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 فام دمع نبل  erلاق اهي صاقو يبا نب دعس وخأ وهو ةرشز ( erوهو ماشه

u> ند 5 

 ىنبلامشلا  erند 3,8 دمع  wul> xlsنم م ةءاورخ نم مسهل  chناشمغ

u-3 ىو 

 نالجر  Buىذب  er SEبعآ  erلقاع يوأ  Ad „La erمهل  utىُخب

 باطخلا نب رع يلوم ne ةناذك نب ةانم دبع نب ركوب نب ثيل نب دعس

 نمو + رغن m لجر Blu نب ناوغص رهف نب El ينب نمو نالجر

 er U دبع د و us نب N فوع نب ورع يغب نم مدن د ما_صنالا

 ,ne ترافل ب ديوي يروخلا نب ثراخلا يني نمو نالكروسو
093 

 ?er بمعك ىب مفُع نب بعك نب مارح يغب نم مذ ةؤس ينب نمو لح من

wer er? كلام 50 ةدرا-ح> ديع ىد da يغب ى*و لجر ماجا er? er äh 
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 er نزام يد نمو يرخت ةءدرأ مارح en N er als er كلام نادم مسأو

k : ,30- 6 1 1 : :  

 سيق راجتلا نب نزام ىب منغ نب ورع نب لوذجم نب فوع يب ئم مث ىاجخلا
 سن

Kruarıo al er!ورم ةئوصعص يأ م.سأو  crىدعو فوع نب كيدز  u wur! er Al 

u.) 

af?فوع نب  ee ri> Änaz,ىم  xy) 595 Key er Auf srيكد نمو  

\.das er ludل  erنب 5م 5  er misدواد و هدأ نزام  er) seرماع  erكلام  

er ala; us نمو * نالجر BL ur AR er 27° er A اس ar) 

=.» 

er ESEL UR نب > un ردت er Kals5 er als er ne „sl er ن نام 

Suletا دوعسم يني نم مد ماجنلا نب مافيد يد نمو «ددر  

 Saas Ba دوعسم ني ورع ME نب ناهنلا El نب مانيد نب ةثراح

 وهو رانبد ee ب بعك a ني فرامل مدس ل 0 ا

Slauall gelدا ملاك يا اجت رع دبع ينبا ناهنلاو  

unدعسو ةثراح  Dar. Se urلهشالا  Kaنمو 233  uسب  arكلام  

 a tee je ll la a ا

 تدر un WER نب سمع نم ربجك ماه a لاق * نالجب مهل فيلح =

Bade air ie peنيا لاذ + ةخاورا نب  SLدهش نم عيمج  

 ركذي معلا لها رثكاو ماشه ىبا لاف + الجر نوعبسو ةيام جرزخلا نم اردب

 قي ورع نب فوع نم ملاس نبامتغ يدير ىيرنالجحلا جت يا

 دلاخ un ردو = Le REN نب .رع نب للام نب a جرؤخلا نب ف

 ar ني ىو NEN نب دلاح نب ةريورنببىبصخلا نب ةميصعو نال 0
04 



 0و وع
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 ىب كلام نب ورع نب يدع يب نمو + نالجر سيق ىب سنا ىبا  ENلاق)

BES نب كلام نم ورع نب ةانم ديع ىب نوع تني ةلاغم ونب مهو „LES يبا 
 هع 3-0 نم ع

EN نب كلام نب ورع نب يدع ما فو فقيرز ينب نم اهنا لاقيو ةىزخ ىبا 

 حبز نم درع نب مارح نب مذنملا نب تباث نب سرا (اهيلا نوجستب يدع ونبق
 - دم

Sir A نب ورع نب مارح نب رذنملا ىب تباث ىب يأ خجبش وباو يدع ىب ةانم 

 وبا ماشه ىبا لاق * يدع نبأ  al aiتباث نب  Peناهس  erلاق * تياث

zur 
 ( Ab Pe Erكريز نب درع نب مارح ىب دوسالا ىب لهس نب ددز وهو

„Is نب يدع يكب قم مث ai نب يدع يتب نمو 28 BU يدع نب zlis 

  5د

 نبأ  er wisنب يدع ! „eVب ةدراح  5 mنب  Slكلانس نب يدع نب

 ةدلعت نب 9,83 رماع نىب يدع ىبا  eyنب يدع نب بشو  SLنب يدع نب

 در نب سوق نب 27 مهكح وباوغو رماع  ur crىب يدع نب كلام نب

5 2 

Kar) نب رماعو رماع نب يدع ب كلاع ىب ورمع نب عامس م < عب lie رماع نبا 

 نو ن 5

 نب يدع ىب كلام ند صاصسملا ىب ديز با  nahtكلام نب رماع نب

 نب يو نب ار رماع نب يدع نبا  rl aمهل  Are*وقن ةيئاغ

20» .- 35 

  9و
 مارح نب أروعز نب سوق نب نكس ىب سيق ديز وبا ماعلا ىب يدع ىب منع ىبأ

 وبا لاقيو ماشه ىبا لاق * مارح ىنب سيع نب ملاظ نب ثراحلا نب روعالا وباو
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 yes (ماشه ىبا لاق اهف ale لاقدو) منغ ىب ةيلعت نب “a ينب نمو قاحتا

Sb aيا نب يدعو ذياع ىب ورع يأ نب  EWR!ةذيهج نم مهل فيلح  

 ةيزرخ وباو كيدز نب سوأ نب دوعسم منغ un ةيلعت نب ديز يب نمو + نالجر

 ةثالث ديز ىب داوس نب ثرا-ىلا نب عفارو ديز نب موصأ نب كيز نب سوا ىيأ

roيتب نمو  Nفوع مفغ نب كلام نب  aوده ع  Slةعافر نب  

 نيبع نب ةيلعت نب ديبع تنب ءارفع ءاشه يبا لات هارغع وتب: مضو داوس 7

Fa aداو ىف ثراحلا م ةعاو لاقيو راجتلا نم كلام نيرون نوي  + SE 

geماشع حبا لاق اهيذ نآهعت لاقيو داوس نم ةعائر نماورع حج ناهنلاو قادعا  + 
 تا ل

 نب سوق نب هللا معو داوس نب Sl نب دلخ نب رماعو قا! نبا لاق

-.vE - 

 تن - د5

0-4 ee 

vos, دا هنن نوبل Sl ىب تلح نب Als 

 ماشه ىبا لاق رفذ ةرشع اًرده دهش دق ءارفع نم ثراسحلا يلوم ءارمجلا ابا نا

 نب Si ren قادع١ وبا لاق + ةءازر نب ثراحلا يلوم.ءارجلا ويا

2 9 : 
„IE!رماعو  edىب درع نم ةبلعت لوذجم ىب ورع نب كيتع ينب نم  

„yesكيتع ىو ورع م ناونلا ىو اكيقع نبا لهسو كيتع ون  EN, 

 معلص هللا لوسر هل برضق ها>ورلاب هب رسكو كيتع نب ورع نه ةمصلا نبا

a EN arنب كلانم:ىه ورع يب قمو  EUدع مهو  

 نبا لاق *راجنلا نب كلام نم ورع ىب ةدواعم نب ديز نب ديجع نب سيق يب

 نب Se نب ةثراد aus نب < نب هللا حيز نب كلام تنب ER ماشه
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 سبق  FAN EG enسبق سس دعس يب ذو*سمو  Km is erيب نمو بركن

Us 

 قيرز نب رماع نب ورع نب نالجعلا , Kalنب كلام نب عفار نب  RENهوخاو

SR AN نب ب als er دجز er Asse HA! er SL er عفار er a 

1 ur Hm er Kakss er كيم en N فيرز er رماع er Kö يكب نمو 70 

u, 3-0- 

 يدع ىب رماع  er EP) unخضاب  er 52395درع  gay? MASS um x55, erوماسع |

„un 
 ىبا لاق * ةضايب با  lieقاحتا نبا لاق * ةفدو لاقيو , ASنب سيق ىب

en ةيلعت er? دلاخ er ةدلعت er ةليجرو زخضامب er رماع er GAST! er AR 

©. 

 ةردوذ er ةمطعو تاحا !ar لاق * ةليسر ALLER ‚las ندا لاق * ةضاموب er رماع

 er ER, er 27% er يدع er a غضا er رماع نب EACH ar رمأع نبأ

 نو

 قادعا ىبأ لاق 1 لاقيو ده (ur لاق 5 Kin Ale نب Ed نب رماع

 و
 عقار جرزخلا ىب نبأ مشج er بضغ er Ss er &,l> Aus en بوددح يب نمو

 و

ap!5 العويلا  er aةدراح  erيدع“  enةملعت = 3(  N) erنس ةافم  

I: ae) er)يغب نم  er erكلام  erنم مث ماجنلا  an als arفوع دبع  

 0 و نو
pis ap)وبا  er u ur I en Als Re,لجر ةملعت  + psي د  Sms 

 هدو
 ( Fer er Ggs Nas erتيك  er Al. erناعنلا  er sms erةرب هع 8

Jos) 

 | 5 ةقارسو درت W + ناذول ند Aw < نب ةراع منغ نبا
 (-و

 ® ee نمو + نالجر ورع ىب ةيِزَغ نب يزعلا

 مند د ند

 سيق نب ده مسأو ني نب سوق نب مواسو MAAS ىنب ديز نب ناهنلا
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 ىب لهسو داوم نب منغ نب ورع نب داع نب ور# نب بعك وهو رسِلا وباو

ei 

 قيام" ني وأ قيارزف نب ليكتب داعمر منع نب بهك »نب انشأت ل

 ern ةدرا قب دعنا وفا Ara or ee un يدع

+ en er در er Aula; er ةدراح er an! er منج نس Sys 

 Ran er = نب ور-* er wer er يدع سس alas er سوا ماش (er لاق

 دبعو ليج ىب ذاعم A ينب ةهلا اورسك ىيذلاو قاحتا نبا لاق مهيف هئال
 هعمل ندع 20

 G Ale ىبا لاق د نب داوس يب يف مهو ةءمع نب ةيلعتو سينا نب هللا
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 er مشج er wuas ء نب كلام نب er د در اح كوع er فجر un رمأع ص (ur يدا

22-5 

 er رماع ins ماشه ا (Je فيرز un رماع نب ME يد نم مد جرزخلا

Fr oO 3u- 

ur سيق لاقيو ماشه ىبا لاق * دل نب دلاخ نب a نب سمق (قرزالا 

o 

  * 5دلخم نب دلاخ نب سيق نب ثراحلا وهو دلاخ وبار قاحتا نبا لاق
 . صا

al: er Als er AT eeودأو  er 5läs er Ar „8. salasةكلدخ  

er salz er!دوس معو ناخذ  mie ur AS erنب  alsن<و بيرقذ عدس  

z- us 

or) ىمو اعل Als an رماع er سوق an alas Far) en رماع er Als ws‘ 

  -2 5و

er alsرماع  er Ar) ur enديزي  salz er > er Stall, unهكاقلا  

er DB er aflajl ep!ةدلد  + is en! jeلاق + عكافلا كوع  

ur صضصعام en Als ةوتخأو ةدلخ er سيق er صعام er Sl_xs, قا_د<ا ar) 
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„u 

en ةينعو ui ىب ردك er سيق er? Kur er: al IE ee 

 تعدو

2 er ةدرامخخو lud er Euro) نس ردت er Ach lm se يرد هللا ثكدوع 

 !er لاق Fa) Arm) „tes يب م عملا نم مهل sul ند هللا كثمعو

ör2 هم و  - 

ACER isرايح  erرد  erغوممأ  erساند يكد نمو تقادعا 0 لاف + سافدخ  

 هب - 2

 م65 ن-

 ةمذلب (lin Kl er لاق CR ناهفلا ىب هللأ ,MS سافخ un حرس

 ونود

 ا 02 نيا ةدلعت a نو ةقراح نب دكاصصلاو قانا نبا لا * ةمكلبو
I >سو  

 (اوح ىب رخك نب سيق نب دمعمر قاحتا نبأ لاك * ةيلعت a نب نرتر ىبا

 N لوا ةيعس لاعبو u نب بعك نب منغ نب يدع ىب ةعمبر ىبأ

 سيق ىب هللا دبعو قاحتا نبأ لأق * ماشه نبا لاق اهف ةعيبر نب مارح نب رغك

En3 0 د و هو فح وعم مثغ ىب يدع ىب ةعيبر نب ما 6 9  

zlimني فانم دمع ىب هللا دمع هع ند ت  sl585 ىو هللا ديع ند رياجو  

oa Seناجنلا نبا سيق  LEN01 هلا  

 نب ورع نب ةديدح يني نم مث ةالس نب بع' نب مفغ ىب داوس يب نمو «رفذ
 اند 5 .<

 وبدأ (منغ ل لاقم :u داوسأ سجل San يرد °27 ماشه : نبا لاق) ?Man er منغ

.>“ 

er ةبطقو ةديدح un درع en sduh> en رماعع er aaa وضو al 

„ur 

 نم ةرئنع ماشه نيا لاق + رغت ةعيرا در er palm يلوم ةرغفعو INA» er رماع

Ur 5 
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 يدع نب ةهع un ةيلعتو يدع نب رماع نب سمع wi نب داوس ىنب ورع ىب يتان
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 Stell لاق + معلا لضا ضعب يل ركذ اهف !5a نب دوعسم نب كلام ماشه

 شقو نب سوا ىنب ds er هير au ةدعاس un جرؤخلا نب فرط تاي قى

 « ةيلعث ىب راجح نب بعك ةنيهج نم مهءافلح نمو لجر فورط نيم

IEنيابعك لاقيو ماغه يبا  Arنبا لا * َناَشِبُع نم وهر  Seelةرمضو  

air 4 6 ١ +( لاق = انيا ةايزو ٍةرِمَص ماشغ نيا Glen) 
 د

 ينب نم مث جرزخلا نب مّشج يني نمو هرغذ ةسيخ يلب نم رماع نب هللا دبعو

aني يلع نب دعس نب  Alمث جرزخلا نب مشج نب ديؤت نب ةدراس نب  

 درع نب ةمصلا نب شارخ ةلس نب بعك ىب منغ نب بعك ىب مارح يب نم

 مارح نب ديز نب حولا نب رذنملا نب بامحلاو مارح نب ديز نب حومجلا نبا

areنب شارخ يلوم ميغو مارح نب ديز نب حولا نب مامحلا  Baalىيعو  

 نب ذوعمو ul نب ىرع نب ٌداعمو = نب ةبلعث نب مارح نب ورع ىب هللا

 مارح نب دايز نب حوهبأ نب ورع نب ,sis مارح نب ديز نب حولا نب ورمي

che ur Au Bar leتاتو م لوم دوسالا ني بيمحد  

 = Se عذجلا هل لاقي يذلا ةيلعثو < نب ثراملا نب ديز نب al نبا

ehنب تراك ب ةملعت  ceنبا لات + الحر رشع انتا  Lieالكر  

REني ورع ني ةمصلا دج ىم ناك ام.الا مارح: نب دوز: ني ىلإ  

 نيا لاق .+ ةبلعت نب ةدبل ب ثراحلا سيري ماشه ىبا لاك مارح ىلا
 بمد

 است يب < مث اس er بعآ ?er mis er يدع ur Aus يد نمو تاحنا

mis er So ur er رورعم er ب ءاريلا نب 525 ديبع نب ناسقس en) 

 ao ني :نافسو sad نب ناكتلا نب ليقطلا» Amis ند Ale u ليفطلاو



 ومع

 elle نبأ ناذول ىنب نمو قادما نبا IE RER نب مشعدلا نب كلام ىبا

 ! 2و ايا نب ةقرو ch ناذول نب قيما نب مه نب ورع نب ساي نب عبر

 اب رع an ماش ىبا لات *رغث ةثالث ىهلا لنفا نم مهل فيلح سايا نبا

Allقم مث يلي نم مهءاغلح نمو تاعك نبا لاك ' * ةقروو عيبر وا  he 

 و دايذ نب SEI (هراغ قو ور ماقوُباَر 5 ع ماشه ىبا (JE ةنيصغ

 نب ةربتب نب ورع نب ةنيصغ نب لآلاص ىب ةراه نب ورع نب ةمؤمز نب ورع

a? er.ند 2  Brأ نب  Janus u 206 ps Hi3? نارف نب  

 نب ميم نب رسق لاقبو ماه نبا لا“ U Oper قاحلا نب ورع ند كَ

 ur ةدابقو قاحنا نبا لا * هللا One Ah مساو ناراث نب ,Jana ةشارا
 ها 2 و

 كد در ?er? we! er ةمؤخ ?er ةيلعت ند يي 0 ند در ند شاخشملا

 سمع <

Se 2. >نا اوعرم  Taleنم  Euler ONE ne Bay5 55 كوخ  

 اهيل يغب م 1 ىند ةبتع 0 (er لاق *رغن ةسو اردب دهش دق عا را

 نب (Ele ي sh نم مث جرزخلا ى رب بعك ىب ةدعاس يفي نم. تاكا نبا لاق

 كامس ةئاجد وبا ماشه ىبا لاف * ةّشرخ نب So ةئاجد وبا ةدعاس ىب جرزخلا

FESTER DERديع نجارواةولا ني  RR EEE RE SE 

 ةيلعت نب 025 ىب 7 Men ناذول < ىب BR نب ورع نب مذنملاو

 نمو قاحعا نبا لاق la نب ورع نب ,N ماشه ىبا لاق * نالجر

hr وبأ FAN er? د جرزخلا er af er ةدراح er فوع er رماع er يديلا ي 

 (?gr لاق * ;NS يديلا يلا وظو دوعسم 2 كلامو يدبلا ند ,Anus ند كلام
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„alنب هللا دبع  A er un elاهناو لولس ىباد موهشملا ديدع نب  

 ىب ورع نب ةعيدو نب كير منغ نب ملاس نب كلام نب يدع نب زج يب قمو
 نافطغ (er al دمع يد ىم مهل ul> as er md, er ذدقعو هرج er سوق

en رماعو eier er ملاس ur So er ةيلعت يرد 3,8 er 5) er 8 ن .r ةءانرو 

ihn er 37° ALLEN “as z لاق * ىلا لها م مهل ls, „le er sk. 

U. = üs -Uu- 

 ريشق نب دايع نب ديعم 0 ودأو تاحا نبأ لاك * ةعاشق قم يلي cm وشو

 EEE نب ةدابع نب ديعم ماحقه نيا لاك * مقغاىب مااس نب صح

 فيلح ربكملا نب رماعو Sell لاق * مدقلا نب سيق نب ةدامع لاقيو مدقملا

Ku eg]نيا لات ريكعلا نب مصاع لاقيوريكعلا نب رماع ماشع:ىبا لاه رقت  

 er NEN يد ئم مث جرزخلا نب فوع نب هرع نب فوع نب ملاس يد مو قاما

enملاس نب  Er ee 

 ماتش نبا لاع) انوع ني ملاكب نيونع et رمق ا ل

elle nalني فوع ني وزع نب فوع نب  Nنب. مقعو  

 مرصا نب سيق نب تماصلا ىب ةدايع Sit) ىبا لاق ام LE هلمق يذلا ملاس

un) acمنعا ني ةبلغت نب رهف نب؛دعد ىفي نمو + نالحر تماصلا نب  

 5 ع لهن N lee ني صفت ىلا ااا

 يورك Jän ماشه ىيبا (JE ملاس ىب ala er al ىب منغ نب نق يذب

 mit نب قرم يفي نمو + لجر نشير نب درت نب 352 ىب تبأث (مفغ نبا

 مشحدلا نب كلام ماشه ىباا لا *لجر ةتفوم RER ER ل
63 
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 ru نب عيبس جوزخلا نب ثراحلا نب an بعك نب يدع ينو نمو

 | ارا Bye ني سيق نب دابعو يدع نب رماع نب كلام ىب ةيما نب ةقيع

 ىب هللا حيعو قاحتا ىبا لاق *ةيما نب ةسمع نب سيق لاقيو ماشه نبا لاق

 Er جرؤخلا un rl نبا Rdn le ني Be يتد ئمو +رغذ ةثالث هع

 لاقي يذلا وهو رهحا نب للام نب سيق نب ll نب ديزي جرزخلا نب ثراحلا

ehنبا لا  ae111 يبا نما ةارماب قوادمأ  | 
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 نس جدخ نب ورع نب عع ep SL نسب بيم اطدووتلا 2, جرزخلا نب

 ثيرح هوخأو ديز op دبر دمع نب Me نب ديز نب هللا دبعو مّشج نب رماع

 1١ نايغس :ماشه ىبا لاك *وغذ ةعيرارشو نب نايغسو اوهز ةيلعث نب Az نبا

 ظرادج ينم ئمو قاحأ ىبا لاق + ديز نب rs ىب ثراحلا ىب نب ورع فو

 نب (Bar نب يدع نب سيق نب راعي نب مه !ar نب ثراحلا نب فوع ىوأ

 نب هللا دبع لاقيو ماشه ىبا لاق * ةثراح يب نم ربع نب Al دجعو ةرادج
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En re aةرم نب ةظقي نب مور يني لبو فاكللا  
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 صاعلا ينا يلوم اًضيبص نا اوعرتو قاحصا نبا لاق * ةفيذح ينا يلوم ملاس ليقف
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 قود ,N FE Ja Lil نيرساوكل en Nele ييشللا

 ين ةنثد ىنكت هولعفت الا لاق مد ضعب ءايلوا مهضعب راقللا لعجو مهاومس ند

Er5 يلاوي ال نأ يا ريجك داسقو  Beeاذ ناك ناز رفاكلا عود نب  

 ,DW 3 3Uuill gl وضافلاو AAN ders يأ ضرالا يف ةنثق نكت هب محر

deiتفاؤل 57 مث نموملا نود رفاثلا ن نموملا  Ir Nنم  Aufةيالولا دعي  

 ضعبب يلوا مهضعب ماحرالا اولواو air en„ مكعم اودهاحو اورجاش. دعي

 يميلع ءيش لكب هللا نا ثاربملاب يا هللا باتك يف

 حيفلسملا نم ايدي تح ص دع
 ع

 de Gar ى هم مد ?Een er اردب دفا (ut u sad, lei er لاق
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 معلص هللا لوسر 32 ,Sam, Anl هللا Sr مشاه ني بلطملا دبع ىب 8 ردو

 نب لييحرش نب ةثراح نب ديرو مشاه ني بلطملا دبع نب بلاط يا نب لك

 لاق * معلص هلوسرو هيلع هللا معتا يلكلا سيمقلا عما نب ya! Sn بعك

 (mal sn ني يزعلا (ne nr نب Kal 2 نب ةثراح نب ديز ماشه نبا

er RER = غئاذك نب Sy I as er رماع er ناهنلا an رماع en) 

o> Mنهد  
er)نب ةرذع  er 549) er al) Aىوذ  er X erكريو  * Sl_=ei ep) \e 
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Eis U Js سايع نيادللا Aue نع حاير يلا نير ءاظع نع صح يا ني هللا 

El ae Kl نا اومظغا] ىلا سلل لعب Aust aaa 

 نا مع, مكنع هللا فثخ نآلا لاقف يرخالا ةيال 0 مهنع دللا فقخ

 نان افعض مكمف  „Kaاويلغي ةرياص ةيام مكنم  wreفلا مكنم نكي ناو

 غبني مل مهودع نم رطشلا دعب اوئاك اذا اوناكف لاق * هللا نذاب ىبغلا اويلغي

N هل زاجو مهلاتك, عهيلع بص SE نوذإ اونا اذاوب مهتم اورو نا مهل 

ee ea EL ae ee 

En يقدح Slet نبا Veh ل ee an نم ا 

Zen, Las, ترصن متين A Sau, JE لة led) نيب وع ap) 

ME منلو مئاغملا يل ae لكلا عماوج le eh 
 دامو

 قادوا نيا لاق + يلبق ب (ey »832 مل ةعافشلا ai 7 يليق 3 فل

 - يع

.K le ‚asنوكت 3 نأ ككيق يا ها  Eve > Eee 7 Sy aضرالا يف  

25 .> 
 gi يأ !ao ضرع GN ضرالا ى كن عفن يح ولع EB يأ

 يذلا نيدلا موهظل يا :RAY 1 ةرخالا ديري دللاو لاجرلا ,[x ءادخلا

 اهف مكس فيس هللا نم بانك الول * ةرخالا A يذلاو هراهظا ديري

 رو الا 5! م han ST Yu] est ehe) es en يراسالا نم يا متذدتا
us2  

Sinةدباعو  sr! umالذل مغ ام اوذكذ لاق مهدرلا  lubاوقثأو  ENهم  

 معي ن | يرسألا ى م مكيديأ & ىذ ل5 ينلا اهيأ د لاق مث * ميحر روقغ دللا

 مهحر روذغ ,all ملل a ei Sstleinz مكتوب اربخ مكيولق يف هللا



gar 

See بكملا Er ae دا ةديصقاو Sa 

 ل  skككيسلا  haltباكك 4, كسلا نقيا:  Ya allيأ وعدت اونهخ

a“ يبا pr JE ينعملا كلذ وشو سلا يلا ارقيو نولعالا öl كسلا 

Kipa ige En 
z = > Er & 

tler نسملا نع ينغلبو ماشف نبل لاق هل ةديصق ين تيبلا اذهو 

 اوصخج ناو لوقي ناك هنا يرصبلا  Aىنيذلا اهيأ اي هللا باتك يفو مالسالل

EN يفا نب ةيمأ لاق مالسالا وهو Kl ي ارقيو ةقاك سلا: ي اولخدا اوفا 

 اضع هل اوناك امو هلالا لسر مهرذنت نرح سل ار

 ةقرط لاق مسلا ةليطتسم لهت ولكل برعلا لوقتو هل ةديصق ين تيبلا اذهو

 هل ٌةقاف فصي ةيلعث نب سيق ينب دحا دبعلا نبا

  igاهتاك نالتفأ ناققرم  a Seددشنام جلاد

Kran ab See ge او' rg ae للم 17 

 فلاو ىينموملايو فعضلا دعب هرصنب كديا يذلا ويه كلذ ءارو نم وه هللا

 ام اعيهج ضرالا يف ام تقفنا ول مهيلا هب كثعب يذلا يدهلا ع مهبولق ىبب

 زيزع هنا هيلع مهعوج يذلا هنيدي مهنيب فلا هلا كلو مهبولق ىبب تغلا

 اهيا اي نيفموملا نم كعيتا نمو هللا كبسح ينلا اهيا اي لاق مث * ميكنح

  aنيذموملا ضرح  IEىبتيام اويلغي نورباص نورشع مكنم نكي نا لاققلا

 ال يأ نوهقفي ال موق مهناب اورغأ ىيذلا نم اغلا اويلغي ةيام مكنم نكي نأو

 = با - هب ل “- =

 as يددح Sl) ap) Alk "u هو ربخج ةفرعم الو An الو < دع نواناقي
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 مهل Bahr يذلا مههعاو مهميقو مهظعو مث هقيالو لها نم هيلع ةهنلا ماع

 يف مهنولتاقت 55 متيقل اذا اونما نيذلا اهيا اي لاقف مهبرح ين هب ارربسي نا

 نيرباصلا عم هللا نا ارربصأو مكدح بهذيو يا مكر بهذتو مكرما قرفتيف
 ا 2

 مانو ارطب مهرايد نم اوجرخ ىنيذلاك اوذوكت الو كلذ متاعف اذا مكعم نا يا
 هن -

 5 ىو Us 03 -33 ن

yaهد  Aus, ne)يأ برعلا اني عمستو نايقلا ءمذ انولع فزعتو رولا هب  

 - - صد 2

 لاف * سانلا نم موهلا مكك بلاغ ال لاتو مهلاعا ناطوشلا مهل نيز ذاو اك مث

 AN لها هللا ركذ مث قاحتا نبأ لاق *ةيالا هذه ربسفت يضم دقو ماشه نبا
 ]77 - ... عهد -(ن -

 نا يلا يهتذا يح مهنع ans ريخاو مهتفصب مهغصرو مهتوم دنع نوقلي امو
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 هللا Jane ين ءيش نم اوقففت امو هلوق يلا ماودعو هللا ودع هب نوبشرت ليخلا
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usند  

 ملسلا يلا كوعد نا يا اهل Fin ee ناو لاق مث *ايندلا يف هفلخ
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 مكرصتو مك رفا يذلا مكالوم هللا ناث مهرفك نم هيلع مهام ىلا كرما

 لم بريصفلا BEER يلوم لا er مكذدع 50 ”POOL PAR Se) 3 in e مهيباع

LOه2 3,03  

perlاوظعأو لاقف مهل دطدحأ < 30 ءاكحو ءييلا مساقم  Eee war let 

 لك دع هللاو zieht قتلا or ناقرفلا موه انديع IE انلؤنا امو هللاب متنما
 و انّ

 ei 0 ist all مود قردقب ul: au ىد As 3,3 موي يا ريدق يشن

 يلا يداولا نم يوصقلا ةودعلاب مهو يدأولا ئم امتدلا ةودعلاب متنا ذأ مهنمو

xيلا نايغس يناربع يأ مكفم لغسا بكرلاو  ginaاوجرخو اهوذداتل  

 ولو يا داعيملا ين مئانذقخال متدعاوت ولو مهفم الو مكفم داعمم ربغ نع اهوعنذهل

 ام مآ د دع ةلقو مفذ دلع عد REN مث مهخمو مكنم داعمم نع كلذ

 5 از ىم هذ درب دار 16 a يأ الوعقم 5, 3 0 عالأ يضقيل ep مهوهيقل

 SE نك كارا “ان Iris Zei ءالم ربغ ىع هلهأو رقكلا لالذاو هلها. مالسالا

LHعذيب نع كف نم ككهيل لاك مث  ou & ur a5( كدب  - ie all 

 LE ىنمأ 0 نمودو ةريعلاو ةدالا ىم يأر ام غلا دعو I Fi يأ ميهلع

 الهلق كمانم يف هللا مهكيري ذا لاق مث هل هديك ودعت ايات مث * لكذ اثم

 تاذب edle هذا مس هللا ىكو رمالا يف متعزانتلو متلشغل اربثك مهكارا ولو

 مهودع دع اهي :Renee مههلع د معن ei SE oe 8 ءار'ام ناكف رودصلا|

 ذا مغوكيري ,Sl مهيف le AN „eins نم مهيلع Ge ام مهفع اهي فكو

 يأ الوعغم ناك ارما هللا يضقيل مهنيعا ين ملكذقيو اليلق مكنيعا يف متيقتلا

 دارا نم طخ ماعتالاو sie ماقتنالا دارا نم ةقنلل برحلا دع مهفنيب فلوهل
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I ةافصلا اهديب تعرق تعزف اذا لوقو ةيورالا ينعي هل ةديصق ىف تيبلا اذهو 
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 همن !
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all لوقو لسا all لوزن تجب 36 ام تلاق Käsle ىع alas Au) or) 

 نرذ اهيف  elمهلهمو ةهنلا يلوا  UNEاماعطو اهبححو الاكذا انيدل نا
= 9 “ a. 

 نبأ لاق *ردي موي ةعقولاب اًشيرق دللا باصا تح ربسي الا اهلا اياذعر ةصغ اذ
  Su 3 333 3س53 مان

 دوهقلا لاكنالا ماشه , analلاق لكن  DR, Zi 5لكن لك غب يلكن د 5

 اذهو  + elنوقفنب اورغك ىيذلا لاق مث قاحعما نبا لاق

 مهجهلاوما  ARنع  Samنوكت مث ا-هنوقفنيسف هللا  saleةر سح

  8مو

 رمهووقد نا مهولاسؤ ةراجتلا لكت يف شيرق نم لام هل ناك نم يلاو نايفس

 كبرحل اودوعي نأو فلس دق ام مهل رغغي  aلقق نم يأ ىبلوالا ةنس تدغم

al هلك ze! نوكبو BARS 3 نوكت 3 > N: Aid مث <« موب مهم 

03 8 
 كيبرش دب سبل Lells هلل دهدوتلا نوكمبو is u? a er ال يتح يأ
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 1 ىع اولوت قاد * صب SR امج هللا 5b 1,g85} 5b دادنألا x”) &y2 ام علذعو
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 مكك  uيأ ميظعلا لضفلا وذ هللاو مكل رفغيو مكتايس مكنع رفكيو  Wasنوب

 مكقح هب هللا رهظي لطايلاو قحلا , Ahrنم لطاب هب  7 lsرك

age وأ هةوتدثي و en موقلا & „ar ىح هيلع هتينب 00 هللا لوسو 

  aeقم راجع اقيلعرطمان دماج كانها يا كددع قيال
 هم ند <

 ,a تدذع ام ars يأ مهلا باذعب Wil وأ طول موق دع اهترطما أك ءكميبلا

ODم 2  

 ! etفولو د انش  20 ya alبذعي مو هرغغتسذ ىندكو (&

 مهرهظأ ىبب معلص هللا لوسرو مهلوق نم كلاذو اهنع هجرخج يح اهعم اهيهتو

 ين ىبح مهسفنا عب مهحاتفتساو مهترغو مهتلاهج ركذي معلص هيبنل لاقف

 مهبذعم هللا ناك امر مهيف تناو مهبذعيل هللا ناك امو مهلاعا وس مهيلع

 الا مهل امو لاق مث *انرهظا ند دمحتر رفغتسذ انا مهلوقل يا نورفغتسي مشو

 مهو نولوقي اك نورفغتسي اوناك ناو مهرهظا ىب تنك ناو هللا مهبذعي

 امو كعبتا نمو تذا يا هديعو هللا نما نم يا مارحلا دجسملا نع نود

 نومرحب يذلا نوقتملا الا: كايلزارنا ايلول امنا  Haas aeدنع ةالصلا

 تيبلا دنع موهتالص ناك امو نوذعي ال مهرثكا نآلو كب نما نمو تنا يا

 ربغصلا داكملا ماشه ىبا لاق + ةيدصتو ءاكم الا مهتع اهب عقدي هنا نوعزي يلا

 , Fruitقيغنطتلا  Die IEيسمعلا دادس ني وركب
  I 0 ERع

 ملعالا تدْشَك هةصدرخ وكم هلك as دك or برلو

 لاقو a) Nana d تيملا !خَهو a tell 336 ةدعطلا ى م مدلا جورخ ثتوص يعي



 وعالم

 ال اج اناقأو محرلا انعطقا مسهللا لهج (a لوقل تذلا مكءاج دقف اوكفتست

 aa ناز لقي كمخلا قف فاصتالا ماقغتسالاو ةادعلإ ch فكي

 ىأو ردب موي اهب مكانيصا يلا ةعقولا لثع يا دعن اودوعت ناو ملك ربخ وهف

 مكترثلو مكددع = يأ نيذموملا عم هللا ناو ترّثك ولو We 7-5 مكنع 85

 * مهفلادخ نم دع مهرصتا نيذموملا عم هللا Sl اًنيِغ مكنع يتغت نا مكسفنا يف

 يا نوعمست متناو هذع اولوت الو هاوسرو هللا اوعوطا اونما نيذلا اهيا اي لاف مث

 ىنيذلاك اوزوكت الر هذم مكنا نوهزتو هلوقل نوعمست متناو هرما ”ll ال

Wilنورسيو ةعاطلا هل نورهظي نيذلا ىيقفانملاك يأ نوعمسي ال مهو انعمس  

 BGE نولقعي ال. ad مكبلا مصلا هللا دنع باوحلا رش نا ةيصعملا هل

 ال نولقعي ال al de Er ربخلا نع ت2 مهلثم اونوكت نا مكتيهن ىويذلا

 مهعمسال بخ مهيق هللا مع ولو * ةعابتلاو ةقنلا نم لآذ يف مهيلع ام نوفرعي

 | ١ لهنشا لكذ تقلا بولقلا ,U مهتنسلاب اولاق يذلا مهلوق مهل AN يا

 0 Hanke اوجرخ اه. ىوشيا ملكا اوفو ام نوضرعم مهر اولوتل مكعم اوجرخ

 N يأ مكبيحب ال مكاعد اذا لوسرللو هلل اوبيجتسا اوما نيذلا اهيأ

 مكودع نم اهب مكعنمو !ER 520 EN N مكزعا يلا

 SE ضرالا يف نوفعضتسم لهلق متنا ذا اوركذاو * مك مهنم رهقلا دعب

 نوركشت ملّلعل تابيطلا نم مكقزرو كرصنب مك ياو مكاوات سانلا مكفطختي نا

 نولعت متناو مكتاناما اونوخو لوسرلاو هللا اونوخت" ال اونما يذلا اهيا اي

 نان ةربغ يلا رسلا يف هوفلاخ“ مث مكنم هب يضري ام فحلا نم دل اورهظت ال يا

Jazz هللا اوقتت نا اونما يذلا اهيا اي مكسفنال ةنايخو مكتانامال كالغ SE 
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 موي مهتداتو شديرق ديدافصب عقوا يتلا ةعقولاب يا نيرفاكلا رباد عطقيو هتالكب

 مهددع ةلقو مهودع ةرغل يلا اورظن < PETERS يا 265 SA ست ذا رد

 N نم فلاي ملم نا RER معلص هللا لوسر der ملل باجتساك

 المتهم يح ةلطذلا: مكيلع توتا ا دقن دعا ساحتلا كاشخ 3 |

 سيخ ةليللا لكت مهباصا يذلا ZEN ءام ءامسلا نم مكيلع تلؤناو نوفاخ"

 بهذيو هب مكرهطيل هيلا el ليبس يلعو al يلا اوقبسو نا ىبكرشللا

 مكنع كه يا مادقالا هب تايثبو مدرع ,boy ناطوشلا زجر مكنع

 يلا اوهتنا يح مهل ضرالا دالجتساو مهودع el مفيوختل ناطيشلا كش

 مكعم نا ةكيالملا يلا كبر جوي ذا لاق مث *مهودع هيلا اوقيس يذلا مهلؤغم

 عضل فلا قوتنا جورج يعلو لوس قلل اورزاو يأ اوذما نيذلا اوتيثف

 نمو هلوسرو هللا اوقاش مهناب كلذ ناذب لك مهنم اويرضاو قانعالا قوف اويرضاف'

 اذا اونما ىيذلا اهيااي لاق مث *باقعلا ديدش هللا نان هلوسرو هللا ققاشي

 اردتم الا كربد ثيسوي مهلدي نمو رابدالا مهولوت الف nz اورغك نيذلا متيقا

 ah! (jeans تمد ءارانمو هللا نو يفتي a A Zu انيس لال

 es هللا مهدعو دقو مهوقل اذا gie„ اولكني الل مهودع دع مهل ضير

 نبح هدي نم ءايصخحلاب مهايا معاص هللا لوسر يمر يف لاق مث *مهدعو ام

 يذلا االول كتّيمرب كلذ نكي مل يآ: يسر هال نلكو: تيمواذلا تيطر اصر مظاسا

 AN nr قزح اهتم كود رود RE كرنك ساو

 مهراهظأ يف مهيلع متعذ نم نينموملا فرعيل يا اًنسح ءالي هلم نيفموملا يلبيلو
32 
Sn نا لاق مث * منعن كاذب انك يي < لأ ذب اوفرعيل مهددع ةلقو مهودع يلع 



 معالم

Ladىدحب موي نمطسملا  

 لولا م ذب 2 !unbe عم ناك هذا لعلا لها ضعب ينثدحو ماشه ىببا لاق

ad, Esهل لاقي 36, يوذغلا دثرم 31 نب  lol! Bin, eyورسع نب  

 هل لاقي ناكو Are) N قسوفو u لاقيو iz هل لاقي ناكر نارهبلا

 و بوسعيلا

55 

 لافثالا ةروس لوزن ركذ &

 | آي لاقتالا نارقلا' نم دين هللا لؤنا مخيرما يضقفا I قادما ىبا لاق

 SI نع كنولاسي هيف اوفلتخا نوح لفتلا ين مهفالتخا يف اهنم لزنا امم ناكف

 هلوسرو هللا اوعيطاو مكنيب تاذ اوصطصاو هللا اوقتان لوسولاو هلل I لق

 JUN ىع ا اذا ينغلب اهذ تمءاصلا نب ةدابع نأكف * نينموم متنك نا

 هللا هعزتنان مدي موي لغنلا يف انغلتخإ ىبح تزن مدي باكا رشعم اذيف لاق

LER Aus Cs in > Leءاود نم اذنيب وسقف معلص هلوسر دع 5  

 تاذ حالصو معلص هلوسز ةعاطو مةعاطو هللا يوقت كلذ يف ناكو كازسلا دع لوقو

 اًشورق نا موقلا فرع نر> معلص هللا لوسر عم مهربسمو موقلا ركذ مث + ىلا

 ,KR كجرخا ال لاقذ ةونغلا يف ع ربعلا نويدبرب اوجرخ اهاو مهملا اوراس دق

 ام دعب فحلا يف كئتولداجي نوهراكك نبذموملا نم اًقيرف ناو فحلاب كتقوي نم

 ربهم ,EN ودعلا ءاقلل ةهارك يا نورظني مهو توملا يلا نوقاسه اهناك جت

 الأ 50855 ملك اهنا قيتفيلطلا يدحا دللا مكدعي ذاو * مهل اوركذ ىبح شيرق

 Gl قحب نا هللا ديريو برحلا نود ةونغلا يا ملكك نوكت ةكوشلا تاذ ربغ



Vo 

© - ©- o- [25 ou 

 نين = -- نع و وتد - 5

  „A: 5ون تأ <

9-0 ur .. ننس 5 

 اوراغ ةقرف مهنمو نيدجتم نم مهتارس ىغ اولوف انيقتلا مث

 لصالا مديرك مهاتا امل ءاوق ندشنا ماشه ىيا لاق  et:ن يراصنالا ديز وبا

 يد 5 - 95 37

 فانم دبع نب مشاه يب نم مت شدرق نم نوهطملا ناكو قاحتا نبا لاق

--4> 

er ةعمجر er? EIN“ Sl Au er سوس De يب نمو EU Aus er شاع 

er kasb, N3s5 ىب رماع er Ener Gl Aus er لقوت يد ىمو mas كغم 

.u 

 ls er gell ايأ يذعلا Aus er كسا يد :ms Ss نايقتعي لقوت ند ؟ يدع

 ىمد :N نايقتعي دما er als er مازح ur ميكحو Am) er Sl نبأ

 م
 نافم ديع ىنب ةقلع نب دلك er Sal on all يصق ىب مادلا Aus يب

 er as ur ägle نب ثراحلا ىب رضنلأ ,Js ماش تأ لاق * مادلا دمع نيا

0 

 بصر نب فلخ نب ةيما صهج يد نمو موزخت نب ,ع نب هللا دمع نب ةريغملا

u.) 

mie er zit, is) er ER 2 er et“ يب نمو er er قا 1 

 و . : u-هندو ناد

er لم جس يوأ en رماع يكد نمو Na تو مي عدم er MR er ةغبوذح art 

=) 

 Wr un لسد نب كلام و نب ذو Aus er سجون ديع نب ىرت

 ماشه نيا ءاوجا نم عسانلا هزجلا رمخا



 وعالوع
- 3 u.- 

vE.-c$ه3  

 5: يا نيا لاقف مدج er Ayla دع (ass > ii يار يذلا اهدحا يل

... 

  33-315 BSH a a Nsهللا  Sl, &r3مهل ا ( EYEلاقو مهلاعا ن 3

 ,a3 مهايا سيلبا جاردتسا ركذق * ملك ماج يناو سانلا نم موهلا ET بلاغ
Nكلاس ني  RENةانم دبع ىب ركب ينب نبد مهنبب ام ارركذ ىبح  

 نع رظنو ناتبغلا تءارذ اف هللا لوقي م-هنيب تناك يلا برحلا يف ةذافك نيا

 مهودع دع ىبذموملاو هلوسر مهب هللا ART نم هللا دوذج يلا هلا

 يار هللا دع قدصو نورد ال ام يرأ نأ 0 = نا لاقو ا ذع صخن

 ةنوري اوناك مهنا يل ركذف *باقعلا ديدش هللاو هللا فاخا نأ لاقو اوري مل ام

 ناعما ٍقتلاو ردب موي ناك اذا يح دنوركني ال ةقارس ةروص يف لزنم لك يف

 ,st Si حجرا صكت ماشه نيا لاو * مهكسا مث مهدرواف هيبقع دعب ضكن

 مبع نب ورع نب دبسأ يب دحا رك

rlمث مكياقعلا لعب  Mail 50553 eurممرعلا سيئلا  

Col er? ناسح لاقو ll er) لات zal ةديصق 3 Era \As, 

 : و  Um 5خيإ ع و ود 1 2 - 5

a ضرالا لهاو ةوقدصو مهيمت اووأ مه تت يموق 

  200595تيد

 مانا راصتالا عم ى .محاصلل

üميرح ماتا  esرك  

 a مسقلا er يبنلا معن

 يادلا ف اراد مهراج ناك قم

 5 مدن

 مهلوق هللا مس نور شوت سم

 zu - عع

 Ex يو 9 »3 الهسو الها

 اومدق ذا لاومالا اهب ةوهساقو



eve 

 نبع اي كتبحت zuge u ZI ىق معلص هللا لوسر لانقق مهتهب|

el,لها ةيحت  RNلاك دهع ثيدح اهب تنك نا مح اي دالار امآ لات  
z £ 

 اف لاق هيف اونسحات مكيديا يف يذلا ربسالا اذهل تيج لاق ربع اي كب ءاجاف|

 ee EEE نويت نما يكف er يف فيسلا لأب

 نب ناوضصر تنا So يلي لا لكذلاالا تيج انه ل8 A يذلا ١

eeيد نبا تلك مث شيرق نم بهلقلا  deةايعو  

 ذع كلامعو IX Earl ني Fa Ss ss ER Jası يح تجرخل يدنعا

 دق هللا لوسر كنا تهشاربع لاق كلذ يبو nr Isle هللاو هل يتقن 0

 كيلع لني امو هاهسلا ربع نم هب U SAT اغ كبذكق كلا ومر اا |

 هللا الآ غي كاتا اص ملعال ينا هللاوف ناوفصو انا الا هريشح مل رما اذهو جولا قم

apةداهش ىهش مث *قاسملا اذه ينقاسو مالسالل ناده يذلا هلل  UN 

 0 !وقالطأو نارقلا هوورقأو هنيد يف مكامخا اوَهَقَف معلص هللا ,Ju لاقفا

 ل = هافطا ع ale تنك .يق؛ هللا لوسر اي لات مث +اولعلا

 يلا مهوعذأف ةكم مدقاف ىف نذات نا بحا UL لجنو زع هللا نيد دع ناك لا

 تنك آل مهنيد ين مهتيذأ الار مهيدهي هللا لعل مالسالا يلاو ةلوسر ىلاو هللا

 ناكو + ةكم A معالص هللا لوسر هل 536 لاق * مهتيد يف كباحككا يذلا

-0- us 
 | نود ناوغصا < Are rg er IF uاوربا ! BELIZEماها 8 عل مكيمتات

5 - Us ©. 200 همد 

 ( Amaم , indناوقفص ناكو *مدب  SAL unsنامكرلا <  N, enةريتخأف

 - = vo .- 2 سدد جم 57

 مدق اق قادوا حا لاق = lo, ER Azkiy هلو ادبا ,als الا ls ER نع

a2 / 2 - مود  

 ٍدِع مساف اديدش sit هفلاخ نم يذوبو مالسالا يلا وعدي اهب ماقا كم ربسع

00 



 عال
ei O2و “ ع  

 يذود ا ]62 شدرق يطا هش ئم اذاط بش يمت و er IF 563 رجلا

 un بهو هنبا ناكو ةكم وشو ءانع ale يوقد دباككأو معلص هللا لوس

 لاق * قيرز يب دحا عفار نب ةعانر هرسا ماه ىبا لاق par يراسا يفربع

 ركذف لاق رببزلا نب ةورع نعرببزلا نب رفعج نب دمع يثدح قاعتا يبا

Steelمهدعي شيعلا يف نأ هالاو ناوفص لاقف مهام بيلقلا  a Eye 
 هم نع 9 - سد 9

 2 nl لاجعو ةاضق يدفع هل سمن Je A الول هللا 5 هللاو تقدص ربع

 يفربسا ينبا قلع مهلجقت يل ن نان دلتا فج u a كولا

 /| ىلايع عم كئايعر كنع هيضقا ان Lin er لاقف ناوغص اهفتغاف لاق مهيدي

 | أذ Ge متكاف ربه هل لاقف .* مهنع zn يش ينعسي ال اوقي ام مهيساوأ

 مدق يح فلطنا مث 5-5 (a حش فلسنا رما مث لاق كزعنا لاق كناشو

 نورك خيو محب موي نع نوثددي نوؤسملا نم رغث يف باطخلا نب رع انيبف ةنيدملا

 بهو ىنبربسع يلا م رظن ذا مهودع ّىم هب ed امو هب هللا مهمركا ام

 uns هللا ردع AT اذه لاقف تيسلا ب اهكوتم ,دنجسملا باب دعا عانا قبح

 (ق ردي موي موقلل ,ze اننيب شرح يذلا وهو رشل الا هاج ام al بهو

Juلوسر دعت رع  Alيزيل هللا ودع اذنه هللا لوسر اي لاقف معلص  a 

TERNيح  ليقاف لاق ىلع هلخداف  Sulيف هفيس ةلامحب  

 AU نر JE اولسدا ىاصتالا ze an اوتاك :نم"لاجرل لاكو اهب هيبلف هقنع

 مث * نومام ربغ هناف ثيبخلا اذه نم هيلع اورذحاو هدنع اوسلجاف معلص

 هغيس Alu AS ريو معلص هللا لوسر ,al اقف معلص هللا لوسر JE هب لخد

al 7ةيلهاجلا لها ةيحن" تناكو 203 اونا لاق مث اندف ربع اه ندا رع اي  



ev 

  alوبا ديز نب  den, Sl NE elةعائر يلا ىب

Be تاي مل we ءبادعأ يديإ ىف 35 rer هللا دبع نب Ale a! 

Eu? مهل في ملف alyau De seid, م-هيلا 0 هيلع اوذكا هءادق يف 

Ks 
-uE are 5 2 

 دراوم لا ضعءدب ىهعأ ;ls افق ةذامأ قوم يف مص Rt ام

 er ور ظزع ودأو all Ei لاك يذل ,Su) 0 Call Ih ماشا !ar لاق

 هيب + s ... 2 نه

rيوم دس .  

 << وذل نأ لام ئم d اك تفرع ar all لوسر اي لاسقف معطلص هللا لوسر

2 o ae 

- U. 

aa)معلص هللا لوسر حدمب كلذ يف = ويا لاقف  eiهموق يف هلضف  
 95 نو - ©

en Se Er Si 

 هللا نم كيذع
>». . 3 93 - 5S- u- 

 دو-عصو 1

5 3 = - 

urn) ET ER نمو يش 

.. 3,33. 92 0. > 

34-23, im. > c& ERS بواست 

Be ER Se 2 نم 

sag, dl يلا nes * 5, 

-2u332 

=D افيفق Zug = er 3, 

-. >35 

En [> RE نم Re - 

© 
u 506 5 تركذ Sl. 

 = 6 ف

e22ءيش ال ىم الا  stلوسر  all8 هيلع معلص  

uU- نمو د 

erبو نب ربع  

@-> 

geh de ur IFعم  Kun] er Saasدعي  Reيف شدرد و اها  



Eve 

U تايل لجرلا نا يح هيلع SEIEN EN ANETTE متئاف 

ER ظاظشلاب نايل مهدحا نا يح ةوادالابو ةنشلاب لجرلا نا للا 

 ال عاب هلام هيلع  isةكم يلا لهحا مث * ايش هنم : Erيلا  Xأ] لام يذ

 لحال فب له شيرق رشعم اي لاق مث دعم عضبا ناك نمو هل ام شيرفام ١"

a 8 كاندجر دقف has هللا كازج ال اولاق هذخاي مل 7 يدنع مكنم 

 أ مالسالا نم ينعنم ام هللاو ةاوسرو ه«دبع ادمحت ناو هللا الا هلا الأ دهشا قاف لاق

 مكبيلا هللا اهاذأ اهف مكلاوما َلكأ نأ ثدرا امنا يا اوُنظت نا فوخ“ الا هدنع

SH ىبا لاك د. معلص هللا لوسر طيب مدق يتح جرخ مث WIR 

  es ee Re er 318 wasلولا  37 Marieهللا لوسر هيلع

 ثدحب مل لوالا حاكتلا دع بتيز معلص  * Weةديبعوبا يثدحر ماشه ىبا لاق

 ماشلا نم مدق امل عيبرلا نب يصاعلا أبا نا , anaهل لبق نيكرشملا لاوما

 نا لآ له  Aa, Ausيصاعلا وبا لاقف نيكرتملا لاوما اهنان لاومالا هذه

  Pa varا يمالسأ  SERثراولا دبع ينثدحو ماشه ىبا لاق * يناما ع

 نبأ  Satدواذ نع ي روت  unيأ  ie ENDتيدح نم وتحب

 نك يراسالا نم انل 1 57 ناكف فادعا نبا لاق + يصاعلا ينأ نع ةدهبع ينأ

sl! نب يصاعلا وبا فانم ديع نب سمت ديع يب نم ءادف ريغي هيلع نم 

' 1 pl هللا لوم ةيلع نم :فانم Age نب سمك ىبع ني يرعلا يع نبا 

  Sinaبلطملا ةظقي نب موزخم يني نمو * هءادغب معلص هللا لوسر تنب بيز

ar Sl ايبا ضعبل ناك موزع نب رع نب ديبع نب ee ىبا 
 نع -

 ةرسأ ماشف يبا لاق * خمول Gala هلع ا قد مهيديأ ge كرت جرجخ



ya 

 DEE Une مترفظ ناف هللا الا رانلاب بذعي نا دحال ٍضبني ال

 عيبرلا نب ىصاعلا al مالسأ

 he هللا لوسر دنع بنيز تماقاو ae يصاعلا وبأ ماقان قاحصا نبا لاق

 يضاغلا ويا جرخ فلا Ja :ناك اذا: يح مالسالا اهينبي قرد« نيح ةنيك |

 اهوعضرا نشيرق' نم لاجرل ,al هل لامن ,Byte An 565 ماشلا لاا

 ام اًوياصات معلص هللا لوسرل ةيرس هتيقل الفات ,Just هتراجح“ قم 253 اقفال

 يصاعلا ويا ليقا هلام نم اوباصا Le ةيرسلا تمدق UNE ايراه مهجعاو دعم

 هثراجاف اهب راجتسان معلص هللا لوعبر تني بنيز يلع لخد يح ليللا تت"
Aل معلص هللا لوسر جرخ اقف هلام بلط يف  EEE 

 LINE ee A وبك ناحل

 ةالصلا zu معلص All :لوشر' مس DE JE * حيدرلا نب يصاعلا I EST دك |

sl28 لاق معن اولاق تعمس ام متعمس لله سانلا ا لاقف سانلا يلع  sol, 

 500 هذا er Le تعط كح يقي Abe اما ةدير دكا
0.2 => 

 ترا Er © 0 ب.

 هللا دمع ينةدحو قاحا ىبا لاق + هل wel ال كنان كيلا ls„ الو هاوثم

o-5 5تو =  

5-5 
 يسع

 :Pr معانا يذلا هللا ىف وهف مويا (Ei Sieb a يذلا هيلع اودرتو



 وعالم

Abiمسمع فوذنالا قوذ  

 0 3 u ع نو

 مهتذ لجرلاو لبخلاب اوعبتد ناو
 209 un 2 نو

UN da,ذاع  Apr 
 2ك ا 2

 1 < يأو !ed يلع

 Bus, ig صلخ مل تذا ف

  deدود -3=

Eyشيرق  za!اهلعت يح  

eaفانكا  = x, 

 ir جوعي ال 0 دي
2 

 سا - ل =.<3 © يب 9 ;

ur 

 BEN فلح 565 يراسالا 3ö ا يمرضحلا نب

  “zuلاف ! enثراحلا دبع ىب ةيقع ينعي يذلا نايفس يأ نيم يلوم ماشف |

u. 

lem! ب رماع ينعي 

  2يي 00

4 

 هوك ل هن  - - SSع ءهن 3 =

 رابعا مسلا ينا  5 skinكراوعلا ءاسنلا ءاينشا برحلا ينو

 يالا يلا اهعفد ى

 داو تانجب ير

 مح بَنِي رما a و عو

 نع Ne ةموق al, Re تبع

2-5 a 2 5 - 

Cdsتويح ل يلابأ  Amaامو  Beدفوملاي ب يدب 5-5  

95-5 
BES) er? دللا Nas نس ريبكحب ىن ع ah يا er ديزي > Sl=) er! لاق 

z- =s 
 يذلا رخالا لجرلا وا دوسالا نب رابهي مترفظ نا انل لاقف اهيف انا ةيرس معلص

 هثيدح يف لجرلا Sal نبا يمس حقو ماشه ىبأ لاق * بفيز يلا هعم قبس

 لاقف انيلا ثعب دقلا ناك US لاق رانلاب اهوقرخ * سيق دبع نب عفان وه لاقو



 وعابلا/ :
== = >= 

 يزعلا تدمع er A] er بلطالا er 55 يسوم 0 (Hau fen لوا ناكآ

 و و 6 نه
 وذدي ال هللاو لا: مث ءتنانك رثنو ;Zus u 2, Leib اذ = تعبر

 هان اء اهيإ

 نم ةلج يف lade وبا ياو ,Haie „U 57 ك5 اس &43 En الا لد

 Sister uk ER SE lei لجرلا اهيا لاقف شيرق

 5, ع N ae بصت مل كنا لاقف هيلع فقو يح

 تجرح اذا:سانلا نظيف دهس نداتيلع Jen امو انتيك اش

 نع انياصا Js le كلذ نا Se نيف نم url سور قع ةيتالعاديلا هتنلا

 اهيناأ نع اهسيحتب انل ام يرجلو m nd انم لاذ ناو. تناك ىلا اهتبيما

 تاوصالا تاده اذا يح ةارملاب عج < la u نم لاذ يف انل امو ةجاح قم

 تماقان لعفف لات * اهيدأب اهقدملاو he Ber اهاند <, ت3: ١ افلا دعا

dis AUهيحاصو ةثراح نب ديز يلا اهلسا يد اليل اهب جر تاوصالا تادهاذا  

 وباوا ةحاور نب هللا ديع لاقف قاحتا ىبا JE + معلص هللا لوسر JE اهب امدقف

Erيف ماشه نبا لاق بتيز رما نم ناك يذلا يف فوع نب ملاس ينب وخا  
-ü- 

PP 1 . يال 

su.ء2- دود م ءاند 3-0- - 

eo BRتدان 5 2  = 

 ,ze 2 = Lil ذغ A ]43 = مل "ع

 سان ل

 مهد اصالصلا دلج فلح يذيب

-2 3 - 

 موو une مساهل يف سيج ةارس

 © هم 2

 ع

 مة همت يو-مو ارم دعت 3

7 Su iu ye REN 



wuy 

 U هنا لوسر اي معن اولاقف اولعفان اهل ام اهيلع اردرتو اهريسا اهل اوقلطت نا مقيار

 ياهل ناك يذلا اهبلع اودرو هوقلطات

- -ü. 3 

= ..- E 

 سدد

„eeهقالطأ يف هبلع طرش اهف ناك وأ هيلا بنيز لبس  el,هنم لآذ رهظي  
 ar w 3 ا

 يلخو ةكم I يصاعلا وبأ جرخ اك هئأ الا وش ام معيق معلص هللا ,Jam نم الو

2 = : 0 

- == 

Auer en 8, se > Se 57قد  usbاهب  ,> ikاكو  

- U. 

Arsيصاعلا 7 مدق 1 1 معيش = رمش ردي  msاهرمأ  en,اهببأب  

 7 1 ود نب 0 g 5 = % وى اس 2 2 5 R و

 ةبتع [Ei دنه يتبقل ياب A ةكم زهج” انا انيب تلاف اهنا بنيز نع
 3 و £ ge و نود 5

 تدرا ام تاغف تلاق UT نيديرت كنا ينغلمب ملا دمع ةنباي تلاقف

 330- ww ©- هد

 يف كب فقري امهم gie ER ت6 نا يلعفت ال مع ةنبا يأ تلاقف لذ

 ;al Er Ess الف كنجاح يدنع نان Lil ىلا هد نيغلمتت لاب وأ كرفس

 انف الا S3 ab اهآرا ام all, alle لاجرلا نمد ا الا نود ل خدب 2

j U »خي  

PT ENG EP alsنأ تركنان  Cs SER TE Kay, Ms RS PET 

ER RR2 مدق اهزاهج نم  Peاهجوز 581 عيبرلا نب ةنانك  
 سن

 جدوه يف يو اهي دوكب 1 اراهذ :le جرخ Se ذ «دنانكو 255 ثخاو Ey اريغي

 يوط يذب اهفوكردا يح lub Hl شيرق ا ,Sa; Es اهل



 عبو
 هان 2 Vo امام 25د د

 هنيدي نذو BT &( عاج اهنا sach, PER هذتافبو & Fun خد ثخمأ ةاودخب

603 

Caseلودسو ناكو ءارش دع يصاعلا ودا  gi er Arie &3 erko alبهل  

us- 
 متغرف دق مكنا اولاق ةوادعلابو هللا رماب Lig يداب UM موُتْلك 1 وا ةيكا

w esنا 3 2و  

al اولاقف يصاعلا يأ يلا اوشُك نهب ةوطغشات Sl, هيلع اودرق هب نم Ines 

2 o 5 3 ns © 

 فراثا ال اذا هللاو ال لاق تيش شيرق نم ةارما يأ كجوزن نحنو كةبحاص قراثا|
a a. Br 

 يثي معلص هللا لوسر ناكو شيرق نم ةارما نارماب يل نأ بحأ امو يقيحاص
Lern u U-. > © 

 يف هيلع  zeفلط هل اولاقف بهل يا نب ةبتع يلا اوشم مث * يتغلب اهف اريخ
  uندع
 ةذيأ  öl, = Anis Fe seنم  apتبيض  ya cتذب نوقجوز نإ

Sure تذيب حو اهتقرات يصاعلا ىنب ديعس تب وأ ىصاعلا نب ديعس نب sul 

 -  - > 2 13تهت

=, S- 

x)ناهتع اهيلع فالخو , urةكم لح ال معلص هللا لوسر ناكو .بةذكي ن ٠ اقع  

 - = مهدد

 al لوسر غنيا بغجبز ذب قرف دق Rd ناكو (.sy دع ا مع الو.

u مهد 

 تلا ةشهبياع نع (alas ar نع رهبؤلا ur هللا ثدعع er دامع er se يثدحا

wو 3 3  

uءادف يف معلص هللا لوسر تنب بنيز تقعب مهءارسا ءادف ين ةكم لها ثعب  

7 .. U» 

  alتاك اهل ةدالقب هيف تّمعبو لام ىصاعلا  Kaasىصاعلا يا دع اهب اهتلعدا

  ganاؤف تلات اهيلع ينب , LOنا لاقو ةديدش ةقر اهل قر معلص هللا لوسر

59 



 ق3 3 خل < سد

DEال  Be RW;الهلا  

irاليللا مهربسا نع اوكفي مل  

 zus و = .u ب2 -

 ةلارغس“ تدفمْنأ ام اذا ىحتا
- 

 يد

 فينس

: . .0 

 هب 2 يذلا يَشْحب الو ًارمعم كلانه نم جرخخ عيقتلاب هل منغ يف السم
»23 = 3.093 

 |وحال نوضرعي ال اًشيرق age 56 دقو ارخعم ءاج اغا ةكم سبع هذا نظو

le sl>وأ  arالل  Kerpenبرح ىب دوق وبا هيلع  irذياب ةسربُخ  

 ناهقس وبا لاق مث هر

 و - zE م 0 -

 هءاعد اوبيجا لاكأ بأ طرا
 £ ع 9

x Biذأ يطل °2 يفد  

3 

  ep} A allلاقف تداث

»-u3 

 GL ختم موي ا S 56 ول

 ةعبت a A ماسح بضعي

= 

 | دا يلا هد اوثعبخ معلص all لوسر لعفف مهيحاص هب اوكفيف ناهغس al نب 378

 Arm Bus Be % نايغس

 ae عبيرلا ات ا وبا يراسالا يف ناكر قاحتا ىبا لاق

wi> سمت 

 م لاجر قم يصاعلا وبا ناكر قاحتا ىبا لاق * مارح يفي ىحا ةمصلا
u.» .r.. = = =دو و  

 us allz gas دليوخ تني ةلاهل ,le ةنامار الام ىيذودعملا

 I 0 و

 5 كاذو اهفلاخ ال معلص هللا لوفسر ناكو «جوزب نأ معلص هللا لوسر يع دخ

 .un 23. I„ دن

 2 غاوسر هللا مرآ II اهدلو Air هدعت تناكو ,a2 يولا هيلع Sy نا



 u ١ ميو ح11
02 3 | N يثدحو قاحنا نبا لاق * مشخدلا نب كلام رعشلا اذه ركني رعشلاب | 

 معلص هللا لوسرت لاق باطخلا نب رع نأ يول نب رماع يتب وا ءاظع نب ورع نبا

 كيلع موقي الق si a 27° er ل -مهس يينث 5, ss sl لوسر اه 3

 ob ي هللا Nas د رم ال معلص هللا ,am لاقف لاق last Be d ايبطق

ee uمعلص هللا لوسر نأ ينغلب دقو  JEيسع هنأ تيدحلا اذه يف ل  

 هعضوم يف ماقملا 5135 تيددح a 0 اًشه ىبا لاق + 2 ال اماقم موقي نأ

 اولاق مهاضر يلا يهتناو نركم هيف مهلواق الف قاحما نبا لاق: بدلا هاش نأ
 -.. .a- Wer 3 نم

 [Nr تعدي قد ة]يمس ,ls هاجر ناكم ىلجر اولعجا لاق ال يذلا تاه ا

 5 = - ندي <

 jr لاقف مهدتعا Er -— ليهس ليدس Il هءادغي
 ع وهد ل و 202 ف د

 اهلاوملا 3 اهمرغ مويوصلا (Art يق يبس ale داوذاي تبدذ

3-03 

 IE تيشخ يغ و ىلع يدي ئمرسيا ,UT يدي

 تع نبعا ا vs دنا 50 - 3

 اهناسمالا ريدن < انداقيال هب :Wert اذربخ aaa امد

Aus Hyهللا  er5 ينأ  gl er 4 5 JE,ناموس  enتذبل 2 ناكو برح  

7 2 

 = ا 32-2
 Ass ىفت دح (?lei a لاق 3 هيلع al ناوضر بلاط (al er Ks Ey ماشه

u3-09 =.  

 يلامو يمد دع zul لاق كنيا اره فا ناهغس يال ليقف لاق ركب ىنا ىب

 دع = ]074

3 5 



eur 
 “ ين - هب ع

 لا عجر ايَو JE قرتدا كل ص نان ةعمز ينعي ةوكح يا دع Kt ىلعل

Eos 

 (a 0 نبح كاذذ لاق د er Js يكجت نا غار +( A اهنا لاق مالغلا

 0-3- ند

U- VO.39 3-5-7  

 Se رحب يلع ER يكجت الو

 «cc .. ين

.c. © w. > 

 دوس هلا نأ 1 اًدرأ < hats‚ دع تيكي ,PN يكدو

£ 

 و و م د

us u-3 

all ل هيب لاعو ىسويسأا Ina 2 7 دأ يي ud Gl = بأ s وعسر هرييص u ةءاذو ودا ير يف ناكو en ل 

 lb„ & م Isla دق 2و 5 لام 151 wer ابنك FR ie al تا معلص

 9 َس

 ut مكيلع 5 ال مكعا Eu ءاذغب اواجعت ال شدرق تلات اذ ;au ءادق

0 

 متقدص ينع معلع AU لوسر ناك يذلا وهو ةعادو يا نب ABU لاق ديباكعاو

 تلطنات ن مفرد نالا ةعيراب (sl, az Kia مدقق Ave wm Re WÄRS ال

 نان 3 2

 ورع نب ليهس (ze 8 هب
 وم ©

 d st نب ur زركم مدقف يراسالا ءادق 3 نق تعي مث لاق

G. لوهس ءادق urيذلا م 56, 27°  = ur Ssةوع نب د ملاس يد وىخأ مّشخدلا  

8-2 zu 10-3 30 25 

er) CA ّىم خر Gas er الف Yang تر_سأ لاق 

er 11 sus; Lalis يفلا 5 Te, KERN 

  = — os 1 1ان 3

  sy, 3 u aيسكت , ssعلا

9 0-3 



za 

 Ex دقو ةسلاج لضفلا م 23 يدنعو جادقأ تا ع Br نا كللاوذ مر |
 و

TE ER FRE Enبهل وبا ليفقا  he ie Aleتقلب ده  

eeنايفس وبا اذه سانلا لا. ذا سلاج وه انيبذ يرهظ لأ  ur 

 مدق دق *ةربغمللا نايفس يا مساو ماشه ىيا لاق * بلطملا دبع نب ثراحلا |

 ع ناي ني سانلاو هيلا سلجل لاق ريخلا يرجل كدنعق يلا مه بهل وبا لاقف لاق |

 موقلا انيقل أ الا رهام: ,al لاو: ضافلا سا ناك تنيك قويسلا ككل |

us |او اش فيك اننولتقي انفاقكا  sulفيك  laكاذ عم هللا 2  

 ABEL Ally نغرالاو Anal ur كلي es دع Ui السر Lu شاملا" ١

m |موقي الو  lgتعفرف عفار  TEتلق م3 3 ةرجلا  SI; 

 دع ناد

 : «ترواثو ل لا AIR يرق يي ىهجو برضف هدب بهأ وبأ r& لاق ةكيالملا هللاو

 مأ See يبرضي $ كرب مث ضرالا ي برضو ينلهحات |
U-.-..2.٠ ع د تعقل  

 ةركذم د ,aut 3 تعلذ ةبرض هي هةبرضف ظ05 ةرجلا 5 يع دوج يلا لضغلا ٠

 © ند -3-0 2

٠ 5! EYTE TEN) al, |بلع  a sisالا شاع ام هللاوفذ يلد 538 ماقف  Arm 

 er? ee le + هتلتقف ةسدعلاب دللا ءامر يتح لاهل

Ur =- 

 اوذانست يح Re & اومعدت ل مكبا re هدادعأو ا Aus اولعفت (

 هه

 a5 AU نب دوسالا ناكو لاق *ءادغلا ,em ع مكيلع براي ال مهب
2 ä 

KR) ىن .r Slal, SI) ur? Nas, دوسألا er ةعمز so, ىم 355 a) بيصأ 

\lxs لوللا ىم il وس ذأ كوكا وه انممف لاق Ads دع cl UT بح ناكو 

 Be سيرف د كب لهيك تاو JE وصب بشي هل مالغل |



eye 
v2 3-0 

 | ام ص ادري د :Ben لاق اهب ينحفت الأ „= ةوسك mie لجر دب يف

  + Baلاق  Se 35ناكو . ( lo er feىبارشملا ءاول  erريضنلا | ا

. s Sr تلاسف 57 0 هذا بعصم هل JR ي يدا هذه يأ ام yaye 

 هنا

 | متدغف مهرد فالا د تثعدف مشر هرد نالا ةعبرا اهل لوقف ER 7 يدق م

ER DENE RE TERN ale 

 هللا ديع نب las شير .ee in مدق نم ا ءاكر قادا ىبا لاق

 FE وباو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةيتع لق لاقف كوارو ام اولاقف يعازخلا

 / وباو جاجملا انبا هينمو FEN ERDE ني ةعمرتر HS نب ةهماو ماشه ىبا

 at وهو ةمما ىب 50 لاق شيرق فارشا دلع Ja اخف is نب يرتخإلا

 ْ وهاه لاق ةمما نب ناوغص لعف امر اولاقف er ةولاسؤ اذه لقعي نا هللاو رجلا يي

 <, قانا ىبا اج RE ago ala, all تيار هللاو دقو رجلا قاسلاج كاد

 let لوما ةمركع نع ساجع نبا هللا On ني هللا As نب ىيسح

 ناكو بلطملا ديع نب ساهعلل امالغ تنك معلص هللا لوسر يلوم عقار وبا لاق

 ناكر Ebel, ZEN مأ Edel سابعلا غسان تيبلا al ul نق مالسالا

 ربثك لام اذ ناكو همالسا متكو ناكو مهفالخ هركيو هموق باهي سايعلا

 er يصاعلا هذاكم تعوذ nr نع نكح دق بهل وبا ناكو هموق يف قرغتم

 ًالجر هناكم ثعب الا لجر فّلختي مل اوعنص اوذاك ,TI ةربغملا نب ماشه

le Dsنعربخلا  a uber ee 
 نو ومدن - - و 3 =<

 ةرجع يف اهتحنا حادقالا لعا تذكو افيعض الجر تفك. لاق ازعو وق انسفنا يف



„0a 
u. = u. -. 

hl ياصنالا نم 2.1 كنف وبا ان) معلص هللا لوسر لاقف معلص هللا لوسر 

 Az er يد Ö اركي يا نب (all Aus be ls نبا لاق د مومن ير يراساألا
 لني >3

 س0

 ةدوسو مهي “3 < يراسالاب م مدق لاق : ةرارز (ar Mu نب (wu دمع un هللا

 a Be فوع دع مهتحافم دارقع للفا ىنع معلص ىلا حوز ةعمز تنب

 مهدنعل نا هللاو ةدوس لوقت لاق * بالا نههلع برضي نا لبق ,NE لاق ءارفع

 هللا aa يب N تلاع تهب جا ده ئراشالا هلواها قاع اني ١

 هقنع يلا هادي ةعومجت ةرجلا ةيحان يف ورع ىب ليهس ديزي وبا اذاو ديف معلص

all, WO eeبحسن تلكم اما  A,ةايزيلابا  TE IST 

Maar Ayمارك متم  Le allهللا لوا ذوق الا يهبتا  

 امد تلق تلاق عمر هلوسر يلعو لجو زع هللا يلع ةدوس اد a نم معلص

ea Jayةعومد# ديزي ابا تيار نيح يسفن تلكم ادم, كلاب  

u, Beeقاما بهذا ىثأ  

Toll Aue usaمعلص هللا: لوسر نا  uneلاقو هباخعا نبي مهقرق يراسالاب ليقا  

 RR a I 255° Ra ee EU اوصوتسا

 een زيزؤع وبا لاقف لان يراهالا ac هونج ل

 Sir ديدقت اهلا عم Slsacl نانوب كيدي ده Di ee لا

 غهءاذع اومدق اذا اوناكف محب نم' ياولئيقا يح راصقالا مالفرق تقلو ١

 5 ام انب poll معلص هللا لوسر ةيصول ملا اولكاو ,zul ٍقوصخ مهداشعو



FoA 

9-93 .. I. Co u.3 U. 

 هلو  rdسيخ" % موقلا اماطم 6 سيل ريدم عأ

2 

 وم نع “-

 ee EN يس نكيرطلا دع اهلك

 | لح دع لزق هارفصلا :قيضم نه جرخ اذا يح معلص هللا لوسر Just مك

 يذلا لغنلا للانه مسقف هب ةحرس يلاربس هل لاقي ةيزانلا نيدو فقيضملا:ىبب

 | تح معلص هللا لوسر لترا مث Aa دع نيكرشملا نم ىبلسملا ع. هللا دانا

 | Pe قم دعم:ىمو هيلع هللا خف اهب ب et, al ءاحورلاب نأك اذا

Phافوعتوت  us 31 Alles aاهانركتف ةلقعملا نديلا6 اعلص رياك  

 الملا ماشه EU كيالوا نا نبا يا لاق مث معلص هللا لوسر مسيتق
u wo 3-0. g2 A 

 - os .-- ن

 8 un رضنلا DB ءارغصلاب معلص هللا لؤسر ناك اذا يد ٍفتاحا ىبا لاق

de ali34 بلاط يأ سس  var Saalئم معلا لفا  er! Je er I 

 et قرع ماشه ىبا (JE ةّيبلفلا Sr ن راك اذا يح جرخ مث
 مدام

(Ste!لذ  Bis an SEيذلاو  gr AN nn Kaufe ulيب دحا ع  

oO... 

ur 2-5 „lo ةذلا لوسر را نوح ةدقع لاق 23 Sl. en) لاق + HAT! 

chلاق دمع اب  junيو وخا يراصنالا قل ينأ ني تباث نب مصاع لتقف  

 لها نم ةبغو يرهزلا باهش نبا يل ركذ اهف بلاط ينا نب ىلع هلتق لاقبو
 يي © -

EM 5 2 0ن - 

as 653 * قزلا ae id u) لاق lau ءولم u يضايهبلا 5رغ ندا 



zoV 

 و ن - هم 2
 ;Sue! Alt ةعيبر نب للا م يدعا هلأ كيسأ يأ a ةدعاس يكد ضعد son لات

„u. 

2 3,23 3 35-02 = 

ö 0نم 30  

slbalsتعد يي دابأ  a aنورين 2/3  

 اربشب ةحاور نب هللا دبع تقلا دنع معلص هللا لوسر ثعب مث Glas ىبا لاق

 äj,l> en 98 تعدو el يلعو ag Ja, Je هللا جتف le ةغيلاعلا لها يلا

2 

 تغب ةيقر IE لعوب ىنبح ريخلا اناتأ N نب حاشا لاق * ةلفاسلا لها يلا

 ينقل معلص هللا وسر ناك نافع نب ناهتع دنع تناك يتلا معلص هللا لوسر

 ;al Eis 56 لاق مدق دق ةدراح نب ديز نا ale 3 اهيلع

 un لهج وبا. ,Kaas نب ,Bande ةعببر نب ةوتع ER لوقي وه. سانلا يشع دق

 7 فل نب ,Baal ماه نب صاعلا مرتخلا وباو ةؤسالا' نإ همر م

Url Reتب اي تلق لاق جاجا  istمعذ لاق اذه  all,53 0 اي  

 As نم معلص alll لوسر روع

 مهيذو نبكرشملا نم ي AR معمو ةذيدللا يلا الفات معلص هللا لوسر sl مث

 يذلا JAN دعم معلص هللا لوسر ,Jul ثراحلا نب رضنلاو Lane يا نب ةيقع

 نب نوع نس ورع نب بعك ىب هللا دبع لفنلا ٍذدغ لعجو نبكرشملا نم كيا

 ىبأ لاق ىيؤسملا نم وجار لاقف ماجنلا نب نزام نب مفغ نب ورع نب لوذجم

EVER) Ir 0 0 Ju; is 

P] م Gb. 

 ER اهل ع Kcıı Sa سبل سم -4هنعد اب اهرودص اهل مقأ

58 



 عمان
 ه- بدي سو =

 6 ,Bi ردعق 3 ف يزعلا دنيع ني Om يب نم نيوسم Kurs Ina تداسو

 اللا ديع نب Eh نب هكافلا نب سيق وبا موزخم ينب نمو دوسالا نب ةعمز

 eye نب رع نب هللا دمع ىب ةريغملا Te مدر نب ,ع ىبأ

 er ie ae نب فلخ el نب لع موج قب نمو

RS, 0ذو مهس ني دعس نب غيل ميما م حالا  

 ةنيدملا لإ معلص هللا لوسر als„ اًذف ةكمب معلص هللا لوسرو hut اوذاك مهنا

nenمهرياشعو مهئابا  as 3aا,هب يلا مهموق عم اوراس مث اوفتتفان  

 يراسألاو FE ءفلاركذ a اد ا

u-£ - U-- u-£ 

 ىدكل ةوقيصأ م ندع  Usموقلا مكنع < ( eineمةيصإ أم , JEنوذلا

 5 ام ,all ودعلا ديلا فلاخب نا ةفاخت معلص هللا لوسر نوسركب اوثاك

 ,kat كلو lt هللا اتسم ذإ ردعلا Ja نأ انيإر نقل, all, We هي قحاب

 | < هللا لوم IE lie U, ig نم هنود نكي مل نيح عاقملا دان نا

 .en 3 136.0 دي قحاب متقا اه ae ac رك

 en ناتاشا ea كراش نب جملا

 ”ساصلا ىب ةدابع تلاس لاق ماشه ىبا لاق اهف SIE نب يدص دمساو يلهابلا

 مق تءاسو JAN يف انفلقخا نبح Ass محو باكا انيق لاقف EN ىع

 jene هالآ لوسر دوستف هلوسر ىلا هلعج انيديأ نم هللا هعرتف اققالخا

’ 3) er all AS an قادما نبأ لاق RR de لوقد ا 2 ee 

Er 



#00 

© us 

 الو 506

 برجي لكو  „BISبوعكلا

 وثب  BERN) 2 zaبياصلا

--u> 

 als BE A-5 ةينعو

 و 2 -

 بيس اوبس .Sl بسد يوُذ

hal) يف a ِمُهاَنْكَذَق 

 دز 2.03 و
 wos; Al هللا رسمأو

 دع

a3 Feةورزأو  

2 vs 

 Suse مراوص مهيدياب

LEE mانهترزأو 0 فرأ  S ads 

Use ugs Lil jr 
--Ö- 

 و

0 a \ لو-هعر al. An 

is 55 EG az ملا 

 3 م لا هت

 ,ara ei 13 تفكو ثقدص
7 

 اولاقل اوقطذ ولو اوق طناف

 3EU ء

 يقع ee ببلقلا ىف
32 

 دود -أ مهد (ro | San, ER 5 cart un لاق

 د0- همم 5 3.

Nzsas Re ةذيذح اياب لاف هذول ربغت دق بويا وه اذأت ةيقع ىب zu 

  0 2و

2» U u و سال 

 ١  8 34أ نئم فرعا تنك 0 ةعردعم  N üs, 0أ وجرأ تنكف 2-3

 ترك دو هياصأ ام تيار اف مالسالل كلذ  REMيذلا تعد رثلا
  .. .. 5عند 5

0 3 

 مهمق لؤن ىيذلا ةينغلا ركذ

 ةكيالملا مهانوتت ىبذلا  Aمهسفنا
5 Or و 

 رت د اهذ نأرقلا نم مهيف لزتف ردمب اوذنق يذلا ةيتغلا ناكو قانا ىبا لأق

 ةكيالملا مهائوتت يذلا انل  MEىبفعضتسم انك اولا متنك ميف اولاق مهسفنأ

eig> ee ven كك BOAE gas اورجاهتف Ara all ضرأ ى 



vor 

 نولوقي سافلاو ةشياع تلاف * فقح مهير مهدعو ام نأ اوذع دقل مهل لاقف

Set نبا لاق + اوذع دقل معلص AU لوسر لاق اماو مهل تلق ام.اوعمس نقل 
.0 

5 Su wu,وس لاق كلام نب سذإ نع لووطلا  Ziلوسر معلص هللا لوسر  

| „us 3د > > 

 لوقا امل عمساب متنا le لاقف اوفيج دق اموق يدانتا هللا لوسر اي نوهسملا لاقف

el, erhيوددتع ن ١ نوعيطتسو ال  + Sl] er! Nو ضعب تا  

 | Pe سدب بيلقلا لها اي ةلاقلا هذه لاق موي لاق معلص هللا لوسر نا معلا

 | نوهلتاقو سائلا اواو نوهجرخاو اا كيو نوقيذك مكيبنل ef ينلا

 مان دع ,JE قاحتا ىبا
6 Ur ww. 

  - 03 5 Uرو

  ach guy) umبوكدس

  ER AR) Er 9بيبملا

“3 

  0ا( 2 3

 [RS ىاجخا ريغ قد_صرب
- £ = = - 

 a نم نبكرشملا يف انل
00 P} )ع 2 

 ah حاج 36, | تدد

 بهشو يرادرم باغلا دسك

 بيثللاب (id رايد تفرع

 2 2 منظ ه2 - - ن#

glتسدماو اذا ا  

 مود لك ركذتلا Sie عدف

 - نم ن( س

assههف ب.وع ال يذلاب  
 0. < و

leحفص  Suhlيدوي ةادغ  

u. SE .وود  

Bla.مهعيجج )6  Ye 

 393. ند

= ln مهان_قالذ 



„op 
322 su- = = 2-26 و 2-27 

5-7 = 

Julىبا  Stelنب ةشاكعو  asلاق يذلا  u)نيح معلص هللا  JEلوسر  

allزحمي مال  Kalيمأ نس اغلا وحبس  Eye IEرقلا  ERSايا لاف رولا  

 مهتم هلعجا مهللا وأ مهنم كنا لات مهنم يلع نا هللا عدا هللا لوسرأ|

 كقيس لاقف مهنم la نا هللا عذا هللا لوسر اي لاقف راصنالا نم لجر ماقف |

 ريخ امم هلها نع ينغلب اهف معلص هللا لوسر ,JE +ةوعدلا تذربر ةشاكع اهي

 ىب مارض لاقف نصه ىب ةشاكع لاق هللا لوسر اي وه نمو اولاق برعلا يف سرافا

 * فلل ذم ,A مكذم سيل لاق هللا لوسر ايانم لجر كاذ يدسالا روزالاا |

er! 5Aدمع منيا قيد لا ركب وبا يداتو ماش  er]عم ةذيمود وشهو  

 2" دبع 5 du u لاس نكس
re = Ss SUu- = ا 

 بودعبدو ةكفش ربغ تدب مل

 edge دمح real ديع نع يل ركذ اهف

ee دو 

 تلاغ Ale es le ةررع نع ىاكفوز نب ديزي يجدر تاك

UN)لع اناددريك ارطرط يولع" ق اوحرطي ن نا يلتقلاِب معلص هللا لوسر رما  

 0 ليازتن هوجرخكل اويهذق اهالف ,a2 يف sl هذاث فلخ un Furl نم

 لوسر مهيلع فقو بيلقلا يف مهاقلا اف ,SIE بارثلا نم هييع ام هيلع ا

All)مكبر مكدَك ام متدجو له بيزقلا لها اي لاقق معلص  RUE SE 
= 

2 8 4 



„or 

a لوشز SEE 36 له gl هللا ودم سار اذنه هللا لوسر اي تلقف مكلص 

 معن تلق لا معلص هللا لوسر ىرمب تناكو لاق دربغ هلا ال يذلا هللا معلص

 دللا دم معلص هللا لوسر يدب نبي هسار تيقلا مث ةربغ هلا ال يذلا دللاو *

 يثدح ماشه ىبا لاق  uةديبع  zusباطخلا نب رع نأ يزاغملاب معلا لشا نم .

 8 ىطت كر Br SINGT Js = ني ديعسل لاق

2 RR 

eis تدخ PR رولا 0 تحي وذو خي = نا 3 BR: ةريغلا er! 

I- > 

 (55JA83 0 5 an دل حصقو

 -- 25 ند. ىو دي

 ةضاكع فيس ةصق
- - 

  - U So, meanنو 2

 ديع يني فيلح يدسالا ناثرح نب نص نب ةشاكع لتاقو قاحتا ىبا لاق
 3 5 ن

 al I, ab son يف ZEN يح ar ردي موي ناقم دبع ني عت

x5 „b> or Y= bel;لتاق 0  m er fe zäkeı 13 IR:معلص هللا لور  

 و

 هي لتاقف ةديدجلا (a5 نمل ديدش ةماقلا ليوط هدي 3 2 ماصق هزه

 ةدنع لزي مل مست Egal! Bart ram) Ss: Sb Se ذعر هللا حاف قدح

zu - 2 

 هلتق هدنع وهو ةدرلا ىف لتق يد gb هللا لوسر عم دهاشلملا هيب دهشب

LP 

Kalbين ةدبلط لاقق يدسالا دليوخ نب  IS 
 نو هند 4 دك

loمل جار اوسولا مهنولنقت أ موقلاي مكنظ  Vaduzلاجرب  

 .. uU. zu -u> S- U كانا 2/9.-08

 لابح لققي اغرف اويهذت نلف ةوسنو !er دارذا كت نا
TE 

3U=->5 -2  .© 

Suse)5 ةدواعم اهنا ةلاجلا مص مهل  BERلازق 5  

peلالجلا ين اهارت  de TEلالج تاذ ربغ اهارت  



rl 

u - داي ع - ود 

  auleةيرض هتيرضذ  ah, FOR blتداط نبد اهتهبش ام هللاوذ مقاس

3-03 5 

 تد' ئم حبطت ةاوقلا الا , Soil aßةمركع هفبأ ينيرضو لاق اهب برضي نيد

 م مهد 2 .u ن -2

 oaals هذع AR ينضهجأو ينجح نم ةددلجب He يدي a Ale يلع

EXT 79 

sta ES alاذاو  et6 يفلح  Bo]مث يمدق اهماع تع  Sub 

 نمز ناك يح للذ دعب شاع مت قاحتا نبا لاق * اهتحرط يح اهيلع اهب
 وسدو 5

"oldمث  = a,هتبثا يح هبرضف ءارغع نب 0 وهو لهج  a, 

 =( < لهج 8 د و ع هند م نب هللا EI لتق يح ,N SE, ie ةدو

 ينغلب اهذ معلص all ل (am مهل لاق كقو ١ ll 8 use„ معاص هللا لوسر ١

 er وهو انا تحفر قاف a, 8 ar رثا يلا يلتقلا يف مكيلع ب As 5 ا |

a 3هند  

 دتعذ دف ر بسوي ةئم فشا تنكو نامالغ ىندكو le er هللا نيعل RE ىلع

 ىب هللا «Nas 3 A 9 لزي مل مح اقهاددا 3 ,(det Ania 2 عقوف

 ur ورع د د

 ناك دقو لاق 0 دع ,un تعضوف alas فمر er هذ د جوذ دوعسم

re} Endكازخا له هل تلق مث 350; 3156 تت ا  Aliام  neلا هللا  

ee alle |نم  a: das) als I,تلق لات موهلا ةريادلا  al 

 ثباضلا ثيض ماشه نبا لاق ءمزلو هيلع ضيق ثيض ماشه ىبا لاق * هلوسرلو

 يهجرملا ثراحلا ني ياض لاق ديلاب هامل

relديلاب ءاملا ثباضلا ّلّثم دوملا نم مكنيبر يدب ناك انه  
 8- نكي © 9

 تيقترا كقل يل لاق لوقب ناك دوعسم er! a = يفد نم لاجر معزو تادعا

 - نمد

 هللا لوسر هي تهج مث هسار zit مث لاق .ln u el يعبور اي



zo 
- 
 د 2+

 موتا ال نم ينثدحو Gl نبا لاق Rss هلتق دق هنا تفرعذ يفيس هيلا
2 

 23% Ser سابع نب هللا دبع نغ Sylt نب هللا ديع واق مسام نع
zu» 2-5 s | 

  ERراب مو  a5 ler maltمهروهظ ع اهولسرا : > gaميا 5 *#

| „ur = : U. 4 

 قاحتا ىبا لاق *عارفص ةماع هيلع تناك هنا ليرجج , hanنع مهنا ال نم |
- - © 

o- aa | > 1 

SH ya Y أددمعو las مايالا نم lau a3 REDE 1.56, 

 ودع

nn 3) MRماش .  

 لوك وىقو ل RICH) „8. Zar ثهممود لهعش ودا ‘Jasl, Gl} ur لاق

BE Isيذم ن ناوعلا تذل  

Ü- a2 5 5 “ 

piكثب تح نبمأع  garاذه لقط  Asa,ي-هأ ي  

Pr 
35.55.5 | 

 لاق رب حا Ant nee = مهلص هللا ل لوو te] Re ناكو (is er‚ لاك

0 

aنم م ءذص هللا لوسر &,3 ايف قاحتا  sgheش 0 ١ ماشه نب < 5 رمأ  

 | رك نع ديزي نب روث ينثدحااك لهج ابا قل نم لوأ ناكو N يف سقلي

 | نب ذاعم لاق الق كلذ ينثدح دق اًنفيا ركب يا ىب هللا ديعر سايع al نع

 | ]ا ةيرملا لكم ىف لهج وباو موقلا تعم Ab يتب وخا حولا نب ورق

 lat ale; Fur Gradi قو AU „öl ةدرحلا ماشه

 | مكحلا وبا نولوقي مهو *اهيلا لصوي ال ماجتالا ىبب ةرجت ي لاقف ةجرحلا ىع
5 2010-5 
« 

 Re) (3 Se= ET ناش ئه sn ot اجو لاق هملا ضل ا



wa 
 030 2 6 ء = 5

 ايف لاق * نحاأ نحا لالد لوقبذ دمحم نود قراغت وأ 1352 لاو ال لوقي مث

 ده 2 2 - 0--

 يريسايل لالي أي تلق لاق تو بد موف ال فلع ne لاق هاو

 قا ايت نأ ترص ال 0ع Ag ناب يارجل لاق اج نا توب اللات
 م ع سا

 ا تو ال ل نب Ertl رفكلا (ur هللا راصنا la هتوص Seh خرم مث

Pros 
 انولعد قد انِ اوطاحأت لاق &  Is aiz Ss U, ER, Ksفيدات 85

 تلف ذا اع ولكم rail ص IR حاصو عقوف هيأ 4 apa فيسلا
us = 3 u sur 

 نع ند < هد -0-

 ينئذو يعارذا تيهذ الالب هللا ea لوقي ze هبع 585 لأت lade اوغرق

O2 20: 8 303 A = 
  . ) z Hهمام

sm» AR’ EIERN San هو يروساك 

 ينثدح لاق سابع نبأ نع ثدح هنا ركي يأ نب هللا ديع ينتدحو قاستنا ىبا لاق
os 

Gr jeلاق رافغ يذب  erيح يل مع ىب ا 153  Laxolانو فرش لبج يف  

 لد 3-03

 نم عم بهتنذف ee دعم ةعقولا رظتفن ن ناكرشم we Pe يلع

 ليلا EL gu | أم ءمييق Euler u 23 أ ليجلا 3 sg اةيعق 0 بعذذك

 هناكم تاف هيلق عانق فّشكنان يع ىبا امان موؤيح مدقا لوقي اليات تعوسف
 و 5 ن

 يأ نب هللا يع San, Stel„ نبا لاق + تكساع مث Tal تدكف انا ماو
 هن ن

 لاق oz دهش ناكو ,Ära نب كلام Amt يأ نع 5 دعاس يذيب war نع ركو

 - su-F .. ند 3 هد
 يذلا [rl مكةورال يرصي ىكعمو رددت موهلا تذنذك ول ,Syn بهذ 5( دعي

Uو هم 001  

 قاحنا 31 ىنثدحو قاحتا نبا لاف + يراغأ الو هيف KA ال ةكيالملا هنم تجرخ

 2 < نع = وع

 :ba نأ ليق هسار عقو ذأ «برضال مدب مو ىبلرشملا نم الجر عينال نا لاق

57 



FRA 

llهيلو حو  Dar Prدللا  er?ركب يأ  Nas er” EIERىنورلا  erلاق ثفوع  

- 

Edel > تدوسند ورع دمع a! Se Le 2 يل فاد er FR ib 

u 

 ظ #2 د61 اماز N كمشاب re Es San عيش
U. 

 لعجأ يع اياب دآ تاكد Ms 55 مل 97° AS la يناعد اذآ ناكف لاف فرعا ال امج

a 31393 = 325 - 

 ديعاي لاق لكد Or 131 تفكَق لاق معذ تاق لاو all دمع Cl Ns Can ام
us z 

Yeو  

= Bi, وشو ىلع np sg»? ce, Ss IR) Gi> ER Eye هيجان داالا 

 5 اهلجا انات اهتيلتسا نق عاردا يعمو JE هدي ذا ةيما نب ىلع هتبا

 اثاث يف لل له JE معذ تاقن لاف هلالا ديع اي لاقف nel ملف ورع دمع اي لاق
 | 3 (ن - ء = و 5

 | تحرطف لاف اذا هلا اه معن تلق لاق كعم يلا عاردالا هذه نم لل =

9 - 2 = 

ei»!يدب م  Das,كيو 5 ثني  ai)وشو  Are?)ااما طق موهل ات تيار ام  

 ىيللاب ديرب ماشه (?up لاق ae „il تجرد م-ت 1 ىمللا يف * ZA ملل

--2 

 :Ida ى كلا Sat ىبا لاق + ىنيللا ةريثك نيأي هنم تيدتفا ml ئم نا
0 1 

 (, gl ur a>1نع نوم  er Mnمههاربا  Aus! WEتأ  ur a arفوع :

 ىم هلاألإ دمع اي (.ss: er a4 نيدو هذمب اذاو فلخ (er مما d لاق لاق

 | بلطالا aus نب Ir كاذ (RAY لاق هردص & ةماعت ذ «Kay: Aus ei لجرلا

 أ لالب ,sl ذا 103,59 نا هللاوق نجرلا ans لاق ليعانالا اني لعق يذلا كاذ لاق
Er}يي 2و =  

 | ,slär ىلا هدردجف مالسالا كرذ (E im: II بذعب يذلا وف 563 يكد

(ORد ند  
A 

es 



 وعوعال

 جرخ دق هل ديك يرتخإلا يا عمو ككتق ىع اذاهن دق معلص A لوسر نأ أ

Kurوهو  „Falleةاانجو دا نب اكراخحلا نيربهز ثنب صنم  

 : a دل لاقف يليمرتو لاق يصاعلا يرتخبلا ينا مم ثيل ينب نم لجل

 ١ لاذ ككحو كب الا معلص هللا لوسر انرما ام ككيمز يكراتب نحن ام هالاو

 قيمز تكرق قا ةكم هس يع تحتال اًعيهج قفل انا توا

 زجر و لاتقلا الا SB د ران ف ا وبا لاقف *ةايملا دع اًضوح
„0, 

 كا يرد وأ تومب im هلق ر a = ىل

N3. - ...  € 

-. . 

 يبسذ ms د وأ تلهج Wu يرتخإلا |
Ko 

Um 25 -  = 

 مان اء vo ناش - <U- % هان

 يرنخلا هيبأ نم متيب رشب يحي يد شكلا نيبراضلاو
of w “. - 

 يلب ئم Er لاقي يذلا انا يد يذم اهلثعار j ارهتند وأ

-u. 3» نع us د وبيَّء 

  buch, = > EN. zoll, elيرشم بضع نقلا

2 u.» 23 

 يرف يرغب ارذجي يرت الق يرملا اجر تول مهنرا

JEدع اهنبل لونتسي يلا ةقانلا يرملاو قاما ىبا ربغ نع يرملا ماشه ىبا  
u5-3 - 35  

 ,Aal كقعيب يذلاو لاقذ معلص هللا لوسر Ast„ نا مث قاحتا نبأ JE «رسع ١
- £-U 

  Ariتدهج  _ &uksهد ب  abالأ ٠.١ ءةلتقف دةاتاقف ينلتاقب ن +

--2 3-0- | 

ale er ärrl ar 



wry 

 هللا لور اي هللاو لجا لاق موقلا عنصي ام نكح دعس Rd ناك ,all معلص

 وم ىلا ا al 3 Bo Ka كريشلا we al Less ةعقو و تناك

PATER EICH 

geنم سان لت نع معلص هللا لوسر  EN 

 ىع هلها ضعب نع Sun نب هللا Sur نب سايعلا ينثدحو Lei ىبا لاق

 الاجر نا تفرع دق ينا ذيموي هباعصال لاذ معلص ill نأ سابع ىب هللا دبع

 .Be قلاىف انلاققب مهل ةجاح ال امرك اوجرخا دق مهربغو مشاه يني نم

 نب ثراحلا ىب ماشه نب يرتخلا ابا قل نمو هلتقي الف مشاه يني نم ادحا

Au!هلتقي الق معلص هللا لومر مع بلطملا دمع نب سايعلا ٍقل نمو هلتقي الف  

 ,(lass انءاذياو all DI .ةقيذح ورا لامقف لا اهركتشمم جرحا اما كنان

 زأقيو ماشه نبا لاق * فيسلا مّتمحلال هقيقل نمل دللاو سابعلا كوتذو انتربشعو

suisهللا اوسر تعليق لاق * فيهسلا  orلاقف  Ye)هللاو رع لاق صفح  | 
 تاع 30- 09-3 ن د2

Er)عود لوال  alهو  dam)مع ةدو برضرأ صخد 8 مدلص هذلا  dam)هللا  

 „< ]273 بِ

 |قناث نقل هالاوؤ فوسلاب مقنع برضالف ينعد هللا لوسر اي 7 as فمسلاب

 | AR ةدموونحلت يلا ةلكلاب لكتا نم ا انادانس Eh تالا واكف
= - >= 4 3 = | 

 تادا نبا لاق long ةماهلا مو hrs ةداهتتلا ينع اهرفكت ن ا las اهنم

 أ 02
 , Leiمعلص عللا ل لوسر يهذ  Art) 0يرتخإلا ينأ  5 Kaلوسر نع موقلا كفل 1

333 

j يئ ماق RR اكو 05 يش aks هغلمب الو Rn 3 NS Se وظو مخلص al 

ur 

 نب منجا als NEU يذو مشاش يد ls شيرق Ei يلا ةنيضصلا ضقن

 | يرتخإلا ينال SH„ لاقف فوع ىب ملاس ينب ىم مث ماصنالا فيلح يوَلَبلا دايذ

0 nn — 

a 



gro 

us ذعم 5. et 

> u» zer EI zZ = „u 9 - 

Zi هللا ةلدخدأ الأ ريدم ريغ Wk mis ارباص لذة لدر موهلا مهلتاقي 1 

u نيل س2 5 9 مما -) u-3 3 

 تأ - و  neع ص

 هذي نم تارهلا فذق مث لاق ءالواغ ينلققي نا الا ةذجلا لذذا ن , Sulهفيس

 3 نب رع نب مصاع wlan, lei نبا لاق +« Mi do موقلا لتاقف نا ةداق

u ل و ند v- 

 فوعا  weh unوغو ( apو لاق عارغم ( Im; Is a)! Jamلاق هكلدع ىم بولا

 فيم

  @ sr Amfاعد عزنف ارسال ىدعلا  assلتاقغد ل يدع دا مث اهفْذَقَف هيلع

 اذ دزا Kan هنا 2,85 og ni يرذعلا en er kuss er هللا دمع ىنعب

 - 08-3 2 3 و <

,)0-0 »> 

a Arne وث ن ka lost se فوك 7 

»6 

 2 نيام مهتعزهر ;ya نيكرشملا معلص هللا لوسر

. ” = 2-0 7 ° :1 - 

al] er) Neمعذص هللا لوسر نأ مث  Kite As!اهي ليقذسأف ءامصاملا نم  

En . > ... »= 

Li5 اودش ناقف هباكعأ رما مث اهب مهحغن مث هوجولا تغاش لاق مث  

Er: 

 ler: ae نم ge m رسأو شيرؤ تاع pr 5 os هللا لدقق مؤهلا

 ياصتالا ىم رغذ 35 ram! Fa ie معلص all Jam; Kurs يذلا شورعلا باد ىلعا

 و هم ان 55 و



Fer 

 *w نابح نب عسأو نب نابح ينتدحو قاحتأ نبا لاقو + نيسلا نب يلع ىبأ
| su َومو ه - u. 

 حدق هدب يد ردد مود هداكعا فقوقص لدع معاص عالا Nam, 5 &og3 ىم خايشأ

 3153 ماا .. اننا يي

u.5 هنا حن 5 0-03 -.  

 لصفتسم لاقيو ماشه (JE فصلا نم لةنتسم وغو (ةيزغ نب داوس لاقبو
kmöيف م -  -u.us 

 يتتعجوا هللا لوسر اي لاقت داوس ايوتسإ لاثو حدقلاب ib, 3 5 „aus (el يم

G - > 

 ae >) 5 . 2 er هللا لودر abs JE Sb لدعلاو ALL دللا ,Se دق

 اب لاق داوس اب اذه ke ع Sp ام 8 طع ليي هقننعات لاق قا لاقذ

ar en . -- | 

-- -© 

Salzيدل هلاقوريخ هل معلص هللا اوسر اعدق  

Dar Je. .3 : 

 54 مان

 37:2 هد

Arneسول ركب ودأ خد  Rsلوسورو 85 ريع ةدبذ  alدضقانم معلص  = Na lo 

 Ey موهللا ةياصعلا PR Se نا املا لوقي اهق لوقيو رصنلا نم
w - w5 03  

 و * كدعو ام لل رجنم هللا نان كير كتدشافم ضعب هللا ين اب لوقي ركب

dam, isهللا  FR re eheمث شورعلا يف  zulردب ايليرغبأ لات  / 

Stهدوقي سرف - نافعب عا ع اذه هالا ع  Iدايانث  auيعي  

Ss- u 
 لتقف 5357 ,er Lat er i* 7 ER en a تاحا a لاق رابعا

ْ Aal. ar يدع يد A>! خذا معي er? Ss, ER ويف ef or is لوا 585 

o küs Se 9 ميسي vis! ئم ya وو 



wer 
... 

 هيردشف ,Bye axul هنيمب رمي نأ معز ديري هيف pe يح ضوحملا يلآ اهح مث

dsةزراجملا ىلا ةيَتع  

 en Mall هنياو ةعيبر نب ةييش هيخا ىبب ,Amar نب ةينع هدعب er مث لاق

 BU ماصنالا ئم u هيلا la يلا اعد ee نم لصن اذا يح ةمنع

wo5 يد 22  

U-. - 5 ou vr u. u, 

 زرامف AR ءاغكا = اولاق © 1 لاقو ذ sy لاقو N ةديمع لاق متنا |

 L PER Ar, er ةيبش ةزج رادو & ,ÄRA نسب 2 «ga! Re واكو 2

adنا ديلولا لهمب مف يلع اماو ءلتق نا ةبيش 04 ملف ةزج 207 ىب  

 ةرهسركو هبحاض تيكا: اهلك ىتيرض Lan ةيتعو ةةييععفلتشا) |
-ü- ä - 

 لاق ب هدادعا يلا st اهييحاص ًالهخداو aule اقفذف Kake 2 Imeslamls يىلعو

 «اذموق تيرذ اهنأ مارك HAT اويستنا u راصفالا |

 ar هاقتلا

 ند 3-0.



grr 

Sr. 5و  

 ١" يد تقلطناف ميكح لاق * نوديرت ام هنم اوضرعت ملو مكاغلا كلذ ربغ ناك
 ْ 2 0. ...BU 3 و

 eis ىبا لاق) اهدنهي وهف اهبارج نم هل ارد َلَقَن دق Sand لهج ابا ٌتيج

(enاباي هل تلقف لاق  Aن  er Barsاذكب كيلا  erلاق يذلل ! 

 | وع == نو 3

 ,DEE tel ذيع نا يار نق ,ai لاق ام ةبتعب Ley دمك بيبو Lig هللا

 IE يمرضحلا نب رماع يلا ثعب مث هيلع مكقوخ“ دقف هنبا مهيفو روؤزج
 ن5 ن و

 Liz ash مقف كنيعي ك كراق تيار دقو سانلاب عجرب نا ديري كفيلح اذه

 | ,a و as او خرص مث فشتكاف يمرضملا نب رسماع ماقف كيا ل
li» هي u u. 3 ae MER 2 

 5 “ ود و

 | خفتتا لهج 31 لوق ةبقع & LAS + Kris هيلا مهاعد يذلا يارلا سانلا يلع

334-5 

je er) لاق *وه ما انا رد خغتنا Kr il ia عبس لاق هر All, 

 en a ناك امو ةرسلا قوف موقلحلا هي فلعي امم اهلوح امو ةيرلا رحسلا
 M سدو د يو

  ماشه a لاق مالا يف يطق ردع يحل RT تيار a5 هنمو بصقلا وهف

 عام 3

 |ايىف دجر اف مسار ىف اهل ديل ةدفهب Rule سهلا مث +3 ديبع وبأ ,IA ينثدح

-. 

 © هل دربي ,au رع رجتعا كلذ يار اف هتماه مظع نم هعست ةضيب شيجلا

 س02 و هند

ao دوسألا iR 

 ديمو طوعا جرخ 3, قاما نبا لا لاق  gay) SEاًسرش الجر ناكو
s. 2ه 

  ahلاف ا  SEوأ مهضوح ىم ىيرشال هللا  ENهنود = وأ *

  TEبلطملا ديع نب ةزج هيلا جوخ جرخ  RN (5ةمدق 0 ةزج هيرض

 3 3 هوه د ©

 ale ودع امد ,ala بخشت هرهظ DE عقوق ضوحلا نود وهو هقاس فصنب



Fe 
= 2 

 .Just نع عوجرلا 3 سدرك يوك لو

 Cie All رع AR لهأ ئم نم ةربغو مأ wu Si يأ !BE le ندا لاك

 امل روحا اولاقف ايظا اون u nen gut une gr ريك أوذعد ويلا اي ;

Eve „tetلاجحكسأن . اف  Amiمدت ركدسعلا 1  am,لاقف مهيلا  ER 

 0 3 Re موقللا رظنا < ا Bay هذوصقفنب I Js„ نوديزب لحر

 34 تبأر أم لاقف عههلا عجرد امي ري ملف RER As يداولا ىف برضق لاق

 SAU برت مضاون UM لمد اياليلا شيرق رشعم ام تيار دق يلو

 ردك رو ار ام N, BEER مناهل رولا ar عقافلا

 لعيب all ps اذ مهدادعا مكنم اوباصا اذان مكنم 00 لتكي يح مهفم

 ىب ةيتع ,ةاذ سانلا يف يشم كلذ مازح نب مهكح عمس I 5 اورق كلذ

 ال نإ يلا كلل له اهيف عاطملاو 0 شيرت ربمك كنا ديلولا اياب لاق ةعمبو

 سانلاب عجرت لاق ميكح اي كاذ امو لاق رهدلا رخآ يلا ربخب اهيف ركذت لازق

 وه lei لذي ىع تنا تلعن دق لات يمرضحلا نبورع كفيل رلما قلمك

„das ERماشه نبا لاق + يللا نبا تان هناك دك يا امو هلقع  
 re 3 BE عت

 Sun مراد نب لشهن ينو دحا :An li ءامسا يشو لهج al ما ةياظنحلاو

 et يشأ ال نان * ميغ نب ةانم ديز نب للام Ale للا

 دالاو مكنا شيرق رشعم اي لاقف اًهيطخ ةبتع ماق مث «لهج ايا ينعي هربغ سائلا

 لينك لازي ال ,syn! 5 all ايش هداك er (ak ناد نوعنصت ام

Feنيااؤال هع نيا لتك ديلا وظنلا نكي رحت 0  Valleهتريشع نم الجر  

NET ee eaاو  

56 



er 
© 5 -ö 5 2 «Us 

 كبياكر يلع  CASقف امموق نم انءارو نع  Akيذ اي ماوقا كذع
 | . -n -u =- < تت 2
„lsاوكعنمب كنع اوغلخ" ام ايرح قلت كنا اوذظ ولو مهنم ايح لل شاب  

[as Sell ee. er anهيلع يا *  Jam)دوأ يع معلص نللا  

 5a ناكف Bee معلص هللا لوسرل < مربح 3(

33.6 .© 

Sei,شيرق , 
EI ”s 

 «uw E- U 9 يي

 للا لوسر اهار اذذ تلمقان Del ىح شيرق تلعرا ىقو تاحتا نبا لاق
 ياني < ل

„elى م بوصت  RRوهو  uaمهلا لاق يداولا يلا هذم اوناج يذلا  

shدق شيرق  Be SE a5, Poren arteاكوصتف م جالا  

 ةينع يأر دقو معلص هللا ,Jam لاق دقو * ةادعقلا مودع مهللا dan يذلا

Jan an)دكا 2  Im alوتلا نم دحا يف نكي ن 7  Ari giبحاص  

ee) hen]ناك دقو اوه وعيا -  er de er Slةودأ وأ ةدضدحر  

 a lt ne ui N يرافغلا ةضحر نيالا
 1 لد م د نا

 | هذبأ عم هيلا اولسراف لاف les se حاللسب us = Sr | 35, مهل

U- >» \geäl لتاقف tel ve 3 ae كيلع sähe Canss دقق 2 Kilos نأ 5 

920 

 |ئم als 5 م ER ey Ka FR امن ;us 0 مهفع rs اذي ام

ra SR ;معلَض ةالا  ER PR Peويب لجر هنم بر عموما لوسر لاقف مازع نس < مهيف  

->. 

 نسخ N: Ns مسا مث 0: ملأ ةذأك مازح er ميكح نم 286 06 الأ 33 الإ

 وردي مود نم sl يذلاو ال لاق هني يف دهتجا اذا ناكف ة«مالسا



 رس هب
 13 ,u و ==

 ةودعلاب مهلوؤن

 0 66١2-2و - نود -

ha يداولا نم يوصقلا ةودعلاب اولزذ يح شيرق تضمو le نبأ لاقا 
G- 20د 2-0-1 

ee u, 53 

 , ‚ans Aleناكر ءامسلا هللا تعبو ةنيدملا يلا ٌليْلِم ىطب نم ايندلا ةردعلاب
- ae £. 2i6e 

 ملو ضرالا مول ديل ls اهفم هداكعأو م-علص al لوسر lol اهغد يداولا

 ae * نوم ER 5! Js اوردقي 0 ls eis اًشورق باصاو ربسملا um مهعنمب

 ين ug„ و
al Samyلاق دب غد لؤن مدد نم ءام ندا عاج !ذا < ءاملا يلا مهرداجي معلص  

 رذنملا نب باَمَحلا نا اوركذ مهنا ةذس يب نم لاجر نع تّدَدُخ قاحتا ىببا|

 نأ انل سيل هللا هكون = لزتملا ذه تيارا AU Ay, IE كا نبا

 wäh يارلا وه لب لاق nl ip يارلا وش م أ هنعرخأتت ال همدقتن |

zul,سيما اذه نان هللا لوسر اي لاقف  Sr se Jyieيد  au5  

 Nas = هيلع ينبت مث بلقلا نم هءارو ام ىوعت 8 Ay موقلا نم كم

 SL تر حا AR gabe ا لو قاعي "اوبر او a5 موقلا لتاقث مث ءام

 يلا ءام dal يا اذا يح us سانلا نم.دعم نمو معلص هللا لوسو نشيل

 هيلع لن يذلا بيلقلا لع. اضوح ينبو تروعف AL رما مث هيلع لزن موقلا

 قينالا هيف اوفذق مث هام يلف ظ

su,معلص هللا لوسرل شيرعلا  

 خل ساس د 5 |

 لاق داعم ,er At Ro تدح a نأ er هللا دمع يتدخ قادها نبأ لاق |

=> 
| 

 نان اًذودع are مث كيياكر ك كدنع An, Au 535 اًشورع لا ينبت al) PR د |

 ER se تناك ناو ايا ام لذ ناك ًانودع دع اذوهظاو هللا نع



 وعاخ ما

 | ارعلا مساوم نم امسوم محب ناكو Hay درق تح عجرت ال ,All ماشه نب لهج

Kiجد مهل  ERهيلع مهقنف ماع ّك  ya GNS5, ماعطلا معطذو م  

 | انئوداهي نولازي الف ,Lage انريسمو برعلا اني عمستو ناهقلا ,Luke Sy رجلا

 ! hasاوضمان اش نعد 4

-..u 22*55 قلك 

ll 
-.03 > 

 مهو ةرهز يمل افيلح ناكو يفقثلا بضو ىب ورع نب فقيرش ىب id اكو

 | نب ةمرخ مكيحاص ملك نكس مكاوما ملآ هللا يي دق ةرهز ينب اي ةغلاب

Jsلل ةجاح ال هناث اوعجراو اهتيج ي اولعجام هلاصو هوعنقل مترفت امناو  

 | Be اودجرذ * لهج ايا ينعي اذه لوقيام ال EEE ربغ يف اوجرخ“ ناد
 & ند

 دقو الا 0 شبرق ,ئم a نأ es DE مههذ 56% Bar N يرفز

ü- =م  

 | يضمو دحا all نيتاه نم اردب دهشي ملف قدررش نب سفخالا عم ةرهز

ı® : ١ 5 

 ممم 5 02-2

 4 Ne & م كاوه 5 امهم مقحرخ 5% ee. us اند امقرع ىف ,all اولاقف

ELBEبلاط نأ د  
- we u. = > 

 ]7 د و9 و5 - 0(

gبئاقملا ةذه نم كم 3 3 ف اخت ةيصع  

 © 5 وداء(

BR Reبلاغلا بخ بواقملا ىنكملو بلاسلا 1  

 ١ نم دحاو رب نع بواقملا ىنكيأاو هلوقو بواسع !BEN 3,5 Es ap لاك

 ىرعشلا ةاورلا



ERV 
 هد

 اهتيحاصل لوقت ةموزلملاو ءاملا JE نامزالثت اهو رضاحلا يروج ىم نبةيراج

 25 ند ن2 د2 - = 3

 تقدص يدج لاذ لل يذلا كيضقا مث مهل لعان a8 دعب وا ادغربعلا قات اهنا
-ü-نم د 32  

Zu ع 

 ارذحربعلا مدقت يح ناوخس ودأ ليقاو دب rw le sl & اريخأت معلص هللا لوسر اهتا

 ةركذا !دحا تيار ام لاق !ادحا تسسحا له ورع ني sad JS ءاملا درو كلا
..r = u. wنبا  

 *اقلطنا مث امل ىّش يف ايقتسا مث لتلا اذه يلا اخانا دق ىبيكار تيار دق ينا الأ
 -5 su. u. us € - و ع

 عنه las يوذلا Aus !ثأك ءدغق Ian ya) wm Azl I Zläs lad وبدأ اف:

ae 

 لحاسو فيرطلا „= spe = ypa3 اهي هيادعا يلا عجرق برقي فيالع هللاو ب

 يب عرسأ ىح ,bil ماسوب 7 ,I اهب
 نع د 3

 شيرق ara : تلصلا نووي اك

 بلطملا نب ةمرخت ني تلصلا نب ميهج يار EHI اذن يرق تليقاو 0

 ترظن ذا ناظقيلاو ميانلا or نار ميانلا يري اهيف نا لاقف ايور فانس تيع نا

 ع Fake تق لاق. مث al zum any فقو Gi سرف JE 45105 للا ١

 هداك ذاق جالت يلع ىف zu نب ماشه نب مكحلا وياو ةعيبر نب ةميشا

 هلسرأ مث دريغي ةبل يف برض هقيار: مث شيرق فارشا قعودب موي لتق عال

 تغليف لاق * همد نم ضن هباصا الا ركسعلا ةيبخا نم ةابح قب اف ركسعلا ي

 نا لوتقملا نم ادع Basen es a اخس 0

 a م تايم ,all © انيقنلا ني

JEقانا ا  sch, U,دق هنا, نايغش  nelمكنا شيرق يلا لسرا دبع  

 22 Ji23 De دللا ale: AR5 ملل اوماو مللاجوو eis اوعذهتل مةجرخ اهنا



very 
 : uنو 053

 مث قاحتا نبا لاق + يرمضلا نايغس خجشلا ماشه ىبا لاق * قارعلا هام نما
= uw 

 -= - Sن

  a Kaeقل ةيزاز اًوباضانريبولا- نب ةووع ىف نامور جب هيي |

Be ديعس ني صانعلا- يني ال راسو ورا ققيرح ماجا ودب نالع قل 

 مياق معلص هللا لوسرو اهولاسق  Laمهيقسن انوثعب شيرق ةاقس نحن الاسقف

 موقلا ةركف كاملا ىم  Banاوجد  slim 39 fa alاف ! 1 رصح 9,081)

JE, Kun Pre Ast, معلص هللا لوسر علو اهوكرتف lim يال ند الا 

 يناريخا شيرقل هينا ,all اقدص اهوتكرت مكابذك اذأو اهوقيرض Fon„ اذا
.3.0 

= 

 لاق.يردن الالات مهتدع ام لاق ريثك اولاق موقلا مك معلص هللا لوسر امل لاقف

 نو

 er دنع لاق شدرق فارغا < معمق ند اميل لاق مث N, ls all نوب

- 4 - u- 

 ةديشو ةعمبر  ray) erوبأو  „las er PRميكحو  erلقفوذو مازح 2

vo. 

| & es Ban لقوت er & يدع , er Korb; لقود er رماع نب er ثراحلاو كل 

 سم د 20-

 „31 انبا ةدخمو EVER als er ةيمأو ماش er لهجح ودأو دوسالا er ةلعم رثو

E Br. 0 3 ar ws 0 ou. 

 در = لويهسو  Jasb "55 Day er 2/83دف لاقف سائلا دع معاص هللا لوسر

 دا ن

a3 Esلاق اهديك 21 مكهلا تقل  le! er!ّن 6,  reدعو هرج يب  

 !Ja مث هاملا نم ب 3 5 يلا اخافأن دب الزذ يح Ks دق ءايغؤلا يأ نبا

 دموع 3

 بو يدع عمسق ءاملا دعي ينهجلا ورع نب يدجتو هيف نايقتسي امل انش



gro 

 مهدالب نم ودع يلا +  Iهللار ذاعم نب ىعس هل لاق معلص هللا لوسر كلذ لات

N اذنهقو Suse, Al as اع عر al In la u كّناكا 

 وه هب تيج ام  Ussge SS E Slkel, eeانقيثاومو  LEةعاطلاو عمسلا

 يذلاوه كعم سنن تدزاهادلا لوا ضمان  inتضرعتسا ولا كداب
 يسد 0

liاذه  za!هتف  warامو كعم  Jah 55 Ba enةركن امو  

.u. GE 

 انم كيري هالا لعل De ىفاقدصابرخملا قريصل اثاادغاقودعااقبا لل |

 دعس لوقب معلص هللا لوسر رسف * هللا ةكرب ع انب رسف هكنيع هب رق اه

abiىيتفيلطلا يذحا يدعو نق هللا ناث اورو اوربس لاق مث لكذ  a, 

ZUلكس َناَِفَذ نم معلص هللا لوسر لحترا مث « موقلا عواصم يل ظنا نآلا  

 َناَنَلا كرتو ةبدلا هل لاقي كلب يلا اهنم طنا مث رفاصألا اهل لاقي ايانث يلع

SRلجرو وفض بكرف ردب نم اهيرق لزن مث ميظعلا ليجلاك ميظع ببنك له  

 ينث دح !et ماشه ىبا لاق * هياكتا نم

meنب يهحب نب  USشيرق ىع هلاسف برعلا نم خبش لل فقو يقح  

 نم ناربخ“ يح طريخا ال خبشلا لاقف مهنع دغلب امو ,alas دمحم نمو

 معذ لاق كاذب كاذرأ لاك كاتربحا انترجخا اذا معلص هللا لوسر هل لاقق اهتثاا

 قدص ناك نان اذكو اذك موياوجرخ ,lee [دمس نا ينغلب هنان خجشلا لاق

 معلص هللا لوسر هيف يذلا ناكلل اذكرو اذك ناكع مويلا وهف نربخا يل

 مهف ينقدص ٍنربخا يذلا ناك نان اذكر اذك موي اوجرخ اشيرق نا ينغلبو

 اختنا نم لاق هريخ نم غرف اذف * شيرق هب يذلا ناكلل اذكو اذك ناكمب موي

 ءم نم ام IS لوقي لاق هذع فرصنا مث ءام نم نحن معلص هللا لوسر لاقف



 ,عوموع

172 59 os w -üs 

MD نع لامس ىنبابج 7 غدرد &, عارغصلا MT N a3 دقو معلص 

 « Ss 0أ 2 هو
 اذه اهدحال لاقي اولاقف اقئامسا ام  Ausنع لاسو يرخن اذه رخالل اولاقو

x 7. 1... ٠. ‚ae Bei 3 . . . .. 

  Indalونب ليقف  Nه هللا لوسر امههرذف ىاغفغ يد ئم نافطي قارح ونيو

vsلءاغتو امهفهد  Wells5583 *اميلها ءاهسأو  N! Jam,ءارغصلاو معلص  

F £ / Fe a 1 = 
  unsهاتاو لزذ مث هيف عزجو نارفذ هل لاقي داو دعم نبهلا تاذ كلسو 41

 | ١ شيرق ىع مهرجخ أو سافلا Liu مهربعب اوعنهل مهربسع شيرق نع

 3 ,ei 35 باطلا نوزع ماج مك at) JE كيدسلا ركب وبا
U 

 :
 خز =

 وقن ال هللاو كعم نحفف هللا كأرا ام ضما هللا لوسر اي لاقف ورع نب دادقملا
 ركلو نودعاق انهاش انا التاقف كبرو تنا بهذا يسوا ليارسا ونب تلاق زك لل مل حاج كتم ا م هس

 5 Ey دل عقحلاب ,Ci يذلاوذ نولتاقم اكعم انا الئاقف 56 Est بهذا

 | nk all لوسر هل لاقف هغليت يح هئرد نم كعم اندلاجل داسغلا كري يلا

Lei, Inesدري اهنار سانلا اهيا يلع اوريشا معلص هللا لوسر لاق مث * هب هل  

 |اقأ هللا لوسر اي اولا ةبقعلاب هوعياب ىبح مهناو سانلا ةدع مهنا ككّذو ماصتالا

Aa انتمذ يف كنان انيلا ٌتْلَصو اذان انرايد يلا لصت يح كماسذ نم  

 lasst) نوكت الأ فوضتي معلص هللا لوسر ناكف * اداسنو Uli) ade حنم اه
I. = u 2-60س  

 ةبربسي نا مهيلع سيل ناو ودع نم ةنيدملاب 295 نم الا درصت اهيلع يرت



gr 

 ناواوس Ua, punk All لوسر Eu ناكو قاحما نبا لاق + ضيبا نأكو

 ,Sb ماصذالا ضعب عم ,sh باقعلا اهل ناقي بلاط يا ن د ىلع عم اهادحأ

shىبعبس ةكيموي معلص هللا وسر باكا  Ins;اللا لوسر ناكف اهودقتعاف  

 Eye ناكو اربعب نوبقتعي يونغلا تثرم يا نب Sr بلاط ينا نب 95 معلص

 نوبقتعي معلص هللا لوسر اهلوم Kuh, PER a ةدراح نب نورتو بلطملا Dur نبا

 Sei نبا لاق + اريبعب نويقتعي فوع نب se) au معو ركب ودا ناكو اربيل

Juكفاسلا كل  Amann le eaدياز تقنامو' «راجتلا نب نراه يباع  

 هقيرط لكسذ Stel ىبا لاق + ماشه ىبا لاق اه ذاعم نب دعس عم راصتالا|

 مث ةفيلحلا يذ دع مث قيقعلا لعب مث ةنيدملا بقت دعب ةكم يلا ةنيدملا نم

 قع رسل تاس الف at كاد: ماسه JE tut تالوأ &

 دع مث ماهبلا تاربغع دع مث نيدرم نم مالا سيف دع مث لكم دع مث ايرث

 ناك اذا يح ةلدتعملا فيرطلا يو Aa دي مث ءاحورلا جف دع مث ةلاهسلا

 بارعالا نم الجر اوقل Stel) ىبا ربغ نع ةيبظلا ماشه ىبا لاق) ةيبظلا قوعب

 معلص هللا لوسر دع مس سانلا 23 لاقف اريح هدنع اردجب مف سانلا نع هلال

 خريسات auf dam Es RANG مث د هيلع سد معن ذ اولاذ هللا لوسر PS لاق

 هللا اوس DS SE نب ةيمالللل ER هك فهذه« قتاتا للا
 .S-U م ند Vz 3 ن

 لوسر لاقف ةلخم Lie Leib; As اهيلع تروؤث كلذ نع كربخا انان يع لبقاو
U-و5 .. -  

Alنع ضرعا مث +لجرلا دع تشخلا هم معلص  äeمعلص هللا لوسر لزؤنو  
 u) vs.- خي - نع

 ةكم قيرط كرث فرصنملاب ناك اذا يح اهنم لترا مث ءاحورلا ,u جسما

 اذا يتحاهنم ةيحاذ  لكسف اردب ديري ةوزانلا JE نبهلا تاذ لكسو را

55 



 عمم

 WM نيب مالمالا زج د نم كلذ ين مه اذيبف + مهرما نم لآذ ناكف

 روبو مسهفيب يذلا اوركذذ يح يلا ربسملا شيرق تعيجا يح هي اولغاشتفن

 ارماع als يف يف صخد (er a لاق مل + مضوذانخ ركب يب

 a بيبحلا ءالدثا بو ا تر
u. © ums .Lb 32|  

 بكرم يأ يوظنار هيبهرت الف رهماع وه هنا Be تدل

 - ند و :u نس -2 < 0.08

ig],9 نا  die Re Uرفارفلاب هيصأ اثم  be, 
0 2 2 

„KR Selenبرج حالسلا يكاش لطب دع  
su. =,ه0” 32-2 9(  

„N الو lud نم نيحه ةراصع any, Us, 4 
4 

 سان - نع

 Bus ee مال مسا روع ردو كلك

 اك +ماعنلا ,JE كبظلا سيت لاقيو غل لقع ال يذلا بهيغلا ماشه ىبا لاق

 0١' تعيبا اكب لاق ربيؤلا ىب ةورع نع ناموز نب ديزي ,Wi قاحا يبا

zulد لاذ داكف ركب ب نيبو اهنيب ناك تدل  aux PEPRe CE 

s 
 =  uةك

 SE Pr us نم ةئانك en 31 نع gr مأآ انا لاقف

 لما ويلعولا al عوج يب اعأوس

 als ىف ناضمر رهش قم Sur لاهل يف معلص هللا لوسر جرمخو قاد#ا ىبا لاق

 ns لجتساو نادهقرر هش نم نولخ ناقل عرعر ءاشع نيالا

 لاب ةالصلا JE يوا نب رماع ger اخا موتكم مم u DO Sur اا لاعبو

 وللا عقدو Set نبا JE wärst IE هلهتساو ءاحورلا نم ةباهل ادا در مث
 ب و

 اشه ىبا لاق * مادلا ثددع نب فاذم ديع نب مشاه BER er mas يل

 u ا ل ياا

Zeus : 

 ا يآ



er 
33 

leمهرجادعتو شيرقو ةذانك ندب  
 هن م

 ردي ةعدو لتضع 1

 رماع ينب ضعب يثدح اك ركب يب نبير شيرق نيب تناك يلا برحلا تناكو

 يروا نادك ب عنك ينبأ يف بيسملا نب ديعس نب دمحم ع يو

Voجرخ يول نيرماع نب  Einلاح  un EN)وظو  REيئ 550  

 رداع و هيي ja اًكيلك ايضو LE SU Te طي ا

EN er)نب ركحب نس ثيل نب رمأع نب بعك نب فوع بر يب دحا  

Aus,ىب ةانم  BUSوفر  se) Aus,ميععاق ءارق ةيموي ركب يب  

 لاق مالغلا يلو اقف يثرقلا يسأل .WERR STERNEN مالغ اه تنا ئم لاقإ

 انل نأ هللاو يلب اولاق مد نم شيرق ين ملك اما ركب ينب اي ديزي نب رماع
 لاح <

 a ينوتسأ دق ناك الا دع مالغلا اذه لقفل 5 نأك ام لاق ءامدل مهيف

au JEركب يب نم لجر  ASشيرق يف هل ناك مدي  isشورق هبق  

 متبش نا متبش اف ةامد مكبف انل تذاك دق شيرقرشعم اي ديزي نيرماع لاق

 لجري Jap هامدلا ياماق مت SUNG مككام'يدوكو مالبق اناس اتيلعا

 شرورق نم يملا اذه يلع مالغلا لذ ناهف ERS اع يناجتنو US ملك اع اوفاجقف

 نب وكم län لاق هي اوبلطي ملف هم ACHTE 3 So اولاقو

vis]رعوبس فيخالا نبي  aرماع يلا رظذ ذأ  unرمأع نب ديزي  un 

53 U 3 -- Ur 9 ٠س 

 a: 3 Urs Adam age I هي (ZU يح (us ءأر اذ هل لهجج دع حوا

 هد( |

Alsلليللا نم هاد مكاو هب يأ مث هفيسو هنطب ضادخ مث دءلنق يح  FIR 

ER) EL, le رماع er? Ay نسبرمأع فيس 3 WM ld AS ةبعلآ | 

 3ن
3 

 RS صفد نب نركم هبلع ادع ديزب نب رماع فيسا اذه نأ اولاقف هوفرعف



.gchre 

> 30-8 

 ةوعيل هضرعتا دوحح 5 نأ هللاوذ ne دعس hl تلد لات ar دك 5

 Aydm ناسللا dm ةدولأ ,Aycım auge I 563 & = لاق اسم ضعبل

> E- 
a rt يهسقذ a تلقذ لاق لب ىدسملا باي ودع 58 ذأ لاق رظنلا 

 %  54 IAيم  sa Hتوص حمسأ مل م عمم دق وشف اذاو لاق 0

 Un„ لاقت

 عموما FAN ةئطللا 0 اي ,<Pe di ae it, al لودحو

w \ N ...2 < 3  

 ىظيا اولاقو اعارس سأنلا زهجتف رمالا نم ءاج ام ينع هلغشو هنع يلغشف لاق
 هد هند 0 - 9

 اوناكف * كلذ ريغ نعمل هللاو الك يمرضحلا 9 ردعت نوكت نا هباعتأو تمد
020522 39 

 ,a ie ملف شيرق تيعواو الجر كا Sal امأو Be اما ولصق 5

 صاعلا هذاكم Curse فلك دق باطملا ددع ع بهل ايأ نأ الا et اهفارشأ

uud! ale a) تناك مهرذ SM ةعيراب هل 55 دق ناكو ةريغملا نب er 

 دنع جرخخ هدعب هنع يرجي نا دك اهب هرجاتسات اهب , Herىبا لاق « بهلوبا

 هللا دبع ينثددو قاحتا . alناكو دوعقلا عهجا ناك فلخ نب = نأ حت

ansيلج  vomنيب دجحسملا يف سلاج وضو 2 3( نب ةيقع هاتان اليقث  

 اباي لاق مث هيدي war اهعضو يح رمجتو ران اهيف اهلمحب ةريجحم هموق يرهظ

le Se $نهج" مث لاق هي تيج ام حبقر هللا كحق لاق ءاسنلا نم  

 اوركذ رهسملا اوعهجاو مهزاهج نم اوثرف املذ قاحتا نبأ لاق +« سانلا عم جرخ

 تخت انا اولاقف برحلا نم ةذاذك نب ةانم دبع نب ركب يب نوبو مهنوب ناك ام

G» 

 ىانغلخ نم انوتاي نأ

 عسا 2 يح

a ع 

m 

ne 

 5 ع سحيم حس

- 

\ 



 عنو

„IEمث ثالث مكعراصلل . a ieهريعي  deمث اهلثع حرضق:سييق يا سار.  
2-2-3 

Ast.لمجلا قا 6 135 < يوهت تشان اهلل سراف ةرغك  Susi)قب اق  

rs SE5. ثتومب  dsاهتالخد لآ ماد  giسامعلا لاق علق  Al,قا  sag 

 نو = = دن د نسم 232

 ةبتع نب ديلولا RS سايعلا جرخ مذ * دحال اهيرك خت الو LE تناو ايوولا

 هيبال ديلولا اهركذف اهايا هوكتساو هل افرك ذف اقيدص.هف ناكو ةعمبر لأ
wل ا وي  

 فوطال Rn سامعلا لاق + شرق ءي SR > Le ad اشفف ذ ةدقع: |

SS 35#3  

 ,EI—— IE ادورد نوندكي د ,Far pr LS 3 ما انه er < وباو تبيجاأو

 تقرع )5 انيلا ليقاف كفاوط نم تغرذ اذا لضفلا اياب لاق لهج وبا نار امل

 w و و يب

 تلق لاق ةكتاع تار يلا ايورلا لكت لات كاذ امو تلق لات ةيبنلا ذهامكلا
Fe 

 us DER يح مكلاجر WÄRS نأ متيضر اما kahl دبع ينب اه لاق تأر امو

Essتالث يف اورغنا لاق هنا اهابور ين ةكتاع  RRناف ثالثلا هذه مكب  

 مكيلع ٍبَعْكَد ءيش كآذ نم نب ملو ثالثلا ضع ناو نوكهسف.لوقت اما |

 هيلا ينم ناك ام دللاوق سابعلا لاق + برعلا يي تيب لها بذكا مكنا ابان
 = os z و = 5

N 4 Som MSالف امقرغت مث لاق اديش تار نوكت نا  
 ند ن -2 25

 مل مت 0 تناو ءاسفدلا لواخد تق م مكاتب ف 3 عقد 5( u تف؟اساعلا |

 ديلا يب 585 19 ,las all 5 ل لاق هم Lies en ريغ Sie © ركب

 موهلا .R تردعف E x RE sle „ba\ "33239 هللا BER ريمك نم
5 3 

.25 rn 

SIنم  Gyلدبيدح اناو غخكتاع  arنا يرأ ب 3  AAo Sl RN}نأ تحاوما  



 وع مه

 e ةورع نم نامور نب ديزيو ركب 3 نب د هللا تديعو A en م نب مصاعو

 ثيدحلا اذه ضعب د ىق 1 5 !en ى-ع اذدالع نم مضريغو ريبزلا

0 

plain0 ىم هلع  [ON woمهيلا  saß JE,مهلاوما اهيبف شيرق 3  

 كلذ ;ae لقتو مهضعي Ks Bi war اهومللفتي all لعل 37 اوجرخات

us =3  

 < سلنلا !m ذعر انو" نايكرلا ىم يقل ىم لاسدو (?as سسخب اجلا

 رذخ كربعلو لآ all رفنتسا نق ادمد# نا نامكرلا ضعب نم اربخ باصا
 مال

 اًشيرق ياي .نا درماو ةكم يلا هثعبف يرافغلا ورع نب مضمض رجاتسان SS دنع

 جرخ هباعصا يف اهل ضرع دق ادم نأ مهريخبو ماهلاوما يلا مهرفنتسيق
-u >رت  

er eiخكم يلا صظذآ6 2,5  © 

3 - 

Kate =ذي  Adsيف دمع  
 سا

 ْ المور ىب un < سامع (er نع ةمركع ىع مهنا a ند (ee Sl er لاق

 مال

 مضمض ادت لبق بلطملا ديع تنب ةكتاع 35 دقو الاق رييؤلا نب ةورع نع

 تلاقف بلطملا دمع نب سابعلا اهيخا يلا is اهتءزفا 5 لاما ER ةكم

 هكموق ذع لخدي نأ تفوخ"و يتعظفا دقل ايور ةليللا تيار دقل هللاو يتا اه هل

 ,Bei تيار تلاق تيار امو اهل لاق كثدحا ام ge متكان Ei Pr اهتم

 مد لاي اورغذا 3 ge ي A خرص مث abs فقو ينح هاربعي ذك لجقا

 | وعمتي ,gell دجسملا لخد مث هيلا اوعتجا geäit 5 تالث ين مكعءاصمل

60 

 لاي ارغنا الا اهلك er مث Karl „gb I en & Ko هلود مه اميمق



 وعربال

 شد ىب هللا ديع ةوزغ يف قيدصلا ركب وبا لاقف قاحتا نبا لاق + نوطسمل
2 - 52 

 هداكعاو Sem \<1 دق ur تلات < اهلاق شح er هللا دمع لد ل

 3و

 ةهظع ee & N نودعت
 خر - هن ع 3.

Su.» 

Sal;, el, all, & „Ay 

Sl ri A 

 تا و و 5 و

en لوكب ge مكدودص 

ala! هللا Amt or مكسر 

£ 
 و - مب هنا دندن - 3

ine 00ن2 سا =  

Reنافع هللا دبع  Ligنم لغ هعزاتي  Saعدناع  

 ةبعللا يلا ةلبقلا فرص خبرات
 نم ارهش رشع ةينامغ سار دع نابعش يف ةلبقلا تقرص لاقيو قاحتنا نبا لاق < -.9

-Us 

 ي ةنيدملا معلص هللا لوسر مدقم

 lt ودب ةوزغ
= >25 U» 

er! Alcz |لوسو قا مث قاحا  A5100 3 حمس معلص  onيم الجبقم برح  

 اهيفو nn يم ls, a vr 1.843 ةوظع شيرقل ربع 8 ماشلا

 ن 2

 نب لفوذ نب Ay مهتم نوعير اوأ شيرف ئم ,No نونالث

 era ةرشز نب فاغم

ME تيف 

ey du er دمك ىتدخ ler] en لاق x مشاه er لاو er صاعلا 



very 
%& 0 

 al ىنع ربكا لكذق هناا دعب AM يلا هودري يح هنيد نع لسملا نونتغي

we - vu 

 نارقلا لؤن ايد ب نيعزأت هلو نبييات ربغ همظعأو كد !Sue دع نوهبقم مك ىلا

 (ds ضيق REIN نم هيف اوناك ام ll نع هللا جرقو رمالا نم اذهب
u- © = 

 نو ُ

 ينعي انابحاص مدقي يد اهوكيدفن ال معلص هللا لوسر لاقف ناسيك ىبا
weهي هو  uنو نال  

 و مند

re! 3 مهنم معلص هللا لوسر er Kukz, a مدقف ne 

Bu. مود = يد erlo هللا لوسر دنع ماقاف ةمالشأ ع en la 

 فدفف هللا دبع نب ناهع امل ا!ديهش  Seارقاك اهي تاف +  Üsدبع نع يلج

ey Be la ea ee a 

GE هللا لزتات نيدهاجملا رجأ اهيف ىطعن ةوزغ انل نوكت نا حمطُتا هللا لوسر 

ip, نوجرب نكيلوا هللا لهبس يف اودهاجو اورجاه ىنيذلاو اوذما نيذلا نا 

 هللا , allيف ثيدحلاو ءاجرلا مظعا دع كلذ نم هللا مهعضوف * ميدر روفغ

a 3 al نب ةروع نع حام نب اةيردو rl! ya lie 

 مسق هللا نا شح ىب هللا دبع لأ ضعب ركذ  all ne allةعبرا لعج

 هدانآ نمل ساجخا  laشح ىب هللا دبع ناك ام دع عقوف هلوسرو هللا ١ |

 يمرضحلا نب ورعو نولسملا اهذغ ةهنغ لوأ قر ماشه ىبا لاق *ربعلا ككت يف
Vo 

 هللا دبع نب ناهتعو نوؤسملا لتق ىم لوا , elنم لوا ناسيك نب ١



ro 

3 ur ws z 

 مادقالا اوباضو موقلا ددرتف * مارملا رهشلا يف مهنلتقتل مهوجلتق ىبلو هب

 ام كخاو مهنم هيلع اوردق نم لثق اوعيجاو مهيلع مهسقنا اوعجتن مث مهيلع

  al, IR 0نب  27 za all Askرساتساو دان م 0 ب

7 | 

auf لومهر 1,2095 ىح ىنيربسالاو el; ale, WE ur هللا Ar Jasl, ا 

 هراحعال لاق هللا دبع نأ شح ىب هللا دبع لا ضعب ركذ دقو * ةنيدملا معلص
 © - uغ(لد دو - -

 نم سلا هللا ضرغي نا لبق كلذو سلا انعغ ام معلص هللا لوسرأ نا 8

 معلص ذللا لودول لزعف  ed, alien 5تجد اهرياس  Eineنيا لاق د !=

  PR Te 1تس اجر ( umل  allلاق ةغةددكا معلص  gas dl NUR, A Lxمارحلا ر

 نأ قاو نيريشالاووبعلا ا  duchهللا لوسر كلذ لاقت اذ * ميش 3 نم.

[6,28 or مهناوخا مهفذعو un 5] 3 ab, موقلا Sa يف طقس معلص | 

 |  a3 „AST, golfاورساأو لاومالا ( EyXىيملسأ لا نم 3 < = لاقت لاجرلا

 ناك لأ  Krاوباصا امأ اوباصا اتا  landدوهي تلاقو  Jeلوسر دع للذي
 و و

 | مهل ال لذ مهيلع هللا لعجج برحلا تدقو هللا دبع نب دقاوو برحلا تريضتل *

 لاتق مارحلا رهشلا نع كنولاسي هلوسر دع هللا لؤنا كلذ يف سانلا رثكا اف

abe مارملا ددجسملاو هد A, هللا ليبس نع A هيف لاتق لق هيف ١ 

  ade zul E70 ala hمم 5 مارحلا نا متلنق متنك ن “| يا هللا

54 



Fre 
 ونس =.

 | ,als مهل فيلاح مهم يب !As عودرد Er Kalzs er ىندرع en Glis Aus نبأ

 -L نب - و © د ©

 1 0 هب ©.

er)ءاضبو  * UNشح نب هللا دمع ماس  Srجتف  UNIرظفف  ausاذأن  aus 

vs همدان نم . U.- 

Fr e UN, 3 : شح er دللا دمع رظن اف 9 0 6% Is, Uns 

Io مب 

 ماقم ناك نة متم 000 les ١ sta a دقو ربخب 8 2,3( قد [شيرق

 ا ب ضاف انا 01 RE 55 هك ن<و فلطنيلف | مو a ةداهشلا ديرب

Jam,مل هرادعأ معمم ىدقمو قي معلص دللا  Neةذع  ei“هو لكسر * حا  

 = -5 = 1 دو نم

 | يا نب دعس لضا نارحب هل لاقي عرفلا قوق ندعم_ناك اذا ein ىاجلا يلع
re 

 ب يضمو هيلط & ale WS ةهذايقتعي ذاك اميل ارب 0 عد نأو 2 er False ضاتو

--U- 

 المح“ le & ترف lei, I يح هباكعأ ةيقيو شح ىب هللا دبع

  Uaذه نبا لاق * يموضحلا نب ورع اهيف شيرق ةراجم“ ىم ةراجنو اًمدأو ||
al, فقدصلا amt داع نب كلام لاقيو دابع ىب هللا ديع يمرضحلا مساو 

 دحا كلام نب ورع فدصلا  ACER Bot en RR & okiلاق * يدنك

 est هللا دبع نب لفوت ,soul ةريغلا نب هللا دبع نب ناقعو تاحتا با

 '|اولزن دقو مهوباه موقلا مهأر اًذذ ةربغلا نب ماشه يلوم ناسيك نب مكحلاو

 Da 5 دسار قلح .ىق ناكو نصح نب ةشاكع مهل فرشات مهنم ابيرق

ACHبجر ىنم موي رخا يف كلذو مههف موقلا رواشتو هذم مكيلع ها ماع  

 Ipfie نعنتولف مرحلا ىلخديل ةليللا هذه موقلا a هللاو موقلا لاقف

0 

| 

| 

١ 



 يعربرس

= 
 نأ معلا لها ضعب „53 ماشه ىبا لاق * اديك فلي ملو عجر مث
a 

 يةؤزه»ع دعب نأك اذه دعس

su - 0 9 

 والا ردب و ناوفس ةورنخ

 ةربشعلا ةرزغ نم محق نيح ةنيدملاب معلص هللا لوسر مقي مف قاحا ىبا لاق
 0 20 ونو or و |

o*دمياط ىف يف معلص للا لودسو  er a) Kal Is. In,لاق اهذ در ‚<  

 18 Zn ee غلي يح قانا نبا لاق per يأ |
3u> 72 

ehe رهشلا نع Pr Says نقع er هللا دمع Kan 

Ist. -„U- >. 

 (ar, N ردب نم هلفخقم بحر يف يدسالا بادر ee er auf دمع تعدو

 اباتك (a بنكحو ER I wg? es? nn نيرجاهملا ّىم Ls, änle ختم

en 31 Sal,مث و را قيد ةبيؤ  noدرك سب الو خد هرمأ ام يضوق  

 يد ىم مث BEE ur N ws? ds er هللا Aus بادكصا 365 ويا هرادعأ نم

 نو -u-- و

 نمو سمتن Nas er ةعمدر er Kal er غاب ذح وبأ فافم Aus er سمت دمع

 نو |

 -| ns er me. er ماك موقلا ربما وهو شك er هللا دمع مهءافلح

 ا

 ف ٍرغ er Kris oh Aus ur 335 يد نو مهل توف 1 = Al يب |

ar! |فيلح رباح  Pr5,8; يكد نو  erبالاك  er Arينأ  eb,يد ن<و  

o- 

all [AP = er دقاوو لاو er ze نم مهل فيلح ةعبدر er „mis بعل er يدع | 



 وعبر

 يثدخ قادما نيا لاق لاق ام هللا مالس هيلع يلعل لاقت ةوزغلا لكت ينو ادي

 ىنب دمحم نع يظرقلا بعأ نب دمك نع gl RE نب Mn ديزي

 / Am هيلع بلاط يا نب ع اذا تخل لاق رسام en Re نع day ينأ 5

 | [ياثأ انيار اهب ماقار معلص هللا لوسر اهلزن اف ةربشعلا ةوزغ يف ىقهفر

 || يف لك له st اباه ىلع يل لاقف قت در هاو ع و مولع عدقاا

 ١ يلا انرظنف :RE ee ىرا تلق لاق ىرولعي فيكرظنفف ءالواه يان

eis45 انيشغ مث =  ni ä ir Sn E es ER ITRTEلخألا نب  | 

ESع  a arteمعلص هللا اوسرالا انش  U١ هلجرب  

 ا يلعل معلص هللا لوسر لاق ةذيموهق اهيف ا Ale ا 5

 KA الا لاق مث بارنلا نم هيلع يري امل بارد اداب N ةكلاط قا نا

 Des رقع يذلا دوك روحا لات هللا لوسر اني يلي انلق نجر سانلا قضي

 | ناو هذه اهنم لبي يح هزرق دع هدي عضوو هذه لع لع اي كبرضي يذلاو

 | معلص هللا لوسر نا معلا لها ضعب a دقو {Sl نيا لاق + هتيحلب

seلقي ملو اهلكي مل ءيش يف ةمطان دع بقع اذا ناك هنا بارت ابا 25  | 

 معلص هللا لوسر ناكف لاق هسار IE هعفيف Ui ذخاي هنا الا ههركت Lan اهل

 in ya zes le هذا نزع ale يارراذا

Bo كا 
.- u 

 صاقو 3( نب دعس ةدرس

 دعس ةرزغ نم كلذ نرد اهذ معلص هللا لوسر ثعي ناك دقو قاحتا ىبا لاق
2 0 5 1 

 ZT مموبم سيكو 7 لج ويسعل جب

 دعب

ea Bo u gr 2:5 ee و يصوم — 
nn ne 

et a 

en: | em 

-- 



er 

 زقصلا ةّددع ثحلا قار ضييب مهيلع 3 ١ مايالا ينقيت 5

 ,JE ةيودجلا يف ياسملا ماوك »+: هتلاغأ ىف 5000 ةاج <

 8 لهج ينال رعشلا اذه ركني رعشلاب معلا لها رثكاو ماشه ىبا لاق |

 طاوب ةوزغ

 Ey وي والا عب DR Ko RU لوسر ازرغ مث قاحعا نيا 00

2 4-2 

 اهب ثعلف اد ee ملو ةنيدملا يلا عجر مث يوضر ةميحداذ me كا ui يتحد |

- .-) 

au, iرخالا عمير رهش  VAR,يي يوالا يدادح  

PP) Se 0 3-u_ 

 ةريشعلا ةورنخ

 * ماشه ىبا لاق اهف دسالا دبع نب ةس ابا ةنيدملا لطي لهتسان اًشيرق ازغ مث
..- #77[ 0 - ,= 

 ةركتت تدع“ لزنف ,ابخلا ءاغيف le مث مانيد ينب بقذ دع ككسف قاحتما ىبا لاق

 ت7 << -z - - نع نا

 عفصو بسم م 58 عل لاقي رهزا نبا ءاعطبب ١ هدحمم مكذ اهدنع ىلصق قاسلا تاذاهل لاقب „851 يأ ءامطمب
 u 2 2 و 2 5

zen 4 51 5 „zo 
ul,معلص هللا لوسر لدا مث * برذشملا هل لاقي هد ام ىم هل  Sy 

Nخب 2-5 .-  u. 

 ةعومضلاب رجب نم ,Sa ةءودضلا :Ks; Ra لؤخف ليلي 5 يح دام |

-U- 

 فيرطلا s& لدتعا مت ؟ ماهل تاريخصي فير LIi يقل يقدح :Neu .شرذ رق شرفلا كلس مث /

-uU.) 

 5,3[ sale ئم dla, ds الا يداوج أهي ماقان عي حد 20 نم ةريشعلا لؤذ < |

 فلي ملو ةنيدملا يلا عجر مث ا ينب نم مهءاغلحو 1 ينب اهيف عداوو |



Fre 

BE ضرع عجم DIE U, 
 -< 3و 1 1

 -uü- د5 -

 لهج يا ديك هللا درو باخ
 -u م قد =

 لدضف ةدحاو دعي ناةيام مهو

os -©- z 7 

u دو 2 5 A 

 لكذلاو ةمادنلاب اوعدتق باذع

 ن و

rel,لط_هلايو نالحلاد  

 هن 92 نب

 نم - < uno„ و

 لقع يذ لقع مهكفا الضم سلو
EI“ 

  2 5نم

2 £ 
u: == -- 5» 

 ص5 سما 75]

Eن2 -  wيد  

 لقعلا يذو lie مالحالا يوذل يضر

 ya نم حببقلاب مومالا عاهج
 -ug o عون

 لصا يذب سول فصعلا6 مهكرتال

042 Se 

 قلئئلاعيو فوبهبسلاد ٍتورزأو دقو

 ar و 2

 ST تكنذم ريغ هاوق ىبمأ

ae a0 ل اقوكعلا  

JA se فوهسلا 31 Ale 

pet; 5اول  

ne 98 نو 
aan 3)d1 en Br. las 

 راقت  WERDEايقايبكانه

 usi, I 3 الا ند اعو

 سد ماحس

bus ادع Bag 2 5 لاهق 

ze} 

er. بصو نأ تان ar 

‚as “as er لهج وبدأ An : 

©. 52 506 - 

3 

3, A> ER 123 ىأر ul, 

Ne leان  
 ود 52 1 نو

LANاوفلاخ“" ال انموق اي مهل  
38 

eiةوسدت 2 اولعخت ن 1  

 انئان gas اى 50-5 ناو

6-2-2 203 

 ,It 15a اذا اذهل اولاقف

0-2 Gas 2 

 اوفيرتو فالخلا الا اوبا اف
3 u. 

EEE 
res 2 ©0- .u- 

MARY 3 تلا Liaks iS 

0 

 gie„ تعا تو نه ىبا الولف
 ع 21 قنا

Ca: er gi at, 
 ا



Fia 
ss -م „0.  

 ركلا فيس Ra ضو ار ةيرس

 ةيحان نمرحجلا فيس يلا مشاه ني بلطملا دبع ee كلذ عماقم يف تلا

 انآ DES Lat ىلا لفوق سل قرح ملا ند Be ee صييعلا

 مهنيب زججخ ةكم لها نم بكار ةياقالث يف لحاسلا Sy ماشه ىب ل
 = و -3 = 0.

 نع موقلا ضعي فرصنان ا-ءيوج ىبةيرغلل اعداوم ناكو gt ورع نب يدجا

 اهدقع ةيار و ةزج ا ,Sk U gar * لانق مهنيب نكي ملو ضعبا

 هيشف اعم اذاك ةديبع تعيو هّنعب نأ ,TE نيؤسملا نم دحال معلص هللا 0ك

 ,Bi نأ هيف ركذي ارعش كلذ يف لاق دق ةزج نا اوعز دقو سانلا دك لأ

 نأ قدص دقف SE لات دق ةزج ناك ناث معلص هللا لوسر اهدقع ةيارآ |

aلها نم انعمس ام امان ناك كلذ يا معا هللان اقح الا لوقو نكي مل هللا  

 نوعزي اهف كلذ يف ةزهح لاقف هل تقع نم لوا ثرادحلا نب ةديبعف اندنع ملعلاا

 ةزج رعشلا اذه ركني رعشلاب معلا لها رثكار ماشه ىبا لآقا

 Kal, 2 Se ؛لهجلاو ملل يمول |

 2 الو ماوس نم وح مهل 82 a !اظملاب انيبكارللو
Bas =: 

rl Pe8-5 ال  A a Spiesلؤهلا ةلؤ 3(.  

 .u - و عن -

Eee 3 و vs 

a3 or حال Be مل a, هيلع Js لوا al) لوسر zul 

© 3. su 2 sus wer 

 للعفلا ل-ضفا هلع ز-وزع ملا ةمارك يذ ئم رصنلا ءيدل =

 u- u ود 3
 يلغت ءرافعأ Bus wm هلجارم انلكو نودشاد أ ل ا ةمشع



FA 

s .»332 U- 

Ad,ٌلوحذلا  Yaleثيالربغ  
Us 

co) PEFOTeTET 
EIoE 

  erنعد ىم مهل 2 <

5 

© 

 ثكامب رهف ضارعا نع تنا اف
 ةتس(ل عا = -U قاس ع د

 تناخربغ غفلد ايرح ددح"

 !ديصقلا هذه ركنير عشلاب معلا لها رثكاو Ups اهنم انكرت ماشه ىبا لاق

 يي هس و3 ندع

 يلجن رودصيو يافع تبوح

mو3 - 5 3  uبيم  

 لهس لكبو ةنوزح لك
u. 9 u. 

 ل ندا هد

 ,Ja هي تكن فح دو

&sأ  Ns zusلهم مساقم  

bu SE -ممر  - > 

 لهج ىنباي كو يملا يوغ

 تناكف قاحا١ ىنبا لاق دب دعسأ اهركني رعشلاب معلا لها رثكاو ماشه ىبا لاق

 نحال مالسالا يف معلص هللا لوسر اهدقع ةيار لرأ ينغلي اهق ةديبع ةيار

ballاةوزغ نم لبقا ىبح هثعب معلص هللا لوسر نأ معزي ءاؤعلا ضعبو  
= us 

 ىةذيذملا يلا لصي نأ لجق ءاوبالا

 = Ur - د

Palماعصا اهو  ur?البام تاك  

 هنا 2 2

 = En فو دع اوذكف

„u. ==هل د  -© 

U. U.3 30-3 -  

 ga ربت ي رلقق :ERS دقو

NEكيد اوكي, انا  u, 
5 Ss ب (9) 2 

 , =" UIيم  NEغظيدغع

3 Ss; Bi) dir; يأ er لاك هدب JE, Sl) er! لاق د يرعبزلا ىب 

 نورك ذب
5 - eo 6 

3.35 5 . 2 

 اذايذ مهلياوأ اهب دوذأ
w3 - 

 ودع & ,is San افق

0 
 : En is öl JSقدص

e - 

 - هد و

 يزخو هب نوةموملا يجني
U 2 - - =Uü- 

 ينبعت الف تيوغ دق الهمف



 وعاال

See ak 
- =. 

 -. u3.- 32 سد

 all تا ya ريرف !.رهو

ER مهل ي 2 2 قنا a 

ir Je Sur Li:عرابتلا  
re 

 ع 3 ب

 ( 16%تياذالا عورفلا يف اهنم ؤ زعلا

“> 

  a Zeيف  =. zitتتار

Sl الو ZN \s1 un 
-. 

ee 

us RR) Ana ماهطا مرد 

=> seo. 

 .Sim كب قل Laßt„ ١١ نارت الو

 ود 53

>| EN EEE وقل لكو 

5 

Sl ربغ مكضارعا fe) ab 

 vs اند ا

Us -د0 ]= -  

 as ger اهعمد عب تيد

59 .. 

 ! aبق <  SHتدا->و

-uU33-60., 

 تراح ai جاههلا @ يدي ةديدع

Jü- ا .. 

Pr.)ثوروم 5-5  eeثراول  

u» 

  aus Ssثياوسعلا توهذلاك

= 3-2 93 

 iR BEST يلا مهانوعد ام اذا

FRA 5 Ks لق مكف 

 وردد ينل 2

5 
.U3 - 

 مهلالضو مهذابغط ابكر ن أو

 - £< و

en ةسباو 5 ىم 2 u 

3 Hg نه 

 بتحكم 326م لود ءمظ مداك

 - = و <

Us 52-7و 5  u. - 

 Saas تاذ 0 م-هنر دةينل

 ©- هنم 3 -3

 3 وح را (rar ال رداغت

 نه نع

 4 اسر a مسه يو غلبات

3 € 

3 
RE o- u 

 كثعاتعلا اد ت
.. 

a3 

 دوت Ile ياكل 6
= u: 2 U. 

ka: ie امانصا Be 

er2« سى  

 كيف توف 2 ناك ضهبو



eig 
 << us 2 ند

 ذامز يف مه كيس ناكو يرمضلا ورع نب يدش مههلع مهذم هعذأو يذلا ناكو

 .su هان م حا

 ه ةبقب اجد ماقان اديك فلي ملو ةنيدملا يلا معلص هللا لوسر ,am مث لذ

 ياهازغ ةوؤغ لوا يهو ماشه ىبا لاق * لوالا (an رهش نم اردو

NT ل a 

 ثراسحلا نب ةديبع ةيرس

 و معلص هللا لوسر ثعبو قادتنا ىبا لات + مالسلا هيلع اهدقع ةيار لوا يشو
 مب 3 همم ي25

 يصق نب فاذنم our نب AU نب ثراخلا oe Bär ةئيحلاب NE ماقد

 هن ىف

ei = 8 Ga نم اهبظع ا اهب يقلق ةرملا ةمغت Yialı a lo 

 ثيمود يدر دو لوك ينأ نب دعس نأ الا لانك  Reأوو سر مهم لوا ناكف

 |يلآ نبكرشملا ن قرف EL موقلا N فرصنا مث * مالسالا
Us I U 

> er ناوؤغ ur ER 8-8) يد Ehe نا ارههلا 37° er دادقملا rel 

-Us 2و 
٠ SL, ااصونايل اجرخ LEER, 5 كن 00 انأكو فاذم دمع er a3 يكد ae az 

 ناكو  leنبا يثدح ماشه نبا لاق * لهج يا نب ةمركع  alرك ] |
 - وان - u)أ - نع

 ءالعلا  eد, ينأ  Sal goalمهيلع ن  er nmصفح  enيكد كدا فيدالا |

„> - 

 صيعم  erيول ىب راع  er le urلاق «رهف !? Sl erوبا لاقف :

  Kalنب ةديبع ةوؤزغ يف  speلاق ! enماشش , KTرعشلاب معلا لها | |

 ركب 3 (Fine هذه
77 

NNتا  

 تداح ربت N d„ 9 تقرا ثيامدلا حاطولاب ي al فيط نما

 9  ةل = 3° < 2

 ثعاي ,ur, ER Ball ا فهد_صب 52 ةقرق يوأ ئه يرتد

1 

| 
| 

 رموبح_ح ويس رج جس ص

er 

rk 

y 



„io 

rat JE Sail ةالدع ىرا اوذعا مهل لاقف .كذك نوّدصي مهو معلص all 

N كح نم مهب ام دع ماهقلا نولسلا a لة مياقلا ةالص نم | 

In3 مادو a ir معلص هللا لوسر 5 مث لادا نبأ Ns | ساقتلا | 

  Aنمد  a ea lgىكرشلا

 ين برعلا يكرشم |

 ةرجهلا خيرت
 يءاكبلا هللا دبع ىب دايز انثدح لاق ماشه نب لكملا دبع ىع مكقنملا دافسالاب |

 قبح بخت مود !Ks معلص ٠ ,al) Jam مدق لاق AT لادا er دمك نع ١

 .U » 0 - بن ءغن '

 لوالا عمير رهت نم تضم ةليل ةرشع ؛ äh» لدتعت !we تداكو (FRE نتشأ ا

 رهش ةيقب ماقان ةنس ةرشع ثالثب هللا متعب نا دعب ,SE ةنس ,u ثالث

a |5 رهشو لولا  al zerنابعشر 95  Ey SIE län, 

 سار لع رغص يف ايزاغ جرخ مث مرعطاو نوكرشملا هلا لكت يلو ةخلا اذو ةدقْلا |
3 -u- -6- = v0. 

Ins ةدايع نب دعس ةنيدملا IE ليتساو ةفيدملا «مدقم نم ارهش رشع ينثا | 

 نع 20 د ١
 ها ةوزغ يهو نادو غلب يح Stel نبا لاق + مالسلا هيلع هتاوؤغ لوا يشو |

Eب  
 #5 وذو اهيبق ER و us er sis Aus un ركوب er ةرهض يندو اشورق ديري
 ا



gie 
-- 9 u.» 

 ةربهف نب رماعو ركب وبا ناكف تلاق  Aين ركب ينا عم ركب
 2 PRو 3 3 693 -- |

 ,|< ziel aيودلا ( EANمهماع  WILLةملع برضد ن 3 لعمق كل ذو ١

sus 
  تاقن ركب يأ نم OR كولا ad نم هللا الأ ,al ال ام مهبو باجلا

Jos RER.)لاقف هبا اب  
wi6ع - 02 د 5 تا و 2  

 ;ala كارش نم ندا توملاو هلها aa يرما لك

 ' 03 ale يلا توند مث تلا" *لوقي ام يا يردي ام ,all تلقف تلاك
 ْ و

 لاقف رماع اي Sat فيك تلقفذ
er -0 < و  = ep 

arنا هدوذ لمق توملا 0  BER Betدقو نم  
£ 2 

u. u».بِ  

 هقور-د Sale +7 ig ه-قوطب نفاس يرما %

 ام رماع يردي ام هللاو تلقف تلاق + ماشه ىبا لاق اهف هتقاطب تيري هقوطب
U - 5هم د  

 pie عفر مث تيبلا ءانغب عجطمفا ge ءنكرت اذا لالب ناكو تلاق * لوقب

won = “و - 9 ن هنن  

Al A gl 
V->30- wrele 9 2 

 ,sb ةماش يف نودمي لهو im sl_ao Bu نذرأ لضو

 + دللا لوسرل تركذف ةشياع تلاق * نالبج ليغطو ةماش ماشه ىبا لاق
 = 9 .u 2 5 و

235 02 - — 

Ja;اميلا ثديدح امأ ةنيدملا انملا بيد مهللا معلص هللا  ms27 دنا  

 303 --Ile .b- g نو هدو

g KWلاق + ةغحلا ةعيهمو ةعيجم يلا اهادو لقذاو اهعاصو اهدم  Glas! ar!ل ذو  

Ü- .3 =  = ... 

 هللا فرصو اضرسم اردهج يح ةنيدملا يهح مهتباصا هباكعاو وه ةنيدملا مدق
Ss وو سدو w 



wir 
. 7 

leيح  Iyiaلؤخف  Aus6 مدت  Yuرك هللا يلا اعدو نارقلا الثف  

GE 2a. 
EN 4 alsاز وشو لاف  y. esمعلص هللا ل لودر غرف اذأ يد ملكتي  

 نإ لحل a la ىنسحأ ال هذا اذه اي لاق هتلاقم نمإ|
 353- z تس

eheهب  ut RE 
 = وع اه

 FORT vr بح ,a al] وهذ Mans انرودو Gm يف ىلإ اذنياو مد LEER يلب

las, as auهل  * Nas asدللا  Ss erيار ام دمو5 فالح م يأر <  

ou. 3 - 2-3 و  

 عواصمت ىنيذلا ,Asa لذ-ت Ne 9 مك Se, BE ام قام

 3 و نس و 5 = = دن 3 0
 .a) I وهف هشدر <Ing d> ob s>l_i ربغب يزاملا ضهفي لضو

 Se! nn. Set ىبا لاق + قاد#ا nee N a ماشه نس لاقأ

geنب رجع  a:نب ةماسأ  JE A)هللا لور عاق  „leدعم 2085  

 خي

 نا هللا ل لوسر اد هللاو لاقف a Be EN lo فو ةداجع نب دعس

 و

  wer Se & 5تعوس كناكل  28,65 useلاق  CRمث  le susلاق =

 ف مدع

al)هل مظنتل 51, كي هللا انءاج كقل هللاوق هب عذرا هللا لوسر 5 تعش لاقف  

 zu د مالم ...

  neةللاوؤ مجول  alيريل  aka a3 aاكلم 2%

 معلص all لوسر باحضأ نم Kiel نمركذ

© 

 سس ةور#ت ى Rt ةررع er هللا Aus ur ورع er ماشش 2 تادا !er لاق

 نع

 ضرأ ابوأ يو اهمدق Kill ro دللأ ,Jam مدق 1 ale Ale 5 ءرببؤلا

 معلص ”ren: er كذ al فرصد ni *الد gi هيادعأ lol DT m ديلا .



Fir 

 ل ام ةويغينملا يف دم اد تاسدا كنا يلب لاق اهيلع تسا كنا معلص هللا

 تيرط هللا هئامأ Zaun لاق RE ءاضمب اهي CR يذل و تلعن ام لاق اهفم

 نه -

 كم يلا جرخخ all > Ar وه ناكف هب كلذ هللا لعفف بذك ند لجا معلص

gu) LASجرخ كم معلص هللا لوسر  glفربااطلا  Teفياطلا لها مسا  

 ماد = = =

 ةثالع er äxls ARR er دق 5 اديدو اهيرُع اديرط اهد تاق ماشلاب

 - ب

 ! 5 x pr نب ورع er Jalla دمع نب ةذافلو بالاك un > er صودالا er ثفوع

= 

Ic. دو ee -C ب 

 | دهلا لها ثري رصوق لاقف مورلا بداص a ىلا lo 3 als تام اجف

Bee zu -١ و  
 نود ,دملاب لملاي دبع نب BUS هثروف ربولا لها ريولا لغأ ثريو ردملا لضا

 عنص اهف رماع يال كلام نب بعك لاقف ةقلع

 ل2 -©-

 4 ددع ةريشعلا 8 كيعسأ a I 5 ندم هللا داعم

 5 0- 5س م

 دك اناا =. Lass لفأو فرش يل تلق امان
 2> ٍِِع

9 303 

 هللا دويع اماو تاكا نيا لاق + لامو فرش d تلق امان Er e امه !en لاق

 |هيف لخدف مالسالا هبلغ يح اددرتم هموق يف ةنيدملاب هذرش de ماقان يأ نبا
w =ن و  

 5 و I م

 ةفيطق هقوذ اا هيلع راجح ع دع هباصا 1 نم ةدوعب هضر ا er Arm يلا

 5 ند 52 2
 8 8 لاق ale معلص هللا لوسر 55 تدل ze ليد ةمطتخم ةيك دف

DI er aufم لظ 3 0 5  es. „ge! er Ab reمسا محازم  pieلاق *  

u EFT ng 

REES L 

wen 

en m ne 8 rn 

u ae ae 



Fi 

١ 

 | ٠ مهنيب ضق ةان مهعم  iss teاوفلتدا  Eosغل  siين ةدومع وبأ اهب

 نيقفانملا ركذ نم ْكبن

 نب رع نب مصاع ينثدح امك ةنيدملا م.علص هللا لوسر مدقو قاحتأ ىبا لاق

 ال: نلمحلا ينيرحخا مق وعلا لولس ني قا'ني.هللا:ديعالهلما اهيل

 هدعب الو هليق جرزخلاو سوألا عقجع مل نافثا هموق نم هفرش يف هيلع فلل |

Je jدحا نم لجر  mين وه لجر سوالا يف هعمو دربغ مالسالا ءاج يح  

 < ناهنلا er es نس ورع Bu) 3.) 31 b+ ie شوالا -  هموق |

vo.» 

 ةيلماجملا 8 بهذ ىو 56, 5 ص 2 mil! Abi 3.( وفو N) er ةعيمض يب ١

 er هللا aus 31 * اهنرضو امهفرشب ايقشف بهارلا هل لاقي ناكف حوسملا سيل |
2 

 ةأوسرب هللا مهءاج مههلع ول مث (De Bei a اووظن و er. «Ks يآ |

 en a au قا 5 ىنغض مالسالا يلا هذع هموق فرصتا اًذف كلذ دك مهو
 - معي 35 3م--

PX |5 يار اذ الم هيلتسا  a5 a23 مالسالا الأ 1 1  a3صم ا  Rم < و دع  ne | 

 مالسالا JE اوعتجا < هموقل قارفلاو رفكلا الا Re ds قافث ٠

 ب معلص هللا لوسرلو Au bla Ing رشع ةعضبب ةكم يلا مهنم جرخ |

 نب ةلظنح لأ ضعب ge ةماما يف ني دم يثذح LS ca al او

 رفعج يثدحو {lee نبا لاق + فسافلا اولوق نككو بهارلا اولوقت ال رماع ينا |

 يقا رماع ابا نا ةيوار ناكو عمسو كردا دق ناكر مكحلا يا ىب هللا دمع نبأ |

 ىنيدلا اذه ام لاقف ةكم يلا خرخم نا لبق ةنيدملا مدق < معلص هللا لوسو (
| 4#- 3 = 

 لوسر هل لاق اهيلع انان JE مههاربا نيد Faigkllı تيج لاقف هب تيج يذلا |



Fir 

aa نم امو ae, WAR a, وهل يسوع 

 ميكحلا  Gbاقلك يلا اولاعت باتكلا لها اي لق نيدسفملاب مولع هللا ىرات أولو

1 ek; & ا 
lanالو اميش هد كرشذ الو هللا الأ تمعن الا مكنييو اننيب  linie, Alsم. د 1 !اضعب  a1 ٍِ و اهمهس طلو كرسد هو  

 هفصنلا يلا مهاعدف + نوهسم اذاو اودهششا اولوقف اولوت ناث هللا نود نم ابابا |
\ 

 | 3 هن و - - مد

=. 3 = 08 SE 

 يب 350

 les 5 ديرك اع كيفان مث 50 ين رظنن Lies ul اياب هل اولاقف

FINان مث * هنع اوفرصتات هيلا  „stell,هديع أي اولاقف 0 اذ نأكو  

amdلاقف يرث اذ ام  All,يراصنلا رشعم اي  Alدي نأ متؤرع  vw oil le | 

 | | 2 as 9 عال أم مئلع دقلو مكيداص ns نم لصفغلاب NE عاج كقلو

eeن نك لاصيتسالل ةذأو مهربغص تين الو  rsمتنك نأ نان مث  E* a5 | 

| 
 asia ro & لوقلا um هيلع Pe ذأ ام ل ةماقالاو ein فلا الا

ne $2  = | 

 دق مساقلا اباي اولاقف معلص هللا لوسر اوان * مكدالب يلا اوفرصنا مث لجرلا
22 2- = su- 

 الا اهأو ; a) Liuككرتقن  Uneىللو انفيد دع مكطتو  SERالجر انعم |

 | مكنان انلاوما نم اهيف انقلتخا ءايشا يف اننيب مك انل هاضرت lei ىم
 Ba كفو =

Bodeلاق * يضر  etثعبا ةيشعلا ينوتيا معلص هللا لوسر لاقف رفعج نب | 

 لص اف ارجهم يلا يلا Se اههداص نول أ ًءاجر ثمود أهايأ يح

g | 

 j هل ka هدم راسو EI Y نم رظن -e 1 ودهطلا معلص هللا لوسر امد

ER > 0. 
ala)ةدوبع ابا يار يد هردصمب سلب لزب 8  er!لاقف داعدف حارا  Be 

 bs ةرامالا وسلا ام لوقو باطخلا er Fo Ks لاق * نيمالا يوقلا 5



 انس تيت يي

 مم
 كبت

 ya لاق لتقل !Ian < هيلا يسيع دعفر ركذ مث + مهنامجأو مهلوق

 ع دوهملل 5 اههذ مهيلع 1 مهربخا مد ىنيركاملا ربخ هللاو هللا ركمو

ars, USاي هذلا لات ثا لاقف مهم 59  a Bunو كيقوتم  Lil,ىلا ف  

A aةكدس اوه  hs leليقللا هجر  Sulقرف  

ölكلذ هلوق يلا يهتنا يح ةصقلا مث ةمابقلا موي يلا اورفك  phكيلع  

 able ال يذلا All لصافلا عطاقلا مبكحلا ركذلاو تايالا نم دم اه

 اريخ ىلبقت الق هما نم هبق اوفلتحاام نغو سبع ea ند لل

 هل لاق مث بارت ىم salz مدا Ks Eu هللا دنع يسيع لغم ىرا ةربغ

eeسويف لب  re 

 Parc قفلخ اولاق ناو aus يرق الف & st a SA دق يأ ىنيرتط

„us 

  „ei aمدا تقلخ دقو ? aركذ الو يتناربغ نم ةردقلا كتب هن

Su. 

BB: ند د us سيلق ER ai, Us, 53 ىدعدع < 6 امك 

-.uE 

 نعب نم ae لقا اذنه ل ا
 «0- 0. 33 د

 مكدافيأو Uslä عدن Ilias لقف هرمأ ناك فبكو هربخ نم Ale تصصق ام

 * ىبذاكلا دع هللا ةنعل لعجتف لهتين = مكسفتاو انسفتاو مكواسنو انءاسنإ

 ةغيلعت ب سوق يب , يشأ ل لاق ةنعللاو 9 لهتمت ةديبع وبا لاق !as er‚ لان

E- . „uss = 2 

 لهي Em لوقتو Sant, BEE لوقد 2 Jess 2( ةديصق يف كتيبلا اذها

 اضيأ لهتوتو هللا ةذعل يأ هدأ = لاقوو al a هيلعو هللا (air يأ BE هلل

a „urد 4  

Ssىبا لاق دبدءاعدلا دهتيت  a llنم هد ثدح يذلا اذه  zaنت  

52 



 معد
 - © خيإ .. >2 . =

 | ةكحلاو باتكلا ,(ala لاقف طار ديرب مج اهريخأ مث al, us„ نوكمذ Pu فولو

 a 25 رخا اياتك ليجالاو Al يوم Age نم مهيف تناك يلا ةاروتلاو

 ظ be 1 ee RE الا مهدنع نكي مل هيلا

 | is مكولا هنم لوسر ينا RE امد فقع يأ مكبر نم ةياب 50 دق نا

el Als!ىبطلا نم  a١ يذلا هللا نذاب ارياط نوكيف هيف خفنانر بطلا  

 | Ze! ART ىبا لاق + صريالاو همكالا يريأو Be يفر وهو مكهلا ينمعب
-u 3-93 

un day IE gel alaجاهلا  

Sb Enدادت درا 85  ie = RNىبأ لاق  Sul Ee. ER ‚li 

 أ مكيهناو هللا = قولا rue ىلع تدلل

 مكيلا هللا نم ,us 5 ملأ ةيال لاذ £ نا مكتويب يف نورخدت امو نولكات

 <, اهفم ينقيس الل يا ةاروتلا نم يدي a امل اتدصمو ىبذعوم متنا نا

eمكريخأ يأ مكولع هج يذلا ضعب  «Kal aمكيلع ن  Br ln 

 ei هتاءامت م مرج 6 0 نوبيصتق ف DB <. هلحأ مث

 لق دحهلا اذه يا 00 طارص اذه هودجءأت ,La 2) Ela هيف

 = عراد دو

Kürسدا اهذ * دعب مكتيجو هيلع  pair atنم لاف هيلع ناودعلاو رفكلا  

 يذلا مهلوق اذه هللاب انما هللا راصنا ei نويراوحلا لاق هللا يلا يراصنا

ْ 

| 
| 

 | كنوجاحب ىيذلا ءالوش لوقي ام ال نوؤسم UL دهشاو مهبر نم لضفلا هب اوباصا
 أ = =

ausانما انير  le١ نأك اذكه يا ىيدهاشلا عم انبتكان لوسرلا انعيتاو تلزنا  



 نعال

 sah vr ,ر اهليقتف يلاعتو كرابت هللا لوقي ميجرلا ناطيقلا ىم اهتيرذو كب

 län نبا لاق * يع اهيبا دعب هايركز اهلفغكو افسح اتاين اهتيئاو نسا |

 امو ءابركز yass اهرب 0 مث RP 2,83 Öle ىبا لاق 5 لكل |

alامو هب  aleميرم اي اهل ةكيالملا لوقو ميرم ركذ مث يم هل بهو ذأ  

 Kl il ميرم اي A ءاسذ دعم كافطصاو كربهطو كافطصا هللا نإ

 امو كيلا هيدوُد بيغلا ءاجنا نم كلذ هللا لوقي ىعكارلا عم ينتكراو يدفتاو

 !an لاق * 0 لفك 0 مهمالقا نوقلي ذا ee تنك ام يأ مهيدل تنك

5 

9 2 | 

\ayamls Bw نع 2,55 3 EIER = ليارس أ 1 تباصأت Sa a3 اهلغكا 

 سا ومو 03 ل

 = ام ds sa اهمف نومصتخ أ د an ام يأ نووصتخ ذأ مهيدلا

 ند ن2 «

 دب همم اوغحخأ أم هب مهيتاب le مهيلع x, 2 il مهدنع معلا نم هلم

url € ru) Kom! &is Ks Sän نللا Ö eye la اد خ:كرالملا تلاو ذا لاف مذ 

 يأ 0 3 اهبجو ديف واردت امك u ناك اذكه يا ميرم ىبا

 نا انيك أ ,اغص مهر لعا & es يكد is ı ss g اهد بحي ىلا تاب

 نا el aaa عقاوم دايعلل افيرعتو 5 بأ 5 ْق مالكلاب FIRE هللا



gi 

Elجرخ“و تاهملا  Neربغب ءابشت نم  
 ىلا تندد

Dr: Y luيا تذإ الأ ةعذصب الو كرب كد دع  Er 5bيمسوع تطلس  

-U S- 

BE all, ماقسالا ءاردآو Geh) gel um =) 33) MILDE FR يلا ءايشألا ىلع 

1 

  rىنبطلا قم , „las Salبوهغلا ن ع  ER A GERسافملل , & m asدوج :

£ 

 ,hal كولملا كيلع هطعا مل ام ف REM قاطلس م م er يلا اهي ,als ىلا

ER us Lens. zaأيل جارخاو ليللا يف راهنلاو ياهنلا يف لهللا جالياو  
Ü- U- = © - 

lu ريغي z>b وارد يم تبن رد Sp ge ur el جارخاو Ey. 

 كلذ ىف مهل نكت ملف هايا هلل ماو يسيع هيلع طلسأ نا 0"
 وعن ن 2 9س

 لقتنيو كولملا نم برهي made يف وضو ههلا هلك لاذ ناك اهلا ناك ول نا ةفيبو

 نا لق لاق مث (en ie ظعو مث + كلي يلا كلي نم دالبلا يف مهنم

wiiنم اذه ناك نا يا هللا نوبح"  eiع  venهل اهظعتو دلل  sb 

ur u. 

LT يف هذودجتو هذوفرعت متنان لوسرلاو هللا اوعوطا 
 ء ند

al. tsليقتما مث * سرفاللا 05  aiىمأ  ar wasدارا ام د 6  

a-- = 

 Mars اةيتع sähe En يأ = bs 3 اك ترذذ نا ” نارع 8 ةارما

 N عبمسلا تنا كنا ينم ليقتف ابندلا نم ءيشل دب حفتتي ال هلل

su.)همام =  

 ف قيبعأ als en” Lkr نأو ةريذذ 2( Is اهتلعد ام يتنالاك ركذلا سهل



eo 

 لبوات ئم اوذرع ام ذع هداشنملا ليوات 2 مث +« ىحأو ب نم ,Sal 35 وشهو

 قدصو باتكلا ,N دحاو ليوات الا اهيف نحال ليات كلا

wär:هد تاقغنف اقع  zaرهظو  xلطاملا هب حارتو ذعلا  za a Zus, 

Yoين ركذي امو هللا  irاولوا الا اذه  UIانبولق 25 ال انير  Som 

 تذا كذا ةجر Ko اذل ع انئادحأب انلم 5 اقكولق 8 ال يأ انتيدهإ
N70 1  

 اولاق ام فالخج Ball اولواو ةكيلملاو وض الآ هلا ال هنا هللا دهش لاق مث « باهولاا

rsمالسالا هللا دنع نيدلا نا ميكحلا زيزعلا وه الا دلا ال لدعلاب يأ طسقلاب  

Leighقيدصتلاو َبرلا نيحوتلا دمع ايديلعاتنأ  Lay Julىهذلا فلتعا  
 ىحاولا هللا نا يا كءاج يذلا يا معلا مهءاج ام دعب نم الا باتكلا أوتوا
| 

 + باسهلا عيرس هللا ناث هللا تاياب رغكي نمو مهنيب ايغب كيرش هل سيل يذلا»

 يه اهناث اذرماو انلعفو Like مهلوق نم لطابلا نم هد نوتاه امب يأ ك كوبا | 1
 3- نب س <

 نمو 5لدو يا a يجو ah! is er مم اهمق lo اوذرع دك لطاي ذ جهت

(res!اوتوا ىنوذلل لقد  usمهل ناجح ال 5 دخلا ىنبومالأو  eeاوللسا ن 3  

 لها عيج Ei مث x دايعلاب ربصب all, EI كيلع leb 1 | و أودنفأ دقن

 ىيذلا نالاقف يراصتلاو دوهيلا نماوعهتنا امواوتدحا ام ركدر اعيبح ا

 طسقلاب نورماي نيذلا ع نولتقيو ie ربغي ىريبتلا li هللا تاجا نورفكب |

 يضقب ال يذلإ ,KU دايعلا ب مر يأ للملا للام مهللا لق هلوق يلا سافلا 98

Dee)سا 5  Asعاوتتو  Ad gr a ES MUنم (35,  

 اذه ذع ردقب ال يا ya KK كربغ يلا ال يا al Sam„ ءاشنا

 جرو لهللا يف ىاهفلا لوتو ماهفلا يف 5 * كتردقو ;lu ك 5

1 



ger 

 ةاروتلا لزناو هيف اوقلتخا اهف قدصلاب يا قحلاب  Nيسوم طع ةاروتلا

 لصفلا يا ناترغلا لزناو هليق ناك نم ٍذط بتللا لزنا امك يسوع دك ليجالاو

 يسوع رسما نم بازحالا هيف فلنا اهق لطاملاو قحلا نيب  andyيذلا“ نا

 | نم مقتنم هللا نا يا ماقتنا وذ زيزع هللاو ديدش باذع مهل هللا تاياب اورغك

 | يف هيلع ينخبال هللا نا * اهيف هنم ءاج امب هتفرعمو اهب هع دعب هتايايرفك

 | مهلوقب نوهاضي امو نوديكي امو نوديري ام مع ىق يا ءامسلا ين الو ضرالا يف

 ا وه * هب ,if هللاب ةرغ كذربغ هلع نم مهدنعو ,ei 5 هواعج ذأ يسوع يف

 ال ماحرالا يف وص se„ يسمع ن 6 ىف يا ءاشب فيك ماك 8 er يذلا

 | ناك دقو اهلا نوكي فيكف مدأ دلو نم هربغ روص امك هنوركذي الو كآذ نوعفدي

 09 وش الأ هلا ال دعم اوذعج اهن اهل اذيحوتو ءسفنل اهازنا لاق مث « لزتملا كذب

 ارذعو = ين ميكملا ءاش اذا هب رفك نم ةراصتنا يف زيزعلا مهيكلا زيزعلا

 07 0 = u ص SE اك UT كرز = يذلا وه * هدابع يلا

 ةايعلا نهيق au يلقيا Yaslös فيرصت 7 تاهياشننم 2( 3 هيلع ى عضو اع

Su. zEد  

a BERN] Ib alيأ عبز مهبولق  Nasهياشن ام نوعبتوف يدهلا ن „2  disيا  

-u-- 

 ls دع ;Bi = مهل نوكتل اوددحاو اوعدتيا ام هد ,a as Bu ام

Fans Aleءاغتبأ  all Klنم اويكر ا-م دع كلذ هاليوات ءاغتباو  
 3- Us Urs- نمد -

 ام اودارا هب يذلا يا هلبرات ملعب امو لوقي انيضقو انقلخ مهلوق يف ةلالضلا

 N 0 ء0د2 د -©-0و 2

 | لوقي فحلا نع نفرح الو لطايلا يلا نؤرصي الا مارحلاو لالحلا يف 537 امك

 Ali فيكف انير دنع نم لك هب انما نولوقي معلا يف نوختارلاو دللا الا اودارا



Fa 

 دبع  allمهيالاو ( Sadنيد دعب ةينارصنلا نم مهو  suقم نالتدخا عم

us 

 Sis, ZN ثلاث وش نولوقبو au 3. وه Oro all وه نوأوقي مهرمأ

0 

 ميو قوملا يم :ن داك هناب هللا وه مهلوق ىف نجع EN I لوق

 نوكيف هيف فني مثربطلا ا ىبطلا نم as, rl, Be ماقسالا |

 مهلوق يف نادم RER هلعججلو يلاعتو كرامت هللا N %2 ككذو ارياظ |

 ءيغ اذهو دهملا يف. ملكت دقو معي باهل نكي عل نولوقي مهتايردللا ثلا |
 مالم ن

 هللا لوقب ةثالث ثلاث هنا مهلوق يف نوجتحبو.هلبق مدأ دلو نم نحال مل

 Sad, has WI لاح ام ,bel ناك اول حولوقيق ,sa انقل او

 نارقلل لزن نق مهلوق نم كلذ As ميزمو ىشيعو وه ,ai تفلح 0

2X veاهيل لاق نارمحلا  am,الات 7 معلص هللا  a5است مل اكنا لاف انؤسا  

 ادلو دلل امك اعد < Hut اكعنمب 1585 لاق لكيق اذهسا حق يلب الاق .اذسأن

 معلص دنا لور توصف دمح اج ةويل قالت رونا اكلكأو تيلصلا

as NG Indieهلك مهرما نالتخاو مهلوق 3 كذ 3 هللا لؤنان  joeلا ةروس  

aleعضب يلا  Sal leeاهتم  A) RSموهقلا ا وىه الأ هلا ال هللا  Ab 

 ذيف al كيرش ,Yo قلخلاب اهايا ةرديحوتر اولاوءاع aus ميرفت 0

 ,(BR iz دادتالا Ze 2م VRR IR اوءدتيبا ام مهيلع 15;

 معم سيل وه الأ هلا ال دللا ملا لاقف مهتلالض Ti مهفرعيل مهيداص يف مهيلع

sy:يف كيرش  a 2 sy!يسوع تام 05, تومب ال يذلا =  le, 

 ee 0359 لوزيب ال a 3 NER نم هذاكم Je il. za مهلوق يق

 AST كيلع لزن_ * زيغ:ىلا ,el ناك يذلا هقاكم نع مهلوق يف



wer 
 © = .. ه2 6هن2

«I Mu Am! قدح ةغيلع er وك ةودخأ AAo اهيلع رمضان يرذ م s Us اوعزت 

 الور نا ينغلبو ماشه نب لاق * يغلب اهف ثيدحلا اذه هذع BA ناك وهف
-uF 7 = 

  556 5اود  8 en = 35مم  mei Ei Peةسايرلا تخاف |

 <. و 3%

 سعت ai bl لاقف رثعذ Br„ معاص ينلا دهع دع ناك يذلا سيئرلا جرخخ
07 
2 ur 3-05 

vs = 5تت  

A Aga5 As el fs دش ,م.أ 3 x? as) ur م تام اف ١ a يعد > 

 اوعي يذلا وهو Er 5 De be ءاص ينلاركذ

 in نيد اقلاخت  اهتينج اهتطو يف Fr اهنيضو BG ودعت كيلا

 لها اهيف داز يرعب ب eis لاقو ةقافلا x ازح م ya ىيضولا م Es ىبا لاق

Shallةديبع وبا اما «اهنينج اهنطب يفاضرتعم«  Bashديف + IE 

 معلص هللا لوسر دعب اومدق U لاقرببزلا نب رفغعج نب دمحم يثدحو قاحتا

 14 تاريح لا باهي 1 رصعلا ي Me نيد هدجسم هيلع اولخدق ةنيدملا

 le نم مهار ن u” On لوقو لاق بع' نب St يد <, Ma 8 يدرأو

 | اوماقق مهتالص تناح دقو م.عاقم 133, مهدعب انيار ام ذيموي معلص ينلا

 يلا اوصف مهوعد معلص هللا لوسر لاقف نولصي معلص (all لوسر تحسم يف

 مهرما مهيلا Er ىنيذلا رشع ةعبرالا le لاق + قرشلا

 | او ولاا ةقلع ني ةقراح وباو مهفألا وهو Ally حبسا دبع وهو بقاعلا
 u كا

0 als, 27% AS, ةدمدو ول سمقو 0 en 2 er) 



we 
  0 3.03 3.03هند ه0 ”

 هيلا دمصي  VEدوعسم نب ورع = ةاضن نب ديعم تنب دنه تلاق هيلا

 -o ن0 ن ان -

BE 5-008 تك داع er درب ىلا يب يربك au sr 

= Co „u - 2 0-3 5 

- - fe - 

.8 > 

nzالعرش ةعبرا  u595 مهنم رشع ةعبرالا 3  ERلووي  

 الا نوردصي ال يذلاو مهتزوشم بحاصو مهيار وذو :موقلا ربما se مل |

 مهيألا ,an مهعتجتو مهل بحاصو مهلاَغ Sally حوسملا تبع دوساو ياو لا

 يسئاصو perl sn, ee ليار نركب Ana لالا

 : يف هلع 05 يح ?ei Do e4r قرش دق ةثراح وبا ناكو مهسرادم

 هوم دخأو كو ف دق ةينارصنلا لها نم مورلا كولم تذاكف مهنيد

 يف هداهتجاو ale نم هنع مهغلبي U تاماركلا هيلع اوطسدو سيانكلا هل اوعي

 ةلغب طع ةثراح وبا سلج نار نم معلص هللا لوسر يلا اوهجو الف + مهنيد
 ىبا لاق) ER نب روك هل لاقي هل خا هيئاج يلو مع هللا لوسر يلا اًهجوم غل

„Liسعت نوك لاقف ةثراح يبا ةلغب ترقعف (موأ لاقبو  ARوسر ديري  

 هنا هللاو لاقف يناي مو is ٌتسعت تنا لب ةثراح وبا هل لاقف معلص هللا

 ام لاق اذه Des تناو هنم كعتمب اف نوك هل لاقف هرظنتناتك يذلا ل

 تلعف ولف هقالخ ال اويأ دقو اتودزكاو.اقونوسو انوش وعلا 96 ١ علا

51 | 
| 
I 

| 



+, 

 2 و -3 دو كأن -

 ادسا er بعكتحو بطخا نب < اكو قاحما نبأ لاق A, Krane انوع يإ

gb Fanلدومتو عيشأو  N) erهللا كيعلت  erمالس  > dlنوكتنت م  

23 5 
 يذ نع هولاسف معلص هللا لوسر اوءاج مث لكم كيحاص Ta برعلا يف ةوهنلا

- w Er Y-U> 

 ىنمنرغلا  Warةءاج أم مهيلع  aام هيف هللا  a5اوناك مهو شيرق رع صق

j 9. 3 . E Be 3 

 |ىنب رضنلا مهللا اوثعب نوح هنع معلص هللا لوسر اولسي نا اًشيرق رمأ ىم
٠ u. „09 3 
  .-u5ود ْ

Il رببج نب ديعس نع تثدحر ماشه ىبا لاق * طيعم نا نب ةيقعو ثراحلا 
 َ و - 50.

 ls all اذه دمع اب هل اولاقف رعلص هللا لوسر دوهي نم طفر يأ لاق

 1 وم : ون - ونرمه 3ه-- Ur هند

 ا رهرواس مث هنول عقتنا يح معلص هللا لوسر بضغف لاق هةلخ ىف قلخلا
us. - u.» w = 

 |كلوي ملو دلي مل Anal هللا دحا all وه لق هنع ةولاس ام باوجح هللا نم
 ]6[ ب و 5 |

 33 <- ود ء
 ههضغ نم دشا معلص هللا لوسر بضغف sende فيك هءارذ فيك هقلخ ..

 | | هلا نم هداجو ةرم لوا لاق ام لثم هل لاقف ليريج هاتأن مهرواسو لوألا

 ' ١ ةتضبق Lage ضرالاو هردق فقح هللا اوردق امو هللا لوقي دنع ةولاس ام

 Si نبأ لاق + نوكرشوي اع يلاعتو Slate هنيهب تابوطم تاوهسلاو ةماهقلا

glas,نب ةينع  Amaةريره 31 نع نجرلا دمع نب ةطس ينأ نع مهت ينب يلوم  

 Be مهيفت اولمي نا .سانلا Lüge لوقي معلص هللا لوسر تعمس لاق

 | ٌكحا هللا اواوقف كلذ اولاق اذاث هللا فلخ نف فلخلا قلخ هللا اذه مهلياق

 نع لجرلا لغتيل مث دحا اوفك هل نكي ملو كلوي ملو دلي مل !Anal هللا
U-b- > u.و اء 2  

 ١ يذلا !anal ماششق !er لاق * ميجرلا ناطوشلا ىم allı ةعقسولو UNE ةراسب



 مس

 مهلوق نم كلذ يف هللا لزناث هللا نبا a8 les ١ ال تناو انتلبق تكرت دقو

 مههاوفاي مهلوق كلذ هللا نبا حبسالا يراصنلا تلاقر هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو

 * ةصقلا رخآ يلا نوكفوي ينا هللا مهلتاق لبق نم اورفك يذلا لوق نوهاضي

 تدحم" نا وسن اورغك ىنيذلا لوق مهلوف لاق يأ نوعان ماشه نبا لاق

 معلص هللا و ٍقاو قاد#ا نبا لاق + كيهاضب وهف هلثمب jet ثدحجف ثيدحتا

- 2 

 مالسو ae يآ نب %2 ورم نب = ءاضأ er we ناحبس نب دومد#
2 

alيذلا اذم نا دمح اد 8 اولاقف مكشم  Seهللا دنع ئم فح هب  

 مكذا هللاو Ai معلص هللا لوسر مهل لاقف ةاروتلا فستت us linie ءارخ ال اي

 ىنجلاو سنالا تعضتجا ولو مكدنع اًبوتكم هنردج" هللا دنع نم هذا نوقع

deام هلثع اوتاب نا  Inدنع اولاقف هب  SSمهر  = Dar, eiهللا  

 دنا, نق بعلو عيشاو فيدملا ياني خييزلا ني ففاكواايوكش سا ا

 الو 8 اذه Sr اها VE اي a نب ورع نب قيس A) un لبومتتو

 als a دنع نم هنا نوؤعتل مكنا هللار ei معلص هللا لوسر مهل لاقف لاق 7

 عفصي هللا نان ىمحت اي اولاق ةئاروتلا يف مكدنع ًابوتكم لآذ نودجع“ هللا لوس

 ءاهسلا نم GLS اتيلع لزئان دارا ام لك هنم رذقيو كاشي ام aeg اذا هلو

Biكانبج الأو هذرعتو  Jrهللا لؤنان هب نات ام  aىبا لق اولاق اهنو  

eeناك ولو هلثمب نوتاي ال نارقلا اذه لثم اوتاي نا دع ىجلاو  

 اورهاظت برعلا لوق هنمو نوعلا ربهلخلا ماشه ىبا لاف * اًريهظ ضعبل مهض

zukeرعاشلا لاق هيلع اوذواعت يا  

 اربهظ ماماللو انماو.ق ىيدلل تحبصا ai يمس اه



aA 

 دقو انما اولاق مكوتاج اذاو هلوق يلا نيتموم متنك نا هللا اوقتاو ءاهلوا مافكلاو

 لاق  N es Kiائرهخا حجيج اي معلص هللا لوسرل ديز نب ١ |

AP نكس امييف هللا ةزداجالا# لوقت امك اهيف كك نأ نانا موقت 
N - = 

 لق اهاسرم نايا  ul y 3 Air lee leiوه الأ اهةقول  3 iRتاومسلا

al دنع اهللع انا لق اهنع An كذاك كنولسي a الا مكينات ال ضرالاو 
 هو -03 - ت2

  22-13ود =

 يازخلا ةيدادجلا فا

 د , -. -.uه2 ن6 =

| = En ann, اهاوتنم u, x) ةدبصق ين تببلا اذهر 
-E 

 ت2  ةناد و 2-2 2 - و

re دعاو-ق يسرءو س املا اطخا ام باد ىبييصملاو 

 = ا( سايب و

 ]% 0 تاو 97

 اريخ" ال امج er ik 5 677 \gis كا لو هب ربخاقلاو د

 & مهرب  uf ds Sg Er Fehrعنا نللا 6 ٠ تان  Are, 8لاق دايفحأ 1

BE: 

 ةغريلعت er سيق 6 يشع

 225 7 - ب 2 ب

 !دعصأ تثبح ديو يشعالا ن 2 Ex Je كر د ge يلست ىراق
=- 

 | «هيلط يف zu | de نع ينحتسملا انا le ةديصق ىف ul اذهو
-uE u» - u üs - 

 هما

  un desكلامو سبق نب ساو ةبحد  enكعيتن فيك هل اولاقف فيلا ٠



av 
 مد سدس

 اي لق مهيف هللا لزنان هب نما نم الو ميرم نب يسدعب نموث الأ ولاقو هوي

 ليق ئم لزنا امو انيلا لزنا امو ;Al انما لالا 7 نوقنت له UT„ لفها

 مكشم نب مالسو le نب خفار معلص هللا äh دو نؤقسان مكوقلا

 ةّلم دع. كنا معزت تسلا دبح اي اولاقف ةليرج ىب عفارو فيضلا نب كلاموأ|

ad, aoيلب لاق 17 دللا ئم اهنا دهشتو ةاروقلا نم اذدنع ام نموتو  

FRE as! zeنم مكيلع ع 8 7 ام  SUاهيف  aاهنم  

 انيديا يف اب خان اناث اولأق مكئادخأ نم ةدوهق لفاقلا نويت 1 ترم 0

 لها اي لق مهيف هللا لزناف كعينذ A نمونذ الو Adi, erg خلال

ufختم  ee seمكير نم مكهلا لزنا امو  

 موقلا يلع سأن الف ارفكو اًتايعَط ,A كيلإ = ام مهفم اربثأ نديزهلو

 تعا" ني مدوقو ىيز نب ماكتلا معلص هللا لوس تاو Se نيا لاقا# يللا |

 هللا لوسر لاقف هرهغ اهلا هللا © a اي هل اولاقف ورع نب 95-8

 مهلوق يفو مهيف هللا لزناف = كلذ يلاو ,in لذي وم الإ هلا ال هللا

 نارقلا اذه يلا رار: مكنيبر يب ديهش A لق ةداهغ ربكأ هيف قا

 لق دهشا ال لق يردأ ةهلا هللا عم نا See Kl غلي ىمو هب مكرذنال

 امك aid باتكلا مهانيتا نيذلا نوكرشت ام 5 يئناو ىداو هلا وه امت

 ى نوتموي ال مهف مهسفنا اورسحخ ىنيذلا مهءانيا نوف

 ,WW م مالسالا ارهظا دق ثراحلا ىب ذآ 53 هلا ني حيز un ةعاقر ناك

 3 ist ىنوذلا اهيا اب EWR هللا لؤئاف uns ىبا_سملا نم نا 3

 مكلبق ىم باتكلا اودوا نيذلا ىم ابعلو اوزه مكنيد اوذخ"ا نيذلا اوذ
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585 Zu يب يلتت ER), I; اير يلا يب er? ةيدلا & al 

 -- 5مده
 لما غددلا 50 فرش مهل  Gyاوناك 362,3 يد  Emةويدلا فصن

  leiهللا لوسر مهلم مهيق كلذ هللا لزنان معلص هللا لوسر يلا كلذ

 كلذ ين فلا دع معلص  Jahي ناك لذ يايلعا هللا, قاحتا يبا لاقت هاوس ةيدلا
 23 عن

 © معلص هللا لوسرب ةنتفلا مهىجصق

 ae 08 Du اهون نياوادسا en ليا لاق

madدمت يلا انبي اويهذأ ضعبل مهضعب  Ber: Gl aهذيذ نع  ebارغب وش  

 | ٠ تاداسو مهفارشاو دوهي رابخا انا تقرع ىق كنا تمس اين هل اولاقت هوثاف

 ER امموق < نيدو Mn eh انوغلاخ ملو 0 م كتعمتا كافعمتا نأ انا

riقموذو مهيلع امل يضقنف كيلا  as, sكذ 5  Jam,هللا  

 مهرذحاو مفءاوشا عيتت الو هللا لؤنا امب مهنيب مكخا نأو مهيف هللا لزناف معلص

 GA كيري اننا Bel اولوك LAN هللا لونا انما ضعي نع كوفتغيا نا

 نوغبي ةيلهاجلا مكخلا نوقسافل سانلا نم اربثك ناو مهبونذ ضعبب مهبيصي

 wos موقل اكسل هللا نم ul قلو

PIEمالسلا هيلع يسع ا  

 ur عقانر بطخا نبا رسام وبا مهنم معلص هللا لوسر al, Steel نبا لاق

 en عيشاو ازا ين ىب رازار تهرتو تلاخو رزاع ينا نب يزاعو عفان

 ليعامسأو ميشربا يلا لزنا امو انيلا لؤنا امو دللاي Gags معلص US لسرلا نم هب

 ال ممهدر ىم ىبوجنلا !Ga امو a يىسسوص قوأ ,«I طايسالاو بوقعو قاحتاو

Las: ميرم er يسبع ركذ اق « Hyd a) ىندكأو مهخم AS] نوب Sy 

Eich 



 سو

 يلا !رذدان BR يا هوتود مل ناو ةيؤذنخخل اذه متيتوا نأ نولوقي هعضاوم

led el zeنع ةئاكر نب ديزه نب ةحلطا نب ىمح يتححو  

 اهجرف اههيجرب معلص هللا لوسر رما لاق سابع نبا نع مههاربا نب لوعامسا

 اهيقي اهيلع انخ هتيحاص يلا ماق ةراجلا نسم لوما ده اند حل ل ١

 Gy A يف هاوسرل هللا عنص le كلذ ناكو لاق ًاعيهج التف يح ةراجلا سم

 نب هلا يع لوم: عفان نع ناسيك pl en. Le نرد

 قي 5 ,Il مهاعد as معالص au) de use لاق Fer هللا جمع نع ع

 مالس ىب هللا دمع برضق لاق مدرلا ةرأ كس هدي عضو دقو اهولتي مهتم م

 مهل لاقف كيلع IR = A مجرلا ةيا هلأ ين اي هذه لاق مث ريحلا دب

 وهو هللا — كرت يلا مكاعد ام دوهي رشعم اي مكدو معلص هللا لوسر

aاس ادا  SEدين امم دخلا نو تكدر لعب انيكر ناكر تت  

 ,OR, je ٍنز مث مجرلا نم كامن فرشلا لشهاو كولملا تووب نم هناصحا

ARال اولاقفإ  aاوعتجا كلذ اولاق اًظف اًنالف ع  ol 

 معلص هللا لوسر لاقف لاق * هب لهلاو مجرلا ركذ اوتاماو هيبجتلا دع. مهرما

 ua باب دنع ugs Ina zul) متيسرعو اعلا 1 ا نم لوا انإ

 Bl نون تنكف هللا ديع لاق |
 نود ع

 ةيدلا << موهملظ

 تانالا حا سابق نانو عا ةمركعج وج :a نب 2 :يقدحو فاصا نبا
u 

PR Beهللا نا طسقلاب مهنيب مكحان تلكح ناو 7  el 



Pag 
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 ,Bar لَم وه انا 020 نراها م ادا 0 er? Be لعدتو نييراهح

 ورم ب -

 * هيكيلس نا مكيديا ىف ام دع ل ca هذان ,na A امهيف مكح وش أو

 مكحاف ER a5 il, ale دعب 3 3,8 ee اذه ,sl اولاقف 1

 En يف مهرابحا يا يد معلص هلا لوسر يشف امهيف Se Zu دقذ اهني

 | رص نزالفا دبع ديلا اوجرخأف مكءاجع َّلا اوجرخا دوهبرشعم اب لاقق سارذملا

ee a jeعم ذيموب هيلا اوجرخأ ىق مهنا دع د نو وفعلا  

RAN NEN aمهلباسف انداطع ءالواه اولاقف اًدوهب نب بشوو  

 لَم معا اذه يروص ىب هللا دبعل I نا يلا مهرما Juan مث معلص هلا لوسر

rd يلا ةظبرق ينب ضعب side, هلوق نم ماشه ىبا لاق +, As 

 هب الخل * هليق يذلا ثيدحلا نم هدعب امر قادا نبا لوق نم ةاروتلاب قب

Be هللا je, دج الات انس مهقدحا “نم اًباش le اكو خالصا هللا لوقو 

  reدل يي عك تيارا كرك ذو

a مهللا St َةارؤتلا يف مجزلاب هتاضحلا دعي 5 نوف مكح هللا نا مع 

Ba Se مهنلاو لسرم 0 مهنا مساقلا اياي ad, 

 معلص هللا لوسر  (9 Loy? aeىنب كلام سس منغ ينب يف هةدحسم باي دنع

 دعب رفك مث + راجتلا  TEنبا لاق + معلص هللا لوسر ةوبن دححو يروص نبا

 قادما  sbهللا  eeنم رفكلا يف نوعراسي ىنيذلا كنزحب ال لوسرلا اهيا اي

 ذلكل نوءامس ارداه يذلا نمو مهبولق نموت ملَو هه انما اولاق ىيذلا |

 فورساو اوفلخر اوثعي نم مهنم اوثعي يذلا يأ كوتاي مل ىيرخا موقل نوعامس |

leنم هي مهورمأ  „re! Ayدعب نم ملللا نوفرححب لاق مث * هعضوم نع  



Bar 

.--5. 0- u _ 3 3a-2 

al لؤناف يراصتلأ لوقك ةءامدأو alla, ندع = ايانقود“" ام اولاقف 

» u. w 

 مكبون ذب مكيذعي ممَق لق هدامداو هللا انيأ ندع يراصتلاو دوهيلا تلاقو مهيق

 نم بذعيو هاش نكرغغي قلخ ىمرشي متنا لل  Adضرالاو تاومسلا لكم هللو

 مالسالا يلا دوهي معلص هللا ;gm اعدو قاحما ىبا es يريصملا ,al اهنيب اموب

 مهل Mxs & essl> le أورقلو ءياع 5 AhygRzz هلاربغ a هيف مهبغرو

er Zarنب ثعسو ل  er ee zalus1,851 دوهب رشعم اد بضو  au)هللاوق  

Se Peمتنك دقلو هلا لوسر هنا  REN PRانل هذوفصتو  
 سى 3- < ند - و -

 أ لزنا امر ملك اذه انلق ام اًدوهي نب بشوو ةلرد ىب عفار لاقذ هتفصب

 ie rt Ss @ auf Ib SR) un الو - !du هلو يسوم دعي us„ نم

wo» Lsl>نك ريذذ الو ربشو  Beمث * يدق ءيش لك دع هللأو روذنو ربشب  

AN]ىبعبرأ ضرالا 3 اوهات يح  Kimى ةبوقع  

 us u ._ و ود

 هو
 لضا ند ةفديزم نم 3 خمس 351 يرشزلا باهش !er ينتدحو قادوا ع لاق

Dat Ren de!ند  Ist, Enين اوعذجا دوهي راجحا نأ مهثدح و  

-u 9 -- 

 - ب - -

 دم يلا ةارملا هذهو لجرلا اذهب اومعبا اولاقف تنصحا دق دوهي نم ةارماب

 ١ نم ملكعب امهيف de ن 1 امهيلع مكحلا RAR اهي ملك 5
52-5 535 5 

SU ulمث راقب يلطم فيل نم لبحب  > En als 

50 
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 ليؤنتلا مر

 5 لؤنا هللا نأ de اس دعدغ اد 83 un 5 هك لاق. قادما نبأ لاق

 a امك كيلا انيحوا انا اهلوق نم لكذ يف هللا لزئاث يموص دعب هيت ىم رشي

Le tiيللا  As, N٠ ءالاو بوقعبو  ' 

gieنق السرو ارويز دواد'انيثاو ناهلسو نوزاهو سقويو' بووار  a 

 نيرشجم السر اهلكت يسوم دللا ملكو كيلع مهصصقت مل دا ل ا كور

MM rs,اك اريوع هللا ناكو لسرلا دعي ةجع هللا ذع سانلا نوكي  

Je Dis,معلص هللا لوس 7  ah1 مهل لاقؤ « all,5 مكنا  

 نم كلذ يف هللا لزفان هيلع دهشن امو هطعت ام اولاق هللا نم مكيلا لوسر ينا

 ا نودهشب ur, ale هلزنا كيلا لزنا امب دهشو هللا ىآ مهلوق

& auge all. 

  ©- u. Uمان عن

 ةرددصلا حرط دع مهءاجا  dam) 8معلص هذلا
2 2 

 5 نيذللا نييرماعلا ةيد ين مهنيعتسي = يغب يلا معلص هللا لوسر جرخو
a 05 

 ادقم برقا "Te a ىل اولات ضعبب مهضعب الخ A le نب ورع ١

 اورع لاقف ai اًتكجربف ةرغك هيلع وطبق Calls ee 5 00 ىلا

 هللا لؤنان مهنع ,EN معلص هللا a 3 ذا كعك نو He وا

 ل ذأ مكيلع هللا ةهن اوركذا اونمأ نيذلا اهيا اي دموقو وه دارا اهفو غيف

 هللا ep هللا ,IHN مكنع مهيديا نكن مهيديا مكيلا اوطسمي نا موق

 ع نب 9 ءاغأ نب ناهعن معلص هللا لوسر ب 0 لكوتبلق
 8 فاد



mal 

us us ©. و u. - هنأ و 2 

- 
no = sm 

„Ur... 

DB» 

Eau لوقب ءاهطأو a دع N 35 a! sch Sole اشعه a لأ 

 هدد

Spkاهيق سيلق =  al EAN) @ rat IA, Au enلاق  ar)ماشف  

 52و

 5 ةوص ا دش

Jar I.هك اح ام  

 معلص هللا Jam, m ol الإ <, نيذلا رغنلا

 0و سا اسما

 ةظيرق ينبو ناَفَطَعو شبرق نم بازحالا اوبزح يذلا ناكو قاصتا نبا لا

 dl ينا نب !au نب te il A :قااوي ثطخا

 يندب نك ةذوشو Re وبأو و امان سبق نب وشو رماع نب 2 ىلع *

 مانبحا la اولاق شيرق JE اوصدق اقف ربضتلا يتب نم مهرياشا ناكر |

 :RR EVER ns ei! Be لوالا باتكلاب معلا ٌلشاو دوه

 ملا مهيف هللا لزناف ةءيتأ نو هذم 5 متناو ass نقرب مكفيد لب اولاق

 ماشه ىبا لاق * توغاطلاو تبجلاب نوفموي ART نم اميصف اوتو نيخلا يلا ر
> 

 مدد

22-2 

As ch 2برعلا  un Aus usكراج ديلا نود  iss,نع لضا اهي توغاطلاو  

 ا 5 ن 2-7

isتيجلا عيهجو  - Seع يغليو توغاوط توغاطلا و  Bars:حاج يأ  

 SON ءالواه اورغك نيذلل نولوقيو * ناطيشلا توغاطلاو رصسلا تمحلا لأ

 ام de ll pam Tal ايلا تاكا نينا Kran ازرع را

 انكم مهانهتاو ةكحلاو باتكلا ميهاربا لا انيتا تقف هلضف ىم هللا مشان



Pas 
us 

 نورمادو  Nنم هللا مهأتا ام نوقكيو  raهلا ةاروتلا

  1 [443عاد ام  re &sاندتعاأو معطص  Ei KAP 5 apروذلاو

 % اهيلع مهي هللا
 -08 2335 م ند

 قولا مهدح

 اوسر ملك اذا دوهي ءامظع نم توباتلا نب A نب ,Feb ناكو قادتا ىبا لاف
 .. . م ند u هم ني - .. ١

 .السالا يف ab مث iz يح دمج اي كعمس انعرا لاقو هئاسل يول معذدص هللا

 ,I, As. 3 U AS مكءادعاب معا هللاو ليبسلا اوُنضت نا نوديربو

 او افيصعو انعمس نولوةيو هعضاوم ىع ملا نوقرحب اوداه نيذلا نم اربصذ
= 3 

-u- =3 2و و  

Yul5ملكو <  Jam)ىم عاسوو معلص ءللا  pas)مهخم 3282  er al Arموص : 

ae)ا دوهد رشعم أي مه لاقذ ىسا نب  a!تكنا هللاوذ اوذساو  

  ER BEERيذلا  SIEدى دمع اي لكذ فرغت ام اولا 000
 يد 5

 الزذ اب اوغمأ باتكلا اوتوأ ىنوذلا اهيا اي مههف هللا لزنان رغكا دع wos اوقرع

-G- 

RE ae BAR: ii el ar 
SUE Sy. 

 55, ديلا قف كر امن و +يغ الو مق الو فنا الو نبع اههف nn الف او

liesمهتيعا  BTهر سبل يذلا ىبعلا  csلاقدو 0  Etانكلأ  



Aa 

 لاق امم هلل تيضع كلذ لا اف كاهنغا هنع مهناو مهيلا ريقف دللا نأ معز هثا

 ههجو تيرضف  amdصاصخف لاق اهبذ هللا 50 كلذ تلق ام لاقو صاصخف كلذ

 |  1نحنو ربقف هللا نأ اولاق نيذلا لوق هللا عمس حقل ركب ينال اقيدصتو هيلع

  A 00قيرحلا باذع اوقوذ لوقذر فح ربغب ءايبنالا مهلتقو اولاق ام *

SUN نيذلا نم ىنعمستلو بضغلا نم كلذ يف هغلب امو ركب ينا يف لزفو 

a كلذ نان ا اورمصت ناو pr ss 1 نيذلا نمو ماليق 4 

3 ] 

lkus al! Az! Sl, 2342 um Rx يايحالاو صاخخف لاق Ins لاق مث ENTER] i 

| 3 .3220 

 هب اورتشاو مهروهظ ءارو هوؤذينف EI الو سانلا Bär باتكلا اوتوا نيذلا |

| 3 

 نأ O3 1,51 مج SR ن ERS) we 2 نورنشي أم سيوف اليلق ان

Isاهشاهشا 3 2 صا  le Sr EN! En Prند نوييصيب  soll 

 a Sa ke دع الو cas اع مهولمد مل de رقاب | ie 0 سافلا

 ووو

 لكلاب ir مهرما |

 سم د

 بيدح un 5 فرشالا er بعل <ul سيق er ss 56: Sl ندا لاق

AU2-و  

 zul نب دحر er ةعءانمو !bs ن (ra 27% er De عنا يأ يأ er عقاقو

 مان -ou. تت 3- و |

PEN ON}ال مكذان ةقفنلا يف  Syلؤنان نوكي مالع  Nنولخي نيذلا  



MAA 

 انام مكنولاو الإ eK نم ةءذاطب REN ال اوذمأ (BERN اهيا بي مهنذطايم

 | ىقربكا مهرردص "RE امو مههاوفا نم ءاضغبلا تدب دق عتفع ام 1.5,

 نوفموتو مكنوبحجالو مهنوبدع' ءالوا متنا اه نولقعت متنك نا تايالا مكك اذهب
 292 ب

 | لكذ لبق بنكلا نم le مكباقكو مهباتكب نونموت يا هلك باتآلاب

 مكوقل اذا, * مك مهنم مهل ءاضغبلاب قحا متنك متتان UL نورفكي مهر

 رخا يلا مكظبغب اوتوم لق ظبغلا نم لمانالا مكيلع اوضع اولخ اذاو انما اولا

 ى ةضقلا
 .- -0© اها

 دنع All يضر فتيدصلا Br gl عم صاحخف ةعقاو

 is u مهنم دجوف 0 رع De us 5 ركب وبأ Ar دو لاق

su.2  

 فتا صاحخف اي £=, صاختفل ركب وبا لاقف خب هل لاقي مهرايحا نم ريد

 نم ٌفحلاب مكءاج دق هللا لوسرل معلص امس نا مملعتل كنا هللاوذ ملساو هللا

 ,a ركب يال صاصخف لاقف ليجنالاو ةاروتلا يف مكدنع ابوتكم هنودجت" هدنع
Ur -35 5  => 

 !is عرضتي اك هيلا عرضتت اموربقغل انهلا ,asl ٍرقف نم هللا يلا اذي ام ركب اياي

sic U,ا ااا يغب 8 وه امو هاهنا  Weام  Waمعزي 4 انلاوصا  

a2 6 ءانيطعيو ايرلا نم مأ اهني  We uبضخذ لاق * اناطعأ م  

-U- 

 هللا لوسر يلا ER بهاذف نب هللا ar gs! EN a ne امنيب يذلا
 و 2و

 ركب ينال معلص هللا لوسر Js كيحاص ين عفص ام رظنا دمحم اي لاقف معلص

 اهظع الوق لاق هللا ودع نا هللا لوسر ايركب وبا لاقف تعنص ام دي ككح ام



PAV 

In ناك BO ee A نب سوا ين هللا لؤنار * نولهت اع لفاغي 

 يذلا ايي , (6 Kate Ua Tateاي ةيلهاجلا رم: نم ساش مونلع لسحا

REP BEHPE ASCHE JUICR WERT DEDICHER ERS EIER EDER ا 

 مصقعي نمو ءاوسر مكهفو هللا تايا مكيلع يلتت متذار نورفكت فيكو ىيرفاك

 هللاي  aidدتاقت قح هللا اوقدا اونما ىيذلا اهيا اي ميقتسم طارص يلا يده

 قاما نيا لاق + ميظع باذع مهل كيالواو هلوق ىلا نوطسم مققاو الاب ىتومت الو

  0نب ةيلختو مالح ب هللا  Kuةيبع ني دسأو ةمعس ني ديساو

 نمو ( duاونا م-هعم دوهي نم  ansمالسالا يف اوبغرو , Naseتلاق هيف

  auge „Ustنما ام مهتم رفكلال ها  Anالا دعبتا الو  Eyنم اوناك

 مهلوق نم كلذ يف هللا لزنان هربغ نيد يلا اوبهذو مهءابا نيد اوكرت ام انراهخأ

 ةما باتكلا لها نم ءاوس اوسهل  Besنودجسو مهو لهللا ءانا هللا تايا نولتي *

 ماين ىببا لاق ! stتاعاس لهللا  Jallمما, يلذهلا لكفتملا لاق ِك اهدحاوو
-.u.2 —ı 

5 xlu51 ترد ES er كاف 

 53 5و

 لعتني ل (Aw ف أ % 8 Kind حدقلا bat ردو ولح

 يندد صاد = 5

 شدو راج فصي ةعيدر نب دوبل لاقو * هل ةديصق يف Call اذهو

0 : / 2 - = E 1.3 

 gas „ai 8 län يو كذاك !el 35[ برطي

 ,er), all نوذمود »+ سئنوب نرمخأ اهيذ نا (ALLER a ةديصق !d Saal !ذهو

 ند كيالوأو تاريخلا 3 نوعر راسو ركفملا نع ند نوهفبو فورعملاب نورمأدو رخالا

 هوويلا ,In نولصاوب ىطسلا نم ,Na ناكو Sei نيا نا علا
>= © 

le er aنع مهامهتي مهيقهللا لزسنات,ةيلهاجلا ىف تغلجلاو  
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Som ur ربضد ثيموي سوالا ذعر ناكو جرؤخلا ع = سوال 3 هبف رفأظلا 

  Benنب ديسأ وبا ! deadنب ورع جرزخلا ( BIERاعيهج التقف يضاييلا *
x 502 

 تلسالا نب سبق وبا لأقو ماشه ىبا لاق
u 3خر 42 نو >  

 نبصر < هل ٍندواعف ظافح يذيب تعج نا دع

le:6 ىران هوأانقغت  yaهسارد  erرن  

 ينعذم ,(le تركذ م لوطا ثاعو مود ثيدحو هل ةدبصق يف ناتقيجلا ‚1585

 دنع موقلا Ki لعفف Set „N لاق + عطقلا نم ثركذ ام هماصقتسا نم

SSنب سوا بكرلا لكن نريحلا نم نالجر بثاوت يح اورخاغتو اوعزانتو  

 نم in يب و !?er a ums نم ثراحلا نس ةدراح يب !An يظيق

Pهم  - --. Br 

 بضغف ةعذج نآلا اهائددر متيش نأ هيحاصل اهدحا لاق مث الواقتف جرزخلا

 حالسلا ةرحلا ةرهاظلاو ةرهاظلا مكدعوم انلعف دق اولاتو اعيهج ناقيرفلا

 نم هعم نوف مهيلا جردغ معلص هللا لوسر كلذ غلبو اهيلا اوجرتل * حالسلا
-u- 5. - 

 ةيلهاجلا يوعدبأ هللا هلا نيؤسملا رشعم ايلاقف مهءاج يح هباككأ نم نيرجاهملا
 5-5 و

bh,مكرهظا تجد  auf las a‘ ARمكنع & عطقو خد مكمركاو مالسالل  

 -Su 2 و .

ne 5 =. u ri see: PRTTELBER9 اهنا موقلا ادع  

 3 تعم

ee Haseىق نرعيطم نيعماس معلص هللا لوسر عم اوقرصنا 1  arهللا  

 لها اي لق نولهت ام يع ديهش هلاو هللا تاياب نورغكت مل باتكلا لها اي

 هللا امو كادهش متذار اجوع اهنوغيت نما نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا



 رم

 رعاشلا لاق يناير مهدحاوو ةداسلا ءاهقفلا AR نويئابرلا ماشه ىبا لاق
--U) 

 رفيف ;Sys BEN اهنم st سوقلا 5 er تنك ول

 5و ام ان us su 3 ... - ان س )

 سوكلا 3 rl 13, يتلؤذتسال 0 وأو is تمرص ذأ لصو ال

£ 

 !ER all li يو دكعلا وهو ,er rn) Ri lo, el ا ةعموص يا

 د2

 Az! 99 => 2 lei نب أ لاق x نوالسم متنا دا Ar رفكلاب 7”

 مهسفنا دع مهرارقاو مهءاج وه ذا هقيدصتب SAU نم مهءايبذا ,Je) مهيلع

 لوسر مكءاج مث ةككحو بات نم مكتيتا ال نريينلا قاقيم هللا ,Ast äh لاقف

 يرصا مالذ ٍدط متذخاو متررقاا لاق هذرصنتلو (ar مكعم ال قدصم

 يةصقلا رخا يلا نيدهاشلا نم مكعم اناو اردهشان لاق انررقا اولاق

ee jeنابل  
s- = 

 اوذاك ام ضعب مهدشناو هلبق ناك امو ثاعب مويركذا مث مهعم سلجان مهبلا ١

 ناكف are سرالا 343 lasst Ing Öle; er 65 رماعشالا نم هبق اولواقت |
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 | ا ل بتكلا لها ايالق مهيفاقللا لّوداث اهتارصف الا: ميهاريا ناك ام نارجت

 ءالوه متنا اه نولقعت الفا هدعب نمالا ليجتالاو ةاروتلا تلزنا امر ميفاربا يف

 ال متذاو معي ,al مع هب ملل سيل اهقف نوجا“ ملف مع هي ملل اهف مج جاح

 ناك امو السم افينح ناك نكآو اننا 0 55 ميفاريا ناك ام نولعت

 Be نيذلاز' يتلا اذافو نوعبتا نيذلا ميهارياب سانلا يلوا نأ نيكرشملا ىم

aىبع لاو + ىتمؤللا  EL a Ei ge aع  

 | 0 29 5565, ردع ala, Do DE الكا le قموت Ill ضعيل_مهضعي

 Ib مهنيد نع نوعجربف عنصذ امك نوعنصي مهلعل مهنيد مهيلع سيلان يح

 نوملعت متناو فلا نوققكتو لطابلاب قحلا نوسبلت مل باتكلا لها اي مهيق هللا

 راهنلا هدو اوما ىيذلا دع لزئا يذلاب اونما باتكلا لضا نم ةغياط تلافو

 يده يدهلا نأ لق مكنيد عبت ىمل الا اونموت الو نوعجري مهلعل هرخا اورفكاو

 ديب لضغلا نا لق مكير دنع مكوجاحع وأ مقيتوا ام لثم دحا يتوب نأ هللا

 رابحالا تعقجا نبح يظرقلا عفان وبا لاقر + ميلع عسار all ala نم هيتوي هللا

 مالسالا يلا مهاعدو معلص هللا لوسر دنع She لضا نم يراصنلاو دوهي نم

Ni aاهل انوع نا دمح اي  Seلجر لاقو ميرم نب يسمع يراصنلا  

RERهل لاقي دارت نار  ei)ديرت كادر  Liانوعدت هيلار دمحت اي  

 ةدامعد ا NEN Sust نأ هللا lee معلص هللا لوسر لاقف لاق لاق امك وأ

 ناك ام اهلوق نم كلذ يف هللا لزنأت لاق امل وا ٍنرما الو هللا ينقعي كلذِو ام دربغ

 نم يل اًدابع اوتو سانلل لوقي مث ةوينلاو مكحلاو باتكلا هللا هبتوي نا رشبل

 وسردت متنك اهو باتكلا نوجعت متنك ام نبيئابر NN نرد
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 ناك ولوأ اذءابا هيلع اذيفلا ام عبتت لب اولاق هللا لزنا ام اوعبتا مهل ليق اذاو

 Be الو :We نواقعي ال مهدايا
06 N ا 

 عاقنمف ينب قوس يف مهعوج

 عاقتيق ينب قوس يف دوهي معلص هللا لوسر عجب دب موي اشيرق هللا باصا ان

 ام لثع هللا مكبيصي نأ لبق Tall دوهي رشعم اي لاقف ةنيدملا مدق نبح

 نم ًارفن Als كنا كسفن نم كنرغي ال دمح اي هل اولاقف اَشيرق هي باصأ

 سانلا سن انا تفرعل Le ول هللاو كنا لاتقلا نوفرعي ال أراغا اونك شيرق

 نوبلغتس اورفك .نيذلل لق مهلوق نم كلذ يف هللا لزنان *انلثم فلت مل كناو
 يف لتاقت ةدق اقتلا ag ةيأ ملك ناك دق all u منهج يلا نورشخا

 امش نم ةرصنو a هللاو نبعلا يار مهيلثم مهنورت ةرذاك يرخاو هلا ليجس

 «راصيالا يلوال ةريعل كلذ يف نأ

psمهيلع معلص هللا لوسر  Engسازدملا  

 هللا يلا مهاعدف دوهي ئم ةعاهج دع. ساردملا تيب معلص هللا لوسر لخدو لاق

 < دع لاق دمح اي تنا نبذ يأ يلع ددز نب ,Sal ورع نب ناجنلا هل لاقف

 gs) عل :دللا: لوسوب اميل Wis ايدوهمب SE مهعارتا تان IE ةنصو ل

 15 N ea وتلا لَوكاف هيلع Lola مكنيبو انذيب يهف ةاروتلا يلا |

 مهميذ يي مهرغو تادودعم امايا الأ راخلا ne نأ اولاق مهئأب Ss نوضرعم

u- | 
 ;a Jam دنع اوعهتنجا < نارجغ يراصنو دوهب (u لاقو + نورتغي اوناكاس |
| 
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 ءر  rel! a erةلهابو  crرصدت  er mad er Ru erالوان فصي نالجع

Wal اهداقيا SE 05 Tale قو عهج رطق انب Peg 
£ 

sl; غصب يلذهلا ae ap سبق لاقو a) ةديصق يف تيبلا اذهو 

 وعلا نا  dla lgاهوماك  (alles lassندع

 نيالا  eisءاد اهب ناكو هتقاذ سوعنلا  „ESرظن اهبلا  zumوهو هلوق نم

  RMامو مهير نم اا نوطعيل باثكلا اوتوا نيذلا ناو  allام لفاغب

 عباتب تنا امو كتليق اوعيت ام ةيا لكب باتكلا اودوا نيذلا تبتا ىبلو نولهي

 عباتب مهضعب امو مهتلجق  AUSكواج ام دعي نم مهءاوشأ تعبتا نبلو ضعب

 نيملاظلا نمل اذا كنا ملعلا نم  u a, leeكير نم

 ع نيرتملا نم ىنوكت الف
Az ةاروقلا كي ام ei 

 , Yuينب وخا لمح نب ا  Aleةجراخ. لهشالا دبع ينو وخا داعم ىب دعسو

 ونا كيز ىبا  er FEIN ur llةاروتلا يف ام ضعب نع دوهي راجحا نم ارفذ

 ام نوتكي ىنيذلا نا مهيف هللا لوئان هذع مهورمذك أ 1, هايأ مهوهكف

 مهنعلب كءالوا باتكلا يف سافلل هانيب ام دعي نم يدهلاو تانويلا نم انلؤنا

 ق نونعاللا مهنعلير هللا
3- >» 

 يلا مفاعد < معلص ı ينلل مهباوج

 مهرّذحو هيف مهب مالسالا يلا باتكلا لها نم دوهيلا معلص هللا لوسر اعدو لاق

 ام دم اب عبتن لب فوع نب كلامو ةجراخ ىب عقار هل لاقف ,au هللا باذع

 امملوق نم كلذ يف لجو زع هللا لزنات انم ,ig عا اوذاك مهف اذدابآ هيلع اذدجو
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 نم ناك امو افيف> ميهاربا ةلم لب ىلق اودتقهت يراصن وا ادوش اونوك اولاقو

 ام ey تبسك ام اهل تلخ دق ةما لكت هللا لوق يلا ةصقلا مث نبكرفملا

 م نولهي اوذاك اع نولاست الو متبسك

 ةبعللا يلا ةليقلا فرص دنع دوهيلا لوق

 سار دعب بجر يف تفرصو ةيعللا يلا ماشلا ىع EU تقرص انو قاحتا نبا لأ

Anaةعانر معلص هللا لوسر يأ ةنيدملا معلص هللا لوسر مدعم نم ارهش رشع  

 درع نب جالو عفار يأ نب عفارو فرشالا نب بعكو ورع نب مدرفر سمق نبا

 عيبرلا نب ةذانكو فيقحلا يا نب عيبرلا نب عيبرلاو فرشالا نب بعت فيلح
 معزت تذاو اهيلع تفك يلا AS نع كالو ام ont اي اولاقف فيقملا al نب

 ,Bis كعبتت اهيلع تنك يلا كتلجق يلا عجرا هنيدو ميهاربا ةّلم Je كنا

lelıنوديري  eeمهالو ام سافلا نم ءاهفسلا لوقيس مهيف هللا لؤنان هنيد نع  

 طارص يلا ءاشي نم ga برغملا, قرشملا هلل لق اهيلع 1,56 يلا مهتليق نب

 (Sy نوكيو سانلا دع ءادهش اوذوكتل اطسو ةما مكانلعج ,SS مهقتسم

 نم لوسرلا عبتب نم ملعنل الا اهيلع تنك يلا ةليقلا انلعج امو اديهش

JE Aiيده ىنيذلا دع الا ةريبكلك تناك ناو ارايتخاو ءالتبا يا هيبقع  

 يلوالا ةلمقلاب 5 عيضيلا هللا ناك اموادللا تبت. ىيذلا ىل تقلا

 sr مكتماطر dl AN EL eh مك ا

 3 يرن 85 لاف مث * ميحر (Gy سانلاب All 5 lage اهرجا مكتيطعتلا١

 ثيحو hl au رطَش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءاهسلا يف كهج
 -  >-U- 3.0غن - 5

 لاق za, Sy ءرطغ is نيا لات + طش مكضفوجو اولوق < 1



 سمو

 le دعب نم مكنوحري ىل ATI لها نم ربثك دو امهيف هللا

 هللا اي يد اوسخصاو اوقعات ا ed BR + دعي نم ب دنع نم

 يريدق ءيف لك طعم هللا نا ةرماد

 معلص هللا لوسر دنع يراصنلاو دوهيلا 00

JEقانا ىبا  U,مهتتا معلص هللا لوسر دع يراصنلا نم نارجت لها مدق  

„ua!عقار لاقف معلص هللا لوسر دنع اوعزانتف دوهي  unرع متنا ام ةلهير>  

 = يراصت نم لجر ES ليجالابو dan هيلع ىسيعب رفل -

 اهلوق نم كلذ ين هللا لزنان ةاروتلاب رفكو يسوم ةوبن دحر ءيش دع منثا ام

 Egli دع E دوهملا تسول يراصفلا تلاقو ءيش دع. يراصنلا تسيل دوهيلا تلاقو

 rein 00 aA مهلوق لثم نوملعي ال ىنيذلا لاق كلذك بانكلا نولتي مهو

 |0007 ام قيدصت ءباتك يف ولتي لك يا نوغلتخ هيف اونا اهف ةمايقلا 1

 ناسا دع مهيلع هللا ذخا ام اهيف ةاروتلا مهدنعو يسيعي دوهيلا رفكت يا

 يسوم فيدصت نم يسبع هب هاج ام MEN ينو يسيعب قيدصتلا نم يسوم

 عقار لاقو + هيحاص دي ين اج a 7 هللا دنع ىم ةاروتلا نم هب ءاج امو

 لق معزت امك هللا نم .ًالوسر تفك نا Ast اي معلص هللا لوسرل ةلعرح نبا

 ١9 ىيذلا لاقر هلوق نم كلذ يف هللا لونان همالك عمسن يح اهلكت انكي هلل

aمهلوق لثم مهلبق نم نيذلا لاق لكذك ةيا انبتات ىأ هللا انكي  

 | |١ وص ىي هللا دبع لاقر + نونقوي موقل تايالا انبي دق مهيولق تهباشت

 تهت دمع اي انعبتان دبلع نحن ام الا يدهلا ام معلص هللا لوسرل ٍنويطفلا

 يراصفلا تلاق امو يروص ىب هللا دبع لوق يف هللا لزئان كلذ ir يراصنلا تلاقو
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  alدمع انيلع نوكاغتست متنك دقذ اوظساو , uiانئوربخ“و كرش لها

 انءاج امربضنلا يب وخأ مكشم ىب مالس لاقف دتفصب انل هنوفصتو ثوعهم هنا

 امو هلوق نم كلذ ين هللا لزنان ملكك هركذن اندك يذلاب وه امو هفرعت يشب

 دع نوحتغتسو لبق ئم اوذاكو مهعم ال قدصم هللا ىنع نم بات مهءاج

 اورفك نيذلا  UNEىبا لاق * نيرفاكلا لع هللا ةنعلف هب اورغك اوقرع ام مهداج

 ذولر كعب نحل تنساني لك ا  one AUديما اننى هل زكذو

 امو قاثيملا نم هل مههلع  Ageثهع دمت يف انيلا كوع ام هللا, هيف موهيلا هللا

  SSHقايم انيلعامل  all 2556اًقكوأ هك  steمهنم قيرف 305 ادهع

 نونموي ال مهرثكا لب * , JEكيت اي معلص هللا لوسرل ينويطفلا ابولص وبا
al لؤفات اهل كعبتنف fü يأ ىم كيلع هللا لزنأ امو هقرعت ه يشي انّدمج ام 

 نوقسافلا الا اهب رفكي امو تانيب تايا كيلا انلزنا دقلو هلوق ىم كلذ يف *

 عفار لاقوا  erلوسرل كيز نب بهوو ةليرخ  alباتكب انتيا دمحت اي معلص

SE ين هللا Ib كقدَصُنو كعبتت اراهثا انل رخو هدرقن ءامسلا نم انيلع هازَنت 

 اهك مكلوسر اننا نا نوديرت ما اهملوق ن  erلديتو نمو ليق ىم يسوم

  UNدقق ناهالاب  Jsليبسلا طسو ليهسلا داوس ماشه ىبا لاق + ليبسلا ءاوس

SE up كالا 

Sn En aba, ae 
us 

Sei IE * هلأ ءاش نا اهعضوم ين اهركذاس al ةديصق يف Gas اذهو 

 2و |

bs! er or 0%رساب وبأ هةودخأو  urبطخا  Au a?دومد  \Am>برعلل  

 Ib اعاطتسا اب مالسالا نع سانلا در يف نيدهاج اذاكف هلوسرب al مهصخ ذأ
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 هلا لاق اذ ام لاق معن لاق ةربغ اذه عم له ans اي لاقذ معلص all لوسر

 اصلاو نوعبرا Zelle نوثالث ماللاو ةدحا, فلالا لوطاو لقثا ,All هذه لاق

 3 لاق هربغ ae اي اذه عم له ةنس ةيامو نوثالثر يدحا هذه نوتس

jiءارلاو نوثالث ماللاو ةدحاو فلالا لوطاو لقثا هللاو هذه لاق  liteذهف  

 او ءذه لاق رخلآ معن لاق كبغ دمحن اي اذه عم له ناتيامو نوثالثو يدحا

 هحا «خهف ناتيام ,Al نوعيرا مهملاو نوثالث ماللاو ةدحاو فلالا لوطاو لقثا

 آيلقا يردن ام يح دمح اي كرما انيلع سيل حقل لأق مث ةنس اتيامو نوعوسو

Zutatدي وف مث اريثك ما  IR RER ET OR10 ايطخا نب يح  

 يدحاو نوعيسو يدحا دمحل هلك اذه عوج دق هلعل مكيرذي ام رابحالا نم

 كاذف ناتيامو نوعيسو يدحاو ناقيامو نوثالثو يدحاو ةيامو نوثالثو

 ة تلزن تابالا ءالوه نا نومزيف هرما انيلع هياشت دقل اولاقف. ىبنس عبراو

 دقو Seel نبا لاق «تاهباشتم رخأو باتكلا ما نه تاكح تابا هنم

 < je لها يف ER امنا تابالا ءالوه 1,55 معلا لضأ نم مهتا ال نم

 لاق + مالسلا هيلع ميرم نب يسوع نع Eu معلص هللا لوسر JE اومدق

 are نب لهنلا نيا ماشا ىا نو ae يقدس حقو تالا نيا

 ناك لكذ يا لعا هللا يل لكذ رسقب ملو دوهب ىمرغف يف نلزنا امنا تابالا هذه

 نبأ نعربجج نب دهعس ىنع وأ سابع !un يلوم ةمركع ىع ينغلب اهف ناكو

 a لوسرب ,ars شالا IE نوحتفتسي اوثأك دوهي نا شايع
“ Us 

a alias, RER:ب  
esداعم  enءارهلا نب 29 ليج  erوخا مورعم  Derاوقتا 2343 ” د اي اطلس  
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 ال متنك نان دوصم اونموت نأ مكيلع دللا لزنا اهف نودج“ له نوتربخ
 يلا مكوعدات يغلا ّىم Se ىبجت لق مكيلع < الق مكياقك 8 Ss نودج :

 3 و 2 -

 دق برعلا لوقت ZA ةدحاولا مءارف هاطش ماشه يبا لاق * هيبن يلاو هللا
J £مل -  w5  

Beh 2 ee = 

 45 enel-8 Br er lass لاضلا 'n دق يندم

u. 

 It, er ذعمدر يد !An طقرالا SE, er az لاق a) ZAma3 & Saal اذه

 --23 -zsU 32 ند

 4 ةرجتلا Su قاس عج لضوهمم ريغ &3

“ )2 = »= 

 ىنيذلا دوهي ماغكو مابدالا نم ةصاخ نارقلا aus لؤن نم ناكو قاحعأ ىبا لا

S = Fu.3  

er Al دمع Br d „8 اهبذ Null; تحلا Vamalı) Abyäärk,, هذول سب اوذأا 

x - - نع E 

 سس :

| N PeX &a3 kart 2) x 3 UI N: ملا ةرقولا el Ai, وو معلب = 
 ندع عاش و

 مع

Li 
 كيلوا يف بطخا ىب 0 يشف معن لاق هتعمس تنا اولاقف بانكلا كلذ ! هيل ملا

ze ziiولتت كنا انل ركّذي ملا دمحم اي هل اولاقف معلص هللا لوسر يلا ةوهي  

 نم ليربج اهب كءاجا اولاقف يلب معلص هللا لوسر لاقف ملا كيلع لزنا اه

 ام مهنم ينل يب هطعن ام دايبتا لكبق هللا ثعب دقل اولا معن لات هلل |
z=z2 دن u 30 

Int = 7 0 3: ER)لاقق  er v.-لاقف ام نم دع لهقاو بطخأ  

 دع Jul مث ةنس نوعيسو يدحا هتما لكاو A ةدم امنا نيد يف نولخدت
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 سف

 انم اوعيناو نوذعي ال مهناك مهروهظ ءارر هللا باتك باتكلا اوتوا نيذلا نم

 SEEN ىككر ناهلس رفك امو رصنلا يا ناهلس لكم دع ىبطايشلا اولتت

 lad معلص هللا لوسر نا Si, Stel ىبا لاف +ردسلا سانلا نوإعي اورغك

 نم نومدكت الا مغرايدا ضعب لاق نيلسرملا يف ناهلس ركذ ا ينغلي

 ا هللا لونا اوحاس الا ناك اما a a ناك ale نب ناهلس نا مهري

 * هب مهلعو zul مهعاجتاب يا اورغك نيطايشلا كلو ناهلس رفك امو مهلوق نم

Ill,نبا لاق + دحأ نم ناذعب امو تورامو توراه لباب ىبللملا دع  le 

 || مح يذلا لوقب ناك هذا سابع نبا نع ةمركع نع مهتأ ال نم ضعب يتثدحو

 Is نانرهظلا دع ناك ام الا مسشلاو ناتيلكلاو ATI اتدباز هسفن دع لبارسا

 دوهب يلا معلص هللا لور بتكو قاحا نبا لاق *مانلا هاتف نابرقلل برقي ناك

We san PERنع وأ ةمركع نع ثباث نس 5  Miنع رببج نب  | 

 ةهخاو يسوم بحاص هللا لوسر ثمح نم م !sr هللا مسب سايع نبا

N N u,مكناو ةاروتلا لها 0 اي ملك لاق دق هللا نا  
mu.) 

 ,A رافكلا دع ءادشأ دعم نيذلاو هللا لوسر an مكباتك يف لذ نودي"

 نم مههوجو يف مه اهب اًناوضرو هللا نم Ks نوغتمي اذجتن اعكر مهارت مهنيي

 ءرزاق si ze Ei ليجتالا يف م ةارونلا يف Ban SE دودسلا رثا

 اوفصا نيذلا هللا دعو zası مهب ظيغيل er لا En 28 لع يوتساف ظلغتسان

 لزفا ا< مكدشناو هللاب Jos يناو اهظع ,hal ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولعو

 يولسلاو ئيملا مكطابسا نم ملكبق ناك نم معطا يذلاب مكدشناو مكيلع

 ” 1و نوعوق قم مهاجتا يد مكابال رحبلا 201 مك دشناو
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u. 

 رهش نع تا ge يأ نس ىهرلا ىبع نب هللا دبع يتدح Slzel 3 لاك |

ar!أ يرعشألا بعود  REاولاقف معلص هللا لوسر اوماج دوهي مايحا ى  

 ,Sl Slide ىكاقعبتا che نان en u طار

 مكتريخا انا نبل هقاثبمو هللا دهع لكذب مكيلع معلص هللا لوسر مهل لاقف لاق

SSاولاق ملك !دي اع اولاساف لا# معن اولا يننقدصتل  ee Uns 

 all; ‚a معلص ءألا (Jam لاو لاق لجرلا ى ,ee) Zen el 1 كلولا

 ةارملا ةفطنو ةظيلغ داضيب لجرلا ةفطذ نا نوطعت له ليارسا يتيادتع 00

 انرجخان اولاق معن مهللا اولاق اهل ءيشلا ناك اهتبحاص Ale اتيان ةقيقر ءارغص ؛
 دع |

 نا نوطعت له ليازسا ينب دنع ةمايابو all; Tadsl لاقف لاق كموت فيك '

 لاق معن مهللا نو لاق ناظقي هبلقو هانيع 3 هب تسل يلا نوعزت يذلا موق

 ماعطلا بحا ناك هذا نوؤعت له ليارسا يني دنع همايابر هللاب مكدشنا لاق |
 هب -Ur- و 5 |

 دع مرخ اهنم all ءاناعف يوكش يكتشا هناو اهموحلو لبالا ناجلا هيلا بارشلاو

 اهنايلاو لبالا مول هسفن دع مرخ هلل اركش هيلا بارشلاو ماعطلا بحا مسفن

 افل حم اي مذكر معن مهللا اولاق ينبتاي يذلا وهو ليرجج هذوجعت له ليارسا |

ri |كف وظو  sl au leكفسدو  sro)الولو  Ss:لزنان لاق كاذعوذال  

| 

| 
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 تلا ملا و نو  zد ند 0 و =

 اورفك اوفرع ام مهءاج اهف هللا لوقي هب اورغك هانعبتا» شيرق نم معلص

  aٍدع هللا ةئعلق ! * gapمهسفنا &3 اورتشا ام سيب ( a, 5لؤنا امج

  anfئم هلا لزؤغي نأ اهغب  JE 23مهربغ & هلعج نا يا هدايع نم اشد نم |

-uE 

 سوق ينب ىشعا لاق هولقتحاو دي اوذرفغعا يا  urةياعت

  22د نت د -u- 5و 0-22 د

 ! leاهليبق اهتردسب ىابح ةةرصل اهلقمع اوكودد قد

ale همضغل بضغلا دع wall; قادما er) لاق دب هل ةدبصتق & تيهلا اذهو 

Ss ö- 

 يو ةاروتلا نم اوعيض اوناك اهف  reيذلا ينلا اذهب احدث( 

5 =" ie 5 v- -35 و 

 نود نم ةصلاخ هللا دنع ةرخالا رادلا مآل تذاك نأ لق معاص دي هللا الناس| 
 دن  wن2 ىو نع

 نيةيرغلا يأ دع توملاي اوعدا يأ نبقداص متنك نا توملا اوذيخف ١ كلذ اوبان بذك

 لوقي معلص هللا لوسر ىلع  Allاب ادبا هونقي نلو مالسلاو ةالصلا هيلع هبينل
 رفكاو كب معلا نم مهدنع ا مهطعي يأ مهيديا تمدق  SRهونغ  0نس ١

 - 3 -uسا

 دو

 ةابحلا يف  sollنمو دوهبلا ةابح د سانلا صرحا مهندحتلو لاقف مهلا لوطو

 يأ باذعلا نم هدزحزمب وه امو ةذس فلا ريكي ول مهدحا دوي اوكرشا ىيذلا
= o- © 

 وهف توملا دعب اتعي وجرد ال كرشملا نا كلذو باذعلا نم هبجنتمب وه ام :

se امم عيض امب يزخلا ىم ةرخالا يف هل ام فرع نق يدوهبلا ناو ةايحلا لوط 

 all نذاب كيلق دع. هلزن هنان ليرجحل اودع ناك نم لق لاق مث + معلا ىم



 مساره
 عانس - .eu نع و

 الو اًمعب الو اراذ الو ةذج نوفرعي ال ناثوالا نودبعي كرش لها جرزخلا» سوالاو

Far]اذان اما ارح الو ًالالح الو باعك الو  etاةيديعت مهاراسأ 1,0{  

 مهارسأ نم ناك ام عاقنيق وذي يدتفي ضعب نم مهضعب هد Seh ةاروتلا يف املا

 In نولطيو ينك N ياام طوع ويصنلا محو صال 0 ا

 مهبلع SEN لهال ٌةرهاظم مهنيب اهف مهنم هولتق نم يّلَتَقو هامدلا نم اوباصأ

 ,Sy باتللا ضعيب نونموتفا TE مهنا نب> مهل لجو زع هللا لوقي

 AEG لعفت ال نا ةاروتلا مكح ينو هلتقتو ةاروتلا مكب هيدافت يا ضعيب

 ER aha نم ناقوالا A A كوشي نمااديلعرهاظتو ناد نمد

 هذه تلزن ينغلب اهف جرزخلاو سوالا عم مهلعف نم كلذ AS اهندلا ضرع ؛

 يسوع انيتاو لسرلاب هدعب نم Us, GUT يسوم انهتا دقلو لاق مث م ةصقلا |

 نم هقلخر قوملا ءايحا نم هيدي لعن عضو يلا :تايالاايا تانهبلا مير

uرجخلاو ماقسالا هارباو هللا نذاي اربط نوكيف هيف خاني مثربطلا  

 Ale ee ee بوح ا

 مكدءاج الفا لاقف هلك لآذب مهرفك ركذ مث هيلا هللا ثدحا يذلا ليجالا

 مذ + نولتقت اقيرنو متبذك اقيرغف متربكتسا مكسفنا يوهت ال ام لوسر

 اليلقن مهرغك هللا مهنعل لب هللا لوقي ةدكأ ىف يا فلغ اميولق اولاتو

 لهق نم اوناكو مهعم الل قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج امو نونموي ام

 EEE نب رع نب مصاع نع قادعا ىبا لاق +« ةيالا اورغك NE نودكفغتسي

 مهانولع دق انك ةصقلا هذه تلزن مهيفر هللاو انيف اولاق لاق مهنم خاينشا ىع
5 

a0» 

ns نولوقب اوناكف بانك لها مشو كرش لها نحو ةياهاجلا ىف ارهظ 
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 منا َقْزلا ,Lin هبص يا هد كفس برعلا لوقت نوبصت نوكفست ماشه

 ظ رعاشلا لاق ه«قاره

 اكل ا و ةدفاامسم يكف! نانصراب لح ككيملا ام نان انو

 ينو ةلهسلا هل لاقيو لمرلا هطلاخب يذلا نبطلا لاحلاب ينعي ماشه ىبا لاق

 a غو تما ايذلا'الا هلا ال ادتا:ثنماا نوغرف لاغاملا تيدا

 ,Se قاعحتا نبأ لاق + ههجرو هب برضف Se za لاح نم ليرجج

 Elia نم 5 اذه نا دع نودهشت متناو متررقا مث مكرايد نم مكسفنا

 مهرايد نم مكفم اقيرف نوجرخ". مكسفنا نولتقت ءالواه متنا مث مكيلع

 مهعم مهءامد اوكفسي يح كرشلا لها يا ناودعلاو مثالاب مهيلع نورهاظت

 نأ متفرع دق مهوداغت يراسا مكوتاي ناو © مهعم مهرايد نم مه وجرذعو

 ضعبب نونموتفا مهجارخأ مكبأت؟ يف مكيلع مركت وهو مكنيد يف مكيلع لاذ

 EI US مهنوجردتاو كاذب نيتموم' مهتودافتا ' ضغمب نورفكتو باتكلا

 يلا كرو ةوقلا مويو (FERN ةامحلا يف يؤخ الا مكنم كلذ لعثي نم Ay اف

 الف ايندلا ةايحلا اورتشا ىيذلا كيالوا * نولهت اع لفاغب هللا امو باذعلا كشا

isنورصتي مه الر باذعلا مهنع  Tin ei xىقو مهلعف  > 

 0 ارق اوناكف مهارسأ هادف اهيف مهيلع ,gar مهءامد Lin ةاروتلا ين مهيلع

 سوالا sul> eo ةظيرقوربضنلاو جيزخلا ةافلح Pr gli ونب مهنم قيرف

 تجرخو جرزحلا عم gli وغب تجرخ 577 ara سوالا نبب تذاك اذا اوناكف

 ae ir a نم ىخاو لك رهاظي سوالا عم ةظيرقرريضنلا
31 
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 اضيا يندشناو

U ماج يفاو ةرخاو هليل لوا هللا باتك يمت 

 الا مه ol ةربغ وأ JUNE ينقي نا Us نامالا, ٌةينسا نامالا:ةدحاوو

 EL كتوبن نوددجب مهو هيف ام نوردي الو باتكلا نوؤعي ال يأ نونظي

 فلخب N‚ ادهع هللا دنع متذختا لق ةدودعم امايأ الا مانلا انسغ ىل اولأقو

AUديزل لوم يثدح قاحتا ىبا لاق * نوذعت ال ام هللا عن نولوقت ما هدهع  

 هللا لوسر مدق لاق سامع نبأ ae نب دوعس نع وأ ةمركع نع تباث نبا

 هللا بذعي ,lei ةنس فالا ةعيس ايندلا دم اهنا لوقت دوهيلاو ةنيدملا معلص

 ةرخالا مايا نم JUN ين !دحاو اسوي اهندلا مايا نم ةنس فلا لكب ىانلا يف سانلا

leنل اولاقو مهلوق نم كلذ ين هللا لزناث باذعلا عطقني مث مايا ةعبس يف  

 ,x ةظاحاو a بسك نم يلب هلوقو ةيالا هذه ةدودعم امايا الا مالا انس

 دلااع هرعت طين يح عب مترفك اما لفصرغكو مالاعا لع لع نم اك
nn Geكيالزات  „UN LETيا .نودلاخ اهيف مها  lt Takeىيخلاو  

 اب نما نم يأ نودلاخ اهيف مه ةنجلا بادكا كيلوا تاحلاصلا اولعو اوغما

 نأ مهريخع اهيف نيدلاخ ةنجلا مهلف هنيد نم متكرت اهب لعو هب مترفك

 لاق مث قاحا نبا لاق +« هل عاطقنا ال ادبا هلها دع 5 رشلاو ربخلايزبا ل

 ىنيدلاولابو هلا الا نوديعت ال مكقاثيم يا ليارسا ينب قاثيم انذخا ذاو مه

 ةالصلا اوهقار انسح ساقلل اولوقو نيكاتسملاو يماتيلاو ينرقلا يذو اناسحأ

 دلك كلذ متكرت يا نوضرعم متذار مكنم اليلق الا متيلوت مث ةاكزلا اوتاو

en) لاق + مكءامد نوكفست ال lu Gas! Sl, is; ya; سبيل 
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 مهيشع اذ روطلا مهب  «LAاوعقوف يسوم مهرما  Intممالك اوعمسف دبر هلكو

  Snيلا مهب فرصنا مث اوعمس ام هنع اولقع يح مهاهنيو مهرماي هتردق

 يسوم لاق نبح اولاقو هي مهرما ام مهنم ٌفيرف فرح مهءاج اف ليارسا يني

 هللا ركذ يذلا فيرفلا كلذ لاق اذكو اذكب مكرما دق هللا نا ليارسا يبل

 هلوسرل هللا ينع نيذلا مهف مهل هللا لاق امل ًائالخ اذكو اذك لاق اهنا لجو رع

 لوسر مكبحاصب يأ انما اولا اونما نيذلا اوقل اذاو لات مث معلص دم

 اذهب برعلا اوثدحت ال اولاق ضعي يلا مهضعب يلخ اذار ةصاخ مكبلا هلو هللا

 متنك دق مكنان  „euاذاو مهيف هللا لزنان مهيف ناكف مهيلع

le NE ضعي يلا_مهضعب الخ اذاو انما اولات اوتما ىيذلا اوقل 

es Sl, نورقت يا نولقعت الفا مكر دنع هب مكوجاحبل le AZ 

N دنا مهربخب وهو هءابثاب مكيلع قاثيملا هل ذأ نق هنا متفرع دقو 

ey ey ء ودعا انباتكأ و ىجتورظتنت انك يذلا 

UN نوملعي ال نوهما مهنمو نونلعي امو Sara ان معي هللا نا نوؤعي الوا 

 نال ةاارق الا ناما الا ةديبع يلا ىع ماشه ىبا لاق *ناما الا  zuاي يذلا

 يفا نع ما ته ىبا لاق * هنودرقي مهنا الا باتللا نوطعي ال لوقي بتكي الو

EEE EI VE قب ةيرغلا علل كلفن ةلواق امينا PER ROTE 

 بيبح نب سنوي يثددحو ماشه ىبا لاق * كلذب  slنا ةديبع وبار

But, لاعتو اكراهتا هللا: باتك يو ارق ينعم تع لوقت بوغلا 

Eye وبا ندشناو لاق هتينما يف ناطيشلا ٍقلا يع اذا الا ين الو لوسر نم 
VEREINE 2 09 20  

 لسر ذع روبزلا دواد يع اهلادخ لمللاب هللا باعك يع



 نة يتحتم

 سابو
5 2 

 ug مهلوقو *اهفم برشي يلا هتيع طبس لك لع دق اهنم نويرشي نبع طيش
 نو هس 4 = د نص

 ,di نم ضرالا تينت اهم اذل جر كبر انل عدأت ثحاو ماعط طع ربصن كك

 و خيإ -

vs 
 هو |١ J يبا ١

S- 5 5 -©-يان 5  

 مسوذ فن ٍؤ ليذولاك عطق اهيلع ياوجلا لثم يزيش قوف
 . =“ هد

 ةموف !ru عطق ليذولاو ماشه ىبأ لاق هل ةدوصق يف تيبلا !ذهو

„vsهن 5  

-u- 105 3  

 هال =.

 فدا 0 re خيسمللاو اوي ارا يتلا ةرقملاو مهتاددحاب 55,5 مهلعد ذا مهيف ناك يذلا كسملاو اودوااس

 de ددرتلا دعب هرما مهل ىببت يح هيف اوفلتخأ يذلا لهتقلا ين ةربعلا اهيب

 -s = ها

 Ems ىشا وا ةراجاك تناك ىد كلذ دعب مهبولق ةوسقو DEN ةفص يف يسوم ؛

 هنم جرف فقشي امل اهنم ناو ىاهنالا هنم رجغتي امل ةراجلا نم ناو لاف مثا

Ur3 - 6  

 le مكبولق نم ىبلال N نم ناو يأ هللا ةيشعخ نم طبهي lie ناو ملا

o-ur3 - =  

 معم ىنملو معلص دمدط لاق مث نولهت ام لفاغب هللا امو فحلا نم هيلا نوعدت
33893 - 

 مهنم قيرف ناك دقو ملل اوذموي نأ نوعمطتفا مهنم مهسدوي نبذموملا نم

 هلو3 سلو + نوعي مهو هولقع ام دعب نم ER مث هللا مالك نوعمسي.

 م يأ WI فيرق لولو ,al اجعوس دق مهلك 5 مهلك ةاموتلا نوم وضل ا

 ةبور كتجءبو {Ka, ve AN كاسي و < وم weh اولاق معلا 21 var نا ينغلب اهيفا

 خير قم مالسلا هيلع يسوم كلذ بلطف ,A < هالك Grub يلاعت هللا 2 نه ه# ا
| 

 يا يح مهب جرخ مث اولعفف اوموصهلو مهباهتث اورهطتيلف مهرم معد هل لاقف
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 هللا اًزرأ مهلوق مث مهايا ,ab مههلع «تبوتو هيق اوعنص امو لجعلا مهل ركذف
 دف 2 0 ه 3330-

 ةبيتق ررخالا وبا لاق انع هرتسب ءيث ال انل ارهاظ يا ماشه نبا لاف *
I. “==ند 2 - -  

 رهظي لوقي رهجب ها تامبا يف تدبلا اذهو م«مدسلا ihre ٍناجلا

 ee N لمرلا نم وتسيام ae فشكيوا#لا
 ءا(ن 3-3

 NEN مهيلع هليلظتو مهتوم دعب مهايا هءايحا مث مهترغل كلذ دنع مهايا

 يا ةطح اولوقو ادت UT اولخدا مهل هلوقو يولسلاو نملا مهيلع هلازئاو
 55 وو.

 ءازهتسا دلوق نم كآذ مهليدبتو مكنع مكبونذ هب طحا هر مكرما ام اولوق
 2 عي د

 bins ناك :ش ىملا ماشه ىبا لاق * مهوزه دعب للذ مضايا هتلاقاو ةرماب

Ns 3ع دع  Be Pe geهذوبرشمف لسعلا لغم اول  eK leeيشأ لاق  

 KA نب سيق يني
 3 zu > nee ماض us. .- هن

 اعين هيف اعط سانلا رصيا ام مهتاَكم يولسلاو ملا .اوهطا ول
 ü. SS.. 0« و 5 لهي

 ٍقامسلا اهنا لاقو ةاولس اهتدحاو رياط يولسأاو هل ةديصق ىف تيبلا اذهو

 سمس و

 5 وون 5 3

 ناكو ll ىبا لاق x lg Use La يا ةاد>و دل ةديصق يف 3 تيبلا اذهو

 ةيما تانب Zul يلوم Le ىع ا نب حلاص يثدح امك لاذ مهليدجت
 و =

2 0 

en 8لاق  Says 5 er?)لاق مريع 3 ةطنح  er)تفاحنا  limit,يسوم  

 BI انيع رقع اتنثا.هتم مهل ٌترجفنا: رجلا هاصعب برضو نا هيأ هرماو هموقل



IV 

  Hchlääge le steقع ةروشوا اوتاكو مكءاج ام كش  alteاوخار

 نا مهيلع متنا ام دع مكناوعا نم متعطتسا نم يا هللا نود نم مكدادهلا

 ماغلا اوقتاث «لقحلا ملك نبت دقق اولعفت لو اولعقت مث نان نيقداض ملأ

 هيلع متنا ام لثم دع. ناك ىمل يأ نيرفاكلل تدعا ةراجلاو سانلا اهدوقو يتلا

 معلص هيبنل مهيلع Dal يذلا قاثيملا ضقن مهرذحر مهبغر مث «رفكلا يلع
 Se 2 ... 08-3 مل

  > A eheنع فلاخ  aiclbند ماجدحالل ليارسأ يب اي لاق مث 2242 1,551

 a مهاجت ناك امل مكءابا ىنعو مك دنع يءالب يا مكيلع تهنا يلا يهنا

 ءملكداج اذا َدَجْنَأ ييبتل مكقانعل ف تذخا يذلا يدهغب اوفرأو موقو نونا

 مكيلع ناك ام عضوب هعابثاو هقيدصت ع مكتدعو ام مكك زجنا مكدهعب فول

 < مكثادحأ نم تناك يلا مكبودذب مكقافعأ ىف تناك يتلا NER راصالا 7

 نم مكهابا نم ملكبق ناك نع تلزنا ام مكب ٌلِزْدَأ نأ أ نويهزان كل

 مكعم امل Ans تلزنا اب اوذماو ؟ةربو zumal نم متفرع نق يلا تامقثلا |

 يايار ؟ مكربغ دنع سيل ام هيف معلا ىم مكدنعو هب رفاك لوا اونوكت الوب

 ام اويتكت ال يف نوطعت متناو حلا اوهتكتو لطابلاب قيل اوسجلت الو نوَقَتإ
 نم نوطعت اهبف مكدنع aa ah هب ءاج امو يلوسرب ةفرعملا نم مل دفعا

 باتثكلا خولتت متناو مكسغنإ توسفتورملاب سانلا ae كل

 ةاروثلا نم دهعلاو ةوبنلا نم مك دنع اب رفكلا نع سانلا َنوَهَنَد يا نولقعت الفا.

 يلوسر قيدصت يف مكيلا يدهع نم اهيف le نورفكت متناو يا مكسفنا نوكرتتو

 ٍقاثيم نوضقنتو , yaمهثادحا مهيلع ددع مث + ياتك نم نوطعت ام  yesل “ . - 39
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er .ةعيبر يب دحا ةدبع نس hs لاق ulm هعهجو تومب تام ئم تيملاو 

 , Nun ILامم  urمهم

E) 3 0 و 9 u 32 

  6بسسيد ,ىرفربطل اهقعاوص داك مهيلع تكبادص

 = «u هَ - “ تنم 3 ©

 ya نبح نزملا اهاؤر Sin pi 0و er يذعت الق اههقو

 م مس

26 
= 

 هيف مه ام !le Ra ناذهو

 ET قوطتلاو فالخلا نم هيلع مه يذلا ىم.لتقلا م مذحلاو رْغللا نم

 قمعاوصلا ىم هينذا ين هعباصا لعجب بيصلا EB يف. مه يذلا ىم فصوام لثم

 || 10 « نيزفاكلاب طيح وه يا ةمقنلا نم مهي كلذ لزنم هللاو لوقي توملا مذح

 أَو هيف اوشم مهل ءاضا الك El ءوض ةذشل يا مهراصيا فطن قربلا

ABIنوفرعي يا اومات مهيلع  ETةءاقتسا دع هب .مهلوق نم مهف هب نولكتيو  

 مهراصيار مهعمسي بضل دللا ءاش ولو م نيربحتم اوماق رغكلا يف فم اوسكترا اذاذ

 ا لاق مث بريدق ءيث لك دع هللا نا «هتفرغم دعب قحلا نم اوكرق ال يأ

 on يا نيقفانملاو .رافكلا rn a مكبر اردبعا سانلا اهيا

 ءامسلاو مشارف ضرالا ملك لعج يذلا نوقتت ملكعل ماكبق نم نبذلاو LS يذلا

aاقادنا هلل اولعجت" الق ملك اقرنر .تارقلا نم هي جرخان هام هامسلا نم لزفاو  
 5 و 3 3

Ur. = - 2و  Ur. 

a >!الف هللا  a3هل  daلعق عاش ام ريخلا  

us 

 ١ تاو

 نأ gäbe دقو هربغ مكقرنري مك بر ال هذا نوطعت منار رضت الر عفنت ال يلا
 ا 2 3 ون

 يف متثك ناو + ديف كش ال All وه هديحوت نم لوسرلا هيلا مكوعدي يذلا



yo 

 ضرالا يف اودسفت ال مهل ليق اذاو  „eeاما يا نوحاصم  Saحالصالا

 نودسفملا مش مهنا الا لجو زع هللا لوقي باتكلا لضاو ىيذموملا نم ىبةيرغلا نيب

 ٠ *  RERنما امك موتا !اولان نشاننلا نما امك .اوقما مه: لايت

  geانما اولات اونما نيذلا اول اذاو نوطعي ال نكآو داهفسلا مه مهنا

 قالخر.قحلاب بيذكتلاب مهنوزماي نيخلا دوهي ىم مهنيطابش لااولخا

 دك انا يا مكعم انا اوناق ؟ لوسرلا هب ءاجام  orنحن اما هيلع متنا ام

 |  Seيا  m leiموقلاب , Basيزهتسي هللا يلاعت هللا لوقب + مهي

  erبرعلا لوقت ندا < نوهجي ماشه ىبا لات * نوههي : مهنايغط £ مهد

en us > ادلب فصي عاجلا ee هع Je, 

Pt 5 امصاو ale عهج = a يف تيبلا اًذهو «دهلا ىبلضاجلاب 

 نامبالاي ZEN يا يدهلاب ةلالضلا اورتنثا نيذلا كيالرا + ge هع ةاركلاو 5

 لاقف الثم مهل برض مث قادع! نبا لاق + نيدقهم اوذاك امو مهتراجت' تحبر اه

 مهكرتو مهرونب هللا بهذ als ام تءاضا اف اراذ دقوتسا يذلا لثمك مهلثم

 نم هب اوجرخ اذا يتح هب نولوقيو فحلا نورصيي ال يا نورصبي ال تاهظ يف

FEINال مهن رفكلا تاجلظ يف هللا مهكرتف ديف مهقافنو هب مهرفكب 5  

aaالو يده  a allيأ نوعجرب ال مهف يه مكب مص  
 ام ناجع نوهيصب الو ربخلا يلا نوعجرب الربخلا نع مكب يدهلا يلا نوعجرب

 SR فريو دعرو تاذظ هيف ءامسلا نم بيصآ وا + هيلع مه أم دع اوناك

 ىبا لاق * ىيرفاكلاب طيح هللا توملا مدح فعاوصلا نم مهناذا يف مهعباصا

 دوسب داس نم كيسلا مهلوق ar بوصب باص نم وهو رطملا !al ماشه



Fuge 
 P ند - 3 -. هد

 هنم ءاج la قيدصتلاب هتوحر نوجريو يدهلا نم نوفرعي ام كرت يب هقيوقع

 N نوثويو اهضرفب ةالصلا نوهقي يا نوقفني مهاتقرنر امبو ةالصلا نوهقي نيذلا
el lest 36,1نم لزنا امو كيلا لزنا امب نونموي نيذلاو  Iأيا  | 

Susiىيلسرملا نم لكيق نم هب ءاج امو لجو زع هللا نم هب تيس لم |' 

 | Sy مه ةرخالابو ؟مهير نم هب مهوءاج ام am الو مهنمي نوقرغي ال

 | مهنا نووزب يذلا ءالوه يا نازيملاو باسحلاو مافلاو ةفجلاو ةهقلاو ثعبلاب يا

 رون دع يا مهبر نم يده دع كبالوا « كير نم كواج ابو لليق ناك امب اونمأ

 أ ام اوكردا نيذلا يا نودلغملا مه كبالوار «مهءاج ام ع ةماقتساو مهبر نم

(tlgنم  Leبس  N aناو كيلا لنا  | 

 | مهرذنت مل ما مهترذناا مهيلع اوس «لكيق انءاج امب انما دق انا اولاك

 نم مهيلع 55 ام اودحح, كركذ نم مهدنع امب !يرغك نق مهنا يا نونموي

 نوعقسي فيكف كربغ هب مهءاج ام مهدنع اهو Ir امب If دقف لك قائيملا

 | مهيولق دع هللا متخ « كلع نم مهدنع امب اورغك دقو اريذحت" وأ اراذنا كنم

 ظ | 0٠١ 1ع ينعي اديا :ءوييصي نأ يدهلا نع يا ةواقغ مهراصيا قعو مهعمس ىلعو

 | ناك ام لكب اوفما ناو هب اوفموي يح كير نم كءاج يذلا فحلا نم هب
S 

 لكبق « , le elدوهي نم راب>الا ين اذهف مهظع باذع كفالخ نم هيلع مه

 موهلايو هللاب انما لوقي نم سافلا نمو «هتفرعم دعب فحلا نم هب اوبّذك اهف

| 

A i 1 = - ge 7نوبذكي اوناك امب ميلا باذع مهلو اكش يا اضرم هللا مهدازف كش يأ ضرم  



 سم نو

 نب سوأ نب دوعسم دمع وبأو اهرب EN يفب نم لجر كمن وبا ماقو

 نب ورم نب سيق يلآ راك ياك ىو عاج er كيز نب 'مزصأ نب ديز

 ىف مفدي لعج كيغ a يب عيال ناكو اًياش امالغ سيق تاكو 0

 ,alla جروخلا نب ةزدخب نم لجر مار al تحال

Ourلاقي ي 5,0!  edجارخاو معلص هللا لوسر رمأ نبح ثراحلا نب هللا  

da eeنأكو درع نب اكرانملا دك لاقي لكر  Mae SE Re 

 لوقو all ee ضرالا: قم ae اه JE Ute De اهيدل

 امل هللا ودع يأ لاذ لا كتان لانقف ثراحلا نيايدتظلملا دل فئات

 لجن ماقو a كنان معلص هللا لوسر دجسم 5 الف كيف هللا لونا

 نيك sw] ya 55 Sn 55 هيحخأ يلا فوع نب ورع١ يمي نم

eكك  

 Azwmell DEF وم 5 Are vn ناطيشلا' كيلع بلغ لاقو كفك ففاو افينع

 ني مهجارخأب معلص all لوهر رمأؤ ىبةقفانملا ىنم فذيموي

 دوهيو نيقفافملا يف ةرقهلا نم لؤن ام
 خز

 SE ملا هدمحتو هناحبس هللا لوقي ملعأ لاو يفغلب اهف اهتم ةياملا يلإ ةرقيلا
 = 2 د

 يلذهلا ةيوج ىب ةدعاس JE ماشه ىبا لات * ديف RE يا ديف بير ال باتكلا |
ZUR Ur 5ند ن 2 هد ند -  I 

 بنمو = نع

 يلذهلا ريبهز نب Als لاق ةويرلا ,Lan هل er ىف تيبلا اذهو

 وعن ع - 3 8 مَع

gebeيا نيا  sa dig BR slهللا نم نورذحب ىنيذلا يا ىبقتلل  



 يباب
2 

 Ach, RR ESTRN معلص a لوسر مدق اذف راقكلا ءامظع ze ميلثع كول تيه

 ةلبسلسو *حرلا هيف تيه يذلا مويلا كلذ تام توباتلا نب ديز ىبا

 | نوعتسيف دجسملا نورضحب نوقفانملا هالوه ناكف «ءايروص ىب ,Su ماهري

 ,Boca Geiz مهنم نوركسيو ىباسملا ثيذاحا

 !Azul نم مهجار =(, مهلالذاو ىبقفانملا ةذاها ةصق

 ein نوثدحتي معلص هللا لوسر مهارف سان me دل يف اموي عتجات

 ger معلص هللا لوسر مهب Er ضعيب مهضعب ٌفصأ دق مهتاوصا يضفاخ

| 
 |طحخأن ةيلهاجلا يف rec تاجا BEN لي كلام ىب منعا ىدي خا سوت

 < بويبأ اياب ي 00 . لوي وهو .Azul نم <Sy! > EWG al رب |

 ur NK نياويزاىب نلاحيويا وبا el Liga جارح ديسك قب

 | .IL يذب دحا ةعيدو نب عفار يلا اضيأ بويا وبا ni 0 ةيلعت ينب تيرم
J- = uا :  

li x. Sal,اًقيبح  Berهللا لوسر دجسم ىم ققفانم اي  Im pale 
E De 3 | 

 | هداقف cd خان ةيحللا ليوط الجر ناكو ورع نب ديز يلا مزح bl ماقو
١ 3 = U.» e su. 

 | ف اعبي همداق eu N öl عوج مث دددسملا نم ىنم هجرخا يح افينع ادوق اهب

 كل ع تك سان س ني

Pr kN EDلاو ةراع 8 تشو لوقب لاق  ER1 اف ففانم ب هللا  

Suلا هللا  geو الف ككذ ىم نما اعلا  Asusمعلص هللا لوسر  * II 
 نو هع w 3 وان تن

 ليقم نب ينا نب مهم لاق فآلا a برضلا مدللا ماشه نبا
 .. 0 -u- نع 8 2و

 Pr بيغلا امو Ads مدل درهبأ تح" rang داوفللو

su» 

Set نبا لاق + بلقلا قرع رهبالاو ضرالا نم ضفخبنا ام بيغلا ماشه ىبا لاق 
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 مكيف عيطت الو مكعم :ey„ ثنأل مقجردخا ىبل هللاوف اونمثأ ن أ معلص هللا لوسر

lanمتلتوق ناو !دبا  erاوقنان نيذلا يلا رت ملا مهيف هللا لزنان  

 u.” er engel ىبل باتكلا لشا نم اورغ' ىيذلا مهئاودال نولوقي .

 مث نوبذاكل مهنا ىهشي هللاو مكنرصتنل متلتوق ناو 13,1 !las مكيف عيطن لو |

ge |رفكا :ناسنالل لاف ذا خاطيشلا لثمك ءاوق يلا يهننا يتح ةروسلا  

Zu |ي ىبملاعلا بر هللا فامنا نا كفم يربي نأ لاق  

iu x,اكاغث دوهي راي 7  

 وهو هرهظاو !ab عم ءيف لخدو معلا ٌدوعت نم ناكو قاحما نبا لاق
u... ae 

lie |عاقتيت يغب ى ‚8 85-29 رابحا نم  rin er ARديرتو  urتيصللا  

 نع £

ol |ىب تيرتو * يقرأ نب نافثعو ورع  Secنب مع ).ةا# يذلا  

 معزي معلص هللا اوسر ةقان تلَض نبح لاق يذلا وهو عاقنيف ينب قوسب باطخلا

 معلص هللا لوسر لاقف ABU نيا يردي ال وهو هامسلا رجخ هيتاي هنا دم ْ

 الياق نا هتقان دع معلص هللا لوسر 3 هليحر يف هللا = لاق اجب ربخلا هءاجو |

 ام الا (ke ال هلاو ناو هتقان نيا يردي الو ءامسلا ريخ ءيتاي هذا دمحم معزي لاق

 اهمامزب ةرجت اهتسيح دق بعشلا اذه يف يهف اهيلع هلا 4 ىقو هللا كل

 ىف تام < ينغلب اهبف lo„ هللأ (Jam; a لاذ يذلا وهو = 0

I-و  

 3 و ن2 - ١

 فلطصملا ينب ةوزمغ نم لفاق وهو حبرلا هيلع تبيه نب> معلص هللا لوسر هل لاق

 EU اوفاخت“ ال معلص هللا لوسر مهل لاقف نوؤسملا اهنم ففشا يح ٌتدقشان
| 46 



 سابو

-.u3 == . 

 دكيز ني دعس BB, ul ينب حا تباث نب كادصضلا نا الا معي ةقفانم الو
 20 س و 3.53

u ©.دو تن 2  - ..- .ü 

 PER I مالسالا دع تيعا هقورع نأ كاكضلا غلمم ىم

 ا يالا ديك مهتيدو زاجلا نادهي بح"
Gm 2 „Umهدا -  

 ادومحخو ءاضفلا يف لا am le انئنيد قفاوي ال يرجل 57

3-9 

 {; مخلي اهبف هقيوت لبق تماص er iR er سالج ن 6 كقو ادا (ar لاق

 م و

RR Bi, مهاعدق مالعسالاب on Be رشيو ديز نب عنارو ربشق نب Le 

 نم مهموق  alىلا مهوعدت معلص هللا لوسر يلا مهنيب تناك ةموصخ يف

 اونما مهنا نوعزي يذلا يلارت ملا مهيف هللا لزنان ةيلهاجلا لها ماَكَح ناهكلا

 كلبق نم لزنا امو كيلا لونا امب  Saنا  STEGاورما دقو توغاطلا

 نمر + ةصقلا رحأ يلا اديعب الالض مهلضي نا ناطيشلا ديريو هب اورفكي نا

 نب سجقو سهق نب ورعو ورع نب كمرتو ةعيذو نب عفار راجنلا يني نم مد جرزخلا

 يذب نمو لهم نب ور  eiوهو سيق نب دما ةلس يب نم مث جرزخلا نب

 الو يل نَذِيا دمحت اي لوقي يذلا  RTنذيا لوقي نم مهنمو هيف هللا لزنان

ars نب فوع ينب نمو «ةصقلا zul يلا اوطقس ةنتغلا يف الا ART الو يل 

a قيعماملا ناز ىاكو قولس ني يأ ىب هللا كوع 

Bo tat يني ةوؤغ 43881 اهنم وألا er) ةنيدملا يلا انعجر ىبل 

 ىبقفانملا ةروس تلزن كلذ  da 2235 aeنب كلامو فوع يغب ىم = ةعيدو

 . SCHدال دايعو لول لي يأ ني دللا يع ظفر نم مهو سعادو |

 مهرصاح < ربضنلا يند يلا ER اوذاك ن يذلا 25 نم رغفنلا ءالوهف 3
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 ةروع انتويب نأ هللا لوسر اي قدنخلا موي معلش  GEBلزئاف اهيلا عجرتلف انل

EN ديم نا io يف امو ةروع افتويب نا نولوقي هيف all 

URS ةغيانلا لاق تاَروع اهعيجو ةعياضو ودعلل ةروعم يا ةروع ماشه 

 مهقلت يم : anالو او تينا  petاعياض رمالا الو مور

 | ةروعلاو هل تايبا ىف تيهلا اذه  Lassاضيا ةروعلاو متمرح يو لجرلا ةروع

 نيالا +ةنول  Beجيزخلا ني ثراحلا نب بعكرفظ مساو رفظ ينب نمو

 | ناكو عفار نب ةهما ني بطاخ  Uىبا هل ناكو هتيلهاج يف اسع دق اهسح

Said دينا > al 5 Fi بطاح ني ديوي لانا يطسكل 

 عمتجا هذا ةداتق نب رع نب مصاع ينثدخ قاحصأ ىبا لاق رفظ يني راد يلا ٌلِمَخ

er هل نولوقي اولعلل توملاب = مهءاسذو ml لاجر ze اهب نم هيلا 

Sü- U 

 Al, iin m ةوبأ لوقي لعجل Sa هقافف مجاف لاق Süd بطاح نباه
o.2 u. - .u- 

 قرببا نب 2017 تاكا ىبأ لاق دب (Ai ىم au اذه all, ae لمرح نم

 نوناتخب نيذلا نع لداجم“ الو هيف هللا لزنا يذلا نيءردلا قراس ةعط وبا

 يتدخ مهل فيلح ناَصْرَقو ls اناوخ ناك نم بع ال هللا نا مهسغنا

 اف NT ىمل هنا لوقي ناك معلص هللا لوسر نا ةدانق نب رع نب مصاع

 ,EN ىبكرشملا نم رغن ةعست لثق يد اديدش IE لتاق دحأ موي ناك

AI de Zehهل لاقف رفظ يب ماذ  Jayنم  bullكقف نامؤق اي رشبا  

 الا تاتاق ام هللاو رشبا اذ اب JE هللا يف يرت ام كباصا دقو موهلا تيلي
zu. 

da6 يموق ن „2  Saxälهي  Er sale As) sl, &ü>h>هو عطقف  

 De زهشالا دبع نب يف نكي ملو قاحا نبا لاق + هسفن لتقف هدي ششاور
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NT 1 a Bu : نت 

5 = = Ss= 

aus مهب ىلصي ناكف هرثأ أ نارقلا Gr &er دق Ga> امالغ موج تاكو rs) 

a.» 3 Vz“ 
 ىنجي نولصو اوناك فوع نب وري ينب ئم لاجر بضهذو دجسملا برخا امل هذا مث

 w م هد و

ntمهب يلصيل عمجت يف ملك باط#لا نب يع نامز ناكو مهدجسم يف فوع  
 = نس

 نارقلل ايراق امالغ تنك ينلكو مهرما نم ءيشب تاع ام وه الا هلا ال يذلا
 0 .. - - Fr هع 5 - 503

 كلام (er N) ter Kar) ey نمو + هموللود يلصق a, ff = 1,853 اوركذ

 3 9. 2 Er .. er د -

 نفوذ اذنك lel لاو يذلا وظو ya) Azur يب we وظو تاك er ةغعبذو

-3-0 
 LT لق بعلتو ضودع انك اهنا ناوقيل مهتلاس ىبلو ههف هللا لؤناف بعلنو

0-5 w z 

er? 3, er Mas يب Be) + Karl ya) يلا Gem is هلوسرو ه«تاياو 

So “9 Non. Gr: .- 

 رشبو * هراد نم رارضلا دجسم جرا يذلا وهو كلاخ نب ماذخ كلام

 نب كلام نب ورع تدجنلا ماشه ىبا لاق * تهبخاا ينب نمو + ديز نب عفارو
 نب ورع نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح ينب نم مث قاحتأ نبا لاق *سوالا

 سا ند وسع 7
‚age age,عيرم سوالا  Er erلوسرل لاق يذلا وهو  altبد ملص  ga! 

 us تنك ا ديك اي Ss لحأ 2 ىد>ا يلا كماع معلص هللا 000 را يف & = 2 د 9

 و5 و = =3- تن

z3 و  EINER).0  

 هللا لوسر لاقف هولتقيل موقلا هردتبان هب كتيمرل كربغ بارذتلا اذهب بيصا
 هن نع 3-

 ينب وخا ديز نب Arm ia يعا بلقلا يِعا يعالا اذهف ةوعد معلص

 نبا ند تا نع

 هللا لوسرل لاق يذلا وهو ERS نب سوا هوخاو Haus سوقلاب لهشالا دبع
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25 
  SBربخ نذا لق نذأ وش نولوقو ؛ ينلا ع نوذوب نيذلا مهنمو 243 هللا لونان

 +مهلا باذع مهل هللا  JEثدح هنا نالجعلب لاجر ضعب ينثدحو قاحتا نبا
3703268 1 5 

 رياث ملدا لجر كملا سلجب هنا هل لاف معلص هللا لوسر ينا مع ليرجج نأ

 نو - هن ادي 3 2

 ىبذهعلا رجا نيدخلا عفسا سارلا رعش  ebنم ظلما هدبك رغص نم ناردق

 -U- ل بي

 د un DS ةغص 5 تناكو هرذحان نبقفانملا يلا كةيدح لقني ماجلا دوك
 us„ نمد و

EZيب نمو + نورك  er Kara Er Krل دسم يكب 2 ناكو رعزالا  

LI ىل AU ذهاع ناذاللا اهواربشك نب بتعمو! able نب ةيلعتو * all 
5 2 

 مّ نا

ea! Es ee BE al,a5 6يلا  „alيذلا وه 200 + ةصقلا  

 3 لجو 58 هللا لؤنات lisls انلتق ام :يثرمالا ّىم املا ni ول 5 مود لاق

 ةيلهاجلا 5 قحلا en هللاب نوذظي 0 0 دق ةغياطو هلوق نم كلذ

 ني 5

 لها نم Ay نب Karl يدب نم مهو بطاح افبا ثراحلاو ةبلعتثو ربشق ىبا

 بسد دقو ماع || لقا ىن هم مد فدا نم d „=< )03 ىبةفافملا ن 5 اوسلو مالا

 (Ole = لاق 8 AN] Aw! 3 20 er irrt 3 ثراح لاو ةملعت قادما نبأ

Jürو0 فكرك خل  

 رمارضلا Au os 5 6 نمت وهو جوعو Be ga u ىب داهعو |

 ةدر اح نوع ur 27° er ةملعت يب Os) 50 er al Aka ماذخ نب درتو |
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  Erىم  Brميلا صفو اهشوجو ك لب تالدرمت

 ن-و -336 |
de هتبوت تنسخ بات هنأ اوعزف قاحعا نبا لاق بهل ةديصق يف تيبلا اذهو 

 و 2 سس د .- -

u. 

  A>! N) er 5 znيد  Erdجرتخ 27 مود &  5% aاًقذانم |

 كو ماشه نبا لا. * شيرقب فحل مث املتقف امهيلع ادع سانلا اعَتلا اف |

  un Berتدوس 43 دايذ  urسوالا كب تناك يلا بورخجلا ضعب 3 تماضص |

 هم زن <

 هم ن2 03

| Sl! er! لاق en يلتق يف رشي مل كاحا = نأ ديز نب سيق Mi 

 . ooسرب -

 | ليق als 9 ءةامر برح ربُغ يف هيك ءازغم RR: A ىنب ديوس 5

 | رك رما دق نورك Vai مغلص هللا لوسر ناكو قاما نبا لاق ale موه

 ١ بلطي سالج هيخا يلا ثعب مث ةكم ناكف هتافف هي رفظ وه نا ;al باطخلا

 هللا يدهي فمك سابع ىنبا نع ينغلي اهيذ هيق هللا لؤئاث هموق يلا عجربل ةيونلا

Brيدهي ال هللاو تانيبلا مهءاجو = لوسرلا نا اودهشو مهنامبا دعب اورغك  | 

 ورع نب فوع نب كلام ني ديز نب =. يني نمو a el el موقلا

up)ىب نامققع نب داب فوع  alsينو ئمو  erورع نب  anلذه فوع  er 

 يلا eb, 5! en نم ينغاب اهف معلص هللا لوسر هل لاق يذلا وهو ثراحلا

 ll رعش رياث AN امسح An, 565 Sl u A Ei حطوا

 | هنم عمسيف هيلا ثدحتي معلمص هللا dans لاي 065 نيدحلا عفسا ىبتيعلا رجا
U» 

 lad > Ar En ER اما لاق يذلا وهو ىبقفانملا يلا هثةيدد> لقني مث
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 CET نم اهب ام عم اههفم Dal, AK Le هالاوف عنصا تنك اهل
g .و هم -و  - 

 PER ام ,al دتاواخع لاق هذم كسفن يف اف لاق er لاق هقمقت

 ءءء م .

 راصنالا BE نم 0 يلا عمنجا نم

 سرالا نم ىنبقئانملا نم انل ص نم دوهي يلا فاضا نم ناكو قادتا ىبا لاق

 مث سرالا نب كلام نب فوع نب ورع يب نم مث سوالا نم معا هللاو جرزخلاو
 « و ur 0ع

 نب ورك نب Te ثراحلا نب يوز des an درع نب ناذوا يني نمب
 ند و -(

 ee Eee يبدي سا

Nam, ee PER?ةوزغ يف معلص هللا ل  Bagلجرلا اذه ناك  

 دعس نيريع معلص هللا ل لوس يلا هلوق نم كلذ 5 رملا نم رش ندخل اتداص

 un ss & us هيدا ,am 5 دع es كح سالد „= & ناكو مهدحأ

 & يع az ادي يدمع هتسحاو لا N IS نسالح اي هللا

 ;Se a كييف ال كييلع اهتمت ) يب ةلاقم تلق قلو دهركي :يث هجيصيا

 مهلض دلاةعلوسبل (نازوشف م نإ قاوم نعول ,land ينيد (fer اهنع

 ىلع بذك دقل a هللا لوسرل هللاب سالج فلخ سالج لان ام هنركأأل|
 نو

Deلاما 58  uدقلو اولاق ام هللاب نوفل هيف هللا لذات دعس  

 مهاذغتا نأ الا اوقذ امو اولاتي مل اهب 148, مهمالسا دعي اورغكر رفكلا ةلك اولاق

 اباذع هللا مهيّذعي اولوقو ناو مهل اريخ ذكي اوبوتو نان هلضف نم هلوسرو هللا

 ماشه نيا لات *ريصصف الو كو نم ضرالا يف مهتامو ةرخالاو ايتحلا أ

 البا فص ةمرلا رذ لاق عجوملا ميلالا

| | 
\ 



= 
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 ذا ءللا ين اي ردا ملا 1 هللا لوسرل ARE لاق ين اوعقو مث تبذك
 تانع 39

8 7 ei zul solle er 

 اينغ الجر ناكو Ale اريح ناكر hy ثيدح نم ناكو قاحتا ىبا لاق

 d a امو aan معلص هللا لوسر فرعو ناكو ll لاومالا ريثك

 X موي ناكو 56 موب ناك اذا ىتح كلذ le لزي مف هنيد فلا هيلع باتو

 قل مكيلع دمص رصَت نا نوذعنت مكنا هللاو دوهي رشعم اي لا# تبسلا موي
 = جرخخ هحالس Aal مث مكآ تيس ال لا تيسلا موي مويلا نأ اولات

 28 CE نا هموق نم هءارو نم يلا دهن SE ee هللا ود

 JB يح لتاق سانلا لئتقا 5 هللا هارا ام اهيف عنصي نم يلاومان موهلا

 هللا لوسر ضيقو ةوهيربخ فيربخم لوقي ينغلب اهف معلص هللا لوسر ناكف

 ياهنم ةنيدملاب معلص هللا لوسر تاقدص ةماعق هلاوما معلص

 ةيغص نع ةداهش

 لاق | ورع ا ur هللا دبع ,aan قاعحما ىبا لاق
 <  So. 300مخ 51

 هيلا يا دلو ا تنك كتلاؤ اهنا بطلا ur يوبح تني ةيغص ىع تثدح

 سدق اذف تلاق هنود يناذدا الا اهيل كلو عم = Wa مل رساي ينا ىف يلاو

 ظ

 نب يم> يا هيلع ادغ فوع ني ورع يند يف هامق لزنو ةنيدملا معلص هللا لوسر
wندم سداد و  

 وما u.3- 0ع -e--u هني - 2

serنيطقاس ىينالسك  ladeانيوهلا  Slتششهف  el 



Poo 

NE ْمُعلا نم Ing ام عم امهفم Al, يلا َتْفَتلا ام هالاوف عنصا تنك US 
g .و سمو  

 لاق all, er لاق وف وها بطخا er يدح ينال لوقي وهو رساب ايا ي* -

ee, هتاودع لات هنم كسفن يف اف لاق معن لاق هقمثت و هقرعتا All,عتيقب ام  
 ءءء مه .

 راصنالا ga نم abs يلا عمنجا نم

 سرالا نم نيققالملا نم افلا يمس نع as ىلا قاضا: نم ناكو قاما للا
 مث سرالا نب كلام نب فوع نب وري يد نم مث سوالا نم معا هللاو جرزخلاو

Zu &-د  » 

 ll نب يوز فوع ىنب وري نب ناذوا يد نم,
vo, -) 

 لاف يذلأ 0 كدييوس 5 ثراحلا ةوخاو كتماص نب دبوس نب س الج 6

 AR er در uch re no يلا 33,5 or Sa عفرذ رين نم رك 5 ىدخل اتداص

 er IF هل لاقف هيدا دعب a De Re تلح سالد „= & ناكو مهدحأ

 2 - ع 0 2غ 2

 تا des u RER A افلا بحال كنا سالج اي ءللاو دعس

 تمص ns كيما Le 7 0 3 ةلاقم تلق 0 ف ؟يش هديل
0-1 

 ىلع بذك دقل a هللا ya) Al ee كرك 2 لاق ام هل ا
 نو

 دقلو اولاق ام هللاب نوفل هيف هللا لذات دعس rät N تيكر امو

aß mنا الا اوقن امو اولافي مل امج 148, مهمالسا دعي اورغكر رفكلا  il 

 نا هللا مهيذعي ا ناو مهل اربخ كي اوبوتو نان هلضف نم هلوسرو هللا

 is. JE *ريصصت الو Js نم ضرالا يف er امو 5,531, اهندلا يف اهلا

„unلاق عجوملا  ia; zusالبا  

| 

| 
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 مهنا هللا ين اي كربخا ملا معلص هللا لوسرل تلقف لاق ين اوعقو مث تبذك
 9 ند 9

 Sale ae sl مالساو يمالسا ترهظان JE 133 بذكو ردع لها تهب موق

 كاهمالساب نسخ SE ةئبا ةدلاع يع

eeناكو فيربخي ثيدح نم  le I.»اينغ الجر 565  

 ale يف دج امو a معلص هللا لوسر فرعي ناكو ll نم لاومالا ربثك

 2 موي ناكو BA موب ناك اذا ىتح كلذ le لزي مف هنيد فلا هيلع باغو

 فحل مكيلع دمع رصت نا نوذعنل مكنا هللاو دوهي رشعم اي لاق تبسلا موي
 ei جرخخ هحالس طخا مث ملك تيس ال لا تيسلا موي موهلا نأ اولات

 ذه ُتلتق نا هموق نم هدارو نم يلا دهر ,sel هباعتكاو معلص هللا لوسر

 JB يح لتاق سانلا لتتقا 5 هللا هارا ام اهيف عنصي دوس يلاومان موهلا
39 3-3 - 

 دللا لوسر ضيقو دوهيربخ فيربخم لوقي ينغلب اهف معلص هللا ,u ناكف

edleلوسر تاقدص 2. هلاوما  allياهفم ةذيدملاو معلص  

za S: >= 

 ةيغص „2 ةداهش

1 

 لاق ! Sl unىيتدحو  dusنب هللا  Terre glلاق

 ىو مولا ونس <

 هيلا يأ دلو أ تنك تلاق اهنا sl نب ar تنب Kuh نع تثدح

Ripمس دق اف تلاق هنود ياذا الا اهيل تلو عم مق 0 مل رساي ينا يي  

Jam,هللا  ieورع ينو 0 هد لزنو ةنيدملا  unيا هيلع ادغ فوع  we 

-u- w- 2نس  u.وما 03 3  

 (aa تششهف SE انيوهلا lade نيطقاس ىنالسك ىبلاك اهتان تلاف سمشلا
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zip,يلوالا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبر دع ةدعاس  X,اهيناع يدقت ةفياط  
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 ينيك هبا ىااسومس ala عا قا نم نب يك

 معلص هللا لوسر اتدءاوو جلا يلا انجرخ مث بسعك لاق هثدح كلام ىبأ

 يلا ةليللا كتناكو ,ad Us اجف لاق فقيرشتلا مايا طسوا نم ةمقعلا
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 هتمارك نم دارا ام مهب هلا دارا نر> فيرشتلا ماي طسوأ نم ةيقعلا معلص هللا

 مالسالا رمازعاو ميبنل رصنلاو , dlمقاما ىبا لاق *هلهاو كرشلا لالذأو

 نا ةظس يب وخا ىبَقلا نب بسك يا نب كلام نب بعك نب ديعم ينثدح

 نم ناكو بعك ىب هللا دبع ةاخا  Alىرأ 30 راصتالا  as llدثدح

 جاه يف انجرخ لاق اهب معلص هللا لوسر عيابر ةيقعلا دهش نم بعك ناكو

Guss Eon we كس هارجلا lies, gi, us دقو نبكرشملا نم انموق 
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ss PR; ال نا تيار لاق كاذ امو US لاق ال ما هيلع ٍنوقفاوتا يردا ام هللاوق 

 , BIERAىنرا الا انغلب اسس هللاو انلق لاق اهيلا يّلصا ناو ةبعكلا ينعي رهظب

 انيهث  Leينا لاقف لاذ هفلاخت ىرا ديرن امو مالا يلا ( Josانلقف لا: اهيلا

  uaمساشلا يلا انيلص ةالصلا ترض اذا انكف لاق لعفن ال , boةيعللا يلا

 لكذ دع ةماقالا آلا 31, عنص ام هيلغ انبع انك دقو لاق ةكم انمدق يح |

Aus تح معلص هللا لوسر يلا امي كلامنا يخا نبا اي يل لاق قكم اذمدق (5 

Be, Wi, si Kin يسفن ين عقو دقل هللاو ES الا 

 هيف ياي مكنالخ *  JEاره «ذرعن ال انك معلص هللا لوسر نع لاسذ اذجرخل

 ليق رن  Ssله لاقف معلص هللا لوسر نع هافلاسف ةكم لها نم ًالجر انيقلف

 هنانرعت  BEنانرعت لهف لاق ال  nlلاق معز انئلق لاق 25 بلف دبع نب

 دجسملا اتلخد اذان لاق ًارجات انيلع مدقي لازي ال ناك ساعلا فرعذ انك دقو

  zesاذان ىجبملا انلعدق لاك سايعلا عم نسلاجلا لجرلا  gell unitو ٠

 36 سايعلل معلص هللا لوسر لاقف هيلا انسلج مث اتؤسق دعم سلاج معلص هللا
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Sad, EN Farلاقو  Insسائلا فاذا امو تي ىم يار  AAةرمأ ىم  
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Ligلييسلا فورعمل  
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= I = 9 3- 
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 ىةعازيخ وأ ىاضنالا ,ze da لولا

 و بن َ
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 مب د5
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 ام ىعس هل لاق يدانلا ٍدع فقواكف مكدنع ىئم هي بهذ يذلا هدولاربغب

w -3 0 و  

 ام لعفت الاقذ Ana دقو اساب اهبي تميار ام هللاوذ ىلطجرلا تملك لاذ تالعف

LANE a) نب دعسإ يلا اوجرخ دق < يب نأ تددح دقو ige 

 عوام -

 =" داعم ,Wär لي هدب ماقف لاق Si Sie ap! ‚al أ وذرع م مهذأ ظنا

RA) sl, Ile 3 لاق Ns um ةيرملا ash ةدراح يكد or a) راذ يذلل 

 كَم

gelدوق يك  Inadeلاق 9 امقتم  RSاما ةماما اباي ةرارز نب  
2 u. 5 re نق 

le Us, د 3 اناشغنا اذه يذم تحمر Io ةغيبارقلا نم Si a I الوبل all, 

Us 

 نم ع ,all كوادج ran ياربع ?er بعصأ : ةراعز (er Ar لان دقو رك

1 

rar >) لاق لاق ul er Sie sale 29 PERF ع ةمو5 3 أو 

 قاد(

 ام كنع انلوع دارت جاو ET تيغرو el تيضر ناث عمستف كعقتوا

REلاق  Bad35, مل تلحس  Klضرعذف سلجو  saleهيلع ارقو مالسالا  

 I FEWIRR هقارشال ملكتي نا لبق مالسالا ههجو يف ,all انفرعف الاق نارقلا

 لستغت الات نيدلا !ذه يف alas, if متذا اذا نوعنصت فيك امي لاق

eaةداهش ىهشت مث ك كيبوُت 17  du3 يلصت مث  Buمساقف لاق  

 لبقات هتبرح ذا مث ىبتعكر عكر مث al ةداهش دهشت مث هيبوث رهظو لستغاو

 أولاق ًالبقم هموق هأر اف لاق ربضح نب كيسا هعمو هموق يداث يلا !دمانع

A DEمكيلا عجر دقل  SR ARنم هب بهذ يذلا كلا  Sirمك  Te 

 bay اولاك مكيف كرما نوفعت فيك لهشالا دبع ينب اني JE مهيلع .فقو
3 2 

 ” لاح يس مل ا-سدو مكلاجر 71 5 "اق ,LION E Liigl, u لش او اذلصواو
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 نب جرزخلا نب ثراحلا نب بعك رفظ مساو ماشه ىبا لاق + رفظ ينب طياوح

 عمو طيانلا و اسنج قرر اهن لاقي ريب. دع الاف <« سوالا نب كام ني

 امهسوق اديس ذهمويريضح نب ديساو ذاعم نب دعسو مسا ,رم لاجر امههلا

 نب دعس 38 Lam انه كو نيف لع كرشم ,LEW لهشالا دبع ينب ئم

 TEEN RT BEER ET ET فلطنأ لآ ie نب ديسالا ١

 ىعسا نا الول هثاث انيراد ايناي نا نع امههناو اهرجزات انءاقعض اهغسيل انيراد

 ale دج الو ed وه كذا كيتا تنقع ونام جيت تم ع

Loisلاق  Sbربضح ىب دهسا  Ayاذف املا لبقا مث  al,ةرارز نب دعسا  

 ra لاق ميف هللا فدصان كءاج دق هموق ديس اذهربم نب nah لاق

 De PA ER لاقف اهتشتم امهيلع فقوف لاق ملك une نإ

 PRO me an al Js يح Kris UK SS Sl انالزتعا انءافعض

 PORN عسا 1 كنع فك هتفرك ناو هتلبق ,A ناث

 es الاقف ىارقلا هبلع ارقو مالسالاب بعصم SE امهيلا سلجو هتبرح زكر

 مث هلهستو دقارشا يف ملكتي نا لبق .عالسالا ag ين انكرعل هاو امتع ركألا

 اذه يف اولخدت ىرا متدرأ اذا نوعتصت فيك ,Ale اذه ىسحا ام لا

 يلصت مث حلا ةداهش دهشت مث كبوت رهطتو رهطتف لستغت هل الك ىيدلا |

 لاق مث ,Sa عكرف ماق مث قحلا ةداهش دهشتو aus رهطو لستخلاو ماقق | !

 EN ملسراسو هموق ge دحا ai EL ET تجر بف

Su-Z 

el | |لاق ًاليقم داعم ىب دعس مولا رظذ اف  All, atدقل  Art r> 

1 



ae 

 2 نو

 يرقملا عي ب ناكخ !u يف 2 مالسالا BR نارقلا BE ! هرمأو

 EN * ةمامأ يأ Ra < ةراهز an دعسا JE ءلزنم كا Bis ةنيدملاو

 مهضعب رك ar سوالا نا كلذو مب Br ناك هنا ةداقق نب رع نب مصاعب

 ع ضعي Ang نأ
 نو 3

 ةنيدملاب ثبت عوج لوا

 ee ىو قلوس نب ةماسأ ال نب دلك يتذكر تار وبلال

Kellديع نع  rlبعك نب  Anaتيا تفك لاق  alكام نب بعك  

 رع يذص اهب = < eh NE tar a Bas قبح

 الا ةعمجلل ناذالا عسي ال لكذ ع اًننيح ثكف لاق ةرارز نب دعسا en يا

„Loي اَذَه نا هللاو ىسفن يف ٌتلقف لاق دل رفغتساو هيلع  NRهلسا ال  

 re لاق ةرارز ني Anl 52000 يلص ةعمجلل ناذالا عمس اذا هل ام

 هل رفغتساو هيلع Lo ناذالا ةءمجلل عمس الف جرخا تنك اك ةعوج موي يف هب

 لاقق لاف ةسامأ يا رع تراس Zah نا ذالا Sa 1 AL اي تلعفر

 هل لاقي ةضايب ينب ةرح ىرم رزه يف ةنيدملاب انب عوج نم لوا ىداك يب يا
maiنوعبرا لاق ذيموه متنا: مكو ثلق ل تامضخلا  An, 

= 06.93 v-ä LEN 

 اهيضر ربضح نس ديسأو دام نب دعس مالنا ةصق

 ee بقيعم ىب ةربغملا نب هللا ديبع ,an قاما ىبا لاق

 هب د

Yo un al 6 eeهب ديريرب# نب بعصع جرخ  

»£ -u 

Ge اطياح هب ليخدف Hl, نب دعسا als art لهشالا دبع نب ىدز ني سيقلا 
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 ينب نمو * سارح نب هسيز نب يان نب رماع ىب بقع El نب مفغ

 مقخ, نت وره نب ge ةبطق ةالسا نياجيفلا لجامتت اا

 ,ىرم مث رمأع ني ورع نب ةبلعت نب < نب 5 ئم اهدهشو *داوس نبا

 ee نب جروخلا نياكرافلا نيامشج عنب اوشا د

 riss نوال لاقيو Es نبا لاق * كلام Anus all = Pie ويأ

Missنب كلام نب فوع نب ورع يد نمو * تمد ل هلوقك هل  us)ميو  

-u- 

 er Ayo ER ع mim 3er 2 Ay ينثدحو قادعا !ur لان * ةدعاس ىبأ

 5 “ - - سل <

Surهللا  dalنس ىجرلا دبع نع  ARتبيماصلا نب ةداجع نع يحاذصلا  

u = u - 

EN u Msرضح  Karelيلوألا  WM,امعيامق الجر رشع يذا  Jam,هللا  m 

oa 

ee MER, Ära5 لبد  Ft aا وو دع  \AA Ars alt \2 Ssالوأ  

 ن2 2 3- نت

 يبا مارماث امهش !Sa er? wärs ناو a لا مللف ,ei ناث فورعم & خيصعن

 نع يرغؤلا باهش ىبا رثذو قادم! ىبا لاق *رفغ ءاش ناو 59 ءاش نا هللإ

 w © هم ناد

AU Aleنالوولا هللا دع ىب  al5 سيردأ  Eslanتماصلا ند  fanلاق هذا  

 :hu الو us هللاب كرشن ال ىرا يلوالا ةيقعلا ةليل معلص هللا لوسر ان

 هام ه6 222

 ين هدحب متذخان اميش كلذ ىم متيشغ ناو ةنجلا مكلف متوفو ناف فورعم يف

}65 2 

 هللا لوسر تعب ll هذع فرصنا Ih5 Slel „1 لاق *رفغ َءاش ناو بدك

 هم 0 دو

 يصق ىب مادلا دبع نب فانم دمع نب ماشه 9 نب بعصم مهعم معلص

37 
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 هيلع هللا يّلص هللا لوسر نم ركذ اهيفو الا ماصنالا , duى

a ee ود 

 كلذ A ىرج امو ريمع نب بعصم EIERN It ةبقعلا رمأ

 -I = - -.( ل

 Bis الجرارشع انتا ماضتالا نم“ مسوملا تاو AU LEN ناك اذا يحن

 ليق كلذو ءاسنلا ةعيب دع معلص هللا لوسر اوعيابف يلوالا ةيقعلا يهو ةيقعلاب
03.-- 

 a! er I يكب ىم er Kay يب نم ei en مهيلع ضرةؤ3 أ

 و -2

er Erرامز  Rei) er Su en eis er Kala5 en Aus er ae erوظو  

Su. z3 - 

 er is er? So 352 am er ةءائر er Zt) sl ثاعمو فوعو * il وبأ

U.د يد  

U ... 

er ةدادخ er سوق دمع er ىراو' ذو ar, er رمهاع نب ور er HA! 

5 
 = و ..0- : نو =

 Is - د .-
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 : & ma 2 RRنب رهف 0 مرحا  er Kalz5وداو * منغ  ar) Nasوشو

u zer 
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er Aa:ةدلعت  erةمؤحت  er Ir er a erراك  Xيلب ىم غذببصع يفد نم  

läd er) لاق as تبدد rin A) لقوف a)! le, er 3,1 1 وعدد للجرل 0 

 مادا

 er در ur فوع ىب er 595 يد ums لادا (er 35 * يمتنملا ىم 5 ةلقوقلا

 - هن <

er las ملاس er mis er N) er CA! يفد ىم مث ze! er كقوع 

 نب قلع نب دعس نب ةالس يني نمو * ىرالجعلا نب كلام نب ني er ةذادع
 هاد - د

Amtدرا نب  er Ay) erمسح  ze! erمد  mمارح يفد  erبعل  er 
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Gl ىسعف مهتيب ام رشلاو ةوادعلا نم مهنيب مسوق الو انموق LATS 05 UL | 
 ب هس د

etهللا  PN TER xميبطع  Basيذلا مهيلع ضرعدو كرما يلا  

 مد * دكنم za لجر الف كيلع هللا مهعمجب نان نيدلا اذه نم هيلا كانيجا ||

 نب ةثرادح نب جرزخلا نب ورع نب ةيلعت نب ماجنلا نب كلام ينب نم مث هللا |
2 E) 3-0% 

pis en als; er Aus er WR er 5 er ar) رماع ur درع en Kalzs | 

  3وايد

er Sam er? ةعافر er ثيراخلا er فوعو * ماما وبا وظو Kal er كام 0 

 هان < هان - |

u. = 

 فيرز ينيب نمو قادا JE + LEN نب كلام نب منغ نب ةبلعذ نب ديبع

 جوؤخلا نب مّشِج نب بسقَع نب كلام نب ةثراح دبع نب فيرز نيرماع نم ١

 ني ورع EN نب كلام: نب a (Et لاقوو ءاضك ل

 er كسا نب يلع نب دعس ىنب A يد نمو قاحتا نبا لاق * فيرز نب رماع |

 نب بسعك ىب منغ نب داوس يب نم مث جرزخلا نب مشج نب ديزت ىب ةدراس |

EN 5ررمازشه نيا لاذ *داوس نب منعني ورك نب ةديدح نيرماع  

 سارح يب نمو قادما نبا لاف * منغ هل لاقي ىيا داوسلا سيل هاوس 00

 Ye ني a نب BE نيروماع نبا ةبقع هد ني يحك نير متع اا

 en ىب هللأ دبع as ةالدس نب بعك ىب منغ نب يدع نب دهبع يب نمو |

er BAR 31) er \نىراتس , IN * Saas erمهل اوركذ مهموق 00 غديدملا اومدق  
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 مهنا هتوم دنع هموق نم هرضح نم نربخان ديبل نب دوم لاق * لكش نا

 u - دام د 5سد مد

 1,56 اق ا يح mini. sus هرجكدو [sl لاهي arm اولا -ٍ 5,

a3. 

 < ساجلا SE يف مالسالا رعشتسا El اهسم تام دق نا نوكشي

 راصفألا ىف al رما ِلْوأ AT ركذ

 a هل هدعوم A u ماؤعأو هنيد ماهظا هللا دارا اًهف فاحتا نبا لاق
 دك Sins Sa T ٍِء

 BE ادد ضرعت راضتالا نم za ديف هيقل يذلا مسوملا يف unbe هللا لوسر

 ,ba فل ةيععلا Sie وه ls ne لكى خنصو ناك اك نرعلا ليايق

 نم خايشا ىنع ةدافق نب يع نب مصاع et ee مهب هللا دارا جرؤخلا

 El نم رغن اولاق متتا نم مهل لات معلص هللا لوسز مهيقل اك اولاق ةموق

ga Jsنوسلجت" الفا لاق معن اولاق دوهي يلاوم  uاوساخ يلب اولاق  ana 

 عنص le ناكر لاق نارقلا مهيلع التو مالسالا مهيلع ضرعو هللا يلا مهاعدف

 اوذاكو ملعو باتك لها اوناكو مهدالب يف مهعم اوذاك دوهي نا مالسالا يف هب هللا

Jo!15 ناثوا بادعاو كرش  aيش مهنيب ناك اذا اوذاكف مهدالجب  

 داع NE ادعم علاتقنف معبتت alle, SEI 05 آلا ثوعَبم Wa مهل اولاق

 MR مهضعب لاق هللا يلا مهاعدو A كيلوا معلص هللا لوسر eK اخف مراو
w 2تيد 0. 0  

 هل اولاقو مالسالا نم مهيلع ضرع ام ade اولجقر هوقدص ناب هيلا مهاعد اهف
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 يلا هاعدف هي عمس نبح معلص هللا لوسر هل يدصتق * اهلوقي ةريثك راعشا يف
  w 5و

 كعم يذلا لعلف ديوس هل لاق مالسالا ىلاو هللا  irهل لاقف ىعم يذلا
 --  322نو - نو

 هل لاقف يالا ذكح ينعي ناقل ةلجم لاقف كعم يذلا امو معلص هللا لوسر

je © 

Es. > AR اذه نا لاقف هيلع اهضرعف ىلع اهضرعا معلص هللا لوسر 
ee =» = 5 ود 

 ب وني- 9

 3 uو -ن 5

JI>, Ss ناك جرزخلا ai نأ ثحلب ملف هموق le iu مدقف هذع فرصتا 

 -( ون 5 ©«

 ع ثاعب ,aa ماسم وهو تق ثقب Li„ ادا نولوعيت مس

 ,pre 3) Band ثاعم نب سايأ مالسأ
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 وهو BUT نب ةانم دبع نب ثراحلا ينب وخا !az un همقل ER نأ امو

 ةانم ديع نب SR شيباحالاو Se نيا 05 *ضشيباحالا ديس لا
 : uنو -

 نب نوهلاو ةناغآ نبا  Faةكردم نب  sinماهشه ىبا لاق *ةءازدخ نم تلطصالا



Prey 

 * لياز Bley ميعن كو ديبلا ن5 تفدض: اقع لاكن

 شرق رشعم اي ةعمبر نب ديبل لاق لوزي ال ةذجلا ميعن تبذك ناهع لاق مث

 اذه نأ ill نم لجر لاقف كبق اذه ثحح تف مكسيلج يدوي ناك ام هللاو

a0 د دلك نم اكسفت ى: وحج الق انتيك اوقزاف دك دعم ' 

 ىب ديلولاو اهرضخ هتيع مطاف لجرلا كلذ هيلا ماقف اهرما يِرَش يد نافع

 كنبع تناك نا يخا نبأ اي هاو اما لاقف نامقع نم غلب ام يري بيرق ةربخملا

 ىبع ىوا هللاو لب نامثع لوقي لاق ةعبنم ةمذ تنك دقل ةبنغل اهباصا اه

etتلم اماوثم  gtلس اراوج يل ناودلا و  a 

 الا دعت تبق نوا:يعا ىبا اي مله كبلولا دل لاقت سمخ دبع ابا اي مدقاو

 يال لاقف كراوج

 8 ادد نب تاتا نا يتدخل هسألا ةنعا ب ةالس وبا اماو تاكا نبا لا

Almيلا نب رع نب هللا دبع نب  Aراجتسا آل ةؤس ابا ىرأ هثدح هنا  ab 

 اتم تعنم دقل بلاط ابا اي هل اولاقف موزخم يب نم لاجر هيلا يشم بلاط

 يخا نبا وهو يي راجتسا هنا لاق lie هعنع انيداصلو لل اف ادمن كيا نبا

aeشيرق رشعم اي لاقف بهل وبا ماقف يخا نبا عنما مل يخا ىبا عنمأ مل اذا  

si,هموذ نبد نم ةراوج يف هملع قير نولازت ام خبشلا اذه دع مترثكا دقت  

„el au,اولاقف لاق دارأ ام غلبي يح هيف ماق ام لك يف دعم ىموقنل وأ هذع  

ro هللا Jam, JE bs, RR مهل ناكو Kaas ادا اب 0 is فرصخن لد 



Prem 
a | 

olنب ربهز  alنب لوهس وهو ءاضدب نبأ لوهسو دادش  Daنب ةعيبر نب  

 نم ةكم هيلع مدق نم عيمج *لاله نب ةعيبر نب 5 يأ ني ورعو لالش

 ىف راوجع pe لظح ا نم ناكف اكبر نوتالث تالت ةقيبلا نر[ ىم

Biنب نوعظم نب نامتع انل  > slةربغملا نب دهلولا نم ياوجع لد  

 راوجع لخد موزخم نب رع نب هللا ديع نب IM نب دسالا دبع نب Ale وباو

 sollt sr تدير هل al ei A SEE au nl ىإ 0

 ديلولا < در يف نوعظم ىنب ناقع ةصق

 فوع نب (am ديع نب مههاربا نب alle Sb ناقع امان (Stel لاق

 EN هيف ام نوعظم ىب نامتع يار امل لاق ناقع ge هثدح نع يثدح

 لاق ةربخملا نب. فيلولا: نم :نامأ ق حوريو ودعي وهو ءالبلا نم معلص هللا لإ |

 ينيد لهاو احتار SEN لها نم لجر راوجحب اًفمأ يحاورو يودغ ىرا هللاو

 يلا يشف يسفن ae Rn Br ال ام هللا يف ,sit ءالبلا نم نوقلي

 كراوج كيلا ثددر دق كتمذ تو سمث دبع ابا اي هل لاقف ةربغملا نب دبلولا

 هللا ماودك ا ينللو ال لاق يموق ىم Ast ملاذا al ehe مل لاقف

 زك ةيتالع يراوج de درف دجسملا ىلا بقلطتا: لاو يخي gel ناد

 ىناقع اذه ديلولا لاقت دجسملا ايتا يح اجرخ اعلطتان لات ةينالع كت

 en دق يآلو ماوج لا ميرك امك a دق قدص لاف يراوج ىلع 35 ءاج دق

 ني. ديملو * نافع فرصنا مث هاو هيلع ,msn دقق هللا ريشي ريكا ١

 مهعم سلخ مهدشتي شدرق نم سلجت يف بالك نب رفعج نب كلام نب ةعمبر

  u) JS zläeلطاب هللا الخ ام ءيش لك الا* *



 وعرب

Sy] er oläs er)ثبدوس 4  erيمرظ  Ems > Ft erنب  

 ها عن د

 فتدنخلاو كَ رد Ar الا al ملك <ir Pr EmA ةربغملا er ماشف

 وبا هما هأودخأ (A تحلو ةغديدملا يلا ÄRA رجاش ةربغملا er ةعمبدر يأ نب شايعو

 - نه 9 ور 5

 يلا جرخ ىراكا هيق a, zul an> راع ,sl u a ريدي
 و

 درع نب Er يد نندو * ةعاومش نم als er„ فوع ,er wire 2 ما ةشيملا

 < ءبنو

 1 و

u.ا  

 يدع  er mصاسعلا  5,8 AR, mr ER Nabe erمعلص هللا لوسر |

 و ;
 ie„ بعك er يدع يد نمو * قدنخلاو a>l, I» AR مدق يح ةئيدملا يلا

 م6ل-

 | يب قعد ةفليكاغ <er xä يأ is ياهل هتارمأ عم مهل فياح ةعمبر ىبأ

 ْ er هللا Aue سبق يتأ نب 2 يزعلا دمع er 2 er all Aus يول نب ر_ماع

 عمد

  ua aيح ةنيدملا يلا رجاه نرح معلص هللا لوسر ىرع سيح ىراك |

| gas رعي دعم دهشف معلص هللا لوسر يلا ىبككرشملا نم el er موب ن 3 

ee ةنبأ سوقا سأ هااوما دعس يوعلا دبع نيا مهر يا نب ةريس 

 سمق نب ةعمز تنب ةدوس هتارما دعم سمن دبع ىب ورع نب ناركسلاو |

 ةنيدملا يلا معلص هللا لوسر ةرجه لبق ةكم تام  CEمعلص هللا لوسر

| 
 تثيراحلا ىو ىمو * لو er Alan مهءافلح نمو (ÄRe ثني اندوعس دءتارما يلع

 SE نب ورعو حارجلا نب هللا ديع نب رماع وشو Bel نبا ةدوبع وبا رهف نبا



rei 

 موةكم ما نبا ماشه ىبا لاق  Anlيوا نب رماع يني , alورع لاقيو هللا ديع

 هي كا -  aدعب نا
 ةكم لهأ مالسا معلب ا هَشبحلا صرَأ نِم داع نم ركذ

 غلبو قادما نبا لاق  leeةشيملا ضرا يلا اوجرخ نيذلا معلص هللا لوسر

 “ Aىرا مهغلي ةكم نم اوند اذا يح كلذ نم مهغلب امل امل اوليقان ةكم لها

I o2l مهنم 1 ملف NUR ناك ةكم لها Aula اوتدح وتاكل 

 مهنم ةكم هبلع مدق نم ناكف ايفختسم وا ماوجحب  „blيلا رجاه يح اهي

  Kollادحاو ! ردي مدعم دهشف  air wa Erتام نمو ةربغو = هذان يد

  Haينا نب نافع نب نافع يصق نب فانم دبع نب سوش دبع يني نم مهنم

  0 00ةتارما حمو سمخ تي ني ةيما , adوبار, معلص هللا لور تبتي

 ىنب لبهس تنب ةّلهس هتارمأ هعمو سمث دبع نب ةعببر نب ةيتع نب ةفيذح

 ديع ني لقوذ يب نمو * بار نب شكح ىب هللا دبع 4 نمو وري

 نانم  ARE aeنب سيق ئم مهل فيلح  * Nurديع نب ىسأ ينب نمو

  yaنب ماوعلا ا يصق ىب  AySديع ينب ىرمو دسا نب  ONنب

 يو 3 ب و

 دعس un طبيوسو رادلا دبع نب فانم دبع نب مشاف سربع نب بعصم يصق

 ربيبك ينأ نب بضو نبرب er بيلط يصق نب دمع يو نمو * ةلمرح ىبأ

 نب فوع ديع نب نوع نب نورلا دع بالك نب ةرشز يب نمو * تبيع نبأ

 دوعسم ىنب هللا ديعو مهل فيلح ورع نب دادقمار ةرهز نب ثراحلا نب دبع

 نب لاله نب دسالا دبع نب Kb وبا ةظقي نب موزخم يب نمو * مهل فهلح

 سامشو ةربغملا نب ةيما يبا ةنبا Abe ما هتارما دعم موزخم نب رع ىب هللا دبع
31 



pie 
 هه

 anal ام وأ صاضر وأ قا نم. هند يش % لهملا ماشه ىبا لاق + لوقو اك

Nهنا يرصبلا ىرسملا يأ نب ىوسملا نع انغليو ةدييع ودأ نربخا اهف  

 ,Bil ةفوللا لاص تعبي دع باطخلا نب رجل ايلاو دوعسم نيا هلأ age ناك لاق

Ptةضغب اسوي  Erbنولت تعج  ENمعت اولاق دحا نم باهلاب له لاقف  

 رماشلا لانو .!ذهل لهملاب اهبش نوأر متيأر ام قدا نأ لاقف ياا لاو

aiعملا مده قر  Fre J-رهص منطف ين وهف هوجولا كوشي  

 ste رما رضح امل فيدصلا رك ايا نأ انفلب دسجلا ديدص لهملا نآ لاقبو

elنالسغي  Aةبا اهب هللا كانغا دق ةشياع مل تلاقف اهبف  ode 

 رعاشلا لاق لهملا يلاربصو يح Kal يف el لاقق نكح رعب

 NER دعب نوتملا لع مث اهيرك الهم هنم ll ٌباَش

 اف ee Ge هبف هبلع مللا tee لاف

 lu انايغط نأ مه ديزي

el!35 مىتكم 5 % weis a 

 عمط دقو دلكي معلص هللا ٍلوسرو معلص هللا لومي عم ةريغلا نب ST فقوو
 ريس نت و

 معلص هللا لوسر ملكف يقألا ei ما ينبأ د كلذ يف وغ انيق N يف

 كلذو 2,81 يد معلص هللا لوسر طقم ade „TS فشق نارقلا Se لعجو

 هيلع رثكا ايف ةمالسا قم هيف عمط امو تيلولارمأ نم هيف اك اع ملغش هنا

 GEM هءاج نأ يلوتو سبع هيف لجو زم هللا لزنات هكرتو اسباع ade فرصنا

 مل اريذنو BA Kür اهنا يا ةرهطم ةعوفرم ةمركم فص# يف هلو يلا
> 

 ! ER & yaالف دحأ نود  7 aaaنيدصتت الو دانا  a:ديزي ال نم +



pa 

 معذ معلص هللا لوسر لاقف معلص هللا لوسر وحن حبرلا ين دخن مث هدي يف هنق

 هللا لزنان اغلا لكخدي مث اذكه ن وكت ام. دعب كاياو هللا هثعبي كلذ لوقا اذا

 اهييد لق مهمر يهو ماظعلا a نم لاق هقلخ يسنو Ku انل برضو هيفا

 رضخالا رجتلا نم ملك لعج يذلا ميلع فلخ لكب وهو ةرم لوا اهاشنا يذلا ١

 و نردقوت هنم متنا اذان اراذ

 شرق يكوشم نم موق ىببو معلص هللا لوسر نب راد 55 „3

 نورفاكلا Be كا

 نري عضلتللا ني وسلا يغلب اهف ةيعكلاب فوطي وهو معلص هللا وسر ضرقعاو,

BAR ur = Sr er Sa sy) Sas er 5صاسعلاو  erلبأو  

| 
 و ود0

 DE + Darils ملف Sr اي اولاقف ey A نافسا يوذ اوناكو م

 I مان د

 ديعن ام Inst بيعت يذلا ياك ن نائرمالا يف تناو نحن كرتشنف دبعن ام دبعتر

 تذحخا نق تنك دبعت ام ا ديعت ام ناك ناو هنم انظحب انذخا a5 ان

Kim,ىودبعت ام ديعا الى. ىرفاكلا اهيا اي لق مهيف يلاعت هللا لزنان هنم  

 ةجاح الف ىرودبعت ام دبعا نا الا هللا نوديعت ال متنك نا يا اهلك ةروسلاا

 ن ييد يلو اعبهج مكنيد ملك مكنم ككذب يل
Ser a) 4%ا 1  

| 
2 

 لجو 3° all لؤناف Pe Ghesy iR أهنم كلا 97 ,all, 55 IL 5 ودعا

Siةرجت  a!سما 5: ! ميودحلا ي يلغأ نوطيلا & يالغب لهل مهثالا م اعط  



 مرسل مي

 هلوق يلا ميغب هاشم زا ge فالح لك عطت الو هيف لجو زع هللا Jul هيله

 | فقّقح هنكو بستب ادحا بيعي ال هللا نال هيسد يف بيعل مينز لقي ملو مينز

 ةيلهاجلا ف يمقلا ميطخلا لاق حقو موقلل ديدعلا ميتزلاو فرعيل هتعت كذب

aداعادت  aميخالا ضرع يف .>يز اك ١ ةدايز  RN) 

 ةريغملا نب ديلولا رك ذ

 3.03 9 و نع

 | كرتبو ;Ba قير د كا ا es sw Nail لاق ةربغملا نس 0

03 

 1 Er all لزنات A Unis نحو rar or يقثلا ربع ىن رد °27 دوعسم وبأ

 | 7 ةجرو هلوق يل ايندلا EHEN ىف مهتشيعم مهنيب انمسق نضع 2 5-5

| 
 3 نوعمجج اهم ربحت

 u. zen w-2 دا

 طيعم ينأ نب ةيقعو فلخ en يا ركذ

 هدهد 22

Bee er alنب ةناذح نب بضو ىب  Erنب ةبقعو  Bi a!اناكو  

lasعمسو معلص هللا لوسر يلا سلج ىق ةبقع نراكف اهنيب ام اس  | 

 Enz (dat تسلاج كنا يغلبي ملا دل NEE ةيقع ZU كلذ علبق هنم

 SI نا نيهلا نم ظلغتساو AT نا مارح هكهجو نم يهجو لات مث دنم

R ix ast, DIE? RE BASSلعغف ههجو  SEهللا 7  air 

 | Inn اوعي هيدي دع LEN any una; Lnad هللا لزفات طيعم يا نيا

She]مل يتتيل يلبو اي الييس لوسرلا عم  UNS SENاكو هلوق ىلا ًاليلخ  

 | لعب معلص هللا لوسر ىلا فلخ ىب يأ يشمو aA ناسنالل ناطيشلا
 5 - م ندم -

 مث يرا ام دعب اذه تعبي هللا نا معزت تنا دمحم اب لاقف تفرا دف لاب



PeV 

Iدق هذا  gieركذف مصاخو  MEيرعبزلا نبا لوق نم معلص هللا لوسرل  

 ae ed AN خوه قم تبعي انا حلا ,eK Sl male all dpa لاقف

ungeنبل هيلع هللا لزئاف هثدايعي مهترمأ نمو نبطايشلا نردبعي اا مهنا  

 مهو !هسوسدح نوعمسي ال نودعمم اهنع I ينسملا انم مهل تقيس ىيذلا

giندا ع ادور يوم ا يسيع نأ يأ نودلاخ مهسفنا تهتشا ام  

 مهديعي نم DEU لجو za هللا ةءعاط JE اوضم نيذلا نابشرلاو رابحالا

 ةكيالملا نودبعب al نوركذي Led لؤناو * هلا نود نم ايايرا ةلالضلا لسا ما

Keilلب هئاحجس !دلو نجرلا طخ" اولاقو هللا تاني  alasهذوقيسي ال نومركم  

 كْذف ءهلود ىرم هلا نأ مهنم لقي نمو هلوق يلا نولعي Rn مهو لوقلاب ب

aمدرم نب يسوع رمأ نم ركذ اهف لزناو * نبلاظلا يزبعغ للذك منهج  

 انو هتموصخو هتك ماسح نمو ةيلولا ميسك هللا سروره دا ا

 نم :IS كرما نع نودصي يأ نوذصي هذم كموق اذأ الثم ميرم ىبا برض ١

 يبل الثم ءانئلعجو هيلع انهنا دبع الا وف نا لاقت يسيعركذ مث * مهلوق

 الف ةءاسلل لعل ,sl نوفلخب ضرالا يف ةكوالم مكنم lite هاشن ولو ليارعا

Sieنم تابالا نم ءيدي 2 تعضو ام يا ميقتسم طارص اذه نوعبتاو اهي  

 BE الف لوقي ةءاسلا ملع دع اليلد هب has ماقسالا ءارباو ٍتوملا هاهحا

 © ميهقتسم طارص اذه نوعدبتاو اهب

 تاء هاد و

 RN فير يب سندالا راد تى

 00 هاةنآك

 ءع(5

 nn ER هللا لوسر نم ذم هب هب نإ 0 So ER we موقلا hal نم 8
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 يف تيبلا اذهو * اكفا الوق كفا ءةرمالاص * جاجعلا نب ةبور لاقو ىروبذاكك

Zr يقلي اهق اموي معلص هللا Joa udn, Seh نبا لاق"* هل ةرتوجرا 

Sl نب رضنلا al ضرعف معلص هللأ لوعسر ملكتف شيرق لاجر نم Anl ze 

 هالوغ ناك ول نودراو اهل متنا منهج بصح هللا نود  Elاهيف لكو اضودرو ام

520 ver تت د = 

 ةوسأو يلذهلا ببوذ وبأ لاق مد تدقؤوا ام ص  er Aysنلتاخ

  2ب £  uو هب

  Abbاسهتاكش ربطت ىرا ةادعلا ىانل اهصحم كت الو دقوت الو
 ءع(و 2

 رىمعاشلا لاق امضحم كت الو يوربو هل تاميا يف تيبلا اذهو

  Eeeو نا

gig مانلا ةاضح الول ناك امو Lass رصدان يران al تادضح 

 ن 2 3

 يرانلا هب تفي يذلا دوعلا ةابشحلا

- I- اء 

  gr Usاهيذ هللا لؤنا امو يرعبزلا

u. -U. 

 - =  59 2سا «3

  8امو اغنا بنطما ديع لنآ ثراحلا  Rsمعز دقو  Astع دبعت امو أذا

> 

an ول هالاو Al يرعيؤلا نب هللا دبع لاقف متهج بصح هذه انتهلا 
 { 3-03 - Fr € ERساء

 يراصنلاو اريزع ديعت دوهيلاو ةكياللا ديعن نحفف  anامهيلع ميرم نب يسوع



pro 
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7[ 
 هي

 هيد

 .ol كذا نوكت ال هللاورف كقح Ss sh مادلا Ki يلا عجرأ ينج

 all aus لجو زع هللا لزناف كلذ يف اظح مظعا الو ينم سا دنع رثا باهح اي
Pj . = 

PIE اةيتادو 
& su, :4 U. U 7 

 يموزحلا ماشه نب لهج ينا ركذ

 دمعت اي هللا هل لاقف ىنغلب اهبد رعلص هللا لوسر ماشع نب لهج وبا قلو |

 DI ايست 3 a Sa قبعت يذلا ur بح نا

 معلص هللا لوسر نا يل ركذف ملعر بغي اودع هللا اويسيف هللا نود نم نوعدي ||

 4 لجو je a يلأ مهوعدي لعجو مهتهلا 35 نع فك |
 أ ص ند us خلد

 .يردبعلا ثراحلا .نب رضتلا ركذ

 اذا ناك ىدصق er يادلا Aus ur ir Aus ar zak er ثراحلا er رضنلا

 هيف مذحر ىارقلا هيف التو هللا يلا هيذ اعدف Luke معلص هللا لوسر سلج
 ماهي 2 ل

 متسر نع مهثدخ ماق اذا RE يف هفلخ ةيلاخلا ممالا باصا ام اشررف

 Uran ىرسحاب دم ام هللاو لوقي مث سرا كولمو مايدنفسا نعو ديدشلا

 يذلا هلزنا لق ًاليصاو ةركب .هيلع يلع يهف اهبتتكا ىبلوالا ربطاسا اولاقو |

es ||هيلع يلتت اذا هيف لزتر *اهدر اروغغ ناك هنا ضرالاو تاومسلا يف رسلا  

 يلتت هلأ تايا عمسي مهثا كانا لكل ليو هيف لؤذو * نيلوالا ربطاسا لاق اذتايأ ||

 ES ىبا لاذ * ميلا باذعب هرشبف اهعمسي مل ناك اربكتسم رصي مث هيلع |
2 = 
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 لنا دقن ينتار ام لاق كتار اهارت اما هللا لوسر اهركب وبا لاقف تفرصنا مك |

  allلاك * ين اهرسيب ( 3 erلاق " قاحعا نبا ربغ نع انملذ هنيدو اهلوق |

ْ ER 

 نراكن Aare e ادم معلص ,aA Jam, and tel Gap Ob قاحا ىب

 33د

 ( Imفوصي 0 نودجتت الا لوقد معذص هللا  ur Sr Se ANعءرويسم 1

 دس د و 5-3 |

 يادمكت اذاو اهم نودك#وجو

su2 -- 

 يدا فلخ er ةيمأ راذ أ

 | لص هالا لوسيو يار اذا ناك مهي نب ةفاذح يب بهو نيب فلخ نب ةيماو

 اربخا يلا هددعو IL a ىذا رمل زج لك لير هيف هللا لزنات ,ee زك

 ةينيم رسكيو ةينالع لجرلا متشي يذلا ةزهلا ماشه ىبأ لاق "اهلك ةروسلا
 2ع

Zslö er le Ms هد زهيو ENT 

Jun 

ssظاو لاك 58 ةيفاقي سفن لذا تعضتخان  

Ihe,عل كاذبا و تيملا  araتار  Te ENيةويو ارس  ' | 

 | via يلطاي يرصع JE يف EN يب ةيوو لك

 + تازمل هعيجو هل ةرئوجرا ىف تيبلا اذهو

 يبا داو نب صاعلا ركذ
 ٍ 5 ون تل ف

 ا لور بحاص ترالا er ei 685 ar لاو ب صاعلاو تاكا (er لاق

1 En لباو er صاغلا ئم عاب 8 * ىزاكو تئويسلا لوب %3 يق معلص al) 

| es سيلا lust, a ji ءاضاقتي فاك لام هيلع هل نأك يح هل اهلع 

  Auتنا يذلا اذه مكيحاص  JEبهذ نم اهلها ٍقتبا ام ةنجلا يف نأ ذنيد |
vu win 2. 7 

 | بابح اي ةهقلا سوي يلا ٍيقرظنان لاق يلب بايخ لاق مدح وا باهث وا ةضف وا
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 نم اودارأ ام نيبو مهنيب اواحو هئوه  Gaهب  hehe yaمب

 يسوم ذك وسلا وطور مهئادحاب شيرق ين لزفي نارقلا لعجو هنومصاقتو

 | ناكف رافكلا نم دنا ركذ نم ةماع يف نارقلا هيف لزن نم مهبنمو مهنس انل يمس ني

 بسلطملا تيع نب بهل وبا دع ىرارقلا ديق لزن مم شيرق. نم انل يمس
let DIL ذل U 1A, بطخلا تلاه ةيملا نب بوح نبا ليج 14 هتارمأو ||| 

 ثيح معلص هللا لوسر فيرط ذيب هحرطتق كوشلا لمع" ينقلب اهف تناك اهئا

  SENT jeلطي بسك امو ملام مدع يغاام بقر بهل يأ ادي تبتءامهههاسا

 | اهديج يف بطخلا ةلاه هتارماو بهل تاذ اراف  danماشف نبا لاف "دسم نم

 ةيلعث نب سيق يب يشعا لاق فنعلا ديجلا

ET dei نيج نع ةليتق انل يدجت موو 

 {ea 7-5 كك 3 !Fe wi Alam معوجو al ةديصق ىف كدجلا اذضو

 ةيواعم نب ورع ني ذايز wa قايبذلا ةهرانلا دا لابس هنم

 SEEN En فيرص ٌفيرَص دل اهرب تلا سيحدب |
 زد أنو زك كانط JE EL re هل ةديصت تدل

Zi 0بطلا  mوأ امزتعتس  lassنك ابكت كو  LENا تقلا  Yu, 

 اهدي de قيدصلا ركب وبأ دعمر ةيعللا دنع !Aal ين سلاج وهو معلص هللا |

 الق معلص AU لوسر ىرع اهرصبب هللا ذخا امهيلع تغقو U ةراجح نم رهف |

 دالاو نوجهي هنا ينغلب دقف كبحاص ىردا ركب ابااي تلاقف ركب ابا الا ف!

 ls مث ةرعاشلا ,gl all اما هان رهفلا اذهب تبرضل Fang ول |

 U a Blick A دج ؟
30 
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 نب ست هيَ

 بها ةيساسقلاب 05 ديأو

 ;FE 25 2 © ىف تأ

 ol ةكرعم لاطيالا ةع_ي-مو

 برضلابو ىراعطلاب Anis ىصواو
 Us و 3

 slip BL حاوزا ماط اذا

= .. = © - wm 

 اذقلا رسك ارت فايف كرتعع

 هتارصع BER WE NER ناك
9- 

 5,5 دش ml | سلا

 انتين ed الو

ht lad رعاك 

 اًيفختسم ارس الا ءيث مهبلا Jana ال اودهج يح ًاثالث را ىتنس كلذ JE اوماقان

werk DARلهج وبا ناك دقو شيرق ئم  enنورك ذب اهف ماشه  a 

 متع هب ديري ld Je NE دعم ul نب هلبوخ نب مازح نب ميكح

 لاقو هب 2 بعشلا يف هعمو مع هللا لوسر دنع يو دليوخ تنب ةيجدخ

 كصضفا يح كماعطو تنا حرمت ال ,All مشاه ينب يلا ماعطلاب بهذتا

 لاقف هلو لك ام لاقف al نب ثوراحلا نب مشاه نب يرتخجلا وبا هءاج ةكع

 هبلا تثعب هدنع هتعل ناك ماعط يرتخإلا وبا هل لاقف مشاه ينب يلا ماعطلا لمح

 اهدحا لان يح لهج وبا 0 {Joy ليس ل اهساعلست ;Lust 5 اان دعفا ديف

zeهيدحاص  ash3 ربعي د يرتخلا وبا هل „ & & ERS: 1 zb, Pair? 

 هللا لوسر كلذ غلبي نا نوهركي مهو كلذ يري بيرق بلطملا دبع نب ةزهو

 ًاراهنو اليل هموق وعدي لكذ JE معلص هللا لوسرو مهب اونمْشيف هبا_ككاو معلص

er3 ال هللا 5 ايدايم ! اراهجو  arsئم نيك  BUN 

 EN معلص هللا لوسر قل ام ضعب رل ذ
w 2) a- 
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 لاق * مهرهاظف شيرق يلا بلطملا ديع نب يزعلا دبع بهل وبا مشاه يد نم

 ar ةبتع تننب ادنه قل بهل ابا نا هللا ديع نب نبسح ينثدحو قادعأ ىبا

Hayتورصف له ةبقع ثنب اي لاقف اًقيرق مهيلع رهاظو هموق قراف ىبح  

 ابا اي اربح هللا كازجل معذ تلاق امهيلع رهاظو امهقراف نم A يزعلاو تاللا
3 

dest ges لوقي ام ضعب يف لوقي ىواك هنا ت 552, قادوا نبا لاق * ande 

 مث للذ دعب يدي يف عضو اذ اف كروملا دعب ةئياك اهنا معزي اهارا ال ءايشأ

 , FR a zeitام اي اجيف يرا ام اكل ايت لوقو  adsهللا لوقا: هي 3

 بيبح لاق نارسملا بامتلاو ترسع تبت ماشه ىبا لاق * بهل يأ ادي تْبَل

 ةعصعص ىنب رماع يب لالش ينب ىدحأ يجراخلا ةردج ىبأ

 اوعنصو شيرق ST دع تعمجا 5 قاد#ا ىبا لاق *هل ةديصق يف تيبلا اذهو

 il لاق اوعتص,ئذلا 0
© 3 

 انئيب تاذ IE ينع اغلبا

a “30 3 خو و -  

 بمجلاب Al هصخ نم رهخ الو
zum sنع  

„ab „Iبقسلا ةيعارك اسحن  

 77 = جامي 0 - 0(

 بنذلا يذل ابنذ ند مل نم حاصدو

u» 3 = -E 

Vu. 3 —- = 

 - نامزلا ظم نم ءازعل

 Pr 22 ةملا 1 5

baueاديح  
= 

 ناو
2 9 

SA. Lu]! 3.x4uJe 

 هون :

„u --03 - 8 

 ىرّثلا رقي نا لبق .وقيفأ اوقبفأ

 امبرو اناوع ابرح اوبل جتستو
 2 5و 223 سه يي

us] on Lid:ادجا ملدا  
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 ا ضعب نع ثراحلا نب نوحرلا ديع ينثدحو قاحا Phys دالا ءازج ال

 ةكم لها يأ ترك ذت ةليللا لكث تهلسا امل رع لاق لاق هلها ضعو وا م أ
mن2 3.  

Samy) aaهللا  ME2,5( يح ةءادع  subدق نا  Edeوبا تلق لاق  | 

 < et قبح تلقا لاق ةربغلا نب ماشه Dis من يع ناكو لأقج

 | ماج اس يا ىباب ًالهاو ايحرم لاقذ لهج وبا يلا جرتخ لاف هباب هيلع تبرض
 B “ w 3 مل 20352

 عب تاج اب تنقدصو دم هلوسربو ;Al تنمأ a5 نأ كربخا تيج لاق كب
 22 هان همم

 %9 تيج ام حقو هللا كحبق لاقو يهجو يف باجلا برغف لاق

 وب َ

 2 دق مع AA مهفم ”sa) 2 wo عفم لق ll %5 ( ارارقو Gr & أوباصأ

 = £ هود

Iran! ta! & yaأورهخيأو  ER), ae)ىرودتاعتب ايمانك اويتكي  Ausدع  

wsينبو ماش  ENGE Noll „Julالو مههلا  zaالو  Bar 

 اوةثاوتو اودهاعت مث ةغيدت يف هويتك SAN اوعتجا IN pair اوعأتمي الو اديش

 بث ىراكو مهسفنا دع RE ةيعللا فوج 5 Kira اقطع مث لذ ىلع

 - دمع er Glix Nas a نب رماع er ةمركع نب رودصخ.م ةنيصلا

 وذيو مشاه وذب ;Sjlel Ba SS Zi اذف قادما !an لاق * هعباصأ 0
© 

 جرو هيلا اوعقجاو ميعش يف معم اولخدف بلطملا دبع نب بلاط al يلا بلطملا
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 ةتلاجو مالسالا 3 "ع ةوق ركذ

 ينا MU لاق رع نبأ نع رع نب هللا دبع يلوم عفاذ ينثدحو قادعا ىبا لاق
 -3 2. و و نت 2 3-3

 ale يدغق لاق ga رم نب لمهج هل ليقف تيدحلل لقنا شيبرق يا لاق ع

 =<.« و 2 وانس -

 تيار IK لقعا مال اأو لعغي ام رظناو هرثأ عجتا تودغف ع er هللا Nas لاق

-u-: 

 لاقف هءاج يد  alدق 5( لميهج اي تجعا  lan, Allلاق دمحم ىريد يف

 -  Doو 5 3-5 كد

  alasباي لع ما اذا يح يا تعيتاو ,ِع هعيتاو هءادر رجب ماق يح هءجار ام
g 

 تدهشو dl دق ينللو بذك هغلخ نم رع لوقيو لاق ايص يبقباطخلا نإ

 لوقي ,DL Sul دعب Je اوماقو دعالف ,Ab لاق See JE mail wur يد

 ملك اهانكرت a لجر ةياغالث انك نق ىل نأ: هللاي :gest ملك اديام اولعفا

SAT,ةربح ل شيرت نم خب لبقا ذا كلذ دع مه انيبف لاق انل  
 Pr z و 5

 ‘<, u ALS 5 £ #r اولاق GE Is لاقو مهيلع ,ut < ى يشوم صيّقو

ns1313 ل هيغل  GNيدع يكد نورتا  Gym rs urمويحاص ملك  

=E 35تا ذه  

 ىال كتلقف لاق +هذع LAS ابوث اوذاك اعاكل هللاوذ لاق لجرلا ىع اولخ اذكش

 موي ةكم كنع موقلا رجز يذلا لجرلا نم تيا اي ةنيدملا يلا رجاه نا دعب
- 2 3-= 05 = 1 

heماشه نبأ لاق *يمبسلا لياو نب صاعلا يب يا كاذ لاق كنولتاقي مهو  

warn,كنع موقلا رجز يذلا لجرلا نم تبا اي لاق هنا ملعلا لها ضعي  

 لياو نب صاعلا كاذ يتب اي لاق اريخ هللا هازج كنولتاقي مهو md موي ةكمب
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 < ماشلا ليقتسا ي اص 131 56, Ber ميلق معلص هللا لوسر اذاف ةيعتلاب

 ياهلا ى كرلاو دوسالا نكرلا نيذكرلا ىبب الصم ناكف ماشلا نيبو هنبب ةبعللا

 |لاق لوقي ام عمسا يد ةايللا un تعقتسا ينا ول هللاو ,al ىبح تلقف لاق

 ' اخ ثلحدف رجلا ليف نم ,Et ze هنم عقسأ As توق : تلقف

 يح نارقلا ارقي Br عيت معلص هللا لوسرو ER يشما ale اهبامجث

 هل قر نارقلا تعمس 5 لاق ةبعكلا بايث الا هنيبر ينيب ام هلبقتسم هتلبق يف

 ١! لوس يضق يح لكذ Ka يف Las لزا ملف مالسالا يلخدو Zul يبلق

 تناكو نيسح ينا نبا ماد دعب جرخ فرصنا اذا ناكو فرصنا مث هتالص معلص

 ءاذ نيبو بلطملا ديع نب سايع راد نيب Mur مث يعسملا Ey يح هقيرط

 رخدي يحد Ay ىب سنخألا NE يرشهؤلا فوع دبع (un zB نبأ

 en يحيي كلتا لآ ءاطقرلا a يف "مر علص ةنكمسم ناكر هتيي

 Sal رهزا نبأ رادو سايغ رادأ ur لخف اذا يح ins رع لاق * ىايغس

 تعبت اهنا نأ معلص هللا لوسر نظف ينفرع يسح معلص هللا لوسر عمس اف

 < تلق لاق ةعاسلا هذه باطخلا باب كيب ءاج ام لاق مث يوبنف 22353

 ريك معلص هالا لوسر هللا Ad لاق هللا دنع نم هاج ابو هلوسربو All ننال
»= 

 .رع تفرصنا مث تابثلاب يل اعدو يردص صسم مث رع اي هللا كأده دق لاق
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 3,2 بايخ هل لاقف lb هيبتا يد دمع LE بايد اي يلدف كلذ دنع

.- 5 7 

 يلا لع مث Peer) kan £ ثخاف |a.,1=S ئم رغن a5 هءم اذغصلا دنع كتيب

8 6 - 

 يلا عجرف فيسلا ie als بابلا DE نم رظنف معلص هللا لوسر باكا !|
Bw 59 

 هانلذب In ديري ءاج 8 a EN Se ee ل ١
5 

 ae Are د را هللا ,Jam لاقف Adam au ارش ديري ءاج ناك ناو هل |

 وأ هنز_حح IE 3,3 ا 35 ci (Sur معلص هللا لوسر gie) {au 2 غل ْ

 باطخلا نباي هكب ءاج ام ,JE ةديدش ةذيج هب هذبج مث كادر عما
 £ = - نو هع

 ءتيج هللا لوسر اه رع لاقف ةعراق كي هللا لزني يح يهننت نا يرا ام هللاوف |

als Peهلوسريو  Leyءاج  Air zeلاق هللا  Preةريهكت معلص هللا لوسر  

 tel قرغتف مسا دق رع نا معلص هللا لوسر با دكا نم تيبلا لها فرع

 مالسا عم رع dl نيح مهسفنا 0 دقو مهتاكم نم معلص هللا لوسر

 x مضودع نم ln نوخغصتنيو معذص هللا لوسر ناعنوس امينا اوفرعو ةزج

 © لسا < رع مالسا نع ةنيدملا لها نم ةاورلا تيدحح ذيل

 هتع هللا يضر رع I اول

sale, ةاطع ale نم Rx Be en „all Aus sr Sl) ىبأ لاق 

 مالسالل ER لوقو ناك هنا ءذع هب ro اهبق رع مالسا نأ كلذ يور نم ىع وأ

 هبق عتيج سلجم انل ناكو اهيرششاو اهمحأ ةيلهاجلا يف ريح بحاص تنكو ادعابم |

= eh . ا | 

ْ 
 ا

| 

| 

| 
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ee a u دقل all, مين 

oهس و -. سا  

 | اهه# 2 abo اهيف ةؤابدكم دعم ترالا er us اه دفعو 55 (Ere يلا ادماع يم

 u)3 Ss- 3. مان

 AL 1, تيبلا var d وأ مهل (Er 25 „las AR £ سح أوعوس I اهايا

 ls نيح رع عمس دقو اهذنك تع اهتلعج ةفيصصلا باطخلا تْنِب ةمطان
 ود Gs- ع 00

 ام هل الاق تعمس يلا ةءيهلا ذه ام لاق لد اذ اهيلع بايخ ةارق تيمدلا

 همم < 2 ست قنا( 0 3 -
seemدقل هللاو يلب لاق اميش  rastهنيد لع !ذمد# ايتعبات  gabs, 

 د2د - يل 3 ..

 all, Gl, RT معذ 53 ax ل als 55 لعق As Ges) اهيرضف

 gie ام دعي سدت مدلا نم 5 ام رع يأر اكو ER hola هلوسرو

  CZ „unهل و = 33

 لاقو يوغراف  RSاذه ام رظنا اغنا 5,985 مكتعمس يلا ةفيصلا هذه ينيطعا

 | ًاهيلع كاشخ انا دتخا هل تلاق ككذ لاق IB ايتاك رع ناكر دمحم هب ءاج يذلا

 | 4 Erb لذ لاق U اهيلا اهارق اذا اهندرهل el اهل فلحو ”gie الازاق

 رع ماقف رهاطلا الا 58 ,yo ككرش دع ست كنأ Er هل تلاقف همالسا

 ie لاق اردطء اهتم ارق انهفااهازقف ab اهيفر !Kiga متطعاف لستات

 ,gl all رع اي هل لاقف هيلا er Es كلذ am ان همركاو مالكا اذض

Las a5 All 0 aةودحي  LE Aalهتعمس  (olلوفي وهو  Bi 

 5 هل لاقف رع اي هللا هللاق باطخلا an r وأ رءاشه نب مكحلا 53 مالسالا
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 انتاجاح ضعب ين رماع بهذ دقو ةشيلا ضرا يلا ل>رتنل اذا هللاو تلاق ةقح

 هذم ,Ab US تلاق ةكرش دع وهو ,Re ts يح باطخلا en رع del ذآ

2 
 تلق All al درع el تةلطنالل حا ,JS Sb Ude in انل يّذَأ ءالهلا \

 سس ا  ءم هع

 اجرف انل هللا لعد يد انوغرجهقو انوقيذ ذا هللا ضرا يف 000 ,A معت

 PER SEN ىقر فرصنا مث اهارا نكا مل ةقر هل تيارو هللا مكبكت لاقف تلاق
se 9 > = 
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 لاق ديع يسمع نأ تعزو اننيد تقراف اولاق مكلاب اف لاق ةريس ربخ اولاق مكيف

 ٍدع هدب عضوو يناجنلا لاقف هللا نباوض لوقذ اولاق يسدع يف منذا نولوقت اف
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 ملسو هيلع هللا يلص ينلا كلذ غلبف منع اوقرصناو اوضرف بتك ام يلع

 جدل رغغتساو هيلع ho il„ تام 1

 دنع هللأ ىضر باطخلا نب zes مالسأ ةصق

 ملو شرق ,Br يا نب هللا ديعو صاعلا نب ورع مدق امو قاحتأ با لاق

 ,ehrt نوشركي ا يتاجنلا ايدو معلص هللا لوسر باككا نم halb ام اوكردي

 SUSI هب عنتما ةرهظ ءارو ام ماري ال ةوكش اذ ًالجر ىراكو باطخلا نب ري

 ١ لوقي sy نب هللا ذبع ناكف اشيرق ,Be de معلص هللا لوسر

 لتاق ملسا اثف باطخلا نب رع ملسا يح ةيعللا دنع Les„ نا JE ردقت انك

 ar نم جورخ دعب رع 07 ناكو ةعم انيلصر ةيعكلا دنع يلص يح اشورق

 مادك ىب رعسم يثدح يءاكملا لاذ *ةشبحلا يلا معلص دللا لوسر باعكا نم
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 نزح نم انيلع حشا ناك eb ze انزع انم ساوف تلاق هكلم يف هعزاني

 فرعي ال لجر BE يناجنلا EL لجرلا كلذ رهظي نا 3 كلذ دنع هانزح
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 EU هللا انوعدو تلاق مهرضح يد فلطنا مث موقلا ٍقَتْلِم اهب يلا ليزلا

 وش امل نوعقوتم كلذ يلعل انا اوف تلاق هدالي ين هل نيكملاو هودع دع روهظلاب

 رهظ دقف اورشبا الا لوقي وهو هبوثي عملف يتسي ماوعلا نيريبزلا علط ذا نيل

 اهلثم طق ةحرف انحرف انتؤع ام ,هالاوغ تلاق هودع هللا Tal دقو سا

 ale كتنسوتساو هدالبا 50 Kon هىدعامللا كلها دقو !ci حل

 On وشو مع هللا لوسر دك انمدق يح لزنم رب يف هدنع انكف ةشيحلارما
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 كظن ال نا انوجرو كراوج يف افيغرو كأوس نم ع كانزتخاو كدالب يلا انجرح

 ا! نم هللا نع هب هاج امم كعم له يناجحنلا هل لاقف تلات *كلملا اهيأ كدنع
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 |0003 عقلا عفجان طق gli اتي لؤتي ملو تلاك دنع مهلدسيل مهيلا لسرات

 sta تع مكئاس اذا ميوس نب يسمع و نولوقع Le ضعبل موضعي

 | اولخد اذن تلاق * نيك وه ام كلذ يف RE انيبت هب ءاج امو هللا لاق ام

 | 0| ل يلا ني رفعج لاقت تلاق ميرم نب يسيع يف نولوقت ام مهل لاق هيلع

 | يلا اهاقلا هتلكو هحورو هلوسرو هللا دبع وه لوقي Wu هب ءاج يذلا هيف لوقت

 مث ادوع اهنم Sul ضرالا يلا هديب le برضف ll ءارذعلا ميرم



Pig 
 EuF- دع 2 - 5 <

 palm عوعدا يد ياوس نم طب نوراقخاو يدالب اولزنو ٍنورواج موق داكي الو

reيلا مهتتددرو امهيلا مهتؤسا نالوقي اك اوناك نان مهرما يف ناذه  

 «قورواج ام مهراوج int اههنم مهتعنم Sigi LE 156 ناو هلا
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 امو انملع ام ,All لوقت اولأت هوقبج اذا لجرلل نولوقت ام ضعيل مهضعب لأ
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 متقران يذلا نيدلا اذه ام مهل لاقف 5 هلوح مهقحاصم اورشنف هتفقاسا

 ناكف تلاف * املا هذه نم دحا نيد يف الو ينيد يف هب اولخدت ملو مكموق هيف

 Jo Üas5 UF AM اهيا هل لاقف هيلع هللا ناوضر بلاطن ىلا: لي رفعس هلك

 راوجملا هيسدو ماحرالا عطقنو شحاوفلا ياتو ةقبحلا لكانو مانصالا بعت ةبلهاج
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 انآ ام حلختو «تيعتو هدحونل هللا يلا اناتعجت ,Säle هتئاماو ,Fo ديس

 ,al ثيداحلا ;Fon انرماو ناثرالاو HL نم هذود:ىم اناللباو كاملا |
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 مالسالا روما هيلع ددعف تلاك مابصلاو ةاكزلاو ةالصلاب انرماو امبش هب كرش

 كرشد ال ,sn هللا bon هللا u ar ءاجاام JE ءاتكيتاوتةو اًمماؤ امك

 اقويذعف längs اتبلع يدعف ان ji اس انالخاراتبلع موح Le Kaya نب |
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 93 اعبنا مث * معن امي اولاقف مويلع اوباع امب ملعاو انيع مهب ale مهموق

 ىلا يوض دق هذا كملا اهيا هل الاقف هالك مث Inke اهلبقف يقاجنلا يلا اهاياده

 نيدب ارداجو كنيد يف اولخدي ملو مهموق نيد اوقران هاهفس ناؤغ امم كدلي

 U نم مهموق فارشأ مهبف كيلا انّثعب دقو تنا الو نحن هفرعن ال هوعدتيا

 مويلع اوياع اب معاو انيع مهب يلعا مهذ مهيلا مهدرتل مهرياشعر مهماعاو

 نب درعو ةعبير يأ نب هللا دبع يلا ضغبا يف نكي ملو تلاق * هبق مهوجتاعو

 اهيا bo هلوح ةتقراطب تلاقف SI يتاجنلا مهمالك عمسي نا نم صاعلا

 يلا مهادربلف امهبلا meh مهبلع اوباع Le معار اًنيع مهب del مهموق كلملا

 امهبلا (gu ال 531 هللا اه ال لاقو يئاجنلا بضغف Al * مهموةر مهدالب
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 مهيذ اوعي نأ مهنيب أو en 35 اراد اهب اوياصأ دق مهناو (Kane ضراب

 يف (dh مهيلع مهدريف يتاجنلا يلا le شيرق نم ىبذجر مهتم

 3( ىب هللا دبع اوثعمف اهيق اوذمأو اهب lub يلا مه راد m مهجرختو مهفيذ

 اهوثعي & دتقراطملو يثاجنلل اياده اهبل اوعيجو Sala نب صاعلا نب ورعو ةعببو

 EU اًناببا a5 اهوقعي امو ag نم كلذ يار ge بلاط وبا لاقق مهيف |١

adeدع  umمهنع عقدلاو عراوج  
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 يزال كب , BER: A Fastناب ١

 a ديع نب ركب يا نع يرفزلا ملسم نب دمح ينتدح قادا نبا لاق |

 ينلا جوز ةربغملا نب ةبما يا تنب A ما eo ماشه ني ثراخلا لل |

 اننيد Je 8 il ons Las اترواج ةقيمشلا را en ا تلاق معلص |

 مهنيب اورققيا اًشيرق كلذ غلي ١ اف شرك 3 5 lau عمسن الو يذوت د ال هللا انددعو |
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BEA رذتعا يفا لاق Kr اذا يتح اهيزضي وهو كرشم ةيموهوهر مالسالا 

Non! لاق +اهقتعان ركب وبا اهعاتيان كب هللا لعف TE لوقتف ةلالم الا ككرتا 
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 ظ ولف اناعض اياقر rs كارا ae er al ركب ينال غنا وبا لات لاو ءهلها ضعب ىع

Ist. alتلك  Lكرف  als Ile, Seلاق كنود نوموقيو كنوعنمب  isتدو <,  Sr 

he ءالوش 33 ام 351 FRE لاق de; ge a al ام a, (el gi بأ ايركو 4; 
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 : ER jeنم هدذع ددحال امو  SE Agيضر فوسأو يلعالا هدر هدو ءاغتيأ الا *
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 تيثوف  sus 1اواعجل ىياسملا ى 2 43 ىن - دع  WITTENمهنوبذعيو

sinn) a DEE IS) ge gs, au 
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wi pair; Re يذلا هاليلا ةحش نم نةةغب ىم مهفنف مق ع مهنوذتفي 
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9 er يب war; L يأ 7 Ar ء.اكف ei هللا موصعيو + 

  „ibبلقلا  „zul er Kal 585بشو  3 Er er 215 erاذا

 ةوظعلا ةرضصلاب رماب مث ةكم هادطب يف هرهظ ٍلط هحرطبف ةربهظلا تبج

 دمحم رغكت يا ال هل لوقب مث هردص دع عضوتف

 Sl نبا لاق sn هاليلا كلذ 4 وهو us En تاللا تيعتو
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sidماشش  erنع ةورع  au)لاق  ssد ةقرو  erر وشو خدر لقوذ نب  ARكلذ  
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 us er ةيمأ دع ليغي مت د لالب u all, ST ar لوقيف = !<a لوقب وظو

 اذه 2 walls 92 دان لل € م ينب نم «ب كلذ عنصي نمو |
zo» :دق - =£- 

"yهنذخ  Uli>فيدصلا ركب وبأ = <  .r5 يأ ن  RZ erعالذ نوعءذصي  

AR ELSEيغب يركب ينام  erالأ يمال لاقف  ETيح نبكسملا اذه يف هللا  

 = 34 uf د د

 en 5 يدنع :er za وبأ لاقف sy \e al ET كنا لاقف يم

Sa |دق لاق هب ةكيطعأ كنيد لع يوقأو هنم  alsكل وه لاقف  lbو  

 3 هي 1 3 1

 يلا رجاهي نا ليق مالسالا IE معم فقنعا مث هقتعان هذخاو كلذ همالغ ركب '
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EIERباقر ت تس  IIمهعياس  neدهش يي  I,رد مود 55 ادحاو  
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| Be انكر بكرلا لعل اني ذاك 181 صح Label اواطعاو دلنخ انجز gb 

 | مو ال هالاو هذه لثم كردذ يقف ءامسلا نم جولا ag ام الن

 ET ين انيولق هب نردرهي اولاق هللا يلا قاعدو ن 0 مهيلع الت اذا معلص هللا

 كنيبو اننيب نمو لوقت ام عمسن لوقو انئاذآ ىنو لوقت ام 2 ال هيلا افوعدت امهم

Seلاح دق  le sb Air Lin,ثنا  ui aleنولماع  yo ale le 

  Mt Lie Säiلونان  ale aنم: كلو  aنارقلا تارق اًذاو 0

 52 11, 2,5 0 a ie رخال خوفموي الا نيذلا يبو كفن
 5 اهم . ل =.

 11 نا كبر eu مو مهرابدا لك اولو هدحو نارقلا يف

Senمهبولق دع  da zaكنيبو أ 55, مهئاذا  Pet (le wahrمل ينا يآ  

del „= aنوعةسب امج  Adنوع سبب ذأ  e Sl, AN.يوجت  slنوملاظلا لوقب  

 مهبلا مد iz, ls كرت نم 92 اوصاوت ام كلذ يآ رك هللا الأ نوعبتت ع
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„Estلثملا اووطخا يا البيس نوعيطتسي الف اولضف لاقمالا لل اوررض فيك  
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 us اًذدأ اولاقو لوق هبف مهب لدقعي الو يدفبدب ةودطضما الكب كك اويرش يذلا
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RR ls Sehe üi Nil (alasدق يا  cumدعي ثعينس انا 38  

 نبأ لاق EINE كد نم ل بارت نم 00 سبيلك نوؤرعت @ =

leنع دهاجم نع خص ينا نب هللا ديع ينتدح  enنع هتلاس لاق ا  

 قتوملا لاقف هب هللا دارا يذلا ام مكرودص يف ربكي ام اقلخ وأ لجو ze هلا لوق



popm. 

 هه - -- ني

SM مهنم ىلع نوها هللا Bad ناك ام لاقن كيلع انيش يذلا اذه اولاقف 
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 م نوشركي ام اهتعمسا دق كبس ال اولاق VE اهلثع مهتيداقأل ميش دلو |

Kosمعلص ينلا ةعارق يلا شيرق 3 عاهتسأ  

 ابا نا.ثدح هنا يرهزلا A نب دمعي يقثدحر Seel نبا لا

un Slimلهج اداو برح  ich VB unهيمهو نب ورك .نب فيوش خب  

 يلصي وهو معلص هللا لوسر نم اوعقتسيل (Bi اوجرخ ةرهز يب فيلح فقتل

 ميداص ناكم معي ال 07 23 عقتسو املج مهفم لدحر % Saba يف للهللا نم

 لاق اوم.التف .قيرطلا مهعمجل اوقرفت N علط اذا يح هل نوعقسي اوتاجف
 ع ون نة

 لمَ RN يف مةعقرال مك هاهقس u Ri ولف اودوعت ال ضعبا مهضعب

1,-5pa3lتناك اذا ىتد  KT KUNيلا مهنم اح. 0 داع  ausاوئامف  
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waral rar, ‚rs فيرطلا مهعوج اوقرغت ردغلا gib اذا > a) Grm 

Jhلجر لك ذطخا ةثلاقلا ةليللا تناك اذا يتح اوفرصنا مث ةرم لوا اولاق ام  

RR pe 1,3583 رجغلا علط N ىتح عا GR 1,55 aus مهذم 
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lasوةرغت مث كلذ دع اودهاعتف دوعذ 31 دفاعتت يحج حرمت ال ضعجبل مهضعب |* 
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 ايا اني لاقت: ىمذع ln اهف 3 ىع ةلظتح ابا اي قريخا لاقق هل
 خل و 5 و و 9

 تقرع ام ءامشا تعمسو اهي دارب ام فرعاو اهقرعأ (li تعوم دقل هللاو ةيلعت

 و

 مث لاق * لكذك هب تفلح يذلاو انا. سنخالا لاق اهب ala ام الو اهافعم
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 ,Sal ام مكحلا ابا اي لاقف هقيب هيلع لخجف لهج LI al يد هدنع نم جرخ

 اوجطا فرشلا BL دبع ونيو نحن انعزافت تعمس اذ ام لاق دمحم نم تعمس اهف
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 اوقرع 8 مهنا يار ناف مهنم اقرف مهثود a ار يأ يلصي وهو ناركلا

 قوص معلص AN لوسر RS ناو 0 مق PIE is بهذ هذم Kam هنأ

geلي نوعمسي ال مهنأ عسي يذلا  Ksوه عمسو  Beمهذود  ziel 

 le نب وزع !dor ad نياذواد. a Se JE are Zu هل

 IE LEN مهثدح سابع ىب هللا دمع نا مهثدح سابع نبا لوم ةمركع نا

 u ككذ ىنبب غتباو اهي Sit الو كتالصب ge الو* ةيألا ءذه

 100 "Ast الون هكنع اوقرغتيف ;He وهج“ آل Ih ll AN لجا

BERN RSام ضعب يلا يووي هلعل مهنرد لاذ قرتسب نم اهعمسي نا  

RAUS Eiهذ تن  
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Ja)نارقلاب رجد ىم  Jam, z8> Arهر 2 معلص هللا  er 

 رهج En IK ناك لاق همبا نعريبؤلا نب 0 نب يوت !sad Gl) an لاق
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 باها اموب عمتجا لاق دوعسم نب هللا Our FAT معلص هللا لوسر تعب نارقلاب
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 ىنف طق هب اهل رهجب نارقلا اذه شيرق تعمس ام هللاو اولاقف معلص هللا لوسر
U35و دود  

 ديرذ امنا كيلع مهاشخف انا اولاق انا دوعسم ىب هللا تبع لاقف ةوميعوسي لجر

Be 0 re Er a) Re,لاقف ةوذارا ن  EN a desادغف لاق  

 ll دذع ماق يح اهتيدنا يف ER ach 3 ماقملا يأ يح دوعسم نبأ

 مث لاق نارقلا مع نهرلا هتوص اهب اًعفار ميحرلا al هللا مسب ارق مث

 اولاق مث لاق ديع ملا نبأ لاق اه نولوقي ala apa داك اهارقي'اهليقتسا

ajlنضعي ولتيل  As teهيلا اوماقف 0 &  daSلعجو ههجو يف 5  
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 دادشلا ظالغلا ةيئابزلاو * ءاساجلا يدانلا لاقيو هل ةديصق د تيبلا اذهو

 ىنيذلا لجرلا ناوعا اهندلا ين اًضيأ ةيئايزلاو رانلا َةَثْرَح عضوملا اذه. يف مقرا

 | يرعبزلا ىببأ لاق ةينابز ىحاولاو ةقوتيعيو هقول

 ؛ نيعاطم يرقملا يف ميعاطم  le NE il Biاتهمزلح

 ركع وهو يلذهلا هللا دبع ىب رخص لاقو *هل ةديصق يف تيبلا اذهو دادش لوقي

Sell ءل تاببا يف تببلا اذهو» Fady رفق ربثك نمو* يتلا 

 , Joshمك وهف رجا نم مكتلاس ام لق مهلاوما نم ءبلع اوضرع اهف هبلع هللا

 لك دط وهو هللا دع الا يرجا نا ا  kiدبهش +  Iامب معلص هللا لوسر مالا

 مع نم هي مهءاج اهف هتوهت عضومر تدح اهقاةقدص اوفرغوةقحلا نا

PAVE WERE مهنبب هل مهنم au) لاس aie zoll le هلاك < بوبغلا | 

  EIER ETFنابع هرمأ اوكرتو هللا دع اودع  Reلاق رغكلا نم هيلع مه اهق

 هبف اوغلاو نارقلا اذهل اوعمست ال مهلياق  Aهولعجا يا نويلغت  BEالطابو

  12,0 5هوقمصاخ وا ةوعرظات نا كلا كلي ودلع ملكعل  SEلاقف

  eeنم هب ءاج امو معلص هللا لوسرب  Nشيرق رشعم

ET FOR 1443 eu, Mg مكنوبذعي ى a هللا دوج ا Si معزي 

 mehr لجر نع مكذم لجر ةيام x نجعيفا رك Re سانلا Ar متثاو رش | |

 مهتدع انلعج امو ةكدالم الأ مانلا باكا انلعج امو علوق نم كلذ يف هللا لزئاف |

 اذا اولعج ضعجل مي كلذ لاق اذ *ةصقلا رخا يلا اورغك نيذلل Fa الا |

Äل يل يلصي وهو نارقلاب معلص هللا لوسر رهج  
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 نجرلا هل لاقي ةماهلاب لجر كّطعي اهنا كنا ,UA دق انا مهلوق ين هيلع لزناو

 ns es قفاذطا ذك ابا هب نموت و

 هيلع وه.الا هلا ال ير وه لق نجرلاب نورفكي مهو كيلا انيحوا يذلا مهيلع

 N دارا غب ريشا انو Des sel لاك اهف هيلع لؤفاو . * باقم: هبلاو تلكوت

 ١ بذك نا تيارا يوقتلاب رمأ أ يدهلا ع ناك نا تيارا يلص. اذا اديع يهني

 ib el ةيصانلاو et) N „N الك يري هللا ناد معي ملا 0-7

 ماشه نبا لاق *برتقاو ,ae معطت ال الك ةينابزلا عدنس هيدان اذ عديلق ةدطا

 فعلا JE ندم nel„ عبو

 عفاس وا ةرهم محكم نيب نم مهتيإر خاوصلا اوعمس اذا موق
 هللا باتك فو مهروما هيف نوضقبو موقلا هيف عج يذلا سلجلا يذانلاو

 .wer) Aus يدنلا وهو ركدنملا مكيدان م نوتاتو يلاعت

ul ee erلقا!  alلعأ,  a 

 al لها يا ديدان عديلف لوقي ةيدنأ ,ange 1405 ul هللا باتك ينو

 نب دعس يب نأ aa er ER لاق ةيرقلا لها ديرب ةيرقلا NEM لاق إك

le As,مدع  

 £- ا س نع 3

 15 دادعالا يلا ريس مودو ةيدتاو تاماقم موي نامؤد

 بيز نب !u لاقو (a ةديصق 3 تيبلا اذهو

 دع يف ءىاع م نب 27 - .. u - يل اع
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aىو هاهسلا يف قرت وا فرخز نم تبي لآ نوكي وا ًاليبق ةكيالملاو هللاب  

 ارهياالا تنك دع ير نانس DT وت يستكيقرلا 0 ظ

 معوجو اهريغو ضرالا ىم كالا نم عين ام عوبنملا ماشه نبا لاك +
 au هللا دمع نب ميهاربأ ,Kol ةمرش !an لاق عيباتي |

 عوبتيلا كعمدو ill Eye ىاد Kr تقرضإ اًذاو

 لثم BT هتدحارو باذعلا نم عطقلا فسكلا, *هل ةديصق يف تبهلا اذشو |

 وا هلوقكوهو ةنياعم ةلباقم لوقي ليبقلاو FAST ةدحاو اضيا يو dung ةرشس
 ء هي

lat PR 1ةديبع وبأ ندشناو اًنايع يا ًالبق  meسوق يكب  erغدلعت  

 هام تي -

de اهترسي „us Ka اهلقمع اودهوجت يح er 

 5 5و دد =,«

reو 1  Stellيفو  USمهبلع انرشحو هللا  % schعهج ليقف البق  

 يف er ليبقلاو صيق Kor RER عوج = Jam عجج Jan لثم ليبق
| - .360 - = 5 .- 

 ام لجقا ام فرعي ام يأ رببد ىم ًاليبق فرعي ام مهلو# وهو لاثمالا نم لثم ١

 ديز نب تيمآكلا لاق ريدا
 .VD 0. و و جد

 Jul ن نم !gg اوقرع اق ee يومالا تقرخغت

 عارذلا يلا 18 اق Kl لبجقلا اذهب EN اهنا لاقبو هل ةديصق يف تيبلا اذهو ,
| 

 يذلا رابدالاو لابقالا نم وشو رببدلا وهف عباصالا فارطأ IS امو ليبقلا وهف |

 333 اذاو لبمقلا وهف ةبكرلا يلا Sa تف اذان لزغملا لتق لاقيو تركذ |
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 لوسر لاقف هيث لك نامب اهيف ةارونلا انيتوا دق انا كءاج اهف ولقت كئان اولاف

 | لؤنات لاق *هوهققا ول مكيفكي ام كلذ يف مكدنعو JS هللا مع يف اهنا معلص هللا

 رحبلاو سالقا ةرجتت نم ضرالا يف ام نا ولو كلذ نم ie هولاس اهف هيلع هللا

 il نا يأ مهكح زيزع هللا نا هلا تاك تدفذ ام رعبا ةعبس هدعب نم هذمب

 نم مهسفنال هموق هولاس اهف هيلع هللا لؤفاو لات *ليلق هللا مع نم اذه يف

 | افرق نا ولو ٍتوملا نم U يضم قم تع ضرالا عيطقتو لابجلا ربهست

 .|ال يا اعيهج رمالا هلل لب توملا ءب مّلك را ضرالا هب تعطق وا لايجلا كر

 iu: ae El الا كلذ ئم عتشا

 | لوقي اب مقدصي اكلم هعم ثعبيو ارمثومكو اروصقو اًنانِج هل Ja نا هسفنل ثخاي

 N لزنا الول قاوسالا يف يشهر ماعطلا لكاي لوسرلا اذهل ام اولاقر ade دريو

 lin اهتم لكاي ةنج دل نوكت وا زنك هيلا يقلي وا اريذن هعم نوكيذف ككم

 5 زاقمالا كل اويرض تيك رظنا ligne Hy WE نوعبتت نا نوللظلا

 00 نسم يا كلذ نم Le S لعج sta نا يذلا كرايت 5 نوعيطتسي

 | لل لعجبو راهنالا Lie نم يرجع تافج شاعملا ,al قاوسالا يف يشغ

 مهنا الا نرلسرملا نم كلبق انلسرا امو مهلوق نم كلذ ين هيلع لزناو *اروصق

 ناكو نوريصتا (Ri ar مكضعب اناعجو قاوسالا يف نوشهبو ماعطلا نولكاهل

 jet نأ تيشاولو اوربصتل ءالبا ضعنل ,in تلعج يا ,la كبر

 | 011 يا نب دللا دبع لاغ اهف هيلع هللا لؤتاو * nid اوفلاخب الق لو عم

 | نم ,sg mai ضرالا ىم اذل رجغت يد كلل ىمون نأ اولاقو

uiبنعو  zeاغسك انيلع تعز اك هامسلا طقست وا ايجغت اهلالخ راهنالا  
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Zulاردادؤاو نيتس  ausيا  MN TE leبيع هلل اونشبل اننا  

 ae هل ان. عمتاو a 'نضزالاو "تاو |

Valديلع فتح ىل يا  Dsلاقو: + دنع كولاس ام  Lesرما نم هنع هولاس  

 انكم انا اًركذ هنم :مكيلع اولتاس لق ئبترقلا يذ نع كنولاسور. فاوطلا لي

 «هربخ ةصق رخأ يلا يهتذا يح Une Zul ايمس Bu لك نم ,sit ضرالا يف هل

 يح باهسالا هل تدق 9 ER a انم (a هنأ (BR يذ ريخ نم ناكو

 يح اهلها يي N اضرا و ال اهيراغمو ضرالا كراش. يلا ذالبلا نم يهتنا

se |قرشملا نم  Noll,و سيل . As ss),نم  HEىبا لاق  Sei 

 ناك نبذرقلا اذ نا هقع نم أوثراوت اهف مجاعالا نع ثيداخالا قوسي نم ينثدخ |

 Eile ناقوو:حلوانطا قانوملا ديرما نب نابررم همساوصع شا 00

 تبسنف ةيردنكسالا يتب يذلا وهو مدنكسالا هوساو ماشه ىبا لاق * حون ىباا|

eeنع دي نب روت ينثدح دقو  Aleيالكلا ندعم نب  

I>, 565,كلم لاقف نينرقلا يذ نع ف معلص هللا لوسر نا كرذا دق  gu 

 اذااي لوقت Rs AB en عبس All باهسالاب انهعشت نما

 «ةكيالملاب متبمست يح ءايبنالاب اووستىأ متيضر اما ارفغ مهللا رع لاقف يول

 ناك SEN ما معذص هللا لوسر كلذ لاا ناك كلذ يأ معا a قاحتا ىبا لاق |

 خورلا نع كقولاسوو حورلا وما نم هنع ةولاس اهق لاقو + لاق ام حلا هلاق
Wr 

Siam, all نبأ لاق "ls الا علا ند eis, امو me „el ws” ca لق ١ 

| 

 اب 399 Aust تلاق ةئيدملا معطاص هللا ,Jam م5 5 لاق هذإ مع ا نع |

Soll = |الا معلا نم مةيتوا امو كلوق  Say} BARWEلاق كموق مأ  %K 

| 



1ay 
u, = نظ- >08 u. 

 سراوفلا !ale ندعو Ns فرشم nr نضرقب geb يلا

a ne re en aرعاشلا لاق ةاجغلا  
zerü- =.0- . v..E 

 «يادلا ةونخ اولحو le Kalte, De اكموق. تسلا

ehيف يأ هللا تايا  ENاناتكا لها نم مهرومأ نم كلذ فرع نم  
-Eu- a 

 دهب نم مهنعربخلا فبقحب كتوبت قدص يف weis Se ءالوش رسأ نم

Allنلف للضي نمو يدتوملا وهق  [DE (u, alaمهجستكأو  Bisمشو  

 لاق * ديصولاو هيعارذ طسأي مهجلكو Maul تاذو ىنبهلا :تاذ مهيلقنو ذوقر

 نمد 0

w er)ل يب 3 قت خ0  

 Peer de Re كسي ال ةالف ضراب

Bu 533 5ق -. 

Cal Jan,يف  Suدل  pi,اضيا  au!ناكصوو كصوو كداصو د  

 , Achاولا * نادصلو  nkلا ازرق مهتم تيلول مهيلع 5.5

 ينعي نولوقبس 2 مهيلع نذختنل مهنم كلملاو ناطلسلا لشا مهرمأ يلع

 مهورما نيذلا دوهي مايحا  ARTEةسهخ نولوقيو مهبلك مهعبار ةثالث :مهنع

 يفر لق مهبلك مهنماثو ةعبس نولوقيو مل مع ال يا ببغلاب اهجر مهبلك مهسداس
  delءارم الا مهربأكت ال يا مههف مامع الف ليلق الا مهطعي ام مهتدعب  allالو

 كلذ لعان نا ءيشل نلوقت الو مهب مهل مع ال مهنان اذحا مهنم مهبف تغتست

 ارقال ير يبدهي نأ يسع لقو توسن اذا كير ركذاو هللا ءانشي نا الا ادغ

 اذغ مكريخت ينا اذه يف تلق اك هنع كولاس ءيشل نلوقت ال يا اًدشر اذه ىم

  0 N FRE FLفر يبدمي لا يسع لقر تبسن اذا 1 |
2 

g “= oc v- 

 هنع ٍنوهلاس , ladثالث مهخهك يف اوثبلو «كلذ ين عناص انأ ام يردت ال كنان
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 ةرزوجرا يف تهبلا اذهو *مقرملا ٍفصملا رقتسمو* جاجتلا لاق مقر هعججو
 كندل م انتا انبر اولاقف فهكلا يلا ةيتغلا يوا ذا لاق مث قادتنا نبا لاق بهل

 _ اددع ىبنس فهللا يف مهناذا دع انيرضف ادشر انرما ئم U يش ير

 مامن كل نع لاق مث [ja اوثمل امل يدصحأ (ze يا ملعنل مهانثعب

 انطبرر يده مهاندرتو مهبرب اونما ةوتف مهنا ei ربخلا قدصب يا قحلاب

 ايلا: ehe er ee مهبولق يلع

 + لع هب ملك سيل ام ي متكرشا اك ين اوكرشيو مل يا اًططش اذا انلق حقل

 ةيلعق ge ee ange =. ماشف ىبا لاق

 ,EN ثيزلا هيف لكهي نعطلاك ططَش يوَذ يهني الو نوهتني ال

 نوتاي الول ةهلا هتود نم NT انموق هالواه +هل ةدبصق يف تيبلا اذهو

 لع يرتفا نم MEI ىف * ةغلاي Ar يا قاحتا ىبا لاق نيب ناطلسب مهيلع

 مكر شني فهكلا يلا ارو هللا الا نودهعي اسمو مرا ذاو ابذك هللا

 تعلط اذا سمتلا يرتو اقفرم مكرمأ ىن م مك نم ,az نم مكب

 ةوجل يف NEN تاذ مهضرقت تبرغ اذاو نبهلا تاذ مهفهك نع يوازت

raواؤك ا نبا لاق  eeارك بأ  

 ya فئارقلا منم يرث ربسب اكلم تعجر نا مهعز ياو

 ادلب فصي يللا بلا وبا 3 دل ةدبصق 4 تيبلا اذهو

 Gral u WER لتي al UNS عا Koll لاذ

 مهكرتتو et لامشلا تاذ el ناتيبلا ناذشو

 ةمرلا وذ لاق اهلامش ىحع |
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Bl Ya I نأ ام هراثا Le ععلب .لكعلق اًيذكلاالا 

0 "ls ygl gie ns ام SL > مهيلع هنزحل ER 

| Kat وذ لاق ةديبع 3 يذدح Ins Au Sg ORT = re 

 همه منال 30«

  a 51اذه  uدجولا ( Er 8 ge Kiنع 2208 +

| so. 
 0 عل Sa دق برعلا لوقتو * هل ةديصق ين تيبلا ae ع ,a هعهجو

 || مهبا مهولبنل اهل ةنيز ضرالا EL انلعج انا «هل تدهج يا يسْفَنو يصصن

Ye usعبتا مهيا يأ قاحتنا نبا لاق  yet, Brنولعاجل اناو يعاطب  | 
g = 2 = 

 | يلا عجرملا ناو ليارتو ٍناغل اهيلع ام ناو ضرالا TI اديعص اهيلع ام

usنو - 2 53  

 ماشه نبا لاق las عمستو يرت ام كنرزحب الو سات Wal الك يزوجاف

 - - م 9 مو

 ارقص: ab] غطي مولا 3 لاق ano he ضرالا دفا
 و -30u3 4 35 89-5- u« و هع

 | تيدحلا ide دقو فيرطلا 0 wall, a) Sowas ة تيبلا ؟ةنهو
 3 و نو و ودو د هدد 2 دو

Se wiاميش تينت ال يلا ضرالا ررجلاو * قرطلا ديري تادعصلا  

 5 نو 5.39

 الي ;be = وذ لاق ,ia سدو ةبدوددح he نوكتو

 : 5 امر ص لبقتسا 0 !Slarl er لاق بهل ةديصق 2 تببيلا اذهو

als zul.ناش ئم  ll1,56 مهقرلاو فهلا باكا نأ تبيسح ما لاقف  

 ام يحج نم دابعلا دعب تعضو ls all نم ناك دق يأ اًيِجَع انتايا نم
assمهربخب مقر يذلا باتكلا مبقرلاو ماه ىبا لاق * كلذ نم  



 هورس

 معلص هللا لوسر مهل لاقف لاق يف ام حورلا نع انربخاو اهيراغمو ضرالا قراشم

el zeiتكف هع اوفرصنات سو ملو !دغ هنع متلاس اب  Jg,معلص هللا  

 ليرجج ,PR Ye كلذ يف ديلا هللا ثدحب ال ةليل ةرشع سه نوركذي اهبف |

 دق:ةلبن ةرشع سيح u IE دمص اندعو ,hf ةكم لهافجرا 00

 a معلص هللا لوسر 1<55 <, هنع هافلاس اه هيشب ع ال اهتم اتحيضأ |

 لجو زع هللا نم ليربج ةءاج مد ةكم لها هب ملكتي ام هيلع GE, als ولا

 نم هنع هولاس ام ربخو مهيلع هنزح JE هابا هتيتاعم اهيف فهلا باعكا ةروسب

 مع هلأ لوسر نأ يل ركذف قاحنا نبا لات + حورلاو فاوطلا لجرلاو ةيتغلا مما ١

 AB انظ توس يح لوزبج اي يع تيسعنلا نقل u ىبح لير ١

 امور نكذب انو انقل مو ايديا نيباامز مل فيزومابدلا قررت |

 لل معلص هلوسر ةوين ركذو هدمحب يلاعتر كرابت ةروسلا ختتفاف اسك كيو نأ

 كنا ادم ينعي باتكلا هدبع دع لزنا يذلا دلل نجلا لاقف كلذ نم هيلع اوركتا

 US اجوع هلا لع Zi Ey gr ae الاس انك فيت تايم ١

 ابندلا يف هتيوقع لجاع يأ هندل نم Irak اًساي Dig„ هيف فالتخا ال ًالدتعم

 ىيذلا ىفموملا رشميو ًالوسر كثعب يذلا كير دنع نم يا ةرخالا ين اهلا اباذعو

 نوتومي ال دلخلا ماد يا دبا ديف نبثكام انسح ارجا مهل نا تاحلاصلا نولهي ْ
3 £- - - 

ıاهب كوقدص ىنوذلا اهمف  Cu>اه هد  Lasمود  Ile, en:هد مهترما امج  m 

 ةكياالملا حيعت اذا مهلوق يف اًشيرق ينعب الو دللا ذا اولاق نيذلا مختير لاهالا |

| 
| 
 نولوقي نا هللا تانب ةكيالملا نا مهلوقل يا مههاوفا نم جرخ“ ةلك تربك ١
| 25 

 مهنيد ببعو at اومظعا نيذلا عهابال الو مع نم هب مهل ام هللا تانب كو

| 



 ورب

 us لوقي سابع ىبا ناكق قاحما نبا لاف nal Je لثم وامس <

 | ARM لاق انتايا هيلع يلتت اذاو هللا لوق نارقلا نم تايا ناغ هيف لزن ينغلب

al K, tlطقس  sh Ge 

 Ei لوم ناش نع مهتولاسي دوهج ut "يلا ةيقعو ZEN Aus تعب

 لآ طيعم يا نب ةبقع هعم اوثعبو هوئعب ثراحلا نب رضتلا ككذ مهل لاق اخف

ua!نع فالس اهل اةولاعو ةنيذملاب ةرهب  lin, Seهلوقب #اريخاو هدغص مهل  

Reg:لهأ  eds, ya USTنم اذدنع سيل ع  deاجرخخل *ءايبثالا  ds 

Hyatt Lassاسف  planهتاريخاو درما مهل اقصوو معلص هللا لوسر نع دوهي ) . 

 اذه انيحاص ىع انوربختل مكانيج دقو ةاروتلا لها (GÜTE الاقو هلوق ضعبب
3 = “ 222. N 

 نع هولس دوهي ىابحا مهل تلاقف  SWاين وهن نهي مكربخا نان نهب مكرمانذ
u, 2-3 SE 5-09»2 -& 3. و .2.  

 I اويهذ دقق نع ةولس مكر هيف اورف لوقتم لجرلات لعغب مل ناو لسرم

 5 ءس 9

 الر نع هولسر بحت ثيدح مهل ناك دق هثاث مهرما ناك ام لوألا رهدلا

 |0010 اها حررلا نع ةرلسو وبك ىاك ام اهيراغمو ضرالا قراقشنم غلي قق فاّوط

ur TEوهف لعقي مل ناو ين هئاف  Jayلوقتم  N 3 Nahe | 

 قيما نب ورع ينا نب طيعم يا نب ةبقعو ثراحلا نب رضنلا ليقاف * ملك ادب ام

 اي الاقف شيرق دع ةكم امدق يد يصق نب فانم دبع نب سمت دبع نبا

 nn ارم ةح دم RL نصفي Te دق نقيزق رشعم

 |لجرلاف لعفي مل ا اهنع مكربخا ناف اهب انررما ءايشا ىع هلاست
Suبن  

 | ةيتف نع وع Sg اه اولافف 000 هللا rel vi ١ :Ian هيك اورذ لوقتم

9 -- 9 

| 
: 
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KU نا يي مهف طق لسفل هباينا الو هترصق لثم الو هتماه لثم تيار ام a, 

 Rn اذد ول ليربج كلذ لاق معلص هللا لوسر نا يلر كف Giel ىبأ لاق

ER |نارقلا دع هءارتفا شذ ثراحلا نب وضتلا  

 ätle er ثراحلا er رضنلا لاقدو ماشه = A * re? er مادلا Aus er فاق

a |ديع نب ةدلك  Kaliلاق  Js Sl enرشعم اي  “a?لؤن دق هللأو هذأ  

 --e. 8 55 و - 5 ْ

Äهل متيتا ام رما مكب  Ausناك دق دعب  usمكاضرا اثدد امالغ مكيف  

ASCHE Nا مكقدصاو  Ga:بيلا هم ها ين مقيار اذا يح =  

N 'متلق غد مك ءاج اهج مكاو  ll, Schدق رحاسي وىض 109(  ER u, 

BP |ال شاك متلقو  all,وه ام  geh:انعمسو مهلا“ ةذهللا انيار دق  

 = < اهلك هفانصا اةعمسو رعشلا انيار دقت رعاشي وه ام ,sul 0 مر
 كم

u 

| 

 مو ل و9 و9

Ziب مهظع رما مكب  erرضنلا 5  erثراحلا  mيذود ن -.6 نمو شبدرف ىبطاهش  

all vnبصبو 6  xةربح ا مدق دك 5 واو  Ass,ثيداحا اهي  

 a هللا ix َىَم Re > 2 ge باصا ام 205 ;Si all 2 ظ

 ماع مو |

Aula 5انا لات مث ماق 151  all,شبرق رشعم 5  Kin Las geكدا مله  

e-2 | 

ERST EUER umyb كولم نع مدع = &yA> نم u = 
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  eiمث كرس ءاهسلا لا كح حل ادب كيا نسوا ل 'ههاوق ذل" 5

 نودهشي ةكيالملا نم ةعبرا دعم كَصِب كعم نات مث اهينات يح رظنا اناو هيف

 ول هللا مياو لوقت اك كنا كك  Edذرصنا مث + كقدصا ينا تنئظ اسم كلذ

 ةتاق امل افسا اًنيزح هلها يلا معلص هللا لوسر فرصناو معلص هللا لوسر ىع ©

 هو هايأ مهتدعاجم نم يار اذو 123 < هموق نم هي عمطي ناك |

gl Ksهللا 37 فيكو معلص ينلا عم لهج  ufةازخأو ةرس يف  

„UIمهنع  vo2135 ادم نا شيرق رشعم اي لهج وبا لاك معلص هللا  

 ln 2, انمالحا هيفستو انالبآ ,RE اننيد بيع نم ' نورت ام آلا

u-U-0- .u Ro, 

 دبع ونب لذ دعب ي عنصيلق ٍنوعنما وا 7 كذع ا =, هب تكضف

 حرصا اف Hays ام HERE 2 يدّثيل اديا ,us wall اولاق مهل ادب ام فافم

 لوسر ادعو ةرظتني معلص هللا لوسرل سلج مث فصو اك ارجع ذا لهج وبا

 he اذا ناكف ماششلا RS, Ei مع هللا لوسر ناكو ودعي ناك اك مع هللا

 لوسر ماقف ماشلا نيبو هنيب ةبعكلا لعجو = ee N نكرلا نجد ي را

 ن س د

 < وبأ ام نورظتني مهتيدنا 3 :mE شيرق Gas ىقو Br SR هللا

Su. = 

555 > = 2, Is تسد ىو كرت e Izriio كرون ED ETW 

90» 

 | WR لاق مكحلا ايا la كل ام خل اولاقف Gy 1 Aal تماقو كلب نم رجا

 |! بألا نم لتخ هتود ىف ضرع هلم 5555 اذف ةحرابلا ملك تلق I هيلا
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5A an an st, Au وسال 
 نا نا ند نك نسم

 ,wa بفضذ نم Vai, I rad, Le لك لعجيلف هلساو كنع انعجاريو لوقت \

Nسقلتو قاوسالاب موقت كنان = كارذ اع اهب كينغي  elيح هسهلن  

a |لوسر مهل لاقف * معزت اك ًالوسر تنك نا كبر نم كتلزنمو َلَكضف  AU 

 نكو اذهب مكبلا تثعب امو اذه هير لاس يذلاب انا امو لعاغب اذا ام معلص | |||

 نحل ون مكتيج ام اولبقت نا لاق اك وأ اريذنو اريشب يثعب هلا |

 « مكفهيو ؛ ينيب هللا مكحب يح هللا رمال Pe ya ةودرت 55 ةرخالاو ايئدلا |

 كل نيون نل اًناف لعف ZT نأ كبر نأ تعز اك اًعسك انيلع ءامسلا Li اولاق |
 *لعف مكب هلعفي نا ءاش نا هللا يلا كلذ معلص هللا لوسر JS *لعفت نا الآ |
 وون VE اه 2360. -uU =... وَ ْ

 بلطنو هنع كانلاس اع كك سنو كعم سلجتس انا كبر مع اف دمع اه اولاق |
u 05 بيد و  

 يف عناص وه ام كربخبو هب انعجارت ام Alles كيلا مدقتيف بلطن ام كنفم |
 و = 5 مْ

 لجر اذه ,le امنا كنا انغلب دق هنا هب انتيج ام كنم لبقن مل ذا انب كلذا

aنجرلاو نموقاال هثلاو اثار. نجرلا  aاي كيلا: انرّذتعا  
 - (u .. و = - جداد(

 ند مهلياق لاقو FREE I كللهن < is تغلب امو A555 ال هللاو اذار دم ١

 داء

 ةكبيالملاو هللاب يات يح كل نمون نل مهلياف لاقو هللا تانب يو ةكيالملا دعت ظ

 ةدما يا نب هللا Sur are ماقو . مهنع ماق معلص هللا لوسرل كلذ اولاق Ib اليبق

Aةربغملا  erهللا لمع  erنش  erوفو موز  a)غكناعل وه هزاع  Aus Ad 

 كولاس مت مهنم RS ملف اوضرع ام كموق كبلع ضرع دمت اي هل لاقف بلطملا

 ملف Syrah, In لوقت ا هللا ئم كتازخم اهب اوقرعمأ رت مهسفنال

 نم كتلؤنمو مهيلع لكضف هب نوفرعي ام كسفنل ذخات نا كولاس مث لعفت |



IAA 

 ER ٌتقركو مالحالا تهفسو ةهلالا تقشو ىهدلا

alsايف  Kies Ursوأ  SIهنأ  an١ لطت ثيححلا  | 

 | اقرشلا عي بلطت امنا تنك ناو ًالام انرثكا نوكت يتح انلاومأ نم كل انعيج الام

„ei lüsم هب ديرت تنك ناو انيلع كدوسُد  sul188 ناك ناو انيلع  

 | ,Ei: 5 N aan IL كيلع بلغ دق هارت 5 كبتاي يذلا

 ya كيف معن sl als Isa > SAN lt ين انلاوسا ,LS ىف 56

 a ni ie dr اف نولوقت امر يبان علت علل كوس مهن

 | dur يع Sl الوسر مكيلا ينثعب هللا نكلو مكهلع َكّثملا الو مكيف فرشلا الو

 Ms نانوك تضتو ير EN, rs اريجتو ريشي ملل خوكأ نا قوماو

den 298,5. Ah Earl ASt, 4, en sb ap La ceهللا 23 ريسأ  
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 صاعلاو * يول ى un بعك نب صيصشف نب ورع ني مهس ني ديعس نب ةفيللا ١
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..- „U. 

u ee De he na فاك 

 (ا 8| 0 2 «:  ٠م د

Kur يكب افلح ge er ap! وبا هوخأو ةهيرخ ur Aut er 61253 ur منغ 
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 ي هللا نم ةءاج امب هوقدصو مع هللا لوسر اوقدصو اولصف سافلا مالسالاو اوقوس
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 غيني ,U *اقلا دابع نم ءاععملا رعت طف LEE الر كتل الو اًراجحا ل ١

Sa &,ىم هللا نم كءاج 5 يا  )* ws 51,5, &. reةومنلا  anيا  

 هيلع هي هللا معنا ام ركذي معلص هللا لوسر لعج ماهبلا عدا اهركذا |

 يدلغا نم هيلا نيمطي نم يلا I ةوبنلا نم هب دايعلا يلعو |
mus Uاج"  

var ai,ةالصلا  
£ 

7 S- و - د ندم ١ 

U- »ند نو  
all |ندا لاق 6« هتاكربو  Slحلاص ينثدحو  erرع نع ناسمك  ER, | er 

| 3 3 57 5 175 

 ىبتعكر تضرتفا اسم لوا معلص all لوسر دع ةالصلا تضرتفا ls ةشياكأ
u [1 - 0 = .. - 3 =  - 

 لوالا اهضرف دع رخسلا يف اهرقا. اعيرا رضا يف اهعا هللا نا مث ةالص لك نيقعلد
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 ودون

 an 8 تك لاق ع الو هذ EZ ال بصق د تدب بطير

 3-0 - 5 مث نع

 ةجبدخ اي مع هللا لوسر لاقف اهير نم مالسلا ةيجدخ يرقأ لاقف معلص هللا
 و و و 3و „- 2 نو

 مالسلا ,ze مالسلا هللا ion تلاقف كير نم مالسلا كدرقي ليربج اذه

052-02 02 ,3433 

 عدلا رو لوزنتو er ةرذق

0-2 

I 7هل  

st >! 5موسي ليرجج  a;يذلا وفو 3 عل ع  any!همرلا امج  

ME eeيجي اذا ليللاو ا  Kyleالق انمو 3  
zus 3 oc 

 يا يلوالا نم لآ ربخ ةرخاللو كيدأ نم كضغبا امو ككرتق كمرص ام لوقي

 ,Gym *ايذدلا 3 ةماركا نم Ss تلك 2 ع يلا 1 ئم يدنع ا

 a Sa ىلا ةرخالا يف باوثلاو اهتدلا يف صّلغلا نم يضرتق كبر كبطعي
_ 3 = 338-3 7 

Sbيدهق الاض ككدجوو  Jan,الباع  sel8 هةمارك نم خو أ دةبأ م ةهذرعد  

 7 -U- نو =.

 * هتجرب aß Na نم هذاقنتساو ,A هتلمعو a & هيلع ,Ar 5.0( لجاع

us >=-Z 2 

 تاصلا al نب al لاق نكس اع ماشه ىبا لاق
= 5 U-- 2 هلا 

3 

 اهقرط اجيعو حا اف اهفرط ى ركس اذا ىبعلل لاقبو 2( ةديصق م تببلا اذهو
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 * ناقرفلاو يدهلا نما تانيبو سانلل يده نارقلا هيفا لوتا يذلف قاشمرر 0

 اذا نيبملا باتكلاو مح لاقو * ةروسلا ةعاخ يلا مدقلا ةليل ٍخ هانلزنا انا لاقو

Galliاندنع نم ارمأ مبكح رما لك قرفي اهيف نيرذنم انك اذا ةكراجم ةليل  

 ناقرغلا موي Lone دع انلزنا امو هللاي متنمأ متنك نا لاقو *ىيلسرم انك انا

 لاق Ep موي نيكرشملاو معلض هللا لوسر يقتلم ,SE * ناعطلا AT لأ

 معلص هللا لوسر نأ حضر en يفع نب دمي رفعج وبا يثدحر Sleel ىبأ

 لاك انهم قب (Ah 2 عبس ةحجيص Echt موب رجب نوكرشملاو وه قتلا

 ةءاج امج ٌقدصم هللا نموم وهو مع هللا لوسر يلا ولا ماثت مث قاستا نبأ

Alsهلق لق  a ya,ام  ie Anدايعلا اضر  us ev mes: 

 هللا 0 5 ,I za ةوقلا Av الا اهي عبطتسي الو اهلمدج ال 5

 لوسر ad هللا نع هب اوئاج Le مهبلع a3 امو mil ىم BROT U هقيفوتو

63 31, Sul ER ER TeN دع هللا رما le معلص هللا 

 ل 00
Am!دليوخ تغب يح  lemهللا  

g 
- 

-ü> U-.m 

 تناكذ هرمأ دع la هللأ م s.> le Se a il لج خد تفغماو

 هللا فق هنم ءاج Le قدصو: معلص Als لجو وع هللاف تيا
 رود بن دز 21

 هنرحكجف 3 بيذكتر هيلع 9 نم رك اميش 0 x معلص ,Sum نع كلذ

 د سهو موس - د تا I2u-2 هم د

 نوهتو ه3 دصتو zuke a 5 aka اهيلا ,am اذا اهي هفع هللا جرق الا كلذ
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 هفنيذونلو <.urn, er s\l يذلا ee شوضانلا كءاج دقلو مل

7 ale, ارصن هللا 0 مويلا كذ es انا ل A, So 

 ي هلؤنم gl معاص هللا لوسر فرصنا مث (EIER er As er ندا

 - 0 نصدعن

 اهضرو ممل ينلا نم جولا ماب ias ناكماأ ركذ

 ed ميك gi edlen يثجحو Sl اريك لع

 كبحاصي نربخ“ نا عبطتستا مع ىب 5 معلص هللا لوسرل تلاق اهنا ةيجدخ

 ليربج هءاج هب ريحان كءاج اذان تلاق معن لاق كءاج اذا كيناي يذلا اذه

 ينءاج دق ليربج اذه ةيبدخ اي ةيبدخل معلص هلا لوسر JS عنصي ن .,اك اك

 سلجل معلص هسا لوسر ماقف يرسبلا ga دع ء سلجات مع ىباااي مق هل تلاق

 "قا لاق Gel sa ke Au eu تالق معن لاق كارث له تلاق اهيلع

 er تلاق معن لاق هارت له تلاقف ot اهذخك ذع دعقف lo„ هللا لوسر

 لاق معذ لاق هارت له تلاف 0 اهرخ م سلخ En 55 همكم

 U 5(نمص سس

 لاق Bi ناطيشب las I, KR 35( هللاوف رش وا تهمنا ee 0 اب AR 9 لاق

 w2 و د ناس -

 يما تعمس دق لاقف تيدحلا اذه un ىب هللا دبع تثدح دقو Sleel نينا

abتفي  Er Ge>اذهب  er Saal3! الإ جدخ  inلوقت  

E Be u - U. 

 تلاقف ليربج SE دنع بهذف ا-هعرد ىببو اهنيب معلص هللا لوسر تلخدا

 ي ناطبشي وه امو HS اذه نا معلص هللا لوسرل
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 w مه مث

Maنم ناسنالا قلخ فلخ يذلا كدر مساي ارقا لاقف ْي عنص ام  Ale 
 3 = en w و 22

 مث اهتارقف لاق + معي مل ام ناسنالا de 0 مع يذلا مركالا كير ارقا
 ون د -

 تجرخخل لاق 2 يلق يف SB Leks 2 نقم تبدهو de Sail يهتذا

 ER N U u لبا وع طشو ىن تنكااذا يدا

 ةروص يف ليرجج اذان رظنا ءامسلا لا يسار تعفرف لاق ليرجج اناو هللا لوسر

ERS Sl =ثنا وامل ينعي ةامسلا 65  Jona Elli, 

 ءامسلا قاثا 3 دنع ىهجو عا تفك سما مدقتا اف هبلا رظنا تفقوق

 امو يمامأ a BarSN„ 2, انف Sa هتيار الا اهنم ةيحان يف رظنا الف

 اهبلا اوعجرو ةكم قعا اوغليف ئلط يف اهلسر ةجبدح تقعي يك ايدارو علا

 Zul يح Aal„ يلا اعجار هنع ٌتقرصتاو يع فرصنا مث كلذ ٍناكم يف ٌفقاو اذاو
 - = 5 - 5د -

 هللاوذ تنك ىبأ مساقلا ايا اي Elias اهبلا lands اه ذخ يلا تسلجل ةيعدخ

L 3-3 

 ;säll اهنا كد 0 لا اوعجرو x يلعا ,hal يد كيلط ْق يلس ,u تقعي دق

 و

 وكت نأ a نا en ةيعدخ سفن يذلاوذ Su, £ Tuner a5 تبار

A! era h =0 9 ”  
 لفوذ نب ةقرو يلا تقلطنا مث اهيادت اهيلع تعمل كسماق مث Er ءذه يبن

 - ردد

er)ىسأ  Aus arب يزعلا  unوضد يصق  les ep)ىق 37, 563  Esبذلك  

 يار هذا معلص هللا لوسر اهربخا اهب هتريخات ,Me ةاروتلا لها نه عملا
Ss 439 2 

 اي ياتت حص تنك Es %1 ةقرو سكك يذلاو سود5 سود ةقرو 1x5 حمسو |

OR) izas |هءاج  PR)ناك يذلا  alيسوم  sh a as,2.31  

v0... 

 N ةقرو لوقد Se معلص هللا لوسر يلا as Sans x تيثيلف al لوقف |

-.- 3-0. 

Sam, ra} |عذص فرصناو 2 معلص هللا  KKاهب ناطف ةيعكاب 3 عفصد ن  
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2. RE هب Br La Es, Te Ka 1 1 نم ةارح يف 8 رواج مرعطص 

 ةيلفاجلا , eo Nىبا لاق  Slبلاط وبا لاقو

  aeg 2%لزاقو ةارح غ يقربل قار هتاكم ابيت

 (LA بيف ةيغبنملا Ss Bags Ei برعلا لوقت ماشه ىبأ لاق

 راسل .٠ ذاك قلل ىو ديري فوج تحجب اولاهزاك قاقلل نع

 هل ةزوجرا يف تببلا اذهو ثادجالا Ay * las sl عم يراشعا ناك ول

Auماشه ىبا لاق اهعضوم ين هلا ءاش نا اهركذاس دل ةديصق يف بلاط ينا  

 «هاثلا نم كافلا نولدبيف مث عضوم يف مف لوقت برعلا نا ةديبع وبا ينثدحو

 معلص هللا لوسر ناكف ديبع يل لاق لاق ناسيك نب بهو ينثدح قاحتا ىبا لاق

leهللا لوسر يضق اذان نيكاسملا نم هءاج نم معطي ةنس لك نم رهشلا كلذ  

 ةيعللا ةراوج نم فرصتا اذا هب lau ام لوا ن NE هرهش ئه < معلص

 يلا عجري مث كاذ نم هللا ءاش ام وا rules EEE نا ليق

 ةنسلا نم هتمارك ئم دارا ام ةيذ هب هللا دارا يذلا رهشلا ناك اذإ يح هتيب

 ناك اك ةارح يلا معلص هللا لوسر جرخ ناضمر رهش ذهشلا كلذو اهيف هقعب يلا

 هتلاسرب اهيف هللا همركا يلا ةليللا تناك اذا ىتح هلها معمر ةراوجل جرخج

 un مبان اناو geld معلص هلل لور لاق هلا a ليربج ةءاج اهي alall محّو

 Bibi 2, Rh لات اركأ ام كلت لاك :ارقا JE باتل عبق جاميد قم

 EU ai Sat يح ادي يتعف JE ارقام, تلق لات ارقا لاقف يلسرأ مث توللا

 BES هذا تننظ يتح هب يتغق لاق ارقا ام تلق لاق ya لاقف لشاب

 d 7 «I خذم a ب كف لوقاام١ 16 15 ام EN لاق 1,51 5 يلسرا
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 ةقداصلا ىأَرْلا نم ةوبنلا قف معلص ill هب ten 0 ركذ

su-2= 

 نأ دنت لدح اهنا Ale BE 71 065 0 ورع ers ير 2, Sl ا لاك

 دايعلا ةيحرو Kahl هللا دارأ ىبح 7 نم: معلص دللا لوسرأ هب So ام

 اصلا قلقك تءاج الا همانم يف ايرر معلص هللا لونعر يوي ال ةقداصلا يارا هلل
 هى يانا حا تقل هم تي

 5302, ولخ نا نم هيلا 55 ةيش كي مف ةرلخلا هيلا هللا[ بمحو |

 معاص ين a حالو ,a مهل ست

 ب ءالعلا ني نانبفس- يا نب هللا دبع نبا لكلا يع يثدح le نيا

 sl نىبح معلص هللا لوسر نا معلا لغا ضعب ىع 56 56, Ka ةدراج

zeige 

ae u > تعبأ PR جو 21 ig El, د li, هن ءاركو m 

SE م io هللا Sam, رع Y5 Leis) نوطيو كم باعش يلا يضفيو DR 

 لاق هللا اوسر اي كيلع مالسلا لاق الا رج الو  esملوح معلص هللا لوسر

 معلص هللا لوسر (Eee EN zei الا يري الف salz, Alec نعو Aug نع

u |مث تكمب ناهألا ءاشاام حيسيإ  aleهداج اب ليربج  onةمارك  

 8 ناضمر رهش 4 ةارحب وهو هللا |

 مالسلا هيلع ليربج 353 ةاحتابا

 هللا دمع تعمس لاق ربيزلا لأ يلوم u un بشو En Sei ىيالاقا

 ناك فيك ديبع اي انّتدَح يقبللا ةداتق نبرب# نب دبيعل لوقي وهورببزلا ىبأا

go werهي  Ns ee vs 
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 ar يلا Kr ديرا ee لاق + يرمأ نم تي %1 ىع ,RE يعيض نم

 نولصو مهر اهيف مهتاوصا ٌتعمسف يراصتلا سيانك نم ةسينكي تررمخ اهيلإ

 مهتاوصا تعمس اذف هتيب 8 يايا ينأ سيم سافلا نا ام يردا.ال تنك
s 

 FR er يتيجعا مهتيإر الف نوعنصي ام هينا مهبلع ٌتلخد

 سهلا تبرغ يح مهتحري ام هللاوف هيلع نسن يذلا نمربخ هاو اذه تلقو

 U اولاق ىيدلا اذه Aa نبأ مهل = مث اهنا ملف يا ةعيض تح

 ب يأ لاق Pa UN لك هلع ىع هتلغشو يلط يف ثعب دقو يبا يلا تعا

aiكاملا تلا  Sägeسانا ترزم ةياءايدل تلق لاق ثدهع ام كيلا  

 يح مهدتع تل ام هللاوذ مهنيد ئم تيار ام ينبجعان مهل ةسونك يف ميل

 نم ريش كليا نيدو ze نوحلا A سمل فواصل لا سلا

 ينسيدح مث Be يلجر يف لعج يفاخخ لاق اننيد en هنا All, X تلق لاق |

u 4 |لاق  Snمكيلع مدق 131 مهل تلق يراصنلا يلا  Aمالا نم  

 es Gy يراصنلا ىم 6-1 ماشلا a? ee مهيلع مدقف لاق مهي نورها

 ادق لاق مهب يوتذا مهدالب يلا ةعجرلا اوداراو مهجعاود 1.55 اذا مهل تلك |

 تبرع مث يلج: سما اديدملا تبعلان مهي قورمسا لمذالب لآ ةيس
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 BE as سيلا ىلصي SER الحير افهأر ام هالاو ال .انرهظا ىبب IE ىبنسي

RUFانع طخ اذا انكف اندنع  ZENنابيهلا نيا اه جرحا هل انلق  ne 

 | لوقبف مك هل لوقنف ةقدص مكجرخ يدي ىبب اومدقت يح هللاو ال لوقيف انل

 | Ude رهاظ يلا انب جرخب مث اهجرخأف لاق ربعش نم نيدم وأ رم نم اًعاص

 000 03 دق قستو teil رمي de ud حمم اه ah Un قستسيف

 || لآ تيم هنا فرع اقف Lade ةانولا هترضح مث لاق ثالث الو ىبترم الو ةرمربغ

 | عوجلاو وبلا ضرا يلا ربهلاو pet ضرأ نم ينجرخأ هثورت ام دوهي رشعم اي

 | el دق يبن جورخ فكوتا ةدليلا هذه تمدق LE GE لاق معا تنا U لاك
= 2-2-5 N -3 

ala; يح دقو ةعبتات ثعمب ن داعي تنكف ةرجاهم ةدلبلا sis, ale; 

 كفسب ثعمب هنا دوهي رشعم اي هيلا ىقيست الف  LANيرارذلا يبسو

 رصاحو معلص هللا ا ثعب اقف «دنم لكذ مكتعنمب الق هغلاخ نم ءاسنلاو

El al, ةطيرت يب اي lan LE اوثاكوب Ari le لاق ةظيرق يب: 

 هللاو يلب اولاق هب سيل اولاق ناببهلا نبا هبف مكيلا تهم ناك يذلا ينلا

 نوفق هتفصب وهل هذا  Ib Yahabنبا لاق *مهيلهاو مهلاوماو مهءامد

 دوو ءانحا ع انغلي [:1ةهق: قاححا

 ديبل نب دومكث نع يرا_-صنالا ةداتق نب رع نب مصاع ينثدحو قادعا ىيا لاق

 تنك لاق هيف نم عمسا اناو يسرافلا Um ينثدح لاف سايعلا نب هللا دبع نع
 هس ءع = 3 -

 هتيرق ناقهد ييا ناكو ج اهل لاقي ةدرق لضأ نم ناهمصا لها ئم اهسران الجر



IMo 

Stat نبا لان «نيدتاغلا ربح تناو ٌفحلاب انموق a; اننجب متافا انير يلاعت هللا . 

EI ني دومحم نب فوع نب ro دبع نب ll نب حلاص ينثدحو 

 ىع ْلَهْشأل ديع يب  Aناكو شقو نب ةمالس نب  übeنم  ANلاق مدي

 لااا  ou er deلاذ لهشالا  za Lay Ude gbيح ةتمي
 | , chiلهتشالا ديع ينب  JEقع انس هيق نم ثدحا نم ذبمري انار ةؤس

o2 3-03 

 hr نازهملاو تك ,Era ةهبقلا ركذف ي لهأ ,ii اهيف :gebe يل ةدرب |

zu» 

 دعب ىباك cl an ال ناثوا باعصا كرش لها موقل لكذ لاقف لاق مانلاو

 مهتوم كعب وعيب , سانلا نأ اًنياك اذه ع Il Ks هل اولاقذ توملا
3 ö-- -u 85 Da | 

 en ul 59 مث هدوم : ol يق 0 مظعا ىافلا كلت نم هظحب دق
„s&-و - --  

 ESS ةيا اف نالف اي Le هل اولاقف ا اغلا لقا نم وجي نايا
5 - 

 ةارت ie اولاق < يلا cs يلا هديب ياشاو sus هذه وح rn) Eee يف

„0 09- j 

  „Bis ACHيلا , or 151مهتددا  Mas 7نأ  oil«تردب هرغ مالغلا اذه

 Gr & وضو معلص مك هللا تعد 11 (Ar بهذ م 1,5 Fe لاقا

 يذلاب تسلا نالف اد ,ds هل انلقف لاق اديك هد رغل و هب Far انرهظا (

 مصاع (as Sleel en ل ١5 € سيل ep يلب لاق 2 ام Ay انل تلقا

 مالسا ناك مع يردت له يل لاق لاق u نم نبش ىع ةداتق ىب ره ىلا
u.2 ade2 هان  

nzتيسأو ةيبعس نب  a er SE FAR er3,5 لذه قمرات  esةظيرق  

 et لاق هللاو ال تلق لاق مالسالا يف egal اوناك مث مهتيلفاج يف مهعم اوناكأ

 هد ع |

E 
| 
17 

١ 



 عم يع

 رع لاقف بعك ىب هللا دبع لات قادعتا ىبا لاق «رعشب سبلو عجم مالكلا اذه

 شيرت نم رغن يف ةبلهاجلا ناثوا نم لو تنعل ينا هللاو سانلا ERS كلذ دنع

 En 1 ةئماقل N همسك رظتنذ نتف RE برعلا نمر لجر al حم دق

 رهشب مالسالا Jans Si, ar Aisl مق تو Erb Be لجعلا فوج نم

 ار لاق *دللا الا هلا ال لوقي * بصي لجر Ya رما * جرد اي لوقي دعبش وأ

 لها ضعب يندشناو هللا الآ هلا ال لوقي *صبصف ناسلب ,aa Ja" لاقيو ماشه

 اهسالحأب سبعلا ,Lead اسهسالباو EN Sa رعشلاب معلا

 quick \ rei Ba اع فلا ER el يوهت

 Wu نما ناهكلا نم :انعليراض ذهق:تاحا نيالا

2aمعلص هللا لوسرب دوهي  

 ke نا اولاق هموق نم لاجر ىع ةداتق نب رع نب مصاع ينثدحو :قاحتا ىبا لاق

 انكو دوهي لاجر نم عمسن انك امل انل ءادشو هللا (Ein عم مالسالا يلا اناعد

 لاؤت ال تناكو انل سيل ls مهدنع SAT لها اوثاكو RER „test كرش لهأ

 براق ىق هنا انل اولاق نوهركي ام ضعي مهنم اَنلن اذان مورُش مهتيبو انتيب

 pair كلذ عمسن ام اربثك انكف عراو د داع لت دعم لتكن نآلا ١ ثعبي يك نامز

 | كوي اوئاك ام انفرعو a ىلا اذاعه, بح ةانبجأ مع هلوسر هللا ثعب اه

 ةرقبلا نم تابالا هالوه لزن مهبفو انيغف هب اورفكو هب انما هيلا مانردابق هب

Li,مهءاج  UTهللا دنع نم  U Gameلع نوحتغتسي لبق نم اوئاكو مهعم  

 لاق * نيرفاكلا دع هللا ةنعلف هب !.رغك اوفرع ام مهءاج اذذ اورفك ىيذلا

US 83 نومكاضي اضيا نوفتسدو نورصاتسب نوكفتسب „lüs ars 



de 

 لطابغلاو انب اضيق فلخ يب اولذمت موق مالحا تِهْفَس دقل

 خل تيبلا اذهو صيصش ىب ىرع نب مهس يب نم مهو لطايغلا اهدلوا ليقف

 نب قع يتتدحو قاحتا نبا لاف «اهعضوم يف هللا ءاش نا اهركذاس دل ةدبصت

 رما ركذ اذ ةبلهاجلا يف ىهاك مهل ناك ىهلا نم انطَب اًهنج نا يتِجلا عفان

 لجرلا اذهرما ين انل رظنا بنج هل تلاق لاق برعلا ينرشتتاو معلص هللا لوس

Usb مهل فقوذ سهشلا تعلط نبح مهبلع لزنف هلبج لغسا يف هل Ira, | 

  eeلاق مث وزنِب لعج مث اليوط هامسلا يلا هسار عفرف هل سوق  LETسانلا
 | منكا هللا ل  she, Varلهلق سانلا اهيا مكيف هّثْكمو هاشحو هبلق رهطو

> w = .- vu 

 مك  ulقاحتا ىبا لات «ءاج ثيح نم اعجار هلبج يف , anأ ال نم

 انيب باطخلا ني رع نا تدح هتا نافع نب نافع الوم بعك ني هللا دي

 لاذ بوعلا نم Ja لهقا ذا -معلض هللا الوتسر حجما قا ساتلا ناشلا

 ام ءهكرش يلعل لجرلا نا لاق رع هبلا رظن اًذف باطخلا نب رع ديرب تجسملا |

 هل لاق سلج مث لجرلا هيلع Aus ةيلهاجلا يف انه ناك دقل وا تعب هقراث |

 هل لاقف ةبلهاجلا ين انهاك تنك لهف لاق ىبنموملا ربما اي معذ لاق All لش ره
us - = مم 

 لجرلا  all Hlنيهموملا ريما ا [ 3 „u au, Ri Az AN 9كارا

 ( alكتبعر نم دحال  Meام تبلو , Euانك دق ارغغ مهللا رع لاقف +
I oÜ- - 2 20- » -. 

 دلوسرب هللا انمركأ يح ناثرالا فنتعذو مانصالا ديعن اذه نم رش ذع ةيلهاجلا
5 = )19 

 rast لاق ةيلهاجلا ين انهاك تنك دقل نينموملا ربما اه ,ul معف لاف مالسالابو |

 .u ند (ي-و 5و ١

 يلا رت ملا لاقف دعبش وأ رهشب مالسالا ليبق ينءاج لاق كيحاص هدد كقاج 1
 302 - دو كب 3

De £ £ | 
| 
| 

| 
| 
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 رهجببستل nat نم حبسف tus شرعلا An دعمس اما هةلخ يف يضق

 ابندلا هامسلا يلا يهتذي يح طيهي حجيستلا لازب الف SE تح“ نم حس

atsمم ضعبل مهضعب لوقي مث  aeانحبسف انقوف نم حبس نولوتبف  

 يح كلذ لثم نولوقوف وكم re 3 نم نولاست الا نولوقبف مهحببستل

 اذك هقلخ يف هللا يَضَق نولوقبف te مم مهل لاقيف شرعلا ةلج يلا اوهتني

 all يلا يهتني يح ءامس يلا هامس نم ربخلا هب طبهبق ناك يذلا رمالل اذكو

 هب اوتاي مث فالقخاو مهو دع. عمسلاب ىطابشلا هقرتسنق هب اوثديف ايندلا

 UN هب ثدحتف نوبيصيو نودطغيف هب معوثدحجف ضرالا لها نم نامل
 يتلا موجنلا هذهب نبطايشلا بجع هللا نأ مث اًضعب ,abi اًضعب اوبيصيغ

 ىنب ورع ينثدحو قانا ىبا لاف «ةناهك الف موبلا ةناهكلا تعطقتان اهب نوفّذعي

 يلع نب ىبسلا نب يلع نع ةبيبل يلا نب نجلا ديع نب دمص نع رفعج ينا

 ضعب يثدحو قادما ىبا لاق «دنع باهش نبا ثيدح Jr ade هللا ناوضر

 ةبلهاجلا je تناك ةلطبعلا اهلا لاقب Lage يتب نم ةارما Aal لها

 FR *ردأ ام ردأ لاق مث lg ضقنان يلابللا نم Ei اهبحاص اههاج

 اهتدع' ضقنان يرخا EU) List مث ديري ام لاذ 0 نبح شيرق تلاقف

 اولا اًشيرق كلذ غلي اف * بونجل بعك هيف عرصت و اما بوعش لاف مث

 eu باكو ومالا اذه نا ةيرياذ ايم
 و

amt, Rxبعشلاب  Zn3 نبأ لاق * هتيداص يلا هب اج يذلا تاك هنأ  

Usهمم  

ba & رم en € Ba 3,2] Sum er sus دبع un u يب ند ةلطوبغلا 



rei 

 «< و 5 = -

 سائته نيا لاف * هيف ام رش نم ةلبللا ىملا نم يداولا اذه زيزعب ذوعا نا
-u.3 2-7 -u- 2 و كد دع 2 نب و ءَن 

 اقهرملا ةمايهلا يتست اذا جاجعلا نب ةبور لاف هفسلاو ناوغطلا قهرلا
 ه- 33.

 هذحاتق هنم يت يح ءيشلا كبلط اًضيأ قهرلاو دل ةروجرا يف تبجلا اذهو
 u-. Zur - u سايس نم ةءرو :

s > ® -u>هع =- مانو -  
 الج ينتلج يذلا رسعلا را مثالا تلج يا اديدش اقهر ينتقشرا يذلا رسعلا وأ

 ء«لوق يلا ارغكو انايقط امقشرب نأ انيشنخ يلاعتو كراجت هلل (ur KR اديدش

 ةربغملا سا Zaire er بوقعكب ىيددح قادما !ep لاق Fee يرمأ نم [LESS و

 2م اس نضام #5 - شت و هان

 2 0 wE هن

 نم هامسلا يف ثدح ام رت ملأ ورع اي هل اولاقف ايار اضركناو برعلا يهدا ناكو
 - نو ..

 اهب يدتوي يلا et تناك نان ا.رظنان يلب لاق موجتلا هذهب فذقلا
 و ند 3-03 .

 مهشاعم يف سانلا عاصي ا. هاتشلاو فيصلا نم ةاوذالا اهب فرعتو رحجلاو ربلا يف
 و 2 نو

 تناك ناو اهيف يذلا EI اذه كالهو اهتدلا يط هللاو وهف اهب يمري تلا يف
us = 

 Eli AA اذه هي هللا دارا رمال اذهف اهلاح طع ةقباث 8, اهربغ اموجن

 كك

 لوسر نا راصنالا نم رغذ نع سايعلا نب هللا تبع نع بلاط gl ني de نيأ |

 اب اولا هب يمري يذلا مجنلا اذه يف نولوقت er اذ ام مهل لات معلص هللا |
w |و  Bl ne Be 

5 

 اذا ناك er eh هللا 7 كا ذك كلذ سهل = هللا لوسر RS دولوم |



 ربو

 De Ben برعلا نم 9 EL هيف مهبلا ا دهع ئم ناك امو هنامز
u» - be» -3-  

 كلذ me ال فو تذاك ذا عمسلا ee نم ىبطابشلا

EAN EN56: موجتلاب  y zialf1, atلازم  Ike erالو هرومأ ضعب „3  

u3و  - 

 و نه م

 اومرف اهبف عمسلا قارتسال AR تذاك يتلا دعاقملا نيبو اهنيب ليدو عمسلا

 كراجت هللا لوقو دابعلا يف هللا رمأ نم تح ee كلذ ن wer تفرعف موجتلاو

 عمسلا نع نع اربح ذأ ge za هيلع 94 2: EVEN < معلص PR يلاعتو

 EEE لا عراك زازا وح لق نما اوركنا امو اوفرغا اس اوقف

 هئاو ادحا انيرب كرشن ناو هب انمات دشرلا يلا يدهي ابدع انارق انعمس انا اولاقف

 الكم اهنم دعقن انك اناو هلوق يلا اذلر الو Kuno As ام انير تج يلاعت

 ضرالا يف نمب ددرا رشا يردن ال ائاو In, ui هل دج نالأ عيتسد نفق عمسلل

 عمسلا نم تعنم اهنا اهنا تفرع نارقلا نجلا تعمس اف Ela مهبر مهي دارا ما

 ام ضرالا a de ةامجييلا 4 نم * يشنو دب ولا ;Ki المل :Ss لبق

 ]8777 ام Es, SER دعب ند ون bes Urn اذا امم افصوق ls اولاق سيروم

 نم لجرلا ناك هئا !ةهر مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سانلا نم لاجر
 - - - لاف -

 لاق هيف ud ضرالا نم داو ler لؤفف رفاس اذا مضربغو شيرق نم برعلا



 سو ]

 ديب وشو هبرقو الف هبابث نم هكرت We ركذي برعلا ئم لباق لاقف ةبغ |

 a all يديأ ىبد قل 2 هولع =H اًذوح يف ينك

 مكحا نيح هيلع لزنان معلص اديس هللا ثعب يح ككذك اوذاكف سمج ال لوقي

 هلا ,ya سانلا ضانا a نم اوضبفا رق متع ننس al ae د١

 تافرع يلا محلا ةنس يف مهعفرف برعلا سانلاو اًشيرق ينعب مبحر روفغ هللا نا

 نم سانلا دع اومرح اوناك اهف هيلع لزناو *اهنم ةضانالاو اهيلع فوقولاو

 نم لحلا نم هب اوداج ام اومرحو Bye اوفاط نيح تبجلا دنع مهسوجلو مهماعط

 هنا اوفرست الو اوبرشاو اولكو دجسم ّلك دنع مكتنيز اوذخ [ea ينب اي ماعطلا

er |قرنرلا ئم تايبطلاو هدابعل جرخا يلا هللا ةنيز مرح م = ىيقرسلا  

 موقل تايالا لصفن لكذك ةهقلا موي ةصلاخ اهندلا ةايحلا يف اونما نيذلل يف لق |

eeحضرت  N ai Seh ll A 

 ينا نب هللا دبع ينثدح Gleel نبا لاق «معلص هلوسر هللا ثعي نبح مالسالاب |

 معطم نبربجج نب ناطس يلا نب alle نع مزح ىنب ورع نب دمدم نب ركب

 معلص هللا لوسر تبار دقل لاف معطم نيربجج هببا نعرببج ىب عفان AR ىع
 5 ون

 rt سانلا & تانرعب هل ربعي (Je sl هذاو يولا ale u ناليق

Jade | 

 ode aule هللا يلص هل لجو ze هللا نم ,EVER اهنم مهعم Ki (in دموق |

| 
»-u و و »uvE | 

 معلدم هللا لوسرب ,se اذنأو موجرلا ثودح رمأ

- 0-7 us - 3 1 

= ge x a? نايفرلاو دوهب u” يايحالا تناكو Sl er) لاق | 

  2 00ن ..-
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 = نا

Br,ليف يجن ذا  erيلع كلام  > = aمدازهلا  

Sese at neدم  „Ur -. © -- 

 EINE يذ مويو Kun موي ثيدحو هل ةدبصق يف تيبلا اذهو

 مث قاحتا نبا لات «راجغلا ثبدح يف تركذ ام well نم ينعنم اهنا

 LA, Eau يوني Yu ie a =( ملا توسع لذ يي اوعدتا
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 بلطالا a I قم ارشعو auf Sur 5 مث هللا وعدي بلطملا دع ماق رمالا |

 لبالا نم اوشع اودازف هللا دبع le حدقلا جرخخ اويرض مث هللا وعدب ليه دنع |

 2 حدقلا جرخخ اوبرض مث هللا وعدب بلطملا دبع ماقو نيرشع لبالا تغليف

Nasليالا تغليف لالا نم ارشع اودازف هللا  SERهللا وعدب بلطملا دمع ماقو  

 ىنبعبرأ ليالا تغليف N ئم ارشع اودازف هللأ Aus Je حدقلا ze اويرض مث

 he اودازف هللا دبع le حدقلا ae اويرض مث هللا وعدي بلطملا دبع ماقو

 دقلا جرخخ اويرض مث هللا وعدي بلطملا دبع ماقو gu لبالا تغلبف لبالا نم |

 وعدي بلظملا Age ماقو نبتس لبالا تغليف لبالا نم ارشع اودازف هللا نبع يلع |

 لبالا تغليف لبالا نم ارشع اودازف هللا دبع دع حدقلا جردخ اوبرض مث هللا |

 اودازف هللا دبع طع حدعلا جرخحل اوبرض مث هللا وعدي بلطملا دبع ماقو نيعيس

 جرخ اويرض مث هللا وعدي بلطملا Sur ماقو ىبنات لبالا تغليف لبالا نم ارشع |
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 هتلزنم لع ن ناك نضام عرش ماث انيلخ : ناك مكرِبَغ نم هبلع جرخ ناو اًطبسو

 هب نولهي ام اذه يوس ام Ki هبق جرخ ناو فلح الو DONE ال مهيف

 ١ نوهتني ىرخأ ةرم هب هوتاي يح لاذ ale هورخا آل جرخ ناو هي اوله معَ

 | حادقلا بحاصل بلطملا us لاقف + عادت هذ تجرع ام Ss يلا مهروما

 Jay لك دءاطملت هرذت يذلا ذنب ,ze هذه مهحادقي ءالوه ينب دع برضا

 ناك هببا يب رغصا بلطملا دمع نب هللا ديع ناكو همسأ هيف يذلا هدحدق مهنم

 : | مسوزخم نب ONE نب دبع نب ثياع نب ورع تفي ةمطاغل بلاط وباو ربيزلاو وه

 | | خياع ماشه ىبا لاق ee ب ةظقور وا

 | aus دلو بحا اوعز اهق هللا ديع ناكو Sl نبا لاف «موزخت نب نار نبأ

 ' | وبا وهو وش نك ءالحا ذأ هسا نا يري بلطملا تيع ناكف هيلا بلطملا

 ا ١ بلطملا دبع ماق اهي برضيل حادقلا حادقلا بحاص ذخا اقف «معلص هللا لوسر
 - س- 5

 EEE دع. حدقلا جرخخ حادقلا بحاص برض مث هللا وعدي لبش دنع

 N تماقف ,ad Au قاسا يلا هب لبقا a الملا ذيع

 ! | هل تلات ze ل بلطملا دبع اي ديرت اذ ام اولاقو اهتيدتأ نم شيرق هيلا

 / | لجرلا لازي ال اذه َتلعف ل ديف ds يح ادبا هحبذت ال ,ll هونبو ٌشيرق

 | ىم نب هللا ديع نب ةربغملا لاقو اذه دعب سانلا AR اف دحبذي يح al ياي
 يح ادبا ad ال ,All موقلا تخا ىبا دللا دبع ناكو ةظقب نب موزخم ىبا

 I قلطناو لعغت ال هونبر شيرق هل تلاقو هانبدَف انلاوماب هوادف ناك نان هيف مذعت
 SO ١/ نا كرما سار دع تنا مث اهلسف عبات اهل ةقارع هب نان ىناجلا يلا هب

az 

 اومدق < اوقلطناف تليق عرق هيف هلو SE er تأ si هذي
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 هدّلو ع gu كلطلا دبع A„ ركذ

S .. = =تعا < 5 .  > 

 هعم اوغلب مث رفث ةرشع هل دلو نمل ey رفح دنع Ale شدرق نم ينل

eeةبعللا دنع هلل مهدحا  Uمهنا فرعو ةرشع هوني يناوت  
8 2 

Kyrägmاولاقو هوعاطان للذي هلل ءانولا يلا مضاعدو همذني مه = مث 5  

Ze usلاك  Satمث د مكفم لجر %  FR I An,قوتي مث  

 فوج Im دك دعا ليش ن 6 ةيعللا فوج ين ليش دع مهب لخدف 5,1 مث اولعفف |

 ليه دنع 56, El ea Las = يلا يق ربجلا لكت تناكو ةبعللا

 = لقعلا ىف اوفلتخا اذا لقعلا هيف Er as aus اهنم حدق %13 حادق

ausحدقو هلج جرخ نم يلعف لقعلا جرخ ناذ ةعيسلا حادقلاب اوبرض مهتم  

aاذآ زمالل ككل  ge aخان  zeرعت حدق  leغب  

 اولعفي مل حدقلا كلذ er اذان ادقلا ي هي'اويرض اوما اردارا NET Y aus لل |
 9 نو بنل © © -ن و ن هن

 حدق ةو ملربغ نم A Ss) ale هيف er مكنم هيف RT رمالا كلذ

 ام تبخ حدقلا كلذ اهيفو حادقلاب اويرض AN اورغكب نا اودارا اذا zu هيلا

 اوتفدياوا اضكنم اوصكني وا امالغ اونتخح نا اودارا اذ[ اوتاكو"هيااولع 0

 اهوا يوزجو 0 هرد ةدامجو ل يلا هب اويهذ مهدحا بسد يف اوك وأ اني

 ام هب نوديري يذلا مهيحاص اويرق مث اهب برضي يذلا حادقلا بحاص |

Ss |اذكو اذك هب اندر دق نالف نب نالف اذه انهلا اب اولاق مث  ai & 

 مهنم ناك مكنم هبلع جرخ ناف برضا حادقلا بحاصل نولوقي مث هبف حلا
13 
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 جاحلا اهيلع Az اهليق SE يلا مادجلا لع مزمز تفعف قانا نبا لاق

 هايملا نم اهاوس ام دع اهلضغلو مارحلا دجسملا نم اهناكل اهِملا سافلا فرصتاو

 اهلك شيرق دع فانم دبع sh اهب ترختفاو ميهاربا نب ليعامسأ ns اهئألو

 ده 3

 فافم دبع نب سمت ديع نب (Kae نب ورع يأ نب رفاسم لاقذ برعلا رياس ىلع.
Io. 

 نم ساكلل اوماقا امو ةدانرلا» Ela] um مهيلع اولو .la ar هع رخكي وشو

0 

ae > Dr 8:مهل  el,فرش دحاو ت توب لها فاغم دمع وفخب ن 334  

S-.و هد  
arمهشعي لصفو فرش ضعمل  er ara 

 دو
 a او يبق ند u نم ىلا انتو

 1a; 359001 ya, a us ملا
 - 33 م

A,فيرصت دنع  LUادقر اددق  

uU. 3 

las دلاخت De Se; sb 
 و  -. 0- -U- 2.0- 2 0ه

Am ىم جبع (a3, انةمورا Zi Wal 

  =) misبعك ىنب يدع يب  erيول

u هاي 0 

  usa As 0 5 ze aluيرهغلا ديسلا كلذ فانم

®- = e „> u مه 

 رخخ يذ لك دع اردخ هتياقس تا ماقملا دنع م زمز يوط

  läs un) Msيبلطوملا دمع يعي  rm erناذفو ! 3 Staaةدبصق

 ي هللا ءاش نا اهعضوم 2. 12 ركذاس ةغبذم
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„esكم شيرف لياوق =  

 Won 163 32 ارامي ترغتحا دق مزمز رفح لبق شيرق تناكو ماشه ىبا لاق

 ديع نب سمت ديع رغح لاق Sl نب وحي نع يءاكملا هللا دبع ىب دايز

suيوطلا  a,راد ءاضيبلا ىتع 2كم =  Antينقثلا ف سوي نب  

Pr |فنافم دمع ىب مشاه  ESدنع يلا ربملا و  BRةمدنخلا مطخ  

deاهنلعجال اهرفح < لاق هنا اوعرنو بلاط ينا بعش مق  UN ES;لاق  

 رعاشلا لاقو ماشه ىبأ

 ايفا تي ابوك نايات الل |

 يتلا فانم حبع نب لفوذ نب يدع نب معطملار يب يو ÜS رفحو قاحتا ىبا لاق

 ale نم Sul ناب ke ee 31 لقوذ وقب معزت موبلا اهبلع نوقسي |

| 

22 

 *راسبالا كلت نع اهب اوتْعتسان مزمز ثرهظ نبح هل اهيهو هذا مشاه وتب معزتو |
iM > a 

Kir: 

 EIER يزعلا ديع ىنب Anl ودق ترفحو هسفنل رفحا سمت دبع un ةبما رغدو ب |

 2-2 Us تت !

SuE -u- | 

er lo zu 1يب ربد 8. رهغلا ع وفي ترغحو بضو  Sub,ريافح ماسبأ  

 شيرق ةريكو ةرم سب بالكو.بعتك نب ةرم دهعانم ةعجق ةكس نأ |
5 

 5 =« = ه-تنن5و د ماه م

 بالك we je مخو مدخو بعد er ظرم ربب ماد 9 ف نوبرشب 8 ديالا !

eh |هد 0 هن - 2 <  vo- 

 رفحلا وا = الا ٍتناسن الو Kin كذ لبق انين امدقو ْ

 «ءاهعضوم a دللا 2 = اشرك ,Hm a) Shan 3 Saal \As مما. هس !er لاق
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las ER Eu el S,5 Ale aهللا  a Aalىنيع اشغف + نك لاذ  

 دجوو (JE ةيرق دجوف هريغ دلو Sauna هل سيئر ثراحلا هبا هعمو بلطملا

 اهدنع رسخت شيرق توا 5 ,ALL ناسا [Be ىبب اهدنع رقتي ٌبارغلا

 = شيرق a تماقف ل تي رش ماقو لوعملاب ءاجخ اهتعابذ

 Dur لاقف Ware zei ىيذللا نيذه انبنتو نبب رفع ككرتت ال هللاو اولاقف

 اوفرع ان هب را u ىبضمال ةللاوق ziel يا يما 53 Sl a9 يركن

 ee اب لوس لما rei, Al ىزيو he عرمان ربغ هذا

 بضد نم ىرلازغ اهيف دجو رفح لا هي يداه UN قدص دق هذا فرعو Be يطلا

 ًائايسا اهيف دجوو ةكم نم تجرخ ىبح اهبف مهرج Aids ناذللا نالازغلا اهو

 لاق = :Ep اذه ىف كعم انا بلطملا دبع اي شيرق هل تلاقف ,Euer ةبعلق

 | طق فيكو اولاق-ح ادقلاب اهبلع برضن مكنييو ينيب فصن رما يل له 5 ال

 ناك هيث ذع هاحدق جرخ نِف نيحدق ملكو نبحدق يلو ee Zul عج الف

let uء كلم  alدرفصا يحدق لعج تفضنا اولات . BT 
U. 

 ale حادقلا اوطعا مث شيرقل بيبا ,a بلطملا ديعل at نب>دقو

 مهمافصا مظعا وهو ةيعللا فوج يف مص ليهو ليف دنع اهي برضي يذلا حادقلا

 كنيد رهظا En a لاق < Rn موي برح un نابغس وبا ينعي يذلا وهو

 ةدعلال ىيلازغلا دع نارغصالا جرت حادقلا بحاص برضو ع Abi ديع ماقو

 ابرضف شيرق احدق فلخ“ر بلطملا ديعل عاردالاو فابسالا دع نادوسالا جرخو

 Il اف بهذ el بابل ف برضو ةبعللل [Sum بلطملا ديع
 حد دع د

N ERمث نوعي  Mur aو جاحلل رمز ةياقس ماقأ بلطملا  
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 Er 5 بذع le نم ar Br تد' نم ترجيغنا 000 اهيكرف |

 ED U ار وضوح يطب عر مث هباعكا ريكو بلطملا

 اوقتسأر اوبرشا هللا اناقبس دقف ءاملا يلا مله لاقف شيرق نم ليابقلا اعد مق

 ال Ally بلطملا نوع اي انيلع لآ يضق دللاو دق اولا مث اوقتساو اوبرشف اوئاخ

 مرمر كاقس وهل ةالغلا هذهب ءاملا اذه كاقس يذلا نا دبا مزمز يف كمصاخت

 us اولخو ةنهاكلا يلا اولصو ملو دعم اوعجرو عجرف اذشار كتياقس يلا عجرات

 ناوضر بلاط يأ ىب de ثيدح نم ,ir يذلا اذهف قادعتا نبا لا «اهنبيو

 2 < هل ليق هذا بلطملا دبع نع تح نم تعمس Ay مزمز يف هيلع هللا

NET a 
 ردللا ريغ ءاورلا ءاماب عدا مث مزمز رغحب

ad Karرغدان لع  

 !Als ترص دق نا اوذعا لاقف شيرق يلا كلذ هل لبق < بلظملا دبع جرش

 تيار يذلا كعجضم يل عجرات اولاق ال لاق يف نبا كك نيب لهف اولا مزمز
ae Benدي لكبير اوبل يلم كام نعل نك 59  

 كنا مزمز رفحا هل لبقف 5 x مانف دعيحضم يلا بلطملا دبع عجرف كيلا

 * ذك الو اذبا فونت ال + مظعالا كببا نم تارق ير * مدقت مل اهتركش
Re Ben Are 1 

 * م عذمل يذان las ىذني * مسقي مل لفاج el لثم * مظعالا ae حست

Sfاًقاربم  Le No,نيب & *ملعت دق ام ضعبك تسيلا *  Sal, EN 

 هيلع هللا ناوضر ىلع تبدح يف هلبق يذلا مالكاو مالكلا اذه ماشه ىبا لاق

 اندنع لملا ةيرق دنع هلوق يلا مذت الو ادبأ فزت ال هلوق ىم مزصز رغح يف
 ين و ب
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 DE نب Stel هذيأ 8; Ar Ing قدص دق هذا فرعو اهعضوم JE لدو

u- 3 
 ep EEE ee قفل تلم

ww 3و - - عن  

 انهباربي اهنا بلطملا دبع اي اولاقف هيلا اوماقف هةجاح كردا دق هنا شيرق

3 ou. 

 دق رمالا اذه نا لعافب انا ام لاق اهيف كعم انكرشأت اقح اهبف UI ناو ليعامسا
3.un 3 

> As, LG ريغ Gb Keil هلأ اولاق Kin Re هتبطعأو مكنود هد تصصخ 

  1443 Anlلا  fü ı as Bearىم  ih, Arيب خؤش 6 اولاق هيلا

 ند و

Br:فار تكناكو معد لاق ميذه  ARze AL! AA u pe nu)نم 38  

 نا ضرالاو 0 U? m uns %1 م بارو Glis Nas يكد or هيبأ يد

 ا 3-2
 ينف ماشلاو ze ىبب منوافملا IE ضعبب اوناك اذا يد اوجرخخ لاق gli كاذ

 ا uE„ 2 هل

U- w u: 

 le, Ami IC Gl امو موقلا عذص ام بلطملا دمع يار اق +مكرباصأ

 رغحب نا يرأ نان لاق تيش اهب a 8 عمت الا اذيار ام 1 593 15 + لاق
3 

 AXII m: ls Ks er نم 5( مكب le Ami) Pre rau 3 لك

 ندم -

 لي و ن2

RT,خخ مهم لجر % ماقف غد ترش ادم معن اولاق اعيهج حا ةعيض  

 (All, ale لاق بلطملا دمع ن ١ مث Läbe توملا نورظتنو اودع مث هترغح

 سم 9 0

gr) ya) li FEIFRT ضرالاأ & ar: N توك NIAXs Bu ند Ze نأ 



ai 

 تايق باساب رابخلا دنع lg, sin اسما نوما رف

a 2طلح  rei Zeh Niتابلخ اضم  

 Sp باصتا هللا تعبي ال اهعمادم يقرت ال ىبعلاو لوقا

 مشاه ىب بلطملا ديع يلو مث «فانم دبع نب مشاه تابجشلا ثعّشلا وبا

 نوهقي هيا ناك ام هموقل ماقاو سانلل اهماكأت بلاملا دج ةعبةدازرلاو ةيام

 هيحاو هئايا نم دحا هغلبي مل ًارش موت +. .فرشو مهرما نم مهموتل 0

 Spt هرطخ ns هموق

aاهيف ِفْلُخلا نم ىَرَج امو  
 2100 اكن شر اوك ربط دا ذا را يف ميان وه هيب lit دبع نأ مك

son4 اهرغح نم بلال دبع هد  Maya ı aنب  al.نع يرصملا بيبح  

 بلاط ينا ur يلع عمس هذا يقفاغلا رز نب هلا دبع ىع يزملا هسا نيم نب كتر

 لاق لاق اهرغحب بلطملا sus 23 < مؤمز ثيدح ثدحب هيلع هللا ناوضر

 Zub امو تلق لاق .a رفحا لاقف تأ يناتا ذارخلا & BR نا Rt ديع

 رفحا لاقف geld هبف تف يحجحضم يلا تعجر دغلا ناك اذف ينع بهذ مث لاق

 يجضم يلا تعجر دغلا ناك اف ينم بهذ رمك لان ةرهاسو تلقت ١

geld aus Cdيفع بهذ مث لاق ةئونضملا امر تلق لاق ةثونضملا رفا لاقف  

USٍيحيحضم يلا تعجر دغلا ناك  Asهيف  ALتلق لاق مزمز رفحا لاقف  

 ترغلا نبي يون * مظعالا يرجلا ينسق * مذت الو اديا فونت ال لاق مزمز ا
u. usد5 „3 مب نين و5  

Nمصعالا بارغلا 5,5 دنع * مدلاو  * Adsاهنا هل 55 املف لاق * للا ةبرق  



0 

 5 و 00-7

 2 ند - 5

Be, nn Ic ناملسي ge) 

 تابطملا 5, مهب تلقتسا اذا

 نونوكي دقو  ilتايرسلا

 |  Xتاينملا داوزأ شاع قم

a a طاسب 
- £ 

-u0> 

Pr: دعو عد ln 

a ei Sazag يبأ 
- 0 
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u, 

Pt Ale دودخلا Bu 

 تاببصملا ثادحا نم نامزلا رج
 هدو

 تاينب يوصل يعم يكجتو يكبا

 تابقب مو اوكرت 5 الو

 تاسبلألا دهج يدل سوفنلا ربخ

 )0 ا لا
 تابكرلا ناطشاك el نك

 تايطعلا لذب نم لياسملا دنع
 -.z 8 نع

 تابنهلا Is مهلا_عفا (ai مل

- -U- - U» 

-u.ساد 1  

 walls موقلا نوذ ناك 3
9-0 63= .>= 

 ابرع الو El فلا مل
 (-EzE-ü 0 - ني

 غخططعم مهفم les ثسدما

 223 ن د

 5 تلك ممأ رهدلا أهان

Seيضرا  geمه دعي ماوقالا  

= & u: 

Sluüll كعنشلا ايا a! و نبع اي 

5 

 عد دع يشم نئم مركا ىكبي

 13 عاجلا ليوط اصدق نبكمي

 قدم ين ع د

 ةهعرصم is‚ أ العلا SE نبكمي

ae 

 لا نامزلا ae امل نبكبي

 امل ىهطانقوا دعت تامْزتك

 -B - -2 و
Ey)علا كبل  elحل نس  

5S-- 

zus الو ie a هكا 

  gr Reسلا ءانبا

  20د 2
Ill Bis كفه مك بز 2 ad: re) 

 - عانوا سس

 al يدنهلا ئم فويس نمو

ee1 هنو سا  

 اهب نولضفي امم عباوت نمو
02 302. 

„ASيعم نويساحلا يصخحاو تبسح  



Ag 

= € 5 wi >03 

 تركذت اذا  alالفون  | agتاهلوالاب

u» َو - 

pr يزالاب يدر-كتذ 

5 w = 5 

  ilدبس مهلك

Su- -» -U- - بيا - 

SS,تاييَشَعلا راك يد  

 تاداسسل تاداس ايا

SUu-سا( <  

 تاع Ads Case ناملس-بي Case نا-مدرب تيد

 وت تلا هن ل 2 نم

u 6 2 2مد  

 تاجامب مال نم مول قم

P3 
„eo sh. - مع كعح 

resك  glيدل اد  

- - 

EIER, -هن  we2  

 تاو-مأو ءاويحا ,(NE sei تاريغهلا نأ

 ع ل و

 نم ةزغب اماه Kl فانم دبع ينب لوا ناكو ةربغلا فافم دوغ مسا ناكو
x w -يد  

 ناك ولو Die تلق نقل نوعري lad دورظم ee نم نال

 نيا لاق مث امايا تكف U ينورظنا لاقف اكل وه ام لخا

 zn 7 2 ل

 تاربغملا بعك نم رسلا دع يكبأو

Fe2 و  

 NE يسفن a يكاد
wi u2  .= 

 تاليزجلا باهو ةعيسدلا مخفف

-U-) E - = : > : 

el eeتاهرالا تال  

 3 ب -- 3093

ze, as! >=تاعتبفرلا  

orد  - ö. 

 تامجب تاضيف دعب ىطرختساو

 ه ن2 -

ERتاوما كبد  

 يد -

Be 

- us 

 Sol عمدلا يِرْذَأو يدوج ىبع اه

 يلغتحاو عمدلاب يرغنكتاو نبع اي
 u يا (As دك يكباو

 in مهلا يلاع ةبيرضلا ضد

 لكو الو سكن ال ةهيديلا بعص
- 

PER: اذا a m طسوت gie 

 ee علا يدنا مث
  6 .vEو 2

Bar Us ; al aايرقغم  

 eh تع اما لونا دك 0
 5 5 دوق

12 



AA 

 ضيبغلا هيمست اما شيرق  laفانم دبع نب مشاه ناكو ءاضفو  ea Idا درو 011

 سان

 دنع aus تناكو هسا وب تدع يبرد و يس جوتن ةتيدملا

 ساد

EEE zaKا نب ورع دل تدلوق  

 اذا اهديب اهرما نأ اهل at يح اهموق يف اهقرشل لاجرلا مكنت ال تناكو
13-7 2-2 .. 

 مشاه ءكرتف Era Re بلطملا a eig! RE قرا er تفرك

ER WERTEN AR A BIER جرخ مث كلذ وفتنة 

FRE EN لاذ كيم دتلسرمب ee a“ a هموقو هدلجب 
 و

 ee ا ا نأ يم هب جرخا يتح

 م ,None ER yes u 0 نم FR By افموق Re فرش تيب

 الا اهقراغم ER نوعزي اهف ككل ةمعل :FRE لاقو لاق اك وأ de يف ةماقالا
 0 ن3 < -. 5

a a) KARTE dissh,sهربعي طع معم هذدرم ةكم هب لخدف هلقحات هيلا  

 IL لاقفاٍبلطملا Aue ةَيبش يمس Lgas هماتيا بلطملا دبع شيرق تلاقف

 نامدرب بلطملا لكه مث *ةنبدملا نم هب ٌتمدق مشاه يي نبا وه اها مككو
cumن0 2 و  

 بلطملا دعي ae يمظ دق هيكيي برعلا نم لجر لاقق نهبلا ضرا نم
u دو 

a موردبتمل BEA) Bu glg دعب 

 < نو SU با

 امله (ur I 6, lie as er Are ين

= Ge er Re REN) ums 0 اي 
5 



AV 

 سانلا  Jeينعب متنار نحن نكن ملا ديعس اياي لاق هيلع لعد اذف لكملا ديع

 نب لفوذ يبو فاغم دبع نب سمت دبع ينب  ausلاق لوضفلا فلح ين فانم

 ديع لاق معا تنا  Uنوبل  leلقا ادعس  A ETدعت

  es © sa Mars el, = Üsysيع لوضفلا فلح ني

 نا كلذو فانم دبع ىنب مشاه ةدائرلاو ةياقسلا يلوف قادعا نبا لاق  Aueسمت

 ميقهام لق ازاقس الحر لإ  SH 6 Xeاذ  aمشاه ناكو  npناكف

 رضح اذا نوعري اهل  Ziehهللا ناربج مكنا شيرق رشعم اي لاقف شيرق يف ماق

 هتبي لهاو , alمهو هتيب جاجحو هللا ماوز مسوملا اذه يف مكبتاي  CEهللا

  aمهمايإ اماعط مهل هي نوعتصت ام مهل اوعهجا هفبض ةمارآلاب

  eeةماققلا  RLعسي لاس جاكاول  SSانم

 مهلاوما نم اًجرخ لكذل نوجرخيف هوكذفل  Xهب عنصبف هدنع ام ردقب يرمأ

sl Il seele فارغا كامو gi اوردصي يح اماعط zieh) 

 ناك اهتاو ةكمب تيرثلا معطا نم لوأر فيصلاو ةنشلا ةلحر شيرقل  andاه رع

 برعلا ضغب نم وأ شيرق نم معاش لاقف هموقل ةكع ربخلا ههشهب الا امتاه ملل

BUS نيتنسم ةكم موق هموقل Ay ER يذلا ورع 

 BUY غلخو ةاتقلارفس LEW ناتلخولا al تدع ظ

 رئاجلا لها نم رعشلاب معلا لها ضعي يندشنا ماشه ىبا لاق

 فانم دبع نب مشاه كلش مث le نيا لاق م«فاجمي نيتنسم Ha موق

 نيع نب بلكملا طحتي ge همانزلاو ةيلعسلا A a كرا لا
u. Re 

 تناكو لضفو موقلا يف فرش اذ ناكو مشاهو سمش دبع نم رغصأ ناكو فانم



ul 

AM 

 = „93. هند 3

 (en لاق «لوضغلا فلح فلحلا Na BR يلق هتملظم هيلع درت يح

 ! Slرجاهملا ني ديز نو دمع جدخ  erفنك  zu a aالط |

 فوع ىب هللا ديع  = AlczApı 9 enهللا دبع ماد يف تدهش دقل معلص هللا

I مالسالا يف هي يدا ول معنلا رجح هب يل نا بحأ ام افلح ناعجج ىبا 

 ديالو يري تدعو تاصأ نيالا  Eu Aا الا

ee ني نسما نبي SE RT يجتلا ثراحلا نب. ميهاربا نب دمح 

a) ةيموو ديلولاو.ناينس يا نب ةيتع نب ديلولا نيبو هنع هللا يضر بلاط 

ua هانم نايس ىلا Fee دمع اهيل كرما ةتيدملا 

 دل لاقف هناطلسل دقح يف دنع دللا يضر نبسحلا دع لمان" ديلولا ناكف ةورملا

 نسما  A CASTاا 3 نموقالا مث يبس نالوا يح نم ينقصننل

 وهورببزلا نب هللا دع لاقف لات لوضفلا فلحب َنوعدَأل مث معلص هللا لوسر
3mدل ل  

 نذخال هب اعد نب للاب فلحا اناو لاق ام ,ad ىبسحلا لاق < كياولا ىنع
2 2 

58 Says لاق اعيهج Bye auf هد نم فصنوب قاح. لات م REN مث um 

 ( a erيرهزلا لقود سس  lasلات كذ لتثم  Esىنجيلا كيع  urاهتع |

 ze نب Sul 05 bs لكذ لثم 5 zei هللا دببع نبا

er all دبع نب 0 ER Sl) er) لاق wor > روح ئم Sl 

us نو 

 رهبج نب دمحم ناكو فافم ديع نب لفوذ نب يدع نب معطم نب ربيج ىبا

 عّجاو رببزلا نبا لتق نبر> مكهلا نب ناورم نب كلملا دبع LE شيرق معا



AO 

Su- ä- 

Jeافلح 0  Sl,ال  SLR,رع لب ام اضعب مهضعب مسي  

 ln ضعب نأ نوعزيف Lab دوله 5 فانم ديع وثب رع 314 |

 سمغ مث ةبعللا دنع دجسملا يف مهقالحأل اهوعضوف مهل اهتجرحا فاشل

 en ةيعللا اوصسم مث مهوافلحو © اوذهاعتو اودقاعتف اهبف مهيدبا موقلا

 ,ai رف اودهاعتو رادلا دبع ,a„ دقاعتو et iss مهسفنا طعم اديك ود

 اذ اًدهعَب مهضعب مسي الو اولذاختي ال نا دع 5 افلح (url نع

 ب سد

 يمل فاذم دبع si, Dun LARA a 5 لبابقلا نيب Ay = فالحألا

 ينمل ميت مت تيبعو ىو مج (er 5,2; تبهعو ىادلا ديع ييل Om وفي تبهعو مهدت

 en RN اولاذ مث بعك نب يدع ينبل رهف نب ثراحلا وني تببعو موزخت

 لع Aal يلا اوعادت ذا برحلل اوعيجا دق كلذ دع سانلا ls هيلا Ziel نم :

 يمل ةودغلاو ءاوللاو ةباجملا نوكت ناو ةدانرلاو ةباقسلا فانم دبع ينب اطل 3

 ايلا دوج ar IR كيرف زو دل % يضرو اولعفف تناك اك مادلا ديع

 Rad tl ءام يح افلح دعباولازي: طف اوفلاخل نما عم موق لك تفتر

 ققدش الا هدزي مل مالسالا نان ةبلهاجلا يف فلح نم ناك ام مع هللا لوسر لاقف

 لوضغلا فلح

 نمسح نع يءاكبلا هللا ديع نب دايز ينثدخ لوضفلا فلح 0 ماشه ىبا لاك |

 نب هللا دبع ياد يف هل اوعقجان فلح يلا شيرق نم ليابق تعادت لاق قاما ىبا

 0 يول نب بعل نب رم نب مهت نب دعس نب بعل نب ورع نب ناعدج

id |ءاكذ  nsدنع  giوخبو ما اه  Amts IE2 5 دمع نب  



Ar 

 ناكو هموق رما نم هدبي ناك ام لك يصق هيلا لعل نسحلا لاق يادلا دبع
3 23- -3 2-3 

 warie Fl هيلع دري الو فلاثع ال ىصق

 ييطملا فلحو يصق دعب شيرق فالتخا نم ىرج امركذ

 دو ص اسم ءادي م =

 pi! ug re Er ds I: 3 tal اهنوعيديو ملح نئم 0

w vs5 -2  

 zoll دبع يلا لعج يصق Ele„ يصق an poll دبع ينب يدياب ام اوذخاي نا
us- 

 مهيلع مهفرشل مهتم كلذب يلوا مهنا اواو ةدانرلا, ةباقسلاو le نم

 Gl ديع يني عم ةقياط تذاكف 0 كلذ دنع 0 مهموق يف 00
20 

  0 en erلا لغج ايست ع |

eg -be 

 el ناك هنا كلذو فانتم دبع نب سمت دبع فانم ديع ينب رما 5 ناكف

 000 نع نيا معاها نيوساغو اولا هلع ىيرما بحاص ناكو فانم دبع يب

 وفيو بالك نب ةرشز ونيو يصق نب يزعلا دبع نب Ol ونب ناكف مادلا دبع ىبأ

 دبع يب عم رضنلا نب كلام ىب رهف نب ثراحلا ونبو بعك ىب ةرم ىب مهل

dl»نب موؤخق ونب ناكو  Baنب  Eenبعآ نب صييصش نب ور# خب هس فيو  
= 

un 27° er ee DDصيصف  ESTيدع  erيب عم بعل  Dasثتجرخو يادلا  

Meile :يول  erمسوق % دقعف ىنيقيرفلا نم دحاو عم اوذوكي مف روف  



AM 

 Steel: ul EN se تاببالا هذه يورتو ماشه ىبا لاق
 دق دوو ك 25 هو ود 5

  INناكو هر 0 كي يادلا 2 اكو هيظع قرو يدق ربك  Snفرش دق نانم: 3

 ,all ام NOT يعل مق 1 Dun, Syall تبعي بهذنم لك بهذو ayl ل
 ب# تءد

 {Earl مهنم 5 Jan ال كبلع اوفرش دق اوثاك ناو موقلاب كزقم لال ينب اي

 برشو الو بكديب تنا.الا اهيردل اول شيرقل ;Ar الو al geiz تنا نوكت <

 كماعط نم الا اماعط a لها ىم د Kr الو Aylin zu الا 2كم ع

 ال يتلا BO ماد هراد ءانطعأت كراد يف الا اهرومأ نس ارمأ شيرق عْطْعَت !١

„ERةباجلا هاطعاو اهيف الا اوما شيرق  N,ةدانرلا تذاكو ةدافرلاو ةياقسلاو  

 a قصت
--- o- دوو 

 شيرق دع A ايصق نا كلذو داز الو ةعَس هل كت مل نم ةلايق ZI اماعط

 مرحلا لهاو ءتبب لهاو هللا ناربج مكنا شيرق رشعم اب دب مرما نوح مهل لاقف

 اماعط ميل اولَعِحأَم ةمارقلاب فيبشلا قحا مهو تبن ماورتو هللا فيض لكلا

 ىم ماع KISS نوجرخب اوناكف اولعفف مكنع اوردصب يد حلا مابا اًبارشو

 نم كلذ ير م مابا سانلل اماعط هعنصيف هيلا هنوعفدبف اجرخ مهلاوما

 موي يلا مالسالا 2 يرج مث. مالسالا ماق يح any دك ةيلهاجلا ب هرما

 «جحلا يضقني يح سانلل يب ماع لك ناطلسلا هعتصي يذلا ماعطلا وهق اذه

 Uns مادلا كيل لاق امو بالك نب يدصق :رما نم اذهب se Sl „I لاق

re ee SE aنب لع  

 AS Hal ee د يضر بلاط يبا
0.3 

 ني.نانم ديع un مشاه نب رماع نب ةمركع ىنب رصاع ىب بهو نب ديو



Ar 

3 5-5 

 كلذ يف ياضتلا ميذه دعس ىب ثراحلا نب نايبذ نب هللا دبع نب ةيلعث لاقو
[; 35 

 يدق رما ند <  erهوداجات

... ern 

Er Ei "ترحل لح Er 
-. m Gr 

-.» ee - 

 مهلزاتم  zsleتارصلا

 بارطلا ليالاك فايسالا يلا

 انيقتلا ةماهت يَروُع يلا
-u3 5-0 w0-0  

-uF- 

 اتوار نأ ع وهي ماك

 بالك ur ‚yo لاقو

5 - 3 

> Less = EI —Y 

 تبضر اهي تيضر اهقورمو

Een AS هالوأ اهب 

22 - 

 تبويدح ام ا a تلف

w£3 خل 

er (5)يكد ىبمصاعلا  Ss 

 ف

 5 ءاطبلا يلا

  EREبلاغل ا.٠

Diele 

 AR تملع دق

 Re مل ن
 اجا ةبو يرصان 9

RE EZ ee 
 حارنر قبب ناك دقو  unىبح ةعمبر  [02277 sh inىب ةكتوحو ديز نب دهن

Bi نهب id يتح geist ءارع ةعاضقا نما حافظي انهو de 

Lore, ةعاضق بحب ناكو بالك نب يصق لاقف نهلاب موهلا مهف ةعاضق 

 ىببر هنبب امل اهدالجب اهعاقجاو  Niمدرلا نم , veذا هوياجا ذا دنع

di مهي ge ام y=, Spas يلا مهاعد 
== 03 702-22 

aaىبتتثا قي كتبحل دق ٍناف احارر  
Us .- VS. - Wo 

NE Er كعمل 
Ur حد م همدان > 

Gi ىق ةءاسملاب مهونع Ges 5) Au un ةكتودحو 



Al 

 يبو ةعازخ هجارخأو هموق رما نم عهج امو بالك نب يصق ثيدح ةغيلخ

a ملو هيلع كد ا مف ةكم رماو Cl هتيالوو كل ss 

 هدالب يلا ةعببر نب حارتر ةوخا فرصنا هيرح نم 0 غرف اجف قاحما ىبا لاق

 (re al! 3 Fa 3 هموق نم دعم نم

 الينخلا اوبيِجأ لوسرلا لاقف

Il Kl Lie 205, 

 5 المل 1 راهنلا يمكن
2# - 

 الوسر يصق نم انب نيج

x N)ًاليبق انعيج 8  

 ًاليسر اهبس فلالا دع 025

Soىنم  gain00  

a Seا  Er 

u) = RN 

 Yugall er نا ةدارا

Beاليبق ًاليبق لاجرلا  

 ةلوقعلا Luke بوأ لك فو

zusًاليلذلا زيزعلا يوقلا  

 البخ ًاليجو UNS اركبو

Sau 
- u-- = w 

 -- Uود 3 -

 دابجلا دوقن هبلا انضهن

 حابصلا يد ليللا اهب ربست

us5 -  © .. 

sn 

rien a 2 انعوج 

we Be as SU 

- © -Uuü- ل 

 .u“ سالم تس

 ناقرو نم نكرلاب نيئراجو
-U-.و5 نو  

 i33_& كح يلحلا دع = نورم

 مع نع تاو

 LI ذوعلا ىم يندن

 كرم ل امم د
 5د 2 تست دعا -ä فا 0

  Geبالصي موه | 5

U-> 

  - „ugدن 35 3

11 



64 

 ب = تت - د

 سر ةدعللا دو 00 نجد Be 55 3, Ka هبخذ ةءاضقو ,u شبرق

S-U- > 

ie aeثفوع  Narssخادّشلا  ILخدش  mىبا لاق + اهنم عضوو ءامدلا  

-us - a: 

 $ u =Eاسالك اها 05

Ya) @ Eis sl, a5 PT u A-ake 1,56ناوفص لا رقت ا يما  

 هللا مدهف مالسالا ءاج يح هبلع اوذاك ام JE فوع un ةرمو ,zn داخل
ee fer]53 هم ن 3  

  3هلك كلذ ©  su ds! a 5بعأ  ey erاكلم باصأ ! a) gieدو 0,3&

3% „us لق ak x. فرش زاخ ةاوللاو ll, 0 ةياقسلاو ةباجلا هيلا ask 

zsu-> 9 us. 

 مكنت )3 syal, cl Se اهرما a” Er [68 nz شدرف Sim Sn لوب

 ءاول نودقعي الو مهي لؤذ رمأ يف نورواشتي الو شيرق نم لجر ع الو ةارمأ

ER ee EN 3 RE ST PR NE! 

u ahنم  Waيف الأ  saمد عرج مث اهعرد اهيف اهيلع 2  

 هدوم دعب نمو هتابح يف شيرق نم هموق يف هرما ناكف ءاهلشا يلا اهب قلطني

 اكتم ىلا اهباي لعجو 3,0( ىاد هسفنل A, a Be RR ىنيحلاك

 رعاشلا لاقر ماشه ىبا لاق *اهروما يضقت شيرق تناك اهيفف ةيعكلا
u... 2كس د -093  u - 9 

 رهف gr ليايقلا هللا عيج هب Ines يدي ناك يرجا يصق

-5 3 00 

er بوامسلا ثتعهيي لاق &4,l نع A| Jun Ku Nas ssa> le A لاق 

3-8 Sri er pr Sa se جوس a ثدي ةروصقملا بحاص „Las 



vq 
- USE 

NE an, يق يل هحوتم امر ziel Li gl Alla as, الجر هلعجأا ١ 

 لومي dus ىم لاد ناف Re لامملا ءاضقلا عب SUN هللا ناحس تلاقف

da Jaناو  u Jrليكم يسم لاق ةازما نهق ةارملا لوبت تبيح  
 ىيذلاو يضقف حرصا se سانلا E جرخ مث هللأو اهتجرف ي une‚ وأ اهدعب

 ي هيلع هدب تراشا

DIEرمأ ىلع بالك نب يصق  KKشيرفرمأ دعمجو  

  fe 57ةعاضق 3

uU. و 0 w 

 قادا نبا لاق  LSاهل تفرع ىق لعفت تناك اك ةفوص تلعف ماعلا كلذ ناك

 ما 3 ون و

 كذ  yaوف  eis 2 Erمهتيالوو ةعازسو مهرج دهع يف : ANيصق

 نع

del „=الاتق سانا لتءقان هولئاقف مكنم اذهي  IRRE:تم زهنا مد  a 

es es,ناك ام دعب  Etركب ونيو ةعازخ كلذ دنع تزاحناو كلذ ئم  

 ةيعكلا نيبو مهنبب لوحجس عذاو ةفوص عنم اك مهعنهس هّنا اوفرعو يصق ىع

 ركب ونبو ةعازخ al تجرخو مهبرحل عيجاو مهاداي هنع Ile اذف ةكم رماو

Manمث اًعبهج ىبقيرغلا يف يلتقلا مدع يح مّطيألاب اديدش ًالاتق اولتتقار  
 ه6

 eher دف مهني اولكحت ن نأ يلو مكصلا يلا 1,2 ءادت مهنا

Pain وسو 00 

2-7 Fi 

ee -مد لك ن آو مع: د هك وا ةيعللاي  Bl a 

>» -u- S 

 ?em„ ركب وندو ةعاؤخ تيباصأ م ل 590 تدع" as دشب عوضوم ركب ىبو



VA 

Les ناردع .يف تناك ةغلدزملا نم ةضافالا 58 ad Era EWR, 

re رباك كذ نوثراوتي قادعا نب RN Ge se! هللا دبع „ala; ER 

 يذلأ مهرخا ناك يح رباك  ade ebةرايس وبا مالسالا  Dasهبغق لوعألا نب

 برعلا ئم رعاش لوقد

 Be رولا علا نبش نكن خل سند يحن

 هراج وءدب BURN ليقتسم هرامح املاس ىناجا يح

 ale اًكاس لاك ككذلق هل ناتا دعب سانلاب عدي ةزايس وبا ناو

 ناودع نب ركّشي نب ذابع ىب ورع نب برَظ نب ماع رما

 ال برعلا تقاكو يناوهعلا برظ ىب رماع ينعي , يضقي مكح هلوقو قاحصا نبا لاق
9.2 

 هبذ يضق امب اوضر 3 هيلا لذ ارا الا كاضق يق ل الو ةردان lei نوكي

warsلجر يف هبف نوخلتخ اوذا6ك ام ضعب يف هيلا  isهلو لجرلل ام هل  

SENT,لقا ناكر مأب ءوتاي لو قارما ما ًالجر  airيح لاقت  BE 

 a-ie اورخأتسان برعلا رشعم اي 00 هذه لثم يف لزن ام هللاوف مكرمأ يف
 مو ن-

 a تاع a هما نلقي .ba هتلبل تابف

 رقيق تحرس اذا انهبتاغي ES ديتغ هنبلع قرت ةليذص اهل لاقي ةيراج هل

 اهنا ككذو لبخت اي ,all تيسم لاق هبلع تحارا اذاو ليغ اب 1 تحبص

ia, y ee eeلقعب اهقبسي يتح  | 

 كتليل يف كارع ام كابا ال لك ام تلاق هتارف دك هرارق ةذقو هرهس تار اجف

 3 لاقف اهلوق لثم هل تداعا مث GE نم سبل ا يبعد ليو لاق هذه
 مد

 ( 2 gu es) ai Kmجرقب هيف افا  Msيتنخ ثارجم 3 ىلا مصتخا كتبو :



VV 

 Kari 20 era BABES ER = لطم نقلا لدغ فاح ,al‚ ل لوذيق يق

U-يار  mمع  ” 

 < مهيلع tus مرات مق I مل ٠ نولولبو Ka ءذوأ سدو ةراجاب هذومرب

 Ge Nds اذان Gl قبا لاك.« دعم سانا يمرو سرق ماك سمتلا تنام
- A 5 - - د © 35 = U. 

Ur. = 
€ 

Cuass ةقوص RE IK 0 يح url ىم 2: ملف ةذوص ER. 

 نم لاذ مهثروف اوضرقذا يد لكذك اوناكف مهدعب اوقلطنات سانلا 1 يل
02 

 ناوغص لا يف دعس يتب نم تناكو مهم نب Er ديز نب دعس وني ددعقلاب يدعي

 دراطع ىب it نب باغج نب ناوفص ماشه ىبا لاق id" ني تراحملا ©

 ناكف قاحا ىنبا لاق ؟ ميغ an ةافم ديز ني دعس نب بعك ىنب فوع ىبا

 ناك يح هدعي نم هوسني مث ةذرع نم يحلاب نسافلل ya يذلا وه ناوفص

 يدعسلا ًءارغم نبا لاقو ناوغص نب برت مالسالا هبلع ماق يذلا مهرخا
 م- دو ا

eu لأ Dr ACH > مهفرعم اودع I a Bel 3 

Giمحم  

 5 ER er Bi اة ديصق 3. Saal اذفو ماش عل لاق

 ةقلد ملا ما Ss u ale تذاك ام
& 2 7 

wو نو 60 - 06 و  

Is),يناردعلا عبصأالا يذ لود  EMناترح  er27%  

wo = Lم .-  . „un 

adeةيدح 156 ناودع نم يلا  en 
 نو نه

a > UNE en &ضعي  

 ن -- - و

kürze 3هد 0 =  

weد 9 3  zu2  == 

 يضقو | Lo war Y5 äh مكح مهفمنو



 الان
Grو س نع و 5  

 ايصق :SH يصوا ةيشيد ىنب لبلح نأ معزت ةعازخو ad رصنل نوعمج

(NDR sy),رشدنا  asنم  ai;ام دلولا قم  misةيعكلاب يلوا تكذا لاقد  

= € 

NEع ناك كلذ يأ معا هللاو مهريغ نم  
 a = سا . زا 21 5

 el سافلل ةزاجإالا نم رم ىب ثوغلا هيلي ناك ام

 خر هز

 سانلل 5; 3 <, يلد ردقم 5 سايلا er ةداط er a urn vr .r ثوغلا ن

Sl 5 لو El ةقوص هدلولو هل: لاقي: ناكو هدعب نم ءدلوو ea: = zu 

es كلت ال ثناكر مهرج نم ةارما تناك هما نالرم نبا 

Ey تدلوف اهيلغ موقيو اهمدخب اهل ادع ةبعللا لع دب Sad نأ الجر 

 سانلاب ةزاجالا لوف مهرج نم هلاوخا عم لوالا رهدلا ين ةبعكلا دع موقب ناكف

 نم هب ناك يذلا هناكمل ةقرع  rlنم هدلوو  arلاقف اوضرقنا يح

 —  2, 9 orمدن 5

 هيلعلا ةكمع ةطببر هينب نم بر ٌتلعج نا

alle li Ad 

  Slلاك سانلاب عقد اذا وعز رم نب

 دءاضق يلعف ع اما al باع وا ورحل

 ١١] ةاهع al نع ربيزلا نب هللا ديعب نب دابع نب يبكي يتتدح قاحنا نبا لاق

 ناك اذا يح يم نم اورقت اذا مهي ua ةقرع نم سانلاب عقدت ةفوص تناك

 يمري يح نومري ال سانفلل يمري ةفوص نم 1 ىاهجا يمول 1,51 ie مود
0 

absكعم يمرذ يح مران مق هل نولوقيف هنوتاي نولجكتسملا تاجاحلا 33  



Vo 

 تببلا ةيالوب FRE o موق يت

 دمع نب ركب يب نرد Sul تبلو ةعازخ 4 اع أ مث قاحتا ىبا لاق

 مرصو لولح كاذذا شيرقو يناشيغلا ثراحلا نب ورع مهنم هيلي يذلا ناكو ةانم

 IE نوثراوتب تيبلا ةعازخ تبلوف BUS يني نم مهموق يف نوقرغتم تاتودلإ

 ورع نب بعك نب لوس نب ةبشيح ىب ليلح مهرخا ناك يقح رياك نع ارباك
 = و

 سس كد 3 <

TR za 

=> 522 

 [ديعو 2 use EIN ديعو مادلا aus al N ie au هيف بغرف

  Usكله 5: مظعو دارك يصق كلو رشتنا  8 ei „ieهذا 3
  = w Eدال

 ميفربا نب ليعامسأ ةءرف اشيرق En يبو ةعارخ x”) ir „la ةيعللاب

vu .. 3 w 

ee ناكو هوباجان ةكم نم ركب 

 RR ةرشزو لوس gr Nm Gi ةمطاف و بالك ,SAs AR كم مدق

 2 -و 5

 تدل 58, ماقأو اهعم اكتم RAVEN %3, يلا gr BP يصقو لجر

 PDF هباجا اذف اهب bis ةكما قا الجر lo, jet‚ غلب U اًحارتر ةعببرل
„Vs 

 et يلا هوعدي ةعمبر نب حار Se نم هيدا يلا بتك هيلا مهاعد ام يلا

 ةعبدر er Samy ةعمبر er = ةهتوخا Arms ÄRA, er al) er RA ماهقلاو

 ووعي د

insنم مهعبت نوف ةوطاق ربغل مهو ةعيبر نب  xlsمهو برعلا جاح د  



ve 

 ,ثاكملا انيدل يظحي اف زعب
 يخان مث انربغ يحل سبلف

 Br نسوا انتم هادا

 =LE Less, IL اهلا ناث

 ,داقملا يرج“ سانلا اي كذك

 يماعو ليهس دعبي ال شرعلا 5

usاهتم  Be 
 EN نونسلا Like كاذب

Drيقبل 'انهيفر 5 <  

U Iرفاصعلا هيفو  
Biو -(  

 رداغت تسيلف هنم تجرخ اذا

 ىب ورع لاقو Stel نبا لاق «قاحتا نباربغ

 وين

Like 
VS. 

zu iger ae 

zihe Pre ريغ نم اوصكني ملا 

 اهلاحب انبلع ابندلا نتنت نا
-vE 

 ya كيلملا اهفم ارا

Br + en ممن اذا لوقا 

uw 

sat us نون تلدبو 

Lie,ةطيغب انكو ايي  

 U تن ا

 ةدلمجل 0 ar! ei تحسق

 3 ءس

 al en سبل تيبل يكحمتو
 و و 59

 لا Lö انا هاوق م اشه 1 لاق

 و 3

 Last ام اوضقو تاطا لبق

 =< 8 ن

 انونوكت انك اك üb رهد

 3 0 - تن

 ملرصق نا اوربس سانلا اهيا اي
 E= فانا 2 2و

„ball hinاهتمزا نم اوخراو  

U Je y اسانا اَض 

 «ذه نا رعشلاب معلا لها ضعب ينثكحر اهنم هل zo ام اذه ماشه ىبا لأ
wتنادو 2 0 - ىو -  

 مسي ملو ىنهلاب رجع + ةبوتكم تدجو اهناو برعلا ين ليق رعش لوأ تاببالا

alt يل 



vr 

u) 

 دبع un ركب ونِد تار IN مهرمأ 5 اهل يدهي يذلا ةيعكلا لام اولكاو اهلشا

 ةكم نم مهجارخار مهبرحل اوعوجا كلذ ةعازخ نم ناشمغو BUT نب ةاغم
ro.0 خر  - = 

PR?ةكم تناكو ةكم نم وفنف ناشدغو ركب وني مهتيلغف اولتتقان برحلاب  

 -ü-) U تا ين zur zu د =

 يمست تناكف هتجرخا الا دحا اهيذ An Y اهغب الو اذظ اهيفركت ال ةيلهاجلا ىف

 03 0 مع w 03 2 5 ل

 الا ةكمب تدممس ام 3 هذاكم كلف الا Kir ,> setz le اهديري الو ةسانلا

 يا نبأ TER نيش اهيف اوتدحا اذا 1 ةربابجلا قانعا كبت تقال اج

 قدشناو Se ياا اهبق ا مهنال 2 ل | a Ki ةلبمع وبأ

 ةكب كبي يح Aa " اوكا هكدا بيرق اذ
 ناس ل و 23. 0-

 دجتسسملاو تيملأ عضوم وضو هيلع ERST ءاملا يلا اهبلخع يا هيا كمي هءدق يأ

 0 er sus كب en AR er 3° ur يبعك er ناماعل Ua ناذشفو

Ep.نمو وه فلطناو مزمز 3 1443983  arىلا يلا مهرج نم  sy 

 er نب ثراحلا er در لاقف <RE: Üy اهلكمو Er رما نم 15,5 ام يلع

 ربكالا ler al كذ ٍة ضاضم

 ندع -. توم 2ء-

 0 !(I wm 5. Lass يلا نوخلا 5 نع مل 34

»= - - 

 د5 3 هلو تدو

 Ab ربخلاو تيبلا كلذب فوطن تبان دعب نم تيبلا ةالو اذكو

10 



vr 

  Werيلع مهرج م دعم نم ورع نب اضم لؤخف هب 0 وفق  Lَناَعقِبععي .

 ذاروطقب عاديا قونو واخ اق  N DIENEN SHEم

 ناكو اهالعأ نه ةكم لد نم  gradاهلغسا نم ةكم لخد نم رشعي 7

 مهضعب قب P اموطقو اهرج نا ا مث ةديحاص Unis دحاو لخدي ال «موق 8

 هيلاو تيان ونبو ليعامسأ وتد طوموي ضاضم عمو اهب MU اوسفافتو ضعب ىلع

 ناعقيعق نم ضاضم جردخل ضعو يلا مهضعي راسق عدبوسلا نود تيجلأ بالو

 | دلو ,Söll حامرلا نم اهتدغ هتيبتك عمو عديمسلا يلا ًاريس متببتك 4

 (ze كلذل الا ناعقيع# نا ا im ام لاقيف دعم SS; ae باعجلاو

 الا Are u er ام لاقيق AN, [ver هدعمو u < عديوسلا

 اديدش ًالاتق اولتتقان يضافي اوقتلاف هنم عدبمسلا عم لبخلا نم دايجلا جورخل

 مث ءلكذل HE صضان يمس ام لاقيف ءاروطق ٌتصضقو عدبمسلا لتقف

 اكلم لعاب اًبعش خباطملا اولزن يح اوراسف Kalt يلا اوعادت موقلا نا

 مل اهلكم لصف ةكم رما هيلا عيج اًهف ضاضم يلا رمالا ln هب اودخطصان

 SI آلا ححاطملا ZEN Aue ام لاقيق اولكاو سلفلا صطان مهيطأو سانلل رحن

gan,لها  Aalحبت قال ا حاطلا تيمس مف ادهنأا نوووت  ee 

 a نتاع ناك اك يذلا اكوا عة لزم تقاكو

 | لاو تيبلا ةالو مهرج نم مهلاوضاو ةكع ليعامسا هلو هللارشن مث. نوكزي

 نا ةمرحلل ,lin مهتبارقو Bere كلذ يف ليعامسا دلو مهعزانب ال ةكم

 الف دالبلا 3 اررشننا ليعامسا كلو IE ةكم تقاض اهف اتق "1 er اهم نوكي

 «مهوطوف مهنبدب مهبلع هللا مهرهظا الا اموق نوهراني



VI 

- . bs FE 

 مزمز راقتحا , مكذ ىلا ةراشأ

 يخت Per 5 ذا رجلا يف عيان مشاه نب بلطملا نبع la قادتا نب دمحم لاق
--U-9 ن -  Zone U=---ون د  

Barفاسا \ سورق يهص نب < &  EISENدنع  „aشيرق  ssمفرج  

 يلا مالسلا اهبلع ميقاربا ني ليعامسا ريب 98 ةكم نم اونعظ نرح اهتنفد

 Baer ne Kal RECHTE ربغص وهو يمل ىنبح هللا هاقس

 ليربج هللا تعبو لاذ ir تلق ةورملا تأ مث ليعامسال ,Aus هللا وعدت

 هيلع اهتفانخ عامسلا تاوصا ا a املإ رهظف ضرالا ب هد زميف

uo-فزاع عد ا  

We. Au usbع 303 صخحخي :-3 ددوذ  enب يو هدا تح ءاللا  

zu 

 »ناهس هت

  2 »u3 2ند 22

 د( ن و

 2: or مو ةكم قم اهجورخو مرمر ع مهرج ثيدح ئم نآكو eis ىبا لاق

zulنا لا افا دك  ALU Our zi>ام مزمز  Lianنب دايز  Dasهللا  

VENRRERETETTRNATRE PERS ETاني  EUR. PROFI 
 نب ضاضم هدعب َتيبلا يلو مث هيلي نا دللا ءاش ام لبعامسا نب Sul هبا هدعب

 el نبا JE < يعرج ورع نب ضاضم لاقيو ماشه نبا ل * ىلا

 مشرجو رج نم مهلاوخاو ورع نب ضاضم مج عم تبان وذبو ليعامسأ وذيو

 des Elm الجقان ىلا نم Usb اناكو 5 افيا اهو ةكم لضا ذيموب دازوطقو ْ

 EN EN SEI , ar ءازوطت el ل را مهرج |
 3 = Ian --.. u - 59 اج

 رجتو كام اذ ادلب ايار ةكم الزن US مهرما ميقب لكم مهلو الا اوجرخب مل نها |



v+ 

 ىنب بعأ نب ةرم نب ةظقو نب موزخم نب نآرع Dale نب ورع تفي ةةمطأت

 ىب نارع نب ديع تنب ةرخك Ba un, ie A نزل

 رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يول نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخت

 ا ل نب بعكح نس ةرم نب بالك _ ل ىصق نب دبع تنبرمخ ويت 3
20» 

 TERN بلّطملا دبع ىب ثراحلا ماو مضنلا نب كلام ىب رهف ىب بلاغ

 -5 نعد

 ركب ىب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع ىب ةأوس نب ببجح ىب Ay نبا

 فانم دبع نب رجاه تنب يبل بهل ينا ب ةمركع un روصةم نب نزاوه ىبا

 er نبا ل5 + يازخلا ورع نب ar لولس ىب ةيشبح نب رطاض نبأ

 ET دلو تيس سو هيلع هللا Le all„ وسر بلطللا دبع ني هللا يع كلوف

 بالك نب ةرهز نب فاغم ديع نب بهو تذب Kiel za هللا ددع نب م

 ةرب اهمار رضنلا نب كلام نب رهق نب بلاغ ىب يول نب بعك ىب ةرم ىبأ

 000 رم نب بالك نب يصق نب رادلا ديع نب ناقع ني يرعلا جبع ثني

 nl نب رهف ل بلاغ كك هولا نبا

 En يروا نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق ىب يزعلا دبع ىبا

 نب دببع نب فوع تنب ةرب بيبح 0 ZN نب كلام نب رهف نبأ

 رضتلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يول نب بعك نب يدع نب جوع
 ans مهلضفاو ايسح مدا دلو كلا Nu هيلع هللا يلص هللا لوسرف

 تي مسو هيلع هللا يلص همار (au لبق نم



43 

 و5 - =

Mr : er nz 2 ee 

 «= - ©. 3 32 3هاند

 نب ar ورع تنب يجلس ةمقرو بلطملا ديع مان ةيحو ةيقرو ,Kunz ةدلاخو

 ىب هللا مبت EU مساو ماجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب شادخ نب دهبل

 تنب Es اهماو رماع ىب ورع ىب ةهلعث نب ةثراح نب جرزخلا نب ورع نب ةجاعت
 - 51-5 #2 w vتع -

 تاني 4 ةيراجنلا  reيازخلا كلام ىب  EN 2كنه ا

 32 w دو

 © ةينزاملا يدع يا تفي ةدقاو ةفيعضو

 مشاه نب بلطملا دبع هالوأ
 بقعأ

 سايهمعلا : وهييذ Cs « رع Eee er كوول ax دلوذ !BAT en لاق

 Li حكلو بقعأ بقعأ ةبالع بقعأ بقعأ جرت

 موقملاو <, ,Sal رجب A en Are همسأو بلاط ,Is هللا ديعو ةزجو

 ,od تدلو تدلو تحلو بقعأ بقعي مل
 !Kan), Ale, Land ميكح ماو ةيغصو يزعلا دنع همساو بهل اوأو رار

 دع ندد رو Does تاذنو

sr ur Sue er ER er re تمد ءالبتت رارضو ا KR ةربو Sala 

V- 

 نع -

er Kaas, er BR | er ةليدج er 9 نب er er طساف ب رقلا er تاللا 

35-2 „u 

ii, s= En Sailتفي لاه  Nas er u)ةرشز نب فاذم  erبالك  

=> 

Bag: eluäll ee Aue 3a af As 0 يوأ er ur er ةرم er! 



YA 

 6 م <

 لامس er ةاسنطع قنم Bi, la سام 3 3 يرد ام

 ن2 9- نو
 لؤن نرسق ,a wis ام !اذأاو ةرسع هيف ا 1 ان

 ee) مو - =

 he يماطقلا jet جردتسا امك ليخلا ج 0 ا :

 !er لاق + رعشلاب علا لها ضعي ىنع رجلا zn 2 هلوق مها نش نبأ لاق

vu. 220.3 6 -.0.  
‚isمنو  isمأ و بالك  RE Arنب صيصغش يرب درت نب مهس يبا  

 وه
>[ 

 نب يصق دلوذ قاحتا نيا لاق ليس نب دعسوتتنب ةمطاث اني ER نب بعك
=> “ .- u. 

 رفذ ةعيرا بالك  leتدعو يصق نب فانم ىيع !( joيزعلا تيعو يمعق نب

 - = -Uتحل 2 دو . و

is يد مهمأو ي ص5 تذوب ةردو يدصق ثفي „= يصق سس 0 يدصق en) 

ALM ER ماه ap! Is * يازخلا 27° ur بعل er لولس ap 3 TEE sie 

 ةبشبح  mكلوذ قاحا ىبأ لاق كيور  Sueفافم  Sowieيصق ىبأ ةربغملا

 دبع نب سمت ديعو نافم ,Aus un act فاذم Nas un Fr ةعيرأ

3 

 ER er EINEN ep? aus er zb er لالش er 70 تغب غكئاع عي فاذم

-u- - 

er nahe er)لفوثو ةمركم نب موصخم  us erفاخغم  As os, Ptورم  

 مهفلاخ بسنلا اذهبف ماشه نبا لاق * ةمركع نب ىوصنم نب نزام ةيتزاملا

 نزاص ىب ثراحلا نب كلام نب بيسن نب بهو نب رباج نب ناوزَف نب ةهتع

LESER7 طي ةليحو ةبالقر رضامتو ورع وباو ماشه هوا  

 رراغن ماو فيقث نم ةارما ةطيرو ورك ينا 3 تاق قيس وقرا اون مار عقلا

Huiادلب قيفص اهمأو فاتم تبع نب مضاف مأ لاله نب ةرم تدب ةكتاع  

 قفط او نزاوف س رتب er ةيواعم er خءعصعص er لواس er E13 un لوح

 «U ع ود



 اباه

 د

 كحح 0 as بعأ نب ةرم غن ةغدالث يول ىب بعت كاوف قاد<21 ىبا لاق

Si Eu pc elني كلام نيت ب ثا له: بيش  

 ةرم نب ةظقيو ةر ةرم un ميك رم er بالك رغت ةثالث بعل نب ةوم رم دلوق رضفلا

 ةمرخ نب ةنانك نب كلام نب ثراحلا Ze Sale; ER Ci sis بالك 0
 م .-

5 

ai 5ور نب ةثراح نب يدع ونب 5 راك نبا لا لاق * بالك 0  

 توغلا: نو دزالاا ب نام ني ةسلخت نب نسبتلا يومآ نم اح 07 |

 ديز نب تيكلا لا اق اوم 3 مشو

Ad 35),اررذنا  Leانورق اهل نويسحب محب  

ERREICHTEاتوبتعأ قرابل انلق الو متءاسا حق  

 ىبا لاق مَقرِبلا اوعبت مهتال ٌقراَمِب اومس Lily دل ةدبصق يف ناتيبلا ناذشو

 ةمطاف امهمأو بالك ىب ةرشزو بالك نب يصف نيلجر ةرم نب بالك دلوف قادتنا
-u- 2-5 = 

 ينب م ءافلح rl ىم ذزالا ةيتخ نم ةردجلا ينب دحا ليس نب دعس تنب

 ,uk دسالا ARE لاقي ماشه ىبا لاق HEUT ىب ةانم دبع ىب ركب ىب ليدلا |
 ين نود -©o هيام د و 0

 نارهز نب رصن نب ناهد نب بعص سبرشبم نب ركشي نب ةهثخ وهو دزالا

 لاقيو ثتوغلا نب m نب د رصد نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا ىنبا'

 ون

 ثودغلا ني دسالا ني نارهز ىب رصف un بعص ني رشبم ني ركشي ىب قل

 نب ثراحلا تنب جرزت ةهثخ نب ةعزخ نب ورع نب رماع نال ةردجلا اومسب اهئاو
„u, > Nسد = - ..  

 كلذ رماع يمسف ارادج ةبعللا ينيف ةبعللا ee مهرج تناكو يعرجلا ضاضم ١

 رعاشلا لوقي ليس نب دعسلو قاحتا نبا لاق IA ةردجلا هدلول لبقف ىداجلا

 ظ
| 



 باب
 0 - u: zu E دنا او = -

ai ERBENرماعلت لاف اهتاش  sرماع لاقذ هيلع كيتا اديج اتيب &  Cu} 

 الذ هبجعي مف ثلاقلا لاق مث هججعي ملف يناثلا لاف مث امناه a ملف لوالا
Er ١522 

 ماشه ىبا لاق * هيلع Al هبجعأ *هل بئذ ال نمو بنذلا اذ لتقي“ لاق

 ar; N) er تيكلا دارأ يذلا ككَذَو

 - ©,« a ند -

 ,aid هيلا 5 اكولم يغملا ةزم مهاشو
= 

 E 5 2 9 ن 5

 و«

 دج لسملا ناك مهيهقو
G- »uFE 

RER 
u- : PN 599» 0 0 

alsتفرع دق برعلا نيد نم ةنس لك نم مهل مرح رهشا ةيناغ نوعزي اهف  

 5 2 نو و

 8 اوتاش برعلا دالي يل يلا هد نوريسد (EIYE LEN الو هنوركفذي 3 برعلا مهل 3

E 3 2-03 0-3 Pu 1 

 ماشه ىبا لاق* ةرم يب ينعي يحس ٍنا نب ربهز لاق اميش مهنم نوفاخ

 .u و هدو
 “a ينا ,ers لاقبو رضم ur wmtall er izlb 5 er ةذيؤم دحا ربهز

 * تافطغ 3 فيلح لاقيو 0 =

ee اذا مهذم وقي 9 0 las er اوما وات ob Ib 

 ون
 ans مهنا ed ايوقت ناك ,ei‚ مهتمدان le هالي

 لاق مهل same g Sl HD, is ندا لاق ee ge اوراس لوقو

 و 5 3 53-3 :EU و

 اهليلحو مكل لح انتراج» مرح انينع لسد مكتراجا

 Bo ةديصق ٍة تببلا اذهو ماشه ىبا لاف



yo 

 يلا يهتنيو ملاظ نب ثراحلا ع دري ةرم نومهم ىبادحا مت. ىرملا ليش

„lbsالا  Le aبلاغ نب يول ف مكيلا اكبر مكبلا  

utرع  sl zeمتناو  u ut glieeبشاخالا  

 شيرق يلا يقنان ثراحلا لاق اسم فرعو لاق ام JE ad مدن مث اًشيرق ينعي

NS mis Ih 
 305 53033 ك6 2

 بذاك 1 ءنأ as تنيبت ءنلق تنك يضم لوق دع تمدن

Csن  ehانتم  nun nnبكاوكلا  

Deعلقم ريف  il AL 

irمارحلا تبي نم  Blبطاح ىبأ ماد دنع حاطبلا عيرو  

 ينثدحو ماشه ىبا لاق * فوعو ةماسو رماعو بعك ةعبرا اوذاك يول يب نا يا
“uنأ مها  artيني ئم لجرل لاق باطخلا  St weاوعجرت نا ع  

 مه .نافطغ { ًانارشا موقلا ناكو قاصتا نبا لاف مهيلا اوعجراف مكجسن يلا

 ةجراخو ةيشن ىب ةرم نب ةثراح يا نب نانس نب مره مهنم مهتداقو مهتداس
 و

g) er län ulثراحلاو ةدراح  erىبصحلاو ثفوع  er Als, ll er 

-U. .U-نم  

U »--0-.3 5 

 Sud ال ئمو بنذذلا اذ 00 ه«-ليرغم دنع كولملا يرق

IE ig = EE 
 سمك نب ةخصخ ينصخالا رماعل تاببالا هذه ةدوبع وبا gast ماشه !en لاق

 ناليع نك

=E = 22-0 ioم  

u.» ند „U 3 

 ها بئذ ال ئمو بنذلا اذ لتلقي هلبرغم تفع u يرت

9 



Ye 
 و هت هند و 1 كو

 ةيلعت هاثاث هموق نم دعم  mةيلعت نايبذ ينج بسن يف هوخا وضو دعس 5

 -“  0مم

E هطاقلاو ةهجوزؤف Amt . نافطغ رب تبر نس WR un os ني دعس 

as ze > م لوقد يذلا ML, >.) Ins ةملعتو * lu يف يف ل عاشت 

23, use 
  a,i5هموت

Gr ء الع 3 Us» 583 - x 4 © 

 يلع نوح ! erيول  SIلكى كرقم الو موقلا ككرت

 .  RER RUE Slنب نجرلا دبع نب دمحت وارببزلا

  geاعلا ىءايح اًبعدم تنك ول لاق باطخلا ىب 9 نأ نيضخا نوب هللا ”
us هس ب 3 

  Digينو كتيعدال اني =  erئم فرعت ام عم هأابشالا مهيذ ا انا فوع

„us. 

 ثير نب ضبغب نب ناهبذ نب دعس نب فوع نب ةرم نافطغ  unمهو نافطغ
  2 3وم دو نو و 23-27

 بسلا بحال ةئاو دك امو هركنن ام بسفلا اذه مهل „<< 151 نواوقب

 هو

 (فوع نب ةرم يب دحا ماشه ىبا لاق) ملاظ نب ثراحلا لاقو ءانهلا <

 شيرقب AA; al ep? RAR 34[ نم برفض

... us .... ee 

GE.ايم 53 -  

pa zz le ةكمب يوأ وفي تلاس نا an 
- 5 U = 

(lu) U 56 كرتو ضبغب ينب عاجتاب انهفس 

ah ul NEE as اكل iz ةهافس 
om. ا 2 >» vi U 30083 

  eiتنك  enتيفغلا امو ! auاباحسلا

- u 6 3 نا 3 2 

 al لاقف قاحما ىبا لاق ءاهنم ةديبع وبا ai ام اذه ماشه ىبا لاق



 بخ

13:UEدا  

El وما 
w 2 5هم .(  

 ىب رمأع نأ نوعزيو اهب ناكو ناع يلا جرخخ يول ني ةماس امان قادتنا ىبأ لاك

 ا هم

 نشل us دا {al; IE — jr وف Liu يوأ ن un Kate © ن ١ نوعزيف ن اع يلا

 02 .Vo -u- Sa و ند
u> Sal Erاهرغشع  aتعقو يح  BUتشهن مث اهقشل  

Kal Mais PATE 2%93 توملاد كي <  sFr 

ee هدد 7[ - نبا تن 

Br 55عةالعلا ةماسي ام تقلع يول ف فاعل  

eeموجب يلا قماش  RR aeهتاف  

 SL, al ui نا ,Sr a ارمامع اغلب

 3 و 3 3 w و م

 هقان ربغ نم تجرخ يبلاغ يٍنان يراد نا يف 0 =

-U-- =>و ..-  -- uU- 

 هقارهم نكت مل توملا مل> يول ىنباي تقره uns بر

 7 - نو

 هئاط فتحلاب كاذ مار نمل ام يول باب فوتحلا عفد تصر

SI BAR, useا ةدحو < دعب 5  

 نب ةماس يلا müs معلص AU لوسر يأ هحلو ضعب نا ينغلبو ماشه ىبا لاق

 35 ثدرا هلا قو سرب كيتا رات فطر دم DES ماعلا مع هللا لوصز لاقف يوا
u-£ u. -Uu-- =» 

 يلجأ لات هقارهم نكت مل تؤملا مذح يول ىنباب تقرشغ ساو بر

 يد 30 0

 ناك نم فلطنان هب يطب ناليع نب سيق نب دعس نب نافطُع ضراب نأك اذا



Pr 

mulةالس نب ردب نب ةفيذح يفطخلا  unةلظنح نب عوبرب ىب بيلك نب فوع  

 لدنجلا يخصك 8 SHE EN اصاملاب يءارو تمر تيضع اذاو

 نب Es ei رهف نب كلك Ale نبا لاق مهل ةديصق يف ثتيبلا اذهو

 لاقي ىيذلا بلاغ ىب 0 ; Pet ورع تنب I Vor بلاش ىنب 2 تلاع

 ١ 21 نب. بعك تنير نس NE ماشه dt * مردألا وني مهل

 ةعبرا بلاغ نب يول دلوق Ele لاق <بلاغ يبا .مبتو يول .مأ قو يازخلا

 pa بعك ai يول نب فوعو يول نب ةماسو يول نب رماعو يول un بعك رغن

 لاقيو ماه ىبا لاق ee ةيوام هاو

Zarريرج لاق ةعبير نم 5158 ا كراحلا نب م مهو ا قب  

eis erاونا نازل ل  Jeنزلا نب كول ىف يناورلا  

 20100 ل 0 يفالو ,Aus روض لا يف : اوصكنت الو

 نب يلع نب بعص ae zn 5 دا a Kl مهو يول نب ثعسو

 es ee ةيصاخ Bl ae ياو انب ركب

 فاسحلا ىب نارع نب ناولح نب بلغت ىب ةردو نب دسالا نب هللا عع لاقبو

 AR 7 تدل اكو Erg, ge طيفاع an معلا ثني لاقي ةعاضقا وا

 ايش يف 0 مهو يوا نب هةموو +« ةعاضق ىب ناحلا نم فارق نم ناولح

 يب 9 ار ا هر لو فورع كب 0 يو. نهلا م ةارما ةذياعو ةيلعت نبا

 nie 1 رسج .ىب نبقلا نب بعك تنب 0 يول ar pie الأ مهلك يوا

 32 يد

er نابيش تذو يلي لاقبو re er SE er lau تهب Spt 54) er) 

ne 



 ل

Su. Su, 

 دق لوقي باستكالاو ةراجتلا  Seمك اذه سمع مهينغب ,< a, veىهجللا

ge, 

 ,f Küs يركشيلا كل ىبأ لات انو &( ةرنوجرا 2 تايبالا ,saß صلاخلا ببلحلا

Jah نب ركب an! 
 دام 92 ن

 ميدقر ee نم ثيدح يف انيلع تريح اوشرق <

 er اشيرق شيرق تبمس اه لاقيو قاحتا نبا لاق دل تايبا زف تيبلا اذ

 رضفلا ني كلام ha TUT نيروصنلا Al FEN حملا لاي 12
 مو تن

 لو ناليع نب سبق ىب ورع نب ناو Sa He A مَ رضتلا نيالا

 هس 33

 ورث Fe لاق Ins za ur ماششه ندا راو دج K Se مما يفا يرذأ

 نب سيق نب ورع نبأ ع ,alas قاودعلا برظ (un دعس تب اعيد ميما يندملا |

 ةعازرخ نب ورع ra ياب دحا ةزعربتل وهو نجرلا دبع نيربثك لاقو نالهع

 ws رضنلا يني نم ناجحش لك قوخا سيل ما تلضلاب يأ نضل

 ارصقملا يمرضحلاو مهبو انب يدسلا طلتخم بصعلا بابث تيار
N ASIEN TE ب جساوتل 

 قع ل نم رضتلا نب تلصلا يلا نوعي ىنيذلاو هل ةديصق يف تايبالا هذهو |

ir bs, „e we aa |رضنلا نب 35 كاوف قاحتا ىبا لاق  ur 

 ىباب سيلو ماشه ىبا لاق * يهرجلا ضاضم نب ثراحلا ٌثنب ةلدتج مار كلاش

 هع تبلغ Ba Lu نب رهق دلوف قامعتا با لاق ءربكالا ضاقم ١

 ليذه نب Be Cs BY aa Be a رهف نب ثراحلاو رهف ىب ني بالا |

 ند 2 2

er FIVE ur ern م | و رهق تثتخد دادس 9 ar) لاق +, un) ١ 



4» 

 و 9 #4

- 0 

 Fat نب نوهلا لاقيو ماشه نيا لاق in نب نالبع نب سيق نيا دعس

 نب ةافم ديعو us er aa رغن ةعيرا ةهبرخ er ةئانك a, Ole ىبأ لاق

 مه و ول 053 32

 ةغدجاط ىرد 5 0 Ads ةرب ردضفلا 9 us يب نالأ 5 sus er كلامو ةناذل

 ه2 3. 7 هدو ود

Ad 4 5,غلاه ةامم دبع 0  er a Csةاوهش دزا نم يل  

 ثوغلا er aus un رصت er كلام er هللا DE ىب بسك سس هللا a ةاونشو

 رضنلا ماشه ىبا لاقو *ضغبلا JAN مهنب» ناك ن افشل ةاونش اومس اهتأو

 ea a قي

 ةافم كبز : نب للام نب ةلظنح نب عوبري نب بيك يب دحا ةيطع ىب ريرج

 ناورم نب Mi ديع ىب 5 حدمب مه نبأ
= 0-3 

 ميقع الو راصجفلا ةقرقع اشيرق تحلو يتلا مالا اف
Su-دا ل دعنا  

 ردع نم Bel Ms الو !ef ىم بجتاب مرق امو

 “ بو uns„ - هَ

 ةدوصق + ناتيبلا ناذهو Pr مأ رم ني ميغ ثحا رم تنب ةرب ينعي
  uنو 9 3

 نكي مل نمو يفرق وهف هدلو نم 6 نف شيرق كلام نب رهف لاقوو هل

öl! A ER] ىم رع ds تدهس er eh سيلف N, or 

  su. re az enن م 95 3

 , Mitطقاست م  = va, 7 Beشوشغملاي

 =.« 2 تع



04 

De, 3 57353 2 

 زكالا مياس مك رخو رياح = عهجو لصوو ,Jr ةغادبصو عهجو

 و ءءء د

 هي ماوح ز حالا „= Em بدأو

 u ىبا لاق * ىهلا نم رماع ني a نك لوقت A Ge نبا لات

 اج: نجر ماع نب: دبع يت ةقراج ني: ةعبيرت ىب ورع وفيا نحنا ةلؤسال د
 اق: اهم Say EN نب ةسالا نيا خزام نب.ةيلخت نب. نسيكلا تسأل |

alaةدبيع ويا  unsلاقيو معلا لها. نم:  Ksنيب ورع نبا ةثراح وني  

 نم اوليقا نوح رماع نب ورع دلو نم م مهنال' el تق اهناو رماع

 (a ا ا و نادل et نارهظلا ze اولؤنف ماشلا نودبري ىهلا

 مالسالا ىف جرزحخلا نم ةلس نب بعك نب مع سب Nr نب ىرع يب دحا

 ركارت لولح خ انع ةمازخ yet رم نطب Uhse اًذف

 رتاوهلا تافهرملاو انقلا مصب ET ةماهن نم داو.لك تح

Bla0 هديه يجامل  sl Jrيراصنالا فار نب ليعمتا زهاتملا  

 سوالا نب كلام نب ورع نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح يب. .محا

 لماصقملا ليوا ماد Balz Sr طب انطبه اًهق

 لحاسو = ىبب 5 لك يع Au تنسوا ايي

 oT ديدش يازخ رعب اوبتحاو ةّئم نطب نع اهرج اوقن

 لاق < معضوم يف هرج gs ركذا هللا ءاش نا اناو هل ةديصق ىف تايبالا هذهو
 سيد د هميم 3

 er ليذهو ةكردم un ةهبرخ رن سانلا نب مكردم دلوق تابعا يبا



GA’ 

 ui - وى اء( د 3-- 3-2 5 و -ند 3 5-35

 الا هنأ up 3, Ser 2-2 و اهرهظ بارد As 14531 Era x5tit مه تع

 ه2 تن ء 23

 نإ :Lone ن A Dans Si u ةمياسلاو مهتهلال el هد قدصتي Ic„ فيض

Ir 

 وأ 5 Om FAR يبا_بسأ 3 56: hab br 15.01 باصأ as وأ ترك بع نم ارب

9-2 

 & 52 ا دلك ىلإ ةطيصولاو اهب äh <. تعرف Claus مهتهلا (var ليس

 x اهدلتف اهنم TAN هسفنلو اهنم ثانالا «تهلال ا 0

9 = © 35-3 . 

 7 عفتني As laxs اهوحأ ببسدُو Lal=I =< نولوكيت نطد 3 „3 أهعمو

 5 دد و

Beيور هدرمغو سنوي هب  ge AP) Is enىبأ لات * ضعب  le!تعب 16  

 الو ةربحب نم هللا لعج ام هيلع لونا معلص ا ,Sum يلاعتو كراجت هللا

 ال مهرثكاو بذالا هللا دع نورتغي اورغك نيذلا ىلآو ماح الو ةليصو الو ةيباس

 انروكذل ةصلاخ ماعتالا هذه نوطب يف ام اولاقو لجو رع هللا لزناو +نولقعي

 ef هيا مهفصو مهيزججس ءاكرش هيف مهف ةتبس نوكي ناو انجلوزا ل مرتو
 00 متلعج قرر نم مكك هللا لزنا ام متيارا لق هيلع لزناو « مبطع

 ناسفلا نم هيلع لزناو * نورتغت هللا دعب ما ملك نذا هللا لق ًالالحو

 .Er هيلع تلهشا اما N مأ مرح ىيركذلا“ لق ىبنثا زعلا نمو

 هللا .de نم مظأ ىف اذهب Al مكاضو ذا ءادهش متتك ما ىبيثنالا

Barbieماشه ىبا لاق ”ىبمللاظلا موقلا هيدهي ال هللا نا مع ربغي سانلا  

 ةعصعص gi رماخ يو <[ زيك نس 7 نس ميغ لأقو

 N هوجو سو ناوولا رجه + :ةرقرقب عاجرملا جرخألا ىم هيف

 EN لاقو هل ةديصق + تيبلا !ذهو
 د د

 بيسلاو اهروهظ تايماحلاو ةقح فيرش 4 لياصولا لوح
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 ناكو قاحصا I TS ey تاهبالا هذه يوري سانلا ضعبو

 نب سبق ينب ge لوقي هلو دانس دايو لياو يبا A FD St وذ
 دانس نم تابعللا يذ تيبلاو قرابو ريدسلا, فئروخلا نب ةبلعت

 كلام نب مراد نب ET رفعي نب دوسالل تيبلا اذهر ماشه ىبا لاق

 يرحم وبا هيئدشناو هل ةدبصق يف مب نب ةاتم ديز ىب للام نب ةلظنح ىبا
 s».ıuE | 59 ءد

 وم دل يل يس ول m يدادنس نم تائرشلا يذ تيبلاو قرابو ريدسلاو فنروملا لغا الا فاح

alt, Salt, ةبياسلاو zu رمأ 

  Nلاق ( le) upيهف ةربحجلا ا  aut ER last, FW auثعيات اذأ [622]
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 مو اهريو رجب ملو اهرهظ بكري ملف تيبس ركذ eh سيل !EU رشع ْ

Gel» 5 

 اهلببس JE مث EST تقش يثنا نم لاذ دعب A اف فيض آلا اهنيل برشي

 لعف ال ٌفيض الا اهقبل برش ملو اهربو جب ملو اهرهظ بكري ملف اهمأ عم |

Laie |ءاشلا ةليصولاو +ةيباسلا ثنب ةريصبلا يهف  SENكثانا رشع  

 تنصر 85 1,15 ,Ho ثلعج ركذ ىهنمب سيل طيبا Ku 4 تاعزاتملا |

 ؟يت اهنم تومب نأ آلا ثانالا نرد مهنم روكذلل كلذ دعب SL ناكف |
aمفروكُذ دلكا يف  ul,تدلوام ناكف 5 ماشه ىبا لاق *  

 & اذا a يماحلاو قاحتا ىبا لاق «مهتافي نود eu pad لاذ دعب

 ا
 يو زجب ملر بلرب ملف هرهظ يج ركذ ىهنيب سبل تاعباتتم SU رشع هل

 دنع هلك اذه ماشه ىبا لاق *لكذ ربغب هب عفتني ال اهيف بري هلبا ىف يّلخو |

 ill قاحتا نبا لاق ام ذع مهدنع Sb يماحلا الا اذه ربغ دع برعلا
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 برعلا نم لجر لاقو ةصلخلا وذ لاقيو ماشه ىبا لاق + ةلايتب

PETER 
 ان دل ya De منج مل

 gi sie مالزألاب RR FREIEN a تلكلا :AR 3 هوا ناكو

 el اوما A نم سانلا نمر تايبالا هذه لاقف لآذ ىع ديهتب مهسلا

 همدهق يلججلا هللا ديع نب ريرج معلص هللا لوسر هيلا ثعبف يدنكلا رش ىبا

 | و لوس يعي نط يلب ادهبلي نمو يبتل سلف تناكو قاما نيا لاق

 نب يلع اهبلا ثعب معلص هللا اوسر نا ملعلا لها ضعب ينثدخ ماشه ىبا لاق
 En ايدحال لاقي ىنبس اهبف تجوف اهمدهت ميل هللا led, alle قا

 erde دنا يضر يلع ايس ايف دل امهبهوف معلص هللا لوسر اميب نأ مْكَعْما رخاللو

 ماشه نبا لاق ماير هل لاقب ءاعنصج Eur نولا لهاو ze ناكو قاحتا ىبا لاف

 ةعببر يمل ,Üy A تذاكو قاحصا نبا لاق « يضم اهف هثيدح ٌتركذ دقو

 | عيب خي وخوتسملا لوقي اهلو ad نب ةانم ديز نب ىعس نب بعك ىبأ

 مالسالا ne en > Für 9 نب دعس نب بعك

 ام عاقب ارفق ,in 25 za a) رع 0528 دقلو

 نا لاقيو دعس يب نم لجر نع امدعا عاقب ارغق اهنكرتف هلوق ماشه ىبا لاق

 يذلا وهو ارمع اهلك رشم ذوطأ ناكو ةنس نرثالثو ةنس ةبافالث مع رغوتسملا

 انيعم ىبنسلا ددع نم ثرمعو.. اهلوطو ةومحلا نم تمس دقلو ....لوقي

 انينس روهشلا ددع نم تددزاو يل ناتيام اهدعب اهتدح ةيام
- 20-9 5 w 

Las I, 2»: rg Wu دق 1 الأ aA lo لف 
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 تناك اهنال اهيلع ةبعللا لضف فرعت 8, اهدنع رحختو اهب ع اهب فوطتو
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 ;li يزعلا zus يبدو Kar تناكو Sets ميشاربا ت توب اهنا تفرع ل3

is ep) Alt, = ers يد ءافلح 3 om نايبش يب =, as 565 

  50-3 eüنو
 en uas er ةمركع نب روصخم er ميلس ميلسو خصاخ بلاط يا يب ءاغطح

 برعلا نم 00 لاقو Sl 3 لاف < ناليع نب سبق

 << ه2 نه - ريغ

 €Su Pe Bas: al Brr يلا 1 نأ اهنيع 3 اعدق يار

 رصنملا بقبقلاو مهرضح نم يف ةوهست ايده از 151 ie ازمات كن
 و

 RN ريذهلا PIECE NN ناذه ماشه ىبا لاق م ءامدلا قارهمو

 er dies Ju, a نوموكب 2 ةذدسلاو 3( تايبا 3 ف er كليو

 ml © Cum يدهلا ur ينطقلا تانمألا er الف جاجعلا

 ه-5د

leiتاكو فياطلاب فيقتل تاللا تناكو  Leis, aنم بدعم يب  

 2 -ن - 0925 --

yet eeديو  zeمحام" نم  Beerدر نب مد  
 هم مدد ws و VO لون

 ,is اهروهظ Us يلوذ y ‚las تلا دقو

 اوا اهيلا معلص هللا ,Yu ثعيف ماشه نيا لاق * هل ةديصق تيبلا !ذهو
 ee نو

 !er لاق م هيلع هللا نأوضر بلاط يتأ ىب 5 Fe Bi 5 er ناويغس
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 نا هتيدح 5 ER مج ني رمل منص سود يف ناكو

er بعك سس نارشز يد دلل Nas er „las 2 nn ARD A) a A 

us 

AIR FR ثتوغلا نس PR] un رصذ er SL ur Au NE un بعت er ثراحلا 

 تناكو (Sl_=l ap لاق < توغلا er AI er نارشز ز نب all Ars er سود

  aهل لاقي ةبعكلا فوج ىف ربو دعبل تاو ادت  IEنبا لا 0

 ع هم

Sy 657%) RRناسا 0 3 نئم ٌةارمأو د 3.6, قاسأ ن 5 اه حنذع  
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  5-0 & eeذعر 2 عقوف كيد تحد  ; ahير هللا اههكسمف ةيعكلا ىف +

eh ون 

 غرع نع مزح نب وري BE erh كآن al قيع < ماشه نيا لاق

 51 دست الو. Le لوقت ةشباع تعمس اهنا Hz ني دعسا نب ll هيعةنبا

 as Bl ERST ريفر نم ةارماو الجر ,LIE Ali اذا

 بلاط وبا لاقو قاما نبا لاق < معا هللاو نيرج

 58 ناسا نم لوبسلا يضل ,ih نورعشالا خيني ثبحو

 «اهعضوم قيدللا ءاش نا اهركذاس هل ةدبصق يف تيبلا اذهو ماشه ىبا لاق

 لجرلا دارا اذان هترديعي Use مهراد يراد ّلك لها ,SE قاما ىبا لاك

 كفس يلا هجوتي نبح عنصب ام zul كلذ ناكف بكري < هب مسع hie مهنم

 اذها دع لحدي نا ليق PR Yo حس ةرفس' نم' حجو اذا

 اهلأ ةهلالا 0 امير تلاع حبو تلات معلص ادم هلوسر هللا ثعب اهف

Ian,اذه نا  LE REدف برعلا تناكو  SIEتيغاوط ةيعكا عم  
w 59نو 5 9-23 52  

 ةيعللل يدهت اك اهل يدهتو باجحو ةذدس اهل ةبعكلا ميظعتك اهمظعت توبب يو
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 هلل راسل وابل 5 نب نادجم لاقيو هل ةدبصق يف ثببلا اذهو

Re = وذو قاتلا نيا JE Elan u NT Os u 
 نم م مال ل

ge &J نووسقب ع نالوخ Bl ul 59 هل لاقي 57 3352 RALS ua 
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 دي ما اسما مهعزب هلا نيبو هنيب امسق مهثورحو مهماعنا

 هيلع هودر سنا مع hm نم هللا ER ين لخد امو هل ةوكرت هل ةومس يذلا هللا

 نورك اهبف يلاعتو كرات هللا لزنا مههفو ميدألا مبل لاقي نالوخ نم طب كد
 اذهو مهعزب هلل اذه اولاقف اًببصت ماعئالاو ثرحلا نم ارذ امم هلل اولعجو

 مهباكرش يلا لضي وهقأ دلل 'ناكاامو هللا ىلا لي الف مباكرشل نكات اتناك |

 لاقيو ةعاضق نب فاملا نب ورع نب نالوخ ماشه نبا لاق * نوكح ام ءاس
-Z 2و 

 كيز نب بيرع ىب ورع نب عسهم نب ديز نب ددأ نب ةرم نب ىرع نب نالوخخ |
 لاق «جحذم ىب ةربشعلا دعس نب ورع نب نالوخ Wü, Lam نب نالهك نبا
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 ىب نالكم ينيل ناكو قاحتا نبا  BUSنب ةميرخ ىنب  engهل

Sc. 

 هليوم هل لبا ن Le re 35 ve? ARE مهضرا ىم 3 Je تثعس

er:و «- يو  

 بكرت 9 ةبعرم تناكو لبالا هثار ايف 5 اهف هتكرب ساقتلا هياع اهفقيل
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 ,Le بضغف = 03 هن دم تركت ةمدلا هيلع قارهت تذاكو

 م ءان

 مث يليإ ع 2 كيف a) Il, Y35 مث & ءامرق = Se ٍناللملا

erاهعيج يح اهملط 3%  TEتعقجا  a)لاق  

Sur هد Ur -.U- 

 دعس نم نحن الف دعس Kühs Les Sr دعس يلا انيك
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 ام aus alas عم ةرجلاو جحلاب say, se يدشو ةقلدزملاو ةفرع يلع

Zur ask a u1,81 اذا شيرقو  Aleكيرش ال كيبل كيبل مهللا كيما  

wنودي دو 3  

 ax ala 3 Bil aa المو: دلكع كك وه كيرشاالا كك

 نموي امو معلص دم يلاعتر كرابت هللا لوقي هدبب اهلم نولعجو مهمانصأ

 يم اولعج الا ٍقح ةفرعم يننودحوي ام يأ نوكرشم مهو الا A مهرثكا
Ir Ss z1-2  

 ادو نرذت الو مكتهلا 285 ال اولاقو لاقف معلص aus 0 لع اهربخ يلاغتو

 كلت اوذخ"ا نيذلا اوناكف اربثك De 05, La SE Er الو اعاوس الو

Aaاوشا رغم نب سابا  U5 ا 37  = 

ächas 5كلام نب بعك لاقو فاحضا ىبا لاق ءلدنجلا 55 5 ارد  
 . و | - ود ن 5253 دوو و هنو
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 بلو هللا ءاش نا اهعضوم يف اهركذاس هل ةديصق ين تببلا اذهو ماشه ىبا لاق
 u و . هند

 Set ىبا لاق و 35 نارمي نب ناولخ ن بلغت نب ةريو نا
 ..3,93 هك س 3308

 ماشه 0 لاق + <= ثوب as 1 ges ّىم وج لفاو wel or معذأو

 هدا ىبأ ض لاقبو a 8 ES Se I =) Si, Be داق
 oo مال 5 I =« ب

 ”az نادع نم نطو ناويحو Stel نبا لاق ala نب نالهك نب (A نبا

 هك علا لع قط

Saraنب كلام نب ةلسوأ ناد# مسا ماشه ىبا لاق * نهلا نم  

 ,IR امس نب نالهك نب تيز نب كلام نب رابخملا ىب ةلسرا ىب ةعيجر ىب د كبَر
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 u لاق* ةريره ابا عمس هذا aa نامسلا ملاص ابا نا يهتلا ثراحلا نبا

 +0 ur نجرلا us al لاقدو 7 er هللا دبع ةريرش al 8 مساشه

 Halo هم يو د -

 وب كتم وودي رت اف اا يب ندع اق
ae ee 
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 معلا لها ضعب ينثدح ماشه ىبا لاق * يماحلا يجو ةليصولا ٌلصور ةيباسلا

 ضرا نم 0 مدق اف pl ضعو يف ماشلا يلا كم نم جرخ يه نب ورع نأ

FE)اهبو  Anneقالع دلو مهو فيلاهلا  Yinني اس نم ةوال نب فيلع  

 اولاق نودبعت مكارا يلا مافصالا هذه ام مهل لاقف مانصالا نودجعي مهر حوذ

ssانهرصتخسررازرطعق انهرطيستف اكد مافصا  partsالفا مهل لاقف  

 Jap دل لاقي ًاهنص هوطعان هنرديعيق برعلا ضرا يلا ميربسأت Ro اهنم ٍنوطعت
 نوكزيو قاحتا نبأ لاق * ههظعتو هتدابعي سانلا 5 ديصنق ةكم هب مدقق

 مهنم al Hr نم نعظي ال هذا ليعامسا ينب يف ةراجلا ةدابع SE ام لوا نا

 محلا ةراج نم رج هعم لج لا دالبلا يف ill اوسقلاو مهيلع تقاض نبح

 كلذ َصَلَس يح ,Aufl مهفاوطك هب اوذاطف هوعضو اولزت اي مرسل اهظعت

 فولخلا تفلخ يح erh ةراجلا نم اونسحسا ام نودبعي اوثاك نأ يلا مهب

 ناثوالا ارديعف ريغ ليعامساو ميعاربا نيدب اولديتساو هبلع اوذاك ام اوسنو

 نم اباقي SEE مهيفو تالالضلا نم.مهلهق ممالا' هيلع تقاك ام لل ار
 و 2 3 -

Ageفوقولاو ةرهلاو حلاو هب فاوطلاو تيبلا ميظعت نم اهب نوكسمي ميهاربا  
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 عرصت (das عرصي نا كنا عرقا اي سياح un عرقا اي

 هه 6# - ,03 -و 2 دع 2 00 -3 دو نبه - نء(ز

 KIN خا موهلا بلغي EU SO gl نا طكاخا ارصنا يازن ب =( لاقو

 شأرا نب اا iu, er تلات las 1 لاق * BER تقف au دقو

 N لب كرا نب اككام كب تين نبا توعلا (نب رع نب نا نبا
u5 - <  

 ب اء ..

 ماشه ىبا لاق * ضم نب N يو وضم ىب الا اح راؤف a دوف
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 مسا ناكو قاحتنا نبا لاق «ةعاضق نب فاحلا نب نارع Air فدنخ ماشه ىبا
 rund مايو “ = -

 Leit اهئابعرب ام ليا يف اناك امينا اوعزو Is ةخجاط مساو ارماع ةكردم
 -.e u, 6 5 u 30. _ ل

 ليالا كردتا ورهل رماع لاقف LAN دع ةيداع تدعو هناخطي هيلع ادعقف !ديص

LEطع 1  w 3 1 pe 

 احار اجف اهب ءاج ليالاب رماع Ads خبطا لب ورع لاقف ديصلا اذه خبطت مأ

u 9 s Ne 
 تجرخو kälb تنا ربل لاقو ةكردم SH رماعل لاقف اميناش هاثدح اههيبا ىلع
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m Peاهل لاعف 5 25 كو ربخلا اهغلي  DEINERةعمد اما < فدنخ تمس  

 -.:3 و 53 ود

 ي سابلا ىب ةعق نب يَ نب درع Ay نما Kelss ol ya ls معزتف

hiبرعلا مانصأ ركذو يحل نب ومع  
u. w “دب ضو  

 تنتدح لاق ةيدأ نع مرح نب درت نس Km 2 يا :er all AA يثدحو

 نو 23. س ود

 نم ىع هتئاسف رانلا يف هصق رجب يخل ىب ور تيار لاق معلص هللا لوسر نأ
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 كلذ 2 0% un 8 يدع لاقو مدل ةديصق يف تايبالا :ذهو
Ferne le 

Gel; al مقوف قم ةيشاد هيلع Sale مم 
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 ( 0 ausاهيقار عاضا 3! اهني اهدلاو قوت

su.» - en 

 اهيراش ميه لو رمخلاو .Isle 8 ge هتقمغ ذأ

Apr el: eatاهبطاخ لا  
 2 - دن م اسد دل 3-

 ac يرجح Une نيش تا نيود
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 اهبجاشم اهردخ يف قرحأ دقو جويتساو رضحلا برخو

 يدل ةديصق 3 تاببالا ءذهو

 هس >0

 ..3 .or“ 3 هم

 رازن ىب ةعيبرو مازن نب رضم رغن ةثالث دعم نب مازك دلوف قاحا ىبا لاف

 يدايالا سود نب ثراحلا لاق مازن نب دايار ماشه نبأ لاق *مازذ نب ماهاو
.u>و 33 53  = 

 جالا نب ةيراج همساو lu داود ينال يورتو
 =... 5 323308 5 هدد

 =: 07 q هن - -ه-دو ضم 5

 ةعببر ماو ناندع نب Kr تنب ةدوس داباو رضم مان هل تاببا يف تيبلا اذشو
er 3 o.-,5 و 2-03  

 نبأ IE Elias نب كع تنب ةعيج لاقبو ناندع m„ كع تنب ةقيقش ماهنأو
w .. - -.-U. - 

 - همم 9

 aus BR ER لياقلا هل لوقي يذلا .وضو
REN 3بع 3  - 

er85 ني كامري ةاظند نب كلام  Birمع نسب  
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 روجحهم de Bus نونملا بير هبهي مل

 هلوق 2 يدابالا داود وبا ركذ يذلا, هل ةديصق + تايبالا هذهر

 نورطاسلا ae رضا نع 5 ىف توما يق

 ناكو ةيوارلا دامني رجالا فلخل اهنا لاقيو ها ةدبصق 4 تببلا اذهو

 a وصخ رسما EEE وذ روباس يرشك

Lay SEيلا ترظنف  irهيلعو  Ei usيلعو  zu sl,بهذ نم  

 ee En, te, a للعم

 الا تدين ال ناكو ركس يح برش وطاف gu! IN معذ لاقف رضحلا باب لآ

 nel le SIEE ىاركس

asبايلا  Josدعم اهي ماسو رو رضحلا حاهتساو نورطاس لققف روباس  

 اهل Eds مات ال لملتت تلعج ذا ًالبل اهشارف دع ةمباذ Glas اهّجوؤتتو

 كرهسا يذلا اذها موباس اهل لاقف شآ قو هبلع تجوذ اهشارف RS عمشلاب
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 32 33 SUB هنما Jah قع كلك نع a 15 8 كلخ اقع
 تنل - 3 .U يد 6# م < 37
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 نبا لات < ىهلاب  leلاق يبظرقلا كلام-.ينا نب ةيلعث نب كلام وبا يتثكح

  0نبا ةدفط نب دمك نب قارنا  Al auنم اند ال اعدت نا تدحب

 تقراف دقو اننبلع اهلخدت ال اولافو كلذ نببو هنيبربج تلاح اهلخحبل ىهلا

 يلا مهاعدق اننبد  aleمعن لاق راقلا يلا انمكاخ اولات مكفيد نم ربخ هنا لاتو

KU هبخ نوفلتخي اهبف :مهنيب مكح“ مان هلا ليها مجرب ie نهلاب تناكو لإ 

 دموق جربخ < مولظملا مضت الو ملاظلا ? Merجرم مهنبح قدي .نودرتتسامو

 يح اهيدلقتم [مقانعا و انحاضع نر  UN assيذلا !دهجرخ هنع

 هفم:جرخ"  NEمهرمّْذَف اهوباهو اهنع اوداح هوست تلقا اًذف مهبلا

 مهررماو سانلا نم مهريضح نم  wallsتلكان مهتبشغ يح اهل ارريصف اهل
 ( RERاويرق امر  lnلاجر نم كلذ لجن نمو  namاههغحاصمب ناريجلا جرو

 مل امههايج قرعت اههقانعا يف  eeكلانه ىف هنبد دع ربج كلذ دفع

 ناك كلذ ىنعو  elةيدوهيلا  > alleنا ثدح ينثدح دقو قاحصا نبا لاق
 نع 7 كود - نا ة ندد -

 اوعبتا امنا ربج نم جرخ نمو نيربحلا  „UNيلوا وهف اضدر ىم اولاقو اهودربل

  NS lerمهلكاتت مهنم تيك ورمل مهتاترايربج .  holdاهنع

 اهدر اوعبطتسب ملو , Usدعب ناربحلا اهنم  IEصكفتو ةاروتلا ناولتب العجو

 يقاضي لا كلذ  Saنم  a Tas Ehاينيد

auنورحخيو هنومظعي مهل انبي ماير ناكو قاحصتا با لاق «ناك كذ يا معا  
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 ةمرح هيلع مظعت دلاخ هل لاقي هنم اهل بال ee نييك
 وءدتتل--ا تعدو 33

lei, 2اهو عفص امو اهل هللذتو اعمت ركخذتو اهيف يقبلا نع  

hlلظت ال.  yaريبللا الو ربغصلا  

reهو و - 03. 5-53  

 رورغلا كنرغت هلو يد ,gr ظفحاو

u, = 5-3 2 0 1 ند ند =. 

= v-- 23 3U- ©. 5 د 

Falle LER DR Ama برضي يبا 

au =ا 3< 2 ..  

u 33 Bio Id م 

 ee ا-متصرعب تيني li اهنما هللا

 دك

ze اهتينب 5 عجبت اهازغ al, 

en Ge: 

a zb اههبف er, يدبر و 

 vr اغلا اهباَنْعب ايفاح Le يشهب

 2 En رخل اهلها مَ
 ميلك نم شيتا قطاع يش

u .33 - ف تاه > 

 روكصلاب اهي نومري هشيج Kot ليغلاو

Ki,يق  gaمجاعألا ينو دالبلا  Pre 
v92..3- > 

Zoeمهذآو تثدح اذا  ufيرومالا ةيقاع  
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 ير ةكم يلا هجوةذ اهنودبعيب ناثوا باككا هموقو عمت le لاق

 نو ند و 9 تاك ae و

 ةكردم en as m يغذ )51 (a نافسع 0 55 اذا يد ىنولأ يلا هقيرط

 تيب, دعانا دن الاءككملا اهياندل اولاقف دعم an a pie ar ساسلا ف
0 2322 3 

 ,il بهذلاو توقاملاو تجربزلاو واوللا هيف ككيق كولملا هتلفغا رثاد لام
Sa Er, 3330- u 5هش =.« “  

 SINE نويلذهلا دارا ,lei هدنع نولصيو هلها zur He تيب اولا ىلب لاق

 هس 02 u ن-

Nاولا امل عهجا اف هدنع غبر كولملا نم ةدارا نم كاله نم اوفرع امل  
 - - ست 3 ع ب0

 كالفو ككالش الا موقلا دارا ام هل الاقف كلذ ىع اهيلاسف نيربحلا يلا لسرا
 هم ين -- - “ = ن و

 هولا كوعد ام تلعف نملو (une ai ضرالا ين هذ" هلل انيب معن ام كدنج
 ا = ل 5-.0- =.--0--

Marl. DERهيلع تمدق اذا عنصأ نا ينارمات اذ اف لاق اعيهج كعم نم  

 sie كسار قلتو همركتو همظعتو هب فوطت هلها عنصي ام sale عذصت الأف

 هنا هللاو اما الق كلذ نم اقنا اهكعنمب اف لاق هدنع نم جرخ“ يتح هل لذتو
 us - 3 -- w وعم

unاننيب اولا> هلها ىلكو كانربخا الكل هذاو ميهاربا انييا  Kayيلا ناثوالاب  

 يي د Ss --. نو

 -« تنال ار - S- „UL- بو

 مث مهلجراو مهيديا عطقف ليذه نم رغنلا برقف امميدح قدصو nd فرعف

 ei E نو 0

‚Luءاسكف تيبلا وسكي نا  railهوسكب نأ يرا مث  ulكذ نم  

uهاسكف كلذ نم نسحا هوسكب نا يرأ مث رفاعملا  UIناكف لياصولاو  
 4 «u د-- د -ن ا -u هى 3 ب

 هربهظتب (Bl مهرج نم ةتالو هد يصواو تهيبلا امسك قم لوا نومزي اهف عبت
 = -e > = =-U هدو 2

 تلاقو احانغمو اباب هل لعجو ضياحلا يو اثالبم الو ةقيم الو امد هوبرقي الأو



- ..- 

 «ةرارقو 5

 وع

 د

 اذا وكت نامؤ 1 !za & شيرق نم مرا أخذه م جر يذ رجاهم

Eliةئيدملا „= فرصنات امهبنم عمس ام هءباو اهع اهيل نأ 07 كلذ نع  

 اهيعيتاو نب دبع نب ورع نب ةيزغ نب يزعلا دبع نب دلاخ لاقف اهنيد دع

 ةلط ىب ورهب N نب كلام ىب منغ نب فوع
a 

5, RU pt يضق ما 

 ن- 5و

 Spas وأ !las كر ذ

 yo يغلا- قا اهلقم

re عم Re st al 

ARE SIE 

 133 ا-مئادسبا عج

 لل د 043

u ند 
 - ا (ن

243 3 

REN BA,هرستنلا  

u.33 Re 

Sun Ang Pa) 

U... zur - 

ehهردق نكي ال ارع  

SB 
 هركذ يهن دق ما اككا

 5 ص در 3

Yenتاع - - غب هر  = 

-0- 5 

= 00 \_843 ass 

 = كولملا يماس 57

 دوهب نم يحلا اذه دعب عبت فنح ناك امنأ هذا نوعزي راصنالا نم يملا اذهو
w ود 

Be موب Zr 57 يلوا 

 ... as 5 uني -

N موث لم كمون لاب ام 
ze ل ©- (0) z-- 

 ىبطيس دع اقنح < Yايرثب

 « هتايثا نم انعنم لككذف عونصم uni اذه ديف يذلا رعشلا ماشه ىبا لاق
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Basta dee es 
 حق ناكو ةنيدملا ع. قرشملا نم ليقا نوح هقيرط لعج دق اكو قاحتا نبا لاق

Aهسوقف هلع لتقف دل نبا مهرها ىنبب فلخو اهلها جهي ملف )] 

 ياصنالا قمار اذه هل عمجل اهلخن عطقر اهلها لاصيتساو اهبارخال عمجت وهو

 Ida مساو لوذيم un ورع ينب AT مث ماجتلا ينب وخأ ةلط نب ورع |

 نب جرؤخلا ني ورع نب ةيلعث نب هللا مبت راجنلا مسار راجتلا نب كلام نب ماك

 ةيواعم نب ورع ةّلط ىب ورع ماشه ىبا لاف *رماع نب ورع نب ةيلعث نب ةثراح

ne ee.هناك  ehاب كر  

 ناك دقو قاسضأ NE «جرزخلا re نب بضع نب كلام le حيك

nu LEN ee 1بح ربع تاكا نير  
 د ود

erهدج هل قْذع يف هدجو هنا كلذو هلتقف  ie apaلاقو هلتقف  

 1336 مهنا ماضقالا معرتف اولتنتات مهيلع Bil Las Alb als وبأ ىلب ملا

 ماركك افموق نا هللاو لوقيو مهنم SE هيجعبف لبللاب هنررقيو راهنلاب هنولتاقب

 a Si ae قم ناربح el a a ذك حا

 ناصاوتلا نب حيرصلا نب جرزخلا وتب ID وهو 378 ماجتلاو ربضتلاو ةظيرفو)

 ,زاع نب موصخت ىب ماجألا نب ربخ نب يوال نب دعس نب عسيلا نب bau بأ

 وهو بوقعب نب EN نب تاق نب par نب Ol نب نوراش نب ارزع ىبا

Mahalنب  Stelديري ام اعمس < ناختار ناملاع (نورلا ليلخ مهشربا نب  
he |هل الق اهلهاو ةنيدملا كالشا  lgال كلملا  Irisنا كنان  aديرت ام الا  

 يف IE SE ملو Lad لاقف ةبوقعلا لجاع :كيلع نمان ,el اهنيبو ىنيي لبخ
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 ]9 =« ug 3 © و هن
ja0 يا لاق لوقت ام قحا لاق 0  Ad!امو *ضرالاو  ladنم  

suE 

 ES ER لاق + شما ةيقاام ,eis خفر

 يلا هتبَب لهاو هني za الاق ام رصن ىب ةعبير سفن ين عقوق «لطاب وأ كش
Shallكلم ىلا مهل بتكو.مهساشإلاع  yo Ayla zu1 د لو ىباساوف لاقي  

pieقبلا  aةيقب  Bay Aرطقا نب  ENا ١ د5 و ووف  

 ur ةعيبر نب يدع نب ورع نب مخنملا نب ناهنلا نب مذنملا نب ناهنلا مهلعو

 IE gut اهف رذنملا A نب ناهنلا ماشه ىبا لاق *لكملا كلذ رصن
3.02 

ae 

  ufَبرقَي ىلا وزنَعو نميلا كلم ىلع دعسأ نابت برك نأ

US un كاست لا هلك el كلم zu, رصد نباةعيير كلغ طف: تاكا „ul لاق 

 َبرَك يبا دعسأ , a Ort 5عبت وه ديزو ديز نب بركبلُك نب رخالا
  tiيل نرخ  LEBEني  Ku 5 Royalلاقير ماشه ىبا لاق *شيرلا نب

es I نب رغصالا ايس TE Per يدع ىبأ Sl نبا لاق ؟شيارلا 

  Teسمتن دبع ىب مّشج ىب ةيواسعم ىب سيق ىب ورع سب لهس نب

EN نب عسبملا نب ac! نب ربشز نب بيرع نب نطق ب ثوغلا wi لياو نبا 

 ماشه ىبا لاق * ناطخ ب بشي نب برعب نب ربكالا اهس نيربج جعل

 ناجتو قاحعا ىبا لاق « ناطخ نب برعي نب بجي  anيذلا برك وبأ

 هاسكو مارحلا تيبلا ردو ىهلا يلا ةنيدملا دوهب نم نيربحلا قاسو ةنيدملا مدق

 دل لاقي يذلا وهو ماشه ىبا لاق *رصن ىب ةعبير لكم لبق هلذم ناكو
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 يلعلا لق 58 جولا هيتاي يكز 97 MS \aslan,, zus AS عطقني لب ال لاق عطقني

 نوكي رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ كلو نم 6 لاق يلا اذه نمو لاق

 هيق موب معن. لاق Ele el لهو .لاقزوهدلا gel I كسرت ىلا

 في لاك ER هببق ER < ندا 3 عسي * نورخالاو ,نولوالا

 ,ne 1 Fl ia rel, Alt, REN معذ لاق نريخ“ ام

TE?!مدق متر  BRهلوقك هل لاق . rlرظنيل مبطس لاق ام 5,  

 a Rt a ةييح تاو وعن لاك نافلتخ ما ١ ناقفتبا

 دق اهينا فرع كلذ هل لاق انف لاك '* رمش تاذ % اهفم تاكاذ + هما ةضور

 تاذّلع lan klang ضرار تعقو لاه اطلس نالالا دكر[

us, S Be.ع ةضور كب  Klein Ska3 اقف < يسن 218  

 So اهدفلخا لاقفرا ليرات 3 كجنعااف 1 rigen ae ا

LEN SE eaلع دع نيلغلم_ :ىادوسلا  lat Ein 

 Es انلراذه نابت AHLEN Het de نما

aىلا وش يف  gu, slما  omمث نامزب هدعب لي ال لاق  rn 

 لاق ناشلا ميظعلا !ذه .نمو لاق * ناوهلا دشأ مهقيذيو * ناش وذ ميظع.مهنم

 ادحا كرتب الف va تيد. نم مهبلع جر te يندب قبل مالغ

 تاي *لسرم لوسرب عطقني لب لاق عطقني ما هفاطلس موديفا لاق * جلاب مهنم

 !al“ موي da كلما نوكي * لضفلاو a لها an * لعلاو قحاب

 *تاوعدب ءامسلا نم ديف ديو * ةالولا ههبف هرج موب لاق ليصل موي امو لاق
3-u> 

SS erb &u3 نولي * تاقيلل 8 aus ri * تاومالأو ةيحالا اهخم m 
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 الا دتككم  angeاهب ٍنوربخأت اهب تعظفو يتلاه اًيور ثيإر دق نأ مهل لاقف ديلا

 مل اهب مكتربخنا نا نا لاقف اهليواتب كريخت انيلع اهصصقا اولاقف اهليواتيو

 نأ لهق اهفرع نم الا اهليرات فرعي ال هذا اهليوان ىع مكربمغ يلا نامطا  analاهب

 يلا تعبيلف اذهينةيري للملا ناك نان مهنم لاهل لاقف  Gi, alسيل هاف

 اههنم معا حا  Indلاس اه هناربخعب  0 > aدوعمسم ىب ةعمبر نب

1 ns ur بعص 2. ىبأ ah, نزام:. ]ب يدع نب بيذ نب نزام نبأ 

 يرام نيوقيع نيرسق نب كرذأ نبا  el, Fuوبا وه  Alsلاق * معتنو

re نينا اهل نب Al ur le نولا تلاو ماشه نيا 

 ايس نب نالهل نب تيز نب كلام نب تين  Mesرادو نايحل نب ورع نب شارا

  Aleثعبف قاحما نبا لاق م ةيئامج معتحو  Nملع  zul soleفش لبق

 دق يأ هل لاقف  kan ERتلاه , Ba; La absاهةيصا نا كنان اهب

Yang) ضراب تعقوف * هملظ نم تجرخ *همج تيار لعفا لاقف اهليرات ٌتبصا 

ab 5 We Lgäs En لاقف a تاذ % kai Et 

 تفلح لاف اهليواقا يف هكدنعاف  leكضرا نطيهتلا* شنح نم .ىرترخملا

el, تكافل Er ie er ae بلا 

Alas هدعب LIE vom als, 5 ناك Fi يف 2 ظماغل انل اذه 

 عطقني ما مهلكم نع كلذ, سودا نا ىبنسلا نم نيضمب ىبعيس وا ىبتس نم

ae اهنم u نولتقي مث ىبنسلا نم نيعيسو عضيل عطقنب لب لاق 

 مهيلع جرخب * نزب يذ مرا هيلي لات مهجارخاو مهلثق نم كلذ يلي نمو لاق
 زمرهيفا ل5 * ىهلام !دحا مهتم كرتي الق * ندع قم  TEنسا هتاطلس قم
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 يب يشعا يشعالا لاقو «ةدببع وبأ دما اهف م ةدحاوو aut مرعلاو

2 

en) لاق SPEER > 

er سيق نب د يشعالا ساو ةليججلا لي ىعح ar gast Jin, „Lin 

 ةبلعت ني سمت ني ةعيست نب دعس م نر نياطخلرخا د 1

 يب - 1-2 1 -£

dsبرامو . عدس كاذ  Asمرعلا ا هيلع  

u. 3-- -u 30225 
re Aمهل  enمري ممل 5,1.« ءاج اذا  

 مسق ذأ 58 Zu Lg اوس عدلا تا

 مطق لغط برش دعي هنم نوردقي ام يدايا اوراصف

aفيقَت مساو ٍفَقَّتلا تلصلا ىلا ب اهيا كورا رعد م تاس  

gesنب ةفصخ نب ةمركع نب روصتم نب نزاوه نب ركب ىب هبنم نب  

 دعم gi pe نية

 امرعلا هليس نود نم نونبي ذأ برام نيرضاحلا ايس نم

ma dal دعما ةغيانلل يررتر دل ١ und Anhهنبع ىو  N 

 ركب ىنب ةيواعم ىب ةعصعص ىنب رماع نب ةعبير نب بعك نب ةدعج ينب دحا

 5 ع -...

 يراصتخالا نم تركذ ام هداصقتسا نم ينعنم ليوط ثيدح وهو نزاوش ىبا

 دعم ON مييطسو قش ةصقو نميلا كلمرصن نب ةعيبررمأ

 er ةعبابتلا كولم فاعضا ىم er ناكو فحتا ىبا لاق
U-- .- 1 0.ل هع = =  => 

 لشا نم ا -مكم الو افياع الو ارداس الو ا-ذهاك عدي مق اهب عظقو als اهور

2 



A 

ee ee دذأ نب ةرم نب Sl نب يحد نب مخ 

 ناكو ىماع نب ورع نب ةثراج ينا نب رصن نب ةعبير لاقيو  ENدعب ىهلاب

 8.نولا نم ماع نب ورك جورخ

 يار هنا يراضنالا حيز وبا ينثدح اهف ee قلل لماع نب وزع جوردت يبس نآكو

 اوئاش ثبح هنوفرصيف ءاملا مهبلع سيحب ناك يذلا برام دس يف رفحب اًذرج

 aks Bo Er" ةلقنلا رعب مزتعات كلذ ادع RN N هنأ ملعف مهضرأ نم

 ام PR لعفت همطابف هيلا موق نا ةهطلو مل ظلغا اذا ,[so رغصا :PR مموق

 5 هلاومأ ضرعو يدلو رغصا ةيو يهجو !ee دنلوب ميقا الورع لاقف هب ةرما

Ssب  , 

 3 لقتنان «لاوما هلم اورقشان .رع ةبضغ اوهتغأ ىهلا لها فارشا نم فارشا
w us 

 هيلو  Nsتلاقو ؟ةدلو  er End em" a Y udمهلاوما اوعامفخ ماع

  ckسايع لاق كد يف اج مهبرح  Saal use enمث «ءافينك يذلا

- U- قمل و م 

 بارني ماشلا مصاع نب ورم تبا ةنغفج لأ لؤنف ن :ادلجلا ين اوةرفتف مهنع اولي

 ns, Hut ةارسلا د 51 le اوس ةعاون تلؤقو زيوت er سوالا

 هوس لع هللا لزنا ءيغف همدهق ليسلا تسلا Ja هللا لسرا مث مناع 5

 م اولك لانمتو نيم نع ناقتج ةيا مهنكاسم يف ايسل ناك دقل معاص دمح

ae 2 (7) 5-U- - 
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 - يب و5 er“ لا و هه كي وى

 نووهؤزب اهف ينكي هب يذلا دعم ركب ةعاضق ناكو يعم ىنب ةعاضقو دعم

22 

 مسا ن ss, um ne يلا ٌتَقمايتف re Br نب دايإب 5 er صنقو

ur? or ىبا « برعلا ين ا ىم. Eu PN اهس 0 Lil, سمت As Lan 

 و و و 7 ون

 كلام نب ةعاضق ةعاضقو ىلا تلاقف ماشف نبا لاف «ناطخغ نب بجتي
u. 2 

un)9 نب ورع لاتو ربهح  er Auge veب و  SETنب دوس  

 دن

 ةءاضق . un Sta er ملسا

Br نب كلام نب ةعاضق رضزالا Stang! zul وخب pn 

 ركنملا رمغ فورعم لا بسنلا

 ناكر تعم باسن معزي اهف مهتبقب تلكهف دعم ىِب صفق اماو قاحتنا ىبا لاق
a u . 

 ملسم نب دمحت ينثدح Se لاق «ةربحلا لكم رذنملا نب ناهنلا مهنم

 رع نا هثدح هنا er) ee pe + ةربغملا نبا

gg)باطخلا  a aىب ناهنلا  gran les „Allيدع نب معطم  

u.هنت هدو -  - 
 برعللو لن en شيرق ul ربجج ع 665 يصق نب فانم ثق fe 3« نبأ

aنم ركب وبا ناكو فيدصلا ركب يا نم بسنلا ٌتذحا امنا لوقي  

sk 3 rn)6 نم لاق 3 هءابأ  usناهنلا مج  , an56 لاق  

 ماشه ىبا لاق * ناك لكذ يا معا هالاف رصن ىب ةعيبر دلو نم مخل نم ًالجر
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er Sn 2 ما Br » ميشاربا 1 nal ليابقلا Be 

ee een. ne FE رعشأ ومب نويرعشالاو ةدحاو ةغللاو رادلا تراصف مههف ماقاث rn يف جرزت 
u - »0.23 

 نب a me a a حا د

 و ب- و- هَ ون 0 5

 لاقيو Ri ىنب تمن ذ رعشا لاقدو öl ن د برعب نب بجشد نب ne er نالهلا

zulنب  Sirكك  er? zeiنب  a) e saحسو ند  ACER5 2 رعشا  

gast, 3 PR,ويا  we Beرجالا  SOMAs alsسادرم ند اا  

2 > ..r 
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er)ند كلام  aنالهك  lau er?لاق ناطخ نب بركد نب يح يد )37?  
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 ثوغلا نب ا ند ينل = ةدلعت ند د سبعلا ?Saure 3 er u رماع نب درع
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 ضعبر ىهلا تلاقف هل تاهبا يف ثيبلا اذهو  Leنبكلا مهر  Ferمهنم
 . A u 4ندع  , 13 orده 3

 كع  erنب ناذدع  MMSنب دلل ! msند ناتوع لاق ثوغلا نب  ufند

 نب رازن ركذ ةعبرا ناتدع نب تعم N el نبا لاق ”دسالا نب هللا دبع FR *. 5 هع
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 لودقت ماشه ىبا لاق *وجاه RR „ei 3 305 هيلع هتاكربو AU ةجر

TERةاملا قارأو قاره اولاق اك هاهلا نم فلألا نولدبيف رَجَأَو وجاه  BAER 
 AU ديع نع بشو ىب هللا دبع Ulm ماشه نبا لات .ءرصم لها نم رجاهو

 ES لها ين هللا هللا لاق معلص دالا لوسر نا رفع يلوم رع wer ةعبهل ىبأ

 BE يلوم رع لاق ارهصو Land مهل نان داعجلا lt Azul AN زكا
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 is ىبا لاق * مهنم ليعامسا مإ رجاه تناك NEE مهل معلص هللا لوسر

 لهعامسا كلو نم za لوقب ىولا ضعيو ماطقشو ليعامسا كلو نم اهلك برعلات

 ماس un عا (u a داع تاس لانا عاجل N وبا ليعامسا لاقبو

 ا Me مسطو er نب رثاع sl سيدجم درو لاا

 تبان ىب بهم ليفامسا لواةياناحلونا هدول ee مان نب دوال وفب

 وحلا حوت كلوق ep eis Regen N N er ع ir دلوك

 --3-52£ ه هند
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 اانا اضع نبا لاك ءومأ ني ته“ نبأ شونأ نب نياق ري لييالهم نب دري

 هللا ءاش  Euهللا لوسر 3 نمو ميهاربا نب لبعامسأ ركذب باتكلا اذه

el AU لوسر ىلا'ليغامسا نم ]والات II مهيالصأل مهدالوار هدلو بم معلص 

 مهثيحح نم ضرعي امو  GLةهجلا هذه ع ليعامما دلو نم مهربغركذ
 يار اصقحالا  Eu deفحل ليا وكام" نقع هكراتو' هللا قوس 4 180

 سيلو يف نارقلا نم ههف لزف امو. ركذ هيف معلص هللا لوسزل سيل ام باتكلا
  0!دهاش الو دل اربسفت الو بائكا اذه نم يشل  zeل ترك ان

 عضعي ءايشاو اهفوعي راع ملعلا لها نم اذحا را مل اهركذ اراعشأو راصتخالا

EL رقب مل ضعبو هركذ سانلا any دوسي ضعبو هب ثيدحلا is 

1 dell, a) ةياورلا ur كلذ يوس ام هللا sta 1 صققسمو Sl. 

  OLE DIN RER) BE ERتلا يلع -

 يلطملا Se) „Ne نع A a دبع :ىب دايز Lan eis ىبا لاق

 ميربكا ناكو U الجر وشع ينثا هللا مالم Inahe ميهاربا ني ليعاوسا تلو لاق

 ,is, de pl Lab راو امو le اعمسمو يشجمو بدأ 8
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a Ab 2!هيلاو اهلك ىلا وبأ  isىب رباع ىبأ 0  es au 

Sig,نبا لأق © حوف ند ماس نب  elنو مهرج  eiجلاش ند رم 162,  » 
>u> 
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 رعلص هللا لوسر ةربس باثك اذه يوصخلا ماه نب لككا دبع دمع وبا لاق

 دجع نب هللا دبع نب نمد لاق هلأو  ABMبلطملا ديع مساو  Atىب
 مساو يصق ىب ةربغملا فانم Sg فاقع: aus pas مشاه مساو 0

ehنب كلام نب رهق نب بلاغ نب وأ نب بعك نب ةرم نب بالك نب ديز  

 تقم ند املا نووماع ةكردم = ةكردم ىب ةعرخ ىب BUS نب رضنلا

ar!نيران  En SEنان  eeموق 0 3 لاقبو  ar er ob ur0  

 وشو حران نب (ar ليلخ مهشربا نب ليعاعسا ىب تباث نب تك رعي

 ماس un si dt ur نب حوراس يني روحات 3

 هللاو نوهزي اهف يلا !ve وشو خوفخ ىب a نب كمال نب حون نبا

 فيك ب لبتهم ب دري نبا. A قو ةونقلا يطما سدأ يب لذا ناك ]15

 ماشه MU دبع ae وبا لاق 5 ملص مدا نب ثيش نب شاي ىبأ

 يذلا اذهب يلطنلا قانا ee EN هلا دبع نيدار ان 3

 wel تبدد نم au امو !es ىلا معلص هللا لوسر ديد بسن نم تركذ

Ruhءاشع نيالا  leىو ةرق: نب دالع  NSنابيش نع يدودسلا  

 ميهاريا ىب ليعامسا لاق هنأ ةماعد ىب ةدانق نع روث نب A نب ربغز ىبا
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