رحكفتو ءالوهب انآ ركافأ لوقي ليقع نأ ىب مككلا نب فسوي نب كيحأ نتنب

 0 ندلو 6-0 ب اب مهنم شيرف 3 نصاوحلا دلو اذار

 تدع

 (آ1:1700) 0 0 500 مهدايج روغتلا لع تيبت سيق اه

 ا رومأملا سراوسف ورك وأ افصلا مو مكءالب نوركاحت للم مب

 ىلع بعك نب ثركلا ىنبل موي وه رومأَملا مويو لف ةلبج بعش نوع كيرد فضلا ُ

 ريرج لوقي مويلا اذه ىف»و بنيزو ةمامأ هيف اوباصا مراد ى
5 

 جب

0 

 عا

 ابتعق ليخلا 0 ني 1 0 ىزت ل 0 امتنا تنوو

 ا 0

 (آ1702) روبثو ةلذ ةوعدب تيدعدو اهنورق رع جح ةأادغ سونتخد 1 ا

 ىلع اهتورق تْرَج بعّشلا موي اهيبا كلْيَم اهَعَلَب نيح طيفل كنب سوْنَمَخُد تنك لآ

 - هعغد

 2 مموعله ذص ططوفاعمأ5 عوض آند 228 نضوج 17 كتاوعلا : 8 ندأو.

 8 ةمولعم وم 8 - 1 ةروهشم . 9 آل ثيبَي: مهدايجر 1: اهرابج [84 اهمرايبخ 1

 10 هك“. زرأوذص ال 55. 11 821088 د2 1 كقو .( 516:) راوشل موسل اذهو را روما ا

 هتيرح رم. 13 560. ه1 لوزا 1 82 ه6 14 ىوَت 02 رك 8م 0 - لوزا
337 22 - 

 قف 15: 1:8 سوئتخَد : 8 اهتورق رج .
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 ريفاللا ديري روغقلا هلوش

 روزنسج 0 مهل تهلوأ ذأ عشاجمل ةيرخ ةدينه تأ رمرك (1 7

 [ رمعبو بكأر َعْضْفَأ قوسلا 3 اسياد أريعب مكباير كتبكر ] 1*

 رويَغ ريغ نابقو اي تذجوف اًعشاجن طبقولاب ةمامغ ثعدو د
 - - ن0 - د هد د 7 -3

 تا [ طيقولا ممي تببس دوطلا تنب ةمامغ ]

 روهبم فرقته ناكر منوسب أرهاع ىراجب 3 80 ةدررقلا دك "| (1:1700)

2 

 روغت برأ ىلع هنأ اولمح اسراوف بدعي نأ قدررقلا ةنذ 30
 روسكملا كحانج شيري اويعذ .اميتكب سيدا ك3

 روههج ذب بنك لك ناو هايكأ 8 كيا دجاو نبع 1696 5 ١1

 10 مسقلا ىلع ال ربكلا لك دك

 روصنم ىنب الو نوبقلا ناي. ٠ ”متيرجأ ول نافطغ اوكردد : ل ك

 نك نع نبا ننال ا كس

 رضم نب ناليع نب سيق

 رمكو نيتبلك تح انصب رخفاف ملعم مام لكب كيلع أوركف ١" 0 وقوم

 ٌء مس 6ه - ل 0 تبدد 6

 1 ملعملا لاقو ريمالا بلط 1 اولعيو فلا ىلا اومسب لجر الحك ديري ماس لكك هلوق

 دودلبو هناكم فرعيل ةخمالعب كسفن ملعأ لتاق !ذأ ىنلا

 3 هام هع

 9 ثرمأ, ط ثوأر 8 تكفأ : ةكينه , ]د همدرح (816): 8 ةيوَخ . 3 5

 58 هج كبس
2 6 

 11و52 1١11 38115 : مكتانرأا 1[ مكاو ٠ 5 ةممصت آه.

 تبت نأ قدزوفغلا : تزأ : 9 ال عرابكأو 2001مع ( هزع ) صاع ىت ىوزد كرانيع لاق 7

 مرابت ى” ىو 11 ىلو 5 0 ني 2ك 6 كيم: 1 300

1230 



 ادا اند

 0 0 ع« 60ه 2-50 تا -00ا/-9 0 د سس 71 ,

 لبالا تحلمأ احلم ءام بوشنأ لبإ خذكحليم راوغلا فاقدلا لكبإلا !نم روخلا

 ردع دالا سند ىريخ هم 0 و لاق
 951 35- تا 20

 3 سن اح # 2 9 5

 (11700)  رورس رسجغو ةيشاع رع ّقق 00 قزراف نيح قوقل انغو 5

 آب 10 0 0 0-00 0 د 1 ل رمغ 5

 هده
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 فلَكلا ىف نوكت ٌةَحَرُف ةرّذغلاو

 تناواس 2.12 3 - ناس

 ندنلب) روكذ دشالا كلو نم نصحلات ةعبس ةعقو دعب قدزرفلا ىزخ ا!

 2 2 2 أوعز َق نم 1 كتاح نب ناس كشالاو نكح ةعامج ل 10

 ١ رسبرملاو سبحهمب تانكحلا ا دان 0 كو ها ا )1:1692(

 ةكاتللا نم ره اميف هتيدح رم دقو الجر ىنعي بارغلاو لاق ىعشاج املأ

 روفقلا ةراصع كبرخاذم نم تقشنمعساف عشاجمت كتف تّلاف ا" د

 هدد ه - 5 5 - 5

 428 مهنا تركذ نإ تيبسنأ . 5 ادغونر آل ناب ( سعصغمسم0 ذط 8): نيحرو

 581 6 هز. م. 72915, .طفشموما 71/228173, 2 8408, 213577112548 20 قرف ٠

 10 عاووووو ؟عود» آب: آم نانس ىب كشالاو . 12 ه0. .61. م. 4403 .ةموه.: 8 ضني

 بارغلا ننس بارغلا ىضري : آب نيرقلا تنب: 0 سيتكامب و 1 سلجمد 2(: ريوسو

 0 هدا. رورشو ٠ 14 خلا لاقر ذص 0 (طمهو مم»05 ةأوس4 ةلغو» طق عاموو هه ل. 23

 همم م. 43915 هوو. 15 8 هيوخانم : 0 هراصع : روفقلا و 8 روفادلا :



 مدر

 عشاجمل ادغ ام ملعتل انا 3

 اند ةلالعلا نم توك اذامه م0 87

 [ ٍيَرَج دعب رح ةلالعلا ]

 أددجسم لخدي نجح قدزرفلا نا 1 1: 1690)

 قدزرفلا نا
 جك لجالخ ىف قدزرفلا ىسمأ

 نهم

 اًمرتت ىلابي آو (1:1708)

510 
 ا (1:1698)

 ةواعدو ةواعدو ةوعد لاقي ]

 ن ربخاس ا | (1169©)

 اًعشاجت راجتسأ ام ملعي ناكول

 كل ابح كشفت ردم رينساو

 روهطب هروهط سيلف سجر

 رد
 ريرجل ةجور لطيخألا كعب

 روز ةواعد ابك فعدد ذا

 [ ةواعد نم دوجا ةواعدو

 ريزرنخلا نم مكبيصن اوذخو

 رور-غ للبحب مهراج رتغأو

 روش اوم نحلل

 هس

 تايزع ىلإ تبق وفو ميلا نكات ىلا لكلا ودكح مراوسهلا وا تانسم مراوسق ]

 1 كفوا تك ا 3 متكط 5 عمم لك ىلا: فاتور 8 +82. كاكف . 4 سجر آب

 سجل : سيلفر, 8 782. سيلو. 5 آ. اًعنقم لازب ا (رسصعسأ 1 هطع0 13 5): 8 اموت : مدور

 وعم 0 -8 مدد مذغنط ه م1هوو ذص آب اضيأ ىدحيلا (816) مدو ىبحهلا (816) مث ىورد

 كريب

 6 ه ةنامدم 111 116*: 1. لجالجر 8 لجالج:' َةَجور, 18.8 ةرضر مهم

 8 مو08 م

 نآك
00 

 12 اداننسأ و 1 ماوسأ و 5 3.

 ةلهر كحل ١ 8 !ةعجت ا: 08 ةواعد ٠

 .رابشو ٠
 15 8 "ليال

 ىبحهلا مد نا مسوملاب (ه::) انزاخ اعبفم لأرب ال لق ةعفر نيو انيمي هلعج هضفخ

 اهعرذاب .

 جوز 12:85: 8 ما

 طعوعاعمأو عمس 7

 ماوسأ ( ه6 ٠)



210. 96- 1 

 0 رجاهملا تنبس: راك هنأ ”لاقيو ىدتكلا نلصلا نب ريثك ىنعي لق : كيكنح ريو

 عب هطَلَخ نيح َةّيَمَُأ ىب ىلا هللا دبع

 م مأ دلج نم اهرأوز 1 بد ر-جاهملل دهمأ ا ] مم*

1 

 لاقف ريرَج هباجأت

 0 ربل بايرلا رجم لاجسي 0 ةمامح يهنل انقس

 نامطم ىف هيلا ليسلا هم ىهتني عضوم روسكم ىهنلاو هنيعب عضوم ةمامح ىبهنل ]

 بابرلا كعلاب توصم ىل وجترم بيسصنلا لكسلا روكي كقو ءالد لاجحسب ضرالا نم

 رعاشلا لق حيولا عم ىصُمي يفر ءامشلا نيود هارت باح“ وع

 0 نفاس ةكم 1 2 نيد كيرلا ناك

 ١0 ن-< عيقاب ناَكو ءدجيف هلرانم ىلع انفو 0 0

 روصو قوهلا فرط ركاز 1 ايقاب هلت سنو تير نا كا 5111

 (1:1690) روع 0 7 ا يفأ اذا أرد مراد ىعاشم 8 قدز دزرفلا دجو 1

 زن. 92. 04 ليعتع 1 8022 ووو.: 8 0405 7٠١ 24* ه0 هررنا5 387, 394 ( ه9

 30106 ه5: 586 !نراوور ايررالب .1دق 140316, 18," 101, 21, 20, 45181 8و قو

 هدر 02 24 243, 20 10, 39, 20, 31, ىف , 38 (23111-28199 28), ار325940 30و

 85, 26, 11, 19, 8-6, 10, هستغاتسع 3 5 ىهتلو و6 0  «زاط اعمر 8 ىهتل.

 9 هك م. 1597, ةراقؤط ] 5. 12 آب ٌدجو : 8 أرصق : رويأ ١, روكذ.

 18 آن رويسك د 8101. رويسبو . 14 آد ةريغق ىنبأ : 8 لج ملقط ه هن. نبأ أ

 نكن ف ةريفق ىنباو ةوعشنو ىطنعط ةسمانوو و 0186عمسأك "هه0128عق وعش نبأ 7

 ع

 دج رم هس1 كح رن ةريفق ىنبأ .



 اك

 ةعصعص نب وماع

56 
 هد هد

 مش ذا لاله ونب داب موي مأ 00

 نال كلذو ةديبع وبا لق

 ءانهدلا نم لبكلا

ذتكلا مكترمب أوتاب ملأ زووم
 كك ت

 ىرغلا نيح رتل 0 0 ملل" (آ:1678)

 ا

 اولا اهركذ ىلا اةقاثلا, عورب هلوقب تيرب هللا ىبع سنا لد عورم سنا كك

 اموربو سافعلا ىلّشي

 اهناطيح ثرمثأ ةماميلا . اذاو مث ىدعمر

 ناكو ىبالكلا هللا دبع نب جاهم ىنعي فاضَخ ىبإب هلوق

 6 نآكو [ ديزي نب ] ديلولا» ماش

 هب 12[ هلأ اه مد

 0 بسيد ' كيفاش ص تيول هه

 نا تاعقو

 ناي كمولب ايغأ

 وسع

 3 ق1

 ال كلم نب رم نب ريتك نب ةضيبح ديبع ىب كحأ لآق

 26 اذ

 روعو لوح نوفنتكم لبخلاب

 موي كلذو الْهَك نينامث رماع ىنب نم اولتق لَشْيَت ىنب

 روزج محل نومستقي موقلاب

 روقعب لك نجح 5

 هلوق ف 5

10 

 هله م "01 --

 ريوس قوذ فاضخلا ع

 ةفالخ ىف كلذو ةمامّيلا ىلع

 ريفك دنع

 1 0 خصب ل م66 28076, 7. 3 آر ك8 وان 8 لبكلاب ( ون. ض8

 ليخلاب 0 لالع 0 دو موي وأ): 8 روبعو ٠ 4 رماعو 8 ع نب لالم : عاووووو ذم

 15: عفتراو كما ام لمرلا نم لبثلو 4كتولا .مود اذه. 6 8 اوناب: مكترمب 50156

 كتر ::' 8 شا 7 ّىماعلاو , آل 10 هك اوس 19111 ةثر 215

 فاضخا, 85 8.

 83 كسمولب :

 0 قضي ,. 8.7 لشاب: نع 11 15:8 تمت :

 14 كيف و هن !كيكسح (( 202 1018 كيكتح ل تيكا:

11-3054235 : 

 تنك 5 1 8 ريبك ىور نجا ٠
2 



 ان 7 لرد

 لف 12نيبقلاو :نينسلاب :مسيملاو ةمالع ازيعبلا كلج لبع عضوت. مت. ةرّمجلاك ويصت> قج راتب
 مسيملا اذه ريم ةعرسك سرقلا اذه ةعرسف ىوجحلا عيرس هنا هانعم لوقي يعمصألاو

 ىف كلام نب َلّيقطل ٌسْوُأ لو « اًضيا ةَدّيَبُع نا ٌليق وهو هربوو ريعبلا دلج ىف

 نابوسلا موي

 ىعّدت ُلّيَكلا تبث نإ رماع ىنَب كلام نب ٌلديَفط ىنسآ ام قريعل 1

 عزقملا ديلولا مبِربك رعب لزرسفسب دافشملا ناودخإ خدوو

 6 ف هلقتن ةنيطو ةرمت هالعأ ىف ىبصلا لعخ يطق دف لذ ديلولا نيرمك هلوق

 هلوقو 8 ضارعملا كلذكو نع هيف سيل هنال ضارعملاب هيرست ويشو نرحب دب

 دعب عوبري نب ةبلعت نب دّيَبُع نب َمَنزَأ نب ةَبصح نب ثركلا نب فْيِنَأ هرَسَأ (بالك

 هدة, ئميجاهلا ءافلغ نب سوأ لوقي هلو كلذ دعب رسأ مت برك ىف هسأر ىلع هتباصا ةبرض

 بج ىنذ موس ّق

 8 تا نع ا 0 نع 9 0 ص د ٌُط هع 3

 ماطخلا“ كفناب 0 ىلع عوسنأو امهمدم ديزي رجاف

 مازرغلا ىلإ مارغلا دادربك ميمت ىنب ءاجه نم كنإو

 مم : وأ 0 2 5 ال 0 : هبتت : َك يلا اون مه 15

 >2 مل تأ 2 21- 2 0 5-200 0

 دعبل ند بعك نبا يسد نب ةملس /ننددللا دبحا نب نيج ندع ركذ ,ئدتلا ريخعو ا لذ

 4 0 ابوسلا ( 812 5 همو. هلك م. 386 ؟00[-50165, ةحتف 1[. 6 0

 عوقملا , طن همو 1تموس 25 1441. 9 دليوخ نبأر همم ةطووو ( ؟. 78 ةسه

 10و 016 ) 1320 كيري ٠ 14 هك زعطنتدسهأ 111 13920, لموسم 31. 28191

 2391 2021 15 ليبتف)ا 9661 زهنم”كم 197 52,797 16 هلك 1عطنمدممك 111

 00207 لاتعد 01 0
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 9م لف كن

 روطمم درك ووك وكلاب خفنأ :ليقط# عميد دوي 9 ذأ اب

 نإ ىقأ هسرف نع دل برد دق 0 لمع هنأ ري ىنمتيب 2 ليوقي

 ويري نيآب تبهذ لف راعجو 9 دليوخرا را ةماه ذا 07م

 لق رفعج نب كلام ىب ليغط ىنعي لزرق سراف هلوقو هنما سفك 05 . ا كا ب 0-0 : 1 2 6 ع ْ 5-5-6 3

 رف ىلع بجت ىذ موي ىف عوبرب ب نم رك دكا دكدو

 د د هع

 رجح نب سوأ

 10 00 لدشخ 3-0 ناحت اككحاك ذا لزعيم الوحل دك

 3 1 ت2 د

 ىلع .تاعقوف كقنع هب تبرصل كبري فناعلا ىف فتكلا عطقنم مرخألا ةديبع وبا لآ

 شايج .هلوقو .٠ ةظيلغلا ضرالا وهو نييضرألا نم مرخالا وه لب ىعمصألا لاقو لآق ميخالا

 15 شيجك لوقي اضيا كلذك ميزهلاو اهنايكغب رذقلا شيخ ابك هيرع شيع: سرفلا

 , - ٠ 2 : م 2 5- 0 سد د 3 هل .٠

 ىنعي اهسيبلا لا طسو ١ تيوخا امك ةلوخو لجوملا ىلغك انتوص توصي ىنعي مزهيو

 ه-

 1 .قوخإو, ةنا نيب 4 آب ةموسقم 41 01 0 ريبأب ,

 85 سأرب: مي108868 ذظ 5 نب دليبخ نب ورع وه دعا فعصلا ىبا ( 912 ) ديري

 خملس ىب هللا 110 نب ريح وه آد ] ليفت - ه6 66107 ( م. 933” ةه0.)

 5 ٍريشعب 0 2. ريشعت 16ط اأوقأ : 10 هه. هك. م. 58897 5و 15 0



 ا اسال

 هسه م د

 عقذم لكك نم نيبعلا ساشر اهاتأ ةربعب تّذجو فيقكتب راطف

 خت وأ َكِجَش نبذ ناعجيتربب 2 ىّمعلاو ةقّكطب انيلايل َسْيَلف

 ٌعَمْدَت نّيَعلا تدك دج تماوع نئاعط ىف ْتَدَع مايوس ل

 نهد © و

 علقت لكلا اذإ ىئتاذش تاياب ةمح 7 امالس د ىب ٌعَلْبَف

 حبلا ىككلا برض نع لع مقملع هك ا ةياب 5

 عقذم لك ا مع عقذأو ىحلاتو ىنفيرط مكيطعا تنك قف

 عرصمو مامح انوي ئرمأ لكل 2 ىنرلا ةيشَح نم موقلل اوعّشُ# الف

 عنْمُأ تنك ىنذَلا اطْعي نأ ىءارو ٌمُهَفْكَرَت لاجر ْنِم ىَشْخَأَل ىنِإو

 عشحتي الل اذرف ميلتاقي 2ىقداص ىراجعلاب ىتْط هي نان

 8ك امش ىنلا نيب ال نيسلا وه >> هنأ" تدنقيأ نحسلا تّذَخَت امل

 8 َعَوْجَأ كلا ركب 0 دكر ١ يدم نِكسلا الو ىقاكبأ طوسلا امو

 ةديصقلا تعجرو ميلا م

 (81666) ارد هدخ ترداخ جداوهلا قوق اهّل انعظ رفعج نم ىرت 0 15 ردا

 720 روسعملا اهدوع ةميرك مهيف رقعح نم اهجوز د تح ا
0 

 (آ1618) روبقملا ى ع تدرو قو 2 00 نم عدت 3 ىز اخهلا نا ؟بذ

 (1:1682) رم سراغب ند ماك الزرق متركذ اذأ ىنوفرعت ْلَع نب

 2 32 خت 3 هك ةتفذم 1آ[1آ1 5.1 عياب . 8 1: عنمأ ( هذه

 9:1, مسدتو. جارد وخاأ ىراكلل , 11( 3: : عمجأ . 15 1, نم لهجوو , عجارت ول لب

 ملا 0 رشا ٍرَفَعَج ( عترمم» ةهاه هم“ زق 85, . ىزغط طع مووقتنصسع ميك (

 16 تدرو د آب كلخَد ١ 1/ هموم ةطم عاووومو هلو 7. 29.



9 010:00 

 نأ: ثبلي علق ىلع َسأَب الف بونتب ىومئدََش نإ رفعج ىنب اي رتعم ىتانف

 ا 38 0 ا كلذ ىف لاقف

 ليللا رخآ نم 0 ناقوسي اهنو ريك نب ةضصببح نبأ طساق كم قحلو

 اياَبر اذهل امو اًريتك اًرَوَج مويلا فنم تضرعتسا كقل القف جيشا ىفآ ِزَجَأ | امهل لاقف اتاي

 مهل تلاقف ةَلِجعلا نم هيلع هدْشي مل اهتابرج َكِرَت .:هع هعرد سبل امل َْمَدَجَألا نك ىقو

 اع ّلَمَح ايلف ريصبل عضوملا اذه رصبي ىذلا نإ لاقف . نابرجلا كيلع كش هتنبا سد د
 ح 2-2 خ د 3. ت 2-2 9-0 هادم

 دهنبل ىف هنعطف «ملشب م نابرجلا عضوم ىلا ةضيمح نب بجاح رَظَن ةصيمح نبا

 نبا هلثتق دعب ةنيدملا جاححلا مدقق املفا © نيس ارك هابكرف هسرف اذخأو هلتقف

 هه

 3 ا ا 1 201 2 2 ب هك
 1 ,. يشرفلا ةخفاوس نب هللا دبع نب نمتع تيلا دجو كلما كنع ىلع سانلا عوتجاو ريبولا

 ءاج ْنِم نداعملا يف ىدان مك نيقيرقلا ع عيج يلع مدق ايلف بعك نب ىلع ىنب دحا
 ع 20

 ّلعَشأ مت ملوح صعب ىلا هصعب تصف ريثك بطخ ىجن ريعب هلف بطخ ةمزحك

 ٍِِء 3

 اقم يعَب هلف اهَقْمَأ ْنَِب ىدن كوملا هنا اوتو راتلا ٌميقلا نيقحل اًملف َرانلا هيف
 لاقف هيلا اوكاضف ٍهعرْدأ مطخ مطخيل ر , كضلاب امد مث نوقرتح اودك دقو ِهَِجَرْخَت سانلا 7

 ١5 ام نييرَفْعَجلِ .نويبابصلا نمصف مريلا دعب دوعت ال اولاقف 0 ةيلعالل رمأل نودوعتأ سا اسعو

 ناكو كلما دبع ىلا هب ةجوف ىبابضلا فرعألا نب نطق ند 3 ةعرز ا دارت حلو نوبلطي

 سيكلا جارد لاقف © .كلملا ٌلَبع هلّتقف ليعافألا 0 وف

 ل012 1-5 550- 2 3 ه هم هد هع

 كحو مك لد ىنلاب رطو خ عبرات ل نيببلا باو اب 3

 1طن ردعف 8 2 ةنرافع, ب هدا (2 8 رقعم, آب 6218. ارتعم .

 5 1 انامرو الو. «طم .طقف طمأ رموع00 تف 1 طلق ”*. 8 نبر آل نأ.

 9! اونكأو و 52 قوتكلو ٠ 11 آب .كحا :.:ةيأ نداعملا ٠ 14 5: هعردا مظكنل .

 15 1. نيرفعجلل . 16 آب نطق. 18 آب عف وأ ( طهف طف مطوسم لف ليم

 ةهممموتتف مور 76186 11ر) 6 علضتنف 1تانقأ 56 ه وم ٠)

119 
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 فمر هنو هول جوف

 2 6-0 نه سوم

 لكم موقلا اذاو
31 

 ةنصيلس يناس لق كبلصأ نما دل اوئاقف

 اكن :قاف خينتلا ىلع نا 1- كاملا هتعبتاف

 5 ١-2 3 يا دا ١ نع 3 1 4 2 . 00
 ىنأ وخا ميطخلا ىب مديره كصقو ىءالوو ىءالوه نم نيبقيرفلا نم لتقف اديدش الاعف

 ةقيطل ىلا ىلا ريشب عم هب َتَعَبو هقنأ َعَطَقِو هلتقن هيخا لئات َةَنَسْيَح َدسَق ةفيطل
 هل ىتنم ىلابأ ا ىليلغ بهذ نآلا محر وربع ىنب اب مكُتلَصو لق ريشبلا ٠  5يلق ١

 كلذ وح وا لايما ةسيخ نابلاعتلاو ةينثلا ىلا بابصلا هتدروطو رفعج ونب تسمييناو

 اهالّعَق تلمتحان بابضلا تعجرو ُليِللا هنيب َرحَحو ( ىلّثقلا ةينك امسن مويلا ةينثلاو )

 رفعج ونب تباهو
6 2020-6 

 ر
 ءارقسلا تشمف ىلتقلا نام ءاسنلا اوتعب ىح اهرلكتق لفتت نأ

 5308 ىبابضلا جلجألا لاقو © ءكاوبلا كعب سيخ بابضلا لع رفعج ىبل لضفف عانيب

 لوقيب وهو ميقلا عبتاف اًديدش اسراف 0

 8 رت ذر ردح ههبتا

 اهطيتحلا* يركب ةتعبتمم اذ

 اييبتعفف  نبعلتف تاقلدب

 كش 2 نأ اذا ناكركب

 اًبيق اغعمط ولتي :بتنلاك

- 3 

 اك كالا دن تيما كل

 هابي نلف حيشلا وهككا ع

 0 د 1 ليل ل ا لو لوركلا لاك فشلا ناكوا ياسا درب راكم
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 1 1! نع

 مل لاقف ربَكلا ام اولاقف هوتذ رفعج ىنب نع هولاسأت بكار اذه اولق بابضلا ىلع

 نأ دارأ»و ريتك نايلص وحس لاج دق معلا نا الإ ملت لوقا ام ىرْدَأ ام ىوتغلا
 نب ميطخلا نب زخفيطل ابا اوفلخو ةراغلا خفاخت معنلا ىلأ ةردابم بابضل دلأ تجرد أوقرفني

 رفعج ىنب عمج لبو رقت ةعبرأو هل جاوا اصلا لا 2
 يهدد

 0 ير لاقف اهقوسي هل ىزعم ىف ّيبابضلا ُنْيَبَ عاقلتف

 0-5 0ن د 3262-9

 انئَقف نايبابضلا مّتيِهلا نىب كيرشو عيبولا كلام يقل ذأ 2 2 انيبخ هيلع

 كتناك م مكر مكيبحاصب متبصأ كقف اوعجرا مانم ى ولا لها لاقف ع 1 هد نأ : 2ن -ع

 مويلأ ل نع تقلا م دولعجا رفعج ى ب اب | زؤولاقو ريسمل 2 هل 0 9 0

5 

-- 

 !وديعو را ا ة نم نابهشألا اميل لاقي

 0 هيف مولا 000000

 ( بابضنا 20 ورع ىببا ىتط نك نأ هللاوف نتكسا نهمأ تالاقف 5 ىلع ةزدجو

 اولبكأذ 'ععتلا ل - تيهقناو 8 0 0 0 نقيمتل 0

 1 ل دولأسم : عئاذ مهموونو0ل ذص طل. 2 ردت : 3 ]ب هقيطلاب اوفلحو

 ميطللا نبا ٠ 5 6 ا اننار ٠ 8” 1, كدوشو ٠ 9 1, عتتفاوم نع 2 5 : ْ 0 5

 كل 10 1. ميطلل نب هفيطل ابار هسل ةزستافعاز 0. 11 امهل, 1 عل.

 13 1: دجو (ةهس4ل ه0 هلقو طقام“# ) : ءفيطل نأ مهممهو04 ذد طلت 15 م 1

 1 طمف ذض طف دصقتع. ىعينغلا كيزم نم هديكم اهنأ اوفرعف هل أوصرعد رم حراش

 تاي

 من



 21000 لا

 هباس ةء د اد 3 0

 نيسفن مهسوثر قوف عقويس اوخانا ى بالك نب ةيوعم كيري بابضلا ثييح ىور

 © وربع لأ نع نيتعاس

 وثب وخو تيار موب

 ريبزلا ىبا ةنقف ْق رفعجو بابضلا نيد تناك ىتلا تيمارغ 5 ثيدح نم ناكو

 ال دشن ردك ىف نب لبق ةعرو ندا ارد ليملألا رتعجا ىبب_ لعق ىذلا .ناكد

 ىرتعجلا ديدش نب ميلجلا نأ منيب بركلا ذدب ناك رقت ةتالثب كلملا 0

 هوا ىبابضلا كيفن نب كوسا ةيلع لرنف اهيفمحل تيبمارقأ ةيحانب رتب ف 5 لرك

 نيا اتلا تلو هك هحاشو اهمتحف هنذأ لعا دونتالا  ةَبَرَصَف رثبلا ىف اردحأف

 اوُصتْقَُت انبحاص مكنود بابَصلا تلاقف امهنيب اوصَلَخ ىتح لاجّرلا امهيلع اولَوْنَد وبلا

 رفعجا ني نم لجر ..لاتقف ةببحاص ىلع لمتحت لكو موقلا فرصنا»  ٌةونع الإ انج

 مو ةغشيحأو رفعج ىنب لكشف  موذكيلا اذغ تنأو عيلجلا مويلا تننا ٍمِيِلَج 5

 دك كس انما ةدحاو مال ( بابا وه) ةيوعمو رفعجو لحاو ماعرمو ةدحاو نلت

 اوزجاحت مث فالع انبا لتقف اولتتقاف تيماق ىلع 0 ةعصعص نب 7 0

 قويفلا تكاد قف شلل ةيقوتم تايضلاو. اريساي اومكمت 108 2 رفعج َلْزَنَو

 نا فيرطلا ضعب ىف م انيبف بابضلا ىلا تراس رفعج ىنب نأ مث © مانت تيسيلف

 ع

 فرشأ املف هيف ىنع ةدالل رفعج ىنبل اًبصعت بابصلل داكف ىوتغلا مهَس نب كيوم يقل

 ٠ نينا د 5 آب حارد» 61 كيدس. 8 اردحاف, 1, ادحتات 47

  50ليبحم - و66 18595 ©1088. 12 آب مودخملا . 18 اكسو, 1 11

 ل كرد ْن دونم و ا 15 1 فاصل ُّ عاد ةلكو» (طعقو 008 آب 8008 .ءاعض ةهد0ل ةزستالوم17؟ ةكاعت»

 افووعمو . 18 1: اصعت بابصلا ناكق : ةدالول, آب هدالوأ .



 الش ل

 6 35 26- 132 0 55ه هع
 ,.ى هتشم ىتح هيف ىعرتك تيسنلا نم ملم ام وجو ضمكلا لكا ا 0 ُة 586 5 2 3 2 ١ ١

1 

 اهيلا 2 2 لكلا

 بالك نب رفغج نب كلام .نب رماع, نب ريكوا لك

2 0 8 0 0 
 هدد دة-

 د سعه د

 ةببرلل نهب رقصي ديرب

 2 0 2 . 5 : 0 خد قفعح >1 ! نإ“ (1:1618)
0-1 

3 - 5 © 

 ريشع ]

 اورواغسا امل كر نيذلا 0 ] رنز“* (1:1666)

 مرات نىك لاقي بوهلأ راوتتسالاو

 ريغص ْلك نعل تالتاقلاو

 ريفص ْلك ءاعد تاعباتلاو

 مسا عت -

 ريهض لك نرشن نيح نهنم

 نجالكي

 [ أرشع قين اذا رامحلا رشعي امك ع مصل تت

 ل

 رودام مولع 0ك نيشعب مهسو2 قوف خيفن عابضلا ثوح 0 51667 اشيل 0 0 168

- / 

 50 ورم وبا نكد اهثامد تكول علتف سو ل ] رسل راثآ لبان عابضلا نأ كادك

 © سادس 0 - - 7-31 3 - د 7 00-0 ن د س6 ل د د 2 - 2< ن

 نيقعاس دارأ نيسفن مهدعم 0 نيسفن مهسو2 قوق ننينت بابضصلا كتيح

 15 حجلعأ ةردم لعب انام

 00 ميمصلم لكب ابوض مهسو#ر قوش 21كم بابصلا 382

 3 1, تادلاولاو , 8 تادلاولا : 8 نالنافقلاو . 4 8 تاحلدملاو : 8 تاعباتلاو
5 

 مولا او 787. اهقاوفأ بء.اوض: 8

 7 لوبَت ٠ 13 ةووص., 80111 07 10

 14 كتانضلا 1[ عابدصلا ( طانغ هةمو طعاما ) .

 605 اهح) دح) ان اوَض ر
 ل رو 2

12 2 0 

 آب روفص 0 بعص

 11 عاموو 8عمودد آب 22378 .

 1011 آد.
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 < 63 م

 أو كنس انفع ءاسبن ان معلع اوّرَقأ

 مكتارس نم اوذخات ال م

 ما

 رصم ىلإ فارعلا نيب ام كيداحأ

 201 0 تما 2 0

 رو ل انن نضغن 2 تا

 ركقلا علط املك 056 مان ع م0كرانا اركدتك

 ماعو مأ ذل ام 5

 نا ال ل

 ه6 سلم

 هه 9 - 2 8 م 2 5-3

 ا رك 8 0 :ةفكطب 10

 نيعمتجملا موقلاك دحاو موي 4 اًعيمج اولتق 0 لاق

 ورِمَع ل ىوربو 15

 نينم جني ملو
 هو

 اهحارخأ اوضمخأت نلمح اذأو "م

 نال كلذو هللا نم دبرَي اذا ةيعاولا

 6 0 مك اسنو ( 1 مكءاسن طعام ) .

 (ةه6 اآصه ٠)/

 نبل الب ىقب نوديري ّط لوقو ةأرما 5 ىقب نوديري

 لاخلاب ميذهلا

 14 نليشمو 1116 ارك

 80 08: 23 ثانب.

 ل

 رزجالك ةقخاطب مكنم اولَتَع امو

 وهل 65 3532-هوود

 رفذلا دوس مككنك ني سعسع لإ

50 01 

 دك ا باع

 00 كنا لك
 نونرتْحَج هال لك يعبصألا لف

 رهظلا ةيصق نينم فلخ 5

 فقدزوفلا وعش ىلا عجر

 )<1:168( ردك نبا ةضيمل تانب ارمك
)81666( 

 ىلا تلام [ هبيطأو لقبلا الثخأ» فو ] ةلخلا نلكا

 8 رماعو 1.6 كلام نب رماع (2)

 8 نفور 0 و:

 18 اذإوو آل ادن: 0 ةصيمح : تانب و

 01 تكتل:



 هرمرع 2. 06

 روك لكي دل لايعلا- نود. ةيفقو الذل م امكاجت "د
 دهبدغد -ِ

 نود م دب رثوي همركل 0 سرقلل نيل ان ىعي 0 لاح ايكاكحت هلوق

 2 ددغد 3-3

 5 روكد نوطتلا"ذ دف ةحالب ابرض مهفايسأ أودرج مصل اوك ب4

 2ءه د

 [ روثأم دنهم ّلكب ابرض 0

 [رورسح ماقملا ذخنكاب ناطشأ اهح تاق 0 : أك ةقدرم ليكلاو ] 11+ نوم

 روهم ريغب مكتانب اوصكن ام دعب مجاحجلا مكخويشاولتق"
5 

 ةروهشم خظكعشو كو لق لا اوبسو الاجر رفعج ىنب نم 115 بابضلا نأ ككلذو لق

 ب 7 00 2 5 1 06 2 2
 10 ىتحر ند ثرحلا لودتا ةكحاط مود دوا  ةدتصع وبا لق 8 برعلا ىف نايرلأو ةفحاطت

 -- 26د 5

 ناوسلا3 ىب ريسع نب ىنوهلا نب ةَمنْعَج نب رّذب نب تركلا ىمسُي نك) كيوَش نبا

 كلذو بابضلا لع بالك“ ىب ضضخ وجو ( بص نب كعس نب كلام نب هللا نبأ

 كلذب عريعمو رفعج ىنبب أوعنص اهب

 5ك 0 2 3 ِت
 ركب لأ فلحو كت َّ | ىحو اهديبحوو لفل تح ابالك علب

 15 حكجيحولا نبأ وه ورمع لاغبو ياك ب نم ركب وبأو ديحولاو دجرمع 606

 69 ت2 2 5 30 8 0 3 2 2001

 رقغلاو مسمن ميكا 3 ]وشاعو ليلق :ءانغ ىيدفلا تثاغّنلا ىحو

50607 5 © 2071 0 3 - 6553 2 0 3 5 - 5 - © 
 2ك :[ - 530 0 1 3 - 5 00

 راسا ةيغارك مايأ تداوح مهباصأ نإ 0 ىف مهنمل اع

 ه 35 5-6 3 كك ده اداس 6

 1 ايكاجكات , 8 امكاخار: 0 ةيققور 8 ةيفقو. 8 0 .ةيقفلاو . 5 8 ميطخلا

 8 ميجايلا . 6 ؟ةهستوسك ة؟مودص آند 0 فرم و 1 هدوقم : 8 ا :

 17 ركبلا ةيغارك هوو ةاططغول 1886. 18 ملف, 0. نلف
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 نق "اراد

 دس و

 روثتع ردع 000 برجل اعمستساف امكاصع نوقتلف 7

 روفعيلاك يكس ىوق نافذر امتنأ ذا اهكاصع لالا مبق "1

 نو كتنوو ليدشلا ىف بيع وهو اءاتبكر :تكطصا. :ىشم .اذا*ىذتلا سرفلا" وه كصأ هلوق

 لمولا هموولل كلذو ىبعمصالا لذ ةرمح هولعت ىبظلا روفعيلاو لآ هيتبكر فعض

 رصق قع ىو كتذل هذول روكبف رجالا

 ه6 - ندد ل

 ثَع اسرق 50 امكاجتت نللو ريعب ىلع امنّنجن ايتلتق لوقي م 4 امْنّنِج هلوق

 ةعبس عنم لتقف ةجوع موي لوقي بابصلا نم اوُقَل امب رفعج ىنب ريع هنأ هيف ىنعملاو

 لوقي ريعبلا ىلع مالَثق نلمكف رفعج ىنب هاسن تءاجن بابشلا ٍعْنَلَتَق الجر نورشعو

 التقت كلذ الولو ئصخلا افدترا امهنا ةضييخ نبا ىَجنو

 ريعبو ةلاحر قوحف نيلدع مكي دسح 0 تفرعتل 1

 ريضعحم برق.م لاقن مهتم امكاسفت ْتَنَد ْنَقلو امكاخأر "*
6 

 امكّدعاب ىنعي امكاخار هلوقو هيئاوق لقت سا 0[ امكالجا اين امكان دن تدك ]

 أ هد

 كاي دلا نك لإ ليكمل ل كلذ رس هوذدعل ىقبأ ناك هوذع يف سرقلا برَق اذاو

 1 8 نعرقنت 71 نعرققلف : 0 نركملو 8 برجامل : 0 ريغ: روقع ب 8

 روفغ . 9١ 1:8 اهبكاصخ. 8 همو., م1هو5 ذص آب انبأ هفحترا سرف كصالا اذه

 هيلع اوكانف تيماره برح ىف هصيخج . 6 هع. 56 7 ةمونر + عاموق ذه آن

 هيلع اوجنف هسوف ابكرف هالتتق انكو نابضلا طسق نب يلحالا سوف 0 0 ابكفادتارأ

 9 ريعبلا, © ريعلا . 12 اهكاخأر و 113 :امهكاكانأ مهنم 1, نم مذ[ط 8 785. هنم

 ريض“ لقانم ( م16 ) واشد .



 31 اكل

 روجاثو ةوفقش ود يغلا 5 امكارسنأ اهنأ ةدضيبمح قاف هه

 اعفانو اًبجاح ىنعي ةضيمح انبأ 0 نيكل ىريو

 تق ف هب * اسيل نايواعلاو اهايونأ اه ىا نيلعافلا 5 نايواعلا هلوق

 5 نايواعلاو ةنسألا بعالم كام نب وضاع ىنب نم ةضيمح انباو َبَّصَنلا نييواعلل

 رمل نب“ كلام ”نب .ةداوس 'ىب عفان وهو مادقألا وذو ىلزلا نيصخ نب كّيبع نب لَحَنَج
 ا

 ماش هد

 رماع نب ريح نب ةّصييح انبا بجاحو بيبح ةضييخ انباو رفعج نب كلام ىبا

 رفعج نب كلام بأ

 زرع © < نان ا ةهدمص د 0

 ريد ىد همم عفأو 0 ىنطوم 9 لد ملو تصرشعأ نواح ثا“

 لقإبو ”ةقادرك هسأر فخ فحل اذا كلذو لجرلا ع عقلت كلذ نب لاقي فحل ليقي ع تك هلوق

 هنم ذوخأم عقل هلوقو ةقكلملا عافللاو لق 2 يبشلا كلر

 2 3 2-09 5- نا 5 نتاع

 روبض نيئاملا نم نانعلا جرم ظفاحت كو تعد 2 ت1 تت هرج ةم 557

 كلذ زب لاقي بولا ديزي روبصلاو لك ”انكيلا تي لع نم 250177
 ا

 بوثولا َدْيِج ناك اذا كلذو سرفلا ريض نسحا ام

 لب ريبتو ماركلا تيبلا ىلا اهيلع راسي ىتلا لبا تاصقارلا لق 6

50- 

 1 8 ةصيمخ : 8 ىغلا: 1 وقس . 9 ةضيبح انبأر 569 0. 50

 نيكيواعلا (هصس4ه هم ملقم هدف طم طمعتسهتسع ه6 طم عامدو ), 8 نييواعلاو ( ةزع) هم

 8 د -

 نابواعلا و آن نايواغلا . 407 كاي .٠ )2 ملا انباو , ]ب طقهذ طلق عاموو ةقاو»
 مساع 9 هس نيد د ت60 ص -

 9”. 5 9 عفلو ر. 8 ه2: ىدرو ه0 فحلو : 8 ىقرفم . 12 8 تبيرجو

 تيرج نبيح : اظفاحك م 8 اه. رطاخت : حرهو 50 لنا ( 3 ىخرم ) 0 جرم: 5 مح ره 5 0 م / 50 27 3 حي ا ا م

118 
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 انا
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 تاع وع نيك -ىعتي تقاس امداد ميتيتقلل ام اذإ مال ىب علب

 بئاوتلا انّيلع تبان اذإ 0 !بتلحتي ءانوخأ الإ مشا لهف

 [ راماوكت ولع ماتبألاو ةئيفضأ .١ تكي ام :قيتح :ةيدامز ب ىكستن ]

 011 يلئامكرلا ,نسوجابا نلإ, تنال. ملكك التم ىلع اتكءاشنأ ولو

 بئاعكلا اهنع ٌلخ ىتحو اًعيمَج 2 ْمُعْيَلِإ نكينأ ىتح تحب امل
65 

 8 بجا فقحلا نم فورم راجلل»و مكتويب طْسو موقلا لاحر ناف

 (ةب165ء) اوكرتأ موق ليبس نم مكباكر ىلع انل ام اولتو عْوَس رْعّشلا اذه ةقراح ىنب قا اًملف

 نبا حاطو عباكر ف دقلا ىنب ىلع اودرف ىسح مجنيبو اننيب ىذلاو راوج مهلو عراتب

 ”درض ا راكب كردي رو ( الطب همد بقذ ىنعي) ةلبع

 (5112/! روبخ باطولا ةضمحمل انغر 2ىصخلا ةّصهاو نبأ اب َكَلْيَل ثبام ه# »
 طل رظ اذاني ناطرلا :ةطيخمل وع اينو طلع رقو .نادعس 00 2

2-2 

 رمحأ نبال لشنأر ةضومكلا مط ذخا اذا .بلدولا

 ايفاصو اطمخ لوشلا دالج بيرص ١ ىتينم نوكت نأ ىشخأ سنك امو

 نوكي ىلا وهو بُّطو عيج باطولا لق باطولا ةضمخ# .هلوقو

 ربح اهذحاو نّبَللا ةريثللا ديرب رازغلا ىو. دومح اًهرَبَح ىتلا لبالا

1 0 

 دينامو (* ٠ 4 10 انك ل :ةلاوق“

 9 انوخأ (مان»ه1)ر هوو ةنادذم 239111 1, 3*8

 5, .نكيعونا, 1 انك : 0 رخ 5

 6 0 راكللو , فيبصللو ٠ 10 آب مضعاو ( «ذ(ط ه عاموو اهنك دارا قدلا ضفولا

 ءاشلا ئضخع' تنناك) : 8 ةطبكمل اوب ( ع1موو آد :آب ىل لبالأ هذه وب تننا امهنأ ديري

 اهنعار ١:) 8 روبَخ و آنا روم . 13 هي ةراهكص 11 3615, 112 1688: 0 ىشحا:

 ©0 تببرنض ( 06 اكاد ' 16 2 8 ةربخ..



1 6 

 ملف ف

 تاراك اي :ىتان مك فاصقلا -ىب نم لج هيلع كش املا نع. هوك اذا تح ةلبع نبأ

 انولناف“ إدلب, انبسمك ترعلا .لارع نوعان

 هد 3 هد مة

 هيلا انعم ٌمقف انّعقان كيعار َبْيَع ولآ

9 

 تعم ماقف

 !لَمَق ٠

 ريغن ص فاسقلا ىلعو

 5 بضخ ةمامعلاب .اوَضَمو علحاور فاصقلا ونب كوتاف لق مال نب ةشراح ىب نم ةعامج ءامل

 © ةّقراح ىب ىحيا ىف اهانكرث اولاقف عاباكر نع موُلأسف ةيهط ىنب اهب اوتا ىتح مكلاب
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 مب لج دوس وبأو لق ةلظنح ىبأ
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 دق لاقي اًمارك دلت ىقاللا ءاسّنلا نم نحدلاو © ا رك هو لولا وينك, ميم نأ

 اًميرك َدَلو اذا كلذو ٌلكقلا َبِحَنُأ

 0 اهلك ةعيبر ىلَعو اهل مه ى هلا رضم 0 أودأز | |“

 5 اهنولكأب روزج ماظع م هلْضْفَت تحكبيصأ ام ارماع 5ك لقي 0 لاب يم ناك ول لوقي

 رك ختلقل اومثي مو اهماظع لصقل

 0 7 ا ثتمظع اهفالخأ ثببرت بايلا اذاو اد

 - 0 0 أ د
 © ىنعي تععمتجا كقل لاقف سانلا ةعابكلا راصف لقن مت خابر ىهف تيضف تعمتجا

 10 ماهسلا يف ْلَصألاو ةعيتكلا ماهسلاك

 ريمكجتلا لراتم ىيبشخألاب " انمص ام اذا اننوكحاو انآ ١

 مكضلاب نافورعم ناميطع ةكمب نالبج نابشكالا لذ

 ريبكتلا كسانمب اهقحأو اهبابرأ ا لاداعملا فرع 5
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 0 مهقحأو مهبابرأ ىوريو

 !: رومعملا هتيب ةممجو انيف انبر ةوبنلاو ةفالخلا ٌلعج ام

 :فالخلاو ةوبنلا فرش اهيف هلالا .لعجو فقدت ىف يعي انيث هاذ

 4 لان, 1: كان: 8 2 كبصا: 0 مامَشب , 1,8 مامشب . 5 ةهو. آب (ةذو) نولوقب

 ةيق جفبرلا ىو د 11 ريكذتلا كسانم ( و. ذه 8 13 فرعو 8 همس

 ملع : آب رعاشمل كسانمد .٠ 15 1. :فالثلو دوبنلا : ةمرحو و 0 مدو2ع. ككحسشمو
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 ىروتكإ ىلا ترخز اذا 0-06 رماعب لانكا ' نك ةيلكلا 0 كدي
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 َبعُذف اهنع اهدلو ذخأ ىلا خقانلا ةيلكلاو ندا ىعار ىعارلا 0 لدنج ىنعي

 اهنيل نوكرشي اهبابرأل تيقيف تام وأ هب

 1 0 18 0 اك اعزانت ناذللا ىَلَطْتَحَو ىرمع ايديني

 3 هما

 ميم نب كي 0 كعس ىلع

 روجح تاوذ ىلا نامغ ىرق» دْيقم ٍلّمِب ام ْمَلْعَت تنك ول ١
 2 مشل ّكل-آل

 نميلا نم ىح لاقيو مدالبب دلب مسأ ريجاحو فورعم لمر مسأ ديقم لمر

 زو 6 6 1

 ريل ندد مل 0 لآ 0 0 الفارق نأ تهلعل م10

 قتعتمو عسوقت ةرعل اريمأ عطن 0 لوقي 0 3 هلوقو خةلعاطلا 3 لاق

 ةأرما لاقيو نصاح ةدحاولا هاسّنلا نم فئافعلا نع نصاوخ هلوقو مهب تَقاو ىوريو

| 
 - ع 2 بطر تا كي 4

 ور

 اخ 2 هبال
 2 ةه0., م1099 ذه آب دوعصلاو اهنبلب الختيو اهريغ دلو ىلع فطعد

 تفطع ايبرو نابلال بيطا اهنبلو اهريغ كلو ىلع فطعم» مامت ردعل اهدلو ىقلق ىتلا

 ىبأ هلأ كيري هيلح ندا هلعج امداو كياعص اهيعامجو ضاحم نبا وهو لوالا اهدلو ىلع

 اهقرافي ال وملاك اهقرافي ال همعار . ا م را آب رمأ : حراكفو 8 8.

 500-- رذز ه1 ا 5١ ةنلعا ل05 7 هل جاجمن 11 9154, ةرامكم 7 943“:

 3 ا 0 85 ا 0 ٍروْخَح «ذاط اعمر

 8 ريكاح . 12 5 لآ كتنفأور 8 8 0 2 تف 15 0 ميمن .



16 

5 60 

:. 0 

 » اًدوَس نهب اقلك
 ا سلا مس

 50 ١

: 2 

 نارئاج اهنو نيتعْللا
 حب تهكر ةمامح مف ناكو م

 هدهد دبادع

 خرض ناك

 7 را
 يفند لعب كيري رودعع دعب

2 2 

 وكرت مث نولرانلا

 ةمامح لوح نعقو مامحلا لثم "

 نعقو حارفلا لثم هللا ىبع وبا لاق

 تحصأ ىماظع نأ ىرعش تيب ايا

306 

 مهنم ميمت ونب ن

3020 2 5 
 ىلا اهنم ىحاي نأ نموب 52 َّى ا كل امن 3 هل

 ىماقم اينع عفدي

 هلابعك امف دب راجتسملاو 1**

1 
 تل تصل 0

 ديري هيلع تنأ

 ىرعاو

91 

 د -3 5-31 7 -6-

 روصع دعب نهب دامرل أ ىقأاب

 ىئفانالا ديري نيب دامرلا ىقاب هلوقو

 ةهدقوا ىذلا دامرولا اذه ىلع
 ى

 ام

10 

 ىدعب ميمتل مهقي نمف ليقي نوفاخ

 رب راك دم ال
 -5- لانك 3 يعكس

2 

 ن 2و 3 -ِ با دشس 521-_- 2 03

 8,20 ذذ كتيدو,, 8 عن تسير ب 17 مدمر ر)ر 18 ذخيمريح 4 ةيمرح 13 5

 لدم 8 نانكذاك (810هم)ر 81 0

 10 1:8 نلعب : ميقي ر

 14 ه2 الراآاووضد 17 36112: 8

 .٠ آن ضرالاب 9

 نان

 1 آد نيل ( ورا ذس 8 7 مامكلا

 'ز لوح, 1 نس: نإ امو آب اانالا

 مادود . 85 روكي ( 816 ) نفاثنا دينلل موقي ىلتم
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 مادعألا اذ ارمأ ناذللا اهنتو كلام نب رماع نب را ةضييخ انبا بيبحو ٌبجاح لاق

 3- هةر

 امهعم كك اكعو قدزرفلا اجتاجهف ىرفعجلا مادعالا وذو لبالا يأر نب لدنج

 لاقف اًصيأ

 نب روملاو ىلبلاب ةفيحصلا وحمص اهتاصع تيغذأف رايدلا تح |

 ىنخلا بارتلا روملاو لاق دحأو ىنعب هلك اهتحابو اهتحاس هلثمو رادلا طسو ةصرعلا لاق

 6 اًذلو مئاورو ةديصقلا لوا هللا دبع وبا لق بوبُقلا ةديدشلا جيرلا هب ىنأت

 روكذو هّيشعب ْدَل ادّْيَط اصلا دّْرَط ى نفت ناكر '

 نهو هيلع ىفاثألا ننحأ لوقي دامرلا ىنعي أذل. ننجح لك فطاوع ىنعي مئاور هلوق

3 © 

 رن ىتعي هنجاناني مل هلوقو نهدالوا نمارت ىتلا ىونلاب اههبش هنا كلذو لاق مئاور

 كلذو لق اهيف امل ةظفاملل ةبيظعلا رذقلا ةيثولاو لق اَذَنَو ْنلَت مل ٌُيفَنَأل لوقي هتّذلي

 08531 لّثَملا ىف .لاقيو ] ٌةحلصم تناك اذا ةيثو ةأرما اهنا اهتّيبل ةظفالل ةكلضملا ةأرملل لاقي

 [ ةيثو ىلا تفك ظوفكلا ةأرملاو بوسكلا لجإلل

 لاا للا ل ل اما نخل
 اًكشارو جشارو ةيجاعم ريغ نيسلاو ةمكعم ءاخلاب اخسارو ىورسيو هللا لبع وبا لق

 518 رايحلا : اهتاصرع و لب امنابا ( دج دن 8 )ب 8 نافلتخي و 8 نادرطي 001

 نافلنخ : 8 نر 9 هنكاتانو عم 8-0 هنكاتتنا . 13 ةمو. 5008 زم

 ططوماعماو كعورطص آكل ا - 65 ةاقذوص 2525 25515 6 15 ىلضصلا , 1218 ىلبلا طا 8

 طقف الصلا ذه طق ع]10مو8: آب اقلك و 8 اقع مو اقلك : 1 اكاشارو ٠ 17 0 فلكو

 م



 1م اك

 هٌيِوَنَم نبال لاقف ٍبيبّطلا َنيْعَأ راد عضوم ىف ْيِدَع ىب ىف لّوتف [ةرسبلا] ىميشلا

 ىتح انجرخ لق َنِمّيَتلا اذه ىلا انب صمما (هوكش بتكي ناكو قدزرغلا ةبوار وقو )
 نوبتكي .ئدع ىب نم نايثف احل قبا دنع تناسب دوه ىدشلا تالا قلع لاك

 ةمارك الو ىلع نقلا ىبال اوذأت ال لاقف  .بابلب قدزوفلا هل ليقف بابرلاب دوق 04

 ىتح هب اولازي ملف لق اهتات مع نكد لت كيرلا ضارعأو انَصارْعُأ اقّرَمْيِف قدزرفلا هعم
 ع

 ا رشبلا ىف هدز اولقو هل نذأ

 1 ا 0 نتا ن صفح ابأ اب نتج اذه ربغل [ فدزوفلا ] لاق اوبرشي نأ اودارأ 1

 الو َرْعَشلا لرقي ال ىنلا مَحْفْلو ) ْمَحْفَم وهو وجاك رفعج ىنب نأ ىلا بتك لاقع
 ل َّ تا 5

 نق ىتك لق هب نوجحهي ام الو عبلاتم فرعا تنسلو نى ثاغتسا دقو ( هيلع ردقي

 ل اوتاه قدزرفلا لاقف ثوَدَبو ٍهعم ترَصحو عجنلا يف عثرياسو لاكتلا ىف غتبتاط

 ىتلا ٍبلاثَملا اهيف بتكف ةفيكصب وخان لات + كلذ ني :بيرا "امتاهبن ن1 كم

 اهيف لوقُي ىتلا ةديصقلا ىف هلوق ىف اهب عاجع

 اهروصقو اهثاعارز ماشلا نم ا ىوعي مادقألا اذ تبنو

 0 ت00 76 دع 770مل ل 9 : * د0 هع 2ك هد هي هد 05

 اهروقع رسقسأ 9 احبان 2 م ةراقلحت ضرالا ىلع كرشأ ملو م

 م

, 

 0 ظ

 10 صفح ب 8 رفعج . 1116 محام 20 80 0 زا طه 1. 18 جترياسو و

 1 لاقف ع قدنزرفلا لاقف : هيوتم و 0 0 - 8 ةبوتم . 2 لقر 8 غبوتم نبأ لاق .

 وم 8 0 ةنيواسو . 16 ةه0. هك م. 5239 0



 1 كل 31.

 تا 002 هسد هد ٍ 26235 5

 دكج ثيح روصنم نب ميلس ىنب اخا ةمهع نب بيلك رككي سادرم نب 'سابعلا» لاقو

 الل طق نككلا) تكلكطلاو " ١( اهلاط موي انك قل اب بيل

 نريطملا ليس يدعلا مي اي نئاوب كارا اه قبوقب لعُفا

 ةدنفلا اهنانس كييحتص ىف 'ايلمإى قلت فرس كنا .لاخإو 1

 © نويعم ديس كام لاقخإ اًذيس كتوبعري كموق نك لق

 8 ٌليوط هتيدح نأ 3 وبأ ىلربخاو امتع وبأ لاق

 /[027!5) نب لاقع نب ةبَش اودع بالك نب رفعج ونب تنك ىعمصألاو ةّكيبع وبا لق
 5 100 : 0-32 0 1 8 5 ا 3 ت7 تح ع

 مادعالا اذ رفعج ونب تشرف عشاج نب نيفس نب دمح نب لاقع نب ةيجان نب :عصعرص 0

 نإ ”ىدروفلا ىلا لاقع نيب ةبسر تدكفر لت" 3 !ةاكق:ىدح ىبابضلا ةداوس نب عفان

 فقدزرفلا لاقف لق كا اوقرم لق رفعج ىنب ناف رعش نم ضبن وأ ضبح كب ناك

 اجل نب رمع مدق نا كلذك وه انْيِبف لق هب نوحي ام الو عبلاتم فرعَأ ام هللاو

 1 مي ع0 0و طاخأن ةييع زم ظولعمأ 73517, مطعم 906 ؟ومهمقر رمطتعط ةممهعومكا

 طوامضع م طف 20110123 ع ممعتت ر 368 5 لاخإآو و 0 كاخاو . « 01. ]اسد

 251711 1266 : كتومعزي ب 0 728:8. كنوبسكي .

 آلآ0. 96. (01- ليعتس 1 809 860.: 8 00و 8ه,ومو 9*, 9**, 9***, و*#*** , 18#

 ”9و*, 29**, 66*, 78*, 78**ر 78***, 855, هسسنفانسع 97: ه"4م» ثنا آيا 8-6, 1, 8

 01ك9 0+ 02+ 217 22 وء++, وين»#) |0114, 18*) 15 287 297 28, 24, 16-20

89 ,78 ,89 ,***73 ,55 ,**13 ,*18 ,14 ,*66 ,48-61 ,*41 ,41 ,385 ,84 ,26 ,25 

54 :36-88 ,42-4770581 ,40 ,89 ,81 ,30 ,**29 ,*29 ,12 ,21 ,69 70 087 237 

 85, هرسانان10طع 22, 301“. 9 ممونر 85 ماوعوو اطلق مه "هللكور متتط ةوطصو 781518:10138 ر

 طورمرتع طوورس 1[. 59 - ]ب علووو 1[ 12 8 727 ططلقل 0طن 10 مادقألا ذو

 همم م. 5980 همه. 11 ماحف ىتحر 8 عشاج ىنتب اجهف. 19 8 ضْبَن وأ ضبح .
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 (نابيش ىب لعن نب هما وزن ةدضع. 2 لات .لفذ ونب ةعيبر وبأو ل ترحلاو قوه مذ

 --5 هم و 5 6 3-5-2

 دق لاقي هبكر ىف ) ابيلك توملا مءادت املخ لق هبلص مصقف ابيلك ورمع نعطف لاق

 0 --- 9 1 - ت12 خ2 0 55

 انيلك .لتق حلا وف تركنا نب ورمع نأ اقادصت ,لهلهم

 - ه2 د 0 هز" 66ه د 0-2 3 5-

 5 22 رس ود وم نح نيدو در ءويملا لكم ام لكتب

 ثم رَدَحُي هملطب فل امم بيتك تيدح ُّسَمْفَي اًضيا َةَدْعَج ىب ةَعبن لق دقو لق
 5 6 ا 5-95 - م

 اوناكو رصعأ نب كلام نب نعم نب لثاو ىنب راجا نيح ىليقعلا دليبخ نب لاقع كلذ
 ا ل 2 5

 كلذ ىف ةغباتلا لاقف يلع لاقع جراجف ةدعج ىنب نم. الجر ؤولتق
 2 - - 0 26ه د 3 9 عع 7 4 0 د

 5 2 1 ا 6 0 د ٠ 5 -ِ 7 - . 4 0 3 2 3 0 1 3 هم 0 - هل

 10 مهسمل ىبناميلا دربلا ةيشاككا هع رمتستك بان عروض ىمهر

 ساس اس و 62-2 652285 - 37 دإ شا تك د١ هش 50 6

 ملظنملا ئيلبالا لعا ةوزونب هبيعك مصأالا يمهرلا ٍرمعشي 2
 8 4 2 2 8 9 ١

 مع انعايشَأ َبناَنَع َكَنَك انثمدب اَلثو انّيتع ريجأ

 (ىدعجلا َبَلَع ىل) هبلَعف .ىرَحب ىليل ابا اب هلماح نتكشل لاقع لاقف

 باوجلا اذهب

 2 معقل نيه رع م كلا 7 ل

6 

 5 هك ةنادوص 7911 3871, ةكمطوبسو4 9415: 0 ىب ساسجو وريمعر 8
0 0 - 66 -01 5 5 50 5 - 

 ىب ساسجو ويمعر 1ة[نطو80 نب مامجتو ورمع: ميرض وذر 850 8150 ةيطقه5

 1كمصدعس , ةنفدمس , الطتاطومصم0 706. 626., اطاتت ميرص ىن زم 15ه-ه44-1ط7» 1 386”* ب

 ىطفسم مدع ممتع 7ممسم5 08 طق ممعسص هم وقولك - ص ةهصرت ءمقع طق ]1هقهذ 56808 هك

 غطف مرهم دصتقأ مولع 6م 1كتلةهتاطر 206 650 8575. 9 ةمو. ءال قعطخقمت 137

 14012 هوو 12 (لطتم مومو ةطمانا] ةؤدص0 طو[م»و 7. 1 ( همم قكعطقضآر, ]ع4 ١)

 0-15" ىتعأ

116 



 ا

 20 كحل 1.

 تأ 3

 نان فخوفخم كب تبرض اهنأ بلغت لابس لالا عبق 1

 2 حا 0 ن 9-60 نبي 5
 0 1 5 .ء ع ع هرم _ 00 5
 افخفخت أريزنخ ىنعي فحدك لكب ملوقو لاق

 ركل دكا دن لذ 00 ١ لوخألا لئاقُم نع ةَدّيبُع وبا انثّدح َنامّثُع وبا لق

 امثإو لاق مش نيب ريق ١» ندا ترخلا نب ةعيب در ونب ةيطافو ملاسو كيلكو ليلهملا

 © اًقيفخ ناك اذا ٌلِهَلهَم ّ لاقي امك ه«ءانب ٌلَسْلَس ىنعي رعشلا ليل هنأل اليليم ىمس

 0 6 و 5 4 ةعيبر 5 يل كنع كتنناكو ىدّتعلا 00 5 ميقلا ا تحل 2 5 ولما لاق

 ا مامو ساسج 0 نا لسا ا نير هرم نبا هخأ ساسجو ةرم نب مامهل نرخ © ه2

 ميمت نب ةانم كير نب نعس نب. رمح نبي بعك نب ناملس نبا ذقنم تنب ةليع ةرم

 اهعمو باحسلا اهل لاقي ةفانو اهل كا اهعمو نابيش تب ىف سوسبلا ةليق سخا كتناكو

 بيلك اهجور سأر لست سلسجو منك تضل انيبف لق © ىمّرجتلا اهجوزو اهل ٌليسف
 لق (تَنَكَس ىنعي) ٌتَوَمَصف لاو 26 بيس امل لق موي تاذ هُحرسُتو ةعيبر نبا

 عونف لق ىاوخأ تلق ىرخأ دعب رم اهايأ هلاوس ىف اهيلع رثكا اًملف ٌتْوَمَصف اهيلع داع

 لقا ( لتم عير هتسنات .اهليصق 0 0 ةقان 0 َسوَقلا فخأو اهدي نم هس

262 

 - - همه

 1 باحسلا همأ نبل انل َتِيِلَخََف هدف لاقف كاكسلا ريع زا

 دانا ليرفلاا دخلا ١ نارك كالو: 10 طاق 2١ نب لاف ! فارم كيتع كاهل انييلك نإ. مق

 اهبغ ىق ييلك .انتغفإ دانس عتباصأو لق اهمّدو اهنبل طلتخاف اهعرض ىمرف باحسلا

 - 66ه هد ل د د - د 0 ْ_َ 0 ١-2

 ونبو ) نابيش نب لذ نب ثركلا نب ورمع همع نبأ هعمو ساسج هيلع بكرف رطمتي

6 

 1 هك ةرافجم 2 0 اهنإ هم 8, ةرئهوؤو» -0 اهتأ: ثتبرضو هه 0-8

 تيونط و 11 أوبرض : فخقَخُأ , 80 1ريازوؤت» - 8 فخفحأ : 8 نانج . 2 0

 ان 3 ةمو.ر 566 7 45 هل هلك ةقدذسكآ 1 140197 وههو., 1[1دد2ةوو 72

 هوو. ك1كهص 111 247 ةموءر الهتعات» 1 150“ ةموير ]همس ةمستع 1 3847 ةووع 6 0

 د 0 ساسجو ( طصغت نابح طو108



02 
55 

)1: 1858( 

 )آن 1866)

 1 8 ٍعققكحصف : 1 نامتالا هكلكر بونجلا بهص , 304358 دارأ ننيسكل كيكرلا

 0بز# كنل

 2 : 2 براقن أذأ نيحاذلاو مل

 ا لضحا فرطلا ىجاس لك نم مى

 [ نكاسلا ىجاسلاو

 انتافو ماركلا ةكئتلملا ىشغت مه

 ا ا مما
 ةديأو سحرس رافي نوكنتتتا) ٠

 نجاسم بلغت ماقم رايد ىف ام م

 ذلغت سيق دج ترو اذإو ام

 ايلاوغ نبطخ اذا ماركلا ىقلت

 اهناجع قَشَم ّلَع بيلصلا عضت 1

03 

 5 566 لكممتسم لكلا 197 25 : 1

 نامثألا ةسيسخ دولجلا بش

 ريراتكلا 0 هدعلاجكألا ب هلوق

 نافلظ جعل ةهتاق ملل كد 8

 ناطيشلا ةرانج ىبّلغغتلاو

 ناميآلا انفكأب انباتكو

 ناقفلا دمحم نوبذكتو

 نافدو متنح رساكم يرض

 ٠ [ نآزيملا ف تلشو كيلع اوحجر

 ناوجرلا بلغت فّداقت ىنح

 ناسلف اهمهم ةيبلغتلاو

 تهشش ىور يع «ريزادخلا . 5 ع]10مو5وو ةعمرت طن 6 8 هه. ةكتالم ىسشسخت

3 -23 - 3 

 (812) ةلالا : 85 ءىلدكلا: ظءانحأ 850 05
 و 2 3

 1 85 5 ا 5 ى ل الا .٠ 9 20 ب
 هلامشب هباتك ىلغنلاو . 8 8 ىيقدصيأ: 0 رامب م16 اعم: 8 ىنوبذكيو : كيح# ,

 1, لونمر) 85 8. لونمب . 9 8 ماقم . 11 0 راموو) 8 رامو. 13 عضت و

 8 هم. اويقر : 1, تيلصلا ال: 1 .ناصح نخ.
 ْن



 نا

0 1 

 55 ناكيبد ونسب 0 0( 0 مهيلس الف كيلا كح 0

 د
 سب أ 2 - - 7 / 0 5- 2 1 م 00 0

 ةعرصعسص نب 00 نب ةعيبر نب را ةعصعص نب 0 نارماعلاو لاق روصنم

 سدفةح) انس تاذ ريغ كتانق اوقَلو اهنانسب مهتانق تيقل موق م
 تا

 ناوقو ةَلَذَم رادب دحتذ ادبعم لارق ال فدنخ هيع ايران"

  ىنانح ىيعولا نم رعشقي ال قدتخ ىعءارو ْتَرْطَخ اذا ١ ىتا 1

 سدقنن)  ناوخأ فدتخو قياعا سين امذا ةظعاضق . ىف كفلخ مزلآو «

 ةعيبرو نميلا فلح كلذب ىنع امنإو

 نامع روصق ىلا و دعم ن1 مه لهنمب زوجا الا كيلع :ايحأ ب(

 كيلع اوريص لقي 0 بونج كا ريعم نيب ام ل َكْيلَع اوُذَلَم مه قط ىربو

 كتلقو كتّلذل تن اهنم كل سيلف م اكل

 يانرادل ةيشع ةامحلا 5 00 5-5 0 ىبَلْعَتلاو 5

 (1:1353 ) ناكم لك 0 2 خد تاعك كاعم ىبلْعَتلاَو مو

 هدلقلا يلغم ابا وه لوقي. ٌبّلَعُم يزعل هلوق

 نارمضلا تينمو لامرلا لهس ٠ بلغتل لحي الف داقنلا اوقوس ها

 1100 نابغرلا سننأرب نيسباللاو دا رسما نم دلالا رد مل

 1 خلا رصقاف : ميلسر 80 8 5 0 ميلس ( طصغ اميلس 6105. 9 م6208 زم

 طتوعاعمأو ةكعوسص آن. 5 لعقاذف , 8 هم. ًاسخأف . 7 مدل آن :ككلاف, 8 كسم.

 8 كفلك: ىفو آن نم: كن خلا ميق ١: ذانف ١8,, انف : روصق اع عل لابج :

 2 نراغتلا مم 8-0 قلعت (ة504 80 ]80 12 زل. 80, 85٠ 15 0 ا

 8 0 17 نامصلا . 16 قع جيب ( ممم مصه0 ذظ 35



 1. اء كر

 لبالا مخي دا قيما لص ربكلل اسوم دليم نوربكتم ٍِخ ليقي سو رسلا كيبص هلوقو 0 27

 ىل كلذ نم قيضأ !ولاقفا :سانلا ' كا برعلا هنلقنف دعجو نم اهسودر ليمتف ايسودر ىف

 نإ لك مك ءىشلل نوتن :لوقنما فورك دلا نم اذعو ابعت قع ا لكك ربكتم

 اهمالك كلذب تعسوف برعلا لع لقو دي

 5 نارحبلا مطانت كا تقرغو ةماهت ر رح لاتكح يلع تملا ل

 نارطقلاب َنيِلط لامجلا لتم اهنود سيق لآ هكر تيقّلو او

 ناطشالاك مرريطخو الباوذو مكيف اهوعرشأف فرعا اورق بأ (آ-1866)

 بونكالا هه ىف ل 1 ناوملا ىلاوع حابولا ٍِض محمر ويظب كرع شاك كاملا اوه طا بط

 اهب د اهباحكا نأ ىعلم ا 0 ةملوكو حامولا لباودلا لاق | نارهلا فقتاوع 2 دك 0 7 1 ا را يل ل : ع 5 2

 05-2 -- د © مسدس
 10 حامولل ناوطخلا رم رينصق بركات نيترتكم ريغ نورتخبتي © لوقي ةنعاطملاو لاتفقلا كنع 0 2 | . :ٍ 0-0-2 9 م 0

 1 ١ ل 0 07 50 5 35 9
 لايحلا ىو ناطش الك هلوقو أريتك كلذ برعلا لعفت كقو حامولا ب صال لعفلا

 اهلوطت لابكحلاب انقلا هبش

 ناسا

 نانمحلا ًطقاست نوطقاستي مكلقو عابسلا ردج مك نا
 ددءه د

 ىيذلا ءالوه ديري ندع را ءالوف كلذ نم لاقي ومو يملا موقلا 5 متكرتف ىوربو

 15 [ راغصلا ملكلا نانمحلا ] 7 اذا موقلا لفو 0 عم 0

 6 8 ؟ه. اهنود 0 رصعأ ةيأر : © 07: [متود , ل اهنا 2 1 569808 ه8

 انا كن 8 آب ترويطل )و 18 نارملا فئاوع تافرلا 8 مكريبطل اوعرشاف ىور كيا

 10 0 نيترتكم ٠ 13 8 مكتكرتف, 1, متكرتف: 8 رزج: 8 مكلقو: نانمكلا, 8

 10 نادوقلا [ 0 نادرغلا ] 16 2 8 جتفي اهحور و 8 75. اهبجو
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 )لاق كا 95

 0 ا ل 3-7

 ناسرألا ةرجم كيلا تحصق فتعاذ لطيخأ اي تئاصقلا نأ "2

 (1:1850) نارفألا 08 نر راكبلا ّلتم اعبأر ةتالتلا نرق 8 تقلعو له

 00 رطل ني فرق ١ مييدف لاثيأ ام ىح رمتلاو] 1*

 0 نايَحملا دم اوغلبول ىوضري .٠ مهلك ةعيبر نم سيراوغلا 1

 0 الو ىلطظنحو ىرمع 2 ىملسمب سيلف ثدح نم 0 ام 1
 2 5 1 6 5 ا

 الخلا نرق ىف ١ لاقبو لطخالا عبارلاو اكن قف رهعو ثيبعبلاو فدز رغلا للا لاق
2 

 ميمت نب ورمع كيري ىرمع ىملسمب هلوقو ريمع ىب ديكو تيعبلاو قدزرفلا ىنعي

 نب انانم ىحر ىب دعس ىنعي ىنادعسلاو ميمث نب ديز نب كلام نب خلظنحو

 ةياور ىف اذه نأ نك ةنضصا نك عبس ,لاقيو. نان دك نب كلم قنا ةعسو مست

 نادعس ىرامتع نأ 0

 ىنادأر نول نسأ ىنب كيبصن | نا ع كسأ ونذب أذأو 117

 هلوق» رضم نب سايلا نب ورمع وهو ةكرذم نب ةميزخ نب دسأ ديري ىنامار ىوربو

 ا 0 قلمارو ٠١١ وسد ىننارأ نك م نم ىوعتمو اوفّطعت ديري اوبّدَح

 ناطلسلا 8 ةرعأ سو ةرلأ كيص مهنأ ةنانك ل نم رخغلاو "1م

 سايلا نب ةكرذم وهو سايلا نب ورع نب ةييزخ نب ةتانك ديري ةّنانك فلس هلوق 5

 18 وكام .٠ 28 يرق : نزل » آن 0 85 نفرد (عزع): ةهمع طم

 عاموووو جا1ذو» 7. 6. 4 8 هلك : نايكاضلا و ممم [1ط٠ط 1514 2026 ةمو.ر آاقدص

 4 8 ميمت ىب ليزو 0 0 هك 20 5 1.6. « طه16961 061118 ...

 آب دءانم ديز نب كعسو هميزخ نب دسأ ىتب نم. كلام نب كعس ىنادعسلاو . 118

 تدوخ ١: 8 ىبنامأر ٠ 14 رغلاو و مم 8 0 وغلاو : ةنانك © شير

 (80 ظن:
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 هع انلدتم لأ امم ] ة* ابلاغ

 تق ا

 فرشم ىف ىنناف كيدي ضبقأف دا

 5-هل كل 0

 [ ىناينب مهقوف فرش هللاو

 ةال هناو هبسنل اَلَثم هبوض امنإو ةبوعص ماي ال ىذلا لبِحلا ولعي لاع ىبست ليقي

 ةديبع وبا لاق ]

 7 ىف ىناف كيدي
2 

 فحل ىغعأرو اهف ع دقو اب

 ع 2

 انوارج دج نيح لطْيخألا عرق هم
/ 

 هلام ىلي ضبق لطخألا لاق

 شبت ريرج لوف لطخألا َعلَب انْ
 [ ادب هللا دامر

 نابع ءارطولا 8 نادر اد

 نانسألا رسكتم و مطح

 2 7 - لأب اك 2 ص 5 20 0-2 0 35 ع 2-6
 10 فويشل اب فقوبسم هنأ ملع , امذإ ئح ليقي مطيخالا عرزن هلوق نانسالا متاينم ىوريو

 ١ ١ 00 1 السل 55 ١ علا اسال 0 5 نلجأ 2 ع -ع 8 1 + مع و 00 3 34 5 0 4 50 6
 2 يهول ملسأ وخو ةمداوتك باصأ ١لإ كلذو داوشناو دامو ليقن برعلاو مثاوقلا 2 ىوشلاو

 - م __-- 2 0 هع فمش 3 20ه ---
 - 0 1 1 فك 2 "0 3 00 ٠

 مثوح نم ىوح وأ خد رماح بيبعي نأ لتنقملا امنأو لتقيب سبل ىيشلا

 ام ّلّثم بلغت فقونأ تروح [دمح

 بلغتلو اعشاجم كت
 هاسد ه2

  4قلو ١

 بلغتو قيرطلا مضو ىلع سيف
 000 ب بيلمصلا ةدباع نبأ سبب برس

 4 8 ضنقاو و طانأ ضيقاف زد ةطو 810588: فرشم و 85 ”ة“.

 14 تزوتح و 85 ه1 تعج

 14 ىنادلعو 8 "ه5

 10 م © متيم .

 انام ٠ 16 8 9. دوت نوتدرتلا

3 

 ىنانعب هتانع ساق ءاش نم

 قايفألا كتكا كينارتلا كح

 "٠ ىناوغ لوطو ةرضاحم ىدنع
 ناببعلا دواقت نودواقتي

 ىناداع نم ساكب قوذي ىتح

 1 هك م. 4026

 كداب © 5,0 رسكتم .

 15 ناوع رع 8 3787“ ن

 ماتكاف
6 



 م1

 َبَلَعو ملسم نب ةبينق لدق نيح

 هلوقو ١ بانالا

 مهجات ر مبابجلا بلتسنل انآ د

 0 كولا بنسشتلا اَنِإ ىوربب ]

 0 هدا

 [ ةَحّن نم ةيوعمو ماسح 5

3520 

 اد

 نم هانيلما اميف هتيدح مم كقو ناسارخ وبانم ىلع

 ةنولا ىو تاوصآلا اهيف رثكت ةيشع كيري نانرالا

 ناوتجلاو كا. ْمَلْعَي شوب
 0 د در ني تبرع دج

6 

 ناوع رادسب ديل نأ دللاو دمينح كلا نم كوفش قلو خا“

 عبانب ءارجلا لطم تيراج هان

 [ هيلع ٌيِوَقلا رْمّألا طباضلا علّتملا ]

 ادواعم راطخلا مظع ذم تلز مم 60

 0 ربضلا لاق 0
 و

 نيثاملاو ] بولا نسح ناك اذا سرفلا ربَص نسحأ ام. كلذ نم لاقي تقول

 هنا كلذو لاق هبنج ىبوكملا نم كوفش ْنَقَلِو هلوقو [ ةولغ عيج ءالغلا نم نيثام دارا

 ىنب حا ىنريشلا جانأ هالثق اوربقي نأ !وداراف رشبلاب بوحرلا لها فاكجلا لتق امل

 هل لاقف ب مسج نب ريهز نب دعس انبا بعكو فروع ديحولاو لق ) ديحولا

 5-52 نا لي ه٠ دو سد 2 4 - 31 سس هدناسا#

 موقركف ةويح ملل نيماد ام اهب مُتْرْيَع اريثك اوناكف مكباخصا مقتربق نإ مكنإ ىَنْوِمَشلا

 فاحجلا لوقي ةقارحإ ْث ىنغ نس

 4 خلا نانوجلا و عاموو ةطعورص ]ل - ههو مر. 4012, 4104؛ (ةذيوعمو ورويع)٠

 ٠ هوم طف ع]10م5565 2667 7. 55 : ه7 عاطق]ل ع1085 ذد آب يحيا ( وزو ) نيطملا دارأ 6

 0 ل تيراج ”1ئ تايقر | 8 عاطضم : ءارجلا و 1 ناهرلا 2( 211060

 ردلي 3 )5: 0 ور 8 هتبيبش قو نيل هتبيبش ا 8 ما1موو ظءورت آل.

 9 اًدواعم ” 5 اًدوعم : 10 هوه. مم05 ذص طصوعاعءعأو ةئوصح آد: آن نييتملاو 3

  0101١ىترمشلا هل ه6 جافه طو]ور# ( همم رب 5 14 0 ميقرف 0 12
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 انش كل

 عوبرب نب ةنلعف قو رافعا قا

 عوبري نب حاير 3 قىوريو

 رخنملا نب سوبات رسأ عوبرب !نب ةيلعت» نباليبع نب منزأ نب ةيندح

 رب نب حاير نب ىريمح ىب باحا نب سوأ انبا

 ه6

 د ةمصع 0 ب ىحليرلا يمر نب 2

 نار لق

 ىمرغ نب باتع

 ىلزنم قدأر لا 8 فرعيَل ىنأ ا

 5 0 1 0 20 ١ 0 هك
 نح 0 نب باثع نب بنعتثو

 نب, سيقو باتع نب فويع هنباو حاير نب ىمرت ىب باتع

 مك

 نس ماه ا ار

 نب قراط وجو ”رابتتقلو قراطو ةاورلا ل لوق ضعب

 نافتنك حلاو لق
2-2 

 انك بنعف ىتع نابتعقلا يور نو

 عوبري نب ةبلعت نب كّيبع نب مصاع ن

 انبأ يانع

 ناقر لك ثنعو كولهلا . تنع

 10 ناصيعلا تبانم فلا بشأ ىوح 3 بيلك ىيب صيع لأ ام 3

 اَلَثُم هبيض امّنِإو تبتلا ريتللا فتألاو [اًمبت ميمت ىب ىوري] .لصألا ضصيعلا لآ

 0 أر ل انلصأ 3 ديري

 نادبالا فقئاوع دقي ابرض ةامكلا أذأ نيبراضلا ْْ

 ندب اهدحاو عوردلا نادبألو برملل ىف 4 جئاكم فرعي نيذلا هادشالا لاطبالا ةامكلا

 1 2 - 1 - 3 0 5-5 7 ن 0 - 2 3 0 د - 5-2-6

 1 0 انرالأ د نامكلا مح مهنا ةخنادغ رع سياوغلا ىوحو نأ

 ةنادغ ىنب نم هّدهَش نمو دوس ىنأ نب سيق نب ناسح نب عيكو كلذب ىنع امّنِإ لق

 2 خلا فراط .ر اطلق ؟دستهسأ ]15 ممطأ1م260 ذ5 8 2150. 3 خلا نافتنكلاو ,

 هوم م. 2988 هوو. «” يلا نادك 80 :(0 - آب :تاتع انبأ فوعو سمك ناسمدرلاو

 م نس 9 كنعو 8 78 ا لك تنعو ب 1 ميد لد 0 نار.

 1018 نغ ناصغألا ( وزع ) تبانم ل 11 خلا تبر طل ؟هسلمسأ دطانقأت

 طه ةصعمسم] 6. 13 85 78, نوبراضلا ٠ 16 ةه0. ه1 م. 34915 ةوو



 انك كو م

 نب سايإ ىلا ثعبف ٍاجحلا ربح بكلا ٌعَلَبَو لآق جراوخلا نم لجر سأرب نافقع ىنب نم

 نيصخح نب سايإ كلذ ىف لاقف ةنسلا ىف ةثابتلث ىف اوضرفأ لاقف نيصح

 ْة [
 - ه2 0022 0 26 د ِِ

 ريقفل رتعتتم) تدلك ىلإ و ايزاغ نوهجي ام تالق ىف ام

 2و مغرد ىلا ىف اووضرفف «فرشلا قل اوضرفا هرعش هغلب نيح جاجسحلا لاقف

 فوشلا لها جرت هتك

 ناكْذلا ىلع اًطًرَص اومظاعتو دراطغ لآ ْىَلا حالسلا اوقلأ 5
3 

 سا  ناوشنلا ةموكح زوجت ال نأ 2ىضق دق ارشب نإ ةءابعلا اذ اي

 ةءابعلاو ل3 ّلطخالا ىنعي ةءابعلا اذ اب هلوق» مككلا نب 0 نب شب ديرب

 نابيش ىنب ىف ةموكحلا نأ اهلخأ نم متسل ةموكحلا اوعدف 1 رب 0
 كد يع 0 أ اعَنَقَم اونوكي ناب فَْحَأ ركب ##

 لل ل ا ه-هد

 0135 لشن 0 0 1 مهيف م ا لطيَحأل بذك 1

 هد»» دّرلا مُهْنمو نافتئنحلاو بتْعَتو ٌلحفلاو ُهَبْيَتع مهب 3
 ةدكلا ىب رع نب ا نىب زمادق 0 لكم يلاو باهش نىب ثركلا نب ةيليبيع ديري 15

 2 1. هنسلا ىف رد همام تالت ىف هبلا اوصرقأ . 4 1, نيبفلا ىف هل اوضرفف .

 3” قوييسلا حاشا: 8 لآ“ 0 ار
 107 ل علف. 11 ا 8 صم 1731: م 8 اونوكت : نأ 3 8 0

 12 همم طمع مهجور عم هك غةطف ةهن0 هظ طف م6 13 8 بذكر 1188

 قدزرفغلا بذك 84 علا لع عسراوف كاظسك لبق ىموق نأ. 14 هل 1خ[نطو0

 76818, ةطموم 71 1614: مهنم, 8 انم مو نم: 8 8 نافتيختلاو . 15 ةرمكلا ,

 آب ةرمح .
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 8 )ل ل

 ل هكاقو ةنقرارألا برحو ناهبصاب زوحاا ص يبرد باتع ّلَثق كلذب ىنِع امّنِإو لاق

 نادي ىَشْعَأ لوقي كلذ ىفو هيف تامف رّوَشلا لَبَح فقحلف ناخرقلا هدرطو ناتسربطو

 ملكب بديلصا نك انصر رريستتسلا رس 5 اطل

 بش عينم ناكم ىف مَلْيَثلا ف ررشلا بج 3

 5 ناهلعل أ سرافبو كلامبو لقعمو كيل هن 2 تاب 1

 م

 نب ىلع ةظرش بحاص ىحايرسلا سيق 0 لقعمو ىحايرلا عر نب ثيبش ىنعي لاق

 نكي ذللا نبع 0 ٍباشتكلا. نم هانيلما اميف هثيدخ رم ققو هضرا بلاط نأ

 5 2823 هدو د . هه 1 0

 امنإاو ةكيبع وبا لق ليلم وبا وهو عوبب نب ةبلعت نب كيبع نب مصع نب ثركلا

 .- هاد

 نابلع ّلِجر هناف نلتقا ليقف ٍعْلَسعُي لعجن لق َميْلَمب ربع ىنب موي ىف ناملعلا مس

 10 هترتب بلطف هاخا اولنق نال كلذو لق لقعي 1

 نافقع ب نم سراوفلا ن عطا م .اهتيقل مويب ليخلا تنعط, الم

 ىلع ديزي 5 بّشوحو فسوب نع جالا ىلع جراوخلا ند ِ جرح ىعيسألا لاق

 ككسلا هاوشأب ةفوكلا لها ىلع جراوكل فخأو رصقلا يف يبوح ىصختف لا ةفوكلا ةطوش

 اذك اولق جراوخل ةّذع مك نافقع نب دايز نب نيصخح نب سايإ لاقف ةريمل ىلَي امم
 كس و

 :١ لجر لك ءاجن ميلا اوجرخن ل5  هتدع الإ هيلا حك ال ىنب اي هينبل لاقف اذكو

 5 8 وخاف : سراغبو مم 01:8, طسغ طق هعماوسمأخمص ذضط 0 ( متغط مطنعط 8

 ةانطعأةوصختماا] ةعطووو ) ممععاتم58 ىسرافبو : 0 ناهلعلا 11[ اعم . 6 ةول., آن

 طهق سرافو [ 4 ديون ] هريدود نب كلامو نايحايولا سبق ب لقعمو ىيبر نب ثتبش

 هسرف ناهلعلاو عوبري ىب ةلعش قى تَكحا تن نب هللا دبع ليلم وبأ ناهلعلا .

 9 0 ىنب موهير 85 نك ميسي ٠ 117 860:161.7 5. 49019 560.6 ل مهتايقال نإ 9

 12 ةموير ذص 1 طلق ممؤزغم طوعنصو اذيب دارأ «عوبري نب نافقع ونب «نيطبلا مول اذه

 خل حاكشل دهع ىلع جراوكل نم رفن جرخ هنا كلذو 2 نيطبلا موي . 0 ١ 5 انك 1 8 3 3 0 ١ 5



 مل نا م1

 سلا 3 - تياس تا -

 ناطبم دحفص لك لسن نم اديحم نأ ىئيلع نيفخد ا

 | هردنلا ةمكضصلا ءاسنلإ نب ةنفصلاو لق  ادراظتع نب رييع نب قبح ىعي

 كلدب هربعي ةيخرتسملا

 5 نه ل 6 09 0 هيهب <00 د

 (1:18340) نافذو لبذي بكانم لقنف انزنع ديس 0 دنع تمر 5 ا

 ىنذ كلام مأ ةكيسأ ] ريمع نب قي ع بع اب دارأ ٌكبع بصت اضيأ نابأو 5

 نإف ةيسأرلا لابجلك انباسخأ نأ لوقي كلذ ىف ىنعملا امّنِإو لق  [َىْيَسْقلا ةبيقر

 م سيو لابجلل التم هبرضف هناكم نم اَلَبَج ّلقْنَف نأ عيطتست لهف انترَخافم تدر

 هترخافم نم ر 10 نم دارإ

 0 هود -ِ

 ١ نب رضن د نم مو نامهد ىنب دراطع 0 د ىنعي ب 10
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 نابج ربع 0100 انأدغ انم عيش روغتلا ىفك تمرهنأ ا

 لما ىلع راف ناكتيرلا ىلع ريبع نب قمح“ ناكو لق ٠١ ءاترو نب .باتع ىتع امنإو لذ

 اعل - 5 5 3 3 اهيا 2 ع 2 2

 ىفث كيك .ءاول نخاف ىحابرلا ءاقرو نب باتع جيلا راسف هعءاول اوكدخاأو وم ميك ناقوم

 00 باتعل ريوج لوقي كلذ

 باشع 5 0 انك  ةقوسو هكرن كلم نم ناك ام 5

 1 اكبكم 8 اًعتئاحت . 4 يَعو 8 دنع : 1 نابأو ٠ 5 56ه([., 8

 زص طوعاعمأو ةعوصص آكل - همو م. 6529. 9 هذ م. 55: فرعَتَل و 85 ملعَتل :

 بجاحاب ر 1 مراحل : 8 قحلاف . 10 نم ةسصصأا1 و04 عودت همصزوءاان16: 8 رضن ر

 5 ممم م. 49514 ومو. ةص4ل 1ط٠س 1طن: 1285. 15 ةءعول.ر 76868 208 12 18171 :

 1, هقوس نم الو كلم: ع1088 18 1, باتعب هرئانن انك ام لوقي ابلأ عصوم انها ىلع

 طصغ ةط 691157 ىلع 15 طمخو تح فقوف 8
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 هنت تيجي ةزدؤسستلا

 0 ا

 دا بحب سو ببي

 اسا1ةاطوبب ىلا

 م1 اازش كد

 [ نالجحلا لصاصت ثيح راونو. مكراجو بابرلاو نيعأ .تيسنو ] :*

 نافجألا نم مهتويس اولِش رماع نم اًسراوف تيقل اهل ا"

 نذأو لمرف بحاوص روخ 000 جورسلا فقص ل مسرب

 ا اوم "قوق نابنألا ةريقللا راوغلا ىو را 0 مكناك جورسلا ىل متكلس ' لوقي

 3 ٍلَثَم ىف لاقي ا ىناقألاو لمرقلاو لذ" نكلسم المرق نلت ؟ نذل ل اذني

 نم ريجنسي فسعشصلا ليلا لجرلل التم كلذ بوضيب فيعض تابت ةلموقلاو ةكمرقب

 ىف مكَنلا وبا لقو هل ةوُق ال. فيعض تابت ىاثألو لمرقلاو لف هنم فعضا وه
 أ

 لمعلا ىواذك اًحالم نطبخك كلذ قاذصت

 نابلح ل ةيلجم ليخلاو مكاعد موي كسير 0 هلل "ا هوو 7

 10 هل عفو هذه لآق

 نايرخلا ف.ئاوع ةارسبلا طشن مر م وهظ ىنونعطي سراوف اوقال م

 زؤركد ناركلاو لق ةاربل) ءرن دل ل 1 الا ل طْضَبلا

 رشعلا هحانح شير نم جم ف ىذلا فلخملا قناع لق َبَرَح دحنولا تايرابكلا

 - - 2 60--_ - 610- 5 - دن

 مرويض نونعطي ماك مروهط مولوك اوموهد لك نأ كلذ ىف قعملا مروي ونعطي هدى : 1 راس ت51 اذ 5 5 ْ

 18 مكرجو. 8 متالمو يه مالح: 8 روحا 14260 ةيبللا "05 1-1

 نك ةامسم 519 7804.009 هل الدلجمن 11 3040: تيزير آل تيرذ 8 ةبلجم مو ةيلجأر

 271 ا نابلح فا 00 ناكلكالا 7 نابلج و 8 نادلج مخنط 5 م8 كا

 ةعقو اهب تنناك فياطلاب , ١ 8801 8 8. 0 06 10 هراو» 8ل 0 9008 ىف لق

 اذه ريسفت ىف لصالا ( قانا“ نم 6 دضن. ام“ ةنم ةتخ مسشا ىنذلا لضالا

 ىلا هتكرتف (510) طيلحاأان تيبلاو) 8ع1088 ]د آل ضرأ نم نابلحو همروهممللا هملجملا

 تسود" ارم كفو ١)3( لاح كك ادكفلا لا 1128  نونعطي# 8 فقئاوع .

 3 عامهو ذضص آد رهطلا نم فلكل نتاعلا .
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 1210. م1

 نم مخكضلا نقضلاو و رسكلاو ] اَصيأ نقض .ى ىوربو ةارمأ وه ىأ رح ةينتت 3 0 75 0

 ةوق الو هدنع ريخ ال ىذلا ليقتلا لاجرلا

 ناكد مع هينيلب انيق ٠ كلت مل ادعس ىا ةرعش ىنبأ

 [رثألا ميصعلاو فعلا َحْفَص نانيللا ]

 ا 11 لآ كلا تلولع,  اعضاف نادك 22 تلوع انبأ ان.
 ِن

 ا ساك ركب 3 نا هلاخ ربرج هلعج من لاق رقنم نب دلاخ موب ناتس ىتعي

 ركص نب ميحدخ نب لدب نتنب ةلكج ساك مأو بيلك نب فوع نب طوخ نب باهش

 قدزوف اب تلدع انبا ريرج لق تفقدزرفلا لاخ ىبضلا ةظرق ىب ءالعلاو ٍرقنم بأ

 نائس َدَشَألا يلب العلا كلاخ
 - اس مس ا مس

 1 04 ناطب ريزخلا وحال فراجمب عش تاج - اك ةيشع تدهش م0

 مر اد ىنب ىلع ةعصعص نسب رماع ىدل ناكر م ناكو لاق فراحكامب ىورسدو

 0 229: اميف ناحرحر 0 رسم دقو لاق ةرارز نب دبعم دهبف أووس اوناكو 1

 باتلتا نم هانيلما

 - ع تا 23«: تا او تا ل 3 6- هد د - هريادحعن د

 هم 2 0-2 -

 (15:1840) نك ةليل نتعج ركمو 00 نع كندا ليو و 0

 38 8 كلي م1ط اعم: 0 هيتيلب , 8 هتيلب : 8 ناجد . 4 ع]ووووو ةعوانط آن.

 5 61 2. 50 6 هوه(, ط لاخو روح ( هلع ) لاوخا ىدحعسلا رقنم ىب نانس

 ىبضلا هطرق ىب العلا قدزوفلا . 10 فراجمب , ه0 ب8 (هو6 م. 81813) - ©

 فراكمب ر 10 اطقم ءودقأ سن عازود هوو ا[ مكعطق*و © موتصتتصةص7“ 11 5 33: 1 00 ( منن

 9 00 هنولكاب 0 نيفكدحكد ٠) 11 فراحمب و عم 0: 0م طم 8هغغ1طو ه

 8مليسةلطكس هوو م. 22612 هوو 14 8 ٌةعرَصم ٠ 15:8 . نيعجل ل: 11 نيغح



 مل 1 كل

 ناطعألا ةقيبخ دورز اوكرت اعشاجن ورز ىلع تيقل اذاو .٠

 نالدع رطايض عمجب اودهش اعشاجن نأ ّليقو رج درلا التف 0

 دبيبع 05- كنج لاقو فلفقلا مو نارغ جدو لف ىورعتو ريدا عاض ىورعتو

 0 3 هد د0 5-56- 3

 بهو ,طيض اهالحاو رطايض هليق نادعس لقو راطيضو ىرطيضو رطيض رطايصضلا دحأو

 5 ىعبصالا اندشنأو ادعس لاق مجاتلاو دبعلا راطيضلا اضيا لاقيو نيبنجلا خفتانم لجر 001 5 "م 2 د 2 5-

 ا 2001 1 00 ل 1 تا ع ا
 ملوثو رمل 524 (ساملا نويمدخا نيذلا عبتالا مو رمكلا ةرطايضلاب حامولا ,_. يبشمو

 ىىيصع دعم تدناك ولو حالس الو دعم ممر ال ىنلا لاجرلا نم ومو لْوِعأ دحاولا نالوع

 ني حقوق سعاقت لغد هداك ديرولا خفشنم لك نم م

 ٠ ىمأب اًعْساجم نتمأت ال  ىذرلا ىشح عشاجن ريجتسماي
 رو مريطأ نيب ّلتق ىتح هلّذَحف عشاجيب راجتسا دقو ريبزلاب اورد !هنأ كلذو لق 00

 !ًحبا ككذ راع 3 7

 اظوعش نبأ هلوقو ضيرعلا نيبنجلا خفئنلا ٌلجبلا وهو ةءاوس 0 ةظ لاقي

 أم

20 

 عشاجت نب نيفس نب ىوح نب ةيقلع نب دايز نب ميكح

 نأرسح رازالا عضو اذا و ةيحل اذ عشاجت نفغص 0 "وه ه و4

 د0

 1 ب اذان. 2 8 ريبولا لتق و كب ريبولا عاض : 8 رطايض . 5007 قر

 6 8 ئقستو همم 1يزووص ؟1 16011 ةمو.ر مطقعو طلق 76256 15 عمه "«" 0

 نالوع . 123 8 أرطوضو , ىزأط 8 8 كتيعبلا هب ىنعي . 10 ال نارح .



 انش نال ملا

 ناذزرألا بيط لمانألا صخر بضخ لك عيجَص ثيبأ ْدَقَلِو !"

 ناركسلا ةيشم انيوهلا يسمو ليَذم ريبعلا نم بايتلا رطع اد
 3:2 عدو 2

 سدو ادت كاذل ام ةجاجرلا عذص هداوف نب موي نئاعطلا عكص

 اهل لاقي الف ءاسن لبالا ىلع نكي مل نإف هاسّنلا اهيلع ىلا لبالا نئاعُشلا ّىعيصألا لاق

 ةلينع نأ ليق كلذو نئاعط تت

 ناعظالا ركاوب نيلوعألب اننيب ىورأ ريدو ناسنوت له ٠

 نارصبت كيري ناسنوت هلوقو تورملاب نايداو نالزعألو ماشلاب ىورأ ريد ةرامع لق

 انتود ىورجو

 ع 2 2 3 2 32 3 2 5 هدد

 1101 نارمالا ىجو ىلع فيجولا لوط اهلمأ فوفدلا رسام تعثر 6

 م هب نيلو ( ءارلاب حقر هللا دبع وبا لق) فخلا هب حقو ام وهو نرسم اهدحاو نارمألا 0

 0229, هب بقو ام لكو رعبلاو محشلاب نيليف فكلا ىفح اذا كلذو لاق ني ىأ نوصمو

 نرم وهف فلا

 نامي داجن هب تيوط نفج اهنأَك رافسلا اهب رضأ اًنرح 8

 لق افرح فوفْذلا ةّرثام تغفر ىا َبَصَتف اًفَرَح هلدقو -فيجولا اهب ٌرَصَأ ىوربو

 هلوقو رجاوهلا ىف اهاّيا ىلابغإو ىرقس ةقاثلا هذهب رصَأ دق لوقي اهبنج ةقاتلا فدو 5

 ةلامح اهتدحاو فيشسلا لئابَخ ديري نامي داجن

 5 8 3 هك ةهطقمت 16 1850: ةَجاجّرلا, ه» 0 - 15,8 ةجاجتلا .

 0 8152, 11 64914: ناسنوتر, 8 دهم نارصمم نسبا 18 نون

 ابا ركاوتا 7 8 ابعك نب رغالا 0 2م لزعألا . 9 هك ةناددس 239711 291:

 00 8 ا 10 0 عم 08 ( طاتك نمل 12 آاقةقه 706. 0248.)

 عاموو ص آن 3 دحاولا نيديلا 0 نارمالا يحل (ةثع) 55 اهدحاو افلل نارمأو ٠

 13 رافسلا , 1. فيجولا .
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 ةحاح 00 امو بولقلا فعش ٠

 ىنعارف بابشلا ىلع بيشملا لسن

 فداوجح ريغ نسمي نويعلاروح 1

 م

 ناموحلا ةميرصب اهملا لثم

1-0-7 

 فا دخلا قلع 3 دم سرعت

 ناديعلا معاون بونجلا
 5 6 ارت 5 5 5 2 0 2 - 7 053 0 2 ١ 5 0 ١

 هاروخ 0 تيبس ةهلمو كاوْشْلا نم رثكأ نيعلا (ضايب ناك ام ةاسنلا نم نوبعلا زوُصلا لاق

 ضايبل مع 0 باحا نويراوكلاو اك ب تلا نم قراوك ىلا ىمس هنمو كلذل ءاروح

 نسمي هلوخو  َنيراَشق اوناك ماتا لاقبو مليت
 يشم ىف رمحيتفا ىسم اذا ككلذو ا

 هك كالا لاوطلا لكنا

 هتفلخأ الئان كتذعو اذاو ٠

 نأوأ نيح ع كداوف احصأ ||

 اننييط مهدالب عيبرل | انكر |[

 فورت رك تركب /

 يما كرسي للعا ا دل

 د3 - 20313١

 سيمي وهف لجولا سام لاقي ىرتخبتي ئىأ

 ناديعلا» راصقلا ءاسنلا نم فداوجلاو

 ناودغ اكذع . نهف تينغ اذاو

 تار لا

 نارحأ تحيين ليدهلا اوعذت

 ناصغألا معان رْضْحَأ لالظو

 1 طلق رءوروو ةطمتا]ل ةؤوطصل ةلاعع» 7. 8 (ةهق ذص آبر8): آد بدلعلا كعش: امور 8

 308 ناكتا لزانم ملسر تضفرعو

 آن فداوج : "8 0 6 ىراوكلا ر

 8 خحجاح ىضقن : ةميرصب ر 1[ مسارصت .

 (ةومم 5 4٠ 4 نسمي ر 8 نلمي :

 لدت كنعور 80 18 0 كاننمأ . 1 قاوع عم 8. 12 8 ّك 781. ريغ :

 8 نيح ؛ در 8 101 148 ةتوزكم . 15 © تّلز, 8 تّلَز (86:
:29 

 ريكا وم 8 0 كوس .
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 ا يم

 ىنارجه ىفش كترجعغ اذاو ىتجاح لابي مل كَلْشَأ ثرز نا -ج

 ىااككو ذك انالف "فش هلك نيالاقي ىتزح ليقي ىفش . ىلابك ملا فردو

0 

 09280 ناقورعم ناناكم نادربلاو لق هناكم نم ّلاز له لوقي هتاكم 2 دحر 16 هلوق 5

 ءام اعّقنم ا لاقي

 فقري نأ ةبابصلاو هبلق نم بهذين هاسني ىا ءىّشلا لجرلا ىلسي نأ ولسلا لق

 رابخلا راثآ لزانملا مُسرو لآق فُلإ دقق وا فشع نم ءاكبلا هذ ايف .لجإلا بْلَق

 كلذ ىلاكبأ اهسوردو لزانملا بارخ تير مل لوقي 10

 تكلا

 نادخا معاون دعيو ارفض فذوم شيع ميعن دعي 0 0

 رجشو تبت هيف نوكيو هب سيئأ ال رفقلاو ل5 قدح الو اهيف تبن ال ىتلا نيضرالا

 عى الو ركاش الو هيف تبت ال توملاو كلذ ريغو كحوو

 (1:1380) نانيفلا ةرصعو ب كتابنا كعب عئاش بببتو عرنسذ ىنبأو 50

 [رعشلا رينللا و نانيقلا سأولا مكقم نع: رعشلا راسحنا عونلا ]

 1 ]ولاشي ط8 1اس 4 هك. الدلع 1 8151, 11 64915: 8 وج: وأرا ظ ماذ

 ع ه0 0 ك0 لكح ١ 8 انليحر . 5 8 هعماوتسو نادربلا 88 نم ناتريفض

 انعدلا . 7 كاسم 8 ىتبابص . 15 ل 2ك نل ف عئاش ر 18

 لماش كرصعو 1 هديعو ( صوص هصم4 ذص 8



 هيج "و هوي

 5ِب 210. 94-5.

 مناكم لكا .كيلع ودعلا لرت .لقاو ةئنيأ بلغت يسراخ لولا 10 ١"

 [ ىشعالا 0 لوأ ىئ 0 دقو امذيتاس موي اذه ]

 ارقألا صقومل ٌمُكْحبَرَي هدأت ١ [ذ 00 0 : ذل 0
 نانسألا متهتم ىوع بلك ,اهميدت لاني "نأ مهارلا ىلإ

 كَ أميملا ىلع مهنراوم ىلثم أولضف موسقب أونزو أذا موق 1ث 5

1 

2-20 

 لطخالاو دراطع ناو 0 ب نيح ود ويرَج 0 10

 1 "ه1: ”ةناودت 11 145225 8 ودعلا كرث ٠ 2 عاموو ةخوطت طن. 3 1طلق 656

 زو م16 6هص طذص ]ا هه ذل 16 م60 مو ه2 طع م"عءعولتصع عا1مدو : 8 بالكلا .

 4 8!كف ذيل: ةحطق مم 8 0 ةتطب : 8 متكاطل 8 8 ققدم ى

 ءاوس هْ)قوو هصقو لاقي فقانعالا .' 5 هك م. 49631, ةراووص 25391 815: 1 لانثت .

 6 1:8 اولضفا: 01:8 هنزاوم.

 اك. 95. 075 لدعتع 11 1457 هوو. ئطتق ووسط طقذ ل0 طوعتسستمعق (ة566 7. 11):

 0706م 707 ةنهو ومو 21 8 1-678 77796111 11* 12-5307,9057 51497

 55-44 , ة5*, 56-65, 65*, 65**, 66-68, 70-72, 69, 78, 74, 76, 76*, 77-88

 88+, 92-89: مموم» سلم 15 24 3 6, 8 2, 16,7 15-10, 9, 1859217

5 507 ,40 ,462-49 75 ,48 ,42 836359 ,8315-38 ,34 ,30 :25228 ,29 28 

60 1 7295 09 ,91 852-5587 ,80 90 697 70,7567 ,655-68 58 ,53,52 

 54 ةقو 55, ؟ةر هستغتمسع طر 11110 297 35, 41, 447-45, 50 5556027 04

 726 49 8189 ” طمولنسع ةص آل ناكو لطخالاو قدنزرفغلا وجهي ريرج لاقو

 ناوزم نب رشب دنع قدزرغلا هيلع بلغ لطخالا . 8 هدو. هك ةعطعمت 122 1855 ةوونر

 2ك 312, 5315 1 832: قربا 2 قوبأب ( طاتغ همم 1ط10. 58215 , ة1دمطخوتثلع

 502) . مقعطقست

 عا



 ناوينلا كاع الح لك نيران ادن هلوق 6 ىعمصالا لآق

 نم الكب قيدمحا اوشا ىنازخ موي

 - هع انلْشُم فْيَشلا ىلإ مقل نبأ ماقف

10. 14. 

 2 فنخملاب هنامذت نس كسمأو

 سام

 -ط

 ىف اونناك نأ كلذو لاق

 هام نب رذنلا ارح موس نك رارثلا لكآ ىب
 ىفف لئثاو نب ركب ىلعو ةَدّنك نم راوملا ٍلكآ ىلع ةعاصقو بلغت ىنبلو لق ءامسلا

 موقلُك نب ورع لوقي كلذ ة

 2-0 ١ ت 2 3
 ةراوأ موي ورب نب تردكلا نب برك ىدعم 0

 وكب م ةيوعم جب

6 

 رار 3 لقوأ ةاكتخ نتكاتو

 مككيفتلا اذإ بتنا انكو

 مك ل ل 1 ل ونام

 انب اودصق ام قحكلا كولبلا ىطاعت

 انتفساتلا "كلر عسا الخلا "ةيدو

 هلرتسم انسارف ايش ع 5

 هللا منت ىتح جمولاب ةلوانت

 5 2 دن

 هنيبج انعتص ٌكَق دنع نب ورمع

 انيبأ ونب نيرهيألا ناكو

 اطيح قفص  كولتيلاب انمي

 ىو

 1 0 انضم . 2 ةول.ر 8هلل1ه مه[ 1يمع7م7 ( ه» 1ك معتم ), هلع ططال-دتس طكتتتت

 1 83895 هوو. ب ممم ةطه هه تهةموصلتسع 2921286156 12 طا 16 4مممع2035 كا.

 6 هوو. هك ةكسكل]هلجهأ 13018 هعو. (؟07. 68, 0, 01 10 0 لح: 12 5

 هك, 1[ممدجموتت21 1[". 35 7١ 19 ةهوير آاقتم 7111 10515. 13 860. 056

 4589 ةهو.: الآر ه6 0. 16 هر 1رزموُو 2 81“

 ملظتملا ةوُكَت ىهنت ءاعئشب هَنيِبَج انْعَفَص ٍماَمَع نب ورمعو.



 7 هد ت0 مع - 60ه ن سد ا - 5 6 2-2

 0 ٠ءميع فبس ىلأ كلو هةلعش لاب «الذ و م ليغ جوس دقو ةهجو 3 كا فداعذ

 اَنلَسص فيسلا ىلا راثف لق ديغ فيس ىدارسلاب نكي رو فدارسلب فّلَعُم وهو دنع
 هليخو هلام !اوبهننات بلغت لاب ىدانف يخ مت هلتقف دن نب ورع سأر هب بوضف ] 0 1 0-5 98 0 3

 2 7-1-5 3 2 د - 5 53 6- - - - 3--2-
 1 ل 7 8 124 ف 27 1 1 5 0 2 6 ٠

 درض اببايع 52 ميتلكو محشي نب ليلهم 6 لقو 2 ةريرجلاب اوقكلو ءاسنلا اوبسو»و ك6

 2 9 هو 523 3

 ورع مأ ىليلو مالغ كثموي وريععو لق باوش ىلع متلك كتبي 83 اوعيتحا دلك ىبأ

 303 - هد 2 3 - 22و

 ان ف ١

 ايم ع ل
«# 

 ةيميلا اهارُجَم ُسْأكلا نكو وربع ماانع َنْأَكلا تْدَدَص

 انيبَحسَت ال ىنْلا كبحاصب ورْمَع م هللا

 هما دنع يف وربع َلَّثَف الخ لك ا ىحي نب ملكا اذهب لكس 3 ُىِرَتْجَتَأ

ٍِ 22 2 
 لوقي مويلا كلذ ىفو © مويلا ةتلتلا ويخ هللاو تن ىمأو تننا أب (81818)

 ه 3 9 هدد ت07 -و

 كلذ دنع ميرص لاقف ةّنونضم اهل اَننب تمسف لق ميرص هب ببَشي ال اًمسأ ىتتباو

 6-5ه- 2
 اهعقني ال كلذ نأ اهيريل ا

 فقومب همأ ىليل ملكحتن ام دقو دنع نب ورمع ام 3 6006

 2 0 اتلصم (ة866 م. 8871), آطط ا 8 هه. ءل 8كههللولعتت 1217 ةوو.

 9 انيبكحصت , ه0 0 هس ةعطقس5 111 6112, طات "6 هط011 4 200 ( 6

 ["ةطوعت 1 255 206 «). 13 0 رشعم نب ميرص (566 آل58]3 1 3475

 16 هك 1[كدطوم»ه0 .5:صصا. 257 , 1كطتمدمهأ 17 46017 .
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 210, 4. ىممف

 لالف نب مهل ىب (فدعا تنباذمأ ى ءامسلا امو لق: ءامشلا هام نب رذشملا 1

 1 -2- 5 500 5 2 ا ع 6 2

 ا نا دلل نب حبب ا دبا وك و ركعا ياورع قرااناسا تنير نب ةعيبو نبأ

 نولوقيف انواملع ليقي ام امأو ندبلا لع تكسل (|اه مخل 0 ةرامن نك

 فاتسر نم لسوملا لها نم ىناقمرج وفو رضحلا كلم نووطيسا نب نورطاسلا نب رسَن

 هئاسلجل مري تاذ لاقف © ةَنَس ةرشع تس كح نب وربع كلم ناو ىمّرَجاب كب
 لكك لذ ناك نأ هلأ كلا نإ فلاي ىتكلشم لسا نبا اذحلا نا نوبلكت لف

 55 ىب ناسرف ُْئ ورْمَع مدقف لق © اًذنع ىلبل و هريوتسي موتك 0 ورصع نأ

 َرَمَُف لف همودق كنه نب ورع َعَلَيِ» تارفلا ىطاش َلّرَنَف ىَلْيل همأ هعمو بلْ 0

 اًماعط ضل عنصف هتّكلمم لفا هوجو ىلا نسر  "ثارقلاو يكلا نيب ابيف تبرصف ةمْيَح

 ضو لك نب ورا روفو فدا لا باب ىلع ماعلا هيلا َبّرْقف هيلا سانلا احد مت

 كل ايل لل ل رع أو ليف فدارسلا بنج ىلإ تنته :هلمألو قدارسلا ى .ناقلا, نم

 فوطلا الإ قْبَي ملف ماعطلا نم سانلا َعَرَق اذا هّمأل دثه نب ورع لق شو ةَبقل

 دعب ءىّشلا كتوانثلف اهيرمو ىَلُيل ىمدختس فوطلاب ثوعد اذذ كنع كَمَدَح ىّحَتف 15

 اهرمأ ام دتع كثّلعقف لق © ماعطلا دعب كلذ ريغو هكؤفلا قرط ديري ءىنشلا

 هنا مقاتل تل فقطلا ناد ىنيلوان كل دنع تلق فلاب ان اذ ى انشا

 لق َبلْغَت لب الذ او ىَلّيل تلاقف اهيلع ا ىنيلوان تلاقف اهتجاح ىلا ةجادلل

 -مهس و 5

 كلك نب ورع ىلا دنع 0 ووسع رظنو نوبرشي موقلاو ميجو اا ملا راتاف ورع اهعيسف

 1 ةهو., آب ورع نب سسعلا ىرسمأ ىب ردنا وتو ةيرمملا مشح نب فوع كتنب

 وربع ناكو «مختل نب هرامن نب وريع نب ثول نب هعمسر نب (5ذ0) رضن نب ىلع نبأ

 خلا هياسلكل اموب لاقف كلمل كبذدس - 4208 ط0 عمض69810عر هوو م. 298175 ةوو.



 ال

 0 طبق ذا بلغت نيبحأ 18 584رر

 تل 2 ىعي

 نود 1 نعبتي هلوقو َر ا

 ناخذ ]
 ند

 [لبالا نم ٌرقع
 : : 0 -و

 مكتانبب اره اذأ نوعيابتي

 هعام ى

 اهميدق ناك فيك بلغتب لاسأو أن (5997)

 0 داك فيك 0 3 ىورب ]

 ناهس ربع نو 00 امل

 نا مي 1 نكس

 0 8 ت9" 0

 1 لاجرلا 53 مهبورسلا ظسو هلوقو منمدخاو .

3 310- 1 
 توسصلا نعبتيف ةانغلا نعيستي ديري ةريقع

 اتاي

 نامثألا سكوأب بايالا دنع

 نامعنلا ىلع اوطسق مهو ارمعا ١ اونع دن نبأ اولتف ف موق 1

 ناربتلا ىلع اتَلَع دق نيران اودقوأو كولملاو عتانصلا اولتق

 0١ لق يجب نيعتسي هعم نوزغي نيذلا كليلا ر املأ ىعت كولملا 0 لاق

 للَيلا ْعَسَي عئاضولا ديبع نب ذجحأ ل5 فرعي ال نيم هتعابجو ةكليملا لما رئاس

 عئانّصلاو وْوَعلا اودارا اذا هعم نوزغي ترّتكو جنّلق ردق لخ ّلقأو رثكأو ةثام موق لك ىلع

 راوملا لكأ راح نع دربك ثرحلا كنب دنع هما دنع - درمع نأ اوركذف لاق 2

 2 نءيشيار 1 نيشغي 781. ئعببب 560 3 هةمعوير 11 0 ةطقفقو موتقتتكم

 هامطل ةقتو» 7. 16 5 يلا لاقي , طلو هوصكغودعو طحاتقأ "#6168 0 ةريقع : 9 8
7 6 

 مهميلق . 10 ارمع| 8 026 11 اولتفر لي اوددص : 5 نكران 15 كلملا

 © كولا . 16 هعو. 2106“ 0/ "؟ممست“ ةانر» 111:0, أ. طفعمالآ 135 5 8606

 1مرن-مد سم م12 1 404374 ومو. - زص 1 طلق م22281196 820 طةطهت ه2 اطمق 188116 65

 ][كطق2 225 26 ما1هعم0 ةكاوتا“ 7. 4



 10. 94. مما“

 نادبألا سناوق هيلع 5 اًذئاع هقاخملا نم هيف ثيبيو 1

 ضيبلا ىلعأ سناوقلا»و حالسلا يلع هعنميل فلا هيف شيج شيلل اذهب ناتْعَي لوقي

 نارذم ةميثل لك باراب مهحامأ اوأر ذا بلغتل اوكرت ٠

 دعي ناردم هلوق ة زوكلتح لوقي هنيعب خاسولا وف نردلاو لاق دسولا ةديقك ى أر

 اوبرحتو مءاسن

 ناوسعسلا ةراجح نهمادقأ مهتانب نوعنمب بلغتو ىمذدن ||

 شي . 7 و نك 5 0 تارا 07 0 5

 00 ناوصلا ٍ اجح َنهَمادُقَ ىمذت ىأ نيبس اذا نهلجرا ىلع ةافح نفسي. نهنال كلذو لاق

 [ ةدحاو ةتاوص ةوخرلا ةراجحلا ىأ ]

 ه هد

 وكلا رخاوأ فلخ  نفدري ٠ ةرانو ليذفلا رتأ ى' نيشمي "م

 [ نامثالا ا كابأ اوعاب مهمولح لضقو مهتانأ اليل 11

 ٌبراض بلغت عمج ف لكئاضتم مهريمأ نارقوحلاو 1“

- 

 نارجب
 اوغ هنأ ليذهلا د نو ةكيبع وتبأو «:.ىمضالا لقا [٠ رغاصتنم ىأ لئاصتم ]

 4 ( كيرش : نب ثردكلا ا نازقوكلا ارغو بلغت ىف ةانم دير نب كعس نب نالب

 5 ءاول تحي نازقوكلا راس ناشيجلا ىقتلا املف دعس ىنب كيري اهنالكو لق لثاو نب ركب 5

 نم دحا ىلع ةراغب اًعيمج امهل عمست مل انأ كلذو كعب العف ام ىرْخَن الف ليذيلا

 ده

 4 هي ةننموم 23711 97: 8 لك ءازاب: آل ناركم. 7 نوعنمير 1,١ نولعبي

 8 و نوبعتي : 3 مهتانب : 1 راوضلا دسل ذص صفت. ( هذ ) رابلا هراخك ناوضلا ٠

 10 ند 85 نويل: رخاوا و 8 وو». بكئاقح . 11 86868 ”*.

 ٠ نارفوكلاو 8 12
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 محلل 20.04

 ْ_ ني ه3 3 0 . 7 -. 3

 5 5 ِ ٍ تاكا 260 2 >2 -
 هدذعب ىنعي هلوغو حبلا ىهنني ىرجام كيري ةديعب ةخياغ ىتعي 'اديعب

 تدم
 ابقعلا رساوك سيمخلا قوف تدب اذا ٍليَدِهلا تايار نأكو ٠

 اهتاعرس 2 لدبمتل عمك امنإو لاق اهل عرسأ وهو نابقعلا نم ةطحنملا ىنعي نابقعلا

 تايارلا ةهيش انتإو لاق عوفر تح اذآأ دعب ترسك أذأ نابقعلا ةعوسب

 اًضياأ نابقعلاب

 ىز 0 1 ٍِء 0 7 28

 عوبري ىنبب ىحايرلا دعس نب هرج راغأ موي وهو عضوتم تارإ لق تارإ اودرو ةلرك

 ام ةدج ىلخ نأ ىلع اكلطصافن بارإ ىلع انعحلا ةكلاوكمإو يبس بامصاف فيلخ 7

 هد 2 6-2 2 1 8 5- 6ه- 5

 ىنب ىبس نم هيلي ىف ام ليدذهلا ىلخو جلاوماو لثاو نب ركب ىبس نم هيحي

 - - 2 6-2 0 ت0 اك 00 هع 0ه- د 042

 هبباكتأاو وه بوشو هلبإو هليخ ىقسف املا نيبو ليذديلا نيب اولخو خلاومأو عابرب

 لاق امنإ 5. تاوصالا ديري يشعلا تح 3 لوثو ليخأ 0101 انه حن دعن ةكح مّ لوكو

 كلذ ّ تاإاوسصالاف كك يبعح»و فلعلل لوزنلا نوديرب اهياكذأ .٠ ليخأ نأ كلذو سعلاب

 0 4 هه 1 ًّ 0 م0 5 ١ 3 7 0 00 ت0 00
 ظيلغلا وكو مرد لكم مكاض ميظضعلا شيلا اده ليقي كرابض ةهلوكو ةريتك كتنضقولا

 52 0 ل ل 2 0
 خمكض ةديدش شي ادع نكراف ليقي ىحاونلا ناكرأل

 1 هلك لعدم سم 111 8 5 تنكر 8 52 كلغ 8 هأكي ةرادوم 5117

 2451 9 ةههن. هل م. 4047 560. ف 0 © كار 15 657.100

2 

10 
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 200010 ىحأ

 امان اهيلع اوبتو هدعلا ٍهَمِحَف اذفذ لوقي بوهلاو بلّطلل اهعَرْسُو اهَدَوْجَو ليخ

 اوبلُط امإو اوبر

 ناطشألا نقاوبب اهئانزا امتأك ىيعبلا رظنلاب َنأِهْصَي ه

 ءاكبلا نم توسّملا هك ايتوص ىنعي نئاوبب 5 ملوقو ديفا مشل ىوربو

 ناطْشَألا نئاوبب هلوقو ئىعمصألا لاق نعش اهّذحاو لوكا رك لق هريغو

 اهيف ديمي وهف رّثبلا ىحاوت اهلْبَح بيسي ىنلا ةتئابلا ْنويِبلا ٌرّثبلو لق كوب ٍرآَبَأب

 رثبلا طئاح نع (لبكلا وهو ) نطشلاب وْنَّدلا نايكتي نالجر ماق اهنم ىقثسا اذاف

 امك وهو اهفاوُجَأ ةعسل نئاوب رابأ نم ْلهْصَت اهنا لوقي لّبَكلا عطقني المل

 ىدْعِحلا لآ

 لييسل الثم كلذ بوص امّنِإَو لق بارعلا ٌليكلا طبتوي ىذلا لجولا وهو لاق

 نوكرتيو لي ٌبكَشسي امم اذهو اهفاوجأ ةعسل كلذو اهتاوصا ةكشو ليخأ

 اهتاوصا طّلغ دارا امّنِإ دّيبع نم ثمحا لق ربظلاب نطبلا قصاللا نّيِبْنَجلا فطخملا

 ثذعتا اًنويِب رّثبلا بينك اذ» ليخل ىف ٌبَحَتسي ام اذهو ٌهّشْج اهتاوصا ىف نأ

 فرات المل وبلا جوع نم ولدلا ىكنت ناطشأ اهل

 ا لا ل هلع ديع يدم قطني

 11 01 يح 8 هي مزطقلل 11 85838, ةنئمدس 35 8510, 22971 21115 :

 نلهصير ه0 8 0 نلهصي , 1. نلهصي, ةنطهطر ةامجم نقنشي : 8 رظنلل (ه0 عناق

 آنووض ), آد جيشلل . 4 همو., ما1موووو ذص آل صخشلا تار ام ليقي صخشلا حبش ض]]

 كلك 0 دبا ىلا نريبلا زيبلاو نياوب راب ىف اهتاوضا" ناكف هيلا ,تدهص ,ةيعب نم
 نينطشب اهولد عونتف اهالعا عستيو . 6 بيسي , 866 ةنفؤه 2591 9115 (

 ( اهواشر [نسشي د ىلا 101.8 :ليهضيو ٠ 16 1, دقي.

<0 606 
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 مم 20. 04.

 نتب هنانك نب سرسألا نأ ناسد نب ملاظ نسب ٌلالكلا مراد ْىَتبا عشاجأو هللا ىبع

 فدزرفلا .ىع هلأس لطخألا هيلع لخد املف لق © بلغت نب منع نب ورع نب كيز

 ةزرقلا لاقف © برعلا عش قدزرغلا مَآ ريمالا هللا لص ٌلطخألا هل لاقف رسيوجو (11860)

 اًريرج وجهيو َبلْعَت ىب سدحميو ءارعشلا ىلع هاّيا لطخألا قيضفت وكذب

 نامصخلا كحامتو هقانغأ تقتلآ اذا ءاجهلاو ةغارملا نبأ اب ١
 0ع 3 0مم
0 

01 

 ديري تقولا هذه ىف ءاجقهلا ىلا تقلا اذا م ردح

 كحامت هلوقو [ة اس 0 تاسعا ضعت نع اضعب 5 موقلا هدا

 ِآ

 هلك اوعزانتو اوفلتُخاو اوبصاختو مرقلا كَحامت لاقي ةجاجُللا كخامّتلا لق نامّسكلا

 اذه نورخآ لقو ٍرعْشأ اذه هضعب لاقف رعشلا داشُنإ ىف اورامت اذا كلذو كح دحاو ىنعمب

 10 هيف ةكحامملا كلتنف رع

 نارحبلا مطانت ثيح تلبمأ اهتوجفأ لئاو بلغت رض ام

 لق ةحيصقلا ربخآ ىف لثاو َبلْعَق َوَص ام ىراموتكلاو. ميارعألا (٠ نباو ورع ىأ ةياور يف

 ابل اهيف تملق ام لثاو َبلْعَت رضي ال ةتانعأ تقتلا اذا ءاجحهلا لوقي كلذ ىف ىنعماو

 اهلضف نك ترعلا أ قيس نكح

 6 نانعأ لك قوفا كانغ اوعنر لقاو بلغت ن ١ ةغارملا ن بأي 3“ (: 1860)
22] 5 

 ناصح لكك ةبرقم ءاههذ ةرهط لك در ليدعلا ناك ع

 اذه ىف برعلا مالك هللا دبع وبا لآ 00 ءمسلا, ىف ةليوط ند ةرمط ]

 سا مد ؟ د 49178 - 4 ند 5

 مرد نوبرقيف ىنعي تنببلا نزول ففخف ة ةبرقم ديري برقم ل: ىكحت بروقم سرف

 1 0 نايبذو 8 رانيد (هصتغنسع طم مهو6 ه2 ةطم عمصمداه عا ) 5 1ك راقتس

 511 57 11 اه: و. 49617: تح , 8 نخ 15 هل ةناووص 31 8515

 قو 8 نود ٠ 16 امهذ , 8 178 ءادرج : 8 ناصخ .



 2110. 4-98. ما

 كلذب عريعي 0 لمعلا

 راقع موركلا دبر نم كرفص هتنعو ليشنلا ةكابي نمم

 رافصأ 3 2[ 0 كب امو قورعلا درههدسمنأ كل ملال

 دي دقي ال هقكلا نه ةتطبلا طع دع لقي نذل رقَس غمج
 ردا ذر امع ال لجتلاب .٠ مف مق نيدلا رعنلا 7 م

 د
 را 0

 راخف ماركلل كب امف اسحأو. هنانأ اكيبأ نع كمال ظبرأف

 راغص نو دعماسم تكس نئاخ ميتل رو نكلبق نا مك 1

 رز

 (8و91) نب ا هس ل طخللا 0 الف ةديبع وبأو ىعيصألا انابنأ نامثع وبا لآ

 5 كلذل ١ ريرجو قد دزوفلا نس 5 ريمألا 0 لطخألل كّمح لاقف 8 ةرارز 0 63262 41 11 1 ل1 4

 مأو  كتيفك لاقف اننيب محرلاو انتبارق تفرع دقف لثق نتمنا اذ ام رظنأو اباوج

 8 8 بيطنت. 4 نيم, ه0 0-8 ايم. 7 8 رفنلا ملاعتم: 8 لبنلاب: 8

 رمغ: 8 راتشقأ . 9 راضق, عم 8-0 راخف. 10 0 ني ىلا َح عاناطوع".

 اعمر 8 نياح نيالا ََح 8111861. : را © راصق اصقو 8 رافص .

 10, 94. 01 لدعت# 11 1444“ هوو. 866 م. 4961", مطمعو (طقق 2وورسس 15 8814 0

 طه ه مهر19 6م 0[12. 95 (هه 1ص آ): 8 ه4005 تم“56 12 * 520 هدص]ق[8 ”. 16 : 07067“
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 ملال 10 55

1 

 رامعالا عسعستنو ىحللا طهش مه لعد بيلك ىنب خويش ىرنو بحب (5161«)

 35 2 601 تبعد و هع 2 دا ها 22 0

 ع 8 0 ا ا ا 0 ا : 00 5 ده
 كلذ نم ذوخام هناكف بوطضاو همكل بعذ !ذأ كلذو لجريلا عسعسنت

 زافشأ منول ىلا ب مفارق لاحرلا عم نولي
 عل لوقع ال ةيواخ رفص مبولخ لوقي 7

 راشق رابكلا رمكلل سيل مأ انكاوش جدر تأر دق مأ تلجأ بك (1320)

 راشيفق عباسو نصدي كس اهرحق 3 اهكأ خبطم لكما راض 06 11

 كاافيكا ا عهتس لني نلغسيو سل نصدي ] رابسق نمدو ىلصدي كك نتبحو

 [روشقملا نم لاعُّيَت دارا راشُيق ىوريو ديدشلا بلصلا مُكّصلا رابسقلاو
 0-5 تال

 -ح د 3 تب دماسو

 راقنم هتاسل نأَك رطب اهلعب هجاوي ةلكنح لك نم م“

 ةرمأ كلذ نم لاقي ةريبللا روحعللا 5 رص رس علا ب يلا
 ام ع 20 - كم 0. 7 8 كي هد زل لاح 2 ك5 هه
 أريبك ناك 1نآ لكيَح لجرو ةريبك كتنئاك !د) لك

 ٠ راصقتلا فأَعي ثْيح كدوس اهوابآ ةييثل نيديلا ةمأ م“
 5 1 7 6 1 0-2 و ا ١ : ١ ٠ 3 م 003 ما 0ن 2-00 د 35 هع ده ع

 ليقي اهب لمعلاو ةنهملا نم ةقفقشم ةمالا دليأ ىنييدي ليقي 3 خمأ هلق

 رايكلا (2): 8 راتق ”؟ لتمار 15
 2- سا د 9 4 1 هس © - 1 - ه6 5 .: تن - 8

 لم: آب ايردق: ظل رابسق نمو نصمللب عش : 0 ىصديو 8 صيدن (816)و 58.

 ىصدي.. 8 ةعو.ر 1008 1ص طصوعلعوأو ظكمدس آس 10 8 هك 8 لقم َ

 عم 0. 6 رابكلا و 1

 ع

 11 8' تاضبقتم . 15 8 دمأ ( م16: 8 كلا

118 



 داش كك ملالا/

 دا جقف انا كتلذو  هيحو ىف رشك لاقي اهقاوفا ةكدناف ءابسلا نا لوقي راشك 03
 و -

 (سيبعو 6و

 هدد تدل

 (1:182<) رأو مكاوقلا 38 نم 0 تر تالا اهولش ها كتيسيضهنت اا

 9: د--

 تأت - د د هد

 اهم سمجو اهمظع ٌطلغ ةباذلا نتمس اذاو لق لازهلا ةكذشل كلذو

 بلص اضو تشاو

 501 راسو قرم 6 رانلاو اهلولهم ىلع تكن كقو ل 3
 (1آ:18320)

 راثلا ةلفلاو رانلا ىف لم ام لولمملا»و ةيلع رظنلا ى حلا اهلتم ايون ]

2-6-2 

 هقيوش اذأ 0 ةولكتم وهف رمجلا ّ هعمل ذأ مكاللا تادف لاكعح اهنيعب

 [رانلا هجو ىلع
 كك 00 أذ ََ ل ب كك 2 2 -- هاد

 110 راثعلا اضدجحو نامرزسلا تدح اهبباصأ ماضعلا ةدراع تاهفكع دب“

 راع رئارحلا ىلع لارهلا نأ ىنآرهت ال مكتاتف مارحلا ىنبأ نع

 ان ريوج ةأرمأ تتناكو عوبري نبأ ماوكلا ]

 605 رايم اهئافش كحاب مكنم اهدنع نكاح 3 نكرتن 00

 ابا 3و اهمصعب ١ 1 مف لا اهل ام لهت ىيفأو اهقحبو ب

 8 1 ثروهتنف . 5 0 ايم . 8 1ب اهوليم ( طاتغ و66 طواو»)ر 8 مو,

 اهكولمم : اوبك و 7 نعطي 9 ممل., ع]اموومو ةكورط آن. 12 0 ثدَج مناط

 اعم 080 9 ةمطوو# 1.6. ثّدح هم 5ك 1 تك 150 مكتاتاف : 7 مكئامق

 هم د

 ىنلرهت 1 14 عاموو ةءئودص آس 15 آد ىنلرهد 3 لنك و 000 نك (860 ط٠.

 16 1. لزهت : لام, آب لطب [ 054 لطب ] "ذ1ط ه عا0555 اييلع بسكي لجر اهل ام لوقي

 مكاللا اهل ربل راسيأ 1 .



 مان انش كحل

 رايشفلا ا هتاكبل هجايهيو تّيدحأ ام اذا ةتليلح ىسْنُي "05

 ميظعلا لجرلا ركَذ وه رابسقلا هلوق» اهركذ بصْخَأ اذاف

 رابخألا : قوس تقم نر اغرقم كي نا اهتبكك تيبسنأ "0

 1 0 كك ياا اهئاسك 0 2 ا امل لم (.159«)

 هنحش ندا اغلا 1 ٍٍس ُنيدَش اهواتش

 رازغ بانجلا ةبصخم ناضلاو 2ك كداوف را 5 الش 951 11590

 هتلع كداوف ترمَع لوقي هانالا هنم ىلت نأ لبي لتي 1 نبللا نو 2 ىلا وشر لق

 امنإو ةهانفلا بانجلاو نبللا ةرتك ديري ةبصخم ما راحو هلوشو هيلع تبلغو

 ىبللا ةرثكو بصخلا- كيري

 اشك عرأوست نا ل اهنأت ما نيبح تكيهكش ا/و

 ةلوكو اهنع عابسل | كراع ىنعي تح يكاحت هلوقو اهبكل ديري عرابشو كب

 1 رابسقلا و آب راحْوجلا (ةزء),ر ملأط 8 98 رو مل ريجرجلاب هك راجوعكلاو

 رعصأ ٠ 4 آد تيسنو : هرسر 80 0 ( 48 ش9 ) 1, همول 6 لكعس و

 0 كيعس (عمم م. 8455). 0 0 عم 0. 8 1 نك ل 11 ©

 14 1. نفو أوفا ل أ مناط 8 و حملا 3 15 0 كنعد تيح ليقي .

 16 اهنعر 0 اهبلع 1, طه858 ه م1085 ( هذو ) اهلكإب ١ عصلا اهمع ترحر بحيكاف .



 تا

20.3 5 

 رازي روبقلا َلَخَد اذا اَنْيم ىرأ الو ةريحلا ى ةرايزلا نأ ه*
8- 

 راغحملا نكمن ثيح دحللا ّك اهتلعقو ةءوسب تيه ىقلو ةم

 رافق نيهنالت ريغ ضرألاو تشهجأ قايل ىعبض تأ امل 1
 كح[

6 -- 24 24 21 

 راقف نهصوصف نيب نقربي امطعأ اهنم مويلا تننج امل

 راهقلا كتاهأ عومدلا ىرْذَت اهبيحر عابضلا ّلكأ ام َتْعَبَفَأ 1

 سدد»م) رايخألا ُلعفت كلذ قم ام اهر بق ىف اهتحضفو اهتيترو 7

 راربألا لضافت ديف بْدَجلاو اهتود كسفتل ْترَحَد ام تْلَكَأو

 سانلا ربتكت بْدَحلا ىف

 راخذألا اهلثملو اهل ثيتاك ىتّلاو ةيوللاب كسفن ترقآ

 0225ه وا كلاو نم اهتبارق رصعبو اهيبص تو اهجوز هب رتونف ةأرملا هرخدت ماعط ةّيرللا ١ لاق

 تا

 لوقي هثأرما كو هتيِب 8 لجولا ةليعَتا ل هتديعت ىلعو هلوقو | هتيب ةّديعق ىوريو

 [الز رحنا لعفي كلنك سيل لقي كلخب نيعي برشملاو لكأملا ىف اهيلع' رفأتسي

 ايش“ مدأرما ىلع. كاتي

 9 1 اهتلععت . 8 0 ةّيلب: 1 اهتوذ (هزو) ةينبر مناط 8 عامود 0 ليقي

 1 رارخللا. « 1, كترخذ (ة10) : اربألاو 1 رايخالا . 9 همم 1رامذم 5 7:

 ذه. د طمععوم هؤطفع» ممصمسر ةئستاوت“ غم طق 7مم 8ة10168.”' 12 آد مييللا 3 . . . 5 5 2 1 يَ 2

 الن هتيم هدبعت . 14 ١ ةدمز]160 ةكوطت 001 ١



 ميا انك 7

 تل -

 راو كيَلع ةينالع ىرخ اهنومو ةايحلا ةقفانم ثناك 5 دو

 رايغألا اهقارف ادع اعوح ىَكب ْنَقَل نانألا لع تيكِب نلف ةو .(1:132)

 راوذ نيل اهتوفح ناكت» .اهتذهع نيح َنْيضْذَأ َنْسِنَي
 1 00 ما م 2

 3 7 هللا لوق نم وتو اهربق ناكم كيري اهنوناج ناجتو كوكو نيل اهنوتجو اعرج ىوريو

 ِ مروبق نم ىأ نولسني مهبر ىلإ تادجالا نم مح داك لجو

 راثخ كيلع اهل سبل ةاسعق اهلثم كدنعو ةأرمأ 00 يك ىلا (ب 1814)

 ِِء 9 5 00 - و 3 د -ه ح 35 2

 كتأرمأ نم فلخ ىهف لاجيلا نم نريتكي هل ننآلا نال كنم رمنخت ل ليقي انانأ ديري ]

6 0 

 [رامخ اهيلع كل سيئ ىا كيلع اهل سيل

 راصق روهظلا ةعقوم تكلح ىلا كنجوز 5 كنيِف نو نر

 10 كننجوز دعب نم كيفكت نانالاث لقي انثاأ ىنعي روبظلا زعقوم هلو

 راهصالا اهدنع كوفي الأ ةصيرح هلك كمأ تاوحأ ه

 عَفْشُمْل 3 3 كيال لك دارا رم هنال مزج عَفْشَي 5 كيبل هلوق

 15 راقجلا اهيخ جكانملا 0 ةيطح نوكن 0 دكب تسع أركب ها 118

 1١ تنالعر دو 0 58 شال 9 ةادَغر 8 »و. كققل. 8 818 نشهني :
0-3 301 

 نيحر 18 كتيح : لي ايترتجت اعرج : راودر ه0 0 - 8 راود "1[ط 8 ع1035 ناك منص م

 خيلعاتل 1 رادي. 5 هك. ليساطب 58585191 51 - طلو ةممهموسأاوت هلو 10

 48 (ءولتلمع اتدج). 6 8 ه7. :طوبرم ايلتم كدنعو ىكبنت . « ةعلنرب 98

 هب هو 2 0 ا 1 ع 3
 [ممدت آن. 9 1. خلا سعق اهتنبخا ننأو اهنجاح كيفكت . 11701 8 9 نأ

. 3 - 9 6 

 12 كين ؟ممرد آد: ]ب ىطخخ 13 آب ععشي . 14 عفشيمل و0 8- 0 عفشي .

 ]5 0 اركب 516ط اعمر 8 ]مكب #78. كبر 1 دب.
 را 0 ةرفجم 3



0 0 

 1 مدي“

 - تسد رك ند

 .رع دلا نم مكلا عفد ىتعي عفد هلوقو سيبعتلا نم دل ]| 25357 كو ا

 2 000 اوصل للا اندابج لطت ام ةكمأو انأ 1

 هاا د
 ا

 ا ىنعي راوغو 5 ىأ 0 هلوقو  دهلل نم هيف نم امم رماوض

 0 ام ورحت اندايج لاوك ام فورد

5 2-0 

 راتوالا ضقنتو ودعلا 0 اي 0 0-2 انب ابق مر“

 016 اًضيا لْحشلا وتولاو راتوألا ليخاب 0 ىا ودعلا ّلخَذ ديري 00 00 هلوقو

 اتُم رابغلا مقر ْذإ َلّيَخلاَو انحامر رودُص هَل هادغلا ناك *ه
 رازتن نعت ام مرسكاب ومسن اناا نابكحلا كساس نذل رم

 سدونر ٌرايَخُألا هنيدل نوقطْصملاو اوريخت نيذلا ةكتلملا لاق 5«

 رامح ةاكسص ىلع وني افدح اكب 0 كيس لع دلالا نا 1

 عضوم وخو ا ص ا 0 ىوربو ل وه 2 ما فر ١ هل هللا تح وبأ لاق 3

 د

 نم جرخب ىخلا باتلا هَديبّنلاو لذ اكب ْنَم ةتيبن هوقو ةروَح مأ هيف تفذ
 رفح اذا ربقلا

 1 هع 1سم 1,222 1 38 اندابج لاك, ب انساتفا  ىزن: 6 1 اك

 وعلا (516) رغت ىنقلاو (هأ0) عمن نهبو اب. 10 1 روحص : 1:8 ُلْيَصلاو : 8 مش

 1 عقت . 11 امر 8 نم. 12 8 اوريبخكت : رايخألا ر 1:8 راوبألا 13 ترم و

 17 ةيلب : آب اًثدَج (ممصف1ممعل ذط 5. 14 0 ةيلب س0 15 ةتيبن

 مم 0 ( طم 1صقع"م:هأوغأم طمدنف علكمط 1700104 ؟وان16ه ةقيبن



 ملل 2.3

 را كح ني أذا نوردتسكلأو مهميدق ٠ نعي 0 ها ز"ه (1:133ه)

5 - 

 راطخ بعسم ةّلوعفلا طمح 0 0 اذا كيَلع مهلو "1

 بصضغ يي اهمظعتو ةلوكفلا ربكت كيري ةلوكفلا طمخ هلوقو -2ضري ملو للذي مل بعسصم

 اذار وذ رالف طبخت لاقي هبلظو هقسعت اذا كلذو انالف ىالف طمخت :نق كلذ ني لاقي

 تحتي ةملعأ 3 لذ

 رامغ نهجوم ىيغب محل نع لوحغفلا أذا كيبلع مهو 7

 تسماغت 0 اذا كرت مع اهرب و راع َنهْرَحَب ىوريو

 رابدألا عنمتو كولملا 0 يدا ام اذا مهب درب موق 27

 آب
 نزل اك

 راكبم ةعشو دعس 00 خعقو هيض لال ءاسنلا عنم "1 ه1

 راوج نهذوعل ءاسنلا اوعنم سراوق ىأ دودج ةادغ لاس ”.
 لوف نم. ىتكو روتلا 0 لثم وهو راوج هلوقو راغص لافطأ اهعم ىتلا فونلا نوعلا لاق

6 

 0 3 - 0 53 6 2 1 ع -2-- ا 01 11

 رابغو 2 لح عكد ايندحاأ لع سباع ليخلاو 1 (5 160«)

 هجو 8 0 نينبغ خلوق نم وهو رظنملا ةهيرك اهنأ ىنعي اهفانك لع ةاسباع ليكلاو لاق 3

 ندد

 1: 8, نوموكالاو, طن نيهركألا : مهميدق, آب مهلاعف: 1. نيرتكالاو: 0 راتك م1

 اعمر آد راثك , 8 راثك. 4 ]ب همرصطلسوو 7٠ 364 سنغط 7 3: 8 مهل نارا مهلو :

 تريطاق# و > ل تكراضت# 2 ىدعتيو 0 مءادعتي . 8 لوحفلا , 8 روحبلا :

 نيهجومر 1[ نفرح . 10 آد درث : 12 ةادغر, آد عاقب 3 دودج : ءاسنلا 1 ١

 اسنلا : 8 راوخ. 14 هل 1سم 2032111 7

5 

10 

15 



5 5 

 ا دك مدبأ

2-3652 

 كتممع ,ىنإ .ةلوقو, نينغلا يا اورلاو ءىشب سيلو ةمجعم ريغ نيعلاب كْتمِمع ىرادعس ىورو

 كيري ىصخلاب هلوقو ةمامغلاك اًمزال كسأر ىف راص اب ىئاجه نم كتْمِمَع لوقي ءاجيلاب

 اريتك اوناك اذا كلذو ىضصحلاك ريتك مدّدع نالف ونب لوقت دَدَعلا 2

 دعنا زارقأ فطابغ تيرخلا نإ م ارح كيلع ثفطع كقلو ٠
 00 ب رع ل حل كا انزع

 رانك راخفلا ني كيلع محف هب ىل ارخف َكيلَع نرخفألف 0١
2-612 6 

 كبلغتف ديري كيلعتف كيلع مكقت هنم مدادع ىلا كيلع ا هلوق

 - تا داع هاد

 5 0 راكذم و 2 ييكانو مهل مست مراد كيلع ىعفريل ىنأ 7

 هلوقو عسيئرو ديس موقلا مرق راصف 0 مت كلتسفا كاذ لبالا نم لكفلا مقلا

 021 01 ا ف فنا تدك اذا تانثم ةرمأ لقيو ربكذتا كلك ديري زكذم ةبيجد
 35 ده

 نئاثلا قت علا كيري امناو

 راصبألا ٌعًطَقت ثيح وجلا ىف امراد ٌكِقوَف تيأر ترطق اذاو ا"

 د0 راك نحما حاورلا ىنم' اجر اذا ميتلل فطعيل ىتا

 [ هسفن ىنعي ]

 (81590) را ّط 0 3 انلداعي 12 مكموق ىف امو مكهتشال ىنأ نالر»

 آر

 راهتألاو كيلع ءامسلا مهل شعم كئاعصاقب نلدعي لقا“

 4 قلو 1 كل ( مممغ1مصع0ل ذط 8: راوهأ , آب راوطا مؤ 8 عاموو فعلا راوطالا

 اذه لمس اسيب ىف ماق (2) راوطالا نال راوطا هياورلا دجحأ «رارك ىوردو 71 8 5 ٠

 اًبراه (516) رجعي سيل: 1 آل نأو٠ 6 1 نرخ 8 مهلو 8 هل: 8 يع

 191 رحل 2 1 سياسلاو ( 8: وج "سمشلاو ). 128 ةيمللا, نك 36 نإ عيتللو

 آب مدمللا ىل حاولا , 8 راوقلا 1٠



 ىلا 1

 د0 -5- 1 0ك ن0 0 د

 كلتثتم بلظي فيك ليقت نذالا ذيك ىلأ غحصلا نم رعش هيلع سيل ام الاسملاو

 3اس : 2م 2 : ع -- - ع

 0 كلدب هحاتوت ميلك تامالع نم وى جبس تنلأو ىبصلا

 راهت هّيبناجب ميصي ليل هناك داوسلا ف ضهني بيشلاو .٠

 التم هبرضف ليللا داوس راينلا ئوض بهذي امك هب بهذي ىتح ناوسلا ولعي بيشلا .لوقي

1 3 

 زاب عيال شزل ثيفلاو هب نع جيارل تاشلا نإ »
 بلاط ِبّيَشلل سيلو بلاط بابشلل لوقي اًلَثَم هبرض اما لق

 راغفثظأ هنانبل نم ُّلَذد ىشم نم مالا تنأ ةغارملا نبأي 17 ةدد»
 -ٍ هك. ات يه هع -_ -ِ -

 اهنود ىتلاو مجالا اهنود ىتلأو ةنانب ايتدحاو رافطا اهيف ىتلا ىلعلا لصافملا نانبلا لاق

 10 عجسشأ ةبدصق لك ع فكلا رخاط بصع عجاشالاو بجاورلا

0 

 راجحألا لبقت ثيح كارخأ -همايأ وأ كابأ تركذ اذأو

 ك2 ا 5 تدع 22 2 5 2 3
 رجحلا 24 مع ميخربأ ماعمو مآ كالا تيبلاو دوسالا وجاحالا ىنعي راكاحالا لبفت هوم ١

 5 5 0 5 1 5 00 1١ ١ 0 : (١ 5١ تنل يو 0 00 َّ 1
 27 لك 0 سانلا اهيف عمتجعي ىنل عضاوملا هدع ىف كوبا كاوخأ لقي كلذ ىف ىنعلاو لاق

 عرتامو متمايا اوركذو سانلا رختفا اذا هب كفي ام هل سيلف لوقي فقيبع

 15 رامضملا دفاجت تبيح موللا 8 اهعوبري كتغرسم ةغارملا نأ 1 5155«

 رارق ليست ديعقاذ .لكلو ١ ةورسامكدم لك ناقا ا

 هاملا هيف وقتسي ضرالا نم نئَمْطَم ىف املا عمتجام وه ةرارق هلوق

 رانم نهلاعفل مراكمو ىصخحلابو ءاجيلاب ك7 ىنأ ا" 11516

 1 زم 0 3 62: ةرزوؤم 7711 9517, 2359 18019: ناوسلا , 1:8 باشلا .

 6 نك ذطلة. 122 8791502 11 هك طل. ؟ 3883. 18 خلا نمر هك سمسم 22511 9.
َّ ( 

 15 تيحر طظ نحت 16 اء م 15715, 18 1:8 َكتَممَع: 8 نهلاعفل.
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 كلذل فو هوك ىل لع اهنوبع متفت هتاف لوقب هماذختحأو كلا نادقوو باوسلا 0

 راوكع و هتلقمب د اهدر سمهلدلا ر ظمذ

 بيصي ىَنَق راوعلا لآ راوع ال هلوقو 2 فقدزوفلل اقيفر ناك" ,بيلك .ىتبا نم لجر سميلدلا

 عجو وأ دم 5 ن١ ندعلا

 راهظالا اهب امس َنيح لآلا ىف . اهحادخأ امنأك 0 7

 اهعفرف لالا اهاوح ديري 0 7 هلوقو حل > ثلا اق ا 57 ا 0 ىوربو

 نيح كلذو لاق رابظالا هلوقو اريبك ريغص وهو لآلا ىف ءىّشلا ىرن كلذكو لق رظنملا يف

 ةريهظلا تقو ىف لبالا هذه تراس لوقي ةريهّطلا ىف ْلَخْدُي

 راقيإالا كليم نيسعيرذب 6 نم ةأرذ ناكي ١لخ

 ىهتنا لق يكاد ناونق ى ىلاعت هللا لوقف نم وهو قوذعلا ناونقل :قلا هناونق نم هلوق 0

 ام ّليضّتلا هذه َلَقْفَأ دق لوقي لمَكلا ةرثك كيري راقيإلو لف اهجاضنإ اندو اهّلُمَح

 هدونك اهرَقوأو اهيلع

 راون كيلع اهتليل تحت نم هب 0 أمه 0 ةمالملا

 6657 لاق ريبكلا ةمس وهف بيبشلا نم هيضراعوو هيلحسمب ديري 57 0 قوحو 15

 9 8 سمفدلا: لوح, 8 همس. ٌكَمر. 5 1, وكلا ىف اهئاعطا امك ًافشلا ىئرف, ؟هم.

 زم 8 وكلا ىف اهناعطا امثأك يودخلا ىئوف : آب راهطألا0' 226 0 افشلا: اهازح هم 8-0

 ءارح: عاهوومو ذه آب ودلاو ءاييف قاوللا (هذ:) اهتاجاوصو ايحداوم اهناعطاو هدارما (16) اغَشلا

 [ 4 نهارح ] نفادح نيح 0 هرييطلا نم راهظالاو «هرصبلاو همامنلا نيب (2) اميف

 تهولا كلذ ىف تارسبلا ٠ 9 نيتعيرذب , وهو 0-8 نيتعيرخب (و6 ةهممووسأاو آب !ذاعوو قهر

 هلذأط ه 8ع1098 ناعضوم ناتعيردو ٠) 10 هل لكد»سس ؟[آ1 15 1 لد

 14 11 فيتو تل: قلتم , 60 88: 0 كليم :: 8 ىصلا ىف: ةمسر, آن هظع.( 8 595 ةظع))

 15 هكلكشمب , 8 هيلاسمب (رىطتعط خععمتتساو 108 ةطم 1011هىذصع عامقق ةذض 0.
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 ىردت ال ىتلا اضيأ ةارملل لاقي كلدكو رغ ومالا فرعي ال ىللا لجولل لاقي راوغأ هلوقو

 ارس نيقتلا اذا نهتيدح هعوفرم 0 نهمالكو م

 5 1 دابكلا ةدش ند كندر ةراسم هناك .نهنيب اميذ نيمالك لوقي

 رابغ قيرطلا ىلع نهلويذل ىحشلاب ىناوللا نم نسلو خخر ؛
 رابشألا اهعارسل اطخلا ناك ةباصم ْلْفأ ندعي ا 7

 راهي نْهل نأ سيو الم ضرخنل نفي مل زدارخلا ْنف |

 ٠ رادَخَألا لمَ نيح موكلاك مهجادخأ ىرت لش كنْيَعب حرطاف

 هلوقو ىرت امك يحح دحاولا ءاسنلا بكارم ٍادحالا لق مهجادحا ىرت له هلوق

 لءقلاو ناد 0 لس لكك وهخ ااقبو ىوبلا ردسلا وح اد ااقبو لقمل ركش وه موكلاك

 سو ف نوصل راو دا 9 / 0 15 دّلمل عساو وه لوقي راوم :تايثأ  :هتافلتخم [ةدحو كبش هباينأل 3 ىكق كاش كاش ْنَكَز

3 0 ُ 1 

 0 بارسلا - نيب ىرعمحو 00 تهراكت 0 اذا زون

 3 نم كلذو لاق اهلوبع لمب رظنت ال لقي اهراصبأ تصراكت ملوث» تحياطت نعحورنو

 86 اذاف 787. أذإو. 8 اقبر ٠ 9 ]ب رنوح مع ىبيلك سصرعم .

 10 حرطأف و 5 6-0 مهجادخلو آب مهناعطأ : 5 لد متخط ه8 787 رايخالا لْيَح
| 1 

06-3 

 14 دكالا, 8 ءامملا: سيحم, 8 +52 (ةنه) لتتم: 8 :تافلتخم . 17 تعراكت و
 مر ل

 1 تحواطت .
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 2ء-هو

 0 م قاور يتسلل رب ١ قات كارلو نفانألا  قرتف“#

 عخرودق تحت نوكي دامرلا»و اوضبّطا اذا ردقلا نيج عضوت ىلا ةراجشل ىفاثآلا لاق

 ويلاو وبلاب كامرلاو ىفاثألا ميش مك دامرلاو قاثألا الإ رايذلا راثآ نم فّبَي ملف لوقي

 نانقانلاو ةفانلا هيلع فَطْعُت وبلا يف تبني شيشح وهو اًمامُث ىشح 5 ليصف ة نّلِج اج

 0 د 0200 2 5 2 7 - 3 0 0 1 000 0
 ةدشل ينويعلا روح لات امنإوا فنلا نويعلا روح مهيشو عيمجلا اهب تديع دقو ىوربتو

 ةّدَشو اهضايب ةحشل روكلا كلذكو هضايب ةّدشل ىراوح ىراوكلا ىهس امّنِإو اهضايب

 دك ف نو نراوكلا ىمس .امذإو اهضايب هب كتشي امم كلذو ةقكحلاو رافشألا 'ناوس

 رافخ ىنمف اوزرب مخ اذا. اوقتلا اذا نهلوعب دنع نسنأي ٠

 نيهجاوزأ دنع نوص اذا لوقي رافخ نهف اوزرب مه اذإو هلوق» ْاوَلَخ اذإ ىوريو

 ءاحلا :ةليرش نو اذا ةذكت اهنا ةأرملل لاقي نايبح ىأ راغخ * 4 م نهف

 رارغأ هييركب. سناوأو ءهءايح ثيدحلا علب اذا ند
91 . 
 ْنَم ىا نَسَنأَي ةنْسَح ٌقالْخَأ ّنيل تاحلُكم الو تاسبعم ريغ نه لوقي سناوأ هلوق ده مغ د هد

 0 223 ديف شحف كل تيدحلا ميركب ديري هميركب هلوقو ةهنم نشحونسي الو هب قع

 3 8 8. اهتاك دامرسلا 00 8 8 لكي : 1 عيمحلا اهب تديهع:

 روح وهم آيه - 0 روتخ 18 1 اولح ادا: ا 1 اوجرخ (ممعم أ مدعل ذض 5

 14 اولَخر عم 8 0 اوَلَخ. 15 1ةعا1118 11 18-0. رظني . 16 3 راؤغأ د

 ند

 ىتنذط ه8 عاموو (816) ٌلفاوَع دلي .
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 لاقف قدزوفلا هباجأت

 2 2 ه -ةتاود هم 2 هدد

 راطسألا اهناك مولت انمد لنحو نيتيور نيبا تنفرعأ |

 دشنأو اهانّتف ةدحاو ةيور ف لقو نمزلا ٌلوطو راطمألا هتسرد ىق ىفخلا رثآلا
 2غد - 9 © هدرة د -ّ د6

 ىنبب ديسلاب مكيبس ثرطت ان نورك دن لع

 راجع ايئايبعح دعلمو 0 درا لكب حاجعلا كعلا ”

 اعرطم ماود كيرب ةثلملاو جايرسلا قاوتتخا ديري ح جالا بعل هلوقو يا بعل ىربو

 ةعاس كيدّشلا رطملا ةييَغلاو ُعلْقُي ال اماَيا ماد اذا كلذو رطملا ثَلأ لق لاقي اًماَي

 علقي مث

 راكيم ىصخلاب ور 2 اهمسر 0 اهملاعم تفعف

 هريغ افعو *ىشلا افع لاقي كيبع نب دجحا لاق دير اهل ذفرعم 0 ريغو تسرد ىرسو

 ده

 راقأ مسرلاو لآق رولا لاكل ففخف دهنبعذ ليقي د هنفع كب ايملاعم 0 هلوقو

2 0 0 

 راكبم ىصحلاب مسولا اذف ىلع 2 حابرلا هذع لوقي ىصخلاب حورت لاق مث رايدلا

 م0. 93. 0ك لدعت#» 1 904 ةه6ه0.: 60706“ ه6 2056و 202 852 28-1, 32, 81-20و

 38-33, 40, 39, 415, 2, 9, 80, "“, (8, 90-81, هست1خنانانع 585-01, "8-

 6: 0"07ءر» »+ آل 5-1, ©«, 8, 6, 12-9, 23-14, 26, 45-40, 42, 48و 52, 58و

 55و 54و 656: 50و 51و 58و 60و 265-62و 68 59 "21و 28-259 699 207160 0

 ؟ةرا 19-720 80, 924 975, 2817397 39 فقر 9309 35 3627 اة 3117 9380 20

 هستكفسع 18, 84, 360, 876, 89, 46, 49, 60, 61, 75, 738ر 90-81. 2 9 هوب

 نأ, ]56 11 34625 هوو 6 هك م, 7 5 كر لكب جحاسولا بعل ( 2 62-
0 , -._ 89 
.| 
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 + ثيدح رم كقو لاق ةفخكط موب عوبري ونب امينرسأ نيح ىنعي د ركنم م ىلع
 ثةلوك دلوع

 ناتنلا نم هانيلما انيف ةفكاط

 ور2 د 3 س6 يع 5 ند نم نسا

 راوخ حاسرلا 3 ةخويبجحاو ىنفبال ةلونع انكرذ 8 ظيبكاش ل 1

 1١ 0 31609: م ع 31 2.- 6 م د 0

 د 3 ل ساه - تاس 0#

 راسغو مذ هبجاأوح ىشعي حل نّتطو ذ ةكلمم سيئرو 1

 5 راطخألا ترسعو ةامحلا مرك انباسحأ قلع ةرطاخم ىهحأ 1

 راغن نيدتورسخ ةنعو انرغ  رربت ريغ نجرخ ءاسنلا اذاو

 رابذألا عْيْضو ريرحلا ابرف كلام ساوف اوصف ّشاجمو 1“

 رارضو ٌلَجْدَع ْلَتْعَي تيق اه ىبراوق طيقولا َنِهَش ول مامَعأ
3 

 راوضو سحع نب ةرارزز نب ةيقلع نب نابيش نب ميماملا ىب لكاتع وع لحكتع هلوق

 ناتكلا نم هانيلما اميف امهثيدح رم ىقو ةزارإ ىب كبعم ىب .عاقعقلا ىبا

 طيقولا موب ىق

 راجن نويقلا ةمس نم كيلعو اند بلطت فيكو نويقلا نبي 0

 ايب نيفرعي ةمس كيلع ىنعي راجحن هلوق

 3 انكرذو 8 انلتك جامولا 8 ءامذلا : رم 80م 0 "1[ط اعم - 1

 راو, 8 ناونخ 6 01 سيور 8 شييرو: 8 ةكلفم» 7 ةرطاخم ,

 اان هرداتك# 85 ةظفاسم 8 را 0 0 ( مرحوم 1 مده ةذض 8

 آلا جربت : انرغ و 8 ا 1 كلام 8 78 بنقم و آ تقدم (هنع)

 كذا 2 م1088 مود هلانز ( ةزع) مييلأ اذهب دارأ هكم ىلا ةقوكلا ىنسبد ام قابض تبفعدرم

 هتلدح رم كقو دوخاو عرفأالا رسأ : 6 5 قذف 71 انوق (ةلغع) 10 هك م.

 ٠) ه طظيقولا : ديك امو © م3328. ثايب اق: .ل لكتع ع (مر0 ه0 هآلوم ذص طم عامقق :3083

 11 80ه0.) 8506© م. 3055 56
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 "يرو 110. 0.

 راقشو رتغب- ةرابض اجذع . رورح تناو اهبغلي ناك ذآ ١
 0 3 ع 5 ن5) هدد هد 2 06 9 1 3 2 5 1

 ادع 3 روزكلاو ىعيصالا لاق ةدوق توننسأو بلصو 0 ىق ىحلا مدلغلا روزكلا لاق
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 هعم بعّللا ىلع اهلمج اهبعّلي هلوق» لاجرلا نم نوكي ام َكَشَأ عضوملا

 رارصألا تبهو كيلَجلا طقس ام دعب ىشاوعلا اهتّيعر قاط لق 1.0 7“

 5 راوصألاو ءاشاعلا ليطخ ىلا لدألا ىتاوعلاو لق بيرلل ليللاب 0 ىنشاوعلا نعت أ

 ةدرابلا حابولا ني ربح اهدحاو

 راهشألا اهمحل رئاس ناكو اهتسأ ةدعقم محلب دوعقلا بهذ ا.“

 ٍةجئاوح هيلع نوضقي ةاعولا ةنكرت ركب دوعقلا

 راجت ناعطلب ىموق نكل ةراجت فيتكلاب ىموقل تسيل ا.“
 10 نودادح عنا كلذب ربعي ةقيتك ةدحاولا ديدلل نم املا فيتكلا

 راغم ودعلا ملع ذَق رغتلاب .٠ مهليَكل ىيذلا ئسراوف ىمحك ا

 هتيحان نم نوفا امو هدعلا هلم فاك حلا عضوم أ ةذلا

 راجع نمل اورتعا نو نبي ل ا تل
 عرب 9 : و درا َّ 0

 ةميكش ةدحاولا مكللا ىئادح مئاكشلا

 انيلا .اوراسو كولملا ىلا انرس ى

 رابجلا انيكدب رقأ ىنح رذنم ىبأ ىلع انلسالس تضع ا.

 بث د ك 3 1 نإ 571111 ( معد مدعم ذص 83 : راك 012. آن: آن روزخ : كل

 8 اكذبع 8“. اجلع : 8 ةرابض . 2 م60. عضوملا اذه ىفو 8 اذه ربغ ىف.

 4 اهتيعر و آ اهتبكك ( مممصا1هصهم0 12 5. 0 9 هل آنآق52 7

 10 11 8 ئيع 5 201 1 2
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 510 راوخ ميقدلا نم ثيعبلا ال غب دقو ميهدلا ىلع ثيعبلا ىكبو 1

 اراوح اهحَلوات ميقّحلا َحَحَن نكن دلبأ نأو هبك 3ٍعَقوَأ اك ميقذلا موش ع كثيعبلا نأ ديري 1

 مرر هضرع ىئخلا سلو وهف

 راخيتسا دتسأ ىو ميقدلا حكت ةءوس ىعشاجسم كارأ اذاو

 (1:1296) راتتسالا ميق قدر دزرسفملا 0 حمأو تيعلاو ن © ةدررقلا 56 1

 [ راتسإ ددع لك نم ةعيرالل لاقيو ةعبرألا ىل]

 3 سس

 1298 راقبلا ركنيل جيجحلا طب هداف هوس ناكع ثيعبلا نأ 1

 راكم نيتميصقب 5 خيذ ا هيبجاح نربي 0 91

 6 و

 رج راجوو عابصلا نم ركّذلا وهو ناعبضلا ديلا [ كيركتلا ما

 راركللا اهنيبي دغملا ةكقر اهرظب ذره ناك ثيعبلا مأ

 ىنلا ءاّذلل كلذو اهريغ نم ةرمح ذئشا هنّترو ةكغ هتباصا لق ىنذلا ريعبلا لغملا

 ةدغك ةّدغب هللا هباصأ سلق لجرلا ىلع نععد اذا برعلاو ل5 َةَخْعلا نم هباصا لق

 [اهعّطقَي اهنيبي] ءاّذلا لبق نم ًةرمح كشا ٌصغبلا ةّثرف ريعبلا
 -آ

 0 هل ا همس تأ دس ا هد 2 0 3 همن نا  ت ل 2 5

 رارببلا مكيلع نبضغي 2 ةعبس تضرأو تيضر ذأ لوقنو 11

0 75 

 5 ىوريو  دوعت ىلع ركصتف تي ىنعي

 1 5 8 0 2 ةمو.ر م6008 ذص ططوعاعوكه ةعودص آن 4 قدوس

 000 5 هوو م. 3340. 001 آي8 ريك: آب ركنُيل و 8 ركنيل .

 8 زمرد 8 روي راجح مم © ز[ط اعم . 9 سمرنلمه ص ططوع]عماو ؟عورص آن.

 10 1. كغملا . 15 ىموملم زد ط”ةعاعوأم ؟عممتت آن 14 راؤهبلا , عم 8-0 راؤهبلا .
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 رخقلا نم هل سيل ام بذلاب كنورخافي لوقي كنوشيافي هلوق» -فيقزلا ملا ةنانهلا
 م 2

 راخفلا كدنع اهنودعي رتام جل سيل ليقي :فيعض ماظعلاو هلوقو تيدح الو ميدق ىف

 7 2و 35 03 3 هد د هد
 ”افعض ف تم 000 سيل هنا كيري امنإو لاق .رولوقي اميف ىوقدصي 5 فيعض عرماف ءاهدظ 05 2مااع ا أ 5: 3 : 3 ا ّ 0

 ل ل م0 0 ا 2
 5 ابسنف خم خماظعل سبل هنأ كيري امنإو فقيقرلا زمملا زارداو مكشلا ةخنانهلاو © 27

 عَوَمْتم 9 هر ا لاق 0
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 اوراس ريرخلا ىلعر آعرويألا وعضو عشاجم شح نأ لمهملا كهش مل قدوم

 اًقيرش ناكو ةيودعلا ىنب لحا | سيف نىب هللا لكيبع نك ل0 ملأ ديري 0 5 هلوق

 )يهبلا ران ُفايضَأْلا فرعت امك قدزرفلا لوقي هلو

 0 راو نسهباصأ عابضلا رساخنف مهماه يلق كفو كيلا أورطف

 انزال مقرر سلمت يدب يام 1

 رامهملا مكوبأ كاذب ىضصوأ ٠ مكرويأ عاضترأ ىَلَع نيبلغت "0
 ٍِ د. ثدإ ١> هس 20 5 0

 ممالك روم راقت ىحلا مالللا ديري رامهملا ةهلوكو و 2 ىدريو

 راسيألا عيقف ميهدلا ات امدح لاقع ونب ميهدلا رسيإ

 15 نورماقملا راسيألاو 0 مسأ وثو ميقدلا ىلع اورماق لوقي

 1 هلك اراوؤمص 5111 32817 : كتوشيافيو, 5 7. كنورخاغيو : آب ركاتمم ىنأذط ه

 عاموو ( ةزع ) عرافلا رخشفلا 8 ركتنم رىطنعاط 15 ةهعماقهتسوال ط7 بهاذ .

 6 0 رجتايم. 1 8 لّيهملا: 8 اوعضر: آب اوراجن. 8 آب ىدع ىنب نم لجر لمهملا

 دأ نب هانم لبع نب 9 طو]7-1ه:5ه 01560 ه]1980 1ظ 5, هلك 181ه1]1 20. 425 7. 9 :

 1 1111 لآ 10 تلقح 8ن1قلعم ( 816) : راوذر 86 0 ت نير راودو 8 راوذ»

 12 ]آب تئيطق ا. 14 هوو م. 526177 ةوو.: 8 جيف : آب راسيالا . 15 آ. مصسدلا

 مسهدلاو «ىل (816) اوصرعن دا موشلا محل اولكا هنأ كبي (5:6) نايخذلا نب ورع هقان

 دكنلاو موسلا ىف اليم برصت .
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 20. 92 ملأ

 00 دلا كيشو تفرع لسسح ١ زرعاذ اكيويسكاا كمبق نك دق
 هقرغف هجاومأاب ركبلاب هرعش هبشف ٍبوملا رايتلاو كوعش اوردزا ىرعش اوعمس امل لوقي

 راو : ا ةدقارم كنم اعشاجم رسي امه قدزرفلا عرف م7

 3 سبا ني تبا 26 0

 ةباحلا نّدَخَأ ىقو اروَش اهروشأ ةباذلا ترش لاقي] ليخل ريتخ كيري اهنإ راوشم هلوق

 لبغد ىأل دشنأب <ىشملا تنسحأ اذا اهراوشم

 [ةراشملا تْنع هّمْخَتد اًمثق ْنَمْحُي لغبلاآ احلل نْدَملا َلَع ىطُعُت الو ُهبلقت ٌوَجَح

 هام راق ثيبحتلا رجشلل لوألا 4 نكي مل ءمذلا نع كادي كنف.”
 عه سو 2

 راشي ثيبَحلا لمعلاب هيلاو اعنقم لادي ال قدزرفلا نأ هد

 نأ كيلع نيف ال ما

 هنوكر كيف أوو نوبلطي الو لخ نم خريسأ كفي ال فعن نم لوقب

 (1:1288) اوراطَل رووخلا منوم نوخفنيول اعشاحم

 1 كقودش مم 0 >1[ اعم: آن كدقرع (00 كيضو و 0 هدم. كمغ كمط

 5كم 0 كسك 8 آب رسي ال (8 "هن. رسي الز: 0 هنخغارمسر 85 79.

 ةقواعم ( هلع 4 ةعوير 5608 ص ططوعاععاه وص آن 5 اهتراوشم و 7 اهرواشم

 (وومم ةراعفوس ["1 10422. 6 هك. قعطقم7 ["1 1621“ ةهوه.: آب ديلقت . «” 18 مو.

 0 دك 5 نوح 1 ةيوتخ و 8 و 11 هلل ا[هتطهل 4995 ةةونر

 1يامجم 25232 2477 (ةمووص0 طف]9#هوم) : 8 نيفُح : 18 اوراط ةرووضلا. 18 ِإر 8

 0 راثألا , 97. راتوالا ذه آن.



 ححبببسبببببجججيعيييعجب-ج

 مالكلا ريثك تدنا ىنعي راثت هلوقو مالسالاو ةيلماجل ىف اهرعش ىف رصقلا هارعشلا
 >2 6 د 0

 احدا نك ردوتلا رزدتم هنم كيلع عجري اه تفاعت م )ادد كمدلكا تبتسا نك اك

 هد دغ 6 هه

 راغمالا اهلوب طلاخم ىحضأ اهنيك نطاوب اوخدش ىلا كلتا 0
 س6 ل اع اساس ه6 د >َ همسه د سا تح - - - 3

 | 2 - ََ م 6 مع .. 0 111 1 : 5 ع عا ..
 م دمك نم لقي ا ريح مال الرمح هب ابل عم مدل ور ىنعي راغمال هلوكق 5 : | ىلإ ةءدنت 60 هتاكلاا ح 5 »الإ 5

 كلذك تراص تككن

 10 راقنملا للُفو تمهص ىتح انتافص كاذ لبق كعرق ّلاط نق ا سدور

 راتوألا ترمأ ْثْيَح عرتلاو ىنَقْيرَج ام لاطو نويقلا نيآي هن“
 راشبتسا الو رقُط عشاجمل اوملعأف قدزرقلا قدواعم ىف ام

 راتثو ججاسن 0-0 مسلاب اعشاتجام ع نعدج دق كئاصقلا "د نقل (5:1284)

 د د 5٠2 هج د 0 ٍِح 3 3 َّ د 2

 15 هنذاو هغفنأ عطق نم بيصي ام كلذ نم ختباصات ىرعتش 3 يواسم نم تروكذ

 رارمتسا كب امف تضقن دقلو اهضقنب تييع دق ىصاوع اوقلو ٠

 لبقت 2 اهمال نمل يصع سانلا ىلع انوه كنق بعص ةديصقلا هذه ىنعي ىصاوع هلوق

 - 1 2 -ه د 3 1 هاا ما 0 تدرب هت

 4 ىفش و عم 8 0 ىفي : 8 787. ترجأ اذا ( 516 ) زوج نأ وأ اهرج رج نأ

 راوج 7 8 ٌراغمألا . 10 8 انكاعض :٠ ذب كتييهش 11 117 نح عونلاو .

 12 8 ىتدواعم و آ. «دواعم ( موهكمصع0 ذض 5٠ 13 مسلاب و 7 متشلاب : 0 راتبو ٠

 16 آب ىتصقن (81 17 8 همد اقري الف تا يصعي ابيك دادش دكئاصق [ ىصاوع ].
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 0 ا ع ا سلو اكرم
 راصبألا هقود عطقت اقيس اعشاجم يفرش دقو ءارملا 2 11

 ئفلخ نم قري ال اًمْكَعَت هتهتقتو اًقبس ةتقبس لوقي

 (1آ:1990) راصنألاو كيلع :نويقلا بأ اي فرشعأف شارف نم فر فراطغلا تّضق 11

 اب نوموقي نيذلا مواحمسو موقلا ةداس فراطغلا لق 3 ا ا

 ىضق امب ىضرلاو راوقالا فارتعالو لق مهقاتع مف هلزانو دوركمو ةذش نم مموف بان

 انركقو انميدقو انلضف نم كلذب رف ديري عرمزلاو عايلع

 راضحو ةياغ ةنعألا نعم اهتعس نيكام و نيئام 3 لع 7.

1 

 راوخ مهبيلص ناو فصق عشاجم دو نأ قدزرفلا بّذك ا
6 0 

 هلوقو هفعض نم فشسعتم 0 و قىنعي فسق هلوقو ِهتَبَشَخح مهبيلص 10

 هدنع رم 95 فيعض راوخ وع لوقي هيلع ىودينعي قحتا ديس ديري مهييلص

 راحافو لطاب ةليخم مكنم اهنسأ دبر ىنب اي فلك ناك ام ا

 راتن فدانج ناوهلا تنع عشاجم نبأ اي تناف تنطب اذأو ل“

 تباع ىقو ءاسنلاو لاجرلا يف 0 برعلا ىنع ر,صقلاو لاجولا نم ريصقلا فدانكلا 5

 1 ه5 52154 111 3716, ةرئووص 71 1957: همولر 8 هموق# راوص , 8 راوص.

 2 مرتوسأو ص 83 اًعتاجن ا لقو فقيوطلا جو 210 تجوخ دقو هارملا ميف

 راوستسا هءوبصل سيل مْيّصلك ريم. 24 0 كيلع. | 8 3: نينس ىفو: 1:8 اهتقبَس:
 97 هياغ دعبأل 00 لَم - 8 طوق ه ؟ةيلوسأ ةياغ دعبل 0 اهنتعرس نينس ىفو
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 0 راضخو . 9 8 نأ ه4 000 11 0 مهبيلصو. 18 راضاقو 5

 وعم 8-0 راخفو



 - - ف 20 0 5 > 5 -75-01 2و 0 بت 60-2 د - د -
 خا66 00 ٠.6 53 23 00 0 هع + 07

 _ِ ك0

 [ ىبارعألاب نبا هينحشتا لد  نابح د ارجو

 رايخ نويقلا اص ىف ناك ام مهترو نويقلا ىَلْيَل ثريختو 1. تد##»ر

 راوظ نضو هب نفطي روخ ةوسن ريبج ىلا نحو تنفخ ا
 ةدحاو راوخ ىلع ثْلّثلاو ناتقاتلا فطغت نأ وهو لبالا نم راوُشلاب نههبش ]

 د 2 م

 راهطألا ةريقق نباي نيقلل كتتصخأو لالضلا ةعصغصل يخت 1" هد

 ل مهندلو كق هونبو ىوريو ةيلهافش“ل ىف هب نوريعي مو عشاج مال وبن فاضخ

 ٠ راتسألا دج هليل كئرخأ ىلا نم تيقل ام كو بش ايي 8 125
 مسسآر

 راوخ نيشتنأ اذا نهَل روخ ةوسن نم اهنا كحبو بش ايه

 نبرستن اذا لوقي نيشتنا !ذإ هلوقو فاعض نم ىأ روخ هلوفو كساوف نم ىأ
 هب

0 
 ميك

 روثلا روخب امك نيئاوشأ تّلَعو نكص نيسفنا تدباطف

 رافج هينتفاح مرخت رفج  اهناك ريدخلا نم كيلع تلتن 11 كر

 1 تن

 17612. 1631 1116415757 1 خيا : 1 حرفن ٠ 2 جرف 1 حرف ( ممجطقمق 6

 ةطماتأل 4 جرشن و 6 1ءامدص 111 1681 ه6«. 3 ةب نتريخ ىلبل : 1 ناكام

 راكنالا ههمبص عممي (800 ٠ ٠ 5 ع]موو وطن آن. 7 0 لالضلا ةعصعسصل

 تفنصحأو و 7 تنصخأو لالضلا هعصعصل , 8 تنصحأو لالظلا ةعصعبعل . 10 ككور

 8 كليو (ة16غ): آن راتشألا . 14 ا 0 هانم“. هيبناج (80 18 آل نك 8



0 
 ا .٠ 522. م6

 ريمكلا عقاب هللا دبع وبا لق ليَضلا عئاب وه راسُمسلا هلوق

 (1:1270) را نينوبب طل ريكلل ةوسن و ,جفأ فوسفرامكلا ا ةد

 اهكقوو رانلا

 ه- تاس د 0 ىااوأر وع” تأ نزوات

 راه ةيوج نم فصضغن رغج اهنأك ناجعلا ةقسبم لك نم مال 5

 عرض اتسع امك ناجعلا ةخكافننم ىنعي و انا هلوقو خندذح نم ىوريو

 د
 راهنم راضو عضوم ةيدجو مكهت ىنعي فصضغت هلوقو فرد اذ كانذو ةاملا

 85154 رادهتلا اهبوت فقدلاف تردحض كتبقربق ام اذأ ةدبرسم 3 ل ةا/

 كلذب ايبيعي ا يشن 0 0 52 ىنعي 0

 8 ني 8 0 1 اعنن فيولجلا نأ تانب 03 4

 كلذب بيعي دك ل ويت وع قبولجلا أ أ تاب هلوقو عشاجمل تَقَل قيزاعلا و 1

 كشنأ»و عرق اذا اجرق جرعي سرق 3ك 'لاقب 1 ىوريو ]

 8 1: اوبس : ن8 ريمكلا 5 هع جل 11 924615: 8 سقت 792. فقضغت:

 آب راع هتدخ, 8 راع هيوج (»متاط ؟ةيلدصأ» ةنذح وصل ةينح). 6001
 معامووو5 د آب ىوطنت نأ لبق دعسأولا ريبلا رفذلو هماميلاب هدر (هزغ) هتذخو اخرننسالا نقاسببالا .

 8 هع روسسوم 122 110. 9 1 هةبزم : 5 تيقبت ٠ لب علال 10 1, اوخللا
 جرفلا ةيخرتسملا اوضالا ىجا « ةليامل اوخنلاو ةيكاضلا . 1128 مسد 783. مسك ( 816 )
 24 كبزو 1 2 مناط ه8 8 007 كا وهف هب تدلس ام لك وتو همسد عج مسدلا

 ادوُؤكسم ناك اذا (ةذو) موطصم موسلم باب لاقي : ا هوا8 011511 98 أو
 0 ىنب طقدتنع. نيا (ة6 ط8: رح 8 707. لبق . 14 ةعوير 80ه:08 ةذص طغقعأعمأ8

 هزت آنا: اًجَوف و آب اجرف ( 9. جوف رسوسفمص6ه4 1س 85): آل عرف اذا اًخر جرغي حرش



 مه انوش كف

 راعنلا اهناجع قرع كد جلخم ا رح ثنذعط 83

 هلوقو بذح# جعلكم 0 نشف سعافقتم طل نيبج لقمب ندعم ىوربو 0

 لاس اذا كلذو مّدلاب فّرعلا َوَعَن كلذ نم لاقي اريك ىذا فّرعلا وه راغتلا

 ل هللا

 رارم نِهَل ام كمر ْداِبحَأ 2 ثحضأف نشألا نبأ طشر َكارْخَأ ه. ندد

 هتّدشل ٌّنَسَألا يمس امّنإو لق رقثم نب ىلاخ نب ّنانس ىنعي دَشألا نبا هلوق

 ربرجت لوقا هلو

 دعت 5 دفلك نوع نكت ملو تولع ام فلكذ تناب نأ (1290)

 راعم ءاقسلا هرواسعست 0 ايناقو اًدقاع قد عدلا تاب هز)إ

2 

 ىقَتسي فاطخ وهف اًديدح اهابْنَج ناك ّناخ اهلك بَشَخ نم ةَرَكَب وُمَقلا لاق

 ديلاب اهيلع

 رابسملا رجدأو قورعلا تَيَِصع امدعب اج ' بتيبط بببطلا ىعت ما" (11288)

 برعلا لوق هنمو هرْذَق امو هرْوَغ ام رظنيف حرجلا هب ساقي ىنلا ليبلا راس لاق

 ققيط تقش هنت ىج منع ل 0

 راسمسلا هرغي تك كدا تكربأ ام أذا اهترعش كلهن هأك (1199)

 1 8606© م. 22210 عموه.: آن فرع ( 816 ) ٌنبقاق عاج ربأ نيبج لتمد تفعل :

 8 علخم . 2 تدك, 20 5 نبأ و 18 ىتب ( طاع 8 طهه ىبأ ذص طم

 ع1088 ). 6 1.0. كشإلا ع كللاخ نب نانس (هوو 29. 106 7. 46: ٌقَششَألا , 0

 كشالا نبا . 8 هك 95-2190 7.2 9 8 +. راكبألا . 10 8 موس هنأكو .
 16 اهتاوعش , 1 اهنيرع 60 اهتييرع :55): 1 : 0

10 



 2000 مهد

3-0 

 (1:1980) رارسأ اهناشل سيب 251 رقنم ةشيفب تاعي ا 7 0

 نتج تلناو لف نفس نب دنح نب لاقع نب ةعصعس نب لاقع نب هبت دار
 ةمعش ش ةأرما

 تا ١

 110 راسعأ 3 وسب هلع 9 رقنم نتعج نيد نتعجل كفو 1

 ,اوطأ اهيرج شخاشخ ىَلاو امكقن طامحلا اذ نقع اوعطق

 اهترج فورد لاح دعب لاح راوغأ فورعم 0 شخاشخ

 رامعلا هسأر بذاجت صل اهليلحا هب اوقتف ىذلا هبش] 5*
 [ نيرمتعملا دارأ

 ةدتاء راكص نوكي ام لصعأك ابدح موهيف نانس 0 تيقل 2

 0 لضعاك ىوربو نشأ 0 لد [ ابحح 0 كَل 1 : لاجر يق 2 - هع

 اًبدَخ 00 ىورد اهبيلع هسفن ىقُلي حورتاسم هناك 000 بدح ىوقأو 2

 نانس نب ماصع نب ةمقلع نب كيز نب راح ديري راحت هلوقف ديدشلا بدخلاو

 انتقل ىعي ايدو نيجي مه نم وهو رقم نب دلاخ نبا

 1 866 م. 1195 5068 لاتنفي, ذن لشعب : 1ك 7 1. نتعحب :

 0 طابكلا , 13, ظابكلا , 8  طاملل . 8 0 5 آب ا شخاشتلو طامبحلا

 ااا اللا رجل ننالو كابنلب قدعتي قلقا (هنه) شيق ظامللو ناعصوم
 عصوم طاميلل (81:6) اذو تبن طامخل ( رفصأ ٠ 9 ةموير ةعمدص آن 11 هك راقد

 71 114: 08 لَصَعَأَك اًبكحَح («زاط اعم ة«ذمو ذه 0), طل مّطعاك اًبدح.
 12 مورلم ذص طةعاعمأو ةعوطح طن 13 اهيلع ,) 0, َدبِلع . 14 كيز نبو



 مهل 120. 2

 ترصو كلما تقرا نا ةبرغ ىلا ترص لوقي رئاوض عم ءارذح اب ترص لقي راوض

 لامل هذه ىلا

 راع نثعج َدْعِبو رهجرلا - ىصُخلا قرع مكراشبو ىبحما اودش *.

 ىصخملا فرع مكترشابمف لقي انس كَقرع لسجولا ىئىتحل !ذإو 1 2 ليقي

 :عم ىيتحب مكلّثم سيل لوقي كلذ ىف ىنعملا امّنِإو لق نئتعجو ريبزلا دعب راع

 د ا

 3 لَثم هبروض امناو ورق وجو روك لا دلت ليوغي راكذم هلوقو اهب فويوصت 0

 الف لاكتحافلا نم (سومشلا عنبسمل امك كيعنعننإ ىنعي كسيشت ملوقو بروحكلا

 اوراتل ريرخلا فحج مهتمس ول  ىبخلا تكرخت اهف رييزلا اعدو 0
 13 2 ه سس د 0 دع لد

 ١

 راوخ نع ةترحم راوصأ مهنأك ريبيزلا مهردعي أورسع 161“ 1: 195)

 6ه- د 37 هج

 15 توص رابخو 2 اهيلع ترك“ اًناويت ىنعي ذتو 0 0 هلوق

 راخ 5 ليخح مصألا نبأ متردغف تخل يقسو عل (51286)

 - بع

 را نش 5 دارأ مصألا ناو «ريسأ وو منزأ نب ةخبصح ّ اع هلتق ةمسصلا

2 
 دو : 33 دس د د

 08-3 قوعو 1 قرع 1 ظد وتشج . 20-6 لخشلا, 8 ءككلا . 7 8ل فّرصت

 اهبان . 11 تنكرشكأ و آب تللحت . 14 اورغو 80 8- 0 اورَع: آن ةيوتك 8

 م 15 0 ثرحب . 16: 3 رمتررعف: < 1ن ليكم: نينار ١ 18: كتس
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 اتاي

 10, 9, مز

 رايكألا عقرت فيكو تلق انرايخأ ىقر قدزرفلا لاق "*

 رازن كدي مل كدح نقلاو كلاخ د نأ كعاتم عقر

 1966 اوراجو ىنويقلا مهرهصب مااا . مهنا 0 تّلصتأ اهتعمسو "د

 لقْخب كة صنت اهتعمسو ا 52 مركب اركاضف 8 لقب ا اهب ىوربو

 لفخل اي تنل مك

 د ناب - 2 سنام مسا

 راذح ١ عرضت . ءدحلا عضو ع وهم ةوعد روصملا تعد م

01 25-5 

 ماحرألا ىف مكروصي ىخلا وه ىكاعت هلوق ديري لجو م هللا 2 0 نعد هلوق

 ةئاسف هذ نم رابغ ىأ راصعإ 5 هلوقو 0 أ مح هلوق
 ندءر

 راكدضالا دنيشت ”ميركلا "نا ١ ءنبأو. (قيرل ةمئالب تصوأ

 6097 لوقت اهنأ دارأ ةمثالب هلوقو هنبسشت ميروكلا نإ مكنيشب ميئللا مسكر هص فيز اب ىوريو

 هلتم ىوهتجوز مل

 © هد

 51 راوضو ةبرغ ةحضفلا عمو 5 تيلب ولا خحيضفلا 9 م

 هلوقو راو ئورحو كب ىنب ول" ع جأ تدب كك ير مهنيقب تينم 08 م
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 9 5 و وربع 260-

 3 ةرزح مأ ضرعب

 راشيملاو نعمج ناتبلكلاو ةربش 3 ةريبخذ فينتكلا دحو ارث

 :همقع 1 ريم 0 كلذ نم لاغي راشيمل م أو هلوقو ديدحلا اح 2 0-3 1 5 5 ]1

 : زم داب رادو

 | عا دم ل 9 أ لجرم هت اذا هان قل

 26 كت دانص” يدم دارك (تنلظ 6 هيك نإ أ 0 جات اذإ فىوريو

 هاه اردق م رج هلوقو 2 محلكصت اذا ىنعي مزهت اذإ هلوق» تيبملا ندب انهاه

 [ ةرسكم اراشعأ تناك رْذَق ىل راشغأ مْ
 6 رارتشو نخاود «كيلع نيك ةيفرش 3 ىاصو رقيلا فحل

 رازا كيبأ ىلع سيل رج ذأ ةرنع ميقف ونب كبأ تّلغق

 هانيلمأ اميف تيبلا اذه ثيدح رم دق .رامتع وبا لاق

 15 راكنالا 50 عنمي 0 مهكرو ىنويقلا تركنأ ءاردح أ
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 آن راسنملاو . 6 مزقت و 1 عّدلصت : نيو 8 نأ : كلش ؟ 8 0 1 17 َ عك ١
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 اد مب مهأ

 110 رانكالا كملت نبخدب 9 ىنمولت تللاعج ذأ نرثكن 2 04
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 5 0 راكهتو مهيلع ركب لكدل أوقرفتي نأ ءانرمفلا ثيبلي 98 0
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 كلذو ككضَي هتأكف لبحلا يف ةحوتفم جف اهنال كحاضلاب اههبش امَّنِإو لق ٌكحاض

 كحاض وهف لبج ىف 4 بقت لكو هيق كحاّصلا جتافي امك هحاننفنال
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 اذا كلذو ةنسَح ٌةَوَشاعَم اًنالف نالف رَشاع دقل هلوق نم بحاشلا عضوملا اذه ريغ
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 حير لوقي اهتلبقتسأ اذإ ةبيط جيولاو اهضوع 0 توا اهكشبتما اذإ: ىوريو
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 يسبح اهرمأ ٌلكف

 د

 ١ زاد 0 "يس اءربخت نينبلا د رقلملا ىلع 2
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 ممماطقطاو ه اهنقمع 2001165 ) 18 8 اوريبكلا : نوكلاصلاو ر 85 1 نوبيطلاو .
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 ليوطلا مكلخلا رفعج وب لاق اعسأو أاجرف دعب مصلح هلوق

 قرطالا راوخلاك كلخأ تيبأف مهناجاح رقنمل تبببضق أمل 7"

 ّدخأ امَنِإو :تبكر نين نم ءةفتأ ىحدلا فبعصلا يري قاطألا رايك اةةلريببع وبا لاق

 َ اًقيعض ناك اذا كلذو ةقيرط نالفب كلذ نم لاقي فعضل صلا وتو ةقيرطلا نم

 لقي مل اهخاشوو ىربلا تقلق .٠ ثدرح ام اذا ددرتس ل

 كلذ ىف ٌقدنفلا لاقف ةتنب ملك 0 ل هاهنف ريرج عم معلص

 10 ةيف 3 عقوف ,نىبمع ىأ 1 ادعو. ءب تو ب ىعب

 رورغم 0 01 اذأ ىنتا نسكأ مّلو نيترم 20 دقلو 151 5 ١

 ر 002 مم رسبحن سأرسلا 60 ةمرماح ءلقأ ىوادي 0 ب
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 لاقف ريرج هباجأت

 ريشبتلا اهدنع قباوسلا نإ اقباس ةقينح نم قدزرفلا بس |

 11 مح لخلو مون. مكحابو هم مكخكلبو: 8 رفاتملا كيبز نننلا سر اوغلا (816) كيز
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 قدزرغب افدعب قدزر فلا نمل

 قلعألا رمألا نم كايأ قو
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 دّلجلا وه فّورلا هلوقو

 وم ن نارهع

 ىلا رح نم نيعجريم لا
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1 1: 

612 212.02 

2 
9 6 

 ص مل اهل

 قوشن ٠ ةبابص
 م

 ٍفقلخ مل ةشاشب بابشلل ذأ

 فيدوألاب ع شاجم اك 0-1 ' 3

 ةاطسملا اهب الو ةاجللا_ليخ
 اترك لت

 دات انابحتل 5 ىنوتنعمل

 ا 3
 دعب احن سرك ىلع

 و

 فقمصلملا ليلذلا ةّلدنم تلو

 فلي مل نم ردو رامحلا ضوح

 1 ىلسلاو

 قَيِبتلا (20 2 لد

35 05 

 10 يلا تسيل و

 فىيبح ال 250 قزلمل . نا ككل 56 2

20 



 2110.-9-8. م1

 2-3 02- 305 تا هإج ل هس و همس

 0 دافسلا تنع تسلا اذا دموق مضفيو ىرتخب نم مظعتس م

 قرم ناليغ 0 ولحر 0 أذا همطقغر كيسأ اقر فلما

 مى

 7 5 اساس © ل مل سل 5

 0 فدزرغلا ع عور 3 7 لاقو

 لوحفل أ تبان 2 : ذأ ةلدبصع انك ئئفاق 0 اننرسغو أ

 ّلكقلا َلَدَعْنو مجنلا وبا لاق امك , همؤلل اهيف برضي الف لبال نع ِهتّْلَدَع ىل تئَدع

 32 رم رفج اذا كلذو لدعي ملا نو

 م1

1 1162 
 51 ْ لاقف ريرج هباجاف

 015 01 ىأ 0 تونع هلوق نم ريسالا وح نا هلوق رم قورعتو 10

 1 8 فضي: 8 تقل 20 8 قلبا .
- 2 

 رب0, ه8. 04 لوعتع 11 3012 معو., 31 261. 53“, دطنتعط ]هنو طقف طق ؟011هىتسع

 طمولذد ع لح ةمامأ هب لون ملك بنيز هتنبا هيبلا بطخ هل [-4 مع ] هع نبا ىه لاثو

 ه ملنع اعابأ دجوز ىتح اهجيورت ديري 9 وجو. 16 ذه 09105 ةطقهأ ةطققو اله

 عمروعم 06 صم م»هموجارت طعامدع 16 اةطق 1 4 ل انوع : كَ 50 01-0

 نأ : 0 يخت 118]0121706ع0 ل ل تيبجانت . 5 تالدع ل تحكالخ : 3 50

 ل1 0 نأ:

 20:1 وو: 04 قدعتع 11 9435 عفو: آب هدفت هن, 6ر 7, 10, 98-20: 9 سيبك

 مم 8 مزنط 73 0 (و166) 0 سيمتو آد نش دلنسع (2): 3 كوم. 8 985.

-5 

 كتر



 - سقاس يراجع يحل ٠ بيتي سا

 مز 0

 اقبرملا رارفلا اهيلجرب تيدف ةنيعط كيلع تناه دقل ىرمعل 7 60

 لمحلا ريرقلاو يرق عمج رارفلاو لق ارارف .اهرهم .تلعج لوقي
 -آ

 3 6-2 - - 0 0 50 - ٍّّ 5 همم 6ه- 1 0

 اقنبهلا ديري ىنعا ةغفك هب توتلال ناورت نبأ عدولا وذ ناك ولغ م (5 د40

 فلبالا ّلْثم اهجوزي رثو هتنبا عتم لوقي عك

 اقتعاف اريرج تيحأ ةوشر ىلع ملأ مل هارب كينلا ريغ ناك ولف ] .*

 اقلْبَأ ديسأ نم دْبعل باوت اهتانب ىفوأ ءاسعقلا ىف ناك نقل 1 504ةيرر

 اقتحأ نيح ةحوجرأ اضقلا ربعل نكت ملو توشر ىلام نم كتبلف ٠١
7 5 

 10 بارعألا . نايبصل ةبعل ةادودلا لاق . اضغلا ريعل اهلجرو "ىراوجكلا ةادودك تتابف ىوريو

 فبشلا ةكش نم يطب هنطب فحل اذا كلذو قتخأ دق لجل لاقي اقتنخَأ نيح هلوقو*

 مطقلا لككقلا لعفي امك كلذو

 [ اقلعملا ليبنلا اهالجر كت ملو اهقادص َتْذَحَُأ ىلم ْنم كَتْيَلو ] !*

 اققأو ريمحلا ءاوذأاب بطأ ىرت نو مالغ دولومب سيلف ١

 1 لابح نان سيرو الخ تنس ل ل

 اقهنأو ريمحلل ئندأ اةليطع  هدجو روغشلا نبأ هوبأ مالكا ١

 1 هل“ ةرأوتم 93 835890: تيحفر 8 782 تنرق 8وذ, 8 اذ: 08 بأ:

 8 كيربلا . 8 ىقلر لان: © كسا 9 8 ريغل ر ه0 50 ه]هم طعاما .

 10 8 ةادودك : 8 ىاوكلا مزكط 5 16 8 روعشلا .



 كا ا

 قدزوقلا لاقف © ايفو كر نك اهايا هجووف لق ريرج تنب ناليغ 0 كا

 اقير ناكام لفن نماضغلا رامح اهمارح لحتسا ناليغ مأ نتَل |

 اقر نيح هقيرب اهيلع لقت كيرت لفت نم هلوق

 اقيسشو اهردَغ راس نوم هانملع هباعل ْنم اهلّثم قار لان امف م

 اقرَشو دالبلا ىف اًبوَع راس ولو ىوريو

 ةرونلاب قولَُمب ىنعي شومْجَيب هلوق

 اقحلاو كورملل اهيتبكر لع تخونو 5 وغشلا نبال تك رد أذا 1

 نابسالا ىقتلا ىتح هبعوأ ىنعي اقحلاو هلوقو هلجر عقرت ىتلا روغشلا 0
6 1 0 

0 
 رمض ى اهيا كي

 اقفصو رامكلا هينيع كص ناو مدانل نمّلعأف كارد نم امف ه

0 

 اميكتفو اميضمغ صمغ 5

 اقرقرتو اهماحرأ ىف هاما ىرج امَدْعِب ناليغ مأ ىدادترأ فيكو ١

 4 اهيلع (و0 هلق 8)ر 1. ©. ةرمكلا لع. 5 1, يلا ولو (هه طوام

 7 هلك ةياددم 12 30572, 219 0“: شومجامب , 8. :هم. :قولكتمب : 8 سرو: 8

 هفصن +82. ايفصن . 9 8 كابل . 18 هي ةنافدع 211 81624: 0 كارت: نإو

 كيصر ه0 0, 1كطت50#ه6 - 8 ق ةرأو مزكط ه ع1مه5 اييكتفو اييضمغ (80 9150 1155ه ٠)

 مأ هتننبا قا هللا نم  ىرك ام لع مدن نإو ريرج كردي 9 ليقي كارد ند امخ هلوق

)1:1626( 

)111626( 



 مآ“ 210.-85-

 1 كت ىلا سس م 5-8
 د ١ ا ماع كك هما ع -8 0 2: 0 توي 3

 بيبولاب بو رضما لدركلا بانصلاو فاثوملا فدئالصلاو لاق بانصلاو يكد ورح

 مل

 9و20ه2-

 بانصلاو ققرملا َكنوعيو دير لآ ةجلع ككرفت نأ |

 افكت كاذ رك كب نأ نكتشوأ دو دجاج اخد دم ىنكرب اذإ

 3 0 3 كون ا ا اعلا كل ا

 بالكلا هج شيعن اهب شيعت أره 5 شيع ناك امدقف ١

 د 5 - 06ه د - . 1

 بالكلا هب شيعن ام شبعب ةياوولا هللا كبع وبأ لاق

 ه4

 هك ود ه3. "كذن 3 35 0
 10 نم لج ندد مرونف رمح هنياسص ريرج ند لكتو ,ىعبصالاو للا ديع وب لاق 51456 1 3 أ 0ك ةةءانخأ 5 ب 0 كا | | 0 (آ1-1626)

 0 200 هد دن ا

 ىفطخلا' ىبا ىنان ىواديو ةرمكلا نم ىقري فقلبالا هل لاقي ميم نب ورع نب كيسأ ىنب

 59-5 غم. نه 0 2526 35 20 3
 جو نم ىنناوبأ نإ كل لعجا روج لاق أبن ىنح كتيواد تن لعج“ا ام هل لاقف م 1 ١ كل 5 ب لاف 0 5 |! 3 01

 فدذدبالا هيلع مكنحاف مكتحا ريرج مل لاقف ىرسب ىنح داقرو هاوأالف لاق كيكح اذه 58 6

 110, 86. 05 دعته 1 224 ةوو.ر ةامذس 2211 78515 هوو 4 1. هلجح كرفت :

 آب بائئدعلاو . 5 1 ىردخل 6 اكوكح , 0 اكوكم , لن ءاكوكش 601. ؟ل54
- 

 14115, 1رتووم 211 33170, 8949 (اكوكَف هنن. اكوكع ). 8” امر 8 اجت

 رك, #5. 05 ليمعتع 11 23)' همو.ر ]ك1 22415 1 4809 هول. : 070ه“ 0 505"06 0

 من 15,9, هر. 8*. 10, 010*) 114-11: 5, اا 02605
- 2-6 

 . ه 1 رم هرصتغفنس# 1و 4و, 5, 8, 14-11 11 0 ككسا 6 12 ا

 0 أمببق



110. 84-5. 

 عاجلا

 ما

 مصل ا نم 85 دآنم قلت مّلو ٠ نس

 جئانو اهيَلع كاب نم تحبقف

 ٠ ىلع ىكبنا 3

 0 اهضيح باوثأ قطعا نق و ىلكبت |

 00 باو كَنْطَع قو 056 اضيأ ىوريو ىعمصألا لاق

 جماد ريغ ذ كما ولج ل د ثطعأو تهزرأ ةماميلا كيدز انكم ولو ١

 التم هبوض امنإو اهّدَلو بلطت تنح اذا ةقانلا مزوث امك كّنَح كمررأ ؛
 د 26

 5 هلوق 5

 هزرأ اذا ةقانلا نينحب اهتينح ارمأ اهنم كيز مأر ول ىأ اهسفنب ةكامس ىلجوب ] .

 82 تكدس دنا تتكست

 حرارذلا ءامد اهيفكب كتقس ةرح ةغارملا ىبآ اي اهنأ ولو

 :ء مشار ثبخأب ىمهي افرع دل 5 قع ةكولمم اهنكأو ٠

 2 0 دكديدش 0 ىأ ماطانب ] ريرج 50 ىنعي 0 هلوق

6 

9026 
 ريوج لو (1آ:106)

 ديز لآ غش ع 1 ىفلكت || فاشصلاو: :فققالتصلاب للا نك

-5 8817 0 61 1 

 4 قطعا. 18. تقلا.

 85 8. عل . 1118 تدر

2 

 20 ناوخأ كدطع , ملنط 8 عاموو ذص 8 كتكضف ىل.

 8 هوم 1رو2» 111 20024 9 هلر ةئ اهب هدوم ىب (ةلع)ر

 5 08 نونا

 ه5. 01 ليعتع 1 221 همو.: طمهلتس ع ذط آل (810) نم ةوم

 لاقف هتضغبان اهذختان ةيراج (816) راكنلا ىب كيز مل لاقي همايبلا لأ نم هفينح

 14 ه2 ةزططجقإال 1 2158,  ااوذ2 11 1911,

 ىرنتسا ناكو

 كلذ ىف هموم 1م1003 1102 50 الل", 3.

 2 0 ىبوشلا ا 5 211 5518: 1, باّتصلاو فقوملاب , 14



 ها 0. 4

 مالا ول ضيببأو اصعلا تّذخأ ىتيأر نأ ىل نيضافدأو نود م

 نكي لَم ,نىدنمه ندري 0 0 ثربك نجح بم نوند لوقي اصعل تتنك ىورتو ٍ 5 2 ٍ 1ك 0 : 1

 - 0 ا -- ١ 2ك 0 3 ا
 كنيكحاسمت )نإ سارا نطو نم :بلع كدب تروم هأ ام حائاسملاو لاق ةجاح ىف ىيهل

 [ ةحيسم ةدحاولا ] خحصلا ىل نرقلا نم ةولصلل مع 2 قل خلا

35-- 
-2 3,306 

 1 0 ا 2( 7
 5 0 رو كك قوس 0 دل مالا فرعأ اهم تنك شو 1 68 708) (

 ثيرأ ام نمهفيو ىنيعب ىحولا فرعأ لوقي 0 1 نويعلا فرط ىيس ىوربو

 مناوسلا ءابطلا راتآ تننأ انب 1 نر ذأ ورمعل ل

 [ ءاسنلا انهغاه ةابظلاو نعراتأ صقت أ 0 له هب ا نيح ورعل لوقي ]

 للا كانيرملا رس 7 ملاطل انني فشيلا و تفك نعل:
2 2 - 

 [ نينم رعذلا نكس ىنس تربك ىننيأر امل ليقي 2ىراوجلا شحولاب دارأو ]

 رابرمغ ىذق اهينيع قيلامح هحرو ديز دبعلاب تقلع دقل ٠
 قاليح اهدحاو قيلامكلا لق ىّْنذَق اهينيع قيلابح تقلع دارا بسن ىذق- عضوم

 ضمرلا نم نببعلا تفذق ام ىذقلاو لق نفجلا نطاب وتو

 مكاونلا َنينَح ىتذألل كَتْخأو ةنح كوك ثنح اهلْبَك نو 6

 1 9 3 ذل نيك ن1 نول“: 5 همه 0 41 كورفملل 5 2 0

 6 1.8 يماوللا نويعلا فرط. 9 8 صقن. 10 8 شْحَوْلا: 08 نافشرملا , آد

 تاقشارلا ٠) 12 1. كبعلل ( عمن مصع41 ذذ 5٠ 16 08 عفترت : ىلا, 0

 معد 0 ىنلا . 12” 8 كانخ 2 كا جداونلا "0 5 جيانملاو 0 خحانم عمج جيانملا .
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 10. 84-83. رمياثلاب

 مل“

 (151 تكرقف ةفينح ىنبل ىلوم راكنلا نب كيز نم ةيراج ىتشا ريزرج ناك ةلديبع وبأ لآق

 لا 0 0 ةاكب اكد .> اهتمت را

 2 ماس ناسا

 7 ريغ ىلا دل يق ىل جماط 0 ةنعفار ىأ 5

 مناوجلا ديدَش ىمَحلا نماجست هلثم رك ْمَلِو دير ىلع ىكبت ٠
 4 و 2

 كيدش ىا اهب ّلعف اذا اهيضري عمتج باش جيحص هنأ ىأ] ايرب هلثم فلت ملو ىوريو

 [رخصلاو عالصألا

 6 556 جراب ردح ىذق دي در نم كينيعب ىرأ كو نيلعن امع دكسيرنعأ ١

 هدهد سا هن

 مماوجلا ماجل ا ةقيلخ ىنم دصقلاف ىدصقت ناف *

 [ فّلعُم طوس ىلا راشأو كاذاع لق جماوجلا ماجل ام ريربعل ليق ]
. 

6 

 لاقف قدزوغلا هباجأت

 ةافصلا تحت تساي رك ىنتيلف مع ىلق ىراذعلا ام اذأ |

 0 اذإ فرخ قئنيح تم ىديلف مَع ىل َنْلُق كيّكش اذا لوقي]

 [دكللا ىلع بصنت راجاكلا م جئاغصلا

 ري ه8, 01 لدعتع 1 3919 وهوه. : 0700“ 0) 21035 35 47010 2500070

 هال 3ك 21 1 8 راكنلا كيز ٠ 8 1 هقورطمس 02 5 هك 37
 84 +. 10: 1 اًنِرب هلثم فلت مثو : آب (ةزو) جدارجلا جد. 5 لحل مح

 18 ىلستل ديز نع

 نها, ه42 04 قوعت# 1 405 هوو. : هر"00»“ ه م0805 18 85 1و 92, 8-4و 11-14 ,

 9و, 15, هيدتغغنسع 3, 10 : 0707 نا آكل 1, 2, 8-4, 15-11, هستانأسع 3, 9, 0
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 مل“ 001

  : 0-0ا 5000 0 0 "00 ١ دوو كك 0 0 ع 5 ىلا 8
 وك عقروأ موزيلا عضرتا ئاوكا زكا موكا ناك اذإ ىوربو ١ نوعناملا مها عاج الاب كونو

  4 0ع 0

 ىرن 52 بك وللا ند ىلتنم ادعو تكااوللا هيث ىعرت مهي ند اذا ديرب اعدمتي نأ ىبسلا

 اعّقو ةداعج نع اربط رفنو كلام نب ىدص ىَلِبأ ىذلا انمو انا ه»

 ةانم كيز نب كلام نب ةلظنح نب كلام
 ثا

 اعدقَأ ةبيب نبأ ىقال ذا هانأصو امنا ةداعج ى امل كنع عوف نم

)1:19257( 

1 

 0 2[ 2 6ه-

 ئعشاجملا 2 0 ثرصحكلا ىحي ىف ٍيسأ وو ةمسصلا انلتتق ىف 5 نموت كنع عد لقب ]

 0 تحرض د7 3 1 36 2 352 سه 2 هس د 5
 اعطقا ةببب نب ثرحكلا ةلدعي رم نأ ةةمدصلا نم راتب انك رداو دعجلا محر انلصو اهنان

 [ همحرل اعطاق ىأ

 10 اعمشأ قرافمل أ 20 لع عادج كيلوخت نيتوصل أ 500 انيرض دض بآ

 اعممعَتَي نأ يخل نع هال س0
 اعَلُعَلِو طاطقلا ىرسألا تاق امل . انليخ نيطيقولا موي تدهش ولو ها

 60ه
1 

0 3 

 عضوم وهو طاطقلا ىوريو امييف ىرسالا تناك نانورعم نابدا علعلو طاطقلا لق

 ها معو ع هد

 اعرتِمْلا مامثلا بيلاحألا باطو اولطَطف كولملا انفدرأو انعبر 4

 ٠ اعَرْجَت توملا نم عرج الف تقبس عشان اهلتت مل عاسم كلتف م"

 2 0 اعرمتي (8868 7. 55١ 4 هك م. 12018, ةيافؤم 2591 10825: آن

 ىحص (2)) 8 ىلض 6 امنإر,.8 اننإ: با ىقالو 80 8 (1/' ىئبا اند

 - 0 نبأ ىفال . 1 خلا ليقير نورس آد. 8 ىبر آل نبأ: خلا اعطقأ, مورس 3.

 10 1, عاج, 8 عاذج 11 لح, لب لي (510). 12 طاطقلا, 8 طظافللا

 ؟ةن. طاطقلا: 1. اعلعلمف . 14 هل, م. 29918, ةيلوده 251 15**: آب انفدارو

 15 توملا, 8 فكلأ [3 ندكلا



 انش كل مآ

 هدد” اعقْعَفَت تح سلا لامو اًقانع اغولا ىف نوتد اماطشب نكوادت

 اعيرتملاو فيصلا انيف لبكلا ىرغ اًمناه ضع دقو اركب ىناه اعد

 ىنابيشلا ةذصيبق نب ىناح ىنعي ىناه اعد هلوقو طظيقلا ىوربو

 ةبكلا م ليخأ 5 ١ لّْيخلا 0 ىف هلوق

 اعدم لذلا عَمْدَي لذا ن رذنم نبأ تيدا انْصْصْعَأ سوباقو ا

 ءعرصمو مامهلا ساتلا ىذل 0 انليخ ةفخطب اموي تالعج دقو نإ

 اعذصت ىح نشبكلا نسأرب نضضع انفويس 0 سامرهلا برج كقو انا“

 0 0 - ن 3 د 5 ن - 2 0ن 2 3 0

 ا 1 7 ا 0 | 5 ى 0 8 4 0
 سامرهلا بروج كو دكباو لأ هلل كب وسلا لاق لا داضنا 0 نضصصح

 انفويس 0

 ٠ اعبر نييمحلا نيبانعلا باهن وحي لقو أريحا انكرادت نت )1:1250(

 ان + 0 0 0 7 1 2 2 1 ١ ١
 لاق تا هوم 0 002 خيملس 0 هللا دكيع 5 ريح ديري اح ببنات سبيمكالا قفوربو

 7 ا ا اى ا د

 ساذلا نود نم انل ةساتولا نأ داراف موقْلأ كخا ام عبر لخايل

 3 ةر

 اعيعرملا ءاوللاو حاير ميرص رشعم عنمأ تورملاب نياعف د

 اعَتْشَأ بكاوك اذ اًموي ناك اذا عشاجن لاي نوعذي 2 سراوف «

 2, ”فيصلا., ”ط ظنقلا ٠ 4 م 8 78م. خفض . 0 سوباقو , 1. ىناسحو

 ناسحو , آل سوباقو : لكلا, 8 ميضلا 8, خلا , ب لاما (ةنو) ؟ 8 ةفكطب .
 للا 61. 2: 4827:7007 تاهب. ( 816: نيبانعلا و 18 991. نم ىنغلا : 01 سيبكلاو 8 7 2 21 6 2 0 6 :

 يمل : اعبريل , آب اعرساف . 12 0 سيكل ى«ز(طوانا 8. 14 ع
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 نارقي الا ىاولا لاق امك ءابلا مكقاذ ىداولا بح الآ .لاق ىداولا اذبح الأ ىوريو
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 ىوريو رمحلا هبكرم ناو هلئالح ىنالا نأ معز ربدل رانا اهريظب م كا اكل لا د-نلأ ام اه دع
 رو

 تود 534 5 0-2 5952 6 3 هع 2 0

 اعقوملا عولضلا اذ الإ بكرتل نكت ملو تايراسلا ىشغن كتيأر

 يرو سد ليللاب رقن »2 ريمكلا نأ لاقي

 ناكم .ىرن هلأ ماركلا نب ديبع اي تعد 1 5

 ماركلا همأ مساب بقل امنإو [كيوي همسا] عوبري نب ماركلاو ىرثارض هنتا ليقي

 ىأ رامحلا انها ليلحكلاو ربنعلاب بقلي ناك اضيأ وىخو ميم د كر ربنعلا تب

 هلفأ قع وري وو هناتأ ىلع ع

 مى

 لاقف ريرج هباجأت 0

 كيري رايدلا انتبرو هلوقو انتيح انب اهتفرعم نم اهنأك لوقي رايدلا انتيكف هةر

 ةلابسع 5 ىعبصألا هريسف كلذك ناذورعم نايداو ناينكلاو ىضقنا ىدح
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 كلذو عدعتي وهف مدملاب لجرلا عحدعد كلذ نم لاقي امدعد هلوق عدو ورع ىنا ةياور

 اهب ّاصو اهاعد اذا

 ه1:  اعنشت در تاأذب اريرج تأ ذأ ةنامأ لاق دنقل ىرمعل |

 قبفو يعمل 5 ل ف هيل 3 ربو ٠ [ريزجب ةرما !ةعامأ ]
 0-6 0[ نمد د ا

 ثني

 ْئ شامكنالا عُنَمتلاو 3 جاكن نا 3 ام وقو لق اعينش اًرمأ تاي نأ مه 6

 09196 ّيعمشألا انَدَشْنأو ملا ةعيوسلا ةداسش ٍعنَّشلا باقعلاو ةقاثلاو لاق كريغو رئيسلا

 كلذ ىف

 عنشلا ةعّرّوملك فحب | ىنثرتعأ اذإ مويمهلا» لسا قو

 ناتالا جدني اًديوج ىرأ قدزوفلا دارأ 0

 اعتْصتل نير اذ ام ْمُأ كقانأ فقاو تنأ ذا مقرلاب لفتكمأ ام
 هلوقو اهلقك بكريو اهيلع اوزنَي هنأ ىنعملاو [روزملاب و] ةكمولا ىا نر قففرتو هه -

 بقي ُدَعُي مالا لوح راد هاسك لقكلو لق هْْرَي اخ الفك هاعجب ىعي لفت -ه 5ع
 ريخألاو ضقاَرلا هب 3 ريعبلا

 اعقوملا جيوحسلا اذ الأ بكرنل نكت ملو اهينذاك ىشغنت كتيأر اد
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 ضرالا نم ظلغ ام فغلاو -0شحولا رقب نم عيطقلا راوصلاو نادعس لآ نيتاومأ كارأ

 ةليس ةلمر عرجالاو لق االبج نوكي نأ غلبي مو

 نها سو عم 3 22 2 0

 اعَتْقَم بلقلاو ئتيعْلل نانوكت امقوبأ لاقع اقانغأ وعلا نم ه
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 10 . اعنقت نم هباحكأ نم ءرملا ىلع . هلان توهلا أذأ دوقفم ةفم نوشأو 1

 نا متيم تيملا لحما نقد اذا لوقي ةنوفدللا ةأرمل هذه دارا نوقفم ل هلوق

 ما لوقي هنم اوستي نال نمزلا هب لاط اذا نما جيلع

 اعمدتل لاخأ ىنّيع ةأرمآ ىلع ىنكت ملو تيكب ريرنخ نبأ لوقي ٠١
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 هليلد ىنابيشلا ما نب ىفوأ ريزنخ نبأ
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 200 ملا

 ىَقْوُأ اب قدزوفلا لاقف اًحوبذم اشبك اوأر بابقلاو ءاوحلا ارتد ىف رك اهلها ناخأ ل

 كلذب كل ام هللا ناحّبس اذحم لاقف (قدزوفلا شبكلا نم ريطت ) ءارذح هللاو تكلف

 اذهف لونا هل لاقف هموق سلمت ىف فيز اهيبا ىلع فقو ىتح ءاجن لف مّلع نم
 ىنلا مكنيد ىف انْفَرَع دقو (اينارصت اهوبا نكو ) تّكلت قف ءارذح انآ. تليعلا

 هذه اًريمٌطَق هنم كوررأ ال هللو ال لق انحنع كل وهف َقّْسَتلا اهتاريم نم كبيصي هن

 ةديكلا ىف مكراهُصَأل مكنم مركا انكراش ام هللاو مراد ىنب اي لاقف اهَصِبْفاَ اهتقْحَص

 51 كلذ ىف قدررقلا لو ٠ © تامملا ى. ةكرش 'مكنم مركا الو
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 اعلظو لالك نم تافحرنم انب قربهم معقملا انيداحل تبجاع |

 نم نزكلاو لاق ليسو ٍنْرَح لك ىلع اهلمُحي رْيسلا دشا رئاشلا وه هريس محاقملا هلوق

 مكقملا لاقيو هيف ريسلا لبالا ىلع ناو نالو لهس ام لهسلاو ظلغو نشخ ام ضرالا 0

 ك0

 ءايعالا نم مات دق ىذلا لبالا نم فحؤملاو لاق ةلحرم ىف نيتلحرم ريسي ىنلا
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 6016 جرعي ىأ بتعيو َعَلُظَي بتاعلا علاظلاو ةوق هب نسسيلو ريسي الف

 ْ 0 ا وأد 0 0 تارا انبلا مم اننينذيل '؟

 110 [ ةركلا انعرسأل تومغ اهنا ملعت ول لوقي ] 5

 5 اعرجأو ف فق نيب راوص لو دخ اهئا رود » نم ىل نأ اهنع برأ تلقل

 أمنإو نيتيشحو نترقب ى هةعي راوص 0 هلوقو اهاعجُرأ ىوريو هللا دبع وبأ لاق

 9 هريسر 80 1-0 ةريسو 8 دريس مذاط اعم. 1270 13 8

 0 14 8 معي : ملعلا , 0 سدت. بيغلا (80 8): 8 انمامإ: باكولا, 0
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 أ كي ىعادأ 3 َّ اهنيتا ىقدزوفلل لاقف مرد 3 داهم نيفلاب ةضيرف ختام قدزوفلا

 3 ءياعإ 4 ها 1: ا 35 لا 38 2 8 3 - ه هع 2 ده د -َآ
 مجرد :ةتاهدبخ انهاه ناف ليما هل لاقف ربخلا هربخان بعك ابأ قدزوفلا ىناف بعك :

 ه -نع - 5-5 - سا 3ن نذك هذ 5 ا

 ةثامدبخو نيفلاب ةضيرف ةثام ليضفل 3

 26 7 0 د0 د لا 1 2
 [ عدا ] حاكاحلا لاقخ كلذ قدزوفلا لعفف ىسن لق هن هثادا ىف هل اهتبتت نأ ىلع 46

 اقف كيعدأ ىرأ تيباذ ىل لق دق هنأ هللاو ملعت بعك نال تلقف لخكف ماقو مهرد

 تعك وبا هل لاق ىرامركلا لاقو 0 ةنحاصلل 5 امم هللا دارخأ دعي لاقو ك-”هاعيم لك

 هطعأ بعك ابا اب لق معت لق كلذك لق مهرد ىقلاب ضئارق ي امنإ هللا ككلصأ

 - ةغ تع 6 2 5 ت62 2 د هع أ
 00 م 5 هةىاعإ : م أ| هم ع . 0 ا 3

 10 ىف هل اهتبتا ىرأ ىلع مهرد ةثابسمخو معرد ىفلاب ةذئثام هنم تايرونشا مرد ىلا :

 0 35 - هدب د هدي م لل 5 ك0 5 1 1 3 ١
 00 م 3 5 1: 55 2 0 6 0 .٠

 ملس ذأ ىتح مييظلا هعم تببلصخ لق 48 مهرد ىفغلاب حاج ىلا هل ,مأ امنإو ىنابيدل

 3 د
 ع 30 هد 5+ ب 2: 1 ا 0 5و 1 .
 مدق ىزنعلا ليضفلا نإ تلقف هتعلاطف ميهم لاقف ىلاوف رادلا ىف تفقوف تاجروخ
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 0 202غ 2 2-2-6
 لات ( كعك  ننإ مكسإ وهو ) بيج رس عدا لاقف هل اهتابتاب رماي نأ ريمالا ىأر نم 8 1 20 1

 عن 5 3 - ع 035-5 تا ٠ع 0 13 0 0

 15 امم ,ىسنو مهرد ةتابيسمخو نيفلأ هقلل تبقي نأ عماق باحاف سج سب اذ" كتتحاكف

 5 0 <85 تا ٍِح 3 205 2

 ِِ 0 - نمص ًَ 2000 ها 2 -ء تاو 5 - 1 -َء و5

 ل ىسكو اموعط اهيلع راتمأو اهضعب سبيحف هيلع تحلاو اهلك اهقوسي. نأ راونلا تببأ اهب
 0 5 9 0 3 8 2 5 ا 1 0 5 0 7 9

 6_5 ىنب دح ريزنخ ىب ىفوأ دعمو فيرطلا اهب ىمر مك دكيدابلا لثفا بلا جانا امو

 موا ). 5 0 سحرس (816)» 14 سجورسو 80 0:



 019 1-80 م1

 /و

 لاقف 00 :تاحأت

 لكل 1 ةنرل كرت # كلش ب نيش رعب يكاد 1 نَق-َكفتأ نك 0 فر

 لتس كي انش ادأ مصخ ”كاوبأ ارحل دّيعلا مئادلا كوخأ ىنِإو

 ميعز كلذب انا هرم كَلَقْتَأو كبعف مصحح كاب ا 0 لوقب مصحح كاوبأ لوق

 مل

 فسي نب ٍجاَجَكلا ىلع قدزرفلا َلَخّتف َةَمَبَل نون نوما "لول ١ و

 3م

 كلذ اكن نيعس قير يملا دل ازاقق ريعب ةثام ىلع ةيِنارصَ تجوزتا جاجحلا هل لاقف
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 ليضفلا مدقف لق © معرد ىفلأ هطعأ بعتا اناا ايءاريعا نيل يجاجحلا لاقف مهرد اغلا

 1 اد 3

 هنم ىرتشاف ىبف ىدزرفلا ىف هل ناكو لثاو ١ 01 كب تاقدصب (ركي . ناب ىنكيو)) .ىرنعلا

 200, 50. 05 ةوطقمت 1111 1923 (د ونمو ةعوتطو0 10 لوستع 5 لع 5

 كارب . 5 هل. هطط588 5025 : عم 0. 71

 1". 94. 04 لومتع 1 1555 هوو. : 0706" 07 ةو»وز65 1 آم 5-1 14-6 و, 16 و :15و

 هرساغان1صع 6, 1. « 550. ها“ ةهعطقست ؟111 1927 ةوو., 212 1815 ةمو.: ذص آن

 ذم ؟هكلموعتسع ةطصلعول ةمرحص ه2 (طتق ممضمتتلو 15 مموقعم4 غم 219, 77 (1ب 101 1202).

 ماطسب ىب فيز (810) نبأ سصوحالا (8605004 هك ) فيز كنب ردح جوؤشأ فدزو فلآ نراك

 هنام ىلع مامع نب ثرثمل نب هللا دبع بز تينا نبي سيدا ككل داس نس سيئا نإ

 انوا هل لاقي نابيش ىتب نم لجر هعمو اهب ىصمق حاكشل هنع اهقاسف هينارصن كنناكو

 تقداص نال افوأ لاقف حوسلم شبكب امم ىل (هذو) اوفراش املف (هز0) رك قنا

 فرصناو اهقادص ىلحت تنام دق امادجوف ىلل امدقف تنام دق اردح ىدجعتل ريطلا .

 9 لقر 0 ىدزرفلا لق («طم»و فقدزرفلا دصاتقف طو ه سندان مم عاموو هد طم ةدلقع ص

 هطعأ - هوو ةوطعمت 253136 1819),



 ملاح 207

 ةكليم كو رهملا اهيلا قاس كقو قدززفلا اهيلا ٌلصي لبق .تنام ءاردح نإ مك نك

 فوصناو اهلمال رهملا كرتف تدنام دق اهدجوف اهب ىنتبيل اييلا راس نك دقو

 ا طر لالك نس تافحؤم انب هريس مكاقملا انيداحل تبجع

 5 ةديبصقلا

 نا
1 

 ىف ويوج لاقو

 فيز اي تحكنأ نم كحجو (قيز اي ممح هتسأب انيق تحكنأ قيز اب أ

 - د اسعم

 قوسلا كب تراب مُأ نابيش نايتف .٠ اًنَبَع ًةوْفَع تناك ككحيو فيز اي ؟ ةده»
6 3 

 ندع يودع تق ةلرقو م اج نايف كتنب تجوز ول ماطسب نب فيؤل ريرج لوقي
 > - - 6 ص ١ - 3 ٠ع -6 تت

 10 ىوسلا كب تراب 3 هلوقو 2 فقدزرفلا اهنجوؤف ىابيش نالوا ايضري مل فوسلا كب تراب مأ

 ىلاعت هللا لوق نم َتسك اذإ كلذو هعيب رابو هتراجتأ هيلع تراب لاقي تكسك ىنعي

 روت ل ةراخإ

 قورْفُم َكْدَهْشَي مَلو نازفوحلاو امكَيِجت ْنَهْشَي ملف ىتقملا باغ
 قينارغلا قابيش هانبأ ني مأ ةيحاض نامعن اولعنأ ىلالا ندا

 د قوشعم نيقلا نبأ الو ضار رهصلا ال اهب ءانبلا تعب ةلكات دال
0 

4. 01.” 210.1 

 20. 59. 01 ةعددمات1 11 5522 ةهو., "111 1922 ةه0., لدعتت 11 18:58 0

 (دزغط 10 ة0016غ028] 7ورنهوؤ) - ذص آطه10. 101. 824 غطم هج ةعظ0همو5 ةمطةةةصغتقالا'

 رىتكأط لو81 106. 011., هيعمرأ اةطهأت 7. 4 ( ح 7.6 از 019112) 15 0. 58

 1.010. مهح : 0 مم و1980 1آ610., 116 9و. ام . 8 نابيش نايت و 1 نق

 ريف : كبور ه2. 0 (ةعم عآ1مه5): 8 نابيش (ةص0ل ه0 هاهم 12 *”. 121615 4٠

 1 19 كتيشو ؟ا 9 "هنيشي ٠ 14 اولونأ, ه0 8 © اولوت:
01 

 0 نامعت , 8 معلا + 1. معن .٠ 15 اهب ر 0 هبر 8 اهب همتع. اهل.
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 1 29 ملأ

 بكاوكلا َلْبَق نفانككتل اذا اهتانب مولا سْمشلا حكنتوَلو

 دول دو نع نمش رداد ذل ارب اهدنا تسوي نقلا نا ول ليكم
 هيرض ْلَثَم

 براس نم وأ كنم الا سانلا نم ةرح 7 نم ماوقألا تهعَتْسأ امو ٠

 نا | 01 طرقشا ىا كبحاص نم ٌليعتسا لوقن برعلاو لق طوتشا 0 هلق

 ةظخ ىللا بطاخلل نولوقي ب را ل بيلك 81 بطاخ نم نوبتتسي ال ليقي

 اديع دحا ىلع دحا نيا لوقي اًيبراحت وأ ايبيلك نوكت نأ الإ كجموون م يلا

 ثا[ 00 - ن 25 اس اعل 5 هد -ِ 535

 ىدحإ نم هنأ اوملع نإو جوز كلذ لعف اذاف براح نم وأ بيلك نم الإ ييوزتلا كيري

 هد

 [ جور مث نيتليبقلا

 بلاح لك ىلع ىرعملا تريكت ىذا ىلع تمل ءارذح ىف َكّلعَل 6

 ا هتريخ .ىذلاك دارا 003 ْئ َدَتأَك كو

 بكارو نانألل 5 1 مناك نيتدوب ىن لجر ىل اعو ديري ل 3 بلاح

 0 2107 كيبأ ىلع تن ءاردح ,ىججورن 2 كمول ىف 2 ة كنك لوقي لجر تعنت ف: ىلع هضفخ

 © كسفن ىلع

 كل 866ر2 نفانككتت اَذإ و 8 7917. سمشلا نانب انكي . 4 هك.

 1رافجم 17 3069, 2371 6: ةرح عوز ١» طاووظ نوت ىذا 5 هةولير مودل

 زص طموماعماو ,ولص آل. 8 ىتخإر 1. دحا . 10 َكَلَعَلر 1: كنأك. 11 م55

 ذه آب هتراتخا ىذلا هوحوز ول هبطع ىلع ممل ىلبا ٍهيجوزرف ىلع جنمل نا كنك لوقي

 اهيلع (7) مايقلا ىسحل بلاح لك ىلع ىزعملا . 13 ةه0., م1098 ذ2 آب اريرج ىنعي

 اهبكأرو نانالأ حوز ومو هيطع هيباب هيبش نينادوب وذ وه لوقت ٠ 15 كاك 0 0 .



 (آ1 6

١ 0 

5 4 
 (1آ:1280)

1110 

5 

 ملك 1لق

3 

 الجل ىبعولا نم هلها نع حيرأ ىنلا ٍسارمْلاو لاق كح جا لام وأ كسموقب ىورجو

 ىعرلا يف تيبي ىنذلا بزاعلاو لق هبابرأ دنع نابف

 لد امه عد

 بعاوكلار اسي ىقال ىذلا َكيَلع 000 تبطخ نراك ا رس

 هتعرطا اهنللق لآ نبأ املق ىرخأ كعب هتينف اهسفن ىلع هتالوم داراخ ةنأادغ ىنبل

 هبحاص هل لاقف دعم ,.ىعرب نك ل كلذب ربك اليل اهينأَي نأ هدد اهيسفن ىف

 ةهيسع6 5 1 0 5 ياجعل 0-5 001 ه - 2 5١31

 هنم عمسي ملف راوحالا تانبو كابإو رازغلا ىبل برشاو رابكلا مكل نم لك راسي 5

 كنخدأ َ ديرا ىنإ هلا تلق اهيلع لخد ايلخذ ىسوم هل تدعا كقو اهدعول هنالوم ىتأاو

 © _ تا دعت 2 ماسه س 0 هد -

 ىلع تضبقو ةرمجحم حلا 20 حل ا كل ]كح م ىلعفا لاق جيربا نتانم كناف

 « التم تسكن 5 ىإ كلا ماج لع ) طف لاك ىديدشل رح نحل ايلف تك هييكاذم

 3 1 - م 8 .٠ ّ 0 0 - 3 و ع 5 0 | م . 7 9 3 2-6 7

 جرخفذ عوج تنك ند كبيطأ نأ ديرأ ىنإ هل تلق اهيلع لخد امل هنأ ىعوبريل لاق

 ةلحلس طق ايلف ةيقفف تعطر ديحنار هم 1 ارش ىدينس 00
 4 5١ هع َى دع

 نينذاو سيل فنا لعجا لاق ريدم مأ لبقمأ ر ا 5 الكو لاق هب قلعت ام ل

 66د
 .. .٠ 1 لالا

 رصبت ١ نينيع .صيصب سيل نيتفشو سيل

2-0000 

 براقم فيصو نم فيز لآ ىلا دتقس ةيطع ىنم أولبق ولو 15
 ه2 ناو

 بسانملا ىئانوافكأ مهو اًطيقل اوحكنأو ارارض ىلبق اوجوز مش م

 3 هك قوطقست 79111 1919, 25122 1922, ةاوؤص 911 1642: 1. ىبافر 8 ىنا

 1781 ىنأو : 0 1 مِهيَلِإ و 85 عاتانب . 4 هةمو.ر 20» طق ءم:هدممص0تهع

 ممص وكلت ع اص آب هعم ةمموصلت>» 51 8 ىس 1000 9 0 ةرمكام.

 - د نك د

 13 860.2, 80 0 - 8 ىتفشو سيل ىفنا لعجأ لاقف ربدم مأ تنأ لبقمأ راسي اب كليو

 دطبش 2 دع سيبعب سيل ىلذاو سيل ( ]ده م0604 زمزم صعأ ١) 15 غ0 طلق 56

 85 مموقعع5 طف ممص08 كلذ ىف ريرج لو. 16 اوجوزو 1 اوككنا : اراوضو آد

 يقل : اًطيقل , آن اراوض : 1 اتنضانملا

10 



 1 ماو

 او اهنسح نم (فناخملا ىا) بئارتلا ىلع سبلي ىنلا عوجلاك ةنيعأ يف

 فقاسن لبا نم نوسحعب اوجد ىآ (دسشنن ىعيز) ةريخا ىطعت لبا ند نودكحاتك

6 - 01 

 اردح ريم 2 2أ 0 00

 بحاو نهيلع انم مد لكو انئاسن تايلاغ انكَكت 0

 ءامكلا اًضيا نهب اًنقحو انِجوَرَت ديري انكَكَن نهب هلوق

52 
 وذ فنأ ىل بغاش اهومسو اهعافترال هامسلا تييمس هنمو نأّشلا عفتّرم ىنعي ماس

 ةأرجو عج د

 لق حرقتف مكناذأ عطقتف نوعكجبت لوقي اويفت الف ىوريو اوركت الف ىوريو

 ار نيب - دايما هعبتلا لف امك دف فلج سيب دق ىذلا ورفلا نم بلال
 لاخلا دق رد ردنج :كيح نم اوعجرت ىتخ اودوغتا لإ لوقي'  .,نكلاحو اماذ نب

 متعجر انأ تبطخ امك نابيش ىلا نوبطخ متبهذ نإ لوقي ىنعملاو عنيخو مرذج

 006 ىزعم باتا متنا روهملا ىف اهنوقوست ملت لبا ال هلال نيعادج“

 تك ت0 2 لن لا ني ا رع

 (81426) بلاغو قَبل ند ىمزاذ لع

 ه0 يل جزم كم نب كلامي مي مل مهلفم نم اهلفم لق ١ 1
 4 كتايلاتغ , 807 850 تايلاغ يزال اعم: انباست ا 50 118 -- 0( انءاستن 80

 انك ( 816 ) 8ك نم 8 ]ب8 0 اهنم : نهيلع © 811. نمهيدل (50 ان و

 8 نهيدت (هأو) 9و. ّنييلع . 5 0 نيهلوق . 6: 1:8 لانف . 91

 نأ : 89

 15 ه١ ىوطقمت 9111 19122, 122 1920: 8 ولو 16 هر ذط10. 7111 19192: ُلَثف

 8 ااذوعت ( هذه ١) آم اوركت ٠ 11 هك“ قطلسمملك ة[2ط. 29. 1 0. 15

 8 لصف مممم060 طر ركن: 8 عيل : 8 وأ كموقب .



 كلا نع

 افقي اهريظ لسنا هلو . ليقي اهرْهظ لسنأ هلوقو 2[ فقدزرفلا لعق امك هيلا بطختف 009

 اهنمسل كلذو 1 د ا

 ميدقلا اهببو طقسف توض

 ِ "ا 1 5-0
 ةدحاولا تاءامج ىنعي نكت هلوقو عابري نب ةنادغ ىنب نم دوخاو ةبطع لاعج انبا لاق

 032- - 5-5 _ 0 د

 ريسلاو بعتنلا دش نم متامعلا ىنعي بئاصعلا ليم 2

 مأ عرق نمأ مكدلرب ى ْمكلاب ام مهل القف ه
 5 0 ع 1 00 00 ٠ ١ ا 3 3 3-27 هد هدب

 غهوبرعمأ افويبعصلا وك»و 0 نيزب دل انعام ةدرسجلا مكدارب 3 ةلوك

 ع 535 هَرْع -6ه» د و د د

 باوعالا رعش نم ةيسكأ و ةدوب عمج داربلاو نويع ايعيمجو

 ما

 ا

  90ا 8 ٠ 2 2 5000 0 2 9 2

 هه

 هع رد
 - أ 3 هد سو ن 2

10 

 براوغلاو ىرْذلا مش ةئام ىلع تحوز ءارذح نأ انعمس اولاقف "
 50 5 3 2ك - 2-2 هدد 0-0

 براوغلاو هالعأ ءىت لك ةورذ ىعيصالا لاق ةمنسالا لاوض ىنعي ىردلا مش هلوق

 تقأآ: لا ىخلا عزجملا ةيراغط اهنا دالن ىزعملا نم انيقو ١

 15 هلوقو هوفرطتساو هوذخا ىنلا فراطلاو لق اميدق ثابال ناك ام دالنلا دالت هلوق

 , 8 مكب 5168 58. نصح مهب: انا ليم , لنا لتمأ#

 6 يل 8 كنا مكدارب

104 

 3 ان تاكلتلو : مهل



 20, 6 ما

 بئاوذلا قوف بيشلا اعالع نألا ١" همأ ىنهتعر .ماتغأ :نابوسل ٠

 ىلع مايقلا نسكلا يلسملا لجرلا نابوسلا اعيمج ةذيبع وبأو ىمصألا لق نابوسل هلوق

 لام ىَحَصو لام روسرسو لام ُلثآو لام ٌلئاخو لام لاخو لام نابوس كلذ نم لاقيف لاما

 ناك اذا .كلذو دحاو ىّنعب هلك لام لثاعو لام ةيدعيصو لام هازإو لام ساعو لام لسعو
 ت1 ا

 - ةأرمأ فض ءارإ 3 ىلالهلا ريش نىب ديمح لاقو :باع مايقلا نسحإ هل اكلصم لك

 هع هوو

 شاعملل ىنأتلا نسك

 كسه ل

 عت ىتو اهشاعم حالصال ةيقب اهيفو ةوق نم رصف اهيف ةأرملا هذه لوقي ةروس اهيف

 مث لام لئاخ يف ىدعجلا لقو جاوزألل ةقفانب تسيل جوؤلا نع دعق  لوقب

 لاوخلا براعو نيطقلا معن امهيلع ٍحارو يلباب الح

2 

 لاقي لاملل نوحلشملا م انعام لولا لف مّمَكلاو عاَبَتلا نيطقلاو داو مسأ ىلا

 عيمجلل لاوُخو لئاخ دحاولل

 سدفا» «بطاخ سبق نب ماطسب لآ ىلا اههط لسنأ هاسعقلا اذا تسلا ٠

 يف ىو: انآ انهاه ىّتع امّنإو ىلثبلا ةميظعلا ِبُأَصلا ةلخادلا ءاستلا نم هاسْعقلاو لاق 15

 هاسعقلا اذإ هلوق ] اهنُطب مظعو اهبلص لوخد نم ةقصلا هذه ىلع ةأرما عضوملا اذه ريغ

3 

 ماطسب لآ ىنأق ل كرايغأ لاح كيفسحا قيقو ا كثل امم ل اولذا كدلك بت نا ىعب

 1 0 نايسل آل نراببسل ب 8 نايوسلا ملقط هن. مانغأ ىرابوسل : مانغأ ر 85

 رايعأ . 7 هك ةنامدس 257111 348 ةمو.: 8 ةروس. 9:0 ةروس_اهيفو.: 14 هع

 قمعطقست: 7111 19120, 2122 1224: تسلا, 8 وم, تسلف: 8 لسنا م15 ؟95. تنام

 بكارب ( ههطقمت اهريظ لكأ ه4 بكاوب نوم ) : علا بطاخ .



 ىلآ 0 7-5

 بلاغ رتولل ءاردح ىنب ّى لغو اقنلاب 0 5 هاردح ةركاتأ 5

 ا هللا كبع وبا لذ نينسكلا اقن هل لاقي ماطس ب هب انف ىذلا عضوملا ديري اقنلا ©

 هارلح اي”قيف لقو -ىوريو ١ "نسكلا اقت لإ! فقعأ

 تلاعلا هنعرسم ىف تلي ةقر“# انآ تسلا انا سك 7
 1 ىبضلا ةَقيلخ نب مص هلتق سيق نب ماطسب ىنعي

 ص 5 7 تروا 2 5 ه د ه2 0 22

 براقملا فيسولاو فيز لآ ىلا ةقايس رْشَع ناك ارح تنك وّلو
 7 0 5 ا 0

 نيحالا نم برق ام لوقي نودلا ىنعي براقملا هلو

0 

 لاقف فدزوفلا هباجأف (11918)

 : ب يناجي لك اهنورم قف بسحأو "115 بس نفس ا
 امسد تكحشر ىنعي تتم لاقيو مكاشلاب تنهد اهنك بصخلاو مسدلا نم تلاس تتم

 00 ل ال 00 0 نطل 8 - ا 0 1
 ف لاقي نمسلا منش رهظو ىور د نمسلا يدك تيد امك ىبللا درع رم نم كلذو

 [تيمح هّنأك ثنيو ثمي نالف ءاج لاقي ] اثم ثم ثم

 1..د ىف, 28 ل زق ه0. ىلا: ابلاجر وأ تكاط 425
 اح

 6 هموم 200, 78 »+. 16 ه0 هك ةرنووص 51 35729: 0 تاهبإور 5 تاهياو مناط ؟ةه“

 ضوح نم 'تاهب#و . ( رشعو 8 787. أارشع .

 10, 28. 04 ليدعت» 1. 2115 ههص. : هر" 06“ هر6 ممر“ ومو 282 8 1-10, 12-15, 16

 19. 16, 11: مبهم يانا 211-1 18 15ر10 14 1519 هسناناسع 1
0 

 10 هي قعطقمست 212 19225, ةراندس 11 395, 111 105. 11507 نك 18: ور

 50 0-8 ىئود



 2 ملأ

 5 ع هاش ن3 2-0-3 ني نا يو ه3 1 01 0 8

 5 ا ٠

 ---- 1 0 0 أ ا ا ل 0
 دراطت هلوقو خهاوفلاب ةفورعم خيلهماتدل 3 حامرلا ادفكك نيركبلاب تيناك أوما ةنيدرو

 ن0 0

 ردا اهدحتب .ةبكلا نما لكما وف نمخا 2 لوقو اره :انآ" رتهي ىعي هنتم

 عضوم وه لآق نييضارملاب هلوق نع ةّديبع ابا ثلاس لق كراببلا نب نادعس نامثع

 اًييعم ىنعب بغال هلوقو نيموي ةريسُم اهنيبو هنيب ةنيدملا ضرأ نم وىحتو افورعم 5

 أل تلقف نامّثْع وبا لذ ءيعإ ىف بوغُن ْنِم انَسَم امو كاعت هللا لوق نم وهو

 نو 0 ناك ل اهلمع نم ع أذا لاقف اهنم ا ىلع ةخنيدملا نم وه ا

 اهنم وهف مايا ةتلش وأ

 بغاز نابي و ّقك قناع ةمالم (نقيز نبأ اقيز هللا ىرج |[

 مل

 بئكارغلا هيلا ىدين امرش ىلا ةبيرغ قيز نب قيرزاي تيدغأأ مد

 ميمن نم تسيل ةعيبر نم ل لوقي ةبيرغ هلوقو ام كر د ١ تكن ىربو

 كلذل ٌةَبيرَع اهريصف

 بعاشو فيتكلا ىل مكل ديجي مكره ار رهص ىف ام لتمأف 1"

 ناحل نأ ربي كيدلمل نم ةبضلا ةفيتكلا لاق

 بلاغ نيقلا نم ا ناكو ةينزل رامحلا ضوح نم كانفرع ا د:

 000 بجأو قدزرفلا نا نيقللو م نيقلا ىلا اودأ كلام ىف م

 6 هذ, 1كدموص آل 9 8 ضنابيش. 10 هلل 4خلعطتعمسآ 5122 1922: 1
 هم ع

 :تككتناو 8 52 ةقايدقأو ىلإو آل ىلع: ذه 0 رش 15 هس هان همهنخمص ( 77. ) :

 ةينول, 0 طمتو. ةتبخل, آر ديوب (2), 8 متبخل 000. ةينزل 16 كلامو 8 0007 11 © رس. 15 © كانفرع: ضوخح , ,١8 قوح 795. .ضوخ :
 37 مراد
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 آ1

 ملأ. ل

 لشن لوقي مويلا اذه ىقو لاق ( رجع ضرأ 3 لا فيت فوج هللا دبع وبا لق) رك ضرأ

 مراد نب لَسْهَت نب نطق نب وباج نب ةرمْض نب قرح نبا
 رمسلا فّلَحلاو لالُعألا يف هاشّركو 2 انبابق طْسو نيَدَجلا ىذ نبأ ظا

 امنإو ] نان نب لقد نب ةعيبر ىنأ نب وربع وهو فلدوملا 7 هاشوك وح هءاشوك هلوق

 ع[ ىحمر ردك اوغلدزا لوقيو هبا مدي هحمرب ىمري لع وأ ُ فلدؤملا ىمس

 لَشيَت نب نطق نب هديك 5 ومص نب ا ٍشِجحملا ميلا اذع ىف هّرِسَأ

 بيجاوحلا دارطلارك ْنِمربْعَأ اذا ىسراوف فيز ّلآ اي اوفرغت ملأ ١

 براوَش نو اماطسب َنُكرْدأو انلْيَح نيطيبغلا موي ائناه توَح م
0 0 - 5 23 - 5 5-2 

 منزأ ىثب نم دكترم ك عخالو م سأ "يتابيشلا رغيف قب ىنامتو لاق رماوض برزاوش

 10 ىنب نم لجر دنع ميلا ىنام ةيصان ىعوبريلا لو عوبري نب ةبلعت نب كيبع نبأ

 5 اذه: طبحل "ل31 تبغ ونا لد ىملزولا ريفز نب فاطع هل لاقي نيزام

 - 30ه © د 3 72 5 ع تلا الا 5 1

 نهب .يكهذيف ,نهتكتسي ئعي نهيفددي هلوق | [ةلواون حج هىش لك يتيباش ]

 > - د 3 -5 تا د 0 د د 6 2 5

 ,نىىبعحو بارت بيثو ايبببح ةدش نم ءابصخلا 0 بوبهلا ةديدشلا حايرلا تصاقلو

 15 اهبوبش ةلشل

 بقال ىيضارملا نس يصل انو” د اطل ىلا

5 

 1 نأ الد ضرأ نم: 0 فوخ 20 ىجو 8 ئرخ» 4 ةمور 50085 زص طعةعاععأق
 5 9 ور را

 مممرسس آب - هك 1طص طاته10 21517 ةوو.ر ةياذذم 251 399 ه6 6 0 رشجملا و آن رشجملا ,

 8 ةرمض ىبأ نب رسحملا . 1 أوفرعت ر 8 78. اوملعت : رك 1 لوط. 9 هعو

 1 2800310, 11 نمور ربخز و0:8 - 0 ىمرادلا كير . 12 ايبلاش و 8 56 ل كلا : همن ىلا 7 0

 بيسشاعي : 38 نيهيعدزي . 13 6005 زط ط:ةهعاطعأ5 عودت آن. 16 هك 55154 137

 4159 ( ةمعمد0 طقما ؟ةموع) : 1 آن لك ( موس مصع0 ذط 8): آب هم دراطن

 كيم آد 8 تس 5 يس: نيضارملاب ر مم 0 (8868 2. 588), 8 نييضا ىلاب .٠



 200000 م1

 تا يل ل

 تحاحو هنامز ىف يف رضم سراف ناكو ل دقو ميمخ نب ةانم كي د نوب كلام نب :كظنح نبأ

 سا هد

 ىمرف نب باتع ناثدولاو هلوقو مراد ىب هللا كبع نب كيز نب سدع نب ةراوز ىبأ

 نوكيف كلملل ضبري ىخلا فْدّرلاو لق مرت نب باتَع نب فوعو عوبري نب حاير نبا
 9 عنه

 فدري ىنلا فذولاو رفعج وبا لق ةيلغامإل ىف برعلا دنع فرلا وهف كلملا دعب مثاقلا 5

 سلكت نم مق اذا سلم ىف شلْتو ديوك) ى هلباعت كتل
 برال ّلغلاو مكحلا انّيَلا ىدأ» همك اقيز طعن مل امير الأ ه
 دل ةبرضص لوقت برعلاو نحل ىنعمب اوس مزالو بزالو اًمزال ىنعي بزال ل ملوش

 برعلا مالك كلذك دحاو ىنعع

 5 0 بناقملا اهتوح لق فيز نحو معو اقيزو 0-0 ابأ اييوح 410

 - د د

 رسأو ثركلا نب ةبيتع اهرس كا قطر وبأو لق انيحيا ىف راصف انُّكحَأ ديري انيبح هلوق

2 

 فير ُةَذَجَو لف دوعسم ْنِب سيق هَقروأ ام ّلكب هينأي ىتح هقلطي ال ْنَأ فلخو اعبي

 اهصبقف ريعب ةئامثلثب ماطسب مأ هّنتَف ل5 َنِبْلَعلا صوخألا تنب ىَلّيَل كو ماطسب مأ

 لاق هيلع هقرف ىخلا ءادفلا عم هّْمُأ بكرمب هيِنأَي ى مةح هقلطي ال نأ فلخف همأ َبَكَرَم 5

 نيدجلا ىنذ نب دلاخ نب سيف نب دوعسم ىب سيق نب لايلسلا فيز معو ناحعس

 كو لق راد فوج موي ىف مراد ىب لّشهيت نب نطق نب رباج نب هر ردد نبا سك رسل

 4 0 ضبري (866 نب 72 ه6. عل 2: 272407 86021 ساق دمل الخ 00:

 امير 8 8. ام لاط : لغلاو 1 علا 2( لقلاو ٠ 10 انيوح و 8 دهس انْذَخَأ :

 2 60 0 ةماو 120 هترو ٠ 15 0 021. هيكرم ٠ 16 نب كلاخ

 نيدحلا ىنو ذص هعووملوسعو ملغط مم. 2342, 0325 هوو. ( طصغ ههه م. 64019).
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 من4 اء

 َ ع د د ها نإ 3 . هد - 5 هنا

 ملسملا ميدالاب مكنم هيواذي هلوقو وزغلا ىف ميس هل لعج ىنعي ميسم هلوقو ىبرعب

 ََ 2 2 ع 1 0 ُ ع 55 2 35

 لبيع وبا لاق هوينكتكتأا لكلز ملسملا 2 ابحلا متمندا دييدأو «ءنديبد , تننعح' 2خكاتست لقي
ٍِ 5 6 

 _ 0-0 3 ءءء ءه 23

 ا ْ ْ؟ 1 ا ٌ ١ ١ ا
 3 0 00 را :
 رامحلاب فحل ىتح سروغلا ىرج لق سرفلا امكلا نيب ام لضف انقاش فشلاو لاق

 مالغلا هنعطف ايوتساف

 براشملا نريغ احالم تناكو ىتدسلادب ىفشي نزملا ءام نضارأ '

 10 براشملل

 قف ان مكنايد قوست نإ هلوقو ىنعم ا 8 وحل وو قوست 9 ىووتاد هللا لكديع وبأ لاق

 يلا قدزوفلا اهقاس ىلا لبالا نم ةثاملا

 بجاحو اهنم نافدرلاو ا ةنيعظ بيلصلا تاذ هلع

 11 5 . 3 0 - ع ١ 7 37 0 70 م ..

 15 هلوقو كلذحب هببعف ىراصنت أوند هد دجا نأ كذذو ءةاردح ديري بيلصلا تأذ هلوق

2 41 0 1 1 0 1 
 برعلا تليعتسا مث لق ريعبلا ىلع ىييكت انامما ةنيعظلا لصأو لاق ةامما ديري. ةنيعط

 0-00 ا | 200 26 عا م - 0
 ةبيتع هلوقو كتربخأ ام كلذ ىف لصالاو ريعب يغب ةنيعط اامأ اوريص ىتح ةنيعظل

 8 نعارأار 0 همم“. ىعارت مز اعم (1.6©. نحارن ه» نعارت)و ط نهارن 220

 8 78. دامك نو: 8 نعريغ ٠ 118 البعد 12 .عآ1مو5 'ةد آل لاملا ىا تجي

 ااب ملل سيل مكنإبد نم وم امنأ سيق نب ماطسب نب فيز ننب اردح هب تريم ىحلا .

 14 1, تاذ . 17 ريغبر 0 هدم“. الب .



 آن ملال

 قرشت ةمامغلا ّلثم تدب ام. اذإ صئاغ ةردك أ لاوست ما

 نر حوارملا انين تيعفر اذ |( يل لالنشع ني انيلإ بح

 ةلفت نيح اهوأد 00 اًكيكك اهنول كلحاغت ارولا ةكيبطيك

 [ مصألا وه ] ىلغابلا هباجاف © حواوملا اهنع تعضو أذإ ىوربو

 53 هلا تكا كسر 2و 00 "1 3 2

 5 10 فتوسنظ لح 83 اهرفاح ناك ةلوغم ليغ نم هللا ََن

 بيراألا كلت قل نوماتكتلا الإ كيل وفكر" اه جالس ةكفاتخرو

 5 بيذلا حورتسي امك ماحللا بح تدكذ اذإ ليم نم ةاشنلا حورتست

3 

 فسف اب كَتيِوَحُأ هللاو امأ قدزوفلل تلاقو ريرج ىلأ تدع كلذ راونلا تاعي املخ لاق

 ريرج اهل لاقف اهل لق ام هيلا 0 فسافلا ىل لق ام ىق الآ هل تلاقف ريرج اهءاجن

 (1آ:1208) 0 لاقف كك ان

 تل نييلطنحلا تاب و باصنم فش نع معلا ي طعمب ترسل |

 نوكي كفو ناصقنلا انفاق فشلا لق بصْنَم فش 1 مكحلا ىطْعم انأ و ىو

 لقو هيلع ديزي ىا اذه ىلع فشي 7 اذه نم فَ اذه لاقي اًصيا ّلضقلا فشلا
7 - 

 ةديبع وبأ قدشنا نامتع وبا

 ١ هداني ارفض بلطي سنا اذ ا 0 526 1

 --5 هب

 سيل نوّدَرِب نع رمحأ وزن نع مكبئارقو مكتانب ىنعي مكرمو مكتاقنبأ ونصح هلوق

 5 نه, ةراودم 9 2830: 8 دلوعم. 6 8 اييتبكرو. 11 ةمو. هأ» ةوطقست 7111 19118

 هوو. (وو. 6-1)ر 212 1917 هوو. (9؟. 4-1, 19): آب مكحلا ىطعم انأ امور ةظف و طوذت#

 ه5 ]هته 200166 : مككلا و © ةسم». فلل (306 8, متغط 7 مكحكلا ) : 8 فش نم

 وة. فش نع: 8 قيطتم ننل#ا ١ 15 560. هل“ طراد خ07 2015 0:

 مهسم , 80 1.لفو5 -- 08| مهسم . 16 هك ذط10. 21 87



 نب سيق نب ماطسب نب فيز تدب ءاردح اهيلع جوزتاف ةدحاو ميغ اهيلع جوزتف

 د م_ ١

 نب ةرم نب مامم نب ثرحلا نب ورع نب هللا دبع نب كلاخ نب سيق ىب دوعسم

 وخو أرمعو ليلسلا وهو ارشبو ماطسي دوعسم ىب سيق كلوو 22 نابيش نب لهذ 5 / -. (ي[1ذ 0 | 2 1 20 >> 211 >2 0 د د سا دس - © ب هد

 هد © 5 ل د د

 د

 5 ىلع قدزرفلا اهجورَتف اهمع ريبللا صوخألاو اهوخا سصوخألاو ماطسب نب فيز كنب

 [اهييعيو ] اهيلع ايلضقي فدزرفلا لاقف ريعب ةثام ىلع اهيبقع ىلع لوبت نيقاسلا ةقيقد

 © دتئاولا روجح يف وؤنت ىو تبر ىلا نم 0 محلا ءالغاب ا
 3 تخل

 اضيأ قدزوفلا لاقو

 مرش لب ْنب لقت قيس نأ ١ ثنو ام ىيزمت هوذخ نأ ذل
 ماسوتو دوقتب لد فئآلا ىف . تّلعج ةلقلَح ىن نم َعوُطَأ تدك

 15 ماْيَح لآ ف كك هللا ل مكاعت 0 نا 00 نم لا 020

 هم .بيلضم انيس نانا اراب هللا ع
 2 ماطسبو 5057 ند نِسِيَق نك انهبكوم بلك نم نيالا نيب

 أ قدزوفلا لاقو (5 1392)

 0 ميول اهتيب ىف ٌلظت خئلتططم الط : 3 ل قىركعت

 4 ةورفو و 0 هقرشو ٠ 9 ةمو. هك. 84611 20 402, لورآع 1 201 ةهو., ةعطقطت

 57111 190258 ءمو., 512 1825 13 همو. هلك 8دصعاطم» 654“ هوو., 186011 29. 3.

 16 كيص نت 1 180 عام ةاسور 0 (ةزع 1هع.) 19 ةمو. ءاك لوتت» 1 204 5هو.,

 000 57111 1915 .همو., 511 12115560.15 8 ةلظم : 6 لظي .
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 1 م.

 اهليلَج اهيَلِإ ةونشم ءاهروك 2 ةموصخل ىذ نم ماوُقألا مصاخ امو

 اهليحتست ةعاس نم ةقفر ىبت  امنأك ممصخلا ََمْلآ اذإ اهارق

 0.2076 نم ةقفر ىلا رظنت امنأك ةضغب نم ديلا رظنت ال اهجور نع فعلا ةحماط يب لوقي ة

 قدزوفلا لاقو © 0 ِن

 © ارامحلا سرقلا ىلع راتكبك  ىنوكت ال كنع نبأ ىلإ ملق

 تنب كلا نبا ةأرما ىلا نعطقناو امهنيب ْلَصْفَي ال اَنْيَمَر اواجتف ةَدّيَبع وبا لق

 ملا لقو ل ان ةرهح ىلا ومن عطقناو ىراوقلا نابز نب روظنم

 قرتوملا همشسأب وتنملا نإ ىنجاح ةرمح ثروت دق تّيِسْمَ 0

 لاقف. ائيش هتجاح ىف ُعَنُصَي ملف 8 تي كا تح كريو 11 هكا لق

 © انيوع. كينأي ىنُلا عيفّشلا لم ارونآوم الينا ىذا عينشلا سبل

 ريا يبا ل ف
 © ادرجلا سمتلي:بشصلا سأرك  اهيف باه راونلا ىنمصاص# 1

 ريبزلا نبا هل لاقف ش

 * كقتنتل بلت َجْنَر ثَيصَر رو اضماج ققورفلا لّزع خلت ال
 (5189/) اهَطيغُي نأ داراف هراشت تدنكو ىلَبَح ةّكم نم تلبقأو اهعقاو ىتح اهب ُلَرَي ملف لق

 3 ه2 ااقدص 1 14024, 56 9417: ءونشمر و0 0 ة20 80ءطق»'8 118 - ااقةد

 م 5 0 هضغب . + هل 85011 20, 497*, ةعطقست 5111 18815, 2122 84.

 10 هك 8دودوطو» 415, 12 ةمو. هلك 110. 5* هو. 15+ 61 2611 20:-499# :

 باغو راحل (و0 هلوه ىوعطقس5 ؟111 18820) كتكالذأ 6-5 ص 81611 هس قعطتقست

 ع 17 هك قىوطقمت 7111 18917 ةوو., 212 1110, 155,



 م. ادق ا

 3:22 ت2

 مكتوكاهل مكتانلو ( قدزوفلا تادج نم ىلع نب لج تننب و ) راونلا نأ الول ىأ

 راجتلااهْمّسقت ال فنوق ىتم ناكلم ىَب ىتقآل اذ

 قدزوفلا لقو © اهب صخش ىنلا ىناكلملاو لاق

 بابرلا ل حا هراك ىسنأو يدع رسم ىحأ | الولو

 2 باقعلا فورسعسم ميغ ىرخب بيرق نم ىهاودلا مخل اذإ

 اهب صخش .ىنلا ىناكلملا ىنعي قدزرغلا لاقو

 براقألا ىتان ٍمبشلا ريصق كيسع 2 ىجاقوع راونب ىرش

 بلاغ نب ىيل نم لاو ريخ كل ىرسلا ةبقاد نمالا دالب مين

 © بذاكألاو ىملاب ىقح لاطبإو قدهع ضقت ىغتبت ىسرع كتودف

 10 كلذ ىف جل لاقف اهوبَتَح ا ريسنلا و ناكو لاق

 اهلوقع فافخ مالحأ ريغلا 0ك اهقاسؤ راوت .ىدرأ كقل ىرمعل

 اهليلد ةالقلا ولْعَي بتق ىلع رجا رهَش ىف نابترتا# راسم
 اهلوغ ىنيحتانت ن اهسم 50 لع ندم نأو ى . ”ىكنأ نإ 0 1 تاا6

 اهلوغ سحبت نأ [لل] ىوربو هللا دبع وبأ لق
 - 82 - © 0 0 ه سب 37 2 0[ ع
 15 اهلولذ تةيفعص ءاقرو فراش 0 2 نحكسصاتن ريسنلا مأ ىنب نعاطأ

 اهليحر باخ جاوزألا اهلبق هب ىصترأ ىلا راوت ىتم تطخ# لَو

 اهلوسر دابعلا ىصو ام ليواتب ملاعتل نينموملا ريا 15

 2 فناوق , ه0 0 - ةهطقم5 فاوق. ” ةهمو. هل. 8611 290. 498*. 10 ةكاغو»

 ريسنلا ةوضم دعمرلف رصصفأ طقحو عمرك هدق - 8ودعطو»5 218 01. 2 طقق ةطف ؟011هىتهع

 م0166 رابنلا نيبو جنيب تناكو ذل نىب انللانم كبع نب ىلع ىنتب نم ريسنلا مأ 10 . م( ه.؟ع 9 © .٠ 0010 مغ ءءآ . 0 9 . - 2 ٠

 فقدزرفلا ةفاخم اهوركي ىرآ اهوماكحت سانلا ناك دقو اهووكاف ةباوق . 11 هوو.
 قوسوطو» 215 هوو., ىعطقمت 1111 1883 ةوو.ر 25122 85 ةهو.ر 105 6 14“ ئبل

 ةنمما1 مل ةعمورط 1011101. 16 0 اهلج .



 مي ١ 110.706

 [ليخل رفاوح راثآ كيداخألاو 2صرالا نتنم ددوقلا ]

 نكي نم حامطلا ىفشتو كولملا ماهب قويا ضعف "د

 كاد هيلي .ئخلا ىفولابالا نب ليصالاب مهبش ربكتملا| هسا لنيقملا' .لجرلا : نييضألا لق

 ا ِِ د 2 0 عي 1 "7 : دعم دهسا

 فحلا ىلا اعوجرو الذ انل هييقيف هسأر برضن لوقي كلذل هسأر عفريف

 اال

 آب
 ت0

 كلل نب زيجات نب ةعيبصض نب 0 انت راونلا ترئاك 0 وبأ لاقو نامتع وبأ لاق

 ةيارجلاب اهيلع َدِهَشَف لق اهَبَطَح ناك اَلْجَر اهككني نأ اهيرج قدزوفلا تلعج لاقع

 يبين اذ ىح قدرفلا ةباجأو: اهيطخق كوهشلاو بطاخل هاج لك ١ اهججورت .ى :انهبم

 لاق 1 نم بطاخل ركَذ ام ةذع ىلع اهجوؤتف هسفن ىلا لام حاكنالا عضوم ىلأ

 02061 ىسججوزت ىف هل تّنذأ امْنإ ةجوزب دل ءانآ "ام تلت تحذ ربكلاب ةأرلا تيتأو موقلا قفتو

 50 كلذ يف قدزوفلا لاقف مصاع نب سيق ىنب ىلإ تاجلو ردغف لجرلا اذه

 مئامعلا مس تاءوٌسلل مجالم مكناف افويحالت 2 مضل ىب

 مد نب نيبق ىيلا هينب مالل'  ملسلل ايح نك ول مس ىب
 تنإد تارا "لن

 لق ةحكمب ريبزلا نب هللا كبع ىلا ةنَرقنف 8 كتلتقتل تدز نمل فدزرفلل اولاقف لاق

 اهاماكتف ءاركلا نيبلطَو ريبؤلا بأ كنيبو ىنيب تلاقف كلذ لبق ل نم لَو اهل ناكو

 كلذ ىف فدروفلا لاقف ىلع ىب نم ٌلجر اهاركأت سائلا 5

 ٠ ةءودص آل. 2 8 جامولا ىقسنو 1

 0 8 5-11ةعتع 1 2015 .ة6هو.: 07067“ 6/7 267565: 20 طه 1و 2ر 4و 01 .52 0

  12]. 1هرستفكنص ع 18, 19. 5 ةمو.ر 16مم طق هسماتعو مطتعط آب ةمقوتتاو طفضو همم

 نيم 0 يي 5 ايس 11 ةهون هك لوداع 11978 :ةةونب 2) ٠ 111110011611018

 ةموعطقست !111 18014 ةهوبر 52122 927 و.



 ىلا !نيقف لنك

 د6 دو 5

 هسفن ىنعي عفترم ىأ ماسي هلوق

 دهم مَِل نانعلا ينتب ميساعتأ ينجلاب طق » ه- 1
 ا لقي ديب ل هلوقو هلك هالمي ما دلك 3 هنانعو نانعلا ىنت وهو قبس ليقي

 : دهشملا ف ثيداحالا راذح ءافولا ينحت سان انناف "1

 نيوغت مل كيسلاو ناشيجب ندع قلع مكابح منادداش 1م

 5 5 نه ذك - د 0 - ا
 . م ع 5 1 7 . - د 01 50 2 5 01 4

 ديغي مل هلوقو هيف ريبؤلاب ردغ لوقي عبسلا ىداو ناشيج لق - ةيرخ ىلع ىوريو
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 7-2-5 د0

 دنزالا ىباك ىرنلا ثيبخ قورعلا رش قانرقلا قرسعو ٠٠
 ىروي ال ىنلا دانزرلا نم ىناكلاو لق رجشلا نم قورعلا هيف ىذلا ىتحنلا ىرتلا لاقو

 روي مث اذا ٌكَلِص» كنزا ابك كلذ نم لاقيف

 دهجملا ميحربلا ىذ ةبيصو بلاغ ىلا رد ىسصوأو || (1-1198)

 : دربملاب بعاشملا كحو افيتكلا يلب نقفرأ لاقف
 عْمجلا ْعّْمَج فئاتكو ةقينك ةدحاولا ىيدخل بابص فينكلا فيتكلا يلب هلوق

 ديحألا ملافلا نكي عجرك ىرقنملا اهب 0 نتعجو |" 5 5

 جلاغلاو لآ ةرنم نب نارمع ىرشنملاو لق  اهيلع كيتعأو اهبعتا لوقي اهب طح هلوق

 اهب بروضي وهف سبي هني بصع 3 ىذلا دوحألاو + نامانس هل..ىذلا لبالا نم

 10 اديدش ضرالا

 درذألا ةيقرلا ىذ بواتت كثكربأ ام' لوط نم .بءاقش ا*
 ىف سيل ىبنلا دردألا لاق [ ىقر اذا بءاتشي هنأ كلذو ةيقرلا بحاص ةيقرلا ىنذ ]
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 تارا لكلا نيح اولحأ ثقو 3
 اكدر قدع

 نأ كلذو رامكلا ضوَح ةياورلاو لق ة

 جراخ رّدصلا لخاد ًاَسْدأ بلاغ

 كيل اعلا 1 ةرسلا
 رو

 ه ع

 ندب ميَقْخ مأ ثقرط نق

 لثم هركص ىف

 [ نيوبولا نيب صفخنملا 2ىقفلا 0

 بياع أ 'اريبح اندتجو +

 ا لاق

 رامحلا ضوح هل لاقي ىراكف :لتكلا
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 3 نه مكَلو الل |رتلاعف

 نيملا"ىللا لاين نرش

 ناك ] رامكلا ضوح بقلي ناك فدزرغلا ابا اًبلاغ

 نب ا ةلئخلاو

 .رطقل لأ ءوسفم ةلتخ كلا جراخ

 .متمطمل أ ءىقفلا
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 دبعم نم ةخبأ رثقلا دكيعب

 نب دبعمو هيلع ةارقفا هيلا اًبلاغ بستف فقدزرفلا دج ةعصعصل انيق ريبج ن

 مراد نب هللا دبع نب كيز نب سدع نب ةرارز

 كلام نم ريبكلا اذ لعجتا 1
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 0 نكرب

 ها: ١ ناطضت.ملو. ا ايش محن مل ح اقفلا درس لقاعت بالك

 حاقفلا "وس: ةلوقو اهلك عابشلا دافس ةلظاعملاو لة. لقاست لوقي طاعتك هونت

 قرشا رييرسلا لا اب ايتو ف
 6000 جتابل ْلَوِي م ىنلا ميدقلا ىنعع دّلُتَألو لق موُلاب ا ىورسو

 مدلل د ليللب ىفدتست ضعب كل اهضعب عبتج اهتيبم ىف بالكلا كلْذَنو لف

 كلل كلود حيصألا لترا ةرد هيف سيلا ىذا ليلا مزال لقب تلبم ءاوقو ليلا

 ّدلبأ لاقي كلبم لو ] ضرالا كلب ىلع وع امنإ ةىش ضرالا نيبو هنيب سيل لوقي

 [2ىتش هنم عطق اذا تيبلا

 دعقملا سلجت ني 00 كنعي حسا اذ ل ىرأوي 1
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 اهسوءر َلْبَق اهراكشأب كك لوقي كنك ١ نإ امل ىراوي د ا ىورسو

 فحم فيلا ىب نأ .بينئلاو .::اهتقكتأ ى العلا لوخن كلتكو لع. ةريخُم قو

 1.1196 ءانبح نب ةريغملا نيب دشنأو فيشلا هاي اَلَثل ميقي الو هرجعب تيبلا لَخْنيِف

 هيخأل هلوقي

 1 لطاعت 80 0 8 لطاعت مناط اعم : 0 8م آب 8 - 0 0 4 8

 فبرشو 1111 طبوتو 220 كيف آب طيرب د ( 228 اهقانعا“ فايرأب و 85 7

 ا 5 0 طبرت 6 ىلإر 82 ىلل: 8 ؟ومتوسكم 0 مهل

 ها 0 50 0 هك كليم يرق دوعر كنلخ 8 كليمو 80 ©

 2 .8 000 طاق قال انا 11 تاعك نزلا آب تابتذ 8,

 تعبح ( 816) : ا عم 0 8 1 رجاعتو . 14 آل ىخا دوعسمل دشناو

 دمولا ىتر 8 [2688 ىبح] .ئِيح نبا لاقو .



 فلا انيق نر

 طِبَح ليللاب راس اذا هتال نطبْحبو لق امْنِإو لق ةيادع ريغ ىلع ليللاب ريسلا طبكلاو
 - : 0 الل : 2 7“

 رج 1 خر 3: ام ديري لليحاو لاق ليبيا 3 5 تللا ملف سو ةميشنم 0

 ىعيصألا لق اوراغ اَلِإ لاقي الو اودَّجْنو اومهتأ كلذ نم لاقي دج ىلا رئاسلا لجرلا
 كه

 ىلع ال رثكالا ىلع ساقي امنإو هيلع ساقي ال داش وهو..برعلا نع فرح َءاج دق هنا الإ

 هاذه سيلو. فارصنال عست ىلإ ريغت اميك ريبك فرشأ .مسوملا يف غلوق وهو لقالا

0 2 2 55 5 
 ىوربو دالبلا ىف ىرمعل راغ ىشعالا تيب راغأ ىف ةححلاو ) هنايتإو ريغلا نم

 ىل ريبت قرشأ معالوقو عج فقوم ىف ركذنلا ةكبص كلذ ,نولوقي اونك لق ة(راغأ

 تيبمكلا ليق ور سمشلا عولطب قرشا

 انيفقاو ةعفدل ىنثأ رويبكت فقرشأ لاقي ناك ةادغ نكاتو

 1 ةياوولا هللا دبع وبا لاق
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 7 د -
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 ريغ“  ىلاعت هللا لوق نم وو (روصقم اذه) هانإ ٌمَلِبَو كلذ ناح ىئتأ هلوقب كيري

 هللا .لوسر باصصا ضعب نأ كلذو ةَدّيِبَع وبا لك هقلبمو هتفو ديري هنإ نيرظن

 ناكو لق معلص ىنلا دغ غولب نوديري مناك معلص ىنلا ىلع نولخدي اونك معلص

 15 معلص هلوسر ىلع ىلاعت هللا لونأف ايش كلذ ىف هل ٌلوقي نأ هنم ىيحكاسي معاص ىنلا
 من 2 0 ١ مبيع دسك د تسدد

 معلص هماعط غول عسولج ىف ارطعني الأ عيدويو علت
 دكنالا اهل دومت ركبك  ةمود ىلعرورج نشك

 ددمالا عم اذامر اوراصف ”"رمهالإانمب نع اك ١١

 5 بيب كلنا ريغت 8020 ب7 65 891215 (اريبك كلنا يعش 6 05

 0[1»عوص]. 1"هرموعط. 2545 ةموير 1طن 18نةطقصت 0. 9 0 ةخعندل 2 11107 قباب

 0-15 اذه اي هانا: : 5 زوموم 225351113 18 دّكملا, ه0 © متاط

 00 كمرلا .
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 01007 باو

 دتعأ مسلوب تارقانلا ىلع اورسصا» مكَل ىابس اذهف

 ةلابسسفوملا ديربي تارقالاو لاق هريغ ذل هر رخو ريمكلاب فايبع ملك يابس اهّناذ لويقي

 بايصق تلا تادصاعلو اإل لب ل ىلا تارسافلا لق. ماهشلا نم تامل

 هللا بع ونبا" لاق« | ٌبطت ؛رثو "ساطوقلا :نم برغقن .ىتلا: ئباوكلاو :لق هزوجيف فدهلا

 ساطوقلا وح وبكج ىذلا وهو ءايلاو ءابلاب ىباوكلاو * * *« الإ زوجي ال باح مسهس

 رخآلا ىلع لصف اهدحأل نكي لو ايواست اذا نايماولا رد لاقي هللا دبع وبا.لاآق

 ام هلوقب دارا امّنِإِو اهريغ ىلا تاسطرقملا ىتعتأ ىعب ا هلوقو لثملا نّحلاو

 كذط 10, طعما تليصاو للفت طخ الف ليقأ ىلا .ساطرقلا. ةباصإ نم هلك اذه .نم لاق

 لوقا اميف

 دجدجلا ىلا وحلا ترفع م قرنأ :تعدتحا ام اذا

 دملوق دجال ٌرخانتلا ترفع ىورسو نجنجلا ع قونألا ةتعتخ ىوربو

 مل د ل ديلا لف. ياكل فعلا ل ملا لع هر لوفي يودكلا تقع ترق

 هلثم ضرالا بارش ىلع ام ديري ةاجم نوكيو احّيم نوكي هلم ضرالا 0 ل

 ىيتسملا ُبْلّصلا ضرالا نم ٍنَجْشَجلاو لق هرش وا هريخ نم اوبكعت اذا كلذو

 دجنملا علم ادجح نطبخو نا رولا هنادي روعي ا”

 5 ةمايت 0 لق روغلا ىلا اهب َبَعْذَي روغي كك اهفانُعأب را روغت فرو

 لذ دليل كك نرسي ليقي دجدنملا عم اذج نطبخاو هلوقو 20ضرالا نم ىرامطأ

 1 1, مكيبابس : 8 تاوقانلا 5: تاوفاملا : آب 8 ىداقعا دقو . 9 هدتعأ و

 هدعأ . 6 ااوصلع ةمدعو اذ 0 8. ىدتعاا 54 11 دودبكلا و 1

 قالا" 1 18 لع 14 رفع و 80٠ 16 اهقانعأب , 5 اهيلاتُمأب .٠
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 يووم ءالا”.

 [ اهدارقإ . ب ويف : سلا 2 اهداذإ :تلطي ل ىهد كلخل  ةدانعم) اهنأ اب . 1[ تنكس كف رذا ]

 ددجمألا حيقألا ةرسأ ءالوأ ٠ مراد ئنب اخ تيحاخ امن“

 نب عرشألو لق مراد نب هللا دبع نب حيز نب سكع نب ةرارز نب بجاح ديوب

 عشب "ني :نييس نب نمت ند اع د سدح

 ١ كترم ىب كيبص ديبصلا 2 دلاخ 0 سيق لا 2 "| 5 قنفذ

 نك تركلا نب ورع ىح قيدكلا" ئئبا هللا لشكل نب يتاح ا نب نيف. كلير لال

 نب ةعيبض نب كلام نب دعس نب َتَقرمو ٠ نابيش نب لفت نب ةرم نب مام

 [ىمنثتألا تحأ منهي :ىذرو : ةكفافنح لك اورفتنأ ذأ 11

 1 لهجوم ىبحاحتا مهترغمب" اوت (!3| ريم ليخأب 5

 2 مدل

 فتوم رابح دجومو ءالّيضلا نم ىنعي هنم رَضفأب ىنعي مهْنِم ٌليخأب هلوق

 جب اربي

 دوزملا»و بطولاب ميمشتي دادكلا تانب نم مهل رامح '"*

 ريسلا ىف ةطمزقلا ةّجيفتلا 1[هيلا هبست ريمكلا لكف كادكلا] -ناصخ ىوريو

 1 ماعطلل دوزملاو ةرك ولأ هبش نبللا هيف نوكي ىنذلا هاقسلا .بطولاو لق

 درمألا ىشانلاب هيموكو ةنغيصولاب ور نوع ار

 فيبسولاب رامكلا ةوزت نوعيبي ريمكلا ىف عهاجاتن. موكل لوقي

 1 يلا ديرير هدد 5 ولك لئلا 2 10 هك ةناووص 11
7 2 

 نرغمب 11 عاموو ذه آب فقلخل [.4 وبضملا ] ربضم ا طيلعلا رببعقلا رامثل دجوملا .
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 13 ه1. ائآاوؤه 111 10115 ةهو., 17 80: رمح مم 8-0 رامح اجاط اعم ,: آر

 ناصح . 14 مم"08 زص طةعالعمأ5 عودت آن



 ال ل ن0

 نأ

 تفخو لاق اهب هابأو اميرج هم ةيشن امنإو مثاوقلا ٌليوط طق ءاسفتكلا برص ىبنرقلا لاق

 هد

 عضوم ا .اذه ىف ميتل نب ميتل وه لوقي نكعف هلوقو ٠ ئبنرق عم دارا ريركت ندع [ىينرك

00 6 

 ندعق رتكالاو رداج اذه هللا كبغ وبا لق ءهإبآلا ميركلا عضوملا اذه ريغ ىف نَدعْفلاو

 ىلا هنآ نتع, نشأ ىل نالف نم. نعت الفا لاقي هللا تبع وبا. لق .. ىلوألا, لاخلا. مصب

 ؟ه 2 هود

 ددعت ميتلل لاقي دقو ربكالا بألا ة

 ىدشبا اكنلل اهل لاقي 0 ةرطصم لك ىرن ل7

 عينجملا وفه نيرفاسلل 50 هلوقو دكر 1 قايسلل اهل لاقي هةر اول فورد

 ساد 2 و 1 0 0
 لكك وردوا 3 ضرالا نم ذخالا ريقللا عساولا رفاوكلا نم حرالاو حراب سيل. .قيصلا

 6001 ع ىدكراو هانعم ىو ةرطصملا لكم ورش نيرفاشل ظروريصما 10

 سكدصقم مد لك نوفشيو ومس اهاخأ قوجباك نم م

 هدد

 مهتاتخأ نوباحي هلوقب كيري امّْنِإَو هلضوو همركأو هاطعأ اذا كلذو اًنالف نالف نحن

 د نو

 كسل 5 1 001 لوتقم لوقي كصقم» هلوقو. ريمكلا .نفروهم م مءاشن نوطعي

 ا عل لام 5

 111 درس: رسبغ تدر كَ أذأ اهلاوسبأ عقانم ففوسي 8

 6 .ةنلمكو , 800320ب 08 .نهنلمجو : 8 نهف: 8 كضرملاب . * الل 8

 كاربلل 300 جاكنلل . 1118 موقسيو 000 نوفسيو (ةذع) 12: قوي ةننع 0

 1غطموو موسما 201108 ,. 29: 0 مهروولك كيري ه1غ6> ةنانخأ . 16 آب درقاتسم وهغاو

 8 درقم ام دنع ( عتأط © ع8 ةلص امو دوقم دنع ىا)و 7818288 اهدنع تدرُفأ اذأ
 هد 00

 كرقم 220 درقتسم ريغ .٠
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 ةرغ ىذ هلوق» ميدقلا دلثألو دّتنألا ةزعلا ىن وص ىوريو َةَلْيَل اوعتر ا ىوريو

 نيثيغتسلا ىنعي نوخراصلا هيلا عيتجيف بركلل نقره ل دنا ةرغ هل سوق ىل
 تو 0 -ّ د - - - اه ه5 7 !

 ددرقلاو رهطلا 1 ىفادر ربيمكلا ىنودهلي مهنكلو لإإ

 ناكل فكل الو لخاد نم مكاللا 2 نأ حكيللا ىعمصالا لاق نوديكي ىوربو

 5 نم كلا مكأل كيدع دكهللاو لاق كأذ 0 نبح اديهل نالف لظ كلذ نم لاغي

 ددشم مسأو فبر ةعطقب خمور صحم ءاسعت لك ىلع

 10 هيف نكحتو نيب 5 للبح فبولاو لق٠ تنين ةقتافطو رهظل لأ طسو لوخد سعقلا لاق

 - | دلت مل هلوقو : . ءادجلاو فقونعلا اهيف طبوت ليوطلا لبكلا كلذ ىلا كت راصق' لابح

 ديهكملا عم نيديلا دوهك بوكرلا ضايبب ةعفوم ا

 15 دالعت ةرسئام ميقتل كرعم افق فتفوسب ىبنرص أ

 1 0 هرغلا ( ٠ 8 5. نوكيكي: رهظلا, 28 بجكعلا : آب دترقلاو, 8

 كقوقلاو 7 4 0 نوديكي دصت0أو]1560 , هسا 80 ةه]قو 910. 6 8 نوديكي

 واهب: 2 9 هدودررقلا ٠ 8 ىوريو ةنمم]160 مودم عمد ع. 9 8

 زن تحم: 13 ه5 ناقض 159886194 1 كوهك 2 كهكملا و ه0 8- 03 ىهكملا ١

 14 كيكملا 811221160: 0 بعنتملأ 15 ه1 1اق52 17! 36835: 8 ورع

 نو 0 < ع > نو

 . , فرغم ابش فيست ىرتآا: ددعق, 80 0 1>7ط اعم .
 ن ًّ



 0ك 7 كأ
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 ةيفملا قبرخفتو ىماستا ١" ارمهي ميمت نيذلا انسلأ

 فد !١ دليم !ةيجحل؛ ئذ دارا ١ ىكلاشلا ا لوح ادم نقو 0

 هلوقو 2 هجاومأب ديري هيناوأب تارشلا شاج كلذ نم لاقي اولا ديري ٌىناوأ هلوق

 ربل ' لك عافقرأ "ئا" تَدح" نفذ

 هب ديري 0 سوغولا باعص كو 2 لكلا يس ١ هذه لوقي 0 داعم
5 

 لوك كفلل م كلذ بوضغخ لكبملا مّظعملا

 دوسألا لعجلاك ةيطع مرأد ب نيكل ل

 دقرشلاو -اسبلا 0 هقوبف مرأد ىنب لسجامو م

 601 دتحملا ذقد ىلا تدرو ماثللا 3 تلعج ولو ا 1

 نتكملا. ميركو :لضكملا .ميثلل هنإ "كلذ :نم :لاقي_ لصألا ديري كتكملا

 دقرم الو ضافم ىكقل اهران ثّدقوأ امف اًبْيَلَك ٠

 [ نافيضل الو ٍراسْيَأ اذن نودقوي الا هنا ديري]  كحلقب ٌبرْصا

 اقوم ا ىذ: توص ' مهل نيخراصلا خليل اوعقاد الو

 108 ركفتو ىماست ىتغط ه مهن ( هع ) ىقابت مراد عب نيذلا . 2ققو 8

 0910 نقلا ((5 م تح ذنب تسحب 02: 1418 او !انيلكلا و: [ ايف. بنلك :

 8 مكقب 171 مدقل . 16 50:03 ذص ط»وع]اععأو ظعودص آن. 1 اوعقاد, 8 أوعفز :

 1 0 هرعلا ىنذ وص ( ةطم ]1هو5 ممر تصعوتن[وتط ): 8 هت“ (هزع) للتالا ةزعلا ىذ
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 ىنعي دكعسالاب 0 6

 7 دال انانط

 ه- 2 د و هع د مه ه

 دعس <«عبج لعسالاو هب لكعسي مكاني
2 25 - 

 96- ةيصح 92 مسا نا 2#

 نيكسملا مرسح هدعقمل فيلا ا ل كأذف 7 80

857 5 
 (1آ:118©)

 3 3 2-3 7 هد هد ه7

 هلوقو هنوقتيو سانلا هبايي ىأ لكاسملا ةموركت هنمح ىأ .دكسملا مروح يوريو

 ٠0ه د مسهد 9 ص 9 نال الجرلا) 5 0 7
 ت0 رو ل ا مح مر 5 ِ ىتعي ىنن تاسك دمانا :تنع فطني: 5 ةن». كلتو لت "ككشملا ماح ملوقو املاغ - دعب ,ا لا كاف

 5 لنعو دموك 5 هردقل كلذو ءبلع دفسي 2 نسسِيلَح هدنع ىنوي 2 را 2 نسسحقفب 2

 3 اببملا نيلجج امك :فنولج ىأ برعلا

 ديرملا ةيولأ باحصأو راسنلا موي باحصأب انسلا

 م راسنلا مهل مدع يك لا ةرارز 9 كك ناك ةةينعا زك لد نابتع وبا لاق

 بجاح عسار كلذلو ةلبج دعب انكو رافجلا لبق راسنلاو لق ةنس امهنيبو لذ رافجلا

 2 © ه6 ل 0 2-8-7-2 يا

 ةخنس ىيرشعو عبسب معلص ىبنلا تعبم لبيبق انكو لشهن نا لعب ةشركع وبا هبن امنإو

 26و م 5 د 0ك 0 2 0ع انج ج27 3 0

 رماعب ةبنع ىب ةوورع كني ةشنك تضكرأو معلص ىنلا للوم كل اح نو

5265 2 

 - - - 2 - 26 - هع هع 9

 15 ىب لكقذ ىب ميكح نب هللا دبع نسدرقلا ع دبوملا ةيولا باحضتاو هلوقو © دحأو

 , - © ل 0 - 2 - 5
 امنإو لاق همطتم برح ىف ةنيهر هديب ىطعأ عشاج نب نيفس نب ىيبح |[ + 1: 3 5 و ...| م قف

 نانيرق ناذع نيفس ىنأ ىب دايز لاقف ةبض ىتب نم نكح فزرافي 2 ناك هنا نيرغل انك ف .انكه دعس اذلا ان #2 ا لإ ١ د 0 35 وعش 9 -اهد هس د 2 3

 2 - 1 - هد © -- >4 - د

 د6 ع٠ - 0 2 د 1 - 5 3 -© 9

 2 هدعقمل, 1. هسلكمل ( 8 782. هسلكمل): مرحو .آ ماحر 8 7826 ةمرح.

 14 هللا دبع , 1. ه. ؟قط0ة]1136ط اذطص 825 19 كليلا , 1. ه. وم-1هكمتض ةط٠طس ةستت»

 ز1-[[كمنو ه, حا-1آ1::ه ( همم 1طص-هل-فخغطتع 1 415+ 56و. ل.
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 تاي

 تا 0 232 2 2 © -6- 2-6 9 م

 5 نأ ربخ لعجو ند أمبخ كلذ لعجح رو حدملاو رخضفلا لكع مراد ىنب بصن امنإ

 ٍبصتف .ْلَمَجلا باحصأ ةبض ىب نكح رعاشلا لق كلذكو اتم ةرارز انأ وت ما هلوق

 ةخمرلا وذ لقو ىنعملا كلذ ىلع حىدملاو ركقلا ىلع ةبض

 رصبيو مانألا ترصلا عمْسي انب 2 فدتخ لأ اثنا لإ ءللا ىنأ 502712

 وببأ هرسف كلدك مراد نب هللا كبع نب كيز نب سحدع نب راو ىنعي اتم ةرارز .

 1 هدصالاو 0

 ديوي ملف ديكولا ىيحأو را عسنذم 5 انهو 1
 تن بنام © ع

 ا رم ىكقو فدزرفلا 1 ةيجان نح ةذعصعص ىنعي تادئاولا ع عنم ىلا انو هلوق

 كا ىف بانكلا نم هانيلما اميف تادئكاولا

 ٌِك كوكل | ةمطاكب رسبقو ناع ١ قألاو 3 أ دكخلاو م

 ةيجان ديري ركبلا ىلع فورعم عضوم وو ةمظاك 0 لا دروملا ةمطاكب 0 ىربو

 لاقع نب سباح انبأ ( سارفو عرقالا ناعرقألاو عشاج خب نيفس ١ ف نيحك جب لاقع نبا

 اولاقف هب اهوعمج ظفللا ىف فخخأو رخآلا نم هبنأ اهدحا نيمسأ نيب اوعبج اذأ برعلاو

 ركب 3,  هنبأآو رفعج نب صوْخَألا ديري ناوشألا أولو رهو ركب ابا تيري نيرمعلا ذ د

 اهنال كلذو دروملا ىلأ ةلمطاك فاضأ امَنِإ لاق كروم هلوقو بلاغ هبيبأ رب ىنعي ةخيظاكب

20 

 اهيلا كلذ فاضأف ءاملا ةمئاد اًريثك كروت هايم

 دع يعل ىلا مانأ ' مرابع هريق ىنأ ام آذآ

 « هل.م. 49811, ااوو» 19 45517 . 9 همهم م. 6905 56و 10 0 ةيظاكب

 «زغنط اعمر, 8 ةيظاكي , 1, هيطاكب مز1 8 مةعأ291 ع1085 فضي ملف دروملا ل جمطاكو ,

 ىطتعاط مدئهونممموعو طق هغطق» :ةهدقتسع . 11 0 دروملا ةيظاكب 011568.

 17 مراغ, ب قع (سومهدم1 ذه 8): 0 دكعْسألاب «ذنط اعمر, 18 كعُسلاب
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 [ دعَبت 2 قو ةحعار اكس ةتفع لوقي ] ةدعار هك ىنعي ةساج هلوق

 دورسهسلا لدع دايحلا ودلك فاطتسأ تثتيح ئرأوأ تلياف

 روديف سرقلا ٌلبح اهب لشي ةحيدح دورملاو ئخاوأ كيري قراوأو 2رهملا ولقلا

 رادتسا ريح

 5 دربملاب نفجلا 56 امح حايرسلا تاجر د ا ئرض 1

 - دود
 2 0 2 ه1 ماو 2 اى 1

 فيسلا نفج نفجحلاو. ىركف اهنه جرد ام جابولا ت لح ادو لق ىرتبأ ىوريو
0 

 ديتالا نم قيحسلا ضقتك نمر انراكحلا نيب 5

 2 ت6 3 هم د اخ 3
 3 ١ 7 0 كيلا 5 عع 1 نادل

 فىيخحا سلا نولك ورم وبأ فورد دهنثالا نم فقوكاسما فقيحكسلاو ىفاثال ديري

 هم نم + ةدفارخ مأو ص محلا لتم معاون كر نحو 1

 10 تايبكل هاسنلا ف دئارخ هلوق 5-5 ]1 0 , بعاوك ضيبو ىورجو

' 

 دشنملل نعمست ام أذأ اهفانعأ يهل عطقت 1

 هميصفخ كلذب 0 عشا كذشني ىختل اهقانعأ لدعم لقي ابقانُعأ را عطقنا ملوق

 7 اهدنع 0

 نيعغم وبأ اتم ةرارز يراد ىنج انا رشا |

 9 تّلبآث, 0 هدم». تقباف (80 ط): 0 قاوأ 11 اعم : :٠ .قاطتسا , 0 81101“.

 راطتسا (80 8 >4 5781. باطتسأ ) : ولف © هانم“ هالق: 1 دوذملا (8 8 دوذملا ١

 5هلئ قرخبأ - 6 © تاجرادلاو . 7نضفتك ار ' دن نولك “8 ديثآلا
 9 :معاوت و 1 ا 13 عطقت , آب فطعت ( 8 8. قطعت ل 1:4 نعيتسا

 قتلا ( معهن ومصم0 آ 8



 ا

 110. 6-74 الراح

 هسا ع ىفاوق حل ١ سسسسا /

 قزال دحللا عم 0 ع ىوربو قش صضرألا نم دحت 0 تكا و ربو

 يراخلا او نِعْمَ لفأ ىلا يسارع ءاتطلا نارخت َنْجَرَح "

 [ َندْحَع ني كَع نب دماششلا نب فقفاغو اهتالخأو ةربو نب دسأ ونب عونك ]

 وي وت ىلع ن ميمت نك 0 الا د67 ذم .٠ سا خدأ ,١ لا 5 : دحأ ذل 1ك اهميدق تدع أذا

 قذايبلا ىف قّدُيِب يرذل تنأو مهجاتو كولملا تاريم كتعنم اد

76 

 قدزوفلا لاقو

 دقرغلا ىَدَل روبزلا يحوك ددحهم نم لرانملا تفرع ١

 ال فيصلاو ءانّشلا ىف هترضخ موحت رَجشلا نم بوضص دكقوغلاو باتكلا نا لاق

 1 آ ةقش ضرالا نم دعت 6 8 قراخمملا , 0 س78. قراشملا , آل قراكملا

 ملنط ه عاموو ماع قب 3ك قا (70)' ليج . 5 ةعولص طن. 610 نك ةيفاو

 1 تعم ” ه1 الطن هول 365: آد تناق

 180, 25. 04 لدعت# 1 501 ةهلن.: #0706 0/ 0/5045 288 8 26-1 29, 22, 28و

 30, 31, 31* ( 135 طه>ع.)ر, 43-32 : 00"0هخ #20 ط 1و, 5, 4, 8, 2, 9-6, 13و 14و

19 

 101 ٠-15 8 تفرع ر 0 2828. تيشع [ 48 تيشع» 80 11:1: ئحلدو

 18 ىلب . 19 اهيا, 01, هنن: اهب ( 808: ةساجر و © هدم. ةزاج 7 080 لي )ار

 8 طقق 8 81. ةمجاسو ةزاجر : ةبكاسو و 80 آل8 ح 0 كاسم (ةوزأ) ملاط اعم :

 0 عم 08 >1[ اعم .

 (آ1066)

)1:1062( 
)1:106/( 

111 
)81340( 
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0 106» ( 

 (آ-1062«)

 ضعب تعمهس ىعبسسالا هلاك طيح نم هنكايت لنع لكفلا هجرك ىلا ةقشفشلا لاق

2-2 3 - 5 5 0 2< 

 أ ةركرللا ةماعلا اهيمست ىتلا كو هنايل اهنا ليقي عهنم هملع ىف مدقي نيم برعلا

 2 ع 0 0 تل ل :
 هئفش مفك مشب مالا ءاهببا نم بارض دارأ أذأو جاه اذا كلذ عملا لعغي امنأو

 : قداوعلا ّليم قايرألاب نوشمت مقنأو كولملل ىمادن طن '
 قلاعملاب مكيديأ تشعرأ اذا انحامر فكألاب احتل 1 ١

 [راغصلا بلعلا قلاعملا] انحامر فك فتكألاب ىوونل ؟ ان 5 0 انِإو ىربد

 ققاونلا بيلك ال اهوترو مه مرأد 1 ىف كلملا بايت ل 0

 قراشملا كولم نع اهانتروأ, نبأ اهتروأ سوباف ىأ بايت ه

 10 53 قوف سوباق ىأ نجبو اننارس نيب رمكلا ىرجتل انأو

 قراغملا قوف كسهولا ىكاذو انيلَع 0 0 7 3 3 3

 تح

 -ند و

2 

 تقعانو عاعم نم اهرعتسار ملو "05- 5 0 1 ص
 هلثم تيعتلاو لاق متغلا 0 ةماعبلاو ياولا ىعاعملا لاق عاعم هلو

 :ماقأ ْت ناد امل لطب ىرسو

 2 قيكرلل عم 0 (290211560). 5 6-1 61 نوشمت 0 حض. 64

 م41 تل 2« 7005 12 طءعوعاعمأو ظعورص آم 9 آن اهانقرواف. 10 انقارسو 0

 وو : 5 3 2 5 5

 7 2 هت عكر 6ث عسؤرأ : انبو.ش , 1 انئاوس . 11: عودت النا 12 ايحوجو , 0 مه18. جوجو اهو
 آن باب :نوناي ال220 13 ه2 ةناهوم 22122 34619: قركر: همه م. 71813 314 فيعتلاو مي

 0 فقيغلاو . 15 0 ماكنت . 1670+ ةضاقلا م
 رو - |
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 سا هع تبا ع 2 6 ءسد د

 ادجمأو فعأ ام ءارجلا رّيَخب  اًمْمَُم ىنع سانلا بر هللا ىَرَج

 مندفتو انفلطإ نإ نا 0 نام: .اناببباب هج تردين

 كنس م, لما كيو سو لل در دا تهكم :ىنإ زدقجت بأ

 فراط نب ةريمع لاقو

 امركأو باوصلل ىتذأ كاذ نكي 01 مآ 00 ىلع لقا

 امعْطأو اًبههنج ىسكأ مهنم نكن 20007 نكن ام ىم

 كلا ليشلا اذإ طرق نرسم" اهي را | كلا كانم

 اطقلا الو اميرك :ازاج الو اجيفك 2 هريعغ ,نيسح ل ةارفلا قوسي

 - 3 تاع 00-6 1 5002056 + ١ ١6

 دار ريمصأ ىنيعا لقت هريع ْخ ركل 1 اذ عدف

 ايلكتي ن معطلا اذ علا رجن للاب ءافشا كا ئئرمات الكف

 امجرم بيغ ٌْكَط ىملع لعجلاو مكيف اناعقأو ىموق اوزتغت ناب

 امّلَتْملاو رون ىّيجَت ثوَعَت  مفريفت ْنَج ّممقلا تير اَنَلو
 د

 فراط نب ةريمع ناكو لآق لجع ند امهلاوْخأ مجاربلا نم نالجر ا امّلتُملا 0 هلوق

28 5 

 عوجلا ضرأ ىللأ عت ” الاقف كلذ 0 عوبرب ىنب ذل ريسي 3 دار .١ امل 5

070١ 

 (1:1062) لاقف 00 هباجأت

 002 فشاقشلا لا لاوطلا نييمر ها يخناف يدلك نم م ابلك كنا أ

 1 860:6 2-61: 5829 3 !لضرم 0 اًدصرم . 5 ه6(. هلك م. 511“ هوو

 9 0022: 0 14 أزرتك 0 امر (ةذو٠ 15 01! جرت

 للإ0 2417070 رغل نت فوتو هقأا 200 1م ١ ٠1 1* [ ع+ ” 8 01172710:531 14غ 9-61 و 1و

 4, 5, 8ر 10, 3, 15-11, هدصتنن128 9 ةهض0 6م6ه3128 14



 بما ال

5-- 

 شيجلا وسأف اوقنلا 0 31 لاق 3 سرغلا 5 957 ىقع) باصأ ان ةهبحاص

 تدع

 ىتأ املف هوخأ فخاأو مام نب قع ىنب حا ةةصباأو نم تلقت نمم ناكف لقا الإ

 كلذ ىف ِييشلا لاقف اهيبا نع هلاست هيخا تنب هثنتا هلها
4 

 نازفوكلا مراد نب هللا دبع نب كيز نب سدع نب ورع نب رشب نب ةلظنح ذخأو لاق

 هسفن ف نازفوكلا اويكح مث ديف اويصتخاو لاق ةطبلص نب ةيراج نب فيع نب ةدلعو

 مهتيصان لعجو اضيأ ةتام ورع كبع ل لبالا نم ةكام لبلم ابأ نر حمال ىطعاف

 ىب نيبو طيلس ب :ةيراج ب نيج نل نازقوكلل ورع دبع لاقف رشب نب ةلظنكل

 تكلل نبل

 ةنم قل ام ىمسي ليلم وبا ناكو ايش كلام نم ٌدحآ الف ٌةَعَد قاوم مام نب 00

 ةعر دات مقرأ نب قوناع أ 5-5 مع بأ ل نب دكيز 5 ةناوس ّلخُأو © ةسابكلا

 نح قع ىب نم اهو يحلف نو رسأو د ناو ١ نب كيش و رمأو ةخنم فقراط قم

 اييف ةريبن نب 0 نم هككنففان نابيش ىنب عم ىبصضلا رعاشلا ةينع نبأ ّلخأو مام

 ةييبعا د مكر نيب ةيصخ نب فراس ناريس ا تحمى سر ا

 نبا لاقف "2 د ف ةريون نب كلام 7 1 مخك يو اولا كا اماذ لاق 2 ةبلعت نبأ

 ا حكمي كلذ ىف ةينع

 6 تاصلقم, 80 0 ( نابضلعم ه2 2م 0050 121 لعج ,. 0 هلع 15

 كلك م. 5115 ةمو.ر, رمطقسو ةطفقو مهسصعق 0188 0281068117

15 
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 اءيع برا“

 د 3 2ةه.ثة.- - 5 هد و د 3 2 2 0-5 527

 تفرحتف (هنوعري ىنعي ) ردسلا ,.رقلعي سان !ذاف 5 ىن نم ةماطحكلاب نتحبصاف

 كفا ىعت )) فخ الق تيبلا راكص نك امنإ عضعب ىلادانف ىنوذخأي نأ ةفاخ نع

 مكر دق تلقف عوبري ىنب ةعامج اهبو ِحلط جبصأ ىتح نلدفنف ( نوعجارلا راكصلاو

 ةعيلط نيسراف عوبرب نب ماير ونب تععبف لاق 8 مكناشف لثاو نب رخب نم شيجلا

 اني رخآ 0 2 نيبسراف ةخةبلعت ونب ثعبو جابر نىب ىمرت قد كا رمشملل مالغ اهدحا

 تدعمو ازا لدا! ةيضحلا وب تركلا» ني" أكيِتأا نين اناركو رخالاو ظيطأ "نب حولطملا اهذحا

 ةبلعت ىنب ئسراف نإ مث اًنالث كلذك اوناكف َحَلَط دّبص ىلع هتاين نودقوي عوبري ونب

 ءاج نيح نسي اَلِإ طق توملا تينت اف ةيع لق اًئيش شسحأ رل القف اج

 ليلو الطاب عب عقتتدح ام نوكيف ميغ اودارأ اونوكي نأ منال م اس ب ناسرافلا
 رو

 تلاّثلا مويلا نم راهّتلا لاعت اًملف © دخت من لاقيف َّقَكوُأ ْنَأ ةفاخ ىتقان ُتَبَقَذ 0

 اركاح الو رابح هسرف ىقوي ال كبعلا اذاو لق عوبي [ىب حابر ] ىنب اسر علط

 ةيموسقلا اولون نيح ميقلا انكرت القف حاير نب ىمرع ىنب سف يصخلا ىلع وهو اًفرج الو

 موقلا لونم اندجوف ةعوسنيلا اندرو ىتح اًلتُحُن اًقيرط انذخا مث انبكر مث انبَبلَتف لآق

 مجانعبتاف لق حولط ىن لفسا اولبقتساو ةراغلل اوفقَحتو مثلا اورثَتو اوقَسو اوقتسا نيح

 انءاجن ةعيلط انّثْعَب مث ىنوكرذأ ىتح كغقون ليدل تمدقتف فتعلا ةعيرذ ٌسْيَق ىتكتو 15

 بكرو انبكر حّبصلا ب اذا ىتح انّثَكَمَم حولط ىن لقسأب لون نيتَحْلّطلب مذا انربحأف

 تنا ْنَم لق ٌمْلَه ْرَجبَأ اب تيدانف َعَلَط سراف لوأ تنكف ةراغلا نوديرب مو موقلا

 اهيلع ناك سوف نسع لؤنف :ىقرعف ىهجو نع ثرقسف ئبّْذَكف فراط نب ريع تلق
 هاردح عالم لكي (مزبلاا نابي .ىبا ىب دلاوقلا وسم لكر 'نركتللا هتتازقلا نبال ابكر :6

 1 هد عم 0. 3 0 ملط: 0 ىتب نم ةعابج رو 51158 نم 41

 0111: 8/ نيبح 0١ ١, ىح . 11 نب حابر عام1160 موت هماطز وعأا176 ( 66

2 49 
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 امل 200

 2 - -5 هي *- - نو 0 57 2 - 2 -- - ع 5 مم 0

 رجعأ ملنف ىنبلستو ىنبوكأ ىنح ىلع ىقبن كارأ ام لاقف ةريمع هعمسو ةريمع ةارمأ

 اويَعَف لاق 00 ىحكلا اذه ىف رسايتم ىنلتو كموق ورغال ا كا ةربمعل لاقف

 1 2 17700 2 9 ني ري ها
 مزاهللا نم دعيد نبيع ادع عودتك ( كيرش نب ثرحلا دهسأو ) نازفوكلاو رجا

 56 5 ع 9 ع : أ
 2ك ا 1 ع 9 َ

 7 6 م ٍ

 لج ىنإو كءاسن اوبسف لثأو نب ركب نامّلَغ اج دق ول نننا فيك اهل لاقف ةريمع

 ىليح كو , تدرا ام ىلع كقيعأ انو ىملس هل تلاقكار ىليح لع يديم د

 امأ نيلاقف ةذاولكلا ىلا نولّمحتي نينعاط ساّنلا َحّبْصَف لق 8 رَجْبَأ نب عفارب متم

 نذكر ول ىلعل دم لكوملا ةصقرتحل لق مق ةعاس فلسلا ىف ةريمع راسو لاق ضخلم ىّنِإ

 22 هاذ 6ث 2 000

 !0ركف َلَعْفَت نأ ىلبأ ال ةصقح لاقف مكتبحاص تّدَّلَو دقف متلمتحات ىلها ىلا تعجر

 0 ع
 ب تديقحل ,نق نأ ةارما ىصخم .تنب ىملس ىقلذ ةبيينلل اهل لاقي هل فان ىلع ةدَتَع 8

 اقسو كتاز ىتارف نك ثيح ًةيبخ كل نابَح دق هل نلاقف هتققاوف اهات اهبحاوصو ماا

 ىتأف. ةصقرح هدققف ءاسملا دنع ساتلا لاحت ىتح ٌنقفي ملف اهْذَحَأ ىتح ىّضمف لاق
 د د

 دعب دن ملف انرود ىلا ىضم مك انققاوف ىّكض انيفل تلاقف ةريمع نيا لاقف هتأرما

 3 - هده

 15 كغلاو هتليلو هموي ىضف ةريمع ىضمو لق © دحال هرمأ ركذي أ ةصقرح ىيكتساف

 9 100000 ا 3 0 38 2020-2
 ىتح مان مث هتلحار ديقف خانأ سمشلا تابرغو ءاوكصلا نم روؤلا فنأ ىفل اذأ ىتح

 اذف لاق اليرط اليل نيعسف سسبقف .ةريمع لاقف هتقان ري ملف مات ُليَلِلا هالع اذا

 مبصلا ءاضأ ىتح ّنَخوأ نأ ةقاخت هذصارأ نبف شيِجلا هننتظف ميظع ليللا ىف كاوس
 هه 3 ن 0 7-0 د 5 98 وه 5 >5 د 0

 ريسلا )' تددجاف ,نىسعد ىلع نابضغ تمعث ىأه ابيرق 0 ىتقان اذاو ربتك ماعن أناف

 : 5 2 ا ع 05 ص 5 52-3: 2-2 8 3 5 - - ع 5
 20 تيبفقسف ةعسن ميقلأ لونم 3 تكتف ا( ميم ىنبل ام وو ( رافس درأ ىنتح ىنليلو ىموي

 ل ا 0 0 / ل 0 0 1

 ةعلاتلا ىسم اهتبكر مك هلملا نم تكنو ىلا الا ول يدخر ا

100 
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 مك

 قرامنلا شارتفأو كولملا مادن هطقرو لع باتتعل 5586

 0 0 ناسا فادزأ يا عوبرب نب حاير نب ىمرف نب باتع ىنعي

 كلملث ضبرملا كلملا دعب ميقي ىنلا

 قئاقحلا دنع نوماخلو كلملا لع هنولخدت ال بابلا نولخادلا مه م
 يرد هاير طلت اب اوعتمت ْملو  مكءاسن حولط ىذ ذِي انغتَم ٠ يدارُملا باب وقتال نع. مكفوحو ىقرتراقلا بالك مفنأو ١
 قضازو يون نم ىدرت ليحل انب َتعْنَشَت ام اذا مُكيِمْحَنَل انأو ١

 31 © تا

 لاق 0 فعالا نمسلا كت قيحا لك ىذلا ,نونشلاو ودعلا 3 تعيس كصعنشنت

 ّلبالا تقراف جاننلا تدارا اذا ىتلا ةفاتلا ىرافلاو نْيَنْنَألا رعش ةريثللا ةقانلا هابؤلاو

 5 جاعَملا اهكرذي , ىتح هجو ىف تّدَحأ

 جوزت عوبري نب ةبلعت نب دّيَبع نب مَنْ ل لا ال

 ىتح 0 7 او هاو ينل ىلحافلا راج ا ني رح تخل "نباج تنبب ةيرم

 لاق © دهموق ىف تع طم ى آم علب ددح نب دبش ل خد

 د١ هع ا

 تا نا كيتا أ ا كا ا لاقف اه روزي ةريمع أَ ا نر هن رجا ىتاف

 80 آب -- 0 انيلع . 83 © كلملل ضبرلا 4 م66

 20 0 5 فالك 0 9ع. شأورف . ريكلا و © درمه”ع. كلما : نوشْعت و آل نونأت .

 6 و66 ع]امووو5 ةقكو“ ”. 1 1201116 07 1217 171717 هك. م. 4207 ةعل. ( 8107

 051 ه1-1هدتكدتتتل ).

 (آ11006)

1100 

07 



 ١ ١ ل 8 ١ 3 َ ع تاو 2 ه-
 هعرمعي ىأا ةعوان ام تاعوولاو لاق رويمدل تاملم نم (سانلا ائءوعت امه لبخ بفناوعلا ةلوك

 5-53 مال 0 - ١

 [ ميمت ىدل وحدو علييص افثوح انع ىلا فيحلاو ]

 قاداوعلا بوص نيربقلا لع ىشي يا 0 م

 ساو د 6 507
 ديري نشي هلوقو [ رانعملا ةكحسلا لالكملاو أ تكا عمجلاو الأ سبح“ رجاخأ ]

 انز

 3 داما تاريتللا بئاحسلا ىنعي 2 كوم نيوبقلا لع بصي

 قتاوعلا ليم ريغ ميجل ىوعدب اوئلعأ ربجبأ ,ليخ انيقل امل !*

 نب ىلع نب بْعَص نب مّيَحْلِو لق“ ئلجعلا رباج نب رَجّبَأ ديري رجتأ َلْيَخ هلوق

 لثاو نب ركب

 قفاوحلا لالطلا تحت انفايسأب يحس انم ربصلاو مهل انربص *

 ١١ اّنم رّبصلف لوقي دحاو ىنعبب ةعيبطو ةَقيلَخو ةيجس لاقي ةعيبط ىا 0 هلوق

 فييسلا ىحت لالطلا تحك هلوقو " هريغ فرعت ال ةيجم لاتقلا لنع

 ٍقراط نبريمع اي برك دعب اوعد 2 ةداوه لإ أوأر املف هز

 رتلعت نب ىيبع. ني مثزأ نب ةبصح نب فقراط ند هردفع عجب نر ند رقع تلك
3 > 7 

 0 1 8 4 كالا 07 يا 92 2 1

 ثيعبلل ريرج هيف ليقي ىللا ومو ىلععلا ريبع تنب ةبيط همأو عوبري نبأ

 ا لل ل ا 2 8 تا 07 5 9
 15 املتملاو ازوحم ىيق رماب هطعر ركي ملخث ىجان ( حا انمو

 قراوبلا بوص عي مل ىدعلا ضرَأِب انحامر الوّلو انْعض انل دبمو. '

 1 لبق و 0 لي: 2 ممم05 زص ط»ةعاععنو ثئورص آب, مطعو طقر ةؤوصل 3116“

 طه عآمووهو هل 7. 2: وغور آل كو. 3 نكي 7 اليس 1 قود: قداوغلا و

 0 فزراوبلا (و0 طل 4 مو05 زم ط2وعاعومأو ثعورتط آد: خلا هلوقوو ةط 0

 اطفومو مم0ع ةؤوصل جةكفوت» طم عاموذع5 هط 7. 5 12 0 ةذاوه : كا 00

 اندنع (80 آل): ام ريمع 2248 هريمع 11 46ه 5. 15 ه1 م. 16 انغْض و

 0 مممع. اشغ (80 1): 1. و. «ططغ 40 هان" م6[20عالمض , طف ؟0هان106 208 طغ هللالع ”.
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 تامرلل ضرعش ذأ تح ردع فسحأ ناقرسرسلا سيلا ا

 تامرلل ضرعت ىمري نب دبع فقحاأ ناقربؤسلا نحأ| قرأ , |هعرجو

 [ ريرج ىلع هَبلخأ ناكو قدزوفلا ةمع نبأ وو ردب ضع ناقربؤلا 3 شايع دارأ ]

 -اآر 32
 3 923 فري نإ 2ع تام تس

 تافخلا نم م تومي 0 0 8-3 0 تيعضأ مم دي و

 0 نم هلوق نأ يي عْيِرَف 0 امد لعب نمضن ىردو تومي نإ ىوردو

 30 تع 0 2-2 ها د

 تالدلاب زسهفسا 8 ىكوي , متملع نكف اظرسم نبأي ل دأب

 رْهَتلاو لق اهلك اهتادآو وُنّحلا ب ةالّكلا لعبجج عضعب لق وُنّدلا كيري م هلوق

 0 0 ل لا دقو لتس ىج تلج تعب ةيدح رذدلا تلح نأ

 ربرج هيف لوقي ىذخلا ومو نتعج بحاص ىرقنملا ةرم
 5 د حمم ع دمط

 روخعملا َغ عناغت بيبا رِمَع ا فدز رك اب ةذرم نبأ و مدلل اك ل

 بنرولا ىمسي نطابلاو هنم جرفلا مك ل نيكلا

 نا

 (1:1059) م لاثو

 قرافملا بيكا تاعور لبق نمو فئاوعلا لبق فوجلا لغا حالا

 3 تورس آن 970 تالدلاب . 10 0. اهتاذاو . 13 ه2 20,97 *: 0:

 0 فقزوف .٠

 10. .53. 1 طقق طق ةوت6 01067 01 761868 35 0, هععممأ ةطقأ 7. 8 18 (موطق-

 1ه"ه0 10 اةطع دمعت 0طن 16 1 قناوعلا : تبيعحلا, 1: طبيلخلا.



 الالا 1

 تزعل لاعاد نع دلك زك كد ل
 تابنحتلاب هكركعل ابك“ الآ < متييعحأو نعم ردح كلش 0 ناعم ه د

 تالصلا نم سيل كاربتلا نم اهيتبكر عقاوم تيمد دقو "
 تاركلاب بعلت كرتلا بآدك اهاتكسا فلست َلْيَللا ثيبت

 : ””تاع لكيللاو”اهقلا مأ ىلع تقف اهب رس 0
5-5 

 ها 11 1 00 رم
9 

 هتيلل نع أ ديري مناع ليللاو ديرب ات ليللاو هوك

 تادنلا ف كموق تيرخآأ تقل - لاقع ىيو ابلاغ 7

 ةاضقو ضاق لتم دان دحاولا سلاكملا ديري تادنلا ىف هلوقو ةياورلا كموق تيرخا

 عاشو
0 

 ٠ تامرلا ضارْعأ َلْذلا رادب لاقع ىنبل ةوسن انْدَجو
 02 - 2 ه- 3 0

 : مح 3 5 7-2 5 05 5 ا
 فادعالا ىف هب يري ثيح وو ضرغ عمج اامرلا ضأو

 3 هت تازصم: 45 1 0 0
 عجنيددأ ىو ماسلا ى نوتدكايف ميقلأ عينج ثتيح وو العسو

 تاكر ثم ةايست 0 نسجمأو ريمح 7 50 ند قناوغ "| 10

 تاو اهذخ اند نم عيابن لاف نم دجملا ءادوصو مسا# (1:1086)

 ىنافص حل نىبلت نأ ئباتو و رغفظب نوركنت مكمل ممر“ (آ1096)

 , َ 01-2 ا نا 6 . 00 :
 15 ةيكاصلا ةافصلاو ىلافص مل نبلث نا ىباتو لق مت ءوس مفظب ىنافص ىورقنت متناو كيري ع اةناضصت ألا ةاةأا اد 2 0 1 110 ب - 988 اع 2-0 000

 فرشلل اَّلَثَم هيض امّنِإو

1 
0 0 

 1 امو, 1 لحتو: 1. تارزنلا (2) 2 تابكلاب , ةو6© م. 7747 200

 لراونم 5211 20914 : ا 7 تنبفق : مقاوم 11 تاق 0 كاربتلا 1181

 كاربالا , آد كاربتتلا . 4 1 تلك 5 ه4. ةراووه 237111 24512: ترقفر آد

 نا 1[ تركاف : تاع و 1آداقذ2» ىقاخ . 10 لكلا 0 ىبركلا [ 0

 ىرضلا ], ا ىرشل . 12 نع ناوغو 0 سون. نييراذعر آن نعراذع : ويمحار

 0 مةع. ءامأ (80 آ) . 13 اهْذْح 0 مهنع. اذه ( هو« آد ) .
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 تأوم هتمار-خ ىف لوسلذ يصخ نم ع وطأ نيقلا تكرت |

 تاخذاب فشافش 2 وبرج 0 تابخنلاو نينيقلابأ م

 دك 101 ا

 لق تادراوب هلوقو امأت اًرسقَم باتكلا نم هانيلما اميف بجت ىن موي ثيدح رم دق

 01990 راسي نع بتانّخلا نود نم ةّكم ىلا بهاذ تنأو فيوطلا 0 ىلع ثادراو ةَحْيبَع وبا

 وخو ل اكد! لد رماع نب ةعيبر نبا ,مماع ىنبل وهو ذكم ىلأ دعشم تنأو ةفكاط

 ىموق بصنمو فرش لوقي فرشلل اَّلَثَم هبيض امّنِإو تايلع ىا ناخضماش مذاوب هلوق

 ىنَكنابي نأ دارأو ىوخاف نم هلاني ال ءامسلا ىف يِمَشو الع دق

 ل
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 تامملا ىلا هيلع اعرج ىكب انيرح ىدحص جاه ليلا ام اذأ ٠

 تالعلاو عقرملا ريكلاب» ىَلُْيَل .نيق ممحملاب رخفيأ ١

 تاينلا سن مهلا ر ادب اكذب وسال
 هد

 5 راطمألا ديمطت ,ىح هادو تيبح رشن هن كلذو ىجم) نمكلا تابت ىعمصألا لآ

 ىبالكلا رَقز لق امك ىَعََم ريسيف هواد َبَقْذَيو هلسُعتف تاوم

 ايم امك سوفنلا تازارح ىقْبَتو ٠ . ىَرّثلا نيد ىلع ىرملا تبني دقو

 هتبَحو هداسق دعب نمدلا تابت َحْلَصِي لق لوقي تيبلا اذه ىف ىنعملاو ىعبصألا لق
 نت
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 لاقف ةيِهط ىنبو ن -راقربزلا

 تادعلاب ةمامأ انللعت ١
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 :«ىامجو لبحلا ةقبلا مهقايرأ هلوقو لاجبلا نم .لاطبالا ادشالا من ةامكلا ىلع هلوق
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 110 تاكرستسم ءاسنف نم سجكتنأو دورسق نم كم نو نرمك |
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0 

 اةرمض نب ةومص نارمضلاو لاق لش 02 نطق انبا رماعو ورم اهو نيرمعلابو هلوقو لاق
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 اًضيا فلج هل لاقي هنْطَب ٍحِرْخأ اذا اضيا حولسملو لق غرافلا نَّدلا فلجلا ئعمصالا

 هيبناج نم فشعغلا ضرع ةاقلاسلاو ةقلاس ةدحاولا فانغألا حافص فلاوسلاو لق

 تاع يحيا م 0317 ١ نو حدا نمي سيل ةدالق ١

 تايسارق نهماه اًماظع ىقلي نيح ةيطع ىرت فيكف *
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 رب ىتلا ليحفلا و لق ىحاو ىَنْعَمِب اهلك تاموقملاو بعاصملاو تابعّصملا مورقلا لآق
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 هد تم - لل 6-2 - 0 -
 :يجاح ل لق جبصلاو هل تلعق ةعيرش رابح سيق ابأ تبسح 606

 نك 3 - - - - 0ك - هسا سس ]أ هم 0

 هبئارق فقءيع لبق تراؤل تبوض ملاض نبأ فيس تةلعيلاب تينت هلق

 ه3 نب - هع © -هع ف 2,62 ترابك تدع 62 3 000 ا

 1 ةيكاط ترنأ مد ىدوأ ىلقف كيلع هموم نو لكشفل) تابيأر نكلو

 د هع تاه -ه-5 3
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 قدزوفلا لاقف 76

 تادلقم ى ٍءدهلا ق دعأو ىلصملاو خم برسب تفلح |!

 ىيبصالا لاق لاعنلاب كل ىدهلا ديري 5 هلوقو ناك سيلا ديري ىلصملا هلوق

 - - ب م07 27-23 عم 2 5-5 9

 ماركلا هللا تيب ىلا ةيدع اهنا ملعيل كدلقت ةندبلا نفذ كلذو

 تايقاز. فلاوسلا' ىف نقالخ بيك 5 فلج تدلق كَقَل '

 لف. . هل تّوف.ال ىنلا قال فّرَجلا بختلا :نابجلا فلجلاو لك ..فلخ يرد

 8 هون. ©. م. 807 ةهوأ1: 0 تداعف . 9 موب 0 نب. 10 0 تيأر

 1210. 4. 0706“ #0 نم“ دمو 2 آل 1-2, 9, 11-13, 16, 14, 1«, 15, 18, 19

 35-29, 22-20, 24, 26, 25, 25, 28, هدم11ة12ع 8و 10, 13 05 مقص

 0 7-5 كر ل 17 3691, 2525 4. 16 1. فلح هدا 1» 23م. 2دالوا ةعلح .



 ادا ا نا ب

 مسكاوقلا ربصق زاوزوب تءانجُو

 ةقخلاو 3 ىلإ تنس 0 قاووتنلا رينللا زاوزولا

 3 هس تب

 ةم ةريفش نم قرعب تيرج 61

 هدام

 .٠ ليق أذأ 3 اتاي تابسد قدر ةكلا ا

 ىلا مدي لكتج نب ىمُلَس اهابس ةعاضق نم ٌةَيبس

 م 5267
32-20-93 

 لدنج نب لولتللا و نم ريق 4|

 الجرمو ةالعلا نقلا كيقروأو 1

 اًضيأ نزاوكلا كو مررك اهذحاو

 تت 0

 مزاركلا هلوق

 اخ انناينأ) تنكح دعم

 هن

 ل

 هلق ير 0 6 ةروأو 3
 و

 كلام ناز - للا تح قل <

 نبآو اهنبأ كوبأ

 مرارقلا سوؤوفلا تارخأ حالو

 ملاس رْمَغ ىطش ىف قرع ةوبكو

 ةربفق

 تاركا

 لاقع نب يجان نب زا علم رم ل 2و قدزوفلا 0 ةيفق ٌيعبضألا لاق

 مضامشلا مآ تسأ قريأ تمن اذا

 ملاسأ مل نأ نيقلا نبأ اي مّلعَتو

 ٠ كا اة ا اقساف , 8 افرقم : 97 رازوب 18 ىدولا فيغشل زازولا 1

  , 8ءامالا و 0 8ع. ءاسنلا .5" 592 .1200 .01 9

 52 7. 02 12 6 مر. 1009و

 15 8 7. ريب ىتفلاب ملأ : 0

 8-16 كسل

 10 ه,ك. ةرندودو 55 5 210 موو 9

 2.113 8 سار اهل ىتلا نءاغلا ل.

966 

 نق نم لق كلذتنف اناجرك

 مداوخل أ ءامالا

 0 ن

 3 فرعب 8 987. كبكب .

 10 اري : مضامصلا و

 (آ1476)

 (آ:1460)
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 (آ1476)

 (آ:1460)



 ىلإ 20ص 0

 مئارجلا ر رابخ لونع اولهس 3 اهلتم كموقل أم موق مايأب أ ْ

 بالا نب كك سلا ل 11 سك د لاق ا امو افلا ةركج رابكلا ل ظ
 2 0 6 مكاو و 37

 ت02

 ةعنمو دع ىف ناك اذا كلذو دموق نم 00 ىف انإلف نإ لاقي هنمو ظ

 راد انيعدأ اخأ بع ىنْخب انت اسن رع رسي د نيف ب نيم نا“ (145*)

 م هانيلمأ ىدقو بج ىذ ثيدح رم كقو لآ

 8 2 : 6 2غ 2 0 0

 ملاسي مل نأو ابرح موق ىلا أدلاخ ةعيبر تدأ امك انيفو ه*

 هثيدح رم دقو ةّيمُأ نب صيعلا قلاب اذيننأ نب ىلاخا ىب هللا تبع نك دلك عك

 م نك ىوربو باتللا نم ىضم اميف دانيلمأ اميف 0 8

 مهادألا لذَجل وأ ىحاسملا مطقل دلتم نقال نيقلا باو نقلا وه هد سدد

 10 مهد اهدحاو دويقلا مهادألا

 ١ 0 0 د 5 5 08 ل

 نب علق نب دابع ىب باهش نب نابي نب عمسم نب كلام ىنعي كلام ىفو هلوق
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 هانيلمأ اميف هثيدح رم كقو ردكج

 مرابض ثيل قادشأ قوهو اهض 2 قدنز ركل" كَ راك امنا لآ ثان (1:1468)

 اذ ناك اذا كلذو هب ٌلجولا هبشي ظيلغلا كيدشلا دسألا وه 1 كل

 ةدكأو ساب ش

 1 موقو 8 ىموك 591. موك : اهب 1 عب : حو الي !انع م 931-4, 8 همسي ام:

 انيعداو 8 وهج, انيزقعا . 5 هوم م. 5815 0و 6مل نع راك

 9 هك ةئووص 111 87919, 239 1005: وهر آب اع. 11 كلام ىفو, هم 8-0

 كلام ئفو ( ورجل نكطماتك 70615 طو107 ٠) 12 0 علق (ه00 م. 5 14 0٠

11 7 
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 ا ناو

 10«  مقاورلا ءاسنلا ذوع ثهَلِو اذا ةيشع تذدرتسملا كردي نمو 'د

 مساوملا ثيدح انرداحو ميمت انمولت الآ بغلا ةادغ انْدرأ ©"

 مداوقلل عبات ىبانخلا شيرو مظعم لك ىف ةاينإلا انل تنكو 8

 [ مذاوعلا تايناغلا رس ءهانبأو عشاجن نيق هانبأ ىوتْسُي لو 1 نك
 مجاوعلا سورضلل؛ىمطع قر امو ةرم ضقن ىَحملا دعب ىداز امو 0

 ضاوعلا 3في مجاوعلا سورشلل هلوق

 مجاو ريغ ارفسم ىعاسملا ٌلضقو مهميدق اودع سانلا ام اذا ىارق 9
 3 5 520 0 0-2 ايل 3١ تت 0 00 هد 00

 اذأ باقنلا ةارملا ترفسو قوسشأ اذا لجريلا دمدجو رفسأ لاقي هفجو فريشملا رفسملا ]

 م ذأو ا 5 00

 نر 3 ل 6 دع >6 2< هاد مدس 1 ع 2 9-7

 أابض تعقربت نيح تركذف تعقربتف مه اهل نلقف ترفس

 رك يف ىفاسل طسبأ لوقي تيكاس ريغ مجاو ريغ هلوق [بّلك مسا رابضلا دجا

 عمايإب را جفت ىعاسم

 مراد مايأ نيقلا نبأ اي كيرختو امراد تيرخأ مايألا تحع نأو ه»
 5 مساد ٍرْيَبَج ٌمُكْيَنْيَع مايأب اورخفات سرارقلا مايأب ْتْرَحَف ها 31 - 65

 1 بوضيي و آل لثق ( 1: ىفتوتو آب ىقنلل (8 7. قتلت ) : 8 اهتنعأ : عطاس و

 1 رم ( محموم ممم ص 5 2 آن تاقدرتسملا : اذإو آب كقو (دصمدهدع41 ذه 8): آئ
 60 دعس

 .نفلو ( هلو ٠ 8 اللاو 8 9 نأ ٠ 6 ةمو. هل 1209. 52 ”». 59-50: 1 ىداز 65

 9 ةمهو., مه8ه83عم 1ذط طةوعاعمأ5 موطن آن. 11 هل ةراهوه» 91 1595: 1, تلقف (81)

 820 تركدف . 12 آب رامصلا 01٠( 14 نود آب اذإ ( وصخ هصم4 ذص 8) :

 7 رز مايأ آب هاعسم . 15 اورضفاث , 8 هم. مككفاف .



 اكل 07

 ننل لكحح و لانا 1312 .لاكأ .لدكتجيو انكر دك كلب ,لثفاو نالخاللا الوقت

 مكال ذيول دللا 3. اولبقي نو وعلا عبنت نل قحلا شيرق نإ 3-7

 مداها نم ديلا مكنت ساو ١ تقام سن نع رلى ٠ ٠

 مقامقلا روحلا لاوخأو روحب مهنا مكحلا ىف نييريغملا ىضرأو ٠

 مزاهللا فدا ىلقذلا 0 عر أذا لكأو نب رك يلا ا ضأرو أ (1468)

 يو لاق ىرالعدلا تفلك جيلإو لق :نلعت نب لحخنو :ةبلعت
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 مزاهللاو ىالهذلا لكابقلا عبرالا هذح ةعيبر نب ةعيبضو ركشيو لذو نابيش و اومس

 3 - 06 0 5 0 0 3 516 < د5
 21 .. 1 ا 1 .. 0 44 هي 1 .٠ 00 .٠

 10 رأ رن نب ةعيبر نب كسأ ىب الونعو ميجكال نب لك .. ةيبلعت نب تالل مينو سيق ونب

 2 60ه 5 ©ت-

 لخذ ىب ةرم ىنب ىف نابيش تيبو

 ملاع ةضيفلاب ميرك مكدع اننيب ىويركشيلا ىراك تعش ىاف م

 محالتملا فراملا فيض جرفيو انقلا لهني رم دألاب مهركّذن اعز“ (5:1465)
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 1 اوهبخحت ىلو [ 838 رك 4 ضأرو , آب ىضرأو : كيصلاو

6 6 - 2 - 0 - 25 

 3 عبيبتت ىلر 0 طمة:م. عبتت 85 (80 11: 5 5. اني اولعكت

 لن علا 5 ضاروو آل ىضرأو : مهنإ,و ]آب اهنإ ( طوءط 79218819 41
0 2< 

 11 6 ها-ةدعطتعم ةطص طوسكول مم 60 5 عضوت0-0هن عطغم» 02 ةطفق 2»همطعأ

 ( 16د 1عسغدتطو 11. 624 ةعو.). © 1, ىضرأو ( سود مدمم0 ذه 8 13 0 جرغبو ٠

 حرفلو, 8 جوفيو : فيض و آب رغق : 5 8 فقزاملا رغت عنميو 020 شبك بوضيو
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 20.2 60 ياش

 1 هن: نب دابصخا, نم. ةيلعت. هلَمَف ىبشجلا كيد ابا ثرتعلا نب ةمصلا ىنعي َةَبْيَب راج هلوق

 افك ىهتنان] ءهتيدح رم كقو هراوج ف ىعشاجملا ةبيب نب ثرحكلا ريسأ وتو منزأ -335 --اه 5 5 ت3 05 / 2 2-0 5 ٠ ١ 2 مع

 [ ئضرف ملشلاب اَنمَكَح دقو موكشت

 كا تايفاعلا نحب مسي مكراجو كذب ىفوث ال تححصأف ]1

 ةانم كير نب كلام نب ةَلطْنَح نبا

 م46  مراضخلا راحلا موح نم ىعالد ىقشستو عورشلاب هكيلعا تولع

 6 لك ع لاق : ةرستو لاذ مث- ”نئتموف 1 يرش ىف مكيلع ئلعا انف لوقب داع

 روكلاب ةداسلا نم ٌلاجِرلا اذهب امن نعت 3

 52 مداقتملا فلاسلا ق2 ةردغ و ةبب رمل ا 9 ع ءامشو ن1 ا

 ام زعلاو فقرشلا نم دحُأل سيل لوقي وعلو فرشال اًلَثَم هبرض امثإو لبكلا ءاشرلا لق
 د سد

 لقي نيح فقدز غلا تيبب نضرب اذه ] ّك
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 [ يساك نول مقا زاب ٌضَقْنأ امك ةماق نسنامك نيو قاتلت انف

 مراكألا حاطبلا لآ نم رغلا ىلا َعَنْقَم قحلا ىفو مكمكاح اولاعت "1

 1 حلا ةماعلا 1, كيرد مع كلام وو ربكالا هيصلا . 4 كني "0 20.2830

 8-20 كيوب . 5 هز ةننودم 19 90622: 8 اقّدصم . 0 866 م: 1195 مهو:

 بزوش 0 ( 816 ) جام .٠ 8 8 عورغل فلا ب حو آب ضوح (8 مجعد 025

 181. ضوخح نم ىنالد ]01 7 ةر ركبلا ٠ 19: 1:8 كددم ان كبي م 4

 1 ةاييولو 1 هيل. 14 هةمو.ر 7008 ص ط!ةهعاعمأ5 كوس ]كباس هك ما 7.

 16 لا 0 لف



 فلز 2810.-0

 - 0 تس لا 1 ْ

 قب .كايبع :نبامخرأ نب ةَبصح نب ثرعلا نب فينَأ هرسأ هنأ كلذو لاق تدلك

 ره دقو بجأ ىن م 3 0 هسأر كع كلا هيرض ةابرص دعب عوبري نب ةبلعت 6

 ا
 ديري امنإو غمكلا مئاوكلاو لق ةماهلا ىنعي مئاوجلا مأ هلوقو» هانيلمأ اميف هتيدح

 ىناوذعلا عبصالا .ىن ٌلوق

 ا ا ا يصل مات 0-0 تاك 1 ل
 5 ىليقسأ ةخماهلا لوقن ثيح كسبروضأ ىتصقنمو ىمتش علت الإ كنإ

 وير

 الا ىلع هنكمتو دعوقو عقلا مقجم موتجو. لاق

 مدالصلا تايقبملا ىرج تهاجت ام دعب ةبجملا انكراذت نكو ا", (ط دفع ظ

 ساو
 10 0 - ١

 ىريمح ىب وخا ةّمصع نب لاهنملا هلتق ةعيبر نا ب شتا ادا

 ممتم هيف لوقي ىخذلا وع ةّمصع نب لاهنملاو لاق رمثلا نيع موي يف حاير نبأ

 10 ريو نبأ

 هك مراوصلا 0 دع كل قرحف ن 5 ةماه 0 نحو أ

 د

 :هتمدديل فلكل ةقيض ايم يع اني ا نبا

 ذختان ىصعلاب ٌبِرْصَت امك اهب ُبرُصَت لوقي فويسلاب ىَصْعَن هليقو هانيلما اميف هثيدح

 - هم > هد

589 0 0 

 8 860., آط هتيدح ره كفو [ 48 مدحت | جف مهي لتقف ىلابيشلا هبكملا اذه

 معهم 8ة]71 72720 ووو. ( ع "5154 19 385 8560 ). 11 هك م. 1

 65..110 7. 58: انبرَص, آب انعدض: 8 ىبصعت ٠ 14 8: ةبضح . 15 11
 قد 0 موي 18 ىلإر 28 لع



 210 بكا

 ناعضوم مكالأو نابيسب

 ملآلا نم اوفشي ملف نيعجوملاو ةدبارك عيفتتمت آفا نتا

 ميتنح ني ”نم, ىلصأ نراك“ ةرمأ نإ لإ تالقر اساسج ممرلاب تعط

 © عناسرف نم ناكو لق يلكم نب ناطيش اخا ٍيلذم نب ساسج ىنعي اساسج هلوق 5

 لوقي اهيفو ةريمخ ناطِيَش سيفو لاق

 ماشا ةريمخ ىرسم وأ ةريمخ  اهلغأل ميهدلا ىبوت امب تءاج

 00 © ت2 2 هد 200 تا تع دباذع 2

 مّتلتم مر ىفلاب :تتاقكلا متعبح بووت نأ ىجرأ انيبو

 تبق نصعلا مير تحورتسذ دسأ ىنبل شيج رمو اًقيدو تناك ةريمحخ نأ كلذو لق

 بلجن ىنعي ىبوَت هلوقو مب اوعقوأف لاق اهلها ىلا لب 55 شيجلا اهدرطف اهو 0

 ميدل روج لق ' 8 ديلج اذا رمألا ىبر كلذ ا نم لاقي

 رمكلاب نيولي صضيبلاو انسراوف مكيبس در لكقو اعوبرب نوجاين تما

 رجب 1 أوس ند ىمادنلا نيقس ام كعب ارم نب ظيغ ىب نملخ

 ريكلا نم اميث نوقسي الو مهيلإ اهققز متلقن ارمَح اوبتسا ام اذإ

 مقارالا مهي ىبسلا انعنم نحو  هلوق امأو © مهقاقز ىوريو اريح اوابتسأ اذإ ىوريو 5

 (1:145) : 00 ها 0 :
 (81820) 1 ءانيلمأ اميف هتيدح رم كقو بارإ موي دهب ىنعي

 آن

 هناركالا مأ ميفدسست ثيح لع ''' دليوخ نبأ ةَماق اَنعَدَص نو

 نب ورمع نب لْيقُن نب كايوخ ومو فعسلا نب ورع نب ديزي وه كلّيّوُخ نبا هلو

 1 0 هموسم . 5 0 جلدم 011 1 ميهىلا , 8566 110. 59 7. 54

 00م 8 0 مئالتم . 10 قل 0 قزتا . 127860, 62108212 1 9

 ومو. : 1.6. « مطتلم غطق 120165 موسع ةزنعصسهمللتلصع تغط طغت“ ؟6هز]ق”“. 14 ههه 2.

 51 77. 116, 118: انعكص ر 8 +. انيرَص.



 نأ. ادا ل

 داتم هبرض امنإو اهويغو احلا ىف ىقلت ماعطلا نم ةضبقلا ةوهللا لاق انهل نم هلوق

 ةعتملاو زعلل
 تلال

 مساقملا كت انلاغنأ نم را وردتاو رماع نب ىمرضحلا انبصتغأ ىتكو رمي 51

 00 د 31 هب 0 2, 2 0 د 5 سأضع تع ١ , 3 ه2 .4

 م ل ناورستو ىطيلسلا ةءانح 0 كبسأ 5 ١ هدسالا رماع ىبأ ىمرضكلاو لاف

 3 هد ع

 هتيرح انبتك دقو لق مكارصلا موي جابر نب ىريمح ونب هترسأ ىسيعلا 006

 0 د ل 505

 نحو 3-3 10 لاق هلتقمو هتيدح. انيتك .لنقو عسل هللا لكبع نب را ىعي

 6 72 6 دس 0 ع هد : ف هود 5-

 كك أف دتلطق 9 أ١ اغا احد ل
 وكردت عوبري ونب تبلطف يبس اوباصذ ميتلا ىلع اوراغا نايبذ نب دعس نب فيع نبا

 ربرج. لوقي كلذ يفك

 2 3 - د - 03 - 0 د د

 ليم 0 بسجت سراوف جعروصطيج ميت نانب تاندرسملا درسك

 0 0 3 0 2 كة 02
 نم ثنا .لاعيو يمش ني .ىال نم نيس نبا نرحل نم ال ال وا حا ا اح

 َّض 3 | 007-0 د

 ايسب معي رامح ىب كلام لق 8 ركب نب ةيوعم نب مشج ىنب

 5 ل انيصتغا: 8 ا 8 8 عاينزو : مساقملا ,

 0 مناغملأ آ مراغملا 202( 4 8 ةاابح نب 5 آب طهق اطف 5ا1هردتسع 0

 ىنب دكحأ [ 83 ةلدوم ] هلوم نب رماع نىب ىمرصلل اذع « هتيدح وه كقو لينك مود اذه

 دودافف موماملا توسأ كسا ونب تدناكو «كسأ نب نادود نب :بلعت نب كلام ىب كلام

 « دقن ديلم ميماملا ىلع اوداز تح ميمالإب ىمرصتلل كيلا اوعفدي نأ ميمت ونب سرت ملف دب
 دقو [2088 فرجلا ] فيحلا تاذ مود ىف رسا ىسبعلا عابنز نب (8:6 ) طرقلا ناورصو

 هتيرح مم. 6 هك 29. 94 7”. 8 00م. «” هعو.ر 160 ةطفع ؟م2"عةمم2012ع

 مو5نهعم 12 1 ههم قممعس0ت>> 19 وهو. هك لوجت» 11 4018 ةووبر' 551551

 30111 هوو.
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 : د 0 - 0 0 ا 9506
 ىذعد مقامق هلوكو فرشلاو علا هب ديري امنإو ديظعمو هترنك ءامأ موح قل نم ملوقو

 فرشلل اَلَثَم هيضف ددعلا ةّنك كيري امْنِإو لاق املا ريثك ابيظع ارك

 مصاع لاي ىعذت ىلْيَخَو كامح اوأطوأ ةبيرق نم ىمورق ثِيَأر

 جديس ىا ميقلا مرق اولاقف لاجرلا ىف راصف ّلقن مث لبالا لحق مرقلا لق ىمورق هلوق

 م ىو ةيبط 2 نر ةببرق لق ةبيرق نم هلوقو لبال ّ و مرقلا لص لضإو, هلع كيتعملا
 ىنب نم هللا لبع نب بوت تنب ةفيعضلا .همان ديبعأ نير عضصاعا ماو ل سر

 مراخملا ىفدنخ ىقاوسلا تيعب اخذاب رعلا نم عوسب ريد ناو م

 نالف لوقت برعلاو لق 0 انفام نم هيقست اًفورع هل نأ ىنعي 827 د هلوق

 0 ار دعب دعب قب ير لق ا الاب
 ايقوَس ناعطلا بانل نْأِب ْمُكْبِلَع لولب ميقا ان

 (1,1450) متاظعلا اناهل 5 اولانت مل امو ةونع ةشبك ناوي هيرب انذَحَأ

2 4 

 ىمس اكن بالك نب ورع نب دليبخ وف فقعمصلاو فعلا نب ورع نب كيزي ]

 ىمرف اهتعلف بارثلا هيف َتَقْلَُذ جيلا نّبهف مسوملاب هموقل اًماعص فضا هّنال قعّشلا

 رعاشلا لوقي هلو تاف ةقعاصب

 [ ىماهتلا ىكبلا ؤ جيرلا ليتك هيلع اوكبأ اًدليبخ نإ
2 

 8 0 ةَبيِرَ 166 اعم و آب ةبيرق , 8 يطع : 8 تاطوأ : نيكو 0 مطه:ع. اليخو

 (80) 16: 5 ع]1موو ذد آل دادش اهونبو ع عوبرب نب او دنعلا ىب ماس هبيرق

 دمأ عوبري نب هبلعت نب كيبع نب مصاأعو عوبري نب هبلعت نب كيبع ونب منزاو ىرابضو

 نب ريبك نب [ 4 هلل دبع ] كبع نب [ 4 نص ] هن ىنب نم (816) هفيعص

 هرذع هوو ةياووم 223711 1819“. 8 1: نف (سمودةمسمل ذه 8): 8 ّيفَحَنَخ ىنم).

 5-19 ه5, اًديِوَي : اناهلو 8 ماهل 57 عاموو ىا ةىش ّك مهتلي ىخلا ماهللا

 ريمالا ماظع نم اولانت من ام انذخا . 13 ةمو.ر مودقودعم ذط ططقعاعمأه موت آن.



 نوم 20-0

 مقافتملا ىأتلاو ىلاعملا روقب «ثتمضت حاير لوح ْتَرَطَح أذآ
 20 - 1-0 هع مع هه د _- 5 هادم ادد

 ةتيشم 3 .نكانتي 3 وهو هبتذب لكفلا ,طخ امك نعطلل ايهضفختو يامولا عفوت ترطخ

 هلوق ىف ةابلأو ةالعم اهندحاو رومالا نم ىلاعملا عوابري حلير ديري جابر هلوقو

1 

 ملك اهب برص اذا اًجورُخ اهّلوُو اهلك اهالعأ وهو ماهسلا نم ىّلعملا عمج ىلاعملاو

 ا

 لطاتتحاوا :قسفو تعشا -اذا مالا مقاغفت لاقي ] ديدشلا ديري مقاغتملاو نامل كلو

2-0 

 [ هن رعكا هرطبأ ىتح مقش ىتح لاما نم ل لاقبو

 0 ربع ممخخ نم هردسنا ىلإ ١ لنحو سارا تالا
6 

 ا كيس سو 2282 000-

 كلذ لثم ىف وجاولا لف هيف ةحئاز ءاتلاو نيعقد ىنعي

 66 ال ٍبَّدَح ىن نم فرشي.. 1 بلم ردك د ل

 ىلع تركت لاقيو ] دقني ال لوقي ىبوي ال هلوق [ ةيلع جم 0 0007 1

 15 رازملا لقو هيلع تززعت اذا لجرلا

 [ريغ هل اليَملاو ىَمَع نبأ ىلع ىلبق ىنلا هرّذلب تارت الو

 ٠) آد ىحالبر : مقافتملا , 80 آب8 0 مداقتتملا ( ططغ همم غطف هددت. 1

 4 هل 'ةزز3) 70. 31 «. 44. 5 0 ىلعمل «ز(طمتغ ؟0"ه18, 8 العم (ةزع). 26 ةهوبر

 ممل ذص طصوعاعمزو كوست آب - هوو ةرتقدم 2537 3555 [20» ءانا »084 لاما. 8 0

 1: اذا ( صومه مدع ذه 8): .نالثو ٍزع» آبار 9 ةمو.ر هوو 729.69 7. 9

 ( 01310. : قربه و عم 0 - 8 ةريهش : سيف و 000500 11:0 ردك: 13 8

 بلم . 14 يلا لاقيو ر, مودووعم ةعورص آب - 1]706-ممزسأو ةهمم]160 1052 602-

[611116 . 
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 تاب

 د

 ادا نوال

 آ 15 مئاعدلا عرذ قوف تدأز مئاعد ىلعلا فرشلا لع عوبرب ىل ثنب 1

 رشف لوقي مئاححلا لك قوق ىوريو فرشلل اّلَتَم هبَرَص امْنِإو تيبلا مئات مئاذلا لق

 مثان ريغ ثبي انعلاصي ال نمو اندقعدعب فبل انرجتسي نمف 1

 56 مثارخلاب مهيطعن 2و كر أنودع توغي نل انأ نقلا ب م

 مئارجلا راذح ىطعُت الو ىوريبو

 كيلا! اواقلا ةامحب ميمت,. .. مهدعت نيدلا ىوقلا نم ىناو

 ضعبب مٍقضعب مكتلا فياستملا محالتملاو ليلا كرتعم فزاملا

 (1آ:146«) مثاعدلا 5 ىداعل داك رفعجو ديبع نم ملوح ديصلا ىرذ ١

 ىنعي رفعجو كيبع نم هلوقو ماركلا فارشألا © كيصلا ىرت هلوقو ود ىوريو

 604 يوفق ىف لوقي ةضرع هلوقو انقلاب ىءارو نم عدمت عنتمت ديري عوبري 1

 [ هقيوق تناك نأ اكن ةضرع أرمأو هيلع ايت ناك اذا رفس ةضرع ريعب لاقيو ] ايلعف 0

 لاقف هقّدق اذا اًنالف نالف مجار كلذ نم لاقي فذاقتملل ديري مجارملل هلوقو

 هيلع كرو هل

 1 ككاو 8 5 رتتط 12 ىلعلا فرش 0 عوبرب ىلا يب : لت العلا فرت . 4 8 81.

 (ه16) انرّذغ دعب [004 انرَدَع دعب ] : انكلاصي , 8 انملاسي . 5 1: راذح ىطعن

 م ّْ 231 ىناف ( رصوس أخ هطف0 ذظ 5٠ 8 8 هعواوتتو محالتملا 38 ريتكلا

 لاققلا 9 ليلحو آب 8: قود : ١ 8 مغارضلا دوسالا (8:0) ْلثم اوعزف اذا.

 12 ه2 ةناووص 12 409: 8 نمش 8 قلو «ذ[ط اعمر 1. ىقلتو . 14 8

 12 ططوعاعمأو ظعئوس آن



 نه“ 2 20

 مئاص ميرلا ٍلبْقَتْسُم سرق ىدل انثأك رورحلا نتسمب انللَظ ١١
 ١ ا 6 تادهد 5 1

 امثت ىنعي مثاص هلوقو ةراخل جيولا ىرج روركلا نتسم اق روركلا ىنتسمب انللظ هلوق

 هب لظتسي بايتلا نم اهريغو دورب نم هانب انيب ىنعي سرف دنع ديري سرف ىحل 5 2 1 : 1 - : َ 5 2 تم هو 32 08 5 عه - 2 -

 مئاوقلاب ىمتحأ امالا ةبلا ىَنَأ ةفشي قاتعلا قلبلا نم رغأ

 5 [قاقر ناسح قاتع] ضايبلا كو ةرغ ههجو ىف سرفلا !ذه لوقي رغأ هلوق

 مكارخلاب ةسوكعم اهراوكأب ةخانم ةالقلا ريقرق تلظو
 7 5 ل ن1 ا 0 ل ا ا ب - داي - 5 د 2 د | 1 091-

 دل جرح رابكل ,.ورعسلا ىو ريكا رقلاب اهيبشو لبالا ىنعي خةخانم ةالغل | ريقارق تلظو هلوق

0" 

 ىل اهتادأ ديربي اهراوكاب هلوقو ءاملا ىف ةرقوملا نفسلا ريست امك اهيلع امي ربل 8

 5 0 ا لا يكل م 0 ا ا يريح 0 0 20
 5' لمكلا فلغد ١.., ,سناكعلاو منا تالا ةسوكعم -ةلوقو اقتنع طخ ث اهءانكا اعردلعم
 تنل 1( كن 10 5 2 9 9-7 0 52270 دييسوورح

 نا 0 35 ود
 10 (لامي ىنعي ) راصيف هعارذ نم هيتبكر فوف ىل َكَشي مث هغثأ , ىلع مت ريعبل قنع 0 1 0 ا 3 0

 م 0 ٍِه 50 ١

 كرحتي نأ ردقي الف ريعبلا

 مجامجلا قوق ٍسْمُشلاباعل باذ»  ىَصَحلا دقو ذو ريوغتل نأ *
 5 0 1 مما 2 6 ا 2 0 ا ا 0

 سمشلا باعلو لاق لبللا رخآ 3 سيرعتس لكم وجو راينل فصن ةخحا دسالا ريوغنلا لاق

 وكلا تقو كّشأ وهو اهباهتلاو اهدقوتو اهرح ةدش
2 

 اني ماعلا قانعلا قوف لج ل تيلوع ريناندلا سفن ربوع أد

 كدا 25 5 0 5 5 0 تال 37 3 0 3
 فقانعل قف هلوقو اهلمع نونسك#و اهنوشقني نميلاب لقت الاحر ىنعي ومنو وق

 مبالا ماخض ىف مهايعلا

 1 هك ةننوؤم 7 9500, 23911 905: 8 ئجحل . 4 هلك ةراددم 251 30425

 فتاتعلا , 8 8. لاوطلا : ىتخا و 8 ىبتحا . 8 د16 ربلا ©0 005 مذه

 لبالا معطتعط 15 ةهممدجوصغلر] ه عاموو هص 2. 9 0 ياكم 210 علف 10 نسيب

 80 0 19 ه5 ةرادؤه 11 2381 ( 2020188 ريجحهنل نك نأ ١) حيو 5610-8

 فرع و : و و .كنأ ( 51 15 8 زذشوقنمب 7817. خشوفنمو .



 اق 20 ؟ن6

7 060 

 ثول تسقف نوريسي ميو ىاصصا سعت اذا لوقي مئامعلا ثولب ,كتلام 1 لوو اعريس 08

 ريسلا ىف انأ تعفر كلذ ناك اذذ لوقي سور ىلع ةمامعلا ْفَل ثوّللإو لق ةمئامع

 اًنول اهثولي ةمامعلا تال لاقي هللا دبع وبا لق كلذل ,قاساقم لوطو ىتالدو ىدتحل

 انف ىبارعألا نبا لق اهَقَصَر ليق اهحالصال َلْمَعَت اذا ابحالّسال ٍلْمَعَتُم ريغ اهّقل اذا

 ىكح هللا دبع وبا لق اهاحتلا ليف هقلح تحت اهَلَعَج اذا اهَطَعَتْقا ليف اهب َبّشعَت اذ

 طق لع ةمامع توتسأ ام ىنيفيرصلا هللا ةىبع ني. كلاخ ىف

 ماخملا جورف ولعي اضغلا ناخد هماتق 0ك قافخ ردبغاب م

 مراخملاو لق هتربغ هماتقو بارسلاب قافَخ دّلبب ريسنا نكح ليفي فاغَخ ربغأب هلوق

 ضرالا هذه لكم ب انريسفا لوفي | عرخ اهذحاو لابجلا ىف فيرطلا عطقنم
2 

 مئامسلا جيجأ نم ىراهملا نويع «تججحَشو سانكلاب تَدالرفعلا اذا ؛ رست 0

 عفت امنإو ةرجش ّلط تحن فعلا تلخد لوقي ثذال هلوق» ةرمح اهولعت هابّطلا رفغلا

 نوبع تراغ كيري تككقو هلوقو . هتيحان ,ةىش لك نولو لق ّرَحلا ةذش نم كلذ

 ميك لقفتل نوفورعم ابرخلا نم ىلع مو .ةرهم دل اهبست مارك ٌّليِإ كو قاهتلا هذه
 تعتلاو ,شطعلاو, ىهجالا نمي نيودرلا لأ تعجرو: لبالا هذه: نويغ تراغف لوقي

 مصاعملا قوق اعلا تالعاجلل الو قراسغشسي الا لابللا تارك نأو ا

 لك لْبّْخلا لعل, لق ىنْلوِمَي او ليلا نس ىنقختسي ال لوقي كّرفَتْسَي ال هلوق
 لولا ىنفختسي ال اذه عمو لق مث هبهأ م ليللا ناوس تييأر اذا لوقي كلذ ىف ىنعملاو

 ءاسنلا نيون نم كلذ ىنسبخب الو هيلع َسْبَحَف ابّصلا الو اًضيا

 4 كا 0 ةانزا“. (2) هديعنم هلعل . 10 سانكلاب , 8 لالظلاب 783. سانلتاب .

 18 اهبستر, مهم 0: درهم, 80 0 (هوو الهلعاف 17 7005). 15 8 ناف: آب تالعاج

 اعلا . 1

57 
)1:145»( 

 آد

0 



 وأ 1 ا

 ىتح.ميللاب ةَلِجِعلا ىف ريَخ ال'لوقي كلذ ىف ىنعملاو لق ةمالم اهكحاو موالبلا هلوق

 ملاظ هل تنأو همولت كلعلف كبحاص ميلت ام ىلع ملعتف تبّتتت

 5 2 ١_0 - 00 1 1 ع : 3 6 000 0 ه2 ه- 5 هي تاو - 2- عع
 ليلحتلا هيف ىضمي فقيرط وهو مرخم عمج ىنعي مراكام هلوقو انبمي ىنعي ةيلأ دلوق

 ك0 در

 1 ريخ الو رحت اهيف كل سيل اًنيمي فل ال لوقي كلذ ىف ىنعملاو لق هانتاتتسالاو

3 5-6 126 

 مداقتملا لزنملا مسو مضوتب ىنجاجتي ن ةيشخ نمابصلا تكرت م" 093

 مزايحلا نب بلقلا عودص ٍميِهَت 2« ةجاح تلق هَل ام ىباحص لاقو *

 هلوح امو رذصلا موزيحلا لق مزايكلا هلوق

 مكئامسلاب تحول امارك اتوجو تأر ذا موقلا نم ىملس انل لوقت هد

 10 كقف كولملا ىلا ةدانولاو ىلاعملا بلُط ىف ةلحرلا نم تدوسأو تريغت ىنعي تحول هلوق

 اقاقر ناسك ب انانك اهوم دوق“ (لذد مريع

 متانب يطملا ْلَيَل امو تمنو ىرسلا ىفنالْيَغ مأ اي انتمل نقل ؛
 2 هنانبال لوقي هتنبا ىنعي ناليغ ما ىلعلا بلط ا مئانب ىطملا ام كيري

 انراهتو انتليل ىف ىوسلا يف انيمولت

1 
 مئايعلا ثولب تيلاض عربسلا ام أذا ةلمش و سنعلا ودص أ

١ 

 خقانلا هدغ ديري ةفيفخ قو ليقي ةلمش نىعمو ريسلا ىف ديري سندعلا ردص عفرأ هلو 2 كدع ع هه ا ا 00 0 و كَ 3 ٠0ه 0ه- --6- ١ هع

 7 0 6 6ك هب 1 - 0 2 2 0 001

 ةفيفخ تناك نإو اهردص ريسلا ىف عفرا انذ ةفيفخ تناك نإو لوقي اهيلع يسن ىلا

 3 هك ةاوود 25 1086 : حلا 5 آب 'متأملاب 0 ىرغط ممصقتم» 01 طف هأطق“
1 2 2 

 60135 ع : 0 نا 71 َ 8115801. 820 أعم . 6 5 آد هير .٠ 2 لا

 8 70. لبوقي (و0 هةممونو2117 1ب - موهو ؤ050): ط8 ىقناحت : نيبو آطظ نود.

 9 8 موقلا نم : امرك و © هانم“ فانع . 15 8 سنعلا . 12 ريسنو 80 0



 210. 0-69 نو

 نب للاخ معرو لق“ ةحيبع وبا انربكو. نامثع وبا لق .[ ةانم ديو“ نب :كبلام - نبا

 يق 1 دلخ نب دعم هع

 مراغملا لمح قانعألا لقت اذا مهكفت نكلو ىرسألا لتقت الو .

 [ مراد لّثم اَبأ وأ بّْيلك نع ابأ مكل ةلعاج ئمورلا ةيرض لهف , .*
 ةهأاطونإ 2ر62 2

 سدس معاطملا ثيبَح ىٌبُيَلكَكَتَذَع ةبلكل بْيلك نم بلك كنف 5

 جفاني ناالا] عير تنجح مل اذا 7 ةيلملا نعت اذإ ل6 سمو
 ا ا

 مئادب ذيذل شيع ا لم الأ تدرفأو اهيلع ىّلوَلْقأ اذا لوقي
6 

 [ تدكسأو تنكس ثَدوُقَأ بو ىَلولفا ]

 (1:1436) مكامكل | كاي اهيبحل 1 راب دناتأ ا ال فلعت 1

 03 0 1 همس و 260 20 1000 هَ دغد

 م كيا < بابذلا نم اهنوصي هيف اهبيطخ لخدي ةىث ةمامكلاو هلصأ هدارو يالا دور ] 0

 دّدد> ف5

 [ ةلوتفم طويخ اهيقثع ىف فّلعي غوبصم قوص ةمامكلا

 ا/و

0 51 
 (1:144) لاقف ريرج هباجاف

 مكأد ربع هلدعو ليلاخ ىف و موالهلا تالجعتسم نق ذاب 29 أ

 831880, 61 2105171101 5 1 5832. بيلك بلك نم كناف : ثيبَح قو

 8 مل (ةلوز تيبح نيا ١ 6 8 جير لح. 45 هك ةئموس 19 34914, >2 00
 7 0 ركل

 وخأ نقر ن8 وذا سيلا ١ 9 هغ ةنمعم 57 4515: © نكرابر 8 داراب : 0 اهيل :

 مثامكلا , 350 مكامتلا . 10 ةوو.ر عاموووو ظئوطص آد 50 1 دوور 1 ٠

 10. 50. 01 لدعتع 11 12812 هوو. : 0709“ ه6 هدو 2 8 1-382, 32*, 83-45

 41, 41*, 46, 58-48 ةقر 54, 56, 55, 59, 58, 05-60: ه0“ ذو آب 1-8, 10

24138/12032251 ,039 ,30 ,26 ,31,127 ,928 ,53,1619 .11-14 15009 

 21, 28, 34, 85, 51, 60, 55, 62, 63, 39-36, 41, 4-48قر 47, 46, 49, 48, 50

 59, 51, 52, 58, 61, هستفغمع 29, 40, 42, ة4ر 56, 64, 65. 18 5. نالكعتسم .



 ذأ" 20.69.

 مقامقلا كلذ ددوخ 4 كبلوك 00 رتوش اي ءاشو ىأب رسل( اه
 260 د نع 3 - هد

 لاق الثق هرتكاو هيف عضوم لَ لانتقلا ةموح كلذكو هقرتكو داما عمج 6-5 لاق 0 6

 ت0 0-21 1 م 5-00 ب _ هدا ا
 - لبح ءاشرلاو لاق ريكبلاب ةداسلا دبش روكبلا مقامقلاو

 مصاع نب د سيق قناع اكعد 0 أمثو دلظو ناقرسبسلا 50 5 1 "ب 14

 هد

 5 بقل ناقوبؤلاو لق  دكيبع نب نم نب دلاخ نب نانس نب مصاع ىب ري ديري لاق

 هم دم اس ند

 ا كنخ ىبةفتتت ب دلح ينل هنت و 0

 3 هد

 00 00 ل 0 0 2

 دلاخ نب نانس ىتنَر احداتق هل مصاع نب سيق باهولا دخاولا ىلإ

 10 مكاوتلا ءادجلا من ةرقرظب !دعاف ا لذلل ادب نكح ا 5 506

 تلك ىلا ديري مثاونلا اد لأ نيب هلوثو ضرالأ نم ىوبسدلا عاقلا 2 ركع ملوفق 21 20 7 / 0 اا 0 ا 5

 ملاظملل انباع ليلذ نايغ عشاجن نم لّشهت ىقحأب ولت "4

 جراخ ةنأ لع .ربكيو ءانغتسالا ىلع نوكيو لاخلا ىلع افراع يلق افراع هلوقو فرع ىقوربو

 15 ونب تسناك ] رصتنت نأ لع ردقت ال ١ م.لظم تننأ ليقي وقملا فراعلاو لاق لامل نم

 2 0 لإ كننذك ل 8 اهنقئاحو هك نيانلا لإ ع لشعت ىنب تقلا عابرب

 هسا ب 252

 سرق نب ةوبهش نبأ شاقر عيوبي ىنبأ ةناحغو بيلو مراد كن ريرجو لشهت مأو

 1: 3 ؛ضنيامو 1( 70و: 8 صشامو ٠ 4 امو 1114 امرك 1138 نط
 ا ع 2

 :تيبو ناتربولا , متخط صفصكتمس ه2 طف هاطع» مةهلتس عب 6 نكاح له غل

 8 همعع.بر 76865 15 © هدا. 10 18 للا رادب : ادعت , 8 ه2. عنقم .

 13 قولت و 1ك نوعا آب 8 فراع: 5 8 ملاظملاب . 15 ةه0., 70203 ذض 21

 1011 ]سب - همهم 9[1, 50 7. 23 0.



 ةلضنب بلك نه تاسع سينا تلقون تشل كلكو هنت بلع

 نماوداج فحل نميف فدزرقلا لاقف 8 ةرم ىب ةليمن دج رسب 0

15 

 ال لق و

20009 

 بس

 ( عيسم نب كلام 0 ا 0 كدخأ 1 ىف ديخا لوبل ( عمسم

 5 لاقو

 نأ تعزو رمثلا نيع نم ىطبت تننا ان ةلعافلا قدا اب

 كال درع نب دايزل

 ةبشخ ىلع

 0 نأ ىب

 نم لكنا تيعرأ ئناموكلا ن

 نامعر ىلإ .نامزبك نم ا
 تما را 3

 5 جيم 00 اأو ةيوعم

 هسن سو

 نهد

 ريبولا نبأ

 مهبيسم لبق سانلا سوور أوناكو

 انذالب 50 كلام انعفل و

625 

 ند نارمكل لو

 ىبَأ وع امّنإو نبأ كا
 عطق ع جلع ص ناقد تكناو دزألا

 زيرعلا كبعو حمص 0 درص متفألا نب نراوفص

 كرابملا ماظع دعس ىنب ىف منو

5 
 كلامو اماكن ارَقصم دز أ عم

 كزينلإ هَنيع القق نحو

 كبانسلاب هميربإ فحال ىلع

 هني «رفأوح برت ص 0 نم ىأ ماركلا ا 0

 6 درس

 بعسم م يراوخلا ىباب م

 فقدزرفلا رعمش ىأ عجر
 هيقاتك نمر اهل راحل اتيدس .اطو نو

 ماعم 76 ةط011 3

256 

85 

 9 ورعور 0 ةاترا“. ىلع . 1

 16 0 رفاوح. 19 ركب

 56. هللا قس ( ومو '!"ةهطوآ 706. 644. ر

 !!"ةطومآت 11 80017 ه6

 ٠ مزاهللا 8

 د

 بلكأ ةتلث اهيلع ُتْبَتَو ةييلك ْلَثَم كمأ ْلَثَم امثإ ةلعافلا ن

50 
 لاقو

 عل ضارب

 © كحاض ريغ هسايثأ نع رتفأ اذإ

 مصالغلا سور ركب نم لح اذأ

 ظماتعطمو“ 15121 ةعومر

 8 رشا : مصالغلا 5

 ركب هعع, طم 4000ه, طماتم هد 11 519

38 

 عنق
١ 

)81302( 



 . 20. 69.١ل

 هع ادكئاكي هدا ىاولتعما ١ ٠ لوفي ىكادتلا ”نسحلا تعمد ! نامتع وبا لاق

 0 - 56 هاد 7, 2006 0 3 ع د 2- د 2
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 20. 67 نعم

 ريتك ناك اذا مرضخ ّلجر لاقي هتراورغو ءاملا ةرثك نم فقشم هناكف لق ركبلا مرضخلاو

 َنِإَو +ىشلاب <نيشلا' هب برعلا نأ كلذو لا اهتزاوقو .رثثبلا هام ةرتك نم ٌدوخأم .هاطغالا
 هزارط نم الو هلكش نم نكي

 مكئاوقلا ريصق ذاج الو ولأ مهلثم لامحأ عّيطسي ال ميماهل

 هلوقو قيس ّرما علوهي ال هوش لك نويهتلي ةداس عفاوجأ ةعساو م لوقي ميماهل هنوق ؟

 نوعلضتسم علاقتأ نولمج ف لوقي هحدقو هليح لقت اذا لجرلا ٌلعسي نأ وه حونأ

 2 -3-- . - 0 20 2008 ته ١ 0 هر 7 3 00 5 1

 هبرض لتتم اذه امنإو جيلع ام لقت نم ,.واعسي ريغ تركي امك كلذ تركي و اهل
 م 3

 دل الك ن, نال لآ ذاج الو هلوقو لمح نم متيلع امب نوعلصتسم نال ل

 ده هد

 شرفو اَشورفم نكي مل اذا هل فعضأ وهو ليخأ ىف بيع كلذو لق باصتنا هغسر يف

 التم كلذ برص امّنِإو اًمئا سوفلا ناك اذا رفاخل ىف كلذ ىرت جوعلك اهيف يوت نأ لجبلا 0

 طرفا نافأ اطارذإ ريغ نم. نيبوقرعلا نيب امن تعابت شرفلا بيع لك نم, ءآرب منال مهل

 هنويبشي عنا ىرت الأ خم ومو ىوقأو هل بلصأ ناك ةياذلا عسر بصتنا اذاو اًلقع راص

 ابيع ىرك بصنني مو ند اذاف هباصتننا ىف روثلا غسرب | ش 0 -هي ١5 007 لا

 ملاع لك انباسحأ نع نيبو انحج دج ذأ سانلا مارك ُلوقي. ٠

 مراكملا ىف ةيداع اهل ابيلك تجي مّلو ريرج اي ىنعت مالع امد
95:3: 

 هغلبت ال رمآ ىف نَعَت الف هب فوُعُت ميدق بُيَلُكل نكي مل لوقي ةيداع هلوق

 مرادك ىعاسملا تع ْذا كَل ابأ ادجاو كينيع تاقف نأو تسّلو 4

3 

 3 عيطست : آل ىداج: مئاوقلا, 8 مكاعكلا . 4 ةيطست عم آب 8 - 0
 . كك

 8 ع]موو ذص آن لاقيو ميقنسملا عضوم ا اذه ريغ ىف (هزنؤ) ىداللو انهاه ريصقلا ىناثلو

 هيف (2) تبت !اذأ ناكملاب اذج دق. 14: انكجار :عو 8 0: انلج: ىعو آنا :ى

 ( معد مصم4ل ذض 5٠ 15 8 ةيراع ٠ 17 65 120:1 71 83510 هددنس: زر ةناقذق 1

 11811 2120:3423 :, آب :كسلف : نار 6060 لو 0608 0 نلف كتي

 آب اذا كبأ: 8 مهم. ع نإ.



 هع ف 002 سكلا 506542 3 - د
 فال ةيشع انمدغ انأ تددول هللاو رمع لاقف يف وغو ميككالاب ةعيبر ضلع نيعتسي : 1 1 21(: - ترراع 0 م 5 8 جا 5 + 3

 2 3 3 هع - غد 2ع

 نأو مكرد ع

 4 2 5 د كك ه5 3 هدي 00 -
 3 رم لاقو لاق 9 اع 1ك مح نك هحكر عدرا طقسي 2 انم 0 نا « : 0 08 5 2 : : ؟ 6 1 500

 ا 3 2 علم نع 5 7 0 1 هاو 0 ا عا تحب 0

 راكتلا ءاوه هنم اربي ومأ ىف كلام ناك ام هللو فنحالاو كلان بجحعلا رخآ سراج

 7 ١ 2 53 3 5 3 اس 35 7-5 ا ٠ 1ع ربع
 وبأ لق مراكملا اوبك رو تامل اوكفس دق ناو خنيبلا نماق ىنح همرح لحكت سي

 زم
 ّ_َ 0ن 3 2ع 3 ت03 3 2- 0-9 - ل

 ةديبع دنأو ىنمصألا نم ةلانعهم انعام او مك لف نوعشم بخ اده نامتع

 ريعبلا 0 ارفظ نامسنملا لاق مسانملا ةهلوذ

 مراضخاراحلا ٍحْوَم نم مْطلا ىلا اهفونأراصقلا ىبرطلا ْلعَجَت امو ام

 ةديبع ابو ىعصألا تعبس نامّتُع وبا لق نامّتع نا ةعسشن ىف ءاطلا مدّفب علا

 لاقي ] ةحشؤلا نتنم  رونسلا قوم ةئاذ رفؤ نابرظ ا ل راوقي

 15 مّطلاو لاق [ نابذاجتي نامَشامتَي نابوظلا ل نانشامتمل امهنإ اشحافت اذا نيلجولل

 كلذو موضخ 2 كلذ نم لاقيو املا ةريثللا راؤغلا رابألا 0 مراصخلاو ,بتللا ددعلا

 احس لاما ىطعي اناوج ناك اذا كلذو لق موضخ٠ٌّلجر لاقيو لق ًةريزغ نتسناك اذا

5 2 

 4 اربيو 0 أربيب - 1.6. « ل[جاتلع موه همك هببصعومسمم0 زد هنأ ةقونع عمر 5طتعط

 (طعفم .... طق]14 81004 ”*. « 0 تكمجبلا. 10 قفل 1 ىقلت 752. ىعبت (516):

 ةلونمب ب 1 نم كدا 12 2642. لطاقة 117 6014: الن لغج , 5 لعَج +2: !لعخا:

 8 ابوظلا : مطلا ر 1. .ككلملا : 8 روكبلا . 14 ةعو.ر 56505 زص طصوعلع وأو ةعوطص آن

 - ع1 1آاذو» 11 07. 15 .مطلا : . و 530 01
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 ف
 تأ

 تطول ارم تاداسلا نم 8

 اهركذ ميلا كلاخ اهرعأ اولقو

 هّناف رشعو ريش ىضم ام اذإ

 تربو ثيدحلا بغ ىقَم اًملف
 اننابت اهنيت" لاجر ل

 اعَدْجَت قدتخ َنْعَب اَسْيَق تروس

 ام َنْعَب تالمكلا بانْدَأ ثربحَت

 انَتّيَب ةنامألا ب يك ن0

37 

 20 د 31 ت6

 ا ا

 ءتفسلو نيل اي ما م دقت

 : نإ هّطخ
 تارت 5

2009 

 مّثم سانلا ىف هلّثم ّلقو

020 8 

 ةفاكتعب روسمألاب لاجر ُُىو

 اهريخو اهانس ىبدعب اهل نوكي

 اهنوجأو اهلقأل اهركذ ىصم

 ر

 اهروه ذو اهرب ءافولا ناف

 افنان تلا تنك م ةنطخو

 اهريغس ىرابكل | ْمِهّبإو

 هربنف لاجرلا نم اًريصق ناك ةدانق نب سايإ نال 0 ماهبإو لاق امثإ ةديبع وبا لق

 هب هربت ام هرض الو كلذ هموَل اك ١١) لاق رصقلاب هبقل ىنعي ىرابكلا ماهبأب

 اهوسج َكّيَلع اًيطقم لباهم اهتود كل ىرت ثاموح دْيَعللو

 جراوكلا هلق اًدوعسم ّنأ وكَذ دق فنحالا اذهن ةَحَّيَبَع ىأل تلقف نامت وبا لق

 فنحالا لوق كلذ امّنِإ 'لاقف كلذب ٌركو ميكحتلاب هيلع اونيعتساو جيولا يلع اولعأ

 2 .كلاخ و

 هلم , ©0 اهلتم .

 اهركذ مويلا ر 1. ه. ج]-فطسهلك (ةهه م. "4111) : وم 0 مل(طماتا 707618 :

 12 اهريحت , 0 021. امريذت . 13 0 تربدت : عيضت -

 ع 3 ( ومو مككميسةمج 4386 ةمو.ر ةننمدص 279111 2991) . 16 0 لياهم - هوو

 ىدبف 200. 31 ؟. 24 [698 البهم ]: © اعروسج , 18 خلا اولعأر هوو م. 896

07 



 نع ا!

 0 2-0-5-3 20 ب 6 1
 لمح ام ىلإ رمع لكمعو 8 ساري نالت ةساترلا نم نك ولو هتيشم ىف ,رئخبتي سيري 1 5 / ع" م, م 1 5

 ََ 0 ا را ا تل 3 تو هع 0 2-6 5

 فعيبض ام ركذي نامؤزلا كلذ كردي رو دع اج ع دزالا ىلا هيب :تعبف كغلا قل

 2-5 8 -_ 6ع 00 د 16 3 3 كت

 عمسم نب كلامب كنذ اوكردا امنإ معريو ايليكعتو دوعسم يد نم

 ها دسد 65-

 ت6

 موشَع تارتلا بالط مكحخ ىلع 2 عيسم نب رغألا مكح ىلع متلوت

 ريو انتاجطعا ىف لماح دزالا نم 2 مم المج 7 لوقي ميمثأ ةامد انردها هلوقب ىنعي

 - - د - 1 مم سس نم . ٍ 5 ه3

 ملنف فنحالا مدنو لاق © ٍقانم انهترأ امك جنحرت مو انل سابإ ماق امك متل ايب مقن

 فنحالا دع اهدر ىف هةوملكف اسابإ أوتأذ لاق لأ 00 ىلع اهدوي 0 اوملك لاقو

 سانلاو لاق نيقيرفلا نم هندئاطب ةلئاط ىن لك ىطعاذ لاما تيب مب ئنأث سانلا اذغف

 5 . 1 - ا . ! 1 2 0
 لما نأ كلذ ىلع ليلدلاو لاق ىبشاهلا ترحلا نب هللا دبع ىلع دعب نيعبنج

 ا 0 ا ا عاتعاطب ريبزلا ىب هللا دبع ىلا اوبتك امنإ ةرصبلا

 !5 كلام نب سنأ ىلا اميض يبدلا نب هللا دبع تتكلف ٠ مل ارب نينو عبرا ةنس ةكعقلا

 ةرصبلا لأ ىلع يبعم نب هللا كيبع نب رمع كيعب بنكو ةرصبلا لعاب لص عننأ هدضر

 در -

 مدن ىثو ةدانق نب سابإ لوقي كلذ ىفف لق © مشا ةعست وأ شا ةينامثت :ىادلا

 20 سيق نب فنحالا

 2 ]ةعاتصه 128 0 -- ةدممأ])' 50226 8161 م7856 8 لوقي كلذ ىفخ هس ةطفع مونسو

 ه6 طف مممك ( مطعم ةممدنعصسأار طفامصععل 66 طه 81 4 0 اندردخأو 01

 6 0 تالط. 9 0 ايَلَعَجيو . 060-142 مح



 20000 نأ

 ىشيف فنحالا عجرف لق كيوس نب فحسإ نع ريدح نب ةريبغ ىتدخ ةلبيسع

 بعك نب ورع ىنب عيبج عمج 0 سعاقمو لاق ) سعاقم هوجو نم دحاو ريغ [ىلا ]

 ىنب رئاسو رماعو فنحالا طشر رهو و قنم م ثردكلا نب 0 ودك دبر نب دعس ىنبأ

 «ن-د 3 2 ه- ©

 عيبرو سد صخر ميرصو عكا نب ثردكلا نب نق ىنب نم مريع ورحم قكثع ىكدتع

2-25 

 انلقف ) اوبَذ اهوباهف ٍضيلع فنحالا اهضوعف لآق (ثرحلا انبا ناككم نب ةرم طقر

 اد كرم نب مدرسا نب ىعيو نباانللا اكبع "لاقف ديحت ابا اي م نيو فحسال

 قرم 0 نك ف تانغ نب ةيوعم 8 فص علو ديبع ش قرم لف لازنلا قنا ةدابع

 لق دْيبْع نب ةرم نب لاؤنلا نب ةدابغ نب نّيصعلا نب ةيرعم نب هْرَجو دْيَبَع نبا
 ةداتق نب سايإ ىلع فنحالا اهَضَرَعف (كلذ طواَبْقَي نأ اوْبَق اهوباع اًضيأ عانم الاجر ركَذو

 ديو نب دعس نب سْمَشْبَع نب سدالم نب ةبتع نب هللا دبع نب َةَلوَم نب ىقأ نبا
 0 0 (فنخالا ظقر دْيَبَع نب هرم نب لاوت ىنب "نم سابإ ماو لق )"قاف

 ةفخط موي ىف ىعوبريلا لوقي هلو ةيلعاطل ىف دعس ىنب فرشأ نم نك ةلأوم نب ىقوأو )

 (اأ ا نأ نْفِرَعَي ل لمابع  دلاخ نب ورعب وأ ىفوأب نفطي
 لمن ما لف هب انيضر ْملَسُم ٌفيرش اولاقف ةعيبرو دْزألا ىلع اَسِبِإ فنحالا صرع

 هموق ىلا سايإ عَجَر ايلف لق ةماعت ىلا نع ةريبغ ىنتدح ةّديبع وبا لق © عل

 نّلطَتْلو متامد هل نليكتت هللاو اًبحِرم الا اولق ةعيبرو د كالا كلوا ءامد لمح كقو

 ع

 اكن كول ني نكاد ل ا اهلَمَحت اًضيا مكدامد ُلِمْحَأ اق ل انوامد نق انوامد

 2 ىلإ ةدمما1و4 ظعوطص ؟0ه664176]2 . 3 ديور وعم 0 ( ع ةظانم ديز)

 4 0 مهيغو. 8 0 لازنلا هسه لازن (هص4 ه6 هلهم ذص ائسوؤ 8ق,) ٠

 16 كس 8م 0

0 
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 نينيوقلا دحاأ وهو د نب عشاج نب نيفس نب 0 نب دايز نب ميكح نب هللا كيع

 هد

 ه -  هآمع

 تكيبضات نيلسملا 5 اك

5-0-9 

 - نم

 مجابجلا برض موي دعم ىراغل

 مئاظعلا ىتخإ راثقأ ىلع امايق

 4ك
 مئاقتم مهنيب عحص المصاب

 تيرملا ىاايب نلقي ةمعن اذ

 مئارخلاب ايلك اذعم انكفو

 ه2

 لق مث هللا دبَكف ماَلف فنحالا ًأَدَبْف

 © سانلا ميجارتو اوضرو هونهتراف ملت

2 

 انئاريجو رْيصلا ف انوكرششو مالسالا ىف انلاوُخَأو انناوخإ مكنت ةعيبرو دزألا

 ةفوللا نر ةاقوبللا مبمت نم ىلا حلا ةرصبلا نر هلو وْذَعلا ىلع انْذَيو راخلا يف

 (ىَرَشلا ٍميِهَي امك تجاه ىنعي) مكنقأش ثّرَشتسا اذ ماشلا ميم نم ىلا بحأ

 متيضر ىلق ىلتو انل ةعس انمالحأو انلاومأ ىفف مكرودص كَسَح ىبأو مكتريج نتيمحو

 هد همه

 15 ىق لق مَ ابا اب انيضر دق اولق اننايطغأ نم لاما تيب ىف ءامذلا هذه لمح نأ

 ىلتقلا نأو نوبلاطلا دزالأو ةعيبر نأ ىرت ذا ةكيبع وبا ل5 © معن اولق متيضر

 ةلتمل معرد فلا نوسبخ ليح لمح امم ْنأ ىودعلا ةماعت وبا معزو رثكا منم

 فنحالا لاقف ّلجر اهب موقي نأ الإ ىضرت ال ةعيبرو دزألا تالاقف لذ © دوعسم

 تدحترا نإو ْلَعْفَت مل لعفت الأ كل ادب !اذذ كموق سأر كنال ال اولاقف ىلا مكنايد

 90وبأ لق نمتع وبا لق © هفرشو هنيد ىضرف كريغ الجر انل وظنان كوعاطأ كلبق امب 3 1 1-2 9 تاه ا لا ا ّ 5

 9 كيعش 0 لكعس ( 6

 15 0 ةامحلا .

 4 ةعهو. هل. مم. 2209, 2191* 6 6 0 مقاقتم.

 [طد لود ونطو 11. 24921 ). 13 0 مكتاقأس ترشتنشا .



 تا
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20 

 1810 69 نا

 اولاقف نيبلسملا نم لجر ةّيد ىلع اوهيزت ال اولاقف هب تلتم ىتلا لثملل كلذو لق
0 

 نط انا مَعَ ْلْقَي ر ال لق اذا فنحالا نكو فتخألا ىبذ تالثم هب متلتم مكتإ

 مث لق مُلَصلل اوناج اوناك امّنِإو ىحّبألو لاعتلاب اوبرطضف لق ف كا 6

 اورجاشتف اوكلطصا اوناك دق ءالوع ّنإ الق نيرمعلا نإ مث اَنْيَمَز اولتناقف حالسلا اودواعت ا ١ .م 3 2 0 لا 0 5 0 00 اكن ةذ أذ 1 دا

 نقنخالابا اءقمفا, . اوعجلردتا نأ :ىسعف :نيعيجا ممقلا انيتأو .هانملكف .قنحالا' انيثا ولف

 اقلَطَتُش لق َوُدَعلا ىلع مكْدَيو مكراهشأو مكلاوخأ الق» ناريمل فخو مالَسالا اّظعف ب نص تقال

 اهجوت اًملف (ةعيبرو درألا نيب كلذو لق) راعلا ىتع ادعبأو امتببَحَأ ام ىلع ادقعأت

 َجيْرلا خيلع ٌلْمَت امهنم اوعمسي نل ِهَنِإ امأ سْيعل فنحالا لق نميلاو ةعيبر لبق

 الامر اوَنَد اًملف لق © مروهظ ءارو اًنع غل سّلْسأ وهف ميكحتلاب هيلع نعتساو

 ٌبَصو لق ُلْبْنلاو ُباَشْنلا امهلني ال تيح اغَقو ىتح اضكرو امهبايتب.ايقثاف هاهفسلا
 متْيَمر هاهقسلل ىجتحلا ووَذ لاقف لق ٍرْيَقُن لّثَق نع تلجأ. ليلا ةيلع سبع

 اولعفي رو اميمالك اوعبسف َنيرَخآلا اينأ دقو لق مْلْصلا ف نايشُمي الوي هل نيج

 ام َلّثم ل القو مالسالا اف ااجغ (امهيلا اوراشا ىنعي) امهيلا اًووْلَأ مث متلعف ام

 تايد ٍرشَع نود دوعسمل َلْبْقَن نل اولاقف مُلَصلاب متيضارت متنك دق القف .فنحالل الق

 نإ هللا دّيَبُع نب رمعل نمحرلا دبع نب رمع لاقف (هب اولثم اوناك ىلا ةلثملل كلذو)
 اهلك ملو هللا كيَبع نب رمع لاقف تيدا علت ليحل ملكا عيلعا اذع ىَتَأ دفا فدحالا

 صْقَح نب دّمحص َمعَرَف ةَحْيَبْع وبا لق © انأ اهلمْحَأ نأ اَمِإو تنا اهتمت ْنَأ امِإ انالك

 امينا تينعرفب موك ودب, امأوب ل. (ربعم نيالا ةيبع. ىف ارمعب ىعي) انيطيخ اونا

 نيرخألا ايتأ مقا ىضرف ةلامكلل ممقلا اضرب شنخالا' ايت. معلا“ ئضرف , له + اهالمتخا

 كلذ ىّنَر الف فنحالا انُثَيَرِي امْنِإ اولاقف اوعجنا هل الق» فنحالا اضرب مربح

 2 تالكم 00: 11 وود, 0 زن 19 0 العفي. 13 0 جن.
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 سبع ءالوج ةعامج ىلعو لاق (نيبتتسو عست ةنس فا ىلا نوعاطلا ىف تامو مّلمِهلا وجو )

 عيلع َلَعَجو َنالْيَع سْيق ابو لف ألا ءاإ ةنميَم ملعجن ىميرصلا فلط نبا
 ىبَحو اهفافلأو سيقلا دبع ءازاب ٍمَلعَجُت تّلصلا نب ءامْسأ نب سيق نب متيِهلا نب سيق

 ايفنانلاو كلام نب ةلظنح ونب عمو نك نب تابع يلع لعجو ميمت نب وربع ىنب 096

 ميمخ نب ورع ىتب رعاش لوقي كلذ ىفو لق © اهفاغّلأو

 نّيربلاب دألل ةعاقم ١١ سمك ىوخآ سبع قينكيس

 اى. ددتع امو .ىديلأ نحب ريبكتل اييتلشا ىلع يس لتي

 8 درمأل هل بيشي بوس + .بانهتافلاو اركب نيفكف

 0 نم .ىميتلا رمغم نب هللا فيبغ نب ردع نإ مقا ازاي ولازلت نوتات كونا
 امهنيب اميف ِمْلّصلل ايَشَم ْيمورُخَملا ماشع نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب رم شرف

 ةضوارملا دنع فخ فنحالا لعف ٍمْلْصلا 8 نارمعلاو فن كلام فحل خا

 كلامو سانلا ىف كيلح بهذ دقو فخ كل ام رح ابا اي 0 لاعم' كلاما لقتمو
 هد 6 ةطععم ب 5336 -

 95 معَ اولا معن لق نإ موك 3 ىلا عجريو 0 نوبات 0 كج أ ىف م: لاعف» نزرع

 15 مّلصلا اوسارَك لاقيو ) َحّلصلا 0 1 2 0 اوداغتف لص منيب فقفتي ملف لق

 ١ هد 5 كا ّش 5-5 6: -

 لاق 1 ةرطتق ىغابص ىلا ْفْحَأَي سيلا يدع نب نكس و 0 كيرن 00

 20 تايد رشع اهوبتك دوعبم ةيبد د .اوغلب ايل التف ةعيبرو وعلا نأ تيننكو اوبتكف

 1 صلمقلا هم 0 2 اكوا 5000 50 معلا . " همو. هل كن

 طوضعهن0 8117 ةوو 14 0 (ةذع) فوسلا ىف هديفر .



 10. 69. ناي

 اعيلا نيح دزالا ايلا نذل

 350 - 5 0 - ا - - 52 د 3 6

 عبجو ركب مد م ىرسغد نابع تءاج

 رططقلا ذ ةدحاو ةاعفد 5 نولمج نيذلا ىرشللاو ةليوط كو افص ال ارغد ىوريو

 دعس نب كلام ىنب لحا ك1 روس لاقو © اصعب ضعب

 دبرملا موو رم نم مكاو دجسملا موي دزالا انطبخ نك"

 كلذ ىف اًصيأ خالقلا لقو © ةليبط اًصيا كو لآق
/ 

1 
 كاك

 يجن مرلأ نإ سياح, يمسوت يرسل هلأ ّ
 رقكأا ميمث ءاوعش نم صصقلا هذ دوعسم لئثق ىف لق نيو لدا 8 اضّيا“ ةَليَوَطا كو

 اراصتخا اًثيدحو اًميحق كلذ ىف ءارعّشلا لوق نم اشف امل اّنم اًراصتخا هانكوعف كلذ نم

 اوُمَر ليللا ا نم نوعسم لققم دعب نييلا لما نإ مك لقا © ىَصِْخَي نأ نماوثكا هنال 0

 لقذ نب َنَتْكَبلا نب فّرُشألا نب وربع نب دب ميلع اوسأر ْنَأ مرما َعمْجف متليل مم
 ةعيبر تاجرخو علا نم اوجرخ مق لق كينعلا نب َنَشَألا نب بكع نب ديوي نبا

 تنم َبيصأ ْنَم هامد نوبْلْطَي بايش نب َنابْيَش نب عّمْسم نب كلم يلع راون نبا

 مككلا خيلعو 15

 لاوس لوا يف كلذو لق ةَنَمْيَم عمشم نب كلم عيلعو طسا نب ريثلاو ةعيبر نبا

 ذعيبض ىنبو ةعيبر ىب لسأ نب ةرنع اهفافلاو اركب اوبعو ةرسيم ةبرخت نب

 خيلعو رصُم ميلا تجرخو لق © كّبوملا ىَلَعُِب اونك ىتح نيتسو عبرأ ةئنس 3

 اا رز لأ ديو ني دشرة اقم ونال تقلل نا موتقا راهداللو
 - 32 ىبصلا رارض نب ورمع نب ثيرح نب ةصيبق عيلعو ( دعو ةبض ريغ ةرصبلاب بابولا 0

 1 0 1 4 0 انيطخ د 18 جرو

 11255 هص0ل ؟006-طمأ6) . 19 ناغدنالو, 80 0 : ةانم كيو , 680 ةانم كبع 2

 850م 0 ( 566 '!|'"ةطونت 11
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 مجَتم فلأ نووشع مفاال

 دزجتم مقفدوعسم اورذداغف

 ةليوط هل ةملك ىف ءانبح نب ةريغملا لذو

 ميشو كلام رارف» دوعسم نع راغب ةعيبر
 2 ِق 5 مهب ا ع تك

 هو هع

 مدنباو

0 1 

 مكيلع

 كلم توملا نم ىَعْسَي انَتَلْكَأ
 5 هع

 ا

 ةليوط هل ةزوجزأ ىف كلذ ىف اعلا لو

 اومكت ْذِإ ساَّنلا تْدِهَش ول ْلَب

 اا

 2 رادتنفاب :بلع ىتايف ءىتن لك ندي ىنللا وخو دسالا ع نم وحو

530 6 
 ىربنعلا بفيخاعي كل 5 هلأ

35 0 

0 

 خلا مهلاقال و 010777 ىروعبس قاناف : مجلم

 13 ه؟ «ةززز

2 

 هد هر 7 5

 9 متتباو, © مشناو .

 ردك 9623: 0 هيتقغيد 14 0 دمغب.

 لق)

 ندي د

 جر

83 601. 1010. 

 ٠) هرت. 0و1 : اورداغف و مم 0 ( هوصكرنه طعألء 4

48119 

 كلا

 انوعسشس اشكل امكتك نإ

 د -هع ه

 اديعصو ةذانج هوسعدوأ نكق

 د سدد ماس 6ع 2 2 7

 5 رد ( مجعالا دايز ىجام نيح كلذو

 ارقغمو اعرد نيرفي انفايساب

10 

 0 5 25 - 2 0 ١ - د 0

 أامبدم بوعي رادلا باب ردابي

 ا 3 1 5 1 . ٍ : 0 ١

 نب نرح نب خالقلا اضيا لو © اوبغ 0

 اساورد رك دبل اذ

 ديحشلا اضيا ساوهلاو

 2 64. لوما» 1 4015.

.0 80 

 6 همس

 0 مكعبج .

 اوم 27 837

 7 0 مانيقل هانم. مك هلعل :

210-36 1 858600. 



 20.69. نا“

 لاق ءاشلاب قحلف هباكر ىف زوتغأذ 0 لتقف اولاقف اوءاج نأ امألإ راد ىلا :ىجيل

 س6 -5

 عكا دايز وبأ تاوَذ دونك ةديبع وبأ لق © 0 عبرأ دعس لشق ل 0 كلذو

 تا

 لوقي كلذ ىغن اوقرحو هرأد ف دورصصتخ رضم نم 0 عمسم قب كلام ىتأذ لاق

 ةض هع 0

 3 - 5 500 د نمت سن دع هع

 أرودو هنود أآو.صق ىبمخاي ر 2 م ©<؟مهسل## نبأ جبصأو 5

 ىفف هل اودجو ام اوبهتنأث بطلا َرَجعَد ىعبت دير نب هللا ْفْيِبُْع بره اَملو لق
 1 هدد - ها د ٠ع 1-2 7 4 6

 ثرحلا نب ديبع نب رقنهم نب ركاص ىنب دحا ةامسأ ىب ل 0 1 لقي كلذ

 0 0-3 0 3 2د

 قفلت يحات اتيدف راص دق 0 و 10

 85 اق 51 تر عل" تام 1 لا را نا

 7 1 5 7 5 0 0 هتكستلت 0 0 تكتنسيع مهمم

 5س مل همس

 8 5 نبل 0 هت ُةهِبَعْمَيا 0 ا 2: كلت ان

 هيك 83 لوعسم لتق 3 :ةيردعلا ىنب ني سيب يح هللا تحت 5 مقرع لاقو

 ةلبوبطأ ل15
2 

 هايتي ؟هنرأ يدق ءاهعيكم _ ١ يكشا» ةواعسم ريماسلا اجر

5 

 ةريتتو لتق ىف : + ىربنعلا ريمح 0 كتل لاقو

 2 او لا داور : 8 دقأو , "حطوا دفأو : 11 «نايبج و 50 "طة

 9 هرايج ٠ 16 ومو. هك م. 11577 56و. 19 0 ل
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 يسرع 20. 6١

 وخو ةولونمسأت أدوعسم أون مل كيوس نب فىحكحلاس | لاق 2 فتوعبع دوعسم بوقبي , ليقي 725 0 ل . 3 54. / - َ ها 5-6 و وه ١ ه 2 32 66

2-5 
 ميقلا نكي ملغ نيقسو عبرا حنس لاوش لوأ 3 كلذو -عيلنقف سانلا ضخ! ردنملا لع 4 0 2 : - 8 6 1 3 . 4 0 0 0 1

 ةاميب اكاننف مدح خنعت» كراع ترورصملا باب موكل فىعبعن ص ميشا ردابو اوم رهداو ايش ا 5: و 1 7 اه ب .مزأا 5 0 10225 [ 0 5 8 5 2 1000-7 5

 قدؤرفلا ليقي كلذ ىفف

 0 ت0 2 ع ىلع 2.7 --3 3 2-6 ت95 2527-222 تم 0-2

 تقف انناوين لإ بانلا اطخا وأ انغنسأ نوتنستف م0 ةكس نأ :

 3 - 5 نع 95 0 - 0ن هه 21 >2 3 - - - 2

 ديكلاو جافعالا هل تءايك تقو هكحاتمو ادنوعسم بحال اذإ

 سامو جنيب ىلم كلذ نم لاقي تدسفو تبرخ تتامنا هلوثو تلعافت ننزد لع تعامت هك عل 1 60 ا 90-0 - 3 5 - ٠ ت7 دع - 6 57 43 01-0

 5 تحال نع د 9 ب ل مام 29 -

 10 هنعمس لآ ةريخ نيا ىب مداسس ىتدخ ةديبع وبا لق © دحاو ىنعع ًءاوس قنيب

 2 ه 2 2-8 5 3 2
 8 دعملا لع ةمالع راكد ىيحنلا سنوي تنخح ىرببنعلا بيسك ءاسنكلا لأ نم اضيأ

 20 0. ٍّط 600

 نّيعم َرَقْصَأ جابيد ءابقب اًملْعُم رّيَطلا لاثما ىف (دّسألا لزانَم ىلا هديب راشأو) انفاه نم

 كيحي ودام تقوم نأ تسلا وم نإ الآ سمنتلا كلا سدو نسل دا داوسب

 !ة راص ىتح ٌةعاس الإ اوثبل ام دللاوف َرمَقلا َرمَقلا نولوقي و (كيدي ىلع [ام] ٌدَحوي ىا

 لق هتيدح ىف مالس لق © هولتققف هللا ملع دق ربثملا ىلع وهو ةولونتساف دوتأذ اريمق

 وبا لق © ميمت ىنب رود كَ هديب راش انفاهو انفاه نم سانلا ءاجو نسحلا

 نواس كعص دق اولاقف هللا 0 اود لاق برام ع لحم هتدخ 0

 510 برجي: 7 ووو. هي 18و11 200, 419*: لقتر 0 دقن. 5 دكا
 11011 قفاول : ملأ كَقو , 11611 ( ةنع ) دبحلاو جافعالا جراخ ابعالك . 9 0 تييرتح :

 ل 0 تأم. 13 0 دكسالا ( ح دزألا ٠ 15 ام زمهم»[م0 عودت 02901116.
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 اتي

 000 كسا

 اهب اونك امنإو فقتحألل ةمأ ءربزو ) كاروبزر تجاه ةراظنلا نحاضو راسف لاق ( ةياولا

 اورهصف ةقفلا ىل وبسُني 7 اوهركق برعلا ملَحَأ ناك هنا هرذقل ةَبْيَقو هل اًنالْجِإ هنع

 ناجيقو رشلا دنع نولوقي سانلف ةميقلا موي ىلا التم تبهذف لق ءارْبَر هتمأ ىلا كلذ

 سانلا) عبض- ام لاباق اًسرف نيناس ىف كابع .ءانج ]سيك راش ملف. (ءارنإ تراث لاتتقلا

 ريسأ انأ نابع لاقف ىهجرصلا قْلط نب [سبع اولق جعيلع نمو لاق اوراس اولاقف

 ىقتحن ةّديِبع وبا لق © هلها ىلا ناسوفلا كتلوا ىف عجرف لق سبع هاول تح

 سرق نْطَب تستأ دوعسم ٍلّثق موي تننك لق قيرعلا ةتاحبر وبا ىنتتح لق ريقز

 نب كقكسإ لق © ميدقلا ةَقْيَوس انْغلب ىح اودع ىدعسلا: هللا ىبع نب: كرولا

 اي ملت ام ةيسرافلب :نيدرورفام هل لاقف اوفقو ككسلا ةاوفا اوغلب املف اولبُقذ كيوس

 ىنعي) ناكجكنفلاب عوكص مل لاقف مح امر ةنساب انوقلت اولاقف نايتفلا رشعم

5-6 

 ةعقد ىف ةباَشت ىَفْلب موكصف ةئثامعبرا ةرواسألاو لق (ةدحاو ةيمر ىف تااشن سمخ .

15 

 وغَلَب اًملف ميلا ٌةّيميمَتلا قلتو ىجسملا باوبا ىلع اوماق» ككَسلا هوفا نع مْوَلَجُل هةر 6

 لاقف حام, قارطا انيلا اودَتْسَأ اولاقف ملت ام لاقف نيدرورفام علأسف اوغقو َباوَبَألا

 ذوعسمو ديف !ولتتتا# تجاسلا اولخلف بابالا نع مْولْجَ  هباشت نقلب عونزا مل
 ةحا ةديك, نب ليزي نب فينا نب .نافطع لعخ ١ انلا ضضخبو ربمملا ىلع بطُخي

 ضو .لداقي (ةّيلهاجل ىف اًسرف ةَبْيَك نب ْفيِزَي ناكو) ميمت نب وربع نب بعك ىنب

 لوقي وهو رجتريو هموق

 1 مءعوي.ر ةطلق هدعمامسةهأ1مط 601 ءاوجو 15 767 1مم 7هطوهطاأو - طق طهتتع 86628 0

 طقحعم طفعص (طقغ ه8 ه عم00عم3, موعطقم5 ةطع ءطتعل 0هذأذزت 01 طه '!"ةستسل. 4 ه0.

 مودقووعم خط ةولان276 ططوعاعءعأو ةدمماتم0ل وص '!'هطقتا . 5 'انأ - انأأ . 1 ىنيؤوعلا و

 عم 0 (866 مر. 3125:1201. 8 درؤتلاو 80 © :.: 0 ةقيوسو "طوعا ةعيرش .

 10  ناكجكن فلاب , ١ 59:0( 06 ناكجنب م. 142 111 تابانتر 01 :تانتنا.: 150 ١

 اودنسأ :
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 نع ةماعل شا نع لينج ىئب ريخز ىتدخأ ةليبع وبأ لق 2 اومدقتف لاق اندرأ

 نب بماع ىف 8 فنحالا ٌلونم اكتمتاال لذا, ندلف نب كِيَِبَحَو سحسمحلا نىب بشان

 هع -- ١ 7 ١ 26 ع ١ هب-*2 و5 ,” ته

 اةارمأ تلنأ امناف ىوبيجكابب كيلع ةساكاللو كل ام تلاقف رمجيب ةارمأ دهتنذ مئشني بيف

 ا ع ١ 0 6 - 1 20 258 1 دلما 1 00 1
 تعني ةبلغ نإ اولاقف دونا مت لق التم تبهدف رمجاملاب فحا ةارملا تنس .لاق

 0 50 دا عة 7 3 0-0-2 3 ا 0 ا
 ع رمل ىتنح تبلس . كشك |( ركنا ةزع نوورحخ لاقو ( ورم تاحأ ىو ىحاي ل ةبجات

 دسا-©ه- و 5 1 0ك ا >2 5 7 60ه , 2 -
 هدر 0 أما 1 ه َْ 2 هك "عا ا 1 3500
 ةريصملا 3و ةاضيملا ل ربمن ىنب ةبحر ىف ىراش اهلونه ناو ) اهيقاس نم اهليخالخ

 30-0 5 0 35 23 0 7 ١
 دعقملا اولنقو كقيرط ىلع ىحلا عابصلا ١ اولاقو ( دوضولا نم ةلعفم ةاضيملا اهيف ىلا

 لج ام اذه نود ىفف اذه ىلع ةنيبلا اوبيقأ فنحالا لق ارود قرش نابجلا لبق

 ناشع وجو ) دانع ءاحآ فنحالا لاقف كلذ ىلع ةدنع ا لاق جلانق عب

 00 و 5 1 9- نع - 0

 دعحت نب ران نب ةرلخ ني مرعا ويا تقيس جا ردوا نب" ورع رت دج لا
 ءاجأ لاقف ليوط 2 505 مك ال اولاقف (ميمت نب ورع نب طبحلا ثرحلا ىبأ

 نب *رما نب ةعيبر نب فلق ني "سبع انفاق لاه 0 كلاعف يضخ قب كاع 3 د د 0

 اولاكف ٠ دعوي نب" بع نب ورع نب مهكنرحكلا نيا عيرصا>  ناطا نت يح ل
 - هد ماعم نمنع هد 2-0-5 دي ع 2# 0 - 0 -

 1 د مث جمر ىف هلقعف هيتبكر ىلع وحج مك دل و دام او دلعلخ معن هيلا معفد مث ممر ىف هلقعف هديتك. د ا 1 فقد يحق

 35 هو 3 -ِ هد - 53 -. 3
 ىعي) ,ىصضم اييف لنا د رم كنان مويبلأ اهوخ « مهللأ لاق ىو املث 0 لاقو ١ م :ة ا ي.س ظ 0 ين. عج ذي( مال 6 | َّ 6

 29 ساحسحلاو 80 0 3 لك 0 كيت (5ه66 م. 125: ةعبوم و عم 0.

 5 ةيلعو, 80 6 ملا ةزعو 0 نم ايهيليخالخ ٍعوتنا ىنتح اتبلس لق ول :ةزعو
 .؟ 2 وف ب ير ب 0 و 4

 2 « م : لا اميلونم ناكو اميهقوسأ هوو م. 1145 ه1 5] اييخ < عنخ ىلا ىف

 0: علت 12: :مايغ را] ون © كح ومو" ع: اكتر 50 01 مدا كا
 مْ 0 1 مْ را : | اف ادرج

 1820 طبل نب ثرلل هم ذم مومع. ةطبقل - هك م. 7497, هسه 1طط»
7 

1247 0. 
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 ان كل ناثإ

 تنال َنيَفَس ىنا ثنب دنع همُأ نولوقيف وصمم امو ةعيبرو دزألا ٌلرق اذهف لق

 رح ربنملا هدوعص نيببو دوعسم نيب ّلكحا لكي من اًملف لق © اذه لوقتو ةصخ رت

 دادعب روب لاعج متألق ديرملا ةكس نم نابجلا الع ىتح ةبيتك ىف عيسم نب كلام

 مهرود قرح : لع نابحلا لبق ف ةيودعلا كك كس لكحي 0 ميمن ىنب رود

 ةارهب ةعيبر م مزاخ نبا ضارعتسالو ىوكشيلا يبضلا لتقل مرودص ىف تناك ىلا ءانكجشلا

 دوعسم ىلا ميمت ونب تراس اولقو اًدوعسم اولتق اولاقف ها نر يا: ىدهانيمف لذ

 دبوملا ةكس ىف سيق ىنب دجسم دنع ّىِسيَقلا َناَفَع راد دنع ناك اذا ىتح َلَبْقَت

 ه8 ققوف دوعسم ثق هَعلب ( ئفقتلا ديجملا كبع نب 00 ةأرما ةيمل مويلا كو )

 نب ٌميِشَأ برت امك َبَرَيَل وا لتقل دوعسم َلْثَق َتِهَش كلام نك ولو ةَديبع وبا لق

 نب ماضولا ىنثتح لق كينغ نب ريخز ىتذدحو ةديبع وبا لق 8 تعطر هدو: كيقت

 تالا 2 تبعد: لق رانيد 7 كلام ىتذح لق مراد نب هللا دبع ىنب 0

 نكد 1 نعيم ني اولاعف ميك وني مكنات لق: ,نورظني ,فتحألا ىلإ اوبفاذ قدا

 هيب امو لق © ناطْيشلا مكْذّيس امَنِإ مكدّيسب تسل لق انْذيَس تناو ةبخولا

 قرات ا, دمر تعا + لقا :ئوتعلا قيوتر ل نلعسإ نع .ىقوكررججح نجا

 تسلا لق !ةيجرلا ,اولخي ؛ ىف. نزألاو قعر نإ ب ازاي اولاقف و فتحلألاب اوناذ ظراظنلا

 مث, . غنم :نمحتسلاب خلي تسلا لو. تجسلا, اراد نك ءاولاعما» نم يحتل رافقحأي

 نب ةملس عرستف لق . غنم راذلاب ٌقحأب نسل لق ,راذلا اودخد دق اولاقف ا

 هدنع ملت رْيَخ ال هُيَنْدَأ رجج سبج اذه نإف نايشفلا َرَشْعَم اي ىلا لاقف ئحايرلا 5

 فيوطلا ضعبب ناك اذا ىتح لبق :ئامسمخ هعم بدتتت ميبت ىب نابوذ بكتف

 3 5 كام او مدد 3 ظ ١ مياس

 مكايأ اولاق نوديرن نيا ةخملس قل لاقف نيدرورفام وهو كابا 3 ةرواسالا نيسعو ماقلن

 8 نادعب ور 80 '!'هطو25 - 0 رادعب . )2 ىسيقلا نافع ر عم 0 ملكطماتت 70615.

 18 0 سبج 820 18 20818. .فيعضلا ناب وه نكح نم ةدحوملا ءابلاو ميجلاب سبل .
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 5 2-5 ع 3 2-6
 را م و 2 لبق ميقلأ ءاويج َث د فئنحالل م وبي اننا هد املف لاق ليلا |[ ّ جه 14|[ | 5 م

 ِ ع ا <, هع 1 3 5 دهدع 6 د هم ها هن ع 5

 اتا اعابتأ ل مترص مثيمتيتا نإ مكن تونات الو 2 لبقات :مكوت) نإ فنحالا لاقف

 ا رن ا ا ع 00 ل ل ا
 لاققف ( ىكتعلا لاقبو ) ,ىنعبلا وربع نب دوعسم لدتموي دزالا سيئرو عمسم نب كلام

 دع 3 كلت ىب .لهذ .ىنب فلحو :ةبلعاللا قب ةكنك فلحو انفلح اوددج: كلام

 0 َِء 6 28 ف

 و ا )0 0 5 2 55 6 1 ع 1 2 5 3 06 :
 91 نتا

 هدو 5 2-35 نه سد

 تبيبجا املخ لاق كيوس ىب فقاحإ نتع ريدح ىب ةريب

 اوريسي نأ أوداراف لودلا فلحلا اوددجو ( توطضا لقي ) وضم ع ديالا 2 1 رك

 _ 3 0 3 تا" ه2 ب دهغ
 ا

 ل ا 7 © اودازاف. 9 :ةيلسام ر'1و6 0“ 10 0 ئنبرقا امر
 9925 كنا ضما كلذ ىلع ,كقا ام. 157:0. مظفر
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 نبا

 ٠ 5 دزألا ىلا ٍبّلطو .ةتعأو عمجو فخ

 كيلذ ٌليبق جنيب ناك ىننلا فلختلا اوددجج 5 |

 0- 5 66ه د

 عمج“ نب نطق نب نّيَصح نب رْخَب نب ةتراح لاقف ةّيوعم نب تيزي ىلع ةعامجلا ىف
 كلذ ى ةلظنحأ ىبا عوبري' قب”ةنادغ ىب كلام نبأ

0 5-7 0 

 فلات نك ىغتبت اهاصخ 0 لاو رك كك ارم او اتعود

 م فروا لتدلل وقو الإ عيصيقش-" ؟ةليل رفذلا نم ىرسكب تاب امو 1

 لاقف ميمت نيببو لثاو نب ركب نيب ام ٌدعابت دوعسم لخر ىف وهو هللا َثْيِبع عَلِبَف لآق

 زكا رفع اهيبلعا باتو, كاسلذ: اسارتنف هيقلق لق ّلوالا فلحتلا دنِج الام نإ دوعسمل

 5 2 - 2621 2-0-2 5 ا 2ع 62 ل

 لاما ىجبأا نم قطعات دوعسم عم هللا دبع هاا هللا كديبع تعبف لاق كتالوأو ءالوج

 01863 هيخأل هللا ديبع لاآقو اهتوعيابي 3 ىلع مهرد فلا يدنا كس د كلذ ىف قفنأ. ىتنح

 ىيس نيرخآ نيباتك جنيب اوبتكو فلحلا اودحجن لق ىميلا لعأل موقلا نم فقشوتسا 0

 وبا لق © ورع نب دوعسم .دنع اًباتك :اوعضوف ةعامكلا ىف امهنيب ابتك انك نيَذَللا

 مآ ض 5م 3 صا تاق

 كوع! نك ىبدوعلا ءاجر وبا هيف" نم لوا تيرح ىب نلصلا بنع اباتك اوعضوو ىيفعجلا

 0-2 5 039 09م9 د د ن -د مرسلا - 3 9:3 نم
 0 4 2 . جا 3 2-4 5 56 2
 لرجل كراك 0 نأ كينعه ب رم 0 نب هاو بيربح نب سدوبو صوعح 15

 هع 0

 املف لاق ةرصبلا تصب ثيح ةرصبلا .ْلَوَن نم رخآ .دزالا ةعامج نناكو ةرصبلاب ةَعيِبَ

 ع دزالا ةعابتج تلماقأ ةرصبلا لإ نيملسملا نم خذت ص مضر باطخأا 00 لوح

 2 1 2 دع 3 . : : 15 6 1

 ةيرعم نب كيزي ةفالخ لواو ةيورعم ةفالخ رخا ىف ةرصبلب كلذ دعب اوقحل مث اولوكتي

 2 عمج# 86 0 4 ةعو. هلك م. 11212 ةووب 1 فْلِإ و 5000 اسارتتف

 , همم ]اقوم "ل11 7 10 اودككاف , و0 لهموم ح 0 اودع . 11 انتك

 00 اناعتك , 0 ١انانثك . 13 ّىفعجلا ر "هادو ىفتش 15 0 ريدح .

 1 دنت 0 ( همم '|'ةطوست 40006« , ممانعه هد 11 4505) 0 2 نمر 1

 عوام نا



 0 ب 659

 كك ةوعملا تعمسغف لق ميمت ميهن 3 لج ىدانف ةقلكلا ىف ىيذلا 2 نرتكو لاق

 دجاسملا سرح سركلا 70 اوذخاف لق ئضاقلا نع ا!وناك دأ نب ةبض ىنب نم

 ىبودسلا روك نبا كايت و نب ميشا لكنا عينا ومريم ناحل ا دس ما

 : 9 ا 1 5 1 ' 1 1 7

 0 افَلَط نبقَد لقو ىركْشيلا اهب وكفف لق ىشفلا يركبلا ةمْطَل اوركاذتف دجسلا

 ات 2

 أجوف ئىبضلا ظفحأت لاق (الطإب شلل تفكك اهتلئاطب ني لوقي الطاب ىنعي )

 عاسأر ىلا 7 تراثف لاق هلها ىلا اَنْيَم ْوْحَشَيلا ليج ةعبكلا ىف ساتلا هدقوف هقنع

 10 اًلِإو انقح انل اوُمنَس ناف لوسر هيلا ثعبأ لب لآق انب رس اولاقف فيقش نب ميش

 (هنع هل جرح ى ءا اذعكب هل ىنش لاقي هللا دبع وبأ لق) ركب كلذ تبق يلا انس

0 

 ىلع َمْيَشأ بلع عيسم نب كلام كلذ َلَبَق نك ىقو © عيسم نب كلام اوتأن

 دايز نب هللا كّيَبع ىلا هل بّتكف لق ةيوعم قم كيري ذلا ةيشأ١ ضخ ئعح ةسائرلا د

 ُةَرََع اهوافلخو ةبلعت نب ؛سيق وني م5 مراهللا نت لق . مْ ىلا ةسائولا_دذزأ نأ

 16 رشي اهءاقلتجو نان نالْفّذلاو اوفقاوت ىح لكاع افران بلع 3 ناللا مينو

 اذع ناكو لئابق عبرأو لئابق عب عيرأ رازرن نب ةعيبر نب ةعيبض اهوافلحو ةبلعت نبا لعدو

 ركب لكابق نم تّيِقَب ةقينح تدناو مالسالا ءاج املف ةيلعاجل ىف رجلا لها ىف فلحلا

 ىف اولخدف ِرَدَم لعا ٍمَنَأ كلذو لق فّلكلا اذع ىف ةيلعاجل ف تلخت نكت مل

 كدحا ىزنعلا ماصع نب ىارمع مكك اوضارت مت ( ةموهل اوراصف لجع قيخا عم ماسالا

 20 عمسم 5-3 كلام ركب تفخاتسا ةتتقفلا هذه تناك ايلف © ميشا ىلا اهدرف ميم ىنب

 1 اًفَلَظ 80 0. 15 مستو و '["ةطوسآ عيشو : خلا ىحو هاو[  اوفاون ىنتح

 نابيش نب لعذ لأو طه 70208 اوفقاوت ىنح 316 م7081:
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 210 6 نال ع

 َدَيَوملا ادَعّتا امهيلع اقبّطَأ املف لف © ىرهؤلا وسلا نب هللا دبع اوكذو ( ثرحلا

 مث متيهلا نب سيف ءاجن لق (هالعا ىنعي) كبرملا ةعرق عم تبضحو سانلا اطعاوو

 ىبا ىف هوه نأ اًسيق نامْعُتلا رت لق نامْعَتلو سيق لواجتف ْدْعَب نامْعُنلا هاج

 لمح زأ ندع نامعتلا هرادأو لك ١" اع لكس نأ عيطست+الا انإ هلا لقا مك: دوسألا

 اًدهع سانلا» ىدع نامعتلا نيخأت ركآلا نخ اهذحا ققتعا قفز ]سيق لعفت هيلا“ مالكلا

 لعجو هديب فخأذ نوسألا سير هللا" قنبلح نامفنلا نإ مك لد ةقالا راه ؛انيب حوضرمل

 هللا دبع ديب ذنخأو هكرت مت هعيابم دا (رطلانلا ناطر اج طئارشلا هيلع طرتشي

 ركَذو هيلع ىلصو معلص ىَنلا وكذو هللا تبح مث كلذ َلثم هيلع طرتنثاف ثرلا ىبأ

 مو مكيبن مع ىنب نم ٍلجَر نم نويقنت ام سانلا امي لاقو هنبارقو هنيب لفها قح

 مهتَخَأ نبا وهف مضيف ناك ْنِإو عع نبا وهن عايف كلُملا ناك نف نفس ىا تنب كنه
 اولَبْكو لق. انيضر كنق .ًاودانف- هي ملل كليضر دق نإ الآ لق.مك“ هني ىلع لقص مك

 عبرا ةنس ةرخآلا ىتامج لوأ ىف كلذو ةرامالا راد لون ثرحلا تدلل »ا كشعب

 اورضحا نأ سانلا يف ىتانو ىدودسلا ىلع نب نايم هت رش ىلع لعتساو نيتسو

 هعيإب نيح فدزرفلا كلذ ىف لاقف © هوعيابف اورضتت ةعيبلا

 ه مدن ويم هَنْعَِب دق بو ممُهديعب تيفو اموقأ تعيب
 دهم 3 2

 نب كلام لونم ناك لق ىلليع نوعا ىلع (قينف نب ريفر ىتدك ةجيبع وبال

 اردحج ئن طحاذ ىناهقسالا هللا ىبع باب دنع ةنطابلا ىف ىردكجلا عمسم

 لق تجحسلا ٌرْصَْي كلام ناكف عمال دجسملا باب دنع ىنلا ( فيرطلا طّخلاو )

 دبع ىنب نم َّلْجَر ةقلحكلا ىفو لق هيب ةرمإ نم ريسيب كلذو هيف دعت وه انيبف

 اوعزانتف ةارهب ةعيبرب مزاخ نب هللا تايع ذعقو ةتتأا» نأ ىتنرقلا رسل نب رماع نب هللا 9

2-0-5 65 - 

 ٠)  11611هك م. 11215, ةراودص 1 21520 (صمغ ذص ظوسعطم» هنن 15
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 60 َِ د 0-2 3. د 5 1

 : بِ 2 دداعي 1١ تو ةلديبعزويا لاق ' © هنمام هغلبت ىتح كتعيبب ءفولا ىلع دحاأ كيناعي 2 هنإ تركلا 0 0

5 32-6 

 !آ 2 0 ا نب نم كنذ كردأ ىمع دايز ١ نم ةريغو دابز نب ملس ب براح#
 | 1 م 2 3 ا 622-2 برا 5 نهسادمرد 5 1 ع تي تم 5 5 ١

 كديبع .,مأ هنكلو أدوعسم ملك م سيق ىب ترعكلأ نأ ةتنيدخح ملعأ ميقلاو تيلاوم نمو

 ءءء هد َِ ساو 6.ه-ِ 7 هوو 6

 خصاخ كل ايندو انغ هب نيلحكعتو كموق فرش هب نيتبتتو كءاسن هب نيدوسن امب

 قئضري 3 نأ فاخا ىنإ تلق هللا ديبع ىمضو كل اهيدخ مجرد فلا ةتام هلع

 58 0-5 0 50 ٍُي 4 0 ١
 ,ىلخو كتيب هيلختداو هبايت نم ايوك هيسبلا ترحلا لاق هليقي و كلذب دوعسم

9 

 000 ا 1 6-5 7 2 2 1 3

 نق هللا ىيبع لاقف هيلع اهتلكخ نم ؛تركلاو .هللا , ديبع, يخت اهسارب تخاف اريخلا
 3 0 2 3 0ك 0 2م

 دنع 2 ا 8 ُ ده 3 318 د 5ه- 2 >2

 كنب ىلع فنلا لقو ىخادم ىف كل :اعطو ىلع كبوت اذهو كمع تنب ىنتراجا
5 0-4 - 

 ىطعأو ةملسم لاقف لق © يضر: ىتح هل افُطَلَتِو ثرنكلا كلذ ىلع هل َقِهَشو لق
 522710 52 1 02 -ٍ ده 2 1 دي

 دوعسم لونم 3 ةللا كتتع لؤي ملف مرد فلا نييسسيخ نم اوك ترحلا هللا كببع

 . 210 هدو و هع ا 100000
 ىب رايس نىع ىمرجلا ريمس ىب ديرب ىنتتدح ةديبع وبا لق © دوعسم لنق 6

 1: ا 2 قرن وبلا 8
 نمين !بفلتنخات ريمأ 0 ان بعبلا ىللعأ بخ هللا لكيبع بخ املخ لاق ,ىبمهوجحلا ليعس

 26 0 هدم دع < 57 ه3 © لاس 3 معد

 ةيلع اعمجأ اذا كلذب نوضريف ةزيخ يل .ناراتخ» نيلجرب اوضارت مق :هيلع نورموي

 نب منج نب بسار) ىسارلا نابهض نب نامعنبو ىملسلا متيِهلا نب سيقب اوضارتف
 225257 5 1 2- : 1 نال 1 00 : 0 06ه

 امكدق نايضوي , نم" اراك, نا ,(ةعاصق, قب فاح ند نابع نجح ناودح ك5
 س17

 0 د١ ب 3 و 1 - 2 - ١

 تكعني ةيعف دهمأاو) بلظملا دكيبع 2-0 تكلا 5 لفوت ع تردحكلا 0 هللا كيبع

 م ا186 3 نأ - 1 د ددعد 5

 نب دللأ لبيع نب نيبلس دج وو خذلب بقلي نود لاق بم ن ببدح نب نيفس

 - 22 -ع 51 -اهد 2 د
| 

 1 هوو. هل. للدهدعت 11 4457 2 ةملسم , 80 858235 - 0 ةذبلس ( 80

 عم هلوم زذص انصع 12٠ 3 ممأر ['8585 نمأ . 18 ,ن 1 5 : 1 3 6 ١ بز و عم 0©- ىنابر د

1 1212104 319 20464 7“. 
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10 
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 اذا

10 

 ادا نا انه

 همنع 0

 كدنع اوذحجو انقإ دولتاو تماح نكت ام لدكا ىف كولبأ ىق ثركلا لاقف مكريغ ىبات

 كتجرخا نثل كل ىفا كبك ىرْذأ امو انكرتحا لذا 'لدنم» كل امو ةناكم ندع د

 كعم 1 ىتكلو كعم لاقفاو لفن ىموق ىلا كب ّلصأ ال نأ فاخا ىنإ اراهت

 نوسعلا نأدقو (صخشلا ليللا ىراو اذا, تح نكي بر ءاسمد نيمد .ىراو اذا ىتخ

 ام معن هللا ُفَيَبَع لاقف ةيجان ىنب ىاوخا ىلا كب ْلَخآ مث فرغت التل ىفلَخ تقدر

 اهررحأف لاومالا كلت لقت دقو هَقلخ هََمَح ُبُثْلا مأ كوبخا تلق اذا ىتتح مَ تي

 لاسفل ةراغالاو ةيروركلا ةفاخت نوسراحتي اونكو لق سانلا ىلع هب رب هب قّلطلا مث

 ىنأ الف هللا ءاش نإ انملس لق ميلس ىنب ىف ناك املف هربكيف ىح نيا هللا ةينح

 ةيجان ونب لاقف هللا ءاش نإ انوجأ لق ةيجان ىنب ىف لقا نحب ' نيا لق ةيجان ىنب هب

 لاقف هللا َدّيَبَع نم ّلَجَر فرعو مكتخأ نبا اولق سيف نب ثرحلا انأ لق تنأ نم

 هلوْني ىتح سيق نب ثركلا هب ىضمو هتمامع ىف عقوف اًمهَس هيلع نسر ةناكرم نبا

 نب براح نب ىلع نب ورع نب دوعسم ىلأ ىضم مث ديما لا

 راح اي لق دوعسم هأر املف ميت نب كلام نب نعم نب ناطرس نب حْيلم ٠ نوب . ميدص

 د5

 ثركلا لاقف هب انتقوُط ام رش نم هللاب ذوعتف ليللا قراوط رش نم ُفوعَتي ناك دق

 هل اووف اذا: لوجلا ىف كموق نأ تملعي نكي ريخالا كقرطأ ثا كلذ لوقت مل

 اضر اضرلا ةعيب هللا تيبع متعياب كقو يلع اهب نورخافي برعلا ىف ةمركم هل تراص

 ةعْيِب ىنعي) ةعّيَبلا هذه َلّبَق مكقانعأ ىف تانك دق ىو ةَعْيَب دعب ةروشم ريغ نع
 ع

 3 الكا كتفوأ هللا نيمعا انرشم كما ىداعت ل ُثراح اب لف (ةعامّجلا

0 - ١ 3 02 

 لقال كنيأر حرم انس نوكي .ن تش تيل ام رسم رو انك 3 اهلا اح نأ

 1 '["ةطوعت هولبو ( هوو ؟"ةطومعت ©1هوو. هي. البز 200 لونم و "ةطوست

 ثوم : فلا تت فّطلتأ ( 16 ©مهوزو) - 0 ىلل. 10 مكن 18 طمعو ت- انتنخأ ,

 1. و. « طم 1 طم همص ه2 هد مطوة هدصقط ”” (ة66 ىلاوخا ذص لتطسصو 5). 14 ةر يو

 عم 0.
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 انا 17 097

 / 1 ل 2 5 0 هللا يشع

 ناكو لاق دوراخل هيبا ىع ىلذهلا ةربس نا ىب دوراخل نبأ نع كحاو ريغ

 بايّتلا نم نيللاو ةتميلاو ْرَكلا انسبل ىقل هللاو ةرصبلا لها اي هتَيْطُخ ىف لق ىق

 متعبتجل: ول نللاو ةرصبلا لها اب امايأ نيكل 'اهيفعت' نأ لابد اهف انرل محا ادعل

3 

 مهسلا حامجلا هللا كبع وبأ لآق مانت فحل دوعسم ّلتق املف دوعسم كنع ىراوتف

 ىنثادملا نسكلا وبا لآ لقا را فلا فالآ ةينامث ةملس يورخ لبق سائلا َبطَخ

 نع

 مكيرارذ فقازراو مكتايطعأ اوذخن مكيف اذه نإ سانلل لاقف فلا فلا رّشع ةعبس ناك

3 

 اج لكو ىتح كلذب بانكلا لجعتساو ءاهسألا جيرختاو سانلا ليصحتب ةبتكلا 207 7

0 

 مريغ ىف او شيرق ىف ىري الف متأملاو سرعلا ضيف نوكيف دايز لآ ىف ددرَت مويلا ىلآ

 نأ ىلع مدارت ناطلسلا ةيراخب ءاسور هللا كيبع انف لق © ةوسكلاو ةراضغلا ىف ٍعلتم

 لاقف نلت انداوق انرمأ نإ اولاقف كلذ لثم ىلع جمدارف ةيراضبلا اعنف اوَبَذ هعم اولئاقي

 هيلا تّمف تموه ناف هنع هعم لتاقتف ةفيلخ نم ام هللا ديبعل هللا دّيبع وخا

 انْثََأ دقو كيلع لوحدك اهلعل ىرْذَت الف ٌّلوُد بركلا نأ تملع دقو كاوقو ككمأو

 مل لقو ةيقاب انل قبت ملف اهوكلعأو انركلعا اورغط نذ اًلوما موقلا هالوه رهْظأ نيب

 ىلع َندبَتْعَأل ميقلا تداناق ّنَتَل (دايزل َةَمَأ تناكو) ةتاجرم همأو هيبأل هدخا هللا نبع
 1 - - هآك ع 5-1 : 3 2 226 هد

 نب سيق نب تثركلا ىلا لسرأ كلذ ىأر أملف ىبلص نم جرخا ىتح ىفيس ةخبظ

 هد

 ىسفن نإو مكراتخا راوجلاو برهلا ىلأ جاتحا نيح نأ نإ راح اب هل لاقف مهف نبأ

 8 ةياخو هوو الهلاك 1 59915.60 15 وخأ , ''هطونت ةوخأ .

 اتاي



 )نق كارا

 5 2 261 20 د ١ د 3 55 دعا 20 20 0-2 3

 هدي ىفو ( ناسليط ىا) حاسب عفلتم ءابهش سرف ىلع لجر اذا لبالا قوس ىف تنك

 2 تاىدبق دحا هيلا كشر رد ام 11 ككل نإ ناثلا اهيا, لوفي وفو هائل

 نتن ارلعف سيو هيلا حيحاتم لذ ١ امير ريبرلا نب هللا ىبه .مركلب :ليتاعلا" لأ

 0 د ديلا ياني يف ره اذاز انعجر# الذ ةزانيحلا ىلع انكلض | ع !انيصمو ةيدي- لغ

 نييقراشل رادو ةدلسلا تيلصلا نبدا ىلا تل نب سيق راد نيب قت ل

 لل دا كب ةملسا الذ ؟قدازا نم الآ لو عيلا لخات ىلا فدوطلا ىف عيب: ىب, لبق

 دبع ىنيقلف لق © ةلظنح نب عوبري نب حابر نب كيز نب محلم ىب هللا دبع نبأ

 اد لا لع :قذ .ىوجر, دعب ةملس ربح هكرخلف ةبجرلا | لتع ةريكب" نا نمر, ىبحلا

 كنع هب قيَبَح ئذلا اذه ام لاقف هتيتَف ىلا تعبف ىتع ربخلاب هثّكحن هللا َيِبع

 كر نكعلا َرَمَ هرخآ ليغ تيبنا ,ىح' نيون لوا هيلع كتسمتقات . لذ رع ويا

 ضيقل ا ني اشتد. سانلا عجاف بل ةعماج ةرلتصلا ئدونف ناكملا ىلع (اطعلا

 ىريغ مقيبأ مكناو عم هعياببيف هب نضرب نم ىلا جان ناك دق امو جوماو هرما ّلوأ

 رمالاب رمآ ىتنِإو متلق ام متاقو راذلا بابو ناطيخاب مكفكأ مئاكاسم مكنأ ىغلب هّنِإ مث

 هد

 بيوذ ىب ةملس اذه مت ىتبلطو ىاوعأ نيب لئابقلا لوكو ىيأر ىلع كيو فقني الف

 فويّسلب ضعب ةابج مكضعب َبِرْصَيو مكتعامج قرقي نأ ةدارإ مكيلع فالخلا ىلا وعدي

 دْيَبُع نب ةرم نب لازَنلا نب نصح نب ةيوعم نب سيق. نب رْخَص وفو فتخألا لاقف

 مكسب كيج نبع سانلا لقو ميمت نب ةائَم دبر نب دعس نب بعك نب ثرلا نبا

 عنتماو فتارلا لع عسّتا دف فّنقلا اذو قُثك ىق هْعْمَج اذا َةَمَلَس باب اوَنَك لآ

 ىنتتّدحن ةكيبع وبا لاقو لق © هونآي ملف هللا ديبع نع اودعق كلذ اوأر املف يلع

 1 كلا 0 80 0 1 ديلا نابتع ىع: نشوج 8م © ( 566

 1190211! 112386140: "0 بعنت ٠ 20 لكك 8 مكلمر 80 0 ل !'هطونآ مك

 11 للا 00
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 مالا لعأ نم اقالتخاو ديزي توم هيلا "لاق انك لاق معت لق كنم وندأ اريخ لاق

 3 نيبتسو 5 ةنس لوالا عيبر رِهش نم فصنلا سيمكلا مهي تام كيري ناكو لق

 نسانلإ عبجأ املخ ةعماج ةولسصلا قناع اًيدانم ماذ كلذ هروق نم هللا 0 ةاذ لاق

 نك ايا تيزي بصقل كلذ لعق ابْنِإو لف هبت ضربعو فيري ١ ىعتش ربثملا دعص

 كنك ىف نإ هللا تيبعل سيق نب .تنحالا!لاقح_ ١ للا دينا ت12 هتوم لبق

 ذللاا ةيبح ملت مك ةنع ضرع ربك, ىذ نع ضرع لاقي ناكو ٌةَعْيَب انقانعأ ىف َةيِوَيل

 الإ مكتلتاقم ناويد ىصخي امو مكتيلو دق ىَنِإ لق مك ماسلا لها نم اًنالتخا ركذف

 اَعْلأ نينامث مكنّكتاقم ناويد َعَلَب دقف اق نيس ل منكي أرد. ناوسيدا و اَعْلَأ نيعبرا

 ىف اهَتْعَمَح ىقو اَلِإ مكيلع اهئاخا ٌةَّنظ ملكت ُكْرْنَأ هل اَقْلأ نيعبرأو ٌةثام مكيرارذ ناوسيدو

 ةجانح ال اًنيدحو اًديِدَع مَثُكأو اًداقم مْدَعْبَو اًذالب ساتلا ْمَسْوُأ متنأو اذه ىحس

 2 هاد 83 هد سس هآع 8 25 -- 6ه- د

 لعجح ىتح بنك ريغ أريمأ هللا كديبع ماقأ خف دفلا ىلا انركم) ديلود, اننا ةناجرم نبأ
 7 أ 5 2

 كعل 6ه- د دغ د 2 كال 0-5 --- 71 2 210910 د
 دملا 2 5 / 8 ككل 2 تق 8 أ ةعرت ذاك

525 07 

 02 0 ا 0 ف ندب ل مم مّ تهب 0 كلتع» تعين ةةدنع ١50 هل ريو يشن ادعا نان زاك هلا 0

 2 0 فسنلا 0» فسنلل 4 0 يلا لبق ناك هايا ناك تيزي. 6 دق
 2 : 1 و 24

 قوم 0 ل '"ةطونتآ 0 ( ووو طه 67055. 8. 0٠ 1 ملا ىكقكفار 61 ةمدظت 01

 43317 هوو 10:0 تنم 15 يلا هوعيابفر هلك لدهد#ت5 11 43771 5
6 

 18 0 نظملا .

 تاي

 10 خَج



 اق انا

5 - 

 0 دل لا - 0
 604 ىنددح ىبحكذلا بيبح ىب سدوي

 عسونرب كعب هيبا ىنبو امهضر ىلع نب نيسحلا كيز نب هللا ُديِبع لَمَك امل  لآق

 تثسلي ملف لاق هحنع هللأ ديبع :لونم كلذب تنسحو الوأ لتقب رسف كيزي ىلأ

 نلمتحا ول ىلع ناك امو لوقي ناكف هضر نيسحلا لتق ىلع مدت ىتح اليلق اَلِإ ثايب

 نفوو كو كلذ: ى ناك ناك ديري اميف كح راد ىف ىف هتُلوْنَف لا

 هَجرْخَأ هذ ةناجرم ىبا هللا نعل هنبارقو هقحل ةيءعرو معلص هللا لوسرل اًظفح ىاطلس ىف

 هاا تال تا 2 م62 ود ع 2 تان اى تاع ع هم نام م

 هدي عمعضيو ىنيناي وأ لكفأ كتلنيخح نم م هليبس ىلخي نأ هلاس ناك حلدقو هرطضأو

 2-_ 7 0 5 5 د 3 2-56 - 2 3

 هيلع هدرو كلذ ىباذ ىلاعت هللا هافوني ىتح نيملسملا ريغت نم رغتب فقحلي وأ ىحي ىف

 امب رجافلاو بلا هل ىنَصَعِبَف ةوادعلا عبولق ىف عررو نيملسملا ىلا هلثقب ىصغبف .هلَمقو 0

 مث 8 هيلع بصغو هللا هنعل ةناجرم نبالو ىل ام انيسح ىلتق نم سانلا مظعتسا .

 كيوي ربخا هينايل ماشلا ىل . نارمح نب بويا هل. لاقي هل ىلوم كعب.ىهللا ,تيبع نإ

 نب نركب ىف اذا نييباصتقلا ةَبَحَر ىف ناك اذا ىتح موي تان هللا 0 بكف لك

 _ 35-95 000-2 - - تيا 32 -َ 2 _ - 5

 ةولصلا ىدانف عوبري ىب ةبلعت ىب لكحا نصح ىب هللا كبع رمأو هلونم ىنأث كلذ 15

 دن ىزلا) ل6 ىمدخ ننال نقم نسا ردع ان ةدينعا دنا لاكا هي ةعماتج

 1520 همأل دايز ىخا عفان نب هللا دبع هللا ُثَيَبَع داعف هالومم ناريح هللا كيبع

 اذا هنحت ى "ناك انلف كىعسملا ىلا عفان راد ىف تناك خوخ نم اًيشام هللا كك

 ءاحاا5 ةرصأ دري ل2 0 2 7 - 1 _ هع زها اذ 0

 ةيوعم ىلا هللا ديبع لوسر نارمح نآكو لاق ) سيلا دنع مالظ ضد دالوم نارمح وفه

 >2 همه. م نع َ مم ُتآك 2 21 - - ىااد

 ( كتارو ام ىنعي ) مهم لاق مدقي نأ ل نأ نكي رو هلر املف ( هتويح ديزي إو هتوبح 20

 1 ةهو.ر 807 هر ةلهمك"70 15 ؟لس»“ ءك. م. 1125 ةهل. ( طوج ه2 ؟اط91:0-ه]115)

 '"دصدتت 11 43517 15 5. ةعماج واصلا , 80 0 1711 اعم . 17 خلو

 مم © مزكط جص - "2091 اخأ . 20 0 نا ميهم 00000



 07 اش كك

 -5 ها 3 بد نه نه هه هعد-

 لا ميش مب عدم ح الصاب مدراس أسف ا كلا 0 1

 5 011 ىتو رمعت انل ا ءامد 00

 سانلا عمتيج ىتلا عماجملا 2و مساوملا ىف انبقانمو ايوان ركذيا ليفي مساوملا ىف هلوق

 5 عمايا نير اهب

 ناهع انتطعأ ةيشع /

 ٍرعش ني لك فونأ ىف فلكلا مئازكلاو امهق ىنعي ةونع هلوق [تدزألا نامعب دارا ]

 مكارخلاب ةونع ادعم اندقو

 اًضيا امازخ ةربلا نولعججو لاق ةرب ىهف رقص نم تناك نإذ

 مجامجلا بر د موبي ل ليعم 3 ةنيشر ديدي ىّطغأ حلا انهو ||

 10 دبع ةتيحمر هيدي ىطعأ ىخُلاو لق ناقجلا انوا كيو ميمت اف دعم ىراغل هلوق

 دعا دعس رت لس باس ليج اس

 ميق نب كلم نب نعم نب ناطرس نب حيلم نب مينص نب براحأ نب ىدع نبا

 مصاعُملا تاعفار مايق نحو اهنبأ لع فاخت ام ماك ف

 مراوصلا فويسلاب توم ةجاجت امقالك نادبملا لاس ةّيشع ا

 15 اهلعج ميمت ىنب ةيحان نم اهيلت ىتلا ةكسلاو ةرسصبلاب كبرملا ةكس ىنعي ناحبوملاو لاق

 دبيعو متعش اهتو نامتعشلا اولاق امك نابجلا ىلأ ديرملا ةكس ىواست اهنال نيدبرم

 هه

 اذه لشمو .صوخألا نب. فوعو ,ضوخألا اهو ناسَوْحُألا كل ا ةيوعم ان" سمع

 2 جمالك ىف ريتك

 1 0 هفته 20 80 هاهم ّدض ةطفه م. 2« 6008 زم طعوعاعوأو ةعخوطت آد.

 9 8 راوسن ىراغل ننزل دعم ىراغب ٠ 10 ةمو.ر ذص 0 ةطمقو مووصمتتلعو ةثدت0 هلام

 +. 11 ميكحر 8-8020 !ميكخ: 150118 قتل 14 هلك ةراوذم

 19 150:4: 8 نادبرملا .
0 2 
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 0نبظ 1

 1 -َ هيب هاد 2 0 ة-ه2 تت ©. 3: 6 د 26

 ملاظملا بعص باسحالا نع مادخ هرزأ كش ىندل نم بورحح ىدرمل ١

 اذه نمو لق ديكس اَيَدَر هيدري كادر كلذ نم لاقي مجرلا ىنرلا ا ىدوم هلوق

 رضصلاب مجرم ىدرمو (اهادار نم ىوريو ) اهامار نم ةراقلا فصنأ لق برعلا لوق

 ده

 نم لوشبب هرزأ تش نذل نم هلوقو» هءبحاص لجرلا اهب ىمري ىلا ةركصلا ةادرملاو لآق

 ىَمَلَط ْنَمُل دايقلا بعص انأو ىموق باسحا نع ىماحأ مالغ انأ نحل

 مئاس ربع هنارقأ ثمتس اذا هميزع ىقلي تاياغلا ىَلا سومغ ه

 0 1830 ريغ اًنذ قاككأ ض تالاجرلا تلم ذأ لوقي تفمتسا نإ )مام نودخ فقوبس ىوريو

 كلذ نم رجحض انا الو ليلم ريغ اند لوقي مئاس

 مقادشلا تابعصتسملا ةياغ ىلا مراد اا دنع »ب روست 5
 6-3 ت ديد ه

 حرفشو مراكملا كنع ىركذب ركافنت ىنعي هسفن ىنعي دعقرتف هد: "تلت نا لوقي ٠ دب ب روست هلوق

 هس د هد

 عساولا وهو مكنش اهححاو مقاحشلاو لف لمعلا لابح اهسسمت م لوقي 20007

 ع

 ارلافما تدم لاقي نأ ةذيق ليصألا ناك امثإو لك ١ ةكنلر ميللاو. لك" - .ىذشلا .قشم

 مهتس لاجرلا نم هقسألل 3 انك كلو كحح

 مئاظعلا ىدخا راتفأ ىلع امايف اهمورق تّلاش موي د انشأ 3

 مورقلا هلع تقر اهمورق تلاش موي هلوقو ىحاون ديري راتكأ هلوقو 2نيح ىفوريو

 هب برضي هبتّذب رْطَخ َنَعوُأ اذا لكقلا كلذ لعفي امْنِإو داعيالل لبالا رابخ ىو اهِبانْذأ

 ةرم ّلضقلا هذهو هرم ّلخقلا هذه

 1 08 ىَترَمْل , آل ىتربل: نعر 18:8 ىلعر ؟ه. نعذس 8. 83 خلا كقر هك ةساطقا

 5411 11210521 11 3120 ةةو. 6 سومغر 8 قوبس ك1 سومغ : تاياغلا , 1 تأر اغلا: 0

 قلبا ديو نقلي :1,8 .ثدقتت , 3: تدياس :أ 503:8: ريغ: 18 .مئاشأ 17 ١121010 رظفي»

 01م 18 0 مهنس و 8 مهتس . 14 هك م. 1404 ةمو. ( هوو 11, 7-10:

 8 انو 17 هذه و 0 اآذو ةدم جدص هذف .



 ا | آ | | 117 1

 انا 217-68-9.

 | ِ 1 2 2 ١ ١ 5 3 0 5- ا ع 2 3/2 اتا مد هم هع
 ماهبلا انوش مكلوح محيا بل تكهخحا هنود ميسم

 - : ٠ مج 3 5 م 2 0 ١ هج 5 52 2 دع ن - 2 3ص 5- © - 7-3 ع 33 هس © هبا
 ىعلي اامعج ىنب نم الجر أومهتا فيع ىنب ند ةغبانلا رعشلا اده لآق (1141©)

 كك - 3 نت عء0 د - 2 د - وع
 . ْ 000 7 | خو ك0 ل م 5 10 7 ١

 كحد ىنب (ضسصحخحإ سدأ 00 ملو لاقف 22 انثرغ لع ديلا لد وف اوناقو امحاوم

 محام 3 ىلع
 ا رو

 5 محارم بالح مكالتق سهيهنت متناو ليجنلا ىننواعإي نوميقي

 ثيعبلاب ضرعيو اريرج وجايي فدزوفلا لو (81986)

 ةصاخ دسالل وه امنإ رآزلاو لق دكسألا نم ديدشلا ىيقلا وهو» ةماغرضو ماغرض

 " مئاشالا سوحلا ريط رجدزي ملو ىتلفمب ناجكلا ءارمحي نبأ سيئو | '
 نر 2 2 تا 5 01007 هدد هد

 ىنع ىهتنيف مئاشالا سوحنلا ريط رجزيف فيعتي م فيك لوقي

 مجارملل اعيستساو اعزجت الف امكيلع ىامتجا دق امتنك ناف 1“
 3 5 35 د 2 د _ء 9 ه 2 هد

 هاو[ ف 5 - 57 8 0 5 3 101 1 5 1 2 1

 فناقمو باسم انأ ليقي هسفن ىنعي مجارملاو لاق تيعبلاو يرجح ىنعي اعيستساو هلوق

5 3 8 

 5 هك, ىوعطقست 19[ 1829: 0 ىللكا نور نوميقم , 1 نذل ىنوعرت ىوميقت :

 ةىعطتست طفف محارم بالك مكالتق لاصوب (تدغ دقو ليجنلا نوعرت نيرشم

 ذأ ةطو عاموووو ضيلل نم سنج ليكنلاو سيمشلا ىف هببت طسب لق ىنلا وشما .

 0. 69. 01 لودعتع 11 1266 وهن.: 00“ 0/ سمر*ومو 21+ 85 28-1, 25, 24, 26و

 96*, 39-2, 44-41, 40, 40* : 00ه“ ه8 آل 226-1, 43-41, 30-28, 39-36 و

 44, 835-31, هستغاتسع 40. ؟؟ايناعر 8 انبم 082 ايماكر 1: ابناع 10 هع

 1ينون» [١ 4071. 12 8 مجارملل و طاق مجارملا زن 16
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 #١ نعل نأ

 اهب ّلَعقف ةنيدملا انأ ىتح رسب راسف سيق ىلع كل ةَرْمِإ ال رسب اي ةيوعم لاقف

 ميلس ىنب ةرح اولخدف ةنيدملا لعأ رَقو رلطملا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع ىتبأ

 سيق ْطْسوَأ نا ناطلس انيلع كل سيل فيقذ تدلاقف فئاشلا ىلا اند راسن مك

 مث ناكمحت هنم نينصحتف مابش هل لاقي مال ٍلَبَج ىف متو نادي انأ ىتح راسف

 اورشغأ اذا ىتح هيلا نيفتلي رو راسف مابش اذهو نادبق نيك رسب اب كدا

 اناا ىف يبس ءاست لوا ىكف مءاسن ابسور لتقف" هيلع رراغا غارق ىلا اولونو

 دعس ونبو مَلَقلِب ةّدعَج ىنب ىرِيَط نيب الوزن كعس ىنب نم يح رمف فرصنا مث

 ميرص مو ) سعاقم ونب راس ىعس ىنب دالب ىلأ ىهتنا ايلف [ ىلعل ةعيش لكسب

0 

 (ةانَم دير نب دعس نب بعك نب وربع نب سعاقم ومو ثراذل ونب عيبرو ديبعو
51-2 

 01886 مدقي نأ عيشخكف رسبل اوعيجف جدالب اوطسوتف مصاع نب سيق نب ةبلط جيلعو 0
 اننل 6

 اوباصأو مرهف نلتاقف َةَلَحْمَب ونب هبلطن عيف باصأق ةرغ فوع ىنب نم باصأو ميلع

 ةدعج ىب ةغبان ليقي ةتناغلا هذه ىفف © [مدالب نم هودوطو ] الاجر هباهصا نم

 ىعيرتلا  هلرخما نيا نول" نبا رولا مدا نب ةعيبر نب ابعكا ىلا

 مالكلا ىف ةَموَق تيوْخَأ نقل أ نب رهو اي كيب
 ل سل

 كاشخ متل
 ّر

 ا ما

5 

 مان ماهقألا ىف قكصلا فقرعو سيق نكأ لعف انك لعفت منو

 030 ساه ند ساد 9 - 0 20 - 6 تلا 00 - -

 2 لكلا ني هوم 11ن568:80 7214, ''"جطوج5 1 34524 8 0 ميرص

 ( هوو م. 11422 سماق ) 10 َهبْلَصو 80 0 11 هاهم فيع 1: 2008 نيخلا

 جلعلاب . 12 ممو08 ذد ط»ةعاوأق ةممدص طل 15 هوو 28ممدد ]ل - هك. ةعطقست
00 

 1397 13911: ]ب بر . 16 0 اًلْيِرَع .
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 نا كش ندا

 د - - 6-2 - 5 د 6-2

 اهكف ليتف ىماس ةبصع اذإ اهتيردح دكامو ىمقتلا اهب تدرأ

 2 - ير 3 2 ١-5 نه 5 56 3 د 20-00 5 -

 تخبدبست»و اتبح تيوحملا نبأ مهدينعس كتكع انا موش نمل ,"نىبسنإو

 5 2-5 - - 2ع 3 5 2 - ن - د 5 08

 5 اعرودص اثاعع اعانانششم كيسين مخرابكو اوعبطت مل مخراغص

 د 9 0 5 ١ 8 5 0 0 م ع هع

 انه: ا تع .كض كتانحتا تانحع ةلبععو نتن كك ..ماس سونتأو 1
 - - 2 َِء

 ِع
 اهيمض لج سفنلا ام أذ ,ىتتشتو ىترج يسم ادعال ةبخر اب - 3 ١ 08 30 6-5 هيأ ج |

 3 5 ب تهدد ند 0ك - ب 3 ن مع 1 02 . 01-7 3

 اهبياعو اهحاند فيس تحي ملو 6 تيبكئوت زنك طقر نمو

 5 د 35-5 3-0 هم 2 6-ج 0 د ن - 0 0 ه2

 اهيغم دش ليخكلا ام !ذإ تنعط سرانو تلخد دكق كلم باوبأو

 "0 8 0 34 مل دنا 0 ال
 10 فرييصب ةويكلا وجي ىللا فيخ وت ءواكاتب :اهالوأ تجرفف

1 2 01 

 ةخعساولا ةالكانلا

 سعد 5 ١ د 2 0 306 37 2 5ك هود 1

 5 نب رمع ىب صيعم نب رأآون ىنب تح ةضرأ ىب مرسي مكذ ىلا ٠ لآ

 - -- 6 2 ه-, - 5 3 مهل 010-2 د 3062 ---

 لأ نب 35 ةعيش نم نك نم لشفقيل ةيدالا ىلأ اميضر نيفس للأ نب ةيبعم هتعب

 - مه د 0 - ا - ه2. ٍَط د 2 9-5 ا مل 3

 نب بهش:لا نب ددزو ىملسلا سنخالا نب ديزي نب نعم ماقاغ ] دتسيبي هضر بلاط

 12ج 52 - رل كعب ل و 0 2
 15 لعك ن محرلاو هللا كدشنن نينمولا ريماي القف ةدعج نب ةعيبر نب ورع نب درو

 ا 2 3 3 5-0 1 . 52

6 

 كا 5 1 انلوح , 1 انننع . 2 4 لب اكفنا تاك 6 ةعوبر

 موقودعم 1س ط7ةعاطعأ5 ظوسص لآ: فقانح ( ةمموننعد 13 8 م1781 01 ل 0 كل حدر

 35 فامح (2 7 1 2ئيكنفو : الج , ا ا 0 81: رانك: ل بني (0)

 "و7 ا 10 117 ”كيشت 20 اهريصب و همم 1راذذص [ل 1347 6. 12 0

 00007 هلك. 846831815 1١ 13125 ةةهل.: رسب ر 8668 م. 6: ةاط ع0 0 ]ب ( ةهءو "ةطوعت

 1 3450 2064 ٠) 13 خلا هتعب و 1 برعلا ضرأ ىلا هتعب هكءفالخ ماع هيربعم نأ .

 14 860., م8558عم 12 ط:>ةعءاععزو عمود: آل: كيزيو آل كدر.
24 3-7 

2 



 20 68 باو

 2 ه تاع 5125 9 م 5 هع ن ماع

 نبأ نم عنمملا قلع 5 اديوط هن تللح ذإ ىناح

 نايعتيا نيل انيبر الخام تعم: نم مراكألا تيب ..ىلإ

 نادي مييعسب مخل سيَلف ينل لآ اي مينع اولَخف
 هدم د هه د د06 913

 قو تا

 010 1 ل مارسوا ب لاضقا اومعو. " ” مهزيجم ىفوأ ذللا لوول مهو:

 لجرفم ببلك نم دبعا 4 مهئاج ىفامو فوع ىنب توجا

 سدي) لوأ لك ىلع ولعي لوأ مهل لني ملو وجهت رايخالا ةلدهبأ ".

3 
 ل 0 مد 0-5 6 5 3 5 مم - 0 5

 ةوكولا اودوي نأ اوبأو ٌليلقلا الإ مالسالا نع برعلا تكترا معلص هللا لوسر ضبق امل لآق

 ضيق املف مئاشع تاةّكدص ىلع برعلا ءانثأ نم الاجر َتَعَب معاص. هللا لوسر ناك دقو

 لوا ناكو مهضعب صبرتو ةقدصلا نم هيدي ىف ام هضعب بِهنأ هيلع هللا ىلص هللا لوسر
22-2 6 

 © 5 3 هس للا سا 0 0 3 تا 5 1 5350-2:

 ناو د نا نات دل مث متاحا نب ىزنع دك دك ىلا ىلع ةكدصلاب ةنيحلا ترو

 زهجو لق ناقربزلا نوب اوحرقو ةنيدملا لها ريكو لق مالسالا هب لجو ّرع هللا ىوق امم

 عم اودترأ دق ةخارب ىلع و نافطغو للا ىلا كر ديلولا نب ىنلاخ هضر ركب وك

 رحب نب نتربزلا ليقي كلذ ىفف © ىسعقفلا كليوخ نب :كلط

 1 5 0: 1ذأ . 6 رشا وعم طع1م6 (م. 21612 ةهمو.): 8 للحم , 820 50

 ةلوم دم طف عامقو. 8 حاورو 8 58: انو ٠ 9501 كدمكأ 8 رايخألا .

 10 ةمو.ر ذص 1 ةطعذو همممه1595 سس ع0تهغم17 20110 غطقأ هد م. 21315 ةووب 12 آن

 ضعب . صبرتو ٠ 13 صلآ ناكو , آب اهب وهجو (8:6) ملسالا هب هللا ىوف ايم تناكف 14

 خلا كيلولا ىب كدلاح . 16 560. ه2“ ل'ددهدعت 1 19648086075 كسبأ ,” آل“ ثنثأ .



 كلوي 20. 68:

 مد مك برعلا فوفو هدنع تاعبتجا دقو هريرس زربأ ( ىربنلا ةعيبر نب لالخ نب َمَشِج 5 0 1 8 34 0 0 و 3 7 زةئرج و 2 ا 3
0 

 لكآ رجح نب ورع نب ثركلا تنب نع همأو دنخ نب ورع
 -هد

 وخوز فقرأ هنبأ ىدربب

 لاقف (انركأ ىمس ملك نيف راتلاب لاجيلا قح ناك هنآل اقرخأ ىمس امنإو لاق راوملا

 رميح ىب رماع ماقف لق © نيدربلا نيذع قحاب !ددع جادو ةليبق برعلا و 2 مقل

 5 برعلا و م مب رذنملا هل لاقف رَخآلب ىَحَتراو دحاوب روق اهذخأت ةلّدهب ىبا

 + مك راون ف مث َقَعَم ,ؤ برعلا نم دّدعلاو وعلا كليلا اهيا لاقف اَذَدَع مرتكأو

 لكك 3 3 مك فيع ىفامث بعك 3 ف مك لعس ى' مك ميمت ىف مكااتتنخا ىلإ لإ ردكم

 تارك 6

 هؤذيف كلذ دنع رذنملا لاعف سانلا ناكشت ىرفانيبلاف برعلا .نم- !ذه ركذا, نوف

 َرقَع وحأو قع وبا اف لق كنتي كتيب لها ىف ثنا فيكف ْمكْزك امك كقريشت 5 5ه
 10 فيك كلوق امأو رغاصالا نع رباك الاو وباكالا قع رغاصالا ىننيعت 0 لاخو هر معو : 6 5 : | ام | ٠ 3 0 اة هع 1-1 3: ٍ 3 2 0 9 كت , ىلا 5

 نم اهلازأ نم لاقف ضرالا ىلع همكق عضو مت ىدحعاش زعلا ٌثهاشف كندب ىف تنا

 اذ نسف ىنيدربلاب بهذو ناثلا نم ىحا ايلا مقفي ملف" ؛لدالا نك ةثام هلف ضرالا
 8- ندي ها عهد ا

 رحب ىب ناقربزلا لق نيدربلا

 هلصاحت نك نيح دعم رعب اهفاستكا ىبع نوملا ءام نأ أذ

 15 ه ةْلاَعَي ْنِم مهنرع ىف اودجب مل, رك مسار نجلا مارك هاب

 عير ىنب وكاييو رحب نب ناقريؤلا ل ةلكيب ىب 0 ىومنلا راثد نك كك لاق

 عيرق نب رفعج وهو :اقانلا فأ نب ىأ د فوغ نبا

 نضرنإف اج ُنِيَنْنف اك  ىقف ىتع المس هي
 ذاسل ىَنَجِو ىدَي ُتَمَرَتُجَأ اب بوح ْكيرَطو ةريشع ثيرْط

 20 نابي دلب 0 مانت مج لكك بلك ليتل 5 608

 4 ةلشكر 7 هليل ( طردغ همم ممؤو هد التصم 5: راع و آن وسمع ( طاتآ 866 2016 هد

 اسم 8) 5 0 رزتيذ ملا ميو آب اددع مرتكا ال لاعب برعلا رسعاب تنستا ام.

 8 1ر يلا هذه .ماعل كلذ دنع .
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 210 كل

 للعس ىنب نم لجر امس ناكو ديبز ىثب نم لعيس نب سمشبع ىنب نم سان خعصب ]

1 4 

 هدنع عتساسخل مخل نم ةعضَبب ىتاوف مخلي نم لاقف اًروزَج رح ماب لبق اَملف

 1 0 اذيب ف

1 
 لعفأف تمر ىخلا الا دل اقارف لجت مو هولبقي نأ أوب مف ناف مس

 هد59م بذي بضخ نم مشلا لاوطلا توج امناف ناك كلا 101 ا نأو مرع

 5 لماتملل نيعلا ىضنن مسأرف اهتودو موجنلا بلكلا حبني نقو اه

 لوقب 59-5 هلوقو كلوق انرضي ال كلذك بلَكلا حاب موجّتلا رضي ال ايف لوقي

 هلل

 م. لدهبتي مل ٌليق ام اذا مالغ كلام لآ 7 عسا 3 : ما امف مادو

15 

 ناقربزلا 0 و ةلكيب للا بتنستني ديري 1 هلوق كلام لأ 2 ورمع 3 ىوريو

 لصحملا ديدعلاو د ليعم كحاهب قرم ذ د مب نامعنلا 0 مهل ب

 [هنتع مح د ارسعلا] نابحلا ّلدِب راب ابكلا ىورسو

 - 3 ٍ 3 3000 6-2“ >3 24 56) و

 نب فروع تنب همأو ) ءامسلا هم نب رذنملا ناك ةكيبع وبا لق نامتع وبا لاق

 كَ 1 ةموير ةسمدط طاد-- 8 هعراوتتو ةعضب 08 كعس ىنب نم ماعلا: لك كيت 2 آن
 هعضبب ىالوه., ح4 0 8 رع ىلا, 1 ىنلأ هللا 6 كفو ]1 كيف

 1 قود نيبعلا و آب فرطلا . 10 1. كلامو كعس 55 كعش ندكلا 3 من امو ( صمهاتنمده1 0

 ذه 8): 8 مال. ناِمْعَتلا ر آب رابجلا ( ه0: 0 كحاب و ل

 هراجلل طرضم ردنملا نبأ وربع وهو فرت . 15 ةهو. هذ. 1آددك2952 7995 ومي. - آن

 ماوعوم اةطلو دمهم"هأتكم هلع“ 7. 28 .



 نال" )لل فحل

 ليي مل ١ عفشلاو انفايسأب هنيبج انعدص بات ىذ كيصأو 1 140ه)

 للقي مل هباجذأ ايش 0 ولع دنيبج 8 156 كلمل | تر ئرن

 لجبم كولملا دنع ىبقحم الو مكمامأ ليخ يرآ نم ناك امو ا

 مطعم لجابم ذوَجَأ وهو بتحأ ىوربو

 لق اهتلاحف مكيف ترجز الو اهوالف نعَض موي مكتعبنأ الو اد

 لدعملا ءالسلا هاكنأ نولخ ةسناع رأ ىلع ا نك 1 51

 ةناعو ىنمسلا فقر وهو ىحكان عمج ةاحأو رامكلا كلو وهو لق وفع اهدحاو ةافعألا

 لصلسملا ماجللا توص نمرعْذيل نكي مل نيعارذلا موقرم نبأ تانب
1 - 

 ىلَجْنَت ةيطع نع ىزاخملا ماظع ىرأ الو راهنلا هولجب ليِلْلا ىرأ م

 لصوم فرب ىشُمي ىذّلا كوبأ بلاغ ّلثم نكي مل نأ عرج نمأ |( 0

 ا سو مول ا م ل ع ل : دوم ميغ دسأر ىلعأ برضتل امكاق ةيطع نع ىداصت تّللظ

 ةاداصملا و لئاختو ىرادت لوقي ىداصت هلوق

 لدبتف هريغ نكلو كوبأ هنأ ةيطع لتقت ال ليولا كل ا

 َلَعتم ريَغَوَأ نكت ىف رش انآ هلم جت د نما

 1 تيس, م1 سسك 218: لو فق, 1 ل لتق :- !ذن نلت 5

 1 8 لجبم, 8 لكما 5 1/8 مكتعبت , 995. مكتعبتأ 18 8

 7 ملا فز وهو, 1. (610) راسملا مد [م084 ةكعلا] هكعلا اهرغصاو نمسلا هبعوأ مطعأ وو

 ريغصلا (72) بعللاو ىحنلا مد. 9 ب تكانب:, 8 رعذيل ك7 عوفيل: 8 ليكتمل!

 11047 50 2 0 12 نعو 8 نم٠ 15 هوم 200.263 7. 28*:

 2 آب كن ( وم مد؟0 هالوم ذط 8): © م8 رمي
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 اناأ

 5 م 7 0
 ىعب دكتاوز ىد هلوك

 ليخأ ريتللا لفكجلا

 ككاوز ود سيل ادع 1-00 ١ ١ 0 ١ هه

 كالا
6 

 لكارب لآ اوعداو تعس لاي 'اوعدا

 الواصت تانصحملا دنع نيليبق د

 مهيف ةيفرشملا فويسلاب اوصع ؟
 لا 0

 نهاعاس

 اهئابظ دادح تاس نونمح 3

 بْذكت' رثا قذ-ص :مهتوعد لوقب للي مل هلوق

 0 ن 0 - 65 - ناس د

 مهيال .مهنم نيردي 0 نوعد م
 دجأو دكشئاعصاق 5 نم ىلع 4

 كلام ن ند فوسعو دوس ىأ لأو

 [ ليكملا بيرغلا فيشلاو راجل

 الاع لدم انا ءانم تحمو

 لصنم و آلا 2١ لصنم فىوردو ٠

 5 [وصلع وعم 08: 8

 صَل 0 17 للهم ِ هش و

 8 1 2988 لاقي [ 0 نبحلا ] ن ليلعتلا

 8 قش

 بحعلاك فييسلا اوذختا لوقي فوب

 ى

 آل اهداعا (8 78. اهدامغأ ) :

 كنع 7 نود٠

 افرح .بدوث :

 م. 8

 ٍعاَّبَقلاو لالا يي لقكج

 لصنم 1 هدامْعأ نم 0 دقو

 لع نم بيعاصملا قانعأ ٌلواصت

 للهت 0 ةوسعد دعس لآ قره

 لتجمل اقاس نيف امو نكي

 لشن ّلثم 0 هانا تبع لتم ابأ

 لَجْنُم ريغ ساب مود دا 0

 كلم ص فيعو فور ]

 ىأ ناكو

 3 86868 م. 325:

 ننل# ال ببق 12 8: 8 ءردمك

 ؟ يتيح, 1

 للَيَت مث وعد ٠

 لاقيو

518 
 (1آ:1390)

111 

 - ا

8 4 

 لمكمو م11 اعم .

 لتيت م منك مه

 [ :هد4 ْمَضّجَأَو ] مكخاو ماخو فاضو اعيمج عالو [084 عكو ] عكو هنرق نع لجرلا للع
 مكاو - عطتعاط مهقانمم0565 اةطق "م0128 للبت . 9 آن نورد 8 د لو 7

 نابت الور (1ل ناب امو : 10 نمر هك و جاو , جنان , 8 اجعان :

 65 18 اح 11 مهي, 8 اموي 14 اتمر 8 مكنم .
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 لبكملا نينيقزلا لالغأ باحنأو - ةتوعتمت ال ىبسلا نوعناما نما“

 لع نم ربابجلا ماه اهب ولعَتف انفويس لست مل مو ىأ ىو "م

 [ لعنم ربغ أ نيلعن ىذ ردن ابأ حاتم خعسن طغر ىف حب لوبن ] "م* 56

 '  ىلوأ سانلا: مدق اميف ثمل الو . دئثيلو تايدح ف نفت تملاب

1 

 لاقف ىدزرفلا هباجأت

 لذخت رش ىلع دعس ىنب متلذخ اهب ىتلا دودج دعسونب ىسنتأ |

 للثاو نب ركب نم دعم كو نازفوكلا اوكردأ نيح دعس ىنب عوبرب ىنب نالذخ ىنعي

 رفح ذتمويو لاق دعس ونب ٍعتتاغاف عيبر ىف ىلع راغا دق نازرفوكلا ناكو لاق

 1ووهو بلصلا وه ورع ورع نب كيرش نب ثردصحلا ديسأو جمرلاب هتسا ىف نازفوكلا

 للست مل مكقانعأ 2 نينأذ مكفويس ا متيْأو ةيشع ا 0

 ٌروَنَم أر اهل ٌةفيعص ًةليوط ٌةَقْبَن نيناَذلا
 لقحج كئأوز ىف شيج اًكينم لقاوت نأ رفوكلا لوح نابيشو 3

 1 سيكرلا ب ف كشدا و 9 8 لست راع لست ال 8 ئلقتف «هارلل

 5 لغتفر) 5650: 4866 1200.68 7 22:5 3, 8 هاتوا 2: 5 م

 5 الور 8 امو.

 لآ". 69. 0ك لدعتطج 11 6870 ةهوس.: 0"0هخ 0/6 تور»دعو 21 آط 1[-3و 5) 8, 4و "و,

 99 17-192, 267-19 30و 27, 928ر هستفقس ع 16: 10, 117 18, 2 10 0 تلصلا

 ( وهو م. 362 19 هلي ةننموس 2111 36018, 2911 0. 18 1, عج نيناذلا

 عارخلا مطع ردق ىطرالا لوصأ ىف تيبن وهو نونوذ . 14 8 نابض: 8 .نازفوكلا ١

 شبك , آلآ فيصب .



5 

 اذا

5 

 طك 0.1

 ليأ نابلأ ءارضخلا ةبحلا َلَع اًيراش نارمع تقال نق نتعجأ
 ةهتملش نحاع لوألا نابلأ عم ءارضخل ةبكلا َبِرَش اذا لوقي الأ

 ر 7 تام ربو لقت 3 تاب نيف 0 ىو ١١ ةييروكلا ىوربو ةيقرولل كانت ىوربو

 هد»# للقي مل اهباينأ ابش اهورش هربك خفان نبأ اي وجرت كلعل 0“

 مث لمح الو ٌلبح هسسبي م ىنلا هلها ىلع ميركا لبال نم لكقلا مرقلا لاق امورق هلوف

 ىلا اهعضوم نم ُلَقُتُت ةلوقنملا فوركلا نم اذهو لبالا ىف ْلصألاو ديسلا ميركا ىلا ّلقن

 لقا م ديري للقي مّلو اهبايثأ ٌكَح اهبايثأ ابو اريتك كلذ برعلا لعفت دقو احريغ

 0 0 الاى 225 دنع لفي ام ٌلَجوملا لاقي هنمو رسكت مثو

 (آ:18396) لدنج تأذ خضأرضر نم مح تى اسم ىكتشتو نيتبكر أ فضر عجوت ١

 ىصحلا ةيثللا ضرالا ةضاو صلو

 ضد“ ليع برحلا ىف نينوفشم ماياب اهليخ مايأو اعوبري لدعتا »
 نيفاقو ىوريو  مثأق وتو هننسا فْلَخ نم لجولاب تسلا برص نفضلا

 لتجمل اقاس ناب ل مىقلا عم  ةيشع تافدرملا نولاست الأ "٠

 دقو هللا دبع نب ريحت ارَسأو ربتعلا ىنب ىَبَس عوبري ونب ْعَنَم موي تورملا موي ىنعب
 نورملا 5 ره

 1 هك ةننموس 75111 3715, >9 3857: 8 نّلعجا . 8 8 ةيبرغشلا, آد هيبرومل :

 آ. لكوني ل تاب نيف كين 8 لوكتي رن تاب 56 تشب : ]ب 8008 ( هذؤ) هبأو رد يح

 (2) اموحَو 2-5 ةيفرؤشلاو 580 8 ناب 0 مساب كحد ام لعب (516:7) ذك ا ىوربو

 لوحتي 2 " ةمو.ر 1 0 طفققو مورصقتتاكو 101101 7. 4. 9 لقي , 0 للغت .

 11 هوو 210. 62 7. 18 نينوفضم , 88 نيفاقو. 15 8 نابع.
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 1 ١ ب ْي )0 9 لجرمو ةالع اذ يبت تنيوني د, قف
 - 3 - ها د و -
 د 0-1 10 1 5 . . 2 : باو
 ذمربلا ىهف ةراجاح نم تلنذ نذ لكيدح نم رد لجرمو نيقلا نادنس ةالعلا

 5-26-2 ع

 لمزح ”ىواذي راوخ' ليت ونب .٠ عشان ريِيلا موي. كطفاحتا امو

 [لمَجلا ركَذ ليق ]

 ىلجتت ةبابضلاو اهيلع بال متملع 5 نق ةلخر انيف تان ولو م

 «ءلبيو
 رمالا رهظيس ىا [رابغلا مغر ةبابضلاب دارا] اعيمج بآل ىوريو ثني هي هد

 ىلمحم ةضافملا نتمالعام اذا رمَسُم ىناردغْلل ىحلا اوذشف

 فيسنلا 05- ىذعي قبح دلوقو خعسأو 00 خضافملا

9 
 ٍلَحْلَكو بان َّنَح انم ىنّْيقلا ونب 9 قكَتْشآوْدْهَللا ُهْسَماَمَل رقلا اغَض 1

 « للحي مل اهنقغ ةاتقرَجو مكراج بالْسَأ َدْعَب اًدْعَس ندمَتَأ
 نىلعسلا رويمرج- نبأ هلئاقو ريبزلا م مكراج هلوق

 11 ا 6بكور لن وك : انكسار 8 ]ةيمح# (ةز0 زر 1 اعنحل

 2« 5005 زهد طموعاععأو ظنوطت آت: مقرر آن جانو ٠ 13 8 راوض (06: خلا قالفو

 ر 0 ل 2 آل لعشم رانلا نم ماح ىف داكار 8 982. لعشم رانلا نم رح ىف هنقلان 820 دامبحان : وه : وه 5 ١» هم



 ا 6,2 ا/وا/

 00 دامو 8 0 1 7 ؛ يحلا خليل ىف 0 نول رم اهل“

 ا نم ”قعشم لاجتلا نم 0 فلش سخر اليسا ناك" )ذا :كلذو 0 535

 نيللا لمرلا وهو

 لدهبل 0 عامفأ ب كدا مئبضغ نيش نبأو نيق اسم درب نأأ 27

 اوبجعت ىلا شّيوف فاليال ىلعت هللا لق امك لَدْيَبل 0 ءانقأ اي هلوق

 شيرق فاليإال

 لطصأف كنود نداف ىران تْدَقوأو قراره ىويقلا قاذ 3 نايعأ 6

 رورقمل اَذِإ ىنِإ لق اًشايع تيبلا اذه َعَلَب املف

 0 0 قوق 5 1 كراج ةّيطخلا لق ام رف ذأسا 4

62 9 13 00 

 ل ا قديم ما قف فتاه اعلا

 هدي»» لوح نم دل ام مول تيب ب ىلا اهلسن ةريغق توآ دق شايعأ ١١
 00 لغفنرقلا ةانج ام ىردتا ةرمق 2 نكت ملو اقللا راكبا ر 06 ا" 15

 فلخلا ىقي ىتح راصلا طيخ نيبو ةقاثلا فلخ نيب ْلَعِجَي بطر رعب راثخلا لق

 راوصلا زوسعأ اذا كلذو ةرعبب رارصلا ريثلتلاو لاق

 5 نلل 8 نأ ءللفا 8 دوني ءاقفأ . 6 هك لكدمسس 0971 1. 8 ع5

 آيافود 27911 281. 11 ةعيبر آب ىدرفلا لامق نب هعيبر نب عيبر. 14 توأآو

 8 تدوخ ثدأ : 16 ةه0., آب طق ىلع لعك نأ ريبذتلاو ىطت لوأ تعصو ىبلا ركبلا

 ههمشأ امو نرعبلا مساو فلل بنعي البل رارصلاب هيلع ىشت مد ٌةثور وا هنطر: رعب: هيدوثلا سار

 هرعملا رايحلاو طيخل رارصلاو دوعلا هيدوتلاو اهلعف كلذ نأو هيعار اهدأ ديرد رابدلا 1٠



 0 0 د 0-3

 ركب نب نتربؤلا ىجوزو عوفالا ىلاخو بلاغ ىخأو ةعصعص

 لفلف بح نم نينيعلا ىذق ىأك ىمادم ضيفن ديع ىذ دهع نمأ أ 5 2

 تاع ه 0 د

 هب تثدحا مث هتذهع تنك دق ناكم ىا يع ىذ دهع نمأ هلوق» هعومد ىوريو

2 10 3 1 3 0 1 7 00 00 1 --2 
 5 ىذقلا نم ىنيع ىف عقو ىحلا ناك 6 لفلف بح نم هليقو ىيمادم ضيفن ١ديع

 دس ِهننع

 ليني روطلا بغار ىملسري ناو اهب اوسناتسي نجلا ىملس ري ناف 8
 لخرم طزم زيدالا وألا ىلع أطقم اذيعَب نمط سيلا نم " - ه سو سن

 د 3

 ةضعب لو ملعم دخ نم رازإ وقو اطرم الإ سبلت م لوقي املعم ىنعي لحرم هلوق

 10 ىلع شوقنملا لحوملاو لحرملا اضيا وهو املعم فوصلا نم اضيأ طرملا نوكي

 لاحولا لبع

 عنف ريش يو ربح ني دانا ابك راو ا
 0 3 0 ىلا

 ويف افح و وتو ىشمي ىللا اذه ىيشمك اهميعنو اينمس نم ايتيشم ىف تنتن تدوان

 2ع

-- 

 - مب لوطم طابر ىف رهمب تقاطأ فكاع تم نع جلا لضف لام امك ه هدد

 ءزتو  عيبجلا رض لع دحالل لقي اعلي ايعم ىلا كو درع اهثمج قت هاف
 لبكلا لوطلاو لق ٠ لوطب دودشم وه كبري لوطم

 ىئ
 3 ىمادم , 8 انعومدر آن معكومد» 1 للفلك . 4 هتكهع تنك, 010

 1 بغار و 7 0 ( «1ط ه عاموو ليتل ىلعا ىف لقاعلا لعولا دارأ روطلا بحاص )

 روطلا , 0 طقةعع. دوطلا . 12 هب مهتنت 1, طف طم 10110عذدس 8 زاهتنالا

 ىشملا ىف (816) وزملا ٠ 14 0 ايطو .

00 



 تن

 مث

76 

 مكيلا نم

 هل نمي كلا اذا طيبعب 1“

 :فتلي قادر نسهقو 0

 ىو طيع فانغأب ديري طيعب هلوق

 بلح ىرمو

 مهلاجر تخت تاَيبِيلكلا فخت
 رغتملا هاما ةارصلاو ٍجقلا توص .فْيقَحلا

 3 َح

 مكيبلا ىراصنلا دالوأسب رقكف م

 مهتويب طيس تايبيلكلل قرا

 الفحت دهشت نيح ابيك نك ا

 :ناعلا
3 2 0 

 دب نب ناقربؤلا لأو فقدزرغلا ريرج لاقو

 ىهست 1 تناكو قدزوفلا دع :ئصسصعص ع لين

 1 مهنوطب : ل © رموننع. فخ

 عراجملا , ةناه» عصارملا . 7 امال :

 8م آل - 0 دوتحاو .٠

10-29 

10222 247 25,226, 

 نعايأ لاجرلا نايشغ دنع

 5 مهلاجر 5

١ ٍَ 

 : ىلايبح

 0سم“ 06 تمرثومو 22 8 1-7, 9, 8

 ا كن 2537-1 ,99 8و

.110-66-6 

 عقاعق لاجرلا فلخ اهقوسأل

 عمادملا اهنم قوشلا تارجع ىره

 طيعأ ريعبو ءاطيع.ةقان كلوق نم لاوطلا

 (: 1054 عدافضلا ةأرصلا فوج ف قن امك

 كاَيِبْيَلُكلا فخ هلوقو ترو هنونل

 عرادملا نهقانعا ىو ىلابح

 عقاربلا اهنصن مل ءامأ توسجح

 ندمن)) عباصألا اهتعيحت .بسا ةقالح

 0 عمأو هتوخإو اهتايع ند نييلكهبلا ر ر

 هاج نم اهلوقل وقو لق رامخلا تان

 1 كلا 0 81م1

 (80 كب ): 9 01:  اناقذ2 15:

 10 مهتويب ر 1. مهلاحر :

 ال0. 62. 05 .ليعتع 11 6210

 ةوجو و

 23و -28:,25-28 #”,) 29 : 006

28, 0 



200 060 

 عد د كحاض مكتانب 0 نع مكوعراق مه نم

 رابغلا عقنلاو

 مه 0 طيراضعلل انوطب تب (آ1056 )

 ؟ هد
 طو رضع جدحاو عابتلا 0

 1 حا

 اهشارف لح طورضعلا لجكَتسأ اذا مد

 مكتافدرم أولرنتست ملف مكيلا "4 (ة105ء)

 هشارف ْليَذَهْلا نهْنع نصخي "

 أذأ م

 لكاوا نك ركب ةهانكأ مُكْنم امو

 اهنأك حيت مكيلا نيك م4 (5105«)

 اهل عورسص سلا
1 

 نقأ دقو نورطنت قاحل ىف أ 00

 عدول تردد عضأ ل 3

 0- نبط 3 د >6

 . أو مايأ يسم ليطتسيو ضرعي لمرلا

 1. و, "21560 ؟طفت» طقص0لف آ> غهاعوم

 0 .601 12 5 اوقكأت , 1. اولضعت .

 16 0 ىف.

 عقاوملا ىنفراجعأ ةكرقم مهل تتوص اهراجغأ أوكرح

 ىتلا رعقلا ةديعبلا روركلاو لاق

 ريتك ضرع الب لوطي :لمر ليمالا

 « 1هعطع0ل دملغط طغت طقطلف ””

 3 عك 11م5 0 4.

 ]يزوج» 22 28924 ( ؟طتعط 19116» 8 انتراغب ٠)

 اعقَت هب ا ىلاعت هلوق نم ونمو

 عقالبلا اهتحدك دق اهدسوت

 : عمال فيسلا نرج ذا اوضحلت ملو

 عذارب لْيَذَهلا مادخل نشو

 مادخلل نيلْذبي د

 عزاونلار ورجلا ناطشأ ىوقلا م

 عضاورلا هاسنلا انفّدلا لمأ ىلع

-_ 

 2 2 ةدتللا لامل

 مل 60 -

 2' لت نتبي :

. 81620617 01 

 2581, ةزطعل 1 603996
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 20000 يم“

 ىببسو اريثك اًمعت باصأو اَعيِرَذ اّلَثَق هيف لتقف باراب عوبري ىنب ىلع راغأ هنأ ىبلغتلا

 ىو عوبرب نب ملير نب ماَمَع نب ثركلا نب ريح ثنب بَتْبَز نييف اريثك اًيِبَس

 01798:وبا لق © يف ةّلضفملا ابلعا ىلع ةهرألا كايعتلاو عوبري ىنب ءاسن ةليقع ذتموب

 323 همسه د

 اعدجت 1 ليحبلا ناك لاق ريح وبا وهو ىودعلا طيقل 5 راثأ ىتذخغ 1

 ىجحايرلا دعس نب ءوج ثنب ةباأك ىبسو ابنت 0 عتادتو هب نو ميمن ونب ناكو

 ثرتكلا هت ٌبكرف ئريمح كنب َبَتِيَز ةادافمب عتمتو دعس نب هرج اهوبا اهادقف

 8 11221 نوري هرق ٍخيلع هَتَمْعن َنورْمي مهنا دقلب مخ ٍعكَك ىتح عئارسأ ىو اهيف

 كلذ ىف ةَبيَتْعل طيلس [ نبا ] نَدَصْنُو ةَدّيبع وبا لق

 : نإ انادخ علو -اهتيفلاةيح نرفاا غلب

 ابَنْعَف ءرملاو نقلا ىف انب مكاكل ' انك نان ني كبحلا انبلج

 ابل هّيقاس ىو اًذقو اًنيديَح ' 'ةفيو انلتحا ىتح انذر انمف

 ابترأ نبأ اي ىطخلا تمر ْنَقو تسّلج ام ّلاط َكوْطَخ صعب جسفأ هل انلقف

 ادنحت لح ام ليبط نم هما الار | وجت ةاررسعلا تنتاك اهو

 ا 2-

 نارك واو« لق را دارأ ابتعد كق هلوقو -- مزَل ى 2 را لا لا 52 نق دلق ا

 يسهر نب ةلمرح تردي خو * »* * تأ نب بنعق نب ميعن وخا مادخ وح رَكَذ

 دعس نب درج نتنب كو * *

 1 ةءلينر ظهالاع ه6 ل56 نك. م. 4237 ةعو. - ةطم ءهمم؟هدممصلتسع 2221هأتلع ةآط آب

 مامم0م هككورع 7. 37 ( همم قةهمعدملت>» 11٠ 9 نبأ 1سم[ ع0 "هدد ه0د] عا

 ( 866 )8. 5 11 لاه. 0 رابو ( 8660 ن0. ٠) 17 ةعوير !هعاتسف ةذظ 0

 - 0 22318. رظني .
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1 

 يملا الت كنف

 ماا لا 0-2 0 هل ١ 5 ك0

 | زر

 5 ماهل كتكتشل قد نكح انددر 1ع جيورنل ةيشع نكشو

 ماقملا فيض 2 تابكّرل 00 انتكئزانو كيولِبلا انئزأنو

 مارقلا ْلثه بتئابس يلع اًفيَلُخ بجأ ىلذب انراسغو

 هنرتكل ءىت لك مهتلي شيلا الف ليقي ماهل هلوقو ةريتك ةطلقخم تاوصا

 "٠ عشار باش ناو يِبيَلُك ْلكو هماطفل ىهتني ميطت لكو »
 ١ 7 ع ما 111 م م 0 أ هد

 همولل مضار هلاك عطعلا مطقلاو ىنبللا نم مك ميلا

 د

 عراكألا ميدألا ضرع ىف تيز امك 2 مهدادع ىف مهب عوبري تيرت

 مباسألا فكألاب ٌبْيلُك تاشأ َةَليَضَرَه سافلا ىأ لق اذإ
 - عع هدد ع ب -ء 5 5 2- _- كا

 ترهظأ ترشأو سانلا رش مث سانلا لق بيلو لوقي ترشأ ىوريو 5 رش ىوربو

 © هسا 5 95 ع 5-2 الا هد 0 02

 0 رصف تدار كرو كراش عصا حا 15 [ بيلك هذه لاق هناك مضمب ببلك عفرو تراشاب عباصالا عفر ]

 عنام ةقيقتملا ىماكلو بلكلا ىنب مكتانب ليَذهلا موي اوعنمت ملو "ا

 علاطملا بارا نم مُكيَلَع ثذسو مكءارو ليذهلا ليَ ثتأ ةادغ

 4 ]ل سومرهلا: 0 021ج. ةنيط . 5 موو هدمتغغم4 ذص آن 6 آل هع.
 م 9

 نامكولا ر هم:ءعنون0 ط7 ه ]1ةغ6» 2820: فيض ور 0 722>ع. كنض. ” 7628© 4

 ص آن 107 نزور ط1 11 0 همولل عضأار ةلك . 12 آب اهدادع ىف مكب:

 7 ضرع . 13 1: هليبق رش : كل ؛ ١ 50101 15 005 طل 1

 خممطت آن.



 عك

 من

 2.06. نأ

 م ىلا ءلحفلاب مزقملاو لك قا عصُأ 5 مرق 0 ىوريو ٌلوحكفلا ا فوربو

 مرقم سنالا ىف ليق نأ ىلا لقت مق لسألا كلذو دلعا ىلع ميرك و بكرب مو مطخب

 ردق هناك اركف برعلا ايلوقن ثمل حذبو لاكفلا 0 ىوربو مديسو عمرفو موقلا

 « *  ىبارغألا نبا لق يب لاقيو

 ل, عراقملا شاشخلا ىرابلا فطَتُخآ امك غامد ْْفَطتْحَأامَل ىَفَطَتْلا ىَوَش

 0 ل سباع سير ابعد ١ بيز شل نب يمك
 : ىنزابلا

 عجار هللا ىلا ىتا انباسُحأب ْةقدأ اًماتل اًباسحأ لدعتأ ٠

 قد م م 0 ىوريو

 عداخألا ميقتست ىح هانبرص هدح رعص رابجلا اذا انكو

 َكَّذَح وْعَصَت الو ىلاعت هلوق نم وهو لق لّيمْلا رعصلاو اًمّظَعَتد اًربكَت هلمأ ىنعي ْهَذَخ رعص

 فعلا يَتَحْفَص ىف نارع نمَنْخَألو لق ابو اظعت منع نلت الو د

5-0 

 1104 عطاس كبانسلا عقن ذأ ممرلا نم ديكح ل نيو انلعح 0 لو

 ناسع ىف عيورتلا مي 6 لق ناَسَع كولم نم كلم [ ةبيط- ىبا ] م ىبآل هلوق

 [ ةرمض نب ] ةرمدص نب ّىَبأ دلتق دولتقو شبح اوموهف ل ىَذ لع نميلا نم فئاوطو

 ل 3 5-3 3 تا تأ

 نب بهشالا لاقف © ىناسغلا سامرهلا ايا اولتقو لشهن نب ىطق ىب رباج نبأ

 4 1ةعاتطن 12 0. 8 موه 10. 65 7 1: خلا اماَعل آب مكباسحاب اهتايح مارك.

 10 هوو م. 6931, ةراووس 23711 24915: متقتست , ب رعتست «ذاط طه موسوناع دج

 هجحصلا هياورلا كو مدعتسد ىور .٠ 11 ه5. زكتس هس 55511 13 0 0

 14 ههكح ر آب هقح : عطاس و 1[ عداض . 15 ممرلق ص ططوعاعمأ5 ةدمما1 م0 كورد

 6011] 01 16 ممر0لو ص ططةعاعمأق ة"ورص آند 12 آد سومرهلا 0816 ود



 ك7

 ( آن 104)

3 200 
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 عناص تأ امف فلح ىف كت مل رسيسلا دل تنأ اذا اد

 عئانصلا رومألا دنع تمطع اذا مكنعو انع سانلا نولاست الأ

 عبات رشْدلا لوأ ىف هبحاصل انيأ سانلا مّلَعي اودعف اولاعت ٠

 عئاسدلاو ا1يللاو ىعاسملا ماظع مهتويب ىف ىذلا نيليبقلا ىأو ٠١

 احلا اهُمَقَلُت ماعّطلا نم يللا لصأر .اياطعلا عئاسّدلا»و عمج ِبَقْذَم ىف ىلا لق

 عماول أ تاقفاشأ ندأو فحب اهرومأ ناكلاملا ىضقنت نيأو 1 07 م 0 3 6

 ا سو يسر اك 0

 عفأو هنا لاوطلا ىدُيألاو بابلا طَع ةيشع ت للا هوجولا ند 2 جديا ءاكضأ 7

 عرشألو معلص اًديح كاعت هللا ثعب لق ىحّيألو ةّموككلا مهنمو  ناعضالا 0

 10 بت برعلا تناكو رامقلا ح 0 لوا وو مسو زك ىف برعلا مكح سباح ىبا

 خراوقلا تاهتشابلا لابجلاوزانل """اهيهيلع ناسا ط2
 علاوطلا موجنلاو اهارمق انك 0 ا 1 2 1

 - م د ها اه ب 32 5-3 -

 اهت كلذو تيبلا هه ى هلكلح عم رتثادمل بلغف رمقل .٠ دمهشل دار انارمق اَنل .ةلوك 57 كك 9 ١ ةرماقا 5| ريحا 5يلا 3 اا تكلا نا! |]هز 5 اان

 مالو بلل ناوبألا ليق

 ضارتم ةقرد ارخف لك نوي للم لا را ا

 3 1ص 0 خغطقلتف >76هقم هكو0م ةلكو» 7. 18, طصغ متغط اطفق ةزعص 018 127658102 :

 سانلا ١ 7 للا 4 نليسعلا آب نيقيوفلا . 5 7 ةئكيسلا لأ هنفثل هعدسللا

 همركملا : اهيعلكو 1. ع. « حماتج مانت 16 ةسغم طف تال ”. 6 51 1 ل

 0هرصس. , آناهدم 2115 3422: 1, تاقفاخلا 13 هك ةنادوس 25122 84213. 16 مورقلاو

 آل لاكفلا : هرييلف و 8م 0 - آن هريدق ( 8م» ةطم ءمصقأ ان عأ105ظ, 866 م. 1935): آم

 سلب : لكاف , 0 8. مرق (80 طآل): هنود, آل دلبع .



 طم 11

 عئازنلاو افلا اجولاو اميتيدح انبتك دقو نار لها ىلع راغأ سباح نب عقلا لاق

 تري ىقف انفاه ىلا انفاغ نم تعون ىتلا ليخلو لبال نم

 اكملا ريرج اي اتنعمج اذا  مهلثمل ىنحف ىمابآ كلوا +

 عفادو نولماح انمو روحي مكتوف ةيالعلا تفرشأف ىنومت

 ةءالَعلا ىوريو © ساّنلا رَهَثو ولعأ لوقي ةيالعلاو 5

 عراصأ نيذلا ىنأو ا ع رلصأو شاجن اسماجلا ام لع مهب |

 (1:1040) عشان 1 للشمن هبا ناَح قبست كيل اح ىبكع ايف ال

 10 عئابو ملأو لَشِهَت بيلك نم ٠ امو 0 ا نأ رخفتأا ١

 قمل ةعيبر عئابولا ل٠ عةيلفالل ىف لشمت ىب 3 ةاقلحا نان اعوبري نأ كأذو ]

 ا ةعيبر كو رعاشلا ةكبع نب ةمقلع طقر مو ميمع ىب ةانم كيز نب كلام نبأ 0

 ١ ةيذأ نبا ورم هينا نب يا لال ىلإ طقرو

 لما لتقف ئربلا ةَبْقع نب ملسم مهب لمع ام هب َلْمْعَبل ةنيدملا لها ىلا هّتَعَب ناورم

 هبحاص مَع ٍهنم دحإو ٌّلكف لآق ةركلا 5

 علاطملا كيلع تدس دقف عقاف كلام لآ نم ىامع ام نكأو 1“
3 

 3 هلوق بْلَكلا ىعقي امك كتسا ىلع ذعقا لوقي عق

 عئاض ةغارملا نبأ اب فعْضتسمل لّشهتي تمصتعا ام الا كناف |

 2 0 َتَريَح . 4 1: ىنامت : 1 اًرهاق هألعلا . 7 نب 200.51 *. 151*,

 ٠ ," 68(طمه 76د قد ]زو طعم ن5وه0 رض ةطع ةع2قع 01 عرق (ومم مز. 8

 9 مولم ذص طعوعاعوفو ممرض آل: خلا عئابولا و 6ك م. 1864 هوو 18 عئاض و
- 9_ 3 

 00 عراض



 11 اد كن

 ىذلا ليج ىلإ رظطنق ىرخُألا كذيزأ تلق ال لق ىتنقان ىكحإ كيطعأ تلق

 تلق .يسلا اش نرللا .رسحح هأرأ ىنذ اذه كلمج ىقكيوت نأ الإ 9 لاقف ىتت ناك 4

 3 هد هم

 نيحوفلب هنم اهننعتباف نلعف كق لآق ىلعا هيلع ىنعَلبن 0 ىلع ناتقانلاو كل وه

 هنع نيبت ىتح كتدئاع ام اهتلصو اهرب ننسي هقاتيمو هللا قي هيلع تذخأو لمجو

 3 هال 0 هدم

 تذي ةمركمل هذه ل تلقنف ,ىسفن 00 هدلنع نم تزوب املخف لق توما اهكرذي وأ

 ٠ع هيع ب مد د 9 2---

 5 ديري برعلا نم 0 عمسأ هلا كل نإ مهللا تملقو برعلا نم دكحا اهيلا ىنقبس ام أ

5715-2 

 ل رع هللا لونا ىتح برعلا نم كحا كلذ ىف ىنكرشي مثلو اعبرا اَلِإ ةدوئوم ةثام

 دلَخَق نإ مكايإو ميقزرت نك فالمإ ةيشَح مك نالوأ | اولتشت "الو نارغل ىف كلذ 00 هدهد

5 
 ككل 2 لا ا ملا 6 لآ لاق

 اًعبرأ لِ 7 0 00 نأ ةعصعم ذأ

 فقدزرفلا رعش ىلا عجر

 عجاشألا اجلا تحت تععتم اذأ ةراغ ناينم عورلا ةأادغ انمو "ىد»

 بصع عجاشألاو لق يملمّرلب ناعّطلا دعب فريسلب تدعفترا ديري تحتم وذ

 15 فكلا رهاظ

 عئارنلا اهتحبص ىتح نارجنل اجولا ىلع دايجلا داق ىذا انمو ٠

 ٍلَشْيَن نب لَدْنَج نب ىَمْلَس وه ربجملاو ربجنلا نب ريح نب ورع دارا امّنِإو لق

 9 ع1. لكس 5911 3 13 هل 1ةرادورب 52 20622 ( هربهم ةهقعرتتطو0 غ0 لوآ* ) :

 آ تعم: تح اا تن 14 (طتق هدعماومه لمس م»هومممموو5 طق مهةلتصع كعب

 ب 1, طهو دكحأ «كب هللا (ةذؤ) ىوف ىأ كب هللا ( وذو ) .عنفأ خلوق نم تدننما : تعتم

 حاملا (و16) ىلا كعب فيئسلاب تدلتمأ ىأ تيعتمم . 16 1 1 1 5

 زد آ], هتيدح رم كقو نارجك اروع ى اجالكو هريع نب ورعد سداح ند عرفالا اذع : بلس

 ٠ مئااس ( 8066 م.م. 60

89 



00 06 15 

 لاجل نم رغألاو نيرعلا هل لاعب اكو [ تيدح ره ىلقو ىكتعلا وربع نب دوعسم ّلتق

 د هال ا ا تلا دع سقس ع
 دوجلاو مركلا ىف فورعم ويف ليقي ليخل ىف هنرغب سوفلا فرعي امك فورعملا

 لاق دوبأ بلاغو لاقع نب 5 نب ةعصعص نك ىنعي كيثولا ىَيَحَأ لا لاق

ٌّ 

 ككل 9

 كتيدح نم ناك هنأ ةعصعص نب لاقع نب ةبش نب لاقع مكانك ىعوبريلا لاق

 رن تعفرف نق راف ل ع ايبغاب تجرح لاق ةيثولا هثايخإو ةعصعص

 اهنودقوي اهّلعا دجأ لأ ةلبللا 0 هذه ىنَشْعَلَب نإ ىلع كل نإ مهلا تلق ىتح كلذ

 ىتح اليلق الإ رسأ ملف منع اهتجرف الإ ساتلا نم حا اهجرقي

 01782 انكبس نباب اًبحرم لاق 000 00

 ىق لق اهثأ ىلع ىمع نيقرذ ىل نيتقان ءاغب ىف تلق ىخا نبا اب تنا ميفف

 ىلع اهادحإ انقطع انانُجَتَت دقو كموق نم تيب لها امهب هللا ىَيْحَأ دقو امِهَتْدَجَو

 اهذقوأ لق ةليللا فنم كران قوت مل تلق لق لبالا ىتذأ ىف كنان اهو ىرْخألا

 هاج دق ءاج دق نقف هاسنلا ملكتو لآق م

 الف ًةيراج تناك ْنإو هب ْعَنْصَأ ام ىردا ام هللاف اًمالغ ناك نإ خيشلا لق َكّلولا نينعي

5-0 

 كدشتا :تلقوا هللا لع اهقزرو لسا ابن اعرَذ كف اب تلق اهتلتقا اهتوص نعبسأ

 ىدطعت ام لتأ كتم اهيوتسأ ىبناذ تلقا | ١> اهرتشأف اًيفَح اهب ك كارأ ىنإ لق هللا

 3 كاضا 0 نيل : 06 هه. هلك ةومطق715 51 35

 11 ميكر, ه0 0 - ةوطتمت ميكافلا . 19 0 اهنلتقا , ةعطقسصت اهيلتقا ىلا
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 - -مه 2 2 5 5

 عراوش ىرهمسلاو ةونع هب متيدتفأ موي موقلاب متنأ امف «.

 6-5هئ- ٍِ

 لاغقف فدزوغلا هباجات آب

 عراعزلا مليرلا به اذا اًريَخو ةحامس لاجرلا ريتخا ىذلا انم ١

 عماود نويعلاو ميمت ىراسأ ,ةيطع لوسرلا ىطعأ ىذلا انمو '

 لوسر ملك سباح نب عرشالا نأ كلذو لآق 1 عدلا ه4) ل5“ 5 0 ونب 0 تاركحلا باح 8 معلص هللا

 د 6 د هد

 عفادي نم هلضف ولعيو ىلاوغ-لا ىرتشيو نيئاملا ىطعي ىذلا انمو ا“

 10 عماجملا ديبلع تفل ذأ رغأ لماحو باعي 2 يح انهو 1 (51032)

 ميكح نب هللا دبع ىنعي لماحكلاو لاق ةعصعص نب لاقع 0 ا ىنعي بيطخ هلوق

 هد

 نيح دبوملا موي تالمكلا َلِمَح ىنلا ] عشاجت نب نيفس نب ىوح ىنب نم ففان نبا

 2 متيدتفاو 80 آل 0 متيكتنفأ . 8 ودم آن.

 10. 66. 00م“ 0/6 تورد مو 22 آل 1, ©« 2, 6-4, 9, 8ر 10, 15-12, 1220و

 , 98, 91, 93, 26, 11, 80, 99, 24, 95, 28ر 47, 81, 84, 836, 89, 44-46

 31, هسناننطسع# 3, 16, 32, 33, 35, 38, 3-40. 5 هك ]لييدمذ»:45 111 06917

 ومن. ( "م2865 1, #”, 5-2, 8ر 10, 11, 21, 22, 25, 30-28 ه100), ًااقق2 ٠17"

 34922: 1 لاجيلا : طمم آب 0005 هتيدح م كقو نيسلللا (2) هيحايم ىف لع ىنعي .

 7 تارجكلا , هوو ةسمسس 215:15 4 9 0 ىاوغلا . 11 ط7 0 تشل

  ما1موو ذه آب ىف ملسلا هيلع ىسلا ىلإ كفو نيح هرارر نب بحاح نب دراطع بيطلل

 مل ىلل لاثو . 12 هةمو., 7005 1ص ططوعاعوأو نوط طن.



 مكراج ىراوكلا موب ىف ناك قو. "7

 مكتأك ريرخلا نوش 3 مو 0“

 عشاجت هوجو ليربج ميقي
 ةليبق رش سانلا ىأ ّليق اذا م

٠ 

 مكدافأ اهل تادوسلا مَصِمص نب 6

 انا كنا

 عماسملا اهاثت نم تيفسص كن داما
2-5 

 عجارت اند انيبح ةقلطم

 علاوطلا موجنلا يراوحلا جنت

 110 علاطملا دبلع تدس اهنا ببن

 ىوريبو ) ريرج ىلع قدزرفلا نيبعي ناك لجر هيبنو لآق عشاجت ونب مو مضمض .ىنب هلوق

 عتاجت ريرخلا تاءاشج شفت

 ه نع

 ءاشِكلا بح ديري ندمص كلوذوا | ءانيلما امي لا

 1 و وح اهنم كتيلس امو 1

 عشاجت نب نيفس نب ىوح وه ىوح هلوق

 هدلوو ةايجان نبأ

 ام دعب نيقابسلا موي ىلع تمدت "1

 نإ ا

 00 عصاعصلاو مدكوض اياغبلا جورش

 0 عصاعصلاو لاقع نب مهو لاق

 (1:1010) عقأر كيفول تحوي ملف تبحو

 1 1. كقل: دكر 8 0 اعاتت , ]ب اهانث 2. اهركد (ة1غ) اهانث. 926

 اتزود3 [111 22315: ] روس متبف روع. هنوقرفن ىنوشفن : 1 م امود : 0 عجارت نيالا

 اعم (هوو مىطا]»»505 لقط. 20. 1 7”. 4 هل. الكونطهأا 4921“. 5 ةملحر آل

 كسيلع . 06 لا هيبنو, ظل ند داوم لمق ىنلا عاقعقلا نب فوع مالع هيبن اذه

 هتيدح وه دقو سعمالا ( 8668 م. ٠ 7 0 هاج. 8 السلا ىف, 5. ناسلاك

 وتكط ه معمق مسكي دعأو (816) داوم ةليقل نانسلاك [ 4 ايضام ] سام فوع جيصأ لقي

 ريكن مكدنع سيل ريوخل (ه165) نوشك . 11 ل و ملم |[ 4 تتوب ] هدد امن

 امو . 18 مضمص زن هعماوتسع0 طرت ]ب ه8 ناحيس نب ره ند مصيميص (8506 8210.



01 20.00. 

 مقافتملا ىأتلاو ىلاعملا زوقب «تتمضت حاير لوح ثرطخ أذأ 1
 1 1 3 - >6 2-5 5 ه2 هه 2 هرج - 31 اك 0 25 ع 1 2 6 1١ 1

 هتيشم ىف رتكاشي نأ وهو هبندب لكقلا رطخ» امك نعطلل اهيضفختو حامرسا عفرت ترطخ

 هلوق ى ءاكلاو ةالعم اهتدحاو و رو 0 نم ىلاعملا عوبري 0 حلبر ديري حابر هلوقو

 لاق ٍلَبْتَح م ةالعملا ىَلِإ ماس ياَجَكلل ةالعملا 3 لسنا "فكن ىلاعملا زوفب

 هلق اهب برص اذا اًجورحل اهو اهلك انالغأ وهو ماهَسلا نم ىّلعُملا عمج كاعملاو

 طلتخاو قسقو قعشا ذا رمألا مقافت :لاقي ] 'ديحشلا نير مقافتملاو " «قنعلا قال

 [ هْدَرتَع هرطْبأ ىتح مقَف ىتح لاما نم َباصأ لاقبو

 مقامك رع مح نم خت 5 دكت 00 ىتيب لح نأو !1*

 10 ميقف وار ١ لإ ارييرجو السمن كلام نب مراحل ْتَدَلَو دقو لاق عوبرب 0 هناك بْيَلُك

 تأرد نم لعفت وه امنإو لق ىنع عفدي عفاد ىلا ىنعي ءردت ىلإ وق مراد يل

 كلذ لّثم ىف رجالا لق هيف ةدئاز ءانلاو تنعقد ىنعي

 ىلع تأركت لاقيو ] دقني ال لوقي ىبوي ال هلوق [تةيل جامأ ار بّدح وذ]

 15 راوملا لقو هيلع ترزعت اذا لجولا

 [:ريغ »ل الوملاو ئىمع :نبأ “نئيلعا ١ لكلا ىذا هردشلا تاردشلا ذو

 ٠ آم ىحاير : مقافتملا و هم ]ب85 0 مداقتملا ( طدغ همه غطف هدد. 1

 4 هك 'فلز5) 12". 31 ؟. 44. 50 ىلعملا ىتاطمتغ هواه, 8 العم (ةنع). 6 هع(

 ىمولف زد ططوعاعمزو "هرج آب - ومو ةرتقدص 259 3555 [20» ءانا 6و0 لاما. 8 5

 آب اذأ ( موصهصعه41 18 5): آد نزلاراا ٍزعو آن رح ٠ 9, همو.,' 8661219. 69 7. 89

 (00قتتتق : ربه مم 8-0 ةردهش : سيق, آد هيرعم . 11 0 رحت . 18 8

 كلكم 14 يلا لاقيو , مودووعم مدت آب - ؟1]056-ممزسأو ةاتم]160 ةممدح ةمظ-
2 -- 

[611016 
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 دال اناا

 آب 15 مئاعدلا عرذ قوف 0 مئاعد ىلعلا فر :ءشلا لع عوبري د ىل كنب |

 ىقرشف لوقي مئاحكلا لد 1 قوق ىفوربو فرشلل التم هبرض اهنإو تيبلا مئاحت متطتلا لاق

 تضا| (تاص 20ا00ا ساس | "د ىلا ١ ولا 2 769.5

 مئان ريغ تبي انحلاصي ال نمو اندقع تعب فكي الانرجتسي نمف ٠

 محالتملا ٍقاَملا ةامح ميمت مهقدعت نيذلا موقلا نم ىناو

 ضعبب ٍهضعب مَكْلا فياصتملا محالتبلا» لّيَكلا كرتعم فزاملا

 (1:146ه) مثاعدلا عيضر ىداعل 1 رفعجو ديس نب وح ديلا ىرت 6

2-3 

 ىنعي رفعجو كيبع نم هلوقو  ماوكلا فشلا 3 كيبعلا ىرت هلوقو 2 ىنود ىوريو

 ميلق ىنلعو  عوبريب نب ةبلعت نب كيبع
6-0 

 مجاور ل م هع ىلابجح 520 انقلاب ىعأرو عوسري ا الإ

0-6 

 «لتنين ديري عسر سمشت هلوق

 كه ا- 23 3 1

 2 2( 0 ى ءارو ع لا 019417 خئيمق 2 ليقي ذئضرع هلوق انقلاب و . 0

 [ هقيوَق تناك اذا جاكن ةَضْوع : ةأرمأو هيلع ايوق ناك اذا رقس ةضوع ريعب لاقيو ] ايلف ىلع

 لافف كدت نإ ؟انالف نلف مج كلل نم لاقي فذاقتملل ديري مجارملل هلوقو

 هيلع كرو هل

 1 2 8 نمت وىتاأط 8 ىلعلا فرت 312 عوبرب كا لذ: لل العلا فورت 4 8 731.

 (هذو) انرذغ دعب [.م4 انردغ كعب ] : انكلاصي , 8 انملاسي . 5 آب راذح ىطعن

 مدارلل .٠ 0 ىناف (رمعسغ مدعم ذص 8٠ 8 8 هعماوتسم محالتملا 35 ريتكلا

 ىلتقلا . 9 لوح 1:8 قود :! 8 78: مغارضلا دوسالا (816) ّلّثم اوعزف اذا .

 12 ل سافؤم 15 4019: 8 .سيشت : 8 -ئقلتو  «ذط :اعماو لا :ئقلتو. 14 08

 12 ططوعاععأو كورن آن



 بن“ 2 020

 مئاص ميرلا لبقتسم سرق ىدل اننأك رورحلا نتسهمب انللظ ١

 امثاق ىنعي مئاص هلوق» ةرادل جيولا وجت رووحكلا نتسم لق روركلا نتسمب انللظ هلوق

 هب لطتسي بايتلا نم اهريغو دورب نم هانب انيب ىنعي سرف دنع ديري سرف ىنل

 متاوقلاب ىمتحأ املا قبلا ىذا دهفشي قاتعلا فلبلا نم رغأ
 [فاقر ناسح فاتع] ضايبلا ىو ةرغ ههجو ىف سرقلا اذه لوقي رغأ هلوق
 مئاركلاب ةسوكْعم اهراوكأب ةخانم ةالقلا ريقارق تلظو ا"
 . 0 ريست ىهف رابكلا نفسلا ىو ريقارقلاب اههبشو لبالا ىعي ةَحانم ةالقلا ريقارق تّلظو هلوق

 ىل اهنادأ كيري اهرابكاب هلوقو ءاملا ىف ةرقوملا ىفسلا ييسن امك اهيلع امب ركل 5

 ىف ْلْبَكلا قّلعي ْنَأ ساكعلاو مئاركلاب ةسوكعم هلوقو . اهنع طخأ ل اعراوكأ اهيلعو

 (لامي ىنعي) راصيف هعارذ نم هيتبكر فوق ىلا كسي مث هفنأ ىلع مث ريعبلا فنع
0 

: 

 مجامجلا قوق سمشلا باعل باذو ىصحلا قو دقو ريوغتل نخأ 1

 سيشلا باعلو لق ليللا رخآ يف سيرعتلا لدم وهو راهنلا فصن ةحارتسالا ريوغتلا لاق

 رَكلا نقو َكَشَأ وهو اهباهتلاو اهذقوتو اعرح ةذش

 مهايعلا قانعلا قوق لت ىلع تيلوعريئانحلا شقن ةشوقنمو اد
 فانعلا فقوفذ هلوقو اهلمع عونسكإو اينوشفقني نميلاب لمعت اللحر ىنعي ةشوقنمو هلوق

 لبالا ماخض خب مهايعلا

 1 هك ةننوؤم 9 950, 23911 9025: 8 َْحَل . 4 ه2 ةرنموس 251 30425 :

 قاتعلا , 5 لأ لا : لوهتخلا 8 قتحا: 8 ولام رتل 60 0058 هذه

 لبالا مطتعاط 15 ةهمموجوصأنلز ه8 عا1مق5 هد 2. 90 ساكعلاو : 0 قلعت . 10 لشي
 6 6-2 ع هد

 80 0 19 هك ةراودم 11 2381 ( :ههلز3838 ريجهينل ىكنأ): ىنخلاو هه 0-8

 نحنا )2م 15 8 ةشوفانمب 8: زدتوقنمو ٠

0" 



 20: 0 وو

 2-9120 2 - 2 - هد 3 هَ

 ريسلا ىف انأ تيعفر كلذ ناك اذا لوقي معسودر ىلع ةمامعلا فل ثوللاو لاق متابع

 اكول اهفولي .ةمابعلا تال لاقيا هللا"ىلبع وبا لق |! كيلذلا قاسافم ليطو ىتالتو ىدتكحل

 اذاف ّئبارعألا نبا لق اَقَصَِر ليق اهحالصال َلَمَعَت اذف اهحالّصال لمعتم ريغ اهفل اذا

 ىكح هللا دبع وبا لق اهاحتلا ليق هقلح نحي اهلعَج اذا اهّطعَتْتا لبق اهب بصعت تعَت 5

 طق لفاع ةمامع نوَنَسُأ ام نئنيفيرصلا هللا دبع نب كلاخ نع

 ءراخملا بورق ولعي اضغلا ناخد هماتق

 مراضملاو لاق هت ربع هماننقو 5 قافَح دلبب ويست نك ليقي فاَقَخ ربغأب هلوق

 5 يح درا اي م07 0 001 حك

 عفت امّنِإو ةرجاش ّلط تسخأ رفعلا تلخد لوقي ْثَدال هلوقو ةريح اهولعَت هابطلا رفعلا

 ميرك تدب 0 برعلا نم موق مو ةرهم ىلأ اهبسن مارك لبإ كت ىراهملا هذ
ِِ 

 بعتلاو شاطعلاو ديحلا نم سوئرلا ىلا تعجرو لبالا هذه نويع تراغف لوقي

 ات« مصاعملا قوق اعلا تالعاجل الو قرتسفشسي ال ليلا داوس ناو ٠١ 0 ب

 لق ِلبَذلا لعلاو ل5 ىنّْلوِهَي او ليللا ناس ىقختسي ال لوقي ىنوفتسي ال هلوق

 60 لّوغلا ىنفختاسي 8 اذه ع نير لق دك عيش لا لدللا داش تيار اذا لوقي كلذ ىف ىنعملاو

0 

 ءاسنلا نيزش نم كلذ ىنسبكك 2 هبلع نرخ ابلصلا 0 اضيا

 4 لمعتم و 0 هانز“. (2) هدمعنتنم هلعل . 10 سانكلاب , 8 لالظلاب 781. سانللاب .

 13 اهي عم 0: ةهريمر 80 0 (ةوو الداعم 17 72005 )» 15 8 نلف: 1. كتالعاج

 اعلا .
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 كر كنا «ل

 ىتح .موللاب ةلجعلا ىف َرْيَح ال'لوقي كلذ ىف ىنعملو لف ةَمالَم اهذحاو موالتلا هلوق

 ملاظ ه2 تنأو همولت كلعلف كبحاص مولت ام ىلع ملعتف تبتتت

 مراخت تاذ ريغ نيمي ىف الو.  ةبلأ, هيلع لام ىف ريخ الو

 ٌليلكتلا هيف ىضمي قيراط وهو ٍمرُكَم ْعُمَج ىنعي مرام هلوقو انيمي ىنعي ةيِلأ هلوق

 0 ريخ الو جرحت اهيف كل سيل اًنيِمَي فل ال لوقي كلذ ىف ىنعملاو لآ هانتتسالاو

 0-2 تاو نهم

 مداقتملا .لبنملا مس حضوتب ىّجيهي نأ ةيشخ نمابصلا تكرت *

 مرايخلا َنْبَب بلقلا عودص ٍخيِهَت ةجاح ثلق هَل ام ىباحص لاو *
 هلوح امو رذصلا موزّيحلا لآق مايكلا هلوق

 مئامسلاب تحول امارك اًهوجو ثأر ذا موقلا نم ىملس انل لوقت ه

 10 ىقف كولملا ىلا ةدانولاو ىلاعملا بَلَط يف ةلخرلا نم تدوسأو تريغت ىنعي تحول هلوق

 اًققر اًناسح ىنعي اًقاتع اًقوجُو هلوقو كلذ اهريغ

 مكاني :ىطقلا ليل اهو 010 ىرسلا ق نالبغ أ اياانتمل تقلا *

 ىلنعي “ 8 : 1 ىلعلا بَلَط يف هّلُك هليل مئانب ىطملا-ام كيري
 ال هنتبال لوقي هتنبا

 انراهنو انتليل ىف ىرسلا ىف انيمولت

 ١ :٠ ماعلا ترلباثملام وسلا اهاذ ٠٠١ لمس دو (سعلا دش ل

 ةفانلا نك !ذيي ةكيفخ اقرا نزني هس 3 ريسلا ىف ديري سنعلا رخص عقرأ هلق
 2 0 تاه هد 5 3 هع 37 ٍِِ 8م

 ةفيفخ تناك نو اعردص ربسلا 3 عفرأ انف خفيفخ تناك اك لقي اهيلع ويست ىلا

 3 هك اطاوود 22 1086 : حلأ مغ آب ' مثأملاب 5 ريغ ممصغتمس» 04 ةطف هذطقمت"
 ب -ٍ َ

 مهد0لنخ5ع: 0 ا كلل َح 8ا1ط801. 820 اعمض . 6 يلا آب هير .٠ 0 لاو

 8 و. لوقي (860 هةمووود417 ب - موعم ةم0): 8 قباخ : 5 آد 00

 528 ميقلا 0 امارك , © هانم“ اقاماع . 15 8 سنعلا . 17 ريسنو 80 0:



 اذا

 »ب

 نأ كلاخ 0 ْديعسو ةلبج

 مكل ل 508 يرض 5 1*

 ةدلتل 2 1 بلك .كناق

 يلوا اذا لوقي ا“

 --نع

 بو ىلدلقا ] 0 0 تدر

 هتناتأ ١ ميتمكاعا" امل .فقلعي +

 هلصأ م يحكألا 51

27.-69-0. 

 8 نب ٌكلاخ مَعَرو لق ةَدّيَبْع وبا اَيرَبَخو َنامْثَع وسبا لق

 هلوق اهيف

 مراغملا لمح قانغألا ّلَقْنَأ أذا كف

 "ادم انا وأ بيتم نعالا
 (1420) معاطملا ثيبَح ف بِيَلك كَنَذَع

 مداني نلألا حي جي مل اذا
 مئادب ذيذل شيع وخأ لَم الآ ثدرقأو اهيلع

 سدهت» مقامكلا دايج اهُيَيَحَل دا

 دجا  بايَّذلا نم اهُيرصَي هيف اهْمْطَخ 5 ءىش ةفامكلاو

 [ ةلوتفم طويخ ايقنع ىف فّلعي غ

 لاقف ريرَح هباجأت 0
 نا

 موالملا تالجعتسم ىف ريخ ال |

 2« ه1. آراقذس 137 3-9520 ع 00

 0 كرب و 8 دارأب : 0 اهيبكل :

 ا آد كوور ٠

,38-45 ,*32 ,1-32 858 421 26505 07 
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 بهل" !انوظ نزل

 مقامقلا كلن كانو 0 520 حدامو رتجردج 7 ءاشو كَ مجال ب 1490)

 د هدع ده 3 هد

 لاق ل هرتكاو هيف عضم لَم لاتقلا ةموح كلذكو هترتكو تملا عمي ةموكلا لاق 0 6

 رثبلا لبح ءاشولاو لاق ريكبلاب ةداسلا هبش روكبلا مقامقلاو

 مصاع نب سْيق دنع تيب كلامو هلظو ناقربزلا تيب كل امو ا" دهم
 15 هس سد 6ه-

 5 بقل ناقوبؤلاو لاق كيبع نب رقنم نب دلاخ نب نانس نب ملصاع نب سبق ديرب لاق

 0 هم م اس هد
 و صم

 - 9 ه2 يع 2 _ - ع
 دعاوسل دل لاوطلا ضيبلا 0 تللح ىنتأ عيزامو انوع ىتأ 1 2

 00 5- 01 5 4 كَ 1 ' < 1
 د2 0 عامتس ىحنز احدا 2 نب ع باعولأ دخولا 0

 10 مكاوتلا ءادجلا 0 قرقرفب |دعاف كر ّلذلل اذ نك ا 510

 دلت ىتلا ديري مئاونلا ءادجلا 2-1 هلوقو ضردلأ نم ىوتسملا عافلا 2 ةرظرقب هلوق

 0 هاع ليلَذ َنايع عشاجن نم لّشهت ىقحأب ولت

 ١ 1 تازرفل ره | 6 | 1١|[ ا 30007 06-َ 3 5
 درا هنأ ىلع نونبو ءانغتسا ىكع موختو لاخلا ع افراع بدعل 2 افراع ةلوك» قرع ىوورباد

 18 ودنا تن ] رصتنت' نأ لع ردقت ال مولظم تننا لوقي وقملا فراعلاو لاق لال

 0-00 0 : 2--- 5 1 ته 5 وه
 خ:لظنح ىنب ىلع الإ كلذك لشين اهتفلاحو خلك سال نع (لشكعلا ف نفلاح عابر

50 3 

 سبق نب ةربهش ةنبا شاقر عوبرب ىنبأ ةنادغو تبلكو مراد ىنبأ ريوجو لسع مأو

 1 5, .منيامو !(9)و: 8. مدافو ٠ 423م1. مدا 1 ا 8 ّلظ

 هنيبو ناقربولا , متاط دصعس مص ه2 طم هاطم» مودهلتسع. 6 نكاح, اذ غلا

 8 هعولبر 768عو 1 0 هطلت 5-1011 لحفلا رادب : ادعت و 8 مة عنقم .

 13 كولث و 1.8 ذوعت: 8 فراغ: 85 دهس ملاظملاب . 15 ةوو., 50:03 ذص هع

 10123 آد - همم 0[12, 50 7. 25 0.



 نمأ

 ه2 هع 3-06
 3 لاق عامنا نأ تتنمافأ جلاومأو 42 .٠ ك .. .٠ 2 ع

 دد لىلحا اهيل ماع
 ئ0- 8 2 0

20: 09 

 نب هللا دبعل بعصم لاقف هيلا تعبق لاق

 ع كلام 2 سيق يبا 5 تعبت امنِإ كّنِإ مراد نب ع عشاج

 ( عّبْسم نب كلام ىخا دنع راَعَنلا تح تاكو لق) كدخأ بق ف هيخا لوبل ( عمسم

 نبال لاقو

 -هغ

 ثءاجن لن كالكو ْرَمْحَأ تكد وسلا تلك 5

 نم دلاخ قحآ نيف قدزرقلا لاقف 8 ةرم ىب ةليمن َلَج رسب 0

15 

 بأ وما امنا نابأ كنا 0 تعال رمتلا نيع نم ىطبت تننا امّنِإ ةقعافلا نبا اب

 جلع 0 ناقد تشاو دزالا نم نا تبع ىناموكلا ن أ ا هريع نب دايول

 نامع ىل ىلآ نامرك نم ةبشخ ىلع

2: 3 

 عطق

 هسا

١ 

 بلكأ ةثلث اهيلع تبت ةبيلك لَم كمأ ْلَتَم امثإ ةلعاغلا نبا اب كَ لأ

 ا

 ٍِن نابأ نب نارمكل لآقو

 لو

 ل

 نب ظعصعصو سبق نب افنح 5 معو ميقلا متاشو
 نت ردا كمعو عوصأ نب ورمعو متعالا نب ناوفصو ىدي لأ رضاح أو ديو - - - 2261 د 2 م نع 5 3 58 .ٍ 2 5 00

 دس سو

 نه

 ا

 مقوي مسمت ماوقأل نابجاع

 اندالب نع اكلم انيقن ىكو

 قلك ليكلا هقلخ نإ رضاح نأ

 لل 1

 هد د

 كرابملا ماظع دعس فأي 3 معو

 كلامو افاحكل | فلصتم د دال َعَم

 كزينلب هتيع للعلا

 ةليديسلا ةهييربإ فحال ئلع

 دءنطب ب هرفأوح بروضنت ير ةدش نم ىأ 3 كلا 2 ميوسبالا

 ىلآ فقدزوفلا وعش هج

 ةقاخت نم اهل اراج 9 أسو اد

 ىطعتنم 76 ةطمات11] 83

 9 0 0 ةنر: ىلع 12 56

 16 0 رفاوح. 19 ركب , 87

 1. 6. هللا 0 ( همم '"ةطوتتآ 106. 0. ر

 2056 ه2 11 1“.

 !"ةطومت 11 85001“

 8 مزاهللا .
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 عّلخو ميمتا ىنب

 © كحاض ريغ هباينأ نع رك اذإ

 4 كن ىلإ نبأ

 8 كلا : مسصالغلا 1

 ركب ةعع. آه 40061100 ب
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 حا

 انو. لا زك

 ةعبرأ دلاخ ةرفج ىف اولتتقأ لوقي ىتادملا نسحلا ابا تعمسو ىرامتع وبا لاق

 نيصخ نب دابع اهأقق لاقي مايألا ضعب ىف كلام نيع تّتقفف لق اًموي نيرشعو

 لاقف.. © مهسا هل كطقشي داكي ل .نسيذنلا :ةامولا 8و ةرواسمألا شعب اقف لب عضعب لو

 د -هذ

 ةيودعلا با لحا "سيك نب مهرع كلك ق

 : 5 ١ ل
 5 مبيسصخ كيلع ىرخالا كنيع و اهتيضقف خضم انيع كيضاقت

 دبع وبا لاقو هعجموا !نأ حرجلا 5 دق لاقي عجولا ةنش ديري 5 ني هلوق

 ملك قئحتمك ام انإ اشنلاجو"  ادنيف كاشخ. رعلا اف ذر ككل

 10 اهقعو رومألا َبوَج اذا كلذو سدكم لجو لاقي هنمو كيف ثرْثأ كيري كنحدك هلوق

5 

2 
 ميقم ىردعكجلا نبأ اب كراجو ايلاوم جات ىلكا انفك ([تالوت د د اس ن يس

 وبا لق نامّثع وبا ل3 © كيسأ نب دلاخ ىب هللا دبع نب ّدلاخ ىنعي كراجو هلوق

 اوسر كلذ موقلا عمس الق ةرصبلا ىلا اًعجار سكت كلاخ ربح اًبعضم علب املف - ةديبع

 15 ءاش كيح ىلا لحي نأ ٍخنم نيقيرقلا نم ءاش نماردمأ لسع مهي نيعبرأ اكلص هنش

 :اندتحم انأف نيصخلا نب كابع مكباتك يف اولخُتأ كلام لاقو اًنمآ ماقأ ماا ندور لكرأ

 نب ٌذلاخ ىَصَمو اًبراغ ِ 0 كلام ىصمو اولعفف لق املس مكاو اح دنا

 ىنب نم ناكو ّىفوللا ديز نب ٌشادخ لسرأ ةرصبلا َبعسم مدَقو ماشلا ىلا هللا دبع

 هللا دّيَبع نب رمع لاقف دفلاح نيذلا طقرلا ىلا تعبو هْقَحْلَي ملف كلام ركأ لسا

 90 خئامد ىلع ٍمَتْنَمآ لق اذه اب ٌبعّصم لاقف ملاومأو غئامد ىلع جتنم) نك" ىذإ

1 
 6 زط 0 (طلو عامو5و ةؤوص0ف هجلكو» طع دمعدجأ 76186. 12 0 2 5 20 6

 ه1. "عطوعآت 11 80117 ةووسب
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 طل ن1

 مغارو تعم نم ضار فنأ ىلع هناكم اًريزع مهيف ىوت نكلو ا"

 نإ نب تيسأ نبا دلاخ نبا هللا دطلعا نبا قلاخا |ىاعي ملاسي مل اًدلاخ اؤذأ هلوق

 60م صيعلا

 00 درا نبا ابعصم راس لف ىتادملا نسكلا وبا ىقّدحن َنامُثُع با لق

 هللا كيبع نب ريغ فلَخو لآق نيعبس نس ناورم نب كلملا دبع ٌلاتق كيري ةرصبلا

 فيس نب ِمْنَع نب وربع نب ديزي نب نيصخ نب دابعو ةولسصلا ىلع ميلا ٍرَمْعَم نبا
 005 نب طخألا وه ثرعلاو ) ثرتعلا "نب تقسا نب 0 0-0

 20217 ديرب هلت كنَع قيقا دعي يللا لادم يسن هنطرش لع مب
 ةرصبلاب َعَحَي م اًبعسم نإ كلملا دبعل هلا دبع نب دلاخ لاقف ةريوجلاب ايسيقرقب

 وجر ةرصبلا ىلا ىنَتْيَجو نإخ ةعم ةصخشأ كفو .الإ ةذكتلاو لفرق ءلفا نإ اةحاررم

 ع٠
 وربع لكم ندفا ةرصبلا ىلا دك َلَبْقَف لق © كلملا دبع ههّجوف اهيلع بلغ أ ١

 ىشعألا ليقي بايش نب نابيشلو ) ردحج ىب علق نبا

 مظل ليقأ نكت من اسشلا اتيتيفم ةدبعم' نب 8

 تيعغ الخ ام,ديلا وحكتو ريبزلا نبا نع لئاقت ميمتو .ناررم ىنباكلملا تبعا لأ وعدي وو

 لق سيرش نب ةربص ىحيبسالا رضاح ابار ةرم نب ةليمن دج رشب نب ويرعلا

 ىلع اوعينجان لاق كلام نب دلاخ عم كزألاو عمسم نب كلام عم ةعيبر تعمنجاف

 هو

 8 كلاخ رج يف اولتتقاف ميم نم هعم نمو نيصحلا نب دابع هيلا راسف دلاخ فج
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 مشاوغلا لاوطلا باغلا مجأ ىلا مهيلع نحري بالح نبآ تانب ا"

 ميسم تجرلا نول بولص ةرخ نبأ لتم راممألا بلك امو

 حامرلا دك امنإو امولا 07 لاق هزواجب مح هب 0 او فقحلا ىدعتي ىأ
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 انا كير ناخب

 لاتتقلاو نفل هلا محالّملاو لق ةةفيلخ ُلَعَبَج لجر ةفالخ ىلا وعدي عاد ىأ

 هاشم اسم همه د داوي د١ 2

 [ مشاهو سمش دبع ىتيب ريغ نك دلع ءافك ىدعم 3 اهف 11

 مياص يحلا نع ماح ملعم ال» اهب ىنحخضاون ولد نم كَل امو

 ن

 د 0 ا هييا هت هَ 2 تا 2 1 5 - 5 - ْ

 لقي هادا ذآ برحلا ىف ملعي ناك ملعم الد ح | عربي اذك مدد 3 عرنتو ند

 5 هد 0-3 , 0 ,5 5 35 ت6 08 د هد 4

 املعم ناك هضر 0 نأ لأقو ءاقثللا دنع رفي الا الا ةكناكم قرعيف يالا دأب مهسفن

 معلص هلوسر َدَسأو هللا َدسأ ناكف هثاكم قوعيل هرْذَص ىف تناك ةماعت ةشيرب دحأ ميي
 انادساوا تالا 6 مم 2 6 م
 يو ملت نمث ىرقلا م و2و مص ةزمح عينص نم نابجعتي لجارلاو سراغلا ناكو

 للا تسأ) 0

 3 نمص

 مزاح يملا ىلا راوس خةطخ سباح نبأ ماقد ألا لوسو | انانغو.

 مهادألا ىف اهفانغأ َهَلَلَعِم ءهلابح ىلا ىرسألا قَلطأ هل
 هد

 مهاسملا ماهس وأ ىدافملا ءالغ مهيلع نيفئاشل تاهُمأ ىقك .

 نا لكلا نع .ىماظقلا نب ىفرشلا ىقدح .ىعوبربلا لقا ىعمسألا لق نامتع وبا: لق

 بَدْيْج نب وربع ىنب نم مو تارجخعلا باضصا ىف معلص هللا لوسر ملك سياح نب َعَرشأل 5
 لق ءامذلا ليخأ انو. ىبمونفا .ايابس :كحرا هللا لوسر,أ إب .لاتو, مكيبناب ب قع نيو رتعلا نبا
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 عاداوشلا» ماض, لنا مزاج . 11 15 12 ىلإ ١ هوان 0-8 ىذلا :
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 محالتملا قزاَملا ىذ نم كاَشُكَت» ةَعْيَص نوشأ تورملاب َكايَحَو "
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 ا 0 1: ءام 0 . 2 ١ : ها
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 نا ه- 9 هو ,ى4 م - : س6 ب عا هد 1

 خيبكلم لتنقلا فرسملا كيدشلا لاتقلا ةمكلملاب نوديري ةبكلم لاقي هنمو لاق لاتقلا ىف
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 مكالألا نيرجْعَألا ىدُيأب لوصت امنأ تنيبت لقع اذ تنك ولف

 مجامكلل ةغامد رصم اهب ىتلا ةماهلا مه ىلاوخأ ةبضو د
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 8 0 ١

 16" انكتمر 1. اهلتم ر, 8و2. ©لتهم:' ذإ و" 18) نإ 9592 نإ د 3٠١1 محلملا) لذ

 مراغملا .١92 محالملا ه4 معازمل , آب معازملا «16ط 8 81088 معزم اهدحاو معاطملا معاوملا



 22.69. ناعم

55 

 0 ناك اذا م ٌلجر لاقي هترازغو هملا ةرثك نم فقتشم هتاكف لق ركبلا مرضختلاو

 نإو ءىّشلاب ءىّشلا هبت برعلا نأ كلذو لاق اهترازخو رثبلا دام ةرثك نم قوم :ءاطختلا

 هزارط نم الو هلك نم نكي 0

 مكاوقلا رم دك ذأج 3 ولأ مهلتم ناوحا عيطسي 2 دكا

 هلوقو كل م خلويي 9 ع ىتن : لك 0 داس جفاوجأ ةعساو م لويقي ميمابل دف 5

 وعلضتسم ٍجلاقُتأ نولمكك عاف ٍتذ ليقي هحدقو هلُيَح َلْقَت اذإ لجولا ّلعَسي نأ وه 2

 هيرض ّلثم اذه امنِإو غيلع ام لقث نم نولعسيف عيريغ ثركي امك كلذ ٍهتْرْكَي الو اهل
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 36ه 2 هَ 5ه-هآ را 3 هد

 شرفو ااشورفم نكي مل اذا هل فعضأ وهو ليل يف بيع كلذو لق باصتنا هغسر ىف
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 عم2 ن

 طرفأ ناف طارفإ ربحا نم نيبوقرعلا نيب ام دعابت شوفلا بيع لك نم آرب منال مل أ

 هنوهبشي منأ ىرت الأ ْدَم وهو ىَوْقأو هل َبلَصَأ ناك ةباذلا عسر بصتنا اذاو اَلَقَع راص

 ابيع ناك بصتني رثو نال اذاف هباصتنا ىف روثلا غسرب

 ملاع لك انباسحأ نع نيبو اندج دَح ذا ساتلا مارك لوقي

 مراكملا ىف ةيداع اهل يبيلك نيج ملو ريح اير ىعت مالعا لم

336 
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 لاعب ] ةحشألا نتنم ,ونسلا قييف ةبأاذ وهو لاق نابرظ هدحأو عبج ىبوظل ندوقي
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 للا يل نم . تاداسلا نم نإ

 اهركذ ميلا كلاخ 3 اولاقو

 نإ اولجعت ال مهل تلقف ىنجاح

 هّناف د ودم لستم اهب اذإ

 انل اهّنَأ اهميَل لاجر لقو

 ام َدَْعَب تالمكلا َبانْدأ ثربدت

 انَثيَب ةّلمألا َلْبَح اهل ْنْدَقَع

 ا مقل لبخُأ نا

 لاقف ةيرعم نب ةَعَصْعَص ديلع

 هقيلو سايإ اب رسأ عض ٌنقَت
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 دا د 00 ا ن 5-5 - 5

 كد 1 ن6 و5

 ل راجعا تنزل
 30 يشد ريسشل

 اهريصب روسمألاب لاجر ْئىَأو

 اعريخو اهانس ىدْعَب اهل نوكي
 رك اهلفأل اهركذ ىَصم

 اهنروسهشطو اهرب هانولا ناف

 افاككف تينا تبنك مق ةطخو
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 جيِرْلا غيلع اولا 2فنحالا لوق كلذ امَّنِإ لاقف كلخب -

 9 كلاخ و
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 لمح ام ىلإ رمع. كمعو © ساري ناك ةساثرلا نم نك ولو هتيشم ىف رتهكبتي سيري
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 عمسم نب كلامب كنذ اوكردأ امْنِإ معزيو اهليكعتو دوعسم ةايد 0ك

 مكتيحمحك ءامد انرتف د١ تنانند كرِفظوفو نلتف دزالا ىلتقي انف

 ه سد

 - مواستلال راك لمعت ملو ا تيفوف وِرَمَع بآل تايد رشتعتب

 6 5 تارنلا بالط ماك 0 عيسم نب رغألا 0 هلع متلون

 0 انتايطغأ ىف ٌلماح نزألا» نم الو: اكلم اهلمح , رثا لوفي 0 ءامد 0 هليقب ىنعي

 فلحألا نع 5 ىف يلكف اسايإ اوتأك لق ىلا اهّلَعِجَجو ىلع 0 ا 0 لاقو

 10 فرعلا ىلا ليللا تح نم َبتك ىسمأ املف لق كلذ: ىف ئرا ىتح قوعد لاقف

 ساتلاو لق نئيقيرقلا نم هتكئاطب ةلئاط ىن لك ىطْعت لا تيب ماب ىتأت ساّنلا ادغف

 لها نأ كلذ ىللع ليلحلاو لات ىمشاهلا ثرح لا نب هللا دبع ىلع دعب نوعبتج

 هدهد

 ةرصبلا لا ىلع ريعم نب هللا كيبع نب رمع كيعب بتكو و

 مَدَن ىفو ةدانق نب سايإ لوقي كلذ ىفف لق © رهشأ ةعسن وا رهشأ ةينامث رعاوهلا

 سيق نب فنحالا

 2 ]ةهعاتطصته 12 0 -- ةنممأ]إ' 50226 8061 2118856 8 لوقي كلذ ىفف هل ةطع مورو

 ه1 طق ممم ( ىطم ةمموعصكار طفامض عمل 66 طق 1ظقطت6ةه). 4 0 اندردأو (( 0100

 6 0 تالط. 9 0 اهّلعِحَبو . 14 نيحر 0 ,ىح.
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 اهلْمَح ىلإ باجل (فسخللا طقر دهيم نب هوما نم. لازلنا نبا نب سايإ مو. لق ) ةانم

 ةفكط موي قي ىعوبريبا ليقي هلو ةيبلعاشل ىف دعس ىنب فرشأ نم نك ةلأوم نب يفد

 (اأ اوم نفرغي ال لهابع  دلاخ يب وريعب وأ ئفوأب نفطي

 َلَمَحم مف لق هب انيصر ٌملْسَم ٌفيرش اولاقف ةعيبرو ألا ىلع اَسبِإ فنحال ضرع
 مموق ىلا سايإ عَجَر ايلف لق ةماعت ىا نع ةريبغ ىتدح ةّديبع وبا لق © عل

 طلو مءامد مهل نكبْكَتَل هللاو اًبَحّرَم ل اولق ةعيبرو دَْألا كتلوا ءامد َلَمَح دقو
 نأ لكاولا ىف لشلاوو انكضدما اياقتكف'“ ٠ ضيا“ ماكءامدا'لمخأا" ان 33 + ..انوامك "سيد ًانوامد

 نر حالقلا لوقي كلذ ىفو نيتسو عبرا ذخنس ةدعقلا

 تا د

 م ا ادع ناح ١ ١ ككياإ ا كيك . فيشتتستب مح

 اسأر سيري نأ اندرأ اذإ

 2 ىلا ةدمما1160 هدد ؟6611176]02 . 3 كيو وعم 0 (-ح الانم ديز).

 ٠ , 8مهريخو . 8 0 لازنلا هص4 لازن (ةهص4 ه6 هلقم ذص ائضوؤو 0 4

 16 تلال 8مم 0.

02 



 نع ا ل

 © سانلا عجارتو اوضرو دونهترف ملت فنحالا كفوب ةنيعر مكيديا ىف انأ لاقف مات

 ا 6 تعاون 6ث 2 5 تدك 5 3 -
 17 66 م 0

 مجابجلا بوض موي دعم ىراغل ةنيعر هيدي ىطعا ىبللا انمو

 506 : 5 0 . 8 هد 8 6
 5 مئاظعلا دل راثقا ككع امايق اهمورق تلاش مهي دعم انتأر

 0-1 0 2... 5 9 ن - ١ ارت 56 ا كخ نعم

 ميت ميقتيلت عكض حادستاب اجريغو رازرب ,ىنبأ انك احل انوأ

 ب 2 0 55 62-9 - 35-6 تلااسل 0-7

 مساوملا 3 اهب ,ىى دعي ةجمكت*- اعل تكابصأف نييلسملا دءامد انقح

 - هو ص ع تا ةعا اخ 5

 ؟ متا كلا املح ادعم اندقو اه ,بمأ نامع انغتظطعا ةنتشع

-١ © 5 

 10 امو لاق مق هللا لبكف عجاتف فنحالا أاذكبف لاق تيوس نب قحسإ نع ىروشل

 0 325 3 رد 3 0 01 2000 0 ل هغي - مود و هد

 انناريجو رهصلا ىف انوكرشو مالسالا ىف انلاوخأو انناوخإ مكناف ةعيبرو دزالا مشعم اب كعب

 ةفوللا دزالو ةفوللا ميمخ نم ىلا بحأ ةرصبلا دزأل هللاوو ودعلا ىلع انحيو راذلا يف

 3 - 5-2500 . ا م ا 0
 ( ىرشلا مايقب ابيك تجاه ىنعي ) مكتفاش ترسشتتسأ أفناف ماشلا ميمخ نم نا تحل

. 21 
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 نيو ْلَعفَت مل لعفت الأ كل ادب انف كموق سأر كال ال اولاقف ىلا مكتابد

 4 هع. هلك مم. 2207, 2191“ هوو 6 0 مقاقتم . 98 كيعس رو ©0 كعس ( 06

 لطم 1عسكتطو 3[, 24928 ). 13 0 مكتاقأس ترشتنشا . 15 0 ةامدلا .



 100009 كاف

 اولاقف نيملسملا نم لجر ةّيد ىلع اوديوت ال اولاقف هب تلقم ىلا لّثملل كلذو لق

 نط اذا معن ْلُقَي مل ال لق اذا فنحالا ناو فتْحألا ىَبَق تالم هب معتم مكنإ

 مث لق ملص اهناج اوناك امّنِإو ىحّيألب» لاعتلاب وبرطضاف لق اَقَصْنَأ دق هنا

 اورجاشتف اوكلطصا اونك دق ءالوه نإ الق نيرمعلا نإ مث اًميَمَر اولتتقاف حالسلا اودواعت

٠ 

 نع فنحالا اءكيف اوعجاتي أ ىسعف نيعمجا مدقلا انين :املكف فتحالا' انبثأ ولف

 جا نص 53-

 اقلَطْنُش لق وذَعلا لع مكْدَيو مكراهصأو: مكلاوخأ الو ناد مالسالا ابّظعف

 ارك القا" تكيس وب نرألا نيحلي. كيلذو. لاك اغلا" دعا !دعباول ا امينا ءامإب قاتع» !كقعأت

 جيرلا يلع لعات امينم اوعمسي نل نإ امأ سبعل فنحالا لق نميلاو ةعيبر لبق

 اهنامر اوند املف لاق © جروهط ءارو امع هل سّلسأ وهف ميكحتلاب هيلع نيعتساو

 ٌبَصو لق ْلْبَتلاو ِباَُنلا امهلاني ل ثيح افَقو ىتح اضكرو امهيايتب. ايقاف هاهقسلا
 متيمر ءابقسلل ىجاحلا ووَذ لاقف لق ٍريقن لّثق نع تلجأ ليخلا هيلع سبع

 اولعفي رثو اميمالك اوعيسف نيرخآلا ايتأ لقو لآق جلصلا ْي نايشمب الوي م نيّلجر

 هد مث لعق ا
 ام َلّشم سل القو مالسالا امْظعف اءاجن (امهيلا اوراشأ ىنعي ) امهيلا اول أ

 نإ هللا فيبعا نبا رمعل نمحرلا دبع نب رمع لاقف (هب التم اونك ىتلا ةلثملل كلذو) 5

 ايليا ملو هللا دّيَبُع نب رمُع لاقف تايد عست لِمْحلَت ملغ غيلع اذع ىَبَأ دق فنحالا
 ٍصْقَح نب دتحم َمَعَرف ةَحْيِبُم وبا لف © انآ اهلمْخَأ نأ اًمإو تنا اهلج نأ امإ انالك

 انهن تمعرفب مورس ودك اماو.. ل (رمعم : نين هللا تديبع# ىبا معا ىعي ) اهلمخ عنا ه2 552

 نيرخآلا ايِنَأ مق ئىضرف ةلامكلل ميقلا اضرب فنحالا ايّنأف موقلا ىضرف لق اهالمتخا
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 كلذ ىَتَر انلخ. « فنخالا انثي انثِإ اولاقف . اونعجرا ملا الذ. تفنحالا !اضربإ اربخت هم

00 



 اهفاْلاو كلام نب ةلظنح ونب عمو نيصح نب نابع خيلع لعجو ميمت نب ور ىاا1010

 ركب ءازاب لعد ىحايرلا 2 0 ل تتعامج 0 ةجعايسلاو طلو معلا ىف نم

 ميم ورع ىنب عاش لفي كلذ ف لق اهتافْلأو

 ندب اب دل ةعراقم سيبك وخأ سبع كيفكيِس

 ادد و تف 1 انهتلسر ىلع سيقالسسسك

 2 3 3 ع 0 برسصب ب ا( تاو اركب د كيفحن»و

 نم ىميتلا ٍرْمعَم هللا لدبيبع نب ومع ل 0 اًنامز ,ولنتنقيف نوداغتي اوناكف لاق

 امعينيب اهبف حلصلل ابيشم د كلا ماش نب ثركلا نب نمحرلا لبيع نب 0 شيرف

 ةضوارملا دنع فخ فنحالا لعجن مْلّصلا ىف ناومُعلاو ْفَنْحَألو كلام ىقتلا ىتح

 كلامو ساثتلا ىف كملح ٍبَعَد دقو فخت كل ام رحب ابا اب ناّيشرقلا لاقف كلام ْلْقْثَيو
 6 -- 0 ©: مد 3 د 6 د 1 د نع 5-3 هش د >0

 © مخل اولق معنا لق ني موق لأ عجربو. ىلع: نوتات ىمز ىلا عجدراب ىنإيراتخالا

 حْلصلا وسارت لاقيو ) َحْلَصلا اوسرأ ثنا مت لاتقلل اوداغتف َجّلُص نيب شفتي ملف لق

 قير فعتي ام ىلخ 0ك ى:اررظني مه. مالثك: اوبككي نأ لع ( منيما«لوانن اورَسأ كي

 م نتعمبنجاو فقوسلا 5 ةديشر راد تتر يشم راد 9 نونلا لفأو ةعيبر تعيبنجاف لآق

 نيحرلا نبع ىب ةلبج راد .نم تلبقا اذا فبرّطلا ركب ىلا :ناذنلا قو عاروش راد ىف

 لاق ف ةرطنق ىغابص ىلا 0 سيالاو ىحع هن اةكاسم وأ فقوسلا قيد و

 تايد رَشَع اهيبتك دوعسم ةيد لوغلب املف مالْثمَق ةعيبرو نميلاو نزلا تبتكو اوبتاكف

 1 ٍصلبَقلار 80 0. 2 80 00 5 0 معلا . " ةهو. هك 81-

 طوضع ه0 8117 ةوو 12 0 (ةزع) قوسلا 3 ه«ديفر .
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 210. 69. باكي

 0 0 ا ل انا 0
 افتلا نيح دزالا عبجو ركب افص ال ىورغد نامع نتءاج

 رظتني ال ةدحاو ةعذد ىف نولمك نيذلا ىركْكلاو ةليوط كو افَض ال اَرَكَت ىوريو

 دعس نب كلام ىنب حا كلا روس لاقو اصعب ضعب

 - د هدب

 دبرملا مويو رححم نم يصاب دجسملا موي دزالا انطبخ نك"

 كلذ ىف اًضيا حالقلا لقو © ةليوط اًضيأ كو لآق
7 

 رثكا ميمت ءارعش نم صسقلا هذه دبوعسم لتق ىف لق نمو لق 8 اضيا ةليوط و

 اراصتخا اًميدحو اًميدق كلذ يف ءارعّشلا لوق نم اشف امل انم اراصتخا هانكوتف كلذ نم

 اومر ليلا" نب فوعسم لققم دعب نْيَيلا لما نإ مك ل31 58 قس نأ نمارتكا هنال هد هنآ هن

 لكل ا دخلا 7 نيرت كركتالا نب ورتعا قرا ناز جيك ارسار ولاا كلا عدا ادلبلا رع
 د 2 علا نب افعخ مقا" لك“ «لاشعلا نم قشللا قي تدع نب كيري نبا

 قنم بيصأ نم ةامد نوبلطي بايش نب نابيش نب عمسم نب كلام يلع راون نبأ
5 

 معا رعاك ؟انينافلاو .نميقلا تبع اويبقو رع لك كيو ”ةدلع ابنك "تزالا"اوبعفا ١ لاق

 دسم -د تا تاع سرا ا 3] 0

 لاو لوا ىف كلذو لق تميم عمسم نب كلام غيلعو طساق نب ميلا تعطل ققا

2-2 

 نو تحل نيدلوا لاق ةانم كيز تك ىحعو ةبضو تعم اوناك مجكاعلا نم ميق ناغدنالاو

 ىبضلا رارض نب ورمع نب ثايرح ّت ةصيبق قيلعو (ىحعو ةبض ريغ ةرصبلاب بابولا

 7 : 7-0 ٍ 101 ا 11 8 0 ءاعنيطخ 15 ةباخث, و0 0 ( هوو لئوطقمت 11

 11255 هس0ل هه( ءطمؤ6) . 19 ناغدنالاو و, 80 0 : ةانم كي و 680 نانم كبع 2
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 لق ) ةليوط هل ةةملك

 ادعسم انل اوبحت ْذِإ كزألاو

 كانه اح نسا دف

 (مجعَألا اًذاير ىجاه نيح كلذو

 تا اوت 536 5 _ 0 0

 هم-0 63

 ئ

 هده

 3 هنآ. 110. 0 لأ مهلاقا)و 1921» نوعبس 8 هلك 1ط10. 7014: خلا مهاقالو لومك»

 ٠ هد. ل8311 : اورداغف د مم 0 ( وصأنت ططمأآا““ء 4

 9 متباو, 0 متناو .

 48119 0.40.4 0 هيئاقب .

2 

 -_- ر م

 قيدشلا اًضيا ناوملاو . :ك تسلا: كعت نمو فيكما وق اورو

5 : 2 

.605 1 0851 615 2 

 8م 0

 7” 0. خانيقل نم“ مك هلعل: 0 مكعمتج .

 20. 36 7. 1 560., آلاوؤم 297 33024,
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 210.69. نة

 لق .ماشلاب قحلف هباكر ىف زوتغا دوعسم ّلتق اولاقف اوءاج ذا ةرامالا راد ىلا ةىجيل

 كلا دايز وبأ قاود ىتذخ 3 وبأ لاق 22 يس عبرأ ةنس لوك لو ع كلذو

 لوقي كلذ ىفف  اوقرحو هراد ىف هورصخت وضم نم سان عمسم نب كلام ىتأف لاق

 5 5 - 2 3 ن - 0 - 5 5١ نص سال نع

 أرودو هنود اريصق ىمحي أوس م عمسم نبأ مبصأو 5

 3 26 هم د يا
 © اريغسلا ةلوح انببشا ىنح ١

 ىفف هل اودَجو ام اوبهتناث َبَلُطلا رَجَفَت دعبت كير نب هللا ٌدْيَبُع بره اًملو لق

 ثرحلا نب دّيَبع نب رقثم نب رْكَص ىنب دحا هابْسَأ نب ةفيلخ نب دقاو لوقي كلذ

 دعس نب بعك نب ورمع نبا
 راص تحف" ١ بتلك كيوت ارابكج ابزاناث 10

 © هبوقم نانعلا راوخ هاج :هبعشي توم رعت ىقالل انم

 م ' ىف دوعسم لقق ىف ةيودعلا ىنب كحا سيق نب هللا دبع نب مهرع لاقو

 ةليبط هل 5
 ص3 -4

 كرضقل 4 5 ِِر ورسطم , كح ان 9 بص ا نأ نإ ورييع . مب 3ك اعل نبلم 2

 22 انوفا هانرزأ كف مك ىحكضاف دوعسم كيم اللا اجر

 56 تب د

 اديدعحتللا .مهقملي اوبلتساو ., ادصتعسما اولتكا: مقل ىتنلف

 6 !اديدحلا اوسبلو اوت ساو 20

 2 قاد "طوس داور 5 8 ىحكقاو , '!'ةهطو25 كفأو . 11 هنايجا ه0 "ةطو1

 06-5 هرابج . 16 هوو. ءكلل م. 11519 ةووب 1 7-5 ل



 سنع نق نع

 وهو دولونتساف !دؤعسم اوتأف ديوس نب 5 لاق © توفيف نوعسم برقي 3 لبقي

 )وا ىف كلذو قلتاقف سانلا ضخ رّبتملا ىلع

 00 ردابو اوموهنأو 85

 فقل نكي ملف نيتسو ع عبرأ ةنس لاوش لوا 5

 اهب اكتف 2كحا هنعطو ابرا كر

 قدزرفلا لوقي كلذ ىفف

 0 5 0 ع 2 ل20 ّ 3 هع شد 6ع توه
 لقت انناكح ذإ بابلأ اطخاأ وأ انشا تفيسي مل ميشا نأ ول

 - - 2 3 - ص 5-2 -

 هيحاصو ادوعسم بحاصل اذإ

 0 خنيب كَم كد نم لاثب ثَدسفو نب تا

 10 هةنعمس لق ةريَخ ىل نب مالس ىتدتخ: ةذيبعزوجا لق: 8 دحاو ىنعم كوسا ةنيب

 رصبلا لع ةَمالَع ناكو ىوركتلا سوي ثّدَح ىربنعلا بيسن ءاسنكلا قل نب ان

 ٌدرعسم َلَبْقُذ ريما دجسم ىف هسلجت ىف لوقي نَسَكلا نأ نب نسكلا انعمس لق

 نيعم َرَفَصَ ابيد ءابقب اًملُْعُم ريطلا لاثما يف (دْسَألا لزانم ىلا هديب راشأو ) انفاه نم

 + نأ ةنسلا نم نإ الأ) ةنئاغلا نع ىهتيو ةنسلاب رمأي د
1 20 

 كيدي 80 ل

 اص ىتح ةعاس الإ اوثبل ام كلاوف ريقلا رمقلا نولوقي 2و ( كيدي ىلع [ام] خوي

 اع وهو هونونتس 8 دوناخ أريمك

 1ةرآ

: 12 1" 0 

 سانلا ءاجو

 5 لكم لاك

 انفاضو انفام

 قس 6

 لاق هتيدح ىف ,

 ا لق © ميمت ىنب رود كت هديب 7 نأء

 نوعسم "ىعرم نع لوكاقف مللا نيتع) اونذ لق براحن نب ةيلسم ىنتذحن ةّديبع

 ايهتي كلذ ىف وه انيبف لاق (شير رغب بكن رامهسا ىكبأ) باتكب ناحلا نود مرد رق رينملا

 07*42 ننك,. 0 نفت. 8 بحاصل و

 ٍجراخ ايفالك . 9 0 تبر :

 , 7 ةمو. هك 80ل1 2

6 

 15 ام 12356860 "هن ؟02] 6

 3 0 بوبي .

 3 2 2 1آ1011 قفاول : ملأ قو 116011 ( وزأ ) كبكلا ياقعألا

 13 0 دسالا ( < دألا) .

 0 ةملس .

94 

 18 ةمكسم و



 ان نا نس

 و س د

 اهب اوتك امْنِإو فتخألل ٌَمَأ ةاوبرو) ءاربر تجاه ةراظنلا تحاضو راسفا لق (ةيازلا

 اوريصف ةفكلا ىلا هوبسني ل اوهركف برعلا ملح هاك دنا اع رْدَقل ةببقو هل الالجإ ؛ةنع

 ناجيَقو 3 دنع نولوقي سانلف ةميقلا موي ىلآ اّلَثَم تبهذف لق ءارْبَو هنَمُأ ىلا كلذ

 سانلا عَمص ام لأسف اًسراف نيس ىف دايع# ءالج ] ”سبع«راشب املك. ( هاربر تراث لانتفلا

 رسسلا اني كابع لاقف.- «يجرصلا قلط نيد[ سيع ولت + هيلع نيو لق !. !وراس ٠ اونلانقف“ م ل

10 

 ىقدك :ةديبع ىبا لق ..© هلها ىلا ناسرفلا ,كتلوا اف: عجرف, لقا سبع ول نحت

 000 © ميدقلا ةقيوس انغلب ني ىدعسلا»: هللا كبع نبا كرولا

 اي ملت ام ةيسرافلب ,نيدرورفام هل لاقف اوفقو كسلا ةاوفا اوغلب اًملف اولبُتك ديوس 3>

 ىنعي) ناكجنفلب موكص مل لاقف محمر ةّنسَب انرقَلَت اولاقف نايّتفلا ََشْعَم
 كعفد ىف. ةكاشن :ىفلاب عوكصف :تامعبرأ 5 ةرواسألاو لاق .(ةدحاو ةيمر ىف تاباشن سمخ .

 ارفلج دلك ديلا ةيميملا ىقلدو:ىكسلا ةتاوبا لح اوما. ككشلا' الوفا: نع فيكي

 __ 5 5 6. 5 2 17 5 عا يس 0

 لاقف © حام قارطا انيلا اودَتسَأ اولاقف ملت ام لاقف نيدرورفام عأسف اوغقو اوبل

 دوعسمو عيث, اولتتقاة :تعسلا اولخدف :باوسالا نع ٍءوَلْجْلد ةباتن ىَقْلب عومرا عل

 حل ةّدبقك نب ديزي نب فينأ نب .نافطغ لعجن  .ناثلا صصختو ربنملا ىلع بْطْخي

 نك ٌلتاقي ( ةيلهاشل يف اًسرف ةدبق نب كيوي ناكو ) ميمت نب ورع نب بعك ىنب

0 

 لوقي ومو زجتويو هموك

 1 هعي.ر ةطلق هعمامسةأ1 م2 01 ءاوجز 15 اهو 1ص م7'هطهطأو - طق دقهتتع 8662258 60

 طقكع طفعص (طقغ ه8 ه2 جم00ءوم, معضطقربو طع ءطتع# هز ه2 ال6 ""ةحصتسم 4 2600و

 مدقووعم د ةونمتنع ططوعاععأو ةدمماتم0 ةعوص '!'دطقتت . 5 :انأ ح انأأ . 0 ىنيوعلا و

 عم 0 (866 مر. 312, 0 8 درؤسلا و 50060 ةقيوسو 01 ةعيرش .

 0: ناكجنفلاب (١89:07 04 ناكجنب م. 1142٠ 11 تااسلا 60 تان. 0

 اودنسا .
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 نب رماع ىنب ف فتتخألا لزنم انيتا لق لاله نب ديبحو ساحسحلا نب تا

 1 2 ا ع 0-2 5 : 2 53 - ب 1 5-2

 انكف لق لكحدسملا ةرضخحإ فنحالا ةعبرم يف ناك ىنلا هلونم لون ناكو لق دكيبع

 هع - تك --ه 2 1 3 6 وع هد در ه-
 ظارمأ تننأ اهناث ىسيجامب كبيلع ةسائوللو كل ام تلاقف رمجاوب ةارمأ دهتناث رضني فيك

 هدد 2 ا 2 تا ل د ٠6ه 1

 - 5 2 5 57-5 ل م 0 د هّء 3 35 1
 عزمنا ىح تبلس دق (رخلا وع نورخأ لاقو ) رطم تتح 2و يحايرلا ةيجان 0 5 3 اا 93 : : جى 6 .

 2ر6 ثو ا هرج 6 2 22 نك 1 رم د ةريطملا فو ةأضينلا لع يبث :ئب هيحر قا اعراس اهلينملناكو )ناهيك را اك 1

 ةعقملا اولتقو كقيرظ ىلع ىنذلا غابصلا اولتق اولقو ( دوضولا نم ةلعفم ةأضيملا اهيف ىلا 03

 نم ةيودعلا ىنب ةكس لخد ىق عيسم نب كلام نإ اولقو ىحسملا باب ىلع ناك ىنذلا

 لك ام اذه نود ىفف اذه ىلع ةنيبلا اوبيقا فنحالا لق ارود قرخت نابجلا لبق

 ناكتَع وفو )نابع ءاجإ فنحالا لاقف كلذ ىلع ةدنع مت كيشف لاق جلانق ءب

 ©. ه- 0ع
 دعس نب راين نب ةزلح نب مرَع نب فيس نب وأ نب ورع نب دبزي نب نيصح نبا ١

 ةدجأ لافف لوط ريغ كلكم مك“ ال ارلاعف - "بط يياوعأا © ذكيكلا تالا

 هاتف دق يب بقكب نزور ني مكلركلا با رس اطل عا

 هو

 ٍمصَم اييف اهوُح ر كتاف مويلا اهو ال مهلا لاذ ب يلوا هلق رس لاو

 9 سحسحلاو 80 0 3 لوف و 0 كرت ( ووو م.م 25 ذعبوم و 50 0:

 5 ةيلعر 80 0. 6 ملا ةدعو 0 نم امهليخالخ ٍعوتنا ىنح .انتبلس لق كل :ةدعو
 3 2 9 6-9 عز 5 زر 8

 )» 114 اذ سا 06 8 .٠ لا امهلزدنم ناكو اييقوسأ هوو م. 1145 23 8 اهيف ح ةبحولا

 0 ةلعفم . 12 مودع و عم 0  'ةطورنآ مزع: راينو وم 0 1 نابب .

 13 6 طبخ نب تر دمل ذص موعع. ةطبطل - هك م. 7497, هسا 1ططص 4

1247 6. 

10 

15 



10 

 تر 3

 ا باخ

 اعد 20 -

 تتناك نيفس ىنأ كك دنع 2 ىرولوقيف وضم ن ةعيبرو دْألا لوف اذهف لاق

32-3 

 جوخ ربنملا هدوعص نيبو دوعسم نيب كنحا لك رث ايلف لق © اذه لوقتو هصق رن

 نادعب ههنا لاعج + مكأ ,لآق ديرملا ةكس نم نابجلا الع ىتح ةيينك ْي عيسم نب كلام

 دس د

 مكه ود فرك لع نابع ىلإ لبق نم ةيودعلا ع كس لححب ىتح ميمن ىنب رود

3 

 ةرهب ةعيبر مزاخ نبا ضارعتسالو ىركَشيلا ىبضلا لتقل مرودص ىف تناك ىتلا ءانكّشلل

 كر سم ىلا ميمت اوني: تراس اوسلاتو ' ادعم اولتق .اولاقف .هوتأ لا كلذ, ق.وبف' انيبف لاق

 ديرملا ةكس ىف + سيق ىنب دحسم دنع ئسيقلا ن راد دنع ناك اذأ قاحإ ليفت

 8 فقوف كعسم ْلْثَق هقلب ( ىفقتلا ىيجملا دبع نب ةيوعم ةأرما ةيمل مويلا و)

 نب ميشا نع امك َبرِهَل وا لتقل دوعسم َلْثَق َدِهَش كلام ناك ولو ةديبع وبا لاق

 0ك حاضولا ىتّدح لق دينه نب ريعز ىنتذحو ةذيبع وبا لق © دلع اهوار قم

 - د د . عرس س0

 تابشلا  ىفإ تيبفذ لق رانيد نب كلام ىنتلتح لاق مراد نب هللا دبع ىنب نق

 نكد ندك (وعسم. نإ اولاعف ميم ىنب دشنت 3. . نورطني ,كنحألا ىلإ وبقت قيحلا

 ةديشلف نوال لاقي ناطيشلا .مكديس _امنإ مكبس يسن لق. انحيس :تيكئاوزز ةيكرلا

 در دل دنا لك ىودعلا 6 نك تبحمإ نع ىيدك ربجح با

 كسل لق َةَبحرلا اولخد دق تزألاو ةعيبر نإ ركب ابا اب اولاقف فَنْحَألا اوَنَد ةراظنلا

 مث معنم ىجسلاب ٌقَحْأب نسل لف تجسلا اولخد دق اولاقف معنم ةبحولاب فَحَأب

 نك مل حرستا لقب رة اذا حلا سنا لان راحل حم نفسو ونعمل هوك

 هدنع ملت ريخ ال ِهّيِنْدَأ ريج سبج اذه ّنذ نايثفلا رَشْعَم اب ىلا لاقف ئحايرلا بُيوُذ

 فيرطلا ضعبب ناك اذا ىتح لبق ةئامسمَخ هعم ابحشنأل ميقا ىكبا ا 35

 مكايل ارك ١ قودي ىذا دملس هل لاقف نييدرورفامب وقد ةئاعبرا ىف ةرواسمألا نسبتر. هاقلت ؛

 8 نادعبر ه0 ؟'هطو25 0 رادعب . « ىسيقلا نافعر 50 0 16طمانأا 618.

 18 0 سبج 800 15 72818. .فيعضلا 0 وه ني نم ةدحوملا ءابلاو ميجناب سيل ؛

06 



 مد اغامت مال م م وونيب ند ملل 2 ات م م ات مكوتأ ن ل 0 لاقف كا تانينز' هذ رن هي : هلّدقاذ أ ١ افق

 لاقف ) ىنعلا لاعبو ) فنعملا ودرع نب دوعسم لسبموي دنالا ا عمسم نس كلام

 ئيط:ى ةبلعت نب .نلعذ :ىب فلحو 'ةيلعاتل ى ةدنك قفّلحو انقلح اوددج كلام

 هادغع 2 6 10 3

 5 © ابانذأ قل اولاد ىلغ مههوثا ذأ اما .فنحالا لاقف كلذ اولعفف ل هب ى نأ نبأ

 هب ا 3 هدد تب 2-5 0 0-0

 تابجا املخ لق دكيوبس نب فقاحكمإ نع بدح نب ةريبخ ىتدخ 0 وبأ لاق

 5 009 0 كد
 نككشع نك-«عل» دوعسم راسو هيلع لعقف دذوعسيم باب ل ميلا نعل اوقلاو عداسسلا زها 9

 1 ل 1 ١
 ناك أناف ليقاف تدحت ام ىردأ 52 ىلإ ل لاقو دوعسم عم 0 ندع هل ' اًناملغ هللا

 0 1 تا“ اني >> ١ 52003 - نا205 6 0 500 5-3 ا 2 2 20

 مكضعب ىلاتا الإ 0 2 رب نتدج 9 ىنلآو ربكلاب مكضعب ىننايلف انك و ازتك

 ناملغلا كتلوا ضعب ىنأ الإ ةليبق زواجي الو ةكس ىلع ىتآي ال دوعسم لعجت 2 هب

 ُ ِ انك 08 2 20 3 0 - 5 11 6 2
 15 ةكس اعيمج اذخأو عمسم نب كلم جيلعو ةعيبر دوعسم مدقو هللا ديبع كلذ ردخإ

 ر 2 2
- 5 3 221 5-23 5-5 3 

 ولف رش (سادلا نيب ,ىيقيسو وراس دق نميلا لل . ةعيجرو )لوعسم تن مل لتفف» 8 املا

 ب 2 ٌ مدح (ىأب ع 5 ب ىف ىسفن كسفا 9 هللاو هللا دعبأ لاقف تلا معيد (تنإ عم تبكرو نيب تحاصأ

0 
 ور لوقي دوعسم باككأ نم لجر لعجو حالص

 000 51 كَ 2-12 ةفل#
 20 :هبعل سأر طشمت 1 دراج كح نكاكنال

 5“ ذأ 05-80 5 0 اودازاف. 9 ديال ١180, 0 10 0 ئنيرقا امر

 '!؟هطومآ تنا ضمأ كلذ ردقا ام ٠ 15 0 مكقو : 3
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 ٠ع ع ها 2-2

 كلذ َليِبَق منيب ناك ىنلا فلخلا اودذججي نأ دزألا ىلا بلطو تعأو عمجو فخ |

 عمت نب نطق نب نيصح نب ركب نب ةتراح لاقف ةيرعم ند كيزب ىلع ةعامجلا ىف

 كلذ ىف ةلظنح نب عوبرب نب 0 نئب كلام ىبأ

 فلاح ن. ىغتبت اتاصخ رجب لثاو نب مكبو انرماو انعرت
5 

 © فرء'لذلل وقو الإ عبصيف. 0 + هليل رفكلا نم ىربكب تاب .امو 1

 لاغف ميمتا نيبو لثاو نب ركب نيب ام دعابت دوعسم لحر ىف وقو هللا ثيبع علبف لاق

 01 امنا انييلع يدانو  كنتذ .اسارتف هيفلف لق لوالل فلحلا نَّدَجن اًعلم نقْلِإ دوعسل

 د ,هد 5

 لاما ىبأ نم ىطعأت دوعسم عم هللا تبع هاخا هللا كيبع تعبف لآق كئالواو ءالوج

 2 7-5106 5 5 آم 1 0-5 -- هك 8 5 0 ع :

 01862 هيخال هللا ديبع لآقو اجيوعيابي نأ" ىع مهرد فلا ىتثام نم رثكأ كلذ ق3 كفن نحب

 عويس نيرخأ نيباننك ةنيب اوبتكو فلحلا اودحجحت لاق . نميلا لعأل موقلا نم فشوتسا 0

 وبا لق © وربع نب دوتعسم :كنع اًباتك .اوعضوف ةعابكلا ىف امهنيب ابنتك اناك يذلا

 0 ىدوعلا هاجر وبا هيفا نم لوا تبيح قدا نالصلا  كنع اباتنك اوعضوو ٌيفعجلا

 د د

 نب كيح” معرو ةليبع وبا لق © فلح اذه لبق عنيب .نك كقو لآ دوس ند

 هش 3 د 5هدنال.د 1 9: نع
 0-0 014 00 3 0 : 0 ف - 2

 رمخت كلئاأاك رص نأ حكجدينف نئب ريكو ريدح نب ةريبخ ٠٠ ابيربح نب سدوبو صوعح 15

2 2 

 املف لق ةرصبلا ترسب ثيح ةرصبلا .ْلَوَن ْنِم رخآ دْزألا ةعامج نتناكو ةرسبلاب َةَعيِبَر

 ااا 6
 مث دزالا ةعابج تسماقأ ةرصبلا ذل نيملسملا نم خنن 0 مضر باطخلا 00 لوخ

 ةيوعم نب كيزي ةفالخ لوأو ةيوعم ةفالخ رخآ ىف ةرصبلب كلذ دعب اوقحل مث اولوصتي

6 
 21 ب7 4 ةمو. هلك م. 11215 ةووب 1 لإ , 80:00: اسارتف

 همم آراددم 711 40125 10 اودكحنف , ه0 وطون# - 0 اود . 11 تك ,

 507 007“: اناتك , 0 "انانتك .٠ 13 ّىفعجلا ر "1 ىنتنكل , 15 0 ريدح .

 ل خانن 0 ( هموم '"ةطوخآ ل0000 , ههه هج 11 4505) 0 2 نمر ١7



 انا ادا لل

 55 تره 9 د وده تا

 ةبصع ةوعحلا تعمسف لاق ميمت لاب لح قدانف :قلكلا 3 نيذلا ةعيبر مترتكو لاق

 دجاسملا سرح سركلا حامر اوذخان لق ىضاقلا كنع ا!وناك دأ نب هيض (ىنكأ ند

 ىنودسلا روت نب قيقش نب ميشأ كلذ علبف جومزهف نييعبرلا ىلع اولَش مث عاتسوتو

 وىدتلتق لإ اًيرصم نودجت ال لاقف دجاسلا ىلا لمفات لكاد نياركب سيئر تسوي وقد

 8 صعب نع عضعب فكو سانلا نَكَسي اًلّضقتم َلَبْكَذ عبشم نب قلم كلذ َعَلَبف

 ةلضان قب نم الر سلاج ب ركشوي ىبا نم للجر . ناكف لف وأ اريهش سانلار تت لذ

 اَقَدَظ, نقد لاقو ْىوْكّشَيلا اهب ركفف لآق ىشرفلا ىركبلا يطل اووركاذتف دكجكاسملا ىف

 207 كسلا طب لق ( الطاب ةمّطَللا تيهذف بلئاطب نحكي رف لزق اًلطاب ىنعي )

 عسأر ىلأ 3 تراثف لاق هلها ىلا اتيم ْوْكَشَيلا ليخن ةعبجلا ىف شانلا هلفولت هقتع

 اَلإو .انقح ,انل اوشن نا لوسر هيلا تعبأ لك لاق انب وس اولاقف فيقش نب ميش

 (هنع هل مخ ىل اذكب هل نت لاقُي هللا دبع وبا لق) ركب كلذ ا يلا انوس

 اع َمَيشَأ بلع عيّسم ئب كلام كلذ َلْبَق ناك :ىلتقو 8 عبْسم نب كلام اوت

 دايز. نب هللا كيبع ىلا هل بتكف لق ةيوعم نسب كيوي ىلا ْمْيشَأ صخش ىتح ةساكرلا

 ةرتع اهوافلخو' ةيلعق لِي !نفيق قنب 85) مزاهللا نيب لق . ميش ىلا ةسائونا_دذرا نأ

 ناكو ّلئابق عبرأو لئابق عبرا راؤن نب ةعيبر نب 6 اتوافلخو ةبلعف نب لعد

 0سم

 ىف اولخدف ِرَدَم لعا ِضَنأ كلذو لق فّلعلا اذع ىف ةيلعاجل ف تنخَت نكت مث

 دحا نوتعلا ماصع نب ناُيع ماب اوتارق م (ةَمَُمل اراسف ٍلجحع عيخا عم مالم
 عومسم 0 كلام ركب نتفختسا ةتتفلا هذه تتناك اًبلف © ميِشأ ىلا اهدرف مييه ىنب

 م اغلظ) 600 15 متثو و '["ةطوعت عيشو : خلا ىتح , [ةادومت "اة

 نابيش نب لذ لاو - (طو 8 اوفقاوت ىنح هم مئمطقطا) متم



 210. 6 5 ع

 ّليوملا ادعّتا امهيلع اقبْطَأ اًملف لآ ىرفؤلا دوسألا نب هللا دبع اركذو ( ثرحلا

 مث' متيهلا نب سيق ءاجن لاق ( هالعا. ىنعي) ديرملا ةعراق عهعم ترضحو سانلا ادعاوو

 كهوف! نأ اًسْيَف نامعتلا ىرذ لقا نانعتلا سيفا لواجتف“ تعب ”نابعتلا هاج

 للفت نأ علدع نامعقلا كاذأو لدا“. اعمر ملكنا نأ عيطست+الا نإ هل لق مك قولا

 اًدهع ساثلا ىلدع نامعتلا نخأت ركآلا, نخ اهذحا ققتعا كناقزإا سيق لعفف هيلا مالكلا 21

 لعجو هديب ذخأت نرسل“ قبر هللا قنيلعي نامكنلا لاكا منا لد »هلا رام انج حوضويل

 هللا دبع ديب فخأو هكرت مث هعيابم هنأ سانلا نط ىتح طئارشلا هيلع طرتشي

 ركذو هيلع ىلصو معلص ىنلا ركذو هللا لمح مث كلذ لَم هيلع طرتشاف ثرلا نبأ

 مو مكيبت مع ىنب نم لج نم نومقتت ام سانلا اهيا لاقو هنبارقو هنيب لما فح

 مهتتخأ نبأ وهف ايف ناك نإو مممَع نبا وهف يف كلملا ناك نإف نيبفس لأ تلنب كنت 0

 !ولتقاو لق انيضر دق اودانف هب ملل كييضر لق ىنِإ الأ لق مق هلي ىلع قفص مث

 عبرا فس ةرخالا فداشح لوا ىف كلذو ةرامالا راد :لون احا تراك ركل نحال تعب

 اورضحأ نأ سانلا ىف ىتان» ئدودسلا ىحكلع نب نايمح هتطرش ىلع لعتساو نيتسو

 هعيإب نيح فقدزرفلا كلذ ىف لاقف © هوعيابف اورضتخن ةعيبلا

 © مدان رسلع رامتلعسا ىلا كم مهدهعب تق اماوقأ كعنإبَو 15

 0186م نب كلام لؤنم ناك لق: ىسيع نب ورغ نع دينه نب ريق ىكتح ةّكيبع وبا لاق

 ردخج اوم طخ او ئناوكشإلا الا دبس يب دنبغ ةدلابلا لف يرتضجلا عشب
 لق تجسلا ْرْصْحَي كلام ناكت عمالل ىجسملا باب دنع ىنلا ( فيرطلا ٌطقلاو )

 اوعزانتف ةارهب ةعيبرب مزاخ نب هللا دبع عك هنأ ذأ ىتن مةوقلا كك نب رماع نب هللا 0

 هم 7-2-5 ا 0

 ةعيبرو رضما نم. مك نم مياهتف ىشرفلا لثاو نب ركذ نم :لجر مطلف كلا ىشرفلا ل

 15 هك م. 11215, ةرافدس 1 215:0 (سصمغ ذص 8هنعطم#» هن 11611



 باك 1. ا

 0 5 1 و 00 ١ 0 ب 000 بمد 3 26 -

 د ىبأ لق ' © هنمام هغلبت ىتح كتعيبب ءانولا ىلع دكحا كيذاعي 92 هتإ ترحلا 6066

 هنم كلذ كردأ نمع دايز لآ نم هريغو دابز نب ملس نب براح نب ةملسم ىنثكدحو

 69-2 5 مب ع 5-2 05

 ديريع رمهأ هنكلو ادوعسم ملكي 0 سيف نب تو ا نأ عتيدحا ملعأ مويقلاو ايلاوم نمو

5 -30 

 دعمو هع ةنبأ كو دوعسم ةأرمأ ماطسب م أ اهب ىلأ مث مكرد كفلأ كان دعم 1 هللا

 ا

 كتيتأ نق ترك كلا اهل لاقف هل تن اهيلع نّداتساف دايز انبا هللا 5521 كللا كنق

 با دو

 ا كل اينو انغ رك نياجعتو كموق فرش كن نيبتبشنو كءاسن دك نيدوست اهب

 نيضري ال نأ فاخا ىنإ تلق, : هللا تيببع ئمضو كل اهيذخ معهزد .فلا ةثام هذ

 20 5 5 ١ : 10 م نع
 ,ىىلخو كتيب هيلخداو هبايت نم اببت هبسمبلا ثرحلا لاق هلبقي الو كلذب دوعسم

 هكررجا دوعسم ءاج املف اهل ليق ام تلعفو لاما تدضبقف لاق دوعسم نيبو اننيب

 ىكق هللا لاقف هيلع اهتلكح خرم ثركلاو هللا نيبع جوخ اهسارب نيكو ربخلا

 كتيب ىلع فتنلا دنقو ىخاذم ىف كماعطو ىلع كبوت اذهو كيع تنب ىتراجأ
1 

 عمك د 3 تال ا : 526
 ىطعاو ةملسم لاقف لاق © ىضر ىتح هل افطلتو ترحكلا كلذ ىلع هل كهشو لاق

 1 د60 < هدب -

 دوعسم لونم 8 هللا 0 نر ملف مرد كفْلأ نيسيخ نم وح ترحلا هللا لكيرصع

 ىب راوس نع ىمرجلا ريمس ىب كيزي ىتدخ ةليبغ وبا لق © دوعسم لتق ىنح

 نميف اوفلنخان رمل يغب ةرسعبلا لها ربع خ هللا 5 بوش املف لاق ىنرجلا سة

 ةيلع اك اذا كلذب نوضريف و ل .رارانخ نيلجرب و 5 وضأرت مث يلع 0

 هد

 !امكذق نايضزي نم قل راما 0 ( ةعاضق ىب فاشل نب خارمع نب ناولخح ىب نابز

 0 ١ ن 33 2و 0 6 2 ٍ ١

 ىل١ تسنب دنع همأو) بلطملا دبع ىب ثركلا نب لفون نب ثرحكلا نب هللا كبع

 0 3-16 أ 5-35 0 / 8 جى -2 5 -ءاهد

 ىب هللا كبع نب نييلس دج وف»و ةنبب بقلي ناكو لاق ةذبمأ نب برح نب نبيفس

 1 ههوع. هك. 'دهدعت 11 4457 56و 2 خملسم , 80 85855 - 0 ةيلس ( 4

 وم هاوم ذص انصمع 2٠ 3 ريمأر 01 نما ا 185 نابز د 8م 0 نير ني

 1طر> 25101 319 2066 7“.

98 

30 

10 

15 

20 



 ثا

 نم 0

 2810. 69 كا

 هع ١

 كدنع اودجو ايف هولباو تمبلع ىق ام كيبا يف كولبأ ىق ثرحلا لاقف مكريغ ىبأت

 كتجرخا نمل كل ىتاا فيك ىرذأ امو انَترتَحا اذا ٌلونم كل امو ةأقاكم هدنع الو

 3 انرإ تت هر دا . ا 6ث 6 ت00
 كعم ميقأ ىنكلو كعم لتتققأو لتقت ىنح ىموق ىلا كب لصأ 52 نأ فاخاأ ىنإ أراهن

 نويعلا تأدفو (صخشلا ٌليِللا ىراو اذا ىتح ديري) اًسُمَد سمد ىبراو اذا ىتح

 ام معن هللا ٌكَيَبع لاقف هيجان يب كاوخأ ىلا كب ْلَخآ' مت فرغت التل ىفلخ تقدر

 اهزرحاف لاومالا كلت لقت دقو هقلخ هليح بذلا أ كيخا تلق اذا ىتح ماد تيأر

 لسيف لق ةراغالو ةيروركلا ةقاخآ نوسراحتي اونو لق سانلا ىلع هب رمي هب قلطلا مث

 نإ املك للا كا نإ انملَس لق ميلس يس ل حا هللا ةتبع

 ةخيحان وني _ لاقف هللا ءاش نإ انوَحأ لاق .ةبجان ىب. ق الد نكح : 5 لاق ةيجان ىنب هب

 هلْرْني ىتح سيق نب ثركلا هب ىصمو هتمامع يف َعقوف اًمْيَس هيلع 5 ةناجوم نبا

 نب براح نب ىلع نب ورع نب دوعسم ىلأ ىضم مث كذب ناسا

 ا ا ا ا : نب مينص

 ملمس ع 2-6

 مل ارقرف اذ وعلا بف كموق“ نأ تدلع دكح ٍْس 1 3 مل كلذ لوقت مل
 تس لع

 اّضر اضرلا ةعيب هللا ديبع متعيإب دقو قيلع اهب نورختفي برعلا ىف ةموكم هل تراصو

 ةعيب ىنعي) ةعيبلا هذه َلْبَق مكفانعأ ىف تانك دق ىرخأ ةعيب دعب ةروشم ريغ

2 -_-_ 

 قر املا فر هللا يبغا ة انرصم لها ىداعت ْنَأ ىرتأ ثراح اي لق (ةعامّجلا

 لاق لا ا وأ بدعأ تدك امدرعلا و ديل ست مخ

 1 "2 انو ( و66 '"ه5و25 ©7055. 8. >. الب ). 200 لونم و 111

 0 قال - فّطلتأ ( 126 ©موزو) - 0 ىلا. 10 مكتخأ 13 طوربو تح امم

 ز.ه. « طم 15 طم همر ه2 هدد 1كطووزهرصهمت ” (ة66 ىمللاوخأ ذص لتططو 5). 11 ةر م

 عم 0.



 نأ 20 0

 هللا ثيبع ناكو لاق دورام,ل هيبا ىع ىلذهلا ةربس نأ نب دوراخل نبا نع كدحاو 0

 بايتلا ني ند ةتفيلاو ركلا انسبل دقل هللاو ةرصبلا لها اب هيطخ ىلا لك

0 

 متعبتجا ول هللاو ةرصبلا لعلي نا تنحل اهبقعت نأ كاب امف اندولج هنيِجَأ دقل ىتح

 تف اح امتع ام هللاوخ دورا لاق 2 هومترسك ام هورسكتل ونَع 1 0-2

 51 لا ءاضلب ى<] دوعسم لتق ايلف دوعسم دنع ىراوتف

 موي هللا دّيبع لام تيب يف نكو سنوي لق ةّدّيبع وبا لق © نيط هسأر ىلع

 ىئنئادملا نَسَحلا وبا لآ لقا . فلا فالآ ها يح ليف نانا كك

 مكيرارذ قازرأو مكتايطغأ اوذخف مكيف اذه نإ ساقلل لاقف فلا قلا َرَشَع ةَعْبَس ناك 6

 لو ىتح كلذب َبانكلا لجعتساو هامنألا جيختو 'ساّتلا ليصصب ةَبتَكلا رمأو ١ هنم

 10 اوعنص ام اوعنص اًملف لق © عيشلا هل اوجرسأو ناويذلا يف + ليلاب عسب نم ماب

 ىهف بره نيح ايلقتو كلذ نع ف ناك ام هيلع ةبلس انالك نم ناكو دنع !ودعتو

 مريغ ىف الو شيرق ىف ري الف متأملاو سرعلا هيف نوكيف دايز لآ ىف ثدرت مويلا ىلا
30 

 نأ ىلع مدار) ناطلسلا ةيراخب ءاسور هللا كْيَبَع اطخف لق © ةوسكلاو ةراضقلا ىف ملثم

 لاقف انّلتاف انداوق انرمأ نإ اولاقف كلذ لثم ىلع جمدارأف ةيراضبلا اعنف اوِبَذ دعم طولئاقي

 15 هيلا تّمف تمره ناف هنع هعم ٌلتاقتف ةفيلخ نم ام هللا ديبعل هللا ديبع وخا

 انْكَكَأ دقو كيلع لود اهلعل ىرْذَت الف لود بركلا نأ تملع دقو كاوقو كّدمأو

 هل لقو 2 ةيفاب انل قبت ملف اهتوكلعأو انوكلما اورغظ نث الوما مرقلا ءالوه رهيظأ نيب

 ىلع نديتعال موقلا تلناق نمل (دايول َدّمُأ تناكو ) ةتاجرم همأو هيبأل دخا هللا دبع
 ١ ل تاع 2 1

 نب سيف نب ثرحلا ىلا 3 كلذ ىأر أاملف ىبلص نم جرح“ ئ

 هد

 90 كلام نب ةبيذج نب مضبج كب توسأء ب نرد ب لع نب فيع نب نابيص

 سفن نإو مكراتخا راوجلاو برهلا ىلأ جاتحا نيح ىنأ نإ راح اب هل لاقف مهف ل

 13 ةيراخإ, م66 اله]54 1 59215.60 15 وخا, !هطدتت ةوخآ.



 ا اناا“

 ه1١

 فس مد

 هدب قو ( ناسي ىا) جاسب عفلتم ءابهشش سرق لكك لجر اذا ليبالا ىوس ىف نك

 موطنا ركل ىلبق حا هيلا مكعلي م ام ىلأ ل من سانلا ,اهبأ ليقي وهو هايل

 نوقفسي اولعجت سيون ديلا َعمَجاتف لق امهَصر ويبرلا نب هللا دبع موَكلاب فئاعلا ىلا

 نا ردك هيلا ىات ىف وه اذا, انعجرا ايلف ةزانجحلا ىلع الص ىدح اانيصمو هيدي. ىلع 5

 نييتراشل رادو ىملسلا تيلصلا نب ءامسأ نب متيهلا نب سيق راد نيب َفَخَذ نيلوال

 42 ) ظادملس اذكإ قدارا نم هلآ . .لقو .جيلا لات ىدلا تعياطلا رت عيمت ىب لبق

 دبع ىنيقكف لق © ةلظنح نب عوبرب نب حاير نب كبَر نب محلم نب هللا دبع نبا

 نمخرلا فبع قلق ىوجر دعب َهَمَلَس ربح هفبخأل هبحَرلا دنع رب كا نب نمُحرلا
 كنع هب ىقيِبَح ئذلا اذه ام لاقف هينا ىلإ تعبت نع ىبحلا هتنخ هللا .ةيبع د0

 ىلر لستلا اذ هرخآ ىلع ثيتا ىتح ثيدلل لوا هيلع ثصصتقاف لق رحب وبا

 ٌضتقي هللا ُكْيِبَح ًاَشْنَذ سانلا عيجاف ل ةعماج ةولّصلا ىدونف ناكملا ىلع (اطعلا

 قريع كيب ةمكناو... عم هعياببف هب نوضري نم ىلإ مدت ناك دق امو جرماو هرما ّلوأ

 رمالب 0 ىّنِإو متلق ام مئلقو راخلا بابو ناطيخاب مكقنأ متكَسم مكنأ ىقلب ا 0
560 

 قيود ند يلم اذه مث ىتبلطو نا نب لئابقلا لوكأو ع ىلع ريو كني ىلفنت ل 15

 فريسالاب ضعب هايج مكضعب برضيو مكتعامج قرقي نأ ةدارإ مكيلع فالخضلا ىلا وعدي

 همام ا( 6 0_3

 كيبع نب ةرم .نب لازنلا نب نصح نب ةيوعم نب سيق. نب رخص وهو فتحألا .لاقف

1 0 : 0 9 1 "1 3 
 ا يلا ل تل ل ا نب ثرحلا نبأ

 عنتماو فتاؤلا ىلع عسّتا دف فتقلا اذاو فثك ىف م اد هل تان و ل

 ىقذحن ةَدّيَبُع وبا لقو لق © هوني ملف هللا ديِبع نع اودَعَق كلذ اوأر ايلف يلع 0

 1 قبلا نمنح وعم 0  "ةطو نئتبلا امتع ندع : نوجا 8م 0 ( ه6

 !1؟ةلرورلا 11 1)293861410: 0 .بعبذ . 9520 لكك. 8 محكلمر 80 0 - "ةطوقآ مك

 11 لا ع0 0.



 2 نيتسو عبرأ ةفنسي لوالا عببر ٍمهِيهْش نم فسنلا سيبكعالا موس تام كن ناكو لاق

 م 0 د - د" 6 0 3 0

 سانلا ميبج املخ ةخعماج ةولصلا ىدلني ايدانم .ماذ كلذ 5 نم هللا ليببُع لبشد لاق

 21 ل 0 5 20 6
 اغلا نينامذ مكنت ناقم نابيد علب كقف افلا نيعبس الإ مكيرارذ ناويد او اغلأ نيعبرأ

 ىف اهتعبج دقو الإ مكيلع اهفاخا ةنظ ملت كرتأ مث افلأ نيعبرأو ةئام مكيرارذ ناويدو

 2 5 ده >2 - 5 م - هع

 ةجاح ال اذيدحو اديدع رتكأو اداقم 2دعبأو ادالب سانلا عسوأ متنأو اذه ىنكس

 د6 -6- د هع مه

 مكنيدل هنوضرت الجر مكسفنال اورانتخان مكيلا ,سانلل هال لب (سانلا نم كحل نأ مكب

 تا 2.4005 27 1 مت 002 055-7 : 0
 مهتكاصنو هل ناعأو عاطاو عمس نم لوأ انأو ةفيلخ ىلع سانلا عبتك ىتح مكناطلسو

 ا 0 5 0 32 م
 6 مكنم لجر انا. امي نىل هو ةدعبلا م ىحلأو تكاعم |.لح ل ويبسنل نيد ةخلوش» 046

 - 1 ا - 2 5 6 ل 1 د

 ترا ام انلبق دق أولاقف هتبطخ نم. غرف امل هللا ىبنع ىلإ ةايطخلا نتماقف لاق

54 0 102 2 9 5 
 ةريشمو ققنم ىضر ىلع ةوعيابف هيلع ىبقأ او كنم رمالا اذهل طبضا اذحا ىرن او كح

 5 ا 00 . ت5 ا : ١ ا تت لع ب تدع - 3 -
 نىضأ نونوعيو هتاطبحو رادلأ م جفتأ ,.وكسمب اولعج د نم وجرح املخ هدنم

 2 3:60 ع هد - هع بد تاس د ه- د

 2 : م 2 0 فسنلا 0> فسنلل + 4 0 يلا لبق ناك هابأ ناك كيني. 6 رق

 عم 0 ل "ةطوخت ىنف ( همم طه 67055. 8. 60٠ « تكلا ىكتكرو 61 22121: ل
( 

 43317 هه. 10 0 ا!داقم . 15 يلا هوعيابفر هل ةدهدقت 11 43711 5
6 

 18 0 نظم .

 انني



 اق دنا

8 - 52-6 

 هب اورنج ام ضعب اهنم انّبتكَف لق هتصقو دوعسم ثيدح ةكّيبع وبا انتّدحا لق

2 2 3 

 هسا ١ 015404 ىنتدح ىوكنلا تبيسح نب 0

 6 ل

 2 ا 3 ََ

 عسودرب تعب هيبا ىنبو امهر يلع نانا نسكلا دايز نسا هللا ةيبع لبق ايل لت

 بلي ملف لق دهحنع هللا ديبع ةَلِوْنِم كلذب تنسحو الوأ علتقب رسف تيزي ىلأ

 تلبتحا ول ىلع نال امو لوقي ناكف هّضصر نيسحلا لْثَق ىلع ملت ىتح اًليلق الإ

 اكن افكر كلذ ىف ناك نإو بيري اميف هتيكحوا ىراد ذ' ىمتلرلا ىتألانيسكلل

 هَجرْخَأ هلف ةناجوم نبا هللا َنعَل هنبارق» هقحل ٌةيءرو معلص هللا لوسرل اًطْفح قاطلس ىف

 هذي عّضيو ىينأي وا َلْبْمُأ ثيح نم عجريو هليبس ىَلَكُي ْنَأ هلس ناك ىقو هرطْصأو

 هيلع هدرو كلذ ىَبَذ ىاعت هللا هاقوتي ىتح نيملسملا ررغت نم رْعَتب قَحْلَي وا ىدَي ىف

 امب وجافلاو ٌرَبلا هل ىضَعِبَم ةوادعلا هبولُك ىف عر

 8 © هيلع بصقتو هللا هّنعل ةناجرم نبالو ىل ام اًيسح ىلتقق نم سائلا مظعتسا .

 ديزي ربخ هينايل ماشلا الا, نارمح نيب نوي 21 لاقي دل كوم تعب ىلا يبيع نإ

 0 0 وه اذإ نيباصقلا ةبح :بحر اف ناك اذا ىنح موي تاذ هللا دببع بكرف لاق

 هريسم نم هللا كْيَبع عجرف 5 نب ديزي توم هيلا رَسُف هقكلف ملك ىق نارمح

 ةولصلا ىدانف عوبرب نب ةبلعت ىنب كدحا نصح نس هللا كبع 00 هلونم ىّتذ كلذ 15

 ةنعد  ىدذلا لاق ىتذخ بناللا نعم نكي "ريمع' اماو

 0 2 ل ا

 اذا هنكت ىف ناك ايلفا تكسما ىلا 8 ا ةخوخ 3 ايشام هلل ب
2 

 ةيوعم ىل ىلإ هللا ديبع ل نارمح ناكو لاقرر ذاسيلا ' ىكنع مالظ يك دالوم نارك وع

 ذل نأ نكي قونءلر اهلف ( هتريح قظيزي إو هكويح هم 7
6 ١ 

 ( كدأ ارو ام ىتعي ) ميهم لق مكقي

 1 ةهل.ر 8807و ه6 ةلهد510 15 اس“ كك م. 1125 ةهو. ( طهور ه8 ؟(05910-هللظط)و

 ِ ا
 "مددت 11 43517 هه 15 ةعماج ظولصلا, 80 0 >1[ط اعم . 16 ئخا.و

 وعم © مزكط حرص "9091 اخأ . 20 0 0 ميهم ب 5000



 انآ. )لق كن

 مقافتم مهنيك عدم ح الصاب مهرهغو ر رأس فن كحل انوأو 5

 بعصو كتشأ اذا نيب 4 مقافت دق لاقي ىيدشلا ميظعلا رمال وه مقاغتم هلوق

 مساوملا ىف اهب يني ةمعن انل 2«تحبصأت نيملس كاما 1

 نانا عينج ىلا عماجك املا تو مسلوملا ّق انبقانمو انوان ركدك ليقي مساوملا 3 ملوش

 5 خمايأ نورك ادنيف اهب 5 9 26

 مكاركلاب ٍةوُنَع اذعم انذقو اهرومأ نامغ انثطْعَأ ةيشع ٠

 ِرَعَش نم لبال فرنأ ىف فلحلا متازكلاو ارَهَك ىنعي دع هليق [تدزألا نامعب دارا ]

 اًضيا اًمازخ ةربلا نولعججو لق ةرب ىهف رف نا نذ

 مجامجلا برض موي دعم ىراغل نير ديدي نيطعأ ىذلا انهو ||

 10 كبع تير يي كت يذل لاق اضيأ ناقجلا ايو مكبو ميمت اي 5 هلوق

 مق نب كلام نب نعم نب ناطرس نب ميلَم نب ميتص نب براحأ نب ىدع نبا اك

 مساعملا تاعفار مايق نو اهنبأ لع فاخت ام مأ لك ىقك

 مراوصلا فويسلاب توم ةجاجت اههالك نادبرملا لاس ةيشع ا"
 د ا ا -6 2-6

 15 اهلعج ميمن ىنب ةيحان نم اهيلث ىلا ةكسلاو ةبعبلاب دبوملا كس ىنعي نادبرملاو
0 0 

 دبعو متعش اجت» نامتعشلا اولق امك نابجلا ىلا كّبوملا كس ىواست اهنال نيكبرم

 0-2 ه-

 رج

 10 مكاقتم 3220 50 هاهم ّذط طه م. « 008 ص ططوعاععنو عودت آب.

 908 رارت ىراغل 7 دعم ىراغب ٠ 10 ةهو.ر, ذص 0 غطفقو موتقتاطو ةؤوص0 ةقكو»
0 0 , 1 

 0 11 مهكتحو 28-١80150 نكح“ 13 مأر 85 ىتسدأ. 14 ه1 طاةذد

 17 15025: 8 نادبرملا .
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 210. نا

 ده تت 3

 ملاظُملا بعص باسحألا نع مادعأ ةرزأ لست حل نم بورح ىدرمل 1

 5 8 5 98 26د 5 0 “0 561- د هَ 0 -- 3

 اذه نمو لق اديدحش ايدر هيدري هادر كلذ نم لاقي مجيلا ىدولا بورح ىدرم هلوق

 رخصلاب مجرم ىدرمو (اعادار نم ىوريو ) اعامأر نم ةراقلا فصنأ ْنَق برعلا لوق

 نم لوقي هرزأ كش نذل نم هلوق» هبحاص لجولا اهب ىموي ىتلا ةركصلا ةادرملاو لق

 ىنَمَلَط ْنِمَل دايقلا بعص انو ىموق باسحا نع ىماحأ مالغ انأ نْدَل

 مكاس ريغ هنارشأ تمتس اذا - هميرع ىقلي تاياغلا ىلا سومغ ه

 0 153: ريغ انف كاكا نم تالجرلا لَم اذا لوقي تمتس اذإ صام سومَغ فقوبس ىوريو

 كلذ نم رِيحَص انا الو لولَم ريغ انف لوقي مئاس

 مقادشلا تابعصتسملا ةياغ ىلا مراد مراكملا دنع هب روست ٠

 اولاقف قكشأ لاقي نأ هيف لصألا ناك امّتِإَو لك ةحثار ميملاو لق فكشلا قَّشَم 3

 مهن اذ نم دعسشالل اول انك كلذو مكحش

 مورشلا ءذف تقر اهمورف تلاش موي ملوقو ىجحاوت د راتقأ هلوق» 2نيح ىؤريو

 هب برص ِهبَنّذب َرْطَخ قا اذا لكفلا كنلذ لعفي امنإو داعيالل لبالا رايبخ قو اهبانُدأ

 رم ٌلخفلا هذهو رم كفا هذه

 10 ىتومل و آب ىترمل: نعر ل8 ىلعر هس. نعذس 8. 8 خلا لقر هى قسطا

 5401, 1[هن05مت 11 3120 هوو. ة6 سومغر 8 قوبس 33 سوم: تاياغلا , 1. تاراغلا : 0

 ىقليو 188 ىفلي: 8 تمتشر 1. تسمياس: 01:8 ريغ: 8 مئاش . 10 0 رخفي :

 0 جرفتو ٠ 13 0 مهتسو 8 مهنس . 14 هك م. 740“ هوو. (؟هرهوو 11, ؟-10):

 كر 85 قار: 17 هذح, 0 آذر 8م. جحص هذه .



 انام 17-68-59.

 5 9 6 3 2 7 5 5 2 52 - 2 2 ---20 ١

 ماهبلا فرك مجحلوح 2 ىقانتل للا ]ل ةئ مييسعاك

 ىعحلي اةلعج ىتب نم الجو ري فوع ىنب ن ةعغتانلا رعشلا اذه لاق ([141©)

 0 8 00 در ل ءهد يَ 0 0

 فوع ىتب صفع سو 0 رح لاقف 2 انترغ 0ع رسب لد وح أولو امحارم

 ل
 ه6 ©

 0 محارم بالك مكالتك سبسف متنأو ١ ليلا نودع 00

11 

 5 - نعد

 ثتيبعبلاب ضرعيو رح - وكايي قدزوفلا لاقو (51286)

0 

1 
- © - 

 اهدحاو كرا لاق رآ رازيو ردزب راز لاقي اريسأ ىنعي ايناع هلوقو بدع ىوربو

 ةصاخ كسالل وه اّنِإ رأؤلاو لق دسألا نم ديدشلا ىوقلا وهو ةماغَرضو ماغرض

 ١ مئاشألا سوحلا رْيَط رجدزي مّلو ىتلفمب ل ءارمح نبأ سيل 10

 5 هم

 0 ىهتنيف مئاشألا وكنا بط رجزبف 00 رم فيك لوقي

 مجارملل اعيستسأو اعزجت الف اهكيلع نامتجه دق امتنك ناف !" 2

 فنذاقُمو 0 5 ليقي هسفن ىنعي مجأ ارملاو لاق تيعتلاو اويوج ىنعي اعيستسأو هلوق

0-7 

 اهك نيدشلا لوقلاو ءاجيلا نم را لال نك هم ليقي ىبسح نعو ىسفن ىع ع عقدأ

 1 ةراجاحلاب لجرلا مجري

 5 ه5. ةوطعمست 19” 1320: 0 ىلتل نوعرت نوميقم , آل ىلا نوعرت نوكتكشم : 8 ت1 ا 8 3 ١

 مى عاما 1 محاوم بالك مكالتق لاضوأب تدغ ىلقو ليحنلا نوعرت 0

 ىتاط ةطم عاموووو ضيلل نم سنج ليجكنلاو سمشلا ىف هبت طسب كق ىنلا وشما ٠

 ر0, 69. 014. لدعتع 11 1266 هه. : 006“ 0/6 تم*505 41 5 23-1, 258, 24, 26و

 96+, 39-9, 44-41, 40, 40* : .ه"0» ة» آب 1-21, 41-48, 28-30, 86-39

 44, 835-31, هستكاتسع 40. 7 ايناعزر» 8 ايم هم اضاخ 11 انكاع 10

 1ينونت ]ل 4071. 12 8 ٍمِجاوَمْلل طاق مجارملا 2 16ه



 1ك اناا

 ب 20

 اهب َلَعَقف ةنيدملا انأ ىتح رسب ررسف سيق ىلع كل ةرمإ ال رسب اي ةيوعم لاقف

 1 ويقف يملا سر ل 1 نب ندععلا ضد هت نت
 سيق ْطَسوَأ نم ّناطلس انيلع كل سيل فيقد نتالاقف فئاطلا ىلا انآ راس مث

 مث نادت هنم ننشحتف مابش هل لاقي هل ٍلِبَح ىف مو نادت انأ ىتح راسف

 اورتغأ اذا ىتح جيلا نيفتلي رو رسف مابش اذهو نادمغ نك 3 اب دودان ة

 ملَسالا يف َنيبس ءاسن لوا نكف مساسن ابسو ٍجلَعقَف يلع راغا جتارق ىلا اولونو

 دعس ونبو جلغلاب ةدعج ىنب ىرهظ نيب لوزن دعس ىنب نم يح رهف فروصنأ مث

 ميرص مو) سعاقم ونب راس دعس ىنب دالب ىلا ىهتنا آبلف [ يلعل ةعيش ,قنتموي

 0-0 © عد

 (ةلنم دير نب دعس نب بعك نب وربع نب سعاقم ومو ثراخل ونب عيبرو ديبع
 ه155, مدقي ل عيشكف رسبل اوعمجف مدالب اوطسوتف مصع نب سيق ىب ةبلط جقيلعو 0

 اوباصأو هومّرَهف نلتاقف َةَنَحْيَب ونب هبلطف جيف باص ًةرغ فوع ىب نم باصأو ميلع 0

 ةدعج ىنب ةغبان لوقي ةتتثفلا هذه ىفف © [مدالب نم هودروطو ] للجر هباكتأ نم

 5 ه3 1 ه- 0 0ه- 1 7 8

 ىعيرتلاو ةارحم» ندا ردوا نو زيوت رماعا ند قاعي يب ابيحكا نا
5 2 0 

 مالكل ا ع كموق نتي و كا كفل سوأ نب رم كتبت

 0 3 تا 8اسا هع - «ه -ع ا د 0 هاد ع ع َ

 [ ىماين برج نم كبدي نلك) ىنالك مهموحل تنالكا ىنم ] 15

 3 د 0 ده 2 0 0 2 نهدي 3 0-20 ا ا 302

 مادج نم ىلتقب دا تاتش اولبُف امرشعم كوننا

 مان ماوسقألا ىف فكصلا فرعو سيق نبأ لعف امك لعفت ملو

 مشللا نين مشب هلو "تنم ٠ 1انوخ تيكرتو .نيعاقنب ىرس

 2١ هلذلا نوفل همم 1[نطوضنو0 7214, ''"هطونآ 1 34524 5و. 8 0 ميرص

 ( هوو م. 1142 هم ). 10 هبل, 80 0. 11 هقام» فيع 1. 2008 نيخلا

 جلعلاب . 12 مورق ذص ططةهعطمأو عمدت آد 15 ؟هرتوو 25من ]ا - هك. قل وعطقست
 ع

 5 152211: 1 رح 16 0 اًليِرَغ .
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 كلا "ل كلا

 د 0 1-2 2 35 3 سد 8 - ه2 سد ءاَغ

 اعريضن ام انلوح ىداالا اعان مهلك سانلا نم اهانعنمو اعم

 6 216 037 6ره - - -َ 0 تةاغا 6 د هد

 اهنوهط اني ردك ل قيناك ىنمذب ماك ما نم اهتيدأو أ

 و هد

 عا اهررخف ىليبق ئماس ةبصع اذإ اهتيدح ككامو ىوقتلا اهب تد

 ِ-َآ 07322312 تت د

 5 اعرودص اًفافع اهايبانم تيبيصأ متهرابكو لوكبطي دل كاش

 اهريغم لَش ْليَكلا ام اذإ تنعط سرافو تلخد دق كلم باوبأو

 د تعا خا |0185 2 5 3 268 37 0 3 ٍ 1 5 1 6

 10 ى يدعي ةوبكالا وجرب ىدلأ افيخإ نون ءالكاتبتب اعالوأ تجرفش

 © [ محلا جورخ ةريثللا ةرثلاو ةعساولا ءالكنلا

 بل نب ومع ىب صيعم نب رازن د كح ةاطرأ ىب رسب روكذ ىحلا ,سيو لاق

 نب بهشالا ىب دايزو ىبلسلا سنخالا نب ديزي نب نعم ماقف ] ذتموي هضر بلاط

 هوي هذ د - 5 15 6 ع -ِ عا هده د 6
 15 لعك ن محرلاو أ كدشنن نينسوملا ريماي القف ةدعج نب ةعيبر نب ورميت ىب درو َّ 0 ا ناك ج1 ل ا 00000000 ّ

 ه5

 1 انلوح , 1 اع 9 0 سرك . 4 1 مش نم كا: 6 ةهوبر

 موقودعم ذط طةعاععأ5 2ئوصت آ: فقفانح ( ةممورنودأ17 8 ماسنهل 061 ل 0 كس

 ]افا (2 ؟7 5 :ىنكنفو لج "لنا ت0 8:ز زاتك: ناكني (9)

 "ةطو ا 10 البا فتح (20) اهريصب و معمم ]1راوذص ؟ 1347 5ع 12

 هل. 4و22381 11 13125 ةهوع.: رسبر 8660 م. 156 : ةاطرأ نبر 50 01 ( 566 !'ةطوتت

 ٠ م04 2 13 خلا هتعب , آل برعلا ضرأ ىلا هقعب هءفنالخ ماع هيبعم ناف 3450 1

 14 ةهعو., مه552عع 12 ططوعاععفو مودم آن ديزي و آب كدر.



 200068. ؟أه

 0 كلغ تلك - نيا طا دن تلتح نإ اك

 21 هه

 دايتلا نيمل ابيب احمل ١ داق نع ناكألا تيب .ىللإ

 ا د ١ ا

 نايعاسلا ملعلت نيدربلا وذو فوض و وهرمع مهل ىعس ادع

 6,3 6 -هع

 [ةلتجن شا لاعيا امك لدجم]
 2 ل د 9 0-2 4 أ - مس لاس

 لبرغم بيلك نم تبعل حأور مهئاج 2 ىفامو فوع ىنب توجامت لإ

 لوأ لك ىلع ولْعَي لوأ مهل لدي ملو وجهت رايخألا ةلدهبأ ":
20 62 

 ةوكزلا اة نأ 0 ليلقلا لإ مالسالا نع برعلأ تدتنرأ معلص هللا لوسر صبق مل لاق 0

 شيل 15 ةرئاشع .تاتكص ليع بوحلا دنثأ نم لاك تعم معلسا هللا لوسر نك دقو

 لوا ناكو ٍتضعب صيرتو ةقدصلا نم هيدي ىف ام ٍتضعب َبَينأ هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 0 2000 ل 04 6

 ناكو ردب نب 0 م ملح نب ىحع هضر رخب نبأ ىلع خقدصلاب ةنيدلملا برو نم

 زهجو لاق ناقرسلا اذوب اوحّقو ةنيدملا لها ربكو لآ مالسالا هب لجو رع هللا وق م
 ا

 0 0 3 --- - 6 0 تس 9 9 .
 عم أودترأ دق ةخخاوب ىلع و نافطغو 0 أ هضر ديلولا نب دلاخ هضر ركب قدا 5

 هسمد ب تدق

 رخب نب ناقوبزلا لوقي كلذ ىفف © ىسعققلا دليوبخ نب حئكلط

 ها 109612 6 -_

 اهريجم اديعب ددوب كل اب 1 قف لوسولا داوُذأب تنِبيغشث»و

 1 5 0 ]ذأ . 6 رسب و وعم طعاما (م. 21612 ةمو.): 8 لّدكم و 8210 50

 هلوم ذه طف عاموة. 8 حاور : 8 هو. ةاثو . 901 هديك: 8 رايخألا .

 10 ةمو.ر ذص آب (طففو ممههت» عدو ةسصسعلتمنوار: 201108 طقأ هد م. 21317 ةعوب 12 آن

 ضعب  صبوتو ٠ 13 ٍصلأ ناكور آب اهب زهجو (10) ملسالا هب هللا ىوف امم نناكف

 خلا ديلولا نب كلاح . 11 هوو. هل للدهد5# 1 19642 هه0.: كتيبأر آس تنشأ.

)1:1408( 
)51286( 

 آن

(1:1407) 
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 نع 200-68:

 اعد مت برعلا دوثو هدنع نياعمتجأ دقو هريرس زرب ( ىرينلا ةعيبر نب لالع نب مشج ف 1 5 2 زئجحأ ا ”تايرلا دمرت 50 الكا 20

 لكأ رخجا نياورع ندا تركت "ىنباىنف دماو نكته ك5 و را تك هنبأ ىدربب ه د 1 5 5 0 23 0ن 5-9 20

 دضاشاوا ل نياك 5 000 - 5 3 2 زي بإ عم ادو دسو 3 7 2
 لاقف ( افرحك ىهس مت يح رانلاب لاجيلا فرح ند هعنال افرح مى امنإو لاق راوملا

 0 فوك

 برعلا وعَأ تنا مب رذنملا هل لاقف رخآلب ىتتراو ىحاوب رونا اهذخت ةلكيب نبأ
 ّ 01 8 2 0 8 01 1 لا 01 نا |! هن : 0 ١ 5 - ما ه- ت 3 2ص - ما و - قع
 ىف مخ رار ىف مت نعم 32 برعمأ نم ددعلاو 0 كلملا اهيأ لاقف ددع موتكأو

 خلدبهب 3 مت فوع ىف مت بعك ىف مت لعس ىف مث ميمث 3 مث فلدنخ ىف مث رضه ماما يا ا ا ا 5 7 د 1 لا ل ا نا ا

 هذيف كلذ دنع رذتملا لاقف سانلا تتكسف ىنرفانيلف برعلا نم اذه ركنأ نمف
 هدد ع 6 ع ء- 30 30 5 م ا تم 0
 ةرشع وخاو ةبشع وبأ انأ لاق كندبو كتيب لحمأ ىف تننأ فيكف معروت امك كتريشع

 فيك كلوق امأو رغاص الإ لع وباكالاو ربك الإ ل2 رغاصالا ىديعلا 52 لاخو ةرشع معو 1 0 ع ءارمالأ ا املا ءارمالا 2 - 0 0 ١ 32 3 د ع ٍِع 0 - 5 3 رع 3-0-0 0

 نم اهلازأ نم لاقف ضرالا ىلع هملق عضو مث  ىدحعاش زعلا كدعاشف كندب ىف تنا

 هدهد

 5 ىهن : نيدربلاب بهذو سانلا نم دكحأ هيلا مقي ملف لبالا نم ةثام هلف ضر

 م 1 01 7 ١
 «لصاخت تدع نبح د 0 امغاسنك ,نىبع رزمت دام نب ادربو

 2 هلداعي نم مر ّى ردع ملو - مسخ الوأ سنلا مأرسك 5 ر 1 و - َ 5 00 5 ل نو 5و تا ه تا 0 0000 - 5 00

 عيِف نب رفعج وحو ةقانلا ل نب ىلأل دي صخو فدع ىبأ

 نه 32 2-3-2 0 - 0 ص
 نقربولا راج نع تلا انإ ,ىبلذش نى بلع التئاس كي نم

 5 2 005-52 ب ا
 ىلاسل , ينجو ىلي تم رنجاأ امب بروح تك كطو 5 سدح ديرض

 - 5-5 _- مع - د د هع نه 2 د

 4 5 هليل ( طرنغ همم ممأغو هم لتصو 5): راع و 1 ورع ( طا 866 2016 هد

 انسو 8٠ 5 0 رزشياف: حلا مير آب ادلع جرتكا الو هلمبم برعلا ورعان تينا ام.
 2 - - م

 8 15. يلا هذغ رماعل كلذ دنع .
0 
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 طال ناز“

 دعس ىنب نم لجر احس ناكو ديبز ىنب نم كعس ىب سمشبع ىنب نم سان ةعسب ]

 1ك عقتساسخل مك كل نم ةعمشبب ىتالبف ل نم . لاقف رن 0 مب ا ايلف

 [ نومسي اذيب عاف

 لعتآف تمر ىذلا الا هل اقارف ذك مو نلبقي نأ اوبأ مه ناف 1“

 هدد لبذي بضه نممشلالاوطلا توج امناف ناقرسرلا لآ مهت ىاو ل“

 هدسسمم لماتِمْلل نيعلا ىضنت ّمسارق اهتودو موجنلا بلكلا حبني دقو اه

 لوقي 00 ع هلوقو  كلوق انرضي ال كلذك بّلَكلا حابت موجنلا رضي ال اهف لوقي

 برضي رمقلا بلكلا حبني دق  برعلا مالك نيو هللا دبع وبا لق قوطلا رسحتأ

 20 ك2

 آم 7 لدهبتي مل لبق ام ذأ مال كسلام ل 7 دعس 32 0 اهث اراب ا

15 

 ناقربؤلا لإ © مد ةلكمب لإ بسننب ديربي 00 هلوق كلام لآ 2 ورمع 3 جبر

 3: م2 0

 ةانم كيو نب دعس نب بعك نب فرع نب ةَلَحْبِب رخب نبا

 لصحملا ديدعلاو دعم دّجامب قركم درب نامعتلا بهو ْمُهَل

 [هْذَدَع طفش دف لَّسَحْملا ] نامُُنلا َلَدَ راَبَجلا ىوربو
 - نلف فرع حبب ةمار) ةامنسلا) كامل نش رذخنملا نك ةّديبع وبا لق نامّتع وبا لق

 1 هع, عمدت آاد-- 8 هعماملو ةظعضب 88 كعس ىنب نم مالا: لنا تت: 2 ل

 هعضبب ىالوضه.؛إ 4 هل 85 ريغ : يهلاو.: آن ىنلأ 0 6 55 1: كفف

 8 د نيععلا 7 فرطلا ٠ 10 آد كلامو دعس نعش نييلل مث امو (سمصانمدو90 0

 ةه ,8) 8: مال . 138 نابعنلا , 5. رابجلا (ةنو ٠) ا كامب و سارع

 14 ع1ووو ذه آب هنبأو سيقلا (810) ىرمأ هوبأو همأ و اهسلا ام نب ردنملا كيرد رابخا

 هراجملل طرضم ردنم ا نبأ وربع وهو فرك . 15 هه(. هك آ[آددكذوو 1296 وون. ح آن

 ماوعوو ةطلو مههأل56 هلو 7. 28 .



 كل 10 008

 ليرتي مل .عقتلاو .انفايساب © هتيبح انعدص جان ىذ كِيصَأو )140( 1١

 لكقي مل ةبايثأ ابش لووص . هنينج قون ىلقلا د رت 1

 لجبم كولملا دنع ىتتت الو مكمامأ ٍليَخ يرآ نم نك امو 1

 مظعم 8 دوج وكو بتتأ ىوربو

 : لق اهتلاحف مكيف ترجن الو اهوالف ن 2 00 , مكتعبتأ الو اد

 لدعملا ءالسلا هاحنأ نهيلَع ةقاع ا ءافغأ نكلو ا ةد#»
 ب هد 3 َ د 6 ع كن نع

 0 م 7 3 : 0 0 كه 1
 هةلاعو نمسل _ وو ىحامب عم ءاكحااو ردك 35 وو لاق و اهدحاأو ءافعألا

 - 5د -
1 .. 

 لصلسملا ماجللا توص نمرعذيل نكي مل نيعأ ارّذلا موقرم ن م 5 تانب]

 ٠ ىلجْنت ةيطع نع ىزاخملا ماظع ىرأ الو راهنلا ولج يلا 2

 لسوم فيرب يس ىذلا قوبأ بلاغ ّلثم ىكي مل لأ نمأ 1 (طد4مم)

 ليوم َرْيَغ هسأر ىَلْعَأ بِرْضَتل اًمقاق يطع نع ىداصت تْللَظ

1 

 ةاداسملا شو ٌلئاختأو ىراد ٍْ دن لقي ىداصت هلق

 لْذَبعف تيه نكن ةوبآ هكاوط سال ديلا

 1 نكس 112 5.18 لوو 1: :لوص : "آن للقت 5 ٠

 ىرأ: 88 بتك : لجبم 118 ناجم: 01 مكتعبتأ 1 8.

 7 ملا 95 وتو, آب (816) راسملا من [84 ةكعلا ] هكعلا اهرغصاو نمسلا هنعوأ مطعا وهو

 ريغصلا (9) بعللاو ىكنلا .مد . 9 1/ تانب: 8 رعْذَيل 92. عوفيل: 8 لصلصملا.

 الل ا مرد كم نرخ دا 12 نع 15 همه 200,67 7. 98*:

 موكا آب لكن ( صعمانمهع0 هاوم ذط 8): 0 8 ردت
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 1! 1 نأأ

 لاقيو حعابتلاو لحال ريتك لفحج  قثاوز وذ شيل اذه ىنعي تثاوز ىن هلوق

 حالسلاو ليخل ريثالا لقكجلا

 0 الواصت تانصخملا دنع نيليبق ه 3
 0 5: تاو ها ع 2 2 هاما ع 3 ها اد

 0 َقريّسلا اوذختا لوقي فويسلاب اًوَصَع هلوق

 0 للييف مل رغد دعس لآ اهئابظ دادح فايسأ نهتمح ٠

 ٌبْذَكُت ل. ىدص نختا لوقي لهن مل هلوق

 ليكمل اقاس نيف امو نكس مهيذل مهتما ى 0 ذِي أمو وعد 4

 سم لَشْت ّلثم وأ دللا دبع ّلْثم ابأ دجاو كئاعصاق ىف نم ىلعلا 5
 -ا

 م

 لجنم رم ها موب ءاج أذأ كلام ن و فوسعو دوس 5 لأو ا
 نأ دس ع سس 0 0

 ايح د نب فوعو ىور] | ةيهط ىنب نم فوعو دوس وبا لق دوس قل لاو هلو

 لع نم نيكامسلا ىنأي نأ نك» بلاغ ّلثم ابأ انم ذختمو ١

 3 866 م. 3205: 1, اهداعأ (8 3. اهدامغأ ) : لصنم و 7 1101 ليصتم فرك 5

 4 1.8 ناليبقر #0 نيليبق ذم 8 نع هلا نود: 5 اوصعو 8

 ليكمو م1111 اعم . 7 نيتيحو آب نيمهف : خلا الوعد و آب للهم ل هدشر 8 اح

 للبت م ملقط 78 ٍلَلَيت 2 وعد ٠ 8 1, 2988 لاقي [ 83 نبجلا ] 0 ليلبتلا

 [ 4 مَحجَأو ] مكاخاو ماخو فاضو اعيمج عكو [ 0 عكو ] عكو هنرق نع لجبلا للع

 مجكحأو - مطلع مةقانمم0565 اةطق ”ءملتصع لّذهت . 9 آب 0 08 نيفخب الو 8.

 قات الور الا نابكي امو ٠ 10+ نهرب يور 852017 نب: جاو , 1 مقان , 8 اًجتان :

 انآ 15 5 11 ء. 68 امون امي انس 8 تس
 1: موي -_ : مجم



 الآ, 60-3

 ءنوعتلمت 92 ىتبسلا نوعنام أ نم 1

 انفييس للست مل مد ىأ و

 اهب 0 ىووتو

 حاتم خعسن طغر قي ب 1500 ] "مخي 5 66

 دهتيلو ثيدح ىف ىمفن تمل اذ 4

 لاقف قدنوغلا هباجأت

 د ا6

 أهب ى هلا دودج دعسونب ئسننا أ

 يعي

 جمرلاب هتسا ىف نازفوك كلا

 32 ن٠ 9 هاب

 مكقوتسلا اك متيأو ةيشع ا" 027

 ”ةذنا ىأر اهل ةفيعب ةليبط ةقتتن كلا

 لئاوب نارقيكلا لوَح نابْيَقو

 كل لست 2 8 ىلفنف 787. أولعنف .

 68 52229: 868 مارا م: 8 ريم

 ذرش اب

 8-95 لست رب

 5 لتعتم : 826 0: 4 همم 129.

 لبكملا سيترلا لالغأ: ْباَحْكَأو

 لع نم ربابجلا ماخ اهب ولعتف

 ةهد.ن-

 | لعنم رد 5 أ نيلعن ى

 :' ىلوأ سانلا  ءْدَق اميف تملا الو

 لّدخت 0 رش ىلع ل دعس ىند , منلّدخ

 2 0 2 ا / 0_0 5 : 5 2
 لثأو نب ركب نم دعم نمو نارفيكلا اوكردأ نيح دعس ىنب عوبري ىنب نددخ 2

 رد ا

 1هوهو بذلصلا وه ور ورع نب كيرش نب ترحلا سو

 للاسم ل مكقانعأ ىف نينآذ

 لفحاج كئاوز ىذ شيجع اًخبنم

 5 الور 8 امو.

 الل“. ن5. 01 لدعتع 11 6320 هوو. : 0"607ه“ 06 هء”د0و ه2 آس 3-1, 5, 8ر 4و ©,

 9, 12-12, 26-19, 30, 22, 28و هطصتننتط#8ب 6و. 10, 11, 18و, 0 10 © تلصلا

 ( ووو رص 3262 12 هل. ةنافوس 2111 36018, 22911 0”. 18 1, عج نيناذلا

 عاردلا مطع ردق ىطرالا لوصأ 8 ترن وخو نونوذ ٠ 14 5 نابيشو : 8 نازفوحكلا :



ًّ 0 

 اك 23

 ليأ نابلأ ءارضخلا ةبحلا لع اًبراش نارمع تبقال نق نتعجأ ١

 هتيلغ تجامع لّيُألا نابلأ عم ءارضلل ةبكلا برش اذا لوقي

 لكوتي ملريكلا نيف تنب تعد 0 ةيبرغشلا كانت تتابف

 تام ىوريو لقوتي مل تاب نبق نشب ىوربيو ةيبروجلا ىوريو 7 كانت ىوربو

 ير تال يل ل يلا ار
 11 للعم مل اهناينأ انش امورق ةرسيبك خفان ن نأ 5 وجرت : كلعل 0

 مك لمح الو ٌلبَح ةسسبي ر) ىنلا هلفا ىلع ميرا لبالا نم لكقلا ميقلا لق اًمورق هلوق

 ىلا اهعضوم نم ْلَقْنُت ةلوقنملا فوركلا نم اذهو لبالا ىف ٌلَصَأْلاو دّيسلا ميركا ىلا لقُن

 لَم ف ديرب للتي ملو اهبايثأ ٌكَح اهبايثأ ابَشو اًريثتك كلذ برعلا لعفت دقو اهريغ

 5 ىن : هنن دك ال ىإ ةىش هنم لك ا لَجوملا لاقي هنمو رسكت مو

 سدد  لدنج تاذ ةضارضر نم جحاسم -ىكتشنو نيتبكرلا فضر عجون 1

 ىصحلا ةريثللا ضرالا ةّصارضرلاو

 (1:1890) لردع برحلا 82 نىينوغضم ماياب اهليخ مايأو اعوبب لدعتأا ه

 نيفاقو ىوريو مثأق وهو هتسا فْلَخ نم لجلاب نتسالا برص نفضلا

 لَمْجَمل اناس َنأَمْحَي ال موقلا َعَم ْةّيِشَع تاندْرُملا َنولأْسَت الأ "
 قنتوأ دلال تبعا ىيا ريك اونو ريتغلا نيا ىبسا" عوبرب ونبا علت عوني تورفلا مويا ىلعت

 1 هل ةرنفوس 5111 37153, 593 357: 8 0 8 8 ةيبرغشلاو آد هيبروشل :

 آ. لكوني مل تاب نيف تانج 5 لوكتي رف تاب ف ع 1 8 د :باورلا كمحا

 (7) اموحو 2-1 هيفروتللل 020 8 ناب 0 مساب 0 7 لعب (816) ظذبب ةيروطلو ىوربو

 لوحتي 0 ” ةعو.ر 12 0 طفقو مويتقتتاعو 101107 7. 4 9 للقي , 0 للك

 11 هوو 22.692 72 46 18 نينوفضم , 1:8 نيفاقو . 15 8 لاح
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 ليجرمو الع ىد نري مكناف 3 اق ةرسيرسأل اوعدن نان م م. هلا 221 5 كيسا دك تاه ن كا

 ةمريلا ىهف راح نم تنتاك ناف ديدح نم رذق لجرمو نيقلا ىنادنس ةالعلا

 د راوخ ليت ونب عشاجمن ريبزلا موي تظفاح امو '*

 [ لمجلا ركذ ليت ] فأي

 ئلَجْنَت ةيابشلاو اًميلَس بآل - كّيلح خم هلْخَر ع ند

 ودبيو رمالا رهظيس ىأ [ رابغلا جعر ةبابضلاب دارا ] اًعيِمَج بال فىربو

 ىلمحم ةضافملا نئم الع ام اذا رمشم ىنار دغْلل حلا اودشف ١
 35 © تل 0

 8 0 مي 1 05 - 0 ْ
 فيسلا ليح ىنعي ل هلوقو ةعسأو عرد ةضاقملا

3 11 5 3 0 2 8 9 _- 5 

 نانللا ندديدحالا نداحاسملاو ناسللا وخ»و مغنأ 3 بستننملا ماكاللا سافغ ساغلا

 مدح : 55 ١ 5-5 ع5 2 0
 تلو 3 ةضرتعما ةديدلل ةيبئشلا» رادعلا فس امهعكا ط) 3 نييحللا اتفنتكا

 لكْلكو بان دح انم نيقلا ونب قكتشأو دهجلا دسم امل نرقلا اغض 1
 ا م نسا و

 «٠ لل مل اهقع ةاتق رجو , مكراج بالسأ كعب ادعس دمتأ 5
3 - 3 3 3 

 ىل نو د لان ثوب يبول دعي مك .اج ةلوك

 1 تننبو 8 ةئنئيأ . 6:ولور طل ولخ:' ابيلسا 8 !كييح ا (8101)) ل اكعبحا

 7 0605 12 ط»ةعاععأ5 عودت آن د جر و آب جو ٠ 13 8 راوض ( هلع ( خل ىقلقو : ؟ 3 لاجملو 4 : 2 2 ه0 115 ه5 تكلل ىلا كل

 نك و 35 > هدا نع >» هد

 0 : 1 :لدعشم رانلا نم ماج قى داجاثاوا 8 اعشم رانلا نم رح ىف هنقلذ ه4 دامحاف

 لقعم رش ىبح ىماح 5 14 انهر ]ل85 ىنه.
 ل ف _



 ا الو

 ليسم تامد ىف ىمارخلا ميرو ىحدلا ةلْيَل ف ردا نول ليسا

 ثم وه عهلوق نم فتشم وهو لآق ةئيللا كاك ضرالا نم ثامدلا 0 3

 ثمّكلا نم فدشم لكلا نإ انامذلا فلخلا نسح اليس ناك اذا كلذو لاجرلا نم

 تاع قاع 50 © هذ 32

 لدهبل دعس عا ءانفآ اب لدعلا متيضع ن 5 نبأو نوت اسم دبي ا +و* 5

 رانج علت | نا شيف فاليال  ىاعت هللا لق امك لَدُمَبل نيش هلوق

 ا فاليال

 ناس

 5 اَذِإ ىَنِإ لق اًَشَيَع تيبلا اذه َعَلَب املف

 لبَخملا مسو قوق اهسو ثدحأو مكراج ةيطخلا لآق ام ركذأس

 3 ناري اوكف عي اهو 0 كا . مسأو ةعيبر ل رعاشلا ليكولا ديري

0 
 لظنح ةرأرص 32 ايس د ام كح 0 ريق ىنغت ام شايعأ 1

 223: 50 5 سس ع

 5 57 لوح رو 3 ام مول ترخ ب ىلا اهلسن يفق توأ قف شايعأ |

 3١ فد ع

 آب لفشر لأ ةانح ام ىرخت ةريقق نم ملو حاقللا ر اك ريذن ا" 15
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 قلخلا َىََي ىتح ررتلا ٍطْبَخ بو ةئاثلا فلخ نيب ْلَعُُي بطي رعب راقذلا لف
 راوصلا را اذا كلذو 0 راوصلا ريكّذتلاو لاق

 نه ع 2 0 نع

 5 نإللو 8 نا: َءانفأر 8 همس. ءاشفأ . 6 هلا لبعد 00191 1 8 ع1

 1رافوس 225911 281, 11. ةعيبر ,. اذن كدرفلا .لطش. ني ةعيبز ' نما عطر 14 'توأ

 8 7و“ تدأ. 16 ةهه., آب طقق ىلع لغك نأ ريفكشلاو نط لوأ تيعصو ىبلا ركبلا

 ههبشا امو كرعبلا مساو فلخل تنعي البت رارصلاب هيلع دشنت مد ةثور وا ٌهمطر هرعب هيدوتلا سار

 هرعبلا رايحلاو طيخل راصلاو دوعلا هيدوتلاو اهلعف كلذ ناو هيعار اهدا كيرد رابدلا ٠)816(



 نأ 1

 2 هه 3 5 1 0-3 همّ : 2 _ 08 ٍِط 1 1 2-2

 ىبأ م ىمرصت ىتعبراك دنع امرابخ ايل نأ اهل لح لاح ةعيراب برعلا ءاسن فر

 رخب نب ناتربزلا ىجوزو عوفألا اخو بلاغ ىخأو ةعصعص

 لفلف بح نم نينيعلا ىذق نأ ىمأدم ضيفن د هع ىذ دبع نمأ أ 2

 >5 د

 هب تتكحأ مث هتديع تنك نكلق ناكم ىأ ديع ىن دكيع 0 هلوقو هعوملد ىوربو

 لمني روطلا بهار ىهلس ري نأو اهب أوسنانتسي 0 ىملس ري ناف ل" 5

 لَحَرَم طرم ريف الا ضرألا ىَلَع أت ْمَلو اًذيعب ْنَعْطَتمَل ضيبلا نم "
 عضعب لقو ٍمَلْعُم رح نم رازإ وهو اًطْرم اَلِإ سِيْلَك هل لوقي اَملْعُم ىنعي لوم هلوق
 10 لسع شينقنملا ,لحوملاو يلا اًضيا وهو اًمَلعَم فوصلا نم اًضيا طرملا نوي

 لاحولا لبع

 اكمررع و ليخ نيدانا امك ترو وهتتس كلاس م
 ة -- ه8

 ويف فح سو ومه» ىشمي ىذلا اذ يشمك ايميعنو اهنمس نم ايتيشم ىف تنثن تدوان

 اديدش اطو ابييلع اطي ال هيمدق ىلع ىقتيو ىشمي

 ١ لوطم طابر ىف رهمب تفاطأ كاع ىتم نع جلا لصف لام امك 5

 هوقو عيمجلل ذوو ْدتع دحاولل لاقي اَهْدَنَو ايعم ىلا ىتو ذوح ايغامج قاع هلوق
 دكا لوطلاو لاق لوطب دودشم وه كيري لوطم

 8 ىيمادم, 8 انعومتو آب ةعومد: 1 لفلف . 4 :تديغ« تنك 500

 1 بهار , بحاص ( «8[1 ه ع1موو لسلخل ىلعا ىيف لقاعلا لععولا دارأ روطلا بحاص ) :

 ل 06 0. دولا . 12 هه رهتنت 1, طف (طع ؟011هى3ص ع جلو زاهتنالا

 ىملا ىف (816) وزملا . 14 0 انط .
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 تل

2 

7.6 

 ا ار -ّ

 مكيلأ نتفتلي :ىفأدر نضو *

 ةليبح نمي تام اذأ طيعب 15“

27.266. 

 ماعت لاحيلا فلخ اه
 عمادملا اهنم قوشلا تارجع ىره

 طَيغَأ ويعبو هاطيع.ةقن كلوق نم لاوطلا كو طيع فانعأب ديري طيعب هلوق

 بلح ىرمو

 (1:105ه) عدافضلا ةارصلا فوج ىف قن اهك مهلاجر تخت تايبيلكلا قت 5

١ 

 نايشغلا دكنع نرخني نم ليقي نعايأ لاجرلا نايشغ دنع ريكنلا و2 مهلاجر تلك" ا ل 7 ل -- : : 0 0 5

 .. 6 لآ نم

 مكيلا ىراصتلا دالرأب نّمجف :»

 ينسي ظلثو تانجيلكللا يرق“

 ةناعلا عش بسالا

4 

 3 لا 1 ل
 رجع نب ناقرسزما لأو فدزوفلل ريوج لاقو

 عرادملا نهقانعأ قو ىلآابح

 عقاربلا اهنصت مل هاما دوجو

 سدد  عباصألا اهتعمج بسا ةقالح

 2( 3 0-2 0 ا ا
 0 ممأو هتوخإو اشايع صخرو نييلديبلا

 ءاج نم اهلوقل وهو لاق رامخلا تاذ ىمست تناكو فقدزوغلا مع ةعصعص تنب ةكينغ

 1 فلا, >0 هايم. تينت . 5 مهلاجر , 1 مهنوطب : فقنر 0 مهو. فخ

 (80راط 9 61: , طنامد2 11 ئلابخ ,: ة4 امايل : عرادملا و [راووس عصارملا .

 10 مهتويبو آد مهلاحر : هوجو رر 80 لباس 0 دوحو .

 0700“ 0“ سمر"وم؟ 08 8 ,١-1 9, 8و 10-28

 ل1 1-729 8, 10-22 247 297 20

 0. 67. . 05 لدعتع 11 6022 0.

 24, 28و 25-28, 28 *, 29 : 07067 00

 تا مج 29 ,28



 ا 202060.

 طق ىلا وتلا ىضط مات ىو نع مرت مف
 اس عقن لاو نهيديأب نعمل م 0 طير اضعلل انوطب نيف (5آ:1054)

 اعقن د نوثأك ىلاعت هلوق نم وو ليغلا فش عقنل دلو و رضع مدحأاو عاملا ا

 -آ

 عقالبلا اهتحدك دق اهتسوت اهشارف لح طورضعلا ّلجكتسا اذا "د

 5 عمال فيسلا نرِح نأ اوههكحلت مل مكتافدرم أولونتست ملف مكيلا رمال ( 5105ه

 عذارب ليذهلا مادخل نفو دهدشارف لْيَذِهلا نهنع نص "ب

 مادخلل نيلذبيو نيهنع هسفن عفري نهعماجج ال ىأ هشارف

1- 

 عقاوملا 53 .اجعأ كر فم مهل دوم اهر اجعأ اوكرح أذا م

 كلذو لق عقوم ٌلِمَج كلوق نم عقاوملا هلوق» 2 اهتاوصا كيري عامجلا يف ةعقوملا

 10 ةرديشك ارا مهب لعذ قت نأ ديريف :ءبلع ليك ام ةشكل رع راثآ ع ناك ١!ذأ

 رعاشلا لاق

 حد ١>

 عقوم لولد لإ ل ا ركب ءانقأ مكنم امو

 عزاونلا رورجلا ناطشأ موقلا عم اهناك حاهرسلاو مكيلا نيكي 1 هدمتم)

 ةيناسب ل اهيلع 0 ال ىنلا يأ ةديعبلا 0 لق اهل عوؤنم دارا

 شاول ءاستلا انفخلا لمأ ىلع ىتأ دقو 00 0 0 ثأ 0 دقام

 وهو ليمأ اهدحاو "7 هلوشو | ريتك ضرع الب لوطي لمر ليمالا عضارملا ىوريو

 8 هب هَ ساع - د دهس 02

 ةريتللا لامولا انهدلاو ماي انربسم ليطتسيو ضرعي لمرلا

 2 آن نتبي“ « 1ممهطف0ل مزغط طمت» طقصلف ', 1. وه, "21560 ةطفتع طقصلف زنط غهلعوص

 01 هات" 62061 . 83 هك, كدعسس 0 4. 5 اوقكلت , أولضعت . 12-00
 م

 2583, 8زطقلج 1 63220, 1رادوم 22 38972“ ( ؟طتعط 19169 8 انتراغب ٠) 16 0 قاف.



 1/٠ نش 5

 ناسح وبأ ريب نب ليلا وو ليديا ةصق نم ناكو 0 وبا لاق عضوم بارإ
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 ىببسو اريثك اًمعن باصأو اَعيرَذ اَلَثَق هيف لتقف ٌباراب عوبري ىنب ىلع راغا هنأ ىبلغتلا

 ىو عوبري نب ماير نب مامَع نب ثركلا نب ىريمح ثنب بَنّيَر نييف اريثك ايبس

 01798: وبأ لق © جيف ةلضقملا ايلها ىلع ةهجرللا ةليقعلا»و عوبري ىنب ءاسن ةليقع فموي

 اًعحِجحن ىمسي ليذهلا نك لاق ةَرْيَخ وبا وهو ىودعلا طيقل نب راقأ ىتتخ ةَكيبع

 كلذ ىف ةَبيتعل طيلس [ نبا ] نَحَشْناو ةَدّيَبَع وبا لق
 هدي 0ع

 هيك وأ كن رإ امادخ علبو مانيفل تنايح نارك انا علبأ

 ابّتْعَف ءرملاو نقلا ىف انب مكاخأ تّكرْدت لبو نب دايجلا انْبَلَج

 ابلج# هيقاس قون ادقو اديدح دقاثو انللح ىتح اندر امف

 - همم

 ابترأ نبأ اب ىطخلا لا تمر ٌكَقو تسّلج ام ّلاط َكْطَخ ضعب جسفأ هل انلقف

 اينعت نك امن ليط نب ْهُمَأ او هَيِإ وجوت ءهرسعلا تدك امو

 52 ع 3 -تد كر اضل ك1 تدل ها 07 5 يل ا م ص

 5 26 22 هد

 ىخلا مادخو لاق ميعن 7 نأرق هل تجلو ئرببج تبدل بنيز و وو دعك نبأ

 ىمف نب ةلموح تر قلو ا < * يس نب 1 نب ميعن وخا مادخ وع رك

 1 ةعو.ر ظهلللع هر ل"هط كك. م. 4137 ةعو. د اطقم ءهمعودممسلتسع مقضألاو طه طب

 مادض0م ةككوع 7. 37 ( هوم قةهصوموملت> 511٠ 9 نبأ زمكواع0ل ظودس همدز هءاانت

 (وه6 مم ٠) 11 ل10 رابو ( 5669 م0. ٠ 17 ةموير ]1ةعاتسف 12 0

 - 0 رظني .



 د _-َ 2 32 َِ ّ © وه ع هن --2 - د 3 -

 5 ماهل بجلال ىن لدح انددر : 2 ةيشع نكحانو

 مم 2 1 . 1 نت ْئ تأ ' كرلا 1 / . 2 اان ك | غ0 . لزانو

 معلا لقح بفيس هيلع ةفلكخ بم 020
- 2 0 2 - 1 5 

 58 000 د 51 6 7 1 0 56 ع جي عإ 5

 ب
 0-0 ا ا 7 0-10 5 001 - 0( 1000 3 9 3 .. م 2 5
 ةدردحل 2ىس لك ميتلي نييبلا |دهن لقب ماهم ةوثو ريتك ةخطلانخت تاوصأ

 ٠ عضأر باش نأو م لو دماطفل ىهتني ب ميطق ل
 2و 30 ع بد 0 - 2 2
 . 1 .ا/ م ..+ح م همم 0 م ..+ م ا .+
 هسا اد 2 0 مطعل 3 نىبلل را دج ميطعل دمولل «عشضإاأ خلاك عطملا ١ : 10 ؟يبسعلاأ أ

 عراكألا ميدألا ضرع فقير امك مهدادع ى مهب عوبري تيت
 ْمباصألا فمألاب ٌبْيَلُك ثراشأ ُةَليِبَق رش سانلا أ ّليق اذا ا".

 0275-2-62 3 سد د 4 ه د
 -ل كرهص تاكو (رسانلا 00 ا (سانلا لاق بيلو لوقي كوش ىورخاو مم -- ىفىورتاو م_اذمأ /

 عنام ةقيقحلا ىماخلو بلكلا ىنب مكنتانب ليذهلا موي اوعنمت ملو "| 0«
 نه دره مع ه 3 د هد - تا 5 ته نأ ه2 د - ]ب

 علاطملا بارا نم مكيلع تدسو مكءارو ليذهلا ليخ تنأ ةادغ ا”

 4 ], سومرهلا: © 2. نبط: 5 مموروم هدرستغأع4ل ص آل 6 ]- هع

 نامكولا و هور :نءثم0 طز ه 1816“ طقه20: فيض ر 0 دمض817ع. كنض. 7 7056 4

 نس آب. 00و 11 0 همولل عضار هلك . 12 1. اهدادع ىف مكب : :2

 1 ضرع ٠ 13 1. هليبق وش: فن عم 0 آب. 15 005 ذص ه1

 مما آل



 تا

 مب 0

 2066 اننأ

 ا ئللا .لكقلا مرتو لف 0 حصأ اذهو ما فوربو قوصفلا ولي ' ربو

 مرقم سنالا ىف ليق نأ ىلا لقت مك.'ليصألا كبلذو هلعا ىلع ميرك وه بكري مو مطب

 رْدف هنأ اكقف برعلا اهلوقت ملك 8 لاححفلا 5 ىورببو جديسو عموقو موقلا

 « *  يبارعألا نبا لق مب لاقيو

 ٠ غراقملا شاشخلا ىرابلافطَتُخآ امك ةَءامدْنْفَطَتْحَأاَمَل ىَقَطَخلا ىوق ,11
 تعن عراقملا»و ريطلا نم عبسب وه نيل اس ناسا ىنلا ريطلا نم شاشخلا

 ىنزابلا

 حجار هللا ىلا ىتا انباسحأب٠ ٌةقدأ اماثل اباسحأ لدغتأ ٠م

 غداخألا ميِقَتْسَت ىتح اانبرَص هَذَح َرْعَص رابجلا اذا انُكو "
 َكَّذَح َوْعصُت الو ىاعت هلوق نم وهو لق لّيَملا رعصلاو اًمًّظعتو اًربكت هلامأ قم ب

 | يتمحّفص ىف نارع نطَتْخَألو لق بجو اًمثعت منع نلت الو لرقي سانلل

 سن  عطاسكبانسلا عقَدْذا حملا نم ةمكح ةييَط نبآل انلعَح نحو 3-63

 ناسغ ىف عيورتلا مهي راغأ آ لق ناسَع كرلم نم كلم [ًةَبيط نبا] ةبيط نبال هلوق

 [ ةرمض ين هلَثَق هولتقو هشيج اوموهف لَّشهَت ىنب ىلع نميلا نم فئاوطو

 نم دعا ناقفا م كئاسعلا :سامرسلا ايا اودجتو ليقتت نتا نطق نباتا نبا

 4 1وعاتطصو 128 0. 8 مهم 19. 65 7 51: خلا امال و 1 مكباسحاب اهتابح امرك.

 10 هوم م. 6931, 1راووم 251511 2491 : متفتسك ]ب رعتست عتاط طف موسقناع دجأ

 هححصلا هياورلا ىو مدعتسد ىور ٠ 11 هلا عمم 2231 19 07 تف خيو

 14 ةهكشح و آب ةقح عطاس و و. عداض . 15 مم08 د طائوعاعمأو ةدنمم]1 ه0 عوسص

 و« 011] 6ءأنان1* ©. 16 م6008 زد ططوعاعءمأاق ؟خمدت آن. 1 سومرهلا (816) وبا.



 نزع 20, 68

 عد مت بوعلأ دوفو هدنع ناعبتجأ كقو «ريرس زوبأ ( ىرينلا ةعيبر ع لالخ نب مسج / | . 5 7 5 1 2 5 9 5 - 6-55 سبا اشد

 مح هاد 26 3 2 03 3 ١
 لكأ ركاح نب ورع نب ثرحلا نتنب لنح همأو كنحم نب ورع وهو ) قرأ هنبا يدربب

 لاقف (اًَرَحن ىَمَس مق نيف رانلب لاجرلا فرج نك هنال اقرحأ ىمس امنإو لق راوملا
 رميحأ ىب رماع ماقف لق © نيدربلا نيدع ٌقخانلف !اددع 0 ةلرسق 0 0 0

 ف مكورارد ارح 0 ف برعلا نم ددعلاو 3 0 اهيا لاقف اًدَدَع 0 5 5 سادسا 30-

 كا 00 -

 هّذهف كلذ كنع 0 لاقف 0 اكسو 0 برعغلا نم. 1ذكف كفا ف

 ةرَسَع 1 شع وبا انأ لق كنَّدَبو كتيب لممأ ىف تننأ فيكف معوت امك كتريشع

 10 كفيك كوك امأو رغاصألا لع وباكألاو رياكألا ىلع رغاصألا ىنيعت ةرشع لاخو ةرشع معو

 اذ ئىمسف ىُيَدْرِبلِب بهذو سانلا نم دحا هيلا مقي ملف لبالا نم ةثام هلف ضرالا 2 همن
 هد دهود

 ركب نب ناقربز ولأ لاق 8 ىنيدربلا

 هلصاحت ن1 نيح لدعم رعب اهقاشتكا ىفع جرملا ءام يبأ اذوبد

 15 ه ُهْلداَعُي ْنِم مهرع ىف اودجي ملِو هب مقالا نلنلا مارشفا هر

 هز نب دعا نحل نورت شلي قالا ا
 نربي 3 3 -ل- 5-0 13 3 5 - 2 0 - هد
 اقويبولا راج ىريمنلا انأ ىناف ىلع الئاس كي نم

 تو

 4 ليتك آر هليل ( طسغ همم دكمؤم هر لتسف 5): رماع و آب وربع ( طاتق 866 2018 هان

 رز 0 زر 2 2 116 8 5 0 ,:تباف : خلا دنا آب أددع ردا او هءلمبف دل ك2ان1 تا

 8 آن لأ هذع رماعل كلذ دكنع .
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 الق كلا

 دعس ىنب نم لجر ايس ناكو ديبز ىنب نم كعس نب سمشبع ىنب نم سان ةعصب ] . 5 2 2 14 2 : 0 : 0 0 3

 هدنع عتشاسكل ٍمُكَل نم ةَعْسَبِب البف ٌكَحْأَي نم لاقف | اروزج رك هب لبق املف

 [ نومسي اذهب ف

 لعفاف تمر ىذلا الا هَل اقارف ذثجت مو لبقي نأ اوبأ مه ناف ا“

 0159م بذي بضه نم مشلا لاوطلا توجه امناف ن اذا 01 هت ناو م

 3 ريسملل نيعلا ىضنت حسارف اهتودو موجنلا بلكلا مبني دقو د

 ليقي 5 0 هلوقو  كلوق انرضي ال كلذك ِبّلكلا حابت موجنلا رضي ال اف لوقي

 ىنأ وأ بيعب فيرشلل ضرعتي ىذلل التم

 نهد

 آم 7 لدهبتي مل لبيق ام أذأ مالغ كسلام لآ و د دعس 3 ما اهث اال

 ناقربؤلا ل )ا 2 ةلكيب ىلا بستني ديري لَدهبتي هلوق كلما لا د ىوريو

 ا ال ل رثب يبا

 لصحملا ديدعلاو دعم دجمب قرم د ا ب نامعتلا 0 مهل ب

 [ ةددع ظفح لف 0 1 نامعنلا لحب رابجلا ىوريو

 >58 3 ي , , نو

 نب فيع ا ماو ) دامسلا دام نب رذنملا ناك ةكيبع ونبأ لاق نامتع وبا لاق

 1 ةموير 1ممدج طب -- 8 ةهعماوتسو ةعضب 88 كعس ىنب نم ماَتل : آه كيبز. 2 آن

 هعضبب ىالرض., 4 الإ, 8 مهم. ريغ: ىخلأ, 1, ىنلأ (ةذو) 6 كقور 3 نقف:

 آب ةّنودو : .نيبعلا, ل فرطلا . 10 1 كلامو دعس دعس نييلَل ىف مث امو (سمدقنمد60 هاد
3 

 ذه 80 8 مال . 18 نامغتلا و 1 رابجلا (ةنه): 1,8 ئدوب : ككامب و ب رعل :

 14 ع1ووو ذه آل هنبأو سيقلا (ه1؟) ىرمأ هوباو همأ ىو اهسلا ام ىب ردنما ديرد رابخأ

 هراجلل طرضم ردنا نبأ ور ع وجو فرح ٠ 15 ةمو. هك 1آددانهوو 5295 ومو. ح آن

 ماوعوم طلو دههأز56ه هلو“ 7. 28 .



00 00 

 هنببج انعدم جان ىذ ديصأو |" ([140#)

 نك | 5 17

 اهدحاو ءافعألا

 نكي مل نيعارذلا موقرم نبأ تانب

 ىرأ الو راهنلا هولجي َلْيْلْلا ىرأ ام

 بلاغ لغم نكي مل نأ عرج نِمأ ١ ن:0»
 امئاق ةيطع نع ىداصت َتَللَظ ٠

 ةاداصملا 2و لئاختأو ىر ذك لوقي ا هلق

 يطع تقتل ليوا لا

 دلتم ةعضب موق نم هب لدابو '"

 وضور آل (816) راسملا مد [7680 ةكعلا] دهكعلا اهرغصاو ىنمسلا هدعوأ مطعا وهو

 8 رعديل 797. عوفيل: 8 لصلصملا .

 8 نم. 15 هوه 120.64 7. 28* :

 018 يع.
 وو

 درج :

 0ع
 كن عيج ةاكأو رامكلا دلو وهو لاق وفع ُآ

 9 1. نانب :

 نإ راسا نإ 12

 األ

 م 5 كالا ايي لووص

 لكم كولملا دنع ىنك الو

0 
 نويلخ 112! فاسلا داع

 همهلاعو مو 2
 نمسلا فر و

 لصلسملا ماجللا توص نمرعْذيل

 ترسل

 لدبتف ريع نكلو كوبأ

 « لف ريغ وأ نيل ى-

 تح ع 13

 1 لبممطصأو
 32 /لم 2

5 5 
 ىرأ : البال ثحتح : لكن

 * خلا اق
0-7 4 

 ريغصلا (7) بعللناو ىكنلا مد.

 11.1 ه0 8 60
 ن

 ميكر 1ب كن ( رمعصمهع0 هلوم ذض 8:
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 كا نا نأ

 ناقد عَبَتْلاو لفالا ريثك لقُحَج تاور وذ شيل اذع ىنعي ٌتئاوز ىذ هلوق

 حالسلاو ليخل ريثللا لقككلا

 لصنم لك ةداهعأ ٍ نم ل دقو لكاو لاي اوعداو دعم لااا رعد

 لع نم بيعاسملا قانغأ است الواصت تانصحملا دنع نيليبق 5
 - نأ تاو هاد ع َ 7 2 1 هاا

 ئصعلك قريسلا اوذختا لوقي فويسلاب اًوَصَع هلوق

 ثا“ للهم مل ةوغد دعس لآ نمو اهئابظ دادح فايسأ نهتمح ٠

 ْبْذَعل د فكس مهتوتت لوقي لليل مل هؤف

 57 4 0 ل للا 0 ّلثم 4 دجاو كئاعصاق ف نم كلعل
 جنم 0 دساب موي ءاج اذا كلام نب فوسعو 7 قأ لآو 1 ا 3

 95 1 ن 0 هه _

 ايح كلم 5 0 ىور ] ةيبط ىنب نم فوعو دوس وبأ لاق هو أ لأو هلوق

 [ لوَححملا ٠ بيرغلا 0 راإ

 لع نم نيكامسلا ىنأي نأ نكو بلاغ ّلثم ابآ انم دختمو ١

 ٠ و66 م. 898: 1ب اهداعا ( 8 هم. اهدامغأ ) : لكس آب مقنع. لصتم ىوودو 3

 4 8.8 ناليبقر © نيليبق ص 8 نحا 5 و 5 اوركصعر 0008: 8

 لَمَكَمو «100 اعم . 7 نيتمح, ا نهممف: ملا ةوعدو 1 للين رف هكشر 8 ةَدَش

 لثت م مزتط 787. للهت مم الوعد .٠ 8 1, طه8 لاقي [ 4 نبجلا ] 0 ليلبتلا

 [ 4 مكاجأو ] محكخاو ماخو فاضو اعيمج عاكو [ 4 عكو ] عكو هنرق نع لجيلا للع

 مكاحأو ب عاتعاط مهددممم8م6م ةطفق "0158 للهت . 9 لل نوري : 8 نيف او 1

 نابح الور 111 نابت امو ٠ 10 نا عم 8 - 0 آن 3 جاو , آب جنان و 51

 انآ, 5 اخ 11 مويا 8 اكد 14 انه, 8 مكنم:



67-8 ,210 0 

 لبكملا سيئرلا لالْغأ باحضأو هتوعتمت ١ ىبسلا نوعناملا نم
 ٍلَع نم ربابَجلا ماه اهب ولُعَتف انيس ْلْلَسَت ّمَل موي يأ قو

 1 ل2 ا 1 ..لعت 6 رش ابأ دلتم دعت طخر 2 لست ا“ 85107

 : ىلوأ سانلا مدق اميف تمل الو .هئيلو ثيدح ىف ىسغن تمل افا

1 

 لاقف قدزوفلا هباجأت

 لذكت رش ىلع قعس ىب متلّدخ اهي ىلا دودج قعسودب سدح |
 - هع

 ع ا تح 3 0-0 أ : 3 0 :
 لثأو نب ركب نم دعم نمو نارفيحكلا ؤوكردأ نيح دعس ىنب عوبري ىنب ندنخ ىنعي

 3-00 5 ب 1 3 0 5 >6 جه -

 10 وجت» بلذيصلا ىه درصض ورم 3 كيرش 0 ترحلا دهسأو مهرلاب ةنتنسأ 3 نازرفوحلا

50-6 2 00 5 ََ# 

 للست مل مكقانعأ 2 ناد ملك فوببس ناك مشيلو ةيشع ام 01

 1' سيترلا و عا 2 رع 1 ل 8 ىلفتف 785. أولعتف .

 30 لعغتف , 50 0 4 هومه6 0. 68 »+ 99: قر 8 ةصما“» 5: 8 ربتخا

 5 الور 8 امو.

 الك. ن5. 05 لدعتط» 11 682" ةووع.: 0"60ع» ه6 معرومو 1 آل 1[-3و 5, 8ر 4و "و

 99 16-19, 967-19 30, 27, 985 هدستكاتتس#8 6 10و 11 18,07“ 10 © نلصلا

 (ةوو )م. ٠) 19 ه2 ةيتوود 5111 36023, 529011 0. 18 آب عج نيناذلا

 6 ب 5 3 7 ١ ١ 0 5 ه1 00 000 4 2
 عاردل مطع ردق ىطر» لوبص 3 انيل وو تن وذ .٠ 14 5 ردو“ 8 نازفوكلا :



 اه نيا

 ليأ نابلا ءارضخلا ةبحلا لع اًبراش نارمع تّْيتال ْنَق نتعجأ
 هتملع تحاف. .ليخلا نابلأ عم ءارصخل ةبكلا برش اذا لوقي

  لكوتي رو نيق تدب 000 ام دعب و كان كداع ارا

 ست ها ةيداعسلا ه-

 يبول لكوتي مل 5

 ا للغي مل اهباينأ ايش امورف ءهريك م نأ اي وجرت ككلعل

 000 0 هم ا

 ىرخألا عقوتو اهيلجر ىتحإ عضق نأ

 مك لمح او لبخ .هسسمي م ىنلا هلفا ىلع ميزلا لبالا نم. لكقلا' ميقلا لق 0 هلوق

 نإ اهعدوم نم. لقتُت ةلوقنملا فوركلا نم !ذفو لالا ىف ٌلضصألاو دّيَسلا ميوللا ىلا ّلقُن

 لق ل ديري للك مل اييايلأ لَح اهياينأ ابنآ» اشك كلذ برعلا لعفت دقو اهربغ
 ىش هنم ْلَخْوُي ل ىا *ىش هنم لقي ام لجوملا لاقي هنمو رسكنأ رو 8

 مدن لكنح تاددشارفو نم جحاسم ١ ىتفتو قبلا ضو خد *
 ىصحلا ةريثللا ضرالا ةضارش لو

 سد»سا» لتغ برحلا ىف َنيِنوْغْصَم ماياب اهلّيخ مايأو اعوبري لدعتأ ه
 َنيِفاَقَ ىوربو مثأق وتو هنسا فُلَخ 3 لجل سلا 8 5

 لقجمل اناس َناَمحيال مىقلا عم ةيشَع تاترفلا َنولاْشَت الأ 0
 تكتل وكيع ىو ٠ ريتك و ناو ربتعلا ' ىني بل عونرم وني ١ عدا مهي تورملاا موي ' ىتعي

 1 هز ةننمدس 25111 3115, >9 3857: 8 نتعجا . 38 8 ةيبرغشلاو

 آئ, لكوتي ١ مل, , تاب نبق 5257 لوكتي م تاب نيق تنب: آب 2008 (816) هباورلا ديحا

 (7) اموحو 9-7 هيفروشلا و ه20 8 ناب نك مساب تحف ام ل (8101) حن 3 ىوربو

 لوحتي 0 "” مهموير 1ض 0 طمذو مورتقتلك5 10110 7. 4. 9 للف و 0 للغت .

 11 هوو 2190. 69 72 46 18 .نينوفضم , 1:8) نيفاقو : 1508 0



 لإ مالف
 2 ىقالفو

 نقلا نادنس ةالعلا

 [ لبكلا رق ا

 صقر ةبأ كا كأ أ
 5و 6 1

 ىوربو

 منت ال

 اقباس ةريقف نب اب ايلطن انو ١
 ها ت65 7 هع

 مقغلا 3 بسعتننملا ماكاللا ساغ (ساعلا

 أ ريس ايفا ّ نييَكَللا اتقنتكا

 روس 0 نقلا انم | مأر هك ١ م

 مكراج
 زوهرج ىبا هلتاثو

 اج بالَسَأ نع اح 0 8

 بت لا
 ف ىنعي مكراج د 2

 85 !كييح (5161), الب اعلا

 13 8 راوض (ه6

 5 ١» هع

 ىف هفقلان 820 دامحان

 رهيضيس ىأ [رابغلا

 كلو ادي ردع اهبل

 لجرمو ةالع ىذ نيش تبني وتب

 لمرتح ا راوخ ليت ىودن

 تفي

 ن 0 انياب ين
 واحشيو رمالا

 ىلمحم ةضافملا نتم الع ام اذأ

 ا ا
 اكلكو تااوح ان نيقلا ونب

 « ٍلْلَحُي ْمل اهرْقُع ةاتقرَجو
 رحسلا

 2( 5005 12 طءةعاععأ5 ةعوصت آد د:

 1. لعشم رانلا نم ماخح ىف داجانوا 8 8

 2 -ى 5-7
 لقعم 0 محل مساح ظل 14 انم 8



 0ك 05

 ليسم ثامد 0 ىمارخلا حدرو نيححلا خليل دولا 0 0 اهل 1

 امد ادق ةلوق نم قتشم وشقو لف ةئيللا ةلهسلا ضرالا نم تامدلا [لهسُم و]

 ثمدلا نم فئشم لاجتلا نم كثمّكلاو فلكلا نسح اًلهس ناك اذا كلذو لاجرلا نم

 نّيللا لمولا وحو

 ير اوخسا هدقأ ايا لذنلا ٠١1 امع نلف نار نك تاغ نأ
 20ا

 زدحاست قاب ١ "شيرت فاليال . ىلاعت هللا لك اسك لكفَبل ىعس ءانثأ اي هلوق

 اي فاليال

 0 0 0 لاق 00 كثيبلا اذه َعَلَب املف

 نرقربرللا اوجف اًعيمج اهو لورج ةيطكلا مسأو 0 همساو رعاَشلا 0 ديري

 لطْنَح ةرارم ىف امس كتيقس ام دعب ةريقق ىنغت ام شاَيَعَأ ٠

 ةدد:ن .. لوح نم عل ام مول تيب ىلا اهلست ةيقق ثوأ دق شايعأ ١

 «د»»م لفنرقلا ةانج ام ردت ةريقث نكت ملو ملقللا راكبأ ريذت "دم

 قلخلا يعي ىتح ررتلا طبخ نبو قالا فلخ نيب ْلَعْمي بطي ْرَي راقذلا ل
, 

 راوصلا زوعأ اذا كلذو ةرعبب راوصلا ريثذتلاو لاق

 0 1 8 وون. ءاتنفأ . 6 هك لكدسكسم 09591 1. 8 25

 1رافتس 2711 281 11 ةعيبر , ل ىيدوفلا لامق.:نب .ةعيبر ' نب عير 14 توأو

 8 »ور. تدأ. 16 ةه0., 1 898 ىلع لعك نأ يدنا نط لوأ تعصو ىبلا ركبلا

 ههمشا امو درعبلا مسأو فلذل بنغعي المل راوصلاب هيلع لشن مد هثور وأ هيطر رعب هيدونلا سأر

 هرعبلا رايحلاو طيخل راصلاو دوعلا هيدوتلاو اهلعف كلذ نأو هيعار اهنا كنود رابجلا (816)



 ان. ل

 9 -ه ِِ . 2-6 2 ِ 14
 ىبأ اهل 2 ىتعبراك دنع امرابخ عضن نأ اهل لك لا ةعبراب برعلاأ ءاسن نم

 رثب نب ناقوربؤلا ىجورو عرْفُألا اخو بلاغ ىخأو ةعصعم

 لف اف بح نم نينيعلا ىذق ن 2 ىمادم ضيفذ هع ىذ دهع نم 111

 استرا مث هتاليع ننك لق ناكم ىأ ديع ىن دهع نمأ هلوقو ةعومد ىفوربو
 ه ىّذقلا نم .ىديع. ى عقو ىذلا نك قاوشف دين 00 ئ

 2 ص

 لمنيروطلا بهار ىهلس رد نأو اهب 2 ا ىملس ري 0 ١ 5 105م

 لخرم طرم رين الا ضرألا ىلع طق ملو اذيعب نعت ملاسيبلا نو |

 0 ا ىنعي لسشرم هلوق

 10 ىلع شوقنملا 5 لحرملا اًضيا وهو اًملعم فوسلا نيالا طّرملا 0

 00 لبيع

 ل ل

 اديحش انو اههبلع اأطن نووسدش نع شن

 ,» لوطم طابر ىف رهمب تفاطأ ا ال امك 5 هدؤا

 هلوقو عيمجلل 3 لت دحاولل لاقي اهدَنو اهعم ىتلا و 0 اهعامج ذت اع هلوق

 لبكلا لوطلاو لق ٠ لوطب دودشم وع ديري 0

 8 ىجبمادم, 8 انجومدو آب ةعومد: ب لفلف . 4 هتلبيع نك 5010

 7 بعار, 1, بحاص ( «ذإط ه ماموو لسمل ىلعا ىف لفاعلا لعولا دارا روطلا بحاص):

 روطلا و 00 نولطلا . 12 هد زيتنت آب طف ا(طفق 10110833 8 زاهتنالا

 ىشملا ىف (816) وزملا . 14 0 انضر.
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 20.606. نو

 ل ل

 عقاعق لاجرلا فلخ اهقوشأل مكيلا ىتفتلي :ىفادر نفو

 ةاديملا اهتم ىوشلا تادع 2مل "ةليمح فيد تلا: اذا طبعي ثع
 2 0ك دا ني 5

 ْطَيَعَأ ع هاطيع ةقان كلوق نم لاوطلا كو كيع فانعأب ديري طيعب هلوق

 (:105«) سا وجو ات اهك مهلاجر كلا ” تايبيلكلا قح ل

 ْكَيِبْيَلكلا فاحت هلوقو كرو هتونل 83 ريغتم ا الأ ةارصلاو جرفلا كروانم فبقحكلا

 0 5 50 5 ل ع : 1 3 <
 نايشغلا دنع نرخني نع لوقي نايا لاجرلا نايشغ دنع ريكنلا وم مهلاجر تاك

 عرادملا نهقانعأ فو ىلآبح مكيلا ىراصنلا دالوأب نيمجف د

 عقارملا اهّْنْصَت مل ءامأ وجو ' مهتويب طْشو تايبْيلَكللا ىرت 8"
 سدد:  عباصألا اهتعمج بسا ةقالح الفخت دهشت نيح اًبيَلك نأك 5

"0 

 0 متمأو هتوخإو اًسايع امدخو نييلديبلا ر : دب نب ناتربؤلا لأو فدزرفلل ريرج لاقو (آ1:1384) يب 2: -- نأ لا 5 مول لا ل ا

 هد 1 م

 ءاح نم اهلوقل مو لاق رامكلا تان قمسلا تناكو فقدز رغلأ خنع :ئعسصعم تن هلا

 1 فلاح: 0 ةانم1. تحك . 5 مهلاج 7 ل مهنوطب : فنر 0 22:8. فخ

 ( 9 هك ةاهوم 15 488“: ىلابخ , ' د اًمايل : عراحملا , ةناود عصارملا .

 10 مهتويبو 1: مهلاحر : كوحمر) هم لاك 0 5 .

 زل, 62. .(05 لدعتع 11 60215 ةوو.: م"“ ه6 هءر“ومو 2 8 7-1, 9, 8و 29-10 ب

 24, 28) 28-95, 98 *,) 29: ه”0“ هو آي 7-1, 9, 8ر 10-39, 94, 98, 96, 27

25, 98, 29. 



 (آ:1056 )
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 (1آ:1056)

 (آ1056)

 70. لق كف

 خرا ىلاوجلا ا راوحلاب ىخض ١ نفيا ىو
 عطاس عقنلاو نهيدياب نعمل ام تعب طيراضعلل اًنوطب نتبف
 اعَعَت هب 5 ىلاعت هلوق نم وو .ابغلا عقنلاو و رضع عدحأو مابتلا طيراضعلا

 عقالبلا اهتحدك دق اهتسوت اهشارف لح طورضعلا ّلجكتسأ اذا "د

 عمال فيسلا نج ذا اهضفحلت ملو مكتافدرم اولدنتست ملف مكيلا ا"

 خئارب يلفكهلا مادخل نفر. ةقارو لوقا نيتعا سنس
 ماذكلل نيلذبيو نهنع هسفن عفري رب نيعماج ال ىا هشارف

 ةفارتلا نفاصما ةقرفلا لتضع ك0
 4 5-2 ك5

 0 050 رع 1 عا. 0 7 ع .. 1 .. 1 -
 ه0 كلذو أت عوض لمج كلوق نم عئاوملا هلوثو اهتاوصأ) ديري عامكلا 1 دكا آوملا

 2 ل ' ١ هر -926 ِ --
 0 ةريقك أراوص نيب لعف كق هنأ كيريف هيلع لمحب ام ةرقكل مبد ١ دك "اكل ذأ

 00 ناطق لقا هنأ 00 0 نيكب

 2 ةةيناسب الإ اهيلع ىقتسي ال ىنلا رعقلا ةديعبلا روركلاو لق اهل عوزنم دارأ

 15 عطاوقلاروكذلاو ىلاوعلارودص اهتود لاح كقو حوبري لاي تعد ©.

 عضاورلا هاسنلا انقذلا لمأ ىلع ىتأ دقو نورظنت قاحل ىأف

 وحتو ليمأ اهدذحأو لما هلوقو ريتك ضرع الب لوطي المر ل عضارملا ىورسيو

 5 2 هج ع ِ - د 26ه 5

 ةريقللا لامولا انعدلاو مايبأ ةريسم ليطتسيو ضرعي لمولا

 2 1 ندع: « 1هعطف0 مزغط غطفت» طقصلف ”, 1. ه, "ة1560 ةطفت» طقص0ف آض غهاعوص

 01 81111620617 . 3 كك لخسعسسم 0 4 5 اوقكلت و آب أولضعت . 12 1612 0
2 

 2583, 8زلطدلب 1 03220, ةرندوس 22 28924 ( ؟طتعط 19[غ6» 8 انتراغب ٠) 16 0 ىتف.
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 127066. م“

 ناسح 0 ةريب نب ليذبلا وو ليذبلا لصق نم ناكو 0 وبأ لاق عضوم بارإ

 ىبسو اًريثك اًمعَت باصأو اًعيرَذ اّلَثَق هيف َلْثَقف باراب درج ىذا لع راخأ هنأ ىبلغتلا

 ا أو نييف اريثك اًيبس

 017980 وبأ لق © جيف خةلضقملا اهلها ىلع ةجوللا كس عوبري ىنب ءاسن ةليقع ذتموي

 اًعحِجُ ىمسي ليذبلا نك لق ةَرُيَخ وبا وهو ىودعلا طيقل نب راقأ ىفّتدح ةّديبع

 ىجايرلا لمعس نب ءوج تنب ةباك ىبسو 0 رسأو أر متادتو مب نر ميم ىنب ناكو

 ثرعلا 8 رت باكوق ىريمح تنب بتي ةادافمب عنمتو كعس نر وج اعوبأ اهادغف

 ام 95:62

 © نوككجب نورمي هلوقو عيلع هتمعن نورمي مهنأ دغلب مث عكف ىتح عتارسأ ىفو اهيف

 ىف ةَبيتعل طيلس [ نبا ] نَدَصْنُاو ةَديَبْع وبا لق

 ابَنْعَم 0 تقلا ىف انب مماحأ ١ تك 0 لبو ْنِم دايجلا انبَلَج
 ه2

 ابل هيقاس قوق اًذقو ًنيدَح ةقاوانئتح قش اذ انف

 ابنرأ نبأ اب ى مطْخلا تمر نق كسك انازاط َلوُطَح صعب جس هل ل ت68 . د هم

 اينخت نق ام.لوط نم همأا 3 ربت هرسعللا تناك امه

 ميعت نازك وأو لاق حربي 9 تيبلا ةبتع مرت ه1 ابنك ذك رش نجسلا مْزَل ىأ

 ىذلا مادخو لاق ميعن ص نارث ل تحلو ن ىريمح تدب د 1 جوز وهو نع نبأ

 سر نب ةخلمرح تحنب قو #* * #* يشر نب بنعق ند ميعن وخا مادخ وه ركذ

 دعس نب درج نب قو * *

 1 هولي, هلال ه/ ل55 ك. م. 4137 ةعو. - طق همنوةممسلتس ع ه22ةأأ56 زد آد

 ماممسلق ةهككو» 7. 37 ( همم قةمموملت> 511. 9 نبأ زممواع0ل ظودص هوز هءانتو

 ( 8مو م. 2835 11 لاو , 0 رابو (ةوو م.م ٠ 17 ةعوير ]ةعاتسف ده 0

 - 0 2818. رظني .



 ا انش ن7

 َىِيِمنلا هللا دبع نب َفّيَلُخ لَشْهَت ىب لْمَقبو امهلئَقِب ىدزرفلا لع رخفي ةَلْيَم

 بت ىنب
 مامهلا كلّملا ىَحَل انّيعاسُم ِنْيَق نبا 7 لجن لا

 مايسلاب ةَبيط نبأ القسمو  اًرِمع سارهل

 6 , نبل بعت ىن ذح انننرزاا بنس ال 2

 ماقملا قيض ىف تابقولا ىلع " انهن بتنك انك

 هترثكل هىش لك مهتلي شيلخل اذه لوقي ماهل هلوقو ةريتك ةطلتخم تاوصأ

 1 عضأر باش نآأو يبل لكو دهماطفل يينني ميطف ل 11

 همولل عضار هنأك طفلا مقل يللا نب عطا دن

 2 اكألا ميدألا ضرع ىف كي 7 مهدادع ىف مهب عوبري تيرست 0

 0 فكألاب بْيلك ثراشأ ةليمق رش سانلا ا اذآ
 هامل م 3 0 3 سب © هدو ه2-ع - م

 3 . و 526 1 4 1 5 3 3 7
 ترهظأ ترشأو سانلا ورث 6م سانلا لاق بيلكو لوعي ترشأ ىورجو خلببق وش فوتو

 0 [ٌبْيلك هذه لآ هنأ رمضمب بْيَلُك عف عفرو تراب غباصألا عفر ]

 عنام ةقيقحلا ىماملو بلكلا نب  مكتانب لُْيَذَعلا موي اوعنمت ملو "| دونم
 آن

 علاطملا بارا نم مكيلع تدسو مكءارو ليذهلا ْليَخ ثنأ ةادع :"٠

 4 آد سومرهلا: 0 هع. ةنيط . 5 ؟هرعم هدستنأأ0 ذص آل 6 آل هما.

 نامكولا ر هم:هءام0 ط7 ه ]ة66» طه20: فيض 0 2287ج. كنض. ” ه86 0

 رض آل 10716 ل 11 0 همولل عضار هلك . 12 آن اهدادع ىف مكب :

 7 ضرع . 13 1. هليبق رش : تلك“ 80: 0 15 008 ذص هع

 خمودنتت آب.



 عك

 مث 0

 )ل نكن نأ

 رن ىلا لحفلا مرقملاو لق موقاو حصأ اذهتو مرق لك ىوريو لوكفلا ولعي ىوريو . تا 00 د نع شت 2 7 3-8 31 2 4 00 2 2 2

 مرقم سنالا ىف ليق ّنَأ ىلا ّلقث مك لصألا كلذو هلغا ىلع ميرك وه بكري لو ْمَطْخَ

 رْدَق هنأك اركف برعلا ايلوقن ةملك مك1بو لاحفلا ولعي ىوربو ميسو مامركوا مودا

 يبا ا تارعالا نبا لق ب لاقحو

 0 0 عراقملا شاشخ !ىزابلا فطتخأ يك دهغامد تفطتخا امل ىفطخلا ىوه افزإ

 تعت عراقملا» 2ريطلا نم عبسب وه سيلو ايف نا ك1 يتلا بطلا نم شاشكلا

 ىنزابلا

 حار هللا ىلا ىتا انباسحأب ةقدأ اماثل. اباسحأ لدعتأ 0
 ايدل 2 2 معا +

 هدّع

 قد هلا ا 0 ىورجو

 عداخألا ميقتست ىتح هانبرض دهدخ رعص رابجلا اذا انكو '

 َكّْذَح وْعَصُت الو ىلاعت هلوق نم ومو لق لّيمْلا رعصلاو اًّْظَعَتد اًربكَت هلمأ ىنعي ْهَذَخ رعص

 قنعلا يتكفص يف 0 نادتخألا لاق اربجأو يت نع ولت الو ليقي سانلل

 دون عطاسةكبانسلا َعَقَنّذا حملا نم ةمكح ةَبْيَط نبآل انلعَج نحو " 5-2

 ناسغ ىف حيورتلا موي راغأ لق ناسغ كولم نم كلم [ ٌةَبيَط نبأ ] ةبيط نبال هلوق

 [ ةرمض 5 ةرمتص ند ىلا دلتق دولتاقو دشيج اومزهف لشهت ىنب ىلع نميلا نم فئاوطو

 نب بهشألا لاقفا' © ىناسغلا سامرهلا ابا اولتقو لشهت نب ىطق نب وباج نبا

 4 ]1وعدسم ّذط 0. 8 م66 120. 65 ”“ 1: حلا اماه , "1 مكباسحأب اهتامحأ اًماك.

 10 قوو م. 6931, 1ةئودت 2711 2491: متقتست , آن رعتست «ذاط طه مصمماع ىحأ

 هححطصلا هياورلا كو مدعتسد ىور .٠ 11 هلك زعسمس 252551 17 19 0 تفحيو

 14 ةيكح و آل هقح : عطاس و 1 عداض . 15 م6008 د ططوعاعمأ5و ةاتمما1 ه0 كود

 ؟ 011 6[. 16 005 ردد طءةهعاعوامق كمون آن. 16 ل سومرهلا ( ه1 ) ودا:



 0 1ن فز

 عناص تنأ اهف فلح ىف كت ْمّلو لشهت كنقلا بلكا ى اا كبت أذا اد

 عئانصلا رومألا نع تمظع اذا مكنعو انع نسانلا" نولاسن !الأا 2

 عبات رفدلا لوأ ىف هبحاصل انيأ سانلا مّلعي اودعف اولاعت 1١ ىدعر

 عئاسدلاو ىهللاو ىعاسملا ماظع مهتويب ىف ىذلا ىليبقلا ْىَأو ١

 : احلا اهقلُم ماعطلا نم وَلا لصأو :ايطعلا عئاسّتلا ِعْمَح ِبَقْذَم ىف ىَّلا لف

 عماوللا ثاقفاخل َنْيأو فقحب اهرومأ ناكلالا ىضقت نيو

 بت ىب نو نب كلم ب لطنح نب يله مين ىب ديو نب كي نعي يالا
 ةيشع تاحضاولا هر م 7

 ىنْيَألو وم مهنمو تاحضاولا ى ىورجو

 | مككح سباح نبأ

 م26

 ةدبيرع و ىعيصألا كلذ ركَذ

 اهم 2 3 0 ءاكطبلا ع 2
 مكيلع ءامسلا قافآب انذَحَأ

 هب ط5 برعلا تنناكو رامقلا -ح نم ُلوأ وهو مسوم لك قا

 عفاونلا لاوطلا ىديألاو بابلا ىَع

 عرقألاو معلص اًديح ىاعت هللا ثعب لآ

 عراوفلا تاخذابلا لابجلاو انك

 علاوطلا موجنلاو اهارمق انّ

 امك كلذو تيبلا ةماقإ ىلا هنجاح عم ركذملا بلغف ريقلاو سمشلا دارا اهاريق انل هلوق
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 مالأو مالا 1 3 ناوبألا ليق

 ,؟. 18, طانغ ملغط اطقم ةزعص 01 127655102 :

 نيقيرفلا . 5 آ. هعيسدلاو هنفلل هعيسحلا

 1سص[ث0 طف قالا ”. 6 51 000 713

 دل 18 هي ةناهدص 2125 34280. 16 مورقلاو
 ور

  1لت ١ )190850 566

 اوك ذك

 80م 0 آل هريدق ( 8م» ةطق ءمصقأنات عالم ر
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 ضاوتم ةنود لخف لك 3
 6 دس لك 6

 3 1ص 0 طلق 7686 هأ5205 هلال“

 سانلا, 1, هللا 4 نيليبقلا و

 همركملا ايبقلتو 1.6. « ومات ماتك 1

 (هدصتس.ر, آلناو52» 25112 34212: ]1 تاقفاخ
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 آل لاكفلا : هريدعر

 دب : للكفر 02.
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 مرق (80 طز:
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 عئاوتلا» اغلا اجولاو امهّتيدح انبتك دقو نارجأ لها ىلع راغا سباح نب عّمألاو لق

 تاريخا ىكقف انهاه ىلا انهاه نم يعش ىلا ليثلو < لدالا ند

 عماجملا ريرج اي انتعمِحج اذا مهلتمب ىنتِجف ىعابأ كملوأ م

 عفادو نولماح انمو روحب مكقوف ةيالعلا تفشأف نوهت .

 ةءالعلا ىوريو سانلا رهقأر ولعأ لوقي ةيالعلاو

 عراصأ نيذّلا ىنارفأ 3 0 ا هد اف ىلتخأ مهب

 عئابرلاو ٌلَشْهَت بْيلك نم امو 8 كد 3 2 1

 ىرسكلا | ع عئابرلا لا ٠ [ةئيلفالل لشن“ ىبب قد ءافلحا كفاك امويري نأ كانو ]

 عوجلا ةعيب ا ل

 ءانبخح نب ةريغملا طقر مو دير نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر وهو ىطسولا ةعيبر

 دما ى عيب وعر ىعشلا ةعيبروا .ةيدأ :نبإ ةقربم ةجنأا نب 0 لالب ىنأ 4

 لو خللا ةجلث نبأ ىئتخ لهوج بكت نب اهكنع طب و ةلظنح نبا

 لا لت ىرملا ةبْقع نب ملسم مهب ليع ام جب َلمْعَمَل ةنيدملا لها ىلا هّتعب ناورم

 هبحاص مَع تنم ىحاو لُكف لق ةركلا
 علاطملا كيلع تكس دقف عفاف كلام لآ نم ىامع امش نكلو 1“

 تلكلا ىعقي امك كنسأ ىلع ٌلعتا ليقي 5 هلوق

 كال سلا نا فعستسال ١ لدين تيسعار امرالا  تئاخ

 92 0 َتَريَح . 4! ' ىتامق ارهاق دلع ٠ 7 هب 20,51, 151.

 ٠)" ," 68طم 7هط قد زو طمزنم ن56006 دض طةطع هم286 601 عم (و66 مزن. 8

 9 ممل دس ط»دعاعونو 1موسص آب: خلا عئابولا و هل. 2. 1864 هوو 18 عئاض و
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 00 عراض

 (1آ:1048)
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 ىخلا ليج ل رسم ١ (ىرخألا كحيرأ تلك ال لد سنا اركل كبطل 12

 تلق ٠ نَسلا باش نوللا نسح هارأ ىنناف اذه كلبج ىديرت

 نيحوفآب هنم اُِتْعتْبُذ ثلعف دق لذ ىلعا هيلع ىَعلَبُت ْنَأ لع ناتقاتلاو كل وع

 هنع نيبت ىتح نشاع ام اهتّلصو اهرب ننسحيل هقاثيمو هللا دبع هيلع 0 لمجو

 ؟-١ ترام 3-0-1

 ةمركمل هذه ّنإ ثلقف ىسفن تثدح .هذنع نم تزوب املف لق © توملا اهكرذُي وأ

 نلل 6

 951": مل

 لجو ّرع هللا لونا 'ىتح برعلا نم ٌدحا كلذ ىف ىنكّرَشي رثو اًعبرا الإ ةدوؤوم ةثام

 مهلتق نإ مكايإو مهقزرن نحل فالمإ ةيشخ مكداللأ اولئقت الو نارعلا ىب كلذ ميرك
 - 1 2 5 3 بنا سا دو 0-0 00 3 هد 2 ِِ را ف

 تيدخل عفرب ءرهولا مت ىترقلا ةبيش وبدأ ىتدحو يوبريلا ل5 أريبك اطخ ناك

 فقدزرفلا رعش ىلا عجر

 عجاشألا حاجزلا تحت تعتم اذا ةراغ نايتف عورلا ةأادغ انمو 0

 0 عجاشألاو لاق حامرساب ناعطلا دعب قفريسلاب تيعفترا كيري تعتسم دوك

 فكلا رهاظ

 عئارنلا اهتحبص ىتح نارجنل اجولا ىلع دايجلا داق تلا انه

 9 ه1. لكن سن 2011 0 13 هلأ ةرادوم 25 30022 (؟وربوو ةقعرتتطو0 غ0 لو ) :

 1 ب تت 1 تع 14 طلق هحوامسهألمص مهدمممم565 طف ههلنسع لعب

 - 1, طوو دكحأ «كب هللا (ة16) ىوف ىأ كب هللا ( 81غ ) عنفأ لوف نم تدننمأ : تعتنم

 امرلا (516) ىلأ دعب فيئسلاب ندتمأ ىأ نعتم . 10 1 17 05
 2 ي

 8 - 12 آب هتيردح 0 لو نأ < أروع اهتالكو درع ِض در نساح ند عرفالا اذه : مل

  4622٠ماس ( ةهم م. 0
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-- 0 
 رغالو نيرقلا هل لاقي ناكو [ هتيدح ”ر رم دقو ىكتعلا ورع نب دوعسم ّلتق

 007 ت0 تر ايوا ويك نوعا لاو درو (يرسا افرحي فور ندعو هكلا كاك ف لوقي ليخل ىف ةهترعيا سرفلا فرعي. امكأ , فورعملا

 ع راقالاو تحجاحت انو ورع نابل كولا ىزحأ ىذلا انهو

 لق |١قبا تلاغو .لاقع نب ةيحلن ني ةعصعص هذج 'ىعب تيثولا ىّيشأ ىذلا لا

 اهنودقوي اهلعا دجأ الأ ةليللا راثلا هذه ىنتغلب نإ ىلع كل نإ 1 تا 0 كلذ

 عسا الا عيش .اذإو, عيا نينا ورع تبا ميحاف نب رامثأ ,ىب نما رص اذ :ثيهتنا

 لايل تالث ٍجتسِبَح لق ضخام 8 ةأرما ىلا نعيمتجا ىق ءهاستلاو هتيب مكقم ىف اهلقوي

 0115م انحيس نبلب اًبحّرم لق ةيجان نب ةعصعص ان لك ا كنا خعيشلا يل لاقف تماس

 دلق لق اهثأ ىلع ىمع نيقرف ىل نيتقان ءاغب ىف تلق ىخا نبا اي تنا ميفف

 لع اهاذحإ انفطعو اهانكتت دقو كموق نم تيب لها اميب هللا ىَيَحَأ دقو امهَتَّدَجَو 6

 اهذقوُأ لق ةليللا ذنم كرا قوت مل ثلق لق لبالا ىَنْدَأ ىف كنت اهو ىَرْخَأل

 ءاج ىق ءاج دق نلقف ءاسنلا ملكتو لق ل ل

 الذ 0 تناناك ١ نو, ب . ام ىردا ام هللاوف اًمالُغ نأ نإ خيّشلا لق كولا 0

 ا ال دا يدنا قل لع 00 1 لق هللا وم

 3 ةاجاح 020 تتناغم : 0 هه(. هل ةه52315 511 33

 11 ميجحر و0 0  ةعطقس5 ميعيلا . 19 0 اهنلتقا و, ةعطقست اهلتثقا ىلا .
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 دازم ّلَقَق ىنعي انقلاب داو 5 لاق

 3 3)ن ع - همم 5 35 52

 عراوش ىرهمسلاو وضع 8 متيدتفأ موي موقلاب متنأ اهف ا/و

 50 ل - 6550-5

 [ هلتقف 0 فوع كنع ةنيعر هومتعضو دامب منيلننفا ]

1 

 لاقف قدزوفلا هباجأت 110

 عراعزلا حايرلا بهت اذا اًريَخو ةحامس لاجرلا ريتخا ىذلا انه ١

 كاد 0 ميمت 0 ةيطع لوسرلا ىطغأ ىذُلا انمو ٠

 درع وثب مو تاحاعلا باح ىف معلص هللا لوسر 3 سباح نب ع رقألا نأ كلذو لق

 هامكلا عرفألا لمحو يبس كرف ميمج نب وربع نب وبنعلا نب بذنج نبا

 عفادي نم دلصف لع ىلاوغ-لا ىرتشيو نيئامأ ىطعي يذلا انمو !"

 » 2 عماجملا هيلع تفتلا اذا رغأ لماحو باعي ال بيطخ انمو 5 ىد»

 ميكح نب هللا دبع ىنعي لماكلاو لاق ةعصعص نب لاقع تت كَ م بيطخح هلوق

 نيح دكبوملا موي تاللمكلا لمح ىنلا ] عشاجت نب نيس ند يح قنا نذ ك.فان نبا

 2 متيدتفا, 80 آب 0 متيكتفأ . 8 عود آند

 10. 66. 006م“ 0/ تء"د مو 22 آ 1, «ر 2, 6-4, 9, 8و, 10, 12-15, 1-209

44-46 ,89 ,836 ,84 ,81 ,41 ,28 ,25 ,94 ,29 ,80 ,11 ,26 ,927 ,91 ,28 ,22 

 30, هسصلتغاناصع 3, 16, 32, 33, 35, 38, 43-40. 5 ءا ]ل؟سمدسجد# 111 697

 عمو. ( ؟هرووو 1, «, 5-2, 8ر 10و, 11, 21, 22, 25, 830-28 61500 ), 11ق52 37

 34922: 1 لاجبلا : طم آب 2008 هتيدح م كقو ىيسلللا (2) هحايم ى ابلاع

 1 تارجاكلا و ممم لكسعسد» 51:1 4 9 0 ىلاوعلا . 11 ةبطخ 0 0

  عاموو ذه آب ىف ملسلا هيلع ىسلا ىلا كفو نيح هرارر نب بحاح ند دراطع بيطلل

 مد ىلل كثو . 12 ةمو.ر 608 ذص طاطوعاعءعأزو كنون طن.
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 1 سميكسما 0

 2 سانلا ىأ ليق اذا "د رام

 مكدافأ امل تاّدوسلا مضمض ىنب 11

 تحمر حالسلا ىف 3 مصاف 3

6-35 3 

 ناك لجر ةيبلو لاق
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 عماسملا اهاتذ نم تمص اء ُتيذاحأ
 تسااومإ سا 3

 عجارت انيحو اًنيح ةقّلطم

 علاوطلا موجنلا ىراوحلا ىتْذَشو

 عشاجت كلت ّليق راع مظْعَأو

 علاطملا هيلع تدس اهتسأ هيبن

 عوريو ) ريرج ىلع قدزرفلا نيِعُ

 شاجن ريرخلا ا شفت

 هتيبدح ره ىكقو د لثاق 3 ةرارز 00 0 ىب عاقعقلا 0 فوغ ى دعب فرع 0 هلوق

 ه- هع

 هانيلمأ اميف

 02 مح اهنم ثملس أمنو 4م

 عشاجت ىب نينس .ىب ىهح وف ُقح هلوق

 هدّلوو ةيجان نبأ

 ام دعب نيقابسلا موي لع تمد 4

 اهركد (816) اجتانث . 965

 آب امد اًمود : 0 عجارت قانا

 4 ه؟. الوفطها 49214. 5 ةيلَعو الط

 ؟ 0 ةءةاحف . 8 ه مدسلا 3 1 نامسلاك

 رانسلاك [ 4 ايضام ] صام فويع ج جبصأ لوقي

 11 ئىح مم [م4 تتوب ] تدون امف

 ناحيس ىب دره نىل مصمص (866 م. 2 ( 9 5 07

 ءاشكلا جرحت دي در 0 هلوقو

 2: اهاتن ور آر اهانت 8.

 آد منوف متابف 1111 هنوقرفنا نوشفن :

 للك 16 213

 آب ىد دازم لمق ىنذلا عاقعقلا ن

 لاقع نب مصمو لاق
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 ار فل ةحوي ملف تي
 1 ب كقل: دكر 8 5

 آن1551 1111 22315:

 اعم (عمبم قطان ة205 ك١

 كحاع
 هدا د

 6 خلا ةهيسنو او

 هتيدح ره دقو سعمالا (866 م. ٠

 وتتط © 8 ميك صأو (هذو) دازم هلمقل

 ربكن مككدنع سيل ريوُخل ( ةنع) وش ٠
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 عرافألاو اندجَم ورمع لان امو - جم ابجاح انرقق نحو هب
 -_ د 1 - 0-7 2-10

 عبو ى خد ىلع اميترطاختو ثرحلا ند ةبينعو بحاح ةصق 5 انبتك كلقو كل انرقن هلوق

 ناسحو سوبا ىلع ةرئاذلا تناكف هب اوعقيل رذنملا انبا ناسحو سوباق هيلا راس نيح

 ورمع لان امو هلوقو اهيلع امطاخت انك لبالا نم ةثام ايجات زخبيتع رمقو لق اميعم نمو

 ِ ِ 9 2 5 م 6
 5 اسارف دهاخأو روح نبأ ىنعي عراثالاو كيز نب ورع نب ورع ىنعي اندح 5 2 ذأ ْْ انكلأ 0

 عماودلا ن .رويعلا كلت ْتاَقِر اهف 0 نبأ ةماه انعدص نكو م

 اوعد اذإ لكلا لاك تسد لوقي تأقر هلوقو تار الف يوري هللا .ىنعح وأ لاق

 ام اولاق مهل اوعد اذان تاعجفلاو بدئاسملاب الئاس كعك لأ كعمد اف 5 هدبلع

 لاق 0م دعي 0 ءىمدخ أرورسم احرف لأ 2 لقي كلذ 3 ىنعلاو هعمد كك ىل

 10 نب منزأ نب ةبصح نب فراط هرسأ لاق ربك لا نمعنلا نب ردنملا نب سوباق قرح نبأو

 تيدح انبتك دقو ةفخط مري عوبرب نب ةبلعت نب ديبع

 ةاوشش ءامد الآ انيفوتف امد انل نينماض موق تاب امو ه1 10« 0 35 55

 اّنم دحاو مّدب انزيغ نم نامت الإ انيفوي ال لوقي عفاوش هلوق

 32 نه مس د -

 عماوللا انامل نهيف فلا تدرج ى أذا ضيب ةقعرمب ا 110

 34 3 2( 0 1 0 7 5 2 دة 6 د

 15 فييسلا هذعغ ليقي عماوللا هلوقو فييسلا هذه كيري ىناسملاب ةقفرم كيري ةفحرمب هلوق

5 3 3 
 0 00 دا جد م
 3 فربلد اعملو فقيرب اهل

 خنامو ريو :لخي لوح . مكيف جحجخ ةالزأ ينال 1

 10 3 زوعفبلا 00: 6866 12/717770. 0 اني 7

 انيرط2/ ابفو 3 القد 10 0: ربكألا . 19 ه8 ةراووم 22 495 14 نات
 د

 1 قرف رن رطل 2 8 بارسلا ىف امأ قربي امك جامو فوب فردرت مكيف و هقان ل( 8 عج1085 باسلا ىف املأ ف | تاو ةىن 14 نيكنك ' الن

 8 7 1 : 5 3 5 2 | 3 كا 1 2 ١

 مكلع : 1 200 ملجعلا لاقو [ 4 نبجحلا ] 0 :هكححشخلو (8516) 6-2 ىوربب
50-5 1 3203 

 5 0 0 . 0 0 3 ١
 اكححطح (ة16) مدأرأ ىأر نيح - ه1. 3])4)] 110 5 7 1094 اكحاكاحاح معبد ثأر ىأر ى اح سس



 اذني

 اما م 0

 نرثذ لجو رع هللا لوق نم وهو رابغلا عقتلاو لق هطفح كملي ام ةقيقحلاو همه دع
0 

 عمد كفيسلا درج ام أذا اقاحل ةيشع تافدرملا دنع فشوأو ها"

 ءاحّتلاو بوهلا كنع ىقحت لقي بريهلا نع تالكعملا تاكرشملا ىو تاققرملا ىوربو

0 0-0 

 همىعضوم 3 هتبدح 2 ىجابسو

 .6 2 52 لارطلا موجألا لحما فر اذإ . ىزقلا ىف مو اناريح نمو *

 عراد وضضو هزب انبلس سيئر ىوقلا ضقتنم ريغ مهدب ماسو هد

3 

 2 ضقتنم ريغ ىصخح ال ريتك عمَج ىف ماتا اذا كلذو مهذلا يف نالف انثتأ كلذ نم لاقي

 رمألا مكي رد ل

 90000 2 راخ نم اق كامو, . اهقلي نقلا ةسودتما ا انسسكأ ا
 تيرطضا !ذا كلذو ركبلا جاه لاقي امك بهذو ءاج م دعب رامو دانعط ىنعي 0 ملت

6 

 عشاج نب نيفس نب رم ةسودنم وبأاو ورم فاش عقانو تتفذو  تءاجح هجاوما

 0111 نب وربع نب ثرحلا نب ليبحرش لتق مهي وهو لوالا بالكلا موي ىف عوبري ونب هنلناق

 ةمصلا وه َةَبيب راجو لق عضوملا اذه ريغ ىف هتيدح انبتك دقو رارملا لكأ رجح

 1 مهم 70, 66 7. 96 هس0 ةكد د1 وصسستع 10. 1 7. 1. 9 ه5 لكدعكم 0 4

 4 هك ما 6“ 11 0 مت 19 هي م. 92897, ةراووص 1 91821, 3511 3815,

 7111 114750 . 13 ةوو., آب طقه شيج ىف ناك يشاكاملا هسودنم /بأ انعط انسدن

 م ده نيف دعو ةفخكط مد ىراسخو سوباق - 8588.02. 5



 0ك د10 3 م ني هع 0 ساس ند -

 ىف 0 . ل تومح 2 وهبعل ا انرومح !د روم ل عبمك كلذ نم لعيبي توصح عب اوعل 5 ل تزل 2 | 38 1 16 57 ١فقلا

 : 0 ا

 اهنقاعس

 عدافضلا نمجافعأ 5 ولطف اك ريرخلا ع نع ميشابم 1

2 
 - 5 ا 1 ا 7 م

 عماوللا تاقفاخل ريصت 0 ىلا عشاجن 0 اع تملع نفل و1 (103<)

 0-53 00 لا : 5 0 44
 نم فرح وخو 9991- سيل اهب للجرلا خفي نأ وخو 0 وخو فكحكلا شايفلا

 10 بذكلاب نلبلا

 عجاشألاو انقلا َرَمْحأ اذا ماحو ىّعلا انل نابف دكت ايناب انل هم دهم

 هأ (1103«)

 . ١ 10 كت ٍ ا ِ ا 1 - 5-32 2ع هَ د
 لقي لبل ع بدحعلا عباس الأو لاق نعلا نم ىنعي عجاش دلو لأ 7 ١ذ ! .هلوق

 مدلاب ىعطلا نم عجاشالاو انقلا ريا لقف

 عجار هللا ىلا ىنا مكباسحأب اهتامح امارك اًباسحأ لدغتأ

 15 عطاس عقنلاو رابجلل طل برضو مكنم ةقيقحلا ىف ند ىموقُل نأ (81016)

 ١اس عداوقلاو لبيب ار ' / ٠ عام5565 ّدص آب عداوقلاو ليبقتلا انهام دارأ امنأو [5680 مشلا] مسلا ىوسلا لصأ م

 سطفا عباق هدحاو [ 7081 سّطفلا ] سطعلا . 3 هك ةكهنطمل 49211, 1رندد» 111 14924,

 4 ةهص0 6 وص آن. . عضابت و وم آي 0 عضابي . 8 ]ب كقو : رخو آب لعد .

 10 0 حبلا . 14 هه“ !1ةهنطق] 49215 دسم وعم 29. 66 ”. 5: خلا اماركو آل هقدأ امايل

 انباسحاب . 15 560. هذ. آآو52 آ[1 260458 560. ( 7”. 52, 53 011800): 1 هقيقكال .



0 

 آ

 ََت

 !ناظ لل 111

 (1:1020) عراض 0 سيق د ىلا تحل ىنغلاب هللا كنغي مل ذأ كتيأر م

 ليلذ عضاخ عراضو ٍياّطَعلا ىلإ اجل ناك هلا كلذو لق َتْعَجَر ىوربو

 عشاجم ةَمَعْيَص رْغَت لوأب هئسأب قدزرفلا ىطغأ نأ كاذامو
 ل ك5

1 - 

 عقاعق نيتبنجلا قل رخذو ربك قدررفتلا نجم امنا هيأ

 0 6-61 - ا

 (1020) عفاش نقلل ربكلا ءارو اميفو ىفشأ ةكمعتما نق 5 ىليلل لوقي 12

 اكيد كر ال نألا هل عتشت نأ عيتالوم لاسف نقلا همالغ ىلع َنَجَو ةعصعص ناك]

 [ هل عفاش وه هثأ نارا هجرق كارا ريكلا ءارو اميف» اذهب

 كك 0 32 ةاسم

 67 عفاي تين ذأ كينبع ىف 8 ةرعشو كب ةريغش 0 دَقَل ىرمعل 1

 آب
 تبر 60 تال سس

 عفاف نوللا نم رقصمو قورب اهتسأ ةرمح نم ىينيع ىف نيب 6

 اهنول عفاف هاريفص ىلاعت هلوق نم وهو ةرفصلا ديدشلا عقافلاو د 0 فرك

 دمام  عقاربلا 0 امم ةءوس ثحب عشاجم هاسن اموي ترفسأ اذا 5#

 عباوقلا داوسلا ريزانخ فونأ اهنأك نويفلا اهثتاش رخانم مد

- 

 1 تاكلو ا تبعجر . 2 1ب 188 6 نطق جديد ناك قدزوفلا ند اذه لاق

 نبأ هينتغلب ل أذ -20قدزرفلا لوق وهو اسيق اجه كقءام دعب ىالللا كردم نبأ

 1 بيقاعيلا رمط نم .تيقالف كردم - هك 8011 20. 312 +. 7, ةامدم 5111

 24319, 95 1:6. 41105 18 16 اقل. 5:2 77: 02 ىطعأ و ممم م. 65015. 5 ةكاود

 ريعب 0 1مقه5 لعج . 6 ]ةعاتتصق 12 0. 8 880., ةظنمانط ل. 1 0 11١

 19 هل ةعكسجم 11 64 18 هل“ ةكماطم]ل 49919: 1, ترفس مذغط ه عامود ترفس لاعد

 فرشاو اهنول نسح ا!دا اراعسأ برفساو اهباقن تفشك ادا اروعس رعسد هارملا. 14 اهتئناش,

 آب اهتفاس .



 11 ا! دانا

 ع 40 سك ترصق 0 لبن كلام 0
 د هله

 ا 0 0

 افايسلا لن حج هلاو هسفن نع مهب عذديو ن١ ل]كماخت ىلا هحالسو كانسلو ةمثس وه

535 0 0 2 0 

 ٍيخلا لعف ةرتك دكاملاو مركلاو

 عقاوصلا هتحر درق مراهل الع لق قدز 0 5006 مس

 ملوق قدزرفلا سار تببو فعاوسص ةريغ» 9 منج ةعل هللا كنع وبا لاق

 5--5- 35 5 2ع 3 ده

 دقو ٍينربل هنإ براشلل ةلوق نم ذوخام وهو لاق طقس ىتح هسار ترادآ لوقي هتتكر

 «يبشم 3 لكافتم اب ملي كلذو بالا نم رالف منرت

 10 عفان نقلل ريبكلا نأ كربكب رخدزاف قدزرف اي نيف نبأ 6 |" طم

 اهيلا هتجاحل طبنلا مالك نم ايقرس ةيطبن ةملك ىو كسيتسا ظفتحا ليقي رعدزا هلوق
 ا -

 كسيئنسأ ى رخدزأ ,ن. طبنلا لقي

 ل نب درع قيل 01 ا 89 د
 15 علاظ قدزرفلاف ىراجتلا نعو انترف نبأ حاط يرجلا ولغ دم اذا ارنب

 1 هك 1طكونطهل 49212 : دكملا نعد ا ولغتلا,لذع : 5 هيظنح آب هفنا

 6 هل ةناه2م 2 695: دجو و لا سأر. 10 هك ةيافدس 7 4985. 12 هدأ
 يللا 7 و9 2

 ن2 70؟ه11560 12 0 . 13 ل 7 نيح. 14 م0008 رص طعوعاعوأ5 اوس آب 02878. :

 0 عضامن . 15 ىلطو آن: راض : .دَجَو , ب نجول# 16 1 انيان

58 



 م

 010 "هم

 هعد

 (1:1012) عراف نييفدنخلا ىف ىْذلا عينم ةباهم هيلع بعدم ا أنل "م

 (1:103«) عنام ميضلا تاتيناودنؤلا تف انيستا ام أذأ عوبرب ىحلا 3

 (1:102) عسأو 0 ةحاب 3 نفسو ا لابح دعس نب 8 انَل ب

9-2 

 هك ةذصرعو هكاسر حاب كلذ نم لاقي علا ةخحاب 8 + هلوقو 0 ىعب قكفقتتم هلوق

 :بف نوكي ءانب د داب عضوم او راذلا ةحاس 2 نحال ىّنعمب

0 0 - 

 6062 عفادت كولهلا باوبأ دنع مهب عرس مورق د ع نم خّدبَتو 6

 انالف َمَذْبَأ ام كلذ نم لاقي رّبَجَتلاو فلصلا يذلا ١١ ورق اذعسا نما تبت .ةلوق

 موقلا ميظعل ريضف ريعتساف اهنم ميرللا لبالا ّلكَف مرقلاو لق اًقلصتم اًمطعتم ناك اذا

 ذيكاعم بيغ ع مورق هللا دبع وبا لاق مسيئرو عاميركو

0 2 6 - 2-0 

 (طس1014) علاض ردنا نئيغتبي نم لع ردو اهب ىدتيي ذ ةيداع ىَوُذ دعسل 8

30 

 هعم هليم نأك اذا نالف عم نالف َعَلَص كلذ نم لاقيو هيلع الثم ىنعي علاض هلوق

 3 هكون

 (1:1022) عئاض نايرخ نيربكلا ىذ نبأ ربغو انترف ريغ دمك عل ىح نأو ١

 هيلعي هامالا هب ىمست مسا انكرقو لق: تيعبلا تيري م نبأ تيري انكرذ دبع 'ةاوق

 2ع ني

 ةكمأ تدنال همأ نأ

 5 0 َنييِفَدْنَكلا . 4 1 عوتوس ١+ عتاماو, 15. عقاذأ: 5.1. كقتنمو »ن4

 8 م1088 دعسلا (ه1ع) كعربما . 8 0 عوفمب 1161 اعمر آن عرفمب . 12 لن

 ىدتهت : 1 علاط . 15 هل ةاودم 2397111 2492.



 كمح ١ )نا فب

 علاطملا َكْيَلَع تْدِس ٍِ ربطصاف نينبق نبآو نيف كناف '

 عياشملا الا مي ْمَل ذأ تعيشت مهيالك ترَغ سانلا تّيأر امْلو 11 ١-1

 تركفشا 0 ىقل نم كابي ال ىنلا مدقبلا هىرجلا عياشُلا لاق

 0 5 5-25 0 5> هد 1 7 0
 درث ىتعي دورو دهيجو ىلع دانلا ميعبل ديني امك .قانالا قف :بهدت ىتعي دورش هلوك 5 يدك 00- ١ م ١ 1 ١ ةالأ ذب هلت ١ دا رمل5

2 009 - 

 عداوص نو 3 2 نرهظيو مك ..اك ص نارك : ىلأ قرع لإ

 ذوخام وجو لق ةرسي الو ةذنمي ىلدعي ١ ضرالا طسو ىققشي لقي عداوص ىو هلوق

[[ 10 

 علاطتف ادبرم ولعت بئاجت اهناك ىفاوقلا لاثمأ سرعت 0

 هبذخ سنك ىحلا لبالا سَ ديوملا
3 

 0 0 1 00 ل :
 عسأو ةمارعلا ىعبي نمل مأرع اندنعت مأرعلا نوعبن متقحأ ا" ([1086)

 رمتلا ريثللا ةمارعلا نم نوخأم مراعل هنا ىَتْدألاو َرَشلا مارعلا لاق

 ٠ عراقن موي مادقالا انتداوو انقلاب ىكارو عبري سمشت ا تدم#»ب
 - ّ 2 55 5 2 هم و 0770-6

 وو ,سويشلا سيفلأ نم نوم هناكو ورك ّلانأ نأ ىتعنمتو ماضأ نأ ىبات لبقي سمشن

 2 0 نتعيشت 820 عيناشيبلا 711 اعم - ]ب نعيشنت 820 عباشم 1 8 ج0

 ٠ + 2 1 015 1 3 7 5 ه2 6059 ب

 وبهنلا يأ ؛«(دذلو هيلا (7) عيشنلا 3 4 ةحايصق , 7 هبيرغ . لا آن

 نىصخب : نرهظيو و آر نسكليو |[ 4 نيس ل نقال 0 ودعلا (2) هذدش تحللا

 ضرالا د( 7) ردبتانلاو . 10 0 نضحك ٠ 15 كل مارغلا و مارغ 520 :مارغلا .



 نع

 م

 20. 65. "ا

 رطملل تقكتساو تبرط ىنعي قب ضيمو اهقاش لوقي

 عران ةماهت نم حجت لضأ] ىلا ىنناف اأديور ىنح اهل تلقف ١

 عبانتيللا ذغنفف ىرج ليخت هناك نوجب اهارثذ ضيغت ٠

 هلوقو 2 ناتياور اجتو هعضوم نم هصقنت اهناك ىأ نيغلابو ليست ىا ءاغلإب ضِيَفَت ىوويو

 وجب هلوقو اغقلا نم نذألا فْلَخ ام ىرفَتَو لق اهارقذ ليست ىنعي اعارفذ م

 ىدرلا نارضقلاب اهارفذ نم ليس ام ةيش نأو رطقلا وه ردك هلوقو نوع فرعي ديري

 6-2-5 5 0 كا - .ن اني 5 5-56 5
 6 2 0 ا كك 5 1 71 - 000 ا 1 ”٠ءي
 فلخ تيبللا كغفنقو لاق فرعلا ىنعي ىرج هلوقو ىرفذلا نم ليسي ىنعي دوسأ هنال

 ىرفْذلا وه ذفْنُقلا دْيَبع نب ٌذححا رفعج وبا لق رطات عبا» اهاغق نم اهنذأ

 (1آ:101«) عراجألا فيرصلا لوح ابح 7-5-5 انقغلا تنم نمفارغألا اينح ا 7

 ٠ | نيخسرفب ابنلا قيف فيرسصلا افي

 هدت# عماج ةبحالل داو كناف عباورلا ثويغلا كنداجو تملس

 ٌقاط وقو ةجاح وذ واجت اَرطْنَم مويلاك مرقلا نْيأ ايرأ ملف

 عشاوخ ربغ ديبلاو انريجهتو مكئاقل بحل ىرسفام نيسنتأ ا"

 (1:1010) عجاشألا ديقدتن لابح بيبر ةبضهب اعاجش متيقال نيقل ا ىنب ان

 هي د
 . ب 0-5 د 3 0 م ا 5 1 05
 ديدتش تايحكلا نم برض عاجشلاو يا عمج ةعجاشأو ” يصح عبج عجاشألا لاق

 مادقأالا 35

 5 ضيغت طمس ةكلوزت ص آب, طابق (طمدتنو 18 ه عامهو اليلق هناليس ( هزو) هدضيغي

 نم ٠ ” 8 10 آل ا!ذغنق كبعد امنأو اهنيعب ىرفذلا ذفنقلاو كملف: 30 ال

 ايعامنجال . 9, آل «فيرطلا ٠ 10 آب وهو عرحا عم عراحالاو عضاوم اهلك هده

 نضعبب هضعب لصتا ابحو ىيتساف لمرلا 0 عفترأ ام ٠ 12: 0 نكتاناجو ساس

 15 14 ىرستو آب ىرسأ . 15 0 ٌلابح .



 كل 1 نا

 2 7 5 - ا 0 0 3 2 5 -َ-أ

 عة يملا قانعاو قدمو دوب بص حد اهنم 5 انك هدب 1

 ميملأ تافب ئعءذمو هللا دبع اىبأ لاق ىمحلا جضوب بالك نب رفعج ىنبل ةام ىعذم

 ناحدق ناكينملاو فيرطلا ىنس 0ع ةماقتسالا ميسلاو لاق نعايس 3 نيد نمسي هلوق

 ٌبيصت هل ام رخ ىتح نر جنملا يرخ اذاف. حادقلا ابهب َوْثْكَتل كلذو ىادقلا ىف نالّخْنَي

 مامضنأو حادقلا عامتتجاب معامتجاو بكولا مامضنأ هساتف لاق دصعق انهام 2 ىنعمو لآق

 لاقي الو هتعاخ 5 رم علاخت هللا نق ىحأ) لاك اًرماقم ديري علاختو نعت ل اهضعب

 1 هتعلخ رماقي ىتح علاخأ رماقم لك

 عجاه وهف هلخر ىقلأ مك ىرس . اًمركث تغرذا هللا تيقنأ الهف +
 ©. 5 - مل

 يك ع 0 9
 نكركحاأي كيري نلجح لوقو مكاو لبج نم. اهيف عفتري ىحلا ديري اهصاخش دلوق

 هَ - 3 د -َ 22د 5 هع

 رذشولاو يوزلا عفشلا لق نينثأ نينقا ندعارت لوقي عفاوش نيف نيلتمب كي ب لاثماب هلوقو

 ع 1 : 08 ا 8 هدي اه م 5 1 2, >6 5 6

 15 هنببو كنيب ىأ نيصخ# .صخشلا عرشو كرسك مثا سل بارسلا لعف كنتو دوفلا

 1 هك ةراهؤد 22 21021: نيبو آن موي ىعذمو و 50, 0 15 اعرم لح لت ىعلمو.

 6 آب, اهنم نس زياف جرح اذا سادقلا ناكنملا ملقتم امك لبآلا ريسلا 8 نيمذعت نهموس .

 9 ارماقم 0 رماقم: 0 هتعلد ( هممو ٠ 117 ططردللا ,نيفمتا نأ: ل نشكو

 12 شط (816) نلك اهصاخش .



 ل 15

4 

 (1:1002) ثيعبلاو قدزرفلل ريرج لاقو 7 0 5 ا

 عقالب نهدّهع نم ابضلا رادو عئاش بيشلاو ضيبلا لاصو تركذ ١

 اذا كلذو ثيدحكلا عش دق علوق هنمو سأرلا يف قرفتم لوقي عئاش بيشلاو هلوق
 | - -_ب 5

 ضرالا 8 ا عقالبلاو ري عقالب بعلا را ليقي عقالب 0 ر و رعت 2 مقل كارلا رد“ 2 " د ا 2

 طاق نْيقيرفلا نيب ام َعْطْقَيل ىوهلا فَلتْحأو نيَبلا دمع تَشَأ '
5 00-0 5 - 03 7 0 1 

 جتينبأ اوضوق بلا

 عماج كل خيط ىبعش عمجايت ىوهلا كفعاسي نأ اموي نكلعل

 تأن ىتلا بعشو هبعش ىعي عبترملا ىف ميظعلا ىنكلا كعبتلا ٠ ,[ ةنادملا, ةقعاسملا ] رو

 بهذملا ةيطلاو ناعيتجج نييحلا لعل ليقي - دنع

 017 غمادملا ىتم ضِوأ الا كاركذب انّل ىرِبْنَت ةجاح نم ام تلاخأ *
356 3” 6 

 :عي ضفرا هلوقو انل ضوعت انل ىربنت هلوق

 0 2 اتم و 20 00 ن هع

 (1:1002) عئادو ضورقلاو ىضرق ىرجتل كرذأ مل تهت دولا ىلعل تضرقأو ز

 110, ©. 072م,“ م6 نومومع نو آل 1 2, 5, 8, 9, 8, 6, ©", 1-10ف, كر 18و

 86, 395-951, 59 09و 40 41166568789 64
1 

 51, 49, 96, 28, 21-19, 65, 68-61, هستغانصو 22, 40, هل

 0 رايد : نيقيرفلا , ب نينيوفقلا . 9 آن كفعاس : 1 عمتاو (810): 1 كل :

 866 202 35:37. 10 عممعلم رص طعوعاعوأ5و ؟عورص طل 14 ىضرق ىركتل



 ة نب دابع ناكو لق © فلح اذأ كلذو نا ك2 لاقبا تاكل لقي كتتللاف هلوق

 راعأ ىللا وو قدزوفلا ىلع اريرج ىناءان ةرصبلا ثادحا ىلع ىطبحلا مضهج وبا نيصحلا | 0 يا يي ينعم يق كات هدد

 كلذ ىف قبزوغلا لاقف رات نب اعنو اذذ سوفلاو عردلا اريرج

 2 , 200207 - ه د 3 -. 2ع - ع

 هلجارم ع ىلغت ٍمَصْهَج وبأ هتنوكف تنايللك ا نب (كلفك 9

 9:6 هع

 0 0 عدخم ف ةدرشو راونلا دنم عدخم قو 117 (ط1000)

 10 دلمانأ جنذص عا راثوأ تكرخ أذأ ادكقأر تيناوححلا برش هب ليمت و

 لبان 7 ميض نم ٌطعت امو ةمورأ ىذ الو رد ىذب تسّلو ؟©
 - آر

 دلطإب دل عم ىقلي ال نيح ىلع «ةيوره ةجانص ىلا متعرج

 :لئابحو :هنفح انئبلا داك . كلفن انبرض اغيس اولقص اذأ 1

 لق امك انيلا اهنوفج تراصو اهب انبرض قريسلا اولقص اذذ نويق © لوقي

 15 لقيصلا لعف كاذو .رويقلا ىبا ب اهب ىصعي مكريغو فويسلا فسصن

 8 560. هل. 210.63 ؟؟. 46, 42". 4 0 ذكاح . 810320 0

 9.1, هيف ملكت ىفق: نعت ىو. 10 .1ب ترش هب يمت . 11 هلك ح[هنطمت
0 

 4022 لنا عا لي كتسالف : 0 ةطعت م1302. الذب طغت : 12 0 علا 14 0



 0. 64. "م

 9ر0 00 عدعاس ترد دك كدا ١ | اتا 2. راسدما ١ فير 0 0١5١١ تااض" نأل جاك

 دلباوق رجح ع تفرع قو ابلاغ كئاعدأ لاَ امم عصعصأ ملأ

 م اان شع ذل هنو 1756-2 27 ردع 6 هه روع 61 -

 دلئالح نويقلاب تطرأ ل و سمشنم ن ءافيسلا . نبأ عصعصأ ه4

 ع نيمشتم نع هنحربي ال هنمول كتماقأ لقي تبرأ هلثالح يرويقلاب 0

 هلهاوض ىليل محر ف تلهض كقو ةيرب ربسج نم لجل معزتو 8م

 [ ىذا نعي انين ءانل نم تتجا' ام لفاوشلاو البلت اليلخ تعفتجا :تلهش جا ]

 هلشانردقلا ف سودركلا لوازامك اغقلا ةكوبحم نيقلا اهيف ٌلوأزو 1

 ةخاسلا سدكلا اهلا 2 مكضلا مّظعلا سودوكلا

 ساهم خلضأوف دعت ادجم سقن انعدو مهنمو انم تئش نم ّذخ ثر دا 1

 ئموركملا عيب لأ نب ترح رسكلا

 آب

 عابقلا وهو ىموركملا هللا دبع نب ٌتركلا ىنع انراد ميدهت هللا باتك ىف اف هلوق

 04 هيك ا 0 0 : 2 0_8 7 صم ةزس و كل ,
 ماقف قدزوفلاو ريرج ىجابن املف لآق ءقفلا هنع ىورب اكسنتم اكو ةرصبلا ىلو ناكو

 ضر

 ل هه 02 150 تماس 0 0 5 51 8 8 3

 ثتعشف امينالوني اناك نيبللا نيراحلا ىلا ثرحلا لسرأ ةربقملا ىف قدزوفلا ماقو ديرملاب رب

 قدزرفلا لاقف ايِهَتْنَيِل امهنم

 درع حف نقلا 27 ت1 . 3 امك ةمنم نيتوم ىر اد ثراحأ

 5 اذن معرتأ : ةيوب و 7 ةفيفع 020١ْ( 6 عآموو ظئمرصم آد: 125 طا ادجأ 8

 ةلاو» تعبنجا . 7 ووم 120. 104 »+. 94: افقلا, آد ىنقلا . 8 ع]موووو ص آن

 ( وزو ) وصعلا سودرللاو ركدلا دارا هكوبت#و « هدوارملاو كاعملا هلوارملا ٠ 9 هل, م[هتطحت

 49127 11 3 انرايد مجق . 12 عابقلا , همم م. 16 هل 70. 68

 در



 (6174ه)
(1:992) 

 "مل 27. 04

 [ ةكيصقلا تعجرو ميلا من

 ءلماحت ريح ب ناوكذ فيس ىو. ٠ لمح ىوزرتلا تيس فصال
 اح - 3 55 - 0-3 060

 5 َ 7 00 ا 1 58 : 25 5 3 ١
 ةيجات نب ةعصعص ىب بلاغ لقق مراد نب ريرج نب ميقف ىنب نم ورع نب نآاوكذ لاف

 فقدازوغلا ابأ لاقع نبأ

 (1آ996)

 دلئاس قدزرفلاف ىمعاب دوقي 1 كمل نإو ىقال نم عضريو 6

 دلقاكو رامحلا ضوح ابكنم هل  عشاجم ثّلذ م عضو اذا ها

 دلصافم نويقلا ء ءام , نم سحشسخ عشاتجم نم ةيبودخا ذب ا 6 مل

2-2-2 

 دلساغ ك كوت قي مل 5 - موو ةخيراخ ترق ناديسلار فح ل مى

 10 [ نامح ىنب ىف ةايمط موي احرلا ميو 2نتعج موي ناحيسلا موي ] 0

 دلكالك رعش نييادل ا ملتعمب متملع نق رقنم اهيحو وذ دقو مى

 تايدخلا هر حل وعش اروكم الخ ىذعب

 دلباح فاع ا ربعلا عارف ورشدو اهنيك امم ند ناد جرفغي مخ

 نتعج هامرو ا :بلع بك ىنلا وهو 0 نبا ل ىنب نم ترمه 6 نر نارطَح لاق

 15 ىتعج تنناكو بذكلا نم هب اهامر امو اهل لاق امم هبر رفغتسي ريرج ىناكو قدزرفلا تضخا 1 22 171 امل 1 لا كل ال ل ا ل

 اهنع انغلب اميف تاكلاشلا ىتحإ

 ٠ هظ م. 11 0 هك اباودس 1 4804: قدزرفلاف, 80 آل 0 قدزرغلاو 2

 8 0 ةيبوج 2 (ومم 90[12. 00 7«. 35) - معاآموو ذم آ]. اهيضخضختو (2) امولل :هسبوكانملا

 دفعسصو هبتارطصأ ( 0 9 هلك 80نعطق#» 810, 10 عاموو آعمدص آن. 11 لس

 صلتعمل . 12 عامدووو زد 1. ( هذأ ) تابادلاو يفرم هه لحفل“ اهوخود نتعج ىنعي

 صعد ىف .اهصعد ليخد (516) اهجال.حاو فنعلاو رهطلا راقك . 13 ه1 اطاقنم 5111

 2546: 1. قلعأ : 1ن1وؤ» هلئاح .
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 ثني
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1 

 هاخأو ص ١) سيق نب ماطسب عوشنا بابر ونلب ماعمو نابيش ب تك أقل اوناكو

 ةكاع امهنم ماطسب ىلع بابر ىنبل مككف اخوه نب رع اوكحف ابيبف اويبصتخان نم

 عملا وحبي دبْعم نب عاقْعقلا نب نّيصخلا لاقف © امهَقَلْطََد ماطسبل نّيريسألا َلَعَجو

 دست بابر ونب هنأ

 باوتلا ىبلاطلا نيبعتملا باتاجألا .بكرألا مانم .سنب

 اناوشلا نم'ارثلات ام 'ناكنف بارحسلا حطقم نم الخ د

 © باقيملا ملككمأ 8 نيَدصَع

 لعج ىذا اًضيأ لاقو

 5 غو 0 5 - ِ 1 3 ٍِ 5 0

 حرقلا سارسلاو رعدلا تارعشلا اذ عم عيمتساو مق نكاح تب عرشاب

 حرض اًنارش سائلا ىَلَع لت ٌمعِبّطلا ضّرعلاو ءارضولا 0

 4 دع 2 مَل نإ م هلا تبتأ الق عجرم نكلو رفق ام د نم

 لعج ىأل اًضيا لو

 لون امو موزسكلا بانلا خب جانأ كير قدم ض0 ند نتمِبْنو

 !دعلاو لخبلاب لام نود ضعيف داحار الورم نباب كُنقرعأ الف

 8 لبتحخأ ىلا نينسلا كلت هتلابح 7 يش َكْنَتلْفُي الف

 1 هه هللا مين ونب 1 8 بابر وىنب ابدحا , مطلع 866208 50 طه 8 8

 60011١ 2 بابر 5م آن. 5 ا آب هتنناو هنباو (2 01660عمورطإ ): آد

 هدوبئاسل . 8 آن ىنيدصع هضم لد 2 0 دعلاو كصعلا (81:6) نيتكنب نددصع

 هعسأو اهداك بدع باقيملاو ٠ 10 اذر ط اوذ: رعدلا زملز5ة طع 11 1. لم انبإاب

 الادس" سانلا اذااظا مج 14 1 اًبلْعَت ( طم « 602 ” زو هل-ؤلع#“ ).

 15 00 10 16 1: صرعص دسم 17 1: (هذ5) ةيلاعج هرحت

 ليتحا ىلا (2) نيئسلا كلب .
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 20. 4 م

 اضيا ريرج لاقو © ( صوبأ ىنعي ) علسأ ورمع ناكو

 «اعم اوه دإ ندتملا ةلظنحوم- . نوف هن 25 ا

 0 رار . ليضع قب ندا تسلا نب كرم 7 د5 يفف 5-5 هلاخ لتقف هاك ه5 سنس ودع ورع ةخعابس "3 تناكو لاق

 ىمراكلا نيكسملا ليقي كلذ

 |وطقسف ةاووملا اودحاو ةينتلا اراك عتأ كلذ ملع نم انيلا فانت ىحلاو , يعبسصالا لاق

 ,ىسبعلا تا ب هدر لوقي كلذ ىفف لبكلا نم

 ندسشمل نيكني 0-0 بست هع ةراصو وك 00 أبأ أ ناك

 بوصتم فلاح نم مخريين 0 نم اند وأ ىنم سغفنلا نىفش

 ولأ ولأ كوتو موسملا ل ت1

 0ن 8 : 3 0 ب 5 1 0 : 1 2 3

 :لخالخ سرح نيطرق ىدب حانأ 0 نيعرشألا موي ناعم ااث (1:986)

 نب سباح نب ع 0 نييق عب لكن يامر ا نا كلا ا رك ع. ىتعي

 دها١

 عشاجأ نب نيفس نب كيت“ ىنب لاقع

 15 ةلابز مدي ]

 2 ه1 ولج 1102+ ( 7هرنوو 205 12 ل871آ8): 0 قرب: 18لع7 عفاب ىف نأ:

 8 همه. هل فكطاعوضلك ءفسن. الك. 4 7. 1 ةهو.: 0 نوحتتنت . 10 0 ا

 12 خان و 1 12016 هر تياجام ؟هدح آن, كك. 1طص-مل-فتطتع 1 44912 ةووب

 16 آد لعج . 17 لداو ركبر 80



 ا 07 04

 هل لاقي عانم امال رفعج ونب عيلا كعدوف هعالشأ م علض ترسكنا هنأ ركب نأ ونب

2 2-06 6-2 

 - هآع

 سئار ىلعأب تفرع رفعج ىنب [اهب] ابحت ىتلا ةحيصقلا ىف نّيَتْيِبلا ريسغت !ذهو

 © عراتألا ثاذ و وأقلا

- 2 

 نر مدي ثيدح اذهو

 ورع نب ورع اوَغ لاق ةرارزز نب دَّبعم ىنب ٌدحا ساورد انثّذح ةَدّيبعوبا لق

 ةينتا 00 لدسا ناك ذأ حت" لجقا مثا ىتسو الراةلنخات يدع ىد لع راغأف 000 0

 دايز نب سراوقلا سنأ لعفف# اواتتقاف !بلطلا هعحلو ىبسلا نم هيراجج .ىقنات لون
 ن

 نب كلام ىنب ٌسراف وريع نب وربع ّنأ لاقيو ) ةلظنح نب كلام ونب تمزهناو اربع ّىسْبعلا

 ( مولا اذه ريغ ىف لتثق عاضعب لقو وريع نب ورع نب ةلظنح سبع ونب تلئقف ةلظنح

 لاقف كلذ مراد ىنب ىلع ريرج ىعّتف © كلام ىنب ىحيا ىف ام اوُسَتَرو 0
 عّلسألا وهي مهي سراوفلا سنأ نوشأ يفت لع نوركدت لف 5 تا

 1 ركب أر 048 رقعج 9 : رفعج , 04 0 نبا 2 3 اهب ةتمما1 مل كوست ءمدح

 لوعطم م : حلا تفرع و ةه6هب 2192 59 18201416 0/ لابو هك كديعط» 111 603١
1 

 ةمونر 1ه-هسدفمست# 1 40899 هوو. اس آب طقق نب * د * * نم ناكو نرقا ميد ثيدح

 سبع ىنب ىلع رمد ىبح (98..401) ابهاذ نعنلل امغارم فلطنا كير نب سحع نب ورع

 0 اولبسفاف نرقاب اوقتلف هل اودعتسا سنع (814) ونب كلذ علمف عيلع هراغلا داراف

 نب عيتولاو ءوريع نب ىعدر هوحاو وريع نب ججدرش هنباو ورع نب ورم لتقف احيدس
 لدم ميم ىتب علبي نأ سبع ونب تبسحت نعملا ىنع كسوب (8160) طرقلا ناورمو دايز

 عرس تنثال لثلا ىف هل لاق ىنلا وفو عم الجر اولسرات امهتولاتغيو امهتولبقنس عاتحاص
 را نعللا تيبا-الاقف كلما ىلع الخدف ؛ربخل اهربخات ناورمو عببولا. ىداف هجادخ نم

 ىتح (2) كلسد نع ةبغرو (2) ايعارم فلطنا هب هللا عنص امو وريع نب ورع ىلآ رث

 نعنلا لعفف انموقب فحل ىتح ارشع انيلع .متاكا نلتو هللا ةلبقف سبع" ىثب لع ريغي

 اميموقب اقخو . 11 هل 1289. 101 7.
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 © 031 3 م © 0 دعا 01 اثر ع 3 535015

 5 : 0 2 2 2 1 اماهل [ بت مهعمج 220 ظل مك ةهانكر] أ لد نإ نوجكحلا حف

 2 لا
 كلذ دعب ةعيبر نب نيبل لاقو

 مليمدو افضلا نايندو تلسا ١ تكلكا نك نسا الل

 ه«ّميقم ليسملا ٍنَعْتْنِب َّح ' مهمزق ةّيشع مفافلك تكرت

 [ ريرج ةديسق تععجرو بج بعش موي ربخ مث

 ةلماحو هاوللا شْيجْلل ىلخف ىنرفأ ةيشع سبع ىب متفرع ا

 لك !١ ؟نوسيم تملع ّذَقِو رفعج ىنب قدزرفلا هب اجت ىلا تيبلا ريسفت اذه

 هم ن 3 - - ن 3 4 د
 00 ا 5 . ما 5

 3 م بنتئلح نإ ماعم قارا هءولو مسنك<ابشم لاقف فلحالل ثرحلا ونل متعدف نيرواج#

 7 5 0 , 5 5 . 7 00 000 جب 6-2 علا.

 دق اولاق يلج برح وأ يوت ملس ىلع الإ مككلاصأ ال قرح لاقف باوج مكح نع

 2. كيبل كلذ 8 لاقف كلذب انيضر

 هع 2 2 - 45262 20او ا ع

 بابجالا اورضاح ةتييسم هنو رفعج ىفنت افي بالك كلل

 ناكو ورع وبأ لق © بالك ونب هنع ةتفن عضوم بابجالاو ىنغ نم ةنيبض ونب

 تععدذ ديعب ىلع هقتوان رفعج ىنب نم لك ثذخا هنأ باوج حا نبأ ةداوس ثيدح نم

 3 1 اماهل (2) انشر ةعطق815 اماه لابكاك . 5 هوو. هل آبهط150 طب 10612 ةووب

 "ل ربرح 2« هءديصعلا . 9 جلا لقو و ممم ال9. 59 7 86 - مطب [طلٌو ل 22
0: 

 طقق طغعفعم زمقممع0 طقو 15 205 32281:6101 . 12 قودو ر 0  ءاذو . 16 هك مر.

 30093, 53515: 6 ةنينص (516) 820 هبيببض 5. 18 ةعوبرب هد 535083 م4

 لوطتوماط 8ه66 129. 59 7.82



 1 64. “ب

 رجانكلا ليلقلا فيرلب صَع اذإ اًمدْقَم نوشُيي شبكلا نيبراضلا نم
 ا كه هد ه2 0 5 كل ا ه2 هد نا ل
 رماو سبع يفسلاب .نبعد اذإ اولتقي نل نأ موقلا ةارس نئظو

 رخافم مينم نيجانلا 3 مني ملف اجل رمغ 0 سشيبلا كببح انبرض

 رباثم ملم ثهت وأ لثاوت  هرمط .نوكي نم الإ جني ملو
 رغام نيحانج وذ انقأ ضقنأ هك فنك < رابغلا را مكر ىيض 5

 ردان فيسلاو فيسلا سائر كارأ ايهالك نارتعي 5 نالطب د امف

 ىأ افقيقدلا هنم شضبقملا ىف لخادلا فيسل ١ سائرو نالطب امهنا ىلا نابسني : 0

 ةبحاص نتف (كفيسشلا سائر كلي امينم كحاو ّك

  3 : 3خش ١> 2
 رساوح سوورسلاو نيندذب وذو انعا ج 0 نأ لإ لصق الف

 و

 رفاظألا نهنيب ام تقلع كفو هقارو نب مككحر انهفو درك 0

 رساج ةميصقلا ناحرسك جسم هفاخت غش ندك انطق جوفي

 كمرلاو 'ىصغلا بنا ام لمرلا نم: ةميصقلا

 رساك هاختأق ءاملا ف تَسَمَتُعَأ اذإ اهتأك نانعلا ىف جوبط لكو

 رقع هانسح ٍلْعَبْلل ُتَدَهَم امك هل تدعم ْنَق كْيَملا ف ضفان اهل

 1 علاوي لقا اهنا رقاعلا صح امَّنِإو سْوأ نب نيقس هملأو ًارقعم ئبس تيبلا اذهب

 هيرادتو هل عنصت ىهف دولولا نم جوزلا

 © رئارضلا اهيندرجا نك نرخ اينيدخ نودتبي همت ناك

 رهدب كلذ دعب ليفطلا نب رماع لاقو

 1 امدقم : آلا قمع . 4 1. لياوت هرمط نوكن نأ, ة4وطتم5 هرمطب نوكي نم

 لثاوب ( 4114 هدصآأق طع 761256 ٠) 1 كلا لل تفيد: 8 امهنم, آب تنم .

 31 نيتك وذو ةارج نوت - 11 يسم : آب رساح , ةيطقم5 هسه 11:4 رماض .

 13 1 نتيينغعأ .
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 عال د ل م ١ هد 1 2 د تادآ بى. هسضالا 0 < ١

 1 نافطغ ىف ركشلا نيغبت الف امعنم كنا 2 رهدلا أل تنك 0

 عبسب هيلع هللا ىلص ئبتلا دلوم لبق ًةَنس نيسمخو عبسب مالسالا لبق ةَلبج ناكو لاق
 + ةطتل تح

 ١

 20 0 7 2 0 35 ا 9و 2

 سضبقو ةنس نيعبرأ دعب هيلا ىحوا مث ليغلا ماع هيلع هللا ىلص ىبنلا كلوو ةنس ةرشع

 1 1 0 ١ 0 3 يا
 ىلص اهيف ضبق ىتلا ةنسلا ىف ليفطلا نب رماع هيلع ملقو ةنس نيتسو ثلق نبا وهو

 24 3 هع د دس ادد 3 2: 15 3 3

 5 فيلح ىقرابلا رامح نب سوأ نب رقعملا لقو © كتموي خنس نينمت ىبأ رماعو ءبيلع هللا

 رماع نب ريمن ىنب

 د 5 1 هده تب هم 2ك 151- 2 / 50-5

 رداق كلذ مويسبيل انيلَع سيلف ذكبأو باضه 3 ىميلس تلحو

 وح باي ا ريع ىو هج تنور و تيعلاو ةتاسيلا تايذلب انينعر دف انيك ئونلا اهنر تافعتشلاو افناسعأ كلا

 د َ 2 3 ع 5 3 نع كر ل

 10 رظان هللا نم تسسمأ اذإ اهيلع ةبيتكحب ايكالمأ ايحبصو

 د 3 5 6 د د 53 د نه .- د هو 2-9 د 2ث 7
 رئاكم بابرلا عمبج ىف ناسحو هلوح نايبذ نويجلا نب ةيوعم تا < ١ : ا 1 : ١

 د 2 تا 95 هَ 5 3 0 ّ د 7 ع سس

 0 م ا 5 تار ع 5 -ّ 2 5 سئ 0 0-5 ها

 رياطتم ةولنف قا ىوف دارج دءاهو ناك اعبج اوعمج دقو

 0 3 5 ها د َّء ه0 3 2 0 2

 9 2 ربك
 د 03 امد م © قى انك 5 0 0 ما 3 ه0

 00 74 9 ” | حج ل 0 . 0
 0 مسا ىملس ِِن و تكس : دال كورتسلا دع مكانكابص

 د كَ 2 - هي 6م 000- د 0 - نانا آد 5 نس

 رحاوج كيبحل تح مهنيعأو مهيلع ضاب ودلا م نراك

 2 ]ب عيبست (ع16) 820 ديشع عيست , 48ع17213 عستب 820 ادع عسنب . 3 ىلوو
 - 2 تب 6 3 رر ىو 6

 ىلص ىنلا >هممو660 ذه ا. 5 رابح و 866 35076 م. 6597. 6 ةقانو» رماع

 آب 8008 لاقف . " 560. هذ. .كدج» 111 5115 56. 9 هلك 1طط طاع: 2822
5 

 11 آب يباكم . 14 ظل اانن اوتانك: 15 رقن ملف ةدمما1 ه4 ؟ودن 1124

 مهجم 04 ] 100: كصق ر 80 4عطق»5 - آد مهراصق . 16 اهريس ( 0

 14“ هه6 الكدطوم90 2371: 1 رجاوحح ر م عطا رفاوج ر 11 رزابخ ٠ و0 99716 . 0 : ا 510 1
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 اد ك1

 ملف هبيتتسي كلذ دعب اًنانس انأ ةورع ىرأ مث هقتعأو عيصاوت ركف ٍغلتقي نأ شّطعلا

5 

 ا(تعابب نيرا 0 اككرلا | +١4 ملبم | يا

 0 0 م بعقل 0 قوعواط و ا ايل

 ا

 نزل رس ل

 © ابالك ايهتمعنب 0 1 مكتبا اهتمعت نقلا ا

0 

 ةعقولا لبق ةربغ» 0 نم 0 ا كتموب فوصنأ انانس نأ ومع دق [ رماع ونب امأو 1
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 ل6 ل سس © ل - 1 >2 © -5 536 6 0 1

 أكسمو توكحدص نإ اكاصم لخلا ىذو داكيتتلا نى راحبلا فاما 0

 | 2 هَ 06 5 ا - 2-52 0 5 هب 1 000 ع 0
 0 رعوعو دلتا ءكوطالا نم ىعرتو ةضصيخو' الكأ !> اك حو

 220809 2 1 هو 8 ساسدلا - 8 د 0 1

 ةيوبعم ب فقحلف هتيماح لع نايبذ ىف ىرملا ةقراح ىنأ نب نانس دتموي فروصناو 20 30 كل 1 0
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  0 53ذة١ | ١  1 1 3 2 . 11 3 0 7د هدم _َ | 2-5

 كف اهكجوزأ ىتنبأ نانس تنب ةلوخ كلو انمحذ رك كلام ب نانس لاقف نايبذ ىنب

  4م تت -- اد هد

 ليقي وجر ىلكعلا ةلمرح هعبتا مت ةيوعم لثقف كلام
 َّ ا ل -

 هد د 352213 0 45 ه2 ةاع 2 1 3

 عهعلللا هيف ىرسن الو عدوم هعسلا ة:وملا ابحي موي ىالا

 ِ_َ ته حد 59 305 9 00 هع و9 0

 رك مت هلتقف كلام هيلع رك بالك ىنب نم لحجر هعبتا مث هلثقف كلام هيلع ركف

  93هع تل - 3 حس 3 3 ه 2
 هبادكأو كلام ,ىضممو امهيلنقف امييلع رخف ةنليبح نم بت نسبا نم نالجر هيلع ©  10داددأ ل[ مع ة.:انم 2 1 0 ةاح

 10 > يحد

 3- هع و 2 2 ١ 0 2 0-1 _َ هم

 15 دوسالاو دوم ,ىكفنخغلا نباو امهالك رابغلا 3 ةكلشخحاب انبأو

 د د6 د 57007 د © د ه - هع 03-2 3 ٍِِ هس ا© ساس ها

 كحق ضصخاقلاو»و هنع كتتذأ | تحاك , ظاشم "نعت ( نيعنت تتح
 7 2 - 3 و 9 تكفا 5-5

 نوق)إ لتلت هذ لكارملا : خذعيم وذ تباس ىردبب ا.ودعي
 : تدي 0 0 ما

 ََّ < سة ,ىل سمو تس 362 5 0 امدح هاك 1 ن6 تل 5 : ١
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 ع د

 ربب: دوقأر 80 ةهطق»15 - آب دوطأ .
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 أ ونب هنم اع رشاعد خفقان تام هنم لذخأف الجر لحلو

 - هم

 ديلا اهتناف اليلخ هل ناكو فقعسصلا نب كيزي

 اهعيبر 0 ووحد ام ا

 امثأك ىلع كب ونب تعجن 1
 0 ا

 هيلع اهذف ّلبالا خا ىّتح ديري بكرت

 1 وخو سا

 دا هع -

  0اذإ ١

 ركب هرحألب ىلعا ثيعاحت
 ردا هع

 2 رسحبأ سر معان
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 ناخب متنا و

 لاقف ءاج ىق ربَكلا دجوف ديري ىلا يرخ مدت جبصا اًملف اهاني' هاطغأت ّلبالا هولأس

 ك2 يب لبا نم الثا نرطأفا فقرصنف . ٠ ,ناركس مآ تحنا ماصأ كيوي هل

 لوقي اسنان اهب 10

 د د ه ها 3

 اهل تاميخ قرف لادهلا رخ كن

 هع دكم د

 ىترمأ لق يك ىئنغتسأو ىباس
 9 ها ه2

 ايناكم زاجحلاو اميلس نإو
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 لاق وربع ىلا تاعجر املف ىلع هب َعَلطا ام لّثيب رفدلا هيلع ٌْعَلْطي ه نجر هللاو !ذه

 لجر ىلع اهتبرَص لاقف ثرحلا تعت هل تتتعنف ةبقلا تبرض نم ىلع ىخا تنب اب

 ىرْدَص َمْْيلا نجَأ امب ّىَمأ ديو لآ ةنِبي نيرذق ظمأ
 5 رسيو 0 نايتفلا ىتنف هس محل 10 نر متت

 ىرزأ تكتشو هرمأ انفأف هع تددصف هناكم تحيز

 وربع بنج ىف ةميزرع ملا .ىاإ الصعف ةشرما تفل

 « ىرمأو سيق هرمأ عيسصف ١ ةقنح سمتتل هب ترك

 ىأولا َئََس تنك دقلو ةمعن ىحنع كل ام هللاوف كتي ءاجح ام راح اب لاق رع نأ مث

 10 كنّلتقل كتكردا نأ تّدش ولو كنع تففك لب لق ىلتقب ترمأو ىخا تلتق ىف

 فقلطنا مث لبالا نم ةثام هاطعأن هنم ممذت اريع نا مث كدي نم ىبحنع كل ام لاقف 62

- 7 0 ٠ 5-2 3 ِ 7 

 َس ِ ُض : 3 0 1 ءءء
 : 3 1: © 2 ف 1 5 1

 | سبعل نعد ىح هببا ىد نم نسراوح 03 2 سوبالا نب ترصلا هب عود ةلهأ نم
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 رز جورصكلا اودارأو هيلا اوعيتجا ففنتنملا ىنب هيبا ىنب سيق انا املف دعم ناك ام لخافن
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 ه2
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 0 مالغل سوف هيلع تضعف ليخلاب ساّنلا وصبا ناكو َةَلبَج موي رماع ىأ نب سادره

 نيمَحو اهب ىعادر اذهف ىَتّتَأ الو وكَذ اهكرذأ الو 0 ا” لاقش تلك

2 
 وربع بلطي كلت هسرق ىلع ىبالكلا جرخ ةَلَبَج مدي ساتلا موهنا املف ةقان .رورشعو

 د ه د مع 3

 .سادوم رمق اولاقف تقيس ىنأ عتربخأت ىَقنأ 0 1 2 اتنخ حج أذان تقيشكناذ طوسلاب

 سادرم لاقف © ربخل جتربخا مك ال تلقف ىملسلا
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 كيلا 1 ايادح ورم نب ورمعي رماض ةوارهلاك نانسد ١ ننعم

 107 كيقم 0 ضينلا فيعض هم اهئارج ٌلعيو كسلا ىدحم وف

 © دلقبلا قوق فايسألا ققَح ٌنَق» ةحارو قارعلا اًطْبر ركّذت

 نرلطم عر ىف مافلخو رماع ونب تجويخ نانا مزهنا انل. هلا رم د. ةاملعا معزو
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 1 0 1 3 2 ' 0 ا 8 1 هو 2
 راغان ىعالوف معن نيان م.كليو لاق لاغقلا ىأر ابل ةليج مدي كام نتا ليفط 7 ورك د

 فلا فاتسف ةامرتلا ىب نم مت نافطغ نب هللا دبع ىنب نم و هتوخإو وربع معن ىلع
 ىنأك ليفط لاو ريعب ةثام هاطعأت هادكتساف رفعج نب كلام ص ل ميقاف ريعب

 ددجن ٌةثام ريعب فلا نم كاطغأ كل لاقف كلاخ نب ةّرُم 1 1 تيقل دق كب

 - -ِ > ع 5 0. 5 3:20 تقادم تب 3 هد

 بصغف فل ]ل نم ةثامأ لاقف ةثام لق كاطعأ مك لاقذ ىنايبط ةديبع دلت ١ ايضخي

 ىتح لعفي نأ ليفطو رماع ةاوحأ داهنف ذكموي لامعا ىلإ عوست هو نأ ِك ذو ةليبغ

 كسيتساف هيلت فقوف نم برخ ىتح هفتك ىف ٌلِجَر هنعطن مّدقتف اهناصعف اًلتاقم ىري

 هع كنود لاقف اًرماع اند لعفي ْنَأ اًبَصَع اَبَق ُهَعْوْنا كنود لاقف اًلّيقْط ان هيف نائسلا 5

 لا هاش 5 250- 3 ا ه2 2

 ءاسنلا عم احرجلا عم اًجرج ىقلا مث هعرتناف كلام نب ىملس انأف اًبّصغ لعفي نأ اذ

 8 ذتموي د ام نينامت ميم ىنب نم رماع و ولب تلتف لاتقلا نم موقلأ غرف ىنتح

 نب نوح انبأ سبك مدْشَ نامل ؛] هرم 3 جرخو اًموهنم جرت 3 ةرارز ب بحاح مو

 :بلع اردق كفو رسأتسا هل نالوقيو اًبجماححا ادرطي نايسبعلا ةحاور و ربوع 0 د

 كلذك # انيبف نييّلومل رفذلا رساتسأ [ا]1 ليقيف نامكعولا نالوقيف امتنا نم لوقيف

 كنا نم ,٠ لاقف روسأتسا بجاحل لاقف ريَشُف نب ةخملس ىب سموا وذ كلام عكردا أذا

 ركلات ادع نوكأ نأ تدك ىتح ىنتكردا ام ىريعلف ْلَعْفأ لاقف يقرا 1 كلام انأ لاق

 فيسلا ردنو هاتوغ اب [ بجاح ] حاصو هسرف ندع داقلاف 3 هقنتعيو هكر هيلا

 مدقَز جرت بجاح نع مدق ع لتقان كلام لولو سلا مث غيري [ مَكَفَر لعحو ]|

 2 امرنا ر م0 آل. 2« ىوير طل ىت: هلتاقم همم '!['ةطونآ5 61085. 8.0. 9 ىملس (ةو طر

 معطقت1 ماس. 10 نينامت , ةوطتقم7 نيتالت : لربغأ (55 طل, ةقطقصت لوعأ - زغ سصصقف 6

 معصصعمست طوع ةطقأت ةمدصو ه2 ةطغع "جستن 21016835604 705088111831151 . 13 ١ ةنمر14

 طممدص ة4عطقمت . 15 نوكا مهل ةصعتمتطاو ذط ل6 ةئعيسعتو ,) 50 لن:

 بجاح , 80 ة4وطقم57 - ]ب مهر ( 86: فيسلا رحتو , هس. ةوطقست. 1 08

 زم طصوعاعوام ؟عودصح 4ةعطخمسآر, 1 طولسع طعطع هانأأ15160 : عي (2)) مهد 17 غواري :

 امدعر , آب مدعإلا .



 "1 : الش

 ابأ اوَنأ ىتح اوقلطنان انلهَمُأ اولاقف اًبيهم ناكو هرَش سبع ونب تيفوختف هلّثم كليب

 هناث كلام نب كاس مكنود لاقف فو ىلع هنونيعتسي ,فعج ىب كلام نب رماع ءارب

 اا 2

 كلذ الإ فوبع نم مكيكاني "5 هنان هاخا بخاب ىنح اليفط ملل ملكا فويس لاقف دونان

 .٠ هد هود 6-2 د هع

 هنا نق ليغط لاقف هيلا اوقلطنذف اكح# َنِيَنْأَيل هللا ميأو ١

 23 ني 23 هد د هَ ََ د

 اًنوع هد اوتأف هدايا جاطعت دهوذُكف قدوع نم. هب !نوحيقت نوكلا نأ ىم' روكيرتا دل

 ليقع نب مكحكلا ىب ركنكلا نب عفان ليق كلذف #© زازجلا ىمسف هقنعأو هتيصان ريا

 ا ىف كلام نب ليقط نبا
 د 2 ا - 2-620-
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 10 ند ناك لاقيو نينس عسن نبأ وو رفعج ن د كلام نب ةعيبر نب كيل اهديشو لاق 4/

 © كمامعأ لئاف نإ كيبا نم تمتي مويلا هل ليقي كلام 0 رماعو ةنس ةرشع عضب

 تدح ا 0١03

 رق تنبح رماع ىنب ىناوهظ نيب ٌلينقم دجو ةيوعم نب ورع نباو ريع ذتموي ّلتقو
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 ةليش انا ند 2 اح ( بالك 1 بابشضلا ةةيعم وشو ) ٌلاتقلا علب

 3 ه2 - 2812 د مهد 2. ج ..ة01- ها 2 0
 ل 9 01 30 ا 1 «| . 00 0. | 5

 ور بعسلا ند ربهلا مقنلنت ,ىكسناتنسن 52 ءاومتع اعبض اب

 0 1 تاو ى 1 ع

 15 قدهرت هوسعت ىرعلا نكح نك 0 تاكا اًيَح هللاب 00

 م م 01 1 0 9 - د6 1 - ٠ ب 9 نر 3 ب د : 0 3
 ىعذوللا بيححخالاو عادلا وح ىنغب ردو نع لكم سيلف

 9 ب 007 0 ع
 5 لقتلا لماك أو ىسبالا مهنشلاو مزال سرافلاو ة”ل ها ١ ا هال

 3 نيرقشأ نيرا و عم ]ل ةعطقمت نىيرعشا نيرحأ . 5 ل مكشللو راجت

 موطقمت ميكل نب ةرجنلل . 8 آب ملسالا ىف. 9 هلك مم. 29915, 40815 ( ومو
 م 00

 ةمقومتطول غم ءقسنم زطص ةا-'تنكونا ٠ 13 ووو 1.8. خيوعم 12 1180© 12. 14 (ب
2 

 خلا عض (]9)1 ©606)) - ]ل ىسف اهتسال ؛اوتع اعبص اب: .آن ىدولا و قةعطتمت ىوذلا .

 15 آب درتعن ىرعلا . .٠ تفلح قوز ذب فلكر .
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 © اونوكبي م ةاكلاو عنيد 3 نودكشتي برعلا لتابق. نم تدّلو امو شيرق سمحلا

 00 تقيس يرسل ص حست نأ وح كلتا
 94 كلذ ّئي ل لاقف اشكو هأوأادف ةاعوم نب رماع ىوبأ

 / دركلا كي ةاذجلا ْئذ لفساب بو نب ساحسح ىبأ ىلع تيدي

 6520 6-2- 2 - 6-38 306 ع مع

 ١ كشف, ةسلبلا فحلإو ١ | ايي ناينفلا ةنعق نورك

 ةيوعم ىلع كلام وخا ةجافخ نب ةيوعم لمحت ليقع نب وربع نب ةجافخ نب كلام دنع

 هنأ ىوري كفو دحأ) نوتوي مهنا رماع ىنب اب لقو ةّشبك هنم ذقنتساو هلتقف ركب ىبا

 هيلع ٌلمخ ةدنك لاب حاصو نوكالا نبا ورع نب ناسح لرخو 6 ( نودوبي » هنأ لاق

 9. 0 - د ده د

 هبرضيف بشوح هل لاقي ةذنك نم لجر نوكلا نبأ نود ضرتعف صوحألا نب جيوش

 3 3 هد هد : 0 7 ا ع 2 2 ه«ه- د

 امم ناكو فسبسلا ةتايعكج ودعي جوخ خذبك فببسلا رسكيد هسأر 3 سصوحالا ص ع

 كتو هرساف نويجلا نب ناسح ىلع رفعج نب كلام نب ليغط كشو هناكم سانلا بعر

 5ه5- 2 ا م تت - 20 6 03-3 2 3 3 ةرح

 هتيقلف باولا - لع هقتعاو منايصان رجو هرساف نوجلا نب ةيوعم ىلع سصوخحالا نب فوع

 0 لا

 1 خلا نيحلا همم آرادد» 111 35815 ةوو.: هلاو»» اونوكي ةنصماو كلذك. 2 ساكس

 آن سسح (27) طات# ساكحسخ (ةذؤء) د 1126 3 ]ب هلويص ( ه6 م. 6621

 4 ةمو. هك. طاقذدص 51111 1514, 5ك 3037! , ظمصقنف 90“ ةهور اله]ع565 11 3815 .ةوو.د

 7 هاذخل. 5 هَل ع آب كل نم (ه 1ونص 3855 914٠ 6 لك ئوشي . 8 1: ميلئاب دمولملا.

 9 رثبر مهوطعم# كيزإ 12 ورع, ةهطقمت رمع.. 18 1 هدرضيف .- 2 14 آب رسكف .

 15 ]ل بعر: 1 كلام نب رفعجم نب ليفط .



 نا 270: 64

 © ىّلَر نمل كانغ ٌمُثْنَأ امو ٌبالك ثطقاحو بعت تومْلل ثربص نقل

 سيننتخد تنلاقو

 انهبارض اًديمَح تبآ ْكَقل ءانع مراد رشلا نم تنقال نال ىَرمعَل

 : اهبالكو اهبعك انت ةعيبر هل تربص نإ بعشلاب اونبج ايف

 اهبارحغ ٍميطَي ال نبب كر نكتعأو كنهلا. فييسب

 © اهب, بلغ ىناملا اهليبارس ةيفخ دوسأ تدقالا ىوش دوسأ

 2 3 60 ًِِ 3 2 باعت 2

 مكي[ كنفونككحتمت ست تكا قتتماسلا] رحب

 ْ ا 1 0 ا
 10 اهباسنأ ىلإ تدع اذ اكترشك كف اهييختبو

 2 -ء د 0 ع 62 -

 د ١ كك 35 3 2 د م هدد 3-2 - 3

 نب ترحلا هلتق سلع نب ورع نب كيزو ةرارز نب كبعم نب طظيرق كتموي لعقو

 5-5 ل 0 0 . 0 /
 لدنج نب ىملس نب ردنملا نب نانلفلا لثقو . ليقع نب رماع نب ةعيبرد نب سربالا

 كتموي ليقي وهو نايبُذ نب دكعس نب ةبلعت نبأ

 ١ سمكا ا :لحلا رشعملا نيستع ةوحتتر ميك إ] بيفطق هي ٍ 3 مك ا 0 ا علا ل م

 6 تركتعأو , 481505 نتلقتعاو . 7 هت. 4ويطعستر هل. 8دلعتأ 3241, 8059“,

 الوداع 111 26811 . 9 همو. هل 1طد-ها-فخطتس 1 43111 ةوو.ر "11:04 111 5115 ةوو.:

 اهلهك و آل اهلك . 11 0 1 ورح ىلع 0 110 هسه 1طصسما فاطتس رارف .

 12 1, ىعل اوولب 151ه 13 آب طدرق . 14 خلا 0 ادعدسم اص قعطقا.

 15: .نايإ ,: ا! ساب .( 16 11 نياق ( نورتو ه8 ه طم»ةو ) 1015 عأا 1 آب

 57 . ١1

 معاط01 نيطق: ا هلذل مككطماتك ؟8]0 .
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 سمأ فدل تيسْنأو البنج سر بيب امل ميلت ل

 ىسفت هفّيسب ِتيفَش ٌكقلف  هبحاضو ىركب اولثقت نإ
 8 سْمَّشلا لجرت لبق فرشلاب سراف ذأ بعشلا قردتلشفت

 2 جنان ءاملعلا اامأد دل 5 جاور كسنا» لتاقو ٍرَقَت نس نتموي ّلتق اذه اًفوَع نأ اوعزو

 3 2 - 5 ف 0-0 3 3 نص 2:62 3 ني سناك

 3 6 3: اي - 2ع د 6 3 © 3 2

 سوموملا ربخلا كان اذإ سينتخد كنع ىرعش تيل اب

 2 2 2 5 ا تا : د 1 2 2 1 ها ع

 انور اكحإ سبه لب 5 سبهمهت | 5 رورصعلا فدلطخكتتا

 0 هد 307 - 0ن 0

 هذوبرضي سبع ونب تلعجو (سدع نب ورمع نب ورم تكا تناكو اطيقل نتنب سينةخد 1 0 ع ِ ا لا لا 0

 1 اكد ناكر ءاطيعلا سبع ىب برصل ..انعب نم لبو. .تاليولا' اهل يذلا

 ىدر نم لدانجلا مصلا لفخأ امو ةبافم هيلع اهجو اوبرض كقل

 :قلاو ةتسألل ل 1 1 0 كل ةادع : 0 0 3 5 20. 3-1: [كر اك 2 5 د د 55 22 0

 2 31 3 هد 3 5 1 ت2 د هه 5130و 3 ا هدهد

 نك 3 3
 عضوم ىرشلاو ماعنلا بضخلا 5

 ما ا ه ود و2 2 6 ها 2 د١ هد هع 9216 5 0

 امس اذإ ماري ال اقيرح مييلع نكي رماع نم مايالا بقعت ناف

 2 بها 9

 اوي نم لام اي سمخلا' هامد ىف ام. افعصم الخف لغقلاب مهَيِرَِجاَيل

 1 اهب ار ه0 قهعطقص5# - ]ب اهدان ام ىلع ( همس“. طمأ ٠) 2 هأث اطق ةهن40 0

 طم عون طقاطو وعدو ه مخك ه2 بجو ةوالهطاوو ( --) ةععرتو غم طقكع 1ه11 62 هاتان.

 3: سراف لوأر 50 آب ( انت27009115604) - ةوطقست ىسرفأو (*). « 500. ه1 20-7

 و. 86 0هدصسس.,ر 1طناوذه 111 40515 6 12 ةهيطقس7 ميضلا لمك“ امو. 16 رماعو

 م4 عطس سراف ٠ 18 مهيركايل زملنمذذصعف ذص آل.
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 نوعي لق اسوا انتلعق هلو .تنا هل لف -اقإ نقيإلا سا ككا 002 ١

 2 ع ع 90 0 2 إ

 ن9 ب 5 دنس -* ه 9 - 0 هع دو >6 2-65: 56
 ب ٠ 2 0 7 1 3 مج ا 7 ١١

 البقم الإ يهدلا هووت ىلو ا بحرا همجوي ميلكا

 رم 2 - 2.60 5 -

 10 ليقي لعجو

 * رقغت [ليع نعإَرخت ْنإو كلن مدقق [م] نإ رقشأأ
 ليقي داع مث

 © فمرلاو قيشنلاو ءاوشلا نإ

 سيوَخَألا نب صيرش هباجان

 15 فرتغت ىثح َوقشألا برم ( فجلا هيحقت فذص اذ تنك نإ

 5-5 40 و - 2 - هسدو ا 0" 5
 0 5 كا 2 0 0 - مر عك 3 3 - : 5 7

 طفقسف 0 نعمت فرجالا هيلع دحمكافان هسرك طيقل برضق وخنم فروج هنيبو هنيبو
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 معون رفعج ونبو رفعج ىب كلاخ ىب هرج منعط ىللا نأ أاوركذف كلذ ىف اوفلتخا كقو

 مج ع2 7 يد 0 ل : 3
 لوقي اشنأو كتموي هلتق ىليقعلا فقفتنهملا نب فيع ن

 1 ليقي سسمرمانول مدس ةيطتمت 8 ةوطهمت اله بحر مكرجني ملكلكأ:

 9 ة4عطتم»1 العف ام هلمأ ىف ًالئاسو دافحكجا ابيبرو افغز لح 11 005 زم

 طموعاعمأو ةسممأ1 مل مدح ى4عطتست. 15 لك فرتاعت . 15 4 عطقات معون ليقع ونبو .

 19 آب نبا فيع.



 تا

 نيد
 سدا

 ليقيو 0 رماع نب لقع لعجو

 هكيطنخو دس انهت نى ١ كيج ري بعشلا' ةامح نع

 دكعتم تشفي مهيرتتا'' هلق ةيملفتلاو نالهكتك

 د ططررلا ءادخا فادح :نوتح ٠ :دكصلا اهمع شرف نأ نعت مل

 لوقيو زجأري رمع نب لقعم لعجو

 00 2 5 هديت لكيقفو

 اديدش التق كانه سانلا 1 0 لذخا ىنح ناسف ىف صوخحالا نب جيوش عطقناو

 ناكو ىرسك داطعأ جابيدب يك هل 0 كغ فرجلا ادع ذتموي وجو يقل لعجو

 قككح ام 0 سرافل فكي نيعلم عمدلا مك رع

 290005 30110 6 - 00 612 - ن0 6 صاح خ0

 لب 0 د بح 500 دوعبطصو 19388 © فطق لبكلا 5دلا ىنينعاطلل كقللا عاعتو. .نفلا و

 1 17 اتسأ اسخأ ( طاتق همهم طول ) 8-866 959515 ©7083. 8.٠ ألخ“ ل

 02 هلمرولا 0 4 مءوير طلق 0مساط]ومن ز5 هرستنغ ع0 زص ةعطقصآ : لقعر هم ط٠

 5:3: ةلطبخ وا ؛ةسا انمتا . 7 15: (2) هلموزلا اذح. 8 نير قهطقم5 ىنب»
 11 ريمتر 0 ةمموتنثلأ]] آل  معطتد1 ميمنث . 15 1, مكقرع (): نيبعلم , آب ءلم

 نيعلا: ١1 :ىكح 16 عمو. هل 1كنطوضمل 4281" ةوو.ر 1طص ليستدتطط 8طن

 4405 ةه0.: آب هلبقلاو . 11 فقللا ا كنللا , ةعاتقم# :قفللا : ل .فطف .
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 لاقف قبلا اودعصت نأ ىيرا لق -ىونت ام طيقلل سانلا لقو 5 ىلا ةلدوم نبأ

 كر 2-96 2 0 0 35 ن1

 ان عاجشلا الإ ام جل تدجو ام هللاو رماع يد نك لزدمب قلقا طق امو تيار اف

 7 9 بال, نإ 3 0 21ج 50 1 ها ,

 الإ مب نورعشن « خليللا هذه مابا 2 هللاو مكيلا نوج رو عايسو اقلق هرج 3 رع «

 6 مرذح اوذخا دقو مونت معايلع 0 دللاو طيقل لاقف مكيلع نوردكنم ميو

 3 ود تنسك نلوم :باككأو طبقت لمكأو ساق ةيبعت 0 اكوش هنبا نيو لعجو 06

 رسماع ولي لاقف كسلا تناك 0 ناكل 8 طيقل لعشف نيس ترذ نياح لبلل

 صوخألا لق هيف اورشتناو ٌلَبَجلا اوفصت اذا ىتح مهيدعت لق كوتأ دق صوحألل

 وأ نيركاحا ريع, مكنم لج لك عبتيلو اهرابد ١ اعبتأو خيلع اهوردحأو لبالا لقع اولح

 !0 نومي اولعجو ىرملاو داما ديرت لبالب الإ ساتلا اَحْقُي ملف اهب اوحاص مك ٌةتلك

 ا ىدفتي ويعبلا لعجو خب تدم ءىتن لك مطخحا ليال تليقاو لبنلاو ةراجحلاب

 ام لبالب أاوعنص نيح رماع ىذب نم اورخكس ه«هباخصأو طيقل ناك كفو أرجاح ىدكو 535 ١

 ىشسأ ىت نم لجر لاقف :© أوعنص

 لئاحرلا عفعفقت اذإ كلن لتئاقت ١ رعلا نإ 2

 15 لزاني نم لاطتالا كتلذو لباوذلاو نئدتبلا, فلجتلاو

 6 لانو 31 مك قلك

 دحأل نكي من ٌليسلا ساتلا َعَلَب املف لهسلا ىتح لب, نم نيِمْرَهْتُم ساتلا ٌطحأو هو 3

 0000 0 ا 500 1 0 ا رت مه
 عراثأ ىف فيسلاب قنوعرصيو ةجنولتقي رماع ونب نتلعجت هيجو ىلع بهذي نأ دلإ ةيحان

 د 50-72 . - 5315

 5 5 00 1 : 1 3 0 00 ءمكأذ

 لوقي ومر رجري رماع ىنب نم للجر لعجتا ةجرهلا رش اوموهنان

 1 ةلدوم , آل هلومر 4عطقم1 ةللاوم . 9 آب ةتمرف وأ. 4110 مككش

 ىعطقمت منن ىَتل " بعشلا , و0 آل .ةعالقط] نجحشلا . 9 الئ 2(1) اوفحتاو

 اعرابدا , ةعطقمت اهراتآ اوعبتاو . 107 ئعرجلاو.: ن5 1 لدار 14 آل تيعز .

 17 :8ةهون., طن ةيكان (816) نك معط3م1 خف كلم كحال . 19 وش لف نأ



 261 - هد عع

 0 ليعفعت ىل و هللاب يس رك : 5 نودبح اهب كاع ىعجأ

 نيح ةَلَبَج دعب لّيقطلا نب رماع ليق كلذو 5

 : 50 دعس عوسمج كدت غلبأ د

 امرك مقنت مكنا انيلع اونيعت ملو بيغملإاب متحصن

 تاكا 0 نهد هاد

 © امال تحت َمَبَصأ قدر نكح متلك نودجلا نا عم متنك ولف

 هد مد هس 5

 لق تَدمظ ىنلا لباب هول رهو بعشلا اودعص ٍجلابقاب رماع وني تنقيتسأ املف

 ل 5 ل تل - ع < 31 - 20 5

 تناكو هب لوزن سانلاو طيقل حبصأو 2 اعيمج هيدي ىف نيلاقعب ريعب لك اولقعا لاقف كلذ 0

 5 66 3 6-3 5 تال تدم كاداد ع 00
 ةاركلا لاقف هباينأ نع ريتك لصعا ا برجا دوع لمج ةلبقنساف طبيقل ىلأ ماتروشم

 ناكو ) اردنا ىلا إبأ لكق نكي ىحار 0 9 هللاو 9 ظرف لاقف هورقعأ دسأ ىنذب نم

 ريَشُف نب خملس نب رماع ىب 1ك نب ةريبح نب ذوق اهذخا ىنلا ردنملا ريفاصع نم ريعبلا

260-93 

 ناكو لع ىب 0 نب ةيوعم م لبق نسا مث (بئاجت كولملل كنك لَ ريفاصعلاو

 روشلاو ىف ربخالا رسعالا مالغلا انأ

 2 رثكأ 2-0 لاو

 ْنَهْشَت ملف دَسأ ونب تعَجرف انوعيطأو هنع اوعجرا اولقو .دسأ ونب كلذب تناسسلف
 رمع نب لقعمو رعاشلا ورعع وبا ىلب لأ نب سا نم ريسي ريغن الإ طيقل عم ةلزح ١ َّ 30 2 ا 2 0 0 2 د 5 تهد 3 ساعد 0 8 5 - ©هد ب ٍِ دس اد 0

 4 آن وباد دروقك . 0 6-1 481121 مين . « اونيعتو 80 آم. 8 آل

 املأ . 9 آد تيهيط . 10 لوزن, 50 فوطقصت - آن الوزن ٠ 11 ليمجحاو 66

 4م عطقت] -- آد لج : 1 19 1. ىلب نأ نبأ ساش ( ووو 1[1حص 5858 139197 ) :

 كاسل, لن .ءاشلاو
 ور ل
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 1 50 د 000 0 : ا ا
 رماع ىنب ىف خليج نم دادق ىب رماع نب ذخيداع تناكف ماع ىنب نوطب ىف اوقرفنف ةليخح

2 2306-3 

 تناكو بالك نب ورم لاقيو بالك نب رفعج ىنب ىف ةليخح نم ةبح#“ تدناكو ةعيبر ىبأ

 هدد 6- 5 د هد

 ةعيبر نب رماع ىنب ىف ةليبع نم ةبك سيق ونب ناكو بالك نب ورع ىف ةليبع' نم ةنيرع

 -هعود - 0

 ةعيطق ونب تناكو ةعيبر نب رماع ىب ىف ةليبع نم كيز نب ةيدعم نب رماع ونب تناكو

 دمت ىذن 2 ةلليكا نم هللأ ىبع نب بيصت تناكوا تدلك ند رك قا ىذا تنكح نك

 نب ةيوعم نب ورع ونب تاكو ةدعيبر نب رمع ىنب ىف ةليجك نم م لاو ةبلعت تانكو

 نيثالث معمج غلبف لكع نم ريفن فتموي ماعم بالك نب ركب ىأ ىنب ىف ةليجح نم كيز

. 0 5 0 0 5900-6 
 تلبقأو 2دعب نم ميقلا بوق ام نورحي 2 اولعجث ربكلا رمع ىنب ىلع ىمعو ه8 اغلا

 دراطع نب ةنجش نب ناوفص نب برك اوقلف ةلبج وح فلو دساأو نايبذو ميم ونب

 انب ركنت نأ ديرنأ بحدت نبأ !باقف انانم كيز نب دعس نب بعك نب فيع نبأ

 هد 5 0 هع تدد6 ب هع

 اًعرسم ىضف هليبس اوَلََف جاطع لعفت الأ اقثومو اذهع انطعان اولق ا لق رماع ىنب

 ةرجاش نلكح لوح صوخحالا عيفو رماع ىنب سلجت ىلأ رظن اذا انح يبرع هل سرف ىلع دب 2 3 1-11 5 تاك 5 2 ه2 هد 3 ا تاع

 دس د5 3 د 5 3 ,-_- 5 4 0 - 72-000 هلع لس ال 00 همادس

 رو ةسوأو 0 ىف كوشو انرص بارت هيك ١ذاف ةلردم اوءاج لحر ايلن ريخكلا هبك 25 0 1 0000 _ : ٍ عال 2 . 2 3

 4و 93-_ ِ -«هع2يب 0 و - 1 معدد م 34 © م6 د 3 2

 لجر اذع صوخحالا لاقف © نبل هيف فلعم بط اذإو ةعوضوم ةلظنح ا!ذإو هنيج

 مامكوش ناد فلك باذنا لم موكلا ن 0 وو

 نبل هيف !ناف دوبطسات بطولا ىف [ام] اورظنا ةلظنح ونب“ مكتءاجو نوقرفتم و ةليلك

 1 ارسقر, ه0 آب (ةس0 رسق 61077 ل 2 دادقر 1: هسا معطقمت دارق (ووو م. 1401

 8 ]ئ/ همح , م عطقا7 ديس . 4 ناكوو 50 طع ةرادلسكا ماع وىنبر 8ع

 ناني . ؟ ءاظطشلو) طن ماطخالاو (2) - ]هعدسه ذص ةعطتقست 15 ةهو.ر آب قرفو

 متيح ( 01250811560 ٠ 18 ام ةسما1ه1 ةنورص ةوطقسآ: لب صرف (ةزغ) نيح نبل

 مى ع7 سراق ىنبج ىبل - 1168 0 سرق ةممعوتو ط0 طه 8

 عك

10 
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3-629 

 عستم هلخادو لخذيلا براقتم بعشلاو ليعمل لبق 0 ةلبحا نم ةنيرع ميلا هو

 أر ىف لاومالاو ىرارخلاو ءاسنلا اك مدسم هل لاقي دنم اًبعنش و ,مهاع ونبي نلاكدف

 10 هاباطش 83 لئاشقلا نيب ع مادقلاب َبعَشلا اوهسنقأو ءامأ نع لكبالا ل

 دعس وه فرابو ريمن ىنبل كثموي افلح دزآلا 0 فقراب عمو ريمن ونب نجرخ 0000 ل 0 كن يوكل نتن كف
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 ةييلللا وخلو امس را ايقيوم ورع نب ةثراح نب ىلع نبا 5

 نب آ 0 رقعم ليقي هيفو ل ةمهس ند ( نيبعشلا نيب فقيرطلا وهجحو)

 4 ٠

 ا

 فيلكلا مهمامأ انب ليبسي ريمن ىنب نونميإلا نسكأو

 اهل ليقي لعجت هلمج هب دوقت هل تنب هعمو أ أريبك اًكيش دذتموي رقعم ناكو لآق

 عا [2 61 6

 ىطبعا لاق اركماتت اذأ ىتح نالق ونب ىدالوف لوقي وحلو هربكتف ا نم ليهسأ نم 10

 نف 'لاخرلا ةورع تنب شبك تناكو © .سلتلا' طبق. مويلا رئاس اًعينم بعشلا 'لاي ال

 ىنوعفرأ رماع ىنب اب تلاقف ليتطلا نب رماعب اًلماح ذتموي بالك نب رفعج نب 0

 اهووثأ ىتح اهولَبَح مث قاقتاوع ىلع ىسقلا اوعضوف رم ىنب زعل ىطب ىف نإ هللاوف

 اهلك وما ونب َتَدِهَشَف © لاتقلا نم ساّنلا َعَرَق موي اًرمع تدلو اهنأ اوعرف ةّنقلاب

 ونب برعلا نم وماع ىنب عم اهتهشو رماع نب ةعيبر نب رماعو رماع نب لاله الإ ةلبج 5

 نب سادرم تيلعو 0 ساب عل ناكو ميلس نب ةتيب ىب ثركلا نب ةعافر نب سبع

 اًسادرم نأ ضعب ملك بالك نب رماع مل ءافلح ةعافر نب 0 ونب تناكو رماع نأ

 سانو ةلفابو ىنغ اهتدهَشو ىونغلا ةيهلَج تنب ةمطاف همأ تننكو َىنَع هلاوخأ عم ناك

 2 جاسم ( مى ءا-ممزستو ه0 ة1صعأ) - همه الجلعتف 19 53915, 8 آب عوفافو

 موطقمست عرقلاو : آب هاباطش , قةعطقم5 هاباكش . 5 امسلا ام مماعر 80 ا

 6 1 ىلحكد قس ٠ 2 راك (ة20 80 هالو طو]1م"6, م. 66653) هوو 1طن 4

 28220, 8 هك الهلعاتت 11 61, 10 1: ليقد وسور ىعيطقصت ليقتو . 11 آب لاجرلا و

 طاتغ هه6 طوالما7 , م. 60415 . 13 560. ةنقلاب اهووتار 50ه ةىوطقمت - آن هيقلا (2) اهومي.

 15 ةي ءرماع' نبأ لالع» 18 ةمِيلَج, 1. هقاح (2)



 ا 5 0 0 اى 5 1 86 06 ىءاجل امثأ لق نسانلا ترشنتسا نيح كنع اذه ناك نيل

 ةدعج ىنب ةعبا لوقي كلذ ىفف اوعجرف اوعجرا سانلل صوخألا لاقف © ىآلا

 2 © 00 09- - كك

 2 هد 0 2
 | 5 | هه

٠ 

 3_- - ها

 مكتواسن راح ىذ ىع تدعص كقو

 َّس 3 7-2 2 - - 53 عاهل ت5 6:3 05--
 5 مع ةنإ 35 ا 7 لا ١ 1 ا 1 ا

 15 اعتو .٠ رح رمك 0 أ نم اوكثد رس رخل فنفعطعح مهل انىطع ف ل 5. )مدع 1 الإ 5 خهل) . ١وهكداسك ٠«بضلاأ 2

 رع كي 3 6 نا لال د ل هس © 2 5

 رمهمن ىنبل "ام فيرشلاو فيشلاو فيرشلا نيبب رمح ةبضه ةخابجو ةلبج بعش اولخدف

 9 ّخ ن ع 3-- 5س

 نم الإ لبجعلا توي 9 عساو ميظع بعش هل ليوط لبج ةلبجو بالك ىنبل ةام فرشلاو

5 | 

 ر 0 1 نيميلاو آل نميلا (2): مككردار و0 ةوطقط5 ح آن مللدأ 2 .٠

 راكد, ةوطقمت راع . 8 نورقعي, 50 ]آل -- مةوطقم5 نودع . 6 آب ديكأ ة4

 هدحأو . ) ابراج و آد بارع ٠ 8 روكانم و 530 آب م3 عطقست زر كانك : ىرارذ هو ا م اا وه + - 4ع قل خلا

 1 ىرادلاو : ] لمت ( 32706911541)  م4لعطت213# لتقمن 118 8 81055 بصخ ىا.

 13 همو. ء!ل الهلعتت 1 498“ ه6 14 آب راكد ىد نع ( 5 الدلعتأف 10+. كن. ) :

 سن دكاعصاك , 80 525186 - ]ل بس دكاعضأل .
 و 4
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 10, 04. "ها

 لفك هيشاللغرل 11. كبكر اهجتح ال

  1ه 0 ١

 ٌلْخَي ا قبو موقلا 1 كاب كتابيار

 « َّلُع ديجلا ىف هناك ر امفدلا قبر اتلقعم

 ورع نب ورصصو ةرارز نب طيقلو ةرارز نب بجاح ميس ىنب هاسور نم خعم ناكو لاق
 20 28 2 د 5 2 1 3 35-05-35

 اعيج اوعمجت ةيينغلا نوديري سانلا ءاثغ نم ةاثغ قعبتو باهش نب ثرحلا نب ةبيتعو 5

 ع اءاخ رماع ىنب كاله يف برعلا كشك ملف ةرثك رثكا طق هلاتم ةيلعاشلا ىف نكي رن

 ام دعس ونب تلاقف رماع ىنب ىلا انعم اوريس جل اولاقف ةانم ليز نب دعس ىنبب اوم

0100- 

 ىل دج ) َةانَم كير نب دعس نبا ةعصعص نب رماع ْنأ معزت نحو مكعم ريستل انك

 رج 8 معك اذه انآ اولك انيلع اومثكات انعم اهريست ' نأ ,مكبتاا اذا انآ اولاقح (.( انه مك

 دق ريبك خيش ذتموي وهو رفعج نب نصوح ىلا اوعينجا خويسمب رماع ونب تعم املف 0

 10 امزاح ابرجحم ناكو سانلا رمأ ربددي هنأ ريغ وزعلا كرش دقو هينيع ىلع ءابجاح عفو

6 

 مك هذه مكتليل .اوتيب مك مكءارأ اوعمجأت تفرع تععمس اذا نللو ىتم ىأرلا بهذ دقو

 ةءابع هل نيعضوف هيلع اوَدَع اوحصا اًملف © اولعفف مكءآرأ يلع اوضرغت يلع اوْدْغَأ

 لاقف مكدنع ام اوتا لق مث ةباصعب هينيع نع هيبجاح عفرو اييلع سلجث مئانفب 15

 اهنم انيفعي صوخألا لاقف ىلر. ةثام هذه ىبنانك .ى تاي: ئسبعلا ريفر نب سيق

 مهع ف س ع 5 وه ع 2 5, ا 2000 35

 سانلا ضرعو دحاو ىأر كتننانلك ىف تاب هأرأ ام صوخحالا لاقف دفنا ىتنح

 مث اولعقف مكءافعضو مكلاقُتأ اولمخا ّىلا مترص لقو ايش ينل اف ازاقف اودسلا" ىح

 اولعت ىتح اوقلطلا لقو ةفحم ىف هولعجو اوبكرف اوبكرا لق مث اهولمحف مكتْعط اولمحا لق 0

 9 قبري , 11 فدوي (510), ىوطقمصت وربي ٠)2( 8 نك زملنةنسعأ زذ2 آد

 ل 18 1: ]غنا . 20 اولعت و



 "ك5 27. 64.

 اذا ةنسألا قارظأ ؛مكولو. ىف 'َنايبذ اوعل نقوش دللاو ضنا ايصعم مكيف هللاو تانك
0 

 اوبذ همك ىف هغلمد ثوغربلا لّثم مولعجأو مولتماف مب اوغذبا مالكب هعاوفأ ىف اوهكت

 رق ثيح عب تععمسو لق © اذبا فلعلا اذه ىف لخدأ ال هللاو لاقف عيفلاحو هيلع

 ها توما 3 00 5 5 2 تا ا هد : 0

 معمو ردب نب ةفيذدح ىب نصح خقيلع اوجرخو اودعنسا اودشحف نايبذ'ونب ارق

 3-69 د د ا 2606-2-2 9 تءسف < 3 2 3 كم 5-2 1 -

 نب ليبحرش ىب ةيبعم عم لبقاو ردب نب ةفيذح مدب نوبلطي نايبذو ىدسا نافيلحلا

 3 هرب 5 حس تا 0 د سد 30 هد 6ه- دل هع

 ىدنكلا راوملا لكأ نب ( «داوس ةدشل كلذب ىمس ةيبعم وح نوجلاو ) نوكلا نب ورضخأ

 نوبلطي ةرارز نب طيقت يلع بابرلاو كلام نب ةلظنح ونب تلبقأو ةلنك نم عمج ىف

0 

 مممج ىف نوجكلا نب ورع نب ناسح لبق (سحع ع در ةرارز ا يي م

 0 41 1 7 5١ .- نام 2 م + 3 2 0 0
 ةطبارلا ص كولملا دنع اة يخاب نوكت تننذ عئاضوب جيلا أولبقاو مر بغو ةدنك نم ميظع

 سأ هد 5-75 ١ هّب هع ل 0 تع 2 6

 نم كول دعم ناكو ىميتلا سوهق نب نمعنلا هل لاقي عقتفارشا نم لجر بايرلا ىف ناكو

 لكموي ةرارز نب طيقل نتنب سوننخد لوقت هلو برعلا ناسرف نم نكد لتحل انآ راس

 م © هد ساس 0 53 د 2 9و 5 06

 جسرالا لزالاو بتثذلا نم عبضل هلا كلو عمسلا

 اولحو اوراس نإ نافطغ عكشنا متشتلا 0 كك

 اوُلَذو وكله نإ كبآأ الو مهذع كثم ال

 اولَقَعسأ سانلا اذإ اهتب ر بذحب ئىغبلا رْكَف

 5 |:تنار الب رادمأ 38 رقر ه0 قوطهم5 - ]رب دق. 6 آب: وصخا .

 8 1, ناسحر ةعطقم55 ناسيك. 12 ني 1طص طسسضدن0 11415: 1 لدم . 13

 ]ياونم 51111 25422: دب ةسمما1ز م0 ةئمرد قةعطقمست ةهطل طاق. 14 آب خسرالا .
2 

  0067“ 0011١كنأ مه طر ق4ةوعطتمس] - 15> اطع طعاأعو هوو 1""ووامع 1207 ث16110010 15

 : ) 2[”م«ى]عنكأ م. 218ر طتغ مععطقعمو >6 ةطماتاآ] 4 0 0 16 دعو لن ع

 آب كابأ . 17 همه. هك م. 4957, اياهم 25111 3104“ ةوه.: آب ىغبلا (هزنو) رخحغ

 1 ط ماتا ؟01اآق .
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 تثني

10 

 نك 0 07

 ةعيببر ىلع اولون قاح فيلْخ نب ثرللو دايز انبأ ةرامعو ل عيبر جوخ !وتتكما لاق مق رماع

 ةعيبر نب بعك ىنب ىلآ رماع ىنب نم كقعلا ناكف 0 ني بعكا ينو نكس فا

 ا ىلع سنع ىب اب لكش, نب نب د, لاقف ةعيبر نب بالك ىنب يف ةسائرلا تناكو

 اهّتَيراح بوح زعَأ برحلا هذه ّنأ ملعا هللاو ان» ميظع مكنم بطي ىنذلا مكأختو

 3 د0 8 ,ىموت علط َْطَتْسَأ ىتح قولهم بالك نم 00 دللاو الو طق برعلا

 ىوعيطأ ٍمُوَق اي لاقف صوخألا نب ُقْوَع عيقلف بالك ىنب اوناج ىّتح بعك ىنب نم بكر
 نوديزش ام اًذبا هدعب [ ْنافَطَع] ٌملْقُت ال مومتُعو مولثْقاذ نافطَع نم فرطلا اذه ىف

 ىلع اولزن ىتح ؤليشأ ديلع اوَبَذ نع مدوقل اوريصت مك موعَتْنتو مونت نأ ىلع
 ٍةَتْيعْطَأو كلط مذ لكش .ئي ةعيبرلا لاق رتل اهل اورق دف ردعجلا نب لموتحألا

520 

 0 0 - 7 ٠ موقلا الون موقلا ترججأ هللاو دق لق معن لاق كماعط
 اوداراف رماع ئنب اونا اهموق تبراح ل 0 5 ىبالكلا نابخ 1 ها شب

 ا م 0 انأف بالك ىنب نود مث تءافلح اوريصيل سشيرح ركلا نباو ةَدعَج نب هللا دنع

 3 ما

 هيلا مَدْقَ اذه ىلا 3 نأ 0 الو 00 ال هّنإ عيبولل سيق لاقف

 900 ثذخا اف ىلا متلتق كب فئاعلا ماقم اذه لاقف هرْيَط ءارو هبايت عماجمب نحل نشك

 5 1 كل انأ معن صوخألا لاقف انريجتل كتبت كفو اًذدحا ل تل 2 القع هل

 نإو اًذبا ىنوصعأو مويلا ىنوعيطأ رفعج ىنب رَشعَم اي لاقف رفعج ونب هدنعو سوحألا

 ٠ الن 2 آن سرت ١180 كن درايعو عبدرر 7 رسماعو عيبر : تفيلحتا,ر 1

 4 هذه, 1 اذه. 5 ىموق زم0لتةذاصعأ ذص آس 1 نافطغ ةممزم]160 "هدد ةعطقمت :

 1, نوديرت ام, ىلهطتم5 نوديوت نأ هللاوو. 51 كح 110 رايح اذ

 رابج ٠)( 12 ةلعج ر ه0 48عطق»5 - آب رفعج : آب اوريصمل : انأف و الثا اناقا (2 ٠)

 15 ةياَبك عماجمب 1م0لن ومن صعف زص آل: اف نأ 56مهو560 آض ط.



 كه 2. 64.

 اطئاطق مالالا ذح ايبنجأ انليخ ةيرض نم انبلج نتكو

 اطمدلملا شتم رن هفش ناو كلام نب فيرطلاو فيرطلا نبصأ

 قو مراد" ىب ارم. ةرارز توم رذتملا نتج ورع ْمَلَب ايلف لقا د ليكلا ىعبا نبض
 252 2 ع

 ىتح ماأق اورقف هب اورخت دقو ةراوأ ىلع نانأ ىتح ءاجن لق ٌةثام هنم َنآَتقْيَل فلَخ ناك

 5 هرّْذَت هب ىفويل هلتقف هحدميل رعاش مجاربلا ب لَجَر ءاجف لق .  نيعستو ةعسن .لشق 05

 شعالا لو © التم تبهدن مجاوبلا ك0 فشلا نم لاق مق ةثأملا هب متيِلو

 ةرارز ىسنيو ارقتلم ىزأ ”اوهبحلا بلشسللا #5 0

 © زور وأ ةييضصقلا ىلع ودلك كا اك

 يلع كلذ ىعني ريرجج لو

0 

 ةلبج بعش موي اذكو ] (5:90)

 مايا مدع نم ناكو لد تك موي امأو ه«اثابقو رماع انحكبتسي ملو روج لوف 3

 نم نحرك أوجرخ قناخ ([نصنعل 0 نبمع ا خلبج موي جا ىحلا ناو 2 خلبج مترات وحبا نب نيغل ع يل 1 5 1 1 ع

 1 ومو. هم مطا]سوم0 411ج. 20:10 77: 15:١ © هين. 9 ه1 م.

 ” همي. هل. 8كنطومتو0 9714 ةمو.ر ولعل 13925 ةوو.ر دلع 19 1269 860.: 0 نوكنو :

 فّلسلا و 81م فشلا . 8 وأر 8وطمأكر 531:84 نمد 10 هر 2300, 01

 نك 13 ةعل.ر, 8هلالع ه6 لمطوام آودم آد ر آل. ةقة13731 2 3415 هوب 14 آد

 انبكاست ( 816)ر) 866 6 16 نيح زم0زةزسعأ زد آس 17 1, ىبددلتم (ةذء).



 نك

 ٠ 17. 04زم"

 اهبر هيلع كَشف اهعرض ىمرف اهب ثبعف ةنيمس كموك ةقان هب ترم عرغرت املف لَعسأ هل

 90ه سد

 نيذلا ملف لاق ةكمب فقحلف ديوس برق مث هلتقف مراد نب هللا دبع ىب ٌدحا ٌْيَوْس

 ورع ناكو ةكنع وبا لق © شيوقل هافلح مراد نب هللا دبع ىنب نا

 هل لاق 0 مك لابح ن 1 ايلف كما ةرارز معمو كلذ لبق دق رذسملا نبأ

3 

 الايك 0 5 12 1 اًدحا هتراغب ٌبسي م 2 رن اوغ اذا كلتم كك ةزازز

 هيز 6-5

 طقلم نب ورم لاق دعسأ هنبأ لثتف هيتكف رذنملا نب ورع كنع ذكموي ةرارزو كلدعسأ

 ل
 ةرأرز ىلع ارمع ضضخعإ ىئاطلا

31 © 

 اكلي مل دقلا 3 ايا دنع ةئاتتل ندم

 داتا الإ اهل _ ىتبف ١" اراب تاوصحتمم

 كف

 كيف ىل هتوادع تملع دق بدك لاق 00 لوقي ام ا 1 رذملا نف ور لاقف

 هموقب قحلف ( اًعرسم ىضم ىنعي ) ةرارز 0 ليبللا هيلع نج >- املك, ""("تاتحص لات

 ةرارز نب كبعم ىنب دحأ ساورد ىنتذحن ةّحيبع وبا لق © صرم 21 ثبلي م مث لاق

 وربع نب ورمع ابو لشهن ىنب ىف ىتملغ كيلا بجاح اب لق ةافولا ةرارز ترضح امل لآ

 اب ىلا تدنسا دقل وربع لاقف كلملا ىلع صرح هناف ىئاطلا طقلم نب ورع كيلا
5 ©1- 

 دلل ل رع نحل نبق هزار تان املك ه َةكوَس اهّدَشَأو ٌةْقَش اهدعبأ هابع
320 

 ذخيقلع لاقف طقالملا متلك ورع 0 فيرطو كلام نب فيرط نيقيرللا باص اني ١ع

 9و همو. هك, 1ط» طن7210 23015 ةهو.ر, ةوطقست 511 1299 ةهو., آطاقدقس آ[ل1 11078,

 11:17 م 1110 14 لاقف, هم 1طد-ه1-خغطتع - 0 لاق. 19 0 هقش.



 *|هز' 20. 4

 ام

 51 - 9 2 3 0 الا 5 2 0 مم 1

 لق سرقلا اذه رميَط قارقشلا اذه عطقي امك كعطقيف ىفيس لح ىقلتس ليقي هذدح

 حلقان ةَلَّدِملا 00 نع نقلا الو مهتيبب ا نايقألا مك امو بإ“ (2996)

 000 1 2 - 000 ف
 اهتيبي نيب ىوريو | مدح ىبأ مجححت اينيبك ىوربو

 هلسالس يدخل ى تضعأ ن اعل اهمكح ةدّيسأ انّيطغأ نح امو“ 0

 ةحيسأ تيناكو لق ةرارز ىب بجاخ وسا ىنلا كلامو ةيمقرلا ىن كلام مأ ةديسأ لآق

 هل عرد اهل ا ل مكمأ ب >2 83 ةنكتتسسا اود

 دلبانقو رسماع انحبتسي ملو ةراوأ موي 06 مبذب انسلو 0ث 2

 آي

 اذعو ءارب ابأ كلام 0 رهاع ىنعي لا

 15 لاقي هل انبا سكع نب ةرارز ىنب ىمحللا رذنملا نب وريع ناكو ةكيبع وبا لاق

 - د , ِ هع 0 5 هد ع

 1 آ وياط (816) ىببابد ىقالب: فاعضأ, آب بالصا (ةز2): 0 هلّياخأ .

 3 ه16ه» ىبابذ 0 9 كيوي: م1088 ذه آل دوش هما. 0 ا

 8 امو ل5: ناعنا 11 هل“ لورت»ع 1 2211: هوو هدتت[:ه0 15 طن. 12

 0-1 0 ّر فرد در ا 65: 5 ل يا 2 دليابقو : م1088 18 1 موي كندذ هعصعص .ب ماع. لعفلا يتدلاو ةهنيعي . بدلملا جدذدلا

 ءليج مطنعط 15 هلعمس» ةمعمسسموفتطاو ىتغط طع هعمرامسهكمص ذص © . 1701416 07

 الممتع ءآ. ]لم»-دتسفتتتتتع 1 40917 وعل. ( 8مم طم ءممممدممصقتسع 22؟هقلكع ذط آبو

 ىطتعاط 15 ةهطوؤمصاتملارج 10همغعد] متغط ةعطقمت 2122 12222 هوو.ر هوم 4ةمموملنع 51



 كا

90 

 ناك لعب دعب هل تَوَقأو لعيب تيضر

 نكيعي , دا نهنالا ناكبألا نم عانتمالا امن, لوألا

 دلاخرشدلاو توملا ىفيرغدلا انأ "د

 مهدرقب اوئاج مالخألا دن قس  نمأ 41

 مالا ثدح نمو قورتو 5

 كلما دم ا نلوم
 منو هذه ع هذهو هذه دلل هذه مد تع ميكالللا مب ف ىأ من ىعارذ قورجو

 هع -

 دوقلاب ىأ

 نوذل مق ىف قأ

 انيع مقأر نقلا نبأ اب تنك ناف "+
 «ءانب انيضر ىتح ىفطخلا ىتب

 ةعورفا اولاقت مل

 ام نع دياوالل 0 كسب امو نأ

-0-- 

 عانبب انيتن 8

 ١ ىلا /بعك نبا ترعلا لثق نيح

 التم تبهذف َلّذعلا فيسلا قبس لاقف

 مابالا تح نيو

 ركبلا هجحل ىف هب يموت . 701 0 37

- - 2 

 ركبلا هك ى ىف هب ا كه

 6 ط ىقلف رحاز

 نش 15

 لْعَبل هذه ٌقذق امك ْزوُّلذ لوقي

 اطير فذلا لب ىني
 هلواسي موقل درق امو ىلا )1:982(

 دلكآ توحلاف توحلا ىف يف هاقلأو

 وكلا 3 ىف * ريتللا رخارلاو م

 دلقان تنأ ىتم رظناف انضح مرف

 معا مف نا

 18:99 ةلئاق نقلا كضرب د مل نأ تنأ ليف

 ةلفاسأ مثينب اهب ىلعأ مدخو

 )1:988( مأذاع لاف امفيسلا قبسك نقبس

 نأ نجح ةيضر لدم دارا .امنِإ هلذاع لاق ام هلوق

 ( لعفلا رامضإ لع نفت ) مركلا مركلا هل ليقف موكل

 كيا لا

 3 نك“ لئاوذطا 1" 38111 : 1 تول

 مك درقب : موقل ب آب مرشو [ 4 مرقو 1

 6 مهب ىمارتو) 0مو0860 15 0 11/1 اني راج تنصر ٠ 12 مو ا نل.

 18! 1 تياوعلا كر 0 14 ةعو.ر عامه5ذ هستغاتو0 ذص آن. 15 0 بصت .

 16 ٌلْذعلا و 80م0 0.
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 نأ ىل هسفن ىنعي تيراج هلوقو ةوكشلا عساو ديلا ىوتسم و لوقي كلذ ىف ىنعلاو

 كلذ لعفت دقو لق ناعرلا ميق انغام هريصو مركلاو فرشلا كلذب دارا الَتَم
53 

 اريتك برعلا

 : ةلئان تنأ لق نقلا ناي كيفكب سمتلافَكينيعَقُط ىشعيردبلاانأ 1

 دلجالجو يرك احاشو هيلع ةبعأل قدزرقلاو ىتادأ تسبل

 حءائالح متانأو لعب مكل ري اهناف بالهلا ىلحلا عم اودعأ 9

 نابع مصيب ركنا دلمكم امان احخالسو اًعرد سبل ىقو دبرملاب ريرج فقو ةديبع وبا لآق

 10 يشنو بايت سبلف قدزرفلا كلذ َعَلَبف ْدْشْني قيتع هل سرق ىلع ىطبحلا نيصح ىبا

 املف ايهراعشأب امينيب اميف نوعسي سانلاو ريرجب كشني نصح ىنب ةربقم ىف ماو اراوسو

 لق َعْردلاو جالَسلا رج شسابل قدزرفلا َعَلَب
 هد 2 ااا 568:ةت ته عرج ت15 . عا 267

 هلئاقم تببيصأ كق كبع عردلا ف ةيبطح ىف ناضلا ىبعارل نتنيجع

 15 :هاجالجو 5- مك هكلع نع قدزرفلاو ىحالس تيكا

 دلسارت لعب دعب لْعبل ثرقأ اهليلح ناوع تطغأ امك اوطغأو

 اوطعأ هجورتف ريغ اجور لسا اهجوز توجب وأ فقلطت ىنلا ءاسنلا نم لسارملا لاق

 لقي ءاسنلا نم فسسنلا ناوعلاو تنكما !نأ اهلج,ب تطع لاغي مكسوفن نم اونكمأ

 5 وهمه ا". 63 7” 39: ]. ىشعي. 6 ههو. هل مر. 3201“ ةموه.ر 62410, 20. 9

 م. 8 ©هرصتض., ةنقذدص 111 12065, ة[وغطهأ 4921, ةطسهتاتهاط 1311 9 560. هأظ م

 32056 ةمو.ر 624“ هو 13 52 20,63 259-7: 0 ةتيطخ

88 
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 رثك مج تمتد دق كلذ نم لاقي دّعلا ريتك اَشْيَج ىنعي ليلا حنجاك مهدو .هلوث

 ههبش امنإو لق هداوسو هله عمجو هترتكل كلذو ليللا حنجك لاتو موءاج اذا كلذو

 هلبانقو رابغلا رثأ هنرتك نم شيل اذه لوقي رابغلا رينعلا»و لف صرالا ىلع ليللا لطب
 كه ع

 نيتسلا ىلإ ليخل نم نيسمكلا نيب اما فو ةلينق' ةدحاولا هليح ةقامح

 ناد ثان نه د

 ' حلقاعم انيرخ ع عامنا ملو احا مهنم ضوألا عنمت : مل أومو اوهوس م اذا عل

 ةعبج 0 نأ ١ ضرالا ردقت رم لوقي ويروح هلوقو ةاضق مهنم ندا ىوربو

 هنوصحو هتِحالمو هلقاعمو بروكلل اوملعأ ىنعي اوموس اذإ هلوقو عترتكل نصخاتف

2 - 5-0 

 ىذتنلا 8-0 عنرتكل عب طخ رو نوصخلا م 0 رم لوقي ٌلحاو

 دلداجأ لط موب ىف تبرض اهك نب ةيداع ليخلاو ىمحلا طوحت هم

 5 -هد

 اعلا عنمتنف هطوخك نحل هيف عيني 2 هك هبرقي 2 انامح ليقي 58 طوخ هلوق

 هروقسص هلداَجَأو هتاعنمو هوعل كلذو هيف عيطي الو ذحا هبرقي ال انامحن لوقي هنم

 8 , 7-0 دطلا روقصلا ل امك علتقتف لاجرلا 0 نحذف لوقي بدلا لدحلا

 روقشلل التم هيربتف اهيلع
 (1:982) ةلزاب ق شام عب ىصخب سلا وذو رم قدزرفلا ّليق ل كرعأ ن1

 ا ساسسا قر مأطت ىلا نا ركب د دو كش 0

 7-5 ُفَدْرَرقلا ّليق 0 نأ 0 عم فز دل ليش نأ ) فربو

 هود بار سد

 نسم هلجابأ ناعرلا موي اجنش او افلكتم ال تيراج دق كتاف ".

 اضبقنم ىنعي ججذش لجابأ هعبجو كيلا ىلآ ىهنني فرع لجالا ظافحكل 00 ىورسو

 5 خلا اًديرح 1 زو مو ( هلع ) أضف . 6 خلا ردقت مر طلو ةهعماوسحأتمد
 أب 2

 8مع225 50 طه 70ه ل عقنم زو « ظ"هررت طفت ”, 206 (««01 ةطقطص ””. 18 2 مبرضف و
6 8 

 وعم 7. 72 ( 0 14 آن ف
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 0 اوناك امّنِإ ال لق اومَلَحَأ متملع له تلق ال لق دعس نب هرج ذتموي

 اميف اًيرح اَقْلَي رلو لاتقلل اوُبَعَت اونوكي رو (ةَلْفَع ىلع رثمإلا ناكر عبار ةلسا دلو

 تعماست ٍهْشَرَع امل سراف ّنأ معَّرف كلملا لّبع نب رمع امو لق اهل اوُيِهتيِف اون

 نوكتا اولاقد كيك يد نم سانو .عوبرب .ىكب نم 5 لعا نم نونامت ءاجنغ بّرعلا كلذب

 5 يلا كي الوب ل أولاقف اركب كلذ غلبف ابعت د ديف انس رك تموهنأ أذان اًبيرق

 كلذ ىف ىلجععلا ةمالس ىب راوض لق © اذهب ميت

 6. 5 2ع سال ما سادس ش .ع 1

 10 فقيقفر لوقصم كح اناث امل ىبصلا مكجضالا انوسك

 َ 00 د ن د ته 2-0 مهد 60ه ب داك ت14 6-5

 اقيسولا باعت دجأ اكل . هعجتخللا ةككضص نركنو

 9 3 2 5 30 3 2 8: كاع 3 6-30 6م ع

 فيوصلا تاضو ىلإ مهدوقت ناكهك  ناعحست ةهفدنم انوسأ

 كاملا د 4 - هع 2 53

 ريرحم رع كل جر 00 2 ا 7 5 5 : [1١
 هاجنو تاكونملا رابح بالساو 0 هلل 6 نكو 15 دءلماجو كولملا ,ابج تالا ةيرلع مقم 1 تل انل اكو نو (ط12
 اذه ثيدح ّلقن دق لق 6

 اعوبري نوكهتأ 11 حم*ي طش 07

 ىوطت نأ لبق وّئبلا رفجلا

 و ليلا مشتت مثتو هن ند

 6 وسكملا و

 د مكيلع: 0 آن ةلماحو .

 ه2 طلو 66

 ها ل

0 

 1.6. «10)1 اطهر 5ءعونع ط20ععقر ه0 هع ه8 3011 12012”

 اان كك 0

 و 80 0 ؟11ط اعم:

 عضوم ا اذه ريغ

 دلفاسأو مكرفح ىَلْعَأ مدهت

 ا د اا
 [ ةروبزم 0 ةراجكلاب تيوص أذذذ

 174 هعوير هزه هل عاموو عودت آند

 س 2 .٠

 ]ب 8838 (2) دانسما مهدو تابلعت مو تلف اك مهد وهو شاشعأ مد أل
 رو 2 » 2 رز



 210. 64. كعب

 احارتسأف ىضق ول مانج دوو هرصن هللا َلْوْنَأ ىتح توملا ىلع

 اهلقو رق اذ نازفوكلا كردي ريو رح ١ نابع نا نو لج اهلق لب لاقيو هللا ٌكثاع لاو

 -ٍ هد

 انتدكح ةديبع ايا نان ميم نم رق ىن موي كيش نم امأو لق © نارفوحلا وخا رشب

 0 نيءاهتكا دبع نم هسا ركنا ق ناكو رق ىن موي ناك امل لاق ٌطيلَس نيبخأ لاق اذهب

 فاخك اَنإ اولا ءاوسأ نم ملت ريخ ءافلط اناف مكعم ٌلتاقن انولَخ هل اولاقف عوبرب

 ا ل يل أب اوقكاوتف اوبرهت

 ف لكسم اذه فيدصتب ىقذخ ةديبع وبا ل5 © عم اولئاقف ولَكف لق جيديا

0 

 ميم نم داو ركب ىف نآكو ِ قف موي نك امل لآ ربارم انرَبَخ ا لق ريوج تدب د

 انُلَح لاقف اًريسا عوُبرب نب حاير ىنب ذحا ئحايإلا دعس نب هْرَج ميفو ريس ئتئام ببوق 0

 فات هل اولقو اوملس نإ مثلا ندعجريَل موقتاوف لق انسفنا نع َّبْذَ ناف اا لتاقن

 اوملْعَُف لق انوانحت ىريو انتاكم اًورَم ىتح ُملُعْئلف انيعد مهل اولاقف اوصصانُت 3

 روج لورق كلذف
 رق ىن مدي احابص نوملعملاو بجأ ىنو اديب ىن سراوق انم

 8 انف ريغ هيو بتِْغش اهلثاوأ ىف ِءْرَحِب نافعبتسم 15

 فحساف راغأ 00 جيلعو نابيش' قب 'نأ' معرف رلا فْرطُم وبا ناّبَو اًمأو لق

 نوطب ضعب ىف ابتخاف ٌهَبْيَتْع يلع راغت باهش نب ثرحلا نب ةَبْيَتع نب عيبر معن

 ريرج لوق كلذ ىفف اهيلع راغأت نّيَصعلا ىنب لبا تدرو ىتح رق ىن

 را ايكرابم ىف ادالج عيبر لع نافا. ترف مثلا

 مش )ك انآ ىريبصلا ب فرطم ىبأل تالق مذ كلذو لاق مييلا اذه 0 اير نظأ الو 20

 7 0 اولعفي . 9 ءاديز, 0 ءاحبو. 14 همو. هل لوعتع 1 14515 ةوون

 اديب ىنر 5و6 اآله155 1 268. 19 عمروو نمأ 125 18711“.

017 
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 10 0 رد ىن نم دهاحمطتنلا

 35 5 0 ن مح ب هس 0

 رانل ١ ىلقوم انخ»و انيلطصأ لإ ةموكمل

0 5 0 

 ا ىكحب موسي نم لتفكف مانلل 0 كسعمس مدح نم تن

 2 لوس كك ئردسكل ككل ل موس هس لناع

 نما كل 2- 1 -

 15 رد ىن مي أوديش

 تا حا 3

 ر أ 0

 سا ا 3 ها ٠ع 1 غال هع ©«2--هد

 1 .انحح | كك أوكل اأاهولصاتسات ةرصضغعم ىو
 راسم ل 2-0 ب 6

 لاقو لتاتو 2 نىد مهلا كير 0 ن مم تحرش تر 5. اناآق : 8 : لإ. ك.دأ

 20 احانج تربص باشتو بارخ اهروخ

 1 ه2 ةاقذس 7211 1581 4 0ك.

 َكِيَتلاو 80 0 16 هوو. هك ةلئطنول 226* هوو.



 5 9 3 كم6 ٠ع 2 54

 كو فلآ ةسلك اير

 اهل ٌتَّبَقَك هَدَس سيق نبأ ْنَش

 لاذ مك مكقب مع امو 0-6

 نابيشا ىَد مسصألاو ىَهشعُألا حم اهلف 5

 بسح ىوَذ ف وعاش امناعّدج

 اعيَتْمَت اذإ' اناشعأو مصألا ىنعأ

 لرصخ* الذ لفيف 0 سراوق اليل

 بدأ دلع نب فادتتأ لحل
 ءالعلا ىب ورع وبا لق

 ىشعأ لب مص نرقت : ىكتم

 هزي لف ام رصببب نسلط

 ىشعألا لاقو 15 مويلا كلذ ىف' اضيإ

 مم ةهعطقست - 0 ماكقلا . 3 اهلو 0 هل (و0 هاهو 'هطه:5) : اركذ

117, 64 

 ماه د

 ماهلا ليقع م لع يفوشملاب

 27 ه نع

 مادفلا ىنب نم مسجاعأ نيغلا

 كيا تل

 2 مالغب 2 سيح 2 ايهيف - 5

 ىنب دحا ةَبَلَك وبا لاقف مزاهيلا 0

 راشنمب ارح ابكفونأ ترح

 لع متم لع العتتتا دع

 رق ىخب اوطاق ام مزاهّللا نم

 راكصب دارو لا ابح

 06 0ع لقو قحكص لاق ةبلك نأ لوق ىشعألا َعَلِب املف

 راسكلا ىفو ردشلا ىف انك

 12 ىراوح اَذَبأ عماسب سبل

 انكببل نتككلي وبلا وش

 ه ابّكقكلا عتيت انكو

 2 مادفلا ,

 2( كن هق ةانطزوءأ ه1 تنفذ ) , 4 فلاد , 190835 هلاد . « 0

 راشْيمب . 8 'ةطوسآ راسباب . 9 هلم نعطقمسآ 512 159“. 10 هك ط1.

 12« 0 امككلا , ""جطوسآ انطسحلا . 19 ومو. هلك 61101 111 9229 ةوو.
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2 
 ا 7 95 2 5 0 ست ا 4

 اولق ذتموي مايف اونك نيذلا انرارسأ انتدح طيلس لق © :سرفلا تمرهناو هتّدعو

 - هند د هو
 1 2 1 1 ا 5 10 4 3 7 31 500 30
 نم أورامصو ىداولا اوعطق املخ املأ ودير انلق ةمروهنم سرفلا تنوو سانلا ىقنلا املخ

 لق هح كيدش ظقأق موي ىف ةريهطلا لح ىف كاذو لاق ةميزهلا 2 انلق ءاملا اوزاجو هثارو

 أ

 ةالو اًبَرَغ نونعُي ال نوفرطي اًصعب ٍغضعب توفي ال بَسق نط منك لجع ةبيتك تبق

 الإ نكي ملف ختابجع اوم اوعجرف (اضعب تضعب مال لوقي) اورماذت مق ميقلا نوطلاخإ

 اوغلب قى ىن ءكحطب نبب جاعم - سوفلا اولتقف اولوف ٍجغيدبأب اولامأت اهايإ

 ءىش ىلأ الو بَلَس ىلا اورظني مث اًسرذ نوعست معبت هلا نّددَكف سارف لق © ةضحاولا

 نوتسو لجاع ىف ند اَسراف نوتلت جنم ٌدجوف رق ىذ نم تيد ردو مدأب أوفرانعت ىتح

 3- هد م ع

 هلوق 2 ةصاخ نابيش ىنب حمدمب :نلعت كر سيف ىب ىشعأ

 تّلقو ءاقللا موي اهبكارو ىتفان ,نابيش نب“ لق ىبلا ىدت

 تلا د هد 6 ت 3 5 0 د تا تك ع 0 653 تنل هع نع

 !ةدابع نب ثرحلا ىنب مصأ ريكب لو © رق اذ نهش اسيق نا ىلع لذي اذهف لآ

 - - يا 2-62 0 2 53 0

 ماتهتو ,نىنب ماك ىلع , بفقساف اهلها خمادهلا ةخذيقاس قف نحو نإ

 مايال ىكمأ ةياغب اقبس امتلكم, اكهيلك هعتكر نأ

 4 لح ر وم 0 1 را 500 نوفرطي ٠ 06 ةعابج , ه6 '"هطوست

 هت ١0 اهفابجع . 8 0 خضحاولا ب 1 5 ةانط8 1. 9 مداجار 8م 0.

 100 نود 12 وهو. هك معطقست 222 18990 ممو., ةننمدس 791 40017 : نَلَقو ر

 يدصل هعود اةطهأ مسمع 60 ]11616 (]16© 066٠© 13, ه2 .اياقد2: 71 5:

 14 0 1.6. دوعسم ىب سيف (م. 04015 560. 11 ةمو. هك 4عطتقس5 58 13914 6.



 ا 1

 22:21 د 0

 ( هبقل رسكملا ديري وهو ) ر 0 نب ةبلعت نب ةلظنح نب وسكملا ديزي لاقو

 اييدت ْنَعَّرَفو راجي | اييرخ نَعّوَف مداقم رق نب
 تحيدأ نم. قسف كرش نإ" ا ؟ةيييم صلع ٍراَيَس نبأ انأ

 9 ةييفص وأ :شجافهلا ىرت نما ,همدكق ىلع جي مهل

 هنننبا ةيرام ىلا لامف رايس نب ةبلعت ىب ةلظنح ىلأ يناه دعب رمالا اوريص مث سارق لاق 5

 َنْضْو َعّطَق, صرالا لا تبعقوف اهتيضو َعْطَقَف َرَجنَأ نب رباج مّذحا رقت ةرَشع مأ كو

 ضرالا ىلا هاسنلا تععقو نيح ٌةيِنابيشلا نيرقلا تنب تدانو ضرالا ىلا نعقوف ءاسنلا

 ظلفلا انيق اوغيصي اومدهت نإ ٠١ ١فص كعب افص نابيش. ىب' اميو

 بوضل عقايديأ 00 د كلذو خقبكانم لبق نم 0 نايبش :ىات. نم ةتامعبس عطقنف

 دن د 0

 سا 5

 ليكف لق  فصنأ دقل مكيبأو لق لجرو لجوارأ زاوبلا ىلا 0 أولذ ليقي ام ىركشيلا

 نإ نبا نايف لاقف ةقراح نري كيوت لاغير ١ باك ئركشيلا ةقراح نب نوب هيلع

 كلذ ىف لاك

 ادوسملا نابزرملا وبر ملف مكحول ىذع نإ كيدي انم

 مكَقرغتسيف غل اوفقن ال موق اب رايس ىب ةبلعت نب ةلظنح ىتانو لق © اروسملا ىوريو 5

 0170, سيت 0 لسرايا ا ل بانل
--- 

 نب ديزي ميلعو جن كارو نم 0 ىن -ىبخ نم نيمكلا خيلع جرخو لاق نيربانخ يلعو

 0 5 تا 5 1 ترحرو 5 ١

 110 رسكملا (816) 083 رسكملا (866© م. 6480) رسكملا 11 11ةد2258 42515 ةعوم:

 قليرترا 50 0 8 هك قمدو 1 39808, ةءافدم 297 217 8 0 فلقلا .

 1007 كيمو كرم ٠ 11 !اولاقو © لاق٠ 14 هل ىوطعست 21 179257 222 1 8:
 0 ع © هدد 1 : را ١ 7 ا ا . د 23 0 2 5

 كيزير 190825 كيوب : هةوبرقت , 0 0 ( ادن موه0 هوبرقت): 41 ريسملا نابزرملا

 ( كلعطتست ٠) 17 ةنمبم , 0  ةيبتم . 18 0 نيرجاتخ (همم م. 640175
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9 
 2 تلسرأو لق رق ىن ءاحطب ىلا اولاف مجاعألا تشطع مث اممي نابابجلاب 2يلتاقف لاق /

 نأ مكيلا بجما نّيرمألا ىأ ةصيبق نب سليإ عم وُكَب ىلع اًناوعأ اونكو ارس وكب ىلا نإبإ 06

 نيميقت لب اولق ميقلا نوقالت نواح رغش ىتح ميقن وأ بهذتف انتليل نحت ميطن .:

 لاجرلا ىنرمحكي ةفقاو ىنعظلاو لثاو نب ركب جتحكبصف © ب متموهنأ سانلا ىقتلا !ذاف ا 0 2 0 ل يا 2 ا ل ل د

 ى
 ة ناكو ىنوكسلا رامح ىب ديزي لاقو كلذ ىلع ربصلاو مئاقل ىلع هتضضحو لاتقلا ىلع

 اونمكف تسأر رامح نب كيِزَي اولعجو اولعفف انيمك خل اونمتاو ىدبعيطأ نابيش ىنبل افيلح

 نب يناع تميم ىلعو. اودلتجاف لاق ءىبحلا مويلا ىلأ ىبسي رات ىذ نم ناكم ىف

 ردا نبا بلغت ني ةلطنح ةكرسيم لدم ىناتيسشلا سس ل ل 02

 ةبلعت نب ةلظنح لاقف نوزجريو نوضاحتي سانلا لعجو ىلجعلا

 10 كل ريم 5 7 اوتحف مك عايسأ تلح ىف

 تعدد 2 3 3 0 0 هد د 3-3 230 624 3 0 1

 3كم كت سكبس الس فا كحتلإ هتكشكتحا كنتكشكشع ادذكف

 هد 2 و ,ً 0 0 5 5 6

 8 اولق, ه0 لوطوجبب - 0 لاق. 7 0 ئبَكلا (همو الهادف 11 402

 10 دوم, 80 '!"عطو»5 - 0 5 11 ةوأدأ, 0 داو. 12 ه2. اراوذد 19 2825,

 13 ىموقر 80 !|'هطوج5 - 0 مهيق. 14 هتك 0 "هطول 0 ريمع: 0 همدقي .

 15 خلا اولخر ز(طماتك 7"ه19]6 ذضط 0 18 ركجأ عم 0.
0 



 عا

 2.064 ةلئل

 اَعَبَش ناك اركله ناف مسفنا هب اوقيف نامعنلا جالس كموق طعأ لاقف اًمناه قف اليل

 اب ىناه هل لق لثاو نب ركب نم عمجل انذ املفخ .© هموق 'نم دلِكلاو ةوقلا ىن ىف

 عراستف لاق ةالفلا اوبكراف برعلا نم قلعم نمو ىرسك دونجح ملل ةقفاط ال هنإ ركب رشعم

0 

 دوت ملف انتاج تيرا اهثإ هل لاقف رايس نب ةبلعت نب ةلظنحا بثوف كلذ ىلا .سانلا

 كبلذ لعف امّنِإو لق جداوهلا ىضو عطقف سانلا هيلع كرف ةكلبتلا ىف انتيقلا نأ ىلع

 و

 عطقم هم لاقيو لاق نضولا عطقم وس : اوبره نإ ةاسنلاب قوسن نأ مكب عيطت هول المل

 50 هاف

 جيم مأ تعمسو امتع وبا لاق لاحرلا مرح ضولاو باتقالا مزح. نطبلاو ) يىطبلا

 اَنِإ :تلاقف ,عوسنلا. نع .اهتلأسو .نماثلا».مصقا نم :تناكو .ةافلّذلا :انهل' لاقيو ةيبالكلا

 رغي الأ الو رق“ ىن .ءاحطبب هسفن ىلع عبق ةلظنح برضو (هاسنلا رشعم اهنصتت

 و تبرهف شطعلا نم.مجعلا تعرجف رفارق ونح ونكلاب عتلتاقف مكعلا جتنا لاق

 اع تمدددد وأب لكاأ لِي أَي مظتبتم لق تالبجلا دا تيم مدرتاعلل مع
 3 ل ل مح 0 و 0 5 رجع ىئكلق-ناتلا .لاغف معلا نونج ةيلقاكتيطضاو, ل5 انيسح ةالتبنتموي تلجأ

 لجكاع ىنب مكل نأ ىدف هيإ لرغلا انيف اوزرح اورفظي نإ

 سانلا ضوتخ' اضيأ لوقتو

 قرامنلا شوافنو فقناعت اوموهت نإ

 8 فماو ميغ فارف ا

 1 0 اوقيف طع ممهرك6 ذط '!'دطوتت 15 طعتف ءمدالاتمأ. 10 هلو راق ىن

 0 ههه جرتكا عجرو: 0 اأو. 16 اوزرتج, 80 !!هطمج © اوررجت :
2 

 لوغلا و 80 00:



 باب 0 26

 ١ : 0 2 2 1 0 ويم هر 3562 ه5 ع د - تح م 12
 لاق معن لاق ركب ةرغ ىلعو م ودع ىلع كلدأ كولملا ريخ اب ىرسكل لاقف ركب كالف

 د -ِ 2 5 - 5-3 ه هع

 شاملا طقاسنت را وذ هل لاغي هل ءام ىلع اوطفاسنت اوظاق كف ول جنذ طظيقت ىتح انلهمأ

 تءاج اوظاق اذا ىتح رفاق رانلا ىف شاوفلا فاست هلوق هل اومجرتف ل بلطي

 لق © 0 ةرييسم ع 0 ىن نم وهو رآق ىنذ تح تحلاب تملا مقاو ب 04

 اطعت نأ اذ هدحاو اصح تاكا ري 0 ةعرز نب نامعنل ميلا يرد ل

 لق بحلب اونذأَت. نأ امو رايخلا اورعت نأ امإو ءاش امب كلملا مكيف مُكَحَيَف مكيديأب

 اذك اّمِإ لاصخ ثالث ىدحا مكر يبَخَأ مكيلا, كلهلا لوسر انأ لاقف يناه ىلع نامْعتلا لوَتف

 اولوف برجلا اوراتخا مانا مك نيب اورماوتض لق 2© ىضم.ام ىلع !ذنك اًماو !ذك ااماو

 لاقف تبني امو كيورح ىف هب نونميتي اونو ىلجعلا رايس نب ةبلعت نب ةلظنح رمأ
 منا امومذم نيك نأ.نم هك ريح اني, ل ل نادك ّلاتقلا اَلِإ ىرا ال ىتِإ جل

 يم .ةكانعلتو :ضطعلا تلتف متبرف نو مكيرارذ تيبسو متالتاق تينيل ىطعا 01

 علا و راملا كلو قلك ىرسك ثعبف لق 8 برج كلملا اونّدآاف مككلهنف

 ىرشك بتكو ل5 فرابب اًضيا دَحَلَسَم نكو نيؤبانخ ىلإو ةناطقتقلاب َةَحصَلْسَم ناو

 50 0 ين ١ تاس كل 5 0 2 0
 فط ىلع هلعتسا ىرسك ناكو نيدجعلا ىن دكلاخ نب سبق نب دوعسمه نب سيق ىلآ

 دونكالا اهعمو سيفلا تةداجو لاق انا ىلع سليباف اوعيتجا !ذاذ اسابإ اوفاوي نأ اوفس

 لفف كلم ربداو سوفلا مما فر كقو لق معلص ىبنلا ثعب دقو ) ةرواسالا اهيلع لءيفلاو احا ىف ن7 سعت ا ل ا تر لا ا تا ا ا ل 2

 -_ 3 م هلع اح س 0 -

 )داك مويلأ كلذ ظمعخاو لاق م مجاعلا نم برعلا نوئرعكتلا مييلا ككلد 3 معلبص نىبنلا !ناف ١ كلو 1 | أ / |

 َ 0 0 507 ١ د م
 >يعسم ,بب سبق لسنأ ادعم نمب يكب نم سبفنا تةونحح تتند اهلخ لاك ( خعقول موي وع 2 2 6 ١

 13 متّلتتق , 0 متلكف.. 14 © اونداف (هن0): © زوماهلا . 15 نيزباتخ و

 وم 0  'ةهطوعت نيربالج ( مدصعأف# 781. )

10 

 عا مب
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 ايف ىعمصألا ثيدلل تبثاو- فدنَخ ىب سارف متامس دق بوعلا ءامّلع نم ةدلعو ةبلعت

 ديز نب ىلع ىمخللا رذنملا نب نامعنلا لتق ٍرق ىنذ موي رج ىذلا ىرأ هقرعو هتبتأ

 ايدع نامعنلا َلَثَق املف لق َومرف نب ىرسك زاورب ةمجارت نم ىدع ناكو لق ىدابعلا

 00 - 0 تا 6 3 3 د ١ هم 7 تا 2 56

 نب ينا نب دوعسم نب ىنامه عدوتسا ىرسك فاخ امل نمعنلا ناكو هلققب رمان ىرسك

 بقل ا فشلتدوملا وربع نب بيصخلا وهو هبقل بيصقلاو لق) بيصخلا رم

 اًحالسو دهعنو هتقلح (ةهبلعخ ني عابس نب لقذا ند ةعيبر ىللأ ىب فلدؤملا وخنو

 ماضعب لق ةَديَبع وبا لق © هل نّْئَمْنِب هانب ناك نمعنلا نأ كلذو لف كلذ ريغ

 رقعج وبا لق © ةَدّيَبَع نأ دنع ثبُثُأ وهو لق ّرمالا اذه دوعسم نب ليناه كرذي م

 لذا 2 تشتتع كلا نتع تلا رخو لذ دوعسم نب ّيناع نب ةَصيبق نب ىناع وه

 هيلع ناك امو ةريكلا ىلع ّىتاّطلا ةّصيبق نب. ّسايإ لمعتسا ل ىرسك لتق .اًملف

 موي نيبوج مارهب نم برت امل ىرسشك ناكو رمع لف ةتيبع وبا لق © [ نامعنلا ]
 ثعبف لاق ىرسك مل كلذ ركشف اروزجو اسرف هل ىحعان ع ىرسك رم ناورينلاب هموه

3 

 لثاو نب ركب ىف (اهررحا ىف تيري اهنرح ىف لد ' نابعتلا ذكرت نبأ. .سانإ ىلإ ىرسك

 62 ع ع ١ هي : هع سل تار سا سلا 1 تمإ 5

 نأ ينام ىلا سايإ ثععبف لق هيلا هب ثععبيو نمعنلل ناك ام مضي نأ ىرسك رمان لآ

 عرد ةثاعبرا منال لوقب للقملا اهريغو عوركلا نم ىنمعتلا كعدوتسا امب ىلا لسرأ

 بضع ئناه اهعنم الف لق هقرافَخ ملسي نأ ىنام ىبف عرد ةئامنامث لوقي رتاكملاو

 بدعإ 0 ىبلغتلا خذعرز نب ,.رامعنلا مدنعو لثأو نب ركب لصانسم حنا ريهظاف قر

 2310 ىعيسالا . 4 0 ىدابعلا : زاورج د 80 0. ” 0 بيصخلا نب رصاع .

 8 0 ةبعتو 912060 اننا 13 ىرامعتلا ماتممأ1 م0 2و '['"ةطقتت : رفع و 0 يع

 ىرسك . 1 0 مم 'ةطومآ - 0 أووزج ٠ 18 ةترافخ ر 80 0.



 نادل 219 04

 هو

 هلئالت قفوخملا رغتلا نمي مو "نقلا لئوني' نم سسانلا قولاست الأ هز (طدممم)

 س8 نك - - 060 > 0 - 6 ب د د 0 5 نهد 0

 ىورتف تشكحع اذا ليبالا لهمنت امك نىنعصلب ةمدلا ابيقسيف دروب ىنعي نقلا لهني هلوق

 ذو 3 5[ 0 7 5ك 2-2-2 0000

 هتيحان نم ودعلا فاخإ ىللا عضوملا وه رغتلا هلوقو دلل ةاتكم هبروضف ملأ نم
 - ا

 . الماي نيت ىلعس اهات دقي ري يبس لف انل «مد
 ها لنيعس_ هدأ نق تملا عاقومل وهفو ةنلا كناجأ ع حدي ىلإ متوحت )ذأ ىحل تودسملا

 -_ ام 4 217 53 ترحم - 5

00 5 5 2 - 

 هافرط خانسلا احاينحو بينلن رانب ههبش بيهتلملا ىكذلا

 0٠و - 2-1-2 2 6 ص 3 ل د سه سد

5 0 0-0 2 

 دحلئامح عطغن مل داكن لضتو ةضاغم لضف نىيبلضفلاب صخب أ“

 ٍِب 0 2 ع 9 0 7-2 ا ب |

 نإو لتئابحلا رصقتو هليبص ىع هكعنت ةغباسلا عردلا نأ كيري ةغباسلا عردلا ةضافملا 0

 10 [ هيلع تلاظ

 ةلفاوتو دعابرم انل ناكف ٍرقارق موب مهدلا نسير :ئهعو 0"

5-7 
 ا ىن ميمي ثيدح اذه 602

 1 0 ةهلئالتك 1145 اعم . 9 ةعو.ر عالموو ةعمرص آن 11 هب 115 6256 آد

 | لعس ىب [ 26080 ةرج ] ورح انم ىحدلا هع

 هقفصلا مون بسس رك مفارق مييو رقاق , همه هرستلذ- طف 2011هركتسع مهععهأل 12 6.

 زهاء هر 1017 لكم“ كك. كعص 111 9020 ةووير لكدمدعت 1 10295 ةوومب 15

 0 تاودعلا ( ع '"هطوت5 1 1016“, 8ولعمآ ؟2315).
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 ةلكاوي ناعطلا دنع نكي مَلاَخَأ كلام ّلكاوو اندذ بجت ىذب
 2. ةلقانت موي نرحلا لالق ىطشت انليَخوريدكلا ىكوجونب شفت 6

 ةلق عمج طل انتا. ل | ساحل 2 ديري ] ركيرص لا شفت هلوق

 ىوريو هيل نزكلا لالقو لق اهرفاوح ةراجحلا هذه رسَكَت ىا هالعأ ربجلا لو

 ةلسالس ايف ن نيش 6 نبأ ىقن الملاو ةبر :١ بسلا 5 اهب انينأ 1

 لوقنا انيدك نب ماطسب ىنعي 527 قن نك دركت ةايوشلاب انرسو انبقأ ىوريو |

 .- ١ قلي دجال اذأ دامك "حب ' هللا, .ثبع :ىمس._.اكتإو . ةكينع ىببا)"لك , + : قويقلا 3” ريس, انيك ودع

 نب كلاخ نب سيق نب بوعسم نب سيق نب ماطسب دج وفو لق نيظحلا وذ وبف ىا

 وذل هّنإ ئدابعل لق الث نال نيدجلا اذ ىمس امْثإ شارح لق مامه نب هللا دبع

 فوري نيج وذو هللاو نعل ئدابعلا ل لاقف (مسق نم بيبصتو 0 نحخأ ىف ) دج

 ةبوَشلا ! 0 انبقأ

 دلبأو ةميكاف ل داجو اجارص حطغ كرو أر دلي نب توملا عدم نو 57

 9 د ن سد هاس لح هم 5 - 3 2 2 5 3

 باهش نب ديوس هلتق ىترم نب وريع نب رشب نب وربع كبع نب رشب ديري ارشب هلوق
 2 3 0 235 نجح | )2237 2

 اهيان5 سابع انبا 0 سيق ةميجح#ه انبو بايش ىب تركلا نب ةبيتع مع

 20. ١ 2 3:--6ةضساؤإ

 ادوج ت روملأ عرطمأ لوقي توما لباو ديري 1 هلوقو رعلا نب ةبيناع

 1 ه6 م. 5881: ناعظلا, آب طافحلا . 9 ىلإ ةامجم 111 49014: شْفَت و
5 

 1 شقي ( مناط ه 0 اشج سفير, آء1وةد يعل ىكوج و و0 لآنات 0 ىئىخوخ:

 6 آب ام 3 ىمرعلمه زص طعوعلععم5 ةضمماتم0ل ظعئودص طف مهعدل1 61 مهقددعع , الآ". 5

 7. 67 همام. 6 يبل ان ( هع ) هيرَشلا انومعو 0 ىذ 3 آل ىدحب م15

 2 ماموو ّدص طف دصه»ع. سبق ىب ماطسم 0 ىد ىمأ مطتعاط ممهقانمممدوو طم

 هؤطو»» 56هو03هع : آط هلشالش . 10 شارخر همه م. 452: 0 ئدابعل و ةصسل ةزستاة 1

 11 11 0 مسش .
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 (1آ:878)

0606 

 لدن 202 604.

 ةلزاو  لّلهت' يكامس ”تورخ . - اهنانعتساو ةهيد رنلا نقلل
 2 - 3 0 2 د 3 ه5 6ه-_ 0

 ونب انرطم نولوقي ةيلعاجل ىف اونك دوركم وجو ايرتلا نب ورطم لقي ايرتلا اهيتقس هلوق 2 0 ع ع و محإ أ ١-5 1 7 11 مج 0 2 : م 03 1١-2 |[ ردم | 0

 رطمملا وه ىلاعت هللا نال كْرَشلا وهم اولقو كلذ نع اوه مالسالا نا اهلك اذككو زك

 لوقي ىكامس كو تقتسأو ةهلوقو ةثلتلاو (نامووملا مولي 2 ٍرضملا نم كد

 5مل تيدشلا طبل نم توص وه لَه ملوقو 0 وجو كامسلا عون اضيأ ايدل اعأو

 عفو اذا ئبصلا ٌلقأ دقو ّيحلاب نالف ٌّلكأ لق. جلوق هنمو هثوص عمسي ضرالا ىلع عّقو

- 5 7 9 
 حاص نأ دمأ 5 دب نم

 هلاج فرلا ضفني ماعت ىداوغ هناك ابر هييبحل ىرت

 . : 0 < كل 0 0 27 : 2 0 1 3 3 هود 5 ا ع 0 0 0 5 5
 10 ليلق اهعرفي ليقي هدنلا بابد ا ملوكو قلم دالوالا تاوذ اهليفاطمو رعملا بملأ

 5 3 00 تح وم 60-3 5 5 - 0 ه-
 ا اهبابذ وثق اهنبب ففنغثأ نأ :اضورلأو ضروربأ ىدنلاب ديري 1 بكرثو ايعدق نم توصلنا 0 ا نأ مخلل ا ا 712 |مز 152 [ 5-2 :روبحلا

 هلال اهغت ل رشأ لال اورداحو نووشلا سانلا ٌلواح اذأ

 ََ 6ه- د6 هر

 ميمث نب ورمعو  ققفيكو م.يقلا ىكر نكولاو

 دلفاعم نيأ بوركملا رضن اذا اَلِقْعَم يحلل ناك نم كلام ىنب *"

 ديث نسصخكاتي ىجلل اكمل ديري

 10 تاوذ, 0 تاذ. 11 م08 ص طعوعاعون5 ةعودح آند 12 1 اورضاحو .

 13 1 نكر٠ 15 يحلل , © عال“ موقلل : بوركملا و 1 ىوهلملا .



 انذي

 من 0

210. 64 5 

 ىيصالا لاقو ةلفانلا و :تكبسلا لاقيو ةولصلا ١ ةادعلا انيلَصَف ديري 0 هلوق

 2 1 5 5 3 نع 0 5 9 5 - تيوس تن
 كلن نوسرعملا 2 بلو لاق انح نسا قا كابس هللا كديع وبأ لاق ةصضيوفلاو عوطنل أ كك

 : 2 0 ها 0 2 0
 فارعاب هلوقر 2 متويظو نورفاسملا تيرتسي هيفو ركسلا نم تدقولا كلذ ىفو ةعاسلا

 هيناوج 7 هك و دامس كلذلفا كلا ةرمدكل كلذو جبصلا ديري نول درو

 هاذ

 دلباع ريطت يد ضرع طباع اهنودو موهسلل | ىعهجو بصنأو 6

 اضيأا يهمل 6 ذقت ا دعطق 0 نميلا 9 نم أدورب ديري ىضرع هلوق

 كلا دربلا اذه لوقي هتلبأو موهسلا هتقزمف دربنا كلذب ممَعَن كنا كلذ 2 ىذعم أو لاق

 تنور ةلماوع زهت امص انقلا ريخو اهموق ريغ رجتست ممل لبا انَل

 دنع برت نيبح َنييفس ىا نب دايز نم ليثاو نب وكب راجتسا فدنزرغلا نال اذه .لاق امنإ لآق

 فدزرفلا لوقي كلذ ىفو لق دهوراجأت كير هِبَلُطَي ناكف هلام هباهنإ

 لثاو نب ركب يحلك اهتروعل كج ملف ريسملا نيأ تّلدع كقَل

 ةلحاسم ع نر : رايغأ بلص ىلإ ىجملا لبس نم نآرهضلا تبنم تعر 1

 ىلاعلا نوسلا ةّنلاو هتوص رامكلا ليكسو لاق هريبح جصت لوقي هلحاسم نر هلوق

 هنابت دكعبي نارمضلا نأ كاذو لق ىحلا لت“ نم كيعب ناكم وهو نارمصلا تبنم هلوقو
 ريفر

 ضرالا نم ةبلصلا ىف عطقنا ثيح لمولا فارطأ ىعملاو لاق ىعملا دكب نم ىوربو

 ىبعمو ا عاش تكد 0 اهتعْنمو اهوع نم نلباف لقي بلص عبج [ ةيلصو ]

 ءاعمألا لحاو

 5 و66 16 8ع (07خءي#. 11 م. ا" 7. "1": 0 يضرسع 9 ره ابيض, 1

 نهتامص 00 12 02 22 00 13 ه5 55154 1 31514: 1 0 3
 16 ع]اموووو زد آد هبض دالب ىف باضه رايعأو بابولأ دالب ىف ضرأ اعملو . 17 خبل هو

 ةانمرم1 160 ةعوطت مدر عاج.



 نع ا

 هلضاف زرسغ عسنلا ام ذأ ورم | ةبيج داوفلا ءاعجشب تيعاطق ا" 0 : : ةاقا

 هلوقو اهب ليوُطلا قيرطلا اذه نعطق ةّيضام ةلْرَج ةقان -ىنعي داوفلا ءاعحشب هلوق

 رعي مث ةتلث ةورعب ٌكَشْيف لاطو اهعسن قلق رَمَص 0 اذا لوقي هلضاف زوغ عسنلا ام اذإ

 ذي - سا صم ب دمع تدع يا لل ا ل
 لادل كلك ىلا تراص ىتح اهمسج رضا رفسلا اهاضنأ كق اهنأ كربخأ امنإو كعب هلوضف

 نك

 00 2 0-2 0 ل ِ 3 52 >2 ه3 36ه _ِ تو 3-0
 يقل لبق نكن مل تالت ىذ ىوع اهعوسن نم ىقتلا ىتح ترمض كقو

 ه2

 دلطايغ ب -- مل اى ليللا نم

 0 هع اس تاس تن

 ب ترداغ لرسم ل تتاح ا 0

 0 تا تتسم

 . ١ 2 5 1 : م دع 2 -َ 9 0 2
 وبدأ أذا ليللا نفلخ لبقي ترداغو كترضنم#»و وكانا

 تع

4 3 

 لوقي عد تقلزأ ديري همأ هب 0 نيح ةاقانلا لو ىنعي فوعضم دالجأاو ةلوق

 - -ِ 509 ب 3 34 تو ك0 6. رحت

 ل نيضر أ نم عل ىف تلبلي معاش ىماخرلاو لاق ايس عم ته اهتيرم 3 هتئرتفك

 اهلكاتف ناريتلا :نيحا 8ك" ىلإ ةريتك ضيب ةريثك فورع

 جلقانن انيزح اهنم تنضوعتسأ اذا ةردحل 1 1غ اهالظأ ىمكيو

 15 لوطيو ناقتي عضوملا صرالا نم رْيوَكلاو لق - َتَشَم !ذا' ةراجعلا يفتب ةقذاح 4 ىل

 0 1 يل 0 ا ا 0 -- 00١

 0 ما ل ا . 3 7-2 0 سا مل 5 ْ
 هيف اهريس ةرتاكل كتللق ري اهن» اهيلج 0 اهيدي عضن افيك ى رحت ليقي
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 ا

 دلكاوش فلب ىوللا درو فارعاب ىرسلا تروتو انحبسف انكنأ !" هدهؤم

 000 3 ك5

 5 0 قمملا, هوو 1طس طسصدت4 19921 . 8 كتكوت و 101 تكوت ٠ 12: هير كما

 500 19 0 انُحكبسف 7148 ب ةانطوة, 820 اعم .
6« 
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 ةلظنح نىب كلام نب بعك ىنب نم ةأوما ءاتعش ءاتعشل انكجو ىوريو

5 

 هلباخأو 3ة1- 000 2 موبي ىنترذعوق موي ىدنع تنك ولف افا

 نوهليو نع تلكيف هيف .وعبتج اوقناك عدضوم ىْنكو ىدتفعاتسا ىنعي تفر هلوق

 0 ا 00 ا ا 5
 ىوربو بوطو اهل ىنح هفختسا ىللا اذهف مدح هو بابشلا ىونج كيري هلباخأو هنجو

 5 دلجاع نيدلا نم ىضقي ىذلا ريخو ١ انددع كنسد )1 اه اذا نلقي 5

 هدم ةلباف تنأ َلَهفاًضعوأ نيحلا نم ميس الا كيصقن الريخلا كل "م
5 2 5 0003 2 2 0 

 موهسرلاو لاق ) تضم ىنلا ديري تلح ىنلا موسرلا ركذو ةارمأ هدع ىليل رات نمأ ليقي

 كثْرحو كقوَش باه (اهملاعم نيو اهنم ىقب امو رايخلا راثآ

 سوم ةلهاجمو ىبصلا تايكرأ انب كنكختنأو لهجلابملحلا انعب ةيشع ا".
5-0 

 دلك منار ايفو تيعت ايد نود سك ب :كلذور

 دلهانم سمخ تعب الا دعبلا نم 0 روز ةاموملا نم قرخو 0

 0 جيرلا ددد نرخ (| حاوتلا كوز راطْمألا ةديعبلا ةعساولا ضرالا ا هلوق

 نال دحاو ىنعم ىف نيطفلب إب ا ل ا اق ةامرملا فول هتعس

 ىنعي هونسحتاسأ ظفللا فلتخا اذاف راج دحاو ىتعمب اًعيمج ءاج نإو فلتخا اذا ظفألا

 قضقلا نع ل روزأ ءا)' "ل نملاو هيلا قيرطلا رست

 01-91 ةنجا 6 0 نيدلا . 7 ال5 اه: 0 كتم ادن 11 كسل

 ٠ دلّيامشو 0 ١ ةلعاجتو 122 1 0 6 11



 اما 17

 كلذك نان ن كي ب وجو

 دلجاع تنأ مأ لينلا ضعب ليلا ل 1 رظانأ تلاق مول اهنم نسحاب أ

 ةلياعع نرعت هاد هتكلو ..ةرلسابج لادم
 : ةلئاصأ ئشعلاب ثباطو هاعض تثّياخت قيقعلاب موي سنأ مّلو ١

 ةلئابحو .ةمورصت ةلسن نمك نكأ ملوريزغلا تيسلا دب اح 0

 ةلغاش وُهّْللا ةجاح نع هثب نمو احص نم نعدوي 0 ققاونا ا

 ةلصاوت (قيقعلاب لصو تاهيأب هب نمو قيقعلا َتاهْيَأ تاهياف “٠

 [ ةيلاعلاب بالك ىنبل داو قيفتلا ]

 ٠ ةلماج ورملا ىحلا اطقلا ضورب ىرت لق َكءارو رظنات ةجاح انل

 ةلئامحو :اقثأ ثبح ٌلْميو مهتود جلاوقلا لثم اخأ ناك

 لوقي 0 ةلوقو "ليج اح لبكلا ١فنا وهو ع اهذحأو 35 هلوق 78

 كنف ٌةَلْمَس سرا ةليمكلا ةلقبكم:هارفو | كانيعاعترال تاكعم لمرللا هن 0-1

 ل اهّطلاخيو

 )« )15:876ه١6 1 م0 كك ب تخ اطسد ذتمويك أ ال لولا ءاشعشل انددر

 4 0 :لباقَع ريغت - 02 هلباقع ممم ]راودم 5111 4941 5' الث تلي

 1038. ( 2) رد بحد ام هل نليخش لقي . 6 0 7 آب ىكن 01 دام ىباوت

 ل ( 81 ) ىكض نمو 8-1165 98 نع (516) ىكحض نم ىع تانرصنم نم ليقي

 هداعمل ( هذ ) رطنلا هلعشو ىبصلا . 8 هي 254]95 111 80017, 19 1219, ]نهد

 23911 45111 9 عاموو وص آن. 10 01: ةلماح . 19 1: نحلا اكو

 ىط ىلبج . 15 0 ذيمييك : 1. هلياسر (هذ6) تذز نيبلأ موي اًنعّشك .



 2. 64, ارجل

 ىلع ٌلطاعم اهتشت رل ىلكلا سيلت ل ناف ةنسح ىهف ئلكلا كسبت نإ لوقي

 لق امك ءارجلا ءادعبا رم ئلح اهيلع -- را طاع ةأرمأ كلذ نم لاقي

 كلذ لثم يف ئدبعلا

 اسوور نيرغاص اوميقث الإ مُكروحص انع نامْعنلا ىَب اوميفأ

 اتاي وتم) هلتاق لريغملا موي ىوهلا لعل  ىنتملي اهيف نك ىناوللا لاقو ا

 فورعم 0 منيا وف ا ئزامركلا و 506 اميف قيقد لبج لويغم

 هلغاوش نو لغشت ا كبلقو ةعيض كل نكت 2 حورت نلقو |“
 ا

 هده علطاب ىل بلاغ هابص ىلا نيرم ةاطقلا ماهباك . مويو

 انك لوقي مويلا رصق ىف ىنعملا امنإو ةاطقلا مايبإ رصقك اأيصق ىنعي ةاطقلا ماهباكأ هلوق
2 

2 

 رصقلا ىلا هبست كلذلف هيف اويل نم فتشن مث انال هيف انموي رصقف رورسو وهل. ىف 0

 دءلئامش سنو ءبلاكجم نناو كطوهس ديلع ىنكاب توهل اه

 لق ضعب ىلع اهضعب ةاتّثم ف لوقي كئالقلا ف 0 لاق ولولا نوقع اطل

 3 . 06-ع 50 -0ن- هع 2 "م 0

 نيديلاو هجولا لثم 0 نأ نسج ام هيلاجأو

 ةلصافم ُدْدَهُك مل هاتنقلا قوت ند داشل ونحت .هامذأ لرغم اذ
 ةرضخلا ىلأ ناتكج امِرِهَط ىف هاضيب دامب اهلارَغ اهعم ةَيبَط ىنعي نا ايف هلوق 5

 نا دفا لغم نداش هليقو فطْعَت ونحو عمادملاو ةلقملا هادوس داوسلاو

 الق دست" :فطعغ اذأ كلذو هينتتو هضابيب ىف ديري ةاننفلا قوطك هلوقو ماطفلا براقو

 4 0 اسوان 5 هر“ الدلم 19 58525, ةنووص 25117 41! : لاقو, 1 لوقي :

 [نففح»ب ذر هاو لكف (2) 60 ,ئايرخلا 7 هك ةضودم 322 1002: 0

 ٌةَعيَص (ه10) 1 ناوو» ةعيَص , آر هجاح : آناهو» ٌلوغشم َكبْلَقو . 11 80 0



 ار 20. 04.

 هليانب 9 نم بح نماضغلا بدك علوم لذاوعلا مال وأو نق

 هلياسم نيتضورلا ف تهتنأ ثيحو هلغأ بح نم تببحأ ع 1 أذو م 5
1 97 

1 
 ل ءاما 0 اعضوم 5 ديري يت هلوق

 ةائامق ميركلا لْضلا اذ كليلَخ ركاذ تأ مأدهعلا لوطل ىسنتأ ١
 1 هاخا لصاولا فداسلا ليلكلا هعئابط ىنعي هلئابش

 د>لصأو ليحلا ا 0 بلت ني تدقو 0 كحل ن (:865)

 هلئامح تدر ناعظلا فعلا أذا 00 ملا 1 0 ناتانتو /

 لاحترالل رمل 1 عل هلئامح تدر لوقي 2 ئعرملا فرطتي ىذلا فرطلا لآ

 10 مكنعشض مءي ىلاعت هلوق نم رفسلا ربتكلا وو نعظلا رثكي ىحلا ناعظلاو لاق 3-070 50 0 0 0 0 8 :

 مكتماقإ مديو

 لم اقم تينت يه " ىوعلا تامو ىصعلا تيقلأ ن ىقتلا املف 1 (آب556)

 هلوق ىف ىعيصالا لاق نامّثع وبا لات انعيبتجا نيح ةكروس بهذو ىنم ىيهلا وكس لقي

 5 د 2 ع 5 2 هو 5 2
 15 تام كقنف < ىشلا لئناقم تسيص | اذاو ىبيبلا لئاقم ديرب :لئاقم :: ل ببح “٠ امل

1 - 1 1 
 3 5 7 ََق 0 0 ع 1 0 ض0 ٌِ 6 2 0 2

 ةلكاوش ودبت بحلا ناوااذهف 2 اهبح ةمامأ ىنامتك لاط كقل ٠

 هيحاوتو هقابشأ ىعي

 دلطاعم اهنشن مل دلأو جيلم دقعمب اهنم ىلحلاف تيلح اذأ اا

 1 نمو 0 98 2 0 0 آن 2 0 هلياسم . 6 7ورعم مدع

 ع هللمعع4 ص آن. 10 يلا 0 هل لكددسسقم 591 82. 12701, 0.5 21251

 17 1 18 0 ىقعمب .
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 00 535 5 3 0 -ٍ 535 ٠ع - 1 3 7 ٠

 ملسو هيلعو انيبن 0 هللا ىلص مدأ ىلعي باوشلا فقارعأ نورد هلوثو دادعلا ىدربو

 تاس د -

 دلمانأ اضيق تتشت ملو هادي ثقآع ىبلكلا قلخ ىلا تبيع

 800  ةلصاومو اهسارمأ ىوق كيدَش اهناف اهضقتناف ىذه كتودف 1

4 

 را كلك دف كانغ سما ١ ةدلطا

 نم. لاقي رطفلا ليخ املا باحسل دبل لياخملا هلياخت هلوقو قيقولا تاكسشلا ءامعلا لاق

 0 0 : ناحل ا[ ا 3 5
 رهدلا نأ ورث ملأ ىوريو رطملل تايهث !ذأ كلذو ةنسح ةليخكمولت اهل 8 كلذ

 ةلجاحمو دباعتت افصلا دمجحب ىنفش نيبلارئاط ْمَأ ىوهلا نحأ ؟

 ١ ىوهلا نم وها نونجلا لثم اهنم هبيصي ىنلا ىوهلا ةكرح ىنعي ىبهلا ل هلوق

 91661 اه ىبخلا ناكملا وم افصلا دبج هلوق هنوح هفش نيبلا بارغ كيري نيبلا رئاط

 دازانم ىيتيرقلا ىداوب ليحم لوغم ن ةرعل نورحم كلعل "

 نوزح تنناف لوح هملع لإ لق ىعبا شتكا الونم تفرع نأ جا كقوش لعل ليقي
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 دئادشلا رومألاو ىدلعأل عفّذل  هدعت راون كسمأ ىنلا تنأو

0 8 0 
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 ىف دايز لوي ملف .برهف هبلط ىف َعلابخ اًدير كلذ َعَلَبِو لق هل وهف ايش ََخَأ نم لقو

 ةدالبلاو .لكابقلا :ق. قفيطي كلذ هبره ىف ,لوي ملف هب. ىقو ايش. لاق :اذأ دايز ناك

 دلضاكو عابقلا نع ترشن و ذجاح عبس دينأ 5 تمس 0

 تكد همسي هه : كو |
 6 0 د 0-2

 تبحتذ كيري ترشن ولو هلوقو 3 ىلو ىوربو

 لكعس ىب بعك نب ةعيبر قي نم ةماوفا دا يراجو سيق نب فنحالا كفو لاق

 / 5 د د د 35 -2-0- ١ د6

 خب حا لزانملا وبا ديري نب تانكلاو ىبشبعلا خمادق نب نوجلاو ازانمل

 هاهو 00-00

 ىطعأو معرد فلا ةئثام هنم لجر َُك ىَّطَعَف امهضر نيففس يأ نب ةيوعم ىلا عشاج# نبأ

 عجرف جوئاوجع اوربخأت اًصعب هضعب لأس فيرطلا يف اوناك الف اًفلا نيعبس تاتكلا 016

 0" -ء ماس ع 1 4ك ارخا 0 3 ا
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 كلداع للاى تف اع تلو

 دلقان تنأ ىتم 0 انضح 0

 0 دلئاسر مكنب عجرم
 ل 00 51 نايصعل اب

 دحلهاوص مح دوطلا لد ل

 نعرلا لاقيو نعرلا ومو لبجلاب هبش امّنِإو حالسل

 لاق مث ١هنم ةعطقلا نعولاو

 اذا كلذو رّثبلا تمج دق لاقي امك ريتك مجو
 تح

 دلماعو نانسلا الا بطاخ اهل

 ةلئابحو ةقابرأ ادع ام اذأ

 ولام» <. 2.

 ابطاخ ), آب ابطاح .
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 ليز
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 منكتأ

 (860 آب حلصت )
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 (طعوو موردقتلاعق ةأوطل
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 6 ع

 نطلاوأ لة املا كح ىزابلا او ولعج كقو لآق لح دكحاولا روفصلا لداجألا هلداجأ هلوق

 ىدنلا وخو لطف لباو ايبسي مل نان ىلاعت ةنلوك نم وو تابنلاو ركشلا لع عدي ىلا

 ءا لطف رطم تابنلاو ركشلا اذه بصي م نان لوقي

 هنبأل َيِبْيَلعلا تاريم ّنأ الأ ٠١ هه
 ِ 33 26 0 اا 032 153 3

 ناضلا ةلتلاو اهريغو ىرعملا هب لشن ىنلا لبكلا فبرلا لاق | ا ءيا.أ | 0 1 د م يا عل 0

-ّ 31 ٠ 

 امناف ىينأ ل لع ليقاف أمم (1, ةدض)

(»1,85) 1 

 [ امهمِبَتَل لمنالاو نيعارذلا ويصق دارا ]

 هيلع وحمل سد

 ىأ ىلا نوعَدي مقل ثيِجع 8
 دهبطو ّلداع ءاسعقلا ىلع ىاتأ ا

 دْبَع تشو ميثل ْئَبشْحا صونو
 هداف رابحلا راسل لس

 هياعل ريرج ىقدش ىلع لبيسي "٠

 هسأر مْطَع اسع نق ادع رمغيل 15 إل
 دعورسف تلاطف ىلعالا انل هانب "| 1 هدف

 6 .موللا , للا ىرخالا]: 8 مع]اووو اورتن آن.
 كب 0

 .٠ لن دعس بصخ :0 80 1 1 1007 ةليحجا :

 15 لال 50 1هآ[- 0 تياطف .

 ىئىحتف ت55

 هلق دو علت انقير تام اذا

 عا

 دخلكاوأ ةتقروأ أس :مأ لكل

 ةلمانأو هداهشأ نم . هاعارذ

 ةلصاحت ودبت فحلاو مهلامعأب

 10 هيلع َىقب ىلا اذكو اذك هيلع ّلَّصح لاقي امك هلمح هلصاحت

 ةلهاجت مج رفَذلاو ىنّيوجمَيو

 هلداعت دبع تسأو نيجش ل

 ؛ دلئاعجو هبا ميقل كد

 ةهلشالش فحكم بطو لاشاشك

 هلزاب فرصي لكفلاك ةيسارف

 دلفاسأ كيلع ثدتشأو كايعأف

 2 ه1. لكنت 11 07

 11 7 هدسأ ف .



 ام كك ارد

 5 ١ .  5 53 2 55ه2 32 20

 نيطلا .هيف' هاملا اهنم ىقتسا اذأ ةروهجاو رده رثب كلذ لب

 ةلزانم قاقعلا لخسلا نم عْبشب اهل تقْنو فق ريطلا تايفاع ىرت ٠

 ايلا نالوا لكسلاو لق“ لكأت ام بلطت ىتلا ريطلا عابس كيري ريطلا تايفاع ىرت هلوق

 نالوا ريطلا تشلكاأ هنع اولحرن اذاف اهدالوأ تحرطف لي حيف قرأ ًلونم اولون !ذأ لوقي 5

 0 0 2 : 9 هد 3 ت1 3 3 0 0 2 . 3 هد

 0 د نم اغدالوأ 02 قوععب ىلا 0 تح لزانملا 3 تقئلزأ ىلا ليخا

 [ شُّيَجحلل لزانُملا ىف هاهلاو] ِبوغُللاو
 - 1 3 2 وو 2 - 0 نم 2-2 -

 هلئامشو دمي 2 أودانو سباح نبأ عاول أور.ه أوعزف اذأ م

 دلضافي نم ىلع لضف للضف ىئذ ةظيفح تسكرذأ ةريشعلل تارشب ىعس 1

 ةلعاةريحلاب سانلا ىطخأو اريخو 2 ةعقرو ادت تادزآو اهكرداف اءام

 خلوا 0 لك قي نك رن ىحصلاب باكاوللا ن اح لْفَأ ىرأ ||

 دلبالب 3 رفذلاو ابذلا لّثمب نمآ فوجلاو فجل لْغَأ حصو

 ةلئاصأو هرْهظ: سوحن ستي مقانأ موي .ناذمقأ ىلع :لاطف. |"

 دلقاعم تمحتبأ الا القعم الو ةظيفح اذ مهل كرقي مل ةدنكو مم

 :هنم ةلحاس رْحَبلا طلاخ داوب اًمرجو . تكرادت دارم نم انوبح ٌلشأو اذ:

 ةصاخ داره ضرأ انوبح لاق كارم نس انوبحح ّلقأو هلوقو عفولاب لغو ىوريو

 ةلداجأ ّلط موي هتعرفاأ اطق اهنأك دايجلا درجلا مهانكص

 3 0! لن كمَقشو ٠ ( ممم05 زنط طةهعاععأ5و ة"ودح آد 8 سباح ىبأ و 866

 ةطووو (م. 0 90 ةظينح . 15 هر الدا56 11 20010: 1: ّلفقأو :

 1ع 0 106 م1059 ذص 1, دنكج ملف (816) ندوبح دارأ 0 سرأ انوبح .

 17 دركلا , 1, ثعشلا : هتعرفأ, 1 ةتكجبف: لطز "طل درو“



 نر "كا

2 5 
 3---ع 35 ت6 د هد داك تو د د هو 2 دد هع

 0 ١ ا 8 3 مى[ 8 م 7 ك١ 5 3 ٠١
 وهشأ فلسبلا ند لقي هعحسو فقلبل كقدحت م دلوث» هوارمأ نكح لقي هرهأ انل هوع

 هليخو هله ةرثلل كلذو فرعي 8 نأ ردجا اخر بغذ هيف قلبلا فرعن من !ذاذ اناولا ليكلا

 هلك روصقم اعولاو احولا اغولا لثمو لق تاوصألا عامتجا اغولاو لق

 لم د :ةابظاتد ةييطس 1 نت اطادا اك
 حاطابغ َج م مل ميردص اب مهطسو نييقراخ تانب تت 1

 عيتجيلا رحاشلا لطايغلا» ريتلتا لمرلا نم عطقني لمرلا ميرصلا وري قرفت مل

 ةلئاوأ عافيلا ىلغأ ىف هارخأل هب ثدقوأ ٌلرْنَم هن ن
 6-2 وه 6 تام مع 3 6 5١

 ةرو اذا ابقي هارخال ةوعو ضر نم فرشملا عافيلاو تدىدقوأ ليللا لونم نتىتببو

 نم رخال لقب هءارخال هلوكو ضرالا نم فردت نك | كدقوأ الونم اولدنف 0 لوأ

 عافيلا !ذه ىلع اهودقوا ىتلا رانلاب

 هلباوق هايملأ مادسأ رهجتو  الضعم هاضفلا ضرالا حب لضت "

 هلوقو ٠ ىبحاونلا و راطقألا ةديعبلا ةعساولا ضرالا ديوي ءاضقلا هلوقو 2 ففألا ىوريو

 ةنفدنملا هايملا مادسألا» راطفألا ةحيعبلا ةعساولا ضرالا هذه هنع فيصت لوقي اًلضعم

 هذه ىلع باوتلا ييولا ىفست امم .بارتلا اهنفد قف سانلاب اهدهع لوطل كلذو لآق

 اهله أاقتسان رابال هدف أورهظاف شيل ديري نورفاسملا ءايه ءاج اذاف ليقي رابالا اف ايلات ا ين 000 000 دانك ذلك 1

 4 0 نينقراشلا : آب فرقت . 5 500., آب رقبلاو ابطلا نم ىنبللا تاوذ لطايعلا

 ٠ هلطيع اهدحاو . 8 1 تدق
- 

 ] لكلا ل507 12 0: اهدقوأ . 13 آل ريكو:

 1, هلبانق 148 8 عا0و5 هلبنق عم.

 نا

10 



 ااا 1

 ٍجحْذَم رئاسو بعك نب ثرككلا ىنب ىلع بابولأو دعسل 6 وهو بالكلا مويبو بعك

 لاقف يلماعلا عقلا نب ىلع ىلع ريرج رضقف مرجو كيتو

 سوبحم ميغ دروب بالكلا مْدَي  تنت
 © سيبداركلا ليحل نيعراتلاب ةملعم 0 ىيداو تييدن ا لك

 لةذ) مراد نب ٍلَشْبَت نب لكْنَج نب ىَمْلَس نب رْيَدُح نب ورمعل مْوْيِب اًضيا قدزرفلا َمَكَ» لق

 ُبَص مويلا اذه ىف لَثَقو لذ ابسو لتقف ارتب بعك نب ثركلا ىنب ىلع هيف راغأ

 فو لق ىقراخل ليزعلا ىنب الامم تيويو ارمع لَشيَن نب نطق نب رباج نب ةرْيَص نبا
 دسم

 رمد لوقي مويلا اذود

 ©6- تا 26 2 1 تنل ل 0 سدد كك 0 0 --

 0 تاغمت مهتاحل اح قر ريغ ليزعلا ئب تكحرن

 2 سيخل ةدرأو بورش ىفيسب اهيف تعرشف مهتامد هس 10

 ةمالس نب لاوج نب ريزعلا دبع لوقي مويلا اذه يفو لاق

 درولا نم اناكل ىقال نإ نارجنب 2 مهدوقي ورمع موقلا سيئر معنو

 هانكلا ىرع ى.مهئانعا ةللغم " مهيلاجر مونم ئبشلا قسي ةق

 ىدروفلا رعش "ذا عجب

 (8380  رحلكات توصلا دقفي ال اطقلا ررك حطسو عمست تاوصآلا فلتتخوب

 ٠  3هد - 4

 ءاغرو ليهص نم ةَقلَتْحُت تاوضأ هيف يح نارخ ثا. انومس , كيب تاوصألا ٠ ةلتكمب هلوق

 اًقرف نا ىنعي اطقلا زرو مهفي الل ىود هل ىنلا توصلا زرلاو سانلا مالكو جيش

  3ع٠

 متاوصأ نم ايودو هيف سانلا نم

 دلئابق يح لك نم اغولا ريتك دطسو فقلبلا فعت ال هرمأ انل

 3 و لوس 111017 قل يدخر الناظر 7 ليوعلا, 0
 0  ةنمتس ليزغلا (همو 0٠ 9 هك ةنامدم 22 83051“. 15 توصلا, 1

 لوقلا ٠ 19) اغلا و نا ىصنل



2) 

2) 

3 

3 

 آب 5

)8 

1 210-652-3. 

 جرت ا دءسلاقتاو اهدالب دعس فالسأ تلون اذا م

 اعدالب 0 قال كح اذإ

 ريرجلل ىدزرفلا لقو

 دلواقم د مل ضر مر نام دلشأو ىناميلا نارجتل انوهس

 5 نيب ضرأ ناركاتو لاق هكولم لا لكن 0 0 ل دعب 0 هلوق

 5 : 8 مج عع هع م 0
 ةفولل ناوستي ىلا هدف نارج خقعطقاو اهنم هضر ع قجرخ شر اينا رصت برعلا ةريرجح كرن 2 2 ةولل) ىأ ننلأ مهنه .. لك لن أ ا 5 1

 ريرج ىلع قدزوفلا رختفاف رفظو منغف مدل اسال 0 سباح ىب عرفالا ايل امس ىلا دك لل ا لإ كفا دك لسا 2 ا 0

 ,ىمدس 0005 ه0 0 9ع 0 0
 ذوهس ملوثو , بعوب يلا 5 22 جانوزغ ىتعي هلخأو ىناميلا ن حذدل دوهمس لاقف

 20 هد ظ6 000 0 3 - 5 ١

 نب ةلع نب ورع نب بعك نب ترحلا ىنب روماملا نافذ .دلعأو ىناميلا  نارحاتل 10 2 1 2 : هو دكا .,ت _” 95 ا ءلهأ : 015 ١)

 هد عمو 1 ع 69 1 : 9 -

 ىنب نم نينابمأ باصات مراد ىتب لدغ «بعك نب تل راغأ مبيحلم نب كلح

 نب سنال نيتنباو بعك نىب بابصلا كتينب ةمبعن باصاق جب راس 0 مراد ىنب سباح

 ( و 5 ل 8 79". تدلك .

 10. ©6232. #0706 هر نم“وءو ن2 لط 1, 2و 6, 5, , 3, 4, 15, 16و 31و 383--85و

 66, 67, 91, 2 تعز -3 5 -3 -3 ا -3 5 2 رسب - مد نا م 5 مد م6 * , 40, 49, 48, 46 41,45 4ك

 50, 51, 45, 49, 17, 19, 20, 59, 61, 60, 91, 55, 58, 74-71, 68, 69, 58و,

 55و 54, 99, 86, 80, 69,63, 5 ,993 527 7207 38 ,34 83 807 ,58 89١

 هسصتغتسع 8-14, 28) 24, 28, 839, 41, 56, 64, 65, 79, 892, 88, 85-90, 92.

 2 166م ةخفقوللا (طقعو ةوعرتق 80 طه 5 1828 13 0" تاضان .٠ 14 0 ندلو :

 ركفف 126. قدزرفلا ركفف طلو موقووعم 15 هسستففه0 ذص طل



 د 0

 ا ل 11

 53 همك

 اوفلحت ظبشو 9 مهملص قب انآ كلامو ورهعو 0 تأ د انآ أ“

 اوعيجت افلح ٠٠ دو نم علق ظيبو

 60 1550 فرصنتو عماد ردب ىنب مورش تحبصأو ى ءءأرو وره ات تر طخ ذأ 070

 امك اعروب بلطتو طيغت كبري فرصتو امركذ ولعي نأ كيريو فوشلا فباست ىماست

 2+ تملا 5-05 هسا هه د

 ه

 أوفحز اف ايدعلل | اهدهي ن
 د ٠

 أ ابأ جس 0 0 اذ لعسو انا

 اوفجواف ىوريو ودعلا حايص ملوبي ال ٍجذاو 8تعنمو وعل اوحربي ملف اوماق دارا اوفحزاف هلوق

 ل نا ده د 609772262 ع

 5 47 فرعنا 5 ارم ع ربع تك ملعب لاعممب لو ل دعس قانا رايد باب

 هك 8 8

 كعس 2 دعس ىنثب رابد هلوق [ رابد بنعنت رايد هلوق سنأ ملو هلوق لعب ىور ند

 اهمدينل لامرلا ىف فعلا امنإ ىعمصالا لق دوعسلا نم دعس خثدعب سيل لوقي مهدعب

 نجلا تاوصا هنا ساّنلا ضعب لوقي امك سيلو

 1 قار 5 آد دعس ورمت : لل كيشو (820): 8 اوفلخ, 1 فلك“ ١ 3 1 قارد

 تقتلاو ( ؟ةن. ز 58): رخل 0 رمهتاو. كيز (50 ط 8٠ 28 ىراوصقب متأط ه

 عاووو كعس ىنبل ناضرأ امدألاو ( هلع) ىناوصقلاو 320 2 781. اًلونم ىوياببلا آل الو

 م 8 1, مهبروسه : 0 اي نطل انين اراب 1 0 اوفجرات ( 4

 وم 1ص ةطفع عامه5)ر, 8 اوفحزأف , 7 اوفحزاف 111 َح 81115 1. 9 ماموو زد آب فحازلا

  1ا ١ 2-00 02 ١  2520000000م 0 3

 تك م 5 0 10 ه2 1/0, 61 ؟.. 116 (0هرم23.: 12 0 7. 8 2666068 7. "”"”. طاتآن

 سزغط ةطف ةزوصف 01 1096128108: آب فرعت .



 بلاغل م ىنيع أوأر املو 1 1

 ] ناك نيف 2 ل هل 0 0 ىوربو

 ةبيرلا فرقتملا مسبح نانا نك لا ند

 سيق نب هللا دبع لاق امك كلذو نيتكاسلا

 يدب ديب ْنَع يشل لعن
 ىمس امنإو :نامثع وبأ لك ١- نيردسلا تدك

 تان
 مد 2- ع

 م اضغلا مادام مولا وخأ

 ةريره ب برح رح معط ىنم تحف أذا 943 (117«)

6 

 نطوم لك ىف كورتخأ دقو غورت

 هنوصح مارت ال افهك لدعتأ اا (512)

 فرقتمل "ةيورلا ربح

 ءاقنلال كلذو ريبج 32 نيينتلا فل5كف 2 - 2 09-0

 ا د - : 0

 5 ءاردعلا ةليقعلا مادخ نع

 هتاّدَج مساب تايقولا ل

 فقحأ نادامر ف ىقسي ماد امو
0 

 500 برخأو بر ب دك كيَلع تفطع

 32 تا

 فذخكتملا ةرحلا درق آر يك

 ل ا ا تع ع

 10 فصق._ئب رح ىقأر امل | ىراهب

 اهلوح ام ٍرَمبْلا ابجو لمرلا رايني كا ارئاع ديري ىرايب هلوقو 00 لوجا دارأ

 ىخلا لمرلاك تنأو فيكلا وهو ليج انأ ىلتم وبكت 0 ىلع 0 ال كنا ديري امنإو

 6 6ه-ِ

 ىنم ا ىياذ ر اهني

 مهامح جوك 8 ميهت طوخت بأ (آ:1166 )

5362-7 26 3:2 

 فرعي كاذ دل نم اهيمت ىمكيو

3.625 

 1 0 (816) فرقتملا ةبيولا 0 8 فروقتملا ةينولا ا 7 ةةينولا 00

 1 فرعنت لآ هنيولا (ن نيبج مل11ط 8 98 اهدلو (هز6) رجا داوم م١ ( 816 ) هنب

 اك )نأ هتركلو ةديغل ها

 1 دس د 3

 هدشرلو (816) لالخ ريغ ن 0

 4 هللا كيغ و 5 كك طلسفس 0عق ء[نطمن0-هلاطط زا 1؟هتق ( ه0. 100هلعهسقلق )

 20. 39 7+. 58 (م. 183): 8 لهذي: 8 ىحبيو ؟ ه(, 551255 11 8187, 1

 200 0 مأد, 80 58 0 ىعسي لا قو 8 لنك 78217 3:70 نيدامرار

 5 1“ نجدامر ٠ 8 هه 11 ام ( جزلود ه8 ه هم. ذض 8): 1. انفطع ( ؟ة»“.

 5 10 1: ةلوح 8 هاوخ 14 1 ىمحلا اهل طوخ (وعيتس 8١



5 0 

 1 هك

 لتصاا ةكيرتلاو ١.. هموق. عيرق منيب“ .نم هيلا روظنلاو عرمأب مكقلاو منع َباَذلاو عدّيَمو
 لق ةكيرعلا ْنْيَل نالف ليق هنمو .نيمس وهف اَنْيَل هذجو اذاذ رازجلا هسا , عضوم : مانسلا

 عبللو ٌلئاش ىهف لمحل اهبَنَك تمعقر اذاف اهنبل عفترا ىتلا كو ةلئاش لوَّشلا ةدحاوو

 محتل نيا ىلو )ا نحنا

 ليال ا فّيَصلا سبع نم 58 د م كك

2-022 

 نمو ةمنسألا كتارعلا»و سباب ىنعي فينا ورك. نسيكلا لك فشصلا ىف اهنالا لق

 لولَذ ىل ةكيرعلا نيل ٌلِمَجو ةكيوعلا 5 0 علوق كلذ

 (,1160) فضيخو مأذف مف مكمأاو 2مكبرض فرعي راوخلا ىنب متنأو "5

 ءاملاب مذقي وه كلذ نم لاقي هام وجرت ىنعي املا ريثك مقلا عساو ماذق» رفجلا يقل

0 

 لوقت 96 ىعبصالا لآق 2 ةدحاولاو جولعلا مادقأ ىف الإ يتفلا نوكي الو ]

 ال ناك انا كلذو امْنَف لاماب مذقيل هنا هيدي ىف امل ٍلْذَبلاو ءاطغالا ريثثلا يخسلا لجولل
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 كلام نب ٌثلاخ ذتموي هلق سيئر ناكو نيوتحألا 0 ورع ٌلتقو ةبصح نب ثرحلا

 اب نكتموي هباحتأ 0 هل لق ناك كفو لآق لس نب لدن نىب ىملس نب 0 نبأ

 ةدل لاقي ناو فّيَسلا ععش ىلا صواحتي َلَعَج هنّيرَص الف ٌقلاخ لق كيب ٌلَمْقا دلاخ

 رجح نب سوا لاقف © كا ىبأ عئانصو رماع ونب تمزهنأو ناصوحالا هببالو
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 ةعيلبر تييباوقوأ نابيش نب لبضدا نبا ةرمإ نبا ماع نبأ ؟ترخالا | ناب اورع ! نيالا دبع
 نب لعن نب ةعيبر ىنأ نب ورع نب رماع نب دوعسم نب ىنام نب ةصيبق نب ىناحو /

 نب للحمن نب ةعيبر لأ ىب ورع نب ممع نب سيق نب ورع نب قورفمو بن
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 مهي اولتق نم اولتق امل ةعصعسص نب ممع ىنب نأ ةلبج موي نم عباتلا ماعلا نرق ىلع

 نأ اوجر ةلظنح ىنب نم ةلبج
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 ناكو ىدنكلا ةشبك نب مراح أوناف مرباغ أولصانتسي
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 نم دعم امو كلملا اذهب ملت ةقاط ال كلام يب اب ( لاحلا جدقب سكع برعلا رئاس ىفو

 تاكو موقلا <ىجت ىلَي امم ىداولا ىَلُعَأ يف ذتموي اوناكو اذه مكناكم نم اوقخُث دتعلا

 عوبرب ونب تراصو عوبري ىنب فّلَخ تلون ىتح كلام ونب تاوعتاف هلَقْسَأ ىف عوبوب ونب
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 مأ اور ةينثلا ىلع اوعلط اًملف ةقانألا ىلع دعس نب ءزجو ريمس نب بتعقو ةريَج نبا

 هتَصيب قوف تناك ًةباصع ةّمصع نب ُبتعَت ىقلذ لق ودعت ةنايرع ةيطيلسلا ةادرت

 ةقانألا نّْطَب اوذخا ىيذلا ىقتلاف مكّنويُخ اوعقرا لاو ءاضيبلا هسرق ىلع وهو اهيلع
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 ىلاظعلا مب ىنارقوكلاو ورع نب قورفمو َةَصيبق نب ىناعو ماطسب ةسائرلا ىلع ٌلطاعت

 دنع نم اولبقات مانوزمججو خنووقي اوناكف لق سرافو ىرسك دي تحت ركب تدناكو لق

 6 د

 3 عوبرب ىتب رادحأا ىوعقوني ( نيدناستم ى دعب ) نيلباقتم ذ ةتامتلت, ىف رمتلا نيبع لماع

 مورو ليتحات لذ  نركلا اذا اوردخأا ءانشلا عاطقنا ناك اذاف 10 نوتستي اوناكو نركلا
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 ترد ردع طبي اوليشأ ىح حلا نول طيلس ىذا نما هير ونبو نيبحونبو . ةبستع

 00 ددسع ولي ونلحو ةقنألا ةقيدكلا اولح  ىح نزكلا ىف ديبر ونب تععلاطف لآق

 وتعب مث ئصخلا ةبضق ةبضهلا 0 ىتح ُشْيِحلا لبْعِيو لق دمّتلا ةضور كيبع

 مالغ اهيف ّلبا رمتو ةقيدحلا ىف تاوسلا رف نزلا هلق ىف وفو ئصخلا رشف مَتِيِبَ

 04 ماطسي هقرعف ( طبضأ نب طرق هل لاقي ةريبق لق) شيجلاب كّيبع ىنب نم 0

 اقف (شاورف نب حوطملا وع لب ال طْيلَس لقو) رسأ نيخ ةبلعت ىب- ناملع ةمعا افرع
 هه: ةضك 2

 © لق :قيدحلاب ىحلا د ديلا نم ٍِ نيأ كيح رس ىربخأ حولعم ب هيبإ ماطسب هل

 ا ا ل ا ل

 نورزجتكأ لاق نال رئاس نيف ل لاق كَهَتلا ةضور اولون لاق كَ ونب نيو ةيبيتع ونب نيف

 لق يف لق رمّيَحُألا نيا مصاع ىنب نم كانه مف لت (فورعم عضوم فاغجو ) فافجج

 يف لاق ّىمَترألا سوألا نب ةعيدو نيأت لق يف اه لق ةمصع انبا يعكر نادعم ندا

 هللا دبع نب قافعو هللا دبع نب نصح لق مصاع نب ثرحلا .ىنب نم مايف نمف لآق

 ( ىَحَتَتْبلا ىنعي) ديركلا ىَكلا اذه ىلع ؤليمت ْنَأ ملت ىا ىننعيطتأ ماطسب لاقف

 ال انع كيبز ونب ىنغت امو اولاقف نيملاس ءافيغلاب نيمناغ ادغ اوكابصتف نييرا ىبر نم

 لاقو تام لكق خييبتع نإ اولا نيتمينغلا ىدحإ ةمالسلا نإ لاق اننلحر ودرب

 19 0 ةانح . 14 0 قاف . 15 خلا ع عم 0 ( ج20 9150 6107

 م. 5825) طن همم م. 3141, حطقو طم طصملطعس ه2 81ة2"لكض 15 ؟لفصق ةهتق طفت

 ؟دئطمر» ذه لكدكمط ( طف ةمصو 15 وئعروسعإت ةهرمفموتق ذص '[لعل 111 6175 مصل 8

 16 0 قافغو طات# 866 و153 مم. 5821, 583)', 1ووم 511 1265



 هةر 2. 62.

 [ لضفلا فوفرو

 فيستملا ةيأر ارلا تحت جانا وذو 00 مورمكلا رقع هوس 3 أب (1:1162)

 دم 2 25

 لف كلا نورقعتو ٌلاطبألا نىك ارت قب لبقو 0 مي" دلع ةرقاعم ىنعي ] مسا

 5 خةفيعضلا ةتسملا ةقاثلا موزكلاو هفيس هعم ىذلا فيستملا [مكرفعو انرقع ىوتسي

 53 دو تاس سد

 تسلا ةيياولا تحت لتقي ىنلا فيسنملاو

 ه3

 0 رعلا لور مهيف ناك نأو مهيلا ىوأي ناح ميهت ىلومو مي (آ1-11667)

 ىتارو نم ىباوملا تفخ ىنإو ىلاعت هلوق نم وهو قمع نبأ كيري ميمت ىلوم هلوق

 فدزرفلا لوق لثم اذهو مولظم ريغ فسصنم هلوق» 2[ هترثك زعلا ةورث] معلا ونب مو

 10 اًيثك ليلقلا ٍرْهَظ نع ليزانم 7 2002 30 3 دا 1

 فلكتي الو ىرجي فباس ىَا فرقوي نويقلا ءاج كلام ىنب

 هسفن ىنعي فباسلا»و 2ىقدزرفلا ىنعي نيبجعهلا فرقملا

 لق . لق:ايتع وبا انكدح دايال تيدح نم ناكو لق 2 طيبغلا موي ورد
5 

 15 ةديبع وبأ

 دابالا موس

 هد سو 35 2-0-6-5 3

 دنال ىباظعلا موب يش امنإو ةحكلم و شاشعا موو ةنقافالا موو ىلاظعل ١ موي وح

 80 0 7111 اعم . 5 ل ىلوهف : مهيلاو 80 0 8: 1 فسُنم رعلا 0 8 هلوق

 0 ليق: هك مكس 110 5. 10 هك 22.61 7 9 13 0 فعٍرت ( ه0

 210, 61 *. 61), 88 فعرت .

 مانلء هر ها-1ي70 هل. ةرمعسلتع 11, كرعص 111 6715 ةووير ظديتععت 585** ةمونر
 ن 0 3 د

 1مرات 818 1 45174“ هوو 1100 ىلاظعلا 820 , كاظعلا 0.
0-3 



 2191 62 كل

 اهْحَرَم بهذ ىّتح اهيلع انس لوقي ٌةيبوأ ةححاولا اهطاشتو اهتونج ىنعي اهيبازأ هلوق 1

 دهر

 هو نفراضبأ ذ ةججاهم ا صح نحرص

 اهنويع لوقي جام هلوقو اهفافخ افخأ ةبالصل. ىصخلا نهلَجْرب نيرص ىنعي نحرص هلوق

 رمسلا) سيجا قلشدو سارا 3 ةلخاد ىل ةرئاغ 5

 فحعسم ةريحنلا ليلاذق نيبو اقنلا ةمنسأ نيج اراد ٌّص ا

 و هد هع

 ناعضوم ةينساو ةريكانلاو لولذع اهدحاو لاطو 5 0 نم ليلانبلا]

 |[ تلتسا ام لمولا نب اغتلاو

7 
 3 - ند نا -ّ نا مدس ب

 ١ فرنشز نيحانجلا ني رع دا قوت 5 أمن و ةخمامهح تنغذ ام سانب يسلم 51

 جانجلا بوَص فّفزلا لاقيو نطاو رفاظ 75 ال نب كلا سدر فلا 10

 هدهد د

 عضوم وو لاق د نييبانجع يلا 0 ىوريو 0 ىلا نك يربو ع ةهضعد
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 دنت فهلتملا مراصلاو ىرقلا نامز مهبح نيذلا يحلا نم ارايد

 0 0 مهدايج ىداعت عوبري ىحلا مه د

٠ 
-- 

9-0 

 فرفرو نيصح ْلْيَذ اهل صالد ةضافم لك ىذاملا نم مِهْيَلَع

 1 ةيشزأ و عم 0 8 ىبزا, آب زا ههةنصو بقسلا لبق عاسنالا اهتمارأ روطسمل دساو

 (ةذع) 00 اهيبزأ انآ انحح (810) 0 فاطعو مأرأ همه لص م88 بكاعلا وه ( 0.

 1ياووص 512 230. 831 نحرص 0 نحرص هل 50 ]و50 رص طق عآمم5 ( 8606 آاقدم

 111 357:): 8 ءاوعملا (هم6 ةنافدم 711 27191) دهم. ةاموملا, آب داموملا" 06 هلك الدلجدف

 1 51617, زينموس ” 1101, 319 9218*: ءّمْنسأ, ه» 0: ةريكنلا, 52154, ةرافدد

 0 8 فكاصم . « ممو.ر ع]10وو65 ةعودص آس 9 8 0 7و7. نيحانلل :

 0 فوق ( ج20 ه]ؤ0 طعام ) 12 1 (هزنع) زايد“ 2 بج: (28 ناكر نلف ةاغي

 زر 8 ل موووز517 6 ةطمانأ] 4 ىرقلا قاقز ليد ةاكلل ع نامز هق مآ. 01 نيمز

 « تمماو ” ( 1826© ©6066 ٠) 14 0 ىناملا :
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 ثا ا

 لوقلا ىف فنعيو ىلع لوقتي نم فنعيو ىلع ىغبي نم هلوقو ىابخأ سانلا

 ١ ىلع ىنجاتيو

 تفقو ىتلا راذلا لما ىدقأ كيرتأ :لاقفوا ١ كانا اى وا تنا رسعتطا نك 11
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 عيبر هلوقو  هترتك وهو دول رطم ترطم لويقي كداجو هلوق  [هبصنتف ىلعاب اهيلع
 تيمد# ١ زل

 اير 1
 خعفنم ال طظيقلا رطمو هعمل ءبثو طظيقلا لبق :كفداصلا رطمو عيبرلا وطم ديري فيصو

 7 فت يالا ىداونمرخشلا ىذب ىصْشلا قنورف قولا امخلا تمس

 فجرذ ” نافسع موب ىر اهملا ىكلأاو كلا اهداق م ظن ىكتكارو ترظن 4

 10 ترظن ىوريو [ ةرُطنلا كلت ىوهلا نق ىا اهداق لق مث بحأ نب ىلإ اقوا تكلا ف

 ضرالأ 83 برطضت ىأ فجون ةرظن ىمامأ

 عع مسانمهلاو الاعن ىذكو اهلظأ ىمدي ءانجولا سمرعلا ىرذ 1153

 لبالا نم سمرعلاو لق تانجولا ةميظعلا هانّجولا فخكلا نم مسدملا تتخت ام لظألا

 كلنا اذا اهب ةقانلا تيهبش ابْنإو ةركصلا 0 ىعبصألا لق ةديدشلا ةبلصلا

 15 رقسلا ىلع ٌةيوق بلص

 فلعملا ىمقكشلاو اهيبازأ تعطقت ىتح بلا تاذلانذكم ١

 8 لمار هه 0 12 8 ّلعا «ز[ط اعم. 5 8 هيصنتق. 8 هوو ةرافود 515 1:

 آب ( 810 ) نيضأاوملا ىداو ثمرلا 0 نيبضاوم أ (816) ىنأ نم ثهولا ىلب متاط 8

 ع1هوو رماع ىنب نالبب عضوم : نيضارملا ر مم 0 (و660 ولعت 7!595). 9 4 ىحّلأو

 « ]ووو 2 12 فعرو 60 فعحت (80 آط 8, ملقط 787 فعر 1 57

 18 م1085 ةه آب ضرالا نم تلص ام وهو نيحولا نم اهذحا هديدشلا انجولا .
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 فعسيو كاوق ىَأْنَي امير قفأ فّلكملا بورطلا بلقلا اهيأ الآ ١
 2 ةذ رو مدع ١غ اج 1 عود

 هل اهيضقي نأ براق اق ' ىل هتجاحإ ا نات لاغي برقي فعسيو دعبي ىأا ىلاني هلوف

 فعستو كاوه ىاني امبر ىورعتو

 ع 0
 ْس

 فرذن كنيع نيناملسب عسبرل نأ ندب قو تللظ 1

 [هَسْفَت وا هَبْلَق بطاخ 5

 مت 1-0 -

 6-5 0 د 2-0-0-9 0 5 68 35د 60د بك

 اهفغغش كق و ابح اهفعش حق ىجلاعت هلوق نم وو بلقلا ىلع بلغي ىنعي فعشي هلوق

6 

 بسج اأ 8١ ىلع بلغي نأ وجو دحاو اهتانعمو اًعيمج امهب ءارقلا رق دق نيغلاو نيعلب أبح

 هريغ لقي الو بكلا

 دوه اس اس

 فوقتي مشاك نم « ةقودحأو " ىونلاو نيلا ةيرغ ىرادخت لاطو

 نأ وحيو 7-0 ىتَعي لوقي فوقتي هلوقو اًبلاطم اوذَع ىنعي مشاك نم هلوق

 ىلع كدكيو

 فنعوو ىلع يعني م ةلاقم تيذك ةمامأ ىهلع تهلع وأو 5

 62-30 15-53 38 612 هر

 ربخ» ىأ ىلع ىعني فنعيو ىلع ىغبي نم ىوريو |[ ىةقدوم ةحكاص ىأا ىملع ]

 1 بورطلا , 7 َج ىللا (6208860 0138)و 81121 توروطل 25160: ع 7 ا

 81ص. ودندن (0: كاوض ةعمازلعصستدلا]: هدصتغغعم0 دط 0 4 11 كللص (5101) 5 ل

 ترمخأ و 85 تربخأ : 60 هدا. 5500 نيناملسب , 8 0 5 ملت آب 1

 رب ىملسب نهه:هء660 ده50 املسب 820 هدم. نيناملسب ( م66 2". 28 ” 1 6 ]آن

 معرتأ : 0 85 نيب : 11 مرانبل ١ ,” هل. لخسصكم 511 0 10 8

 581. نيبلأ ا ىف ّلَظو : 1 ىونلا ف: تفي قتتيإ 85 فرَقَتي ىذتط 08

 شل 15 عني آ, ىغبير 8 ايعي .
 رو

5 0/7 



 تاب اا7, 61-2.

 الم امك ايزل نزولا لكم اوجرخ 'ليقي لترطو انلدشو اه لم ىإ 1 د

 ٌضرالا نافوُصلا

 فسنتفريست ثداك وأ سانلا لع ثوتسأ مهالول ضرألا نولذعي مهف

 َ لابجلاب عيبش علقتاف ديري 5 هلوقو

 فخْرت ىلايللا نيرييب ثءاجل ٠ اهدالب نم تلسضأ |دعس ناد 1

 ثءاجت لوقي فحخرت ىلايللا لثم شيجب ىل ىايللاب نيربي تءاجل دارا بولقم اذه

 ءاج ديري فحرت ىلايللا هلوقو .بيربي لمر 5ع لكم دعس نم ددعب نيربي

 0 هس كلذكف لوقي ناو ءىتن لك 1 ليللاك ةعمجو مكر 5 ليللاو نسل

 10 ادع

31 

 لاقف رد هباجأت

 4 مهش و آ8 مه: وكنا آل تفشلا ريسك لب 85 لثمت , 6 ريست :

 ك0 5 رز © (طتق ع]مو5 ةزوص05 ةططمت7 ع طق عاموووه هل 7. 119, هز عوض

 فخحَرَت هم4 لوقي - 8 طهف ىلع ضرالا تيمصنا [َتَقَتْلا] موقتو ضرالا ىوتستا ب اب لوقي

 لابجلا ةلونمب ضرالل م م ليقي اهلغاب ليمث تداكو سانلا . 6 8 فحرت ىلابللا .

 « ةهو., ةذط 681157 ىلايللا 1م طمرو ت7 رهذلا زن. 6. طف هما1186 015 ه9 ةطأق

 9". 62.2 01 ليعتع 11 85 وهو. : 600“ 0/6 هءرومو 270 8 1-18, 20-38, 50

 49-89, 55-51, 55*, 60-56, 64-69, 61, 69-65, 78-71, هسنفانسع 19, 0:

 نم مز٠* و اكن 17 5, 6١ 15, وكم, ةافلمر 14216297 397 395,657 597 0

 95,١21 71, 54 :قكر 66, 94 85رأ 22 20 18 72 547 58 511 647 98,7196١

 75, 757, 76, 57, 78, 169, 150, 389, 86 80,2 81,699 68, 981: 5017838-48 49و
0 

 46, 53, 58, 67, 48, 834, 85, 47, 40, هستفتسع 8, 18, 19, 37, 41, 44, هكر

 59, 56, 60, 8. 11 طمملتمع ذه آب اذب ريرج رفعج وبأ لق هصوقنم ىو ردح هداجاف

 قدزرفلا اهصقدو -- هلو» 7. 1 آب 8008 (هذع) ىدبملا وو مدعم ىريكسلا بابك ىف هدق

 - و66 م. 5487 016



 عك

 10 61 الن

 هد

 نما تبي .ع

 53 د

 ] هيلع نبعي
 0 0 ب ا تن د 0 2-5 قي د 0 0 8-20-3093

 ام عصقني نم رشنن ىنح تننأ لعتو ىموف مراكم انأ ىعأ ىأ ميباسح
0 

 [ اريزج, نعي. تنإ مآ انا. لبق تعب

00 3-6: 

 دمرت نم نحلل انه عجول مهنيب لك ب 2 دمأ ىلا الو

-6- 2-2 

 005 لجو فوقَ هلوق ُفْرْقأ وش ىنللا : هم عجويو ىوربو ا د 0 ىوريو

 لكقفلا لبق نيف فارقإ كَي نو 01-0 0 5 تاكاتت

 فرعيف اننيب دمألا كلذ ليي د نام ني ناعر ىسرف ةلونمب نك لوقي ]

 [ ميلا انسي اح

 عراك ىو ى #5010 فططعم ن لأ بولا أوخأ 3 واذا ذأ ب در كيلع تفطع 5

 ) 64( ككسعوو كيدز نم مهم نور ةميقم كايعسو ردا ىلع ىكبن ا" 811 5 0100 0000 هر 1

 لقي ثبيح ريرج ليق ىنعي ] فعصضت سانلا ىلع تداك دق ىوربو

 فرعت نيروبي ءاقنأ ريغ تشفع مجدعب 0 و كعس ا ايد -52- - 6 هع -ه هام 5

 ادعي انعم سانلا ىلع يوك ةرقك مدرلا لدفأل دعس ٌثعَسو تنا امو قدزوفلا لاقف

 اوفوطو دارجلا ام امك اوجامل 0 كدوُل مدرلا ءارو نم 3 |

 مهنع كد ول هلوق خكد كد 0 ىرعو مهنع ندم كك مدرلا لقت قع ىورجو

 ١ 5 0 0 5د

 2 8 عطفغني . 411. انني فرفي ىنح : آل عحويو : 8 ىذلا سختلاب عجميو

 اطر. 115707 حودو + 10781 ىف 11 آب فعضت سانلا ىلع تدك دقر

 8 عت سانلا ىلع تدك ىع مزؤط معصاتنمس ه2 طم مهولتسع ذط 15 .0١

 006917 7718 فرعت 16 هزي ةننموه 51 18219: آب ول مدرلا لعاك ٌدعسو



 هاا“ دا ل

 20 8-0-5 بد هع ٍِء 26 -ٍ هدد د - ت2
 ةيرحات هيف رعش 5 فشكا كلل بخ ىنعي ريصق مهيخوجو هيث كرشلا ناك فربو ةمدكاك يف "علت ه0 تارا ةركتك ع ق 5 5 تلا . كك

 2 هد د ص 0 3
 ريالا وو نادر عوج نيدارعكلا كرتلا هلأ / < ا كل

 فّيلت لارق ام ىريغ لعبلا َلَع > ةطيغم ىَذَح رخ تكسو لوقنت ١
 ع 0 ع 50

 ىدرتو 1 :يلع اتيعب تقحو رع اهيردخ كتنسبرض ناتالا ع هءددب اهكحوز تأر !كآ ىأ 1
9< 2 2 _- 

 00 0 / ع - 1 0

 5 ةكربح ىورتو 2 ىلع ىوريو رح

 فقفعتي الو ئغتسي نانانأ" ذهل نكت مل اذ 0

 فسام ىبيلكلا مير لع سِيلف ةرامح ىجورب ىنم ثيعذ اذأ

 لك انها لأ ةرايع علب ايل لق . [هبلغ“قسشأ الن ةرامح هيلع ىيتتلل 21

 ةلعافلا .ىبا اب

 «٠ 2فلقا ناسيم لحأ نم الو لصم ىتاام ّلثم ىتأ أم دبع مير َلَع 11

 زفاك ل نوما ال نبأ لأ كلا لم لحأ أب ْز د 2 فسأ .ال لوقت

 فرطغتي م ىرج اهيلا تيرج ةياغ دنع م هءرأد ىل ةيبتحأ ام اذا ا" (ط1140)

 ةدهدوو 0 : 0 ا 0 6-51 وي وع ها مسه
 ار 56 6 - 0 2 1 0 3 . 1 ١

 : [فرطختي ىربو] .. ديشلا يرلا

 فّلَخي نم ىري ىتح مهباسحاب هتوبلج مغ موق هل انالك 1

 -) د -

 0 52 ا . 9 ند 0
 تعا 00 1 0 ْ 2 7 0 5 2 00

 تلخ مدجحو لاج 0 نددم 0 لاغب ةدوريعتبو ةهلويبعد :نوبلخح اوفلخت نم ( عورنو

 3 8 ْةظيغم ىكلخ: لعبلاو 1 يوزلا: ىريغو 80 8 - 0 ىريغر ظ ىرخح

 [-ع ىرح] 5 0 ىيرح 6 ّ امأو 8 78. مامأ 0
 8 1 0 1 3 < 2 ١ 0 ا

 ,ىجوزرك : جيرو 5 جوزلا : 5 تخلت 10 "0 دايم 13 8 كسلخ :

 0 0 5 دو 4 هو : ب 23 هس د د

 8 م,ظتنت انيكك 10 مهر اليع ولف: ةنوشلكار 8 هنونلكا) كملت | ذل 081

 أاوعلك“ . 177 0 ىتلخو



 عك

 01 61 منا

 د ا 5-5 55 ع 5 -ِ

 قونعلاو غ ءادجلا خب نست لح فيولا فرقتي ىوريو ةهناكم ءانيدنملا كيع ورب

 ربخلا راثآ نم فرقتم

 ةحجح ىبنامت اكان لق نيخبشو ا.“ م7 فجعأو ر 252 اذه امهيناتآ
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 ىفضقخالاو د ىنعيب نيكيش فرجامو ملم اده ردو امك كف ىوربو

 فشقوم ىراخملل ميك ضرعو ةلذأ كوم ذظف 3 , ريرجأ أ أ

 سبح سبك لاقيو اهل ٌصَرَع وهف ةَيوُحَت للك فقو ىق ىلا اهيلع فقوي ىا]

 رثأ نم ىيديلا ق3: ضبب راثآ فيقوتلاو 1 و لاقبو ىردخ عاضوم لك 3

 [ فيسلاب بضل

3-7 6:2 

 | دعب ىنم نفت فشنن ]

 800 فن نديلا لا بأو اهبجعأو اهعرد غمامأ اهنع تيكلس ذأ 11

 لق ىنتسم ىل فدُيم هلوقو 2[ نّطبلا ىلا عفترملا جرقلا شارلا] ريوج ةأرما ةمامأ لاق

 طع

 ناك ءىت بحا كتيدلل 3 ءاحو 0 ام ىراوي طئاخل لثم ضرالا نم لقنسلا فديهلاو

 فشكا نيدارجلا 5-5 0 5 0 0 ناك ريصق ١
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 مَتلَم ةيرملا قنا تنحل
 [ فاذآلا لها ىقتلي .ثيح ىب]

 فدتَحملا ىَروُسَقلاو ىصخلا ديمع

 ديري معلا كديمع هلوشو ,ىبصخالا كيدع ىربو

 3 ىمبتني لوقي فدنكملاو لآق سيئإلا ميبللا جروسقلاو ميتلن زا ددعلا ىصخلاب

 كبس موقلا لبمعو لاق نلتنخ ىلا ةبسن

 ىنم نم بصحملا سانلا طبقاذا 1

 انقْلَخ نوريس اساسا
 اوفقو ىل اوفقو انأبوأ و] [ كر

 اَنَق نمو عورذ نم فولأ فولأ
 ا 3-2 3 ١ 0 ه2

 ديري لمح همدقمو هلوأ ةىئىش لك ناعير

 مهيار انيرص اموي اودكت ناو ٠

 ز جا توف 0

 امهراد

 اهتم حلا د

 8 روج. ةكبص ( «طتعط 15 مممطوطاور طم

 256000006 م 8 هلك 1راوذم

 80 0 ز6ط اعم . 12 ,زوننكت ر الن ارد

 8 موعن قحلا.: 0 لقيقخل 7 0

 35 (هرمنس., آطناوذ» 5116 3425: تلو 50

 ذأ . 151 هناكم هوكحتلا تكنع 02 0 فرقتسماو و7

 وفرع ثيح نم رحألا موي ةيشع
 أوفقو سانلا ىلا اناموأ نع نأو

حو دارجلا ناعبرك ليخو
 فشر

 0 7 1 20 7-1-0 ند
 0-2 عر سيرسل

 فلأتملا َلبَقي ىتح نيدلا لع

 فلكملا ريرج اي. ىنعملا تنأل

 رسم 5م د رسبعو فكك

 4 ,ىنم : ةيشع و
 4 9 ىقنات .

 سعطغ ءعدلتصع,ر ةهعع 1آطض 56 9 ١111

 11 57. 10 .عوت, ]1 ناحخ ١ لتخت
 تت 0 د

 8 هن. اوفلاخ : مهباقر , ا مهسور: ببدل 1
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 85 مجاب (516).
 توصل
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 فروقني .



 1ك ةدبأ

 ا 5 نهد

 فني ر ىلا الو ع نصح الف كلام رخلاور معلا لابج 1-6 4

 2110 ايفاسأو ىيملاظ ميه انيلع, ٠ ترئاكت اولوقت أ ا دللابو ] 1.

 [فرطت ضرآلا ىلع نيبعع تكرذ الو عبصاب ريشن فك تكرذ امل 1.**

 1117 ٠ فلكي ىصحلا دع اذا هيلع ىخلا ددعلاو هابلغلا ةزعلا انل 1

 نا هلوقو ّلَثَم اذهو فعلا ةظيلغلا هابْلَعلاو ةعنتمملا كيري ءاسعقلا ةزعلا انل ىوريو

 3 هد

 هد: فّسنيفليِلَّدلا فصنلا انلسيو هل رهاق اننع الا رع الو

 فيصتتملا نداتسملا وف نكلو 500 كا 1

 مدلل اى 0 01 ريمأ كلذب ىنعي ( مداخل 207 لاق ) موكا ىنعي 0 هلوق 0

 انرخافي نأ دحا ردقي الف سانلا نود هناطلسو هزع انلف انم وم لوقي نينمومل

 فردت ام اهراصبأ ةسكم .١ ,روهوبعو هلوتح ادوعت .مهارت 1*

 انادع نود

 3 تس

 شم ءايليا ىلغأب تببو ١ هتالو نح هللا تب ناتو

 دأ 301 ( قو فرشاو ا ليرداف اميل مبيع "تفا» ناقل 858 اقل «٠ زرت اك! وكرت:
 اني أوكوت ٠ 4 هابلَعلا و 1: : اسعقلا م87ع. هتباتلا اسعقلا : ]1 ىلختي . نع
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 2005 5 ةععمد] 110 ةدحاو (هزع ) ليف ةعيطق ىأ (هثع) فلحلا نك لاعد

 زرطم ىلع نميلاو هعيبر فلح كلذ ىنعو اهريغ لا ىتح . 91 ىو: آد

 فسنتملا ندأتسملا . 12 هلوحر, 8 »تنع: 8 فرصت. 15 هع الدلجوت 1 4244,

 1رنوؤم 25111 4212: 0 ءاليإ طانت ءايليأ ذ5 126
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 نا ادا

 0 ا لا ثا ل 0 000 ل 5 0 ١
 ةدوت للع ام اوشم اذا كلذو ضعب ىلآ تضعب ميقلا فلد دق كلذ نم لاقي

 فقفرو نكمتو

 فرصت دحلا نم مهاكون اينو قاوفأر اتوألا اودشوأ 5-0

 د هع 0ع 3 --ةز كاورطا 00 2 ع 1 : 2 34

 0 قاوفالاو راتوالا اة لقي رآتوالا اودشرا كك ةوك فاوعا .انوالإ دكددس لثو تىجعو

 0 89 01 أ +ءعءو 0 2 تا ّ 1 ناكل 13 . 2 .. 00

 ظيغلا دركلاو لاق دهقون )دإ رشولا و وو د نيب اه ماسلا فوشو لاق راتوالا

 - -ِ 0-3 - 0 د 55 اديان 7 3 2: 5 315 0 1 -

 تعهمدف هيباذ كرح ذأ كلذو ريعبلا فرصي امك فرح لقي فرصت هوقو بدضغلا ةدشو

 اهبايناب خقانلا فيريصو داعيإو نديهت ءبانب لحفلا فيروص ىعمسصالا لاق ] انتوص اميل

6 0 

 [ ةيعالاو كيكلا نم

 فتح ناح كل 0 2 رس انأرد لدعي سانلا 3 دحأ امث مب

 انعيد [هيلع انجوعو انليم ىوسي ىلا لجعيا]  ادكل رع الو دردبا انعرد لكعت كرو

 6غ 5 3202 ةزعا 6 2 ع هدم 560

 توملأ مكسفنا ىع اواردان هنمو انعفد

 دعه ع أ س25 ٠ 5-35 نع ا 6. - تل ع 1

 فئثكاو رسعأ وأ ىملس ناكراك ةخابقت هس ناكرأ لفاتت 84

 5 | 5 ا 2 ---7 تهت - ع ع6 - هزع ساه - هع د هع 5
 َّف بنئاوج ناكرأ اعبج رتكاو كشاو طظدغا ىنعي فتكا هلوق لقتن ىوريو

 توه اذا اميمت ىماس نم ملعيس 3

 ىماس ] 2

 دركلا , 0 ةط8:8. رشلا . 4 قاوفا راتوالا و عم 0-8
 ت 9ص

 هدعار 8 موق : قاوفأ راتوالا . 6 ةّدشو و 07 9 ه5 65 دلك 7912 امك:
 م نر و

: 0 -3-6 58 5 5-6 

 فنكنت , 80 0 - ]ل فنجحإ ( 006 12 1866» 1هآع)ر 5 فنجح 51 ع1088 (8162) فنك

 مر 5

 ليس منسم 111 163 :

 10 انترد و 80 0 : - خطف ]1385 5010 طق1155 طه 8 1.

 0 لل 50 قنحخ !وأ تاكا 500: 19 1/0 لفتت 2 لقاتنت دجإ

 ا
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 عقدت ىل ددعلاو ةرثكلا ىا ىست
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 انْيقْلا كيري انْفَلَق هلوق ةمّدقم فاقلا انقل

 ٍخيلع [ّلهج اذا] ٌلَيَج .هبو هابلح ملح ديري لاَيَج

 هكلا ]

 المَتب هلوقو [ هملْظَي 0

 رظذلاو ” ىلعتلاب ؟ةيلعا اولام لرعي :دتخت لوقو

 ..»س  فتفت يقين نيب نمدي ىمارت  اهزيرغ نأك ىّح وم
 رتل ا يع اهي ] ةروث ىَلَع ىوربو [ ةامجاتو ةابتو ىل 5

 ىلعا نيب اما فّتقنلا ّىعمصألا لاق

 0 0 ام

 دكفنونج انعفد نق ملسإ لاهحو مل (1:114«) فلحرتي انملح و 0 امو 1 :

 فكلوتو فقلحرت لاقي هللا دبع وبا لق .دكعابتيو 0 ىنعي فلخَرَتَي هلوق

 ىوريو  امهلفسا ىلا نيَلبِكلا

 : مهمولح اوبانتسا ىح مهي ام انحجر مل“ 11 1

 هيلا تباثاف اهوّدر ىنعي اهوباتتساف مانع ةبزاع عمولح تناك لوقي ناك ام تعب ىوريو

 يلا تعجر ىنعي

 دموق ل بسح ىذل ندد ملف هاسنلا اهيديأب ٌتدمو مم

5 4 7 0 
 ا ع 0 قعيتلاو وتلا عمج ىحُتألاو اهيدُنأب 6 مو 1

 ٍخب نتغتسيل لاجرلا ىلا هاسنلا 5 لجرلاب ىسح الو ليقي 2نحوعديو اوبربي الا

 هاسنلا لاجّرلاب تاغنساو هدَشَأ رمالا َعَلِب اذا كلذو هلعا 0 نع لكي" ىلا يحل

 - ١ سد ندي 30 هع 53 را داء د 0 يب إب خخ

 فلاد عمج افلد هلوق

 اييديُأب تدم لقي

 5 ةيكاقو ) 8 زكايمو . ناكر ط8 ذاك : ٠ روس 7 دورت (ة1 4

 انملح ر 0 سهو. انرعر آس اًنرع (هذو). 10 ككر آب ناك: 0 اوفصققي .

 عم 8 0 يلع. 04 كا © دن 15 0/ .نامعتستلا ,



 هام 2.6

 قاوفلا هذخاب توملا دنع ىنلا سوبكملا فئافلا بوكحملا قئافلا نم ىوربو © 6

 فرعي ريتال نم مِهمرَكَأو ىصح مهرقكأ سانلا عا انحجو الان (1:1154)

 ف ذرعا نهنيب ىقال بكاصع ىقتلت يح كا انيف اههاتلكو "7

 لذبو ددعلا ةرتسك انيف اعلا نانا لوقي ىقحلت نيح ىورجو انل اَنيِف ىدورتو

 5 ىنعي فوعملا ] 0 عبج نينيك ىقال لوالا تيبلا ىف اميطوش دقو فورعم ا

 نوفرعي ةقرع لفأو دعاشملا كلتو تانرعب. اوعيتجا اذا انل ساتلا مآ لوقي تاع فقوم

 [[نلا لد

 فدرتملا سلجملا 3 اعد ام أذا 5 0ك ليلقلا رهظ نع لراس 7

 ليلقب اني, اذ ليلقلا ةَلوْنَم نع ُلِوْمَن ربتك نك ل ُثّْورَتمل وتلا وذ ىوريو

 10 ٍرِهَظ نع ليزانم هلوق ئعمصالا لق ةرتاكب ءهانثغا“ءانب ثتاغتسا .نم كثيغن' نكنف

 م29 ه-

 اةديبع وبا لآق انويبغ ربتك نم ريح ت وهف اًليلق 5 ناك نإو لون انل لوقي انريتك ليلغ ملقلا

 لق نأ نانأ انظفح ملاح نع ةلقلا ىنل لونن ةعنمو رع انل اريثك انك نإو 5< لعد

 وبا لق كلذك انك نا ىغبلا ةقاك هب قفرلاو هفاصُنِإ نم انزعو انثرتك انعئمت ل 1

 لازنم ليزانملا كحاو ]  ةّكيبع ىا لوق ىنعي كلذ ثم لوقي سابعلا وبا ناك هللا دبع

 15 لاقي ءىش كعب ةىت رشلا نم هفدري ىذلا فدرتملاو لاق [ لوني لاؤزي 0 ىلا وهو

 ىودفعد م : دعيص فاك ى ارفغضغت ام اذا لاهج مالحأب هَهَط قوف ىذلا هنع ىصحخلا انْفلق .٠

 9 انذجو ر 8 782. تلجو . 5 ىكلإو) 8 نادك آ ىقبلت نيح انل

 بياصع . 8 م1 129.69 7. 18 7 002020: : سلكملا قو لا هورثلا وذ ملكط هن

 وثلا:' فدرتملا, 80 0 «زط اعم, 8 فدرتملا . 14 ككذر 0 |اذه لذ

 14 01 لئاهؤد ك1 199135: زيت انقاقو 8 انقلف



 1ك تك

 لاح لك لع كيسا لأ عاوس ليخل هذبف لوقي كيغلا نم جورتتلاو لوخكلا سلسلا

 01 فكانو طيبعلاب تشان فييضلا ىلا ىرفلا 0 بيلك تمان أذأ انكو انآ

 لق دْرَبلا نم هُمفَدُنَف فحُللا هسبلن ديري فَحْلَتِر هلوق علا مُكَللا هج هلوق

 قماح انل وهو 5
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 11102 تكتوت داك انششح ىرخأو تلغ ام تعي اهنلغ' اناثف ردقو ن0

 مح اهيف'انلتات بروح ب ١, كلذ ىف ىنحملو لق اهْيْلَع اكس لوقي اهيْلَع انأتق رّدقو هلوق

 بطخلا لاخنإ شكلا لق انّشَشَح ىرخأو لق مث تدضقنأو تنكسف انودعب انوفط

 ليدي قوت ارق.  ىشأ اح ليفتست. انا قير امثإو بركلل التم. اهبرصق رذقلا تا

 برحال هيرَص ّلَثَم هلك اذه امّنِإَو لاق ىفاثأ 1 7

 فدسملا مانسلا ب طيتعمو انقلا نم ىرقت فايضألا ىرق لكو ل

 ما لق ([طيبعلا هانعطا هرُيَغ دارا نمو هانلتا# لاتقلا دارا نم لوقي] اًطبتعمو ىوربو

 نا فتذاوش ىلا ا 0-0 انءامد 0 ىللكلا برشت وّلو “وه

 0 ىذلا برست اذأ لاقي بلكلا بلكلا 0 وهو بلكل : اهب نيذلا وه ىبلكلا هلوق

 تنيكيلا لاق امك كلذ لكل ةافشا انتامد, ىف كرلم «نح ليفي د كلم مد

 لْبَكلاو ةّنَجَملا ءاّدلا َنِم ةافش مقرا نيد« نمر اذلا نم

 فيشكتملا ثيملا ديفو قوفي هناسل هنعسوبحملا قئافلا نم ا

 9 رحال 6 ركنا 11 نري لتمدم 1 4835 20 لاكو , , 18/1 لكو او. 8 لكف
 ل10 طبتغمو . 12 8 ٌطيبغلا . 14 8 ءاذلا اذو 79>. لبكلا وذو

 1 لثكلا وذو 17 هك م



 ل نا

 فعرذ مسلاب ىشو ىلاوعلا هتتأ ىرقلاب فيضلا هركتسأ ام اذا انكو 00 2

16 

 لدحاو مسلاو مسلاو امنذ زل ل بلا م
 200 املا كاع مدس 02922 3 5 17 ١

 رطقت حامرلاب هانيقل اهرك ديرقت ن دارأ اذا لوقي

 فخحز ىو انئادعأ نم مناوغ اهديعن ىتح ليخلا مجتست الو م
 ت0 05 5 5 0 هد 8 5 5 1 00 ا 1

 ميرم ماج سوف ] رخأ وزغل اهديعن ىتح وزغ نم تاعج تأ خماح انهكاتت 2 لوقي 1 2 8 7 9 00 ا 7 8 . | 6. 8 7 ١ 41 23 . | ٍ-

 5 3 د ساد 216 تا "2 ه- تلا ه3 0 13 ده هع اني نس!
 عجاور ] افضع ىو نوأادعأ اهنرعيف ىوربو [ ةببعم فحز نأ هتيبجأو مج! مجو ىلإ : 5. 2| نلتخأا نو كف 5 0 1

 فجكعتف ذاقث انايحَأو انامس ىبرت رم انليَح ثتاك كلذك 8
 0 90 1 ا 5 0 2: و 3 0 - 5 6 5 9 -ِ 0 - د 606ه

 نضرملا ىفع ىسقن تفقجاع لاعب لازهلا نم وخو فكخاعي فحاف فكحاعت كقفحاع لاقي 1

 [هنع تربص اذا ءىَشلا نع َتُفَجَعو هيلع تربص اذا ١

 فشق ةينملا ءانغأب نيف مهلوحذ نوضفاتلا انم َنيبلَع
 -52-2- 2 ن اد 2-50 9 هد - 3-1 2 : هع

 تعشر كدشنم رذلإ .شنملا لقتل كنك ليكلا ناسرف ىكعب ةينمأ لامحأ ةينملا ءايعأ

 8 [ ةقتاك ةدحاولاو ] اًفنك
 نوخأ وف ىذلا رفثلا وفواعت ىلا راصلا تاتامح ىلا

 فيسلا فقَّلَدَنا دق كلوق لم وفو :لوحّللا :بلطو تاراغلل ىلا عست لوقي فقيلادم هلوق
 ول

5 7 2 ِ 5 
 0 . 0 : 00 ١ ً 1 1 تا 5 "٠

 اذا ىنكنف لوقي تبغنسللا خراصلاو لاق عيرس اجورخ َج أذا كلذو هليغ نم

262 262 -5 

 قولدلا فيسلاو لآ هت كلذ يع انينتي 5 نيبيجح هيلا انعرسأ توصلا انعمم

 0 د 6 3--6-- د ده

 1 الن هوكتسأ , 8 دركتسأ 011 اعم: 1, مشلاب : فعوت و 0 8-0 فعريت .

3-6 533 5 38 2 2 - 0 

 3 آل فطع ىهو ابوادعا اهمرعتف . ع ل قحككشمسا 5 كنككتك“ 85 ةمو., 5008 زم

-6 2 

 طموماعمأو 2و آل: تفحت , ]آل تفحم : ضرملا, آل صنملا . 10 1. .,بقانلا . 11 5«.
 ترو 9 ا

 آب اذا فناك وتو سرفلا فلك ده لاقي ىتح العت (81:) ىسلا فيكن ىذلا فناكاو
 هجحسنم ىلع حرس متع ىنلل فالكم سف لاقيو هلعتم تشم . 13 85 8.

 اصلأ ىنآب ىنح .
5-5 
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 ادا هال

 هانقتاص اذا كلذو هنْدَمْحَد كلذكو هائُّلَختَت اًنالف ائّيَتَأ لوقت امك كلذك اهوفداصو َةَقلتم

 ادي د اليخ

 فقتملا ىَنأَأْلا قورغلا ٍمَقي اهلْبَق ضيبلا ةروثأملا مهانيرق "*

 فاقّثلاب موقملا ثقدملاو لذ نوب ىذا ىلأ بسن جامولا ىنأزألاو لبسي ىأ جي هلوق

 ل ناديفدلا اذه ١ يسن اهنيذا دنا عد نجا اهي قه نق د
 قل هارد ىذلا :اهنسحم اهدترف ف هدأ و رهط ىتح كتلقص ىنلا فويسلا ديرب ةرودأملاو لق

 ل نامّتع نظر ل ةكيبع ىو ىعمضألا هرسف كك لمت ل هناك نيسعلا

 ضرألا نإ ىعي] كانهلعا ابك وك ل الاقف ا ةرم ةحيبع ابأو كلذ نع ىعمصألا

 [صضيبلاب براضتلا ىلا انرص مك ماّتَعاط ىل كوب دلل ,لسقا فورا --

 فطعيلا ار سلاو داو م اهقوسي دارجلا ّلتم ذحورسمو هه

 هارسلا»و ةوق ةفاط لك هتاتاط وق سوقلا تو ىعي رمم دارجلاب اههبش لبنلا ىنعي

 [ اهفارُط 1 0 2 ّك قيل 3 نيو ل 3 1 5 ْنَكّدَت ع

 فق ندي لوقو كيف ١ سال كره قنا«
 هسفنب ريكي و تاحارجلا نم هب امم نوملل َعِوْنَي نأ وه لق فعزمو 0

 ٠ هك ةرناموؤم 2911 834815, 2122 1862: 8 را 1: ىنزيالا ؟هم. ازا 8

 اهمدقل اهلعاب هريكذملا هروتاملا . 10 ]ب هحورسمو : آب اهاوق : 1, أرشلاو مذا .1 6

 ه0 معاموو طحوشلاو [>680 عبنلا ] عملا نم ركشلا ىم بورض نم لمعت ىو ىسقلا ارشلاو

 ىبربلا 0 وهو [2024 لاّضلاو بّلاتلاو بصنتلاو ] لأضلاو بلاتلاو بضندشلاو مشنلاو ارشلاو

 ن . نابرش 5 لاقبو نايرشلاو [ 4 مساسلاو ] م مركعلاو [ 4 نيبلاو ] نيبلاو راقلا

 ةناق هدحأولا . 15 ل 1 1ك 14 عرفو 0 عوشي : كيكيو - *ىقيو :

 عاموووو ذه آب نختم دعا ىخاتمو فيقكمو لينقم نيب م ىأ جدنفب مديوش و 01

 توملل ع حرس ليخ رجلا قعزأ ليناق [فعزمو ] عانم بره نم [ مديرش ٠
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 53 - 5 د دن <69

 كوم لبسي لقي فطصن»و ةوكلث» :لهديب نىم اهيلع سيج ىلعي سيويبج ةلذم ورطس

 0 1 0 1 2 12 ل 00 1 ل 2
 كفك لثكأ نم (سانلاأ نم لوقي لتم ىأ مروح ىربو اناغطلو اغعطل فني كدولا

 1 ِ 1 : 1 __ٍ 395 -5- 352- 0 ف 5- أ
 هدي نم رطقي ويف لكاي ناك نمو هدي ىلع كدولا سمج

 5 [ ءابنحالا نم .مسالا ةوبكلا ]

 فرعغأ ىه ىتّلاب الا قطتيف انيدت ىف مكات انم ما امو أ

 د 2ع |

 فوحختملا بناجلو ىاثلا بارو ىدعلا ىقتن مهب موق نمل ىنأو
 ا د ا كيج ماعلا هاو 1 0 01 00

 طظلغيو ريسلا ىقدي نأ زرحلا 2 هليصأو موعلا نيب داسعلا ىلتلاو ىوعلا اقننب ربو |

 5-5 تو 0 1نا 3
 10 [ رغتلا فيكتنملا بناللو ه«تالصإ هبآرو ءاملا كسمي الخ اغشالا

 و عرك 26 2 5

 اوفلنأو ايانملا انفلناف مهيلا معارف انَلَقَت نق لْيَل فايضأو ""

 يلا اهب انّنِج ىل مهل ىَرف عيلا ايانملا انْلَقَت دق ٍلّيَل ٍفايَسَأو دارا امَنِإ لَدّيمَعلا وبا لق]
 - 0 5 9--_ 2 هدهع 0ع

 لتقلا انهاغ مارش محا ف انلقن كيف هلوق [ مكنه انلتقو انم اولنق ىأا خانفلتاو انوغلنات

 3 ه0

 ميلك 2 .ءديع لبق كلذو انلتقو عقب انعقوأ انإ لقي

 15 انوتكلطم .ءاناكب ,ىدسشللا (ك50 ا اكل كت
5 3 

 ابانملا انفداص لوقي  اوفكتأو ايانملا انفّلتان هلوقو ءاكشالا لاجرلا انهاه ابانملا

 5 3 5 5 5-5 د - - 5

 4 ه5 ةناووم 5111 1843, 207111 104535-:) لح را هنن لي 0-80 لكخ 000 ١)
 >2 ن د 2-2-5 3 5

 لح لنا فورعملا لتأت (50 81580 اط19535): 585 بفنعير طا "16ط 28 م1088 بنوي

 رجزيو ماليبو مطلع زمان عم طف مهقوأ19ئ6 6115ه 6 1. قطتبف (2). 8 5

 ]اون 1 8335: 8 نم ىنإو "هن. ىمل ىنإو: 8 ىتعلا ىقني . 9 هلل, 8

 زط طموعاععأو ؟عمطص آن. 11 62. دمه 27361292 1 فابضأو . 15 هل ماد ها1:54]1

12818 , 



 2210 6 كاد

0 5 0 0 
 و ا

 0 ركدل لوقب 06 هلوقو ' اهيف رطم ال ىتلا هبذحلا هتشلا قف لكملا هلوق

 يد نأ
 مالقأ ةرجاش نم ضرالا ىف ام ن ولو ا ل / ||

 60150 انرودق 3 اع ىنف ايلكف لقي هللا تاملك تدفن ام رك ةخعيس هدعب نم هدمب ركبلاو

80 0 006 

 انفيضت ار تن انفوغو اهانددم

 3 -ّ تاس و

 10  «فصنو ةالم اهنم ىبح ضايح هاج أك ىريش ىف غرفت هب

 ةَنفَجو فصلا ٌعَلَب دق ىذلا وفقو فصان عمج فصنو ] ادي ئألم عيهف هما اهيف

ْ رافصت ةانإو ةقصان 07 اهنمو هفضن ىلا راصف هنم لكأ دق ام اهنم ىا
 

 [ وهف

 ف ةيلهاجل ىف مَنَص ىلع مه نسل يح يدم
3-5 

 نك م 0 وح مهيديأو . ولج كاس الا 51

 و او ىورجو | عفصن مر 1 مايق ا نيحابل قوقو اًخونج ا

 رطسلا لح لوقي مهروطس هلوق [ اًدوعُت مهروطش نيمئاقلا تح امايق 0 َنيحعاقلا

 11 00 تفر 06 هوو. هل لكسسوم 2557321 0 9 82 "ذب اذعلا

 11 30 13 8 نا 15 فلخو و 80 8 5 0 لوحو ( طتتق همم طف عامقو )ب

 آب فوفو : 08 © روطش ( طن ةهع6 طف عاموو), آن قروطش : مآ 1 مايق : سومجأ

 8 دومج .



 هز 20060

 دق هيلع عيتجم فنكتم  دوبلا ةللش نم رانلا نع هلهأ بلكلا ّلتآق لوقي ]
2 

 | لوح كعت

 - د دي 5 2536 - 5 0 0 3-

 ىوتتاو لاق [ فيصضننهلا دهريح ىجري وك نمو ىربو ]

 ة نم تقولا اذه ىف ابصخ انب ٌلَرَن نم انذنع دج لوقي لتم اذهو ىننلا ديري

 دب ند 0 6 ع 2 0 3 552 َّ ع 5 ه- 2

 نودويج سانلاف بشعلا باغلذو نابلالا باهذل خفايضلل تاقوالا كتتتا وحخو دوبلا ةلش

 انب ّلَرَن نمل ثايغ تقولا اذه ىف نحكنف لوقي
1 

 فطنلاو لق ريخ الإ هبيصي أ ميلس ويف اذه عمو لوقي انتعنمو انرعل ريب انراج لقي "ا 0 0 3 : عز 8 7 . ا .٠ 2 5 هج 00

 نه 3-- - لا هع 2 35 6. ه- 1 1 0 ا

 10 ريعبلا فوج ىلا ةروبدلا لصت نأ فطنلا ىنابيشلا ورمع وبا ل5  هفوج ىف لخلت ةربدلا

 عراج هيف عقي ديدشلا رمالاو كالهلا انها ىنعي امنإو لق ريعبلا فطن دق لاقيف

 د 7-5 6 5 د هد د. هد

 هوس دادني نأ نم نمأ وهف لوقي هكلهي ىا راخل فطني لوقي

 فتايو فاح امم راج انب اًيئان ناك ْنأو انام .عنميو هث ةدن»
 د ود 2-31 سيال 12 تا 6 د >6

 8 5 2 2 ع 0 1 60 3 1 ؟ © ْ .٠
 رادو خبل 0 نم عنج وتع هفرعل ىلا انالوم نونبو انهع .بل وخد انالوم عنجد لوقي

9 

 7-55 د2 .ه6-8---5 هادا 3 21-6 -- ١
 15 ىأ هنع ىرواني مو ىلاعت هلوق نم كعب ىأ انع ىان نإو انتعنمب هتيحان يف 9 9 1 1 ما. 5 8 0 ا 8 |

53 - :- 3 

 هبقع هب بسي أو راعلا نم فاخ» امم ميضلا نم هراج عنمي ويف ليقي | هنع

 3 ه-

 كلذ نم فنئنايو هدعب نم

 83 هك .ةباوود» 51 112: سبيو 0 سشسنفو الك 0 8 سبيو 1158582 سمنلا :

 2 0 نو

 8 افيبصتملا . 0 8550 تقطر طا تطل 5 كطنب 18

 ةراج . 14 هوو., 8 ه>ماةتسف ايئان طز© انمع ا نكي من ةبارقلا كديعتا قا:
 نو د60 ص 6 -ِ د

 15 يلا مضو , وم 0 هذ لكد»>ه5 51 26 دنع ,نوانيو دنع ويني مو .
 0 ١ ور ا

 قى -2
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 »' فرخأي ام راثلا رح هيفكو هنابلب ىلْصلا اهيعار رهو
 وهف ىبلصلا ّلوأ تحف اذا لق انْكَست اذا انيلطصا لاقي امك راثلا ىلص كيري ىّلَصلا

 ببللا عضوم نابللا ةديبع وبا لق نامثع وبا ل5 2دودمم وهف هّلوا ترسك اذاو روصقم

 92 دوبلا ةكش نم كلذو رانلا نع فرحني ام ديرب فرحتي ام هلوقو سرقلا نم

 رانلا فرافي

 دوخ ١ كك و را املا حش رسما ب حلواو فسوتي اهدلح الوحت تسمأو . اهران ليللا عم ىرعشلا تدقوأو 1

 ل 7 ا 5 11 0 4 00
 | 3 اح

 كيري اهران» ليلا لوا ءاتشلا لوا يف علطت ىرعَشلا نال كلو. لق اهران ليللا عم

 دلجلا ّلثم [باحسلا َلَعَج باحت اهيف ىرب سيل ةيداب ] هامسلا نأ كيري باكسلا

 ةحبطخلا نسل لذا ١

 فذتم نطق بيذلا تاورس ىلع هناك عيقصلا عوضوم ميصأو ه.
 5 , 1 000 ل يللا 9 7

 اهتينسأ ىلع َصْلَتلا عقو لوقي اهتينسأ اهئاورسو لق 2 بيلا و. لبالا

 ديلجلا عيقصلاو هنم طقاست ام هعوضومو فذدنم نطق هنآك

 تفنكتم الصلاو اهيف ضدرهل حلخا ران نع يحلا بلك لناقو هدأ

 2 انتحال 0 انكَسُتا - موو ةاووم 22132 201, "«" هع(, عاموووو ةذض آن

 راهينلا اجراح اذا. اديؤم دربلا كحد ال نيح كلذف ليللا اهزنوحج نييرعشلا تيار. اذا

 بودجو بدجو لوحكو 65 ضرا لاقي طحقلا لولو اديزم رذل دحد ال نيح كلذف .

 19 هي دانه, 219. 65 +. 4: 8 ىعشلا . "18 عوضوما, ١ آل. ضصيبم : , 1 بريل و

 .٠ كرشيل 5

1567 

0 07 

 (1آ1126)



6 

0 
 ى

 ىلا ففلملا ]

5110 

 ليللا

 لل

 تعشكوا ءامسلا قاذآ ريغا, ذأ

 داوفلاو ١و. لاق [وكبلاب: هبي ليلا

 |[ 3 راد

 ىوريو -(-تاقشكو ءامسلا قا رمحا اذإ ورع وبا ىورو --توبيب ر

 5 ءامسلا قافنأو لاق رصملاأ ةذلقو لحكاملا نم ىنعي ءاهسلا قافأ ٍميبغأ اذإ هلوق ءايكت

 ١ نع د 0 ع 1 0 1 3 2 2 -

 بارعالا توببو نكيبلا نم ضرالا 1 عقو ام وو ورسك اع . روسحلاو لاق اهبناوج

 مايرل نطج رحال لاق نوسوتي تنويسلذ اهنوكدكخشني دسك ل د امنإ [١ سفح حنا 3 | ب 6 5 ١ 2 6 د | ء.ٍّعي ب

 ةميطع لك .بانطألا : تكجشو 5

 فرعلا طيوط

 فرعأ ينلا قداص نم كمان اهل
 5 ٍِ ل > 2

 34 ١ 1 0 0 5 ا“ [ 5 5 8 ١
 10 فرعأو اهيحع مانس ىعي كمان اهل هلوك مر َظ ىوربو

 ءايكلا ق3 كنلخد كربلا اهباصأ اذأ ىفذلا زيبظع قاعي

 دربلا ةكش ىم كلذ لعفت امنإو لق بانطالا تعطقف
3 2 

5 7 - 

 اهلافا 5 لولا عدو ِ ءاسجو ل

 ىورعتو

 اهنابلأ

 تةداجو 3_5

 لوسي 5ك كلذو

3:26 - 0 
١ ١ 

  2هفلخ

 كك لاق

 فشز ىشو دفاخ تحارو فزد

 ناعم ا تدوس اهئابْلأ تيصقت دق ىتلا لبالا لّوُشلا لق

 ا 1
 ىهف اهبنذب ىلا اذان ةلئاش ةدحاولا نار نازيملا لل الل

 0 2 20 00 لأ
 [ لبح هسسيمي م ىحلا ] لخكفلا عيرقلاو

 22 ا

 | أ 100 1 3

 ز : اهء.اغص اهلافأ

 تفز !اقب دوبلا 3 اعوج اهلاذإ تدحاوف لوقي كلذ 3 دعم لاو 1 .لعي فزنب هملوقو

 ا 9 3 1
 تربلا دش نم رفيأ عيرتلا ناتي ال

 ١ ه,, ةناووم 2 89018: ربغأر آب رجأ: تقشكور ]ل تكتغو: ىكلا, 8 فحلا.

 9 ةييظعو 1/8 ةرفذ : ١ قداصر آل قناع: 188 ىنلا 13 هك ةرنهكس 2 1895:

 8 كفر: تاتحارو | له ناجح 14 0 افيفر 15 انالوش , 8 انالبش .
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 آ

 تك

 امك ىنعي فسر ىو هلوق 1 ةعطق ةهر روتقف ىعرتل ايكربم نم افانردل اا

 كيف ىف فسرت اهنأك ءايعالاو دبيجلا نم هديق ىف كيقملا فسرب

 11980 فسش .ةلقالا لاثمأ ٍجيجارح اهروهط 8 تتاق انليت ام !ذأ ا

 ميحأ ت- خلوف لكلا ديحكلا_ نم :ابلا- 3 لو فسس هليكو لنا لب لاوطلا 09
 د 3

 اهيلع نابزغلا عقنف اهربذ رهظ تديرع اذأ اهنا كلذو لاق اهرويظ نع نابرغلا لئاقن لقي

 اهنع ,ريطتل اهعاوفاب اهعفدت ىهف اربد نع ايعفدت ديري نابوغلا لئاقن لبالف اهربد لكاتت

 [ تجوعات اهبالصأب اهثوطب تيقحل لوقي ةلعألا لاثمأ هلوقو] اهلاتق كلذف

 فدصت هجولا تارح انيلا تتّليفأ ةمزالا اهانيرأ ام اذا
 22 د

 014986 ف يو اهظحالت كيري فدصت هلوق ت01 ةمرألا نير اذا ةبدوم ىب لوقي]

 هكا 20

 2ك

 فصغصو ناو اناقلت ماشلا ىلا دضرع نيربي نيب ام انب نعرذ 5"

1١ 0 
 ديف راس اذا كلذو فقيرطلا عردي نالف ره كلذ نم لاقي ىشملا ىف ديري انب ىعرذ هلوق

 0 كلا لابجلا فونأ 2و لف ناعز عملو لبجلا فنا ل لق ْ 98 ١

 هفرح قيل 0 قدا لاق ضرالا نم ىيتسملا

 ففلملا روثدلا مان ذأ ليللا انب اهْضوَح ةيرعادلا حارم ىنفأف

 اهريس اهضوخ ] مركلاو ةباجتلاب فورعم رعاد هل .لاقي لكق ىلا ةبوسنم .لبا ةيرعاذلا لاق

0 1 0 2 0000 
 1 روتنف و 8380 5 35 نادرتما 9 النا كح كايبنأ :20) فشلا“ 4 آب ميجا 0

 فسّسلا :كلوكو رماوضلا : 7, 85 طقق ه هوعم20 ءةدماوضةكعلمت 8180 نابرغلا لئاقنتو

 5 تافلظلا اهتعجوأ ةحارالا دعب لاحرلا اييلع [ 4 اولا ] مد اذأ لاحبلا ىأ

 نيلوتعلا مصأ اذهو [ 40 ٍهضعَت ] ضعبت اهعاوفاب اهباختا ىلا تيفطعف عاسنالا .

 8 ةوجولا و 0 سهم دودكل . 11 4 ةضرع (126 ©0)606): آب اهاقلي . 16 آن

 021 نبا كراك ,ىب هعيبر وقاارعاد 3 تا 2



 همم 0.61.

520 00 900 0 2 11 58 5 1 / 1 0 3 0 
 ىف اريسي اني انحدنع كلذ ناكو ناكملا دعب نم كلذو تفعضو تدلبو اهوطخ براقت

 كبيس نم ةانلخإ ام بنج

 ف.عر مسانملاو اارذ تدابو اهوطخ براقت ىتح تحرب افا«

 [ فعضلا لكاوتلاو ] طاش ريسلا 3 ايسوور ٍ ىنعي اهوهت لك ىتح درع وبا يرو

 ةففعرو فالطألا لّثم مسانملا لاق ٌلظَأْلا هتنحت امو مسْنَم دحاولا لبالا رافْطأ مسانملاو

 اهادم دعبو اهبعت ةذش نم اهوطخ براقتو تقعضو تلك دق لوقي افكلا نم ةيماد

 ذو ةراجحكلا نم اهبكني امو

 فرذ عمادملاو تل اذا ثردوغو اهنع لهجلا انأتق ىتحو ا"ه

 ها سد

 لالكلاب اهطاشتو اهحرم وهو اهلهج انّلَتَق لوقي اهنع َلِهَحلا انلتَق هلوق تروغو ىوربو

 10 دهجلا نم كلذو لق فرذ عمادملاو لق ليلا رخآ سيوعتلاو راهتلا فصن ريوغتلاو

 اقف دعب كاك هلوقو هيلع اظن ىذلا فكل مكان صخبلا لاق اهءاذح ىورسو

0 5 

 .قعصو تلك دق لوقي ربدلاب اروشقم ىنعي فلج هلوقو ةياذ ةراقق لكو لق رهظلا

 15 اهلالك نم ىدامل اهقاسو اهوُطَخ براقت لوقي :ىطبلا ىدالل اهقوسي ىتح

 فسر ىهو ةمر اهنع لح !ذأ " "اهلا ني ىامو اهانتعب ىحو

 3 اهوهَت لكاوت ىتح ل ان ( عالمه عم ه ون. 15 8): 8 اهوُطَخ . 4 8

 زد طروعاعءعاو مودم آن. 5 لظأتاا مسانملاو, 13 © (طعفو سوضلم ةنمصل طفل .١
0 

 8 اهنعو 0 مه>ع. اهنم: 8 تروغو (8عم هاهم 1 طنغ ملخطماتك ١0618 ) . 10 لش

 ١ 1 7 ا 0 ها ا ٌُ 001 1 5 0

 اصدأ ,..بعلا روغو هرجاملا ىف لوونلا ردبغتلا : 12 0 ىسم: اهقوسيو آل اهماما: آل

 30 ا 5 0
 فاحم 7111 61088 ممكأ) مهد لق فرجحم : 16 آن مهر 1787“ دهر.

 زعااخل 0 و



 اني

 ل1 0 ةدال

 00 ةلوق ةديبع وبال فرك

1 
(0 7 

 عفتران لاق ا 6 لاما نم ا لإ ةعللا نم نم م,قتسيو ا رم ىأ 2ع

 مل ٌلابَخ نيعلا ىرأ لعاك نا نب كيوسل انحشنأو لآ اميلعفب فرجو دكاس»

 ْئ ملكتي ىبيكل 0 كدنجا 00 هللا تع اون لات كن نم وهو رق.ةسي م لوقي

 فّلوم عاصق وأ راهص بيلس هيب ام رسيأ نابهسلا نرجانمو

 ىلا ىلا اغب ٍهَلَمَح ىيذلا بيراألا هينحشناو ىنزاملا ةيندشنا لوهج“ كتييب وه ' لاذ

 فودهلا داسإلا نيالا نم اهيلع اهناك بنهص داضعالا ل :رئامو م

 كلذو لق اَنْيَل اكيرتخأ اهكركتف اهيِلِجر نود اَهيَدّيِب رومت ىتلا ف داضعألا ةرشامو هلوق

0 

 روتفلاو ءايعالا نيالاو لاق اهطابأ ةعس نم كلذو :ىجتو اهداضعا بهذت لوقي رومت

 لوقي فودُملا ىنعي فوَدملاو لق ةرمكلا ىلا برضي رفصا ام ومو فوعلا داسجلاو

 رجا اهدولج ىلع قرعلا راصف تقرع اهريس ىف تيا ا

 52 ارم نس طاشن اهيفو ةليهك لصر فيس نم اهب انأدب م"

 ىتعي فرجاعو ملوش نم اباقب 0 ىورتو انب نعَرَ ىوريو انب ىضهت فورد

 نإ هريهأ 3 طلخب ىنلا لير خلوف هنمو حملا ره كلذو طيلخ"' اهم ْي ةيفرجاع

 ىتح كيلا نيغلب اف حرم ةطيشن 2و انعضوم نم اهب انأذب لوقي ةايف رجكاع هيف

 8 يلا قرأر ه؟ ةبنووص 2 261, 8 هوو لئةطومت 111 136104 هوو
6 

 ( 4.283. 2892 13 8 ةآمب (هن0) هننيل غئشلا (هذو) تقذ لاقي نيلملا [ فودملا]

 - سبايلا ق عل دور هب نامت وأ“ 15 هز الدلجتن 19 3390: 1ئ انب نضهن: 8

 فق 00 آب اباقب : آد فجرعو ٠

51157 
 (ط1110)

607 



 ط6

 دب ميصيو هبحاصب لجرلا فتيي امك فتو نامعنب مامكلت ليدع ماد ام ماد انل

 نرفلا ليدعلا 0 وبدأ لاق جتاوص ا اريدعو وص ىنعي يدع هلوقو

 فسعتملا لجوهلاو ىنملا مومغ انب ثمر نينموملا ريمأ كَيلأ

 الو ماع الب كولسلا ملا ىنعي تي سرر ضرالا نم نطبلا 2 لاق

 كعت لوف هنمو ملظلا وهو كةسعتلاب ريسي امنإ هنأك ضرالا هذه ىف ريسي ىلا . ليلد

7 
 :حوني نبأ ىردحي 2 اهل فيسعتم وح ضردلا «لخ

 الو هارت ملع الي ضرالا هذه انكلسف لوقي ةقشملاو ديحكلا هذه ىلع كلاضفإو لاك

 ةيربلاب لدلك

 ةهكم ىاآ انحسم "الآ لاكأر: دي مل ناورم نبأ اي نامز ضع من

 3 0 11 : 1 7 هياط 5-6 7: . 2 : 9 5

 كتكعيرلا اذه ىوري قدورملا موال ننعم لاق هن وبا نذوبخا ناكعس لاق

 ١ - © - 200 35 ةراغو <20 - 0007 7 ترج | 6-

 رم ىأ :ةعيلا) دم ملك مل ليفت عخالا فترح» وإ تكحشسم اذذإ لاما | ىم كجلكا كل
 5 42 0 زر 2 0

 يا 03 0 2” ه د تد

 ندد ام لىخحأ ىلا فدءكاملاو اق هملخأ ال ايش عدي 9 ىلا تاكحاسملاو لاق عدني

 2 0 57 1 5 5 1 | 5 ١
 5 ل قعىسعتملا . 4 560. و -( اهيف 1 ىلا ىلا هدبعنلا الفلا لل وعلا لاقبو

 لجوملاو زقانلا وأ بنذلاو سأولا نيب ام ديبعبلا ريعبلا اضيأ لل حوهلأو ىف ربغ 00

 ليلدلا لجموبلا رخأ صوم تف عساولا ضرالا نه نطبلا : 10 ه2“ ةناوذد» 11 3461+

 يي - 3 د3 -د دة د 3 --2

 56و. دك 20174: 345515501: تحسم 0 فرج , :8-11 فلج“ و 7و. فرج
 را م 3 5 2 5 ا

 11 7 13 0 تّحسملاو : ع10556858 12 آب 3] كيوت وبا اكحو بكاس لكق بكاسم

 ناذعي مكيبكسف لجو رع هللا لوق نم لصاتسملا يكسملاو (816 ) ىلسللا نع انكشف

 ىرحا قارعالا نب هللا دبع وبا لق كلدب هيبش فلجملاو هدبع نم [اكسمدسم 5 64]

 ىلع عدوف اجأونو احرمضان موكت نا خعلعم الا لعد ريتك نم ليلق ىنعمد ىج انتنسالا

 0 ة- 0 هد : 0 00
 أ ها تن. ذآ كحل ناث) "ام كلوقك 1 ْ هعود [>680 فلج ] فلح#“ وأ بكسم ىوكت نأ أ دارأ ىنعملا اده

 نوكب ن 5 و 5 نوكت ناب اهقيلعت ىلع (816) لحن الاو : 0 0 :
 لاو

 كراك ادبي « لاما يم منا مه مونلك نب حكلاخ نع اوكحو .
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 كالمو ةسيلت اهل عر لوفي ىكلمو ءرد هلوق) دتسحا ةكيح !ليعت تاق ظفرلا
 ب 9 | تل ل 2 9 2

 فقرق ةمامغلا هام نم ضيبأو ةقالس ناتلضت الا نار.الو 11
 ل0

 0 انعم سيلا لوقي ةردك هبق. داهسلا : ءام موال .ىسخأ .وسفو هام ا كر

 1-5 ن 0-3 66ه ا

 هلوقو ةباحسلا ىف ةمامعلا هم نم يبو هوقو رْيَحلا ىو ةةقالش نم ٌةَلْصَق الإ داؤلا

 كا 5 تا 2 50 1 02 30-0
 ند افقرق رمكلا تمس امنإو ىعيصالا لاق ةبكلا كو خفالسلا ىنعب فقوقلاو ففوق

 منال فققرق ةدعرلا ةققرقلاو ركسلا نم مودم ويف هنركساو هتراداذ هنفقرف اهبرش نم

 اهايا هنامذإ نم اهبحاص اهنع دعي

 فلأتم بحاص انثش نحت اذا اهديسي رابح نم محل هالشأو 1.
 2و

 ةراح .ىب ٌثرضالل: وللا ىف لشن ٠ ةاندوس ىنأتلا نس اًيزاب وأ اقص ىنعي فّلاتَم 0

 امك مفوالنأ نيم ِك 0 كت ب مفانيتدفو

 ددوملعت ىلاعت هلوق هنمو هيلع هانبردو كيسصلا هانملعو هانفلاتو هانيبر ديري فلاتم هلوق

2 
 فلأتمب دارأ قدزوفلاو هللا مكيلع امم 3

 ولش اهدحاو

 اذكى كل ع او" هنرادوا هّبحاص

 فت نامعتب تامامح اليد اعد ام شيعلا نم انينمت ام انَل "|

 شيعلا لوقي اليدنقت اعد ام لاق مت هتولسو شيعلا فيذت نم انينيت ابيف نىك لوقي

 3 هد

 8 ه6 ةراودس 51 10. 6 ةءو.,ر هس افقرق 8 85878 نأ زوبع كقو رمخلل ةفص

 ١) عال ديري ءاملل نوكي ٠ 9 1 ان 1228ع. اهدسصنو : فّلاتم , عم © منخط

 212 10 لاخلا اننا ىنآتلا (6)1 606]ةه): 0 ةراح . 11 ه2 ةكدت هلا هلع

 1345, 4عطقمت 12 18027: ةعبسب,ر ه0 0  ةكد“ه11هلع56 هط0ل ةعطقمآ ةذعستنب . 12 ه5

 لكس تص 8 0. 15 8 ًاليذع, هس هم هام ذص طه م5.

052 
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 مم 25ج ة -2 20 0 0

 5 نهد 576 9 _- <نو وهم 862-3 د 2 3 85-- 20ه د تت - 3

 [ تفشر مريغو تفشر لوقت ميمتو ابرش رثتكأ ىبا برشأ فيشولاو ىورأ عرجلا لاقيو

 فسملا ىكذلاو اهيتفش ىلع ةكيرت اهتطلاخ نفح ةقالس
 مركلا اجبر /نقجو .٠ ؛ هدوجا وهو .ريصعلا" نم ليس. اما لوا ةفالسلا لنا نكح ةفالس ةلد

 3 0 دي

 ٌليسلا رداغ ام ةكيرتلاو رافجلا مدنع لّيَسلا م مُمَشملا فوسملاو كسلا هب ديري

 فذقنو لشن الا لهنم ىلع درذ 5 نيربعب انك انتيل انف 5

 لذ نامنع ىنبا لق . رابأ ى"ةمرينملا لذ لسكر رضاح دع تت 00 5 5

5 
05 

 قر كلاب فذقنو درطنت ىأ لشنو لهنم هام ىلإ كام نم قاك ١ ام لينملا قرع وحا

 قرأ بح كلاب مومرأ ىأ موقلا اولش خلوق نم وجو كلذ انب ىللعت الإ دحا نم وندن 9 لوقي

 فشخأر عاسملا ىلطمسانلا لع هفارق فاخي رغ هب انالك

 أ 5-

 5 - نآم

 فشخأ هلوقو © بولا اهيف رعتسي ام لوا اهنأل اهلذراو لبالا راسم اضيا_رتعاستلاو

 دق خلود هنمو هتطلاخت وهو :تفراقم ىنعي هفارقو برجلا نم دلجلا سباب ىنعي

 3 8 0 3 . 0 8 ءءء م 20 م 0 همدع 0
 «لعفو ةهطلاخ ىأ ابنذ رالف فرقا

5 

 1 8 ردك 2701 «لئاقز2 2829-211: 175 ةفانلسس : واسفل >2

 فرذملاو. 6 ايفر 1. الإ (دصسعم#هصع4 هآلفم زنط 85): 5 85 عيل آب رضاح ىلع (58 68

 طوغط رضاح ىلع ه0 دكحأ ىلع ه8 ؟ةهجتو268): آد فحق لا 728-6 رابأ هيف ةام٠

 10 هرم ةناقؤه 2 4179: 1 حفاق: 8 »همس سانلا ىم: 8 ةعاشملا 520 5
 مر 0

 جافه ّدص طف عجا1088. 11 0 كب 13 عا1موو زص 8 غافرأ رءاشما ىعبصالا لاقو

 هيفا نرلل ( 9:9) رعشي ام لوا :انهنال هرفاشمو ريعبلا . 16 عدا 11
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 خلوق هنمو ةوقب ىا  دكيأب اهانينب ءامسلا»و ىلاعت هلوق نم وهو هتوف ىنعي هليأ هلوق

 انث ران كالذو ناحل

 فعسنف اهنعو ىنع ههلدت  ةناممب اهلعب ىنع لغشيل "ا

 1 ل ال هلوق

 لاقي سسكن دعي :تاوفا نك اهب فعست وسلا ىأ فعستف ىور ا هديرن 5

 [ هتجاح 0 91

 مدان» فقسملا داوفلا ضاهنم اربيف ىوهلاو مهلأ 7 . انيداوف 08 اهب 1

 07 رئابجلا ك2 هيلع ىنذلا ىف كلا هلوق ربو ىوهلاو كا نم ىورسو

 عدل كش 20 1

 فرعأو بأ ىنأ اوملع لقو اهتالع ءام هينيع ىف كَ 0

 نم ١ [ةبيبط 'قدزوفلا .نوكي نأو. ميتيع ى.ءملا لوني نأ هيلع احد, اهلعب يع هينيع]

 انك نك ىأ ةفارعلاب فرعأو بطلاب ٍجقرعَأو سانلا بطأ دارأ ا بطأ ىور

 ىبنلا وهو فارع زان لوقي فرع ملوقو 2 اهريغف ءاملا نيوطانلا الع ديري امفالع هلوقو

 همس 3 هد

 هوقو لكفا < حلا فرعي 5

 فشرأف ارارم ىل ونذتو اهارأ ةبيرق ىقو نيم انيوادف *

 ليبقتلا ىنع اهقير صمأ فشراف ىكرقب اهارا ةرضاح قو نيلوح اهجوز تديواد ىا]

 1 هك زكيصدم آنآ 38 لغشيل : 8 اعد اهنع (816) هيلَدَت : 5 20

 عقد 7: مهلا 8 قوشلا : ا هو ]8 - 0 ضاهتم: 8 فعشملا «14

 ع ةاتطوو. ه2 8 8 ٌبكلا هبلغ دق ىذلاو 8 3. فقتل او 9 860إ.و

 رىم05 زذص طصوعاععأو ةعوطط آن. 11 فْرعَأو , 80 0 :>1غط اعم. 13 0 نم فرعأو
 38 د ع

 ةفارعلا ملط مانا 7017 اق 16 نييماع و 0 دطقع. نيلوح : فشرأذ , ه0 8-0 فشراف .
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 33 ع3 د ناس نا ن د 2 6
 وحكنلا تى ةجحاح رعشلا سيب و نييبحنلا نم ريتك ةهلوعب سيلو ءايدالا كبح ىقلت

 0 1 ا ١ 0 5 0 0 1 ١ تا ة-و ٠ع د د هد ت2 5 2 5 -
 تارعك مح نم فيقملا ديري كلذ لوقي ن ىلأ راورضطضالا هتجليف عاشلا ند

 نميلاب ل ىتولا ةعنض ىلع ديري فوقملاو لق اذ ىلع, :بصن عاشم

 5 [ ديلا ىاعد قءشلا ىف اهيا لوسدولاب ى أ ايلصو ىلا تك 00 2

 امك اهب رتتسي ىلا ىو ةقردلا عمَج ديري قرد 0 هلوق 1[ نويمور سوح بهو ]

 اهنم. ىنوعتع ةذع باكا -لوقي كاتقلا ىف قولا وتتسي

 2 تا ِ هَ 8. , 5
 لاق ىرج هه ليقي ضاوخ هلوقو شدخكلاو سهنلاب ىنعي هنمسنتقا“ هلوقو دروره

 بالكلاو عبسللو ناشلاب تلشوت ةيحلل لاقد مللا لح وكبأ) زذ اة دلاو ةييرلا نقلا

 ىراصنلا سين لبق كلذ نمو ةبكاعم ريغ نيسلاب سمن

 فرطملا نانبلا رصقلا نم انيلا اهمالك ريغب اهنع انغلبي 1

 15 ."اهمالك 0 2 2ك 1 1 بوضخلملا 3

 -ه ع 2

 4 توتو ار 8 ه8: *سارتخاو ٠ 5ااميل , 8 ديفا : 9 أك ادم

 1 1107 : ىنطلاو 50 0 8 ل 100 لش 2 <شلا ىو فىسخشلاو .
 أ

 11 ىربجو عم 0. 15: هو ؟. 19 0 8 اهراد ليح اًيالك ىنعي , مطتعط

 ىمرت0و هععات#»“ 12 5 35 مقا 06 8 ع]1055 ه2 ا. 8. 16 هك ةاودوم 251

 را 1 قكيرو رو 0 ]1503 آه 5
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 2 0: , دوأ

 ىف ابم مكيقسن لجو رع هللا باتك ىفو] تععت هنأك ركّذف فجسملا لاجاحلا لآق

 ماسٍجألا تاليلقلا راصقلا ءاسنلا نم تاصبنفلاو [ هنوطب
 ن0 عة

 فيني داك وأ فيصلا موي دعصت ام تعب ىئالولا نهتهبت نأد ٠

 سم أو رافهتلا فصلا لاقني فصُني 1 أ للا 2 ىلاعت ىوربو ]

 تان ال هع

 أوفع ماي أ نامعت نم بكرلا اهل ىنج ىلا كارألا نابضقب نوعد م

 [ ليواسملا 8و نايشقلا هذهب اوّحَح نيح اهوتأ ىا تافرع اون اوفرع ]

 هدا 5-6

 فكحعأ نريكر تليح ىلْعَأو قأفر ورغ اباضر ابّذع 0 0 ا

 ديري ْفَحَعَأ هللقو - فيرلا َعْطَقَت ىعي باضرلاو لقا [١ اهواما لَك اذا دانا فرغت

 ةبورشو كلذك نوكت نأ ةأرملا هب تعنت ام وهو ةتللا مكل ةليلق ةأرملا هذه لوقي ُهَنَللا 0

 ةتادكلل كلذو هناسأ ٌعْطَقَت

 فوفملا قارعلا رخ نم رعاشم هنود لا دنرفلا 2 أه

 لك ءاهلا ملقف فقارعلا رح نم هنود كيري ا[ رعاشم مقرف ه] رعاشم ه دن ىوربو

 ازكنلا قي للسما كو متاح نك ىلع ىنع 5 ىرج رعاشلا لوق لدم اهروكذم

 نو
 نيبراشلل اًعئاس اًصلاخ اكل دو ثرق نيب 0 وطنا 8 هع ةاموم 251 244:5 :

 3 1 8 مكيقسي هوو ]5نم8» 771 68 ىف ايم مكيقست ةربعلا ماغنألا ىف ملكت

 ا 50 8-01 فسم خ1 اعم و 1 6 ىلإ, 8 ىحلا ؟ة. ىلا

 82 2. اهندا الن هبادع تاضولا بذعر 22828. هبورع فاثر : آن كل 9 ةعو.و

 معامووهو دس آب (810) نراغملا ىحتا فقر اناذع انانسا دارأ هباذعو هنيعب فيرلا باصرلاو

 نشل عئابلاو وخرلا اذهو (2) نئشملا الو عقابلاب سيل. 19786 ىتاورستلل : ب

 رعاشم هناك .

0 



1.676 

26 51 5 * 

 ةفرغ لك لعجف فرغ تلق تتش نإو مركلا نم فطقي بنعلا كلذ نأ ىا مركلا

2-0 

 [خفطق

 فشفشملارويغلا نضام نفلو اهلغأل الا راَسألل عناوم 1

 الو 2 ىكلعت هلوق نم حاكتلا وهو رس اهدحاو رارسألا لق [ةافكألا الإ نجووتي ال لوقُي ]
-_ 

 2 3 226 باع 0 122 5 0 2 7 - 2-5 5

 5 اطالنخأو ةدلعر هب نك ىللا فشفشملاو ملعا هللاو احاكن ىنعي أس نحودعاون

 فش ”ىذلا وه ىبصألا لاقو نامتع وبا لق همرح .ىلع قافشالاو :ةريغلا ةدش نم كلذو
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