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 8, اهم 11 اَعاَرك 3 ف

 ب2

 رانيا 1 انين ا ماضع ل

 15, همذ 1 ضر نارهمل 2 0 حير 0

 هنكرت رظنا ةحارلا ىم ىقنا

 4, اذاءو 12, نا 1 (لمَج) نلبَح الو (١ذه) اذ 80 ذقان) ىتفان 0
 هد 0

 11, ما# 11 نابرظلا م مدت مَن

 0, 116 11316, اظكمت 9, 1,1 11 اكاج كني ريعلا كنف 0

 10, معو و يم اللا 0 ىدرن ا مثو انه

 سمو غلب رظناو 10, حو قر ثيد 1 ٍرييَبط ملا مارجلا غّلَبي اًمْلو اًذه

 2/01 خب تح الا كلا دلت لع

 د 2 هذ

 2, مل 14 ملا لمجلا طر نم ا نيعأ

 (488404.) 19, ما 11 ءاربو تجاه

 8,11 1 ماي انمع ماه امذإ
30 5-2 2 2082 

 5رالا) 1 حلها هعيض امد اوعد

 710 قيرطلا تاينب نم ىن اعد

 و, ا١"# 1 ايانملا لمحت ايالولا

 9, كا. 1 اعلا رهط ىلع اًمْزَح مميليو) دمأ ليو

 13, هكا 1 ورمع اي كديب ال ىديب



 ا

 14, 18> 11 ناطبلا ايقلج تقلا ىق

 12, م 1 اَدَح ةرطق لكل ن

 16ر انونوعإلا 7 ا 1 لسع نذ (نانح) ادونج د

 3 مع 11 مانل اَلْيَل اًطقلا قرت 0
0 60 

 4, امهم 1 تدز ام قزق مأ نم رعأ تدك وَ

 هد نيت

 (6 11 6-5-5 (ةوبت

 عراد 11 | يس داك كشعب قيل

 91 رمل ومشي خافنلا سيل

 هل - 6 1 -

 18,11 11 ليولل ىقحخأ ليللا نإ

 غلب رظناو 17, 8:1 1 نُييبطلا مازحلا سم

 11, ممسعب 20, )ه* 1 افتح 0 ىزعم

 15, بدم 11 توبلا دنع اًركمأ

 و, كا“ 1 ريصق هقْنأ عَحَج ام ركمل
 هد 111 س1 ور ع 11 10 َجِحّسأف ل

 6, ملا 1[ ميقع كّلملا اذه

 4 هلا 00 عتمأ ىع

 1و, ١ 11 حلا ثا ليلو موي هلهمل

 11 21 111 اهمأ. تونك حن لمحت ال 0 لم

 ار اع ىعسكلا خمادت تمدت

 18,180 111 ىلا ري 00 اذا
2 00-2 

 1, ةأأحو 20, 85م 111 11, ايدفر 6 ا ]ل اهامار نم ةراقلا فصنأ



 موي6

 19, الإب 7, 6, امله 1 (ىيلجني) اَتيلَجْنَي مث (تاريغ) تارمعلا

 6, اهيل 1

 12,1 01 اي 5

 13و اير اانا جضافلا ىرلا ن 3 0 جدافلا ىيغلا

2 

 اسوم ف1 مب ريع
00-7 

 6ر اذاني 111 18, ظةىر 6, امهتر 1, اظل“ 1 براغلاو ةوركلا ىف هلتق

 11, 1/8 111 براغلاو لبكلا هّلتق

 11+ ]ورب 1١ عنا (عرقي) مكقي ال لكفلا كلذ

 10, نو“ 11 بنولا "صحتنا ا
 ن0 ساس

 10:7 )41/0 147 ]10 اهملاع ضر لكفو اهلهاج ضو تلنق

 ا ضلال ال يار 115 ور كمر ءااردد اكلامو ىولتقأ

 18, هإزع 1 بدحت اهرب اهل برق

 3, اناث, 5, مع 11 ظبعصلا ىب 7 ورق ا
 ه-© د

 8 ]الأ 12, مل 2 11 27 0105 نانشلاب ىل ىل عقعفي امم

 6, ببال 11 َّنَحملا رهط ىسلكا قد
 6 تأ 0 د 2

 للا رضخا نم بذكأ

 ت2060- ه

 الالب لك ا طبتراف تا

1 

 2 مأح 111 ةريبغ هثيميو هيل لكاي ميركلا

 100 نابعت . مراكملا كل
 د- هع

 11 0 نم رفكأ

 101111 (بتذلاب را امو) عوف امو نك

 10, ارق 1177 !فر 1م 1

 16-14, !١١ 11 اصعلا عرشت ام مهيبلا لبق ملحكلا ىحل

 19, "ام 111 لمعلا كسري ةكصلا مَا



 ار

 ردد 111 ريعبلا وبك اًقالخ اراص

 10, اثم 1 ٌةَكيِوَط 00 لأ ةمكالا رض ام

 10, 894 1 راغلا ىف ةاوكملاو ريعلا طرضي كق

 1074 1 اعلا 5 ير تامل لع ا

 هرماتنما 113 قبطا مأ اهركبب ؛ تقرط دق

 12, ه1 1 رمأ ريصقل عاطي ال

 0 جضافلا ىلا ن 0 1 جدافلا العلا

 001 اصلا كيبع

 انش انما ةيييش ةفتكلو نلاوأ لق 0 0 لاو

16 

 151 1716 ردن م 0 لق
 ن٠ نع

 430. 8, عام 1 بق 0 0 ص

 147 فبألا سرفلا ى 7 فعأ

 192 نبأ 11 وب زع نم

0 5-1 

 16, كاوا 1 هذاسل ىلع ورمأ ضع

 0 سورع كعب رطع ال

 ا ف ع عارذلا 3 عيطيق اعارك ا يلبعت

 2 ةقماح رماع : مأ 0

 8 م1 .عت 7

 19, 0 111 مهلا ةضاير ءانعلا 0

 لودتس ىنب نم ةأرمأ تاب د 2 2 ل هّدْعك ةنغأ

 8ر اناث 1

 22 11011 قولفم ثكانناو لودَحَم رداغلا



 "ا

 6 2م 6

 ةرادأ) 1 كلكاي كيلك مس

 هراساعب 1 :اهميتأ ىف كير [رشس

 3, 111:37 كيلع مهسو كبل ميس

 8, مما* 111 داوسلا عم د
 66د

 10, مهأ 11 14, هند 1 تول ع ورمع بس

 (400.) 12 نا 111 مير ئد 56 ةبش ا

 16, ارا 11 خب هات كيب 2

 19, 11 111 دج هللاو رمالا رش
0 
3-30 

 (نيجصت) انيبكصت ال ىذلا كبحاضب ومع م غقالخلا 0

 2, 7و 1

60 

 12و 0 ]1 دكنم وق نم ريخ و رشا

 15و 3 11 0 رف 7

 1 ارانألا 1 5 : - 3 ءافش ن

 (نةراولا 1111 يي اهقاس نع تش دق

 16 ع 0 اهفرعأ ةنشنش

 400.14, 1 ىرت سورع راوشا

 11 هنا قاقع رضا

 1, ا 11 اهلكأف (اهجاضنا) اهّحضَن ىَفك ربح لا بحاصت هنا

 11, 1" 11 ةايجلا ال كنع ىبني قدا

 12 1115 الل نينح ىفخب (عج 3 قرص

 15 1 1 فطنلا َو دك با

 8, اودي 11 كديب برافقعلا 59 تدبص



 9 0 1 تت ملا اذا
 هد 1 جد 5 ل وأ هع قتد دآ-

 13و كارول 1 متلك كك َ 2 نم هللا قع نوخأ خرم

0202 

 12, 4٠1 11 هت: ابتاغ كذا

 12, 1.1 1 بلطم نم ىايانخت لع

 8, مآ 1 اكولأ الو ا امأا رد

 19, هل. 111 نئاح الو عئاجل ىار كل
200 0 

 2, نأ 1 رضاح 0 را -

 9, وأ 1 جضلا ىف ا ىكلا ىف كيار

 7, ع 11 نعاقل 1 بر
-6- 

 45 م كلل هعْلَط ىلع عب عبر

 ب2

 8 ل 1 1 (مجار نأ هجارد نع تاو لا 3

 19 1 50 نع ليسا ٍرَأ

 18, 8١.١ 151 هيف ركبلا اَعر

 1101 1 نيب !فققرلا

 9, أذ 1 هركاتكاب ومالا يع ىكقل

 9, 1م 11 عرككب مهتبمر

 8, بو. 11 هتيصعف كايز ا 5

 12, منعها 1 َلّدَعلا فيسلا قبس

 11, 805 111 كمت نم 07

 15, 14, ام 51 ناحرس ىلع هب ءاشعلا طقس

 15 1 1 اطعلا للك لست
0-2 

 11 اة ةاق نأ نم يك ىديعملا 0

 13! 5 11 0 تدان ىل ا لك



 معأ

 اع < 5-5 2 2

 200101 لل ديف عقوف (ةاوغم) هيخال رفح

 (8ممرذوع ط7. 11, 658, 1, 233).

 هس مد اا ملا اع موتك ههه هطاتخا 22021 | 2 هاكر

 اهأَكَن ةحرق َكَح نم وا (اهتيمدأ) اهتاكن ةحرق .تيككح اذا

 ال6 160 17 كانا

 سب ع 2-0

 5 15 1 دشالا كعاسلاب تيبلح لق

 ةر مخ 1 هنرج 0 (مظكي) 2 ّ

 6 7 11 ةيمومؤلا نايلصلا لحل

 19, ام ناوؤنلاو ريعلا نع ليح َّت

 م18 1 ايانملا اهياع اياوكلا

 خ25 5 7-0

 501 11 ءاوشع 0
 شوسنأ وُ كحأو للم شوكلا (ةهدخ ب اين 52 تا وح 0 2 نا 5 5 2 : 2, :

 5 ا 1
 0-20 د نص 2

 10, 5 11 ةرفحكلا كتسا تاطخا

 51 نكأو 1 ريبك بْطَخ 5 ىف ريشي رطخ

 ا رظنا نينح افخ

 1, )1م 1 َِى دولا لا (غاج) فلخ

 6, با“ ]1 ف كالخو اَذا ىنع لح

 31 اا بثذلاب حا ام

 12, نا. 1 !ميرطت لام !انمعلا دب 0 ام

 0 نابل نسسورع (راوشن) 57

 هرالاءا تح ارهكلا ىف كل د
 د ع 0 0

101 



 ميا“ 1 ابانمل ليكت ايالبلا

 خلا نم ىنعد رظنا فيوطلا تايب

 15 بك اللا نينيع ىذل مد ع لك

 12, اع 1 سدغلا 1
 3 هك

 15, ا” 1 ةحارلا ىم 0 ىلع لس

 9,009 1 رئاس. رئاك :لبر ال
5-0 

 ةركلا 111 ملل نقر سارا

 14,1. 1 3 نك مثلا امذإ

 408. 19, مما“ 11 كريز تراث

 15, ء.5 111 هقلخ 00 ل 0 كيدج ال
 ه6 ل

 1 ل ل 5-5 8 ا عمتكاي ال

 8,1 11 اك اكطصأ اتكطصأ نانلدنج
 - 6- و

 (448.) 1, "6 1 نعرف يدع تحت ةبانوج

 :ه 5, 188 1 داود 00 0 راج

 تيدا اس سادس

 ها ا لَك ةايكلا ا َّ

 7, ه٠. 11 زْنَع هيف قبح ام

 232---6 ل - ا

 12 اا ل1 ناتتسرب بط نم ةلقصم عجيب ىنح

 17, |. 1 كسامي | ام رطخلا رذحا

 61 11 فوع داو د ل

 13, نر 1 عرش 0

 6, |“ 1 ثحش انوبأ كلو ل ثلا مرح امنأ



 لاثمالا تسرهن

 0 هدع

 20ه)ز) 197 111 14 2 لل هالجحر 0 كنا

 3-3 ع اكاد

 6, ك1 ل بحأ كربيح وره لنيخا

 17, ١مم 11 كَقَحَص ىم كاخا نأ

 1ورةرس 1م ل تقحلا  ىاز ا أ كرك

 كر اا“ب 11 هماسي ال ىم ظاظكلا اخا نأ

 9, منع 11 الج نبا انا

 هزاا. 17 كا لبق نما

 13, ”» 11 ْرِجَعلا اولا ستب

 6ر1. 7 لفيال قد ساس

 "0 م اًفوع ا

 ه5 ندع

 25 ريسم لوط ما كعب لعبأ

5-5 

 177 761 ل ىهالا تير قبب

5-5 

 2, كل. 1 ىارلا تكرت ةةبب
 2 5 د د0

 16, *ثبب 1 ىلع تبقا نأ كبملع هللا ميقبأ ال
0 

 ودود

 18, الام 1 صفق 3 لجلك

 غلبي امو اذه رظناو سم رظناو 1, !10 1 نييبطلا ماوسصلا عل آب

 611ه ]1 ىلا ليحل غلب

 8, 1.0 11 (فطنملاب) ليقلاب ٌلكوُم هالبلا



 ا

 زل لا 1 سوط اا كل 1 116 1 11 ال

008 

 امور نرخ ]10 1116 1 ل ل مك الا ا عيني

 اد" 1 بعنب

 3 لا 45م 0200 أك 1 ةخينائويلا



 بكب

 ماك طلاع رثللا الل, الو اارللا.. لذ تال اء 1 كومريلا

 زارع. ماخنم] ازضناإ انوا مرحرع مرخإل] منا مسح طاب ظلك !اددو الات

 نرمرل ض1! رسل كانا اجا

 اممك ]1 دوب

 مام 11 ةليعيلا

 اثم. 111 ردكي

 7/1506 111 (مهشكي) موسكي

 412111 ىلع

 اس ام ليلي

 )نزرع 1ع 1و مرح مال يبخل نمر )1 الل )16 )ل خماميلا

 1579 ل9 91 اؤأه اممل امنبأ !مل*# ابكي سأبلو اطبو, زطيا*خم زبيلا لهكأ

 ك1 150“ 1103 !مورب 156/1 11 تت و زول تل ا

 ١651 )هي. )26 ل1 مما طل معلب لمل) ل4ل16 مام ذل 7

 نظ 111 !ءه, اع مولع نفي نإنإ نأ ل لوم طم 11 از“ )عي
 ا مان ا“ 1 ل ل م تك ا ل 1 ا

 مبا )63 اثم 111 لئن 1 1

 أبوا اول 1 نمي

 نأ زكام )ل م |[ مل طا 8٠١ ط0 115 1 1 1 ا ىنميلا

 ملل" ممك مم, مبأ رببو ديل ربت دبثح كمه كمل“ كينغ كيل“ ةكم هيك همك ةدع

 16" 1165 1مم 1م ارو 1 ل

 ا 1 )1 )| لاء لزم لل )0 )م1 ل 1 للا م

 )با! طلب كمل" لكدو, ذيك ذو زك, اؤأس اهي !نري* ا]ثمزخ

 أدم. امربأ امني. !طمكث !مههاممأ !طيكيأابلو طك“ اوم آبو" طوي

 11-1 0916-111 35719514 1 اللا 11 ا امحا

 ا ا ا الا للا ل لزلل فقل 1 11 ا ا

 ايمي ا". مدو زاهر "از "خب لل ال“ علو ممر اهمأ !"ةاب.

 نارا روبل رار 181 سكر سرر سررعلل رن“ (سرسسلا .اضانأر النا 1

 ملثم 4ع 1 1 كو تلا ل ل ل ا

 )عمك 1حب اثيو اعنم عرسرع زمورس )"سرع !,ظيزخ اطوز١ اطول اك. ممعخ ملك

 ابل لما“ ال ل“ ملأ مي يش و11 لل كلل 1161 1

 رام ل لف. هلو ميز بلا ل ل ل ا



 بلك

 ا415 !ةءب 1 عادولا

 ابدل اهم لاثم 5 1 نأدو

 الا 115 كدارو (فيرط)
 اخبإ اكل ترو
 ااا" 11 ةرج ضرأ ١ نم درو
 "ل 11 ةينادو ا

 املا رو
 3 ]661 116 كل رسغرو

 اهل 1 ء رول

 امان ام 111 ارماسب ةيريزولا

 أهمل" اوربي 1 جيطولا

 ارا مرا رار ولا 1 ولا
 011211 (لبنورا ةلملو

 ابق ماو رظنا فذابقمو
 امثد (1.8 1151 (ناكفسادنو) ناجبسادتو لابج
 امك اذ 111 (زمرهدادنو) زمرهادنو لابج
 (9) .1٠ 1 كدكسهو

 ايل 11 فئاطلاب طعولا

 مع 111 (2) ىحلوناب»

 اندم )| 6 1 ججاب

 ك0 1 طا طللا لال 1 15 ل ج وجاب

 انا اسمك )لك ]ءاجلا كم ملأ ميغ كو دفا 111  نادغبب ةيرساملا

 مث “ف رو اك" وزى اح

 خصوخقأولا رظنا اه 1 ةصوقايلا

 اذ 111 اة. 11 نيربي

 ايلا زان ا م ا زل“ 4مل ملل بم 0 111 برس

 نيد ا رظناو 101 151 ا ل6

 ل 111 عودي



 بله

 ام"1 11 ةناغرف ىداو

 ايرل ابدا )بم !بهك ا!هممجح طهور اددك كن )م اا 1 ىرقلا ىداو

 عاب رنخ 111 رع تت تع كا ا 1 ا 0

 )11 هل 10

 قارب 1 نادم ىدأو

 باغرملا يه ادب 11 ورم ىدلو

 ٠.5 11 نالولولا ىدأاو

 امل" 1 تادراو

 لمنح رسل لرسم ل ا لم )زل, 1 م لا 11

 ك1 لاس ربو ليلنس» ير علل نسل ل00 نركص نرك» انس كا

 ]51 )خ8 باكل نأل نب ريككزل للل مل 1102 115 001 ا

 ا وع مر ب ل ا لا 1 ال مز ككل هلا 060 د 5

 |و8ب 15ه زوو“ زاب. زكدب ائكهز لكرثك زكركثب اهبل ادلم اعل“ زركس الثا

 ؟ ف زل ا 1 11 1 010 ع ام 11 الل 115

 رك امل ب ا ل رط اع لع اللا 4١) 11 75 1 تث 91 ا

 اا ةريرجكلا نم طساو

 ا 115 11070 خقرلا طسأو

 166 115 ل ةرصبلا ىلا ةذكم فقيرط ىف طساأو

 ا" 1 مساو لبج

 1 ىشأو

 ما* ق "ميال" ١355 111 10 هألا"“ ظمه 11 "خب 1 عصقأو

 الالب اال اظلز) اى“ مث.11 ا". ظ.مم المح 1 (خةصوقايلا) خصوقاولا

 الاب "ام

 محح (400.) دم 1 (ذابقمو) ثذابقمأو

 ")5 انام 1 (درخ هياو) درخ ىاو

 با رابو

 الوب 1 ربولا

 )4 زل. اذاع ]1 رهثولا

 رس خش“ 11 ءاجو

 شخولا 111 ٠,١

 ارارزإيا مك ناشاخ شدو



 فلز

 الل 11110 1510 ]4 ]بنا زن 1 اك ازتمك 9 ل 11

 را لمار اجلا كار لن يرلا . نسازت درج ارك اضع اسك 1

 ان ىبنهلا

 هدا 1 ةدينه

 ازال ىفاوهلا

 1نا 111 دادغبب بولا

 ااوا" ]11 )ممك )ممه مك مكح مححي ممع ميمحمسل ] خاطايبلا

 ا 065 تلك هول 11 1550 م 6 املا 11 و 1 تيف

 1989 ١) ل) هللا زوز: 111611165 269 "لمع مك 1 ا 111 ملغ

 ارسل ل جيف

 400. "*! 111 اغبيه

 نى. 1 سوقاليف دالي

 "1. )"ادة "هع. 1 ثور جاو

 ىرقلا ىداو وهف ىداولا

 ام. 111 ارماسب ميهاربا ىب قاحسا ىداو

 امد 11 نيشفأ ىدالو

 أ 111 كباب ىداو

 الز ١ اظل نانطب ىدأو

 اذهه 11 روجلا ىداو

 اادك 111 ماركلا ىداولا

 ال للك كانتا ىداو

 1 لسمولا ىدلو

 انور للا ال كارلا هللا .سيركل سارا سر سل( ا سلو !! عابسلا ىدأو

 اريك“ نسال»

 7/1 16) 1 عبسلا ىذدأو

 اثبرح 1 حوبسلا ىدأو

 ببك 1 نامع ىداو

 "ل ل فوع ىداو



 فل# 00010

 معيد, بل "134. 1115 1451© ]ممل 1مم لل لاخلا 11 1 ةارمو

 )١م الب الاوز" لس )5 لاس ىو نو" نو“ مثلك عوز“ ]مل عمز)

 تلو ]ماب )نان اهل )تبل هن ]6 ج11 ا لل

 من" ظزمب امملل ا اممأ المنيو لةري 6 111 1101 1 1 1

 الوذ 11 ترهلا

 85 11 اشره

 ملم ]1 لقرح خنيدم

 11 ل ا ل 1 012 ل11 :لقرف

 نازرج رظنا “يبو 1*2 زمرهلا ضرأ ٠

 م١٠ 1 رهشدرأ زهر

 مام 1 ناجرمره

 0 ا درج م

 )1 )زامل )0 لكل (لتحر نابادزمره

 ا1ند 1 كرش مره

 املاح ردرازغ

 بسيأوه 1 6 ١11

 ا نامزح

 اك 11 ميرهلا

 )ا )11 1 ت11 ذا لكن رسدانشه

 مال 1 فرع نم تابضهلا

 ومما 1م 1 111

 ادامد 111 ىدنفه

 ا ل ندلف

 1٠ أذ خب ا ا لا لل اما هلآ 101 1 ناذيم

 ١ 111 طاممع 116 912 91] 15. مل 11 1م ل ثا ا

 ايو 15 اممل“ امك“ لوزن" )"ا للئف ملاللا ملا 10 كا اا

 اع قب )6 ا

 ومس 111 2

 ةندمكث ]1 ىميلاب دلدنف

 ك١ 881 مظل لس اظلم ماك زلط طظو او* كلبا ا“ طبل 1 دتنلا

 المل" ابو اى“ ابل" 115 مكماعملا مم بأ 518 كيم كو كم“ ا
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 نك

 امام 11 زون

 أمثا" املا 11 شون

 اكلم 1 ناستون

 اا ل (ناقوبر تاقوم) نافقون

 ألد !112* !طامل 11 تكشمون

 ب١ 1 سولكحين

 ابمث 1 برينلا

 اهوا“"*» 1 (ذوريبلا) ذورينلا

 انف ل1 ل6 زم ]ل1 لكامل كامل ممل مخل ملف 1 روباسين

 ال1 1511 ماضل مسلفاخ 6 16ذ) )6 ])[6 ملط ملك 61 11

 يللا ]65 زم ١11 م1 م م1 | 111 0:1 1.20 1111 111

 الامل طلال )103 9 املا ]مو 1مم ]ملا 101 علا لا ل

 مل هل 2012 المع اللد

 الاكل 1 عت

 , |". لذ 1 باقعلا فين

 انا 1 111 ل6 لل د. 261 املا ملل 1 1 1 لمعلا

 ن رك )لآ اك 1250 1686 1

 152 ل قاوعلاب ليذلا

 اكل ل7 ات ماا زورمين

 اكل )50 ملا يكل ولا 150 ل ىونين

 "ل. زك“ درت“. 111 طنا. *.ل نع 1.عب 11 قارعلاب ىونين

 هم اهي اهل عيل اثررع (نكر» 8*1 111 اماسب ىقوراهلا

 ال0 1 طخ )لآ ا !م 5 )مآ لاا 15 1, 0 111 يمشاهلا ةنيوملا

 ال كل نينابهلا مول

 ,ىيبهلا 4 ١5

 )ود. اكو "عل مزز لاب لة. اة4م اة لكؤأ كمت كمه ملك 1 جه

 الاثلل“ 1زللا 1151 111 ا ل 111 مى 11

 )عرسع )ع»» ]1 ةءجهلا



00# 

 بالأ

 ا امام يلا لل كعات وهذ

 اكك١ ]1 كويبذ وهذ

 اذمم 111 خلاه هش

 امديم 111 ىيحي رهن

 الم. ا14 1 ديوي رهن

 الا" 11 ةفوكلاب بوقعي وهذ

 1161 ل رضنلا نب بوقعي رهن

 الز" اثءاو !.ىب )امل اذ.. 111 ىدوهيلا رهنلا

 ”"* 111 (400.) كه 11 فسوب مهن

 مندا 0 ف ل 11 ا 1 1 (مهفلا) ناورهذملا

 را رورو كسر رمال ت7 ارتاح عرأ اطار لزهر : لجازل "2

 ب: 0111 1 1 ا ل ل اخ ل

 اثر 11 نزنما زيت 1 ب طنز ]زئ] ملاك باكل 06 ك1 هذا كلل

 اه لم) لاس 17 م اا

 11 1 لفسالا ناورهن

 151 ]1 ىلعالا ناورهذ

 151 1 طسوالا ناورهن

 مب خلا خر 6 111 م تاناوارهملا

 نيرهذلا رظنا ال. ال1 ءالبرك ىرهن

 ملا" 111 ابا. 11 !مه 18ه1 )هم 8886 !ام* !؟.د) 1 ىيرهنلا

 ام. اميل" 11 ايمن

 هاذ 1 للدهن

 يم فيصاونلا

 ه1" 11 تكاون

 رصم ةبون رظناو )هدمه ا؟هد»+ 1 بونلا

 ةاسار)ا اانا نابمن

 رض 4 11 لك ناجدنبينلا

 أدب عمم ميد 111 !همل 2, 4 !همه !ءءل'" ظاب ١1 )ا 1 (خبين) خيونلا

 بونلا رظناو !51 1 رصم ةبين

 11٠١ |!.ه ام 0 راهبونلا

 ها 400.216. 1 ثذون لبج



 ا"ركلوه 1 جرهفلا رهن

 اءاد 111 ضايفلا (ةخبس) رهن

 به 11 ةيسداقلا رهذ

 ابل 11 ترق تأ وهن

 ١ءدآ 1 ىربرفلا رهفلا

 نا 1 ناسوف رهف

 أملا" طمع طبل 1 ريقك 0

 اكرب مهني 1 اباخرك رهذ

 © 111 ةوسكلا رهن

 الاوت 1م “وو ا“ ورع سوا عل“ رع" 1 را“ث# 111 (سمللا) سماللا رهذ

 اؤمه اكمل اكبم 111 كرابملا وهف

 اما اكل )01 1 111 تملا وهذ

 اببث 111 تدددمهولا رهن

 11110 011 11 111 116 1 ةارملا وهن

 امل 1 قاوعلاب باغرملا وهن

 ب ةءيلأ رظنا ممل اممع 1 ورم رهن

 800 111 ناواسملا رهن
 ١" 111 ىكيسملا رهن

 150 )ضد م1 امل امل لم ام 111 16. 11 لفعم رهن

 ا م02 1 كل ذا اكل كل

 أ 4 ىلعملا وهف

 80 ل ل110 م ةريخملا رهف

 ١1111 ماكملا رهن

 انثه 1/1 111 هم 11 كلملا ,هن

 108 11. 111 رذنملا رهن

 انك اروع رشم لل» اطيل ايلا اخ الىىل“ لاكع لد“ 111 ىكنم رهن

 اتناوأ ل1 ىيفلا وهذ

 ناز منال ثذورهم رهن

 أملك 111 ىسوم رهن

 انااا. امها" طلو. 111 نوميم رهن



 م1

 اممم امك ظنهم ال .دأ 111 ركاش ىبا رِهذ

 ذدح 1 درج داشلا ورهف

 ايبا 1 ناكيرش رهن

 ١1 11 كاز يش رهن

 اطول“ اطل ابدع 1 ناطيش وهذ

 ابيت 11 ىحلاصلا رهملا

 م ا ابا 1151 ل ل ل لكك ا ريصربص وهذ

 اك, اهم 1 نايناغصلا رهن

 الز هذ 11! خلعلا رهذ

 اهل. 1 ماع رهن

 ام ل1 ككياظ وهذ

 اذا 111 ىنيط رهن

 امامامتا امك" 111 سابعلا بهذ

 ام 111 سابعلا ىبأ رهن

 ادا" 111 فيبذعلا ىسابعلا (يهنلا)

 ".." 111 هللا دبع رهن

 اذا الكل (ورمع رهن) ةبناع ىبأ وهذ

 150 010 11- 111 علا رهنلا

 ا"... امثك 111 ىدع رهذ

 اذب 11 سورعلا وهذ

 ١ هم 0011 روع ىبأ رهن

 املا 111 نارهم نب رمع رهن

 ةبتاع نبأ رهن وظنأ ورمع رهن
 امل 11 نييسيبعلا وهذ

 |. 11 ضايع رهن

 م" اا. ٠.١) 111 ىسيع رهن

 زءمحب  ا؟.ملا 1مل" لدلا وول تل وب يللا ا يل" ا (ضرغ) كيرغلا رهن

 امد 111 ىتوغلا رهنلا

 ابنا 1 دكيوف رهن

 ما ا ه١ 56 5 ل سرطف ىبأ رهن

 هد. 1 ىويطسلف هن



 ابارلح

 ظلت ميلف )لنا ما ل4 ]61 ]116 1917 1111 اةمع لامه 11م2 ]1مل

 ا ذا 1 1 كل نه )نك زل ل

 امي 111 ىلادرواحلا رهتلا

 11 111 سل د
 منح 11 كا ل طيقرد وهذ

 ري الل 1 د روم
 اهم. 11 ناقنادندلا وهذ

 ا! ف هل 115 )ل1 طا ا |. )11 61: ام 111 تاجت وهن

 "11 411 اراك طل1 حلا يت
 851 11 )1 اك يآ اكل ل ىرانيدلا رهنلا

 ال لك ليفر رون
 الوم 11 قولا رهذ

 ايبآ اب“ 151 ىحايرلا رهن
 كد

 راك 11117 ناكيرلا رهن
 اكذم 1 ىرببهزلا وهنلا

 رار را دايز 0

 ل“ مل سباس وهذ

 نيحليسلا رهن رظنا 288.5 1 نيحاسلا رهن

 ةجبيايسلا رهن رظنا اىبآ 111 ةيبابسلا رهن

 اوم 191 امك اميم 11 ةردسلا رهن

 اوؤلم 1 نانجرسلا وهن

 ا اة|خ 11 كلملا دكيبع نب فيعس رهذ

 م." 111 ىديعسلا وهنلا

 1 ا زا لكل 0 رهفلا

 51 1 ميهيلس ىب 5

 الءلا ا..4 ث..د 111 ناعمس ّ رهن

 ام 111 1151 11 ككل (ناداحخس) نآدنس رهف

 (800.) أنبل 111 خجكبايسلا رهن

 با 11 ا.د 1 نيكليسلا وهذ

 زيمم طربا 111 ىناذاشلا رهنلا

 ان |ذ) 11 سشاشلاا رهن



 ظل

 ا" 111 !دودبرب ره

 فسوب رهن ف بوم 11 فسبرب رهذ

 111 رووبلا رهن

 اننا 3111 تع لل نيبيرصبلا وهن

 ايم خلا 0/1 اال تا (مظعالا روحو نويكايبج) يلب رهف

 آ1) ]1مل )ظن يبا ]بآل ]مل لل ]ل6 ازا لا !1)15 )11 ل

 امهمث ادي“ اهي. اهكب !هنعم ]هزي ]نر لهزرف» طهزثع !طهأو لىزإ* ]عورس

 انلانزت نكس ارسل 00 ال111 اك ا

 ابدا 1 روب وهذ

 اراب "بو 111 قوب رهن

 نايب رظنا ناب رهن

 ا,“ثد 1نه مكذ مك1 مهأ بكب "ل“* 111 نيب رهن

 ”". 111 اناكلت رهن

 از“ 11 )باء البيك الدول" هدو, له. )ةهزثثو 1مز“ثل نواثو و“ ]1 ىربن رهن

 خبانذ وظنا ىبج رهذ

 1 اال ل هل رهن

 تاما للا 106 1 رببج رهن

 اممم اح رو ره[ تلون الرتل الأ اكمح 1آ1آ1 ريك ىوج رهن

 ات 111 رجاحلا رهن

 امك طم“ 111 بيبح مأ رهف

 ابل طصباك طيب 111 بروح وهذ

 ادا 111 ديحكم نب ىسحلا رهن
 اىنع 111 ىنسحلا رهنلا
 ماملع 111 نيسحلا رهن

 ايالوح رظنا ايالوح رهن
 بان 1 ةريكلا رهن

 با* 1 رزاخ وهذ

 اكدهد 11 كلاخ رهن

 مت 11 ناشرخ رهن
 1111 11 ناقرخلا رهن
 زامأ ااه ان“ اة“ امبا امكد امد 111 (كارثالا رهن) بيصخل نا رهن



 بم

 ا"م 1 راكنلا نب رانيد ىنب بقن

 املاح 1 عقنلا

 اهل” ] ءاعقن

 ه.8 111 ةيدومقن

 رض سي

 اهلا )2 )| 6 1 عيقنلا

 "اا 1501“ 2157 1 قرامنلا

 بدو 1 ةرامث

 لاب رظنا (تورمن) نورهت
 اكو زى“ ا. هلم وك1 ”هكسهكؤ اهأل طا“ثا ا١"*هم ]1 كتنوامنت

 اناث )17 )1ك طل زل ل5 ل 11 كلم كلب ل6 1ع 01“

 0 لكك 50010 11111111 يبز ؟1ةأ 11 ما موا ذم ا م1 1

 لاما شل ]1117 اا

 مامر و25 جلب رهف دك رينلاا
 نارهم وهن ف زلبءم طنب ] رهذلا

 لن, 111 اثم #1178 11197 اك. اكمأ ملثم 111 اه" 11 نابا رهت

 الما" اء الا املثب 111 خلبالا رهن

 بيصخلا ىبأ رهن رظنا ا..* ا..] )امم 1 كارقالا وهن

 "ءام 111 ىفاحسالا رهن

 111 امبأ امم امكأ طمكثد طه١ 111 بكسآلا ىبا رهن

 !.6ز) 1 دظأ وهذ

 يلب رهن وه اهم. 11 مظعالا رهنلا

 |ا"* 11 قيرفأ رهن
 امام الأس الو امص كلكم لاو" 1155 117 طه امش 111 ,ريمالا رهن

 ند كرك

 زل ١1.1 111 فنا مهن

 امد. 111 (ابأ) اوأ رهن

 أك. 111 اتقاب مهن

 ادد 111 داحماب رهن

 أها 111 نودندبلا وهت

 111" ال1" )155 الو 1 قطارب هذ



 ايم

 اهلل 11 (ذوخدنا) نخكنلا

 أنوب ثمل” ا*م#* ]1 لخن

 به 1117 اك. )بوم ركود ل1 ا لزب 11 زل 4 1 لح

 10.١ 1 ةيناكبلا هلكت

 بدا 11 ليخنلا مديل

 سلو ميدل ماوي عيل ا هفرف ملا تزول تو زل )زل 1 (علتحا) هلاكتلا

 "ا 0 ا ل رو كارلا تاس ريل ل 1011 رست ن0 1

 00 لأ انضر لضم طا رس اا! الرع | 1 1

 ار سين

 يي 1 ىدسون

 ارا” انااا نابسنلا

 الور 15" 1512 #91 1161136 م1 11 مب مدلل زي 1

 ال5 ك6: "0 ل

 ).هأ 1 رهسن

 زعم السمع مبا وك لا ل ل 011301 151 ا ل1

 با 111 4048. آهكس ءعاد1# اهم طه*و طه“ انا

 مع م2١ 1 سانسنلا

 أحرم 111 اخوسن

 زل.م امم ] جتساشنلا

 ىيشنلا 1 .٠

 الاء 1 خنارصن

 515 1 ة*منارصن

 الهريم )وردم الو.“ ]ورز عك زل اك لول ل“ مخ ملل 1 نكت

 امنع رك م كتم 52 111 13 زال ب دنا ناش ل زلال

 بد طبأ ىل 1588 او لؤ»ب

 (7) اذ." 1 نميلا نيبيصن

 6” نودحضن

 ادهمم اهمل' 1 ةاطن

 1مم 11 1

 مزنز» زور امقا» اب“ و 111 خيناعنلا

 أرز 1١ سرر سرارز» نراك وفن
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 بملك

 610 للا كيدرات

 اسرع ١ ةيزانلا

 ١) 1 ذكم ةسانلا

 ال.” 111 فلطانلا

 ؟1للا عا

 ادري“ 1 معان ىصح

 الع هل لل ةروعانلا

 امل“ 1 يمان

 أ اك ز) 6 لكل 611 ل ا 1 جابنلا

 اال )1 انف 41/١ )6 | زا, ]تام 8,11 (ظاننالا) طننلا

 5 111 11. باب ل1

 10101 لل للا م 1 ةزوسشلا (ظاننأ) ظنت

 ملا 1 ماشلا طاينا

 "0 1 ةظييشلا

 )مف ظل 1١1) 1 كفاكانلا

 ال0 157 ]6 1116 11115 )111 لان )| ب )111 ]5 ا ]1 ككحن

 ال1 زاز)1 ))15 ل16ل ]166 اطمح امم اين ]مر ]يما ]يك امك“ 1185

 651 )ت1 1161 1 اا 0 111 زل

 اممم ب را ارا 1 ا ل رك ل ا ل نارمجكان

 الل )6 اا 111 اك 11 11مل انك رم مع مف 103 1

 مسار" )هؤكو ازثو ظاك)

 ال ل1! فرك نارجكان

 نار كك 11101 ل16 ل117 الز الوز زم رع مق مخ 1 تكنلا

 أرب ادع امل" 111 لاذ" كب

 ١ هى دادغبب ىمحكنلا

 ا" 111 !ديدن

 ارو كلل الإ ل1 1 )1 روجانلا

 اكنأ اور" ]1 بكن



 نريد

 البآ 1 ةخكفتوملا

 مسعا ممثل 111 ايا“ طبل" لكلام لكل اكل. طدهلك اطدمك 1 ختوم

 رس رع ملال ملل ملا برت نبوع كم" "مر 62 11101 لكضرا

 0 1 ا ل لا زب )ل الما 16

 خم ا 86019615 زا كمر 11 1161 116 مبا 1 1

 ]ل اا 1 1 1 مكب م ملأ منا 06 ل ل ا

 از لدم !لاسرسلل طال ناس فلات لولا )نان ناري ا |1211

 اذرظ لرت# الرا الرك الإ الظل ذلك لإ لا 1 1 7 كر جم 011

 اديك ظ|مك كام ميس 1 يا | 111 زك 1 ا ا

 تمن رخل ازرق لوف 111 وب ااهوو لةز6م )مر لام زل زل

 م15 )1411 مز1 م 101 ا 1 مل 1 ا ا

 ابو !طيا"_اكح

 ميا )لو ملا“ يلا زل" ]ولا وصب امل 115 115. اكمل 111 ةيقفوملا

 17 1 1 مح ارم بألا لاول )د6 لسا )هال امام )مفك )فه 5

 1 نافون رظنا تاقوم

 الام ))0 0111 )م6 111 نافوم

 الك )اا لال (ماركلا فقوم) فقوملا

 ١م 1 ع وقوم

 اها. |ه.ك 131 نيقرافابيم

 او1. ادا“ 1 ناذور نايم

 اك 11 ناديملا) ادببملا

 اممم 1 ارهاب ريغصلا اغب نأد بم

 11 ديزي ناديم

 )ممل ما الا ال ل لل اا مل لح اذ ل راسم

 م"عخضا مز 111 11! 11 10

 160 ناشيملا

 اد1 1 خعفيملا

 (800.) ا1ذمب 11 درج اليم



 أ

 )اك )كا 11 كن با كلل املا نبا 111 جابنم

 33ه 1١ 41

 )"ب 11 ١١١ 1 لدنملا

 )سبانخ 11 نارذنم

 ا. 1 ةكمب ةكيدخ لونم

 سيواوطلا رظنا سيواوطلا لزنم
 1م" 11 :ةقيتعلا ةنيدملا ف ىرسك لؤنم

 1 1 كسمم

 ذك 66 1111116 كل ةروصنملا

 ا5ب. 5111 111 انييطب ةربصنملا

 ا للا ةيروصنملا

 اوما 65: 31 فسم

 از 11 تعنم

 المك 111 ةخبقنملا

 اغا 1 ىقنملا

 سارا سضالزر ١ اياك و ردكنملا

 رونم 1 1١

 )يوو اهنا زو رزق رز زلت" اا" ل.ل لطركو "كل امك )مم 1 ىنم

 آل 1511 )110 م ال ايا 11 ل“ لاا زم

 مرد ل )مل ل1

 ايشيدغمأ رظناو ا 1 انسدنم

 ةعينملا 111 ١551 “541

 811 111 ةيديهملا

 نع مان" 111 1م ادب 1 (ىهنو نارهم

 55 )553 )نا )نأ زازا هز 1 (ىذدقناجرهم) ىدق ناجرهم

 الاخ طك ]وي ]6 )1 ملا بو ناسا 1131 )10 امل 107

 ارا رازرهملا

 ام ذوررهم 0

 مي. 1 نايسرنرهم

 1195 1111 1 1 لا زا 1 اقره

 اناثو اا 111 ةببلهملا



 برأ

 تا 1ع ل ل ل 1 ا ا للا ل ملا

 ضرحلا صرب) ضروس سدت سرنا سام ري كرب 2 ا اس 0 عر

 31 رسم )118 "ل6351 1ماف دل مز مل وو نامل ل

 لدرس ادرس الرس ادن سيم لي ل ا استرا اسس 1

 ؟اءف 151 اهم زنان+ امن" لمزو لزكيرا )1 1 الل

 او 199 للءع اممم ؟بام انا مق 1مم "ل ا 13 1

 0111 لا ل ل ل 1 ا ا ا

 00001 ارسل رك( ارازمزر# نيضملا نس روزا رار| هر ارز” 001:

 زرار ناكاإرل نا 7" درلإ ندري ١ ارا كرس 2 ارز مل زر, ارز

 اكو طهك زو از

 زو خارا“* 1 (غخكم لهأ) نوبكملا

 ا١او+ 1 سموقب رهن فالم

 بهذلا نيب جرف وظناو امد 11 ناتلملا

 نهر ا الأ منلملا

 ملم "مه ة١لهد اامم 1 طاطلملا

 الوز ل5 و“ لاا 111 زا ل ا 1 كل مرا 1

 اب“ هن 8مم 1113 1 ل 1 ل مك ]اك 0 ]اه ال

 ا نروبطلملا

 اد ءلم

 لكلا لال ىقلملا

 ا ةبدوقلم

 احب 1 للم

 ارامل كالا ةيروام

 را ١" ةخيوام

 ل جيلملا

 !مىا# اري" 11 ةكيلملا
 "مآ "هذا" )اهو. اله, هام واثر ؟ه*ه ها“ 1 (,نانملا) رذانم

 ان. 111 1

 8" 4 ىرغصلاو ىربكلا رذانم

 امر 11 ورم ةيحانب نابعرلا لراغم
 را عانم



 ك6 مز ل تنم كرا 1 14 ل لل ةززخا رتخاتلا)) 1 تكتم

 0 11 )ضال ااا ل | نا 6 | 116 ]ملل زامل لاعلا

 اف [ز5 11 1 6 1 كا ا 1 ل 1 4

 الزل الا )116 ززل) ءالأ ل.ل )11 كلل ا م 1م

 اناث |4415 15 اذ )|39 )13 !]5) لاه. 1|“ (][) !)!>. ل]ا 6 ||| هد

 أنا ])1 ا |)21 زلم | 111141 11 111 11١) لام |1165 )امل ١01

 ال لذا الذم ازد كازا 151 || 1 زرع زز) |ز16 الا

 املا الر النك اندلع الن (75 20 1 رك امرك الل

 اك ]ا نا ]| نزلا, ل1 كلل 60 )1 | 11 1

 اداقف | ]1 اللا )اى. اذ. )ادض )ا .ه) ]| 11 ]م1 ]| ايلا 1 1

 اك اك )نات ]نانا )تدل -15151 )أ )ا 1 )انك اذ 1110| ١1]

 |, !نويباوؤأ* اهمرب اهمك ادهك !طهدع ادم, ا!ذهأ !ه*5_ وركب طوعا“

 زك كذلك ركل كلم كرا ركتثه لكل ةلتلا رلكلع لكل

 الا ا 111 151 1166 1 101 16 11 11 1

 ابل. طيح طمع طب طبتم طا !طيكغ طبهرب طبول اطبهل ]ناخب طبأل ذكمم

 ايزل طل )101 )6 !ط.ء) لةلم ]ذك 11مل زركون

 ام زنك زامل اكلم طعم )طل )طز)) )ط1 ]ا )ل16 110 1116

 اممو امهز املع بكم مزيل“ زكر" "كك ماظمكم اهمل' ا١همأل اهب. "نك

 ان لني انوفا )6 | لش كلما ادا اهلا 1011 115

 ن0 كك ل 1111-1 1 ا ا ال ل |

 ل لا ل مالا سرر كسلا

 ا كل كال ذل 11 11 ا ا تر انام ان كل ا

 0 ذآ كك ا و )ل انبآ خ0 زئاخ» ززرككلل] ١1 17) 11) ١11)

 ا ل ا 11 1 رن 1 1.1 1 | ب 1 15) ١١15

 مله مم دبهأ) دبآب كك“ كمل كمسس هك" هك. نبأ هالك ةلثم ةرثه هلت عملا

 اا 1 10 111 الا منن م ممل ملا موا ملأ ملم عل

 ارك خت زار )ا ارم ]زك ]زك زك 1 )مم ]6 !)ا 1

 اك 0621 1 ل ال الا 10 اك 1 1

 مت اكمأ 1ع" او5ب امو طبتم 1ع“ اذه ك8 طوول" اوره اها“ امال

 الا رع از 11 1 11 مالكم مك مل ىلا نانا نط الإ كلل زان لا

 0 الع ١١1) ل 11] 11 )51 طن انت اذإ [ةادككأاا ]اك ]ا



 ناب

 نر التل نول اراك ذاجل)  ااسلل اجا اس اانللال (نوبرغملا) ةبراغملا

 زد" هكا“ اهل اددل_ امد“ )هه. !من2) اها" اوله لوز" اهم !طةرل* اهيل

 411 لك. لةيت لكل اهلك اهؤه اهكل" ادكأ )طةهمم !ذمل“ اهميهحلةبع اوبال

 ابيك ا"9ب ل114 لكمه لكمأ زكمم لككم زكاوس زكا“ كلم لكل لكل

 ماشنلا لغأ عب 000 1 برغم ا للفأ

 ةقرعم ا رظنا / مه ماكل 1 ةيرغملا

 1” 1 سمغم ا

 ا نغم

 )"5 0 1 ثيبغمص

 اددنا 1 صيبخ ظزافم

 ارمذ 1 وجار ةزاغم

 ا 1 وبيت ةزاغم

 ابك. 2طن 111 هدكأ جتفملا

 )ه“ 11 علس نم (جرفملا) حرفم ا

 اما انك 111 دادغبب نارزيبخلا رباقم

 ا" 111 داذغيب ةنيعرلا رباقم

 +1 4 نادغيب ةيرينوشلا رباقم

 ا. 11 فقشملب سيدارفلا رباقم

 أ.نك "هم 111 دادغبب شرف رداقم

 1” م 11 ماقملا

 ني لل 10 ةردعبلاب نصح (نبأ) ىنب ةربقم

 امما 111 ” 1 ةردصملاب نايت (ىنب) ةربقم

 الز ل ة,صملاب نزام ىنب ةربقم

 الا لالا عيقبلاب مضاف ىنب ةربقم

 كم ]1 زرظو فرجه

 امك 11 )0 ل ةررصبلاب ركشب ىنب ةربقم

 118 1 خينودقم

 ارا 7 ل رقملا

 اذ اكل نادوسلا نم مركأ هراكم

 هل !الالا اناس نارا ارك كارلا انا كرما ىكالك ككا ك01 ل ناركم

 الو 1.



 ابر

 ل ورهب كسأ ىلعم

 ]ا ك6 لل خفوكلاب هللا كيع نب ىكلاخ ىلدعم

 + » مل نادغبي فقيدتعلا ىلصملا

 18 11 ورمب رينق لآ ىلصم
 الب 1 زيرعلا كيع ىتب خءذصم

 اما | ارا اتا ا 11“ 1 مِيصملا

 خيصلملا رظنا 1 ءاشوبلا ىذد 0

 م15 1 ءارهب مببصم

 رار اا مَ ١ ماى, 3 “مم امو 111 امه اا“ 1 0 خصيصملا

 ٠١ مهل !الثهأ

 )"ثء 11 تيبخل ىطب نم فيضملا

 الحم 1 ةينيطنطسقلا فقيضم

 اد 1لئ1 1197 ل (ريماطملا) ريماطم

 آل 1110 ل ل للا ] مكل 11 دادغيب فريطأالا

 ظ نانن 484 111 ةرومطم
 اركز 1 0 111 خعوطالا

 انام 1 |5 ارماسيب ةريطألا

 طاباس رظناو ةزء لكل ا 0516 ]11611 اناس ملظم

 أك ١١ 1 ناعم

 ناآردكب رظنا (6) 11 1 ناركاب ندعم

 ١1 111 (ةرقنلا ىندعم) ندعملا

 الع“ ]1 مياس ىنب ندعم

 خقرعا فقيرط رظنا ةقرعأ

 ا نيرصم ةرعم

 الانا ١ ال6 11 نامعنلا عمم
 ا

 ابا ىل اياتلعم

 (0) 7". 1 اسمش نولعم

 ابو ابمع 111 ىلعتل

 اتم كلل ل0 ل للا 1 م١ 11 ]ماء ك6 ا 1 برسغوسلا

 اهم امز زع*ك )عر 1علنم



 يابا

 اوي سو زهورس طهرك ]عت اعكم زعكأ زخم الكل امل" !طبآأ 1 قوشما

 اءثو مم" 11 ؟مبتكمم 1 رقشملا

 ان“ ]1 فقشملا ىداو

 400. .٠ 111 نكاتغبس ةيئاكشلا

 هيوكشم 1 ٠١

 ركز 1115 11 111 16511 1 لل

 11 بريبشم ا

 اك ع عناصملا

 مسار سال اكس ل ضار لل نا ن0 ازال ” انالأا نال لا وصمم

 "ارت "اك ل00 كل 0 كل الز نال 00 كل للكل 010 111 ا

 8 وك فكرا ليلا للا ليدل 11:10 ناكل للا نذ] كا كل نأ اول

 ركل )عز زن تول )5 )هاا 601 )5 1601 ملا ا

 رك ا مك امل لنا لارا 0م ا اس ع

 م1 1 ل كل 11 ل

 تارا يكرر را سلا رس نال 0 ل ا سلا ال اج

 رار ككصررتس سك سني تتر نا رس ل ل و ا

 سار نر سا را ارد ا سارح رار تح

 نيالا ل ان ا كا ارض 1 10 تل ا هك ل

 اع ا ا ل ل اال الا 110 ل115 م1 هل د

 انا لتنازل راس ملل و نان يطا نا 51 111 111 65

 ميز سو, ممسوو سورس لو طوس را ليه اص ارق .ايتاكالا ا21 ١
 را اريك 0 0 ل ا 0 سا ركنا 2

 1 ل ل اع ل ال 1 )ام )11 ط1

 ع ع علا يلام ال لز نعمل ثم ل ل ل ل قل كلل

 ام 1

 زك 1ك. ورب كوك را“ دا“ "“١ 1 (رصص لعا) نويرصملا

 اس سكراب سس سساج سكانر كلل ري كرا انااا ناكل اناا 1

 رووا كساس! سرك ساروا سان سا سلال ار ل 01 7 0

 رن ا ل

 ا151 111 دادغبب ىلدصملا

 ا الل روغتلاب ىلصما
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 برك

 م”. 111 ةفوكلاب ةلهسلا لكسم

 (400.) 11. 17" 11 خفوكلاب ثيش ككاسم

 ثبش ككحاسم هه 11. 11 ةفوكلاب بيبش دكسم

 ام راوضلا ليك اممم

 ا."ع ا.٠. 111 دادغبب نيسأمل ىب رهاط دكسم
 ان |56 للا ةردصملاب دايع ككاسم

 ا« 11 ةفوكلاب سيقلا ىبع كىكاسم

 از 11 ةفوككلاب مناح ند ىدع كجواسم

 أن." 11 ةفوكلاب ىدع ىنب ىكسم

 ا" 11 ورع ضايع كىكسم

 دوأاد ىبأ كاسم ىف ةفوكلاب صاصقلا ىكسم

 اءا“ه مه. 1 رتوك ككسم

 ام. 111 ارماسب نيغ ىجكسم
 يسع 11 ةفوكلاب موز ىنب ىكسُم
 1 11 ةفوكلاب لداعلا دكسم

 اكمنب 11 ةخفوكلاب لاله ىنب ككاسم

 اند ا اك ا اك! 111 0 ل11 15 (ناقرسم) ناقرسما

 للزل زاك )0 !لل] كلل اذ لاا لاك 111 اج كك 1 011 نكسم

 ام 115 111 نينكسلملا

 1 ال حاسم

 رهنلا ىصح رظنا رهنلا ةكلسم

 ١) 1 ةرصبلا ةانسم

 )لم 11 ".دم 1 ةفوكلاب (رباج ةانسم) ةانسملا

 ال ا رصع انانسلا

 ا 1 فراشم

 أ. 117 ة1مب كحل" 111 هدمل' 11 ذكم نيع (شاشم) شاشملا

 أمى" 11 ةءيبشلملا

 ١1 111 ةديدلملاب مههاربا مأ خدر نم

 ا" مهل دادغيب رخكصلا زخكع تنم
2 

 أمك 11 ةريصملاب رايقلا عر نم

 اال لا نا قردتنم

. 



 قت ضو وقف جورب 2211ج

 ادت 111 ملأ ملا عمل ظبي ل!“ 11 ل“ مل“ ثيل ظل 1 ةفووملا

 لاخلا 1 نايرملا

 )ضل )1.01 ل 111 ابل ادا لضهذإ 185 ل عيسيوم ا

 و 1 ىيمارملا

 )وف )ا زم )3 خ7 غفل دوملا

 ال1 (444.) 182 111 نزم
 م 111 161 امض بلا ل )1 طاح كك (قوه) ملا

 أها 11 اراضب نم سف ردق ىلع لونم دجاسملا
 601 111 ميهاربأ ليك ايم

 "كد1 11 ةخثئوكلاب سجأ دىكسم

 17. 111 فنادغبي نابزومأ نب كليسأ لدلكسم

 41 11 ةفوكلاب تعاشالا دكسم

 7: 11 ةقوكلاب مظعالا لكسملا

 "© 11 ةفوكلاب راصنالا ىكسم

 نضاراررخ ل1 ةرصملأ ليكاسم

 977 11 ورمب ةركب ىبا دحسم
 معا 11 حارخل ىبأ دجحسم

 |ا1 11 (2ةرصبلاب) ةعايلل يحسم

 نا** 11 ةفوكلاب ةخذييد لكحاسم

 ثعاو ”لمح 1 اةررصملاب نادحلا لا. كا دييرم

 1مل )زز5 لل 1115 ل1 ماركا دحكسملا

 ا"ه.1 111 ةفوكلاب مارح ىنب ككاسم

 ابر 111 دادغيب ريضخ دككاسم
 1د' 11 ةفوكلاب دوأد نبأ دكسم

 1. 11 ةفوكلاب نامهد ىنب ديكسم

 1م ها*» 11 ةزوكلاب لهذ ىنب يحسم

 اد.4 11 نينرقلا ىذ دجحسم
 ارا 01]ةتل]])) كل دلل ليسر لاكاسمم

 مما 111 عيقبلاب ةيقر دجاسم

 "10 11 ةفوكلاب نوكسلا لدحاسم

 "كو" 1 كامس لدلكسم



 اناا

 ك6 لل الك ةمدرللا

 اب 1 (نيبنابزوما) نيبنابزرما

 ادد نادك )ط5 طك )1111 1:11 نأ ذم 111 )11 !ذء1. 1 سشعرم

 57 اكل معرم
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 ك1 )161 )ر5) زم. )65 )منا )ا ملا 1 (وره ىداوو ورسم رهذ) باغرم ا

 اهربإ' ام 7

 1 (اسييقرم) ايسبفرم

 ١] ملكك م كل كتوم

 ا”. 1 ةرم

 )"1| "مح "مل مل" ةءم اهوأ) ملك ب" 1 (ناكعاشلا وردم) ورسم

 ال1 01 ذك امحل لمكل ]دخلا ازدعل لروياكزرس زم كر مبا 0

 ت6 1 111 16 1 )ك1 م5 نك 11 5: ا

 ان ا اكول اس اضوصأا ضرما الار مر تكرس يارا هيل سرح اصر

 39 0153 )م1 )114 ازلمل ززمع 111 للؤم )ل81 ل16 لال للحب !لومل# املا

 الا 11 10 ]60 ززض) ]15 زظ11ل )ذب ل)) . [)51 1116 ل.ل )زا

 اذ 611 )طة )11 ا! 5 )زا 11111 ١] )| ل“ مم

 اوبل أنبه !ةريتخ !هربا“ اهرب اهم اطهكث اهثو !هك“ طهع# !هلثل اهله لى]

 ا ام للكل 115 1“ 1 6 زك 1ةكم انو! !ةرم !ةمل' اؤمأ

 ا ل لا ا ضال ار راك ل كاسل نر كك

 الل 110 اا )از بالذ نأ 5. نزل ل ا مل ل ا م 111-11

 ابا“ »ب 111 ةزوارمأ

 زب كى“... ثمكم مكب كل. )كمم زةمه اةمل* ] (قورورم) فوولأ ورم

 امك اكل ل102 11 الكل ]1 ا. ]م لاما نا نكمل كك

 ا ل ا اك (يررح انستا لكل طرا ا ا

 اثق لا بك لكل

 اذ الالللا ة*يذورورملا

 ابك اكبح 1 ناذاشلا ورم

 ورم رظنا ناكعهاشلا ورم

 اذ 11 مكرم اما امل" "امد 1 (ناسارخ اورم) ناورشأ

 ال خت ورم



 نبأ“

 تر ل1 راوملا

 لري ارعشا ١ ضارملا

 اخ 1 ل مل ا لا 00 01 11 )ا خغارملا

 امم »ا مى

 1 أره ابك 1 ناره

 اهو )دهم ]1 ظأرم

 "رو ويف عابرملا

 ا )) كلل )| ملاذ 10 لال |[ كلر )تزل ط1 1 ةرصبلاب دبرملا

 ا رثل )مم 2:

 امم 111 (2) ةخعبرملا

 8“ مق )امأ 111 دادغبب ىشرحكلا ةعيرم

 ل اب“ 111 سابعلا ىبل ةخعبرم

 "1 111 ةورف ىبا ةعبرم

 كسلا جوشو خعاقلا جرو طمار جرم رظنا جس

 امان 11 للمبدرأ 2

 15.0 )ا مزنزتل 111

 ا. ل خنيهج

 زادك 1 فقدمت

 2 ا ل ل و تتو)ا للا زل زك ل1 1 (جرشلا) طهار

 الملا يو را ل

 ا للك 1 مورأأ

 الام زم 1 خابسلا

 (7 16 ب1 تن 11 كعسلا

 )از ل1 نيبصلا

 ءارتع ,ظناو )1)65 7 111 ا |[نئكام ]1 252 2
 2-1 37-5 و 0

 )5 15 9 11 1 اخ كلل ا (جرملا) :خعاقلا

 تكل 11 ١1



 بأ"

 ابا لؤى لوك" طهمك ادت" اهكأ لهل" لطه.ك )5 )1مم امل” زظمب اكمل

 ال 1111 1110 1 0 1 110 ل1 111 111 1410 ا

 انآ ل0 16 ا 1 )6 )ا 1 ]10 ])5 ل1 11 مك ملا 7

 انك م5 ]17 )1 ز) )ناكل ا 11 نا لا 112 هه

 انا ل | ا طل )1 15 ١1١ 51 ام تا | )0 11 | 1

 اتا اما ك6 ةذل تزل تزد تلال أل ذل زنك اذأ ا )ا 11 1

 انام ل را اا الا اتا لي اسك دار كد

 برتي ورظناو ]ا شل 1100 )0 )| 1 )ال6 طال زذأ) 111

 امل 11 (دنكيب) راكنلا ةنيدم

 ااا ا ناجرج خديد

 ا! انلكلر 1١11| 11 41 م0 اال روصنم أ رفعج نأ خذيدم

 أبآ 1 ترمهوببجح خابدم

 "1 ل أراد خاب دم

 ريسرهب ارظنا 11 11 51 11 امهيذندلا ةذيحدللا

 قزولا راد رظنا ةررصملاب قزرأأ بلم

 نيد ا رظنأ لوسرأا بدم

 دادغد رظنا مالسلا خنيدم

 )سو اب 11 ةءيلاقصلا ةنيدم

 1م ه4 11 نئادملاب ةقيتعلا ةنيدملا

 معن معز»ا 1 نئادملا نم ىوصقلا ةخنيدملا

 روصنملا رفعج ىبأ خنيالم 20151 111 روصخملا ةايدم

 ةريبه ىبأ رصق رظنا ةريبه ىبأ خذيدم

 ان ا ل ل نا

 هل اذ ألا ا ل|كأ) ا 11 | 01 ا 16 ١ ) اناا 1 راذملا

 مهاب 154ه 9552 املك )بوك اطبذد 111

 ا ل (يحذم خمكأ) جحم

 ال ةيرذم

 اامأ 1 نابالاو رملا لعأ

 رك 1111 كا نطل نم رملا
 )6 6 كل ل 6 151 لتر كل نارهظلا وه

 ةنمك 1 حار



 0ظ)))ص)ظ0ل01010101ا0ااااأذذذذآذ]ذ ذ ذ] ذ]ذ ذ ]ذ] ] ] ]1

 برا

 كام اك. لكىنب لا] اطهكب طهوك ]نوا*“*الزلأ ادرك زطهمث* اهبد زها“ !هيأ

 ك3م )"134 19" لثمك لامس لكمه لك. لكهع اك, لكلثم اكلم كلك

 0 0 ا ا و 00 ا ارك 111 لوا اع لس

 أمل, زطبلو !طبورع ز!بكأ) لطبق امك اطمح اطول" زبك طصو طه طالما

 امرب, امم امه* لمه" امثأا زملاا زمزعم ماشا ا ع ا ل ل

 او. او,4 لؤ,ل# او,] املس امقكد امقنت !محمني امههحلمربو امني“ امني“ امير“

 نيم ا للم ارا 11 ل 1511 6 1 ل ا ا

 امام زا ن1 اع ب ازا كتل كلل لل ل كل

 رندا انو ضل 1 الا 11 لل )لل زا طئظلا ا

 زمور“ موز) )"نيرا زن 1 ل )0 )1 آنا كفل 6

 انهمل' اذومأ ؟نريييبس ورب“ "هذك ها. ؟هدمك  !هورب اهدا ثنا وز" امل

 0 ا ان نس 01 ل01 نيا التل ازال ن0 انا 50

 ل 0 0 ل ل اناا كلل نال اال كسل 01 اج

 رثوعز مكن مكر 1 ل )1 1 1ك ا

 5 ا 16 1 ل كم 011 1 ل 1 ل

 سر كروس سرا جك 0220 جس عصف اريل انالاك نال المات“

 رن نو دك رز ل ا لا ل ا اكل ما

 هاو رسل سر رع ار رحل كك سال 1 1 ا ا

 نزلا يار سات دنا نيلاجلا الار كت راارار“ سرر الزنا تلال 111 1

 سييرموممإ عضيمموعم  ضيفإم مضض مضيزفإو مم[ نإ إ م-[نإ مسإيإ مدابإ مسرع ممنإرعز

 سرا ستر سرا سرك صاح سرر" صلرركا) لسنا ور سامر ارا 01 5

 1م 95: ملا مهددا تعمل كنا طع زث انال ل 1 1( 11 1 ا ا

 ملأ زفر مر و0 مابك 1 1 10 1 1 181 ل ا

 هيرب لوو. وع م ل ا الا 6 ل ل اخ ا كالا

 موطن عربا نر عشتعل كلا ا ا 6 لا

 همن عرعر مورس 6بل مي مل 84 ل ا ل ا ل

 مما مهل مابا ملل“ النو ملل مللت علل ملل مل كل 11 ل

 ارمو طك )6 ]م انزل لال 1١6 امزح 1 مل م هلل

 مس نرسم ماسر 11111 038 زو 11 ]6 طل ال6 الان ا

 سرس عسيري )مسوس 1مم للا از 1301 1110/1611 ]162 ال66 ار

 رعبا )عنب رمل عر عرعر مس لب ا تلا



 الال و

 ان 18 ف لذ اك الل ال511 0 111 تاكيد موك اذ

 اهم 1 ضيخم

 مك1 مكح ممك مهل ممل“ مجبل" ملك مك. ملك 1 (ىرسك نىتاحم) ىتدادملا

 اك 0 ا انزع 1115 الا فلآ ل44ت ]11 1 9519 301 016.٠

 ا ا دراما زا طلال  زطلاك 1١) زءفرذ زلمضأ لهتأث )01. ]4

 اليك زل اا امل 136 ظلك للا م از )65 )زز15 )111 1

 اللا 1000 111 )اتا || 6 )ا )6 )الآ )1 1 )ا ل) 01

 كك0ك خا )ناك 01 )1 ك6 )6 111 1111 111

 الط 1 )6 ]06 )0 )1/1 )ام ١11) )1 107 |1165 )ال )1: )1

 انا زاك 1111 )6 15656 1 مك 1| )00 )6 1

 اا ا ا الا اا 1 ا اش ال7 ال6 | )تل 1051 01

 تراك تأ ثلا اكل |) 1 4 هر نري هه ١١ 56 | 1 زا ا 6 11 »١

 بيبو ديب. ديك بك بوب بذه بهات“ ناني باو "عك "كخخ ك5 نهتم ةنك'

 اللا كان ك6 از 11 كل هلو 1| ككل 211 مك 611 4 ا

 ان ا ل ا ككل 1 1 ككل 1 1 11 1

 اذ 1 ذهل 01 طل ال )كن ]أ نك 0 ثزإ 11 1101 11

 ا لك 0 )165 1101 1611 ا 1 | ممل علا |

 نريسيطا رانا راس ل راتبا ات 112
 نتادملا رظنا 7," 1 ىرسك ىثادم

 ماز) م15 الالل جيبدن ا

 ادا هللا ةلءا م1 وم و1201 كج ا و ا ا 1 نيم

 انذار هل

 ل00 لل 11 11 111 م 31 للا لوسر خذنيدم) ةنيدلملا

 هلل 11:1 11212 1117 )111 )540 ل7 )14/1. ٠.0 )ل لكنت 1

 كك )16 1110 از ازاضم ززا) زلزل !))7 ]16 ١5] 1117 آزال

 اناا |)06 |! 1 11 111 11 لك اكل زك نيتك وو 16

 اا | ل ا لا )ا ا )ا 4 امل از )ماك

 اظل |تلزا :١ ا( كت م )| 1 و كل لوك ا

 اذ ]61 مل 111 ال ل11 ]ال ظل ال1. ظل ال07 111

 اد كك 10 106 ]6 1 1 اذ لآ )ا اك |! 15 ]1 101

 امه !هدا* اهمال _ اهم. ا!ما") اها اهل ١ اول طهزرس !نأت- اهل" اذأء اهم



 ب“آ]

 هرإ» 1 كئواهت هام
 ب.م 1 تاهايملا

 منا»# 1 خفوكلا تاهام

 3 ا 11 ا ب ا 1 ل ناهاشم ا

 زك.ع زك .) انكي !نلثي اهل“ ١ ادام لوب لاذ. !* 11 مثد 1 رهنلا ءارو ام

 أ. مى بلا 718 لا 2 مك

 زم. )10 | للا 1155 1 كرابملا

 "بم 1 :كرابملا

 ا135 111 تون

 خيلكوتملا 111 .6*١

 ما” اهو املم 1 بقتم

 نسر نسي 1711 للا
 م1 ندحبلا
 المد )خدم 1 خنكم

 ا 11 سيعملا

 نع 1 مخك

 معو 1 ةفوكلاب سبكملا

 امك ١.8 11 ذقتحملا

 ثيل 1 ناقررلا رك
 املا 11 ماشلاب ةقدحملا
 كن كلل اةرصبلا خيحاني ختدتكملا

 م.م 1 فواد باركام

 "مل 12 1 ككل

 امد 1 مالكم

 امله اما املك ابتثأ ابد" 7 مكاطبلاب خيبدمكملا

 اه 111 ىرلاب ةيديمحملا

 ام 11 أرماسب خيديكملا

 انامل الدلتا كل ليك
 هلل مث. 111 ريبكلا !لبكلا
 138 ج1 ةرانخملا

 ا"1 1 ىرخم
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 * ى (ناملس) ميلس ءام

 )ءو 1 ىربذعلا ءام

 ما ا ا 1 تام
 ال 1 135 11 11 1 نام
 زارا“ هر" 111 ةدحام

 مىبء' 1 نافسنشجام

 كنز ظل ذل كلل الآ 0 5 كل جوجام
2 

 اظل ا! م كلانا انزيحاش

 #9 199 اؤمك اؤمنس زوم 1545-1941 اؤهب لةذوك 11 ناوخاملا

 ثا. 1 اررصبل ةيدرخ نم روخام ا

 الف )1 )15 لل نايداملا (مهن)

 1 ابارذام

 اك 1 زا 1160 مف امم ل برام

 الز م1 تي لل نيدرام

 الوب 1 س.جرسرام

 اكاذف 112 116: ا || ككل 1 ناورزام

 153 (8400.) 1مل 11 ورع بت 1 ت1 تر لا 1 ناذيبسام

 الام )546 2211 ]1165 ازد تنذكل تا كور م1

 ار“ 11 خسام

 ن١. 111 ناشاملا

 اللا ل1 1٠١) 01101 )|| )117 151 615 4101 كو يخكا ]1 ةاذم

 ال ا لل ظل ل 6 02 1 كا

 الدو ]1 ةرصملا نام

 كتل كلا او طل )كل زك ل ناداوهب كام

 كلل ل لل ل 1ك 2720 ل رانيد كام

 ٠ ناذيسام رظنا 1 1 نايس دام

 ب 1 (نارايرهش دام)

 ]55 111 ةخفوكلا هام

 5 06ش



 لام لايع الا 111 نا
 ؛.7 1 ردكيك

 ا. 111 ةيقددلتلا

 ل مل ةقركاملا :يقذاللا

 اتت" )ب امله 11 زم زراللا

 ناواك ىبأ اةردوج رظنا هدب. 111 تنفال

 سماللا 0 رظنا سماللا

 )لت اها ]541 لا )5 1) اا )1 لل )الأ 15 ل (نالا) ندللا

 ولما رظنا نابللا

 رقاق مز ل نانيل ريوط

 اك, اثمىب 1 روبل

 دوج ما زخاكس رظنأو ببذ 11 ربوج ماكل

 1111 1 (يكل فالخ نم) ةيدكحكاللا

 0 نر 1 ىل

 رك اراك" 0011 ناسللا

 ]3 11 اجل

 ؟م 1٠١ 11 فصللا

 ادع 1 علعل

 ها. 11 افقل

 1510 1116 ا لا 16 1 ل للا مك ةولول

 م10“ )0 لل ماسلا ةولوللا

 اترك )اذا )0 ال أرماسب لكوشملا وصق انولول

 ا" 11 ىيللا

 : )1 1 للا

 !165) ل ىنيللا برق

 "ل0 1



 ب“

 ملك مله مثلث" ملك ملم ملل مل ملا“ ميك دبلأ دبل" بيب ببه تراث بكب

 0 لا يا ملل ملأ 251 فاك حفز مابا خل ل ل

 مك تت ل كل ل ا ل ا ل ا لل 1

 1مل تور رع ل نر اكل ةلسكإ لست لس كلل دلع

 ات زا 1 لت ايزل ظ )ركام ل6 111 11 1

 الك از 1:41 )16 ١11 اف )1 )زلال )014 111 1 1 ا

 امثال لا راد )ا. !)1) 111 ١15] 1111 )5 ازمه. )111 لام 111

 ل ا 7 ار ل اج ل سلا سرر كاسر سرنر

 ا ا ال 1 ا اك 1س |5401 11 11 11

 اك زكه زك" !988 اهمل" !هليه اهو" !طه*ه اهزث طويل اهل“ طوي“ امه

 كلل زا | 1915 1146 11,1 مل اممألا رمل ]مبا ايم لمقوا امقد

 010 11 مل 1 أ نو نز 410 سوك و خل مازال زهكلما زرخخاو

 لل 06 طم ل4 لكك لل ]1 )زل 111 ا! لاي |]!15 ]ز) ))15 )..

 00 ]| كالا ا ال ذا نك زل زمالك 0 6

 ككل سلا 11 1 ١ 1 م1 | تأ |( نزار 11 ك1 ) 11 | 1 11

 اب 5 ذم 1186 211 1 عل 0 ب ا بلا اب

 اذ86 ]نزل طه |ةزوكك نان 11٠6 ]ل ل ل1 العا 1ب هما كاع

 اللول ]1 )ز6أ ل15 ط4 41 1.41 1151 زامل 150 ]911 111-111 11

 اللا )11 1161 11015 1 )1 طا ل15 1 ككل“ 1116 اطاملا ا"اخ5

 الا 151 ]0 11 ]4 )ا ل ل از زل تما 1

 خفوكلا رصق رظناو

 انا ”ىر“ )كك )ادم )ادب ادا ةدهد* 1 (ةفوكلا لأ) نويفوكلا

 را لا ا لل ضال سا اسال ضار ضل

 ك0 ل 0 لكل اللص ل لرللا“ 11 نا

 اذ 111 تكوك

 716 1 نادوسلا نم هكوكلا

 ماد 1 سنوك

 ال0 ل  ز5آ) ل ز.ةلإ 1 ةفيوكلا

 ١14 كل (رع ىبا ةفيوك) دعس نب ومع خفيوك

 ١") 1 جدبكلا



 + بديت يابا

 باو

 9: 1 زل لل مل كاملا مر ازا فرع ضال 01 ل وال ةفوكلا

 ا لا لا نزلا ]لال لانا "امل ل لا زل لل ا

 )111 1 ل ل لا لا ل كلا

 5 تتنلل  مملا 21  ا  د

 ب هوأ اثو*6 اه*, "هز )انوا دأب ا!هزو ةؤأر* "همم ”ةمك زهرلك !؟ةيز“

 5.1 14 “ل 1 هك هرم ميت ةناح 1ةلنآ 1ةئاف !ةقأل 1ةذلك

 كك را نكات كرر سافر سس كررت ناجل ركل ان لررحا نلت اكل ي؟راارا

 "م1 كم6 )ا ا ا ا اخ 1 ا

 06 مل مل 1 ل لل ا لالا الل )1 11 2

 تلمم) )مل بت )ملم لركا تكرملل لما لما )4101 لل ل

 م11". ركزو ول 1س امك وثملا“خ زمكأ محك ممل انف

 16 0ك 1 1 0 1 ا 1ك ل ا

 1 ل ل ا ا ا كل ل ملا دك 1111 1 ل

 كاملا ماسر امانا ض0 سرفر صلو ك7 رجب رت حلا ج6 حلب

 ال15 )11 | 1/ ا تاو مك 0 ا ل

 رسرازر سرا سرت كك رت ما ككل راو سكر ار سار ترجل 0

 زا ام ا اولا رع ل ل تلا تلال تر

 00000 اس سلا جرت ورم اكرر ضرس زل ارد رجولك ٠ . كر تخل 6>) ١

 1 | | لع ( ( لا ] 1 1 1 ]1 ل

 تأ 4 1 7 )1 )1 )| )6 )| |زككإ لل ادا الظل نك نك

 ١) لذ ا )مآ 1> 1كم مل بل نتككلا 5 ا 1( هذ هه هذ كل

 )8 )1 161 ل66 ]6ك )هز )12 اذ ]11 ل1 ل1 ط1 ]زل ال ال0 ل5

 رب )زل 156 6 ام 1 ا ا ل 1 ل اا ا

 ا“ ا الا ل مو زرت تا 1 زب ل را

 منور سرعكا عملا منخاو مسإ ناك ل تلا 6 تا

 ايمن ضروس سرج سرد ك0 ارسلا اع ضرما انكر الا 007 1

 نأ نك ملا مارك مز هزم نأ هز ةزا هدا 51 21 0

 تت ب 1 1 16 ا كل هل 511 تزل ه0 ةزأك هلآ هر

 ؟ببخ :9ب) 445 914) «نلخ نرخ رت ل لع كل كك“ كل كل

 بانأ ب1.بزاو يزخر د بار بال به نز) بعل 11 ل تا

 باك مك" باكأ بور بؤر نواز بوز" بوي نزك] ناكر نرش نإتتب ناو ننزل



 فلرإ

 ا |[ 62116 طل ثور نالك

 (4800:) 11 121 (4001) 11 11 )ها 1 تنابلكلا

 ةخينابلكلا لا (10) 11 ةيناملكلا

 اناا ا 211 1 121111 الل 011 تناولك

 ا 1

 ا 11 نال
 ادزثه لهز“ اهزثا" اها ١ !ذلل طدلاك 1 خجرمك

 اكل ملل دك مى الظل قاكعتت دسانكلا

 هدد 6 ل ك1 ل 6 ك1 ك1 لا“ 11 زم 1 ةخفوكلاب خسانللا

 اك طا اا ا 11 الأ )012 نا لذ 0

 |1501 11 (قاتسر) هاتسر ينك
 1 11 ردنك

 نزل 0 ضرأ

 ت1 ة)ا ثزإآ نات ن). م60 6 زننز مما ]1 (ناعنك ونب) 0

 انآ للا كنك

 6600 ) زدكنك

 صوصللا رصق رظنا "21 1 ريكفك

 اظلم 11 فقشمدب امون ةسيئنك
 الام 111 ءادوسلا (خسبنكلا) خسبنك

 "1.1 1 فاشمدب مدرم ةخسبئنك

 بمآ بيبو دا“ ] فهلا باكاصأ

 أملم امه* !طااآ 1 نابخ فهك

 ا 1 1ث 111 ءطاوكلا
 انخوك 111 ١)

 اهم 1 رثوكلا
 موه 111 ةخيرذوكلا

 اللا. )1)ا-15)) )| )ا خ ملاكا ملا ب 1 ىذوك

 اذن كي ضال الل 1 6

 ملء 1 ناوجوك

 م ازمب 11 اروك

 م٠ 1 ناقوك



 ناد

 !ىىلس 1 مزلزل بكت“ بمر* بول“ هكا همم ةهمحب 1595 )185 11 و »م

 ارم (١ ع ” لولا 1 1 1 للا اك

 331+ 116١١ 1106 31954 3 115 8 مع لل ل06 لال كارل

 معا رت م رز يتلا بل نر زل زا 1 نما 266 1

 زورا ]نر 26 ا

 ارك كالا ىمرك

 اهد. 11 يف ممرك

 215:1 الل نك

 : املا جزا اينوك

 الزب لاو الة مااف انعم داعت اؤه روما ار تاع 1 شكر سك
 |1576 6/681 )هل 166 )نام انا )زن )11 )110 )!61 الل اان

 2 ل مل م لا اناا

 "أو هل ثو زر ,زس لاله ااتو زل“ لك امام )ه١ 1 ركسك

 نم لل 1115 اذهم ال15 ز.5ه همه كيل" لك "١ 111 91 اا" به با" * 1

 سك رظنا شك
 امن "11 اه داك

 اهل. 1 متاشك

 7151. 11 كموننتتك

 انا وشك

 (نما 1539 امهم زل( أ 1س ضخ 7 نييمشك) ل
 راك يدك سرعا زار رس ازور 11 ل اراك دا علا

 ازمه !)"الك زاثاو زاام ]ضم.*“ )8ع لزمل !امنس لامك )اذ للكل !ططاوس اطهو) ال8

 122 111 11 ل را ل م ملا كاز كك اذ ال

 أمك !!1) )18519 )56 لكل ناتفك

 تلؤز مل ن1 111 110 16 1111 اما انوذرفك

 ا.“م 111 نوزعرفك
 ام ه انرغرفك

 امض )0 111 ل2 12 1 ةررصبلاب ءالكلا

 مبا 1 دلتا

 |وز[باهل اهالو اه* 111 رالك

 المك امه اطيلم 1 عالك



 نال

 ا | ال11! خينيمراب وكلا وهذ

 ![سه كابول كلش م1 1 سيراغب 5ك( وكلا وي

 ابوه 11 ةيبيمكلا راوك

 )يا 1 خدر عاوك

 الكل أةءأ 1 ميمغلا عاوك

 اؤبب 1 راغيد برك
8 

 اخ )07 15 111 اك )7 زر )مل 11 | لا ادة ل ءالبرك

 الا طال 11 )1 زاك لل : ©
6 

 زورمف َخ ك وطنا َخ كلا

 مكن م 1 زاوعالاب خركلا

 ابل. أبوا" 1 حئاطبلاب حركلا

 ل0 تتر“ 21 ال11 111 كك ف لل نا 1 اعد خركلا

 ا" لاا, ملف لك زوز“ !ةزز“ا 411 م11 مكو محبب مجبز" يؤرب را“ ل

 الل“ امححب اظامك 1 نادج خوك

 اان ك1 ذم )اركاب 1] )مخ )0): 1116 )11 ل ارماسب خركلا

 الز* امل“ امل امل*# املم املز*

 ا.“ 1 رمتلا نبيع ةيحانب جركلا

 الب 111 زورجف خوك

 مل. ملام 1 ناسي خرك

 اا لالا 2-5

 ابا, با“ برك بح ؟هي*## "مع مظبأ 1ةياملم ا" 1 (دلركأ) دركلا

 اتا ل1 11 اذ ذآ 41107 19) 160 426 نع )) 11 0

 نب هك م م4 !ه11 اهكم اهل

 الن.. 1 سراف داركا

 امم 1 خيبوقعيلا دارك «

 ]مثيب هالو 1 ردوك

 ارا خيسودركلا

 الاا07 طز )زا ا! كلا زوكلا

 ا |ننل لل كركلا

 اا كا 1 زك لما اي مل ماا مل ك0 كل 7 نامرك

 انا 65 محلا اس )مل زم لام زامل الا 1



 نك

 ىك

 مسيو 711 )19 [ةزنوا ازور" )4 ]زف مم 11 1م 61 16 1 لكك

 احا طم ملو "كه, ك*##

 ل نام سلباك

 اثم 1 ليكي اراك

 مىيء 1 ناذادراك

 محف 1 ندزراك

 مم. 11 (نورزاك) رزاك

 رزاك رظناو ا." ميد 11 هممحه ملع 1 نورزاك

 الن اانا الل ظزاك

 "م. "1.5 1 (فذوريساك) دورمسأك

 "هب ا” 11 ناشاك

 زب“ ابو اظبا 11 مرغشاك

 اء 11 111 مك 1

 اوأ١ 11,1 11 لماكلا

 11 111 ا

 نراواك نبا 0 رظنا نأواك (ىنب) نبأ

 تاكا ١031

 ا"..١ 11 ناقدابك

 م ه1 هتاككا

 اهدم !همل* 1 ةيبتكلا

 اع 1137 تحل

 حلا 1 “١

 اذ 111 سك

 او15 111 ةختيتكلا

 امرا مل 111 111 11 لد

)408,( 89, 111 11" |1365 1 

 رحكلا ةرقرف رظناو امن 10 ا ردكلا :

 ابدم لكم اهكم 1 كيدكلا
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 نأ

 م” 1 نيكليسلا ةرطنق

 م نانسمط ةرطنق

 هل ]1 طز زا ]115 )1115 )6 )زا مز٠. ل1 فقرمعلا اةرطنق

 م5 م الح اثم

 امه ام. 111 دادغيبب :قيتعلا ةرطخقلا

 اك.,4 !ذكب 11 ءاطع ةرطنق

 اكل 15 111 كلا سياف ةرطنق

 *١5) 1 ةخيسداقلا ةرطنق

 400. "1" 1 دزدق نق

 ريد رظنا ىف

 "وا" 1 اهف

 ار“س اب الث ا ادوك 11 )زاءو لممك )ممه امحأ ظيم* 1 نانسيف

 امله 111 امنثي ]أ

 اا 11 زمصب اما 1 ورم زدنهق

 ا لالالا ف

 ك1 "تل معمل 1 مم الب 1 سداوقلا

 ا” 11 نايداوقلا

 زادم املاح 111 سابعلا جرو

 ا ملا زا 1ك سروق

 ناسوق رهن ,ظنا ناسوف

 ا للا اذ الا لهذا لل )18/1 161 )150 اذا )اذ) 1 سشمفوق

 ا ا ا ) لكل 111117 ا ل 111 161 11 11

 امكك ااا | !ز05 تأ نأ

 ملا ١1 111 ةينذوق

 او 111 ا. 11 ناتسعوف

 ابن 11 نارابق

 ت1 تزل ملا ةرابقلا

 تان تزد 111 ادق زن 111 1510 1 11 )ذمل نام هلا ناوربقلا

 !كنأ) )هل اذ بلل) 11 6501 زن. طاح لذ (ا|ك)١ 11 ل اةدراسمف

 ان." 11 ةخيناقيقلا

 رودقيف 1 1٠.١



 بذا

 "م اع 1 ريسنلا خعلق

 فايا ببعس رظنأ اممك 111 ليصأو نبا خعاق

 () "6*1 1 يقلق

 1 111 فلم

 مثال طلب )11 010 )1 5 )41 )411 6 ١ قلللا ةالزز الل مق

 ارد 1 مظمش

 أم 11 ةيدومق

 أدمأ اد. 1 صومقلا

 امك0 اللا ذورلا ورم كاش رطانقلا

 ال1 11 1207 ك1 كل ناميلا نب خفي رطانق

 “ا ب.أ 11 تولاخل سار رطانق
 ابمك 11 ةنانغلا

 زاناك 11 ]1 اذ ل لكيم

 م” ل ل 111 م ا لل مل )0ن) لللا لدتعلا

 ") ىلا 162 لل 083 رامدنقلا

 رات ل م ككل )هن كنك 11 ذآ ذكرا | لذ 1 نيرسنف

 111 | ل ا كا ل ل ا 11 ا ا اا

 نو ننلاككمن) م 5 111 11.1 11,6 ]مكذ امل )مب 160 اك

 مزال ظل از 1110 ]15 كش تزل 1 1 كا ا

 ايلا لك ناسارخب نيرسنف لفأ

 فقيبتتعلا ةرطنق رظنا ةرطنقلا

 اؤبب زؤ"ب زمسب امو 111 )هز 1 كجرأ ةرطخق

 امل 4 دادغيب راصنالا ةرطنق

 ا”ا1“" 111 دادغيب نادربلا ةرطنق

 اك ل1 ةرطنق

 امم مى ةديدلل ةرطنقلا

 "ل 111 نوجلا ىبا ةرطغق

 ةا١ 11 ةريكلا ةرطنق

 | لل نامدحرلا كيع رد

 ملا 11 زمهرهمأر ةراحذق

 اىبا 1 أرابز ةرطخق



 اا 1 ىناوصقلا

 ابا ] طق

 أمل" الملك طمه*ث اطمح 111 ارماسب عئاطقلا

 مما" 1 (ىطق) 0

 1 دام 11 اقارطق

 اكل اذ]] افرح ل52: )تفكك فل ]511 1:6 1 6 111 151 1 لبرطق

 ثا طلاه 141 اذ )15 الأ

 ماث لآ 1 طقطق

 ا ك1 017 ا اك 0 ط6 )اس ن5 1 ةناطعطعلا

 ةذاطقطقلا رظنأ م7715 1 ةيناطقطقلا

 اكذ) ل11 ١51 ل نطق

 )بكلا“" طبمك 1 (ىطق) انطق

 ما.“ 111 طوطق

 ال١ ا1.ب 111 دادغب ةيحانب ةخعيطقلا

 أهل" اهدا 111 رفعج مأ زئعيطق

 امك زنا للا عمبرلا خعيببطق

 الان ازمم 111 111 1 فيطقلا

 صفقلا ىقامسر رظناو اداد اد اددم اااء 111 (دادغبب) صفقلا

 ا. الالآ طعم

 ".1 1 تنلقأا

 أكف ط1 لك 011 الا 0 (مزلق) مزلقلا

 روصخم خعاق رظنا نر ل دايز خعاق

 او 11 ةخفوكلاب دايز خعلاق

 امم لأن" اذا 011 ىعاش خعاق

 اب 111 قاطلا ةعلق

 رو ل (دايز ةخعاق) روصخم خعلق



 دصق
0 

. 

 ور

 الاب

 6 "اب 1 ةرصبلاب لليبنس

 ادا 1 نيرو

 مح. مبأ 111 دادغيب خاص

 ابا 11 ارماسب عماوصلا

 |هل١ 111 ىيطلا

 ١”ه. 1 ىدابعلا

 اك.. 1نأ مي“ عت" ةثعب 111 نكادغيب ديودبع

 ا“"لنو هاري ]1 ةررصبلاب دايز نىب هللا دبع وأ هللا ليبع

 ارك كل ةريكلاب نييسدعلا

 بيذعلا رظنا) 58 بيذعلا

 ا" 91 ل نادغيبب ىسيع

 11 )267 كلل ةبيرخلاب رفعج نب ىسبع

 نييسدعلا ريصق ,ظنا ه1." 1 نبيرغلا

 1ه* 5*1 1.1 111 دادغبب راوقلا

 )لاب 111 ىبترفلا

 بال ك8 1 ”ةتكلم 111 كو 11 72“ ) 1 ةفوكلا

 مل للا إ 11 ل1 (ريكنك) سورمصللا

 "." 1 ةريحلاب نزام ىنب

 أبرم اؤنب 111 دادغيب نوماملا

 دما ا (ةنشتك 95 عشا

 معكم 111 ارماسب ثدحملا رصقلا
 رصققلا
 .صق
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 و

0 

 مث 111 ارماسب رانخملا

 *105 111 خماسم

 1نا 111 دادغبب ىلعملا

 (ة)ا.5 11 .١5 1 (لناقم رصق, لئاقم ىبأ رصق) لئاقم ىنب

 (#) هبه 111 16مل“ (6) 11 ا

 ىدصق
 و

1 

 ,دصق
 و

 هث١ 11 جلملا
 ها" 11 ةمحلملا (ةيرق)
 ملم نإ ل1 طم طرا ازماظ )8 111 11: 11 ةريبع ىبا نيل

 “١ م «*ب.رق 1357 | )ب زا 16 [#10 لملك 1

00 

 و
 1911 1." 111 دادغبب حاضولا



 بوك

 ال6 10 ٠١) )01 )ام 1 (ضيبتلا ىرسك ضيبا) ضييالا رصقلا

 اننا ا ل 11 1م 41 ميلا ل1 ]11 )لا ل

 اك كلل )ه1 مك أرماسب وج ها رصقلا

 0 1100 1 حلالا رصف

 مل» 11 (داغسا) داغسأ رصق

 امك للكل سنا ورصق

 ماك ان 11 سوأ ردصق

 اكل تلا زال 1٠) للا ىلهابلا رصق

 ماد 11 اراخبب هاذ خاراخب رصق

 199 160 11 لة للا ورمب هان خاراخب رصق

 امم 1 ارماسب عيدبلا وصقلا

 1 1 ءلثعت (25) ىبأ رصق

 اذ١ ذ ىأر نم رسب صخخ ردصق

 و 111 دادغيب ل

 كل 11 11 111 تك كب رفعج مأ رصصق

 ةعج نأ

 اين“. 111 نكادغيب كرب نب كلاخ نب ىيكع نب رفعج رصق

 ايبا 1 ىرهوجلا دع

 "نال نا ليل ب نسعا رمق
 اهدأ 111 دادغيب كدييحكلا لمع نب كلل

 اي اللا 3ع نب كلاخ رصق

 دلخلا رظنا داكلا رصق

 |"01 111 دكادغيب هللا كبع نب رانيد رصق

 ا110 امل 111 دادغبب بعذلا رصق

 متم 11 ىناولك قر رصق

 اور 11 جيرلا :

 رقعج مأ رصق رظنا 71 ليدز ردصق

 ظفوكلا رصق ىه ع9 1 كعس
 هأب ه.)" 111 ةمالسلا ىصق

 مل مدن اللا دادغيب رؤعج نأ نب ناميلس



 اءام مهد 1 بارعالا يرق

 اوان او 1 نييلهايلا يرق

 ا. 11 ةدعج ىنب ذبرق

 امك" 11 وماع نب بر> برق

 ا"" 111 ناسح خبوق

 112 115 1 ميعاربأ نب كلا دوأد ىنأ ةيرق

 الوز 15ه 1 لسمرلا ةيرق

 اهمأ 1 شيولا برق

 ىهاش رظنا ت0 ىهادتن برق

 ناو راما لل رغشلا ةخدرق

 الم 11 لاوش ةيرق

 53 )555 111 هللا 5:2 خيورق

 أ..“” ا..) 111 شيرف ىبأ ةيق

 اف 1111 1016 11 111 ميتا ناورم خير

 نأ 11 ةيكلملا ةخيرق

 ةيبايملا رظنا ىبلهملا خرق

 أددد 1 دوهببلا ةيرق

 انا نانبرقلا

 كم6 للل زن ل َح ٍِرظ

 اثات 11 111 11 ا ا اا ن6 كلا زا فذ امش ن.بوزف

 ا هل

 )111 اخت 11 107 ١101 1411 1 ثتطاشلا 5

 اونا 111 انه 05
 ب11111 111 خذناطسق

 مكث انبتع 1ك ل 1 لهما

 نيطنطسق نصح رظنا نيطنطسق

 زمكلس ليعم ليما" ليظ ملك. مكمل مع. بو 1 (ةينيطنطست) ةينيصنطستلا

 تكلس لس لا ك0 1 ل ل ا 6 ل

 الاثم, رت“ موز ا[ فا |عخإ | ل6 اا: 565 51 لكل ا! 10 ان

 ا 1 ارسل

 «1ؤ5ا 111 !,*» 1 انابسف



 نموا

 6 لالا افرق

 ررو ابر“ ]بوم 1 ةبو_اخر" 1 ةدرفلا انوزغ

 امك 1 ةدودرفلا

 11 ال ىدرف

 باع 1 ةنجاطرق

 أبو ]1 ءاطرقلا

 اممم 11 ةبطرق

 امنا 111 تل 11 111 ءاعرفلا

 مير 1. انوا عع سنو زها 1 ردكلا ةقرق
 اال ل سقرفلا

 اع 111 بوقرق
 اتازلا افلا 202 111 110 11 |كك رد ب 1ك )ةع |0111 ءايبس قرف

 اك نآ ل11 111 11 111 110 ل ثزم نضل ل 6 ل 11

 2 رق 0 ل لاا ل411 11

 مخك رخل 110ب اليا ا نلخإل بيع كلل كما |ما* .٠ 111 (نيسيمرق) نيسامرق
 ادد« 111 نويطامرقلا
 07 1 رز

 |5111 نكنرعلا
 اما اثم التو از." 11* (ة00.) لل“ 111 (ةرقلا ىنصحر ظرقلا) اقر

 ا 11 11

 ا“ هل ةيطاعرف

 نزل“ 111 ةناورقلا
 اذن 11 بلاعتلا" (نرق) نيرق
 م4000. اثم. 1 سرافب يرق

 ا٠و1 1 ةفينح ىنب نم خيرقلا

 ث.* 111 ءىط نم ةبرقلا

 اك 11 ماشلاب ةيرقلا

 ناورم ةيرق رظنا ا.)5 118 ا1". 111 طساو ةيحانب ةيرقلا

 أما* املا" 11 ةفاصرلا باب ءازاب خيرقلا

 اة 1 قازرالا يرق

8 

 ام. 11 ثتعشالا ةيرق



 5 000 باك اا

 نميز

 اكدا 111 فاق

 ا 11 سقاق

 /127م 111 نادوسلا نم قفاقلا

 مل 1 ةيقولاق

 يوس”1]71 10 11 كميل

 اا امك" 11 ارمهاسب مئاقلا

 مام 11 6 )16 !)6ا ل6 ))15 |))) 31 كف

 اكو 1 خناغوف نم ابق

 ا. 11! نسوا كايف

 ٠.5 11 رفز نب نيسح بابق

 دحض 1 دةرخ ذابق

 مز." 111 فقيذابقلا

 فيقلا رظناو "1 "٠ ا". 1 جبقلا

 "*ل5 *1*١ 1 ىدابعلا ربق

 امم 111 دييد نب كيكحام ريق

 انك امس ١.6) 11 111 )12 1مل للا مل ا (سوربف) سربف

 اياز 1

 رىرمب اوه ثكأ ثمل ثيل ثيم و. ثم م07 "١7 1 (نويطبقلا) طبقلا

 الم 111 1150 11 107: 6 5

 جيقلا رظناو مكث 1 فريقلا ليج

 ]باخ 16 1311! ا 10 زا ان لط وب

 ىوبق 11 .1٠

 رظناو ١5" 111 ثيهبصالا سحق

 از اللا ناتلسلا حدف

 الث 1 مودقلا

 ا” 1 11 وز“ !13 1511 لفكر لضأل امد اها ازا 1 تكف

 م ممثل زازا 111 طل زل

 )"1111101 ل 16 11 ل زل 1

 ماك 1 (ةيقوطبق) ةيقودف
 الأب 111 (ءيذاذذ) ةيذيذت

 ال1 11١) ال0 )ا]) ز51 او ثا )ا اذ رقاق

 كيهبصالا جي

95 



 بوأ'

 (400.) 1.8 11 ناتسراخط نم ريشخأ زوريف فيرط

 ملك 1 روداس زورهف

 نوشيف 1 .٠.١

 اا 1115 ا ةررعملا ضيف

 "ام 1 رابخلا ءافبق

 أنو 1 نينلكفلا ءافيف

 اع” 1 نادم ءافببف

 ام |ز| كازا لل ليعلا

 ملأ مل منا اه 1114 0 مييفلا

 ابا. 15 قارعلاب مويفلا

 ق

 ا 15 )ا ه) )1 ١165) زا ل ساق

 0 ل1 6 ا ناسارخ سداق

 لل ل 11 111 الز )111 ةزدك )لكك )141 106 ]1 زئكبشست افلا

 اللا ط1 1010 1111 111 )150 !)ةز )زه) )زا )15 طز ا 1

 التلال للا كل 0110 زال زا 1:5 ا )116 1

 ارم ل6 زاك )د نزل ذل تل ١) 11 )1 11 )11 )ا داك )7 ١) م

 اك ل] )7 1116 1101 11 زل يي ابن )117 0 نا

 اك 1ك 165٠ ل11 لا 0 )1 كل )111 )161 )16+ )111 )1

 0 الل ا الا 11 125 مم م6 )11: 17 )ك7 1

 ا كلا ل 6 6 ا ا 6 0 1 1 خ زمل 11

 كك 00 م ال مآ 11 )15 امه ط1 1111 111 6 1 1

 دك ذآ اس اذ شل اذز1 |تز7> )م11 )1 1 0110 )|0107 )16 )0

 ال.. ارنا زي» امل* 111 مئاطبلاب ةيسداقلا
 اما للا نراق لايجح

 )و. 1*7 1 ةراقلا لبج

 اك ل5 ١ ل11 11 ناشاف

 اف.» 111 ةفوطاقلا
 زمزكز“# ابكي اطبع" زكر. اهده ا*ثل““ لامخ المالك 1 لوطافلا



 ابهأ

 !ملربل لوما مم 29011 ا ل 0 (يرعم طاطسف) طاطسفلا

 اهرب مم ب مى 14/1 طلق زرفل

 ايع" 1 ضفاضفلا
 ا"..+ 11 لضفلا

 آنآ" 11 )انا )6 )46) )51 1 جيلالفلا

 هذا 1 ميقلف

 اب اء ل1 6 مل جلف

 ا تل را ]ا شوط ايكارع ضدنا اصر طال اك" نيطسلف

 انضر ارك اساس سا اما |0007 الاوز اظل السلا مر 01 5

 امد 0 ب يل )ا ا. للو) )لم+ ل مككللل ال65 طل

 ات ا ل او 11 1 111 ا لل كالا )فد خلل

 تتر 01:4 النأ) )خ4 م م1 ا تل لا ا 1511 11 ل كال

 متل لا كت 0 حلل م لا نه ياككألا للا املا اكل ا

 اهات اهو

 !. اه م1 ل61 الآل 5165 نا لل اة ل خجولفلا

 ام 111 ايلعلا ةجولغلا
 اك.ه 111 (ةناتسالا) ةنانسأالا

 محب 111 عماجلا

 ا ل6 اللا لالا 0 | لكل جلصلا

 الا 1 !تتتعلا

 زثرانم 1. 1 ىفداي تارف

 ١ 111 اما“ ا5:11 لكلا

 اذ 11 هاج ممنف
 م'.. 111 نيسكلا قدنف

 البو !م*ث5 111 مدنغلا

 م00: م ريشدرأ ناينف

 |“ )ادا" ]1 ىينف

 "ا ا ج واهفلا

 اببم ايبع مآ سافل
 ا”.ب* 1 ناكيف

 ١11 ذم امحاو هب ةظوع ؟خيو لاخلا لال ل1 ا 111 1 اك 1

1 
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 1550 لل ناش خروف

 الاتكأ كلل )ناك اةكرف

 م1“ 1 ةدرفلا

 اذا لك ةنوازرف

 انا )7 ]1 )6 )11 |1111 |ماككأا“ )و5 ٠575 ازا 1107 ل سرفلا

 01 6 تا دل تزل اك طا 2 تزد زم | 6 6 ١)

 كك 07 16 طنز كل لا ناك نأ ككل 6 11 40 16 1

 اام 11 ايما

 "١ 1 للم شروف

 ةذأ مدل 1انلا صضرغلا

 راب 1 1 ةضرغلا

 مها 111 دكادغيب نيبدرصملا خضرف

 اى. 111 رفعج ةخضرف

 1 1 معذ خضرف

 وال18 1 عوف
 "6 11 م 1 ك1 6 116 ل زا عروفلا

 ازا |)10 57 111 )15 11 1201 16011111 1161 ا 7 خذاغرف

 اذ ]03 1 ا 127 ل1 )14 1111 )| كل )101 !١ تال 0

 امكن ماا ل للك !11 1112 )1112 1111 |6112 !ذز) اة

 اس1 11607 1911 1ةك)“ لوك. !هوو )ةز] !نلاخ ززئام 10 اذ 1 خنغارفلا

 ماو# اظاظ ١ ل11 ام 111 كرغلا

 51 11 ل66 151 امرغلا

 اها". ]1 ةيدنرف

 ا"
 اذا لل جيسورفلا

 60156 114 نادوسلا# نم, ةيورفلا
 اهل 111 ميرف
 اللا طز )مذ نازف

 .اند» 111 ةيناوغلا
 ا! ةضط 8 ا 0 16 1 16 1 اسف

 كطخحلا تا ل6 1 رجشدرأ (ذاينذ) اسف



 ب

 51ه 11 مق ]المك لاش )ل1 10 )11كم ظل

 امل“ لانر| 10 15 ام ا ا لا ل ا

 اك." اهب 1 ةيسرافلا

 اخد 1 طراف

 اهاك 1 عراف

 اذام ]لم 1115 |)"ام" زك الاخ 261 ل لل م1 11 بايراغلا

 ابا] 8

 خيمافأ رظنا "ه1 1 ةيماف

 م“ "مل زوم اثزه* اثاؤا زظزو. نتم ازا اه 1 لحكف

 1 ننام 6م زز) لكلا يف

 رزسعرب مزز 111 )هلو امله !بهو !ه3 !ذمك !همل“" لطهدك !.7ب 1 كرف

 40) ملا مم ملل مل نأ 806 من | 101 |10 زل )5 ل تاوفلا

 البر )ام 1111 1 طز )د1 لل لا زمال زم ذل 10

 ذا زا ذز.1 )زل 1151 01105111 1112 2 )26 را

 ا م ا ل ل م ا مام مل ماا

 اهل ا لا ل ا ل ك4 116

 40 311 516 311 نخل يطل يزل نزلا ا 1 ا امض ا نك

 اكس سارا ايل 0 | ل١ اضل رجس ارث |( ت2 ؟انانإ 6070- <

 ]1| لزم ]دن )يكل اب“ )0 )ظل 111 1 )1 )5 ]1 ]3 ١) كا

 رو لإ ا ركنا م 1 لة ا“ ل“ 10 116 1 ل ل

 امك* العن 111 تارفلا ةيرق
 ه١ ل )ه7 ظ!ام* زم الث 1 ىلقداب تارف

 )0 نزل 111 ا! ةرصملا تارذ

 )م 16 ايردس تارذ

 من. 1: نايانخ زوران
 مامعرع لا. با ةل» ا.ه 1 ضارفلا
 (444.) مه 15 هدنوارف

 امدرف 651 6555 1947 ١16

 ناماملا رظناو ال5 111 كفيلا جرف

 5 جرف وه )ا 1 دنهلاو ىنسلا لفا جرف

 خبال رظناو ا 1 وللا 1. 1 جرف



 نم

 هنأ“ 1 رحاع روغ
 ور _ر

 ااه 1 نيطسلف ريغ

 اك ازا م1 (ىبروغلا) نيروغ

 مل“ 111 !مل* طم 11 اثاث !لرع ]1 قشمدب ةطوغلا

 امام 11 بوغلا
0 

 أمد 4ل دادغيب رخافلا

 111 كلا باراق

 0ك ا 0 تزن كما ةزكا 250 116 مز1 )15 زز) )17 ]1 سراث

 اكل )015 ا 1 م مك مك كلل هلك لأ كك 1 ا

 الا كا زا زك اء هكك )للا )م٠1 زل )11 ٠/11 ]نا )ن0 )5

 اللا اال ]01 1625 ل: )تأ )46. )اء )1 )6

 الا ل زل )ك6 00 زا )1ك )4: 1161 111

 از ظنزرككال]) ١ زل زا )1 زللاكلا) 1 )ز) ١111 )11 زازا از

 الكا )161 اذ زل) زق“ )از 110 ز))65١1 )0151 )14 )11 )!ا 6

 الأ )16 ))// زا )1 )06 1011 11 1 1 16 ب

 تنل ان 01 ل7 )ا .1 )طال طا ط1 ]111 111 1

 الروم )زكا الق زا 11 طا 1) زا هكا م ما )ا 1

 ات ل لال )ل1 ط6 )ال6٠ ط1 1 زا 7 )| 11 11 ان

 اك زن ([ك ت11 )تل طز ل )1 6 اال )ذثح )ام )011 )1 )1

 ها ]15 لدا )51 )تاك انأ] )5أ) )هزأ) )هنأ كك1 61/6 تأ ]نا

 ان زل 1 1 51 زا زن )ك5 110 1114 كل

 اال طل ذم ]1 زم زم كك611 م 1 )16 111 111 3

 0ك ا ا ا كل 11 )11 1ك )01 1

 هل ملك 00 معلا نه كما نآآ] 15 17 نع زئاكإ) )هو | 11 ١١)

 ا ا كلل اذ 1201 | 6 طء1 1216 1ث 10 61 1

 الا لن | ك للا ان 111 )2:1 ز2١ل] |1707 110 116 )1!)1 لزل] )| ا

 ال5 لا )ل 12 تدل 11 1 ل 1 ا ال (61 7

 انا كلا 1111 1115 15/1 زملأ كلو. ]1 ]م 1ع ا



 ناب

 () 80+ 511 نادوسلا نم (ماغلا) ,فاغلا
 ميم 1

 ام 111 كا

 151 نارغ

 ازا 11 برغ
 سمغلا 111 ٠1"

 ال10 )عمم ه8. الاء 11 (شرغلا دالب, ناتسةرغ) ناتسشرغلا
 عيقب رظنا دقرغلا

 م.م. )نال. 11 )امو زا 1ك

 ا زغلا

 ام اخو 1112 ةخلاوغ

 رو م رنسو ا نكس ملل 1011 1 نع اظوخ

 اؤأ5 #51 1 رهتلا نيبع نم ةرغ

 ريب انني ارو نر !: 2--

 "لم (111)0 1 رحش ىضغ

 امدد 1 :قفالغ

 اخ كال ناطلغ

 خظلغلا 11 1١

 ا. 1 نانكض ليلغ

 ادب 401 نادوغ

 امكس اهد* 1 رمغلا

 هاو 1 رابنالا خيحانب رمغلا

 تابوعلا رظناو الاء الادب 1 تابرععلا روغ

 “4*1 111 !«دأ ابد 1 (ةرمغلا) ةرمغ

 بوو 1 رهمغلا

 ءاصيمغلا 1 ٠21

 را ميمغلا

 "18 امك مم 11 ةاره لابج ىو (روغ) روغلا لابج

 .١ ا٠.* 11 خماهنت روغ



 نا

 ألوم )دوه اهدا" اذ 1 صيعلا

 رهثلا نيع رظنأ ا"”.م اءدم ا!.دا1 1 ىبعلا

 شاشم نبع ىل !1* 111 ةذكمب نيعلا

 "01 ل غابأ نوع

 ا ا ا 0ك ا نا مل ا (نيبعلا) رمتلا نيع

 ا الل ل ل طرأ لال |1000 تن وعلا تتسلل رتل للا تل

 اال" طولا ذآ 1لظ 111 115 1115 115 امام |“ ازم0/ ]ل.ل 3

 )هز“" هل" م3

 أ ]1 ا! ام ل ركلا نيع

 اك. 1! ةراكلا نوعغلا

 ١ص 1 ءاذحلا ىنب نيع

 011 111 طل |! 41 لل برز نيع

 "هب ١و 1 دايز نأ

 اا |61) 57 151 ذا زل 1 (سمشلا) سمش نبع

 ٠.1" 15 111 (نبيعلا) شاش نبع

 بأ 1 ةرونلا ىنيع

 ") هرب نري نك1 هلك. هده ماع 11 ]ةليع ا1ب 1 (ةدرو) ةدرولا نيع

 ف6 ا ملل ا

 اذ ل رباغلا

 م3١ 111 طمس !بمخ ابك“ )بهم اةىب اهيل" ايي. 1 خياغلا

 الا !)1 روذ 3 راغتا

 ")" 1 سيبق ىبا راغ

 لا (ميكلا راغو رفكلا راغ) زنكلا راغ

 اممك 1 براغلا

 )6 7 اال ةيرضاغلا

 ببل 11 فاغلا



 ناعم

 مرقم عبطا111: زم: 1 11 1 ظلك

 ظناو زام لل )ما )ه1. اوبك انو لاهم* ا" ط٠. 111 ءملث 1 ءاربكع

 ءاربكع لَك

 راح 111

 ا. 111 ثللعلا

 و١11 11 ةطلعلا
 منهو 111 ةنايلعلا
 اممدو 1 "تيِلع

 ناملزمر لطسنس نسنا انس انوا 11 نع

 هدأ“ 1 نوعبج قامع لعأ

 نما به“ ب تزثم مز متع [ةوز” نم زن خخ 1 (عفلاعلا)ر فيلا

 مه. دبأام ابواب

 العزل 111-1 154 151 1115 1216 11 1:1 51 كك ا نامع

 م2 يل 11 1 ع 1111 ملا اضاع طك 111 لخلل كلل

 لل ب بو نانا 114 111 0111 ظنك )1. لا امل ا ل

 “مااا زلم احلا تذل زل 5

 اله ا!بلو ادب 1 نامع

 اداب 111 كيلا

 1م ايد 111 رابنالا ةيحانب رعلا

 154 151. 151 153)' 1955: 111 (مكدسسك 2 رعلا

 اذ" 111 (روه) ةقرعلا
 ضرما ةرهع

 اك اهنا ا. للك ارهاب ىرعلا

 !رزثثب 1 كاع

 "لارج (شعبم اقك اا
 مهام 111 مريم ثمن, "٠من هاما "عز 1 سأوع
 اباثب 11 مكانملا نبأ كويع

 ال5 !زةهمحل) 0“ ل ا 110 116 11 116 2 ةيرومع

 الامم طامي اظلم لاس )ل اه" ببد 111 27195 1 مصاوعلا

 1م 11 (ريغلا) دوعلا

 اءا“ثو ممل هكثلك هو مز نزلاء مز هيك ةيل 111 تا

 رز
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 نزع

 رت 7 عررطلا قرع

 ماه 111 ةقرع

 الا فال 1: خنرع

 اهدا 1 نومذرعلا

 ادهم 111 ضورعلا

 1 اشك )1655 ١15) 1 111 ل | ل1 دلل (رصم شيرع) شيرعلا

 كل لل )ان )16 ل ضيرعلا

 15 1 تافارعلا

 117 كم 18 111 ةيم 11 ابدت لام ك8 اوك, اهءأ !*نرم اثاث ؟ءل* 1 نافسع

 )بام مارب اهراأ هب ] نالقسع

 ام) اللا روصنم ا رفعج ىأ ركسع

 تزل هل 1101 117 111 111١ 11.1 )61! ممل مهل 111 مبا مركم ركسع

 2 م رك 151 1.ك1ن الآ 11 ك.ف 111 كاغس ىدعمملا ركسع

 55 111 أك“ اطيدأ اظيا ا1 1 ةريشعلا

 )11 ]1 )1) از.1 1 كيد ةئيدعلا

 راموس ضلع للا طل“ ]الم هيل“ هر 111 (ةكم فدرط نم) ةبقعلا

 : )5 هه )1

 اذ" 111 ناولح ةبقع

 اكان كلانا أرماسيب ةخبقعلا

 امام 11 ةمالسلا زذبقع

 ديوس رقع به ".5) 1 رقعلا

 لباب رقع ف ام 11 رقعلا

 اطال 16 1 اا ١ 5 اال 6 11 زر 1 (رقعلا) لباب رقع

 ).0) 1 كيوس رقع

 فوقرقع 11 11١ 111 15 ).400( 11١

 ال." 11.7 111 روام رفع

 1. 11 كلما رقع

 هد ل طساو رقع

 181 0 01 01 ءابرقع

 ]16 ا |[: 1 لعنععلا

 كر لا كلل )1 11 11 1 تيععلا



 00:0520305 يسيل ب 55555520 بب.سدسسس-12// 71411 بيب اا

 يرعرس

 أمين ]60 ]هال ]ن6 ]د1 15: اهرأ 210 ]16/0 ا ا

 0 دررل نسر 1 00 ا نسل نري الإ ظلال" ليات الزل ]10 هن 1

 |[ ع الل ارتكط 201: سعر نار ارك ريكا اركز .ارزدلا نا 1

 رس مرسم, )نال انو

 ميدعإ مرسو مينو كبس كا ناكل
 61 ١] 6) )1| )م 4 )ذ) ذهل )ز) ك1 )4 11 0 1 (بارعالا) برعلا

 أ مل ملإ ايات اك 01 ل و ا ل ا ل

 زن ل ل ا لأ ا زل تلا يلا 6

 مرا ترتر سرت ار سيرحل زمرد رار سرا رسارعأ ال ٠ رسال زل ندرس ارحم 7 -

 ةوآأ )16 )م1 )ت6 )1 1 )ا ل1 ل لوز 1 ا لل

 25 41 ك6 1 كل م ملل ا ا نال نال ةناسأ تزل كل

 )5 ]زل ل11 11 ))1 + )1: )151 /!6: ]10 )1 ل.مل |! 65 |

 ال6 1111 از ل الالم اذ: )| 16 ()] تا لال اال لامك

 اه طة. ]طنا ]هزه هز“ طهآلإ ]ة)٠ !طهاح ]لنلال ( نط 11 ]1

 117 1١86 115 111 ]زك اال] 1016 11:1 )17 151 اتا 151

 "م 18 ل للا 11:1 1599 151 ]مر اتاك !ذنأم ل62 امأل اكل

 اأو 1 ةينيمرأ برع

 بأم 1 رابذالا برع

 نب ]1 والا ةيراعلا

 بام ]1 اةريبكالا برع

 ناد 1 ةيححاشلا 52
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 بام اثاد ] ةيراعلا برعلا

 تابرعا رهغ رظناو اامو 1 تابرعلا

 ارا ةيرعلا

 ام لل 0 )0 6 تلال ل0 1 سرعلا
0 

 رد ا ضرع

 مل 06 111 )151 1 (ئماهبلا ضرع) ضرعتلا

 185 م” لل ل تل از )م 1 ل (تافرع) فرع

 )از 119 ملخللا ملا يلا نا 1 ل 15 11 1 لا م

 ناري ليز 3< .!ءارالر سريا اناا 1



 بيدكع 11١] 1111

 652 ل1 كللطلل اما ذ1]) !ام6م- 146 1!) 211 م12 1 1 ندع

 )”"* 1 ىيبا ندع

 ءارطع جرم رظناو ام ام ك1 )16 ءارذع

 اكرا احلا )1 زخم مخلل زلاتسيو زد ع مسد كرا عل معا ]1 كتيوعلا

 الا اا )0 اا 4 ]لآ ٠60 11 2 ]انا ١) 6 )ا 1 )61

 هك 10

 زك 1 نيداوفلا ثتيدع

 اا نر 11 سا راك 1 1 ”كاناحبلا بتيدع

 اثم 1 خييبارعلا

 )ه+ 11 ةفوكلاب راوعلا

 انك لل لن بل لذ نذل لآ ذل( 5ل 1 |( )ا )10 ))) 1 قارعلا

 الا ا )111 )11 )51 1 1-11 11 ةلآ مل مل ملأ نناكا“

 زد )كك ل11 1111 1 11٠ )1 110 6 لل و

 الاكتر زنك طا الازككلا ا ل )1 1 ا لل ل

 ل كرلتأ طل 1٠ زل )املأ زل زااس) طلاذ ظزا6 زان زالوك ]لآ

 التزأال لرادل 101 زا اذ تان مز5 طبل )الأ لطزد )ززز6ه آلز )|

 ممو* انملو )كى زكسرع ركل مكلرت ز؟خوزك موزع زول“ هك )هم اوم. ؟ةمح

 ان 7 110 )111 اك 1111 11 111 1110 1611 لم )م مم

 الرب دلل ازال | )تاكل زم | )6 )51 ا )0 ١ زز م ١] م ١ هال

 اناا كانا اا ا 11 اا 1111 ال10 طزأ | لم 1 كك

 ام ل11 ل1 )1 ]1 ل مل ١ 1 نككل+ | 11 56 )110 1111

 ا 1 ل ا ل نا ككل 1121 11 1.1 116 117 115 11 11: 6

 ل 0 0 1 11) تدك تأكل ثل تدل 2>/) امر 1 “1011| 6.2١

 كا م ل ملل ملأ ند 2701 0107 ل 5 72 نأ للا نل

 اك ل 1 )ل كا 1.1 111 3 1 م ىلع ملط م

 115 م! 11 1 1 ا 1 ا. )<61 |!:56 طن زاذأ

 اانا ]161 )1! !ط)/) !160 )1  زئاثل لازم !لآ) ]لآ ]41 ا: لاء ١

 اكل زاك اكل ]زل ازعل ام ]) ككل “و زك ناك 116

 از كل زل 1 )| 15 )زدت لاسضا )تت || 1 |[ لكك |.

 اذ | اك 0 11 15 |1511 ات ا 111 ا 1



 55 ظل

 بغا

 نارهظلا رم رظناو !#* 1 نارهظلا
 اةم" 1 روهظ

 فوقرقع رظنا فوقرقاع
 ليقاعلا ريد رظناو ؟ه.* 1 لوفاعلا
 مم. م.يب 1 لاعلا

 امل" 11 ١) 1 ملع لمر

 اظظمل زثمس اى“ نرث 11 ار ور انسع 1 (ناجخغاي) ةيلاعلا لعأ
 !نزنز# زك. اهكو امس لل

 ام. 1[ فشمدب (ةيلاعلا ريد) ةيلاع
 لاا" ا”. 11 ةرصبلاب خيلاعلا لعا

 سوو 111 "م#) 1 تاناع

 ها*ث ] رف

 م. امها امه“ املي ارا انوا آ1آ11 نادابع
 ام !> 111 !ن.1 11 ةفوكلاب ةيسابعلا

 ألوم اا: 15 ةكده المث 111 ىسحدبع

 ار“د 111 اتربع

 7عع 11 ذمتعلا

 منور سراو) انمي تلائم ملبس الالو ملوي ,مورخ ممن م51 فقيحعغلا

 مر !44 ردنا ريكو اررجأ ريو كرس رج ري اسيا ل000

 "اند 1 ىولا ةنيدم ةقيتعلا

 انريب امظرع 111 (ذادغب) ةقيتعلا

 امدو 1: رثع

 ارا 1 دورجكاع

 نرو. 11 1 (نالجعلا) نالجكع

 ه1 ااهل ااه* ااه" ااؤر الزخب بتك ا! 1 3 مام 1 (مجاعالا) مجاعلا اذ5و ااه“ اامزر* ااهل" اذن أ ميلا ا

 اىزنع ميو عروس سسإ رس, لنوم ةسورع ثا زطملع ام. رضع عع
 رعيبع موس 111 راد 11 ا“ ان ذل

 5 1 ةينيمرأ مككاع
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 هلأ 111 خذكنط

 وسيط 8 01151 وبسيط
 159494 1و3 )95ه 19نز" ل99 198م8 198م 1ةرزش لو". لا.ه لكى“ 111 اتيهط

 ملا" اكبم ابو

 الا م1 كك نيحاوطلا

 اع أزأ) )زى نأ“ 111 )11 ![1) اام5 11 لوط

 اهم اهد. !ا**. 11 سيواوطلا
 .. ع

 ١1 نوعيز اروط
 تلو مت از 1 اثنش روط

 ملن لل ناروط

 ظلال ١] لاك. 111 انآ ]خل 11 معلا )م1 ]ممل ملل 1 سوط

 ا ]4 ا ا

 17. 11 ناسوط

 11 لل ىوط

 الزل ]101 )110 ل1 تيتا

 ملى 111 ادلع #11 11 اما“ اثم ] ةخنيدملا مسا خدبط

 اك لل مورلأ ضرأ نم نصح ةخبيط

 مل 1 ةكدورببط

 انا ل1 )ممم )16 111 1 ذايانئيط

 ا 111 151 1 211 كو ىمحا ملك ماب م11 (وبسهط) نوبسيط

 ىداحملا ىظناو ا. 1.17

 لمه ١ ناسليطلا

 و ك5 11 (ةنيط) ةنيطلا

 انتا 1 نظل

 هلا" 1 رافظ

 0110 111 111 ورفظ

 المك امه !طباح 1 مياظ



 نإ

 مرن ملرع روس" مزز ونزل. ةاوبعسموا وم مرعي ادم ةاتإلا

 منان رن يو ةناوو ةزنوع مزمز ]رو مورس ممم 8و الع 211

 او" ىمرارهنا از ندع مس ل ورع نو نمل ل

 .١1 ١" 151 اهدد 1 (ةذيحملا فرط) فرطلا

 الو اء" مك. مها 111 ايانرط

 اعمل ل1  نورط

 اوو1م لؤم.ب اةمك 1 كثيباخألا فيرط

 ا.0 11 لعث ىنب فيوط

 ال٠. ا> هل ناسارخ فقيرط

 كما 11 ةرصيلاب نيحابذلا فيرط

 اع (1) 111 ةنيدملاب ةملس ىنب فيرط

 |م.» 111 دادغبب عراشلا فيرط
 اوا*# اها" 11 كنقرهم خيداني خيقعلا فقيرط

 ساو ١ راع زرت 121 تارفلا تي

 |وه» 11 دكنقرمس ةيحانب ةقرتحملا فيرط

 كاملا للا لل ةررصملاب ديرما قيرط

 ا >قرعملا فقيرط

 زهر نما ري نررعاس ريك ]وك ركب طم 111 م

 "الس 11 1 روطلا

 ان 111 !..مخ مع كف اهون 11 منخل منعوو ]زكي زان. 1 ل

 مازدا مل

 ين" 111 ةرصبلا فط
 ا.“ 1 ناوفس فط

 امذد ال9, 111 ةوافطلا
 ادام 111 ١1 1 نفوفطلا

 م11 هل *١0 111 جيلطلا

 )مم اممن* 11 خلطيلط

 بو ]1 نانسمط

 "امم (7) اب 1 ردديمط لدح

 امملع اثم امك المل" زخم 111 سيمط

 مس 1 زئتتييط



 نا“

 مللذ "هوو. اه اهزركي 1 (جوت) سواط

 اناا زا ]دنا |ن )) 1 م).( 1111 از. 1نرلا 1 خ1 كفداعلا

 امهو امه* ز)يمل" زئبهرب اطبأأ 193" )11) زكةمقك تكمن زكامه لابد طك

 اك لثزس) زكا ز116 ط1 ذل 6 ااا ل1 ]166 11مل“ 111 101

 اطال 1 1 ام اء )161 )عمم )مام ما اعلا ناز بإب

 ا ا ل لك ل ل هو مرا كا ا
 اللا 511 ]كاز |!ةم1 هلل ان )1)15 165.1 154 1 1 بلا |

 ل ا ال ا ذا | )1 مل نأ ا 111 ].]0 111 1117 امو 1

 الاب ا ت15 1011 كا 1 ا اك ل الب نإ || يآ 12051

 ام )0 ))1 تل ط1 )| 11 زز16 ط1 )| زا زل

 زماخم ملا“ ملثم )لوك "وس ”لور* مك“ ما" مثو 0 اظب 1 ناتسربط

 ارا از طل |[ 1 )از لا ط6 )زب لول لول )و. م40 11 من

 ايت اما لت ا ا ول كر ضير ا ارا نرجس اسيا لرش 1001

 الث 11515 )5410 ان 156) لوزا ا16) 1 )نز 1 )ا 0 زنا ا

 تأ 0 هك )117 اللا طلم+ طز )76 )ا طنا

 05 ات 11 للكل اما زمن 11 ه1 كك زتاوب 11 خيوبط

 1 ١)

 او )106 اهل 111 ةيربطلا

 0 للا 01 11 1 116 م6 زل 1 اك 1 0

 نإ 15 ل1 11 610 )161 م12 م ا (نانسراخت) نانسراخكط

 اننا ا! |6ل1 2ث تأ امام ا مز. ككلل ف لا. !ءز) ك7

 اك للل )21 1117 151 1159 11ر0 110 11 ال6 1م نر 1ع

 ارثغأ نك

 أ ادمك 11 ايلعلا نانسراكط

 ني ىلا 1١ 11 2116 1 ترعلا (سلبارطأ) سليارط

 مادا 17 ىكنيرارط

 ]ويب نال" ]1 نانسرارط

 ال6 ةنلالل نوبارط

 ملأن 1 روكاب لابرطلا

 الكف ان“ ة10 4 )|- از! 1 | با" 111 زا 1 سوسرط

 انا ل نا سارا اكرر اظل نات ضرك ا ا



 اهو ا," 111 ةدابصلا

 هما 1 نوديص

 عببص فوج رمظنا اة*ع 1 عبيص

 نزع 1957 1511 ام" 111 ةرجيصلا

 مك يا مل 1 0 مل لا مم بولا مف 011 1 ل نيصلا

 111 1915 وعما ني 111 ل16 110 كل مما كلا

 ايه طظبا“ دبل دب

 اك كك قارعناب ىنيصلا

 ١1 1 اغب نىيص

 544 ١545 اون 11051 111 خينيصلا

 ا[ اممأ 1 كييَص

 ]"1 1 ةعوبصضلا

 "ا اذ51 1 نانجض

 م17 1 نايحض

 ال ل11 0 يرض ىمح

 ]مم 1 كبعض

 أهلا اهأب 1 دنيراطلا

 ماء 1 ناشاط

 ب 11 دعحلا قاط

 1 1 ىناركلا ىقاطلا

 11 111 دادغيب تاقاطلا

 ام. ]امم تم مك سلك 11 اكءأ )اء. )ملم مب' 1 ناساخب ناقلاطلا

 او ما“ مل" 711 ان“ اهبل 11 1ةكام 15 15 اا ا ا

 اننا" دل" 111 (ناقتاطلا) ىرلا ناقلاط

 اذان 111 11 ناغقلاطلا لابج

 ام. 111 ةخيناقلاطلا
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 نام“

 امرا امال ا ل |[ ا ل | أ |

 اناتكف |1510 تل 6 ا ا ا كل ا

 ال ا ا ل ا ا | تا ارا ات

 كرار ال از. اكللل اء نا لآ | ند ١9 6] ١١1 [)5 ))ذ١ ]ظل

 امر فلل طفل 56 )ا 1111 ط7 طا ةاأ) زا ل

 (4800.) 01 111 ةئيفغص

 م 111 ةخيفص

 خيلافصلا خنيدم رظناو ااوأ" ملول" مس“ 111 ١01 ؟*» زم ثا 1 خبلاقصلا

 ا: 1 لضصلصلا

 106 ل ابيلص

 ةيلقس رظنا ةخيلقص

 ا! 13111 116 للا 1156 كلن جلصلا

 اتا لأ 01 17 لل ]ن1 لل (ىلامسر هلمدص) :هلامص

 امن» 1 ةءءمصلا

 ةيرانصلا 11 5*١

 أما" 11 ةرينصلا

 أذ ال11 ةكانص

 تاك كلل ا 16 41 1 ءانويص

 اننا لي ا اظل 161 121 17 106 1 ك6 ك6 زنا 1 ءاعنسم

 1111 1117+ 119-111 199) 151. ألم“ امكه مكر !مهك !مهدو !طمه* !مهزل

 الاكل ارز لكل امو اكل 11 اة 110 )6 امل زك او

 لا هل 1 1107 0 1 طل 1

 ةجاهنص 1 ١1

 ملا 1117 1 ل ىمنصلا

 اء. ا'ءءأ امه* 1 كيهص

 بو 1 نويهص لبح

 اك كل 1 1 ل للا (راوص) راوصلا

 )31 امكذ 1 ىراوصلا ظووخ

 ادمد 11 روبصلا

 ام 1 نيروصلا

 01101 را ليص



 نغم

 اؤمث اة 1 راكص

 ةنابج رظنا الا 11 ملاس ءاركص

 اس.ا 11 ةفوكلاب سيقلا كبع ءاركص

 أهءا ١701 1 ماميلا تاريخ

 م. 1 كصلا

 هام 11 دودصلا

 ميا 00 ل ]ل )ل1 11 )زازا غذا راوص

 955 1 11 11 ل 1 م لا ككل زا ةارصلا

 9 1.5 11 ب م ياام زن لن 11 11:1 186 111

 اي مل لزل) )1

 الب 1 ىصقالا ةأرصلا

 ا: مضي كلل ينال لل وصوص

 همك 1 جاوربص

 اءاو 11 ةدعص

 م” 1 ةظرعص

 ابنعص 111 1١

 ا 11 11! | 1 ام 1 تتحكم

 ابكس ل1. )هوك اهم" !ثيل* امم ١") )اوم !اول' 1 (ناميناغص) نايناغصلا

 دغسلا رظنا دكغصلا

 ام_ا* 111 ليددغص

 مز مين مؤ 11 امي ان“ 1 ل ل ل ا ا ل ا

 زو 111 1

 ابب ]1 حافصلا

 رفصلا جرم رظناو الزذا الث ذل 1 رغصلا

 ءاريفصلا رظناو مدعم 111 ]مب | )4: )10 ءارفصلا

 زاب) )نسب بع ب.ل با 4*1 111 فاصفغصلا

 اء 11 خيروف

 اريزاز اال نوفصلا

 ءارغصلا رظناو اردضارل نع ءاريفصلا

 ب ناو رو رعبا تا لا 1 1 را ل1 ىيفم

 سرر سر ساروا سارا نال نس ضار نضال" سن10 ارا“ 701022 1



 نسم

 هاثهو 11 ذيقش

 م0 6 ما كلل نناسال

 ا 111 لش

 امك لاملخ ]15 ازر) 411 م51 011 "7.٠ 111 3اأكغبي ةيسامسلا

 ”.* 1 مامش

 أ ه6 مك |81 1 11] ]1 ١) 15 ل1 ظاشوس

 ]08 1 انس

 ارزولا ال رانش

 الكنب 11 جندنشلا

 المد 1 ةةءونش

 مل مم“ 1 زورمف مارهش

 انلذ) كا ا6 ل 4 111 1151 1١ 10 11١ 1 11 مل نك 1 روزو-هست

 الز طا ا

 "1 1 (رهشير) كره

 ا طوشلا

 )متم 1م". اثم اظلم اامخ المل لال او اذ*# 11 ناموش

 اال. ادد 1 ايموش

 زلأ ال. ] نيكيشلا

 ةزافم رظنا ريش

 اا 5 هش لا 16 اا ككل ]010 11 زارم

 61 م زمشلا

 انا 111 ايفيشلا
 ماعم 1 ىليش ضرا

 كل ا نومباصلا

 0115 م )لزلز ب )11 لالا ةخيفادصلا

 ا خ6 ناغماصلا

 12 ل تاربصلا

 ل | ا عددو



 يريم

 خنسوردتبا ىه اا 11 خنسورش

 الو !زثمس اثمخخ أظثهو 111 !هده* ]1 نيورش لابح

 ةيرسلا اهلعل اذأ 31 ةكرشلا

 أ1)١ 111 ةيطيرشلا

 ]56 الل فيرشلا ا

 )ع١ 111 اطش ْ
 128 11 (بعشلا مهب) نينك بعبشلا

 أوأ“”ثب زو“ اول او 11 (ب.عشلا موسن) ل رعد ة+يحاني بعدتلا ْ

 اههدم !هم[ة|ا]همل طهركإ !طهنكر )هرعفك زىرعزت ا

 ا. 1 ريبت بعش ْ

 مسيل“ 1 ةرأل بعش

 سو. 11 رخل تعش

 ؟همب11 لع
 هم 111 ورع

1 11 

 ثدأ 111 ةرارف ىنب . بعش
 مت لب د 111 ملل 11 (مشاه ىنب بعش) ةكمب بعشلا

 با 11 طشان بعدت

 خكمد بعشلا رظنا از لالا مشاه ىنب بعش

 مم" 111 نابعش
 امل 1 هللا ىبع ظغبعش
 امل 1 ةييعشلا

 امع )رد امك* ى ةفالخل رادب ىبيعشلا
 ملول ا
 ا”ثهد (400.) ".+ 11 خيفش

 )|همح اذم' ]1 قشلا

 ن0 2-7

 منيه 111  ىوقشلا
 8ةقلا



 ارو

 ازثثا 1! || ذا 0/7 لزر )ط6 )زن !)ذ 1 ]61 )61 !)ة) .١6

 ار )6 | كم1 0 ا 1 ل لما )ا بلا )| 0 ]1 ا 11

 اذ انزل مالفزلا از مك ١140| ]112 اذن )!!ن. )111 ١011| !١)

 آ65 نك 5116 |6166 ]ل[ كك 501 |511 )نك |ناوكك 16 )نا 1 طة

 دا 0 111 1 ١) ل11 17 ]از از )ةزا 1 1141 ١)

 الا للا ا 17 زل زبر ]خط ١11 !)7> 1.1 اغذ 11 16 4177 1“

 ااا ا ل انا 1 )11 )1/0 ط1 طل )ل ]06 زل ]101 11 ذل

 |[ امرت ]15 اظن اذ ا! ا[ 11 )طا ]66 مآ 11 111

 ا از 06 اذ 1 م

 ءاكم ل نوطسأ دامت

 م* 11 (ديهش نم هاش) دغي#لاش

 ا 60 1 مم لف 111 1507 11 1 تارغلا ىلع فاش خرق

 اكام لكأب هلآ

 كاش ةعلذ رظنأ خيمرأ ةريك ف ىهاش

 مارح رغواش

 ارث“ 11 كاحضلا ةكبش
 5 )1: 1 ناقروبشلا

 مل مق* 11 لال ضرأ نم ءام ةيجشلا

 100 الل علا لا ةرجا شما

 ك1 ل1 116 )11 ركشلا

 زوم زونم اوع 111 ةيديدشلا
 الك كل زا زال زا )ززمككلر) ا زظز)[كك11 )1 160١) ل فاو.

 مه 111 10

 6002 110 كلل املك ا! 66 كك ةارشلا

 )انزل ملال طم 1 خيرشلا

 اممد 1 ةجرشأا

 امك ا! 111 116 زرشلا

 ١12 كلل خطرشلا

 كب كل خينافردتت

 (440.) 1.4 ”م# 808 37 111 دادغبب ةيقرشلا ةنيدم

 اذاو 11 ىروبش



 باخخإ

 رمد يم ا ا ل ام 1 1 كل كم لا

 نوعا ا 0 ارك رار الرخا |رةككاراع ليمل ال201 اذن |2111

 اوا. لكي“ لكل أهلك لهم طهكي زهكد اطهكل“" اهكل طه" )طول ]*هو 1مل

 امك امكأ امم. !محب. طبلو !طيلتش طبل" طبمم طك“ طبع طن لكل* ذكلل

 ا را را 26 ري رب ريا اريل سرب سارا ار مآ نان ككل

 زثلزث ]از زل. الالزو لال كب للز تلالإ) )16 لطم لتقف زال ل

 زمنا زهرمب اظامك "امل اظ!لكو اوي مهمك طاوز او, زثلركب اثاثو زلعغز ا"

 كوت الن للا ل ا“ زا زا )116 زل ضل

 م 1 لا لك وللا 0 )2 زل ملل ذيل ظنك

 امنع )نزلا ممزنا ظدأن !اظوزو)مز“ اولا ]هرم !هنك ]هده زهر. 81

 راع ا ل 1 ل لل 16 زم

 زل نمل لب تك و رمل كك ايفو زرلا زماخ )20 زميل

 م 4 ا ل ل زكا زك )كال طك رطل

 الي ل ترا | ام )لا ليدل الدف م16 ا

 رتلرالل] اركز سارجا) يا نساك صل ريس ع جار” سرا ل اجا اة ا كا

 لت و زل ور ا مل لش كل تل اة نسل

 لدار سر كرس 00 سار كاسر اسرار ادام انالر لكل . سار نر كار رك 1

 نالزتلزارب حرحارلا .سارسلار سرح | ردح سارحا] ٠ ارسرحا) ”ارضازكلا] .اصارنلرك ازهار ل2. 70/7

 رار نضل اصرخ ضر ارجرتازت] اصرج ص١ امر كرصل اا ارتار رك 1١

 مر سارت رتل نورس سرج 6 سرل) سار اليل امو از[ 6 - ازارجمم 2101

 ضدك سرنا سر سررت كرس در اسرتك كل ار ارتب اتالا 117

 طا از اي |[ ار اكتر ارسصا الل كلر 1 كل 5 كر سل ارك ال باب 1

 ا ل ا ل ل ل م الل الل ]27 ا ا

 مس عسعتل خ5 عزو عزان ىلإ ظلر كتل سل ا ا

 نزر* 8و عمرا عر عم يللا ز) ككل مل رك زق

 48" كل هبل هبي نريآ نيزخ تربو تلو ةوضو 612 ه5 هذ. 61 ةزللا

 بالو بما يعزتن_يوخي نننبا بإب نأق نزل ل ل 0 كك ل

 مثلك مام مكه مالا ملا ملم ملال املأ م11 56 تاع ااا 6

 )ملم 11 9911 5 3/6 307 12 5 كل ا ا ل

 لا ا كا ا ا سلا را 10 كا ارا ا

 )مو اللا اريك بلبن عل ل6 لا“ ازال لزم لان الكل زا



 رولا

 || 1 رسل

 نإ مخل هل 115111 فاريش
 6 11 ل ناجريسلا

 ان 3ر6 لل ١١ 1 ناوريسلا

 7ع 111 نانيقيس

 0011 ا ا رك رد 51 زر 1 (ن كلاسلا)ر نيكليسلا
 652 شل )111 )16 0 طل 111-15 111 1

 اد ]] نازوباش

 ا" 111 دادغبب عراشلا

 اممب 9١") 1 أرمهاسي كلجحا وأ عراش

 أممي 111 أارماسب دادغب عراش

 11“ 111 نادغبب 0 _ ع رانش

 !نأاد 11 ل خاجد عراش

 اها 111 دادغبب ليحدلا عراش

 ام 111 دادغيب ناديبملا ع راش

 1557 |نا انز] امزأ) | 01 ط0 از 50 ]61 )1 ١7)) |))) 11 ساشا

 |اتثز 20 ل كك ا ناب ]111 111 زا ال1 11

 اهنا 111 ةينقاشلا
 اك اما 1 1 نامتع ىطاش

 سولاس ىل امملك 1 سملاش

 زانزتوا خلإن تفرز 011 لمع 1مل لآ لس لثبآ 01 6 اا“ 1 ماشلا

 ثان 7 1 0 ا 15 1 165 ا للا ا

 0 ككل 6 1 ا 15 5ك 1 7 ا 116 )آ تال هذ

 05 011 511 ضل ناش ال لا باتل بال زك بزل ناكل كنز“ ١ بل.

 لآ 5150 1 1 11 115 مل فز مل م1 كل ل ملل



 كل

 م. 111 ةنيدملاب نيباطأل قوس
 1م 11 ةفوكلاب يكد قوس

 ارا. 11 فشمدب رمألل قوس
 ز14» 198 1ؤد) )159 115, 11 1123 11 سيبك قوس
 ادم» هل دكادغيب ةغاصلا قوس

 معا اهم 111 ةئيدلملاب رهظلا قوس

 ايا» ال١ هل دادغبد شطعلا قوس

 ا ل أرهاسب منغلا قوس

 الأ اك. 11 فشمدب حمقلا قوس

 نا" 111 دادغيب متيهلا قوس

 نب 8/ مل !ل.* "4ب 111 نادغيب ىيك قوس

 مالا لد 11 فالوس

 مزملس موسع طرز ررعلزلع امل الخ 1 تت

 (408.) اها ٠821 11 بايوس

 ام از*» 11 ١117 1 ءاديوسلا

 انمل 1مم عمر كيا مسرع زسن» 1 فيمسلا ةوزغ
 اهب ١ك 1 قروب س

 400. 202 11 ةرصبلاب ميدقلا ةخقيوس

 )لا“ا ماا, 111 دادغيبب اطوطق قيس

 أملا 111 !رماسب روردسم ةقيوس

 15* 111 دادغبب درولا ىلا ةخقيوس

 رهن رظناو (404.) مك. 111 "اما منر“»ع كارلو 01 1 خجبايسلا
 هاا

 ١ثب 111 .ةغلايسلا

 يوما م“ زوزو -111 115غ 11 زج 8110 ]لانا "زك ممل 1

 ل41 11. امك طب امور ايوب

 ادام 111 لفسالا بيسلا

 بيسلا رظناو ل1 املا“ 111 اموك ىنب بيس
 1. اذ. 111 نيبيسلا

 ؟عم 111 ١1.. ناكل

 ".١ امدد 111 ةرصبلاب ناكبس
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 بلم

 ممل مارس ثمرعم ]لعد 1 ةرصبلا داوس
 ناثم درب ردى 1 قارعلا داوس

 ماس .١٠ 80 ذب 111 8*1 11 ب.“ !هز“" اطبآ 1 ةفوكلا داوس

 "ثم 1 ناداوسلا

 امام ا خيقراوسلا

 اثس» 5*0" 111 دوسلا لابج

 كنا كه, 17 1" مسا ١م 18“ ا١!) 1 (ةدواسالا, دواسالا) نادوسلا

 ارد !اةهكو اهلل" 1

 11" 111 هايملا لهأ نادوس

 ننام م 111 تلا
 ".." 11 ناقذوسلا

 5 امنا 17 مورأأ روس

 الا ه2 )ا | ل11 156 نأ 15) 1 6 أ؛ |( 6 11 1111 ل أروس

 هم مل ادام

 ماك ]1 نانسروس

 110 1151 6 117 [11 ل )607 )1 015 اننا 1 خدروس

 انك" اهل) زهد" اهدا ادد. ا؟مه2“ مجم مث, ةدا" مه" طبل 1 سوسلا

 102 14م 111٠6 15.4 1“ عت 111 ذآ 11 1115 1611 61د هلع

 ذآ 5 ذ هه ئلزأ زل

 ا 11 ةسوس
 اثمزعل» ز”هزعأ زمام ثنز“ر هز“ مل“ ملع ]1 (زاوحالا ةخابدم) زاوعالا قوس

 اكل 1115 امكأ ذأ |. زمك ل11 مل م1 186 11 65١  )ةض) لة

 زاوعالا رظنأو )كم اثيكب زاب لابو

 ١ 1 اةرصبلاب لبالا قوس

 ام" مل نادغبب دحالا قوس
 )هو. 1 نيركلا قوس

 ا 1 116 11 ل 1 ل ا ل لا الا 1  تاكخد قوس

 :خقيتعلا رظناو (ة00.) مبا" 111

 اثبب 111 دادغيب وقبلا قوس

 ا" اه11 اه11 اهدا 1آ11 دادغيب ءاتلتلا قوس

 نينامت رظنا ا 1 نينامت قوس



 الب

 امه 11 زذيطسمس

 اليوم )1 لالنلا نانمس

 اذ 11 ناكانمس

 م7 1 ان

 ١م ماس 111 امك" اميل امرا“ اطنكل 1 عاريه

 الا. امه. )ه1 اب هم هب 111 طاسيمم

 معمل 1 انردبهيم ىس

 مثالا لل ل“ 110 لترتا لزم للك 111 اا 105 ىسلا

 نسا 111 (خعيض) فنابانس

 اء“ 111 ملك ل لي

 611 م1 لل جذسلا

 محب باث 1 راجكانس

 مسالا 0 موك 1 ا 0 جنسلا

 ام"ب.و ا.ه 1د) 1ب مك* مقحم مهو بو كما“ اثاث !؟لمالك *)١ 1 كنسلا

 يم نإ للا 111 154 163 ل10 1 ل1 ل 15 كك ل

 لل ا لا ا ككل ال3 لم كا ا

 رسوم ل ل لل مو 1:0 م ل ا ا

 انتل بلع 01 ناب نادأ دنس

 6١ ل111 )6 ةردخس

 أ 1 ماهس
 نوما ءاوس

 ماب ١1 1 برغم لاو قرشملا نم لحاوسلا

 مكمثه !"*4 1 ماشلا نم لحاوسلا

 مكاو معلن ملخو يظرب مو ملقا بءمل بردا كوع 8 طورت راخلا 82 ا

 ريس صر, سيل رطب "يأن ليعو ]ىلضر ]لل 99] آر 955 ملك ممله

 ملمع سايز ضلال لطالو ظلك. ماا طلو ضمك ظمأ ضو ظ,وع وز "نك

 0ن0اتتررسلا نر نيرا نر نيرا نر رز رك نري رز

 ماى اطمن مدمأ ضورعو سوي معي معيإ معو .مرعورع معرس )عي رعب

 مضي ميو 211 )4 معو بر 11 معزرع نيو )8و7 موز كرب لإ
 انزل ابك لاذ اهم اهزرب امرك نصه رعي رو مخرم كي عرضي قنل



 لاا

 4مل 11 ةرصبلاب ىلأولا كس

 ناك نال ان نا خفوكلاب نوكسلا عضوم

 اذام 115 (سابعلا ريكس) ريكسلا
 زيوس )4.م اة.ع 1 لسالسلا
 أهمل" اهبب ] ملالسلا

 طب" طبتم 1 نابلس

 ىلس رظنا ىربلس
 16١ هداك 1 نيكلس

 اها. 111 ةلسملسلا

 زرت مت ل مل لظ1 11 15 16 1 علس

 اه اذ 1 سيوغلس

 ماظرو نا8 133 811 1.11 1 املس
 اك 111 هل

 مندلا] 11 ا ل ىملس

 انعم لر 021 ه0 ل11 مل

 ا قل 81 )امك اا“. 111 (اودنلس) ودنلس

 زوز الهو اثثوا ارث د 111 ةيقولس

 نهآأ_-هددح همد 1 ىربلسو ىلس

 ابنم الدك 11 نانامياس

 1011 ةينايرلسلا
 هلامص رظنا 811 21+ 111 ولامس
 ميلر لال جيعامم

 )ل مغ ط5( مطل زلم الا م51 امك“ 1ك 111 11 ةةواهيبلا

 مارس عما 111) رمس
 ]1 غل ناره

 ارعا ازرع. )زك خرم إو تل طبل 11 1أ. مكأ مك. بو ا 1 كنقرهس

 اعلم 1عالإ عرض, انعام ]تونى (مسورع (سال»# امك ابو "وماتت اع

 اذا انزال تزل (نرطط 1511 اذا ان. اعرض 1مل 111 لكل 1

 اهمثأ اهمه اهمم ]هدا !طهرظك اهزعو اونعته اوت” اهعي او" 1و*ةح اوال

 هك 0 52 ٠ للك طبل زال زمئ انا )13 113 )11 11! 1

 زاهر" ال51. ابو



 بله

 مخام 20+ 1 ركع تافعس

 : اممك 111 نابادبعس

 ايو الل" "إو طبل 11 )مرا“ "امك "امه امل“ ملك. 1 (دغصلا) دكغسلا

 ارو كار لربك" ناسك الرس اركض لركا اللا ني ليا الار الا اناا

 رمد ل اعل عل )عام اع ازعل )مل 6 رتل ل

 اهز) طض),١ ]ةدم اذ )ا )ا 1) 111 ]ت16 11 10

 آباب اذا 1.4 ل1.. )دوو اورثي امنع اوز*# اهزثم لهوزظثب !هزثا“ !هزثا اهل3

 )1.1 ا نك لل

 الو 1 راغس

 طغس 111 ١1

 ا." همك 11 "انآ اها اذ. 1 نأوفس

 اكلم اؤ1ب 945 ا1هم اؤدب !ةوهوهاكو* 17 (ينذقيس) من ةيفس

 اك". (4040.) ام. (400.) ماد 111 نيتنيفسلا

 اوم اؤنرب اؤوه اةه* املك 1 مداقسلا

 م91 ملثم 1 ةيطاقسلا

 8 111 رقس

 اما وثب 111 مب 1 (ءةيلقص) ةيلقس

 مامن #9. 1 ايقسلا
 1هم 1! 11 ةفوكلاب ديربلا

 "6 11 »**#م 1 ةفوكلاب نييروتلا

 نو 11 ةذوكلاب كلام نب ةيدحح 35

 4. 11 ةفوكلاب نجبمورلا راد

 اخو" 1 حليب نيقاهدلا

 ١ م ةرصبلاب ةرهس ىنب

 ا188 11 ورمب دغسلا .
 ناثء 1 11 ةفوكلاب ثبش
 ادا” ه8 11 ةرصبلاب ةخيودعلا ىنب

 7" 11 ورمب ةيصع ىا

 وبرج ماكل رظناو 1. 101 17* 31 ةخفوكلاب ربوج ماكال

 "ثم 11 :ةفوكلاب زر نبأ فذ

 را ال ةريصبلاب لكشسملا خ

 ل و
: 



 نزاع

 ا 101 ام 6 1110611 ):ذ 2 )41 )م 17 1). مل م11 مع

 الا ]لآ مئ11 ال41 ازغ) 1١15 1٠١) لهذا )هذ ]ظمَ |.6. اوأ1 ال

 ا ]61 ١) 1١ 111 111 116 )مل )بزب ط531ه اهب .])) 6

 دك 1 ]1 هك )4 ]6 )م5 ]وأ )0و. ]116 )ةدد ماب هذول" 03

 ار.د 111 ةيزكسلا
 امال 711 ناسارخح نم ةيرق نانسج»
 ا م 11 مراع نجي

 اما. 111 دادغبيب ,.كلام ىب رصن نج#*

 اذ.« 11 خلبب ةيرق ةرحسلا

 ماع سل ل 1
 ا 1 ا ل ريدسلا

 الز 7 ل1 ورمب نيجارسلا

 و 758 )ام ابد. 1 ةارسلا

 "لا 11 ريرج ىنب ةارس
 ا 1 رد خرس

 اطببا )"3. الام للى ملل" خمق 11 )ممم اظممبب ؟ممل* مبا اكمل“ ] سخر

 )لل ١007) 166 لكل 111 1115 1111 6٠١6|

 ا" 1 ددوس

 الها اذهلأ ماما 1 غرس

 )ضرب 1١ للل )1 011 ]بلح لاخلا 1511 1 افرس

 اهو. اه*7 ممح مأح 1 قوس

 ارماس ىبه اكام او" 4 ىأر نم رس

 ؟4م 15 1 بيدنرس
 ايزل 1 ندملا
 مام 1 تاورسلا

 انثي !.كم 111 سورس
 404. ادا 111 ةيجرسلا
 اما" 111 ا1+ 11 (بهذلا ريروس) ريرسلا

 اك كلل عيرسلا

 ملح 1 راسس

 ا! ل1 !راحس



 ةلراردإ

 ايل سس راكحلاب ةخافاسلا لها

 ةقاسلا 1 ١1

 نيكالبسلا رظنا م" ل؟.. 111 نيكلاسلا

 اك" اممك !هاز9ب لهل » اداه اها"* 111 (سولاش) سولاس

 117 11 ناماس

 ارقي روس نعسم رزقت للف لامع المع زق ال94 1555 (ىأر نم رس) ارماس
 لس لسسا ارك لرضرج الصارز نسل دن )لرجال اصلا لركنرا كرشأر ارد

 )"6 )1: )ذه )365 الز 3 )ع1 اب ام كلا مخ ل الل الدال

 اب 1 لب لوزا لا ل عل رمل عل 0 ظل ا

 ماومر*إ اهر“”ثهاوزا“ !طهزث* طولا )وزو زهل)_ المل. اهرم اطهره )ط3 ]مل

 اهرب اهرب" اهل اهك !طهك. !طهدو اطههز* لهدا" زهد, !طم*ه !طم* زها

 5 لكم 47 1115 11.6 1. 15: 136 1مل“ لنك 151 اة 1

 اوبال الذمم كم اكمام اكو لكس ل139 15836. لئدم أه

 ماع) ملل. طوع طرأ !نزخك زل“ نك #1 ]أس 1با* ]سأل زبك طف

 )اخ طنز هك )111 1 ارا

 كأن 119 ملقا. 11 ناس
 اردو 11 نايرشاواس

 كب با " 111 1مل" ؟مأ 1 ةواس

 اه.أ 1 ةيباس

 هما" ]1 ايس

 ا: 111 لالا

 ١ امأ ذد1 ذه" ك”ثمكثه 119 كات ثم امل' 11 خفوكلاب خخبسلا

 ٠ر49 531 501 318 ك6 9 ل0 هل

 ايبا 11 :ئكماربلا خخكابس

 ابمثث 1 رق نأ خةذكبس

 اما 11 كثكسبس

 أمل“ 11 +١11 1 نيطسلفب عبسلا

 اه 11 سك

 مليب. 87 ملم ماما 1 ا كل كا ل ا ل ا واتم خا

 اميل 1مل مرخم ملم ل“ ل بف زل اما“ 601 ا[

 انااا .٠ ين زرككرسا) لضرا اج ا ا لع را ل ا 1111! اتت



 بز

 ا 1 لل 1 ناجز

 تنزل 11 2 كلل )0 ط1 (درودنؤلا) درودنز

 أءلام م* 111 دادغيب درودذز

 امم“ امد" ]1 نأرغز

 ا م ان 6 111 ال6 )111 ةاث )هذ 1 ىياوؤلا

 اسوأ 11 ةقراوؤلا

 اك م مك للا ليقاوزلا

 المل أمه !طيام 1 كوز

 كم 1 روز

 ا 111 340. كرما م ل 1 تيما نامتع راد ءاروزلا

 ان ةليوز

 (800.) 21١ 11 (هرانر) دايز

 ١ك 11 ةذوتيولا

 امكح 1 ناديؤلا

 ام لل زل 1 ءأ بز

 امل» 111 ىنيز لبج

 سس

 رات نرسل نار نارك سسك نال اسك ارا "لل >> نئادملا طاباس

 0 تر نب لل 41 210 6 1 ل رز زذذذأ از )6 

 طاباس ملظم رظناو ابا" 111 121 بدك دباد كول“ كهل

 "1 111 ةدعسم ئىب ورع طاباس

 اود 1 قاوعلاب روباس اظروك

 او زك 11 م١ 1111 151 61 1 ا سراف نم روسو اسس

 506 )6) ال 1.7 )(ءا لك 06 ملل

 2 املأ. 1 نون روباس

 (2) زر 111 1مل" مل* ك1" 11 .١ 1 امديناس

 ا" 1 صخي نم لحاسلا

 400. 911 11 دامداس

 اهزثم 1814 راثوخ زرك* زاك زلم مه المل“ لوول را“ 111 خيراس

 112. اممه امما“خ اورل“ طول".



 كرا

 مش )8 م ل“ )ال ل311 121 زا )0 فلل مك ف ةلابز

 ءأوبز رظنا 207 36 ءارجز

 امال زراس كك ةرطجز

 زمر 19 طا ليدز

 نبا مهل ناآدغيب خيديبزلا

 144 1هسب 1)) امث* امل" 1 دز

 ه١ 11 وفز ىنب خعار رز

 56 ناذادنوأر

 اهب" 1 فرز

 اهل 1 نامرز

 مك 8 مناثعب لكل ظ164) 66 لل 1 )سم جذرز

 ١6 رهمزور رهه دام جنرز

 755 95: 41 111 111 ط1 ككل كورز

 الر. (4ق00.) ائادب 1 (زؤلا) زز

 ]زك ]ناكل 1219 )0 |1202 للكل الكل زازا ال5 الإ ف طولا

 ناز اك المل ارت 1115 الا ةينارفعزلا

 م16 111 ١) 1 (ةواغ ز) ةواغرلا

 او" ]1 كز ازوغز [ةعاق]

 ما 111 ةئيدملاب عجشأ قاقز

 ”“و 11 خفوكلاب نييبرصبلا قاقز

 او» 111 ةنيدملاب نيبح ىبأ قاقز

 الا 11 فقشمدبد نبيبلكلا قاقز

 1 ل1 ةيكذز

 او, هموت نم“ )ن1 زنك ماكر )161 ]م1 1111 1ع للا مز

 011: كلل ناكنابلا مز

 امل. 111 (ناجابلا مز) نارهم نب ىسوم مز
 كوم 11 درس )نا مسخ مزز | 0 1 زمتمكزلل 101 1 مزمز

 مرسم م

 ا١ار" 1 ميمزلا

 0 ال ليمزلا

 رس حر كاع 111 زر من جذؤلا
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 بأ.

 5 ماكر

 اند 111 نابرنأ

 “4 1 داو

 م00. "51+ 1 رهشبر

 ناب نزف بع 1 قارعنا فجر

 اا“ب 1 مكر نىطب) مر

 (400:) رجم ل امير

 061 هبر

 ز

 اند 4 111 6 ل قارعلاب بازؤلا وهن

 111 1 (قياوزلا) بالا

 وهو ضاع مسرعا سارع مررنا خو عرب ةماشلالل 111 10 ل.صوملاب بالا

 ربكالا باولا

 ك[تننخ 1]] ت1 ىلعالا بالا

 لصوملاب باؤلأ رظناو !؟ للا ربك بالا

 ةأثل طسوالا بازلا

 نايبازلا رظناو طا“ 515 نانازلا
 اذاثو |: ال11 (400:) ا 1 لبباز

 ه5 "1111 ادمكأ ل1 مل 1 نانمسلباز

 ا دق للا 111م 11 لا ا للا لل ةقوبأولا

 مك م لل ةظراولا
0 

 امم ا!و* ىل دادغبب رعاولا

 ا.1 هل نادغيب ةيرعاؤلا
 مزز م11 ل يح |. 4 11 ل6 ب ل ظررصبلا نم خيواولا

 ايبا 11 ارابز



 ١ يي بيبي ب1810

٠ 

 مهر عام رمر كما ةرعوع خيو خل تك ا كرر

 موسم مك|مس مموج "همم م )درب اودمل ظهري اة“ ةهلاأ ؟هاء.اوث

 اركب مكلف مقلب 1نليدخكلاللاب ماع مي للا تالاف ذا

 نإ اللا اركيامكا مع مل مإ كي 7 1 ل

 19 1192 119١ أمم لاما كي ملا“ مما“ لأ مح مل )ل 1

 ره يحمر ارسل رسوم م اال امم ازا ل16 الكا لل ان

 امك" ل6. 1661م1 ل5 1 ا 1 ل ال ظل اا

 اوى عرس رسوررع سمت ليز لو للا 5 111 1ةهلأ“ مده !ةزبإ |[

 |مدل )حط تو ركل زلم ]17 لزم لزاع ا! 11 | ]ان

 زن ]9م )نأأ )و. اه. )خم )ام ]ذم ]مآ م1111

 ار 4خ قو سرع سنس اننا 5١0 ز م 7 1 م مر ل

 )نس أإ

 51 ناقموولا

 رعارسلا رج ولا ك2 خمور

 ه1 ]6كم 21: يتلا نام 1 ةيمور

 ال1 ز.م اع 151 101 م11 -(نتلدملا ةيمير)
 ]اك )1 طنا ]210 مز ت22 511 ]079 لكل ملل كل (نايور) نابورلا

 امام

 601:6 4 ةيور

 مرسي مس 111 ةقيورلا
 از ارا] ارا ([571 |0170 رت كر 20 اا صارخا" ان 11 ىرأا

 مام موز ةميم انه ]رمق )ا ماخ لل 1ك: ]ماك ا 115

 امل 514,99 #19 ملت مر ا زل امل 10 16 11 )7 ل1

 لم ازد |2757 سرس زان ١) |||[ 111+ ]اراء لاز1 ارو "1077 ١

 رس رمسع زل 19 ب ناي ا" 7131 11 1 111 1 ا

 نع ير نال 1 وت مرا مك ضال 55 1

 اهإلب اهل" اهله لا“ م خار“م )م9 زظبت لب""+_ )95 !ىل“ »ع ملء ملف

 امم. امك املس ابا طبه زبه لكمك زامل" اةره اذمل' ]وزال

 ازا“ 1ااز لازم لئلا طلاق 6 16 لزمه ل6 !ظ)]16 )سه 1 1

 اوعغ زاب ؟5ب هأ 4 )نإلا "ثا

 ؟ىضشلاا) 6000 اخ 1 (ضايولا) خضورلا صضاير



 اهم 1 (خامولا ةدامر) ةدامولا

 ام" 1 خفوكلاب ةدامولا

 )1 1 ناتنامرلا

 انا 11177 مذا 1 عمر

 محل 1 ذابقمر

 اا 11 )0 )1 )1 )1 )111 )014 زاك 11 110 )لأ ل خلمولا

 اذ ل 665 ]لأ )زا لمح 11 1طللل اكل

 م" 1 ةيلمولا

 ال0 ل فقنولا

 )تع هي 111 !ةع آيل ةىو امى. ظا*كمن ؟“ل“* ل كه 1 ءاهرألا

 اذ 1 طاهر

 اذه. 111 اظاور
11 

 اعز امثوو امور انن*و امد 1 ةنيدملا ةيحانب ءاحورلا

 ال“ اواو كري“ ا.ا 11 خفوكلا ةيحانب ءاحورلا

0117 1 
 ناتسمذور رظنا اك للا 0215 1 ناسيمدور

 ال6 ]زل )41 از |زه) 111136 للا ذورلأ ذور

 رابذور م نار لا ناباذور

 انعم اكن 111 (هه4.) كمل 185 128 11 قارعلاب (رابذوولا) رابذور
 اذ ل نانسربطب رابذوولا

 (604049) )41 0-11 نانفسمذور

 ذابقننسر رظنا أ" 111 ذابقتسور

 ميا 1 زورمف ىشور

 اذني 11317 (نابا) ىابالا "ةضور
 00 ككل كا ك1 ل ك6 )ل )نأ )857 ذأ زا .كك016 ل ل مورا

 مايا مجبأ مكرم مثثم مل" ملي ملك بكا“ تبلل ديك دبمل ديب داع جراب

 النانأ ارث ]11 !])) امك )11 ):5) 11 111 11 11! 1ذ) مل م16 مكب

 ام ييلت !يعك طباع طال لةلل“# زةو لذا لذ" ذأ !هكيانثو !طدذكل" اوكا

 ا 11 )11 16 1.16 )611 101 ]م1 )تك 11 م لول

 ال زادك زان طلذأ زاك 05 )زاك )6 115١) زلا) )الا الار



 مبا 1 زوريف مار

 محب 1 ذابق مأر

 النا" !نواخ_ زوو. انزع“ ,هرتا اطصبآ] ممم مل“ ملمع ] (زهر مار) زهرهمأر

 ميز 7111 1:1١ اذني منبه با مننا مها م ملئ 031 1100 11

 ايثكه زوربب )#1 11*" املأ اممح امم طبعن

 ا 1 رمرهمأر لابد

 "1 11 ىتيمأار

 ازام !الو ١12) ]1 هذتيمأر

 اهو 1 ةخيمأر

 ارا“ 1[ فشمدب بكارلا
 7, ]محذ 1 ردأر

 ملا 1 خصادولا

 ماي“ )مث املك مظلم امسك امو اما“ طب, رن م 1 ةذبرلا

 اب !بوهخللإ“ 15111110 هبل 110 ل 111 )10 اخ ل

 رز لد عر

 ملأ 111 دكادغبب بويا ىأ ضبر
 محب 400.1“ 111 دادغبي كدي ضبر

 ا 133 ذفوكلايا شومان ىسيع 0
 اب امل" )وو اا" 11 ةفوكلاب ةنيدملا لعا عار

 "هد ا 11 ةفئكلاب نادقتو ميمت عبر

 "هد |31 11 ةفوكلاب ةلنكو ةعيبر عجر

 ميك 1 أرهاسب دنقلا عبر

 "هد )1! 11 خفوكلاب دكلسأو جحذم عر

 امم )6*1 821 ط2 11 (ىجنبرأا) ىجكنبر

 اذ" 1511 (روع)' ةبرلا
 فنرلا رظنا 1. 1 فنزلا

 اكبم 1 ماجر

 ناجرا رظنا ناجولا
 مهي 111 )بهم هبه امرأ ]ب ]ب | 1 عيجرلا

 فيرطبلا ءاحرا رظناو 28 111 فيوطبلا احر
 94, 11 ةفوكلاب ةبحرلا



 باع

 لاا ط1 1 11 1111 111 5 )اذ )1656 111 1 (بتيشاتج وذ

 كلل لل )زاد لال |. 16

 األمم ايلاف 1 ئصلخل وذ

 )نآ لل نيعر ود

 اما 111 نيبعش وذ لبج

 هذا 535 اك كلل )5 )1 لل ١11 ]نأ ) )>1 ل ىوط وذ

 تاس لال )زل طل) )16 )طا )6. )| ناكل 6 ١11 116 1 رك وذ

 امتزملا |1641 ]ل ]آل ١ )1 |( لان [زنكك م تلا نروح مناك

 )نزرب )ك1: 1 درق ىذ اظوزغ

 ا امل )ملح امامك |م1 ]م05 زم انا )يوم )ةورع 1 خخيصقلا وذ

 اناا 19 1

 ار لا ل كال كل عالكلا وذ

 15 1456 )11 )ل )هك )مضأ )ةو) 1 اتوومأ وذ

 بابذ رظناو ]كب 1 بابوذ

 !15 ثلا عبار

 41 لا مهنا ىنب ةخيبار

 أم" مل ةغيفداولا

 اهدزذ 111 15ه ملك* ]1 (ناذاولا) نأذار

 ا للا ىلعالا نأذأر

 كعمل ل تاناذاولا

 ازا 150 الزلل ناناذاولا

 اند ازا الك اذ از 111 )5 5.١) 1 (نيع سار) نيعلا سأر

 7+ ل رهشأر

 امام )|| 5515 10041 ا ا از زا ل1 خقفاولا

 مل مل م ريشدرأ مأر



 فل

 ل7 لي ال جالطا تاأذ

 .1٠ 1 ناموت تاذ

 عا 111: شيل تاَد

 ام 1 ميل تاذ
 أبواب |همسا*م#* ] عاقولا تان ظوزخ

 5 111 لخاسلا تاك

 ا"مء 1 رهزأ ىبا ءاحطبب قاسلا تاذ

 لسالسلا رظنا لسالسلا تاذ

 05 ىابصلا تاذ

 وز ذه م لل 3-11 )ا لقلا لل 012 1 )1 غل قرع تاذ

 لورا ازد

 400. ام 1 ةريشعلا تاذ

 نا لالالا ريماطملا تاذ

 بابوذ ,ظناو 5*١) *١0 111 ا!ا5 1 بابذ

 ها 1 انحد

 اممث 1 :ةورخلا
 از 5 نارفذ

 امنا امرك 151 ىبج رهن ةبائذ
 ىدقن رظنا ىمعن 5

 اممم !طباب ابلاو 11 خبنذ

 اهب 1 رجالا وذ

 أه. ]1 وهذا وذ

 ابوك ]”ل“ )ب 1 ,مأ ىن اةووخ ٠

 !ن* 1 ناوأ وذ

 أبدو 1 رد وذ

 مس..بق1 11 مسح
 الم* امم امنيه طم“ ]1 ىسح وذ

 4 11 اباثا اهدا ادا 1 ةفيلتل وذ
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 نا"

 او 11م امك“ !.. آآ11 ليقاعلا ريد

 و16.6 11 ةغيلاعلا وبد

 الط 1 م نا 1 1 معا مآ ندا ناكرلا تنعا ردد

 )ام ١م 111 دادغبب فرينعلا ريدلا

 اه1 111 لاعلا ريد

 ا ورع مأ ريد

 4. 111 مثاقلا ريد
 بزر للا )ئا56 ١) هب ل د55 ك3
2 

 5 نأ مل 11 66 الإ 111 (انف) ىف ريد

 املي 11 فتالا ريد

 س٠. 1 (كنفام) دنيام

 ابك" اب. 1 (نرارص) ناورملا بد

 106 ل 1 1 كك موه نأ ريد

 ااا” 1 خالسملا ربد

 كل لل لل الا ا ىسوم ىليأ ريد

 اها 1 لقرف وريد

 ا امك |: ال1 الل ١11) 1 كيف ويد

 12 16 41 ل ديجدوي ريد

 اك 111 4 راعفلا) راعيلا ريد

 ادب 11 ىريد

 الزلل 2 ا لزب از طم 11 )61 )116 زا 1111 1 مليدلا

 اك ]ان )16 ل ين لأ“ | ]2 | 111 511 ا 6 م!

 اللا طرب بانل 111 1117 ]111 ]551  |!نزرك انزل“ 1 1101 ٠6 ١)

 ارز اه ز

 هم هب 11 ايامليد

 (8400.) مل“. 1 (امير) ع

 هل لإ اك دى )1+ ما 1 ا 111 1111 !ذ 0 !.15 ناك لالا رينيدلا

 از

 مب“ ] درح ريشدرأ قر نم قاشسر هبد



 بأأ

 أب" 11 فشملب مود

 ممن 1طن 11 لولا الل ابورب ]رز ومو ركرس عونا 7 نويل ل

 رار رولا سوارا تار لس ادلسي اري رس يل ربا كر .٠

 مر ا 1 ل

 ال1 1 كلك تدلك سف

 .٠ 11 (ةيور) ةيود

 ام ه )الث. ,ال* ,ظامح )اممم ا1ع# ل15 ]امد )كد اما 111 ةعيبر رايد

 دو 16 رع زك

 44 ل )زك )لال )لب ظلكد ظامح ظامخع ما“ )41 اكو 1551 رضع رايد

 الرد ١11

 فايد 1 4.١ ).4040(

 ملام 1 ليبدلا

 ا!" 11 لصوملاو ةريزلمل نيب ريد
 ٠ اريس ةيحانب ريدلا 1 5337

 ال6 كلل أرمهاسب ريدلا

 اء" ء أم ه١ 111 به هن 11 الهم ] روعدأ ويد

 الامم املدامل* 11 بويا ريد

 901 1 كل (امراب) امربيب ويد

 مث اكن 111 لييبا ف

 م١ ملا مها 11 قيلتاتل ريد

 امثم الت ليمكا اره لل لمع لهن املا 11. 1. هل 11 مجاملخل ريد

 مما, ممزنل ام. 111 ااظب اللا

 انا زخقرح وبد

 ١> 4 ءايجح ريد

 ؟.ن 3.8 11 ةرارك
 01 11 دازوخ ريد

 مام 111 نارفعرلا نق 2

 ا“ 11 كر

 "1 لل ويد

 اثىثب 1 ةذيدلماب دوعيبلا ةربقم عاس ريد

 الآ )| )1 ناعمس ريد



 ابأو

 ال1 لا 14 )ك1 | خض | )335 )زل )| )|. |[ ما

 ك1 51 615 نان ال أ ١) 1 1 ىف 7-1150 نوركز) نأ طا !ليلف ١1)

 اهم 111 ةناعمدلا

 اكزك لكل اذ 115 ||[: بكش )1م لإ ٠١ للكل ايمد

 !عام عاب 111 طايمد

 روس عرب ضصرع سو مزن# ميري طيفه طمع لمي !نآ )8غب 1 كتوابتد لبج
 الل ]لل 11 11 6 ازا 131 اكل لك 01 كذا 11

 اله. اذم. اهب 11 ناقنادندلا

 116 1 كدا

 الا» 1 ىناهدلا
 "ءاد 111 ريشرعدلا

 انتل ا اا ال لالا الل لملم 001 ا 1 نانسعد

 زاده 111 !طببب )"خه ا!"هأ 11 كلعد

 اؤبه )94ب" )515 ١1١] 1 ءانهدلا

 جنهدلا رظنا أ". 1 كنملا ضرأ ءانهد

 ىذهلا ضرأ ءانهد رظناو | 1 (ييعدلا) جنعدلا

 ال 1 ]نزلا ان !نال 1116 اكمل 16“ زةلملا ظننا 1 أ ماسبب رودلا

 ااا“ امل لملع )ملال )م )25 ام:

 ا. 11 ةفوكلاب ركاشو بحرأ رود

 "أ 1 ةفوكلاب ءاكبلا ىنب رود

 اذ*م 11 ةظذوكلاب فيقت رود

 01 يد ىف شالا وذ
 اهم ل طاطسفلاب ثراولا دبع ىتب رود

 املا 11 نارود
 اول 11 1521 روت

 19:1 115 لا طا لل نرود

(1 
 ىدحح مدبب 1 ناغود

 اورتن لرجت الرا 111 ةمتتممم 11 (بالودلا) "بالود
 هوك 1 ٠

 لدنكمل ةمود ىف !.ه1 1 ةمود



٠”.1 

 كى. ]1 نيتورزد

 "7 1 تشين زد

 كبرأ تسد رظنا كبرأ تسد

 "1 111 م 11 ل كالا 1ك ىبتتسد

 111 11 درجتسدلا

 امرا 1 نارامتسد

 16 امام 1311 1115 11 )ت1 11 1 زك ناسيم تسد

 اتا 1 ىبتسد

 15 م ا كك ا 6 ل ا (ةركسدلا) كاما اقر كس

 ام ا 0116 11 ا م لوا )1 ل كلل 1

 و “ب 11 ةلسد

 امكن انك )م1 لل ككيبرأ (تحسد) تسد

 نيرابخشد 1 0 11 ٠1

 مام 11 ردوعد

 1م 7 ا

 "15 111 مثل 1 فهكلا باكا ةنيدم سويسفد

 ني“ ١ نارقد

 ا 111 ك1 111 11

 املج 111 ركدلا

 اما 57 لل ارماسب خكىلا

 "ها"ث+ 1 (ثيلدلا) ثلد

 كثلد رظناو مما": 1 ثيلحلا
 دم كولد

 زرع تزن“ وات زنا اثم ظل ل16 ارم ال اذا 1 1 تك

 ا ل مل اللا زل زال ازال ال دف ذلك 155 ذا

 امك ملا ل سلا 61 1 )61 مز اهلذ؛ زال 1115

 ا 11 لا الللا تلال مضل تاتش انا زل لا

 قا هيكل ملل ملا ل أ ل ل كك ا ل 1

 ادد لبا ازاثهأ اا“ اثم الربا“ از" 1. متت ممأ بلل بملكدحبملا" دامو

 امال اا لا نورا عا 11 ملا 10 ا“ تكلا ل ما

 اماما نو نوع "نزح عنيفا )6 0111 1111 161 ام ]مل طل



١4 

 ديكبارأد رظنا 751 1 دوركبارد

 ا“ 111 نادغبب نابزرم نب كسأ برد

 الل 111 دادغيبب صافق»ا برد

 مل* 111 دادغيب ةراجمل برد
 امسي مو ل5 111 ثحخل برد

 400. .1٠/ 111 دادغبب ةفينح أ برد

 ةام 11 بهاولا برذ

 1”. 111 دادغبب :يدشرلا برد

 ال0“ 111 نادغرب فيقرلا برد

 !46 )1 اللا أرماسب نوزعو ةفأرز برد

 "5 111” 111 دادغبب رفعج ىأ نب ناميلس برد

 ب. 111 فاصقصلا برد
 ارا" اهم اذه اثم 111 سيسرط برد

 ١ 111 دادغبب ةرونلا برد

 املا 111 ارماسب فئتاولا بود

 ا تاشيبرد

 ا 2 1 ار
 01 نامسدرد

 مدا 111 ال 11 ناحررولا

 اا ل نامسرد

 طهقرد رهن رظنا طيقرد

 !هام [1 نيقرد

 ةهبو 11 انرد

 ارو رظنا 511101 ىنرذ
 زرا*ه 1 قرد

 ركز" 1| مءاشلا نك تورحلا
 امه اامب 1 ذورد

 « 51 111 ةيلورد

 م" 111 ةيردلا

 زز ىو ا للا زد



 فايذ ىف 180 1
 المار طوس اير“ 111 ايد

 بابد 1 1" ).400( 71١1

 سار ل انردعبلاب نيغابدلا

 ال. 111 دادغبب ىنيغابدلا

 بوق 11 منيف 2 اهابد
 ةخسبد 111 ٠1

 ا ل خل

 (اداه) اد" اولا" |2527 11 (خيسوبد) ةيسوبدلا

 ٠ انج للكل ناد
 0 غم ىروجبد

 ال1 )515 11: لذ. الل لل

1*1 

 كك 0 كا كلا ا ل ل ل ها ا ا م ا 1

 الام )ا مح طز ]111 لل زال زل زم5 )< ث) )45) )ك6 )مل اكل

 اناس زز) كك 0 11 5 كك كل 1 ل ا كا

 ا 11 7 ال اكل ]تفز تالا )66 زك ماس زا 1

 ك1 1“ 11 1 كل 1: 1 ا ا تا تل تا ل ا

 )3 مل 06 نال 15 ل تذ 20 ا )زا ١ لللطل لكاس زل اال

 اناث || تكل ل 6 ل ل 1 اا زا زا كت

 امنا !ذل> !ط661 امد لظةض) )111 ال1 )4 |1065 اطل ارك ا

 أ ١ 417 12 تو >7 زم 07 مى انتل ا ا 115 الا |

 ا 16 ا 6 ا

 ا 11 ةخاحد روك

 9 11 1 1 ا للكل |( 11 ءاروعلا خاجد

 ما“ 1 انحد©

 للا 0 ل ارا 111 ا اح زاوعالا ليخد (لدجحتلا) يجد

 ا بلل كا لل واخ النا لمع كلل 1111 111

 الاوز“ 110 اذا 111 ]1 111 لآ لك تتعب ليحل

 اني ا 1 (ىنحد) انحد

 ".م اكو 111 نابارد



 نأ

 ١) 111 ةنيدلاب ةريغملا راد

 لالالا دنا ل1 11 ةفوكلات ىسوم نأ راد

 م١1 111 دادغيبب سنوم راد

 أ.م" 1 ةنيدلملاب ةغبانلا راد

 (404.) "5 11 )م50 1 ةفوكلاب. رابه (ىبأ) راد

 را ٠1 ]| ١15 111 ١١7 ]11 ظنيت مامن نبأ راد

 "1 1 ةرصملاب سمدت كيع ىنب ىلوم دارو راد

 با" 11 4 ")5 1 ةفوكلاب طيعم ىنأ نب ةخبقع نب كيبلولا راد

 ابل.اب 111 ارماسب روجاب راد

 املم 1 أرماسب خوجراب راد

 "07 017 1311 لا ددزد ر

 1 111 تانتغنت ىورشلا ديزي ىأ راد

 ١11 11 ةنيدلملاب كللا درع نب كيزب راد

 |” _اخثع 111 ةنيدملاب ةيواعم نب ديزي راد

 ثنا ل1 دم منف ممل 011 1 16.1 161 1 أراد

 رق 120 مل 115 11 1 101 1611 ل امل 91 11 1 درجعار اد

 ك4هأ 11 تاراحلا

 11 لل نابراحلا

 انا | (شراد) سراد

 كا (اراد) اهنراد

 اك 11 ايراد

 انت امل الل كا ا لذ ىدراد

 اذا) م انامل )655 زا. 1 (قوط ىبأ خيلاد) ةخيلاحلا

 اك كلل ناغمادلا

 زممأ 1 نابادواد

 7 111 نادرواأد

 ا 1 (نادرواد) نادنواد

 مرر كا 1101 10 115 اندمل 1 اين

 اذ



 نلككإ

 ممل 7+ 71 ط1 111 كاشعيب ماط ىب هللا لبع راك

 )م27 1 ةقوكلاب كوعسم حب هلل كليبع رآد

 1“ 111 ةنيدناب عيطم ني هللا دبع راك

 "د 11 سيق ني كيعس ني ناجرلا يع راد
 ءاروزلا رظتاو ا“ 11 78.751 )1 )ا. 1 ةنيكللي نامتع راد

 ممبس م1 111 عيقبلاب ليقع راد

 72.27 1 ةقوكلاب ليقع راك

 ردع 7 ةمركع راذ

 ”* 11 ةكمي ةمقلع راد

 ,* 4 كاشغعيب رايشهنل نب ىلع راك

 7*. 11 ]16 1 ةقوكلاب ةبقع نب ةراه رثد

 5 111 ةن“*“ ةمد 11 ةقوكلاب صاقو أ نب لعس نب ريع راك

 ادبأ ؟اذ 11 كثيرح نب ورم رآد

 رمع# 7111 7 1 1 ةتيطللا (ميحح لآ راد) موت نب هرم رأد

 م 11 ةّقوكلاب ريع راد
 5 11 ةقوكلاب نييوتعلا راد

 تا 11] ىدابعلا نوع راد

 هد 11 ةقوكلاب للكاعلا ىابح ىب تارغ راد

 7 1 ليقلا راك

 مت, 111 ةئيشلاب ءارقلا راك

 ةنن 111 كمي ريراقلا راد

 م, 11 ةرصبلاب مثيهلا نب سيق راد
 مح 1155 11 هرمي رفتكالا راك

 ءاو 11 ةقوكلاب تعشألا نب لمح راد
 أمل # )2 7” 4 تكاشغيب رعاط ىب هللا شبع نب دمحم راك

 أيت ال

 ؟1 11 7م ]1 ةقوكلب راعخنلا راد

 ١.! 1 رصمب ىللجاعلا ريعقم راد
 "اخ امك أمه 111 !”هم ايثار“ 11 7س 1 ةنيخللب ناورم رئثذ

 ري ل اع 77 اس 159 رس [يت 1

 مم 7 111 ةرصبلاب ناورم ىقأ راد
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 ني

 مث, 11 ةرصبلاب نييكراخل راد

 مؤتح نب ورم راذ ىلع #76 1 ةنيدملاب مزح لآ راد
 اذا 11 ميكح رأد (مهي)
 رمزا 111 ةنيدلملاب بطيوبح راد

 ١ب.م 1١" 11 ةفوكلاب ةطقرع ىب دلاخ راد

 11 111 ةكيب ةصلئاخ راد

 نم# 1 ةنيدملاب فقيقدلا وأد

 ري كري 11 |ضنازخنم منزرو مضازل مازا» 1 ةرصبلاب (قزرلا ةتيحم) فززنا أو
 ايري ابك 1امك91 11 11 )11. اامب 1 ةقوكلاب قولا راد
 1.4 محمي مي. 11 دادغبب فيولا 1

 )ما 111 ةنيدماب ةلمر 7

 اهب )مك 17 :هذوكلاي 0

 ك4 1 ديعسم ىب ةعرز قيأ ىنبر

 امم 11 ةرصبلاب دايز ىب ماس ر

 1" 11 0 ثدعس

 رم 11 ةقوكلاب ريبج ىب كديعس

 111 دادغبب مديح ليبعس

 كام 11 ةقوكلاب سيق ىب كيعس
 14 بو 11 ةقوكلاب ةياقسلا

 امي 4 م كاذغبب بو نب ناميلس 1
 ممتاب 11.1 1 ةرصبلاب ليبنس (رصق) راد

 ؟)" 111 دادغبب هاشلا راد

 42 مهل نادغيب سكعاص راد

 هللا دبع ىب لمح رأد وع ندادغبب رفاط ىبأ راد

 )عزم !عزخ )اع ]1 ةنيدملاب رقظ ىب راد

 يكرر اي." خسر" نكس الرس رسب !!؟١ ارماسب ماعلا راد

 اذ 1 ةنيدملاب ليشالا لبع ىب راد

 4م4 11 ةفوكلاب ليحتل هللا ىبع لأ راد
 م".* 111 ةنيدملاب رفغعج ىب هللا كيع راد

 مسمرنم سرنا مرن الا 1 ةرصبلاب ىعاوخل فلخ ىب هللا دبع راد

 مدر موع



 نيا

 تاهيو ]ةبأ اهم طهي )مل امل“ زز*“ةمأل ]ثيل ]*ةبو لألم ادب ]1 ربيخ

 انبز» زبك. )بوك ايوب طبه !طيشم اؤ). اهو“ !طوو.تلذملا اذم. طةرك أذنب

 م 1 اعلا 111 لا )مف ]61 )ام امكن الذم 156 0

 )أ 186) لكل 1 طك

 ل1 ملا ريبخ

 امكأ امك. املثي امها !..ل كدأ مكي ملمع ١“ 111 ةيئاريخل
 «آا ذم 11 فيك

 رس 11 نافيك
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 سيرو سمس 111 عام )محيإ (سعرع سعر سرس نسرسب [سإرسأاو 11 فيباد
 ازور يردي نر عزو

 اثم. 1 ناقرخاد

 ةنيدملاب نامتع راد ىه اان" 11 (نادلا موي) رادلا

 |." 111 دادغبب فسوي ىب كا راد

 11-130 فقيرش  ىبا سيخالا لا
 ا ا للا اب لكل ا | مقرالا راد

 ا" 111 ةنيدلاب رهزأ ىنب راد

 كد 11 ةفوكلاب خماسأ راد

 اهل" 111 ارماسب قاكاسأ راد

 اذا كلل ةرصبلاب ناميلس نب قاكاسا راد

 انلآ# 111 ارماسيب سانشا راد

 او» 111 ةنيدلاب نشوأ راذ
 املأ 111 دادغبب خيطبلا راد

 افهم اذه (800.) ا 11 ةفوكلاب لالب راد

 تن 06 1 ميمث ىخب (عضوم) راد

 مت" 111 عيقبلاب نييشحلل راد

 ام* 11 ةظفوكلاب ربرج راد

 ا. 11 ةفوكلاب ةعيبر .ضأ نب كراخل ١١



٠”. 

 ا 11 ةرصبلاب ةيلاعلا لها سمخ
 81 111 ناديسلا نم (سيملل) سمخل
 1 كلو نا“ هلك )8*, 85 1 (تراينخ) ثرانخ
 مسن راسا عا 11 ةرصانخ
 نكرر رو 1 1 سنانشل

 ا 11 ةركنخ

 اا ا رار مس رسوب رفع متم 1 '(يسنافلا- ىدنخ) فحتنشا

 اذ 111

 قدنكل رظنا #78 1 ةيسداقلا ىدنخ
 0 لادخ ا! 11! كد نب ديح ندنخ

 مخل مخل 111 !بهن 11.8 اه. خيم عر» رعع» 1 ةنيدملاب ىدنكل
 موفضعم مدرع مسسرعإب مودتي مديت سدندع يجبرم» .صفنإف ساخن[ م ماقنإه ماخنإ

 1 ا

 1, 11 نيقدنخل
 معستس 711 ركزو كمر 1 مندل

 2610 ل ريباس ىنخ

 (404.) اممم ١ ١ 111 اء 11 !ادأ 1 (ىولا راوخ) راوخل

 ازا“ (]مل“ ع8 عمم "كو موت 11 11.“ ملأ ملآ 1 (منراخ) مزراوخ

 الا. 111 )1نزخن طمزع] طموعي ةوهزنو» مظل لطول زنمز» ورع ضعف 1معرع رع

 ,.. 111 ةيمزراوخل

 اممك 1 كتى.ياوخ

 معا“ 111 عيقبلاب هيبن ىنب ةخوخ

 00 11 ن1 اوما ]خل ملمع لاقل لع والت مفأ م1 فانرول

0 

 ناتسزوخ 1 11١ 41

 6 )مم ل فسوخ

 9507 1 طرخ

 زا 1 نالوخ

 اوم ل طاطسفلاب ندوخ

 1 181 111 ةيتيرشل



 نورا رظنا نوح
 مما. 111 7ك 11 “الالم زبي ار امل )ع 1 (ةرصبلا ةبيرخ) ةبيرخل

 امم" آمه, 1م

 هنااا 111. اة. 11 ناتسيرخ

 كم“ 1 فيرخ

 : نورا ١! رازخ

 مك. اه“ 111 مك مكح مكخم مختل ممن. 111 1.4 "عم )اك ام ظل 1 ررخأ

 هو ؟ةعتارهإرب را 111

 امض نزع نظ 111 |ةزا“ 1,5 11

 ا15* 118م 111 روباس (وسخ) رسخ

 امم اطبو اطيل 111 شخ

 بشخ وذ رظنا بشخ

 ام" 111 ارماسب كباب :بشخ

 م26. 111 ىشخ

 اه18 11 غارورشخ فقيرط

 ٠م*. 111 اهلعلاو ىلفسلا ةصاصخل
 امث* امل*. 11 فشمدب ءارضخل

 ما عام 111 روصنملا رصق ءارضخل

 اكوا" روور ملكك نا 7 نيش

 "ل 111 ةيباطخل

 همن ل 111. هل. 11 ةينرطخ

 كد 111 كاد ؟1/ امم 11 »معز ظزهزو زاك ظرع لك ا!اثك الم 1 نافخ

 ١٠ 4 ١ث

 ملم بو. 1 ةيفخ

 8مل 111 امم 11 ”طالخ

 41 1.4 مبا ثرمع خيل ام كس ظع 111 دادغبب (دلخل رصق) كلشأ

 زالوا زرخمع ومال وىإ ورهع ونال نو

 ده. 111 صاخ

 )16 11.1 ]1 )بنت6 1 ماخ

 جيلطلا ىه )ا ه جيلخل

 اما 1 ةتفاتحل



 د

 | كا 1 زر 1 ا م مل ل مضل م ملا

 از |) اككلأ ©“ ١41 اف ط1 11 106 11120 1 1 كك

 كك 10 |)1 ١157 اان لزذ) از از زكا« الام )لآ اال

 ا>-0 )12 از ززالو 1زئلا“ ]ظا) 1", ل, 1111 !زم1 لام ذا لامع

 اا 6( راسا زر اكن كار ازمات از لاا اذ امل

 )ور ا لرتلا سرس يلا (رارا كك نا ساكس

 اعلا 11 )1 ال 10 116 ا زك ل! م لآ 6 (! ]1 )11

 ]دا اا ا 10 15لآ زك ك1 ن) )0 ]1 1 1 ]111 1111

 امانا !هزك !هزع اهيياهيع اطهر,“ طول )عك زمور لك" امم )مب امم

 اهل اهتزت امك“ !هل. )هوز !ه*و اهع* ]وز طنز““# اون“ اول". اهلك

 )”ل.أ !ه95 )وكد !هقا“# اطدمم اطومك اطذهمل" طذم. لوري !هرمع !ةريا“* !طوبآ اهكم

 005 5 111 )1 11 1110 |1015 14 16 1111 الذ 0016

 اننا 10 1 11 4م ا ما يي ضال نا 1 هكا كن 0

 اه اذ ل17 اثم )1 لا )م 15ب )| ))) )11 ذاع )1 ل07 1

 ان ا 0 ا ا ول مل رمل اال زلط ل81 155 6١] ل6

 50 ا ا ا نأ م 61 1 ال 6 5 1 16 1

 اكو رت لايف لزم !طاخن) الما ملكا ملفا نان اول ةزاباا هولا“ هم“

 اذ ]6)6 ]مآ1 اهل. 15:40 )5:0 1ز50) ]64 1" الزلل ]ل6 1 ل 1 1

 ماحس [يس يو !يزحا» طنا ]باه أب. )9111 )"مل 13 !طهكل" اهول" اما"

 اك 6 د 1 6 هل م16 !طلاال زلنا ذ)41 لد لل

 اا |5202 )ثا اا ) || ل11 ةيناس

 هم ل بر

 ريالا ا لا ل ا اا انيرخ

 اذ 111 )ه6. 11 ةنشرد
 رز

 و 1150 11 (ثكناغرخ) ةناغرخ
 ا 111 لل فرخ

 زان )5نرع اؤهز* ا 1] ناقرخ

 (و) اا١1 11 (ةنقرخ) ناقرخ
 اا1م 11 ىلفسلا ةذاقرخ
 )18 اذ١95 )طمع اثمب ازمه 11 ذابامورخ

 امما 111 ةمرخ
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 س

 اهم 111 هام 11 مان 1 راقت

 والا 111 نيجاخ

 مراوح وطنا 8511 1

 بالأ باك باز“ بم بس 1 رزاخ

 رع ارت رك نجح 1

 اما© 111 دادغبب مصاع ناخ

 .١) 111 1 1 1 1 ل ل ل 1 ا عع نيقناخ

 املك 6

 نسمع ك1 هكا 11 11 ركب

 ارن» 11,سال,.د 1 طبخل ةوزغ

 مبا[ تيك

 ةراغم رظنا سصيبخ

 اكل.“ 1411 1491 1610 طه او, زوو تورك لسكر سون ا ل

 باغ 111 ",.. 1991 )94 )ورع |هرضر» )برس, ركل )كلم )اأو 8

 )عمو معمر عع (ععع_(عزشو ]طوب اما 11 ةكنكاخ

 اس 11 (شارخر شادخا

 ورم ىه ا الل نمد ءاذخ

 اة" 111: نادغيب ئقرشلا رسلل ناب نع بد
 ايدو اثذ4 ارم اثم 1 رارخل

 ما 1111 1. 11 ورا ا اقرت ال ا

 مزج رز ملكا ملا يلم دبي 111 كلا, كرو كيل ايو كن س1 نالاخ

 ارا ارالرح سال |( ا 0 ا ل را مير تر كل 0 مك

 01 0 0 ل ل ا ا ا ل

 07 ا ل ا ل كك را 0

 ام 11 سوعرعرسس . ديوسو معنا و مرن مضنع# ضف عك وي ظ1,خ ممم را

 ك1 10 ل) )ن1 )4 ا)]إ ]511 265 كد ل نأ لآ 15 ك0 5

 موو رعوس_عرو عزو سوم منوع سوما سك وها امك امم ل كل ا

 لا ل ل لل يور ل 41 14 1 ل ل ل تا



 45م

 ضاري |( كم 15 1 (بءوحلا ءام) بع كلا

 ناروح وظنأ 710 لك ناراوح

 نيراوح ام م ا )ا لال )11 ل
 0 1116 110 10 111 ]01 ا: 11 1١11 امنر 111 تيناوكلا

 اذا ل كد

 تي الللط ]110 16 11 اب )16 [).1 )155 ١0) )11 ةلذ ل ناروح

 موب مخ هن

 امك املا 11 نازوح
 املأ ابيب 1 خيشوحلا

 طوخ رظنا 8511.7 1 فيح
 او نار ك0 (ردصم فاوحا) فوحكلا

 نس. رو 111 ةيفوحلا
 ا وع 111 وردم ومس ومنزل ع ارو 11 انقلوَخ

 "مل" 111 (عاقعقلا ىنب رايح) رايحلا

 ناك بالم ديالو ثخب 1 (ةريبخاب) ربكلا

 د١ 111 ءالبركب (رئاحلا) ريكلا

 20 1 10 |ماكام ب )لم ادم ا! از. ملل أوما ربكالا

 معن لملم املع املع امل

 نام دينالع بكل نعد ديول به. دياتك نت مث ةمه كيل همم "وت 1 ةيلل

 للم 111 ]لقا 1.10 وعن وره و1: ملكك مق. دمك مما مما ملل اننب]ا يب

 ا ا ل ا اا مي[ ل 10 عنو را يسن او
 ل 0 لال 1 ا ل م نر رن مر رع كسلا ميمو مع

 ل6 ل و اما طاع طايع طا طلو ننزل طلل5 رتل" ليقوم

 كل نر يرسل رس نا اب ا نا
 0 0 ا ا ا ا لا م ل ا

 اكن 11مم [ةرزس عزرس عزز زعرو) زل. 1وه وأو محبا نعم نطو زرع خرب
 00 1 امل | |موه اماما مزن“ [ملر# املزتا ايلا ]نزل وز

 ادا ا كك 1 ا 111

 اكد 11 فاشمدب ةريكلا
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 هايس ءارج رمظناو !.ال“ 1 ءاربخلا
 4/1 )د هع 11 ةفيكلاب ءاريثلا
 ام 11 ةفوكلاب ءارمل لعإ
 نزور اظل 01 نري لرلر 25 ءاري

 مال“ 1 هايس ءارج
 اممعب 1 نار

 ماوم !ااوا١تاثلو, ؟ززثم ائلىل* ايل“ تع امك امرك طم هتموت 1511 ص

 اميه ]هم ]نوؤ) تل[ 11 )ل1 )11 1 5ك ل 1 كل

 املثا ثمل“. بلم مزز“ رز“ خو "لو ل“ب لهو )هز ب هز

 نك 5 اع ا ل ا ل لكلا لكل زملا

 0 اروا 0 الر عزا اجا لير اارتيازج لس د 1-7

 ةم مات مي خو 111 111 119 1 مل ملا مل ا

 زنا طةرم |م)] مل )ل6 لا ما يأ ل6 م ا

 نار62 ارا نارام  للرل نكرر اجا ا25-

 اممد اخرا 1 نانقملل

 !ةن# )ذدأ 11 ةملل
 ١4 111 ءاريمخل

 م18. 111  شيملل

 مو سعت مسا: 117 1و اها" 11 2

 1م 8: 111 ةكمب نيطانخل
 سر 4

 14د 1 تانانخل
 اء

 لخنش  1 ١١
 ء.. 11؛قنكإ
 نا“ 1 ناينحل

0 1 0 

 زال كبت لكس. 159 )"14 1ك" لاول اةو* ا*إ اخاثع ] نينح

 م11 ل رسل را لا 11 11 11 110 1مل ا ا

 نيا ل“ نس ل6 لكس نزل رسل نشر كاسر ارا 000

 مك, مخؤم )لب

58 
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 ارز 1 ضوصضخل

 اثع 1 ضيضخل

 ثنتعخا] هيطخل

 اهم 111 نايبظح

 امس دن ندح

 ا. 11 خلو ل ل ا لا

 اذ ىةل "بو 1 ىرعشالا ,ى سوم أ ريفح

 رعب ميكا قاوم
 امل ]1 فئالخل

 نال رك لوز مك مع عال 111 18:77 21411 بتلتح

 ا ا

 ناد ساج رظنا امك 1 نأدسلح

 الل راسنا للطللا زاك )اكل )500 يامل )مه. اا15) )اا ممم 1 ناولح

 5 ا ا ا ل را ركل رت را رك

 ركل كام زين الل امك ال همك كيو ومنع هرسو نس الرع مع

 ا كلا لنظر اوما يكل < نيو عروس رمرر ا رس دان ئه تو 0

 زاد كا ا كا ل ا

 ث.." 11 (سوط) ناولح
 ال" 1 (ةفيلخل) ىجا ىا ىبا ةفيلح

 ها 111111 ضخ 13111111 ال بلا ك8 ظيوع 11 نيعا ماع

 منا منع

 م" 111 ةبعصلا نأ ىبا ماج

 ار“ي 11 ةركب نأ ىب هللا كيبع ماج

 ا"5 1دب 1!. هن“ 11 (ةقيكلاب) ىعس نب رع ماج

 11 11 ثيرحح نب ورمع ماج

 !اا 15 سياف ماج

 ه0 11 هللا ةيعا نب "نطق ماج

 451 15 ناذيهملا ماج

 مولا
 م. 1 ةءاهسلاب ةايلل
 ؟ ا زن عرت مورد سرس مانو 111 امل 11 ةاج



 41ه

 11 نرخ 1 م

 أب, 4 لصوللا ءابصدح

 ماب عا انعام 15 رغبأ ىصح
 اا ااده 115 مزحالا نصح
 اذ ل ةرصبلاب خورأ نصح

 اثنا" زكا 111 :كلهاب نصح

 أمه 11 سلوب نصح

 اامم 11 قلوب ىصح

 ا.“ ا. 1 ةراجلل ىصح

 نمسك 11 ىيرقللا نضخ

 !!9 بآل 011 لل انس نصح

 ار” 111 سودنس نصح

 ٠.1 111 ةبلاقصلا نصح

 اا 1 فويع ىصح

 ةرقارظنا رت ل
 اا1* 11 نيطنطسق نصح

 لماكلا رظنا لماكلا نصح

 با 1 ىرسسك نصح

 ]060 ا كل 1160 1 ةارملا نصح

 الب 11 ىنهراأ جيلم نصح

 ا“ ل ام ل (ىدعيم نىصح) ىدهللا نصح

 ازبه ازباخ 111 (رهخلا خكااسم) رهنلا نصح

 عملا "عمل "عيب مكي مضمم 1 (نانصلا) نينصمل
 او 111 روغتلاب نينصح

 لديصخ رظنا 001 ديصخحلا

 ملل ربا الك 8.1 ا! 1 (ديصلل) نيصخ

 همز ملرع ملالا نق 1 رض

 ميل )155016 لا لا 6 1 1 . تيمرضح

 معرب سوو موو 711 وعبس ورضي وم, بنط' كبآ اذ 11 اممم )زا ]الكا

 ارب ]1 ىضح لبج

 أ ه1 17 1 ريضح
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 41 رح

 مصور ركع اذبل .ا٠.ل اء. "مع 111 دادغبب ةيبرخخ ل

 وراس و 1 ناترخل

 )+ 111 ةيلجر 1

 اممههد 1 لك 4

 نوف 1 10

 معرس 1 فول

 أهو" 1 0

 راسو 111 م“. ملأ مس 11 11 1

 او.4 زاخوو ريت 111 خ00. “اللا 1 نامي

 زظز نإ طم. زور 111 زظي,4 |همل» عبو ععرسإ ىعزنم عزز عزي ع»+علا 1 قرشا

 أل ا. 1 ءالجرلا ةرح

 )سدي 111 ميلس ىنب

 5 اك. ! نأروش انور

 ١5 |21 1 ليل نوح

 المأ 1 رانلا افرح

 : قع

 )ل 1 مقأو ةرح

 الز ا لو نإ [1 مند دنا سلا 6 1 ءارووحح

 ءاردح رظنا تح

 اال را دك رخل
 و

 ازا فلل ل نوح

 مما 111 ةرورمل

 للبج رظنا نايس

 اير“ 111 ناريع كسح

 أبها ادهدك5 اةدد 1 ىيهيح

 مر» م 8م ,لدم طع زا“ آ1آ[ دادغيب (صقلا) ىنسفل
 زاعما 111 يسم

 1 ]11 دكلط شسح

 معو رس ارك راو ١ 1 هاد

 اذهث اذذدد» 1 أرشح

 ممر 1 صخل



 و

 اؤوو اؤهنع اؤ]ع زوما 111 ةيجاحمل

 ةراجل ىصح رظنا ةراجملا
 اءأ) ].ا. كوم ماع نك] نطو كركي ننس عمو "عمو زك م_دا* 1 راجخل

 )ت8 | زل تر ل ا 1 ل ا 1 1ك

 ارز 1338 )ملم مل, 111 )هر !بذأ )اناا )تمل !ةركل ]1 اذ اة

 تنزل تن حلا ا ل م ل تال )1ك لراضأا ازرق ال

 ميرع رمرسرس ضرسر» !؟ن )ع )هو |!ىهري ]يا 11 عمور ممععب مسرسإ) مربرب

 نزع 111 تنل نإ عز كرها عرارل عرتنإل 21 عزو 2 عع خا كل

 0*5 0 0 ا ا ا

 11 1 (ةماميلا) ركخح

 موب 111 ركح

 مسمن منعم ظي) )ظمأ زله, عم زظا +١1 الط 1 (دوست رجح) رخحلا

 اكو 1197

 منذ ةنأ) ني زي الل كيد ركل

 امرا“ الكر 111 ةرصبلا ضراب رجشل
 ممر معلا 1ك 111 1111 مه. ملا 11 لالخم الوب اا" 1 نيحخمل

 ممعو زم.زلل بام همام مرآ عو» 111 ثحشل

 ام. 11 قاقرلا ثدح

 ام ]1 سدح

 لدم ني نر ساكس 7 0 0 11 0 02

 امام ابهر انزع, ل1" 315 طهو8 اطذمل اهبه !طهكذد )هك. اهمها“ لهم, لملك

 مرضت مونت سوسرمإر» موس م ضرس, 111 سرح معزوبس مرعإإل

 ايل» 11 فشمدب تيد

 ملاع امرا“ امظي هرم مرعي مدرع 1آ11 ظل. 1 (لصوملا ةتيدح) ةتيحخل
 ابا

 مم لون" وعل روعم )#18 )12. 1 توملأ ةقيدح
 اذ 156 1151+ 111 || 115 1117 )7 لل (ىرح) ءارح

 نامرتل وظنا 00 1 نامارشلا
 1 اك نمل دس مق ني سن دا سرا رى 007
 ١! 111 1189 رواق مكن امنيا "ميرزا لير شنب يبا 11 91 ا

 رعب هربا زل زر 18 1 0 ل ا تل ا
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 اك“ 11 عيص فوج

 ١ طالالا ناوكلا

 ان" 11 ثيوكلا

 ك0 115 115 الكل ةبوراب ثيوبج

 ١ للكل 11 لل كل 0 10 زلال 1 ا ل لا ل6

 هك 11 رساببج

 ملا 015 116 111 ١.١ 1 ناحايح
 حلب رهن وه ما" 11 نوكابج

 113 1157 اء. ل.“ 1“ 11 00 1  تفربج

 اه 11 جنربج

 الما )ام. 1 توربيج

 ا للكل ليكالا

 انا ل1 لل طك لل ل 1 ا ا و ندلمج

 ج

86 

 امامه 1 (ىخاذا) رجال

 مهام !اكع 111 امك امم 11 ةمرلا ىطب نم رجال

 رسب نسب 1

 منوم 111 (غلاشل) ةلاخل

 هوا 111 رئاخل

 ا".4كم 1 لوذبم نب ورع ىنب طئاح

 م". 111 ةكمب فوع طئاح
 ارو" 1 ١ ةتشابح

 زثبآ 81 2035 1 نوربح

 ةولول رظنا أث.ب 111 ارماسب نيشفالا سبح

 ا كا 11 11151 ل نورس راررتسالاو 1لا11 سبلت :ةشيقل

 اذ 1154 112|1 زورا ازرق 11 ىماتتا اما "1 ىىق 301 مرو سو ور

 مكر ممكو امك !بزم ]طنط ]بكي )1ع. طنب. اذنك لوح 1و !.طو كلل

 زيورخ .موسإىأ مدد [دس  مومشإ رف ممن 1 ني عزتي“ يعلم منعا 81 -111 هد

 كك را ع ا للا الس لخلل منال نال ا

 مورعرس معمل
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 سم 1 .قبانلل

 زك ل 11 :كرززف لذا لكل

 اة 111 11 31 ا زا الا 1 1م زمن ادوو امن 12 تتحمل

 (400.) اممدت ]1 كنخكلا

 )هك )هوك الهو. الد“ مشو مث*# مل“ ملكا ملك ملل 1 ريباس ىدنج

 ل م“ خ05 17 111 19:1 1110 زا 11 كل

 ءةم 11 انوه

 اع 111 ءافنج

 نا 11 سينخ جوس راهج

 برات بيا“ بو. ماو 1 خمامبلا مسأ وج

 1165 )1 ءاوذل

 11“ 111 1117 1 نا

 أبد 1 ةيناوللا

 أانب 11 نابيج

 ماد 1 نانابجج

 ربوج وهذ رظنأو ب. 1 ربيج

 ابام 1 انكببج

 400.51“ 111 دادغبب (شايح, شابد-) شاند خبوبج

 الاسس ل ل ل ل ل ل كل ل كل

 10 ]الا 6 ١6١ 1 111 )22 16 1 كل خت كل

 امال 11” ”١ 1 ىديجحلا

 1مل )1 )01 ل ملأ مل نك ل روج

 اها |1110 1110 !)16 ]164 |1171 121 الل كازا 0 ناجروجلا

 1177 1 ال اكل ال5 زل ا! ك6

 الكم 111 ةخيزوجكلا

 في.يوبخ رظنا هادملا 1 فسوج

 اكم. اااه ه5 اهم اهلل“ اوم طول 1ععن ام 111 ارماسب فسولل
 اممم أمس اميثع اميل" زكر“ طبقا آطبمم طحن طنا 111:98 لذ95 لةمه اكمل

 امل ل 1 احلا كل امل كلل" امل املك امل املك

 املأ طلب 1 ةيشوحلا

 ا" هو 1099 »مم مام 1 فيجلا
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 ا.” 111 دادغبب نارسفل

 معدد زظ*خمد 111 اةمه لاه ابد اة* لاس 1001 1 ةنارعلل

 عمم )كيل كيو 1ع عم“ 6*8 111 ىرفعتل

 اكبم طبل طصمب ابهك طور !مو-ت ام“ رظكرأ )عمر زول" اختك 11 ةيرفعشل

 ثرامخل نإ عفان انرفج 16 ةرصملأاب ةرفدل م.

 ترا نب عفات هد ىف نلاح .ةرفج
 ا لل ظررحبلاب ليقع ىنب ةرفج

 مأع 711 11 ةردصبلاب ترا نب عفان ةرفج

 مرا زار 1 لل

 مل 11 "ضب 1 ءاحلخل

 ه«ناننسلملد و اما 1 نادسلج

 الب. 11١5 11 رفاج

 م1 111 انللح

 ل مل معن ومو وأ مثثسب ١8و ؟م*خع 1 ءالولج

 الاكأ )6/1 اما )هال !ظةك] ام )مل زامل ]ب الا يو حالو

 المال لئلا ذذ ١) كلل 111 ملك بنز )نأ كل اك 6

 ابوه ابا 1 ءابلل

 مجاملل ردد رظنا مجايلل

 1ك 1 1 نأدمج

 1 11 وب يخل
 |”. 111 ةبقعلا ةرمج

 امر ظل )6 ل عمج

 امم 11 عمجل

 8400.11 11 تكومج

 انهو )هدو 1 ميمدل

 آند اهلا“ ] ربيخ ضرأ نم تانَح

 م... 1 ةواهسلاب بانكل

 117 111 111 انانح

 واما 1 كيانج
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 060 | )كل ]لل 16 )1 اس ل1 ل1 اللا 0 2

 مث م] انه انآ تيصحم] )ضن )1 )!؛ 111 1177 1111 145 1

 1 لدم 6 0 از لع زاك زدنا للا ل )ذا )1: 11 ال

 117 مل 18615 1.4 )زا ن0 116 1 لل ا

 اناس, لك“ ا“ دك, 1111 اوم“ اوع*# زلت 111 دادغبب ةريوخل

 م". 111 ةيحورلا ةريرخل
 ام" 111 ارماسب ةريومخل

 1.١ 111 سابعلا ةريزج

 اذا الل ك.مرنلاب نامتع ل

 اان الل )دق )1501 زا 0 برعلا ةريوج

 اء مل ريع ىنب ةريزج
 أ ل ب لل )انآ || لزم ))5 مك لل ناواك ىبأ اريج

 ا1730 111 ١.ماسب ديبملا ةربوج

 هأأ هم" 11 ةفوكلاب رغصالا

 مكب ث.5 1 ةرصبلا نم (ربكالا) مظعالا رسل

 «نذ دبا1 ه1 هم 11 ةظفوكلاب وبكل رسم

 |2656 14 لل ةرصملا ورسج

 "11 111 ايطاطب

 )ا لما )اذا )ا | 1| ١) )561  لةز1 اذ. لاف 1ل1 تاتعتت

 اباد اكح

 1 اداد 111 ارماسب رسل

 (488.) ! 151 اروس رسج
 و

 ١1 1 زاوهالا قوس رسج

 كا 11 ةارصلا رسج
 الام ا"ظزبل "نسب الب دك 1 ىفقتلا دوعسم نسب كيبع ىنا رسج

 ا لل م1 1

 )"ها 1 فنينعلا رسج

 آ.8ع 11 (2 ةارصلا) ةارغلا رسج

 أوال 111 ا“ با 11 ةفوكلا رسج
 نالوا 1 مينم رسج
 سها 1 ناورهنلا رجم

5 



 ان“ مل داآدغبب ةدارج

 مل“ 1 ذقما 1

 ابءل 1 ءابرج

 ملأ كالا برج

 تال“ ورب "مخ )"اظن مكن مكد مه. متع معا ملا كمل“ كلل“ )ل** 1 ناجرج

 ا ل لا ا ل ا ل را نياك

 510 51110 117 1 ) 111 نيل )ىىماح) ,ىلخ 191001 لم“ ل

 المل 01 اذ“ )ناكل ]نري ل“ يم ابل متم م مل قدما نزاع

 تأ مل الان

 00 وو ل كرو وت اونإا وع اكرام 11 8غ 1 ايارجعج

 94) زورعم زورسر» زومع زولك زى.ع

 ماا 111 نامدرتل
 (444.) م. 111 زوم
 106 زل غل زمرهلا ضرأ نازرج

 افي دلك زاك طر 101571

 ايل" 11 شرج

 مركتال7 س اسر ناس نارا ا

 كوزخا ممزن راض رنا 111 !ءاو ث# 11 طمدأ !ممعم اطبكس 101 1ث. 1 فيلل

 ممرهتإ» مدسعرع موز مد

 1 111 1 نير

 مب. مأع 1 الرجح

 امك اهلل دور

 !]1 ا لل زورج

 مل« 11 ةفوكلاب نيراوخل

 ا" )1 110 )1 للا ناجروكلاب انوجح

 ماا ماو 1 (ءاضيبلا) رهوج

 الا ال 267 1 ع زل لذا نم 115 4113 ط1 6 ةرسيوكالا

 ظل طل أ لنا 210-1 طك غ1: )م 1. ك0 لة 116 6

 ركل ا )0 )01 )هدم )50 زمهزأ )5.6065 15: ك6 6 01

 اماللا 11 110 1 زكا ا ل ل ل ل 1 1

 ن0 م 6 5 ل ناك 1 نك ك6 1 ت1 نزو 7 0



 “حب

 ير كامرا رض ب" زرع 11 ها 1 ةفركلاب كا ا
 اما" 11 ةرصبلاب ركشي ىنب ةنابج

 هأو 1 نوعبج

 111 11 116 1 ل11 1 اتت لمح

 لابل رظنا لبخل
 “1-55 ىنوسالا ليشكل

 ٠.1 11 لشألا) ل52

 هأاذ 1 مهيافا ليج
 مدس رع دانا لد
 اذا 111 444. ٠510 11 ملثلا لبج

 ثياب اوك 111 ةنيبح 5

 ه.1 1 نابسح لبج

 ؟.1 111 ةيتيودل لبج

 "ام 1 ناخدلا لبج

 | 11 قاهسلا لبج

 ادهذد 111 نيطايشلا لبج

 اد" 1 ءاعنص لبح

 ان ليوطلا لوط

 بم" 11 (2 شاشملا) ةاشملا ليج

 اهلك 1 جلملا ليج

 امهمرالام را“ 11 "18م مقتول 581 (نالبتلل ءدط 08

 زا 11! املي

 11 1 لح مهب) ةذابج

 ارا5 ماسشنلاب خابج

 بال 11 غبدل

 هاك زم 115 11 ضلك اك ام امل الا 110 ىبج

 انما“ 1 جكاطبلاب ةخيرق ىبج

 !كات ل نيريبج

 117 111 مان 11 را زهر ير لس ارامل 6 زنا 1

 العع 118 (قهه.) 411: 3ن) ورب مما 111 .ازعم' لام ااا ان 1 من

 ذل ه8 )هل )ملا 15



 ك4

 5/2 111 كلاش

 066 مل |/56 111 لما

 ادد 1 عماجل

 ا ل 1

 اا 111 اتايس كح

 !تقلا 1 11 1 تانايشل

 كنز لكلا خفيكلاب نيبابدل لفا

 أدوآ 1 رابج

 6 111 رابح

 اا ا ل لا ل رتل اب ملك باح نع 1 (ليكل) لايك

 كت ا ا ا ا ل رت نت

 06 ل" 111 11/0 1501 1117 |1840 ]ممل امج زري سوس  ووعا هنو 11

 آهأأ !هأ. |*مز) )خلو ]هز ا"ثي* زب )115 لطااكو كلر زم“ بلك ظل" مل

 الأ طا !100 ]او !] 1 "|. )"15 1 |“ ]كمه ]150 112. كب

 ع ا ا

 ساطوا رظنا ساطوا لابج
 مث 11 ناقلاطلا لابج
 عبقلا رظنا 111 1 جبقلا لابج

 ناللا رظنا زا 1 :نآللا لابج
 ارا ا! كلا (قورهن) نورت لابج

 منزل از 1 نابل

 هام 11 ةفوكلاب ريثا ةنابج

 4م 111 كل 11 ةفوكلاب رشب ةنابج

 (عارسك) اطباا طف !نء# )نيل )امس كاع 11 ةفوكلاب ملاس ةنابج
 كن "5 كل» 148 هدمها ةث. لع "1 151 ةفوكلاب عيبسلا ةنابج

 "5 111 1012 ند

 “كمز* كه 11 ةفوكلاب لياس ىذب ةذابد

 رن رع تس ع ارز 180 11 :زفوكلاب , نييدتاصلا ةنايج

 اع 11 ةفوكلاب مزرع ةنابج

 !نررخ دراسر» كهأ كأم كأن كزع ا“ 11 ةفوكلاب ةدنك خنابج

 ١ر8 كنان 11 ةفوكلاب كنخ ةنابح



 كه

 مبا اتم ارث الثا“ 1 ىنتلا

 اومث 1 ءاضيبلا 220

 هما ويك

 فقفدشمىب :ينتلا رظناو امل. زملع لام) 11 ةفاععلا يرش

 ءادك ىه ا". 111 نييندملا ةينت

 أبوهم !ا"ب از"و )“ثم 1 ةرملا خبنت

 25. 111 ةدلعلا ينك

 لسعلا خينت رظناو 13 1 ىراذمه ةينت

 افا 111 411 1 111 1 عادولا خينت
 ا ا ا روش اان ريد 5

 موه 1 ءاروق
29 

 59 0 ةيوتلا

0 

 ذو "هاك تي

 م/لاد 151 ١ 1 سرباج

 اء 111 (ةيرابخلل ةردامخل

 1 111 '1 1 (ةلئاجر تلك

 امرها انور اةنمررس ضمور دقو كعمل دعوا عبو كرما معلا نا ا

 الم ببا ير اظل" 11 هز زا“ ل

 8 زخات 06 111 ا رح

 اذ 111 ةيدوراخل

 ممم رز

 ونه روز 111 هان
 را

 ممل 1



 عنمت رظنأو 10. 111 ىنمت

 الم 111 (2 ةناحتت) دئاكانت

 ال4 مب 11 مخ !عب 1 ميعنتلا
 ةيبلهلا رظنا اد 111 تغنن

 ا: ١168| 111 سينت

 هكب 1 رهنينخلا

 ا ا لت )ل (نتأ )15 لا ل01 1 |3505 6 اللا ةمايك

 معو ؟ةئسا 11 !91ب لامه لكمث* اطممل امهو اكل ]1و1 زا ]طوله

 سواط رظناو كلا هلل 0012 1116 1111 هك 1 جون

 ادبا“ 11 هاشناموت

 ا 12 تكتيك

 ىربت وهذ رظنأ يبت

 ١6 ل1 زمفلا

 ماو 111 عب يما طي. طاع 1 ءاميث
 الا“ اثزأ ]1 ءاورت لف

 لوو لال حان
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 6 ليفات

 مل ل راتوتلا

 بمآ 1 ىوتلا مود

 زب مس مي مسمعع ماوي ماما" ااا اوم اال آ1آ1 دادغبب ايلا

 روت )ن1 111 1100 ا 11 نمل ن2 )1 1 ةيبلعتلا

 111 1 نوع 1111 ررعفلا

 اوي !ني] |عسع [عل هوو از*د 111 (ةيرولل روغتلا) ةرسبز ل روغت

 11 | مخ

 )51 ]هيك )6 !!]) 7 )| 15 !ز5 111 (ةيماشلا روغتلا) ماشنلا روغت

 |9 1 مل 1527 اهمل

 اءمم 111 ةيطلم رغت
 كا ىكت

 ملا» 199 1 نينامت قوس) نينامت



 مر

 امم للك )7 115 11 ف م ) 6511 نإ ناكر 1 كرتلا دالي

 نال اا 5 ل

 )"ادهم 1 نانسعد كرذ

 اذ اك هال لا نانسكرت

 1913 لا6 1115 ))1) ]151 )انو )زوز ||ملككلا ب |)8 )ل ١01 1 .مرتلا

 ”ذ ]ل1 1111111 1 ا 6

 زمك* ”يز# ١هكك هك“ هك" زهد مخمور” ]هوا (هعاتت_ لها مل 1 رست

 !ةا 15105/05101011 ل امك 006 لا نا اك ل

 اء مل 030 11

 |.م* 111 ةيزغزغتلا
 1 ناملعت

 زل ]15 151: نأ مح لآل 65 )1 111 1 سلع

 ام 1 )1 ل ل ولا لا لا 1 ل م تدركت

 ااا ط1 امم )15 ل١61 للك 3. 141 0 0 ا ل كل

 )0 ا ل م ل

 ب م لكلا

 ا هى رونيدلاب لتل

 اوما 111 ىدسب ل
 8111 ان

 انا 111 فقيقش ىف ]+
 معان 111 سابعلا لت
 ءاربكع رظناو 1157111 ال1 111 ك2 ل

 ا1.. اممث 11 متفلا لت
 ا5)) لل راخفلان

 ه» 11[ دبحن لت
 11 21 شن لح
 الل ميتال

 )"ها 111 دادغبب نيرامتلا

 ها )1. 11 ةفوكلاب نيرامتلا
 اة» 111 ةنيدملاب نيرامتلا
 نإ 111 (ىنمت) عنمت
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 ا |١) اظل نإ ال ةلانم

 هل لك 111 اروح 11 ب1 30021 كبشلا
 اذ" 111 ريربت
 اوم اهمل 11 ايلعلا نانسراخط نم ناكشوبنلا

 الاخ 11 ات ع الث... ان ]ألن |ناوككال.) 11107 1359 111 1 كيبت

 ار

 الامم ا".ملا 1.7 1 ةبيكوتلا

 نانسراكخط رظنا نام سراخكان

 كرم الكل اك]) 10411 1411 111 ال 1 /ل 11 ٠27 لان 1:1 ل116 ل رمد

 الاب ما

 ابدم اطذلأ 1 برش

 خمجرب رظنا 9 ١1 لل خيحرت

 انكب 11 ىسر

 .1٠ 1 شيشرن لح اس

 نا ل 1 8 11 ب زن“ الامل الك 1 د1 1 (كارخا) كرننلا

 ك0 0 1 كب 1/0 111 )كك نام تل" تال ل

 111: 111 115 251 1 م ا ا ل كو كا ما كا كل

 زمباب ارييإل ربي ممم يرو 81,تب )"رو طوال طول هزمواخ ظواه آنا

 اتق ع 1 1 1 زد )1 ط6 111 )51 11 ل1 ز1) 1“

 آ]10) || ككا) 1116 )ام !ظ!] ا! اذذأ ا! كازا ٠ك 065 1

 اننا || | امل ززملا ))ةز7 لزمز) 1151 1 1111 1 ١)

 ااا 1 11 ا ]ا | كم | اكد ا( 11

 00 كشالا نايت انزع انتا دلءا امر 1891 1عبلا اعمم 1عياخا وب
 -لا.. اهام انكي !طهؤو !هك“ اهك, اوه" طم اه, 1و1 لو” ا ولاو

 ل00 ان از مر ]31 ل 111 1 6 )101-115 |1107 )16 )اال

 عنا عمل عرب نرعإلل عزو راسرلس لإ ضر »كم لظمح مقا بم
 اكل !ذزآ> ]طذذ) !نأء طف. |ذ.ف ]5.5 ا!هءا' الذةءأ لامع ]م1 ]110 111

 اوم.حاويب طوبا“ !طهكو زوو اووم !هها اوم اهو. طول !ه2وهاوا*م

 || كك رت 41 1 611 |ن1) زنا. ]نرحب !667 !ة4ل )5مل

 11 131 1151 115 )4 كا كة 1 باكل 11 41 ا

 عرج ون ق رممعو [باخب !طبآب اباه برق وبرحب اممم علامه مل اك] اكو اكمأ



 يايا 55 يب ب تب

 "ما

 ابوم )ععم عصا 2ع! اظل 1 ةظنوعم ومب

 912 هل 4 خا | 0 الل ماما“ ل1 06 نيميم رثب

 أهالم 1 احب

 "هأاغ 1 انوربميد

 از*ك 111 اطظبا" !با.اامءم 1 فوربب

 مادا“ ]1 ذوريبلا

 ثم 111 )"لم )ب ا!اوأ_ لوب از او 1 ناسيب

 )11.111 نكيتلا

 ءاضيبلا ةينخ ىظتاو اسي 1اريزعت يبه قا
 !كل ارك )150 للا ك6: هلأ مافإ ل رخكطصا ءاضيب

 "اء 1 (روخل) كرتثلا ضرأ نم ءاضيبلا

 غضا 11 .٠

 1+ 1 ةرطيب

 اد اهأو اهلا" لامك للامم لامك الامد ١! 11 كدنكيي

 ناقليبلا 111 7*١ ١1

 1 1ك مايبلا

 ابشن 111 ٠.١

 1 1 كئيكت

 (8) ١م 111 نادوسلا نم (نومس) رونيد

 و”*6 دمك 1 نوب

 ا! !نكم 1 ل“ امنأ 11 فقهيب

 1711 125 3 16 ل6 0 11 1 ل و (دروهبا) دروب

 "هن (800:) 11 1 للخا .٠) الوم 110

 كم 1] سبران

 ؟. 1 (ليفاث) قيفات
 ابو ا 111 7*1 ابهث 11 !رمات

 خيمات رظنا # 85م0 1 خسمات

 ها" 11 ترعان
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 “كم.

 ١0 ل7 ام )11 ل١1 اذ) ٠١) ل (تفد) تود لتح

 6مل ربشدرأ ذيب

 اكن ل11 1 جمدشوب

 مارح. 111 ايالصوب

 1 1 كا وجصوب

 ناقوذ رظنا ناقوب

 سلوب ىصح رظنا سلوب
 قلوب نصح رظنا قلوب

 815 111 ن6 11 )1111 1111 )11 )لم )ك1 1 بيوبلا

 1 لالا هنيوب

 امل 111 رزأ بايد

 الام )الز )اللا اللا ناسايبلا

 ل١11 اما امرعب !طصبا”__اسإ» انوا 111 نايب

 ىروانب رظنا 15 1 ىروامب

 ٠5) 1 نيربج تيب
 ماا ها" 11 مال تيبلا
 107 للك عوشولا تببد

 465 11 رق تبب

 رضوو زل" !هك*" لثمل زلم اى" ابأ اء“* بدع حلا ا".ء. ]1 سحقملا تبب

 نري مسررس سيت نزلو 111 نزرع 11 مسرسمرع رعي عر ظعرع سعي معي
 ءابليأ رظناو نارا

 ليفاتا رظنا .يغانأ ران كبد

 ااا 1 قي

 "مدن امم ] سيرأ ومب

 1 3 انإ دب

 ؟ن. خو 11 دعت رعب

 11 1فساخ وثب

 1 ل ا هك عيسلا رغب

 امم 111 عفتوللا ىبا رغب

 ا قوم ومب

 هدد 111 بلطملا مّهِب
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 ااا. 111 روسقلبلا

 املا (منال كلا م ل 11 1 ل مخلا )اخ 1100 ملا 6 ركانلب

 اهمل' اثهمأ ]1 بيهلب

 ا ىبباب

 سيباب ىف ار ال سيولب

 176 10 (400) 60 لل لك

 (400.) 1ذأ الثيل 11 ىروانب

 ملأ ملاذ 1 ركنب

 اع 11 ثكيكانب

 اذ اال 111 هاهم محلا 1 نسيكحتتلا

 !هو. ا؟ه8* 1 ناينبلا

 |. 1 اورسخ درفح راهب

 مهر كك) مله 41 (ريشدراهب) رمشدرأ دب

 مالا 1 ريباسويد نزاهب

 همعبع 1 رهيشدرهب

 الضان )متر املا الا مك طفلا )ذأ |1411 لاذ مخ هلل فن ومس ره

 ويس يجر (184 موز هبا نم عيارات 11 تملا خ7 اعلا
 1م (ايندلا

 هك 111 1١ 95 11 اكد ا.دا 1 لقسالا (ذابقهبلا) ذابقهب

 ؛؟"ه 11 ىلعاا ذابقهب

 «سوه 11 اة.ىوا 1 طسوالا (ذايقهبلا) ذابقهب

 (م:) اذ١٠ 111 ابالهب

 ةلبالا ىه هني 1 ريشدرا 07
 ام 1 اينيمعب

 نار 1! فدنهي

 لبعب 1 ١١١ )0(

 ادا١ 11 ةرداوب

 ما5) مل مالا“ |ماغأ زالخ ذلك اال ل جيزاوبلا

 آبمك ان. ام 1 طاوب

 اعف 1 ةخناوب



 كم

 ذادغب قوس رظنا ٠.400 1 نادغب

 اذ الكل سارغب

 اما 11 ندلغب

 1”**خ 111 دادغبب نيبيغبلا (ةءيطق)

 اتايسفاب وه “١0 1 سياقبلا

 ب“. اهم اله. 1 خقي

 اك | 1 11111 )| للا ]01 141 1 (عيقملا) دقرغلا عجقب

 اك ل مالا ذاك 4 )1 )ذل زا | 111 ل1 ا! بل 11

 ان ملا ا تا طا طل زل

 )لم 1 (مهسكي) ميديم

 ازا" ] (ةءكم)  ةذكد

 مان ل كلعتو وكب دالي

 املا" 1 ءىط دالبد

 ازا لا 01| 1 (نلكا فذلك

 محآ 1 دعم دالي

 ممل“ 1 فاواشالب

 اال ا ع درج شالب

 از ل1 (84009) 1 1 يملا طالملا

 ا” ةام* 1 سيبلب

 كلل ملا ناب عكا ورغم هعمل كرا مورا هننعلا1  (ءانسللا خلب) جلب

 اذ للا )101 01: زم 11: خلا ا املا م11 م ك0

 ا! 1196 ا طا اذل) لآ1) زاب )155 ]16 ]ل 1104 ]414 اء

 |اك1 5 |ل !ا طز طرحك طا 6 ازا ارض ا)) )1 |! ككاز 6

 اهلا اهمم اذمه اهمال“ !هاماهك“ك ا!هل“ء !طهاثإ طهي) طهي ]ون عار

 الا ا ا ل ا الل! ال 1 10 كل 01

 اال امل طعم" باز“ مم دبل بخ 111 1111 151ب 013

 14 زمءهم اوريب اع" ]زو ربل "ثمل (440) از“ يب 111 اهب 1 كلب

 زر“ اب

 نادسلج رظنأ هنانسملب

 ك0 ا ا 1 الا 1 6 11 10 ال١ ال 1 ءاقلبلا

 ايظا طل 515 تن هل 1 زغ لكل 115 !ءنل
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 "ب

 ...١ 1 ناماد ىطب

 مق رظنا متر انا
 اهرب 1 ةخبسلا ىطب
 ارضا اريك لينا وسلا نطب

 ا 11 ةبقعلا ىطب
 هدر 111 رم نطب

 موا هوب اظرأ الر زانع 111 الر* 1 لخن ىطب
 "هد. 1 خلخضن ىطب

 ناب نك نرع نر" ناو 11 بيبح نانطب
 باو 1 نيطلا نانطب

 اوك امهم 1!“ ل41 1751 اذا! ازا. 11 »ا 1 (ةحيطبلا) مئاطبلا
 اكمل ل 1110 1

 امك املك 111 ةانكصلا خحكيبطب

 امم )يزل ام.1 ]ام 1 ثاعب
 اد 4. يابرعاب) ايليرعب
 ماو ريع اعم د11 اا, 11 تي
 ا رك )م زل تضرب زك زو ا تك ماسلا ةخنيدم دادغب

 00 ا ا ل 6 كرد سرس سارا ساريككرسالا نس

 71 ا 1 ا علا 1 ل 6 1 ا

 )ء)1 ]لو 11 9/17 مودل ميزت لاتنإا يز] وود نعل مننا ل نا قل

 “وأ اعل _ خنصر اوس زرزسإ» لال“ لامع ااممحالمم 11118 الكم الك

 ل ب نك سر نا اال ا يك سب سل
 )تابع اذهل 01111 11 للك | 1 |1101 ظل 11 اد

 ادع انرعأ !داننإ ])دزل“ )ه1 طدل4 !نارع دلل اذا. لعق لركنم اعجب
 اهم“ اهيهساور“ اوبااهل] اهانساهث#“ طه. اهدمساهم# اهوا١"ادهقإ

 اك ١ 1ؤ15 لذا لالا الك لؤ.ه لؤينغ لال لوو1 انهي !ههدبساورا طور

 ام طكرعو عي !ذرعم نعرس ةرع رس نيرسع رنسرس ردو لوضع كنا
 اباه باع ابا ل194 19 عكوأ !ةمهاةم لبو او لك اةدك لفه

 رك نا نك 0 0 ا ا ا ا
 ا نس سر ا نكس نيس لي

 انعم 111 نويدادغبلا



 “«“أ

 |ىرسو )لس )ىلا 1؟بز“ و. 1". 115 مود مجرب مك“ مكأ" مهيب موو سمفلا

 ار 1[ ا | | | كك 1 ا 1 16 اا ا

 ازال )00 اذ [ز[ككلر 6# !)1] )امل الا6 )مز3 !!)) ١١16 1611 ٠١١) !ءرذ

 حالا ا ا ا ا را ارسل اال  السسك الكل الكل

 التر ١11 )ذل )ا. )ا.أ )ز.. )| "مك 15 ١4 11: )7 للا

 "11 )هكا ادد" اهرخه انزال !طهيك عونك امس )عمل ز)ظبأ |خكأ ]عمك اخخم

 0 1 ل بى مكتخالا )١ 111 انا/ )ل1 1165 60 16

 ذا ززادككل)) ل0 زل ١1 )6 )انتم لاككل)» ]ذل )1 11 1م 1

 ا ضد 1 الا 111 تاكل | )كهف )20 )17 111 60

 اك أ ل 11 ل تلا للا بز سلا رك

 ان )661 )نا ]نال ]للا زا )كل ]1ك 1 11 1

 ا ل ل ا ا لل ل للا ل 11 ل 1

 لالا لا 1 ناو )زاك مزن ل117 1111 111 1161 )امك 11 لا

 هل 6 تن 10 7 11 لدا نا ذك !هلا )51 ا تأ م1 تأ ذا تف

 ال 140 اك 1طن ا! 110 م( ]1 13١ نأ نو 17 1

 هةر ل للا ةردصملا (دالد) روك

 اتا الا ل 01 !كانملا 1167 116! (نوسيردعمملا) ةررصرلا للفا

 ا يرتكب سرا جرت صارت زر رم" سارا ضار, وانما

 اكن اللقا مات لل ل1 1 ل

 اثارس ظله اثلاذ ظلم الما“ اطهك* للزثه ال6 ادع 1ث كلا" 16 1 ىرصب

 |: اخ 6 انقل 12 لل

 1 ازورحب اورتكم كل م ل حاطبلا

 اهيطاطب ورسج رظنا اهطاطد

 )ا”“ 11 ناطبلا

 خكيطملا رظنا جداطبلا

 اخنا 111 1 11 1 ةكمذا ءاحاطتلا

 0 111 ا رغزأ ىبأ ءاحطب

 ال ل 115 اك 101 لل ناكطب

 "اء 111 رخاذا ىطب

 ميضا رظنا 71. 111 مضأ نطب

 ىذوج رظنا )لا" 111 ىخوج نطب
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 "ا

 املك. اثامه (800.) ان ايسوسب

 ,ىسدوسب رظنا مالا 1 اسرببسب

 ةزاخ11 1 يلا

 امانا )ان 1 رشملا

 1.!21 111 رومشب
 4040. اثم 111 هاشرج راوشب
 اكبم 11 ريشمبلا

 ملا ل اا زولت زءل) 114 )ا هر 111 ل ةيصبلا

 تل لا لا ا كل زال از زا

 كلور ن6 )611 تزول ها )ةزك )ذا زفزالا 15:1 1

 ا الا ا ل لا زكا كلل )ت6 )هكا )ماك اماكن

 اناا سام |يلر سل نيل انما ان 0101 1000 2 ركاز با

 انكار كاسل ركاسل نارا نير" ريكا 0 ا كرا

 0 ل ل ا ا ل ]ض1 كلل كك

 ال ا. ايو كا هكا )111 )ام )3611/1 )1016 زراخر ظاهأ1 دم

 اك ل ا لا الا ل لا ال

 ضار اريارزأا سلك ارضالرلا) لصاارزا ضلال .ساررارج اجل ١ اه ترا زر رج | 3+

 سنو ول ف المرا تلا تل ا

 ما ا ا ا | ا المل الا اللا الا

 لحارس سرر .سيرروا ككاردار ارز نجر ر نر كرس راراز ٠ رججرإر تكرس زال 1 ازال رجا لد 11

 تم ا لل الل | ل الا [ اكله اا اش نلت تاك

 ا ل ل ا ل

 مىيكنلا مآ دب 0 ناسك نكمل مم خط )1 )7 )7 )5 رز || | له

 ابار ناكل“ 6 0 )01 از امرك مال لاه ل! اذ 15 ا]> |

 رع روع ل را ل الزلل زلزل اثقل ل15 11 11

 ملا ا لا ل لا ار را م ا ا

 ةززد زل ل ا ا ا ل ل 6 ا

 ك*"؛ "كل' كل مقا ملأ هك, ةيمسخبم ةكم هك هأأ ةلثب هزل ع هلم ةأب

 بز ]بزل باق باك نوم كمم كمب منتو بم كلب 9456 91“ 1

 بكم رباك بملأ“ تسبب ببال" ؟15 تباك] بهو بوي بكم داخل ناك ناثو نزشنإل

 ملك ملل« لرب ملل ! ملفي ملت ملا ملا“ محك يب ميل يلا لا 0



 كر

 ا" 11 قاؤبلا

 الاال اك لآ كال م11 1 (ريباسجر زد) روباس جرز»

 400. 1*1 ** 11 ىجامرب

 أاهمب 11 ىغوزب

 66 الل ىذيزب

 اكو 111 (ةءيماسي) ىماسب

 ان شل كامل ظل زا( ]ك1 ال0 انهو لظ 11 1 تس

 ادام اذأ» 111 نانسب

 ا! ننامسيبلا مود

 ك1 | 1 اء را 11! تاك عند رابنالا كان لع نانسملا

 الا لل ا نو وراغ نب رشب 00

 )همأ" دا“. 111 ناكغيب رسكالاب رفعج ىأ نانسب

 ك٠. 11,1 1115 دادغبب  ىرورتل ىبا نانسب

 111 !ام. 111 ارماسب ىناقاكل نانتسبلا

 ا لل 3!كعرد مشاه نب لياخ مراتسب

 11. 111 11 ةخفوكلاب ةلكاز انسب

 اذ ل )1 )4 ااا 116 1 ام ا 1 (نانسبلا) وهاع ى 3 :

 )0 1 نركب ىأ نب هللا كيبع انسب

 2*2 111 دادغبب ماشلا 26 مساقلا مأ نامسب

 0 (ا) - سقلا نانسب

 أ.“ثم كوأ 117 كا 111 دادغبب يسوم نامسب

 ١11 111 طساو لفسأ اغب نب ىسيم نانسب

 أا158م 111 دادغبب ىداهلا ىسوم نامسب

 17 111 دادغبب ةسنوم نانسي

 ا 1 ,ىدسدر ممم

 لاو ا ماطسب

 اا. 111 ناجرفسيلا

 أ" 111 كيدق ةقسي

 )م اى 1 اهسعب

 ما 111 ةجحاشتلاب ىهسب

 6من 1 اسوسب



 بر

 امه“ 11 مامخل 0
 با. 1 اصعلا جرب

 اعمق لكك ةثاب 1 و, رز )م 1 اح
 اب 11 ةيجرب

 (0 1١ 1 ايسيجبب
 !ينس_ !طبالأ 1 رح درب (ةخبس) رهن

 ا"... 1 (ةواهسلاب) نادربلا

 اذس ل اباد اها ام" اامل اا.* 117 2* "دو 111 دادغبب نادربجلا

 ابو اكح

 19بزتنا 15بإ“ 17111511 150 111 116“ 116 1116 1116 1110 أدودرب

 15 )111 5 ل كلل ةخعذوب

 اهءأ 11 نزرب

 امم ازاثس ازثرل اوه زذلبم اذه اطر“ لادا 1 كنزوب

 الا )6 161 111 هل سوب

 ناسيا رظنا
 اهلبب رظنا 7/1 ل اموسرب

 اباد 01 انوسرب

 611 ل شرب

 نايا  انللال تيغرب

 هأل هلا ملا !الزامعا 1151“ زنك 801211 1511 11 1

 ا".. 1 تدامخغلا كب

 ناو !نبا" ةريرجس طنا كت
 اماثد 1 لوز ةكرب

 املاء 1 راوكرب

 0ك الار الك لكل التلك ززلزار نك ال رواسمرب

 ا 11 ناجكانرب

 )بام طثب 1 لخانوب

 اء 1 تورد

 1119 مزج 11و ا اا يبت كتم )ا 0 (ناقورب) ناقوربلا

 فنولا ىظنأ ماء“ 1 فدوبلا

 ل1" ل9.]) لؤ.. امقم امقكي اممك امه اممك امنيا 1 خخارب

56 



“4 

 امام 111 ةيرحبلا
 زل [1 زرنا 1 (ناتسمدب)  ةريختلا
 |1787 |1211 ١151 |[نإ ||ن» |]55 |. )]1 !.ز# ٠06١| )11 ل اراخب

 الا ل كا ةزضلا 40 1111 ]111 از )11 زء5 ]):5 لام) 01

 امرك زهد" )هنت )طهنكم !هلل ا!هلظي اواساهلزع اهلل" اهل. طوءمم زطظم ملكت

 ثا لا ل م 6 ل كلل اا 1

 ممأ 1 ةيراخيلا

 ]1 |م1 |21 |2101 كت كك ءاركبلا

 215 1 (بيقعي احد) أدب

 بلل 11 ةاحيلا

 لأ زثمك امم امك الئمشللمل لسا لم لا* للم لاك* )85 1 رحب

 انو | ككاو ا[ تتار || .1<كا[ .ن ل ا 111

 اتقدم ما لا 01 ايل 1 ) |زرا )انا 1-١1 )15 ا ل0

 كك ا 1 ا 11 11 11 لإ ككل نإ )| )5 كلا

 اذ |> |ذ 05 |! |( “كار ن7 111|١) ال16١ ]11 116 1911 ا!

 امل, زمل(* لطب آابرحم طيبك طبل لنكو طيبك طوب لبهك زك“ زك اهج8

 اك )00 ا للطلل لالا 0 لك ك6 )2151 زل ]11 )016 11

 اان 6 )زد زا زز[ككز ١) )| 46 )| ككل )101 1111 11 زا

 امل الما زاك مز مز )ا 11 طا زاب زا

 6 )1 1 ات 1 الد ا ارا )|

 نودندبلا رهن رظناو٠ 114 اذ" ا ب 111 1١) 11 نودندبلا

 اوك انت امرك از 117-11 5: اال 1! ]با !ء6 111 كبلا

 م1 1 ىراذبلا
 111 11115 نددت
 هدنيزأربا رظنا هلنيزأرب

 ةاوزأ ل1 5: 51 51 زورلأ زاوب

 ا. 111 احكبرب

 ميإ 111 امسأ ابا" 11 امل نثث ناك زلت“ زف 1 (ةيبارتيلا) ربربلا
 مالو هكأ

 5115: )111 12 م1 انرهذوب

 حلق رظناو )"1 111 كييهبصال جرم



 "بأ

 ملث.. الم 5*1. هل 111 سلاب

 ه.م 1 ةعلاب

 اذ4ه ا1ذ" 11 ىيلاب

 )متنما 111 165 (نايماب) نايمايلا

 1”. 11 نايمابلا لعا

 ".ه 1 اريبناب

 مقتل منع ل" 11 )11 ا فلا 1 لك 1

 زذممل ]1 ناباب ىاب

 ()ذم..ض 1 وجبلا

 مت 1

 هناجنت رظنا هناضتي
 اهءا 1 ءارغبلا

 ملا )5.0 16 لكل نيربيش فني

 (,» 111 ةفوطاقلا فت

 مؤ ه6 111 111 ]15+ 1 يتلا

 مدس ملل رك ككل

 ا كلل نارمح ركب

 ها” 1 ريب ركب

 ملثا 11 مليدلا ركاب

 )ملاذ )ةمب 1 (ىماشلا رحجلا) ماشنلا ركب

 )ناب 1 برعنلا ركب

 مل 11 ل0 سراف ركب

 )زبهك »م ا“ ثم مال 1 نارك ل

 اكبا اة. 1 ءاغر لأ ارتكاب

 ارث ]م 126 166 ملح ملل ميل مل تب م ا“ 1 نيرحبلا

 ان ١ 1س 157 1 ل ل ل امم اضع 10 اك

 مك 008 وع بع مرا 1 لا 1 مخ 1 111

 هرب مان نان» 11 0 برخ الل زملل 6م )016 ار ا

 ريق نعلم إب مامر“ 111 1 6 )61 )م65 مك ملا

 زوز“ ١ !ةلرملا )عر لع“ 16 ا ]مل | ]6 اا ا

 زرخ ىف )01 مز ةرر
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 اذ || || || (|)1 41 11 15 )0 11 11 1 نيش عدا

 اميد 1و. "ثو* 1

 |همح اهمث* ادكع 1 مزد ردا علاق

 ةأ اد 111 ناراج

 مبا 4ك 111 (حيران) ديراب

 “ب 1 اقيبراب

 م1 ]1 زراجلا

 8400. .ب 11 انيعراب

 1 1 فزراب

 مل كلل 1101 لل تكراب

 امرهب ويد رظناو ان 11 امراب

 "اه» 1 انامراب

 انام 1 111 )0 <11 /11 1 )0 1 اهءوراب

 ارميا .وه 1 ناقورابلا

 61 سراب

 ا ىدبز اب

 ةزو ل قزاك

 (800.) اام. 111 (800.) "1+ 1 (نراراساب) راساب

 ا.." 111 امالساب

 اا للك ىيروساب

 ا5بنو 1 نايسابلا

 ناساب رظنا ناشاب

 "م. 1 عضاب

 ١م"95 ا"ل5 111 اتانبعاب

 اث*ه 11 ىولاب حلاص ىوأ غاب

 ان لع ناودنيلا غاب

 1 الك ىدوقاب

 اان" 1 اتايسقاب

 )1165 111 161 1 اياسكاب



 هيجي هش قت حج
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 ابل» 111 دادغبب ةنيدملا باب

 امبعإ لا 111 ةنيدملاب مك“ ىب ناورم باب

 اما 151 ارماسب فاصملا باب
 "1" 111 ١1.5١ 11 طساوب رامضملا باب

 از 1155 11 ورمب ناخيم باب
 أعاو ١غا* 111 سيلفتب ناديملا باب

 اه 11 ورمب ديزي ناديم باب

 ام"* 111 ارماسب ةلاونلا باب

 وره ب|ةا 11 ورمي قين 01
 امام 111 ارماسب ريزوللا ىنأ باب

 سرس 111 ارماسب ةماعلا راد ىف ىريزولا باب
 زا“ )ماح زمز) م01 ززدكأزل) )4 111 ٠6١ 6 0 اه اب 1 ل

 0 1 4 00 1 تك تال تلأ ةزرك ذاك امال زر 08

 كلب عر زل 1ك 1 مل“ نب نم ناكل

 مهم كا ذاخ) ل

 ١١ه 1 ةخفوكلا لباب

 91" 115 مكا ملم 11 1031

 بلر 11 ]مرا )ثمل )تر 1 (نوياباب) نوبلا باب

 11:3 11 والا

 انو كلل م ل لل ل ىمرجاب

 مدد 11 ىرسجاب

 م.ه ركب اني "عا لاء 1. د1 11 اريمجاب

 ا."٠ 11 تاريمجاب

 ادد 1 ىبيجاب

 مل 111 اشيمحاب
 نيس ضر ماو أ ركل سارا ىذ ك0027---
 م8 8 115 111 151 1 ايارداب

 الامر 131. موز“ كك ل 1 م6 كل كا هك م ل ايروداب

 ا

 املك امس امه امي“ امبا ابد“ 111 (درواذابلا) درواذاب

 اويع املا» 111 از 11 نيبذاب
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 ني نى. مع يف مرع» ضروع طوع مرن زث* 11[ دادغبب فقاطلا باب
 أهم مه مخ

 ا.ه اك. 111 ينط باب
 |5000 اضا |مسا 1 | 1 لل1 كاتعغبت ةماحلا بان

 املا امل طيز“ لكل !هز* اه.ه اهرمخ خام ا". 111 ارماسبي خماعلا باب

 امي امه

 اير الل ظررصملاب ىناهيصالا هللا لبع باب

 امها» 111 ةرصبلاب نامتع باب
 ا مل دادغبب رابع باب

 ا" 111 دادغبب ةدلعسم نب ورع باب

 ززكه عب 111. #1 اق 11 فقشمدب سيدارفلا باب
 )ن.1 11“ كلو ملي 11 خفوكلاب ليفلا باب

 امال“ 111 سيلفتب (3) سبرق باب
 ١."| 11 ةناغرف نم رصقلا باب

 اها"ة|أهلا ادم اهمه اهنا“ اددد 111 دادغبب ليرطق باب

 اكز8 اهل امهل*_اهد4» 111 دادغبب ةعيطقلا باب

 اهدا 111 رفعج مأ خعيطق باب

 ما مز.“ 111 سوسرطب ةيملق باب

 6.4 11 طساوب يروقلا باب
 لوا 111 1,4 ثنيإ ضلع ظل. 111 نادغبب خركلا باب
 أذ 111 ورمب نحامشك باب

 زكا 111 ةفركلات ةدنك فا
 5*1 111 رتسننب كدوك باب

 اأو "زل. اه وأم كذب 3.41 اخلإ 111 ناحغيب ةفوكلا باب
 5١ 111 فشمدب ناسيك باب

 اه." 11 ناللا باب

 ا 1 ىلا كان

 اثرا اما 111 كنرم ةنيدمب ءاملا باب

 اة"5 11 ورمب ناسجرسام باب
 اال 111 4 ا زل اللا تاكعتس ليحلملا باب

 2 121 نئادملا تاب
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 "8 111 دادغبب نييكسملا ملاص برد باب
 ارك" 11 فشمد لكاسمب جردلا باب

 11 11 ورمب نارود باب

 امم 1" 15 111 نزوعمم تهدلا

 زءاو ١غا* 111 سيلغتب ضبرلا باب

 >2 111 صيخإب نتسرلا باب

 ال اازو 111 نادغبب ةفاصرلا باب

 1" 11 ورمب ككر باب

 ا. 11.15 11 طساوب باولا باب

 ا!از5 لل نتادملاب طاباس باب

 )7 11 11 ورمب سخرس باب

 اه11 111 ندادغبب خمالسلا باب

 م" 111 ةديدملاب ةملس ىنب باب

 ١م 11 ورب ناكانس باب

 مز ل1 كبد مهس ىخب باب

 111 !2) 117 141 م06 مز از, اد )00 111 تاك ماسثنلا باب

 ب قل ظلام اظزب اطال الام 11+ اة

 أ 111 ال" 11 فشمدب قيشلا باب

 ده 1 ىأر نم وسب لكونملا ردع نم طاقنلا باب

 اع ا[ 111 تاتعتد ربعشلا باب

 |هبم ادب“ اهري* زوبآ اوك ادد“ !ددأ مكد 111 دادغيب ةيسامشلا باب

 161 1س عا سلا كر ل الزل 5-0824 |517 لكل

 لارا نال األ يزل نلرا/ نسدلا ار )اسر امس ليتل ]1 رأت ١

 اللا انك ظل لي لاذ 0 نك اي 07 الزل مك ا( ارز نإ 0000017

 أم. ابك انو

 مث 11 ةكمب ةبيش ىنب باب

 ١2 111 سيلفتب ليبدغص باب

 اذا 111 سيلفنب ريغصلا باب

 عم 111 ابا امي. 1[ فشمدب ريغصلا باب
 م1١ 11 ذكمد افصلا باب

 م11 مر“ 1 ليص باب



 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب
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 هل اذا كلل ا. )مسا اهنا !ذزل1 لها مز0 ٠١) لل )1110

 !كز لكلا ادده هدأ كه“ هر 1أب 1.1 مك. ملي آ1آ1 دادغبب رابنالا
 ا 1

 املا 111 أرماسب خانيأ

 او" 11 ورمب نيبلاب

 ".ام١ 111 سوسرطب ركبلا

 1. اوربا اددا 111 دادغيب ناديبلا

 1” 111 نادغيب نامسملا

 ملا. 11 1.4 م" 111 دادغبب ةرصبلا

 "5 111 نتادئاب دادغب

 77 اذ 111 ابراوغب

 اد" 11 صمحب رمدت

 6111 117 11 كشعب اموت

 عم 111 امل. اطيللع !بل) اطلع 1[ قشمدب :ةيباثل

 زله اهيل اور" )وأ. 1ند 1.4 ب 1آ1[ دادغيب رسم

 «م* 11 "غا# 1 ةفوكلاب رسكل
 مآ 111 دادغيب رفعج مأ

 م1 11 ةذكمب حمج ىنب

 ”.ث١ 111 سوسرطب داهذل

 هال" 11 فشمدب نوربج

 اك ]1 داك يل

 اةمح 183 11 ناسارخب ديد
 زم“ سلو زك ل7 اهلك 111 دادغبب برح

 ا“ 11 ورحب رمهاع نب برح

 216111 شسيلنتب كسدل

 ارنا 111 ناواح

 امأء طم طرح 111 ارماسي ريل
 اك. اوك ا.“ كم كر" 111 1.4 مكد 00 آ1آ1 دادغبب ناسارخ

 مثخ بيب ل ا"

 ؟5 111 طساوب نيلالخأ
 اور“ 11 وردا ناكنسا رد



 هل

 رس 7111 1111011 1 ل ل لا 0 كرار ةلمللا كلل

 ار ا سا الا دلك لل سل نس ارك نال رب

 طبعت )117 زكذب اورمب !ها* !طهلأ ]هه لخير زا ئ بك ممههمفلا كم هيأ

 ميال 3 زلزل 095 مال امحا امام |5110 ا

 زاوعالا قوس رظناو زن. 121 ا ل زا لك ا ل

 دمحم !همس )هك* اهدك ا" 111 اناوأ

 اذوب 11 فياوالا

 )هاب 1 ردأ

 )51 نادك د 11 66 (ماشىروأ) ملشروا

 م“”ثبع اوا 111 "ل12 ثوم (!باكأذ "ه1 اخذو 1 ساطظوأ

 منازع 1١ ساطوا لاب
 اس 1 جالو

 ةيخاتبالا 111 1.١
 الكف نزل 111 1 11 ل0 1 ل 1 جذيا

 ما روباسه خناريا

 6 روباس رهشناريأ

 هاا 1 دويكناريا الب

 لص ناكل ل رهشناريا

 ملأ 1 ناهس يأ

 لبا رظنا ماءحآ 1 ىليأ

 ثم 1114 مز )سل )1 ل51 ]كل 31 دك

 ا 11 6 ها ته )100 نأ ل سدقلا تسبب ةنيدم امليأ

 ؟ 11 لامر زو ل ارا لل زل للا 1 اك ل

 نسحقملا تبا ظلال ٠
 1هم 11 ةفوكلاب ناييدلا

 |ا.تك ببك 1 ىرسك ناويبا

- 

 "1 1“ م 11 1 1 باوبدالا باب) باوبالاو بابلا

 مق ملأ تتم ل ا ا ل 5 ا ا ا
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 م1 مل* 1 (ران تيب) ثيقفانا

 ),1"بلث.و1 ادن ملل ملل بو.صم راشد *#* ةمه كل 8*2 1 رابنآلا

 اندتسلا | ا 1 لا ظنا طاركأ زطاسإ» )زر 65 زز)١ )اه مكك))٠) )ها ٠١1

 لا ملكك 26 6 ل1 )6 111 16 1 4111 1 1 ل ا

 211016 طا اال ملي ضن 5 ءاهأ تذه )مك 115 )45 )1: ١001|

 اكل لكل اك يزال يس 11611 انور | نوودت ا ةؤأ“  اةوء

 16 ال1 ان لطزل )1 م )5.0 )ز16 ذا )11 )411 )بز )ام

 طين رظنا طابنالا

 هاما 11 ذوخدنأ
 ا ل ناتسردنا

 ا للا رهردنالا

 اما" 11 (ىغحنا) خحنا
 الو الل )1 1 ا)110 ٠65) )1ظتأ )1 6 ل117 11 )ملا مل 1 سشدنالا

 از 11 (نايردنا) ناموا
 1." 1 ناسنا

 امك" امم 1 رسنالا

 م1١ 111 انصنا

 "25 1 سلباطنا

 ال1 ان ال155 111 111 161 ملك مل ن7 نآآ ناك نك 1 ةيكاطتا

 الا !طا) )نس 11 116 ؟ 0 )ن6 !ظ)/46 1-16 مه مك 11 1

1( 6" 

 ء[ مل ظ66 از الللط ةتئاطنا

 اوغيطنا 111 *.١١ )5(
 ا )| ك1 از 1 61 ملل 0 ل ظرقنأ

 90 ءارشالا

 ا 111 (ها) ىعا
 ا م ل 1 ا مل ملم ملا يل 151 11 ال ل زاوخالا

 اما )نط اضمذ 6 )تال )تال )1ك )طز )) زال زك 1215 اكأ 1“

 ايم زكي مكس" زلال زو )كم )هلو ادكأ "هوم ١نوز“"ةب له هرم

 ثمل ثيل ةكاضإ 115 150 اذا ملك 11 ام 1. ب امم 61

 مخرب مث مله مل“ ممل باك باك بوو دل“ بوأ هكأ ةمك همني هده



 نيس

 امسبإ 111 نيفقعأالا
 الذم 1 بالعالا

 ا. رك 016 ىمعالا

 امثيإ ا[نزنإ مك 10 م1 111 115 11م: 1111 11 اظل 11 صوعأالا

 ابلو ابعت“ 11 فدخغاألا

 نا, نسا الار نسل نرحل ناسا ان. انور الا 2

 43مم 60 خم ةخقرافالا

 مدرس مرو 111 10و 1 (ةيماث) ةيماقأ
 زاب 1 خيعانوفأ

 ليرفأ رهن رظنا (كنوفا) ذ-يرفا

 0 نيذيرغا

 كج قش 11 90 م0 )معك لكلا زل: نقال كا تزلزل 3 ةخيقيرفأ

 رن حلمنا | عا رع مخ 1117 | لالا | كاك

 ما مز ه) مل )6 نك ةنض 1م 6 ل اد ادن

 |نإر (عو» (عو» 11 ةنيشفأ
 اه.م عاب الل 111 .شطيق]
 ؛18 111 ةيطيرقا
 ه5 11 كلام ساسفقا

 م". 1 ماسفأالا

 )باو ايت“ طا 111 ىشقأ

 ا ل وصقالا

 كرك رظنا داركالا

 اوؤأب 11 رههرك أ

 املا ا 31 انكدلا

 6 7 را

 ناللا رظنا ماد 5 ىالا
 )|: 111 نابلا

 مس ع ارنا ل ل لا مرا ها سبيلا

 م لا جما

 ا11م 11 نابدما
 ار يل اك ردع 1 ايشبيغما
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 نا 1 .اضنا
 8400.1“ 111 جنخاتشا

 امك" 1 جوش

 ام 111 سيئت ميتشأ

 هلم غ2 138. 11 ىكينشا

 مرن 111 ةينخيتشالا
 رشرو رس تسر رس ين“ عع كس 1آ1 وع ل49, ماكلز» )عع# 11 ةنسورشا
 أكمرب )هدو !هي* زهرا" اويل 1 خييفسورثنالا

 هام 111 نشا

 ا 11 رهشا
 ءاريغصلا رظناو ا. 1 رفاصالا

 ل ل ا ل ل ل لل مف )م07 ))) 1 (ناهفصأ) ناهبصأ

 اناا 6 ل ا 1 كل )ل 1 17 )ل 6

 از 110 ل أذ تل بوأ تزل ةممك ١1) )1 11 املا امر

 000 ل | اككا 111 7 11 110 1 ل 1 طرا 317 50

 اللثال 1110 ثمل" زر“ ]طلال )61 الوم )اه زال )مز ]356 وز 1

 ا )لل لا اذ 11 ١) هك )11 6

 |" 111 ةنيدملاب صافقالا باكصأ

 ا.ه 111 دادغيب خركلاب جاسلا باكصأ

 ل ل ا ل1 ما ا ا 1 11 رخكطصأ

 الا 01 لخل] 11111 )11 )611 |6 )611 )نك )ت1

 اك 417 هللا ت1 ني 1 ١ 11 |2566 |( 10 ل زل

 كل ل 6 ا ا للكل ا 1

 ايميطصا 1 ١51

 ناهبصأ رظنا ناهفصا
 اوك اه. 1 حاضا

 مزز“ امق# 111 كبرطضأ
 ا 11: 112 ل 111 مضأ

 سلبارط وظنا نإ م برغل سلبارطا

 مكاع رظنا مجاعا

 برع رظنا بارعأ
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 نادوسلا رظنا ا؟مكد اد15 "م 1 (ةدواسالا) دواسالا

 ا 111 (ذورةيبسا) ورذابسأ

 ادع 111 ةردنابسا

 15+ 11 قداوبسأ

 ذورذييسأ 111 "1١

 "5 "كام 1 ناهذيبسالا

 ىلث١ء 1 ريشدرا ناباخسأ

 1 11 نانسالا

 هب 11 ربه نانسا

 بدم 11 لاعلا نانسأ

 و07. 1 ريشدرا فابارتسا
 رهن رظناو 1.. 111 قاحالا

 م 111 غيفاحسا

 ملكا 111 نابادسا
 امما* 111 (نيئارفسا) ميثارفسا

 ام, 11 (ةربسا) ةرفسأ

 جنذيفس رظنا منذيفسا
 ناهذيبسالا رظنا 2116 1 ناهذيفسالا

 ابن 111 كاكتتا

 !يسواوسع م1115 (ةينثل) ةبنجلا ىب فاشل

 مناسبا لل نبض نأ ]40 مكر لكلا ل 111 ا ةيردنكسالا

 معبر لروما مزز ممم طيل) كرعت كمت 111 مل 11 م1100

 مص بآ نامل 00 ١5

 .."١ 111 ماشلاب ةيردنكسالا

 نس م1111 تشيفقلا
 اع“. 111 انسأ
 امم 11 نانسا

 م91 799 1 فاوسالا

 امن, 511 ناوسأ
 ميعس, مع معم» 1 ( كيلا فايسا) فايسالا
 نه 111 بشا
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 أيت” 11 نيقلب ضرأ

 اا 11 ناتاح ضرا
 ابيب. 1 ىذالبلا ءالعلا نأ ضرأ

 أب” 1 قر أزف ضرأ

 الم" 1 ظردحملاب نويمبم نب لضفلا ضرأ

 الذ 11 ا دساتمما ضرالا

 كدر ظفا 11 11 ارد ىف نصرا
 ممر“ 1 هنوعرأ

 اناا 1 2

 اممآ 1 ىملس ةخنيدم كرأ

 الاعلا لكلا مرأ

 امها 111 (دامعلا تاذ) مرا
 الدلال زاد زال طال 1-15 )ال١ 116 ل تامرأ

 ذر هك زل الل )165 111 نمردأ

 از الل تنمرأ

 |مع» زا 111 قاينمرلا
 مانو ميرو مسعو رزضعم !.ىلخ 195 مكرم مثل مك مقل“ مل“ ملا 1 ةينيمرأ

 ا | نأ )1 لا 15 مهل نو ك5 11 مبا ]اممم ريل تل ابا

 با" نيب 111 امري“ امبا امني. !بمه زة"5 !هكان !همك زهري“ لوك" ؟ىزثلا

 كيلا 5 طل | ن) ]6 انزل اتاك زو )ل )ل 11 15 مل مظ مآ 6

 اك 51 15 5 ل1 از. 167 )ا. ١١15 )ا .] )ذل + زز)) ]11

 ا!" قل زاده 516

 متنا 111 70.1 1 ةعبارلا ةينيمرا
 ا م11 خيمرأ

 م11 كيرالا
 1 11 داورأ

 اه 1 قاورالا

 هأ* هلأ ثم 1 اجرا

 اا سبءبرأ

 اع“ 1 قزرزالا

 سا ] داسالا



 “اه

 رخاذا نطب رظناو 01ه 1 رخاذا

 ا 1 لا ل لا اا حرذأ

 موب 111 !*هأ !..ب !..د 1 تاعرذا

 رق 111 1 ةخيلورذأ

 مر ل عع ل ا لل

 ا! 1 1 1 (ةفرع نم فقوملا) كارالأ

 آل الل نأرأ

 ازال ا ديبرأ

 611:1 11 فبرا

 1 1 زايمالاب قبرأ

 "دوا" اهدا" 1 كيرأ

 نجنبر رظنا 17 11 ىجكنبرأ

 .١ 1ك حاترأ

 )3 211 بذذ وز )كر 11 مث ملك نر 1 (ناجولا) ناجرأ

 فقيرطبلا احر رظناو ا مب 1 فقيرطبلا ءاحرأ

 9593 660 1 (ءاحرالا) رفعج ىأ ءاحرا

 |.ثو ا,” 111 دادغبب كلام ىب هللا دبع ءاحرا

 ادبد 1 ىرهطملا جنخرأ

 سبب 4 اهمه از*ءل !طواابا 111 ادن“ 1 لييبدرأ

 )ه1 ١,84 دمه مريب ميش م. مل" مل“ مث“ ملح ملعب ]1 هرخ رمشدرأ

 مز1 11 ما ل ا

 الممل !بلث لملم ازا بلآ نك "0 نزل مر ا زا ط1 ندرالا

 الزل, 11 ا لل كر" تت لوبا طلضا كاف 16

 )مم امىلتخ ا مرعب اللا برا ل ل 1 ا 1 ا

 !ء اخ ضني لزثكو طمني مل 5 مو زم ا ل1 زم ١

 امم للك زرا

 !؟لل ل 1183 12:1 ملم تزرأ

 آ])١ لل نزرا

 انا" 1 ةزرالا

 نكسر رظنا 61 16) ال نىكسرا

 اابب اان اابا» 1 فش نر



 "هم

 ضييبالا رصقلا كا ارم كلل 111 كل ( ىرسك ضيباأ) ضيبالا

 الكثل 1116 ذذ) 11 4ك 1 نأ

 درويب رظنأ درويبأ
 هكنيزأردأ ىه هلا مو 11 هدير أرثأ

 كرذلا رظنأ كارذالا

 الع كلل براثالا

 ارثمء ]1 رغزأ ىبأ ءاكاطمب ةخمربلا ىاتا عطوم

 ا 11 زم )مك 0111 1 احل

 امل للل رفجالا

 + 1 نيكيشلا مجأ

 اه. [1 ماس خمجأ

 امك 1 سخرس خيجاأ

 الا ظلال )6 1141 |]): كلا 17 علا 11 )16 )ظل! كلف نيدانجا

 اا ل11 تانحلا

 ةشبمل رظنا م2 111 شبحالا
 ات ااضأ لل )160 161 1 تيا را

 ات )ل مك رس ل ولا ولا ارا خل و ]1 1 تحا

 اول زا ال6 111 ل101 ]1] ١٠7] !؟ )تكلل ) 1 0.١) 1١11

 امملخ أبوس طيمل' أبرم طببآ زباله ابك. طوب لؤؤ) ]زةول' اكو زطظيأ طك

 راك طالما لا ل زاك )111 11 0 )151 1 111

 0 كك م6 ا طا طاطا )116 طلال )ا 0 طالو ١16)

 م مالا )طا )161 ما

 زب ان“ 111 ءاسدحالا

 اممه الل ]1 ةيسحالا

 11 ل رافحالا

 م١١ 1 فاقحالا

 ملمع ا!هزأ اهأم 111 فذابادجا

 بدم ]ب )"ا 1 ءايحأ

 ميخالا نسمح وع مريخ الأ

 ]خي )|1101 ]1[ ذ.ن) )1 1 نورخأ

 م5 مدأ



 "أهرب

 |دأظ عمم )عم. عام ]مم لضم زامل لامك لاما اذه 11 ناسارخ لمأ
 مل“ 111 19" امثم !بكب !همك اهمل* طه طهي

 ادررع طهران وزن, لمزلإ امم ايه )ةيما ل“ اب نا.ئسربط لمأ

 انكر اا 11

 از رابأ

 ال5« 1 صضابأ

 جطبالا رظنا | حطابالا

 م1 مكو 1 رخآ

 ملال (800.) ماو 111 هدنبزأوبأ

 ام هنادردأ

 ملعب 1 ساسببأ

 مر“ 0 0116 ]ل لطضلا لل (نراسرب) ناسربأ

 انس اما ملا )10 )11 )كت مل لما ميا ل ره ةرسبأ

 اذ. !ةءامأ لنء) لزب اظلم ل00 مك مل) ملت املا 61 6 ها ل

 نكس 7 اطيارزا 101 اك اليل

 101 م1 1 ةكبرلا قوبأ

 نابقربأ رظنا ةااخلا 1 دايقربأ

 من. 1 ناوربأ

 اك اللا فيربا

 نايقربا 16 11 “١1

 كنز 111 10 مل ما 1 ا ل 1 ل 3 ط جطبالا

 جطابال رظناو
 هلا. 3101

 مشع انزل زفر ولا طم ضلال )الت ملل ]ل1 1 نال ءام لل 1 دا

 أابمكل طبل زؤبكز* ابل زطبوأ #4 ز# 111 !1.) زوم 1] ممل“ مخ

 كنهلا ظناو )81 السب اؤم. ]11 امقكذ امه املثب املث"

 ءاميا“* وامدأ 1 ىنبا

 للرب !كلا1 رهبأ

 مسيل 111 ام )ب. 107 1 ءاوبالأ

 بابيلا رظنا 1١ه 1 خينيمراب باوبالا

 اا 111 ةدعسم نب ورع باوبا
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 مقالاو نكامالا 'ءامسا 'كتسرهف

 00 وهشدرأ داب

 م "مل !ميبا“* امهأ !بلو 1 تيرا لبأ

 تيزألا لبا ىه دما 1 لبأ

 ؟ه.ع 1 ةفوكلاب ناجهاشلا رخآ
 مقدم“ مضع ملل مئه مك" ملك ةمح كعم كأس كلل مع 1 ناجييرذأ

 ا 0 ا عزا مكسر خت عضل )نأ |, 114 511 346 51

 اا ا 1 ممل يل زا كاع يللا ا نأ

 اا زل ا. 11 033 نو, كر كنتو سس )11 ننعم مشو

 به دب" نهم 111 اميري“ اؤخه لهل“ اهرث !هك !هزن“#] زى“, مزن 1عوزط

 00 111 ]11 1 |]ن“ ناحل نارا عفا [ةتروعا تراست فما و4 مبا نعمل

 انا نا الدم )).) زامض اهدى |.7 )اءل اذ 57 )اف. 1ث ا

 5 25 نإ 184

 ا 1 3

 مه.* 1- ةفوكلاب ىرآلا

 زثل) ام 11 كسا

 را ا

 0 ل 2
 0 اكلم زو“ وعز عع مؤ 17171 امم بلا 11 من 1 كمآ

 هب دا مل

 ليا ىد 100 1 لما



 ان" 111 مصاع وبأ سنوي

 89 1 ل 11 1 11 ل ىوارسلا قاكصلا للعلا كنَع ىب سوي

 از 1.“ نقل 6011161 هو ا لل 1 ل خل لل دس

 رت رخل الا سرس ترجل 1 ترعع 10“ از )160 زامل 156 م

 امر )0 7 لل ل ل لا زا زد 121 11 ا

 1315 153155 11: 1 00000 هبر كبع ىب سنوي

 16 (6) ١ 0 رولا ىوأوملا ىدبعلا رانبد ندب لبيع نب سنوب

 امل لكل ام 11 )مقل 21155

 كم 1 نارع ند سنوب

 قاحسا ىنا ىب سنوي وه ما*م اما. 1 ىوارلا وريع نب سنوي
 "14 )1 ل11 تاكا ظورف ىد سنو

 ةريغص شا نب مئاح وه 84 1 ىوارلا ىريشقلا سنوي وبا
 ارامل" اءأ مما 1 ىنلا ىنم نب سنوي

 أمل" المأ 1 ىوارلا ىوفظلا دمح نب سنوي

 نبا" 11 ىلاديفلا ناعام ند سئنوب

 امله ام.ب ادد )اثم ادا" 0. ل1" 1 ىوارلا ىليالل ديزي ىب سنوي

 © ١) 11 | امم ل اا مت ال اتا اسك اك ل

 ال 111 ا

 ا ل ل ميقايب ىب نيحاببب

 كا زاحاوتاب نب مهقابب

 (6) ا 1 ندينهد نب ندب



 “كه

 نا نال ححما" 1 مدرم مع ىبأ بيقعي نبأ راجنلا فسوب

 الكاك ذا ا 1 واش ٍّ ىدز ال اك ني كيري نب فسوب

 كل ميد مصب (400.) بأأ همه هكل كب "ثم هه لام 11 *خبنل 01

 انام 1

 مك 7ك, "هك "هو اكو )ة' ),.. غ0 1 ىبنلا بوقعي نب فسوب

 املأ لادم مك عمل" عمر" عمو عع عل#]خمأ

 فسوي سابعلا وبأ رظنا ىسيغذايلا بوقعد نب فسوي

 نار ىوأولا بوقعد نب فسوب

 116 1 ىواولا ىسودسلا بوقعي نب فسوب

 اصب 1 ىوأرذدا ىضاقلا ىراصنالا ميعاربأ ىب بيقعي فسوي وبأ

 "هاا هأب 111 11١ هلثء دلو 1

 2111 11 ىوأولا تيكسسلا نب بوقعيد نب فسويب

 ظلال كرك "اخ رزم 15 ىضاقلا رع وسدأ بوقعب نب فسوب

 آلا لدا هل |6)إ !!) 0 اما

 اك اوكف 11 انرصوق بوقعب نب فسوب

 1١| 1.1 111 ىضاقلا فسوي أ ىب فسوي

 ةذر/ نزثب نزح ممل علو 2ع عم 22 ]1 ىسوم ىتف نوذ ىب عشبي

 اال اذ الزل نم. هذ 5 نأ 1 ةأنف

 9 نومأ نى د ايشوب

 (ة) )ط١ 1 نطقي نب نعم

 قاكاسأ ىنأ نب سنوب وه ه6 111 سنوب

 كيبع ىب سنو وهو ىعالا ىرع نب سنءب وه ىوارلا سنوي

 كيري ىب سنوي وو
 نا ىوأولا مقرا نب سنوي

 0 11 1 ىوأرلا (ورع نب سنوب) ىيبسلا فاح ىنأ نب سنوبد

 رده ل٠ 11 1110 زك 10 طاع لاك )م وعلل زامل 00 ارك

 نا اع ا ا ل

 الا 67 لل

 الام 111 دادغبب سنوب باكا

 الام كلل ال اك تن 111 1 ىوأولا ربكب نب سنوب

 اذا لل كيب نب سنوب



 هى

 ا 4 ىديربلا فسوي هبأ

 7 م4 ىدوهيلا ساكني نب فسوي

 ىلع وبا وه ىرجألل فسوي
 هناك مكللا ند كلا

 ابا 11 مساقلا نب مك ند فسوب

 )*خم 1 ىوأولا ىنعملا دامح نب فسوي

 ملمع طلوع 1و ىلا را زو الاسم جاسلا ىلوأ نب فسمي

 زار“ زلم رب ناد, 457 هك #8 ١ ى

 ه١" 11 رعاشلا ىطساولا لقيصلا فسوب

 كارت ىوأرلا مدلدس نب هللا دبع ند فسوب

 ى.. 11 صاعلا نا نب نامتع ىب هللا دبع ند فسوب

 نا 1 ةورع نب فسوبد

 اد لل نابلع ى د فسوب

 ابغا 159" اةممسللخم طعوس 1ظبتت 11 ىفقتلا رع نب فسوي

 تاما“ اماثهدحاملا" اوسلو اير اصب, اكو اكن طبه طع اوم

 551 زع 111 116 161: ام 1م امم اكل ظمأ 16 1

 "مث. 1 ىفقثتلا ليقع نا نب مكلل نب كبح نب رع نب فسي

 "همم اآظد,* 11 ةريب# ىب رمع نب افسوب

 ١1 111 ناعام نب ميعن نب ورع نأ نب رع نب فسوي

 16 00 بتاكلا جيبدص نب مساقلا نب فسوي

 ١56 ]11 ىوأوأا ماسم نب ةبينث نب فسوب

 خملس ىإ نب بيقعي وه نوبشجاملا فسوب وبأ

 م* 11 ىوارلا كفام ىب فسوي

 اذ الل نب فسوب

 ا ىوأاو الأ نسباث نب كم ىب فسوب

 )ووا“ 0 ردكم" ٠ نب كم ىب فسوب

 اممم ا!سبك ابل ابثح 1 ىفقثتلا فسوب نب لي نب فسورب

 زعل اعامسل# م 111 دبعس وبدأ ىتنووملا فسوب نب ك0 ند فسوب

 اا ا1," 111 مربلا فسوب نب روصنم ىب فسوي

 امل هبامح 11م1 11 16 ا ىواولا نارهم
 و

 ؟ ِ
9 5: 0 



 كه)

 اتا لاس 1200 كا ازا 164 ]11 ل))+ 1 06_17 11١

 ]0 1 ل تاكل و ل ظن ]ا 1. ]طنا 1

 أمم اطيل طل. !هكأا_اهمك !ةهمك لهمل' ادمل !هربك !طهكل“ طهدك طهل* لرعثمم

 انك ل من نرسل ل )1 املا ل516 )6511 ا ا:5 )ام | ال1

 ا! كلل

 نأرك وه ةيدوهيلا ىبأ

 لل ا 1 ل اللا ا ١) ان 655 ل بيقعي نب اذوهي

 111 65)6 ا ا طبس

 ك0 1 ا نب ظاناشوبب

 "ا ل اب 0 نب شاوب

 (ه) "ام 1 0 نب ناب

 6مل سوناينبويد

 “ا 1 ليبي

 كا ل ايز ع نب ماتدبب

 ةبور نبا كنك رطنا ت0 1 ةبور نب ةنحوي

 0( ا 1 ىسوم مأ دياخوي

 نبال 1 اطويايرك ز سدذوب

 11 1 ناميلس كبع طبان نب نعنروب

 ملا ملا 1 سوناسوب

 نا ان” 1 سونئاينطسوي

 نأ 1 سنيطسوي

 1". 11 1 ساون وذ ةعرز وه فسوب

 مريلأ فسوي وه ميعاربا ىب فسوب
 اللاو لا اذ ىدرمغابلا (ىب ميهاربأ) نب فسوب

 !ياثا 1 ىواردلا ىعيبسلا قاسك سا ا نسب فقادكدسا نب فسوي

 ا لالا

 هللا لبع ىب ىسوم تاخا ىباأ ىولعلا لليعاوباأ ىب فسوي

 اهم 111 ىنيسمخل
 ميعاربا ئى ل بوقعي فسوب وبدأ وع ىوأو لأ ىراصنالا فسءبي وبدأ

 بالا تدلل 5/6 للكل مرج دلأ فود

 مرج فسوب نب ريصتنم نى د فسوب وغ 111 مرجلأ فسوب ىبأ



 “اهأ

 |.. 1 ةرم نب :ظفيب

 ةلدزز اد ةاركأ :نرلك 1 ةعربأ نب مسكي

 (0) #٠ 1 سيقلس سقالد

 )بم اصب نائم زاك زك“ !هؤاورب زظكب )35* ف سنوم ملغ قبلي
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 اد مى ناعفصلا ىلامعنلا فبلاي

 هي“ ]1 مسرشيبلا خنبأ خقملي

 "ه5 ا؟ه2*#* 111 ناميلا

 نامي نب ىيك وع ىواولا نامي نبا
 از. 18 1 :ىوارلا (ىصيقمل عفان نب مكلل) ناميلا اويل
 بمب دك 1 اخيلمب

 مالا] الانام ظاورع برو نإ كرمع وإن خد 1 (ةيناميلا نوناميلا) ىنميلا
 منوف م م 6 ا مالا ركل طل )6 ةئاكك الل دن

 مك رو مخ ا( 18 زر 11 111 1 ا د م

 أممه امه. امنكب اطبمخح امل" اصبع اصف لكك“ اهمم لطهمم لظيل" مز م88

 زوز", وضم )وي )#9 )59 لآ.ف )8.ى-المكم اممه امم“ امم" امنيا امك

 كات ا 0 2 0 لإ !اللل! اريل نيل للا“ الل لك ]7 11

 ١.91 كدممح

 ١ )0 ا! م ريعدا نمي

 ةمع. 111 مداخل نمي
 أ ل1 1 اهل ىيلوطلا نمي

 ا1د 111 كضختعملا سايعلا ىنا مالغ نمي

 ١) ١ فه ىفتكملا مدلغ نمي

 1 مداخل ىملالهلا نمد

 ببث 1] خينمي

 مو 11 نيوعانيلا

 اهمهساهملا طهدو" 1 هيوتني

 1111 ]5 لل زوخرا نب ريجغني

 ١ 111 سيفن نب ىني

 ن« اما" 1 كصشدداكيم

 نال بأم كعك جريل مظؤ9 موب طر !طبيت نع عب ع البلا 1 دوهيلا



 “اة,

 انا“»>» 11 كللا كيبع نب ماش ليم بوقعي

 املثب 11 نيضح نب ,ىبك نب بوقعب

 اع 111 ىوأارلا بوقعب نأ نب بوقعي

 0 سيب.قعي

 مب 11 ىوأولا ىلوقعلا ىددتالا ند ىلعي

 لال“ 11“ ل امل موز طم 1 (ةبنم نب ىلعي) خيمأ نب ىلعي

 الا ل ا 10 ا لا ل اا لل 1

 ا )زر 107 طل ظل ل

 ةرم نب ىلعي وه ةبايس نب ىلعي
 ١6 111 دكأددت نب ىلعي

 0 ١1 1 ىوارلا ءاطع نب ىلعي

 ازا كيلنلا ىملعلا ىلعب وبدأ

 96 1 ىواولا ىلكبلا بويا وبا ناومع نب ىلعب

 ١.11 111 ناك ببرذاب بلغتنا ةرم نب ىلعي

 )هه ه2“ 111 (ةبابس ند ىبكزر ةرم نب ىلعي

 ك1 1 ىواولا ملسم نب ىلعد

 خيبمأ 0 ىلعد رظنا ينم ىب ىلع

 ثا 1 ىوأولا ع نبأ

 ابحأ 1 حادشلا رعب ونب 2 ىبأ طفر

 اركب 1 تيل نب بعدك نب افوع نب رعب

 ند ةانم كيبع ند ركب نب لكحلا نب ىدع نب ةتافن ىب رعب

 611 31 نانكا

 ا تغب

 هب ]1 د

 (ة, 27 7“ 1 ىكرتلا اسردد خنيأ كدرعد

 ذذلا١ | 65 1 ميعاربا نب (ناشفغب) ناسقفي

 ١م 1 خلاش نب وباع نب ناطحق ىب ناطقي

 ام )الا الام 1 يباع نب نطقي ونب

 لك ل ت0 تلط تذل هلام ةثدل اضل ٠6 ١) 4 11 ىسوم نب نيطقي

 وساي نب راع رظنا نورا ناظفيلا وبا

 "م 11 ىواولا ناظقيلا وبأ
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 امل لل ىواولأ ىتيللا خكاط ئب بوقعي

 ١هد١ 1 جشالا نب هللا دبع نب بوقعي

 ىمهقلا بوقعي وه |... ] ىوأولا ىوعشالا هللا كبع ْئغ بيقعب

 اذامد 1 ىمهلسلا هللا كيع ند بوقعب

 "/ 111 ءاطع 2-5 هللا كيبع نب بوقعي

 اا ذخعمز ىب بو نب هللا دبع نب ب.قعب

 ابكم ا!بكخ اطببح 11 مياس ند ناجولا ليع نب بوقعي

 .ب بيقعي
 .٠ الا 5

 نب بيقعي وه .," 1 ىوارلا سنخالا ىب ةبنع نب بوقعي
 ةريغمللا ىب ةيناع

 اهدا اار» 5*1 1 ىوارلا سنخالا ىب ةريغملا ىب ةبتع ىب بيقعي

 نت 1 ل ل ا 1111 16 1 ]1 151

 امل لملك اطل" 1 ىسبعلا ىلاه نب ريع نب بقعي

 نو. ن1 "ب ".ا 111 ىمشاهلا ناكرلا ديع نب لضفلا ىب بدءقعي

 ]51 )ل )ل1 111 )16 ام ! لإ لالالا ىوأولا ليد نب مساقلا نب بوقعي

 امض )ة00 كلل ىدنزالا ملعالا عاقعقلا نب بءقعد

 مارك 0 ا (ىرعشالا هللا كبع ندب بوقعي) ىواوسلا ىهقلا بوقعب

 لا طل امال اا كت ارا اس اضل اذ

 كا امض ]ك] اضل ا كلل 150 111 رافصلا كثنيبالأ نب بقعي

 زو" 15179 )5195 زؤأ5 ؤكاز“ 0 3 0 املا

 ار كال متيهلا نب كلام نىنخ بوقعب بأ

 0 غ1 ىوأولا نروح وبا 0 نب بوقعب

 ا ل ىواولا عمج“ نب بوقعي

 1 ىوأولا ىو هلا هيك مر بوقعي

 ال ل ىواولا خعصعص دنأ نب لي نب بوقعي

 و6 111: ةطاتشلا د 12 نب ىكيح نب بوقعي

 ا م4 ارا راج ا تسلا 00 ل ند 00 كرم بوقعب

 ا الز اناث 111 كتفاقلا روصخم نب بوقعي

 10 لل رضخلا نب بوقعي

 ىلاه نب ريع ىب بوقعي رظنا أملث» امل" 11 ىناه ند بوقعي

2 2 



1 

 ال ب 176 117 11 0 مع 1 واول قرودلا مهيعاربا ند بوقعي

 اذهل 151 اةاز] ل611 اه اذ ١1 1:11 هاك 1 11 | ١1١

 اناث ا ا ا 1 1 اا كلل ١ زك 1/6

 115 للكل 105 11

 ىب هللا ديبع مع ىوأرلا ىرهرلا لعس ىب ميعاربا ىب بوقعي

 امزثتك امم ملكك امتخ امله املخ لس اولت طلتك ]1 ىرهزلا كعس

 11. اكدم اكهب لمكل طممه اميا"ب_المسس, امكم !مكا“ امهك !مها“ لمحل

 اك لا زمر )ل ١ زم 65 طم ل ملال زانزاككلم) ا

 الا كلل (6) )ك1 )1 را

 ط5 11 ىوارلا ديلولا نب ميعاربأ نب بوقعي

 “را ل 1# اال ع ار 3 1 ىجنلا ناعا نب بوقعي

 تل دل 16 1110 1 | كك | ]زكا ٠) مالكا ف |(

 اهز“ ]ل.ل

 اكو 11 بذاكلا قاد ا نب بوقعب

 1ك بوك اب" 11 ىواولا ىلاهفصالا ناك نب بوقعي

 هاد 111 يبا 1 ىوارلا ىمرضتمل فاحسا ىب بدقعي
 (400.) ١م. از 1 ىوأولا تاع قا نب اا نب بدقعي

 اذ ا( 8 عطقالا بوقعي وبا

 ٠.٠.١ 11 ىوارلا ىفقتلا بوقعي وبا

 ل 0 ل ل روصنخما رفعج أ نب بورقعي

 ا.". 11 ىلهذلا كلاخ نب بوقعي

 0 رظنا رعاشلا 00 بيقعي وبأ

 ام 11 دوأو نب بوقعي
 اا 1 22 زك 111 مك 11 ربزولا ىمهلسلا دوأد نسب بوقعي

 ك6 نزل ةراكش تا 216 مل

 6 )نا ل ىواولا دكبيز نب بوقعي

 ال1 1 ىوأولا تبكسلا نب بوقعي

 ١هد1 111 ةخملس ىأ نب بوقعي

 ال 111 ناقعدلا نامياس نب بوقعي

 ظل ىواوأا ناهس نب بوقعي وبا

 انا 1 كرم نب خاص نب بوقعد
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 )بك. !بده١ 1 ىذوهيلا مازر نب ريسي

 ابمم 1 هللا لوسر خكفل مسأ ةريبسيبلا

 )5 1 برعي ىب بجحاشي
 رز ل ا ل علا كلا لا 1: 26 كلل )7 الا رك شب (ىنب)

 رض ري طار ال

 هاب 22» 1 ثرهاق نب رهصي

 انو 1 ليبيعامسأ نب روطي

 56 )6 زان خلاَش نب وباع نب ناطكق ى د برعب

 3 1 هللا ليسر سوف مسأ م

 ااوب 1 رصعب (نب)

 611 21 عبذ ىخا نبأ رفعي

 از" مهل رفعي نبأ

 ا رفعي ونب

 مب 11 حابصلا نب رفعي

 ما 1 (ناجولا) 0 كيع نب رفعي

 ٠.١ 1 ىلع نب كلام نب ةيقلع نب 1 ىبأ

 7 ١ هلا لوسر راح مسا روفعي
 اك“*ثمص 1 ريفعيلا وبأ

 ةبعش ودا ةريعلا ب هر ل
 011 1 لاو نب وركب نم ىلهذلا ريفعي

 ١ 11 110 لل نادوسلا ءاسور نم لقعي

 ىهقلا بوقعي وهو قرودلا ميهاربا ىب بوقعي وه ىوأرلا بوقعي

 011 1 كس لاجر نم ىواولا بوقعي

 ااا" 1 ,رمدنت لأ نم ىليثتارسالا بوقعي وبا

 أه." 11 بوقعي وبا

 بوقعب كيأ , نب كيد وه ا ل ىوارلا بوقعي ىنأ ىبأ

 نسب بوقعي فسوي و وص 77 1 ىوارلا ميهاربا نب بوقعي
 ىضاقلا ميعاربا

 ىلوم ةرصوفب فورسعمل ا ىكفنشويلا ى مسيغذابلا ميهاربا ى 3 بوقعب

 اضل 10100 )111 ل11 كك 0

 )6 11 ىواولا ىطساولا ريبج نب ميهاربأ نب بجقعي



 ع

 ايلا راج ! 15 ل4: لاك 120 م١ 1 100[ )) لا ىوارملا نوراغ نى ..ب كيزب

 ابره اهو بربك نكس هك“ ىاثب هلم عك عم مك يو ع ا

 ا م لل كك

 0 صرت حار ىعيبسلا ىناه نب ديزي

 ه. 111 ىلع نب غاص خطرش بحاص ىلناع نب كدزي

 اذا 11 ىواولا زمره ىب كيبزي

 ااا ااو+ 11 ليزه نب كيوب

 امام لطب 1طن“ ذك 11 0 ماش نب كبري

 أهمه ادم" 11 دزالا نم ىزومرلل لخنملا نب متيهلا نب ديزي

 ابيب ايبو اخي. اا؟ركب 0 الل زم 1 ضقابلا م د ديزي

 ا1)ب لؤ.ن لك.. لمكأ امك. اطممح اممحل 1

 ارامل خعمز نب بو نب كيبوب

 1 1 سنكإ ند كيزي

 هبو 111 ىواولا دئاخ نبا ىبحع) لوم ديزي

 ىديزيلا ديحت هبا ىف ىديزيبا

 موب 11 فنختم نب ركب ىنأ ىلوم راسي

 "هد" "عمم 111 مس 1 ىرصبلا ىسمخل وبا راسي

 ذمه !بمأ !هؤ** 1 هللا ليسر ىلوم راسب

 اك 11 ردا راسب

 او 11 نايغس قنأ نب دايز لوم راسب

 املا كلل ىوأولا كبز نب راسي

 اه 111 خبطحتف لوم راسي

 0 ىواولا ا لأ نب راسي

 بلطملا نب خمر نب سيق ىلوم قاكاسأ ىب كيك" دج راسب

 اكزز) 111 )از 1 كفانم كنع نب

 (ه) هب 1 ىواولا ىركشملا جحبوش نب فاسب

 نمو ] ميههاربأ نب فيسي

 هد 1 بيقعي نب (ركشي) ركسي
 انما“ )811 آ1آ1[1 ىرصتنملا مداخل رسي
 المرسم )زد. 1111 1 ىردبلا ىملسلا ورع نبايعك رسيبلا بأ

 ا) ه مداخل رشب رظناو 112 111 كضتعملا سابعلا ىنا مالغ رسي



 ل

 اا". بك“ نري نا“, نزل نزال“ نزل“ هز نيل“ هيل 5. مم "مم يا

 نا ةنركرنل سرت لراس“ اينع ار ار نال تناك ت0 81 3

 معمل مرد اعلا ل زا

 اوم. اؤبم اؤبب اممأ 11 رفعج نب هللا لبع ىب ةيواعم نب كيري

 )هركليز 1 لال

 ا اتم 1 ليفطلا نب هللا دكيبع مع نبا خدواعم نب ديزي

 رج كلا ىعخنلا خبواعم نب ديزي

 للفغملا ىب كبزي رظنا 25 م6 1 ىكدسألا لقعملا نب ديزي

 ىدنالا

 سرا اسعل ا ةعببر نب ةربمع ىنب نم لقعم نب كبزي

 ثا 1 لعوارلا ىمهلسلا نعم نب ديزي

 تن را لا ا ىدنزالا لفغما نب ديزي

 نبا 11 لفغملا ىب ديزي

 اوي !ميع 11 ىلادخل لضفملا نب ديزي

 ْ عرفم" ني. ةجيبر نب تيري زرظنا تملك تملا
 رعاشلا راموس نسب باعت ئسب خلظنح نسب رسكشم ا نب ديزي

 ارا

 ١1 كل روصخمل داوق نم كداق كبري

 عيل ميز ميو ميل ممن هين“ 111 ىريملخل ريصنم نب كيزي

 م6 511 0

 طرب اذا 50١) مضأ مل 11 ال11 1 كيعش 52د ليلا نب ديبزب

 اع از زا لزمول الزل ا لللم !للءتلتارو لمه !ءىمل“ ارمل طمع !ءهبع

 ]6 16 ل10 لب وكل لكل 00 ط1 الك

 اسر (ساككاس | اسك لسد تارا سرا انس تتكرر ار تح

 م1 امم ل1 ل81 1ع علا 1 1 بك اا ا

 انا“ اطل ن1 111

 ا” 11 سيفقلا كيبع نم طبمذ نب ديزي

 ام 11 لال 116 1 ىريحكدذنلا ديزي

 1نب 11 بيبش وبا ميعنذ نب ديزي

 يب نبا 8ن. 11 ىلاسغلا سمن دنا نب ديزي

 )066 001 ل11 اكل ل ىوأولا داهلا نب كيري



 عع

 10 د11 )615 )651 111 ل ىواولا ىسعقفلا كبي

 "هدد 111 نامتع وبأ ريقفلا ثري

 858 11 ةدهف ىب كيري

 1175 مزن لل روصخلملا بناك ضيفنا نب كبري

 اكل 1511717 قطن ىظاولا ١ نارق نب ديوب
 )..اب ]1 دعس نب كلام ىذد نم نانق 0 كدب

 رك كي تلكلام ةانا“”+_ 8كدأ 1 ىحرالا ىلادمهلا سبق ىب كيوي

 نال كل لل ١) تأ )10 01 1) .115 150 ) 101 ١) 111) 100/1 5) ١)

 اك 1161 11: اللا ةتيبكا ىلإ نب ديزي

 هدد 11 ورمخم وبدأ اسيبك ند كيري

 مل“ كب )اأو ]1 ميطخل ىلهايلا كلام ندب كيزب

 بيوذ نب ةربس وبا وه بيوذ نب هللا دبع نب كلام نب كيوي

 اذ 1 لخاحا ف كيد

 امدد ]1 مودك نب ديزي

 امي“ اذنآ 1 ىوارلا قراك ميتخ نب لمح نب ديزي

 اذه 111 رءاشلا ىبلهلا دمح# نب ديزي

 نأ آ لكلا ىريبهلا 3506 نب كيري

 اثاث 3" 1 ىوارلا ىنيدملا كيوي وبا

 ١5 111 كيئاعلا ناووس لوم كيوب

 ١1 11 ىوأرلا مدر وأ نب كيزي

 ال ا 0 تأ الل نأ] هدأ ذب 111 قاتيشلا كيوم نب كيزب

 ا 6

 نب كلام نب كدلاخ نب دوعسم ىب كيري

 16 1 0 نب لدنج

 اتاك مز5 للكل )از )101 ازراك ك1 ملسم ىليأ نب ديزد

 ا! اذ ال انك لا رهسم ند ديزي

 املك اميه طبع 1 ىوأولا يللا داصم نب 3

 اك اكل“ زا 1 تلاتح و2 نابقس لأ نىب خبواعم نب كيزب

 اكل )0 زعل ك) )1/7 111 11 |0ئككاسا“ !1 160 انك 1 ل ا

 ا ا 1 ا كل ا ناكر 1 كرا م

 0 ىهلس 0



 «وعرد

 ليديبأ نسب بلاملا ئىسب دوسالا نسب ةعمز نب هللا دبع نب ديزي

 لم 0 ىزعلا كبيع نب

 11+ 11 ىواولا ربغز نب هللا كيع ليم ديزي

 اذ 111 51 ىواولا ريخشلا ند هللا كبع نىب كيب

 ام, 111 1141 11 01 ىوارلا طيسق ىب هللا كبع ىب كبدزي

 اثاثع 1 دترم نب هللا كيبع نب ديزب

 ارك او 1 نادملا ديع نب كبي

 (448) مثمد 1 نادملا دبع ىب ديزي ونب
 (4044.) /.1* 11 ةيطع ىب كمح نب كلما دبع ىب ديزي

 زب ززو“ك زب ملثم 11 زئتاع ىبأ ناورم نب كلما دبع نب ديزي

 يرعب ]35 1م 1 ا لل زل )لا 6 لل الا ان

 مم 111 1“

 امل امكد 11 كللا كيبع نب ديبي كلو

 ةيجو وبأ رظنا ىوارلا كيبع ىب كيزي
 اما". 11 نايفس نأ نب دمحم نب نامتع نب ديزي

 ثثيو 1 ىوارلا ىترقلا ةببجا مع ىوأارلا نامتع نب ىدع نب كيبزي

 اه 11 (لثاو ىب زنع) ىزنعلا ةرذع ىب ديزي

 مذه 1 ىوأولأ ءاظطع نب ديزي

 امحم 1 ىبلكلا ر اقعلا ىب ديزي

 مز6 ل1 بلاط لا نب 0 نب ديزي

 ن1 9 يقلع نب كبي

 امى 1 ىميلعلا ديزي

 املذ امرين ايما“ ايبا ا“ 11 دلاخ وبا ةريبه ىب رع نب ديزي

 امنت اوما ارب اوني اؤيل* وعيار عع و 1915 اولا“ لة.6 اكءم أمك

 ناموإ نب ند رمد كل كلا | نك 111 زنك )125 ا

 ما عا, 8
 "1 ىوأولا ورع نب ديزي

 41 11 نأد# نم نار ىذ نب ريع نب ديزي

 امءياإللل1 طل. طبم* 1 ىكسكسلا خسبنع نب كيري

 )ثبث 111 !ابهرب 194 زمكثع 1 ىواولا خبدعج نب ضايع نب ديزي

 اميه ام 11 ةورغ ىب كبزي



 ا

 ا للا كنا نب ديزي

 (800.) 1٠,١ 11 ىورشلا 0 وبدا

 أدا] ادام 11 ىلهابلا كيعس نىب ديزب

 اتا لكل انرقش ىذب نم لجر نابيفس نى د كدزي

 7 ارك امك امم ري ككل ل ا ع نايفس نأ نسب كيزب

 ارنا )10 )01 اذ طلهآ ذا5) ذا ١ )لآ ذ5 !طلآ) )145 167 )ذأ

 الا“ الكل )م1 )021 )ل6٠ امل !5)) )521 1.

 مزهملا وبأ رظنا ىوارلا نايغفس نب كيزي
 اممم ارب ارو كبك كبه كيل" 1515 11 ىوأرسلا 0 وبدأ

 ا

 ازاي لكل خقرب وبأ ماس نب ديزي

 اما“» املا 11 كللا دبع نب ناميلس ى ل 1

 بل. 11 كاهس تن كيبزي مأ

 ا ال ىوأولا ىمهرخل ربمس نب كيبزي

 كام !الل 111 1 ىوأولا ىواغرلا ظورف وبدأ ناس نب كبزي

 )6 1 ىوأولا ديوس ىب ديزي

 هبل 11 ىراوسالا كايدس نب ديزي

 ا امل نا م 11 ل ىوامترلا اقرت نب دبي

 0 1 لال ىراصنالا ليحارشش نب كير

 الم 111 ىوأولا ىجبضلا ديزي وبأ

 نعلم ارا 0 ل ىوأولا مكاضلا ديزي

 "6 1 مساقلا نب 86-2 0 ىواولا ىريطلا ديزي

 ا || ىلسلأ ع َّط نب ديزي

 أبدا 1 ىوأو اد ظناكر نب 5 نب 0 نب كبري

 ا ا ىو 9 ىلادمهلا ناببط ىب كيزي

 ناورم ىب كلملا دمع نب كيزي رظنا ذكتاع نب كبزب

 ا" 1 ىراحملا مصاع ىب كبري

 )"م 81+ 111 ىعءاوسلا رماع ىب كيني

 م” 11 بئاكلا هللا 0 نب ديزي

 داهلا نب كيبزب و ,ظنا 21م7 ]1 داهلا ى د خماسأ ىب هللا دبع ىب كيني

 39 111 ا هللا نبع نب حيي



 م 5-5 0 ب

 امدد 1 قرا نيصح نب كيزي

 معي مسسو 111 اا. هل. 11 ريمن نب (نيصح) نيصنمل ىب ديزي
 ودود وى هت ل ريضح نب ديد

 ا للا ىعاشلا ىفقتلا صاعلا ىنأ نب مك نب دبي

 اما 111 ىناولأل ديزي
 اناتن ااا ىنيكسلا راك نب ديري

 اماع امل“ ا!ميس !(ب.اثثح اقر 1278 11 ىرسقلا دلاخ ىب ديزي

 امك لماما لل ]مل امل“ امل كمل اعلق

 أما. )يلد 11 ةيواعم ىب كيزي نب كلاخ نب ديزي

 ميت ىب لكيح ىب ديزي يف 2 1 ىوارلا ميخخ ىب كيبزي

 اوزز* 11 ميرس ىب تراخل بتاك دوان نيدكتا
 ٍْ ا ل رانيد نب كبي

 )انا !ام-ل11 11 رعاشلا ىريمأل (غرفملا) غرفم نب ةعيبر نب كيوي
 601 ىوارلا ىثئقولا كيوي

 مسوس, عسرسإ سرس )سو !و» ازثؤأ اضم !ظميل“ 1 ىوارلا نامور ىب كيزي
 زممىرخ زمور تاع 111 60 اسال ال 111 ]011 116 10

 (”د) مك 11 مدور نب كيزي

 د منا نت 18 1 1 ا ا ل ىوارسلا عبرز نب كيزد

 منا يب الكر ا ا و 7. وال نويل 5-6 0

 ىنزعلا كبع ىب كسا نب بلاطملا نب دوسالا نب ةخعمز نب ديزي

 ل

 اناث“ ب 11 دانؤلا نأ ىلع ديزي

 اي سيارت ريلر 1 (ىايفس ىنأ نبل دايز نب ديزي

 )6 ]|| كال 1 نمل ل ىواولا مهنا ى خد حله ىلدملا داب: ايز د كبري

 اوراس 1

 ا"ةمه )مل 1 ا اا خل كلل لزئزلا كلل 2 هوأولا دايز أ ن د ديزي

 1” 1 111 سابعلا نأ بجاح 0 0 دايز ) نب دبدزب

 (400.) ا". 11 لحهبلا ىدنكلا ءانعشلا وبا ا . 0 نب ديزي

 6 اهو

 117 111 1١ كمل" 12/ 11 ةريغملا وا فرطم ىلهم دايز نأ نب ديزي

11 1 
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 ك0

 امدو 1 ىدنزالا لكفالا نب كيد

 ل الآ ل ل 1 112 1 1 تألآ 1] ئىعيكشالا سنا نب ديزي

 كمل ل 1 ل كب كا كم ك0

 السا 111 انك نب ديزي

 مها 1 رعاشلا ىلشهنلا سابا نب ديزي

 نت ىواولا ىلهايلا ديزي

 هال 111 لاطبلا نب رحب ىب لل

 امم المنيب 11 ىسيفقلا قنص ناورذ نب ديب

 خباعت ىب كبدي ناجولا دبع وبدأ رظنا خمرخ ىب خماعت نب كيب

 اهدأ 1 ةيراج ىب دك

 امد 1 ريبج نب ديزي

 ىليبلا ىرسفلا هللا دبع نب دلاخ نب كبي نب ردرج ىب كبي

 ملا" محب ]1

 11 و1 ا 1 بملك 13“ ا117 111 ىئيلهملا متاح نب ديزي

 . نأ هلل نال تدذ 141 6 ل ا ل ا ل

 مل مهم مد م*. مل. ماع 111 ىوارلا ثراخل ىب ديزي

 01 جلدم نب ثرادل ىنب نم ىنانكلا را نب ديزب

 ا غل ىتادصلا 0 ند لير

 ىنابيشلا بدشو>- وبا مدور نب كيزي ىب تر ا نب ديزي

 كلل الزل الل ل5 11١ تاك تل تنل 16 3517 اما 440 رسم الان

 م0 ا 6 0 117 116 15)

 "1 11 راش ند 00 لآ

 (؟ءاو ل ا*#» 1 عشار نب خيمأ نب بطاح نب ديرب

 أ ما 111 يحج ح ولا ناذلا نا دذو
 أهي“ اوي“ اهذ. ثلا" هك 1 ىوارلا ا بيبح لأ ىب كيزي

 اكل 111111 )1 161 1

 ىمهيتلا هيك ىب كيزي رظنا ما 1 غةبجح ىب ديزي
 اما*ثب 11 ىلاسغلا ذبح ىب كيري

 اثم لث0 11 ”*ث/ 1 ىميتلا ةعيبر نب ةيبك نب دبي

 مسمن 1 وعلا ودل نب ديرب

 ىئتاطلا نيصح نب كيز رظنا تارا >0 نيصخل نب كبي



 برس

 نكلرووإ رعاشلا هكلام نب عببرد

 ازر" ار“ اي“ 55 1 ليتالعم نب (دراي) دربي

 ضال اي 41 10 3| مال زرت نأ انري

 شمرا وه شمهرد
 الا 1 ىرتنا فارعا ىبد (تين) ىربد

 رمال لل جير نب ميرب

 1 1 نيطقي بئاك ناذاب نب نادزب

 اكهد 1 ىرفرمرهلا ناس نب نادي

 مما ممل منأ ملأ 1 ريبج مارهب نب درجد وب

 مل لا روباس نب مارهب نب مهتالا درج لؤي

 ملا كك مم ت80 ل1 افاكك ىذ ريباس ى ل درجد ع

 امال لع لملف اكل طللأ ط4 ا! ل ىروسك ندب رابوهش نب درجدرب

 رتل مم ١ أ 1 رم 0 مز لع للاض ذزل) طل

 د ا ا م م لا #1 عل ما سل ع را

 راب 11 ممل تح مي لا 3 للا 11الف 116

 11 1 نيددزب

 نب 1 نوراش نب كبزي وه ىوارلأ ديزي

 نادم لكيع نب ديزي رظنا امش كيب ونبي

 ا ركل نب ديزي رظنا 2 رجا ى د ديزي

 اماع 11 رجا ى ل ديزي

 1/1 ل ىادخل محال نب ديزي

 اثر 11 "70 )امد 1 ىرسقلا ىلحكبلا زرك نسب 0 ند ديرب

 اما اخ

 با 1 زرك نب كسأ ع نب ديزي لآ

 ا1و1- ا1و#ب 1 رايس نب رصن مليم ىهلسالا كيزي

 "ملا 1 كبري ىب رينتسملا وبا ىوارلا ىخضنلا دوسالا نب ديزي

 بو منيع اون" ملكا 6 لئن ى.ولسلا كيسا ىب ديزي

 رد 1“

 ديزب ننامتع بأ رظنا ىوارلا ىلاس غلا كيسا نب ديزي

 0 | ىواولا مصالا ئ د كبري



 ك0

 الز ]1 ل ا ل ا هك ىوارسلا هيبقفلا نيعم نب ىيكاي

 اك 11 زل ا 1 16 110 )اس زاك )101 ط1 111

 ا"هوو اهتم )هع ورع“ روع ”ىاحك ثور“ اثوز# وأب اهأء الور ورا“

 مأ؟ب 11 ىلادوهلا فدييعم نب ىيكاب

 املاك ل ىواولا ىبعمزلا دادقألا نب ىبيحاي

 ال5 كلانا خيسداقألا لله نم ىواولا نوميم نب ىبيحكإب

 5 111 ىوأولا ىبترقلا رصن نأ نب ىبحكي

 اا" 11 ىوارلا ىرافغلا نامعنلا نب ىيحكي

 خاقصم ىذا ىبأ ىلاييشلا ءالبلا وبا ةريبه ىب ميعذ نب ىيعكي

 زلم ]11 اان. اة ]100 اكث6 )117 !وملك اذمل" 11 ةريبه نب

 لفوذ ىبا رظنا رعاشلا لثون نب ىيكإي

 ك0 ملا )6+ كمل ىواوألا اظورع نب ىاه نب ىبحي

 ا" اها. اذ 111 خمتره نب ىبيحكاي

 اننا الا ل لا م ىواولا ةخابيمت وبدأ حضاو نب ىيكاي

 اك ا ك1 كلل 1 زل 1111 ل1 11 ]1 6 اال ال

 اب 01 كالا كديع نب دكيلولا نئب ىيحاإب

 ابو 1 ىرجيبؤلا ىيحكاب ند ىيحاي

 اا 2 1 ىوأولا كلاظط وذا بوقعي نب ىيحيب

 ابم* 1 ىوأولا ىلعيب نب ىيحي

 اان كلل اللا ازا5 1 ىوأرلا ىملسالا ىلعي نب ىبحكي

 زون 10/7 7111 ئوارلا نراك لعب نبا يحب

 ا ىولارملا ىضاقلا ليذع فيلح ىناودعلا رمعي نب ىبكاب

 ااا مت ل

 مث لك 015 ط1 111 010 11 1 ىوأولا نامب نب ىيحي

 اةهدد 11 ىمؤلا فسوب نب ىبحكي

 1000 1 سونايطتج

 أخ." 1 رضنلا ىب كدلك

 نيكتوكذا رظنا ا". 111 نيكتوك دب

 الاثلا 11 اللا 11 ك1 11:2 1 طلع 161 1 عدو (ىنب)

 107 اك :١1 111 1 ةلطنتحا نب عوبرد



 كلي

 نيل نب ىلع: نب تبز نب نيسح نب ىيح نبا رع نبا [ىدح
 زمزعخامام (ههمن) هل 111 ىيسلملا وبا ثلاط "نبأ ندا للعا

 !بتن ا: 03

 نار مسخ 0 ىواولأ مقرالا نب نامتع نب ناو نب ىبيعكإ

 ل ىهقلا نارمع نب ىبك

 ةعرز وبأ رظنا ىحلابيسلا ورم يأ نب ىبيحعا

 75١ 111 قاميلا ريع نب ىبك

 تزل )16 1 ىواولا ىسبع نب ىيك

 نا" واو ذا“ 4.. ها" 11 ىوارلا ىدزالا ىسيع نأ نب ىبتح

 ىوأارلا ىلجاعلا تارفلا ىب رك رظنأ ها." » 1 تارفلا ىب

 مان 111 61 )راض |1151 )اة (9)(|))> ل ىوارلا ريقك ىلا نب ىبيكإ

 )هزي نر“

 ا ىوأولا يالكلا يديك وبا

 هيلا 7-11 عويري نبا ةيلعخا ىتب نم دس ل ا
 أوو ايم اركب !نثا ام** 111 ىلاركجلا قرزالا لكي نب ىيحعكإ

 أمه" امه. امثل اممتو امي“ ]ملثم طلمل" طبل" طبل طك طلع 1نكا»

 امره امي, امث“ك امك" ادهم !امها-امه#

 ارك اكل رعاشلا ىمهلسالا ليد ندا ىبك

 امل" 111 دوأد نب ديح نبا ىيبكإ

 م6 1 ل 1: زي ملل ىسابعلا ىلع نب كديح نب ىبكإ

 ابمك اخته لزاختك 1 ىوأولا ومكز وبدأ ىلدلا سيق نب كيحأ نب ىبيعإ

 امد 11 ناسغ ىلا ىهكي نب ديمح وبا ىوارلا دمع نب ىيك

 )ونت اب 1

 ا“ 111 ىوارلا ىبلكلا ىنشلا دمح ىنب ناورم نب ىيجك وبا

 ؟ 111 ١ قؤزإلا ىتاسفرفلا رفاسملا نب ىيحج

 با" 111 نيكسم نب ىبح

 سارع ال ىوأارلا ماسم نب ىبحي

 11 111 دوسالا ورع نب ماس نب ىيحي

 انكر ىواولا ىبلكلا ءابركز وبدأ بعصم نب ىيحي

 امامه لاك ]4 بر“ زا لا نارا كلا ن1 لل تا نب ىبحكاي

 امر ]بو



 هس

 مس مس مصون 111 "ورك ما“ زملع !بحه اك !هأم زيك !عأأ 1, ]*كر 1غ

 00 ل ل ءايركز ىبا هللا كيع ند ىبكل

 ا هك“ هلا هد هد*_ هم" 1 نسل ىب هللا كبع ىب ىبيك

 ككل للان

 ااا 1[1 لهس نب نسل مع ىبا هللا كبع نب ىبيك

 مسرد“ ا)1. 1 ىوارلا دعس ىب نايرلا دبع نب هللا لبع ىب ىبك

 امد" 1 ىوأولا اقرهع أ نب نامرلا كبع بع ند هللا كبع نب ىبك

 مم“»ا 111 اه 1 ىوارلا ةدانق نأ نب هللا لبع ىب ىبكا

 "ه2 111 ىنابلا دبع نب ىيكا

 218ه. 1آ1 "عام 1 ىوارلا ىنابمل نيمأل كبع يح
 نب ىسلل نب ىيحيوم 8 111 فلاثخل دبع نب ىيكح

 فقلاخل دبع

 انانإ ام# 1 ىوارلا (ىفوللا ىبحرلا) ىجنالا ناجرلا دبع نب ىيك
 رب مخ 111 ام

 ا 010 11 ئىوارلا قارهملا ناجرلا لبع نب
 مكمل طباع 1 ىوأوأا بطاح نب ناولا كبع نب رك

 مه اروع ايما 1*عك 111 ناقاخ ىب ناجولا دبع نب ىيكا

 كا م د لالالا بناكلا جلاص وبدأ ناجولا كلدع نبا ىمكا

 ات ذا زازا 111 ةيفعلا ىرمعلا نءيرلا دبع نبا ىديك

 111 1 ىواولأ كيعس نب زيرعلا دكيع نب ىيكا

 او 1 ىواولا خينغ نأ ىب (حيح نبر كلما كيبع نب ىيك“

 "ثمود 111 ىوأولا ىمهسلا حلاص نب نامتع نبا ىبكا

 ادمن للك زعم امم ارق 11 1 ىواولا ريبؤلا نب ةورع نبا ىبكا

 ا ىوأولا فيقع ىبا ىديكا

 اهيا او.٠-11 يارخل ليقع نب ىبكح
 ادب 1 شيرغم أ دكداقلا ىكعلا نب ىيك

 كج ع ىوأولا ءالعلا ىب ىبك

 مثثبا 1 بلاط نأ ىب ىلع ىب ىيكا

 اذن مكر ملل كا ام كلك ىسيع نب ىلع ىنب ىدكا

 م لل نامام نب ع نبا ىبحعا



 كروم

 ابا !"نز" اهلح ]80 "1 1 ىواولا ىبيمالا نابأ نب كيعس ىب ىيج

 )تزن قلل 15

 ا.« ا3*ه ا1*. 80* 1 ىوارلذ ىضاقلا ىراصنالا كيعس ىب ىبك

 اما ل أ لالا .للل لب 12 مل

 موو, هع 7: ىشرخلا نيكس ف 2
 65 ]2 6 ىوارملا ىدعرسلا رانيد نب كيعس ىب ىيحعإ

 ا 1

 ماع ربل #حجمل دبمب 1مم انب 1 بديأ وبأ صاعلا نب كيعس ىب ىبكا

 امم 111 ىليقعلا دكيعس نب ىبكا

 )"4 ا]ذ51 هام )1 مق مح ”*6ث 1 ىوارلا ناطقلا كلعس ىبا ىبكلا

 )هأ.ء )همن )هرل“ امك كم اظظثم 111 ل“ثو اممم طه طو*خ اوزكك زل

 "لا 1 ' قوارلا طولا قفيح قا ونا فنخ نب كيعس ىب ,ىبكا

 الا 12 111 كل كورلا ككل 1١] 311 1111 1 ل

 ةد.١ 11 رجاهلا نب دكيعس ىب ىبك

 1.1 111 ىوارلا بئاكلا ةملس نب ىيك

 | 11 خماس ىب ىلوم ىيك وبا

 "ه5 (400.) "مح 111 )اذ. ]1 ىواولا جلب وبا مماس نب ىيكا

 01 1 1 عمبولا ىب لكفعلا تقاك ىوأولا مياس ردك

 طبمل' طنب ا1.1 !7"* 1 ىوارلا ةيقح ىبا ىد لهس

 1 ل ىوأولا لبش

 ") 111 ناميلس ىب كيد حلوم ىواولا ركش

 ل06 11 1 ىوأولا جلاص

 أ 111 ناوفص

 او“. 11 خةعيبض

 ك1 1: ل يواولا ىزاولا سيرضلا

 مضمض 11 ١1

 اذ 11! ىواولا ليغط

 م 1 ىواولا يوبوملا خكلط

 ا..ا 111 لليعامسا ىب رماع

 نير الا ىواولا ىغبضلا دايع

 اه ٠.11 ا 1 ىوارلا ريبزولا ىب هللا دبع ىب

 ى

 ىوحل

5 9 0: 



 هع

 007 01 11 911 1 ناوره وجا ضاعلا ىأ نب مكلملا ني ىيج
 160 اق )دام 116 مل

 ٠ 111 قفوارلا ىاذيهلا مكلل نب ىدحك

 زاد لل 16 كلل مارح نب ميكح نب ىمحعإ

 ىقايثل رههشب نب ديميلل دبع رظنا ىنامكل ىيحكإ وبا

 ىداطلا لاله وبأ وه ناي نب ىبيك

 بانج نبأ رظنأ اء 11 ىوارلا بانج بأ ىبلالا ةيحح ىنأ ند ىيكإ

 ا ك1 111 فرالا كيما قاسارلل ناتاخ نب ىبج

 ام 11 ىوارلا باب ىب دكلاخ نب ىبكإ

 مكب عل "مش“ثمأ 5*١ 111 ما" 11 كمرب ىب نلاخ نك 6522

 ن0 كر ك3 4185 كلل ك1 كن 11 416 ةيرياتكمالا 6517 6

 م ل ا ا كا لا ل نا نا كك" كل

 م. 11 كمرب ىب كلاخ تنب ىبيدك مأ

 ارا تحارب 1 رعاشلا 0 نب كلاخ ند ىبكا

 ا.ه 11 مدر نب ىبيك وبدأ

 أمه 111 ىطبرهنلا فلخ نب ىبك

 ندا ىبعك 57, 111 (5) تلخ

 ىشرل ىيك رظنا دواد نب ىيك
 ا 0 راهبزوولا تى ىوع

 اثري )0 ظل ناز كم 11 حيِيشلا ىو ركز نبا ىيع

 هاند نإ نززر 2 يو لن 607 "6 مز7 1 ىلا ءايوكز ند ى

 قا 11 ذةى نا

 1 ل ىواولا 00 نب ىردكإ

 ايا 1 ىوأولا ىلادمهلا ءان ركز نب ىيك

 بو ]1 ىوأو لا ةككاز ىلا نب ءايوكز نب ىبيكإ

 !نازخ 111 ىناهيصأالا يع يأ ىبا و ند ىبيك

 مع 111 رعاشلا دايز وبا ىهجريبلا 0 خذارح نأ ىب نارا ند ىوك

 زد زم“ 1 ىطينلا ناسح نب دايز نبا ىيك

 زيي ارب, الا“ طاع لل“ ابا. طك لاء 11 ىلع ىب دكيز ىند ى

 امو هدأ )5 قلل اذ زمل

0 



 نو

 ىشرخل وربع نب كيعس وه ام 11 ىي وبا
 مري لوكا خا اونو لوز اعل هيا" ىوارلا ناسا 0
 موو اهم 111 ةلمر بأ ىخركلا مدأ نب ىبيك

 هللا دبع نب ىلع نب ىسيع نب ىدوم نب قاح“أ نب ىيك
 ابعاد 1 (ىسيعا ىنأآ نيادع

 م.م 11 ىوارلا رجاهملا نأ نب ليعامسأ نب ىيك

 اذ ال11 1 ىوأرلا ىدنكلا ثعشالا نا نب ىبجك

 ؟.ب 111 ىتداطلا ىديكإ نب تعدتالا ند ىبك

 ال1 ]1 |ز دكت“ | ]1-1 الك |]) مال ىضاقلا متكا ند ىبكإ

 م1 1 واهلا نإ كيوت 2ك مأ

 معو 111“ 41:1 قوارلا "بويا ند
 امس زم )مع !8. 1 ىوارلا (تانقلا) تقلا عئاب ىيجك وبا
 51 1 ىوأولا ليد نب ىيحي نب لبد ند ىبعا

 ")6 1 ىواولا ريكب نب ىمك
 ىوارلا (ةحلط نب ىيحكي نب ليعامسا) ىييتلا ىبيحكي وبأ

 (400.) "هاذ 1

 ايات 111  تلعشا نا نك 050

 ؟د 111 ىماذلل يك

 1 لكل ىناقمرل 5

 81 ”تفوارلا ةدعجلا ساق
 ا.ا* 1 ىوارلا رفعج نب ىيحك

 خي سر مح ب 111 سابع نب امامثت نب رفغجب ندا
 ١501 111 0 نب رفعج نب ىبعإ

 5و هالو ةامأ زهر وي م" 211 ىترللا (نواذ ند 2
 عميبرلا نب للضغلا لاخ ىواولا فلاشل كيع ىب ىسلل نب ىبجحإ

 اءا6 1م "لا هام ملاا مزيكا ماك 5:11 2 #2 ل11 م

 نيضح ىب ىيبيحكاب لعل 10+ 1 ىواولا نيصح نب ىبك

 امك لل 400 1 ىواولا لكاو نب ركب سار نيضدح نب ىبيج

 او" زلرثا امكه )93 154 زل 1.6 ادمل !هيبك | اوبب !هريع !هنبآ اهم

 "از دنا دكار لوألا 11!

 امه اد511 )511 لةدد/ ادكث) 1آ11 سوبك فورعملا صفح نب ىيك
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 نونو

 اللا 1 ثنذاي وني

 ها" 1 نيفاب

 زرع راس اا ىف م حاتلا كوفي

 ١65 111 )45 ل1 1: )نا نأ |ذ65 !ظذ١ م سيراوفلا ىبأ توي

 ادب 11 ماب

 15 ]تا ىرضخلا بعك نب رهيع نب نيماب

 "ا" 111 نمانسملا سناب

 ]زو لاذ م زر زا15 كلل (ىقفوملا سدناب) فوم مداخ سناب

 امنت اطيب طب ى ىسنوملا سناب

 11 لا كميت نب شداب

 بل“ 1 فقئانما سونايلا

 ا 1١ ابسوك نب زاحاومعاب

 هكا 1 دقاي

 راهب و ارذمأ 11 دابب

 بهدي رظناو كل ا ا ندم بداص (ىرقير نورنب

 لك لا ميقيلا ىبأ

 دوسالا نب ناكرلا كيع ئىب لمحت ف رهبؤلا نب ةورع ميني

 خيميتلا رظنا ".م 111 ةميتيلا

 قوتي نب ورع وظنأ قوتي نبأ
 نورتي بف 5 ا ل نيدم بحاص ىرتب

 دارم وع كلام نب رباب
 نيق نب َخ ونخ نب ليو نب لبيسمردلا نب برام تذيب بتاكاد

 (ه) "ا" 1 مدأ ىبا

 املأ تأ, 11 كتيكملا

 ا لل بوم نب دمع ونب

 الام 1 سنكي

 )اثم الل" 1 غليأ بحاص ةبور نب ةنك

 ا" 1 مدأ نب دوج

 0 ليوم خنيبأ بيحجإ

 ناطقلا ديعس نب ىيحك وه ىوأارلا ىيك
 تميات أ ىئب ابيب يح هلع) ١14 1 ىوأولأ ىيعت وبأ



 بادن

 ك5 1 11 ا زرظو

 امم. !هالم 1 ىمليدلا نانسج نب ناذوسعو

 الرا اذ (صاقو أ نب لعس لح فانم ك.كدع نب) بييقو هب

 ك7 ىدزالا ةةءاشأ لأ نب بيق و

 15 1 كلل شيول ىلوم ىءاسنلا تايصشل هللا دبع نب بيبعحو

 ام 1 0 كر لا نب ببقو

 نإدلإ ا/وا/ 1 للببغو وب

 /ماواء 11 نا

 ميم محبب 1 ناز نب 0

 مى 1 نراق 0 روباسيو

 كل كل 1 ناغسبو

 أذم 11 سك ناقهد كيو

 ى

 ام 1م ا 11 1 زل كلل ريجاب

 ام“ زل امل امال كلل (هلككللل ا 220 16 1 خل خوجراب

 دوي رظنا ليثالهم نب درإب

 مساره راسم مضلل لا عستالا ظلم ظل ,لر* ر.ع ال5 111 مداخل نامزإب
 رساب ن راع رظنا 7/1 1 رساب ىبا

 7-3 مدع ا رمهاع نب رساي

 اما" 1 (معنا رساب) رفعي نب ورع نب رساب

 )اع ل11 نوماملا م داخ وداي

 ادبح 1 8 رساي

 4مم )006 او 1 صومأ نب خيب

 رسل انوه ما ارب ا 1101

 00 روكا يل ل
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 ردرج نب بو ىضو هبنم نب بم#و ب2 ىوأرلا بهو
 مث )5 از” لا. ا. 10 7 1١ 1 ىوارلا (بهو ىب هللا دبع) بعو نبا

 الز )6 كلا تنل تلو 56. 1 11011 | 6 م 6 ا 11

 الار )ازا اماض اري لمن )0ث ]1511 )اك ]ظل (160 )111 )!ه5 1116

 ازد )لول ذم )ا لاى زد ز.) ك1 111 |1111: 1 1

 ىساولا بهو نب هللا لبيع ىنعي "5 ]1 بعو ىبأ

 اكامم 1 وباج ند بهو

 كملت ا تر الا لل 51 ]) 1 ىواولا مزاح نب ريرج ىب بهو

 كك 0 10 ا 5 16 للا 1٠155 11 1١ ان اا 06

 ]6 ةرل هلك 16 ١15

 م” 111 ةفيذح نب بهو

 ا٠..1 111 بئاكلا كيعس ىب بهو

 مك" "“ ا" 1 ىوارلا ىرامذلا ناميلس ىب

 اانا 11 او لك نافيلس ١ ند كفو
 اسد» ]1 سوسرط ملاظم باص بهو مب

 البا 1 رعاشلا لجكع ىب ةعيبض ىنب نم للجر بهو

 ا 6 ل رجع نب هللا لبع قو مأ لىلبع تنب بهو مأ

 17 1 راش ىصق كيع ىب بعو

 ايم 1 الرز ىب فانم كيع نب بهو

 ا 1 نب ورع نب بو وبدأ

 أ|”ه) 1 بحو نب ريع نب بخو

 اذ 1 ةريغ ىنب نم للجر بهو

 "14 1 صولقلا ىخا بيرك نب بهو

 911 1 بعك نب بهو

 اذول زم ط1 ا ىوأولا ناسك ىب بهو

 خو 1 دوعسم نب بحخو

 الا ل1: 1 ]16 ا ا 6 1 ىوأو الإ ىلاميلا دبنم نب بغو

 تلا كتل تيد ايل 1 ل ل امك اال | زأ) انا ال6 ]11

 كل ل اذ“ ١85 11 ت6 ثرل  ةنإل تانآ هل ةتأ] نذل نذل نذل

 اا 1 0 1 كل ا كك ل ا ل ا ا

 ا 1 11 لكل
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 )هل هكا 25.1 1 ىورلا ىقشمللا سابعلا هبا ملسم ىب دكيلولا

 21د 1م ل م طل 111 بلا لك

 املح 11  ىبلكلا داصم نب ىكيلولا

 م 1 1 عصمت ىب دكيلولا

 « مز 111 115 11 11 ملا لك ناورسم نب هيواعم !: ند ىكيبلولا

 ع

 1 ل ىبرغم ا كيلو

 )6 11121: 112 ]13 011) ]اذه اال الا و ةريغلا نب ىكيلولا

 "بام بلو 1 ىوأولأ ىكلا كيلولا وبأ

 1٠١.٠ 11  ىلعكلا كتيكان نب كيبلولا

 متت ]1 لطتخ نب ةعيبر ىنب نم خبارح وبا كيهن نب ديلولا

 اذ كل ماش نب ديلولا

 أ *هب ابا كم 1 ىواولا (ىمذحقلا) مدحت نب ما. نب كيلولا

 اما بيا. 1 1 ل م م

 1 ل10 1161 كل ىطيعم ا مانو نب ىكيلولا

 او. 1 ةريغملا ىب ماش نب كيلولا

 ا"دح 1 ىوارلا ديلولا نب مساقلا وبا ىوارلا ىلادمهلا كيلولا

 )0 111 ةريغملا نب ل نب ديلولا

 أمك )| 61 |1117 ملت ناورم نب كلللا دبع نب كيزي نب ديلولا

 ا! 6 | اما م ار 100 الس اهربإ

 51 6 11 111 196 110 1مل 16 ا 166 كا ككل

 1 نم

 اما 11 رمع ىب افسوب نب ديلولا

 )هاد )6 16 ل ذخعيأو 5

 نقيثو رظنا كيسإلا و
 دادنالا نب لا
 (02) +*١3 1 نادنو

 ا 01 ناخوفلا نب زمر مرا دنو

 الو ب.ه هدأ هداك 11 رابزام كج رمرهادنو

 "ها" اها 111 اودن

 بلا رب



 "م

 اما الا ىرسفلا هللا لدع ا ريلولا

 اماه 1! نامحرلا لمع نب كيلولا

 00 اناا سوش كلبع نب كيلولا

 ها نأ 11 1 ل11 طنا )١| ناورسم نب ككلذلإ لبع نب كياولا

 اانا ل11 لا 16 111 )10 1110 للا“ 1.52 )احم 1,“ مخ

 انا 1ك ل1 161 || 4 >0 نار“ ]زا ام ام“ امل ا

 معبأ معمم

 امك املكو اطل أطمح طمع طلب امم 11 كلما دبع نب ىكيبلولا ىلو

 اا | ا ل ةعبدر نب ةبتع نب كياوتا

 ان ككل 115 اما ال ل6 ند اكل نايفس يأ نب ةبتع نىب ىكيلولا

 السل اظل تلا اذن اذ45 زع) -.) | 11 | 15 36 "زن )1 1

 ارأز ل1 يكس اوغلا دع 0 كيلولا

 ا"ا.* *”ءوا 1 نامتع نب كيلولأ

 با 111 ١١

 اهدا" ]1 (ىريغصلا ناوكذ ع ىبأر طيعم أ , نب ةبقع ىب كيلولا

 00 )مل )تزال ندي زورا مع رو 2000 ا كرا

 ا م ل هل 1 هلل |[ ) ]امض اذل5 )نزل )مما ثمل ا نع

 ال0 نإ لال ١1 6 )1 11 | زه اة 1“ اة 11 ا زن 1

 اة 11 11

 امامك 11 ىوأوأل ىلع نب كيلولا

 ني“ هاو هام 11 ىلانكلا نيضغ ىب دكيلولا

 ل اكل 10007 57 156 61 1 00 عاقعفلا ىب كياولا

 م 111 ىواولأ 0 0 5ع 2

 2 111 00 كنذخد 0 مأ

 زل ل 1 55 ع زر

 ١ههد 111 ىربنعلا و دلند وبا ملسم ى ّ ىيباولا



 "ب

 مانا نال كك ةرودحلا نبا ىبرقلا ان مبيع ند عمكو

 او4ر»س 1و ط1 1.1 1 كلام نب عبكو

 ا 0 وني

 |)* 11 سابعلا تءنب ةدالو

 كيزم ىب كيلولا . زا: 1 ىوأولا كيلولا

 بانج نب 2 رظنا "ب 11 كيلولا وبإ

 ةذعيبر ب ةخبناع 2. 51 1 كتلو وذا

 ناورسه ى 5 كللا كيع وكو ناجلا كيع نى د حلاص 0 كيلولا وبا

 داود ىنأ نب 6 نب دكيح فو
 امم ]1 قرزلأ ىكيبلولا

 اما 11 ديلت ىب دكيلولا

 اءرم 111 ىلكبلا ىريرتل كيلولا وبا

 "60 الل ىاشلا مج ىب ىكيلولا

 مكب“ ام" 1 ىوارلا ىرغزلا عبمج نب ىكيلولا

 ا." 111 ىناسغلا ناسدحح ىب كيلولا

 أب ىل نادك ند كيلولا وبدأ

 ام.و ام. ام.ا 111 ىبلكلا شربالا ىبخا ىبا كلاخ ىب دكيلولا

 ا”5 11 كيلاخ ىب ىكيلولا

 از 111 110 ل ىوارلا حابر ند ديلولا

 املس طبل طبمك 1 حياولا نب نم حور نب كيلولا

 ام ا نابرلا نب ىكيلولا

 "8 111 كعس نب كيلولا

 أمما“* امما 11 ةيواعم ىنب ىليم ديعس ىب كيلولا

 )1*7 111 ىوارلا ىنيطسلفلا ةماس ىب كيلولا

 ماه بأ رظنأ )56 لكل ىوأولا عاجحش نب كيلولا

 قيشلا رظنا قرشا كيلولا

 انا ال ىوارلا خاص ند ىكيلولا

 'ا"م ذا" 111 ىراشلا فيرط نب ىكيلولا

 1 ا لا ىواولا تيمايصلا نب ةدادع نب كيبلولا

 امل 1 ىوأاولا ىليكبلا (خيبظ) ةبيط قنا 0 هللا كبع ند ديلولا

 00611 زال 0111 111 ل 1 دلل
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 امامك الامه 111 زيهرطاق فيصو

 265 زد هك انزمل زى لكلا ىمليدلا حماك فييصو

 انبل 111 ,ىفوكلا فيبصو

 01 اثزوك )66 "م: 115 ع ل 111 (ريجا ةوم) روكتوم فييصو

 2 مك

 املا 111 ثيللا نب بوقعي مالغ فييصو

 اذ اذ ) | 10 ١.1) 11 كلما َكيع ىلوم حاضولا

 لا 111 امم 11 لست بأ لبيد نب بهيبح ىب (حاضو) حاضولا

5611 

 ا 11 بيبح نب حاولا لآ

 ا كا ىوأولا مراد نب هللا 0ع ىذ ند نيد ىب حاضوأا

 هأب 111 ىورشلا حاضولا

 1 اودو انك 11 ليبتت نب ,نىسبع ىوفزمرهللا حاضولا وبأ

 اذاام لالا ىدحاضولا

 ا 1 ىوأوأأ ءاطع نب نيبضولا

 ا"ثهأ ]1 ليعامسا ند روطو

 ىوس نب ءاقرو نت نر ىليكيلا ,ىهس نب ءاقو

 از 1 111 كام ةهدسا صاقو وبدأ

 الز ل ل ل زك ل ل 1 ىوارسلا (سارجلا ىمب) عيبكو

 اا م6 1 زا لل 11 101 لآ م1 111

 ب عبكو رظنأ ازيكلر لآل ىمعيمتلا ثوس أ نب ناسح نب عجمكو

 كودي أ

 (#7) ادم 1 (سدع نب عبكو) ىمرادلا عبكو

 اا لا رز وز 1 1 فرطم بأ دود ىكيأ نب عيكحو

 ا ااا

 ركظطتناو 12 (400.) ** 1 ىوارسلا (سل>ح>) سمع نب عيكو



 ")ه

 اكز6 )11 1 ىلاهابلا رصن نب ءاقرو

 )اور كك 101 )نك ل1 تس نب لثون نب خقرو

 مل ]1 رزد

 1“ 1 فسارهل نب نيرزو
 مال 1 ةدرالاا نماالجر ١

 تنك | ل ل ]و ااا || نإ ل11 كلاح نب نلحا وبزولا بأ

 هما 11 قرزالا ناكاسأ ىد ردزو

 اذا 11 11 كايمكملا وبزو

 تفوطم نب ريع ىظنا «فرطما نبا ريح رياؤلا ولا
 ؟.ع 1.1 4. 1"تايسارف 'ةنيا دنورسكبك. م فيدال

 الخ. 11 ىوارلا ىجرعالا نات
 كم 1 ىبضلا راوض نب ورم نب ميسو

 1180151 ىلاشو نب ريكب ند 0
 هسا

 ا نر مر ل سلا ريل ل نا ل شلال

 انأغ ]تل ]هذأذ)إ )5:2 از )كل 116 ]1 111

 اهمه ا!طهدمل !ههك !طهدم لهنعع“# ا!هعر* زوز" !ىنز“" !طوز“وؤ زرت طه اهلك

 الا 1 ل مك كل )7 ككل ذك انا

 أملا" اممك ابعت لئخحم اكمعع اكحه

 44 مل )7ع 111 ىريتكبلا كْيِصَو
 فيصو رظنا ا*هأ 111 ىكرتلا فيصو

 51١ 111 ىارجأل فيصو

 1." 111 لاحرلا فيصو
 ومع 111: ىصورلا كني
 ادب 11 ىرهؤلا ؛فيصو

 الام !اكد ظا*. ملل“ مال[ لاس 111 ٍاسلا ىنا نبا مداخ فيصو

 ا.ه ا

 الراح مزلل ةلظرم ةظبو ا" 111 (نييكتراوس) نيكتراوص نب فيصو
 ما م

 35ب 551 رادملع فيصو

 ازا 111 تكا مداخ فيصو
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 نرخ

 انا نأدو وذنب

 ١.1 ا١.* 1 كاحضلا ما ناهكاأويو تنب كدو

 !كو 16 ا! ن) 1 فقوع نب ورع ىنب ىخا تمباث ىب ةعيدو

 ظ.ك1 اكو ادم. ام" 1 ىبلكلا ةعيدو

 كم 11 سمش بديع ىنب لوم دارو

 ©. 11 ةبعش ىب ةرببغُأمأ لوم دأرو

 كه محب 1 خقو ا نب

 ابما» 1 هللا لهسر سوف مسأ در |

 11 1 جاجخل كممم درولا وبا

 اهم 1 موقلك نب دوسالا ىخا ىبأ موتك نب عدا ىب دايز نب درو

 11“ 111 ىواولا ىعبسلا دروبلا وبدأ

 اغا) اذ 11 ميمث نم ىدعسلا بيبد ىب هللا كبع نب دروبلا

 اددب 1 ميذح نب كعس ىنب لحأ وريع نب درو

 6 "11 ذم لل ىربذعلا فلفلا نىب كرو

 هاهأ 111 !م1* 11 ىالكلا رةوكلا نىب ناو درولأ وبأ

 : ارضا 104 1 بابرلا مين ىم نأدرو

 مررس 71 سرس, ماهي ظهمك ] صاعلا نب ورع لوم نادرو

 )بك 1 ىمهيمنلا زوج نب نادرو

 أم ما 1111 الم 11 هاذخ نادرو

 15 1 زرو

 21ه" 1 نامعر أ

 |" 1 ىواولا ءاقرو

 كيد وأ رفعج وأ ميعاربأ وعو 1. ءاقرو ىبأ

 24 11" 111 1م 111 ليمج نىب ءاقرو

 "هدد 1 تراحلا ىب ءقرو

 ار كك ىسيعلا ةئيدلج ىب رهف و بد ءاقرو

 ذك لل الل (60400) ١11 7 1 ىاجبيلا ىهس نب ءاقرو

 دا نأو نآ) >6 14 8 1 ىعخنلا ىديسالا بزاع نب ءاقرو

 ام ل ىزعلا دبع نب ءاقرو

 هر اذ ىف ىايفسستا كيك نب ءاقرو

 "ه.م 111 رعاشلا ىعضنلا ءاقرو ىبأ



 نر

 أور )عك اسياس» ب 11 "111 ةدينه ىبأ ىمرضخل رح نيا لكلا

 نم

 66 1 ةدنك ١ نك لكاو قرف

 ل1 ١1 7كنماي نبا لقا

 ؟نء 1 رابو ونبي

 أنو طن ]1 بيبصلا نب ةخيمأ نب ىدحع نب ربو وبا

 اكممع ام امكلع امك امك. امهك طبتم انا 1 ىدزالا سنك نب ربو

 ةريو نبا درع ده د8
 )7 111 رعاشلا ىنعملا ردحخل نب ةربو

 (8400) 18.“ ة.ك51 'ىلعلا'" سنامور نبا بو نإ

 ملد 11 مصاع نب اظربلو

 400.11 1 ىدايالا داتو

 "م1 1 ىوارلا باتو

 "ما )51 "+ (848.) 81 111 نادوسلا سأر فيتو

 ىرصنلا ةييتو ىب هللا بع رظنا م“ 1 ىرصنلا ةميتو ىبا

 اكرمك زكام اة زثثح ]1 ىوأولا ىدعسلا كيبع نب كيزي ةزجو وبأ

 زهد لكل )ل1 0

 اهم» اه. 11 ىدبعلا كلاخ ىب فجيلا
 أل اذ 1 داورلا نب ءانجولا

 باطخل ند ناكولا كديع رظنا سلغلا هجو

 أدأد ادا* 11 ءاهسا ىبا ىناسارخلل (ىلانبلا هيبجو) هيجولا

 اباب 11 ىدنخيم ا يلوم شدو

 اهم ا1مز» ز1ع. )عاد 1و 1س اند 1 معطم نب ريبغ مالغ ىشحو
 اا للا رك نب برا نب نابيش تنب ةيشحو

 ا“ 111 تنبات نب حوحو

 متن 111 ديهرخو

 م 111 ةلضن  ىب سادو

 |عز» )عإ» .٠*٠ 11 ىدزالا ديمح نب عادو

 مون 111 ا*#6 1 ىميسلا ةريبض نب تراخل ةعاذإ للا

 "ا 1 برك نأ ىب ةعادو وبا

 تم اثم, 8 77 م11 011 ىوارلا (فون نب ربج) ىلادمهلا كادولا وبا



 ك1

 اطل ا 1 اال 1 ل زان )ا! 51 )ب .1٠ ]ا 107 || ل1 11

 510 طه 415 )11 از 141 الل طل 11 11 )1 | ]األ از

 )نزا“ !بآب زكلم ا!"1ب ]نكا“* طهك" اني“ نادك“ ادك اهك) طهمو اطول“! انزل“

 الذ اكل )مال )21 1مل 1111 107 |: 06 |2101 ام. )مآ. )نك

 ال6 زر ظل م7 ]51 لا 5 !)< مح 0 6 نق نأ نز )لا ١] كلم

 ا اب |( ابل ذاك ادت )ثم ارم ال1 اذلف | كلذ )16 اذ زل

 امل الا لا )117 )11 111 1 11 1 ةزكلا 11 مل لكل

 ال0 اا ا كك ل | خ1 كتان )لل كا

 ا ا ا زا 6 )1 نا زل ن1 )ا لع

 الا )10 زك كك :٠ )5 ان[. 1110 ل كا ط0

 الفك )81 ل620 115 11 111 111 لل زم طال )1/0 1

 امد زضاسلا )نأ )ن)) ]61 )مام زمام )طمضاز> )مأ)“ از مزء ]هوب

 م”موز* ز'ىععص

 اراب 1 فقأاو

 ىمينلا لاو نب هللا دبع ىنعي ال ل ىواولا لأو ىبأ

 الكل ال1 1155 11 ئوعلا  نآلاو
 نداو ىب هللا دبع هه ا.". 11 ىودعلا نالاو نبأ

 ه*إ 111 رعاشلا بابل  ىب ةبلاو

 7 1 سوناييرلاو

 )ا. ١11 1 (ةرادبح) اقرأ لبيع نب فلاو

 ما 1 ىمأو

 ىدسالا :ةولس 0 فيقدت 2 ىوأاولا ىلتاو وبدأ

 لبا 1 1 ءاذج نم (كلام :نو) الكاو (ىنب)
 ماوأ 111 ادم 1ع 11 ا*#او 1 (طساق ىب) لثاو
 16 111 111 11 ةغلهاب نم (ىعم ىب) للتاو وني



 هللا

 م” 1 ءانبالا نم ركب نب كفاو

 51 1 رعاشلا ءاهسأ نب خفياخ نب كفأو

 ناب 11 ىوارلا رساي بأ نب كفأو

 م”ه* 111 ىوارلا تباث نا ىب دكقاو

 "”ه 1 ىواولا هللا دبع ىب كقاو

 امد اثم ظالم 1 ىميمتلا هللا دبع نب دقأو

 ا.م1 1 فانم كبع نب لعفون مأ ةلقاو

 اذ“ زم 90 1م هع 1 نكوارلا ل مالا رى ا يح لا
 ابك 114111 اما 1 و ا ل كاك 16 01 ال ا

 رسما املا لا لا ا ا لال زك كاسل ا

 م1 1 مزع تلا اره رسول ار رع را ع رتل سلا

 اهبو !طهي* اهيع )زلم !ةمك !هوزع ”ةهري 15255 15 ل ا

 اخ 10 ل ل 110 1 1 1 111 510 اد كالا اك

 ايخإ 1رلل ]لال زلم ]يأس ابل. طق لذمسس لكمه زكر دكا زكعم رككي
 اليم اظماك لملك املك زملو امل" الو بيب املا 1ياودخا ل اب

 الما 001 طم طاب زالذل زاضم ]]5]) ذلا“ )000 زل كك

 "0 )36: "7 16 6116 هرب ل )نا مام تل اذ

 1 لا ل لا ل 1 ل 1

 رب ل لال 1 ككل ا

 مز5 110 ل مل ما تكمل ملف 1 ل ل ل

 510 151 1 لا ل ل 6 1 ل كا

 1 رجل ل رجب سرج سسارصالا اريسارتلا ١رج ارا سا كرا. سرر سح >1/ ٠

 را ل ا ب ام اتعلا املا ال: دمنا 5

 0 رار كرس ريل ل 1 درر سررت ترب انتا د 0

 ام. ]بأ 15 1 1 ملا و 1 ا ا ا 1 1 |

 عر عز سوو موو ممم 8ملظيتحلاطو ةزازخت زنط مي. ل1. 191196 امم

 بتر ذرات وملا فأل دما ل17 مما تاثر لت إل ك0 ل لا

 مه مقالا مهلا مب ل مما ماكل 501 ملل ملك 1 لآ

 لاك للك ين ل 7 لس ا ا 7 كسا ا

 أب لزم او ل55 551 زامم امل“ اان" زالت )ناش ان

 أرسم اظمط اثمأ 8ر11 1. 1و وود نمله الارز
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 اهلم 11 ىدبعلا ةرارز نب خصبأو

 ماوبا 11 ىبلعتلا ةرأرز نب هللا دبع نب ضجأو

 اة )اع )ا لزب سلو سرع لضم لا ]ب 1 فداولا

 ابدل طباكب !ةمل رج ]كم )كيل عنكم عنك اعمرع اععم زف

 ىدتعلا ف أمزثنيب )خي ]1 فتاولا نبأ

 ىبيك نب ليح نب كلا رظناو اثار للا ىقئاولا نبا

 2 م خطرشلا بحاص ىقتاولا

 اذذ. لالا لل ىواولا عقسالا ىب خلقاو

 مان نب كيحت رظنا ىنامركلا خلتاو بأ

 "ه1 1 ىلذهلا ةلتاو ىبا

 امك لة اتا ل1 للا اك لاس لاس لاك ىنذسورشالا نجأاو

 املد 1 جنولا بحاص مداخ (حاب) حأو

 أبمل 1 سيوربب ىب زوي نب حأو

 أ 111 نيبيصن ىضاق تراولا وبأ

 )امد 1 ىوارلا للثاو نب ركب نم لجر ةديلخ ىب كيز نب عزاولا
 “كم ا ىوأرلا ىرسلا نب عزأو

 اواو 11 فذام نب عزاولا

 مع 111 ىوأولا نابح د عسأو

 لليكام رظنا لصأو ىبأ

 6*1 1 1.5 11 ىقوكسلا ثرامأخل ىب لصاو

 اب.ه 11 طانكلا لحصأو

 اانا" ]1 ىربنعلا :لسيط نب للحصأو

 ة ىوأرلا ىدسالا ىلعالا دبع نب لصأو

 1 )11 1)16 )ةاع ىسيقلا درع نب ليصأو

 ثزأز اال روصنللا نىب خاص لهم جضاو

 تا 511 اللط قنديل (ناموهف) ىلوم ححضأو
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 ا“ثبمو 31 ىلارصنلا دلاخ نب متيهلا

 ١) 1 كلل دايز نب متيهلا

 ١ 111 كيعس نب متيهلا

 متيهلا ىب دادش رظنا ام 11 دادش ىب متيه

 موب "ثول )ثم ا" ل“, 11 1غ 111 ريهظ ىب ةبعش نب متيهلا

 منا 111 مزاخ نب ةيرخ خفياخ خبعتش نب مقيهلا

 "هد 1 باهش نب متيهلا

 اهم 11 ىفابيشلا متيهلا

 )هدا 111 بصقلا بحاص متثيهلا هبا

 ملثم ملا ميم *ه1 11 !!11 !اذ5 ا!“ 1 ىوأرلا ىدع نىب متيهلا

 للا 11 ملام م1111 الل امل ا“ لاا افك )ل5

 ممذأ تزل 15 طفرأ 111 لدم 11 ل6 كلذ هنكلا

 هدأ 111 ىوأولا ىراصنالا ةورع ىب مثيبلا

 أذرب اذن“ ااما" لان" 111 ىونغلا (متيه) متيهلأ

 ك١ كلل ىرصبلا ىراقلا متيهلا

 ا ا ل لا الدلا ]اخ ا )0 مل ىكتعلا ةبواعم نب مخيهلا

 ادزو 151 !طءي» 1 ىزومرجل ىديعلا لنخكنما نب متيهلا

 اا 2*1. 11 ىوارلا (ىدقاولا مع) كقاو ىب متيهلا

 اد 11 ناسيك نب كيزي نب متيهلا

 نادك نب هللا كبع ث ءاكيهلا وبأ

 ك١ كلل 55 كل ماسنلاب ةخييبصعلا بحاسص ماذيهلا وبا

 011 1 نوذيرفا نب جربه

 نا. انا1 1 (ريبكلا سودربح) سودربش

 ناثأ 7. 1 ريغصلا سو دربب#

 لآ 1 سوفليف ةارمأ ايذوريه

 نزيه 1 ١

 ا"د» 11 ىجراخل مصيه

 مال“ !.8. 1111 اد. 111 ىلجكلا ريهمج ىب ءالعلا نب (مضيهلا) مصيهلا

 ا يآ 111 ىلامبلا (مصمهلا) مدعيا



 كم

 )ا 111 ىعارخلا دلاخ ىب ةدينغ

 )1 ىميوتلاا ورع نب عاقعقلا ةارمأ ةدينه

 115 ك7 < 156 16 1 ا ا 6 !ذأ) اذا ا نزاوح

 ا! 130 1 11 امل 1211 ل ام 61 ا 1107 116 0

 ان ك2 كا 1 زر اآ 11 لانا )515 11 )211 11م اة

 راسم “ثعلب ]1

 خمصلا نب كيرد ف ان صك رعاشلا نزاوه وىخا

 اا 0 11 1 وو ربوهلا ىبأ

 الوذ 51 110-11 12

 أه هل دوح نبأ

 دنلا دوف

 هد“ 11 ىواولا خفياخ ىب ةذوه

 اهل اهل. 1م امد ةدث 1 ىقنلأل ىلع نب ةذوه
 اا اذ ل ىلتاولا سبق نب اةذوه

 "أ 1 تنفاب نب لشوع

 جذهشوأ رظنا ادد اه2 1 كلملا نادشيب كنشوع

 نارا 11 روجاسلا ند كيعس ىذا ىبأ لوهلا

 ام 1 ريكانك خفيلخ ليهلا ىبأ

 كوببذ 4 جايهلا بأ

 1 "هد. 111 كا

 ا" 11 ىبلكلا جايش

 ىدسالا جايهلا وبا وف كلام 0 جايهلا وبدأ

 كلا ل اذ 0 ل رعاشلا ىخنلا دوسالا نب متيهلا

 ا للا ماسي نب مةيعهلا

 ا )ا 1 متيهلا ند عطقملا بأ ىواولا ىتاكبلا متيهلا

 اذا« لل |7016 11 )16 111 ناهيتلا ند متيهلا وبأ

 تا 51 1 ذباوت نب مخيهلا وبأ

 او** 1 ةيفنحلا متيهلا ما

 "هدد 111 ةجراخ نب متيهلا



 ك7

 |رععا ؟:ب" 1 ورمع ىلع كراخلا هنأ 00
 ممع# 1آ1 ةيوارلا ةيسارفلا ثراخل ةنبا كنه

 ٠.١ 1 ةيقرابلا ةثراح تنب كنه
 ١1 111 ةخكيدت ةغنيآأ لسنه

 ؟هده١ 111 رانيد كنه مبا

 محل ]1 رذنملا مأ ىلاسغلا ورمع نب هللا كيز نب نام ديز خنيبا كنه

 لوز ها ةرعاشلا ةيراصنالا خمر ىب كيدز ذنبا كنه

 ا 1 تع ند ردرس تننب كنج

 هوا 30 م 11 نب برح نب 5 ىنأ تنب كنه

 أ" 11 7١7 1 نابيش ىنب نم كنع هنب

 ام مأ ف بلاط ىنأ تنب كنع

 .١ 111 كبع تني دنهغ

 م لل زيرك ىب رماع ىب هللا دبع تنب كنه

 ]ل9 ]خلا | ]6 ذا )اكل | هل عير نب ةبتنع تنب كنه

 اذ )1 1 كل 00 نيكولا ل 5

 ساوو خلوا ثلث. )"د1 )"ادم ادا 1 ىدارملا ىلمجلا ورمع نب كنه

 مرتع زعل ل 1

 اك سيف نب ورم تني تنو

 اثر. "1 1م" 111 فوع تنب (ةلوخ) سكنه

 ا 1 ىضايبلا ورمع ىب ةورف ملم دكدنم بأ

 )11 11 وربع نب ميش كني كنف

 نا“ با“ 11 خيطعانلا ةفلكتملا تنب كنه

 ام. ا“ 111 ىسلخل نب ديحم ما كنه

 99 11 ةيواسم“ تتح ل
 ا".1 11 بلهملا تنب سنه

 “41 11 خذوكلاب كنه ريد خيحاص نناعنلا تنب كنه

 مم 111 111 1 1 اه ىلا نب دنع

 الع 111 رعاشلا ىناودنهلا
 الا" 11 رعاشلا ىدسالا ىدنهلا بدأ

 ايت” اتا 1 ىبعيلضلا صوع نب دينهلا

 ريح نب لثاو
18 
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 مث ا". 1 (ىفيكسلا كيلولا ىب عاجش ىب ديلولا) ىوأارلا مامه وبا

 اول للل م2 6

 ره ىب ماه ونبي مه ك8 لا ماهه وب

 ماه نب هللا كيع وح هيد 11 رعاشلا ىلباسلا ما ىبأ

 قدزرفلا رظنا ةعصعص نب بلاغ ىب ماه

 كمل 16 اهل ىرهذلا خصيبق ىب ماج

 اما لزم 11 ]46 1 نابي نب لفذ نب ةره نىب ماه نب

 )ذنأ الكل زئذ5 1 ىواولا كينم ب ماه

 ارو الرسل ])24 1 ا 1 ىوأولا ىوبعأ د ماه

 ا لا 11 1 ا 1 ارنل )يل زينساع ]لم نأ( ] نادبع

 اال ا ا | اإل ل ا | 11 9 | متاوزتلا تنام مخ

 تيا زارت الأ )هد ]| ]ذر مزز كك))) نإ 11 |1205 | مو هنت د

 هلل نزلا كلنا كل 16 111 كنز 111 كلا كي كلا 1185 كب كيو 6

 ال ا 1 لل ات 1+ 46 9135 11 يا ملا 24 عل نع

 00 1 11 1 ل 11 زو

 ا 21 0 د6 ل1 ىسودسلا ىدع نب نابع

 ا
 ١11 1! قة عش نب فلخ كتعنند نبه

 171" ]1 نايفس أ كلمد (خب#) ةنيو

 ابل 1 )ا ا ٠١ نادك مل كل 5 ]6 17 ىوأولا ىورسلا نب دانه

 ةأ) لاا رعاشلا ىزانهلا

 )ماو 1١ 11 خنطق طبات ةفقوشعم كنه

 انمد اهم“ 1 ورعاشلا ىبعرشلا خقوشعم كنه

 ٠ ك١ 1 وعاشلا بو ىب كيبع خقوشعم كنه

 نايفس يأ نب نواعم ىتعب ١١5١| 00. 1 كنه نبأ

 ااه ىوارلا كنه وبا

 ها” اذه 11 ا',.دب 1 (ةكنك نم) كنه ونب

 نأ" 11 ءامس تني كنع

 ٠.١ 1 لثاو ىب ركب تمنب كنع
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 دلو ىوأولا خما.سأ نب لاله

 اب.م اة16 1 ىفقاولا زخبمأ نب لالغ

 اذ لل ردب ند لاله

 ابا اباد 111 كارتالل نم ليجر لاله وبا

 اء 11 ىريرخل لالع
 ؟هد+ :111 (400.) اد 11 بابخ ىب لاله

 ١86 لن ىزاولا لاله

 ىوأولا لاله وبا رظنأا ١هده. 31 ىبسارلا لالغ بأ

 517 11 لعغذ ىنب دحا ىبضلا لاله

 نو. 1 (عاببح نب ىبمبعك) ىتاطلا لاله مبا

 رجس ملم 11 وو وتم وزال 1ك اوه انك 1 رم نب) لاله نب

 كرا نعالج اساس لاز, !101

 تام لالا ىمرضخل هللا لبع نب لاله

 از )10 1 ىرمنلا و 0 ب :فع نئب لاله

 رد كك 01 كال ىوأارلا ىف 9 هيلا ءالعلا نب لاله

 تول ا ارا ل ا ل كا ل 0 خفلع ند لاله

 اهلا ام“ #١ 11 ىميمتلا ىلظنأل براحم وبا 6 نب لاله

 ا ىرجيلا لاله

 ثا للك ىناتيعلا لد

 اممل“* 11 درولا ىأ ىب لاله

 0 ورمع نب كلام نب عيكو نب لاله

 امض ل كلا ىواولا فاسي نب لاله

 41 1 ردنكسالا مأ ىالف

 ٠55" 111 ديزي نب بلهلا

 اما" 1 ىلارهبلا ءابلهلا .وبأ

 ١11 ةرارز نب لكبعم نب عافعقلا نب ميعذ نسب ماقاهلا

 اازئا ]أ

 ىيح ,نب مامه وف ىوارلا مايق
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 الملل كل ل20 ل11 زا 7 لال ل) ٠.6 لا 1 هنآ هذ 81

 الك 51 116 )16 16 طخ 1111 111 )166 )1 مال 11 6

 زوز ثنزخخر  زثنزننو زئمز#ا هبل )ور. ا

 ”.1- 1. 111 ىوأولا ىعبرلا ىبعكلا ناميلس ىب كمحت ماش وبأ

 اك 1 ىواولا ظورع ىب ماش نب ةورع نب ليح نب مادو

 ام ل ىشرقلا خمر نب هللا دبع نب لفقدحاسم نب ماش

 امك“ ملثم أملا 11 كابعم نب ماه

 أ)ب“ 1 ةريغملا ىب ماش

 نوأ" ني. هل“ ناي كو )95 !15 طمم 11 ىضاقلا ةريبه نب ماش

 م0 7 151 41 1 ل

 ماش تمد ختتاع ّط ىيموزكم أ ليعامما نب مام تنني ماش مأ

 امكد الم 11 كلملا دبع ىب ماشع تنب ماشع ما

 كا د1 ,ىوأولا نافع نب نامتع حلوم ماش لأ ىب ماس

 ٠ 111 ىراؤغلا ديزم نب ناوفص نب ميشو نب ماسه

 0 لل متيهلا لأ ىب ماين

 الا“ اءوو الءوأ ا.ه. ا.١ 1 دئاخ وخا ىموزخكملا ديلولا نب ماش

 8م امم 11 11 ىوأولا ىموزخكمأ ديبلولا نب مان

 1010 نسا ساس 1 ىوارلا ءاعنص ىضاق ىلع وبا فسوب نىب ماش

 ام كلل 17

 امام ؟".و* اة, ه امله كم )11 )لو 11 م* 1 ىوارلا ميشه

 ال 11 1 ىو نب بعك نب صيصقه

 (م) مل" 1 فه ونب
 اولا 11: ةفينح "ني ئىداع ١ نبأ نافعا ودب

 مياربا رظنا ىنقهلا
 اركز 1 ىوأولا لالف

 ماس ىب لاله وه 1*1 11 ىواولا لاله

 اا م نرالا تيرا تنال نأ 1 ىوأولأ (ميلس نب دمر لاله وبا

 "6: اللا 14 ال1 0 ل

 (400.) 1*1 1 ىوزولا لالغ (بأ) ىبأ

 مهمت نب ورمع ىب نزام ىنب نم ىميهمتلا زيحا ىب لاله
 410+ !1]ط ل



 نر

 ذك 111مل ىوأولا زاغلا نب ماش

 باد با“ 151 ورسخرف نب ماشه
 فلد ىنيأ ىب ماشعه وه مساقلا ىب ماشه

 زم* 18 1. مس مه مع 111 ىوارلا مذحق نب ماشه
 شيبح نب ماش ميد) ]اول لا ىواولأ ىبعكلا ماش

 ا! 111 ىواولا ىباكلا رخخملا وبا بتاسلا نب ني نب مان

 0006 نا !بودا51 0)10 ك6 )61 اذ !نز> لذذ) ]5 )ا 1 ز)1 ان

 اب | ا11 )61 111 ٠١)) ]ا ]ل )455 )“ل 111 )10 ااه )1 زم ا25 املك

 00 كاملا كا كتل كلا نال كما كو كك 111 )1 تزل كم تل

 رجس اا 7 ناز لع ا 01 0 راج (.لككال| جا ك0

 هرم قلق 11 قرا كك لم ملا كبروا ميزي هرخ امان فا ا
 األ )مز ]1 141 411 ك1 11 1 1 140 16 كف

 أراب لكلا 1 كك لل ل ك0 1 1 111

 اسبح طيب بال ]اسر لسع !زىرع ]لي لطم زلط لزرع ززاةتالار»# اللا

 "كم )در 11:41 امك لا لم ملم زامل امل لملف املك 11

 ا اضل زمام )م. 1/060 )اب )11 )نال لانك 1كا17 زا

 اا ادل61 ) )اك )115 |د)16 ال11 )1 ]11 |! )85 ال0 | كنا

 اما 11 للا ل ل ا اللا الل

 الا ا زل مارعل ثول )(كك111 )م6 16 ا |[ككلل“ ١) () نكح

 ضل رجم نلسيلا ا اجرا حلا انا ارح ]7| كلر ل1 17

 ضرم متل مزلككألا 1107 ل زد زئاض ا الكتل

 ةالا" مز', أبا ةلما نلا“ مب 10 ل ل ل ا ل ا

 كا عر كل كن ةآح نزيل هزم 6/ل الا 61 ةأك ةآ6 555 هل

 بم نبا يول لوز بان بارا ناق 0 6 ا 11 ك1 ا

 1١ مك" ممأ ميد ميا“ مهد قة 00. مختل مل“"ثو ملا بلحج" دره دم

 كرما نار 01 (؟ رس 0 200 لالا لك ليزا ؟لكارلا نزل لزم 115

 ارم 11 1 لل لالا )اما 11 ل ا اكل لاك

 را للا ال لا ل لل )ا ل0 زا ا دا

 ا 011 كح الا لا لال ماك لا 11 لا اا

 اميل اميه امضغ املك !ملع طبيخ طم اطبللم لاخؤم اةحه اكبت لزؤكم اك

 مما اولا موا “از ل لآ 111 1-1 10 116 ل الل
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 ارادر» ىوارلا كلاخ نئب ماش

 اما* 11 ىرسقلا كلاخ نب ماشع

 امم 111 فادلا ما.

 هللا ىبع ىنأ نب ماش وه 5١65| ا ىواولا ىداونسدلا ماس

 ار اكل 2ك 1116 101 اكل (400:) لا 111 فد أ نىب مانا

 "ها. 111 املا 7“ .١) م 1 ىواولا (ديزي نب دكيك) يافولا ماش وبا

 ىوارلا مادقملا وبا رظنا ىوأرلا دايز نب ماشع

 م* (ةهه.) ا!لا* 11 ".مد ؟مثح 1" 1 ىوارلا دعس نىب ماش

 كعس نب ماتت رظنا الز ا الل ىواولا كيبعس نب مامن

 ه.أ 111 كيعس ىب ماش

 اها اولا 1 فوع نب بلك ىنب نم ةبابص ىب ماشع

 اا ل61 1 لكأو نب نماعلا نب مان

 ثلا 011: لملاب زاماثلا 1 رماع نيا

 ىواولا ماشع ىب ذاعم وبا ىثاوتسدلا هللا لبيع ىنأ ىب ماشه

 0 )5 اللل |5) |1165 )نو 1

 نزل و الا 11 11 ىواولا ىفغقتلا ناكولا كيع نب ماش

 اة ىواولا كلاأأ كبع نب ماش

 لامه الطب ملثم 11 ماع اثملو 1 ناورم نب كللا دكيع ند مانو

 امل !يياحابلب ]نير )الأ )وأ )11 )ا نزل )ل 1[ ل ل[

 11 111101 زم ايلا ع1 ل ب) للا 1:03 امل املم امتع

 11 11 ل1 كلتا نب ماد مأ

 ا. املكد اطيمه ابدت اصربساسو 11 كلللا كيع نب ماش ىلو

 اي ل ك1 كل 1111 لاى 1111 زا 1 ىوارسلا ورع نب ما

 امكد اممك امدبأ امهأ) امثثم اطلب اطبلو طبع ل9546 لةهرك ا4*عخ !هبع )عع

 اليل ال 111 بل لآ ل1 |. )منأ  )ابل) )ةز طاذل ز!.6 ا

 151 ل زا )110 11

 اايوو | كلل !نأذ 2 11 ىوارلا ىبضلا عاقعقلا نب راع نب ماش

 ارش ال1 كل نب ظراهع نب مان

 ا اا ا ا 0 تلا 11 د هرمع نب ماين

 ال6 11111117 (ىببل نب رماع) ىرماعلا تا نب ورمع نب ماش



 كلا

 اعدم اخهك بعث بوم مرو اناني زوز“ 5" لب. 71 "م للؤو اهك !طاودحال)ل

 موور* 1947 اونرغ )52م زوعإ زوز لوم لملك املو زكب“ !ةهمعع اركب, طم

 )ا. )1 اة ا ]) للك 1 11 هز نام 111 مثلا لاضاب 16

 )نرخ ممل ترب "ولا ل

 قرير وبا خورف نب دكيح وه ةريرود وبدأ

 انام ا) لك جحبرش نب ةريرغ وبا

 ارم اك“ زكر" اى“ ل." ا.١ 11 ىعشاجملا ةمحط ىأ ىب ميره

 اردوو ا*رع

 آم لم 10 مير ب دكدلاخ وبا ىدع نب ميرع

 نال ل هدنيرازهلا

 الازكا 1 فرازه ىبأ

 انو قدص كيا نب صفح نب رع رظنا درمرازه

 ١1 ١1 11] ىسوم نب ىسيع داوق نم درمر أوه

 ام 111 دعس نب نازض

 اذا 1 ىف ليقروه

 ".نها" 1 ابملص ليسو ليقوم

 اة ل جلوهلا ىبأ

 ىلكعلا وربع نب زاعوهلا ظنا 5151 فهع نب زاهوهلا

 ١.5 1 ىلحعلا ورع نىب زاعوهلا

 )71 7”*م 1 ركب ةخنبا ةليزه

 متكلل ثرال تنب ةليزه

 ىواولا ىسايعلا ىلاذمعلا كشار نب ماش نب مههاربأ نب ماش

 اهب املك 1

 ازمثاامل" الطبال 1 زاظم اطمح 1 ىموزجملا ليعامما نىب ماش

 لري اك

 |.1 11 ىفقثتلا ليقع نا نب ناجرلا دبع ىب بويا نب ماشه

 الآ. اال

 اما مب 111 ىواولا ىبعكلا سشببح نب ماش

 ارا" 11 ا”. امم ااعل لا. عم "ث# الا 1 ىوارلا ناسح نب مايو

 )مهزا“ مبا منو 71

 را” *ثه 31 مارح نب ميكحح ىب ما
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 2206 ك1 كل ل 1 ل ا ل ل ككل شرهللا

 ا|ا*م لذ" 111 شرهلا ىبأ

 انك || ازا امأ) امك 150 ك1 1 مورسلا كلم لقرف

 انا55 )6) ززض) )| )از )|) 5 )2 )41 زا ٠1) 16ه |1]1 ]1

 501 ضل )د01 )د ال )| | زا زا 1 1 م

 ال ا رار ركل

 ليقف رظنا 71 ت0 ليقرف

 ام مالا لا ىركشبيلا ناسح نب مروذ

 1 مور مم ز'مخلاب 1[ سيقفلا كدع نم ىدبعلا نابح د مرض

 ١ك" 111 انس نب مريخ

 اناث 1011 11 ةيح د نب للا يع 05

 (6) .١2 11 ىديعلا راوقلا نب مره

 ا 1 111 كالا دايز نب سامرهلا

 (4100.) مح 1 ىوأوأا زمرف

 ! 3 1 رد د ىرسك 0 ممر

 1 | مل“ ارا وكار أ 1 سرفلا ميظع ع مر

 ا! 1 خليكم اب ناويدلا بدا زمرف 5

 6 01 00 1 ل اع دا (نازمرهلا) ؤمرف

 انك ل كاسل كول نم زمرف

 اثثا1 الس الا 1 هديوذاج زهرف

 م روباس نب زمر

 )10 لكلا ىوأولا خافاب لوم 026 ىذا زمرف

 الأ اللول طخ )011 |. )1 1114 1 1 1 قويسكا

 م مل 1

 نر
 مرعب نبأ سرنا نيام
 5 ل 1 روج مأو مهب نب درجدؤوي نب زمر

 ىلاغشالا ٍْ مرض وظنا كا تساردلا ١ ىلاغش الأ 5 نارزمرهلا

 اال د6 طار )| | طز )11 )زمر )11 ىناجريملا نازمرهلا

 كك 0 زن ند | )تزد )نا هز نام )هنأ )فاس )مزن مضل ]] 15) ١

 أ 7 ك6 ل ا )لل )2 )ك6 )511 )تل 6

 ا ل 1 مل 00 0 0
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 كرر 1 سونايردخ

 "ه.4 111 ريدهلا لآ
 !..) 01 ةردخ نب بيبدح رعد 0 بدع

 ىللذهلا ركب وبأ رظنا ىواولا ىلذهلا

 1 ض1 ىوأولا ليذعلا ىأ ىبأ

 مو ور وه 1. 1.1 1.* 1“ كما 1 (ةكردم ىب) ليذه (بنب)

 اع 111 )1 11 امل لل املا خا زان اا ]1 00

 اذب مى

 مكيم زخع رو مدد 1 ىلهاكلا ىدسالا ليذهلا ىبا

 اعمر اختم اخي ماب ةم) 11 (ىرماعلا ترافل ني رقإ ني ليذهلا
 ا ! ال ىوأولا نوكسلا نم لجر ليدهلا وبا

 نامولا دبع ىب نيصح وه ىوأولا ىملسلا ليذهلا وبا

 مثل ىوأ ١ فالعلا ليذيلا وبا

 زبك رتل“ لو,*, لو. كلو لكل اذلا 1 نارمع ىب ليذهلا

 رك

 م". 1 ىلهاكلا ليذيلا

 ىدسالا ليذهلا نبأ رظنا ا”.ةو. 1 ىوارلا ىلهاكلا ليذهلا نبا

 ار انريبه نئب ليديلا

 ميذه لعس رظناو نو ا ميدع

 1٠.١ مح 1 ةنايكييلا ىنب نم نامعنلا ةخنبا ره

 سيخ نب نانس وع ةسارف وبا
 كببرهلا نب ناكاشونالا رظنأ ا 1 ذبرهلا ىبا

 ارنا الكرنلا رخكطصاب .لبرهلا

 "+ 1 دنواهنب كبرهلا

 كم1 1 ملا ك6 كا 01 611 ااا لل نقل نب مترج

 ممأ ماكل ملم مهل برب باشا نم ناو لا اناث بزطسشخالا) 0

 11م 114 9مل 14 9ند 1؟هم ؤ*4 4ثب 11-95 9|“ ؟.* مقو مكم ملل

 اري»#» سرس. منزلا نايماب راش خيترد

 نش 111 ندخل رضخلا نب ةمثره

 (400,.) ملا“ 1 (ماسوبا) ماس نب اذبجره

00 



 5م

 51 اهي عقم اع 11 كنق ريدي ل ةحاض قاض نب ىف

 زخم راع 1 ىعيبسلا ىلاه 0 ىناع

 )ه2 111 ديزي نب ىلاغ

 0مل 1 رظاغ

 رابح ىبأ رظنا "ام خفوكلاب رابه راد تك اص رابغ

 (ة00.) 115 11 مث ثم 1 ةفوكلاب رابه (ىبأ) راد بداص رابح ىبأ

 اكل )| تالا تأ )11 ]111 ل9 1 بلطملا نب دويسالا نب رابغ

 ا" 1 كسالا دبع نب دوسالا نب رايح

 امل 11 ىسشرفلا رابغ وبا

 أ |65 167 ان )نأ )ا زل ىوأولا ىلا رابع وبا

 )كاب 1, ]ير طن .١ 1 ليف

 ناورذ نب كبدي وه ىسيقلا ةقنبه
 92/1 1 ىفقتلا ةخعرز ىنأ نب نامتع ى د طاببهلا

 00 00 فسوب ورظناو انربيب ىف 0 0 ريب ىبأ

 كا 1 (ةريبه نب هللا كبع) ىواولا 00 ىبأ

 انتل )ا 1 ىوأولا كتدمعشلا نب نريبغ

 (8خ00.) 16 11 ك1 1 ىوأولا ىودعلا ريدح ئب انرجبف

 و مزاخ نب

 1105 1 1511 كلل لحب تار نب ةريبه

 ا جيرش نب رهيب

 از 1007 للا ىنالكلا جرم شم ا نب انج 2

 الاكض زد الكل 1 )011 ب5 1 ىموركملا بهو يأ نب اظرببب#

 بادييح ند هللا لبيع رظنا و ءاشلا ىركهلا

 1٠١ 11 ميجهلا ونب

 ال1 للللا رادهلا

 اب 1 ليواب خنبا ةناده

 مث" 11 رعاشلا مشخ ىب ةبدع

 6 اما ىوارعشلا و ماع نب ةبدع

 از لاذ ٠) ال ىعاضقلا روعالا 0 نب خيب

 زرثيب اثيك ] ا مع نبأ ىركشيلا ردع



 و

 رظناو اهل" اه.د اه,* ا" ممل' 111 طةمل 11 (ةيميشاهلا) نويمشاهلا

 مشاه ونب

 اذا ل رصاهلا

 لورارار 1 جاو ىلا خلاه وبأ

 خلاف رظنا املأ انو 5 نب فانم لمع ىدب بيها تدني خلاه

 بيلو تغب
 امر الا اطل ا 1 دكايبخ تني خئاف

 شاينلا (ىب) خلاه وبدأ رظنا ابا 1 شامن نب ةرأرز نب خلاه وبدأ

 ١1 زا 111 111 10 ا 1 ةرأرز نب شاينلا 0 خلاه وبا

 مها 111 خلاه ىنأ نب خلاه

 مك معضم 111 !.مل 1 فانم, كبع نب (بيهأا)» بيهو تنبد غلاه

 بأن 11 ةأب 5 “أ نيل ارك 1 ناماه

 او 1 1ث اء. 1 ىرتستلا زرماهلا

 بلاط نا تنب ىلاه مأ 2 خيواولا ىلاه مأ

 امد للا رشب نب ىلاه

 مسمر سنو مسن. رسعع مزز 11 قوالا قوكسلا !ئمرصأل كيبت ند ف

 نأ" هلا ايا اب, !** 11 ىلادمهلا ىعداولا ةيح نا نب ىناف

 ميكو كل ظل 1 ىبحرالا باطخ ىب ىناغ

 اكا/ )ل4 ان 4 هللا لوسر ذخجوز بلاط نا تند (دنه) ىلاغ مأ

 ات )فز )م56 زا ل11 0 كلل از تا ا

 ١١1 111 ىلع نب ىلاه

 3 زم زبر م زك وم كل 1 تكررت ىدارملا ةورع ىب ىلاه

 4" 4ك 1 ف ال

 "بكا 111 ايلا لكل كر اكل ل ع نب ىلاه نب ةصيبق ىب ىلاه

 ا منعم نب هللا لمع 00 نس سيت نب قا

 نب لهخ نب ةعببر ىلا نسب ورع ىب 0 نسب دوعسم نسب ىلا

 مر 1 نابي



 ا

 ازاب 111 حاضولا ئ .ىب ميعن نب نوراخ

 مسقم نب ةريغما وه كا اذ 3 ىوأو لأ ماه وبا

 11 الالم جنخانسالا ند مشاه

 اذه 1 روكانب نب مناف

 عام 11 امر نب مشاه

 (مساق) مساقلا ىب دوأد ,ظنا اد“ 111 ىوفعأل مشاه وبا

 م 11 ىفعشل كيعس نب مشاع

 016 نءز 111 ريبصنم نب كيعس نب مشاه

 ١ك 11 0 خقدص نىب مشاه وبدأ

 الا لأ ]11 ع ملغ مشا

 ا زار للان ىواولا ىهلسالا مصاع نب مدا

 رو! 88111 ةيفدشلا نبا نيك "نب هللا دبع مشا بأ

 ]ملا حا ءمم اءمث* !طءىمل' 1 فانم دبع نب (ورع) ماه

 ارت ال ل امك 1 )11 1 1 1 1 منا2 وذب

 الا 106 زا )6 )66 زل 16م1 امل 6 111 1 ل ل

 ال 1 6 ل ا ا 16 11 11 105 1186 |5100 1

 ©00 ) 110 ن5 1 ن) 110 امك )0 11 )5 )11+ ز15 لا 1 ٠١)

 اك ا! |ذ سل اذ 6) ذا ١١65 1 ١] 17 5/) ملك لل 6١ ةأ

 نويمشاهلا ,ظنأو انا اا 16 111 لاك 010 اذ 6

 الا 1155 |5111 لاقرما ىرعرلا صاقو ىنأ نب ةبتع ىب مشاه

 ا )151 1116 ]511 اال )6 اذ ت1 )ا ثم زا )) 111 5 ١] 11١)

 اللا لال ذم 545 117 )1 )10 )17 ١) ١ 1 ١1) ن1

 لل للا كلل زل انا ]كك 1 ١6 ا امل 14 10

 اال

 ١و" 111 115 1 سمش كيع نب 00 ىب ةبتع ىب مشاه وبدأ

 امد“ امنيه طامي امخخأ 1 ىواولا ج صلاص نب ليي نب ل2 ماع وبدأ

 تأ فذ 1١5 هذ الطل |! ع 0 از" اؤ.م امك لمكأ“ امك.

 ثراخل نب ليد نب دلذ وف مداه وبا

 0 11 نارهم نب :فياخ مشاه وبا

 سم كبع ىب ةعيبر ىب ةبلع نب مشا ىبأ تننب مشاه مأ

 لل ا
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 16من .ىدوهولا فار 00
 نمار دلك 187 1 واننا دنع نك

 امك 5ك ىوارلا ىسيع اس
 اثم لل روصنللا نب ىسمع نىب نوراخ

 اب ا )| 1 اخ ا|زاغ مه ]] نأ نم ملا لاخلا بيرغ ىب نوراه

 ابإ_أس ابو ازةكبلكو اول

 زا ل1 كيبهن نب نامتع 1م ناوزغ نب نوراع

 اعلا 1121 وماما وب
 اردد 1 ىوارلا دمعتي نب نوراغ

 وز لل نوراع نب كيحن وبدأ ىوأولا نوراه

 ىسوم نب ىدسبيع نب ىسوم نب قاحكاسا نب ديح نب نورا
 ارز ككرلا) اريك )146 ل1 11 121 اا ل16 10 لقا ى4شاهلا

 الا"ه اثزا"ء زثثام الط اثلله

 ىوارلا ىسسوم هيأ ىداهلا ىسوم نب ليعامسأ نب دمحم نب نوراغ
 ااعم هما 1

 الم 111: نكي وبا سمحت نتا 0007
 اى !.اهيكم 1/6 1115 «ننورورملا :سلاخ“ا عيا نب انيك نك

14 11 

 اذوب 1 ىوأولا ى4شاهلا نامياس نب 0 نب نورام

 الأ ١1) 11 قوارلا ماسم نب نوراح

 10 11 11 نب نوراغ

 فتاولا رظنا مصتملا نب نوراح

 ) مل كضتعمللا نب نوراح

 اااه 1 رمعم نب نوراح

 معبف 1111107 ااه 1 ىواولا :ةريخملا نيا 07
 ١١ هل هللا دبع وبأ وه ردتقملا نب نورا

 اليزودشاا, 4 1ةمله ]قمل (ه هز 115011 ىوازلا ىررفلا ىسوم نب 0
 (400.) هلت 17

 زاىلخ يعكر الكعلا العا 1,“ 111 كفرملا نب نورام

 هنن. 111 ىوارلا ىعارخل نوييم نبا نيرا
 6 1 ىوارلا ىوحكانلا نورا
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 اوك لإ 1 هطول ىذا ميخاردأ وخا ناراغ

 ا ةخبراع

 1*1 6*1 1 فيس لاجر نم ىواوأأ نورا

 1 ا ىوأاولا مصالأ سيردأ ىب نوراه

 اان )اظ )ا 6 لالخ !ذدخ 1 ىوأرسلا قناتك ملا فاحش نب نوراغ

 اك اهم

 ربك الأ ءاكبلا ىبأ رظنا ءاكبلا نب نوراغ وبا

 ٠.53 111 هيوغبج ىب نوراه

 م 01 قدرنا نسح نب نوراف
 ١ 1 ىل ائنز" زلوأ !١رثعو زما1 ثا امم امه او“ 1 ةهيورامخ نب نوراغ

 ا لل 1 ل ل كلل لا )10 للللل ملل الآ كيرلا نوراعف

 انلإ نام كنا 5-0501 ةيبإ ةلإ نزيك نإ م هز" ةلاخ ميك نرتقي

 الفال ]6515 ١64 7116 لذ ه) زا ك1 ا

 ضال د
 الا للا ىواولا تءاصلا نب كلتاخ نب دايز نب نور

 مالا | اككلا 7 مم جارسلا نوراغ وبأ

 ا )3 1 ىوارلا دعس نب
 نذر

 ا تترد ضل لانا ىلدكعلا لوس نب نوراغ

 الكرار 1 0 شوابمسلا ص نوراغ

 ملام "عا ١.1 111 قزاولا ىراشلا نوراه 5 2

 اهدي 111 بيعدت ىب نوراغ

 0111 كرام
 املا )01 11 ىعيشلا رهزالأ نب نامحرلا ديع نب نوراغ

 امم" 11 ىعيشلا ميدرلا لمع ىد تنور

 ملال م ىجراوالا زيرعلا لمع 5 نوراغ

 أما* أبد 4 كيتعالا نب زيرعلا كيع نب نوراك

 اذ 6 ةورع نب نوراح

 ارازارخلا 11 ىصيلعل

 كا ل ل ا ل ل ىسوم وخا نارمع نب نوراخ

 ثار اللا 0011, ]]ةرك ل1 5657 617 يثزا> نلزل
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 م.* با“ 111 ىداهلا ىسوم ليم مداخل لشون
 ا. 1 ميقذ ىب خلون ونب

 8ع 5 مييارفأ ني نوت
 كار + ابنرك تننب ائوذ

 ةريون نب كلام وه الاثع 1 ةريون ىبأ

 ال |( افلا ل غل ىملسالا هللا كيع نب راهن

 اذ ل شافع نب راهذ

 مركم نب راين رظنا ابا 1 زوكم نب راهن

 زا لا ميك نب راهن

 انزل م10 ل11 لل (تخبون) تكانت

 أغا" 1 ذخيحدتالا وذ ناودبنلا

 ا 1 رثورجن

 ناحل ل نورمت

 أهلك 11 اميل ؟ملم ]1 ناخرط كرين

 ازلو اامك-لئملع ازو1 !اهك ااول*“ )زم زال" 11 جاههلا ىبأ ناسا

 زلزال م الب 1ث.

 ]ا 107 1: الل ماسم نا داوق نم كوجذ

 اما امد 111 نوجحاغصا داوق نم كرمذ

 ا" 11 ماعلا نب ورع حلوم خاص نب كيبذ

 اذه) |3517 (600:) )16 لل ريوجنأ وبا (نالمنلا) نالين

 ا 1 أاوسخوينذ

 ممل 1 تخدنوين

 م,طضم ]از" لاب 94 )1. اوز» ام عناب 1 مدآ ىب ليباع

 هزومل اه "وأ اب 5805 ظل ؟مثحل"م 1 ليعامما ما رجاه

 دبزي وح داهلا نبأ

 501 11 ذم باكشتل) ملا لما ا 1 2 ند ىسوم) ىدلهلا

 151 155 1م 551 م لا

 مما مذ 111 صفح ند (ىداعلا) ىداع



 "ا

 زال للان عمسم نب كام نب نايت نب حون

 "به 111 زاوطلا بداص جون ىبأ

 4. 1 أهو اذ"ه 1 0 ىب هللا كيع نىب جون

 اميأ الح 1 ىواولأ ىكسكسلا ىيبح نب ورع نب حوت

2 
 اه" 1 ىوارلا ىحاطلا سييق نىب جون

 ملح 1 رهشونم ىب ردوذ

 مبد 1 وشنم نب اكدون

 انزخ) اذ الكل كود 4

 ا 1 0

 هدا نط 1 11 1 5 15 لا (ىرصبلا ل يا د

 اه“ هل ىلاكشونلا

 11 زلادح 111 كبجاط نب ىروشون

 فيولا حا و 6 كونلا < ططتاو امأأ | )لادن الاظلا ( ث توتا

 فون ع هللا لمع وع فونذ ىبأ

 6 ا 6 ام لا بعك ظأرمأ ى أ ىوأو لأ ىماشلا ىلاكملا فوذ

 )هو“* اذه“ 1

 لفوذ ىبا هلعل “١7 11 رعاشلا لفون

 (400.) ات“ اذ" 11 (ىريمخل 0 ل كر رحاشلا لقوت ندأ

 ا 1 نييمالا لليد ىصخ لفون

 الرمل الإ لل ا از1 1 كثلطلا تبع سب ثراحلا نب لون

 ا 1

 ارك كاكا انس 1 دايبخ نب لثون

 ايف اكو للثو زك 1 ىموزكملا ةريبغما ىب هللا لكبع ىب لثفون

 اتت | )17 ]زا )1.41 م1171 1 فانس كدع نب لود

 ظنا اللات زااع ل كنانم كنع نب لفوذ ونب

 اك لل لا الاللا تاو فلا نب لثون

 )م0 111 ]مود ك8, 1111 م : دللا لبع ىب 5 نب لفون

 الث ن) )6ث. 111 ام 11 1 1 ل ىليدلا ةيواعم ىب لفون

 ا 1
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 "هدا 111 مهق نب سامنلا

 1 لا 100 للا )ك7 )10 زم 1 (مك ءشمخم ندم) كلهن ونسب

 اكمب بم

 امل 111 ةفوكلاب كمن نب

 2 ]نأ 31 لك ىب دهن
 )0 لال ىراكتنلا ناورم نب سوهك نب ىكهنت نب

 بذا 1 رعاشلا ىميهتلا رباج نب ةرمض نب ىرح نب لشهن

 (4009) ام ٠١1 نإ 15 1 لل مراد ب 0 ونبي

 ا” 111 مزاخ نب ةعرخ ىب رخص ىب لشهن

 ا ا الل 0 ىل*ايلا ديزي نب ليشهن

 ا 11 كيري ىب لشهن مع

 اب 111 مهيد

 15 1 ىوأولا كيبيذ وبا

 اهب 1 ىواولا دايز ىب كيهن وبأ

 اا 1 ىدع نب ثراخل ىنب نم ريزع نب كيهن

 مي. 11 ةقوكلاب خطرشلا بداص بهذ نبأ

 ا كلل رباج تندد راونلا

 أذ 11 ةفيلخ ىب هللا دبع نتيخا راونلا

 01 ل خيمرضكالا برقع نب كلام تني راونلا

 ننس نزع كم 111 1ع 1 رعاشلا ياه" نب !نسللا 06
 كب وبكل

 11 111 كيهن ىب نامتع نب ميعاربأ مداخ لاوذ

 نتاخكايبذ رظنأ /ا11 111 تخبون

 للهس وبا وه تيككبون نبأ

 ..ام» طلال 1ك طم 11 #1 زوز لور* ل +١ 17 يبنلا جون

 امري“ ]1,41 اوي زكر لل ل( ورع زتوزت زال رز زر او م

 ١ 111 )ةز لك انزل زان

 اأو 1 (دارق ناوزغ نب ناكولا كبع) ىوأاولا جون بأ

 ميهاربأ نب ىسيع رظنا بناكلا جون بأ

 اثم !*.+ 111 كسا نب جوبذ

 ثا 7 ىواولا ىسموقلا بيبح نب حوبذ
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 ا 1 ةورج نىب رمن

 رمخلا رظنا ””*5 11 "0235 1 طساق ىب رمنلا

 الدم 1 ىوأولا نار وبدأ

 ىدهنلا ورمع ىب كلام وه نارمن وبأ

 معا» 111 ىوأرلا ى هدا يلا نا
 ثا 1 املا 0 نإم تا ند نإع

 انزل ااه كالا ام )1| 6م)) 11٠6 1١) 111 )17 101 1 شوك نب دورمن

 الا ا الل ا

 ا 6 ل
 امك )مح 1 تاز

 سلا 16 ءا4 ك١ 1 رعاشلا روصخم ىرمنلا

 اوردب 11 نيراجعلا ءاسور نم خلمن بأ

 زمرد 111 ىوأرلا هللا دبع ىب كمح) ريم نبا
 لااا تا ورا 111 امك ابظرع مهمآ 11 (رماع نتب) ريغ نب

 ا 1

 1 4 ةرصبلاب ريمذ ونب

 اا ىتراشل ةعبيبر ىب ةشخ ىب 0

 7221111 ريع ىب' كلام 0 ىوأولا ا

 رهف ونباو ظنا رماع ند رميمن هنب

 انااا | 116 طم ل ىواردا 0 ىلادمعلا دك نب رهين

 ا 11 نك 86 (فللل) )66 (فق لل ز) ١ ل1 (6000) اا

 أبوا 1 ىرهمنلا

 ابو اال“ زوو" 5*1 17 رعاشلا رابالا نب خاص خاب وبا

 ا" 1 هللا دبع ىب :ةليمن

 11 اعلا 11: 10111 تشبعلا ةرم ىب خلهم

 اا ٠.1) ادا اا" لئالم !.م* 11 رعاشلا ىبميمتلا ةعسوت ىب راهن

 اك, اهو 1هعع عدت

 ه1 17 تراخللا ىج اراه
 ثوب وا >* (400.) ام 111 ىدعسلا نيصح نب راهن

 اس 1111 1 11 #13 ك7 1 ةوفنع ىب لاجو لا راهن

 ا 11 تان ٠ ا ا
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 كتي ك1 ك1 11 1 1 (ةلعصم يخا) ريب نب ميعت

 الوب 1 جابص ىد ىسومه ميبعذ بأ

 ملأ 111 ءالعلا يخا ساضولا نب ميعن
 م"بو 1 نامبعنلا نبا وأ ناميعنلا

 819 111 1 ليعمل

 هأا "ه5 ]1 بوقعي نب ىلاتفغذ

 اب مه خطمارقلا (ةيلقبلا, ةيلقنلا) ةيلقنلا

 اهأ 1 ليعامسا ند سيفغن

 ا" ى اء ا!امك 111 ىدلوملا سيغن

 اة 1 لاظ ١ نب ىلع خندأ خسيفن

 )“ب 111 ةخينم تنديد خسيفن

 “اب 1 ىمهيهنلا عيفن

 + 11 كيلولا ىلهم بيوذ نب عيفن

 ذة 1 حورسم نب عيفن

 هأ1 111 روصنملا ليم بجاشمل عيفن
 مع .ةني 111 ىنبعتشل نبيبح 0 ل

 ا. 1 حابر نب ىعلا ديع نب ليبغذ

 بيبو ب.أ 195 111 مورلا كلم ريغقن

 هلاثه ا. ه (رش كعب ىبأ) رشلا كقن ىبا

 أم. ف سنوم مالغ طوقن

 هر" مه.أ 111 سموقلا اطيقن

 هاددمك 1 هيوكن ىبأ

 )17 1 ةورج نب ةرامن

 اذا 111 ىرامن
 ارا الا مروع 1 سوار يزد 15 11 ممل“ 1 (لطساق ندب) رومتلا

 1م قع ا

 كيني نب بداسلا ب 17 ل رهذلا نيا نبأ

 ببال ] رعامشلا ىلكعلا بلوت نب رهخلا



 6م

 الا ( سكش ءببا) انا 11 زك )115 زد )| )كك 16 11

 انما |ا 11 65 م1

 ؟ب.ب 1 ىتاطلا ىبك نب نامنلا وبدأ

 )نام 111 كليا كبع نب كيبزب ىب ناعنلا

 "ذو 2 ]1 ثيبش نرنب ةخمعن

 نيكد نب ليضفلا ميبعذ بأ ف ىواولل ميبعل بأ

 مرسي 11 كلملا دبع ىب 00 متاكلا [بحاص ةيعن“ ىا نبا

 خرم دس نب 2 هلعل

 الط |مل1 اميز 11 ةنعد نب تباث ى د ميعن

 ا"”,7» 1 ةيلعلا ىب ترا ند ميعن

 1 لن ل 1 ع ]تأ 1 1 ىوأولا 5 نب مهعذ

 اك للا لال 11 مزاخ نب ميعن

 آل مدعل 0

 ان 1 لكلا ةبلعلا نب ببهص نب ميعن

 ال7 الل ىوأرلا رهجال أ هللا كبع نب مييدعذ

 ك1 ماكانلا هللا هي نب مهعنت

 بام طيأب 1 لالك كيبع نب ميعت

 كر 17 ىبلغتلا مياع نب مدعذ

 وبريبلا ماه نب ورع ىنب تر اه نئب بانع نمد ورع نسب ميعل

 انا ل ىحايبرل

 ملا ال راسل انك ارك اسيللا هلي ال للا نب ليضفلا ميعن بأ

 ا زم كا طا زا زم زل 1٠6] ذم 111 1مل ا 0/1

 اهات هز“, "وزع هز 1ةلا“ زةنءز" 111ب] تلو 1م ملا

 زمزم وزو وزع بك طبعك 1س اوم 11 ىيكشالا دوعسم نب ميبعذ

 اكل | لنككز ل6 طال )طل )5 ذ)6أ  )ةأ 8ث [ة)1 ل نرقم ىب ميعد

 ا 000 0 كه



 هب

 ني 7 من سرلا درس نرسل رج ارض اازهرص رار نازل زهد لاو كا

 مما 111 امل“ )11 6 ل

 نامتلا' ةفينح وبا وظن تبق ني ناسنلا
 انتا 1 ىبيبضلا لاعج كىأ نب ناعنلا

 1من 10.331 تحلل قا" ني نابعتلا
 "1 111 ىدتكلا رفعج نب نامعنلا

 111 ".ا“* ا." (4844.) !..1 ابد 1 دوسألا نوجحلا ىا نب نامعنلا

 رن رم

 )بام زباب 1 نيعر ىذ ليق نامعنلا

 اذ 1 ىوأولا كشار نب نامعنلا

 ١ لل ىوأولا ىرس بد نامعنلا

 ك5 2 1 1 (ميجح نم) ىبساوألا نابهص ىب ناعنلا

 ٠ع هل بتاكلا هللا تبعا ىبنا ناستلا
 1 1 مزاح مبا نامتع نب نامعنلا

 "ا.١ 1 ىقرزلا نالكع نب ناعنلا

 نرقم نب ناينلا يه 1*7 ١هد 1 نرقم نب درع نب نامعنلا

 ك7 لل ىذدنالا رباج ىليأ نب فوع نب ناعنلا

 000 م" ىب)' 1 ىنايمشلا نامعنلا ف افوع ف نامعنلا

 )ها ١*ه. 1 ىثاطلا رماع بأ خبح ىب ةصيبق نب ناعنلا

 ا" 1 ىراصنالا كلام ىب ناعنلا
 مثدد زز*ك )زك امسح اها اب 1 ىلزملا نيقم (ىب وريع) ىب ناعنلا

 مال )1ع ميو رس ملأ هو 1هلل هلل هنو !هدا همز عمن

 لالات» رسام ليرد نس 077-0 سا ارياسازا ال1 كارما |: نكح

 منيه موعي

 انتو 1 (ىلاسغلا دكيربلا وبا) ىواولا رذنيلا نب نامعنلا

 نامعنلا يه م*دد اب#تح 1 صنق ءالشا ءالشالا نم رذنملا نب ناعنلا

 سيقلا ىرمأ نب
 هحح دمل' مدا[ بدد 1 ةقيقش نبا سيقلا ىرما ىب رذنملا ىب ناعنلا



 ه1

 11 ل1 ضنا ميعذ ىب رضخلا

 ميتا املأ ٠١ 1 ىوارلا قوعلا (ىدبعلا كلام ىب رذنملا) :ةرضن وبا

 ذر 111 31 1

 هللا كبع نب كحاولا كيع رظنا ىرضخلا

 ا اذ 71 ١١ 111 ىسوينلا مزاخ نب ميعن نب خاضن

 ا" 1 فانم كيع ىب مشاه ىب ةالضن

 ١ 60 ثلا 111 | كل نإ تشل ل 1 را وذب

 1 اذ از 11 )4

 اء 1 ىردح ديبعلا يقلع نب اةحللك نب تراذل نب رم ميضخلا

 0 1 0 نب رمضن

 ما”. ما" 1 نريضلا تنب ةريضنلا

 هداك م85 7909 111 (خليضن ىب كيبع) ةليضن ىبأ

 أ..ا 1 ارطن

 1* 1 فطنلا

 ىسبع نب ورمع وي ىوأر ل ىودعلا ةخماعذ وبدأ

 نافع ىب نامتع ىه ا 5.1 1 لقعن

 زاب “اما 1 عشا نم للجر رعفلا

 ناكرلا تبع ند مكللا 2 معنا نا نبأ
 ورهتشالا نب ميعاربأ ف نامعنلا وبا

 رميشب نب نامعفلا تني ةريع ناعنلا تحذد

 ألا اذ 11 ىعطنلا رهشالا نب ميهأربأ ىب نامعنلا

 )تأ مث 111 نامعنلا ىب ليعامسا ىخأ نب نامعنلا

 نارا

 نوبخلا ىف لل ىا
 1,.. 1 رذنملا ىب دوسالا ىب ناعنلا

 مما 7 ع مقفالا ىب ناعنلا

 «م 1 صنق ءالشا ءالشالا نم ءدبلا سيلا ىرمأ نب نامعنلا

 ا هه ممل' مه مها“ مهأ مه.

 0 جرزد نو نامنلا

 ال11 او 0 هوب وبما !ا017 1 ىراصتالا ريشب نب نامعنلا



 هذ

 خانك ىب رضنلا هنب مه رضخلا نب

 ا ىواولا ىمهلسلا نقاكسا نب رضنلا

 رهو» 11 كلام نب سنا نب ورضخلا

 موسم وسع تس 11 هللكا ىف تراثا ىب تكلا

 6 لكل ىوأولا دكيدح نب رضنلا

 (400.) ١ 111 ناسارخ لا نم لجر رضنلا بأ

 اوان 1 ةرهض وبدأ ىدبعلا كار نىب ورضنلا

 مت زم. اظاب ظام* ا!“ ااا 1 ىوارلا ىبضلا ىرسلا ىب رضنلا

 ا ا ا ل ا اعلا زك طل لفل كفا ركل

 انك للك انتل“ نيران لازال

 ان وال“ او.4 ا.ه !1.#"للهكع اميه 11 ىشرلل ديعس ىب رضنلا

 الاثز) )زل )ا كل 1 ا ا ىواولا لليمش ىب وضنلا

 ك0 6: مزال هز 1701 ع لا لل لام (4 00211 لع 2 0 ل

 كمل 4257 4ك م ل ملا ل بلل منح 7٠ الز كلل ليت لل

 امل ل... 371م-111 1

 111 1112 15151 رزلدو“* 1 ىوملا ىهيهتلا جبص ىب رضنلا

 ارا" 11 ىشرأل ربع ىب رضنلا

 ١17 111 ىماشلا ورمع ىب رضنلا

 م1 ك1 ىنهيلا ورمع نإ رضنلا

 15 1 ىوأولا راوخل ورع وبا رضخلا

 ا 11 ىدغسلا قالغ نب رضنلا

 اال 11 ىلعذلا روش ىب (عاقعف) عاقعقلا ىب وضنلا

 انا[! ))ؤ11 ل ل كداتك ند رضنلا ىنب

 "5 11 ىولرلا يمت نب رقللا
 17 11 هيقفلا كيحك* ىب رضنلا

 )ذم 111 كيبل يبا مير لأ نب ىضنلا
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 مناغ وبا رظنا ىطمرقلا رصن
 تاكا ا مل هلال 181001111 تجاخا ١ ىئروي تقلا صن

 ازا ٠) !ناك از ل1 11 )5 11 17 م6 ك1 م ل ا نط 11 67 6

 اذ الد )ط1 اذ ذل ا! |

 امكب ]1 نويعق ىب رصن ونب

 "هم 111 سيق نم رصن ونب

 امد هل ىباللا رصن ىبا

 )1 111 ثيللا ىب رصن

 00 نب كلام وه ١1١ 111 كلام وصن وبا

 9 1 كر كلا مكيهلا ى د كلام نب رصن

 نال ةزا تلا 20051311١ ئىعارذلا' تعشالا نب قمح :ىي.رصن

 هللا دكيع نب ل بعامسأ رظنا ىقورمأ وصن وبدأ

 ”او“ "زور» "7. "11 1 ىوارلا راطعلا محارم ىب رصن

 ا1نه اء" !.11 ملأ" 11 )ادد 1 ةيواعم نب وصن ونب

 الح 1 ىوارلا خفلا وبا ةريغملا ىب رصن
 زارا“ 1 مام نب ريصنم ىب رصن

 ملء 111 كلام نب ورصن نب روصنم نب وصن

 10 1111١ كيصو نبا

 ىرسقلا هللا دبع نب كتاخ رظنا ةينارصنلا ى ا

 الاء 111 دادغيب 0

 دحذ

 أ5 11 خكابصن

 او, اةكوم اهله“ اووا 1م 1989 11.6. امثل 111 انوؤودح وبدأ ومبصن

 ل6 1117 1151 11117 151 1م 1مل للم“ 1مل 1م 11نإ“# 11" 150

 1 1 ا ل ا

 مم١» 111 باطخلا نب ريصن

 هدا 111 ىواولا ىحكيجحلا هللا كبع نب ريصن

 ا.ه 1 ةخعبدر ىب سابع نب لضفلا ىلبم ريصن

 6 للا رفتحملا نب ريصت

 01 1 ريصت نب ىسوم وبأ روصن

 اء نتو ناخك مك علل 111 (سداخل) فيصولا ريصن

 ا ىوأولا ورضخلا وبأ



 مكرصإ اضرصلا ”ارييرل 015 ارهكت دال ةعيبر نباو حن

 1790 11 1 8 ريصن

 ا١م مه ىجاسلا ردصذ

 با هل ىكبسلا وصن

 املا> لك رعاشلا ىراصنالا كيعس ىب صن

 0 111 نبيل دكديبعس ىب رصن

 "6 ]16 ل0 الل ىبرغم أ كببعس باو ,دعذ

 الث 1 ىبرغم ا بيهلاس رص

 ا 111 بهلس ورصن ا

 الب ١١1 111 ىدنسلا ردصذ

 1ك“ لملم زي عم ل1 1م ملم ىتقيللا رايس نب رصن

 اهلمسام"ك1 زوور# اوما" !هنعفك اوه لطول", اهزثل اهلك !طولأ اول. !ذرى.حالكع

 ابوه !نوارا 111م اكمم 111م1 زك“ للف 1511 اوره طاهمث اهيه

 امك. -ادمم اميه املك اممم !مه.حامو اصر“ اوم كامب اما

 الأ )| 11 16-11 111 ت15 1 1156 اا | كك

 قدا 0 16 ل ) لكل ا

 ابا“ ارا” اركب 126 ا.2“* 1و مث 111 ىليقعلا تثبش ىب رصن

 املك 131: تيبش ىب ركن تل
 ااه. 11 كتيملل ىبع نيارشت
 كن“ 1 ىواولا ىدنزالأ نامحرلا كبع ىب رصن

 ا كان ىرصنلا ةديبع ىب رصن

 "1 1 ىوارلا ةمقلع نب رصن

 معرب ازادوا7111 111ج اذه 1 ىوءارلا ىيضوفملا لع نك ل

 اثم 1 جرذ نب رمع ىلوم ربصن

 يئعيضلا :ةزمج وبا وه نارتك ا
 اذ مذ جدغلا نب رصن

 ١7 111 ىوأو للا قف ند ار صن

 اذا لل ىواولا ليكم ىذب ىلوم مداق نب ريصن

 آم 11 ىوأولا ناوفص با رايس ند ربصن نب 3ك نب ربحن

 زطيرع 91 .١1 مثمر

15 



 مهك)'

 ىرهبصب نب انوطسن نب ابجاص لكلا ا".نأ 1 انوطسن

 اها ]1 ىشرحلا ورهع نب ليبي عس الوب خخ عدن ىبأ

 ا 1 راجنلا نب نزام ىند نم ةرامع مأ بعك تدني ةاييسن

 رس.وم زك كم كلم لكنت (ق ل0. مع الام اثاكأ ا"امف 1 ىلجكلا روت نب ريسخلا

 0 ىلحععلا ورمع نب رهسنلا

 اب )دهم ذل ىبارشلا مداخلا ميد

 خيبالكلا رظناو از ل قدا ةخعافر كني ةاشخلا

 اتاك لل 165 11 ا ا كا ل م ا ا ىراصنلا

 ]حرب ا

 اذا) 111 ن4هح ىراصن

 ىعارخلا كلام نب ورصن نب ليا رك رصن ىبأ

 خيواعم نب ىرصن ونب ّ وصن ونب

 ن. ©[ ىف مثل. اثم از“ اطممك 111 ىناماسلا كسا نب ىكلحا نب ورصن

 ديمحا رظنا مناح ىب كمحأ رصن وبأ

 امل" 11 ىربيبزلا ليحا نب وصن

 مح. 1 ىشطيرقالا وىصن

 م 1 1 ىوأولا لالكلا ديحم نب ليدا ورصن وبا

 10 1111 11 اذ ىيشلا جرذ نب رهردلا نب رصن

 )هك 1 ىوأولا باب :

 أ" اا ااا" 111 رامتلا رصنذ وبا

 ذرب مل ىملسلا طالع نب جاجا نب رصن

 الز امل 1 111 ىميهنللا هللا كيع نب برح

 ا ا ل
 أ”*ةوب 1 ىعارضلا انزمدح نب ورصن

 "..٠! 111 قرشلا كلام ىب ةرمح ىب رصن

 اب اد 1 ناسارخ لفا ئم وصن وبأ

 1” هل تدحملا ىناساخلا وصن وبا

 الإ |ىاككا 5 ا ركام لل ا ةخميوخ نىب رصن

 اخ لل نامعد



 ه1

 وردشالا نب ميعاربأ وه ىناميلا ىعخنلا

 نيرا ارا ارو نركض ضرس ناجريخضنلا

 نو كسا درا رعاشلا خابت وبا

 نه# با 111 ىجراخل (ىدنلا) ءادنلا وبا

 ا 1915115 نادوسلا داوق نم ءادنلا وبدأ

 هم لل ىمرحكلا ريذن

 النا" 111 كضتقعملا سابيعلا قا ملغ ريذن

 مزمن ةامع 1 ورمع نب ريدان

 01 ل ديدزي نب ريذنلا

 نب. 1 رغصالا زرذوج نب هسرف

 از" الس, ازكى ك1 خه 1 ىرسك خلاخ نبأ ,ىسون

 ا/وا/ 1 ىلاغتشالا ,ىسونذ

 ماد 1 مارهب نب مارهب نب ىسون
 هر 1 هدنيراوهلا ىسوذ

 | مح ]1 روجاسيو نب ىسون

 110|1 1 نا نامرك مارهب نب درجدؤي ند ىسون

 بمل' )هيو ت5 يمك مت "وأ ] ١52 )ا )51 6م 1 تعم 0 رازن

 اؤ.د املأ امه. ا!مهو املك !طبمل“

 ام للا ىناساركلا دتاقلا رازن

 اذا لل رعاشلا ريرضتا راؤن وبا

 نإ كنب كل» مى )ما"رم )لوا ١ا".د» 111 ىبضلا دعم وبا كيحح' نب رازن

 لرثا الل

 ؟ 0 ةيراوخلا

 ا" 1511 دكتاقلا ىواسنلا

 9 ماث_“ 1 ىلادمعلا طوس نب ردن

 ارز ل ةممأ نب ناوفغصل ىلوص ساطسن

 "اوز 1 سوطسن نب ساطسن

 1م 1 نيرز نب روطسن
 00 1 سروطسن
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 ١) 1 ىوأولا غيبص نب ةبجان

 ناز اع 1 ىديرشلا ءاضملا ىأ نب خب

 5 11 )1 هك ىيلوطلا حي

 بل 1 ةدكنلا

 ا” 11 ىدز :الأ مككلا نى د ةىجك

 11 م مط ناب هذ ىو ©. أ ىرورشللا ىفنلل ومهاع نب نلجأ

 نبنأ 1 ىيركبلاب خيدكتنلا

 ا مهل ىناوفصلا ىندج مالغ مكأ

 ”ثو* 111 كئاقلا ىلتسكسلا مكانلا وبأ

 ك0 ]عا اصلا ركلا عدلا را
 الامم لة1. الور“ اهم 11 ليعامما نب ناو مكانلا وبدأ

 ا"١ 111 كضتخملا ىلوم مكانلا وبا

 4040. 1م 11 مشاه نب

 !ةوا" .(400.) اهد. 111 ىدعسلا نأ . نب سيق ىب (ةنوك) خبوجأ

 اك 11 0 اكءىأا-أه11 أطةمح أ!ةدني طةدع

 أك" 1 ىمهيمتلا كهن تنب نوكأ

 ا 1 نافع نب نامتعل ديع حيع

 حيجان رشعم وبا رظنا 3
 جع يا ىب هللا دبع رظنأ ىوأرلا جج ىأ نى

 اح 1 ىوارلا ريه 2 ىلوم هللا دبع وبا عج

 جججكان و تعم وبأ وف 2 ناجولا كيع نب جبع

 كوسالا نب عشان رظنا تيحا وبا و 271111 1 ليكاد 0

 ن1 111 مداخل ريرع
 نع هم حل زل 111 ريغصلا مداخل ريركأ
 ارك الع د 0

 .٠”١ 111 ريبكلا ربرتك

 ابا“. 1 ىوأولا خابدكذ ىبا ىبأ

 400. ١١ 1 ىرذعلا راخنلا

 املا 16 77 ا 1 111 ا عطذلا

 ايوا ل١11 )001 اا تف )1 )| )0 م 1 ورهع ندب عخطذلا

 اننا اا

 مجملا



 نر

 مدي ب ةورع وه م1 1 عابنلا ىبأ

 معاف 111 ااذ" 1 رعشالا كدا نب تين
 لا 1111 1 ليحل نب تبن

 ١.5 1 ىبعيبضلا ث ثراللا نب لقبن

 )5 1 دوعق نب طين

 ١”ه* 111 هللا دبع همعا ةقبن وبا

 "ثيب ط!و 1* 111 اد 11 )"ام 1 ءىط نم ناهبن ونب

 15 كلل ىسودسلا ناهبن ىبأ

 از 111 مب 1 قلب مأ لوح ناهبن

 ثوم“ 1] وبن

 رصن نكاد وه ك4نأ 1 وصن .ذخوبن

 ناة+_ ب". 1 ليغلا بحاص ناذارزوبن

 أا1 1 خيلعت وهو صوع نىب كتسببن

 ١1.1 شام نب طيبن

 0 سا نر ع جاجخل نب ةيبت

 ااا لنا رادلا كبع ىنب نم هيبن ونب

 اال 1 ىوارأل ىرديعلا ا ند وماع ى ٍد بب#و نر هيبن

 اه. ا١*]) 111 سابعلا مأ 0 هند ةلكتت

 اما (400.) أو“ 111 سايعلا مأ خابننذ ونب

 مل م, لل حاجدنلا نبأ

 اا كلل خيش نب ىسبع نب ليا مدلغ حاجان

 ال 1ك ىمركلا ماجن

 اعلم ابل 188 111 للضفلا ىدأ ةولس نب حاجان

 املا اا. اسلم“ ةىا“* ثا 1 (ةبلعت ىب هللا ميت وه) راجنلا ونب

 زاب“ 131 زن عو) رمل“ 17,652 هزم 1611 11 1159 ل ل161 از ل

 5١ه 1 111 ا

 ا".18 1 كسأ ىجب نم راجذلا وني

 املا امل مع ةعه وهو سس »اكل 1 ةشبحلا كلم ىشاجنلا

 111 ]نب انا“ ء زارا“! اكل اهيا اوهك4 اهق. طه“ د ززثمل زاكع امك امل

 نورت ترض ناسا

 اناناس | رعاشلا ىضاجكنلا



 م )هدو 1 ىويمتل ى1ل
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 9 متاد 111 !ام هظياث م 1 ىعارخل تراخل كيع
 سو ىو

8 
 م

 اا 1 ىرهفلا سيقلا كبع ىب عذ

 حلك نب ثرادأل نب عفان رظنإ 27ه 1 كيبع نب عفان

 )1 111 ةخبتع ىب عفان

 اا الكل ملس نب ةبقع نب عشان

 | 11 ةمقلع نب عفان

 )وأ 111 خبقع نب ظرايع خيا عشان مأ

 ةدلك نب ثراكلا ىب عفان وه اه 1 ةدلك ىب عفان

 ا جدخ عشان

 ارنا اذ الل ىوأولا موز ىنب ىلوم عفان

 ارك ل 7 عفان

 ام 1 مييعت ىب ٍدأ ْى ٍد عشان

 را للا ترس ارا 801711 رعاشلا  ىدارملا نيكل 0 نب عفان

 اهب ذل ىمانلا ىبأ

 هد 1 رزأ نب وقان

 مالا 1 سوط 0 روان

 لااا انا نا ىجرعالا ةختابن وبدأ مهشعج+ ىب لكان

 ابك 11 ىسبعلا انورذ 0 لكان

 اذا 001 ل (ىتولا) خاتان

 6 0 0 ةخيبلكلا اترأهع كنعد خاتان

 ءابولا ىف ورع خندأ خا تان

 ا لم ا 11 )1 نامتع قأرمأ ةخصفاوفلا خلا ةخاتان

 ان دن | نأ |( .ناكا لل

 ىجرعالا مشعج ىب لكان رظنا ةتابن وبا

 اكل ذا 111010 111 146 امض 11 نيالكلا 0 نب تابن

 5 ل 0 زرنياص

 ثا ل 2 عا



 مح

 ا 1 ىنجلا رصان

 لكوتمللا ىب كا وبا رظنا 0*١ "ال١ 111 هللا ىيدل رصانلا

 نيمالا دمحم نب ىسرم وه فقخناب فطانلا
 “ب مهل ةرظان ىبأ نبأ

 1 11 ا (نويطعانلا) طعا ونب

 مويا 11[ ليج نع
 دنقلا ما بغش رظنا ١58 1 دضتعملا ةيراج معان

 اذن كالا ىوارلا كيوم نئبد معان

 "ها 111 كثادشلا ىبا تننب ةمعان

 ان ككل ىيلكلا خضغا

 سارا كل ميعاربأ نب سفا

 ا”و) 1 لبيعامسا ىب سكفان

 ا" 1 1 ىوأولا عفان

 زال" ماع# ا5.. ام زةسب اد11 اا. 1 ىوارلا ريع (ىبأ) كلهم عفان

 زا 1 ا لا لا للا لالا فال 1511 1116 طاف 6

 نين ندم رتل ارت انتل ك1!

 بنل لل عشان نب هللا دكيع يّ ىوأولا عشان ىبأ

 ."١ 2(111) سيلبأ عشان

 نراكملا 1ك ةلك كلل 15 ل قرزالا نب عشان

 مث مت# مااا بم" 11 ىوارلا حسا ىذب ىلهم عفان

 ”ثي» »2 1 رعاشلا كبح وبا دودسالا نب عفان

 ا ىعارشل ءاقرو نب للييحب نب عفان

 ١١ 111 ريبزلا ىب هللا دبع نب تبات نب عفان

 ام مع موو لاو او“ 1) ىوأولا ريبج نب عفان

 هز ورسوم رتورسم ب لورل رنو لزبم 1 ةجلك "نعي تراشح ا

 همك ل115 اضم

 ماسلا 1 ىحاطلا دلاخ نب عشان
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 ارى 11 تاعادولا وذ عشان وبا

 أل مى سنوم باكر بحاص عشان

 نرسل 1 ىواولا رمبؤلا لأ ىلوه عشان



 همئأ

 ن

 ”ثو» *هأ 1 ليعامسأ نب تمبا

 ).مل" 1 راجنلا نب ىدع ىنب نم لجر خغدانلا

 سصاعلا نب.ورمع وه م5١ 1 ةغبانلا نبأ

 ١م )ب 1.1 111 م8 11 رعاشلا ىدعلل ةغبانلا

 اك لل )16 ل رعاشلا ىفايبدلا خغيانلا

 م61 اللا دايز نب ىانلا

 ما زا... 11 لكعلا كيوس ب ىبانلا

 تمي ١مم ]1 نامتع مدلغ لتان

 1 20 211 11111 مال "سيف نب لجان
 ماو 1 جان وذي

 كار نب يرش دبا مسا عزا 1 (ةيجحان "ىب ىخا)' ىجانلا

 اول ل | ا م ١0 16 15 110 ذا )زو) ل ةنحلات وني

 اك تزل ل مراد نب رعب نب ريع (ىب بدنج) نب ةيجان

 نا ىوأولا ىشرفلا خيجان

 ا”ثءد 1 ىوارلا ىشرقلا ةيجان وبا

 178 11 للا ىقرعا نيا هيجان
 15 11 ىلاببتلا فا ىد خدصيبت نب ىلاه كنمد خبجات

 ماو 0 ناره رانا 1 خرات ان ند ريحان

 اراز# 1 غوراس ى ل أروحان

 ا 6 لكل رافحلا خكاعن وبأ ردان

 ابا 11 ا داوق نم راخلا وأ

 ١11 11 راغلا وذنب

 00 - ساور ا

 ا | زحل 1 از ]11 )11 121 1! مم (كوزببذ) كوزان

 اأو 1 ىزاملا ىوبولا قردان

 ايم" ابل 1 ىلمولا جصان



 اه“ 1 ناشيبم

 باب كذم 51+ 115 1ه2* 1 ىبنلا لياشيم

 رظنإ ,ىشيم

 2 ىمزراوخل (ليئاكيم) لاكيم
 معين ١زوب 1 مع لبتاكيم

 ا5 1.1 1.١ 1 نيجرج نب نالبم

 ناكليفلا رظنا هاما 1 ناكليملا

 (4040.) )"+ 1 ىوأولا نوميم نب رفعج وبدأ ىوارلا نوميم

 "ءا 1 نومبم نب ورع وبا ىوأولا ىدوالا نوميم

 101 11 ميعاربأ نب نوميم

 )1 ذأ زا 111 ا ميهاربا نب نيميم

 اب. 1 ىمزراوخلا رسعأالا نوميم

 اا 8 رعاشلا ىرابنالا نوميم د

 اامم 1 ىنامجركلا نوميم

 1م 11 بدوح مدلغ نومهم

 0910 ىواولأ بكس ىب نومبم

 اود 1 ىوارلا هايس ب نوميم

 انآ 1 ىواولا (ةرمم ىب نامرلا لكيع ىلوم) هللا كبع بأ نويميم

 اك. 11 باذعلا نوميم

 رعاشلا ىشعالا وه ا.ء"5 1 سيق نب نوميم

 !كو“ 111 1 )10 تا 11 ززذ) 1 ىوأولا نارهم نب نوميم

 عيبرلا ىب لضفلا ب نوميملا نب نوميملا

 537 مي 1 ىوأولا ةختوميم وبأ

 ام.آ لمء. )صب !مل4 اوتو 1 هللا لوسر ةجوز ثراخل تنب ةنوميم
 م” ظل مم

 م6١ 111 دكعس تنب ةذوميم

 امن كلل بردح نب 0 لأ تنب ةنوميم

 اكس ل تلاظ" هب نب ىلع خنبأ ةخذوميم

 مه 111 خملس 5 1 ا ةنوميم وبا

 انس سلس 7١ موولأ سأر سانيم
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 هم

 ألو" 111 كضتعلا سابعلا نأ مالغ سنوم

 17 كلل نارمع نب سنوم

 مل اع ىل )زك )لمح )المح ثمل“ ١11 816 آ1آ1 رفظملا مداخل سنوم
 )"حلل لؤ) مكادحمب بالداخل, "ذب ةم هك مز“ هز" و عرس عرب مساس

 وشكر ا كلل زن ك1 زر

 ادب هذ اقر ١ مداخل سنوم

 ىالكلا ناعمس نب ناميلس ىا نب نايح نب كيش ىب بيعيم
 711 ىىوارلا

 اربو ابا" )موك اعر“ة_ا“ثو 111 (لكوتنملا رفعج ىب ميعاربأ) ديوملا

 )اذا )5,04 انا لوز6 انوا )211 )5 )عقر عوز عملا 1ك

 طبل. ]طن به لان" 1199 لزكح

 ام.6 111 !يلذ ز)بحع به. 1 هللا لويس ىليم ةبهيبم وبا

 ا ل رعاشلا ىداوألأ سابم ىلأ نبأ

 ا. 11 ةفيلخ ىب هللا دبع نمخا ءاتيم

 ا" 11 ثعشالا ىب كم رظنا ءاتيم وبا

 انا (مورذأ ميظع) لبيتاكيم

 ةءآ امض 11 قريرطبلا لبيتاخبم

 اضرار 5 1 مورا كلم ليفوت نب ليثاخيم

 امم زعم) 1ععو عرس

 0 16 0/6 ل موولأ كام سجروج- ىب لبيداخابم

 أو. عادوا" 111 نيعتسملا حالم ناسي

 ما" اراد 1 (ىرفصلا :ريقلمل) ةرسيم

 اك ]10 لاك 11 (ىعادلا) اقر سمبب م

 )5 1 ىوأوأا (ىنادمهلا لبيبحرش ىب ورص) ةرسيم وبدأ

 امل* ىلدخل ةرسيم
 رت ىوأولأ ةخايمج وبا انردسسببم

 ا 1 دليوخ تنب ةيجيدخ مالغ ةرسيم

 ةرسيم ورع وبأ رظنا ورع وبا ةرسيم
 ااا اللا رجفلا قو دم مير

 ان ل ىسبعلا قورسم ىب رسوم

 206 زم ذا لكلا كفيت نب لددب تننب نوسيم



 مم

 ىدلهلا رظنا ىدالعلا ,ىسوم

 ليعامسأ نب لي نب نوراغ رظنا 55-5 نب نوراخ ىسوم وبا

 مم ]11 كلل ىواولا نوراح نب ىسوم

 ما ل دل 6 ا 11 16 ىوأولا ىلادمعلا نوراخ نسب ىسوم

 الب ل 10 111 11 لم )مز طن زاد )64 )4 اذ لك ا) 1

 م0 ع در ل ا تل نحلل يل ادد 1

 ارم ابك اخبر دا" نا كنب هكو هو ناخب هز" ةيدب هيأ

 أرك )5 )طءم دك ام بك د" نم ىل ةيبشاملا ىسوم مأ

 امثبب 1 دعاولا زمرظ نب ىسوم

 سروع زهور .زهحإا 112" ىعالكلاا ىريبخلا هيححلا ند 00

 ١ك 11 ىجانلا ءاقرو نب ىسوم

 كمت كبه كبت كو 111 كدلاخ نب ىديعكا ند ىسوم

 به 111 ىدعلا مأ روصنم نب كبري تنب ىسومه مأ

 "ها 1 ىواولا راسب ند ىسوم

 مبوز» ازا“ امه ] ىواولا ىعمزلا هللا كبع نسب بيقعب ىب ىبسوم

 اتا” 111 011 مب مل نإ ل اثار

 6 1 لحبسوم

 ىلصوملا ميعاربا ىب قاكسا وه هد هاثا 111 ىوارلا ىلصوملا

 ىلصوم أ مهيعاربأ نب فاكاسا وه اا 111 ىلصوللأ ىبأ

 («) "ام 1 ثنفاب نب ععوم

 لكوتملا ىب دا وبا وه فقفوملا

 اهمد 1 را فئوملا

 ]هز 111 ىبلاقصلا فئوم

 اب 1 خوذخ تحد ثيبلوم

 انت 11 1 0 م 0 6 | 1 ىوأرأا لبيعامما نب لموم

 8.1 111 ىوارلا ليما نب لموملا

 اهرب. ]1 ىفنشلل ىكلاخ نئب نموملا

 مو م, ظلم ال# ل )ر*» ,الوم /ملث ١!1م ظا6. 1511 نزاخل سصنوم



 0 يو

 هم"

 ألمه 1111 111غ !ةه2 11 ةنييع وبا بيقنلا ىارما بعك
 انة ل ل نر نإ اكل 1 6 36 11 ل ل

 نا 1 امم |”

 !ءام اء" 1 نوما داوق لدلحأ (سنوم) ىو

 ند ئىددح

 ىسوم وبأ

 ند ىدوم

 ت ئسدم

 نك ىص

5 5 
0 

 كا

 0 مي

 و

 ار ىرالا يعرقلا لكوتملا
 37 111 لكونملا نب

 ى لليد

 "وه 1 ىوأاولا ىسابعلا مههاربأ نب ليح

 لكيح

 الاغا 1مل 1 ىواوأا ىميمتلا ميعاربأ

 الا )تا ل1 ل1 ىوأولا نامولا كبع نب

 1 111 ىسابعأا ىلع 00 للي

 ىمأم ملأ) ميش نبكربصبلاو ببال ببث 1 نورا نب كلوا

 آب 11

 1157111 قرفعللا فسوي نبا نيخ

 اء“ 111 ىراشلا ديمتل دبع نب رواسم ةفيلخ

0 

0 

 يسجل

 يوم

 نبا ىسوم
6 0 

 ا

 د 6

 نا ىسول
 0 م

 ل وبأ

 د

2 
 تي

 تر

 : يسم

 : عي

 يا

 ار 1 ماس لآ ىلوم ناكشم

 هألا 2 111 ىبعتتدل بعصم

 الاك ذ)١ الل جلغم نتخا

 انا دل للا

 اذ لل (ركاش نب ىسوم ونب) مكانملا ند

 ال ظل 1 انتم

 ةومسقم) "مل 111 ىدعملا

 515 م1 (بارهم) نارهم

 5 111 نيطقي وخا ىسوم نب

 ل ىرعشلالا ىسوم ىأ

 هد. 111 ىداهلا ىسوم

 اال ل1 ىواولا افردعم جره

 نوميم 1 1١١

 أرثبآ اكن ازثهرع ازور“ زخم ازد 1 رهصن

 !نآا 11 دعبلا



 ةمأ

 يواولا مرصد 0 هللا كبع ضرع | يعمل! (ةردد هللا كبع ىذا: ىيوم

 1011 از لل

 ا" 1 ىوارلا ىدنكلا ناجرلا دبع نب ىسوم

 مث“ امل“ امل ا1* 1 ىوارلا قورسملا ناجولا كييع نب ىسوم

 يم 11 "م1

 كارلا كيج نيا: ناكرلا !تبعا نب رع نكارروعلا تح لا
 را ل

 امك خخ 128" علل )ثم 111 كلما دبع نب ىسوم

 م”ثم 111 اور“ اه" اذلء. 1 ىوارلا ةديبع نب ىسوم

 | 1 ىوارلا نامتع نا نب ىسوم

 ارز ك1 زل طف زدز)ل )م6) زة. ىواوسلا ةبقع ىب ىسوم

 )ير 1 طا 6 لال ل1 لاما 11:1 ط0 ا كل كال ريل

 "هك. 0

 1 1 اللا ]كح ند ىسوم

 ا كلالا 11 كل ىوأولا جابر نىب 1 ند ىسوم

 هما 111 ىسوم ب لا نب ىسوم

 الروب 1 ىوأاولا رم نب ىسوم

 اا 1 رمعم نب هللا دكيبع ند ريع نب ىسوم

 امل 111 مزاخ نب هللأ كبع نب ىسوم نب ريع نب ىسوم

 ىبنلا ىسيوم وعنا ناريصا نع ل
 )1657 111 ىوأولا جحانم نب نارسع نب ىسوم

 ناب 11 دبيعس نب ورمع تنحني ىسومه مأ

 كيم و ”اثي# 111 املأ 1 ىاسوم ىب ىسبع نب ىسوم

 لنآ ١ كثب 4161 كيتو ا 416 تلك ةزام ةذالا ةز) ةااكضفللا 10

0 1,06 

 ارز ل ىوأوأا ىلادمهلا ىسبيع نب ىسوم

 انا اانا الز“ ١١ ىواولا نصغلا ندب ىسوم

 أ 111 فنارغلا ىسوم

 أهمرب ادومك اا*هم 1 ىمهيهتلا بعد ند ىسوم



 تذ 67

 وعم

 د

 ند اى

0 

 نرد عكس

 مد عبو

8+ 

 اراد اذ! 2 1 هل اغفلخل

 اكمم الهم اؤأا" 11 هيوذلد

 اما" زهد 12" 1 ىوارلا (ىضاقلا ىبضلا) دوأاد

 اناا 1 رب 111 كابعلا نود

 اان 111 ل ىسوطلا سابعلا ىلإ تحل رانيد

 ام ةرأرز

 فرز

7 6 0 

0 

2 

 نبي نحل

 د 67

0 

 سوم د

 ندا ىو

 ذه يعم

 ا

 د عم
 كد حخئكسممل

0 
 "1 كم

 1 م

1 

0 

 كد 65 07

 د ةيعوم

 ا5/ طو" 111 ىوارلا ىحملل ناجرلا دبع ىب كيعس

 ال الا ل1 1 ىوأولا ىلهرلا لهس

 151 1ذهد 1 ىوأولا راوس

 كم 11 ىوارألا ىدأر نب كيوس ىوأ

 )ال هةر زل لال ىواولا جحيش نب جلاص

 11 )1 )1 ىوأولا فيرط

 اذ) الط | كل | ءل) 111 ا ا ل ىواولا خكالط

 الا لا ل١ اذ) 11 (خنبيج) قىودعلا وعشالا وبأ رماع

 هد ا 1 1ك

 1 1 سد اع نأ

 نرده ةمثث 1 ىوأولا 0 نب هللا دبع

 71 مب 1 ىوأولأ هللا دبع

 0157 111 (قنارفلا) ىناهفصالا هللا دبع

 انا ل 10 111 نىسح نب ىسح ىب هللا كيع

 انك اه نأ ظل ل 1 1 ا

 اكره ١111| 511 11 هما 1 مزاخ نب هللا كيبع 0 يلا

 اا” كام ل1 1 1



 دبا

 (2 1. 111 ىبعفاولا (ثيببغلا ىننأ نبل ثيدغمأ د ميعأربأ نب ىسوم

 ا او" اة. املاك ام* 111 شمانا نب ىسوم

 أ 111 كام نب وصن نىب ديا ىخا ىبأ ىسوم

 ١6 111 ان 6 1 ىوأولا ىتك ذوبتلا ةولس وبا لبيعامسا نب ىسوم

 )1 ل ا ل سا 111 ا ا 11 لل

 اه". 11 خاظنح نب ةظعببر ىذب كدحا دوسأ ىب ىسوم

 "ب اه. !ا"ه ا!" ملك ] سيق نسب هللا كيع ىرعشالا ىسوم وبأ

 اهل )ه4 )ه6 )16 )زم )1 لنآ زا )11 اا ات ا

 )داو "هاا" )هك ١هورب اهدك !هوت“_ هما انها“ ثهزث اثنل“ك زوز“ هلع

 اانا )001|1 )1  )1 1111 ال1: )1 )ل6 )ل1 165 1615 زك

 ؟مل1 ]ملم ]ممل ]بلم راك م بل 7با بءم ”ب "اخ ا

 ال1 1 مك لا لا 1 1 1 ا اك لك

 اا | ١0111) |1017 | ]لا )ل | نأ ا 6) | كك 6

 نأ | 0 3 نس كمل 0ص سدت تلا ملا

 الرا )| ا 111 مل وز كت كل كلا 6 ا م ال

 )واذ كم

 اها ط5" ادمح 111 سانشأ ىب ىسوم

 120 110 اك ل لال ىضاقلا سنأ نب ىسوم

 فذ ]510 ت1 ]11 زك ازا 10 111 رهبكلا اغسب ند ىسوم

 ابر 1ع 1" ]بلس طبل 1155 111" اثم لامك 1115 115. !هكو. )همل)

 11,07 املح امقذا مك لكك ل ال ا كلا

 اوا1 اوأه

 ا )5 11 ىواولا و دك نب ىسوم

 )اة 111 (8400.) مب 11 ىوأو لا ىفقتلا ىسوم وبأ

 (مزاهنم 3 ىوارلا ريبج سل
 اماما 1 رفعج ىب ىسوم

 1621 11 هر ا )5 مل ىوأرلا ديد نب رفعج نب ىسوم

 ا 1 ىوارلا ىسويلخل ىسوم
 ايبا 1 ىوأوألا بيبحح عب ىدسوم

 الم ا.11 111 صفح نب ىسوم

 ما“ 111 روصنملا رفعج قا ةارما ةيريمأمل ىسوم ما



 ان 0151 1 ىتاطلا كدز نب ليلعم

 ثا 5117 زا لكلا ىواولأ ناوفص نب ليليملا

 اا ل11: ل1 ةيفاكلا كنيفلا وذا

 "11 111 سدنهملا نبأ

 سره 11 ىاوملا
 اسبح 1 نارقش كلو نم ابوه

 0 ال فوسالا ومنا

 اا 11 سبق خايدج نم للجر (ىوملا اقدأر توفلا هدا

 "ه7 )اه. 1 ىمليدلا انوم

 ديشورلا نورام ىب مساقلا وه نىمتوملا

 (800.) "مح 1 دوملا

 (6) "ام 1 ثنفاب نب ىاأدوم

 "ب. 1 ىواولا (نامباس ىوأ نب زيرعلا دكيع) دودوم وبدأ

 |0001 لارا كل ربنعلا ىنب نم ىوضننا كودو.

 ا ىرهذلا نذوم ةنيأ

 اتوم رظنا ها" هلو. 1 اقروم

 زلال و مت“ 1 ىادسألا عروم وبا

 ااا ل ىملسلا عروم

 املث.ل 1 ىدسأالا عروم يأ نب عروم

 اا هع ىمهوولا نايروهلا

 ا 1111 11 فيبروم

 نر تليكذل) 111 )11 )61 )15 الام ٠١١ ا 1 ىلا ىسوم

 الفلل اان م15 ا 10 ١11) ك1 ةانم ل1 1011 /) ةهفذ  ةذ5ك ةذك

 ااه لل ا ك6 111 ]6 ط6 لا ]6 ام )7 151

 اك مز لازم كلل اذ الل 15

 ليعامما نب ىسوم وه ا ل ىوأرلا ىدسوم

 اذء) ل1 ىعادلا ىسوم وبدأ

 عمبرلا نب بعصم وهو ىسوم نب لليضفلا وه ىسوم وبا

 ىلا نب كمدح وهو ىرعشالا ىسوم وبا وه ىوارلا ىسوم وبا
 ا الكل (ىسوم نب ليبكارسأ) ىوأرلا ىسوم وبا

 ة.1 111 ىوأولا ىدوعسملا ميعاربأ ند ىسوم



 ايان

 ام 111 ريرهش نب ىنانتسيره م

 "ام نيرهم

 ا1** 1 ةيرهملا وتب
 مث 111 (نايغس ىب كيزي) ىوارلا مزهملا وبا

 |”. 11 رباج ىب مزهم

 ةريغما نب ةفيذح وبأ وه (مشاهم) مشهم
 )طل )ب. لام ا14 )15 طهد 1 نانيق ىب ليثالهم

 اوألع 1 برعنأ نم لجر بلهملا

 ةبقع نب باهملا وه ىوارلا بلهملا
 وعم زوو اسرع ]ميغ لايك 111: المع الدف 55 ىودعلا سليا نب نلينلا

 ال١1 (151.) 11*** طب اخ

 او“ 11 ىلكعلا دايز نب بلهملا

 1م 11 ىنادنل بيعش نب بلهملا

 اثم 56 | ناموه نم لحر مسا دل
 ادلأ 1 ىكتعلا زيرعلا كبع نى بلهملا

 مرض | 1ك 11 ماعز اهم قكيعس ؤئباآ ةغص ىأ نب 500
 نالت ناو يزل" باب زاه با" دبا ١ بلل هكأ نك, ةممسمما“ عريق مك

 مب. ملأ مثذد مكأ“ مهي ممو مل" مل'ا ميني بيل برك نكو بول بهي

 امام اما |[ 1 ا 1 ل1 ل 1 ل م

 الز. (11!1 !ءمهدحادب ا لم“ لكلا ليك زيمر ناك ارا |

 "هوا زا» 111 لةمح امس امه لاه) 119١ !ططهل اطول اذه

 اسرع اثره زطزس زاعع )اعل اع. 11 ةرفص نأ ىب بلهملا (دلو) لآ
 امهم لزيؤلت اا ا ار الا رد عر لا ا

 رن الرحب 'اليمعأ ليتل اني مزق 1 "”ىدارلا ئدسالا كبعع اا
 رسأ» رام, 1 خلو ل م لو للم "دمك "مش الرس مث

 تل 1 لا ل را ميسا علا 7عررع معلا م

 زا با كرم با لا الا ا و ل ولا مل زل

 الهز*5 زور ؟هرعما ةماعخ مزن زل مك زل ك5 ل 110

 ايم "1 كم "ا كتم ل ا ا او رمل ل

 ارك رص

 ادع 1 ءاشلا لهلهم
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 ةديكأ

 ارسرلا 1 باطخل نىب رع ىلع عجاهم

 1*7 1 داع نم ةارمأ ددهم

 اذاآ ]1 مهللا كنذند داعم

 ىديملا ديحت رظنا ىدهملا

 نامولا دكديع وف زمرعاب 11 ىوأولا ىدعم ىبأ

 اء 111 ىرورتل ناولع نب ىحهم
 كم. 111 كعرب نب دلاخ نب ىيكح ىنب رهص ئدهملا وبأ

 11" 11 جذولا بداص باكاصأ 31 بذهم

 11 رك 1 بذهملا

 مر 1 ه4 هدنيراوهلا ظر أوج نب (ةسرن وهم) ىسرن وهم

 10+ )52 1 كاننا كرم نب زهره رهم

 ممن 1 قىزاولا رويداس تنسب نارهم

 11 حرصا 0-0 نارهم

 )بدم 1 ىسراغلا ناملس وه نارهم

 ايلا 1 للا لس طي م
 50 1 ىوأوأ 1 نارهم

 "د.1 111 شهمعالا وبا نارهم

 زل )1151 1 زنزوو كن أمك امي زمن ام 1 ىلاز معلا ناذاب نب نارهم

 التكلا 111 طلت ام 11 اح

 ١.1 1.117 1 (نيببش) نيبيج مأرب نب نارهم

 ممم فال :11٠-51) 111418156 111 1 ىزاولا مأرب نب نارهم

 )يرسل نب 101 1 و

 15 دايز نب هللا لكيبع ىلوب» نارهم

 11 ىوأولأ ىلاغ نب ديزي ىلوم نارهم

 .ش (ةراد» 1 (ذزبرهم) ذويرهم

 سر ل 20 كرهم

 ما مل 1 كرهم تنذب

 ملا" 1 سمرهم

 انام 11 “إب ] ةرهص

 !بدح 1 هللا لوسر خكافقل مديأ ذره

 457 124 تا ىداهلا ىليم ىزاولا ةيورهم



 117 99" ملف 410 ةزخلا نزع ةزك فز هدأ 12111 رهشونم

 لا اكلنا مورلأ بحاص ليونم

 1 تنل لكلا ىواولأ ىندنالا كرد نب بيديه

 دايز ىنأ نب هللا ديبع وه عينم وبا
 مساقلا وبا وه عينم تب ىبأ

 امم 11 ىدعسلا ءالعلا نب عينم

 اأام 111 انينم

 11 111 ىجنولا ةنينم

 )"ه5 ١ك 111 رباج تنب ةينم

 1* 11 ةيملسم ىلمم رجاهملا وبا

 1304 1100 11106 م6 امل 16: كك ةريبغما د خبمأ كنأ نب رجاهملا

 مضحي ماد 111 )زا ذه )ز,ل ع اءل" اول. !ء.ك ءل[- 1116

 ا ل رعاشلا ديلولا ىب كلاخ نب رجاهملا

 اهم 11 ىبضألا 8 راد نب وجاهملا

 أم الا نافطغ نم راد نب رجاهملا وبدأ

 "1 111 ريبزلا ىب رجاهملا

 0 دايز ند رجاهملا

 اذا كلن 0 نب رجاهم

 او“ ا1هأ ال. 11 نامتع ىب رجايهملا

 ارازتلا سماقلا ىلوم رجاهملا

 )هب 11 ىواوأا راهسم نب رجاهملا

 اهلل اددآ 11 نوميم ىب رجاهملا

 ع1 11 ىشرمل ديزي ىب رجاهم
 "هاذ 111 هللا كبع 1 ديزد نب رجاهملا

 اء لا 1 سن ١
 501 1 ل ىرذعلا ىفيص نب رصاهم

 و4 11 (نامعنلا نب رمايبلا رصاهم

 اا ناذوبهملا

 اكان زوري ]يل )سام 111 هللا دبع وبا فتاولا ىب دمحم ىدنهملا

 اماخل امبالا



 تدي

 اكن. اذوب 11 انك ىب رصن نب ريوصنم

 أماثح 11 ريصت ىب روصنم

 ىوهنلا رظنا ىوهذلا روصخم

 0 ىواولا ةريبوذ يأ نب روصنم

 اذ. 11 كللا دبع نب كيبلولا نب روصنم

 ل كل تل تزل ذل كلل روصنم ىب كيزي نب روصنم

 ا ىركشولا روصنم

 امدكلد امس امك 11 روهمج نب روظنم

 ام. 1 رايس نب نابز نب روظنم
 انلإ) غل ىراؤغلا رايس نب روظنم ةارهأ

 اك*+ 1 فذقنم ونب

 ٠ 111 رعاشلا ىلالهلا ناحورلا دبع نب .قنم

 ادهم 1 قارعلا .لقنم

 اركب 1 ىطعانلا سيق نىب لقنم

 ا ل نامعنلا نب لقنم

 أمآ 11 ةبلعت ىب سيق نم ليجر رقذم وبدأ

 اول ا" 11 رقنم وذنب

 )ال5 11: لل سوردكلم> نب ريكاكنم

 ا ا اركك لالا اال لالا ىذسورشالا نراق ىب ريكاكنم

 ردكنملا نب ليك وه "وع ] ىواوأأ ردكنملا نبأ

 )ه. 111 ردكنملا ىب دكمحن نب ردكنملا

 ”"هد1 111 ردكنملا لآ

 نثب 111 ىدنهلا بيبطلا هكنم

 ١م" 111 ةيوارلا لاهنمللا نأ تنب ذننم

 )نبا 1*1 11 ىوارلا كلملا دبع نب لاهذملا

 506 ن١ تل تاز 5 لت )| ا 0 1 ىواولا ورمع نب لاهنملا

 ا 1ك !!لآ )11 للا

 نال“ 11 بلاهملا نب ةنييع ىأ نب لاهنملا

 ١1 111 1 نب لاهذملا

 اك 11 ىوأولا ىنادمعهلا لاهنملا وبا

 نا 1 يعم و ورا لا



 مز

 ثث 5ع 111 اء مث. 11 ديح نب هللا دبع رفعج وبا ريصنملا

 اه. )نيم اه.. لملد مكه ملك يمول خولسمه دبا“_ 1# هؤ]حدب

 )هز )هزم )اهز* )ةلا“ )هاء

 امكا امك. مكي امنع امم 111 طايخأل رانيد نب رفعج ىب روصنم

 1 111 ىوماعلا ترا نب ةذوعج نب روصنم

 أمك 1مل 12 1بي ل10 لبا !اطخ اكل ن1 روهمج نب ريصنم

 ارقؤ مهد ممل“ مك و1 مضض امض اكد مث 1 الا

 ا م6 بو نا 111 111 11 110 11 اكل 11 ك1

 اذا 111 راه ىسأل نب روصنم

 1 جالك بدحاص روصنم ىبا

 151 م1: ىوأوأأ نأدأز نب ريصنم

 1 كا ا دايز نب روصنم

 ىنيؤلا وظنا اناب 1 روصخم وبدأ

 اك.1 اا. (ة00.) اذا. 11 ىلحبلا ملاس نب روصنم

 3 11 للا ىواولا كعس ىب روصنتم

 152* 111 هللا دبع نب سابعلا مداخ روصنم

 أ 4 اهل 001 الل تاكا روصخنم نب هللا دبع نب ريصنم

 ٠ أ)** 1 ىوأوأا ناكولا دكديع نب روصنم

 ااؤم 1 مداه نب خمركع نب روصنم

 اكمل لثمم 11*11 اه“ 11 ىملسلا ءاقرخل ىأ ىب ريع نب روصنم

 الملك )مك امكح

 ا لن ىردشونلا ىسيع كندا نبا روصنم

 ادا 111 هللا كبع ىب كمح نب روصنم

 2 ل ىوأولا محام أ نب روصنم

 ريصنم خحكلط وبا وه ماسم نب روصنم

 96 للا رطم كا نب روصنم

 نأ هأم 6 اأو ]1 1 ىوارلا باتنع وبأ ىملسلا رمثعملا نب ريصنم

 امهوض 1م. 111 زازا

 املز زيوريخ ا.ه لأ 311 1 ا كلا 0 از ىدهملا نب روصنم

 الامل )ولأ زل



 مرآ"

 متت ا 271111 ىوارلا :ىمارظل هللا تبع نين رذتملا

 |ازينع 11 كلا كيع نب رذنملا

 ال لكل ىوأوأا لدديع نب رذنملا

 ١5 1 يرحل ىب بعك نب ةدعاس ىنب وخا ورمع نب رذنملا
 اوم )1 كال

 51 1 نرقم نب ميعذ ىخا ىبأ ورع نب رذنملا

 هما 11 ىماذل“ل سيق ىب رذنملا

 ان ضد وبا رظنا ىواولا كلام نب ردنهملا

 امر" 11 ىدنكلا ثتعدتالا نب ليحل نب رذنملا

 ال 111 قدورات تنحني رددملا

 اا اءأب اركذل 1 1 نامعنلا 0 رذنملا ند رذنملا

 151 1دم مك1 ممح محل" مل" مك. فه“ مهو 1 ربك نامعنلا نب رذنملا

 911 11141 طنا |!( 1 رورغلا رذنملا نب نامعنلا ند رخنملا

 )6 ااا ل كرد سد

 الا هل ايقرح نب اشنم

 ا ارسار فسوب ند امم

 ال هك 00 5 هك غاذرخ شنم

 را 1 ل وذر اويخكشمم) رذرك شم

 از (640405) 1+ و غنرابخشنم

 5 كورار شم

 حام 1 ردوذ ىب وشنم

 رهتعللا نب روصنم وه ىوأولا روصخم

 امءأ 1 ىواولا روصنم وبا

 امل 1 ىوأولا روصنم نأ نبأ

 ارميا“ و 1 حانيأ نب روصنم

 جاشيا رظنا روصخم وبدأ

 أ” 111 ثيبعبلا ىبأ نامرهق ريصخم



 ةربأ

 اممد 1 صوح لاو روجخانم

 17. 111 كيتعملا ىليم روكانم

 فوجنم ئب احين رض تك تحك
 روكذم رظنأ اهم 1 را دوكانم

 ا" ادم 11 ىجراخل (دوجنم) ريكنم

 تالا 1 ىدزالا ورع نب لكزملا

 نامتع نب نسما رظنا ما

 ىبلكلا ديد نب ماشع وه 11+ (404.) 1 11 ىوأولا رحلوا وبا

 ىرسفلا هللا كبع نب كسا وم رذنملا و

 را ل رذنملا لأ

 ".2) 1 نورذنملا

 اماد اما امل" 11 ىرسقلا هللا دبع ىب كسا نب رذنملا

 ”هد 111 ىدعاسلا كيسا نأ ىب رذنملا

 5 1 ربك لأ رذنملا

 خنإما 1 ىوأرلا ىروتلا رذنم
 معايإ "عما اور اك" 11 تار ةماتم ن1 فوراخل نك دا

 ماا 11 نورا رذنملا نبأ

 ل دورا نياردتما لإ

 مهعو مم 111 م5 11 ىوارلا ىدسالا ميج ىب رذنملا

 ام» 11 ىلهذلا ثرادذل ىب رذنملا
 اهتم 1 ىلاسغلا ريش ىا ىب ثراخل نب رذنملا

 يو. كنس 11 )ال.1 م1 اما 1 ىجضلا رارض نب ناسح نب رذنملا

 !17* 11 رعاشلا ىبثاقرلا رذنملا

 زلم عيل عيل )لب مع ان» 11 ثاا* 1 ريبرزلا ىب (ذنم) رذنملا

 هد“ 1

 20 لل رميها نب رذنملا

 ا91.اةهم !مق* ابا“ثب ل1.. طدئ1 1 ىدبعلا ىواس نب رذنملا

 الم 1 رذنملا ىب ديوس نب 2

 ١1 165 رماع نب ردنمل



 والو

 57 111 0 حاذم 0

 أبوب 111 ىجروشلا قر اذم وبأ

 هكا مد 1 ريصنخملا ىلوم ةراغم

 ديزي نب 2 رظناإ لزانم وبا

 15.5 11 ١ ىضاعلا 27 لزاذملا وبإ

 11 1 ةكفانم

 م ةخينانملا

 زعل اذه ا" 1 نامه
 "اا ا 17 م 0

 رصعا رظناو 716١ 1 هبنم ونب

 )مري ]سمو لرسم سوسع ]هع مل او 1 اجل نب هبنم
60 

 أبا 1 قاوسلا نب كيبع ىب نامتع ى د كبخم

 ل 5 الدد 11 ل باننم

 اك ىدنزالا رمبؤلا ند عجاتنملا

 2 ا ىدزالا ناكر لأ كلكدع نب ع مكاتنملا

 وع زبي از*يآ 111 رفعج وبا (لكوتنلا رفعج نى ذ كيح) رصتنملا

 كارلا ((ث6 اا 59 |[ تر 111 ناز 65 لام :١١ اعرق

 زم“ )بآأ اهمها“ !هيم اهويز'

20 0 3 

 اا ٠11 )ل ما) )111 1 ىوأوأا ىبضلا كشأر ند ل 0

 ال6 11 ا

 ا! كلل ماه 0 لوم باكاذم

 الاه ىروسك ى .ىبدأ خذبأ وأ ىرسك خنبأ ةناكنم

 ام ل ن2 نب نييسدح حلوم جحاجاذم

 أأأم ]1 تيبدبن وف رجكاخم

 اءلم 1 (مكاش ند ىسوم نب كمك) مجكنملا نبأ

 ا ل ىهلسلا مكانملا

 هاو” 111 روجانم



 مك

 ا 1 ورمع نب نامحرلا كيع ىداوملا مكاللم ىبأ

 )1 1 مجلم نىب كلا رظناو ام 11 ا ع

 ورع لالد_ 11غ اذؤ5 اااه امثذ 31 قابيشلا فوعم بانك
 ىرسك ةنبا ةناكنم رظنا 6751 1 ةذاكلم

 .1٠.١ 1 ىدنكلا وريع ىب ثرامخلا تضخا ردهاح نب ورمع خندا كلملا مأ

 ايلا 1 روحان تأرهأ اكلم

 أمه 11 ناكلم ونب

 الا 1 ختراح نب ىصخأ نب ناكلم

 او 1 ةنانك نب ناكلم

 ا 11 تكا نئب ناكلم

 الآ) ال كعبتاف ناسح وبأ ةلم

 خلص وه ا"*.5 1 ىوارلا ىدهنلا رمهز نب خام

 أاهكلم ]1 حواملا ونب

 ملك بوك ببح سببه ببأ دب“م بيكو ببكي نبع بار“ برع بل ] فشاوطلا كولم

 ٠.1 1 (فئاوطلا كولم) نوناغشالا كواملا

 ازاي اربط ١ ارز اا ىنيمردأ 2

 115111 ىلكسا ىلإاخ نب جيلم

 كذا 11 خعارخ نم ورع نب ج يلم ونب

 تزال 1 ىهلسلا فوع نب جيم

 5 ىدنكلا جيلم

 )68 الل 06 ا زك ل ىواولا ىلذعلا عيل وبا

 ري عرقا نب بئاسلا مأ خكيبام

 م ا م كك ىوأولا (دللا كبيبع نب هللا دبع) خئكبلم ىنأ نبا

 نهود وار 111 1 1 11 ل ع ال ل كلل ل للا

 ارو باطل نبا رمع جوز 0 لورج خنبأ ةكيلم

 اب 1 ةيتيللا دوأاذ كنب ةكيلم

 ممتد +111 بثبنعك كني ةكللا

 "م 111 كلام خنبا ةكيلم

 |* !.15 11 لفغملا ىبا ديزي تمن خكيام

 ليلم نب هلل دبع و ليلم نىبأ
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 هم

 اكله 11] خلقم

 ىلع نب كيم وه خاقم ىبأ

 51 6 ع 1 ميكح عنقملا

 المك ظحرك طظدرخم !بما“ )بل أ!سبه )هؤأ اهره اطذ“كأ )ةذدك ]1 سقوقهعلا

 ا لالالا

 8 11. ادا اهاد 1 ةخبابص ىب سيقم

 0 ليد وبدأ رظناو ا )5 )1 )111 هك )كك رز لنا ىفتكملا

 ل. ضتعألا نب

 ا ]0 )ا ال11. )تأ )11 د كل ىصيعمل ا موناكم مأ نبأ

 ا 1 رميبؤلل مداغ لوككم

 اك ]111 كل ل ىوأولا (ىقشمىلا) ىماشلا لوكاكم

 الام 1 كنيلا نب ناركم

 ام ا ا ىرسماعلا ايحا 06 22- نب زروكم

 هك امام

 اا 1 لسلام
 ااه 11 ىضاقلا مركم ىبأ

 م ل فرطم نب ميك

 ايابلا/ 1 انياهسكم

 ماده ]1 ظربببه وه حوشكملا

 رانا كل
 0 1 ىدسألا ربعكم لأ

 ال ىجضلا ربعكملا

 )هام 1 روداس ىدنج لحمأ نم كيع فنكم

 م. 11 11 ةميسكدمم 1 سنشج نب زورف ذازآ

 زانإ 111 ليخل كير ىب فنكم

 نا ماس 111 دعا لع راك
 خيكم د ناولا كلدع رظنا خيبكم ىبا

 امتار“ ا. 111 ىجراخل ىنابيشلا ةلمرح ىب كبلم
 ى



 هه 19 ع رسول سلال كو

 هب

 اث.. ا اب او 1 (ىارهبلا وربع ىب) ىدنكلا دوسالا ىب دادقم

 "يرم ]يخل 1نيآإ] 57 امم 3 هرب الزود 110 م ملا ال

 )611 )م1 1116 1 لل لاتزلا للملا لفل دل نرسل

 دوسالا ىب دادقملا وه ىلارهبلا وريع نب دادقملا

 27 وه ىواولا مادقملا ىبا

 ا ) ه6 1م زم )111 ل (دابز 5 ماسشت) ىواولا ا.اداقملا وبأ

 201 رنا نسل نسر 1 0 0 جحيرش نب مادقملا
 ا.« (4040) ام. 11 ىدماغلا ميعذ نب ناوهرلا دبع ىب مادقيملا

 اة 1

 ,51 )1651 111 ناحل نب مآل

 ١11 11 برك ىبلعم نب ل

 ١31 1 ىوارلا مادقملا نا نب مادقملا

 ميعذ نب ناموأا كيع نب مادقملا وح ميعت - مادقملا

 1" 111 رعاشلا ىفيص ىب سدقم

 (8084.) "١ !طبمك 1 ىواوسلا (نامتع و ىسم لل قملا ىبا) ىمدقيلا

 را

 مله 1 ىرسك دكسأ مسأ طرقملا

 165 كا قيبكلا قروصلا نوقم نبأ

 نرقم وبا هللا ديبع وه ىنهدلا نرقم وبأ
 ا.) 11 ىميجكاهلا نرقم ىوبأ

 عمبرلا ئ 3 صاعلا وبدأ وح مدعم

 ا للفوذ ى ل ثر انل نب هللا كلكمع 0 م ىوأر كَ مساقلا وبدأ مسنتم

 0س 1 70 زكمل' !وو* )عزل )»عل لسلام لان 5

 9-5 اء

 ا٠..١ 11 رطعقملا

 ابك 1 عفقملا نبأ

 ريصخلا رفعج ىبا وه "نإ زا 7*8 111 سالقم

 اهو. 111 باكلا نبك كلقم



 هزيل

 اضل )1 1 5 1 111 1 ا 0 1 0 )ركع ]انآ )1.1 01

 اا انقل 1 ىواولا ىريكشيملا لضفملا

 اكل |! 1 زا | ككل 1 1116 1110 1 111 1 1 عدفم

 ا لا فس مل املا لكلا  زملم )دلل املز ص لمل. ارى ايل ل4

 امكو امك" امك. لمآ

 أب طبه لا, ا“ زل“ اا ه دوسأالا مداخل
 ا 5 4 لما جلغم

 ديما نب رفعج و ظنا 0

 1و 1 ل نب ميذ نم لئاقم

 ل مط لال ا )165 ك1 1١1١| 11 علا ميك ىب لتاقم

 ك1 ا

 ١1 1 ىوأولا ةاقصم لوم بعصم وخا ىطبينلا نايد نب لئاقم

 اذ اظل 150 |[ 11 ا (400) كة 21 15 الط )116 زر 11

 1110 11 11 اك ل ل 1

 8.1 111 ىواولا (ملس ىب صف>ح) ىناساردل لتاقم وبا

 ١5 مك ىجعذولا لئاقم وبا

 اك 116 11 ا 1 ىوأوملا وسيف ىخابلا ناسمياس ند لتاغقم

1 100 

 اب (ك ا“ 11 (نابدش) ليبش وبا نابي نب لتاقم

 ابكس ]باك 1 0ك ىلع نب للناقم

 امدمأ 1 (ىوللا) قلل 01 ند لتاقم

 (5)ا5 111 ىوارلا (ىركتعلا) ىكعلا كلام ىب لئاقم

 ملف ملل ملل مز نو ن1 11 اة 1 ىركمبلا عمسم نب لناقم

 ادام 11 لقعذن وبا لئاقم

 ا! م ل 1107 10 11 1 ام

 اك )4 لل ةيلعم نىب هللا ميذ ىنب دا سعاقم

 كديعس وه ىربقملا

 ىأ ى د مهيمن وه رعاشلا ليقم ىبأ

 1 ىلا (ذاظلا مدلغ 1

 املحألا ل زنى. )عم 111 (دضتعملا نب رفعج) هللاب ردنقملا

 ى



 هو

 ارك اسال ىواولا سنخالا ملم 5500 0 نب ةريغملا

 1 111 ىموزرخكملا لديح ند ىسبع نب يح ) 4 او

 انكار ا اة ل حر

 اول ل ةربغم ا

 لال 71 )"و لام الز" 8 27 1 ىوارلا مشاه وبا مسقم نب ةريغملا

 76 )مل 113 يع 11 6 ا اكلك امل

 ا ]مز )مل )د0 محم ضال ملا نأ تال لل بدهمللا ى ك ةرببخملا

 9 بيانا

 .١" مه ىراشلا رضم ىب 2

 0 هدأ رظنا ابد" 1 ىونلا ب

 (غرفملا) غرفم نب ةعيبر نب كيزي 0 (غرفم لا) غرفه #2

 "اهو مع ل م ارا 0 1 00 خبطق نب دوسالا رزقه وسبأ

 املك املأ

 ىجبضلأ 52 نب للضفملا وح 0 ةيوأرل ١ لا لضفملا

 ىلا ءكلللا 5 نب ميذ ىنب نم ركب نب لضفملا

 ار مرح فواورلا ن .راميلس نب رفعج نب ليضغفملا

 ذأ 17 لا قرشلا ىب لضفملا
 لليح نب للضغم ا وغ 0 لضفملا

 11 ىواولا هللا كبع نب لضغم

 لف لال 160 ىواولا خلامضف نب (لضفملا) ل.ضفم

 !ددذ و101 1 ىوارلا ىلامركلا لضفملا

 )محو 1 ىوأونا ىلامركلا لضفملا وأ

 مل“ ثمل 11 "ند كام اا." 1 ىوارلا ىيضلا دمحم ىب لضفملا

 ليلي نسبا للري الا لإ ار لك 17 خا سر لارجر ار

 كل 111 21551 153 1 اا

 ىلعب نب كيح وه 0: ل ىوارلا ىبضلا ليضفملا وبا

 ها هدم هو هأ* 111 ىديهملا لوم لضفملا

 اال لاك ااته لام العا اا الم لادم ام“ 1[ بلهم نب لضضفولا



 هل

 ت1 1 رعاشلا خاظطند ند ةعيجر ىد ل.>أ ءاذنرح نب نري غملأ

 الا الا

 1 1 ىوأرأا ميك نب ةريغم

 انتل زا 1 ىديسألا ينحل نب سشاينلا نب ةرارز نب اةريخملا

 "مآ 11 ىكتعلا ورع ىب دايز نب ةريغملا

 طنمم كلك 11 ىضفاولا ىلكعلا كيعس نب ةريبغملا

 ابا 1 ىوأولا لم نب ةريغملا

 ا 114 1 111 لا ات ىفقتلا ةخبعش ىب ةريغملا

 ارنا ط1 )15 ل11 ١) 0 طز طل | ١١5)) زل)) )اك. )مآ 5

 اذ زم( ت6 )016 زلم هزل ززتمك ززررلا اذ م5 )ذ] ثز كل 6:

 الا ط6 طز ز1 الك )1 زك زا هنا !517 6

 مما بام لكك ليونم ظلما ل“ مزار "يزل الر )"مع "بلك كو

 تالا ا 1 دلل )م6 ال ا زي ا 11 للا 6م زل) ١6

 لل د ا 6 1 | 7 لذ از 1 )اكل لا !) 6١) م 5 11 انا

 انلترزلا طلال 1110 116 11 زب ال ل0 الإ اوكا ىنككمل مل نل 0 27

 فز )11 ذل ١) 1١ ثا ا )7

 اؤام لملا امك. امثي 1[ ىمضهتخل ةبعش ىب ةريغملا

 أك )1.6 )امل زل“ 11 ىفقتلا ليقع قا نب هللا لكيع نب ةريغملا

 ات طال زا

 اكن موز نب رم نب هللا يع نب ةريغملا
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 عمم 111 )هلو 1 ىموزضملا ةريغملا (ىنب) لآ

 "017 وادا ادع ند تراثا نبا" نامحرلا ىبع ني ةريغملا

 از 1 شلال

 رتل ]مز 1 1 ىوأاولا ىلكعلا ساهنتا نب ةبيتع ىب ةريغملا

 0 امى األ ثمل أها 0 1 ا ارز ضار رع نر

 اب 1 نامتع نب ةريبغملا

 اميه 911 11 ىوأوأأ خيطع ور ةريغملا

 "ارت لل تورش ىنأ نب ةريغملا

 انك الا ا 1 )1 ل عزفلا نب اف يغملا

 ا" 11 بلعألا ىب ديدي بذاك سودس ىنب وم ةرق ىليأ ىب ةريغملا



 م2

 مرا زلم رك لكل مالم ملال متع لاب ال" 1 ةتراح ىب ىنعملا

2 
 موس )مجهر هزي 1 ءارفع ىبا ثراثل نب فوعم
 0 0 طربدعم

 نب ةبقع نسب حيبللا ىنعي ١051 535 1 طيعم ىبأ نبا

 طيعم ىأ
 - ازور 11 0“ 1 اطيعص ىلا نأ

 ىطيعملا دلاخ نب ميعاربا وه ىطيعملا

 ىيكإ وه نيعم ىبا

 نلل تلك ترش انآ للان ىروجشل ىهكأ نب افوديعم

 انوه ابا 1 ركأ نى د ءارغم

 (400.) از*به ارويكرا اا نابح ىبا ءارغملا وبدأ

 اامد 1 جيشا نب نىسبع خفياخ ءارغملا وبا

 ا 11 رعاشلا انرغص قأ نب ةريغملا ئد ءارغم

 نانا ا للا ةرأرز ند ىسوم نب ءارغملا وبا

 اؤأم اطيبا“* 17 ىرماعلا دايز نب سلغم

 اا اكل ناكولا كيع نب سلغم

 1585 كن لل ىواولا ىنيللا ىلانكلا سلغهلا وبا

 (400.) ه. 111 ةرصبلا لا نم للجر (ذوعملا) دوغملا

 مهعاربا نب تي رظنا ىعفاولا تبغملا وبا

 دع دل نب ةريخم اوه از 1ك ىوأولا ةربغم

 ةييتع نب ةريغملا وهو مسقم ىب ةريغملا وه ىواولا ةريغملا

 ىكتْعلا وربع ىب داير وه انربغتلا ١
 ىوأولا جاجا نب ل دبع رظنا 0 )ا ةريغملا وبا
 ادمأ ا ىهوأو لأ سنخأالا نب ةريغملا

 رعاشلا رز: ىنذب فياح يفقثلا فير نب سنخالا نب ةريغملا

 رع كا 00 زا 1



 هوز

 اسما انك 11 بوءبدأ نب ىلعملا

 )551 111 نوميم نب ىيك همسأ راطعلا ىلعملا وبأ

 انك نارا كلا 1 كل ىوأوأا ىلادمعلا ببلك نب ىلعملا

 ارم ل ىواولا روصنم نب ىلعم

 ا هز نأ تل للا ىدهلا ىلوص ىلعملا

 ابا 1 ويمص

 كشر نب ريم وه ىوأاوأل رم

 0 هلال مهيهن نم خيش ىواولا ويعم

 عمل نب ىكلاخ وظنا أم الا 0 نبأ

 اثثا لالا ا )5 15 مل ا )1 1 ىواولا ىلاركبلا كار ندب رمعم

 1 1 ا ا 1 11 ل اا ط1 ال ل0 الث زل زل

 61 16 11 1511 15أ  (انز1 ١) ث) ]1/11 !)14 )155 م1107 ]11 لما

 50 111 ل زا زل ذا م لللللط )5 6 11] ١0/7

 امل ا ا

 اك للا نايح نب ريعم

 أ" اذى اأ)ا 111 ىعيطقلا رعم وبا

 ةديبع وبأ رظنا ىنثملا ىب رعم
 ا كلل نايح نب لتاقم نب رمعم

 ومع 0 ىللا كميع وح ىرقنالأ ري وبا

 امك" اكبخ 11 دزالا نم نعم وذنب

 اك ]الل نيرسنق وأ سيق سأر ويا نب نعم

 ا.د هادممأ 1 ىقرافل وجاح ىب نعم
 ا | )| ككل + دك ١) 111 1111 1 ةدكاز نب نعم

 ثا 0 كك

 ازكم السب 111 طده' 1 ص نم نعم ونب

 ام“ اب.* 1 ىلالكعلا ىدع نب ىعم

 ١ ةءو 0 زا لالا امءأ 1 ىواولا زاوقلا 0 0 م

 اد ىوأولا كلام نب بعك نب ىسيع نعم وبأ

 مما" 1 ربما نب نعم

 ملأ ا” 11 ؟اثوأ“ خلع 1 ىملسلا سنخالا نب كبي نب نعم



 مث

 نامبح نبا ءارغملا وبا وه نايدح نبا ازعملا وبإ

 بيبلك نب دايز رظنا ىوارلا بيهلك نب دايز رشعم وبا
 تاض ]ا )داي مذ ثلا )3 ]5 4 ىوأولا (ىدنسلا جيجكان) شعم وبأ

 نو ةقو مرح هرم ؟هري. هاك أل 1ث 11 1611 ا 1ك ا

 مما ممطر زئملز“ امل. اظممك بلل بور ملام بام وكم 732 "خب

 اا ارت دنا قا 0 حلل نرسل كارلا ازال الر ارواج 111 لك 1

 )م ا 1م 1ك ل 6 لم زم 0 11 11 111 ا

 1 لى ل لل 1 ملل ل لا 111 1! ف )15 رمح اك ل15

 ما زال ماع زل ل110 11 ا كتل ال1 ال اك لس

 انك الراك# ارا ارضا الإ الرثجرا اال الرجال لا زر 1 ازرثأا

 ز)يززس ابان زكام )114 اهرب" !هك*“"ةبلووك لهل" اه. )علو ارعوأ اتثمع 1ك“

 منو, يو را 1 711 ا 11011 ل الملل ل اكلم ل

 انا ل ل )1 لال لال هذآ ةزنل دلل

 راسل. 1 نايسشلا ثقل

 ال 1 ىلابيشلا دلضعم وخا

 دال اللا" 20 | ل رعاشلا قراملا راك نب سوأ نب (رقعم) رقعملا

 6 غل ىواولا لقعملا وبدأ

 از 1 ساشا نب ىشعالا ىب لفقعم

 أ مل كلل ىعكسشالا ديح وبأ نراتس نب لقعم

 هأ”ثب 1 ىوارلا هللا كبع نب لقعم

 ١.١ 11 سيقنا كبع نم 5 لفقعم

 الوأ 151 1 دايز نب هللا كديبع ىلوح لفقعم

 )ورب ام 120 1 ىريشقلا ةورع نب لفقعم

 _8م سس مع )للا )11 101 ن6 ىدحابر لأ سيف نب لقعم

 نز* نيم ا او ا لا 11 ل ا

 (ةاا نكهه

 انام )0 |1161 ىنزملا نرقم ىب لقعم

 هد“ 111 هبنم نب لقعم

 )ترو 411 | ابل )00 )10 1 ىوأولا ىدابولا راسب نب لقعم

 فولعملا رفعج وه 7 111 فيلعملا

 "هو. "5 11 كيبز همسأ ىوارلا ىلعولا وبا
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 ةهكو

 هللا دبع وه مئنعملا ىبا

 501 لل خيرتعملا

 اك للأل 1166 116 1 6 لك 115 1 بوكا نون للل1 هللا مصخعلا

 نمل ل ل اس نس سل ا اطر ل

 ا | كا 21

 0 ا اخ )111 ا اكل )زاك للا زازء 411 كلل كشتعملا

 فقفوملا ىب كا رظناو 1ع ازمألا ال“ "هه 5

 م" 1 ةفاحق نأ ىب فقتعم

 ام ىل )11 2161 111 تينعملا

 ا 1 ىوأولا رمتعملا وبا

 115١ 118 11 دكئاقلا رمتعملا وبا

 5أأ مه زل ا!” ا" 1 ىوارلا ىميتلا ناميلس نب (متعملا) ريتعم

 156 ت1 1 ل زان للل ال 1 1 ٠4.1

 "هد. 111 كيزي رمتعملا وبا

 اكمل“ الزمسلا]ا ازاةتلاأ# اذ) هكا 1 ناندع نب دعم

 روان مىزنو تل“ ماكر" اع" ال“ ا" بعد 1 ناندع نب دعم ونب

 )01 ا 16 لكك

 نادعم وبا رظنا 4 مل دعم وبا

 كيح نب راؤن وه ىبضلا دعم وبأ

 خكلط ىنأ ند نادعم هليعل "هال 1 ىوأولا نادعم

 61 ىل .١5 111 نادعم وبا

 مع 111 شيشفلمخل وه دوسالا ىب نادعم

 0000/1 111 11 ىوالا ةحلط ىلا نب نادت
 ا" هل +١ 111 ثيللا ىب ىلع نب لدعملا

 ىذ نب فيس وع دات سرس ا اقم نأ نب قدك ىدعم

 برك ىدعم نب نافيس رظناو نزي
 اهمك 1 ىزهبلا ىهلسلا طالع ند لكشف نب ضرعم

 1 1 (طالع_ نب حجاج وحار ظالغ نب (ضرعم) ضرعملا

 ؟هدد 111 (444.) "منا 81 5 ىوأرلا تيوس نب رورعملا
 مث. 111 1.1١ 1 ىوارلا ىكملا .(نوبرخ) فوبردل ىب. فورعم
 00 ال دنا 111 ا لارا لإ رق“ ؛371- ىواولا تيوس نب. فورعم



 هما

 نس ىواولا مادخل عى د ةيواعم

 اهل. اهل“. اهل" او, اكو اثمم 11 كلما دبع ىب ماش نب ةيواعم

 با 111 أبا“ ابا“ طهمم اهيا اهك* وكر”

 الم 111 هديقغلا ماش ند ةخيبواعم

 أمم" 1 (ىللاولا) ىلئاولا ندلف نب ةيواعم

 امك" اما*ع اما املا 11 (نيصأل) نيصح ىب 5 نب ةيواعم

 ملثب نري ل. مم ب منن تك م11 ىليت وبدأ ةخيواعم ٠ نب كبري ىب خبواعم

 1 ال1 ااسكلا از16 از لل 0 نب كبي نب ةخيواعم

 اها 1 ىواوأ ىملسالا ديعم وبأ

 1* 1 ناعنلا ىب كبعم نب 0 نب كيعم

 مك ا ا ل1 1 ىواولا 0 كدلاخ نب كيعم

 نورا اناا ىنيلل ةخعور ىبأ كلاخ ند كبعم

 انتل الرا قعر لبعم

 معا عاا ممث.ك "تمم 111 ىعازرخل دبعم وبا
 موا معاعسمم 111 اذ. 1 ةيعاركل ديعم ما
 نا ل ا رك نب كبعم

 ا 11 تا لالا سابيعلا ى د لبعم

 "ا" 1 ىوأاولا ىسبعلا ديعم وبأ

 اا درع نب دكبعم

 اكل لكزز ]110 ط1 ىواولا ىملسلا كلام نب بعك نب كبعم

 رم ىب كيعس رظنا ا ل 7 نب كبعم

 ا ا ىمهلسالا لدعم مأ نب كبعم

 ادم 1 رعاشلا ىدءارك دكيعم ىنأ نب كدبعم

 هز" 51+ 111 ىنغملا كيعم

 ا١"هأا. 111 كيد نب رفعج م دلغ بذعم

 "ا 2 ورع ىب بنعم هعأأ

 ا فيع نب وربع ىنب وا ريشف نب بنعم

 11 )011 111, ميلا خلا نب بنعم

 ا“ #1 امك عمو 1م عمل“ )عقب اة,عسا و اثئح 111 رتعسلا

 أن“ ء ارام ]با ادع اهرب لويز" !عوقو با عنس# 1 عوأا عمو يوعز

 زبلرخ ابك“ بوك طوعا الا _ الك الك



 ةؤر

 اك[ للا ل لل طا 4 طل )ل زل زلدكا لل 6 ٠11

 0 نال 113 كك لاك لك 4ك ترك 60 اا عزت لا نيا وعملا

 ال 14 0 وامل )17 لأ كل ا )اا 161 ا ا

 الرول اال طل ل٠1 )111 ا |كر )ل زا )1 )101 1٠١)

 الين لاسم طرسضك زا 5 )طا د) ذل ا( ذاك ل1 تأ )1 نأ )6. زا

 اكل اضل ل66 11 6 )105 1100 )تأ آ)ا6) 111 111 1114

 "١ 111 ىباهلا ةيواعم ند نايفس نب ةبواعم

 ام.ىث 11 كلاخ نب كبري نب نابيغس ىنأ ند خدواعم

 امك 11 ةدواعم نب كيزي نب نايقس ىلا نب ةدواعم

 0 111 11 ىكسكسلا ةيواعم

 ألا ا! 111 ظطاننس نب للهس ىب خبواعم

 اتنارل 1 ةسيعلا تاك نب خيواعم
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 "1 ل ا ل 1 1 ١ ىوأولا جلاص نب :خبواعم

 نايفس ىأ نب ةخدواعم ىنعي م مي“ ] ركدص نب ةيواعم

 ١١ نإ 11 رمعي نب ركاص نب ةيواعم

 انرارا كلن ىمهيلعلا ةخيقاع نب رماع ند خيواعم

 انك 1 ىوأر لأ عشار يأ نب هللا ليبع نب هللا كبع نب خبواعم

 ا غ1 ىوأرأأ نارا كبع ىب 2 ل - ل 00 0 آم

 ازي* 11 كلل كدع ند خبواعم

 ةخيواعم هللا ديدع وبأ رظنا ىرعشالا ر راد نب هللا ليبع نب خبواعم

 )7. 111 ىوارلا ىنهدلا راع نى

 أبد 11 ةخبتنع نب ورع نب خيواعم

 زادو 1 فوع نب ورع نب ةدواعم وند

 امد" 1 ىرذعلا خيدواعم

 انز) ةرو ل1 ىلزملا نر نب خدواعم

 امم 1 ىبنتل شيق نب ةيواعم

 ا 001 امد زمذ) 1 تنك نب ةبواعم

 ال. 1 خةفيذح نب كلام نب ةيواعم

 أءام 11 ىدنكلا نصحت نب خدواعم

 )دمك اطدم 11 ىبلكلا داصم نب [بواعم

 .١) 1 صاعلا ىأ نب ةريغملا نب ةيواعم



 ةؤلاب

 ما“ 11 نيمركالا خيواعم ونب

 اا"”* 1 ىوارلا (ةكلط نب) ناكاسأ نب خيواعم

 اس اما اذ اال 11 ةتراح ىب كيز نب نقاكاسأ نب ةيواعم

 ابلأ ابك طم

 11 1 سنا نب ةخيواعم

 ا" اذ" 111 كباب وخا ةيواعم

 أزبا 111 كباب داو5 نم كثاق ةيواعم

 ىنمدلا ةيواعم نب رامع وع ىلوكيلا ةيواعم وبا
 )5*1 1 ركب ىب ةيواعم

 از كا ىوأولا ركب نب خيواعم

 ىدعسلا ةيواعم نب كج رظنأو ا"مل1 1 ىدعسلا ءوجج ب ةيواعم

 |مثي عع )ع 11 ىتاطلا ىيعس وبأ جاجا نب ةيواعم
 امحل 1151 )لالا طال )1.1 11 (6تنكلا ىنوكسلا ميدح نب ةيواعم

 اناع ننس ن> 2 لالا سر كرت صضما سرس يارس "1 ارازار

 نابغس يأ نب ةخبواعم رظنا ام 6 برح نيب ذخيواعم

 ازا ل1 اظزوب يأ نب دلاخ نب خيواعم

 “وأ كب 11 مصاع نب رفز ىب ةيواعم

 اصبر لاك هه )هما لا“, ركأ 1 بروح ىبب نايغس يأ نب ةيواعم

 دع )1:1 )0121117 لانا طز )01:7 )66 ا 111 اك

 اثبءو نخل كلا كل مكث 5 ]مز تزل متلك زر ل

 زملا“ة املك لملء "ممم لمح ممل" بكم نرش بلم ملازم ران "بف

 ال1 .١1) ممم املي سمكه اثمكأ امم مهم امها معك لطم اءلنو

 )01-1 1111 ل لك 6 1211 6 11110 ل7 دل

 اميمل م ل لل زكا 112 16 ل ل

 الاه ) )ا للا ل )ا 4 ط5 1001 1 لزرل |[ال6) 11 | 5

 0 تارا 0 كك ررل "سارا ساري سار ] سارا" سار. اككرس رك ر سارا

 أ! هاذ .ه واخ رز ا( هلام | )1 اتخأ ام )| ملل امرنا

 اا ا ل و تل 111 |1015 1 ط1 1 د

 لا سم كر ار سرتملا ص سرس مرو رح مر ١ اري زوار تت 1:

 سرا سر تسجل سرر نسر درس | كسرنا سرفر ستنال ورتإاا 11

 ضرالا7 مار سرنا سرس كرس ضرار سرر ضار“ ١ر7



 ةق“أ

 امو1 ا" 1 ءارفع ىبا ةعافر ىب ثراخل نب“ ناعم

 معا 1آ11 )ام 1 ىراقلا ثرامأل ىب ناعم
 )1 111 ىوارلا ىنهللل بيبخ نب ناعم

 "ها" 11 ظعافر نب ناعم

 ارضك الكا ىواولا كعس نب ذاع

 هاد 111 بيبطلا ىب ناعم

 11 ال11 هللا نبع نب ناعم

 نورا مل ىوارلا ىهلل بيبخ نب هللا كيع نب ثذاعم

 نإ.4 1 هللا ىيبع نب ناعم
 ةخعافر نب تراخل نب ذاعم وه ا!51 1 ءارفع نب ناعم

 ام امث» 1 ىملسلا ول نب ورع نب ذاعم
 م. ها 1 ىوأر ل) كلاخ ند لضفلا ذاعم وبا

 ام 111. - ىشرفلا ذاعم وبا

 اه.م 1 ةدلخ نب سيف نب صعام نب ناعم

 أنو !هكي ]1 ىراصنالا ليد ند ناعم

 أذ 111 (قاعم ٠ نب كمحر كيحن نب ذاعم

 ك5 عمم توك 100 ا 6 - ثاعم نب ماسم ذاعم

 1115 1 ملسم عى د ا 3

 )ذم ]ةزك 111 زاك 111 101 11 1 ىوأو لآ ثاعم نب ناعم

 «با 1. 11 ىدنكلا ىدع نب 0 نب ذاعم

 511111 زا“ لملم م 1 ىولزلا ماش د ذاعم

 ا” 11 ةخيودعلا هللا ىبع تنب ةنذاعم

 )بام 1 رفاعم

 ه١ 111 ىقلاعملا وبدأ

 1 لال رعاشلا ىنالكلا ىلاعملا وبا

 أذا. (400ي) "هد 1 ةميلج نب مهشوج تنب ةناعم

 انيك ل دزالأ نم لواعملا

 جلاص ىب ةخيواعم وه ا ةخيواعم

 الانا اا نا“ هيما هامل 217 1 0 8 1 ىواولا (ريرضلا) ةيدواعم وبا

 ن1 111 )ك6 11 1-10 ال 1

 ١1 1 ةيواعم وند



000 

 مىسع !.ظم ]ماس للك )ملا مهب 111 كلام 2-5 هللا لمع ند بلاطملا

 اراب الو

 مى 111 1*1 2*1 1 ةعادو نأ ىب بلاطملا

 "1 1 ىسودسلا ةيريوجج نب رهطم

 "مع امل“ 111 ىوأرلا ثراذل ىب رهطم
 كك لا اانا ىماذخل ىحكعلا رح نب رهطم

 1)* 11 ناميلس نب برح رهطم وبا

 درع 3 رهاط نب رهطم

 سدكل مل ماكر ملل )0 نزلو للكل قيلدملا

 ذميبود 1 رايظم

 ا. م عببطملا

 عيطم نب هللا دبع وه عيطم نبأ

 11 رفظم

 ا ل الل خاتيأ نب رفغظم

 بك 11 ا* ى زم. 180 1821 179 !امث آ1آ1 اح نب رفظملا

 اي“, )ذأ )امك (8ز#“# ادق )هل. اومث اها 11[ لسيس ىب رفظملا

 لاردا» زيزهإرت

 اذ. 111 ليسيس نب رفظملا ىبأ

 اب 1 رحمك ند رغظم

 أذ هل )0 لل ىمقلا كرابملا نب رفظملا

 اا)* 111 اجرم نب رفظملا

 ا" 1 ضرعم نب رغظم

 ا ك1 ىوأولأ ناعم

 مقرا نب ناميلس ةلغل 0 1 ىواولا ذاعم وبدأ

 معير» معو "عام 111 ىنهتل سنا نب ذاعم
 مقرا نب نامياس وى ندب 1 ىوأولا ىراصنالا ناعم وبدأ

 الم. امل“ امك“ زممك امه لمه !طلا1 )"امد ؟ 1 لبج ىب نذاعم

 مثةبو وك 111 )هال, !١هز1 اهلا !هءا“ الا" اخاه

 الام 11 ةلابج نب ناعم

 ا101 طا! 1 ىسيئسلا ىذاطلا نيصح نب نيوج نب ناعم

 امتامل



 مم

 ا 11 2 اخلاا نعاطم

 الزاب رطم ونبي

 م4 لئلا ماوتلا نب طم

 ا 1 ىميمنتلا جلت نب رطم

 اا از لال عماج نب رطم

 از 1 قاع سشلا رطم

 ]م 111 كيلاعصلا نم لج رطم

 ره." ال. 111 هأب ا" 1 ىواورأا قارولا نامهط ىب 1

 0 111 هل ىهيتلا ةضف نب 0

 ازا الط للفم لذ عبات مطم

 م ا ا ىلب# و طم

 كر ا ا و11 ابل ةيحلنا نب 0

 "هاد ما.* 1 ىواولا (سرطلا) حرطم

 ا"”.1 1 (ىنفاطلا) فرطم

 دس لأ نب عيكو و فرطم وبأ
 مأ. م.1 11 ةواعح ىنب نم ىلعهاملا نأ بس نب فرطم

 ماء 11 نآديس نب فرطم ةنبأ

 "1" هل نافع نب نامتع ننخ جيص نب فرطم

 5857 116 11 6 لإ انكلا علخاو نب رمهاع نب فرطم

 ؟ه.د 111 ك1 امد 1 ىوأرلا هيقفلا ىراسيلا هللا كبع ىب فرطم

 اقول 181 2 ١ "املا 1 ىشرمل ريضشلا 'ىب هللا دبع ىب' فرظم

 (400.) !هو51 ٠5

 1 كوب كذآ 1ةمسك" 1257 1152011 خبعش ىب ةروبغملا نب فرطمم

 ار 011

 151 رعاشلا ىعاو أ كعك نب --

 ايزل الكامل 11107 كاك 12 1 1 د ىدع نب (معطللا) معطم

 مو 111 1

 امك للام )11 ل15 امل لامع ]لأ لممكاءمب طمع المل“ 1 بلطملا

 م” 111 ىواأولا دايز نب بلاطملا

 اما رايس 10091 ناس ىوزأولا باند نب هللا 35 نب بلطالا

 انا 4103 1 قئوازلا خمر ىب سيق نب هللا كيح نب باطملا



 مول

 اهتم اعأي اضزع امثيد اثم المح ه.د 1 ىوارلا ماآدقملا نب بعصم

 اا 111 1

 امم  ىفصم

 .«٠ 11 كيعس نب وزعل دبع ةلاقصم

 ٠.1 11 ىدبعلا بشر نئب برك نب :خاقصم

 1 11 ىبضلا لهلهم ىب ةخلقصم

 نسر م 11 "علمنا ”ثثو 1 ىلابيشلا ةريبه ىب ةلقصم

 اهدا 1ةنا 0

 امك" امكأ زطبمش اطمل طمع اضع طدك 111 جلصم

 هاشنادرم رظنا ١51 1 ناغمصملا

 ناغمصام رظنأو ا اا 111 كنوابند كلم ناغمصملا

 مزز .. 711 7. 111 ئررخل ىبغتلا مساقلا نب ءاضملا

 ىلدكعلا ديزي نب براضملا رظنا 0711 1 ىلكعلا كيدز نب براضم

 )51 )وه زا 110:1 1 لكعلا (حيز) كيزي نب براضهلا

 اذ*ا 1 ىمعرلل ضاضم

 اك زا 1 لكلا مهاضم نبأ

 زر كك راؤن نب رضم

 لاس لأ ياس كرينا سراس سال للسل نسر اع نا سا ن0 7-2 (منب)

 نودلز تاما 6 تال (ملم ممل زف رمش لملال  طذظ1 ل

 نا )هد 0 )1 ل ]زا 117 ةثاذ كلل !١ 117 زا الل انارلا ل

 4مم 'د ةدد ةذ* كم (عارمتخل رضم) هدا مك“"بعوأ عمو مع عازل
 امز لامق لازال لوم ام 11/7 مخ مل مل ا 6 م 1

 ا 11107 لةمحرا انزل 1 ا را ل ل لل

 11 لوم ل10 زا6 11. ملل !ممق امم زمحلا امم امل“ امانا اال

 )114 ]91ه 191 1959. لؤمك لامه لؤب" و41 لةؤ5ب 1599 ط9"ثب لو" اة“

 كرا الا )سنا 000 لطألا ى, نلر 01 0

 بام 1 ىواولا وضم

 هللا اظدايز وه بلغالا نبا رضع وبدأ

 هاد 111 ىوأرلا ىنالكلا ىحيضملا وبا

 انور رمعي نب ىدحرضم

 املاح ]1 ناردع نب سرضم
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 همز“

 بعصم نب ىسيع و بعصم نبأ
 اه 1 ظرواسالا نم للجر بعصم

 «. 1١ 4 ميعاربأ ىب قاكاسأ نب بعصم

 : مهد 111 ىوأولا بعرصم نب ليعامبا بعصم وبا

 ها ردا ك6 بلا طل لذ 1١ 1111 )10 ل ىوأولأ تنسباندت نب بعصم

 0 ماب

 خمادج نب بعصا نب خماتج رظنا "مم 1 خغماتج نب بعصم وبا

 ان للا )زا ل116 151 ل1 116 اممك 1 ىواولا نابح نب بعصم

 م1 111 0111 قوارلا بتاكلا | ىبعتتل عييرلا نبا بعصم
 ل ال مر 16 ا ل تأ ام 11 1001 1 رسيبوملا نب بعبصم

 هل ا ا ادا ]0/7 ل16 11) 157 | 61 تاز نك ا هروح ةدينإ ةاكك

 (8800.) انك" نوري بوو بولا“ بباب ديو ب رخو ناهز“ يا” سب

 ملام. يامل ربقلع رك“ يمر بول“ يويسسممب ييو مب, ياو ياا
 ا نر كلل 110 16 زال ل21 ملل مل مل ىلإ ءااككملا

 اهذد) !هل'

 همم 1 ىواولا كيز نب بهعبصملا

 211 1115 1 ئوازلا ..ضصاقو تأ نب كعس ىب بعصم

 (400.) 5.1 111 1٠51 1 ىوارلا ىميمتلا مالس ىب بعدصم

 ا 5 11 ىدسالا جيصخحصلا نب بعصم

 ا للا ىوأوأل ىدنالا هللا دبع نب بعصم

 ايام 35“ اصح 1 ىوأوأا ىوهبزولا بعصم نب هللا كبع نب بعصم

 طك را تلا بلا هلأ طز 111 ا 1 ا ا

 ليقع ىنأ نب هللا لبع ىبأ وه !.18 11 بعصم

 ةزم زلزا زلم لال ىرهولا فوع نب ناموا دكيع ىب بعصم

 مام 11 ىوأولا ريمبؤلا نب ةورع ىب بعصم ىب نامتع ىب بعصم

 ١15 )به 1

 اناا 11.1 11.1 11 ىعارشل ورع نب بعصم
 ان لا ل لل ككل 110 1 مشاع ىب ريع نب بعصم

 )ال6 ذل الطللا ١16

 11م !ذ5: 11 ىفنأل سيق ىب بعصم

 امل 11 ثيل ىنب نم (ةعصعص وأ) بعصم



 همأ

 هلل 1 ىوأاولا رواسم نب روسم

 اعبر 12 1 ب]ح ا رشنب وبدأ ىحايبولا رشنب نب بيسملا

 تايد ماس امرأ مدر مم ل9 م املا ا املا ا ا 1 ا

 امل نسا 1 ىواولا كيردش نب بيدسملا

 نإ 00 950 زان 11 0 6 ل ىراؤغلا همت ىب بيسملا

 مو طمزنم مدس مسمن 11] نأ نلإ هل. نمرود نوأل نوأ نب هلو

 اكبمد 11 ىراوخل نب ميسملا

 1 بوم, نووتكك عا اال ان 17 تاوحكللا 52 ند خيلي سم

 آرب 11 15ب 910/07 5-5211 1 للا الا املا

 )15 1 عفاش نب هللا كبع نب عفان

 اهم 11 ناهاع نب حشمه

 مممح 1 نراك طرشما لذا

 زيبل ابوك )ثم ارث 111 (دجأ وبا ذو قرم

 قيرشملا هللا دبع ىب كاكضلا وه ىوارلا قرشملا

 أهد اه 1 (ىشيم) ىشم

 ١/1 1 ىريبأل ةصميشم ىبا

 مزج هرم هزم هي را ون مك ل م معن نب ديزي ند دابصبم

 وم 9| وعم 9ميكإ»

 اناا از ىراكملا مبيصهلا
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 اناا | ماد نب مياردصم

 مسس#' 711 ابدي اها )وزب !ها5' لهأ) آ!هأء هن. ]1 فقلطصيلا خل

 مك تت



 68ه

 الا“ 11 مهيمن ىنب نم ىلافقعلا خماسم

 م” 11 ىوأولا مقلع نب خوماسم

 مم امك" لملم بع 1 ىواولا دايز نب ملس نب براك نب خواسم

 ا ل ا كا ا لا 11 ا للك سال لل

 (4040.) ثمو معمر ععم ضوع سك" امك اطبق طم اك طل. اع 111 لهن هب مل

 مضمع (400.) 11 111 |!"ىم 1751 اذم* ممأ دلك دام 111 1

 تا ا ل ا اال ا ىراصنالا دنا دب خملسم

 0 نا ك1 نال

 كلر ١0 | 6 )117 11 اا ل1 وك امن د ماسثت.2 نب خواسم

 1 كرس

 124 1415 ل ىوارلا ىدكإا نب خماسم

 فيرط ند ديزي رظنا ىلسملا

 هدأ 111 ١1) 1 ةخيالسم (ىنب)

 اان دلل سابعلا ىلو مأ زيبا ممم

 ا.ءو 111 رطاشلا رامسم وبا

 م1. 1 ىشرقلا رامسم

 اؤبو اكن 1 (عمسم نب كلام وبدأ للثاو نب ركب نم) عمسم

 وأ 1 ليعامسأ ىب عمسم

 )0 1 ىوارلا كلللا دبع نب عمسم

 أاثه مل 11 عمسم نب كلام ىب عومسم

 ا 1 ركسعلا بأ عمسم نب كلام ىب نايمش ىب كيد نب عمدسم

 م“ ا”. 111 ©* 11 رهسم نب ىلعالا كبع ىواولأ وهم وبدأ

 مت 111 ىوأولا علس ند كلللا كيبع ىب رهسم

 دابع نب ورمع ىب روسللأ رظذاو )6 لك ىطبخل دابع ىب روسم

 مب. 511 111 ىلهاملا مام نب هللا كبع نب روسم

 ان )1 111 1 7 قوارنا ىعوبرملا كيلا كيبع نب (روسألا) روس

 دابع ىب روسم رظناو أمد 11 دابع ىب ريع ىب روسملا

 ا ورمغ نب روسملا

 ايا“ علامه 1111 )هدوأ لهاث9 ام“ اول 1 ىوارلا ةمريكم ىب روسملا

 ا 111 تا ل ل 11 0 1“ ل ل ل

 كك زن لت طل ل )لي 116



 م

 انما“ انخإ' اون". او" 11 ىلهايلا ملسم ىب ناجولا ديع نب ملسم

 اضل ]1 التارل للركت از از الز 01 ا

 اثح 11 ةلعاب نم كلملا دبع ىب ملسم

 سمش كبع نب بيبح نب ةعيبر نب زيرك نب سيبع نب ملسم
 همأ هم. هال. 11 فانهم كيع ىب

 5 11 7 ا للك ايلا ضل ىوملا ةخبقع نب ملسم

 7" 110 )15 11 111 ةبقع ىب ملسم ىبأ

 معو يس رسب ريس مرس) مرتو #>نأ11 بلاط ىنأ نبا ليقع ند كلا
 مس مك كك رز كك 6 كل لا زد رو

 نزلا مز“ هز ا

 ممل ا لالا نإ ك6 لنزار تل ىلهايلا وربع نب ماسم

 اك“ از السر الزلل ال1

 ازال 1 ىواولا مام ند ورع ىبا ىوأولا ملسم

 انت ل انزل 2 زمن ذا )10 الل تسلا دهكشوع نب ملسم

 أما 11 ةبيتق نب ملسم

 اا 11 نوراح نب ديزي ىلوننسم ملسم وبا

 [1نبب الا“ ب 11 بيسملا نب ماسم

 ٠١ 11 (800) "1 111 نات 1 ىوأرأا ةريبغما نب ماسم

 ١1 111 ريذن نب ملسم

 اذه 11 رعاشلا ةريبه ىبا بجا>ح ملسم

 مع" 111 )عا ا*5: 1 ىوارلا ىنهأل راسي ىب ملسم

 براس نب خامهسم رظنا ىوارلا ةماسم

 اكل لال مزاخ ند هللا كبع نىب نامياس نب خماس

 أو اا ااؤ١ ازمه الامل اامث مث 11 اظمث6 1 كلملا دبع ىب ةملسم

 اردارلا سككس نسل ل ا ارا ارسل انرنك الئاس ا ل

 عوكل ور خو عر ا( للا ا ل ا ل

 ام لهي 11 ]ملا ]1 مز ]كا املك ال6 ل11

5 16 5-111 

 ملم 21" 11 كلملا دبع ىب ةملسم خنيا

 ه 111 كللا بديع نب خماسم كلو

 ىوارلا نامتع ىب ذملس رظنا /7010 1 نامتع نب ةخملسم



 م

 اا لالا ىرسلا يلوح عفان نب نييكسم

 اللا )طرا اللتلا ىرسلا بئاك لالغ ند نيكسم

 راسي نب ماسم وه )0 ىوأولا ماسم

 اوز“خب ]و4 بك زناثل زاك زكا زك“. الودود 1 ةوعدلا باص ملسم وبأ

 ا ا كك 01 16 0 1 1 زلط زا كك 11

 الو ل ك1 تا ل أ زا 111 الز )|| 76 ع نا 0

 اثير ل ةرجأ لأ ما سم مأ

 ١ 111 ىكتاقلا ىدحغرالا ماسم

 ا 1 ىوأولا روعدا ماسم

 از, الل ام 1 ىوأولا ىودعلا ليدب نب ماسم

 1 ع ىوأارلا نيطبلا ماس م

 ١ 11 1 1 ىوارلا ىمرل ملسم

 هم" 111 ىلذعلا وعاشلا بانج ب ملسم

 ان ل1 ىوأوأا نامياس نب ليج ىلوم ىصخل ملسم

 مهم 111 .١11 1 ىنالوخل ملسم وبا
 امم كامها لمت" زل" 1 ناوكذ نب ماس

 هللا 11 ىناليخل وحر نب ملسم 35 .
 قعصلا دكايوخ نب ورمع نب ةعرز ىب ملسأ نب كيعس ىب ماس

 انك |1255 ال اذ كك )ا نإ )| توب | نو | ما“ 1] ىنالكلا

 ماسم ىحكضلا وبأ رظنا ىوزأوأا جيبص نب ماسم

 اظل ل6 1111 ك1 1116 1 سوفلا خملسم نم هللا كيع نب مادسم

 ل1 11 (8400:) 1:5 1 ىواولا وح وبا قايضلا هللا كيع نب مام

 كال | 1 65 )|

 اا 201/1 ١ امل ل ىلدعلا هللا كبع نب ماسم



 مالخب

 انتا اناااع "نانا نالت اارثل)" ازال قتلا وخا ةقراح نب دوعسم

 ىوأولا شارخ نب دوعسم رظنا 241١18 م5. 1 شارح ند دوعسم

 اخد م ثيردح عئىب دوعسم

 اها" اها ]1 نايح ىنب دكحا دوعسم

 ك1 (6) 1 1 ل ىوأولا شارد نب دوعسم

 رتل اناره اللا ىواولا لاحرولا دوعسم

 اكو ]1 قيرط نب ةريون نب ةليخر ند دوعسم

 اسيل زاخبب 1 مرانس نب دوعسم

 أننآ 1 ةورع نب دوعسم

 ورع نب خيقع رظنأ ركزت ىراصنالا 7 نب خبقع دوعسم وبأ

 الإ ركلات كلن ىلثاو نب ركب د رم جالع نب ودع دم د

 نئبد جيلم نب مهخص ند براصت نب ىدع ند ورع ندب دوعسم

 كر (قارعلا ورمش) مهف ند كام نب نعم نب ناطر

 (2) 10 نأ تام ملف كلا 11 لذ ك5 كك

 كمر للك 91001 لزم ىفقتلا رجم نب ورم نب دوعسم

 كالا ىراقلا وربع ند دوعسم

 ا الملل ىلاموكلا ورمع نب دوعسم

 )6 111 لفاغ نب دوعسم

 0*١ 1 ىدسالا كلام نب دوعسم

 1 1 بقعم ىب دوعسم

 )1 م رمصات ند دوعسم

 )مما 1 ىلشعنلا ميعذ نب دوعسم

 ىدوعسلمل ا ناكورلا كيع و ىواولا ىدوعسملا

 ند ناو لا 522 © نب هللا لمع نب نارا كلددع 2-0 ىدوعسملا

 ىدوعسما ناموأا كيع وه 7 111 دوعسم نب هللا ىبع

 ش 11 11 ىفنكأل نيكسم

 نب. سحع .نب ورمب نب جبرش ا ننناافينا نسارماج نم ا
 كمه اا. اد ؟* 1( ه. 1 11 رعاشلا مراد ىب هللا دبع نب كيز
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 ام“ 111 ىوارلا وربع نب نيكس



 م

 نم ير“ با" كمه كم. كيم هع 111 مشاق وبا ريبكلا مياشل ردوسم

 ا )11 11 1

 مداخل ةنامس رظنأ اثم ا"ث# 111 ةنامس رورسم
 آن لال فقئوم ا ىلوم رورسم

 امي امحيك !مل*# زمثك زملثم زن. 11 كلما دبع نب ىكيبلولا ند رورسم

 155 1و“ 1وأ 1و. هم 1 1م 1“ م1 1 ةهربأ ىب قورسم

 ضاعف )1. 1118 اكو )5*2 1 ىوارلا عحجالا نب قورسم

 معي, مخك سزورع اظوأ )ركع 118 191* ام لاما 1 ىكعلا قورسم

 ته 11 وارلا القاو نبا ىورسم

 نامولا دبع نب ىسوم رظنا ىوأرلا ىقورسملا

 ىراؤغلا اةدلعسم ىب هللا دبع رظنأ "17+ 11 اةدعسم

 ماسم بد ورع باكاصأ نم | لآ لغسل

 ىراؤغلا ةللعسم ىب هللا دبع ىنعي ةدعسم ىبأ

 هوب 1 رحب ىب كلام نب خوكح نب ةدعسم

 ارض ىناطلا ال عدس

 ام 1 ىركشملا هللا كيبع نب ةدعسم

 مادك نب رعسم رظنا ىوأولا ورعسم

 ابا 11 دوسالا رسم

 ها هل ىنيمرالا وعسمم وبأ

 015 ل ةليخر نب رعسم

 0 ل صارسل ارهردسر» صارسرت# ساراس ىميهتلا ىك دف نب رعسم

 اذكر ثلا لل لاك )18 ل مك ل ىواولا مادك نب رعسم

 ام دزالا ىكداق كوعدسم

 ىدع نب ورع ىب دوعسم هلعل اب 1 ىدنأالا دوعسم

 كوع دسم نب هللا كمدع وح ارا كوع دس م ىبأ

 0 اكل ىحئايروملا بديا أ لخا ىبأ دوعدسم

 10 ىفقتلا دوعسم وبأ



 هم

 ةييزوخ ةنبآ بنيز ىف نيكاسملا ما
 ا*يب 1آ11 ىمرلل راوس نب رواسملا
 ار اا ىوأولا رواسم نب دللا كيبع نب رواسم ىليأ بأ

 اب“ اا4ب ا41ع |0035 !ةمح 11[ ىراشلا ديبلمل دبع ىب رواسم
 امم) ما 11م1 م اما للا راكم ل لا

 اؤأ5 امم

 1 1 ىراشلا رواسم ىبأ

 ناررلملا نقيبرلا ىمهيتلا نامعنلا نىب رواسملا

 1.115 ىنوارلا :قارولا روك

 الرااد.١ 111 سابعلا وبأ مصتعملا ىب كبح“ نب دا نيعتسملا

 اممأ آ!طيلل زكا“ ليلو

 اهو اداء 111 نيعتسملا ما

 ىفكتسملا 4 ١

 ا”. 1 دلاخ نب رينتسملا

 13111117 1161 16 اك 116 ىوأاوأا ىعخنلا ديزي نب رينتسملا

 ١ هليل )1107 )ملا )زل )006 )11 )اا )) 6 زا 11 زل طل ١

 بابرلا كثاق دروتنسملا 1 ١5

 )هزم )هزث* 1 ىوأولا دروتنسملا

 ا 1 ىوارلا ىرهفلا دادش ىب دروتسملا

 اما كرع ال هانم "نم زل “11 بحلا يفلح 0 دروننسملا

 )هدد 111 بحسم ىب ددسم

 أخلب 111 ىروبنطلا دودسملا

 اذ 11 ىجانلا كيشار نب تيردكل ند ليبيسملا

 جوردسم 1 .1

 نركب نأ كرك هللا كيبع وه يم روصخ نبأ

 ابءو 11 ىدعسلا ورسم

 م16 111 ةمعادلا تح نب رورسم 1 11

 أممب امحأ" اممع امنيا“ امهك ]ملت املا“ اطملثا امل'ع 3 ىخالبلا روز ممم

 تس اة*7" و77 184 اؤ.م 1؟5,عللرل" امل1 امكذ املأ أمقد امل امقااممل

 راسا انكلإ راكلا رع ان اا طار كلب اب
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 هدر

 كك لظ1 31 مدر كأ نبأ

 أءام اءأل 1 ةنيرم ونب

 ١١ 11 ثيرح نب محام

 لك ز"* زك يه )طولك طهلأ أهمم )ثمل 1 جوطرأ نافاخ نىب محاوم

 ا زم 11

 ك5 لل لكعط نب محام

 ان لل زبزعلا دبع نبب رمع ىلع مدام

 سب.5 11 كلام نب محام

 ا لل ىملسلا ورشه أ يأ نب محام

 17 ل1 ةيمدارملا

 مينا 1 ذوبدزم

 ملأ .مكل" ممك ممهد 1 فذادماب نب كدوم

 مك“ 1 خيك دولا

 اأو 1 ىزم

 ا*» 11 ىللدخل بيعش ىب كيزم

 11 1 ىملسلا فيمقدلا نب كيزم

 تل تدب الل ١/1 | 6 )هاه )116 )رع )117 111 زا 40 1 ةنيوم

 اثم امس 111 ا*ل' 1او كب

 () ا". 1 ىنلخل سبه
 "و 1 ليعاممأ نب اسم

 نأ نا ةمم "8 11 ىيطعانلا نارمن نب كيعس ىب رفاسم

 اخد ل امس اظامك 1 جاسم نأ نب كم ىب (مفاسم) رفاسملأ وبأ

 ةللغب )م1١ 111 210 1 نأوبفص ىب عئاسم

 رو اذ ل ةكالط نب عفاسم

 ]6 1 اك نب فانم كيع نب عفاسم

 نىب رواسملا رظنا 62 65 1 ىبعبرملا ىميجتلا نامعنلا نىب عفاسم

 ىبعيببولا ىهينلا نامعنلا



 م

 مما ماع خزف لتشمل.  زرمعل 1201 ارييإاسشاللمبإ مما

 ا ىواولا (2 خدواعم نبز نام

 )خلات )خلا )1 | )ا )1.1 131 خصتنق وبأ بلهملا نب نب نادرم

 اة ىلالهلا متيهلا ىب ناورم

 ارم ازررتيإ م ديلولا نىب ناورم

 2600 )10 ل ةيناورملا

 زروظو نب نابزوما رظناو )ا 1 ا 1 نازورملا

 ابال 111 سوأ نب نْيَخ بوروضم ىنورهلا

 7. 1 ضصوقرح ىنب نم للجر ىرم

 ميت ]1 ا ناعم نب ىرم

 اهيل اهره اهمغ ]1 فقسأالا ماير ىبأ

 مرهم ل ند لبعس و 0 00 5 3

 زا *م 1 ىوايلا ميرم وبأ

 حر ا ا 1 ىوأولأ ىفقتلا . مدر وبأ

 اة. 1 (جبببص نب سابا)» ىضاقلا ىفنلل مير وبدأ

 ار ا ىرعولل لييعس مداغ مدر وبا

 6 ىواوأا :خئمالس 0 مدر وبأ

 اهمال 1 نامهط مو م وبدأ

 6010 1 وعاشلا ىلكبيلا ليعامسأ ع نب هللا دبع ميره وبا

 )وممس-هما“ ]1 ورصم افيد اح ناكولا كيبع نب هللا لكيع ميره وبأ

 )هو. اثهمق

 زوزذك 111 رافغلا كيع ميره وبأ

 سدا |! كارا نم نامتع خنبا مير

 5م 1 ,ىدسوم نيا نارمع نبأ مير

 يا الرا لإ نا كك نرد ازا للا ىسجع مأ ناوعع تدني مير

 ال 1 ىنيطسلفلا مير وبأ

 زا 11 ىلياسلا ةعيبر نب كلام مدر وبدأ



 م2

 هد 111 ىناجرلل ناورم

 رعاشلا طهسلا وبا (مغصالا خصغحح نأ ىب) بونذل ىلا ىب ناورم

 امل او رزحس# ع 11

 كن نك“ كان كلك هن ]15 تأ نأ ه5 م رعاشلا خصفح ىنأ ١
 نأ ا/وا/

 !911 اهدا ادت انا" امززك !ضالس !.بع 1 (ءاقرولا ىبا) مكمل ىب ناورم

 خا )01 ا الا 1111 1111 111 1 11 1م ملح 1

 انتكاتلا للا امل ريل سل املا ا... نككا ل )11 )14 14

 اير يل“ الا 0 الل ات ا ل تل | |

 ا ا ا لا ا ا ا 1 هلا ل الل ل ل

 ا ل لا نر زا زلدكااك )ل7 )1 زمل زى. طيب انآ )6 ]6

 ةإ نيل تكن 11 0 1 1 11 لل ماكل جال 6

 الام زمن للكل زنا )62 طم لا ملك مل ل للا ل

 ال ات كلا اك 111 1115 طم مل 1 زا

 هدأ اهل

 018121 ةينانكلا مكللا نيا ناورم ما
 لل لالا[ الف اك دما دس دما 11:11 .11 :مكلملا نتي ناورم ودب

 ام 156 |1522 |1111 ال 1 5 |

 كب طلال ل1 لل ماش نب كبعس نب ناورم

 كيعس ىأ 5 نامتع ند ناورم وح ىلعملا نب كيعس لبا ند ناورم

 ثا ل ل11 هيلا يد ليم ناورم وبا
 ايها اما» 15 ىوارلا عاجش ىب نأ

 مائل". 11 كللا كيع ىب هللا دبع نب ناورم

 اا 0015 قالا ىسيمللا ناجرلا دبع نبا نوم
 أثار ازيعغ 11 كللا دبع ند (مغصالا) ناورم

 اذن 11 كللا دبع نب (مبك ) ناورم

 ال1 1 1 ىوارسلا ىلعللا نب ليبي عدس يأ نسب نامتع نب ناورم

 (848.) ازعأ ام
 اما ظرفلا ناورم

 ااا 10 هاا [ىدعلل  ناورم نبا وماع ىب ناووسم

 أمل“ امله ]مزه ابوح طبول“ لؤؤم ]117 لكل“5 لوك“ اهلك !ىيز» زون
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 ؟ا 1 دوبك رم

 افوع نب ىب خرم وب رظنا ارم ونب

 لري 1 نابيش ىب لهن ىب ةره ىب بد نب ثت تراخل "ندا ف0

 ١.د* 1 ةريأل لحما لوسر ةرم

 ا 1 رماع ى د خبلعت نب كعس ىنِي نم مالغ اقره

 ليلاس ونب ونب م ةعصعص نب ارم ونب

 ار ل11 كك نب رم ونب

 ال16 11 (ورمع نب) ره

 لو 11 1516 1 ا 1 لا زا ا فيع نب ةرم (نب)

 نارك رسيرح الزنك انسرتر اسرنلا ل81 لكسر ]5

 151 11 نافطغ افطغ نر

 ابد اهل 1 كدغب ارم ىنب

 فيس ,م,ظناو (157) 1ذأ 15. 1 نزي (ىذ نب) وذ ضايفلا ةرم وبدأ

 نري ىف نك
 لل ىبل ىب بعك ىب رم

 اكد 1 ىيل نب يتعكا نب ةرم ونب

 ممن 1 :لظنح نب كلام ىب معلا ونب رظنا كلام ىب ةرم

 م 0211 ل ناكح نب ةره

 ير تنل ا ل اخ 11 زا 1 ىاتنعلا نامعنلا نب لقنم نب قرم

 ا لل رعاشلا ىعخنلا نومه

 ؟با ؟بو» ]1 ماه نب ارم ونب

 امرخ ز) 11 41 لا لا ل ل ا ا ىوارلا ىلادمهلا انوه

 "ان را رنا ضارلا سرر اجرت نسال نارإ] !ارجسإر اناا, 0507 ل237 ]00 17

 ازميق نا باخ هكو هربا هم

 ةغبهرم 1 ١11

 ناورم نب كلل دكديع وه ا.حب 1 ناورم نبأ

 ناورم نب كلما دبع نب كيزي وه اماه 1 ناورم نبا

 نوراح نب زراك و ناورم وبا

 معرن» )نعي 1آ1 ءاطع وبا ىوارلا ىملسالا ناورم وبا
 ىحعلا نلف ند قورسم رظنا م11 ل نب نادرم

 اؤزب 11 ىلارهجلا ع ناوره



60. 

 اهم. اهب 1 ىدوهيلا بحرم

 |" 11 بلهلا دج ناذادرم

 تلي ثأل الز سل: اريدك 41106 11 1 1 لدلب وجا بدا نب سادرم

 اكمأ (اامم) 1 سأدرم نب سابع وبا ىمهلسلا سادوم

 ةيدا نب سادرم و لالب وبا ريدح نب وريع نب سادوم
 ضنك» امل 1 ةنيهج نم ةقرأل نم كيهن ىب سادرم

 اممك 111 لصأو ىبأ لاخ (لالب وبأ) ساد رم

 ملأ امل" الس ١10 1 ىصخل هاشنادرم
 بوآأ 11 فو دعملاب ناقعد) هان أكرم

 ررزكع» م00. ."٠ 1 هد وذ هاشنادرم

 ا 1 زورممذ نابسوذاف هاستننا د رم

 "ه1 1 دنوابند ناغومصم هاشنأدرم

 5/7 ب لذا رابز نب جيوأدرم

 "ند ل ىخدرم

 الل "ل5. 1 (دلناخ نب لك نب هللا دبع) ىبلغتلا رهفلا ىدره نبأ

 ثا ! عود ند ىررم

 «.5 111 نانسج نب نابزومه

 للا! كلا ليق نب زورمف مع نب ١ نابزوما

 00 0 0 0 هن

 اؤ15 اممك 1 رايس نب رصن ةأرمأ كيدق تنب 0

 1١ 11 ملس حلوم فوزومه

 أذا الل ةنيبق حلوم خيبضرم وبأ

 باب 1 سوطرم

 ما ا! ماقد نب عفو ملأ

 خيقع نب " وع لاق ملا

 ن0 1 سوشوم



 ما

 56 لا ام كك ىواولا ىدسالا لعمك ملا نب ىرذملا

 الام اثرا ثلا" ىلثإل الثا اءام ] لكع ىنب نم ىدحع نىب ريعذم

 مك ١و١ )امه ابك البو

 هللا بع رظنا 115 1آ11 بوذملا
 اله 1 ابس نب ره

 ضن 183 قيململا ل لك
 كرت كع زن وذ ظنا )6 11 اة ل 1101 1 1 د دارم

 ١هز) زا 5 ل11 الف

 مجالم نبا ىنعي 01 1 ىداوم ا

 |ءأ !.. 11 ةبلعت نب سيق ىب !نم ةينارصنلا (راوملا) رارم نبأ

 أ. 11 ىلكعلا خمالس نب راوملا

 ملأ 11 نركب نأ نب نامجولا كيع نب رار

 اب.ه اة5 1 فيع نب ورع ىنب وخا عيب ١ ىب ظرأرمه

 ١ للك مزأوطأ وبا

 لردك 1 ل ىظيف نب عبرط ا

 ا )1 1 خيواولا دترم ذأ

 )كك 11 ىداطلا لقرم نب لييح وذا ىواولأ كتوم

 اة ىمشلل ثراخل ىب كترم

 "ها* 111 دحدش نب كيز نب لتر

 1_7 مب 5*١ 1 دعس وبأ ريفغع ىب كعس نب كتوم

 ا جرش نىب كترم

 او*»عغ 11 ىعشاجملا هللا دبع ىب كترم

 (4002) 11110 ها ىواولإ رميكذلا وبا ىنزملا هللا كبع ىب دكترم

 از ممم زيرعلا كيع نب ريع فيصو لكقرم

 زوال طم 111 زم 65 ل ىبنغلا دترم وبأ

 مزدع ماد“ ] سيف ىب لترم

 ما 1117 م ل الا |! ىينغلا دثرم ىأ نىب دكترم

 دايز نب هللا ديبع وه ةناجوم ىبا

 اهبو اب "55 1 مجرما

 ناكاسا نب رغعج نب ىلع وه ىجميم ا



 ها*مب

 ارك ]61 م الو ةل ل1 ل11 ط1 )1 )| 1 )| 1] لالا ما 1

 ا اا ا ا ل16 ل11 117 11 15 )ا 1) )1 ام) 1 5/1

 زكعك اوم زوز“ زميلك امل“ ]ملك زسبء )باك لزم لكمه لزب اة“ لكثم

 ا 1 ام 1 1: كلل

 ان ل 10 1 (اعنح ند ديح وبا) ىدنالا مديطس نب فرزخل

 م ا طل 11 م الل 1 ا ا ا

 أثمى.و )!..8 1 شسوخ

 ام“ 1 نويطفلا ىب ةيلعت ىنب دحا ىدوهيلا فيريخ#

 ىوأولا ىنكتادملا نانا ند ىلع رظنا ىنتادلا

 11 ىجنولا لكيدم

 ربودملا نب ميعاربأ رظنأ ا ربدملا نبأ

 هيورهم نب ىسيع رظنأ رثدملا

 |. 11 فيهنأ ىب كردم

 1 1 نابولأ نب كرحم

 آظ) م1 لل لكلا تض نب كردم

 اا زر كلل ىواولا ىدزالا بينم نب كرحم

 أ. 118 ١11 ١58 11 بلهملا ىب كردم

 أ٠.م اا١ 1 سايلا ىب ورع همسا ةكردم

 ابم. !يمم 1 هللا لوسر تانك مالغ معدم

 اند الم اال 11 ال1 1! 1111 ل: جلدم ونب

 آم 1 ورع نب ةعيبر ىب ورع نب ىلصز نب مادقا ب جلدم

 "هد امد 111 ىسح ىنب ىسح ىب هللا دبع بقل هلدم

 ديزي نب بيبش وه هلدملا وبا

 ام ا مهيأ بأ نب (ىيدم)ر نابدم

 ا ل ميهاربأ نب ندم

 دي ىلع و ىوأرلا ىنيدملا ىبا
 الكاك ال11 لام 1115 امم )مهم )م61 111 1ك 1 جحذم (ونب)

 ا اال زا ل زادك لل انا ز) | تك | امل

 ملا لا دك از 101 1 الد امل )لا زل ذا مام !ةراكك زن“

 اذا 1010 101 ا )ا 1١5 351 11 كا لا ملل م مل اا

 الام طال ممل لكل ا! 1



 مثلي

 فنخت ىب ركب وبأ وه فنخت نبأ

 اما»ب املو )ما. ب75 1 ىواولا ىدنالا ىبيعج نب طول ئركك 97

 رثمكلا ؛ زاميئا كبح يب وج راسب يلو للرخ ضة 21 نول

 لان“ اسر 0١ نارا ساونا سانا ملك لع انوا سات اناا 0015

 ار كت سارا ناس ل يس سار" .اسركرا ارسازرركا سام ل811 9014 0

 ضار ار ككردل رت ضر سرت سرا 100 00 رز ا رترا لص >8

 درر كرار رو تكرس ل صرح 0 رج رمل مل ارت ا صار رت

 لاسر ارز“ سرك سرح رو تك حرور> © رجول رجس 17 . صرجرا كر .١ راد 1-0

 رويس درع دير نر سرس زل هجر رو كرس صا نو) تكلرضر 6| سمر سارت عرج رجا --

 سرلا» سرا سرك كرر ضرسلا نسنل سصاسإر سرح كروربا) رس “ترحل

 )ا 11 ا ا ل اا ل م لل ل ال لل ا

 ال )]) |إإ 15 || هأ ناب نه نزكم؛ )1 ١65 )4 أ ا ند د

 ارم لإ ا 111مل هاك ]611 | ل6 اا لذ از ]ل )طل 7

 موكك9 6 زم (0|[ككزلا) نعترف زهد 51 زل للم زلم ل5 طل

 ن١ ضرما سضرضلا سار كك صرلا تاراكرملا  ساراككر ل نسل نس اح لح" 7

 رد ل يو ا ل قو اك ورع موا حا نموا يس ككل الل را

 د را ل ع الا امل اكلت ل ا مط ل

 تيل ةءأ 111 147 مل ] كل الل لل 1 اك ل

 نت[. نام نا نزل مثلا هزل ةزم ةزلا“ هألا ةزك هلل 615 هل ها

 هي. ن“نم ناك نأ هال“ هكلأ هل. ددك نمو هدأ مدعم منعت هنت نزعل

 "كل 1 ا ك6 كا 11 1 م ل تلا ا ا

 ك1 11 كم كو ا كل كك ا ل ا م ا

 يم بيرم' "اا 111 1مم 10 1 ل 1 كا 1

 نال برا ناز بانإ) بثمن بانا نإ بأم باو با“ بآل بيبو

 مرا“ مها1 مههو ملا بك بكا بك. بوك بؤر دهب بول* بما“ بها“ بف

 1ك 31.ب1ك,م 1 ل مك مل ل ل ل

 ت91, 1؟ن56-1 5155م1 1 ا لا ل 1 لل

 امم لأ ل. متلو 99 911 ا ل لا

 ا! ةتتيكو اووي امه امرا ]مز لكلا 1 را لا ل ا

 أذ, اى اا.أ 8 اك 10 ا! 1 ]باح مك أب ا.ه أءابو 8

 ال1 ازكثو. ازمك زل لم )تل ل( ا“ ا زال ال ال

08 



 م

 ا ل للا ىواولا و 0 نب خمر

 ا1) 1ك ل | تأ ل هلل ا و1 لا ىواولا ىيلاولا 0 نب خمر

 ]55 1! دانك نب خمر

 ا ا ل ىرغولا فانم كيع 2-0 بيهأ نسب لفون نب خمر

 ا || 10 )ا | يزن للا ١) | نزل 6 1

 اور تارا ا اردترجل (رضرتلا السا (نإس ارا ]00 زارع !١ موز ل

 امك طل ما )زم طال )01 1111 مزمل باس اللا

 )أ 1 0 رهك ىب ىشخ

 الن ]11 1 00 ورمع نب ا

 3 111 كك ! نر

 نلف 22 قلل ظنا نلخ# ىذا

 ىراصنالا دا نب خئيلسم رظنا مدعم ]1 قلك ىبأ

 0717 لل ىوأوأأ 5 وبا

 01 1 ىدنالا درو

 ري ىايروما بدءيأ أ حا نب

 الا» 1 ىوارلا ىركبلا كلخم
 اك 11 قانا ل ا نزح

 كيمحص رظناو 1110 112 11 ىدزالا نسل ىب كلخا
 11 1 ىواولا ضيمب نب قزم نب 5

 تار لا رسل هكدا راسا 1 ققوزإلا "يق نبا درس
 ا) 1 ىواولا ريتك ىب دلخت

 الب 1 براد نب للاخ

 ملأ 11 مشاه وبا 00 أ نلمح ندا نلخت
 لاذ مشاه د ظنا جحلاص نب كمحن نب هذ

 ى.1 11 ىوارسلا ىلهابلا رجاهلا نب ع نب ىمجح ىب كلت

 اه 1

 ا اال اكل الر الل كلا“ 11 تلبملا : نب كيزي ىب دكا

:| 161 11 

 نيمالا رظنا عولخملا



 مث

 ىوأولا 3 نب ريع رظنا نراخملا وبا

 تا نكي رظنا فراخكملا وبأ

 د 1 ىديبزلا ثراخل ىب فقراخملا
 |.مس» نوز“* نور" نق. همأ ها 1 5*7 11 ىوارلا ىسارلا فراخملا وبا

 لك لله كار كر طك

 نب قراخملا نب باهش رظنا 75:1 تاهشا ىب قراخملا نبأ

 ىزاملا باهش

 )هال ا*.. 1 ىوارلا ىلحيلا هللا دبع نب قراخملا

 م5 مو نا عادت راقش نبا اكل
 ماكو اوم ازك* )اوك 1با 11 111 ىنغتا قراخ

 ةابح رظنا ك8 1 سوا ىب ىدع نب سيقلا ىرما ةنبأ ةابخ#

 سيقلا ىرما ةئنبأ
 ففيع نب ةعيبر وه رعاشلا ليبكملا

 "2# 1 قاحسا وبأ ىفقتلا دوعسم ىب كيبع نأ ىب راعخملا

 نزيك مز6 )1 501 101 ا لب لال ١ لكلا 010 ا

 كا ا ل المر ردا 1 لا تل ل

 كيس رو كنا ا ناكل 1 ا ل ا

 مسبإ مىخم 111 ا!بلخ م.ك يبو دبل دياب بوز بيار .نرتتذرا نال

 )وز, زثمزخب »عيت ظن

 ىجراخلا ةزج وبا ارظناأ  ئميلسلا ئدنزالا .فيع نب راتكأملا
 از ل1 كزوغ نب راتخملا

 لرسول ترجح ارك" الكل ىوأولا ندندخ نب سارف راتخملا وبا

 ا.د 11 ذيواعم سرح بداص راتخملا

 ثس) د. 111 سلتك

 جدخملا عفان رظنا "801 1 يدخملا

 ا رجدنب نب يدخلملا

 0 1 نا قاح ديبأ ويا, .ظنذا سشئأ 8

 “أ 111 ميمث ىنب ىلوم 0

 را 111 نب خبر تا

 ا!بجخ 1 ىدع نب دبر



 مدع

 م ىسوم نب نيطقب نب ليحت

 ا 1 ا 11111 حجاج وأ فسوي نب نمت

 ]ا ا ىرفعتل فسويب نب دمحم

 ا لا 1 1 ىوأولا ىراصنالا تنبات نب فسوب ند ليد

 بنو ]1

 انو )15 لآل ىوأولا سهابرغلا فسوب نب ليد

 ماو ا ١.ب 11 ىضاقلا رع وبدأ بيقعي نب افسوب نب ليحت

 اكل | 1 11 1 م ا م ا 0 لاء مى زل زلزل

 ةئء.. 1 ىوأرلا ىمشاهلا بوقعي ىب فغسوب نب ليد

 ا5). 5 اكل ةرمكال أ

 ىسخرسلا دومكام نب هللا دبع رظنا دم نبا

 ا ىوأولا سشسادخ نب دوه

 دوه

 دوه

 ا 1 ىواوأأ ىكسلا ند ديزد ئد ورمع

 )ذا 1١ 111  ىوارلا ىراؤغلا دكياحشلا ىأ نب رمععم

 أ

 اكل 1116 1 لا 11:1 ىوأولا ىلهشالا كيبل

 أهمل" اهبل اه. طهرل 1 ىلهشالا خملسم دوهتك"'

 ١

 ارا لكلا ال6 ( و: 1 ىديبزلا ءوجح نب ةيمد

 11 11 ذظفينح ىنب لحأ ةيبمح

 ال. ااا 11 ىملسلا ةيمح

 الا ]| لل خونخ نب ليو

 بعك نب رباج نب سوأ نب ىدع نب سيقلا ىرمأ خندأ نابح#

 17 11 1115 اةنب 1 ىوارلا هيقفلا ىكملل (هللا دبع) ويريح ىبا

 اال ا لل

 أهمل اوما* اسر 1 ىقراقأل دوعسم نب ةصيخ

00 
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 ا 1 ىريوباسينلا فلا نب دوه

 52 دوهد

 ند



 مانو

 اد 111 بنئاكلا زوريف نب ىيكج نب كبح

 وعز وعد .1١1 نككأ ىافرعلا يح نبا نبك
 ا1 11 ىواولا (ىنانكلا) ناسغ وبا :نيخ نب ىبكإ ىب ديح

 )نو 41 11عام زمن زوم ننس عو ابا 1311 ]مجم هك مللت ملك ل

 لا اك ازا ارز 05 او ن0 نسر نر )اك |1110

 ا نك ل 017 سأل انك نك اسر ال ناز اركان از ا 7 انا

 امع زثب 111-:ىوأرلا ىانكلا نيك نبا ىبنج وبا ىوارلا دق
 املك (2) ]با لكلا )11. (11)2." 111 ىقتاولا ىيح نب سدمحت

 أم" 111 بئتاكلا دادزي نب دمحم

 م. انا" 111 ناحملا دبع ىب هللا دبع ىب كبزي

 رود زرت" كك نزرع ند ديف
 بلا لل كيوم نب ديزي

 مما 111 00 16 10 ىوأولا ديري نب لييحت

 مثدأ 111 ىدقاولل ميش ىوارلا ديزي نب دم

 مضرب 111 1,14 قوارلا ىمدالا احيرب نى
 ام"ه ااح 11 (راصنالا ىلمم) ىراصنالا ديزي ىب كم

 اؤام 1 ىوصبلا تدري نب ليح

 ملم كهل* "57 111 ىوأولا ا كيري نب لمدن

 ممدمحأ 111 ىبلهملا متاح نب ديزي نب 002

 املا 1 .ىوارلا ميتخ ىب كبري نب ليي

 امثع 1 ىمرادلا ديزي نب لديحت

 ىوأولا ىمعافولا ماش وبدأ رظنا ىبعاثولا ديزي نب ليد

 نب
0 

 ء

 81 11 ةيواعم نب كبي نب

 ااهم-ااه8 541 111 ىواولا ىليغطلا ىديزيلا نيك وذا

 موسم هزثز» 1 ىوارلا بوقعي نأ نب لايحت

 ا." 111 مارح وخأ بيقعي نب كمح

 ما 11 رعاشلا دوأد ىب بيقعد نب ديح

 ارت اال عمب ١ وبأ بءقعي ى ليح

 هدم 111 كيشرلا ىب بوقعي وبا ديحت

 اما 111 6١١) 1 ىوأو لإ خبنتنع نب بيقعيب نى ليح#

 |سارس 11 )9. ةل“ 1 (ىجبضلا ليضفملا وبا) ىوارلا ىضلا ىلعي نب دم

 لا 3١



 ها*)

 11 11 ىوارلا ىلاذدمهلا كمح وبا

 اتت .ا!نك لاا 1 ىوأولا ىئاطنا ىحع نى د مكيهلا نى د لليد

 ىدنعهلا و» فقتاولا نب ليد

 |1101 لال ىدنز نأ عسأاو نب كمح

 اممك حارمتب امهك امهم امل" 11 ىعيهتلا ميعاردا نى ِد للصأو نب كمن

 الأ اك.م 00 امك

 هد 111 ىورشلا كقأو نب كلوميد

 05 اارعم اذاخب 1 راطعلا 55 د ت42

 146 11 ىوأولا ردزول 1 ند ليد

 )56 غل جاسو نب ليد

 اي. 11 كللا كبع نب حيلولا نب ليد

 أنا" 1 ىوأو ألا عفيوذ نى 5 ىحيبالا نب لليد

 )1 طلال ىواولا م بهو ئ لليحا

 )512 3111 الا فحل ةييكا اى نقدا تفوا ناديك
 ايا ارب اكس اكو اك“ الأ اول اورب زهر اوااتم 2و هل توقأب نب ليد

 ىقتاولا ةلعل !() 1 ىدبك نب ليح

 ىقتاولا هلعل زنا" 11 ىمعكإ نب لمح

 ىلبصلأ وح ىويعا ى كيح

 ا 1 ىواولأ 00 ىيبعكت ى ليحا

 لد لهل نيحشير ريخش نب ترا نب نجح "نب نمح
 اذا ا ل1 )زل لام 1 ىوأارملا ناسبح نسب ى 2 تي ندد

 ١) كارلا كالا

 كبد كل“ نبه هبا“ 11 قوأولا ىكمربلا دكدلاخ نب ىمك ىب ليما

 ا

 اق ىزاولا ىدبك نب ليد

 اريك زل زك |1065 للك ىابذو كلا كيعس نب ىبك نب ليحت

 را

 1 ا

 ابمل' !بهب



1 

 د ا و ا ا

 مز

 41 "م كه كن" 4 اباد 111 امث/ 11 ةتابت ىب دكمدح

 فينش ىب ىسح تنب ىبأ ةملس ىب جاجن ىب ا و

 ان ار 1

 كاملا نب جرغلا ىدإ وه اا |1ل1 دملَش ند حاجان نب كدمح

 اا ا هل تجالللا دنا

 اراد ذاع ه1 311 . ئنعارخا كلام نيا ف 0 ىب كيحت

 اه* 11 0 ند ورصن نب ليك ىبأ

 !با“هه 11 ماسب نب روصنم نب ورصن نب ليح

 ازا“ لازم زز" 11 بو رض أ حونن نإ

 داس عى د هللا ليغ نب ليك وه ةب مدون نب ليح

 نأ لالالا ىواولا نوراغ َى

 "610111 ئوارلا 'ليبرخلا نوراح نإ
 ا." 111 مداخل نيسلل بتاك نورا نب كمح

 الرز“ ظن ذلك زد زكل ل111 ةيترف نب عشار خفياخ نوراح نب ليح#

 نيمالا وه كيرلا نوراخ نب لي

 ابد ] دكيحت نب نورا وبا ىوأولا 5

 1711171 رايثل دوب ىلع ني تيكا | كتان( 3 نوراغ ىب نمح

 أانب 11 ىواوأا :خبواعم حليم كيرلا نب ماع نب كم

 اء 1 ىوأولا ليذعلا نب دلديح

 األ )10 كم وضنلا نب خيتو ئد ليك

 آذآ |5111 | كتكات 11 ىموزخكملا 007 دب 1 د 0-

 امل" لبكم اعلا زبئم طباخ زباب اكتم 11594 اكو

 4.١ 211 .قواولا, ىئمورخملا ا نب كمحت

 المح 11 ةريحبلاب ع تاقحصلا ىلوننم م نب لوح

 110 011 100 0 خلقاو وبا ماش ىب كيد

 6 ل ىواولأ لاله نب 56--



 مثلو

 ال زل 1 ريبولا نب رذنملا نب ا

 ااا كلل 1١ 0 21 1 ىوارسلا ىلمالا روسحتم لنا ىب لكمح

 مى. 111 ىوأولا ىدر ,وايلا ريصنم نب يح

 كمم 11 دايز نب روتصنم ىب كيد

 )5)) 111 )ةز) 161 ل ىوأولا ىسوطلا روصنم ىب كيد

 ا١اكب 111 بئاكلا روصنم نب ليحت

 هاد 1 ىوأولل ىرقنم ا دي نب هللا يبيع وبأ ىواولا يقلل ليد

 )هوو اهءا“"ث 111 هه.« 9-5 اا” 1 ىوارلا ردكنملا ىب كيح#“

 كا ذه ان زرع |( 111 |! ما 1 7 1 0 ليح“

 ان [ كلل | ا ا ا 211 66 | نزككا ١1١ از )6

 كك ا ل 1 1 هل كت لل 14 1 |( مل انفك م

 هن مهل ها )هام اها اهاد م1256 برأ“ همم هما“ عبر هيت ىعخ

 ملاذ 111 دادغيب نيرابعتا لليحأ ليد“

 اا لاما 1 ل11 لال 11 كليف نب كيحف

 | أ.م ذل ىسوم م ندا لابد مأ

 اؤدم اه 111 اغب نب ىسوم . ىب كمتك

 اال لل (8600:) مي كلا ىواولا ىفقثلا ,ىسوم يأ نب للي

 ا"”.نإ" امها )ةدد ١11١ 1 ىوأوأا م ىسوم ىد كيد

 از" لمح المك المح ز)ثم* الم 111 صفح نب ىسوم ّك ليد

 ل دو ككل نيوارلا محانملا ىسرراوخلا ركاشأ نبأ ىسوم ني نم

 اك | ]11 1554 |5507 تدل |1215 ا

 "ا. ة؟.ب 111 ىلارعشلا ىسوم نب ديحم

 1ىمسكل" 17 1". مم" 11 هللا ديبع نب خكلط ند ىسوم ىب كم

 ازا للا جرعدلا نولوط ند ىسوم نب ليح

 اذنبل 111 ىواولا تارفلا نب ىسوم ىب لليد

 اي ل1 اولا ىسابعلا ميه بأ نب كمح نب ىسوم ىب ناك

 7 )اه ا31ب امك" لملك. امم لطمدع احدها 111 كلولا دمحم

 اها 111 لاكيبم ىب كي

 أع 1 ىواولا ىلارفعولا نيميم نب كمحت

 ىركسلا 01 ىبدا وه ١14 1 ىوأولا ىركسلا نوميم نب كم

 ماما 111 ىريذعلا نوميم نب لمح



 م8

 مخل دخت كل مظأت هيك ةيثأا كولا تنازل ل مك نئب ناورم نب 00

 نأ 111 م01 اميز» موز روك 1

 اب 111 ىراصنالا طوياس يأ نب ناورم نب نيك

 لتارتلاا 110 0 | ىخالبلا رووسم نب ديد

 اذا لال ىواولا ءالعلا نب رعسم نب ديد

 50 11 ةترتكف وىخاأ ملسم نب ليد

 ١1١ 1 ىدقأولل خيش (مشعج وبا) ىوأولا ملسم نب ليحت

 ىرولا باهت ىبأ رظنا ىرعؤلا ماسم نب 30-

 ارا وا اا ىواولا ىفتاطلا ماسم نب ليحت

 اهمأ أنبأ اهني. 1 ىريبينعلا ماسم نب ليهيحت

 51 ةخفوكلا لعأ نم للجر ةخيلسم نب ليد

 ا 1111 1 وازفل ىراصنالا نامرلا دبع وبأ ةملسم ىب ليح

 مكيف 8ممثكر*“# ابد اسر“ بع زطهك طولي زطهمل' طةديو طوي !همزك 1. طوع

 )م, 11 0 لمد | 115111101 11 | 140 1 دل

 مبا» 1

 )061 10 1 ىواولا ىلاسفرفلا بعدصم نب د

 )با“ثه ز12- 111 لسيس ىب رفظم نب لييد

 مل» ثا 151 داعم نبا نيك
 مابا. 111 ". 1 ىوارلا ىطامنالا ةيواعم نب كمحض

 زتعم لا رظنا رتعملا لمح

 م١١ 4 ىكصضتعملا نب ليج

 ا" .٠ ىل ا) 111 دكمتعملا ىب لمح

 ١11 :زمم )مل زك )0 اك اللا ىوأولا كييبس ىب افورعم نب ليد

 أب 1م [1

 )م 102111 الا لال للا ىوأولا رمعم نب ليت“

 )41 لل تالا نعم نب لديخحت

 اذما 1 ىدندلأ ةخبعش ىب ةريغما ئبد لكديحت

 ىلا لل جلاص نب لئاقم نب نيخح

 اممرازمأ زه) نس )اه )11 مز1 للك نح 0 ىفنكملا نب ليحت

 "١ 4 ىفتكملا خنبا دم ما

 )006 0 رىشنخاا نب ليد

01 
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 هأل

 بئاسلا ىب كمحن رظنأ ىوارلا ىلكلا كي

 ا رعاشلا ةساكا نب ليح#

 ادنك ىب قاحكسا نب كمحت وه | هك يادنك ىب كمت

 (فقيجا+نك)

 ارد[ ا١)" 111 دنوك كيم

 بلطملا كيع نب ترا نب لثون نب ظريغطلا ى د طول نب ليج

 ذأ لل

 "11م١ 111 (ظعاولا) ثيللا نب كيمحن

 ا١ءلء 1 سياف للماع . ثيللا ىب لمح

 لإ ىدركلا ثيللا ند كيمحن

 ١ 11 كئاقلا كلام ىب كمت

 ان" اهب 11 ىناويخل ىلادمهلا كلام ىب ديح

 زملخع املم امل امله اميقك ابل !بلكك 11 ىخركلا (سابيم) رشابم نب كيمحن

 هان 1 رارلا لكوتلا نب دنخ
 00 كا 6 لل ١ مل ١ 11 ىواولا ىسوم وبا ىنقملا ى د ليد

 الك ازا زك 11: ا!)نأ )| ككل111 ال1 )18 14 )10 )11 ]17 6

 الا 1 ا ام |كارل ل ربل كامل زن 11 1161 156 ل

 روز طاف )10 )5 11 6 ١)

 ا 11 رخل ىوارلا ىتلا نب دمك

 امكأ زلؤؤ5 زلم اذ ع )طهذك 1 ىدزالا ىذيعاوغلا ىنذقملا نب للومح

 لزمه اكن" لال اكلم لكةثب لاو زمكل'

 ا.د امه كمل ايم 1 ىولاعلا ىلع نب كيز ىب لمح نب ليحت

 |" 11 ةريمع ىب لمح نب لمحت

 امم 1 ىفقتلا مساقلا نب ليد نب ليح

 اذ 0 1م 2 لكيحت نب لي

 1 كاكا د نب ليد

 ىوارلا (فذخ ىنا نأ كيعس نب ىيك مع) فنخ ىب دكيمح
 ا 11 ل ا

 ال را ع ىوأولا قوزرم نب لمد

 رعاشلا ةصفح ىأ نب ناورم نب بون أ نب نآورم نب كم
 اكن" زالوا 1

2 



 هل

 متع 3171 )زو 0 116 ازايما لل ىفقثلا مساقلا 7 5

 د مساقلا

 ١11 ال15 111 ىوملعلا ىلع نب رمع نب مساقلا

 ازواتا 2 - ىخركلا مسافقلا

 ار لل اند أ

 اكرر 1 ىواولا خماألذ

 الادلا قلل ناغطارق

 نيا 311 ١ ىوارلا 'عيجرلا ى

 ا 11 (21 1 امل ىوأوأا ىشرفلا كا وبا ك4 م

 ل00 1 1 لا كلنا لأ ىدسالا ناومع نب ىطق نئن ني

 90 11 سيف ند ليخت

 ]156 1951 ]10 1 رشعم نأ خيش ىوارلا سبق ند ني

 0 ا ا ىوأولأ (ىجلاولا) ىدسألا سبق سد ليد

 مسير رسورسإ مرخيإ ممسبو زاخر

 1 ادت نم 11 كفيخ ىلا خيش ىوأولا سبق نب
 سيق ىب دلختن رظنا "0. 1 ىوارلا ىلكعلا سيق نب كم

 |عرلو #1٠ 11 ىربنعلا سيق ىب كمن
 او 127* 11 ىيينغلا سيف ىب ليحن

 هم 111: 70) 1 ىوأرلا ريتك نب تنك
 املع امث* 111 ىتذاقلا ريتك نب ليد

 !ة)1 1 زاوك نب كمحن

 موزع مسس مس زائد 111 (ىوارشأا) ىوفعتل ماركلا ىبا نب دكمحي
 رسل

 ا ا 6 1 ىوأرلا بيرك نب 352

 أها 111 ميرك نب ليد

 اءوا 111 بعك نب نأ نب لمحت

 ك5 11 خظرق نب ببعك نب لامن

 عيل مرو عررع سير ضعر» م41 مم 1 ىوارلا ىظرقلا بعك نب دمحم
 |عروس )عب )عرنإ (م»ميض مميز مزن“ .."٠( ]!8د 1198 ول" 9“ هبه محب

 ممموو معوي معوفإ معالم 111 8مم 11 املم ا!طمآاثا !طب.. طه

 مزاعم زعل مالا ظلم ظادا ظءلو 111 خقدنب ,ىيجحشمك نب نوح



 هز“

 ا” 111 شايع نب كم

 بئذاكلا دابع ىنأ ىبأ نس وبأ رظنا ىسيع نب ليد

 هدول وه ىناسيملا ىسبع ىب ليد

 ا! لكل ىشرفلا ىسيع نب لام

 اوك اذ" 111 هللا دبع نب ليك“ بناك ىسيع نب كمن

 اذا | 111 ناسا تناكلا ناكرنا نبع نبا ىسيع نبا دم

 ممل ملا ملل مإ) ا الغ ني 111 ك.ب.يمذ نب ىسيع نب ليج

 كلا الآ اذ

 بذم 111 كيبشولا نوراح نب ىسمع وبدأ لكيح

 1ع 1 كام ك]" 111 111 ىوارلا ىدوللل ديزي ىب ىئيسيع نب كين

 ال تر كلا ا كلا ىوأولا هلع أ نب لديح

 اا" 111 هداشلا نب مئاغ نب كمحن

 اك الل ل (ناوع) ناآزغ نب ليحا

 الامم الامك 11 جدفلا نب يح

 ١2 هل ىدعسلا جقف نب دكمح

 اثم 11 جرف نب دمت

 ك0 لا 1 اك 111 كفاعلا قرير ودأ خورخ نب ليد

 ه.ا“ 111 ليصوملا ىلاو ليضفلا ىب كي

 او 120 1 111 ارجو لصفلا نبت نيك
 1 ىوأولا حويدخ نب عشار نب ليضفلا نب لي

 رفعج قنأ 0 ناهس لوم ىواوألا نابفس 000 ليضفلا 0 ديد

 "01 اللا

 ا ا ل ىنيورفلا انس نب ليضفلا نب لليد

 ان 11 "881 1 ىوارلا ىناسارخل ىسبعلا ةيطع ىب ليضفلا نب كم

 (400.) اممح لظذ (404.) مث

 انتم زم 1م. 1 ىوأولا ىبضلا ناوزغ ندب لبضف ند ليج

 اك )ا للكل الا )006
5 _ 0 

 رايزاملا رضنأ اء 111 نراق نب ليح

 هك1111 نيكل تحس ملاقلا نب كيم



 هأةه

 بتر نب ورع نب قكوخحت دعلعل | ماا | ل جلت

 ءاطع نب ورع نب نقلك ءلعل 161 )0 ىوأوأا ورع نب ني

 .١1 1 ىخالبلا ورع نب ليح#

 وريع ب ىدج وه 5"01 1 ىنهلل ورع نب نيخ

 ا ىراصنالا مزح نب ورع نب لكيحن

 ا* 111 (ىوارلا) لشهن ىب (ليبنز) ليبتر ىب ورمع ىب دمحم
 ىوارلا ورمع نب كمحن رظناو

 امم |1502 زا ةللالا ىراشلا ىباغتلا وربع نب ليحت

 “؟د 11 كيعس نب ويمص ىب لمح

 "وز" "ثوم 547 همك يم ظز“1# 1 صاعلا نب ورع نب ةيح

 ش دارك

 050 ىواولا ناجولا كيع نب وريع نب ليت

 نب رماع ىنب وخا ةمقلع ىب شايع ىب ءاطع نب ورمع نب ليت

 رظناو اعلم 1ك" امك ضيا لكم (ن00.) 1*1 ىوارلا ىيبل

 م” ”*ل5 ارتب اهث 1* 1 ىوارلا (ىتيللا ةمقلع نب) وربع نب كمت

 ةخفيطقلا وذ طيعم ىأ ىب ةخبقع ىب ديبالا نب ورمع نب لكيحن

 اك“ ل رم ارم ل11 ل ل1 زر 1 كاك كلا وذ

 أ 1

 )4 11 . )1 دك از + )1 كلل ةطرشلا باص هيوربع نب كمت

 نأ امد اذد 15 )ه5 |” 11 ىميمتلا دراطع نب ريع نب دي

 مثلو مابدسميلا مي

 نوع نب كمح وه امل. 1 ىوأرلا فيع نب كين

 ١1 111 بح 1 1 ىواولا ىتاطلا (نابيغفس ىب) فيع نب ديد

 86 ل101

 رفعج نب لمد رظنا مخل 1 نوع نب كمحفن .

 (443) 11, 1 ىوارلا .(ىناسارأل) نوع نب تي

 اادم اب ا". اهل. ادميب اهيا“ لزهمل' اهعغخ 11 نوع أ نب كمدح

 ]سبأ زبك نبا أمك ابو اطبدد ابمأ ايتعك زباثم ركل اككه

 6١ه زن 11 ىهضشاهلا ثراْل نب هللا كبع نب نيع نب ليبحن



 ما

 ]وأ )هم 11 (سابعلا) سابع نب هللا كبع ىب ىلع ىب لمحت

 الك. لمكك املك طك لبس ل". لك“"5 لهكل" اذمه اهل ]كل اعمم اك

 )551 )6 )11 طل ثذ 215 زا | 111 ١)

 و15 11 نامام نب ىسبع ىب ىلع نب كمحن

 امل 1 ىنئاطلا كيف نب ىلع نب دمدح

 1١ 1. هل (قانقلا ىب) ىثانقلا ىلع نب كيم

 ارا كثيللا نب ىلع نب

 ]3 زم انآ ل55 |ندكلا» )| مه ردزولا خاقم نب ىلع نب ليد

 انك ام 1مل ىيلعلا ىسوم ىد ىلع نب ليمن

 بن 111 ىكيبتوأا ند ىلع د تي

 امل 13 111 ىواولا ىزاولا راع نب كيحن

 .٠" 111 سكاسك نذوملا رابع نب

 ك7 )11 كك رسلي نب راع نب ليد

 1ك ام او 11“ لا كل ك1 كىوارلا 2 ةرايع ىب لمحت

 اال )211 زز 6 لالا | 03 ما تنل

 انيك 1 ىواولا ىشرقلا ةرايع ند ليك

 ىدقاولا وه ا" 1 ىبارلا ىملسالا ريع ىب كيح

 ام ل ىواولا ىلادمعلا حابصلا نب رم نب لليد

 اناا 1 ىوأولا ءاطع نب رع نب ليد

 ان انآ نا وأول بلاط يأ نب ىلع نب رسع ىبب للايح

 أكرم ا 0 11 0 116 116 1

 از ًالتلل | زا خ1 ىوأولا (جايهلا) جابض نب رع نب لليد

 الام ل1 اللا ىوأو لا ىو مور أ لزو نب ناو ىب ليح

 زرس ار" 111 خكلط نب ليد نب ميار ٍدأ نب نارع نب

 ارنا ح71 آل

 ا لالا رمعما بدو ىبضلا نار نب لكي

 اذ للا ىوأو لآ ا ناومع نب

 2 111 ىوأو لا ميشا رب دأ يب ليحت ىلوم ناوع ند ليحت

 ااه ١ ا 1 ب“ 1 ىريبمطلا حاسما نم ىوأو لأ هر 0 ليد



 نب كيد

 مزاد

 ير | ]65 0 ىوأرلا ىدنكلا زبوع نب ليي

 هم 111 ىوأوأا ىلطساو لأ أ مدقم نب ءاطع نب كم

 1 ل ا لا نييبلطلا حلوم خيطع نب كم

 ا 111 ىواولا ةبقع ىب كمحت

 8 111 ىوارلا ىواديصلا ةبقع ىب كمح#

 71 111 117. 11 ىوارلا ليقع ىب دمحم

 ىوأولا هكا وبأ رظنا ىوارلا ءالعلا نب ليد

 مهم مهل" مل" 111 كتاقلا ءالعلا نب كدمحن

 اي. 111 مداخل ءالعلا نب ديد
 الود 1 ناولع نب دمحم

 نس نب ىلع ىب كمت هلعل *25 1* 1 ىواونا ىلع نب كم

 : تيص ل
 )1 11 ركب وبدأ ىتارذاملا رومتز ىيأ نب 22 ند ىلع ى د 0-

 5! اه لا 165 ه0 6 م م

 ال 111 ورصن ىناب فورعمأ ىنمرالا ىلع نب ليبحت

 ةشيشح وبأ وه ورع ىب ةيمأ نب ىلع نب لمحت
 111 111 (ىوصلا) رايخأ 3 ىلع ىب نيت

 انز6 )الكتل 2 كلنا ىركشملا بببدح ىب ىلع ىب ليد

 رظفاو 1/ام. 11 1 :ئارلا "؟فيقشا نبا نسال 32غ 05
 ىوارلا ىلع نب 70

 سامبا 1 (ظابلا دير فعج اوبل ١ نيسلللا ف لع 05009

 المل )10 لذ + طز»# لل زم ك0 )15 ال51 ]155 111

 81011111 111 ]الل للدرلا لاروزا ل ةكللالا ا! ال1 ا

 ايخللا للك لنا

 اكمل“ ام راطعلا فاخ نب ىلع ىب كمحن

 اا 11 ىوارلا ى يع جلا نب ىلع

 "م1 لاظ نأ نىب 0 نب رغصالا لي

 دمع رظنا ١١ 1 ىوارلا بلاط نا نب ىلع نب ربكالا ليتم

 يفند )ص

 |[ ل ع نب بلاط ىكبأ نب طسوالا نود

 ابكر ب1 نزل 111 رهايظ نب ىلع ىب كين



 هنآ

 واو”. 1 ىوارلا ديبع نب كيح

 اتا ا 011 از 1 1 ىوارسلا ىبدراكملا كيبع ىسب ليد

 اما )مز اكلات

 ال6 لل ىوأولا ريع ىب كيبع نب لايحتا

 6و7 516 لال ريزولا هللا كينغ نأ نب كمن

 اون“ 181 11مل اونو لولا حاكم 11 درمذأزأ نب هللا كيبع نب كمن

 اك 11

 ا 1 ىواولا عفا قا هللا نيب نب كمح
7 

 ند كيمح وه 5 1 ىوأرلا ىفقتلا ناوقص نب هللا كيبع

 ناوفص نب هللا دبع نب
 هللا كيبع نب كمح وه 55 ل رهاط ىب هللا كيبع نب دم“

 رداط ىب هللا دبع نب

 اة زل الل  ناتعلا نب ذللا 2 نب كيحح

 6 مى )12 لا رهاط نب هللا كيبع نب هللا يي نب كمت

 امثثتا 11 ىضاقلا ىزيركلا هللا لكيبع نب لكيت

 ممم زلللب 11 ردزولا نناخ نب ىديكإ نب هللا كببع نب ليد

 اذ |١ ك1

 أنبل. 11 سصاعلا نب كيعس ىلوم اةدببع ىب ليك

 ال1. 111 بانع نب بان نب كيمح

 او 1 نامتع نب ورع 1 لوم ىواوذا ةلمرد وبا نامتع نب دكمحن

 ا 1 نابزومأ نب كسا وا نامتع نب ليد

 اذب 111 طولا سير نامتع نب كمح

 املأ 1 ىوأولا ىفقتلا ناوفص نب نامتع ند ليح

 10 11 12 111 كافانعلا نامتع نب كيد

 )0 111 ىواولا رمبؤلا نب كلاخ نب كم نب نامتع نب كمح

 رك

 )ال5 )ه1 )هز ١ 111 0*1 1 ىوأارلا نالكع نب كيد

 ىدع ىنأ ىبأ رظنا اا 1 ىوأولا ىدع ىبأ ند ليد

 نئب ليت

 اذامل' اذامأ 1 نوزع نب ليك



 هألا

 امد الن ةتإ ف؟*ب 11 ىفعل هريس ديأ' نيا ناكرلا قيع نو كلا

 رولر الجرررجا لل اعنا جل ا

 ن5 11 ىلنادمهلا سيق ىب كيعس ىب ناكولا كبع نب لمحت

 45 لذ 121 مهأ مضل م ميل اكل 1 را

 18م 1. ئوارلا "ناحلتسلا ند ,ناجرلا تبع ىف 03
 ىميمتلا (نيصح) نيدعأل ىب هللا دبع نب ناجرلا دبع نب كيح#

 مامر“ ماعع زعمرع ازلخي الد 51 ىواولا
 اذاز* لال 17ىوأرلا ىنالجعلا ناجرلا نبع ىب نبك
 |مزو 111 سوم نب 0 ذبع نبي نيس
 15: 111 ىوارلا ىدنكلا ناجرلا دبع نب كيحن

 11 111 نورا ١ ثماعلا ليل ىأ نب ناكرلا كيع نب لديحت

 ال11 1 مل ملا 6 ب 1131 ل26 )لل 0111 ك1 ات طل

 اكل رمل متنا 111 ئطورخملا تتح ىب ناجرلا اني 5 000
 اثم ]537 (اما) ادب ].4 15 ؟2* مخخ بأ كل دمصلا دبع نب كمح

 زيرزعلا كيع نب ليحل ود ىوأولا ىرخزلا زيوعلا كيع نب لمد

0 
 الاد 11 ىكتعلا ريزعلا لبع نب سمت

 ىرثؤلا فوع نب ناكرلا دبع نب ريع نب زيزعلا دبع نب كمت
 كك زم 0 11 ل0 4 ل1 قا يل لل ىوارسلا ىضاقلا

 مو اظبأ

 اظن. لامك المع المل“ 111 رفعج وبا تايزلا كلمل كبع نب دكمدح
 ا ل ل اضل 1 11 1 11 كر

 اخ 1111 ما

 أاثع (2ةب 1 ىوارلا براوشلا نأ نب كلملا دبع نب دمحم

 و ااا 1 نب كللا لكبع نب لكيمحت

 اء )ملف ام كالا زم 11 ل ناورم نب كللا كيع نب ليح

 ام 111 كللا دبع نب ىسوم وا كللا دبع نب كي

 ل ىوأوأا ظورذ لأ نب حللا كبع نب دكدحاولا كيع نب لبح

 8 111 ىوارلا ىبلهملا باهولا دبع نب ليحمن

 ىونغلا انسلا وبا رظنا سودبع نب ديت
 املا 011 ىرابذالا سادرك هيودبع نب ديحت

00 
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 رمل ذا قب دام 111 كاركلا الا ىد الا ىبع نب كوع
 سناك منإى مسر» ماو

 لس رتشالا ىبأ خللا كح نب كيد ىب كللا كيع نب كيد

 راف لطزإ للكل لثعع ىذا لتعع نب كمح نب ىللا كبع نب كمدن

 ها"** 111 ىوأرلا ىلع ىب دمد نب هللا دبع نب ليد

 اا ل1 ىوأوأأ رمع نب كم نب ذللا كي نب كيمح

 ١5 1 ىوأرلا ىمركملا هللا دبع نب كي

 اوم 11 ىوأولا بكارلا بحاص هللا كبع نب لكيح

 اود 1 ىعارشل كترم نب هللا كيع نب كم

 اتا لالا اا ىواولا ما سم نب كلا كبع نب كمحن

 روهذ ىبأ ورظفأ ربمذ نب للا نع نب 0500-

 ادا 11 ىواولا بنئملا دوعسم وبدأ ىلالهلا هللا ليبع ند لايح

 ىقايفساا ليد وبدأ رظنا زخيواعم نب كبري ىب كللا دبع نب كيح وبأ

 (400.) 1. 1 ىوأوثأ ىهلسلا دوأد نب بوقعي نب ةالأ كبع نب لكيم

 نثكب همم هلأ". نأ“ هال“

 ا ىوأولا ىجيضلا بوقعي لأ ند هللا كيبع نب كيحك

 116 ل1 ل رعاشلا ىمهجيتلا فسوب نب للا يع كفك وذا

 امس سلا (ىريمللل  (ىنيش :كيملل نبع" ب قيخ

 ا 117 ىزاولا وبا 0 لمع نب ليد

 رام نت 1 تفاعلا  كييملللا كيد نبا قايحك

 بآ مهل 8ةلبسلا ا 0 كددع د ليت

 ا 11 ىواوأا نامرلا كيبع نب لمحت

 1 ا 1 لل رخا ىوأولا ناكولا دكيع بيب 50

 الم 1111 ل ك1 ا فمر 111111 اا 1  ولرلا

 نبأ 11 ىواوأأ راشب نب ناكولأ كيبع ىب كمن

 ْ اذا لل ماش ند ا ند ناكرلا كبع ىب لمحت

 نك نبا نبح وه ىوارلا .نيصلل ندد ناكلا ىبع نب دمحم

 نيصخل نب هللا كبع ىب نارلا



 نأ

 )ثمل 77* 1 ىوارلا ىفقثلا ناوفص ىب هللا لبع ىب دكمح#

 (400.) اااه 1

 “نزع 711 سابعلا اوبا :نيسلملا نبا ىهاط نياعللا تبع يناناكا

 امره لة. امره لذءأ“ )مك )مه المل لاك للملا ل6 دل لال 1

 انادهادكا أ!هدك اهدا" اهو. !مه2ه ام !طهل"-ءاهألا !ولل-ادلثك انلأ

 ت-اهؤم اهو امل اآوو"_-اهده اهمك اهمل' اهي[ اويل زوري اون. !ةهكم

 "ب 11 و 1 تكوم اتا سولو انزال كل ككل 16

 الاز 199 ا19] اكمك اةمه-للم* اك اك

 اثهد !ه* 111 ىسوسرطلا هللا دبع ىب كمحن

 مشو 111 55 11 (سابع) سانعلا نب هللا كبع ند دكميحن

 مهلا 111 املا اناث ١١ 1 ىوارلا مك“ دبع نب هللا كبع ىب كيم“

 م51 1

 ىخزاملا خعصعص أ ىب ناكولا دبع نب هللا ليغ نب لمحت

 الرا الطله ىواولا ىراجكنلا

 ا 0 ناورم نب كللا كيع نب هللا كيع نب ليح

 اك 111 ةكلط نب نامتع نب هللا كدع نب كيد

 ىفقتنا سصاعلا ىأ ب نامتع نى ذللا نع كني قييم مأ

 و

 .٠ 111 ىلامتعلا (حيعس نب) هللا كيع نب 05-5

 ه1 11 ىدنكلا زبزع نب هللا كيع نب 35ي5-

 زلط 111 م )ل لل ىصضاقلا :تالع نىب هللا ك2 نى كي

 هزل 25) ميا“

 ١51 111 خيمأ نب ماعلا نب كيعس ىب ورع نب هللا ليع نب 52-

 "هذ 111 ساعلا نب وربع نب هللا دبع ىب كيحتن

 اكد ام* 111 )ام 11 نامتع ىب ورع ىب هللا دبع ىب دمحتن

 امام امك زمل» طل طنا

 اا ل انربج وبدأ خسيبنع نب هللا لكيع نيب لليد

 از لادم قيراغلا هللا دبع ىب كمحت

 امانا“. 186 111 ىمقلا هللا دبع نب كيح

 ا ل ىواولا نام خم ند سبق 2-0 هللا لكبع نب لي

 اما 20. 111 ىريقكلا دللا كبع ىب لمح“



 لليد

 هأم

 11 اناا | كا لا زك زك 1 )ماك 11 7 ١

 اكد 17 ثا ل اا )ا 4 ١

 ال0 ات 117 هاما نع و نيف نيا هللا نبع

 ردا 11ص فوارلا يملا هللا دبع
 ص

 اذار اذا 11 ميمضهلل ناذوح ىب هللا دبع

0 

00 

 "لم 115 هكؤسولا“ 21 1 مزاخ نب هللا دبع ىب دمحت

 اانا | 000 111 ىديتار معامل دولكا ىبر هللا كبع ىب

 از 1 كالللا هبر كبع ىب كيز نب 5

 اكرم )41 116 1 ىوأوأا ةريبن ىب داوس ىب هللا كبع نب لمحت

 ل ليد

 اك ل لا ل سلا 1551 زد )ن1 )6 11 12 اك

 كك ل1 ل11 ل51 )1 )ل0 زلل5 زازا ب ل١٠ ا1.) )64165 )طل )1

 اظرللر )1 ا ا طلسم زل زا ]3-11 )1 )ثار امك طال 1

 رز )165 لف )زكا زاخأ طلكل 6٠)) )زب )مزز )))) )101 )زا )11

 الا 7 كا ا 001165 ل111 ط1 كل اذ ))61 )01 1[

 ا لا كت ا طل 0 1ك ل 111 طال ار ذا زا

 اول لل )1 1111 طك )لكك لا زل )ل7 )| 1 )1 1116 ١

 ال اف زل 1 تاكا زل 1 كك طل ك1

 الطاهر ك0 اذ زا زل )) ا )ا )] 01 )انآ زا: ل 1-1

 الكل مز1: )هنل |ةزض ز)5آ11) !تز64 )65) 1 طنا .١ )6.1 )زا 6 ١) 7 ١)

 ا 1000 1 )ا زال 1 ما ال45 )6 )60 زم طة

 اكرر 1000 زر طل )ل0 ذملأ لكل لطرللا )ل1 )نا )00 )11

 اكل سلا )65 1 )1 110 كل :زممل زمن )م65 )26.6

 اا ا م4001 سال 11 ملل ١ كل )441 12.5 !ك) 1

 ا ا 1 ا )1 )7 امل | 1 ا نك | ما د61 ب | نأ

 انفك ننال ايلطتلم | اا ل11. الزم ١ از ال1 |( ة كلا زلزل ا 1:)

 انزل كو ا ا لل الل ام للا 1ك ل

 اكااك ساشا | ادا ملام ال6 للان ! الا كرا  اتانل

 0 تت د ىضاقلا برأوشنلا نأ نب هللا كيع ى

 اذا ف ىنزاوجشلا هللا دبع نب دكيمحن

 يح رظنا ا كدا كلان ىوأولأ خعععص أ نىب هللا كيع ند ليد

 ناك ولأ كيع نب هللا كيع نب



 ظ
 ظ
 ظ

 نأ

 11 لل ىوارلا 0 نب نوح

 رظناو ضر اللا ىوأرلأ نافع ىب نامتع ىلوم دتاع نب كيمحن

 كاع ىبا
 أنا 11 دابع 6 ليد

 اه. 5*1 111 ىوارلا ىللهملا بيبح نب دايع نب لكيحما

 اة ل ىوأوأا ىسوم ىب دامع نب ليد

 .٠.5 111 سابعلا ىأ نب كمدحت

 0 نسما نب سابعلا (ريزولا) نب كمحت

 501 كل افلا )1101 1 )6 )زا )زد لالا حافسلا سابعلا ىنا نب كيحن'

 اءثم 111 ىالكنا سابعلا نب كيحن

 نهد 1 كبش نب سابعلا وبا ديد

 اتا املا ا 10 اولا ناعمسصلا! نلعذلا 25 نب كين

 أوو“ انتا ]وا طنز“ اوزسرع هزل اعوأ زثمم از". !لوو عز روي ضيع رسعأ

 ىلاهيصالا ثيللا وبدأ رظنا هللا كبع نب كمحم#

 الا ملل لل1 نيكل هدو ند دللا كح نب ليد

 نأوس د هللا لكيع نب كي 58 ىوأولا هللا لمع ل ني
 ضرإ

 ىوأولا ىلا ىدجا وبدأ ىدسأالا (يمبولا نىب) هللا لبيع نب لليد

 )مز )6 ]ز) )از )مل )1 ا 1 ل م زا 1

 انمار رار اراض رول نسل نجل 0!

 زبك 1" 1 ىوأولا ىراصنالا هللا كبع نب ليد

 "60 1101 1: )إل ىواوأا عيزب نب للا نب كيد

 اهدا 1 ىدتوم ا كعس ىب رشب نب هللا كبع نب نيج

 اهي ]11 ىفقتلا هللا دبع ب لكي

 اللا 1 ىواولا سابعلا ىنب ىلع رميبج+ نب هللا كبع نب ني

 |"ا 111 ىبعبرلا مشج نب هللا دبع نب ديح“

 ١87 مم اس 11 كلاط ىلإ نب رفعج نب للا للبع ىب كمحن

 أ"هم 11 ىوارلا ةرح ىنا ىب هللا دبع نب كمحي

 "م "ناعم" 135 11 نىسح ىب ىسح ىب هللا دبع نب كيمحن



 نأ“

 جارسلا ةخمركع وبا رظناو (4800.) |01 |! 51 ل( ثرك لآ ىقداصلا ليد بأ

 ان |ز6)٠ ٠ 11 4: 1 ىوأولا (قدلا) رانيد نب جلاص نس 5

 معذب ١14 دك. همك همز" هدأ 111 طم. ملي. زمكه اكلك بهم ]*") ل“

 كاز )11: لل نابأ نب 0 ا بأ لعس 0 جلاص 06 ليك

 مالا ال للا ىمشاهلا سايعلا ى جلاص ند ليد

 الة 111 نيكسملا ج 5 خيا 542 مأ

 ماء 111 ىوأر 0 :بواعم 0 جلاص نب ليد

 اا كلانا ىواولا حاطنلا (نأو مهم) نب جئاص نب ليك

 رو ل 00 حابصلا نب يي

 نا لكل قرارا قرح لا جابصلا نب 0

 0 1 0 تناصلا نب 5-5-6

 اه,* ]1 ىوأولا ىفقتلا كلصلا ند ليد

 م1 مأ 2 1 الل ليبص 0 ليك

 27 4 بيقنلا ىلوصلا كيد

 منأ مه" 111 توئاط نب كمد

 ان" اه* اه.1 اه.و 111 رهاط ىب هللا دبع ىب رهاط ىب كمح

 اؤاو امكك أمل اطممك ادمل' ا 0 اذمكآ !ةره !نمل“ اوان 1نزتنإتا ]ىزخنإ

 اكل ل1 1101 1 1 11 1

 ل ىقيدانصلا رفاطت ى د للا ه0 ىب رهط نب كم

 امك ل1 ىكوتلا انغط سيد

 1 اوأ ىل ٍجغط ىب لمد
 َ عر .

 تارا ارا 1 1 فيس لاجر 0 ىوارسلا خكاط 0 لليد

 ازا

 از ىوأولا خكلط نب كيد

 ايالف اان 1 ل01 ل ه1 | لأ | ..1 1 هللا تينع نب خكلط نب كيد

 )هفز )ذا ل11 ااا |( | 6 اناا

 امك امك. 1 ىوأر ا ذاكر نب ديزي نب :كلط نب كيد

 ل 111 00 د ليد

 (مر محل 11 (ىئاطلا سايعلا) صاعلا ىنأ ند كم



 ناو

 فورعملا م مالا ميعاربا نب 0 نب هللا لبع نب ناميلس ى 5 1

 اهئ 1 يق امرت يملا 11 ىفني جنيولاب

 اكاد 111 ىلع نب ىنيئصلا ننَع ىلو ند نامملس نب 0

 )أ اهل فذ 4. ]| + ) اذ 1 ىسابعلا ىللع نب عراميبملس دب يح

 ني كك سلال (سسارول رسال سبا رس( سد رجا رج ر رينز ؟ رصلر 01 داتا

 نر) 9 ل رت يو الي ضير لأ ل 55 طل مش ا

 بهنب با. "1 .م حلم 1.“ مال ةنأك نانا مثل توك ةقفا ةلآ ةثل

 مم 111 كتاقلا نامياس ند 5

 مك معكم 87و اور“ #١ 111 بنئاكلا ناميلس ىب دمحم

 نإ مكك) مل زلم 01

 زازا لل مل 1 ل ل ىوأاوأأ ىلفونلا نامياس نب ليد

 16 ةلء فه. ملم تنال[ تحورل تان ن) | نزل تأف مد !ةمككشضا زنك

 اذ كل ىضاقلا خعاجهس نب نص

 ا زم زم كت 1 كلل ىوارسلا بناكلا) ناعمم نب ليد

 ل و )ا ل 11

 ام ل10 )م5 15 ]٠غ م 5 اذ ل ىوأولا زاوقلا انس 2-0 ليد

 رن 180175 سنا را 1

 املأ 11 1 ىوأوأا ىراخبلا ركسع ند للهس نب كمدحن

 معرب مسمع 7]] )نبا نا“ ة6م 16 111 مآ تاس اكل م 1

 ثاوأ امك" ١156 77. 1 ىوارلا ةقوس نب دمحم

 ا للدم 10: ل)ض) 1.10 زا ل ىوأوملا نيم ىب ني

 ”#بء 1111515 11 م ملل مم ا 1 زف مدلل

 ررعورس معع الا

 )1 للا لاكيم نب تالا نب ليد

 )1+ 11 ىوأو 1 ليبحث نب نوح

 --ا1نب !١؟نده- اوه“ ز1نأ 1521 ا1*خم 1 ماسينشالا بيعش ب لي

 ليان ل1

 ىرضولا باهت ىبأ رظنأ ا 01 ىرخزلا باهت نب ديد



 ها

 اون 111 ىيحكانلا نادعس ليد

 نع 11 (ساعلا نىبر ليي عدس 0 يد

 زامل 1 ىوأر كآ) لاي عدمب 03 ليد

 امك 111 21 كالا ندعس نب ني

 ما خرا 1311 نشل كماك قرزالا كببعس ىب كم“

 15" 1 ىوارلا ىفقتلا كيعس نأ ىب كي

 ىواونا (ىومالا ىماشلا) ى عذدر لأ ناسح نب كيعس نب نا

 ا 11 1

 اكس اك ازك*» اا اثه1 1آ1[1 ىدعسلا كبعس ىب كمت

 ابحع 11 ىوأولأ ىرماعلا للبييعس

 0306 11 اليسع ٠ ند لدي عدبي نأ

© 

 و

 همم 111 ىوأولا نارهم نب رم ند كيعس نب دم

 |15 11 بئاكلا ديعس نى

 ام ]01 لالا ىبلكلا فراعم ند للي عس َى

 ا كلل عشان نب كيعس نى

 ممم اثبل خب ايا ثآ نع 111 رصم ىلإو بئاكلا كيعس نب لمح

 ةخيواعم نب ديزي ىب هللا كيبع نب دايز) راطيبلا ىلايغسلا دكيح وبا

 اممم امل“ لمل", املثمع املثس لمح طلح انوع 1 (عرابب فس ا ب

 نو" 78" 111 املأ ما

 ال١ 11 0 كيح نبأ

 تل. تالا نإذ للا | 7 1 1 ىوأولأ 0 الس نب كميح

 نزع 111 نامل) رعاشلا ىراكملا م 0 0 د7

 انوكابو# زوز ايت دا#د 111 ىركايلا باصقلا ملس ىب ليح

 000 0ك 0 0 ا را رمي كلذ

 ١6.١7 |10ا 1 قوأو لا خملس نب لليد

 دل مد وها 1 ىوارلا مميلس ىب لكيت

 ا ل جدصافلا مياس ىب كيد

 لا نم ا سا نب نامدلسا ندا نليعا وذا
 00 ماش ند .ظنأ ى .عكلا مكأ نب 100 5 لوك

 كم 11 ىميلاعلا 0 ند ناهيلس نى د 01ه

 ا ا ا 17 1ال ةرمبص وبدأ نامماس نب كمحن
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 ا ىوأولا ىدايؤلا ديد وبا

 !تز 6 ا زا ل ىوأولا كيب د نب نوح

 ارك 2ك قوارلا (ىيماشلا) كبجز نب كيد

 امي 111 ىضاقلا دكبز نب نيج

 انا“ ب 11 باطل نب رع نب دللا لمع ند كدر نب نيك

 16 اة )زامل )ل. 6)1 )مل )لل لالالا ىيلعلا ديدز نب يح

 ١1107 1 لم 1ك ع نب كيمحت

 ال1 ]ا )ا كك 2011 111 ل 1 ما جاسلا لأ ىب كمحت

 ا.ه (نيشفأ) ١.٠ ااه ١161 زلم 1111 زا م الازلا 0 الا

 ارو اررفرسب رللاع لماع كابل ايل ىرارلا قلكلا بكاسلا ند 05
 ل 007 صلال ضيا ا! 00003 ن0 للجن راجكا الار ا 00

 )ت15 ]0.1 لمدخل لضوء لاا )44 للان )ا لكل ا

 نباثب 1 ىيرعشلا كلام نب بداسلا ند ليد

 ما ك1 2 نب 0 ليت

 ام كل 9 نب كمح

 از ل1 از ال6 النا لذ 5 ]1  ىللإ تع هدأ ىواولا لكعس نب لوح

 اب 195:11 امهالمفا ]بكا لوزن 1ك 11 لول مرا 15

 ا 0 ا ا ا ل ري ا 0 ا رس نااار تا

 أرسل )1 11 116 ل10 1 م! )از |)]لككلز)إ ف ))ز]) )65 ا|ز5 |

 )يما ]وا اعم] )0 1 لا ع اكل ]ا ا ا ا

 ثول "ةرم1زلللا للعلا زكام ملكا مرا ايلا اكل

 زمول بوح روزا يول ]لا )بال )باضا زنا ]نا ك6

 را كك سول للا سرر نسال نس ا علا ضاهر 11 0 1

 م16 ا ل ا ا ل ل6 زا اما ال 11 هل نا

 )بل ل الا ارا لا الا ا ا كل

 5 ل ل ا ا ا ا 0 ل ل
 ما عملا م ل ا لل ماع الا م61 م انك

 اها اهات هز" زمزا“ من1 6 ل ل ل ل ل

 )ها*| )هزم )هزه )هز )هل

 مام 11 #5 1 (ناطيشلا لظ) صاقو نا ىب دعس نب كميح

 الزر للك 8| الوز 11

05 



 مأآ

 10 111 ىوارلا رايد
 0 1 ا لا ركل ا نسوا
 1 11 ىوأولا كشأر نب لمح

 الا المال را ىواوأأ كشر نب لديبحت

 اب ا كك 0 ئملسلا كشأر نب ليحت

 اين رن 11  ىوارلا ئعاردل نش
 لاما ام. )"01 اددآ اذدد 111 ىرغملا دش

 )يبسابو ا ا!ذ5 ا. طم اذن 5*١ هل ركب وبا فشار نب ليك

 اكرر ىوأولا عبد

 اهذأ )111 لال ثراخأ نب ةعيبر ىب لمحت

 الاه اكءم !ة.“ لة.* اهل اعمل ت71 111 ىراضخل ءاجر ىب دمحم

 ارتب الو 150

 |ل“» 111 هيقفلا ءاجر نأ نب لدمحت

 ا" دك دلل قر ني ندح
 اكل اذا | ك1 كل ىرالكلا ماسر ىب لام

 الراب للكل )12 1 ىوارزا ةبلعت ىب ةخعافر نب كمبحن

 ال ىلا نماقرلا  نمح#
 هد. 11 (ىديربلا) ىدنرلا ىب كيح

 زث“ لكك كارلا نب تنبح
 ال5 0 0 كيح#
 ما" 111 ىوأرلا ىرهولل ند 547
 نيمالا رظنا ان“ لالا 0 نب كيك

 اة ريبؤلا ند ليد

 ثنى انام )1 )ذر لل ىوأو لا وبيبؤلا ند لديح

 )1 لالا 0 نب ليحتا

 19 11 خعرز د ليد

 ااذ» 111 ىوأولا ىلاغوفلا نوميم ىب ءايركز نىب ليحت#

 اميل ايم 1 ىمزلا كيح وبأ

 مم١ 111 كتاقلا دايز نب ليح

 ةركب ىليأ نب هللا كيبع ىب مئاحح ىب لكم ع 3000 دي

 الا تار الالآ ىوأوأأ



 هأأ

 592 2 ىدزالا كلاخ نب تتيح

 ىوارلا ىمووك مكملا ةملس ىب بءيا ىب ليعامسا ىب كلاخ ىب كمح

 اما

 00 و ا ك.مرب نب ىكلاخ ند ديح

 مى-ام 111 اماد اما* 11 ىرسقلا هللا كلبع نب دلاخ نب ديح

 مع 20 نو للا 957 ([نككرلل 1! اظل م0

 1111111 ىوأولا ةخيناع نب ىكلاخ ىب لْيكح

 الأ للا ىوأولا ىعبرم ا كلاخ نب لديحت

 زا هم رمل ملمع خللا لالخ ناودنع نب كلاخ بأ نب لديح

 لكك

 اهريب لاخ. . 111 ىلابيشلا ديزؤم نب كيزي ىب كلاخ نب 00-

 اكأ5 !هدبو

 110 1 ىوأولا ديزي وبأ مينخ نب 050022

 0 ل ىناوكذلا خباز نب ىعارخ نب ليج

 400. م ]1 ىهوأولا ليعامم] نب 0-02 نب 05

 اماه لما" راع )1*1 اود 1 1١ ىوارلا ىلنالقسعلا فلخ ىب دمك

 . "هزم 8 ل

 با مف ىضاقلا فلخ نب ليد

 امم |84ب اوم ]1 سيبنخ نب نيك

 نا ريتا ىواولا دوأد نب َنَيَح'

 م مى هيقفلا ىلاهبصالا دوأاد نب لمت

 م ا ا لاش 1651 0: نا م11 جارتنا نب دواد نب نم

 رماككلاب 651 || 3 3 اثم" 10 +

 ا ىسوطلا دواد نب ني

 كما اانا ىواولا ىلع نى دواد نب ليح

 از”. اح ١18 1مل 111 ىسوم نب ىسيع نب دوأد ند ليد

 اعز 00/11 )بك 0 1101 5 1 رسرو منع

 ام* 111 بنئاكلا دواد ىب كمت

 امزاخا 1 مرد نب ليَ

 ا” 111 رانيد نب ليج
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 زي ا". ثدح 1. مآ (440.) ا" ١) 1آ11 ىدبعلا 1 ىب قمح

 )11 او زامل" اذ* ١211 111 ىوارلا ىربطلا ىفقتلا صفح نب 0-2

 7 111 ىوارلا شيرق ىلمم ىقشمدلا صفح ىب كم

 نامتع نب رمعم نب هللا ليبع ند ىسوم ىب صقح نب ليد

 اخ 111 118 221 لطب !طببصلا1 11 ىوارلا هللا كديبع وبأ ىمبتلا

 زمب امل

 كدا يارا ا ركل ىف نبك
 امام 1 رم ىب فسوي لج ىفقتلا لدعع 2 ند مك د ليحت

 !كزرا االلالل حذو ل بحاص لج ميكح نب لمح

 كا ا سابعلا ىنب ىلوم ناورم نب ميكتحح ى د ليت

 مذنب 11 ىربوبلا داي نب لمح

 ىواولا ىضاقلا كيز دب 0 ب قاكشسا © ب داي ب دان

 طلي نك طل 15 16 لامع 1111 1116 11101 111 ا 1107

 7 111 سشعتت نب داح نب ديحن

 اهدا" 111 ىدعسلا روصنم نب د ىب لمحت

 نودي رظنا كيرا تني خذولي كيح مأ

 أ" 11 ىدعسلا نارك نب دم

 13: ل ىقنم ا نأرك نى ذأ يح

 1 لكل 6 1 ىوأولا اند ىب ليد

 ”نايغس وبأ رظنأو لب ىبأ رظنا ىوأولا قزأولا كلبي ىب ليت

 ىواولا --

 17" 1 111 ىرهاطلا ديجي نب ديحن

 ارا“ لادم از !!.أ !.1 111 ىسوطلا ديجي نب كيحن

 ملأ 11 اتناكلا تنيك نب كمن

 115 ل1 خاين نب :لظنح نب كمحن

 8 ا 1 (ىجيما نكالا , لع * نب ديح) ل يدب

 اننا الل 7 مام 111 طل اتاك لا 7 |تال 1 0

 تر تأ نمل 1 طل طز لل )01 )2 0آ 11 ل ا

 بمآ" نا“ تن" 11ه ال) 1مب 5و كب* كوز“ كو. كلك. كم 13

 ا ا كا ني 111

 الل 11 ىوأولا كلاخ نب ىدليح



 هي

 مززل# 1 ىوارلا ناميلا نب ةغيذح نب كم

 نيل رايك ىوأولا بردح ب ليحم

 ا 2 امل نم ىواولا برح ىلا ىب تيك

 املء 1 ىرقنم ا سافرج نبا برح نب لديخ

 امن 111 1مل ىوأولا ةلمردح لأ نب ليبحت

 6 01 ىرذعلا مياس نب ثديرح نب

 ىقابيشلا .ىسللا نبا نيح#ا هلغلا 717111 الا 7 ني 006
 الام رظناو 11507 م ىدزالا نسل نب َنَح

 م".ا 111 ىوارلا ةماسأ ىب 2 َْ

 نع 111 ىدايالا نسل ني نيخا
 ادا 11[1 ىدادغبلا ىسلل نب دمحم“
 اهد* 111 ىدركلا هيوايج ىب نسلم نب دويحن

 ناتو زال الملل ره ركام دكر "ال58 2 لاير ىبا نشل نك اك

 1 65 )مذ 1654 )11

 اةزرا لل ديبز نب ىسح نب لديح

 اسيبب لسصبم لم" 111 مليش ىسلل ىببأ لهس نب نسل نب لابحت

 15 امل“ امور اضل زمنا ل6 1مل مل امل 1 ا

 زووسع زور وزو )وزمم 9م [1)ز" لول. )9.4 19.8 املك امس امآ لهم

 مرض مرد زوما 19د 1999 154م 194ه 19غ اوزكب اوفي

 اره لال“, رام (2 91 11 111 هيقفلا ىنابيشلا ىسلل ىب لمح“

 اهدم اهمال

 ارا 111 ىربنعلا نسلل نب ندع

 امما 111 ضايفلا نىب ني د َنيح

 اه”* 111 نراق نب نسل نب كيحن

 )هن 111 ةبينق نب ىسأل نب ليك

 هعع' 111: ةبطتكف ' نب. ىشستملا ني نا
 ؟ 111 بعبصم نب ىسلل نب ليد

 !نالم عم اود ]ثوم لابو ها" "* 1 ىوارلا نيسلل ىب دمت“
 ممر 1

 ما.6: 111 سوم ب رفغج نب نيسكلا نب نك
 )رامخ مخك "ل اللول ىوأارذا بعيصم نب نيسلل ى د 012



 اناء لور "11 تبر 1 ابلاظ قا نبا رفعج نب دبع
 ا لال 011/1 |1665

 ذمه ادا“ اهنا 111 ىرلاب رهاظلا ىلاطلا رفعج ىب سوح

 ال 11 16 187 1111 ىااااهداا 1( نعر" ىوازلا رفغج نيا نييك
 زب زك !طهريل للك, زرع

 ال. 31“ لول” المل" ا"*' 1 ىولرلا ريبزلا ىب رفعج نب كيحت

 اللا امك ام )6 1 1/11 1110 ١) اهل 11 ]1

 "”" هى ىاتربعلا رفعج ند ليح

 1 11 ىيلعلا ىفع ىب 7-0 نب رفعج ىب لمحت
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 005 111 ىدبرلا رفعج نب لبح
 ١" 1 ريصنخم ا رفعج ىنأ ىب ليد

 07 11 -اننلا ناذرزو نبارتعح نب نبخ

 آل 17 والا قاكرذلا رتعجا نب ندخ

 كذا نال ا 111 فاكلا ليو نب كمحن

 0 111 كير نب ليك

 از 111 ءادلا لل ا

 51 11 ىودعلا ةفيذح نب مهلل ىا ىب دمت“

 ا15 1 ىوأولا مئاح نب كمحن

 ارا ل11 نام ند نا ند نبح

 اثاث ةييرع نب متاح نب نبح

 ا 11 تراذلا نبا نيح

 تاثاك رح تاك 0 5-
 ا“ اممح 11 حيرس نب تراك نب نيح

 10116 321 ىمعلا ترا ند نبخ
 ؟517 1111! تطاح نب نبح

 "ثلث 1 ىوأرلا باجمل نب كبح
 ١ 11111 كنسوب داك نبا ديح

 ا 11 نادل نبا نيح

 ميلك 1ك 1116 .ةكام 511 ةلما اس املا: 12 ةفيطخاا نأ نبا كيحت

 اكل | ا ل



 ا ل1 ىوأولا (ميكب) و كب نب ديك

 "5م 8516 ]511 ظكوأ زمر, زو !ززا““ث. 1 فيدصلا وكب 30 نب لمد

 ضرر سا نار يسر عر رسكلة ار عم ابا رص ارنا ا لسعمتلا اردن زا رنا

 يرزكر [تراجلا سرا سارا كرما جنز لسنا جال الد 82

 معز عام علا ماع علا تنس اللا تا تلا

 اع قلل ا ل

 ىضاقلا ىراصنالا مزح نب وربع نب دمد نب ركب أ نب دمت
 "هل "هو 111 ها", ا.د اءم* 1 ىواولا

 از كلل ىراخبلا باوبلا ليحت

 امك )1 كمل (ةشك رذ) شكوت ىب كيد

 اثر 1 ىراو 2 نب 0 نب لكيحت

 )بوب 1 ىواردلا ىراصنالا سام ب سب نب تيان ىدب 2

 )1 لل 95 ا

 11 11 ىضاقلا تببات نب لمحت

 1)6 11 ىوأولا فسوي وبا طبات" نب لكيم

 لااا ك2 والا تل ني وذا

 أرب 111 دوسالا فيقت ىب كميحت

 أوز ا 0010 ل لا ل الا ال ا ىواولا روش نع د ني

 او اوز*ع زوز )وأ

 الا»+ 111 كتاقلا روق نب ليحل

 ارنا 101 كلل ىوارلا رباج ى د 55-

 0 1لظ )يكل للادش ]1| 110 ل ىوأو لا معطم يدا ريحت نك ليح

 "هد )ه*. ١“*هو 1

 "5 111 ىوأولا ةداحج ىب ديحت

 اهل 11 ىدبعلا مارأل نب دمحم
 زيك ابو )*>م 11 ىلحيلا هللا دنع نب ردرج نىب ليد

 )””* 1 ىواولا ىدبعلا ريوجج نب ليحت

 ١ 111 رفعج نب لديحت“

 )هب ام 1 ىواوأأ ميعاربأ نب رفعج نب لديح

 نب نسح نب نسح نب رفعج نبأ ىسح نب رفعج نبا ديك
 ام (4 0001101101 321 ودأ تناط نأ نب ىلع
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 هم“

 ال ىوأوأأ ىداو لآ ليعامما نب

 مم 111 ىوأوأأ ىجراوسالا ليك وبأ

 )"| مة ]1 (ءاثيم ودأ) مساقلا وبدأ سبق نب ترعتتنالا نب لكيح

 ل زب )ك1 )نربكت) نال )نأ )ن) ضد )115 | )0 )1 41 ]96 ]1

 ال0 01 نال نإ كب )0 انوا ناك ل10 و. ل286 1 تل زم ]ل

 "موا )مه زهزو 11]

0 

 اع

 ليت

 ]ثا 5 ع 1 111 ٠.1 10 1 ىعاوذدل كثعشالا ىب

 نأ“ 3

 اهلا 111 ىوارلا ماما قا ب

 ليح

 ليد

 ليد

 ليد

 دن

 ليك

 كيج

 ليت

 ليد

 نيمالا رظنا نيمالا

 "كل 111 ىنايعشلا يما ىنأ نب

 ال" امل“ اممك !ل”هارلو اوا"ثتادا"* 111 ىخلبلا سوأ ىب

 اا 1111 1ك ناهيلس نى : ا د بدأ ند

 هأب 111 ىكما 3 لأ نب

 ا كل ايروكا بءبيأ لأ ىخا ىبا

 )6 لال 0 ىل#هابلا

 كاد 11 ىرعشالا ىسوم بأ ىلو نم ىوأولا دارب نب

 اظل 1 از ]| 51 محل ف ثآ 1 زل 1 ل ىوأودلا راشب 5

 تل ا ل 0 11 1 ا 6 101 1 15 111 6

 الزلل الك ان ل107 )هذ )ذل زك ]1 ]ككل بلا“ بكا أب هرب

 الك )11 1115 1111 ذ) ا طا مه )ا بأ زادكم ززتلا 111 )01 |

 )بل 1

 امام اك" امك ذنب 1 ىوارلا رشب ىب دمحم

 501 151 اا 11 ىوارلا ىادميلا رشب نب لكيحت

 زم لكل لكاسولا جححكاص م ريشي نب ليح

 | 11 1 11 10 01 سبلح نى د ثيدعيلا نىب ليد"

 أزور

 ا اميل )1/46 !اذ ال6 لل )51 3:0 11 وصن وِدأ اغغب نب كيمح

 اا | تل ملك م م 11 ل

 )5. للا ىوأولا راكب ند لديح
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 الياس يرش نار كارلا نربككسلل 7 دال داولازج الك طرا نا را كا

 111 1 6 1 11 ا ل ل

 اوله 191 4١ اكمم اكد لكمه !ةم*تاتتمل اةبل اؤدي زيك (؟يخ يح

 !بإح» ]باك طبإ“ب !1نا"خ ان" اطبلس اطبع طبحس طبي“ اطل" اطبع لةؤم ١

 ايو اباد اطياز" ابنا الوم ردو طلو" الم التو 0_1! يع

 امانا امنع ال ءتكزوزاو ارم املوتكزملل ل6 ا 10 اك 2 ا

 113115 19126 111 11 ل لاا 116 )11 طم 1م

 رار تكرار نال رالزل اركا "شاكر 7 نسر نسا ا[ اة 0 5

 7 لا 0 كال لسع ]مل كراع )زا طامز 166 1ك

 اها". الهام الهاك اهلا“ اهلا هيه "هك )علم .زئزسورخ تخرب وو روش

 مكمل“ مب" طير" ظبثك بوب بلم ل"*ك "هلك هما هم اهي. الهلا

 011113 117 اد اذ 11 ل ا ل ل

 اما" 1ةزز*“ زم" ]معلا لاكبأا ركع زلم ملا 1م للا 1 0 كلا

 كمل ل كا ل ىوأوذا ىمهشاهلا قاكسأ نب ديح#

 |مربا#.* 111 بعصم نب ميهاربأ نب ناكسا ىب كي

 الها 111  ىواولا ىلاغاصلا قاكاسا ند ديحت

 سينعلا وبا رظنا ىرهيصلا ناكاسا نب لديك

 الو لاذ ال13 زلزل (قعبحل بكر جادنك نب قاكاسا نب ليج

 رع نس عقل عزل ها امل 1 مع كلم 1 طال انزل

 )عا اب 11 ثدعشألا نب ليد نب قاحكسا نب كيمحن

 هز 111 ىوارلا نارهم نب فقاكسأ نب ليح#

 مصخخعملا وه كيبثولا نوراخ نب ناحدا وبا ليحت

 كيحف ىنأ ىبأ رظنا كيدف ىنأ نب ل يعاممأ نب لنيح

 1 111 ىواورلا ليعامما نب دكيحن

 كبيدذف ىأ نوبل ءلعز مع ملم 11 ىواولا ليعامسا نب كمحن

 ١١ 1 ىوأاولا ىسجالا لبعامسأ نب كيحن

 نار ار ارك 0 ا كر رفعج - لبيعامما نب ني

 مزز ل لا ا

 ا ك1 ىواولا ىملسلا ليعامسا نب كيحن

 امثهاازه. 220 1 ىوارلا ملاص وبا ىرارضلا ليعامسا ىب كي

 )هاو اهزا" مخلب »خلو 111 املذ

04 



 هوا

 بند 111 كيبشرلا نب ككل هذإ نيحأ

 ال26 له قارلز ا تضايلا نجلا نبا نيخ

 أآسبل )صبح 111 ىريدراوقلا قرزالا ليد

 مل 111 نامسلا وهنأ نب كمح

 امر طلال ا: كيز ىب خماس نب ليح“

 ىوارسلا (بلطللا ىنب ىلوبم قدما راسي ىدر) قا كسا ندد كيد

 اتنلا لد ل5 ازال 141 ٠.1 1.0 !.ز 403 4)) ملخا سرا ركز خلا 31

 ايلا ككلنا] ٠١) ل 111 11 1 1/7 11 1 مكن الإ !ذأ ض١ 1

 الا 1 0 0 زل كلل طلت اك )ل4 زض/ )ثزذ (6:- ذك) ل1 1 6

 انكاز ا (ن ا ال ا ا ا الا ات ا 101 كا

 ارا الل 115 ل 1 ا لل 16 ل ا س1 1 ان

 ه0 15 ا ككل ل 01 11 د ل 1

 ك0 نذل ةمل ةزلآ تل هلل ةماآ هز نزل كفا | ةن) 6 ةأ ةيم ة.

 ا ا ل ل لالا 6 ناد كناتب 011 أذ 162 "اهرب 1215 16

 لس لل ل17 لذ 1 1 145 1 11 11 م ل 1

 0 ل 121 6 111 11 111 15 1 ل 11 3 1

 ال ال1 ا! زال )زن زد |اءز ل115 11 14 )مل

 الآ ||نكك ال1 11507 اهلل الوز !ا]11 اما6 !]115 ذل !! مكلاا | )ا

 ا كلل طل 1 ال11 لل ا امن ككل اا 1 ا!“ ]10 01

 الار مرا ك ]زل ]ذل لذ اذ )7 !)]) )لإ )).|اكاز ب ]ل6 ١.5) ]زن

 اال !)10/ ط1 )11 )آت |)ن] !]نز + از ]زد الز. زرت طن 6

 ات | اكل |)11 زر[ ككلزلو ]زل للا از از اني ميس

 ا ككل | ار ا زر | لل لو تكل

 د ل | | ككل نب ا ن) 16. )سا زاب امن كازا ) . تن

 1 خا ا ا تكلا ا ا ل اا

 اطر امن كاز )1107 لال 1 111 ادلع ![) ا ])!] ند لال )]6)6 اذكلأ

 ال 10 ا ا 0 116 11 لامك )6 )تزن 1

 لكل اذلإ |نل 15:07 |ةرككاتا1| اكل 2 ا

 ]نت |ىرع» !ىزنم ملت [ىزتنإ» |ىزخنإ» مرا وزل# اهو لطذأم اهأب زوأه

 او افي كو. [نامتظ هن لد1) اهل. لوز !نهزن ظفر ]زا اهم

 الا ا 1510 1 نب ندع انف اني نر زل !ةيريح
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 72 1 ىوأولا ميعا ربا نب ليد

 1 ىبلعلا م مها ردأ ىب ليعامسا نب ميعاربأ نب لكيح#

 5. [,هب) ]هلا < اراك ل56 3 اذاالا ىقيالا باغالا نب ميهاربا ئد ليد

 ىبأ رظنا ١5 111 ريصنم ا نب رغصالا رفعج نب ميار نب دكيحن

 ةيدركلا

 اك.ب اهون اداء اهي 1 ىولرلا ىميتلا ثرامخل ىب ميعاربا نب ديت

 اكن ا انزرتلا ةرااتكا 1

 ام دا, 111 نسخ نيا نح نب ميهاربأ ىب كيد
 مب __سع امم مثل 111 ىريمتل :ديح وبا ميعاربا نيب لمد#

 اوك 1 ىواولا ىرابسلا ميخنأ د نب لكيح#

 تاو 111 ىوأرلا نارحص نب ميهاربا ىب كيم“

 هربا» 11 خكاملط نب ميهاربا عى د ني

 اهم طه“ ب 11 ناس ماحب 5 ميهاأربأ نب لليد

 امم زها ا. )162 111 1 ,ىسببع وبأ ميهاربا نب ني

 2 3111 زنا كل ىسابعلا ىلع نس لليد د ميخحأ با 0 لديحت

 كررع من كس يا لا لا لا ا لا ل اما اميل 1 ريح

 زو. نك كثب

 )ا 111 الز 51 11 فدرز ب بعصم نب ميعاربأ نب كيحف

 مخك د عررخا سيرد رمد ع ب رمسرتخوا راسم رد ل لل ل رتل

 ركب وبا وم دوراخل نب رذنملا نب ميهعاربا نب دمحم
 ادد. 111 راقنم ميعاربا ىب كمحم#

 بلاط وبا وه لجاهملا نب قاكاسأ نب كيا نب لي

 عنز عنو لعلا ]عز 21 تجلملا را كلود فل نبات
 موس 171: ىوارلا تيسر ىب تحت ساق
 نب ىللجا كيا

 بذآأ 11 ىواولا مياس ىنب للهم دا 5

 6 مهل ىمشاهلا كوبحلا كبع نب ديا نب نييك

 امور 1 ىلعايلا خنق 0 ماس عج 9 لحي عس

 قبلا بعت روصخملا رفعج كنا نب ىسيع نب ديحا نىب ليح

 اما اك اخ 111

 نازل نإ "امه 111 0 كرد 00 3 52 نب ليك



 هول"

 انا الا ات م ا از 4 اا )1 األ زا |1165 )41

 كا 1 1 طل 110 ك1 161 6 اد ١ مل اسالأ 10 اع ت1

 تذل ثأأ ناني نأ نذذ نأ نآل) تدم نذ) 1 1 51 1 ١

 ةملوا نك 6 نا لل نأ الا ا © تأ تل ثذلإا تاأ) الا" نم

 اكاك كاف )1 1717 1 15 1 1 1 1 1

 ا لا ا ل لا ل ل ا ل ا ل اء 11

 اننا اسال 17 م10 امنا كل | || زل اذا زأأ) ال6

 اا رن ك7 ا ل ال 10 11 11 از ل | 1

 افا | ككل للا ا 1 1 | كا 116 1

 اننا | 1 ات م ١60 | تك تاتش ( 0 ا

 الار | 5 ا ضا ا 1 ل 6 ال 11 الل اك ب

 ارت ازا 47 ك1 م ا ل سلا ل6 ا 6 1 ك1 11 ا 2

 ذا )1 1-1 11 )1 1 11 زن )مآ )16 م1 ١ انآ | 155 |

 ا كا لا ا ا ا ا 11 )1 )1 10 )6 مل

 تالا ذا تاو ته ناد كلا 0011 1 6 ل ل ا ل

 اك كا 1 كا ملا م ا ل 1 كل ل 1 ل

 ا م 0 اا ا ]5 )1 | كت )1 41 ١|)

 اان 150 1507 5 0 1 ل1 011 15 !| 11 )| || كل

 اذا اذ كال اذا 151 زل ال1 15 ا || اك ل11 1

 أذا حلا اك 116: 11

 ىدقاولا وهو كربون ند ناوي نب دللا كبع نب كمن

 "ها 1 ديبح' نب ميعاربا ودا ىوارلا دمدك

 ادلع !1 كيك نئب مسالا رجقلا ىواولا ليح

 فوع نب نامرلا دبع وهو رذنملا نب نيضح وه دكمد“ وبا

 040415 155 1 قواألا نفتح وفا

 امل 1 فيس لاجر نم ىوارلا دمحم وبا

 ىشرقلا كيك ه1 هكلذذ اناا 1 ىواولا كيد وبا

 ان 6 1 1 17 0: اللظ ك2 لإ

 61117520111: قوارللا شعل 010 نب نايك

 ل ا 1010 ا 111 نست ورا نايا نبدي



 امم. 11 ىشرقلا زوم نبا

 ل (ةييرخ نب كدسا) ىدسالا مر.خالا خاض ب زود

 ادهم اها.-اه.م

 مارق اكذذ 1 'ىفتحلا !ويعا)ىبكا نبأ سحنلا 3

 نا” 1 سونايمستم

 ذا 1 تل اظاا ىل نب ىلع ندا سدح

 ارث ”زونرتسلا] نع يس هع تازقلإلا نب قي ىلا لعأ ىبا نتكا
 اهل 111 باتنملا نب ىسح

 ىصح# نب ورمع ىب ريشب رظنا را نمد نبأ

 خلعت نب رفح ورظنا خباعت نب ىصح

 ا رفح ىب هللا كيبع وبدأ ىوأولا ىذكاعلا خبلعت نب رفح

 اا م( 600271 الل 1116 ذم دلل

 هاو ا” 6 11 ىنالخلا ءيج ىب نفخ

 م1117 11 ناوزغ ىب نق

 111 116 112111 1 1100 1 ل فلعل نب مككهلا

 أذل ازا ةار* 5“ اممم 1 ىوارلا ىثتاطلا ةفياخ ىب لححملا

 كري لي نان

 اب 11 ىوافطلا ليكملا

 ذم 1 ل

 11 1.8 1ك," محمد ممخخ 11 ىركشيلا لثاو ىب (للجكملا) للحكملا

 لوم كنا“ 955 "هأ

 "هد !5* 1 (ةنيدملاب نرع) ملح

 مخل مملأ م06 كلل :٠ 1 (لف نب ماد ونب

 ٠١ 1.1 1 ىقيللا سيق ىب ةماتج ىب ملحن

 ءاقرو ىب ريكب وه !.ا. 1 خقواكملا نبأ

 اني كارم 11*71 طك 4 " 1 مساقلا وبا هللا ليس ليح

 نابي دير" كممسكو "اا مل نع مز ى) عون رعي عن تا

 !ميعاضع 15 ازماازوأ ارا ع ال 1 ا 1 ل8

 رك ني لل ري لاح نإ لنررككا) 2-١2) سا 1 لبا 05-1

 ابا" ع )هزي, 1ه* ]نمل ام, رقما رتل مرر 0 الا



 انا ]1165 :1١1) || افا 1 (خؤيعخ نب برأ < ودب

 ا! لك (مهف نيف 0 (نبر

 01 ل1: غل رهش نب براد

 (2) 1م لال اذ رهف نب براح وذي

 ا1بيساكمب# 3 ركشي ىنب ملوح ىسوم نب برا

 اع 111 - رصنذ نب براحت

 ا 6 ل 1 16 1 ىوارألإ (ليد نب ناك كولا كدع) راكم

 011م 1 ىوأو لا ىمشاهلا ى يل 00 بوبحك

 اوؤمه |[ | ىلا وشب 00 نا 0 سلا

 ا ىوأولا ىنيدو لا لكخحملا وبأ

 اكمع 1 رعاشلا ىفغقتلا رهمع نب ورمع نب بببح ب 0 وبا

 01 زك )1 نو )زن زادنإ )| ]كك 1) )6ك )1 61

 ام 1! رعاشلا ىكلاخ 0 .بكادا 5

 ا جودتك وذنب

 ظ "وو 1 ىركبلا جودك ىبأ

 ىبأ ةخكس بداص روك ند ناكيولا كيبع ى-ب ءالعلا) زر نبأ

 ا ةخفوكلا 3 زوك

 5 1 ١) لال ا. 15051166 1 ىئابودل مساقلا وبا ميعارب أ نب زوتدك
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 اك 11 شد كيبع نب ىنعلا كيع نب ةعيبر ىب ةيراج نب زوكك

 ىوأولأ مسا ةتراح وبا رظناو

 اللا ا راكم شرح نب زردك

 امل لال رقم ىنب ند ىدعسلا نارك نب زرك

 هم هز مهل حابر 0

 ىدعسلا ,قةنم ند ىكلاخ نب نابيغس نب ريك نب باهت ب زوتكك

 ا ل 6 ع الل ا ل ىمديمتلا

 اناا لا حصخحصلا ىب زوكك

 اح هبا رظنا هربا" (400.) اادك 1 ىوأولا ةتراح وبدأ ىهشبعلا زو



 رك

 ةأثاب رعاشلا دفاح#“

 همام كي عا سنا رزه 1 1 ىوارلا ناجل وبا ربج ىب دفاجم
 )كلل انا 07 )1 اطار )ذه ])0- زم لاذ 7 الك اظرس 20

 0001 را اسر اا سارا سار لمسار ب ال ل1 00 0 0

 انك ب ةرك هلام تاس هزل عال 66 01 11 ل ل ا

 ا 11 ما بلا“ بام !هوو ا1تم“ فزع 101 )15 اا 1

 ا زامح زاجل كلم 1

 الو 01 1 لفوارلا ىسوم نب دماج

 ال15 11 نيضح نب ىيبهكج نب 5

 ريكا اس ا ل

 اثم ا0* 1 ىولبلا دابذ نب رذجملا

 )هدأ !هما!هم* اهم“ ؟ه25 1 ريث ىب ناوي“

 ناو دروبلا وبأ رظنا ىنالكلا درولا وبا 00 نب رقوكلا نب الاد“

 اع طار" 1 كلما 00

 بابو دي ]1 6 نب هللا ديبع باكحصا نم رشجاملا

 اما" (800.) 55*١١ 11 ىملسلا سبدعلا وبا محاوم ىب رشكملا

 ام |6015 اتاك |1>5 !تز ا (نا ٠ كلتا 151 اضل |1541 ا

 اثم 111 1100 101 ا

 ةعببر نب ىكتاخ نب ماو وه 1 التكفل ىلا

 7/01 ىواولا رلج# وبا

 زادكم زك ع ل ل ىهوأولا هبيقفلا لبي نب قدحإل رك وبأ

 للاكملا رظنا للجملا

 مه م. ابآامع ]1 سيطيلج#

 هللا ليع نب ميعذ 4 رمكملا

 ا عيجاملا وب

 ".) 111 اب.5 1 ةيراج نب ع َنح

 ماكل (ةنان اللا 2 علا هللا يع نب ع

 ابك 1 ىواولا ىبحإ نب عمج“

 اذمث لاءا اك.. له“ ادا )** 1 سوجملا

 ماء 1 ىواولا (راقد ند) برات



 انا

 اأمءا“ة-امبا 11 ىوارلا ةيواعم ىب ىنتملا

 زم“ ]1 ىوارلا فقفقيكاا ىب اس نىد ىسوم ىب ىنقملا

 ل 111 ةريبغ ىب رمع ىب ديزي نب ىنتملا

 ارا رفغي نب بوم

 نباثم 1 ىراوأل ىتم

 ناكولا كبع نب نامتع رظنا ىوأولا ىناكملا

 )ما 1 دوسالا عشاج#

 ىباكلا شربالا وه عشاج وبا

 أ" 111 ىراصنال ثتيرح ىب عشاج#

 ايتام للكل الل ان ان 1 ناوغر ودا مراد ند عشا وذي
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 الل ا )ثلل )م1 اا مه 1 ك ك1 ىهاسلا كوع سمم وسب عشا

 رتثزاق .(تناك 01 الا طك )مط ذم 11

 مل ن5 طل كيري ىب عشاج#

 ىكتعلا ةعاج# ىب ةروي رظنا ةعاج# ىبا

 ث”ثلس# "هوه 1 وهز لأ نب خعاجم

 ”*هد 1 ىبميمتلا ةعاجملا ىبا

 التل 15 11 ىدعسلا عش نا دعا
 ا! ب أ كل ىكتعلا نامولا دكيع نب ذعاحم

 المنا اكنأ 1ث 11ه ا1*# 2 لة 1 ةرارم ىب ةعاج#

 كيعس نب كدلادك# رظنا ىوارلأ (ىلاخملا) كئاحكم

 )ها "هيا" )؟ةهبأ الوز" اهل5 1 ورع نب دارج ىوارلا كلاوكملا وبا

 ذمته )مل )ملء اك

 1١١ 11 كلاكملا نبا

 امه. 11 ااذ5 ا 1 ىوارلا ىلادمهلا دبعس ىب (دناجملا) كلا

 اك ت1 ا ل6 لك ا 1 6 11 ا

 الأم زاك ظنك 6 ذا 1 از زادك لامك زك 110 12 1

 تل ا اال م م زل ا از )ال ط6 11 1

 اك ال1 )60 )كك طل )17 )61 1110 )ا 6 ل1 طال 16

 الل لل اذ ل1 11 | 61 ( ا انلا | لا سل 1

 الكف اكل لكم لقلا 10 لك تان زجل ا 6 )62 )6. زلم

 11 ندع ب ند نب نلح
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 باكا 0111 جوبخخا نب اشو م

 (كىيشرا نورا ىب مصخعأا ديد ىب رفعج) هللا لع لكوتملا

 )لكل 1 ا 5 ل ناكلإ 2 ! + ل16 لل ]1 كلنا

 اكوهرب ا158ب امم اداب امد )هلك )وأ. طهر““حاومم ري]لو طلي عوز

 ا". خي اطبمك اطيا*ثم أباك اناس !بآ اذكأ

 )اضرب )نإ ١١١١ 111 لكوتفلا

 111-565 ناحل لكوشللا م

 ١1) اللا ىوأولا ةوكافلا نأ ىب لكوتم

 “.5 "101 11 رعاشلا ىقيمللا لكوتملا

 اهم 70”. 111 ىجانلا لكوتملا وبا

 كيوس رظنأو 117م 1 ةةبعتملا
 ىنتملا ىب كيد وه ىوارلا ىنقملا ىبا

 ةريبه ىب ريع وهو بيقعي نب دا وه ىنتملا وبا
 ش هذ؟ 11 ءىوارلا يتلا ذا

 ىلا 3 نز“ ىلا 150 2 ا ورا لا ميعاربأ نب ىنتملا

 تا ا لا تالا اتا نا كا ]45 ١٠6) زلط

 ام. بحه دناثه هك. هدأ

 بءقعي نب لليأ وه ةثمل* )م7 111 ىضاقلا ىتللا وبا

 م”امم 1 ىعس مشج ىمشلل ىنتملا ىبا
 كك 6 10 طك )1 1ك 1 10 1 تالا خقراح نب ىنتملا

 نك مو نركز 6 لئلا 1104 زال )00 م زك ا 1

 رز كرز, تكل 0 كرا كك مناكإا ) )اا <

 ا ا ل للا لا ل ل 11017 كلا كلل طة

 اب 11

 ؟* 111 ملسم !نب ةيبنق ىب م نب ىنثملا

 1 ىوأرلا ىادخل ىنقملا ىبا

 اث'» 11 "1*# 1 ىوارلا هللا دبع نب ىنتلا

 ال84 ا1ع* ااه ا1* 11 ىذثاعلا نآارع ىب ىنتملا

 مره 1 ىلحعلا اعحأل ىبا شا
 "امم "مل" “م. ه11 هلم هلأ هرب ه.د 11 ىدبيعلا ةبرخت نب ىنتملا

 اماو 1 رجأو ل خمر نب ىنتملا
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 ا نيقلا . ىب اتعكا لن ذيوام

 اا” 11 ىدوهيلا ةيوام وبا

 خلاضف نب كرابملا و ىوأو ألا 0

 كرابألا ىب هللا دبع وه ىوأولا د

 ابر. 1 1 00

 نو هال" هذ" هذ. هده اثمأ 111 ىكرتلا كرابم

 ا” 1 ىوأولا طامتالا بحاص ىناسدح نب 0

 51 0 ك1 ىوأولا ل عكر ايملا) كرايم

 اك 11 ىؤواولا خيمأ ىلأ 0 :خلاضف ندب (كرابملا) كرايم

 الكر 1ك هك م ا 1 ا 0 ارك ان ركل

 ا مهل 10 0 )51 ىمقلا كرابملا

 اه.* 11 ىدنكلا (لزانملا) كرابملا وبأ

 1 ىوأولا وخز 0 وبدأ سلواح نب كرابملا

 أه.ه اا""ثمم ا"ثبو 1 ىوأرذأ 0 07

 ات م11 ك1 راكنلا نب كلام نب رهاع وف لوذدبم

 اهم 1 ىبلاطلا هللا كيع نب ىلع رظنأ شدعردملا

 ا رغما عقربملا

 > وبا رظنا ىفاميلا عقربملا
 67 6 1 ليعامسا نب (ماشيم) اشيم

 أ" 1 ىوارلا رشبم (ىبل) وبا

 ا ىوارلا ىباذل (ليعامسأ نب) رشبم

 اانا“ 111 1 16 116 امم 1 ىواولا (ليضف) ليضفلا نب رشبم

 اي مسلم زل زم 1مل لما )هز ط1 11 م

 اي. 11 كلما دبع نب 1 نب رشبم

 اممد 11 دايز نب ىراوش 1 نب ركبه

 توهبم 111 .٠

 الا أهمل !هكر* ]هل“ اهكأ اهرغ 111 ةضيبملا

 ا 4 ىقنملا

 آل لل الملا بنا“ 1 رعاشلا سملنتملا

 أل" 117 دا 1 رعاشلا ةريون نب ممتم

 "ذ) 420 ال1 1 فكلما (انه صر اينتم

0 
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 ا

 را | خذانك نى رضنلا نب كام

 ”تا* 111 ىواولا 0 ريمت -نب :كلاف
 1 091 19 14 1-11 اهلل 1141 1 6 ةريبن ىب كام

 انامل ١) ثري ل11 ملام زل

 رب ظآ] تبو تيخ ع )1 ملم“* مل' ]1 ىلكسلا ةريب# ب كام

 اناا ادم ادمث امم 11 بيقنلا رصن وبأ ىعاوذل متيهلا ىب كلام

 زوي لكل 17 نأ 111511117 ل. 112 1 ا 1 اا 1

 )تل ا اا اكل اال

 ا١١ مهل ىلارصنلا كيلوا نب كلام

 امك )رز لل رامع وا رسلاي نب كلام

 نب كلام رظنا 655 ديزي ىب كلام

 اح 11 ميلع ىنب نم ا بعك ىبد كلام نب كبري نب كلام

 كالا لذ 7 ثا لل زل لالالا كيشولا نورا ى د 1 كددع نوماملا

 ماله يبو نبأ دب* باز" دهوك دبور بوه دبا", دبيم #91 كبه ؟ازيكفإ

 اتناك ا ام ك6 416 1141 ك1 11 اك تلا

 ١15 !ةنامل مما 11 ال ام 01

 ىقوماملا ىسيغنابلا ىلع ىب نسأل رظنا (2م. 111 ىنوماملا

 اء 111 قربيخا ىدوهبلا هيودنام

 تاك لالللا م10 ما: فيدنؤلا ىلام

 808 م" 11 (ىيذورف) نوذيرفا دام
 ظل 1111 اللا للكل امض )تزد )5 ل ىوأارسلا نامهام

 اما 11 هدا

 8101 ل11, كلللا ىوأولا خبطكاف حلوم تصب ب ناعام

 معا 1 ىوارلا ىفنتل ناهام
 71111 1 نايبعام

 املم 1 ناذاب ىذا نبا نكمام

 )مبا 1 ورم (نافحد) نابزوم زاوب لا فاح نىب هامفام نب هيوعام

 |11 (/ )لا زاوبأ هيبعام) اموال م“ علب

 «1* 1 همدارهب نب ديمرازره تنب كنعايفام

 اياب ةرواسالا بدوم ىايعام

 اء 1 رماع نب هللا دبع ىلوه ةخيوام وبأ



 الرا

 أم" 1 ىميمتلا ورمع ىب كلام

 او," 11:1 11 ىناساركل ىميمتلا ورمع ىب كلام
 نزع 1 ىعنتلا ورمع ىب كلام

 "* 11 ءىلط ىب ةمامت ىب ورمع نب كلام ونب

 اثم 1 ىراجكانذلا ورمع نب كلام

 باه ككم كذب (400.) ك1" ك١" 1 نارهن وبا ىدمنلا ورمع نب كلام

 ايام دأب

 ال ا ا ا ا كك ىيصنلا فوع نب كلام

 نبواسبو“ ]1 جرا ند كام

 ملث] ديو.“ ديم بكي ا 1 هللإ مين نب مهف نب كلام

 1 كلل مداق نى د كلام

 او 1 0 د افيع ىنب نم لفوق ىفأ نب كلام

 كا ل ةرذج نم للجر سيف نب كاسم

 ولا 11116 ]0 11 ع ىحردأ انانمءعللا تبعك نب كام

 (ىحرالا ندلف ىباز 15 1

 ٠.4 ا.د 1 خنانك ىب كلام

 1116 |5117 لا اناا ا )6 11 1 كنانك نب لام ونبي

 )"تلا 11 0 ىب كلام

 )بال !طباح 1 واعر ارم ب كلام

 نادال لاألالا ىوأولا مير 0 نب كام

 راسل عع م 1 ىردحلل ىركبلا عمسم نب كلام

 0ك اذ مذ لرل ند .|(نن ]ملا نر ك0 ةل م0

 1 ا م

 ا ل عمسم نب كلام ىبأ

 اما ]1 عمسم نب كلام ونب

 ذولا الالإلا ]ل مى ال ىواولا ليغم نب كلام

 موك )علو )مس اس امل د“ ما“ 11 دوراخل ىب رذنملا ىب كلام

 ال )7 11 11 1 راكنلا نب كلام ونب

 ا كلل ىوأرلا قيما ككلام وبدأ

 "1م "هو ث.ب 11 ىدنكلا ىدبلا ريس نب كلام

 ال 11 قوارلا ىدحرالا رضنلا ىب كلام



 ات 1 (معذ) رعد نب كلام

 زمنلا ل111: م)إ . ل11 11.١ فامل امنا ىوأولا رانيد نب كلام

 اكأب لذ 1 ةلفأر نب كلام

 ارامل البل ةخعببر نب كلام ونب

 ١ 1 ىلتاولا (بابرلا ميت) ىميتلا كلاخ نب ةءيبر ىب كلام

 كلام مدر وبا رظنا ىلباسلا ةعيبر ند كلام

 (400.) اا" 1 ىوارلا (لاجولا) لاحرلا لأ نب كلام

 انآ طيح 1 رعاشلا ىزاملا بيولا نب كلام

 ملثا دبتشم درعا بع 1 مه نب ورمع نب ربغز ىب كلام

 حلاص نب وضخلا وه 1مم 11 ةيبيذج نب رببعز نب كلام نبأ

 اء.دو 1 (ديزب) كيز نب كلام

 ا"ها* 111 ددش نب كيز نب كلام

 ه1* 11 دعس نب كلام ونب

 2 رظنا قر اوف ىب ىدع نب كعس نب كلام

 اما. ام.1 11 ىنغملا حمسلا نأ نب كلام

 !.نو !.» 111 ىهاش نم كلام
 8026: 111 ا 1 1 ىيأ نب رفشلا ىذ ناويفص نب كلام

 “1” هل ليقع ءاول بحاص ناخرط نىب كلام

 "باه * 111 (ىميمتلا) ىناسارخكل (فاوطلا, فاوط) فيروط نب كلام

 اهد. 111 651! 1 قوط نب كلام

 ال ىواولا رماع كا نب كلام

 اا زنع نم سش.دوفل فياح رماع نب كام

 41 1 ىمرضل دابع

 ١" 1 ليثؤلا َناَنَع

 ١بال 1 ةدابع

 سعر الا ىرباخل عيرس نب يع

 مرحب سرسس [ ءاشلا هللا ىبع نب كلام
 14 امل ابا (488.) م" 11 ىمعتشلل هللا دبع نب كلام

 » 11 ىبعرملا ىلاحمهلا هلل دبع ىب كلام

 ميمو مهم 1 ,عاشلا ىمشلل (الخل نب كلام وهو) خيدقعلا نب كلام

 نعم 1 ىضارقل ىلع نب كلام
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 اا كل الل ا ل ا ا ا ا ا كك ا ا

 )هلام اهل ب 111

 )1 1 ىوارلا (قراط نب دعس) ىعكحشالا كلام وبا

 "21 111 ىوأرلا ىرعشالا كلام وبا

 نانا ا ا هنتوا نال قضم "اللا 1 .ىوارلا ىنهتل نيعا نب كلام

 را لا لل ا 020

 ( 5 ل ةدراح نب ىصفأ نب كلام

 أ: لا شيفا ند كلام وذنب

 )ل 21 زا. اناث 1111 اع اميلع 5*1 1 وارلا سنا نب كلام

 )هلء )ها )"هز الوز. اورو "اثك* "مع

 "هذ 111 )مث« "نه". 1 ىواولا ناتدخل نب سوأ نب كلام

 عل 11 لدحي نب كلام

 اذ 5 ل ل1 سواقلا نذل نبأ أو أ هننب نب كلام

 او”ه اثثيب 1 مهيهذ نم كلام وذنب

 متيهلا وبا وه ناهيتلا ند كلام

 1.ن 1.8 1 ىوأولا يكفلا كلام ىنأ نب ةخبلعت ىب كلام وبا

 اكمك لكدح )112 اة1ذو» 1 فيقت نم كلام وند

 خيدقعلا نب كام رظنا رت لل سلا حالإل نب كلام

 0 1 ىوارلا ىرلل كلاما ودا
 رتشالا كلام وه ثراخل ىب كلام
 ات الخ لل ات زل ا 1 ىعودريلا بهبح نب كلام

 ا"”.5 1 ىرمنلا ديدح نب كلام

 ا1,.١) اهدي 1 رحب نب ذفيذح نب كلام

 اوال 111 1559 ا ىيبأ نب 0 د لسد نب كلام ونب

 6 0 وبا 0 كوم كلام
 ؟ع# 1 ىوارلا ىريملل كلام وبا

 اؤأهاللأ" )وأ. 5.5 1 خلظنح نب كلام ونب

 15ه 11 ةقرولا ىنب نم ةلظنح نب كلام

 معز# 1 ىوارلا روذلا ىب كلام
 د 1 ل 0 نب كلام
 01 ا فءع نب ملاس يك مشخدلا نب كلام



 نسل

 0مل اسر لراس رسل اس نري يشكر رجا ردا لي نراق نب رايزام

 ا ال نوعرف خنبأ خطقام ىبا

 ناغمصم رظناو مرا ناغمصام

 تألم 86 1 ]نا |ذ) ل ىوأولا 5 نب ىضاملا

 "5 111 ىدسالا وعام نبا

 ا 8 ىمليدلا ىكاك نب ناكام

 البام 1 باطل نب رمعل راج كلام

 اها ]1 صاعلأ ند ورمع اهب لثمن ةيترم ىف كلام

 كلام نب كلام هلعذ ١57 1 ىدنالا كلام

 10 اذ لل رويصنم ا لوسر كلام وبا

 ا*. 111 دادغبب قرشلا رسدكلاب لكولا كلام وبا

 ليا 1 0 د 07 117 ور مارا أ رد ةءارتعا 11 ىواورلا كلام وبا

 ماركا ه1 اردنا ضرب سرسرتل نرجإ ضارب ارخرإ (نسالر كلو ارك يرد.

 م”ثبك نإ" باخ هكو هرعم

 اما" ٠21 11 رتشالا ىب ميعاربا ىب كلام

 ا 111 كل نب كنام ونب

 ا اا ىلهابلا زر نب مهدأ نئب كلام

 هدا" 11 ىلءايلا ودك ند مهدأ نب كلام وبا

 جا 1 نب كلام

 اراررار راسا !1ا 11 ارك اللا ىدهنلا ناسغ وبدأ ىوأولا ليعامسا نب كلام

 زكءم ؟دد)" اثاو* ااءا 1 ىعضنلا (ثراكل نب كلام) رضشالا كلام

 31خ 95. 95و ع ا ل ل را 0 مل

 مرو ميزا سموا لب تل م 1: ل ا

 رول. كسا ميرو سرر ضار" ريفر 0 ضار رع اسر ارسل سار ارك رو انا

 ميركل ميا ساحل ب كل ميمو للا للا للا را
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 م11 ممل" 1 نامعنلا نب رذنملا مأ ءامسلا ءام

 ىسراغلا ناملس وع ابك 1 ربك كد ىذ راش ذود ند هدام

 معنا 111 !بءأ 1 ىصخل روبام

 ا١هأذ ابالي 1 ىوأولا ىدسالا كجام وبأ

 ).اب 1 ىواولا ىههسلا ةدحام نبأ

 ا ا ,ىسوذو هم نب سن جاسم

 "هدأ 111 نوشجاملا

 ةهمأ 1 زوحاملا ونب

 ها*| ها, 1 نماو ةئنبأ لودام

 ماذاب رظنا 0 م ناذام

 ا 1 ل1 بسأورذام

 ك6 6 ل حو نب ثناب ىب ىنذام

 الا 1 تنفاب نب جرام

 ا*51 111 ىسيع وبا ىزركملا درام

 از” همر الل كيشرلا نوراض نب مصخعم ا مأ ةدرام

 مرام نب كيحا رظنا اماه 1 مرام ىبأ

 اذ ]1 ىرام

 ام 1 خذابرام

 أسب طببذ لامك ]طهؤأ اذدكأ 1 هللا لوسر دمحم ىب ميعاربا مأ ةيرام

 ا كك لا كلل 10 1

 اذ 1 ةلظنج هندإ يرام

 ٠١ه 11 ذفقنم وأ كعس ةنبأ يرام

 مهيعاربأ مأ ةيرام 2 ةخيطيقلا نوعمش كتنب يرام

 5 هى مداخل يزام
 6ر2

 اا 1 نزام وخيب

 اعل لل" ام 11 اأو اك 1 ميمتث نب ورمع نب كلاس نب نزام وذنب

 اا 1 روصنم نب نزام وذنب

 ازا !ت6 )1 14 هك راكنلا نب نزام ونب



 تدل اا

 ان

 ام كل رعاشلا خنطق نبات زخقو شعم ا

 ىلهل أ 0 ناموا دبع و ىوأولا ىليل أ نبا

 ىليل نيا نب نامرلا دبع ىب دكيح ف ىوأولأ ىضاقلا قليلا أ ىبأ

 امام 111 نلف ل

 ٠١) 1 ليذعه ند كعس نب ميمهت نب تثرامخل تنب ىلبدل

 دامه تالامم 11 111 فلد !نا' نب ريزعلا تبع .نب تراخلا ليل وذا
 الم اامل" 1 ةخةيتح ىنا تنب ىليل

 1 )0 1! نلاح تت 0

 ارا 1 ىدع نب ميطخل تنب ىليل
 ةن81111 ب اا ابا 1 ىوارلا نولذ لكل 3

 "الم ل مليدلا كلم ىليل وبا

 را ىراصنالا نامحولا دبع ىبد لهس نب هللا كبع ىلهل وبدأ

 ابك 1

 15 1 بعك ىب ناجولا كديع ليل ودا

 م. 11 ناورم ىب زيوعلا كيبع مأ ىلول

 ا 1 1 حارخل نب رمع نب ىلمل وبا

 اءل) 1 سيمع دنبآ ندد

 ال. 7.11 كاع 1 ىكدف نب كيل وذأ

 نرثن) 11 خينوملا خمامق تنب ىليل

 ىفقتلا بنعم ندب دوعسم ىب ةوبع نسب ارم ىبأ نب ىليل

 امي 61 م

 اه للك ا ل1 لا 2ك اذجوز كدلاخ نب دوعسم ةنفأ 08

 اها 111 برك لأ نب ىللا دبع ةذيل وبا

 امه 1 (اذوبل) اذويل
 ...٠ بلو 1 موولأ كلم كاقلا نوبل

 باو 1 :قراح نب ءامسلا ءام

 ىرمأ نب رذنملا مأ مشج ب افبع خادأ ةيرام ىهو ءامسلا ام

 51 1 سيبقلا
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 الوب 11 ىكانو لأ ىللبل

 ل1 للام ]زل 111 نوراع نب كمح مالغ وليل

 أ لام از 111 02

 مزمار “ا 111 مكتمل ما ةالوم ةولول
 )زا |" 08 1 ةخيعش نب ظريبخأمأ مدلغ ىدنواهنلا زورمف اقول ود

 منممأ نيكي ورح

 "اد 1 ةيلول ىأ ةنبا

 ام 1ك كشلا ةيلولاوبا
 ا ل الكا 11 1 نب ىو

 م٠. "وأ )"35 1 نايذ ةنبأ ايل

 1 بيقعي تنب ا

 ماع 1 كعس نب ثيللا وه ىوارلا ثيالا

 ]7 1 1 2 ع | 111 ىلاهيصالا كثيبللا وبا

 كباب .٠ نبأ رظنأو ادمأ 111 كاب نب كثيللا

 ا لا ل ا 0 اي“ اةسآ كم“ 1 ركب نب 0 ونب

 ارا كلل 111 11 مة 61 اذ 10 611 )لذ الط 031

 (4048.) هلع 11 مكأل ما ىل خيقر نبأ ىب ثبيللا

 كلل )1 1111 1117 ا 1 1 ىواولا ىرصملا دعس ىب (ثيل) ثيلإلا

 ا ل زل زال كل1 11: )م11 زال 1 لل ل5 تن

 الون ل1101 ل

 ؟دوما وح ا1ل1 1“ 1 1.ه١ 1 17 واول ميلس نبأ نب كيل

 1١ 11 نابفغس ىأ نب ةسينع ملوح مياس ا نب ثيل وبدأ

 اهيل 1 ىقيللا هللا 0 نب كثيببأ

 هد# 111 ىسل ىب هللا دبع ديم ثيل وبا

 بدأ 111 ىوارلا ىناجرولل ويوعلا ىبع ىب ثبيللا

 الا 06 زا كل هك ارو زو ل11 تيللا نسب ىلع ىب ثيللا

 اوم 111 ا نب ثنبل

 اربح 111 ىريراوقلا 0 وبأ

 ه.د 5م 111 ىدهللا ليم (ثيللا) ثيل

 ماهم 111 ماشيل
 "5 1 كلملا رفيل



 ا

 انلا وذ وه ىدنالا كلام ىب طيقلت

 مرح 11 ىنهلذل رساب ىب طيقل

 الام 110 ل لاو نب ميقل

 مام. 1 سونايلل

 ىواوأل دايز نب ظزاش كيبل وبدأ رظنا رة 1 ىواولا (رابز) دايز ند ظراط

 ]بإب 1 ملشوتنم نب كن

 /لاو*ه 111 نابل

 لالا 1 وجبقز ةخنبا سيمل

 1 1 نانود نب ىطنل

 خباعت 5- تاألللا مذ رظناو 50 116 ك1 111 لكنا 1 مزاهللا

 اة ازاو لا. ]1 بلطملا كيع ىب (ىزعلا نيع) تيل 55

 ممتع 11/1 6 ل5 1165 )165 ال1

 اويو مك 11 تاهل ا كلر ل
 0 لا كل ل لا 2 0 ا فسار مهسل) بسلأرهم

 1 ىلا 101 كامل

 ىو 11 سوميك نب ناغواك ىب بسارهل

 ه1 1 مهللا
 ميس 1 باطشل نب ومع ةجوز !ىميلا نم ناعما هل

 أع" اذا" ه1 "07 هد 1 ىوارلا (ةعيهل ىب هللا دبع) ةعيهل ىبا

 مميزح مخبأ !.ل" 111 ه1“ "اخ !م*ك )هو زاب

 لروو اللا ىربطلا نابول

 ا” 11 (ةفوكلاب) ناذول ونب

 "5 لل 01 ةمركع ىنب كحا ناذول

 اا ل لاه نب ميقل ونب 0 خيذوللا وذنب

 ركل الو ل أ الل“ اكل م 70 1 خراف نب نآأر اه نب طول

 هز مزكثو كو »ور مو

 )دا 1 طول مهيق

 ىواولا 0 وبا رظنا قارا ل ىوأولا ليببعدس نب ىمكج نب طول

 ا 1 ميعاربأ نب ناطول

 13 0107 )ءلاعل 1.6 116 11 1 كلل نولبط ىب كيحا مالغ ىلبل

 نه مم ىف امرك ةلأ )69 زامل لانح ممل ا تال
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 عم

 م0101 1 أذوبل

 1 1 0 0 كيبل

 ةزال كيبل وبا رظنا ىوارلا ىمضهتل كيبل وبا
 )3117 )طا )ا ه1 (م)ز 1) 111 م21 11 ا رعاشلا ةظعيبر ىب كيبل

 امرا 1! ىميمتلا دراطع نب كيبل

 مع عا 11 (0) "7*8 1 ىوارلا ىمضهلل (رابز) دايز ىب ةزامل كيبل وبا

 ام. 111 ليكوتملا كلو مآ نيكل

 ا١.٠ 1 ءايقيزم ورمع ىب ةتراح ىب ىحكل

 افي 152) |1011 01 ام ل نابكال (نب)

 هكأن 1 رذاذ وذ فيني ةتعبكلت

 404. اسم“ 1 هللا لوسر سرف مسا (فيجالا, فيخضللا) فيكاللا

 418 1 ماضل
 ارز لذ ا لل 160 | )4110 ])) !ءال 4ن2 9.54 يور” كم ]1 مك

 1 1 ا لآ ل

 5١ه 1 ىدع نب مك

 007 وىدانش وذ فون خعيبنخكل

 ارا مك ىمهلسلا عمفر نب ةعمبر مأ خذعدل

 ام 11 رفعج نب هللا دبع ىليم سالسللا وبا

 9051 لالا ىسبعل

 000 طال اللا نإ يع نب سبعل

 زخم اك 111 (طيتغل) طيبتغللا

 اركز الل ل16 ل: :١) ازثل لادن ل هع نب نامفل

 "1 ]110 لل رضخاأ نب طيقلت

 ةزدز الاللا رعاشلا راكم رمكب نب طيقل

 اراك لل



 يم

 ل

 موي ثهو 1 رهان ىب (نابل) نبال

 )بيزات 137 199 11191 ]واخت لوو رع اللوتكلزل7" )11! ممأ 1 تنل

 راج وبا رظنا ديمح نب فردال

 اهلمء 111 ماشأل

 اكذم ز)1ب 1 كمال

 1 زطيكك طا" اومب اهمك )"مم 11 بيقنلا ىمهيمهتلا طظيرف نب زها

 او1ن 11 199. اةمح

 مزن الزل 8الخ 1 ماس ىب قوال
 كا 1 كلملا نوال

 م“ 22 "وا اهو 1 بوقعي نب ىوال

 ا١.5 1 ةفغيذح ىب كلام نب ىال

 ضاع 1 ى» لآ

 ١11 !ىئشرتل قيما ني اةرارز تلاد

 ويا: رنا فيعح قبإ هزمهخ" ىاي وحا زاكدملا تبيع ب يح ل
 رذنملا كيع ند ةبابل

 "كر. 01 مل* 111 ثرامخل ةنبا ىرغصلا ةبابل

 ثراخل تنب ليضفلا ما وظنا ثرامخل ةنبا ىربكلا ةبابل
 مهم 111 سابع نب هللا دبع ةنبا بابل
 امس 1م ادور )سو امم لا ]1 ىواولا ردنملا دكيع نب خبابل وبأ

 )هزثب 111 أ.ه

 ا" 111 سابعلا ىب هللا دبع ىب ىلع خنيا خغبابل

 5 ىدهملا نب ىلع كتنب خبامل

 ١ه.. 111 ىلع ىب دكديح ننب بابل

 م18 111 ةدابل

 نبال رظنا نابل
 موا 1 خمعتخ نب رماع نب اةدبيل

 ابد 1 ىوأولا بلاغ نب فدزوغلا نب خاحمل

 ارنا 1 لاعج- ىننا نب نامعنلا ما ىنبل



 مع

 41 1م

 110 هل"*# 1 نيشافبك
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 ناب هاء _ىمل““ 1 نابقبك

 مآ" (110) 1 (شونمبك) شنمبك

 )ا 1 ىطمرقلا لابيكلا

 اه.م 111 هللا ديبع نب ردبك

 ا." (400.) 1.. 1 ناكنشف ىب (ردنك) رحمك

 نا 1 151 مز 1 شريوش.خاأ نب شرهك

 (1ه7 ةكه.) 2*1 1 بساماج ىب شروببك

 "6) 5. 1 ىمليغلا ناوكيك شيرببك

 (4040.) ١8 1 ىوذاملا شربك

 هثثب ] (نووكع) نوربجك

 ".. 1 ةبلعت ىنب ىلوم ناسك

 )6 1 ةيوارلا خيبضلا ناسيك تند

 ةردعيوبا رضا يدرعأ كور ناتج
 اناا 1 012 كيم ناسيك

 وزن 11 رهع نب فسويب ىلوم ناسيك

 اللا ]ل17 اال ]185 1107 12102 لامك“ امل, زملإ 11 كلغيك
 كك
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 ميعاربأ وهو كيا و غلغيك ىبأ



 عرج

 مر[ رسول وس موسع 711 زو“ ]بأ ]برا ؟نيك !عرم !عار" زهور ورسم ورحب

 ا" 111 ةرصبلاب ةدنك

 كثح.عدتالا وبا رظناو اذذإ لل فء.سليفلا ىدنكلا

 رم 1 ىريشق) 8لأ ريدنك ىبا

 ام لل )11 مل ماح نب ناعنك

 لبيع نب ناجولا كليع رظنا 0 دونكلا وبا

 بمآ - بو ]1 فهلا باكصأ

 ١65 ال اكس نب ندلهك

 106 7 ا ل ىو كبل قوأ لأ - كلل لتع هيم) 2 اوكلا نبأ

 كا ل 1 5 ررتعل) اضرسرزلا نيلرلا “0415 نإ

 آم ل نيكتوك

 "هد 11 ركز نب رثوكلا

 57 1م 11 4 1 م نييمالا ليس مداخ روك

 ا: ل ناورم خطوش بحاسص ىقوكإ

 اك," (400.) ١15١| 1 1 كرغللا (نوناغم هروبك ) نوناغبروك

 1ك 14 15متر“ زل اكل لوصروك درو 3

 نوناغبروت رظنا ا" لل نوناغم اغم ةروبَك

 ازا )15 لا ل جون نب ماح نىب شوك

 هه 1 طول ليسن نم ناشوك

 0 الل خعيارلا ةينيمرأ فيرطب ناشوك

 ما كوك

 ذيكركلا وه ١1 1 كبكوكلا

 لم ءامسأ نب ليحت نب ل. معءعامسا نب ها ند 0 ىبكوكلا

 بلاط. ىأ نب 0 نب نيسلل نب كك نب ليح نب طقر |

 0 ذا 11 5 3

 ا 10 هزل 1 ديب نب شيرأ ىَك

 1-11 كشا َّى

 مند ] ةيقأإ 1

 مل 0 ةلدعبد نب نيشافيك ى ل شونهبت نب (ىجمويتك ) ىجوأ كَ

 ؟.1 “كب 6 1 نذايفبك نب هنيبك

 717 كرس ال شرا (هببك) كب ىك



 لا

 لالا ا 1 كك
 انك" اهي امل اها اأامك مكب 1 رعاشلا ىدسألا كيبز نب تيهكلا

 ا! ا ا ال نا 1 ىعخكنلا دايز نب لبمتك

 "هز" "هاء 111 !ء.ك1

 6007 !:11 1 ا ا (ارانك) ىرانك

 ىرينغلا كتوم وبا وه نيصخل نب زانك

 ام 1 ةنانك

 ااا 6 ا 1 كا 1107 11 0 6 1 جناتك وذنب

 اك اك ل1 1 اك لا 16 1 1117 لا 11115 )ةآا 6 | 6

 ان ا ا ل 7 16 11 ]1115 ل1 115 )27 111 )61

 اييرا كالل م01 مي 656 1 تا كلل

 دكر ٠ ١0 اها 1 1 ىيكاشلا تانغ نب رشب نب ةخنانك

 انا ل ا (6404) 1 511 لهل

 وأ 1 بلغت ىنب نم مين ىب ةنانك ونب

 أذ 1 ىوارلا خليج ىب ةنانك

 |.0 1 ةميرخ ىب ةنانك

 |”*ث 1 صاعلا نا وخا عيبرلا نب خنانك

 أهمل اد“ م1 اث#6 1 ىرضنلا فيقثل نا ىب عيبرلا ىب ةنانك

 اه 111 طب“

 از ءاير رص نب انك

 050 1 ليلا نب ةنانك

 باتع ىب رشب ىب ةذانك رظنا ..7 1 بانع ىب ةنانك

 ا 135 رمهمع نب ةنانكا

 ها 111 ىوأولا ىنانكلا

 ا ل0 زل 1س 1اللل !امك 1111 ]اا 11 11 ىراخيلا روجانك

 اوه امر

 كمه 1“*"*" 11 شوغدنك

 كا ا 11 اما 1 1نزتنو 1ننع (ظو ممل ينعم خت نع ]1 كنك

 التل نا 16 1: لرد اق )11 )111 ط1 ك1 أ

 ا ل 0 مع 5 كل 55 11 ل11 )1 رز كل)] الل |

 انك 110 د ملا كل ل 17 115 ك0 ل تا ل ل



 عمل

 نور ريمع نب ملكا

 (800.) !مدبأ املي امله !مل* 1 ىرسقلا ضايع نب مينلك

 املك 1 ىريشقلا ضايع نب مهثلك

 د31 2 اًكلطلا جبع جب سليعلاا نب لصتلا مسي 0 ١
 7.0 111 .هد طبع طال# لاذع 1 هللا ليسر كيحح تننب ميتلك ما

 ار

 أعم 111 ىوارلأ ىلرملا مهتلك
 ثا. 22 755 1 فيع ىب ورع ىنب وخا مدح نب ميتلك

 م 5.7 1 الاد 1 (تعشالا ىب ةيبع دج) ىضلا ملكلا

 مك (400.) 71

 (4844.) #67 1 ىلادبهلا بعك نب ملكلا

 ىضلا ملكلا وم 755 1 ىواولا تعشالا نب ةريبم لج جلكلا

 لكلا رظنا 241 ]1 جلكلا

 ةدلج وبا رظنا 411." 11 معاشلا ىركشيلا ةدلك وبأ

 0. 1 لينلل ىب ةدلك

 رس 722 -

 اانا 111 ةينادنلكلا نبأ

 ماو ] ىوبيخأ خنيبا ةدهلك

 )ا ز؟ابم 111 بيلك نبأ

 115.1 ىوارلا :ئمرأل باهش نب يبيلك ني“ مصاع ويا والا دلل
 رولا 0-0

 سسع مه[ بلك تا
 )م ]1 رعاشلا ةنيذأ نب بيلك

 زبح ] ىقتيللا ريكبلا أ ند كييلكا

 م14 1 ىوارلا لاكرشل ا تملك

 زخخب ]مه زارع )2 11 ام" 1 ىوارلا ىمعلا فلخ< ىب بيلك

 ورسوم مسا مع هرم للا ا ل ا ل

 ىوارلا بيلك وم ىوارلا ىمرخل باهش نب بيلك
 .١2 111 ىصيلعلا بيلك
 مزز امثال اهل. ادام 11 ىلعذلا نانق ىب بيلك

 مهمل" زمعا اه. )هاء )هب ؟ه“*# 1 ىيلكلا لكأو نب بيلك
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 ا

 عيت نعيإ مسا مم غن, مو ]1 منحيرس متزن موطرم طظرمعإ9 ازا ل.

 لبو اب عمق 1علع 1م !8زأ دم دم مب 2ك عر عرس كياتكمب

 ممىورب زظانوؤ منام أل طورت !ىاعخ مخ ىدت* "١ 111 امل املأ طمه. امثل

 أم لأ 1. ل ظثح 11
 ؟,7 د ءاصصلا بلك

 اهدد زم ام* اد“ 111 نيكتابلك

 ؛.مع 1 ىاشلا ةبلك وبا

 قولا ىلكلا بئاسلا نب قمح وه ىوارلا ىلكلا
 مهب مع 11 ىلع نب نيسلل باحصا نم ىلكلا

 ا نجمي را ولعل نبا
 |عاز# 711 نادغيب ديريلا بحاص ىلكلا ىبا
 5 111 ةيوارلأ بختو تنب متنك

 1 1 ىليدلا نزر ىد دوسالا ىب مينلك

 مودع م0 1 فيدصلا ركب ىنأ تدب متلك ما

 ذاب 1 تويطتا نو نتلك
 !.7* 1آ11 دعس ىلا نب تبباث نب مهتلت

 املج 1 ىوارلا ربج نب ميثلك
 مين (ة)اهد* 1 ريع ةجوز ىعاوخلل كلام نب لورج تنب ميتلك مإ
 ١هأاد ل1 كبيز نب ىسح تدنب ميشال مأ

 مدثر وبأ وح نيبصح ني | ميندل
 +١5 111 ريببلا ةنبأ نا

 م2 * 11 بيب ب 0

 2 11 ماع نب هللا يع تعني ةومبلا مأ

 ا..* 11 كلملا دبع ىب ديزي ىب هللا دبع تننب ميتلك ما
 اذبنخ 1 ناورم 6 كلملا لبع 000 ةويملا مأ

 اةهزم 5” 111 51ج أهم" ]1 طبيعم أ 0 خبفع تني تي ميتال مأ

 زباب 1خبزإ خبل" هزل 1 7 أ نب 3 تنبأ ل0 ميتلك ا مأ

 موسم 711 منيع محبو مسرورع ملبس مسرع ميسس مير
 ا : ب 5 - 3١

 00 را لوا ليج ني درع انما متلك مل
 لورج ىتينب



 مآ

 ىرديلا رسموا وبا و وريع نئب بعك

 “لآ 11 ميدمت نب ورمع نب بعك ونب

 0 ا اك الار ارتد الل كل ةخعارخ نم ورمع ىب بعك ونب

 مع زعل ل12 كل ال

 ام 1 وماع نب ورع نب بعك

 اا 51.١ 1 ىرافغلا ربيع نب بعك

 0 ااا لل ىندزالا ميقف ىب بعدك

 بعك نب 3432 وهال ا ىوأرأا ىظورقلا بعك ىبأ

 ا خظيرف ند بعدك ونب

 همن كملت كمر هن, كال 15313 ىمعتتل تعك نإ ف 0

 )6 ]زم ]طف ازكذ ازكأ 146 17 ل ىببأ ند بعدك

 او ا" امى #7 1 رعاشلا ىملسلا ىراصنالا كلام ىب بعك

 انا ا 0 4 لا ل اس 116 1 5 1

 از. 11

 ممن[ هاذه 1 ىبمعلا وخا رعاشلا ىميمتلا كلام ىب بعك

 ىلادمهلا كك نب ىاللام رظنا 20| ىلا مهلا كلام نب بعك

 ات لا )1 16 ل رعاشلا ىرفشالا نادعم ىب عكا

 ش الوز )م0 الل

 ىباولا بعك ىب ثراخمل وبا ىوارلا (دزالا ةيلاو نم) ىبلاولا بعك
 ١ 1١1111 )15 1 ىوأولا

 م, اط.اظق111.8111 دواد نب". نيسللا نبا لك ل

 رسعم 711 ٠ك اوربي 11 ثمل )ل1 بم“ 151 )56 |1510 1 تدلك ودب

 )61 11 ال

 ا مى ةعببر نب تدلك وني

 )ء.ه 1 خخكحلط ىب بالك

 م, 1 ةخملس نأ ىب كيبع مأ بدلك مأ

 أم. الل“ ال" 1 ظره ىب بالك

 بلاك وه ه.م 1 انفوي نب بالك

 رمعمود عم 111 10/5 1 هللا ليسر جوز خيبالكلا

 هما 1: خكحلط نب سالك

 مك ظ.كه #9 امقم !ميبإ“ اطيق ]هد مهل" باث املك امد 1 بلك (ينب)



 انك

 شيكشك رظناو ١ (400.) 1. اما 11 ريبشك

 انوا 1 كللأا بسانشك

 151 (8400:) ١١5١| لل (زيكشك) سشيكشك

 درمشك نب لمحت نب دحأاوم ١ ى درهشك ىبأ

 زيبشك ىه )201 2*1. 11 نيشك

 رابحالا بعك وف ىوأوأأ عدا

 عك نب ديد وه !مام 1 ىوأرلا بعك ىبأ

 11 1 حاج ءاول لماح بعك وبا

 "1 111 ىوارلا بعك وبأ

 ورمع نب بعك ونبو ةعيدر نب بعك ونب رظنا بعك ونب
 ١ 11 ةنيوملاب عك وذي

 الز لا ل كات ]) هل 11 165 5 1 ىوارسلا عنام ند رابحالا بعك

 الا ككل اثنا لسا )101 11 كامل ىلإ أك 115 1711 2 11

 اكد )م16 )1 كلل نمل لل )110 ١01 زل“ زمل9 زكام 16

 ثلع 1 نمل ةكشسالا نب عك

 ا 11 ل ا ا ل ىظرفلا ليدسأ نب بعك

 ابك ا ]1 ا زاد ا ىئاطلا فردتنالا نب بعك

 روصنملا ىب ىسيع ىب ديا نب كمح رظنا رقبلا بعك

 ا ا كلل ىدنزالا ورمع نب رباج نب بعك

 111 سيرحل“ سارا خر ن0 د رعاشلا ىباغنلا ليعج نب بعك

 ريان اسر

 مسرسع_مه» م4.م 1 ءاشلا ىدهنلا ةكيلتل ىذ ىنب بعك
 ا 51 1 101 1151 1160 1 نزاوض نم ةعبيبر ىب كعك هدد

 سبعا (وماح) دماج نب بعك

 ١.46 1 رعاشلا روز نب بعك

 ا ل راكنلا ند رانيد ىنب وخا كبدز نب 2ك

 ا اله ا 111. للام )هليع !هدد-لهدا 1 ىدنزالا روس نب بعك

 الان ل ال ا م1 1117 ا ا ا

 ١11 .. ١ 111 ليحارش نب بعك

 ١7 1 قوارلا ىتاطلا معك وذا

 اذ 1 سجرس نب كيبع نب بعك وبا

 أ... 1 ةرجع نب بعك



 ان

 يار ل جبرش 5 بيوك

 ان" 1 سابع نبأ ىلوح بيوك

 ىوأارلا ىلكعلا برك ىلا نب برك رظنا 7770 برك ىنأ نب بيرك
 ىواوأل بيرك وبا وه ءالعلا نب كيح بيرك وبا

 (443.) ه1 هع 11 ىريمأل ديزي نب بيرك
 هللا دبع رظنا اخيك

 ااا ةعيبر نب زيوك

 معمم اس انما 15 ئبعتخلا فيقحا كا ا

 كب 11 رعاشلا ةميرك كيا ىبأ

 ال5 1 111 ١1] كل ةيوارلا نادقمللا غنبأ ةميرك

 ىلاحذدلا رظنا ا مل ىناربزكلا

 اننا 11 لكلا ىنأ نب هللا دبع ىلوم نامزك

 نذوملا راع نب ديحت وه سكاسك

 بدا 1 ىتاسكلا

 ة)ء 1 روص خنبا ىبسك

 مل" مأكأ مدح ]1 (مارهب عزانم) ىرسك

 15117311 1 ل نال )1 )11 0 ىرسك

 اك.م #8 1 ىرسك لإ

 ١ نيكل نر 1 ناكشا ب ىرسك

 و1 ك1 1 تل دل ب مك ل اذاكتف نسب ناور_كتونأ ىرسك

 رسرسع 7[ معمق مون )رم ار ل.ل 101 11 1مل 11 كلا

 لرازإا الل

 ايل ال نازوريغلا نىب ىقىرسك

 ناورشونذأ ىرسك وه ٠.51 1 ذابق نب ىروسك

 ا. الاد 1 سئنشجرهم ىب ىردبك

 ارك 1 ا ل ا 1 زيوردأ زمرط نب ىرسك

 رسم مسح 11 ةمورب طويعساوبا زنك. )1 اىك*

 ضارمع ٠.1 1 ىعسكلا

 نبب 1 سنوطوسك

 هاآد ه18 11 دعس نب كلام ىنب نم للبجر بيسك

 ه5 11 ىوارلا ىربذعلا ءاسنكل وبا بهسك



 خا

 اتيت 11 خصخارفلا وخا نادرك

 «؟ذد 11 ىراؤغلا ذخبكان ىب كرم نب مدرك

 ميد 1 روان نب كتندرك

 "ا 1 ىلاه نىب سودرك

 أند. 1 هدينرشأ نب ىودرك

 اكل 00 1 110 11 نيبوج مأرب وخا ىدرك

 ىب ميعاربأ نب 3ك مه )5 ا! زا 112 1 ةيدركلا نبأ

 ريصنللا ىب رغصالا رفعج رظنأو ريصنملا نب رغصالا رفعج

 أ..ا 1م 1 نيبوج ملرهب تدخا ةيدرك

 اد !1 0 لا 5 !نذ !)الآ )1111-1 ىوهفلا رباج ب زوك

 ال | اللا خبفلع نب زرك

 )ام 71. 111 ىسودسلا مزرك

 نا م 1 (فسا شرك ( بسا.شرك

 ثيكركلا 1 7٠١ ).8040(

 ىلع ى د عيدج رظنا ىللامو 5ك

 كراس كلنا | از 50 11 0 ىناموكلا

 ىكتعلا ورمع نب دايز وم ىنامركلا نبأ

 هتايمرك 111 ١ 7

 ملح 1 كيبدأ نب ناورك

 ةخضربا ىب بيرك وه امام 5" 1 ىوأاولا بيرك

 (4009) 7 اه ١) 1 !: 1 (عدلغلا دب كديعك) ىوارسلا بيرك ركل

 طل ايس لالا لل 1١) 6 11 ط5 !)1 ام 17 1١ ل هل 765 يد

 ا ل ن1 للم ال 10 6 ا 6115 زل 1ك

 الكت ل7 تكل ةزز ا هذز تأأ ةل/ ةنو دل 2م. طلي ذم 20! ا

 ال6 اك 1511 1111 101 طء) 10)1 ))ملا )زاب اذ !!!|1 لا1 )1

 ١0016 6 1 11 ل للزكا لملء 16601 )اك ناك |

 كلان اضاف لال زاد )1 6 111 ]1 كاز 11 تل للا ل

 50 زفر )ذ/0 )11 11 )6 رز لا

 بث 11 )مأب طه“ 1 ىوارلا ىريملل حابصلا ىب ةعربا ىب بيرك

 ار 00 كيدز نب بيرك

 ار 11 دعبل ديزي نب 0 نب بردرك



 1180 130 كلل) كيع ف

 (/)ام. 1 ىوارلا هللا دبع نب
 اع 1101 جاعلا وبا ىهلسلا هللا كبع نب

 نس ا سروال ني ىواولا ىبعشلا هللا دبع نب

 )هزثك ٠كم ال.ه 1 ىواولا لذ 1 فيع نب ورمع نب هللا كبع نب

 تم 1 ك1 هلاخلا | لك رعاشلا كوع

 هذ" هكا 11 ىلزملا ورمع

 ملثد مل, دبل, 111 ةرداق

 141 ملسم نب ةبينق نب دك

 امه 12 قوارلا»# ( يمهشلا "كلظملا» ني) رتكا 3
 اضا١' 111. ىوارلا ديك نيس

 )”" 111 ىوارلا ةرم ىب

 ةيهرإ (ىرازلا تلطلا
 "ده 1 ىوأولا ربثك نب رضنلا نب

 ".١ 1 رعاشلا ىلشهنلا ريثك

 ”ن» 1 ةيوارلا ىعضنلا ثرامخل نب مامه ةارمأ ريتك ما
 أ الا لل ىزنعلا نابح ىب مادك

 ا ال1 1 ىواولا خنيدك وبأ

 هه” 1 لاكشد ىب ريشدرارك

 اد" 111 ىرفعلل ماركلا وبا

 ماركلا قا نب ديت وه .ىرفعلل ماركلا ىف
 اي 1 كلاظاا نبأ نب ىلع تب ماركلا مأ

 اا 1 جيسملا دبع تني ةمارك

 ابك 11 رم نب مارك

 0 عبذت وح اماما تك وبأ

 )لا 1 قوارل ١ ىلكعلا برك قا ب برك
 اء 11 خاقصم نب برك

 م:11-9ناربق نيالا
 سرع سو. 1 نناومع نيالا ترك
 اكدب 111 جاسلا ىننا ةفيلخ هدرك

 ءبودبع نب ليه رظنا ىرابجذالا سادرك



 عرع

 أسبآ امن. 111 شايكلا وبا

 وارلا ,ةبقعا نبا: نسفلل رظنا ؟مه. 11 ىوارلا ناربك وبا

 هللا ليسر دمحم وه ادا5 1 خةيك ىنأ ىبأ

 اندم. 1 مياس ةخكبك وبأ

 ريتك وذد مه )5+ 1 دزالأ نم روبك وذب

 01111 كلا كنيلا اريبك وبا
 وام 1 0 لكك
 همهم 111 ديشرلا نب كمحأ ىننأ مأ نامتك

 ٠.٠١ 11 ورمع كبع نب ظرف تنذد ودك

 لياهب رظنا وشب نىب ةراقك

 اذا 11 ىناسارتل كئاقلا نالف ىب ريتك

 اه." 11 ةفوكلا لأ نم للجر ىعادلا ريتك

 رار ىوأوثأ ربخك نب كلخت وبا ىوزولا وربتك

 6 1 ميج روب نب ةبزور نبأ ىوأاولا ريخك وبدأ

 +د ل كوحاأ نب ريتك

 هم (4848.) ؟هب 11 دزالا نم ريثك :
 بلا 11 ىدنكلا 00

 300 اذان !ه16 11 ىعارل ريتك, نب :ناميلس ودا" يما نب اريتك

 ا اذ 1 ىواولا ىمرضتل زهد ىب ربقك

 )او اد) ١5 ١53 111 ىدبعلا نيصح ىب ريتك

 اهتع 11 ىسوبكلا
 !هم 1 ىوأولا دايز ىب رهقك

 )هد. 111 ىدجبزلا ريغك وبا

 5 10 او 111111 17 ىوارلا بقنا نم روتك
 تلو 1 ىرارلا "ىفيح سلا )تكلا ودأ
 زك 1لع ثوب الهاف ]كي اخ» 11 ىقرامخل نيصح ىب باهش نب ريثك
 0 73237 1 قالغلا وخا ىدعسلا باهنش نب ربقك

 سلا 1 ا 11111 فلولا ىبانكلا -تلدلا نباررتك
 كاس كر" 111 تلصلا كك ردتكا لإ

 اخو 11 ةرعاشلا ةيبضلا ريثك مأ
 فد 5 د نول ل رو اا ات كلل ذاز| ل الأ تلطلا ننع 5 اعلا 25 كك



 ميس

 #١) )١م“" ١ك )1 اذه ادد 1 ليثالبم وبا نانيف

 اور ابرك عقل »وعاد. 1 عافني ونب

 ام 1 ليكارب ةنبا  (سونتب). شونيق
 اخ )ا"* 11 كثاقلا ىنيقلا

 ١11 )1.1 11 ناش لكك

 ا".م ا. 1 ىناهبصالا حباك

 اه. 1 ديقتراك

 م. م11 1 ىسرنرهم ىب 0 0
 او" 111 ناورم وبا نوراه 5 راك

 كنرزاك ىظفاو 11 11 علا ل جنزراك

 (4040.) |. امأ 11 (صئرزاك) كرز ناك

 ؛نال*1 ىميمتللا ١ ىرا' تكذب 0
 8400.أ. 1 رم تننب ةمظاك

 ايلا 111 مداخل روفاك
 ن1 ها"| ناثه ن.م 21 1 ىسوم ننخ ةنفوي نب ا كاكا

 ١17 11 تلعملا نب كيزب سوف مدسأ 00

 لقاك 5 نب هللا دبع وه لماك نى

 نب أ 3 15. 11 ىناسارل لماك 5

 هأ" هدم 111 ىلع نب لبعامما ىلوم لماك وبأ

 نس 1 عماج نب لماك

 رفظم نب لماك جلاص وبدأ رظنا اره لال رغظم نب لماك

 امل. 111 ىكرننللا ىلماكلا

 نا روكناك

 ام"ه.1 111 ام"**#ح 1 (حسالا) كسا نب لقاك ونب

 رمبزلا ىب هللا كيع رظنا ١1 ١1" 11 ةيلهاكلا ىبا

 الا" )1.5 11 نيشفا وبا : سواك

 1 1 هيخاراخ نب سواك

 "ها 87ه. 111 سوأ نىب خةابك

00 



 لا

 نا لا اللا اللا راع 11 ىواذتصلاا رهسم نت لسيف
 ل (ىمجريبلا) ىنهدلا ةيواعم ىب سيق

 اأو ااا 11 ثعشالا وبأ برك ىدعم ىب سيق

 ند ةريبه ىب سيق وهو ىدارشلا (ي وشكم) م وشكملا نيب سيق

 اكلم 1114 111-اكمل زةمل“ امم. امك مهد ألا ارا“# 1 ثتوغي دبع

 الكل ل5 ل اا 211 زلم ككل للا ازا )اه )116

 اخاف لالللا زفن]# زالإ) )186: ١) تأ

 ند دا نيا ورفع قدا تراخل نب لاله نب حوشكم نب سيق
 ا”ث”.ا 1 دادش وبأ توغلا ند سمحا ىب ماسأ ىب ىلع

 اما انو 11 ىيسبعلا .ىناها ني سيف
 ح وشكل نب سبق وه ١6 1 ةريبه ىب سيق

 اانا لل لاك زك 1 اذا 1 فويلا ةريب# ىب سيف

 ىملسلا متيهلا ىب سيق وه امكان 11 كل ىماسلا انريبخ ىب سيق

 وشما ىدب سيقف رظنا ىدارملا ةريبه نب شيف

 زامل كه (4خ00.) امل“ (خ40.) ثمل“ 1 ىملسلا مقيهلا ند سيق

 0 ل ل م م ل ل لم ل 131 31 15 )0 01 11] ١5

 10 11 ا

 0 اك لا ملل ا كل كيري نب سيق

 ا |009 )51 1  .مدتسما ودا ىوأوأا ىعخدنلا ديزي نب سيف

 ناد اذكل) از ا ١ م 1 كارد كه 15 كن 1 مك 1 رصبق

 مهو اب زب. زدك) طهموؤ اآهده !ماخب

 1. 11 ىوارلا فن نا لآل يلهم رصيق
 1 ل زوخرا نب وصب

 نحر 0-0 1 ردع نب ليق

 ا ا 1 1 ءلقف وذنب

 مابا 1 سبق كرد خلبق

 0141 1 نوبعبف

 ليباق وه اذ )1/7 |١] |نزككا“ < م7 1 مدأ نب نيف

 اذكم 111 1111 11 زادك مسخ امرا اكل به 1 وديمدح ند (نيقلب) نيقلأ نب



 بأ

 اثم اذ 1 رعاشلا ىراصنالا سنئنأ كا نب ةمرص سيق وبأ

 ادا 1*اراخانلا . ىب' نيراط ىج اوكا ةطصعص قا ني نس
 نأ 1م 13 11 11 ىديقنلا ةفيط نب سيق

 اواعسلالا» 1ةز.تالمم )باح اين األ انا 1: ىدعسلا مضصاع ني سيق
 ال اا ليل“ طالب ثان

 اي "١ 11 ىلفايمشلا دابع ىب سيق

 , اماذ 11 ىلهابلا هللا كيع نب سيق

 هد 11 ىدئاصلا هللا كبع نب سيق

 حوشكملا نب سيق وه ىدارما ثوغي كبع نب سيق
 "تع (400.) 35. 1 سبق ند (ديحك) كلل وبا ىواولا ىلكعلا سيق

 مبا“ 1 سوا نب كيدز نىب ةعيبض نب كلام نب ةوصع ىب سيق

 تنبات نب مدصاع كتدح) ةليمح رظناو جلقالا وبا وه

 ملام 1 ىسيقلا ىسيملل ةيدقعلا ىب سيق

 "م 11 ةبقع ىب ةرامع مالغ سيق

 ةعصعص نب نزام نب لوذبم نب فوع نب كيز نب ورمع نب سيف
 اري نزايح نم

 سيق رظنا ناليع (ىب) سيف
 راس لارا1 كلاعت ند

 (800.) ا**.ب ]1 رعاشلا ىدبلا ىدنكلا (نادهف) ناديف ىب سبق

 ١1) ك1

 مني مستو 1 .لطرللل ئييمعلا ظرف نتا نك

 سبق ىب كثحعدتالا نب سيق وه "ل1 11 زئفيطف سيف

 نادهف نب سيق رظنا ١١ 11 ىدنكلا نادهف نب سيق

 ا١".. 1 خبك سيف

 هوما كلام ني 00
 1 1 نجد نب كلام نب سجق

 موز رضيع زسمر» 111 110 1 امرت ني نسا
 ما. 1 ظره نب سيف

 ء١١ 1 نيدخل ىن ىب كلاخ ىب سيق نب دوعسم ىب سيف

 |. !لتل6 ىلا ا

 اهدب 1 ىورمعيلا ركسملا ىب سيف



 ل

 زاب. اب ]1 تلسالا نب سيق وبأ

 اتناك ا 1 ا لك اذ: 11 ةعيطق شيف نب تمعدتنالا ىد سيق

 1 050 1 ردثنب 65 سيق

 مز1“ 1111 !؟58 1 ةخبلعت نب سوق

 انآ 0 زين 0 اك ٠٠١ 117 )50 ١ ل1 بلغم نب سبق ونب

 "6 )1301 لا لال 1211 مز1 ل1 ةأدب

 ءابلا 1 ثرامخل ىب سيف
 نارك 11 ةتراح نب سيق

 الامف لامك ٠101) 1 ىواولا ىسيخا أ ىلكيلا مزاح ىيأ نب سيق

 اكون للا زال طملزب امم )111 )1667 ظل 1 0110 ل1

 ميل نب سيق رظنا ه0 1 ةيرورح ىب ميدح نب سيف

 ريدا
 )م 1 0 نب ميلح نب سيق

 أبا ب اراد 1 ةئصغلا ىذ نانق نب كيزب ىب نيصخل نب سوق

 00 الا ىلا مهلا ف مح د سيق

 0 نس 1 دك
 رت 111 ما“ هءأ يا 180 ١1 15 1 ىوارلا عيبرلا نب سيق

 ١6 00 نب سيق

 1 اذا لا ديوان نب سبق

 ارانألا الا ورب 4 نب سيف

 امم ازا نب لل بئاسلا نب سيف

 مهم 11 ىلادمهلا (طوس) طرس نب سيق

 ل ا ا ا ىراصنالا ةداسيع ىب للاعس ىب سيق

 ملا سا ا مرسلا اسير سارت رخل سارا سرا سرر كسار مع

 امزح لل 1 آي سلا 111 1 ا

 316 51 1 ىليحعلا لحس نب سبق

 ال لل رهدت نب سيف
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 هللا كبع ىب كيح رظنا ىمقلا

 اعلم 1مم اع 1ث.“ 1 ئقراقخل ىتيللا .ةتيمق ىبآ

 ااا ] دعم نب خصانق

 ام"5 مل :ىارصنلا ىنانقلا ىبا
 ا*رنب 1 ربنق

 نينف" ل 11 ١ 11٠

 اأأ بث 1 دعم نب صنق

 ىكخذيملا ديزي نب هللا دبع وح سشطنق نبأ

 ثمل 1 (ناطقي تنب) روطغم تنب اروطنق

 اعثر 111 ىصخل هلقنق
 |“ از“ا )1 اا١ 111 (رمع نب هللا كيبع) هيقفلا ىريراوقلا

 15 111 ىوارلا ىريراوقلا نبأ

 امل" 1 لقاوقلا

 0 1 سوموذوف
 را سوروق

 ىجنشوبلا ميعاربا نب بيقعي رظنا ةرصوق
 الا زر ل ماد نب طوق

 اقوف رظناو ا!.. ]..ا 1 افوق

 اناا املا. امم امل انرلع الم# اخد 111 رايزام وخا رايهوق
 4840. اذ 11 نابستشبيق
 اا لال نزرع سون نمإ 1 ليعاملا ني ردد
 ا"ثه 1 ليعامما نب نامديق

 اذكم املم اممك اطيلم اكود !**# الثا 1 (نالبع سيف) سيق (بنسب)

 ا ل ل ل كلل لكل للا ال: 1ك طنا زل ذلك

 كا ا ا ا طل بل ]لل لل ا ل ل

 للا الكر للا مانا راجل 0 0 0 ا ا لا ا كا

 الا لا لا ل ل لارا لل ل6 32 اظل ا

 1“ 11 1“ كك ل 11/1 ]6 لهل |! 01 ١51) اره ا

 ار1 اكلم اكءذ املكأ امربك اطمسأ امه. لمثل املثب !طيقر* البلل زنلثو ايززح

 15 ا لا 10 كل 1 ا



 ل

 0 1110 )6 طال 00 )د )هك )ن1 )تب زها 11101

 انام )طل طلال درس 0١111 ]| مطار م16 ذ651 )تدل ل5ء) 6“

 انا الك زملززل اوف انظ1 زك انكر ١ هل الذ )166 )5 1

 اظيريلكا لللزا امال الاف تالا الا 1116 ادا زتزاام الا

 ا 1 ميكح ام.طلا مع ىب داطلا سيق نب عاقعقلا
 ند 0

 اك 1 ىمهيمتلا كيعم نب عاقعقلا

 2 ىحايولا بذزعذ

 الام 1 رعاشلا عوبرب نم ىدايولا ا نب بنعق

 7 اا 1 ا ) ىلهايلا زرت نب بنعق

 1نو5 121 كب ملم 11 للهذ نب ةعمبر ا ىلومح ىهلكملا بدذعت

 0 ل ا

 أملا 1 نيعق ونب

 سطقف رظذنا سطغق

 )1 111 نو 111 ةبلعت نبا هللا هيت ىبا,نم لفق (ىنب) لآ

 ىوأولأ 0 كيز نب هللا تيع رظنا خدالق وبا

 طابتغا رظنأو ارنا ااا كلل منعا هلق

 خذانك ىب كلام ىنب نم ىلع نب ميقف نب خفيذح مالا

 ازا ل

 هللا دبع نب هللا كيبع نب نامتع رظنا سملقلا وبأ

 ا” مهل ةوسنلق

 "2 1 سءيدولاق

 كيعس ئىد ىسوم نب لجأ رظنا سصواقلا

 "دهم 11 ىمايشلا صولقلا وبا

 11 ال1 ةبفو وحا بوك نىب سواقتا

 ا ا ميلق

 ا 1 ناومرهلا نب (نايذامغلاو نابذامقلا) نابذامقلا

 "امك 111 جحلئاص ند كللا كيع بئتاك ةمامق

 ىدع ند ورمع ىب دوعسم وه قارعلا رمق

 ناقربزلا وه كحان رمق

 )ندا 111 ,للع نب كيدز صومقلا وبا

 اذ 111 ىمقلا



 ادا

 ا م لا ىوأولا نطق

 نادل  ىدلملا بردح نب نطق

 مج وم 11: ىفراخل  نايثع با نيضخا نك هللا ىبتع نك
 ا 5

 اهثم 11 ىلهايلا ىرزج نب ناكولا دكيع نب نطق

 اذا 111 )10 ىواولا مثيهلا نب ورمع نطق وبا

 1 11, اة هز هز اككرفل) لك ماس ند بينت نب ىطق

 )ذل |1117 للا ةي1 ند نطق

 ا 11 دركع نب ةريبغما نب نطق

 از ل ىمهت نم نطق ونخي

 الآ 015 ناديع نم نطق وبأ

 )به ام 11 كيللا نب ديزي حلوم نطق

 ااا 1 اريطق
_ 

 )+ 111 انوطق ىبا

 طيعم ىنأ نب ةلفقع نب كيلوا نب ورع وح خفيطق وبأ

 ذيب 1 نيطق

 اذن ١4) )11 اكل ىندنالا ملعالا ب عاقعقلا

 ارم اللل 2 اولا ىملسالا دردح نيا نب عاقعقلا

 اسنز) ا ل ل اك ىسبعلا كناخإ ديبلاخ ي سس عقعقلا

 ا 111 10 لا |! كل ىسبعلا دباخ نب عاقعقلا )ل ونب

 بوب ]1 رعاشلا ىباكلا ءامردلا نب عاقعقلا

 1 نامولا كبع نب كيوس نب عاقعقلا

 تلا“ )الإ )اذ )651 1 لظط كفل ربش نب عاقعقلا

 انك نارام ىوأو لا نناصلا نب عاقعقلا

 ا )0 111 ةرارز لأ نم راوض نب عاقعقلا

 أمل )1 1 ىواولا ىملسالا دردح نأ نب هللا لمع ى د عاقعقلا (مبا)

 اه11 1 (ةيلظنفل ىبا) 5 ل كلام ىب وربع نب عاقعقلا
 ميال ل ا )5 د ضرر نكرلا "نار"

 ريد دسم ماما رع لا ا مالا | تعم زم ماضإ) 10!

 ارا روس ارارشل ارازثل) »0 انارالرا رز ازرار ١ ١ ٠-1111
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 اا كلل ىفعذل ديزي ىب ورمع نب معشق

 أه. 111 ١5 1 ريشق ونب

 اذب 111 وعاشلا ىلامعقلا

 بهذ 111 كيشرلا نوراغ نب مسالا مأ فيصق

 ادم* 1 هللا 0 خفقان مسا ءاوصقلا

 ناك 18 الس لاو ال* اارىملتلا 1 رم نب بالك ن كيز) ىصق
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 ا 005 ااا 1 ظ قف قلو ودي

 نا[ وم 1 رعاشلا دعس نب ريصق

 ابل 1 ميصقلا

 ااا ]1 دعم نب خءاضق

 امها اوم اك“ه لك. كول لكما ك١" ملك مل ملا امد 1 زئعاضق (ىذد)

 ال ا 111 ل 107 ا 00 ال 111 161 ]كل زم ا

 0 اطل 0 ]11 ملأ 0 1 2 11١) للط ارث 7) ١15)

 مك 1

 "تو املا“ (400.) اياك ايام 1 ىلكدلا ورمع نب ىعاضق

 17 اان |اذ/ ]1 حجنكاشلا ةنأ ماطق

 ايل ا 11 رعاشلا ىبلكلا قرشلا وبا نيصخل ىب ىماطقلا

 ا". 111 رعاشلا (ىللغتلا مييش نب ريمع) ىماطقلا

5 
 15 الل جلغم بحاص ناطقلا

 اذا اذ 1 ةديدح نىب 00 نب ةخبطق

 الك زال ا زا ىسودسلا ةدانق ىب ةبطق

 اك 1 ىرذعلا ةدانق ند خيبطق

 ا اذ1*م 11 هدمكا ىب ٠ نرطقلا

 ل لا 0 ا ل ل ا ىزاسملا ةءاكفلا نىسب قرط

 اك اللا 11 كل

 الب 11 كيلولا ىلوم ىوطق

 !؟1 111 نامدرإل فيرطب ميرطقلا
 لتيحور ىب ريفطا وها اثم 1 ريفطق

1 1 

 يك وه ناطقلا

 ىموول | خيمطق



 عنو

 لبش .ىب شيرف نب نيسلخل  ىب ىلع رظنا شبوق ىبأ

 "نأ ىوأولا سنأ نب شبرف

 اا 1 كلكي نب ركب نب شيرف

 ابر. 11 -شيرتلا نب لكيت

 مها مه“ دم# 111 نيسمخل ىب رهاط كيم ىادندلا ليش ىب شيرق

 هال ل1 رع ضرر دمر

 ا11خ ا 11 فريقش نب شيرق
 اهم 11 ئدبعلا هللا دبع ىب شيرق
 امل 11 سمهك .قأ نب شيرف
 نع» 1 سويلاطيق
 نراك ]1/7 |٠| ككلسا )7 )لل )16 الز 10 21 هظقف زي

 معمر معسسم مع رع 11 ع ل ا

 رجا ملل ةخعدرق ونبي

 أ. 1 ةينابيشلا ىيرقلا خنبأ

 ةيرقلا ىب بويا وه ةيرقلا ىبا

 اب !.1 !,ل" ى ديح مب ناجرلا دبع تدحملا زازقلا

 11 نامرك

 مس 11 ئدايالا  هدغاسا ني نك
 (ناه: 511 قئاطلا: ريهر ىب ةفاست
 مهرع 79 مل: ىوارلا قزاملا ريهر نك 007
 سويطسنت ىب ساطسن ,ظنا 775ا 1 سيطسن ىب طاطسق

 مث. ان“ 1 ةئينطنطسق ىلب نيطنطسق

 كيلولا ىب سابعلا رظنا ام 15 نيطنطسق ىبا
 ك8 ])6 از ظل ا اذ1) لل نوملا نب نيطنطسق

 الث 111 ىمورلا نيطنطسق
 ثيم احس, ةمثا ا؟مثم 1 لقره ىب نيطنطسف

 نا” ]1 سونيطنطسق

 ]ذا للال ت22 دراج خنيطنطسق

 طيسق نب هللا دبع نب كيزي وه 71 1 ىوارلا طيسق نبا

 ارا" 11 ىوارلا بيقعي ىب ميسق
 م" 111 فيقت مسأ ىسف
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 مع

 11 1 111 ىجراخلا كيرف
 انيإ« ]ذو !ا,4 5 ىئدبعلا رفط نب بيق
 © ةأ ل11 ذب  ا!ةؤأ "1 ةرهغلا نب ةيبمأ أ تثني ىوغصلا بيرق

 اها" 111 ةيما نأ ةنبا ىربكلا يبرق

 "*" 1 لطخ ىب هللا كيعل ةنيق بيرق

 ان |( ا ا 1 ا كل 1 4 ا ش.-درسق

 الك اكل )ككاو اا )| 1 1ك 1 1 3

 ا ا 1 0: ككل تن نال ا ط1 111 50 16 13

 انك ] ]0 )156 )زا !]5 )>1 ازا )زكر مزز كك زر

 |[ ال ا 15 1 ل ل زا از

 اال نر 1 ا ا ازا || زكا ٠١ )|... ك1

 اتا للا لا ككل ا ا ل ا كل 1

 ادام للا ل10 11 ا 01 ]111 ل111 11 زامل ار ا

 اف || ك1 ]15 11 |! نأ لاف !١) نش )1101 لزب 116

 اذا 6 نا | كافل )16/1 )هلل |[ 11 1 )ا انتا

 جاول* اةمك اذم. اني“ لهلأ اهدز“ !طذهولث اورتتي اونو طوع !هنعا زواخك

 ارا ا ز |كللل ل اك ع كك 1 ا

 ايل للا اا ل 11 ال زا ]1 111 ]1155 11 117 |

 امل ماب موع 1م ملم ملي املا“ لمقر“ لملك لنيك يوك ]بعتو ليوعت

 الفك زمل) )1 6 ]0 نزل 0 11 زا كل“ 1116 1360 1111 111

 انا )ك1 1 ل ا ل 1 ع ا

 ا لا ال ا ا لا |سال ا تراسلا )كا ل

 اطفاتللل اا تأ 66 ل ل ا ال 15١) 1 زل | ل11 | ل1“ ال6 ا

 كج ا ا ل اال ا ال الر كل الل ضر سل

 م0 ل مل ا8لا مور ملك علو علت عزز عيب *عيو امم [هترقإ ارز
 1 م ملل 1 م ل 1 ل كلل كا اك ا ةزثب نا

 الزل )100 لل اك طال 1 106 ابا ]1.4 ]لت لوزا 1ك 1 ع

 57 | تل ا ا ا ل مالا 1 م1 ]ل ل

 الا ل 1 ل ا اك لا 111111511 7 11 ل

 الرف ل100 1 ا ل الل ل ه1 طاف ا ل6 1[

 51 ارا ال )11



 عبس

 املس 1 ىبضلا عرفلا وخا

 سمس 1 ترانخل نب قاص بلك هشإ نحت
 كب ] مزرك

 لير رجالا (قاهدزأ) ثمن رف

 !"ه*. 111 ةفاصرق وبا

 (400.) امد" 1 ىوارلا ىتيللا صرق

 طرق ا ورظنا 4775 1 ىروسك كسا طرقلا

 "52 امل 1 ىكديبعلا حامج نب طرق

 اذ 1 ءاطرقلا

 ميم ؟ا# )5 111 منزلا بحاص مالغ ساطرق
 ٠.5١) 11 لثون نب ورمع كبع نب ظرف

 511 1111 111 )001 15: 1 ىراصنالا بعك نب ظرف

 18 ادمل 11 بيبطلا ةعرق

 ١1 1 ىلتاولا ىميمتلا و ماز ىب ةفرق

 1." !1.] اددم طوو» 1 رحب نب ةعيبر تنب 517 ةفرق مأ

 ال. 1 ةخفيذح نب كلام نب ةفرق

 ىلثاولا ىميمتلا رهاز ىب ةفرق رظنا 771 1 رهاز ىب ةرقرف

 م 1 تثناب ند سرت ىب ليواتيب ةنبا لييبنرف

 "نب, ا١ثحأ (400.) 7“ 1 ىضاقلا (ىدنكلا) نر وبأ

 ا 1 ل ىراغضلا رقشا نب ةرق.

 نورتي "111+ مسايا لب اح
 مهام 1 ىوارلا ثرامخل ىب رق
 ممورس ممول 111 8يع# اما 1 ىوارلا ئسودسلا كلاخ ىب آنرق
 61110 اك از كل ىسبعلا كي دش نب ظرف

 ب 1 ىرفصلا رق ىبأ

 با 11 ىلع ىب ةرق
 ان" 1 جنولا باص مأ بيدر ىب ىلع خذبأ اظرف

 "51 11 سبق ىب ورمع نب ةرف

 مير. سس ما.0:11: ىطظرشملا ىبيمتلا سيفا نب 12

 ا1,)امل1 امكث-احث# 1 ريشف ىب ةملس ىب ةريبط نب ةرق

 اه11 11 ورم نافصد س.شابرف
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 1280011 ,ىوارلا ضعتشل "قايفس" نب . مزاح نب خمالت
 اء 1 ىهيمتلا ضيرفل نب خمالق

 اه. 11 بشوح نب خمادق

 اثدك 11 حاميأ تيقاك ىكارصخلا دايز ند زمام

 "د ا 11 ىوأرلا ىفقثلا خمادق ىب ةدثأاز ىب كيعس نب زمالق

 (0) 776 1 ىوارلا ىلهاكلا فيس ىب خمادق

 امل. 11 ىدماغلا ميعذ نب ناجولا كيع نب خمأ لق

 ا ثمل انا ل ىدنزأالا ندلحكعلا نب خمالق

 “كا الللل ىرصننلا عمر نب ىسيع ىكأ نب خمالق

 سلال ىريشقلا خمالق ىبأ

 41 1.5 11 ىمشلخل كلام ىب ةمادق

 "ها 111 ىوارلا لليد نب زمام

 امم. ملل اللا ىدبعلا بعبعم هد زئمالق

 ضل اي كلر مر !! نوعظما نب خماألذ

 اوم 11 لبزف نىب كيزي نب زخمألق

 نحت وه ا112* 11 شاشلا كلم دقو ردب) ردق

 [كز 2 141 )1 )201 115 413 1 ىرقنملا عجخم نب كيل

 كيج نب ديا ركب وبا ره ةبارق ىبأ

 ىوأولا جون وبأ رظنا (ناوزغ نب نامرلا دبع) دارق

 باولو نب ليبي عدس وع دارقت

 | السر الرجا ١ 1 فئتاولا مأ سيطأرق

 21 لال رعاشلا ىسيطارفلا

 ال للا امك 1 لل ان زلبل مزمز[ يت 111 خطمارقلا

 نا ||( تت سكك | 4 مز مطور وو زك زل مرر كازا

 اأز 151 ل0 ]1 لإ ]ل )6 )زي [زمجتخإزنزخ )ميكا لآ) |), 0 ١١١

 اذا ا

 أبلأ لادم )1+ 111 ذكيبق دراج برش

 ابا" 11 ىدنويللا مأ بو

 ردو معا 11 سايبرق

 الز زمل) (نوككلا ا ل ىوأولا ىراقلا ىبضلا عترفلا



 علا

 امل امال )191 ىيبكسلا ن .رداث نب ةرينق

 لوي 1110 اا يل كلا جوز ىنعلا كيع نبأ ةلبتق

 3 11 دابع نب سيق تدخا ذاينق

 اب“ 1 برك ياعم نب سيق تننب :خليذق

 ا"ثبو 1 ىوارلا رفعج نب مق

 را ا ايارس ترا رجب نصر 1 باطالا كيبع ىب سابعلا ىب متف

 الخلا 11 11 لادضز )املا 111 15 ا كل اللا 1 لل ا

 5 10 الا ل11 واتعلا نب هللا ليبع نب سابعلا نب مت

1 

 أن ل11 35 1 نشابع ند هللا كييع نب متق

 ا )ات م (رمهاع نب) ةفاحق

 ها"* ١مل" 111 !|اث/ *"!١) 1 نامتع ةفاكق وبا

 فقيدصلا ركب وبا وه 710 1 ةفاحق ىأ نبا

 املا 11 ىوم ا خفاحق وبأ

 انا 11 1216 املا كل رمع نب فسوب كذاك درا م.-كاق

 مككق نب ماشه نب كيلولا ون 10 1 0 ا نعل

 051+ 05 101 ل0 هك جلاش ى وباع نب ناط

 اال 0 التالت ال1 1 اصعد 0

 مث لل

 11 اطل طبل ]13) اهم 11 بيقنلا ىتاطلا بيب عىل خبطكق

 ال21 1 211 1 كر 16 1 1 1 كا

 ني 1 6

 م5 111 ىوارلا ىمشلل ةنادغ نب ةبطخحق
 از ل ىسوطرطلا شرغملا خبطخاق وبا

 ا6 11١ لكلا شايع نب لكفلا

 اأ١أ ]1 كعم نب مكاقلا

 هكب 1 ىوارلا حادا نبا

 )ا 111 ةماكك نب كيح وبا ىواولأ خمأ لق

 كيح نب نامقع رظنا ىواولا خمادق وبا

 امتع ةلعل ٠1١ 13 ىهواولا خمادق وبا

 لالع نب شير وح خمادق وبا

 دمك نب ن



00 

 (ة 01 )اها 111 ىوارلا ىرعتمل ىاكقلا ناجرلا تبع نب ةصيبق

 11 1 ا

 5ك كلل (فوارلا ناورمع نب ةصيبق

 خعددق 1ن 15, 5*1 1** 11 ىبلغتلا فقلاو ىب

 رز

 ةخماعد ىب ةدانق وه ىوارلا ةدانق

 ثراخل ةدانق وبا وه ىراصنالا ةدانق وبا
 از 100 112 1 ئراضصنالا ىئملستلا ئعبر نب. تراثخل ةدانق وسبا

 انا امل 6 1 4 ال1 ا. ل0 لهل 1526 ان.( اال

 ]16 زم كالا

 ا ل1 ولا ,ىسودسلا زئماعد نب ةدانق

 اللا 0 111 01 115 1207 057 00 11 ]1 )11 اذ 175 11 ١:1 ١))

 ا الا ا ل مل طل 1 ات زل ال زك 1

 كف هل تكل 11 ا ا 1 ل 107 ل 1 ا 1

 1 ا ل6 110 1 تكل ل ل يلا تن تكا نر

 انا ل ل ا بالا زامل )ملف ]ل51 اهل ا! ه5 11

 ك5 0551 )117 )11 )111 )115 ككل 115

 )"ثم 111 ظلم !*.# 1 ىرفظلا نامعنلا ىب ةدانق

 اناا ا هنككلا ند للجر لانق

 ني 11 ١1١ م ]1 11 ىراكيس بدادص ىرافصلا لانغلا

 1 اكسا ند لورد تف لاتقل
 امل ل 11 اللا 0 ك0 1 ىوارلا ةببق ونا
 از! 151 #1 اظذوأ 1 ىوارلا ديقفلا (ىفقثلا) يعش :ىب ةبيتق
 سكت" اوك 11 اما“ امل" 1 ىلهايلا صفح وبا ملسم نب ةببتق

 اركز از امك )ناكل 111 )عفا زعل 0115 ازا“ 11 1١1

 ارز )51 اذ انا ك5 ازد را ززلز )1ك زا) ١6| 112 ١111

 ا ا ا اال رس تار از. ]1| ا[ 01 )لا از

 ا ل1 117 16 11 اال ا 5 ا

 ارم اخ 11 دا (لاز وشب



2 

 ببب 7 1 سوناق

 ضر ا خشارفلا ىلاق

 ةيالأ 1 سدنويلاق

 ةس 110 لل نب ثد.واق

 مما 1 رهاق

 زمادارو 2# هل (كضتغعللا نب كمر للاب رهاقلا

 ') ليباق ىلا )00 نياق

 ليباقت وه أح اب اح 1 نيباق

 مثيلا !ا.4 ؟ا.و ا. 11+ 1 ىلانكلا ميشا ىب ثابق

 ىورالل ىف رةنملا نب مكلل وه نايف نا

 )مز0 ل6 ظل ل! ناكاشونأ وىخا نابق

 ز"ا.هإ "موب "عمم مظمت معا“ 1 ىناسارخل هللا دبع ىب ذابق

 الل 14١] |1 ١1) 15 م11 ]7 دك 4ك 101 ل زورمش نب ذايق

 هبوريش و ز زيوردأ ىرسك نب نابق

 هللا دبع نب ثراخل وه عابقلا

 1 11 اراضب كلم ةارمأ نوناخ جيف

 انام 1 ميارصم نب طبقلا

 لل )116 رالقبقلا

 سوراق ظنا اه ؟." 1 (سواقيبك) سوبق

 بام ارباب ]باه !طبلأ طم طك لكتب اوك او 1 رتعشملا مأ خابت

 1557 بوز الأ" ا

 زمعملا رظنا اء" 111 ةكيبق ىبا

 رذنملا ند نامعنلا سوباق ىبا وه ا5) 1 ([ة 255 وبأ

 بلهملا نب ناورم وىه ةصيبق وبأ

 ا ا ضو قريد بدحاص ىاطلا خيبح نب سابا نب خصيبق

 ألم 11 لا 1 ىوأولا ىدسسالا رباج 'ىب خصببق

 لا 11 ا كلل ا نب ةصيبف

 ىواولا بئاكلا ىعازخل قاحاسا وبا ةلحلح .ىب بيوذ نب صيف
 )هم 111 ط2 1/15 11“ ملل ا 7 11 ل

 آ.١٠ 1 سبع ىنب نم ةحاور ىنب لكحا خصيبق

 نروس لو نرسل اسرع را ال11 جاع اا ىسبعلا خامرج نب ةعيبض ىب ةصيبق



00 

 مهنا 0 0 كه ماا 0 را ارا ما م1 ارا م عاد مام

 از 111 ل كا (ديقفلا) لليد ئب مساقلا

 الا 61 )56 ١ 1 ناكولا كديع وخأ ا نب يي نب مسالا

 اخون ل مز لل ا: 1٠ كييك وبأ ركب ىكوأ ند 2-0 نب مساقلا

 ]هك 11 ىفقتلا ليد ند مساقلا

 ١ للا ىوارأأ ىم ا دانك ند مساقلا

 اوك 1 ىوأو لأ ىروفيطلا ليك ند مساقلا

 نافع نب نامثع ى د ورمع نب هللا كمع نب لويحت ب مساقلا

 اذ الازالا ىوأولا

 ار ا ل ىوأولا انمي نب مساقلا

 اهرب" 11 ىوأولا ماسم نب مساقلا

 ىلا ل1 )1 ىوأولا نعم نب مساقلا

 ال0 )1 )ا مل زئلفم ىبأ ريزولا ىبأ مسافلا وبدأ

 اك 111 نب مسافقلا

 ١ةه.و 111 رمنعم ا نب روصنم نب مساقلا

 11 لا تا1لكالا 0 تمني ْى «ءةم

 امك 11 بيكاذ مساقلا

 *هد 111 كلام نب ورصن مساقلا

 اا ن1 كل 115 امج '|6) 1لل (ىهتوملا) كيشرلا نوراخ نب مساقلا

 كانا ل ل كف ا يل ا )ا وح نام

 ارا نام ككل رهبؤلا لأ ىلوم ىلثاو نب مساق

 ارا 11001 ارمسمار اكالر نتا نارا ىوأولا ىلادمعلا دكيباولا نب مساقلا

 بون" 1 ىوأوألا ىيكإ نب مساقلا

 _ مساقلا
 تت

0 

 ام ىوأولا ديزي نب مسالا

 ناكولا كيع نب مساقلا وه ىوارلا ةدواعم نب كيوب ىلومم مساقلا

 ماو 1 نيبساق

 ان"م 111 ىوارلا ىناشاقلا

 811 11 ىوارلا ىفالفاقلا

 اينع )ين 111 هيرقق



 ب

 77 8 اد

 ناميلس رظنا ىسمل ىب نابيلس مساقلا وبا
 6 رك )م6 لما )) 1 ظل ]ل0 )ادع )111 ل11 اع سب مسافقلا

 ١ كا
 لك ىواولأ ىينشلا مساقلا وبأ

 18 1 متاع زم لة 11 قانيشلا مسافلا

 انزل لع ىوارلا 5 ناوفص نب مساقلا

 اذ ! | قو ىلا رمع نب هللا ليع نب مساقلا

 ند ديوب ىلع ىماشلا ناجولا ليع وبا 0 لأ ةنع 6-0 مساقلا

 مايكل 11 عب رس الواو لال للامارات طم 1 ىيوارشا سلا
 ااا 1

 ىصضافقلا دوعسم عب ذللا 011 سب 00 , كسييع ىسب ا

 عل ا

 امم 0-11 لل ىلكاعلا رافغلا كنع نب مساقلا

 ال ل111 ا ل طل طار زك قلنا ريزولا ىللا لبعع نب مساقلا

 انو يك ل ا كالا 1ك

١ 9 
 ىراول ىلا نبأ وه ىراوذل نب 0 نب ما مساقلا وبا

 ارك اركاصلا ارك 1 دعم لل نم للحجر ىوأرلا نامرق ب مساقلا

 ا 111 1 لا 11 ع ىميهتلا قلوملا عتةتاحم نب مساقلا

 مان 2171 م.م زو. 51 تال لا

171 1 : 5 

 أنان ا 1 هللا 1( 0 ىلا

 اماز أبدأ | ير هأث م 7 ايو |ىاد اهأ 8 ىواوأا ديوك مرح مسانقلا

 انآاسا اركاب كرس لا طا“ نار ا ا (نارتأ ارز لا" 07

58 

 مي
 مياأرد دأ ني 01



 ارك

 أ ]1 4

 2.1 111 ىوارلا ىثوكلا دجا نب مساقلا

 امك )1 ممل زير : لئلا قاكسأ نئب مساقلا

 ا 11 اللا ىواولا خاين نب غبصالا نب مساقلا

 ا د 1 ىوأارألأ بدبيأ نأ نب مساقلا

 خل" ]1 ىوأولا نيكو نب مساقلا

 ال8 11.6 زة:.ه 11 دزالا نم ىغارملا تيخاب ىب مساقلا

 ثثأ) اخ 3 1 ىوأولا وب ىيأ نب مساقلا

 اناث لات كيل كرر 217 ضر ار 11 ىواورسلا فورعم ىب وشد نب مساقلا

1 

 ال11 لا

 امما» ]1 ىمشاهلا نامياس نب رفعج نب مساقلا

١ 5 
 . 0 م 0 رم مساقأا

 ا 11-110111 مع دق اتإ بها في طخ 1 ىوارلا ىسخل ىب مساقلا
 كالا ا ٠ ام ا“ نيرا راكم زك تم عما (56715ب اون طري 8

 1165 ٠:4) ا.465 151 ةيو هور نزع هل

 هاك يضل ١ نب نينا ' نب مساعلا
 هز

 دما ا لا 1 ل ند نسل ني مدداقلا

 ا ا61 ل1 تلاظ يأ نئنب ىلع نب نسل نب مساقلا
1 0 

 أمه 111 ىلفؤونلا نسخ ْى ةهسافلا

 اهو 110 قوأو لأ ىشرفلا ر نيد نب مساقلا

 0 ىفقتلا ةعمجر نب 00

 بهم 111 ليبدو لأ كنمد مساقلا م

 اع 8 95 رازرز نب 0

 14 تدك زوطألا ءايوك زن نب مساقلا

 ا ىاذز ىبا مساقلا وبدأ



00 

 اهو 111 خيوكسلا داوق نم سوبأ# وبا

0 15 : 
 نب مان" هن ىناسارخل سويد وبا

 ”" 1 ىوارلا نايبط ىننأ نب سوباق
 )0 1 رذنملا نب سوباق نب سوباق

 81 اطيبو 37 1 (ىصص نيعرغ) ا نب بعصم نب سوباق

 دع دل 1 ريكالا رذنملا نب سوبأق

 كلا 06 |ملاكارلا كك 0 مدأ نب (نيبباق, نييداق, نبق) ليباق

 الز 15 1

 ليبات وه ا! 1 مدآ نب نيباق

 انا 1| رذافلا وىنب

 اله اادد 1 دوعسم نب دكوسالا نب براق

 لت حا رلا لا نراق

 نراق نب .سابعلا رظنا نرق نبل
 نيارجلا 0! نراق لأ

 اهمال 611 )31 لزم ل)م5 ]زر كلل رايوهش نب نراق

 اا ا لا سندايرق نب نإ

 م 1 ا نب نراق

 اناا 1!!! ل اجرا 1 ةراقلا

 ْ الاخ 1 مساقلا

 ىبنلا دمحم ىنعي "**07 1 مساقلا وبا

 ةيفنلملا ىب دمحم

 منععإ 1 ىوارلا مساقلا وبا



 م

 زارا خلا ل" 11+ ناجرج نابزوم ليق نب زورمث

 مالم. اربع اين 111 ريبكلا زورمف

 11 1 ل ا ل ع نارمما نب نوروف
 ةولول وبدأ رظنا ىدنواهنلا زوربف

 معك |,” ملك مكن ممل' مم,سمبا مك 1 روج ماه نب درجدرزب ىب زورمف

 أ رايوهش نبا درجدزب ىب زوريف

 كك. 1 شالب نب نازمرهلا نب نازوريفلا
 ممب اما 1 زورمف تندد تاخد زورمث

 ملل اكل جلاص يأ نب ضيفلا

 121711 نارع ندا ضينلا
 5.ا 1  ىوأولا لضفلا ىب ضيفلا

 "مث 1 ىوأرلا كمحح ىب ضيفلا

 ايم. 11 ىفقتلا مساقلا ىب دمك نب ضيفلا

 رزلم 817 ١.11 المح اري 1 سوطست نىب راقيفلا

 مله 111 ليغتا وبا

 ا ادم 11 دايز ىله# ليف

 ا 06 كل ىركشيلا ليبقلا

 ناك 1 سوطاليف

 10 155: 11 كلاضت ىب نآدلمف

 نم 1 ىراوذل سبليف
 نايسانشغ رظنا نايسنتسببق وه 1١١ 11 قذاب بشنسليف

 91 1 سودربف وخا سوغايف

 115 1 ىفانويلا ردنكسالا وبأ سوفليف

 )"م1 1 ناكليفلا

 105111 1 نويميف

 07 1 ىفاسيملا ىرامودف

0 

 ل1 يعل هرقل هع رع ل( وب نيرا
 لايقالا وه سوباقلا



 حمرزدل

 |.“ 1 ىلب نب ىنه تنب ءافذلا و ةهكذ ليقو ةهيكف

 يك باطقل نب رع ةجوز ةهيكف
 | مهل ىتفلا لفلف

 مم“ اذعع 1 111 7.1 11 ىوارلا ىدملا ناميلس نب جيلف

 ا لك ىوأولا ىزنعلا ج 2

 مدغلا وبأ ةريغملا نب رصن رظنا 2106 1 ودعت ميلفلا وبا

 9011 1 مورلا كلم سوفيلف

 ناكليفلا رظنا «ا*مك 1 ناكيلفلا

 ثلا نء 1 نوراض نب رازمعلا نب ساكدنف

 ".. 111 ةبجاح ىب كنف

 اذ." 1 كلم نب رهف

 ا ل ل اال 016 11 ا 116 رهف (هنب)

 ازاي لئلا ورمع نب مهف

 أبد 11 ااىح 1 ورع نب مهف ونب

 اا 1 نعاخت نب ثرامخلا نب رماع تن 3

 ملك 1 ا 3 ىنا رعش ىف سراوفلا ما

 اذدك هثذ 11 ىوأولا يلا سراوفلا وبا

 ١.1١ 111 ىطمرقلا (سوقلا) سراوفلا نأ ىبأ

 افرق رظناو منا..ا 78 1 اقوف

 نبا 1 سوب رول

 "ا. 111 ضايفلا نبأ

 41" ذل. 1.1 ا.5 ا.. 1 ناغسيو نب نارمف

 ال هاو للمال )زا للم )111 111 [ةزاكا ةراأ ظلام ل (نازرمبلا) نازرمغلا

 اكمل لا طال مظل 1116 (كال د1

 ناكر الكان "را

 زورمف نب ىبك نب لمد رظنا زورمف ىبا

 ١1| 111 زورهف ءانبا

 اا" لا". 1١11 ]1.1 11 نامتع وبا نيصخح زوريف

 المل اما“ امكبامحب امهو امها“ ايكوم زب" 1 ىمهليدلا (ىب) زوربف

 م6 ا 111 ل 1111

 .٠ 1 هيوريبت ردزد زورمش



 ملا

 اما" 111 نوميم ىب لضفلا

 املأ 111 فيصو ةنبا لضفلا مأ

 ا لا ك1 ك1 ك1 11 تا ىكموربلا ىيكح نب لضفلا

 ا ا ا ا ا ا ا 0 6

 هاك ى4ل هامش ناخرف ىب ىبك نب لضفلا

 اها 111 ىلارصنلا بيطتملا نالضف

 ابمع 1 هللا ليسر خاغب مسأ ذئضف

 ضايع نب لييضف هلعز ارم امم 1 ىوأولا ليضف

 اا 11 ىوارلا ليضفلا

 ناوزغ ند ل يضف نب لكيح ود ىوأولا ليضف نبدأ

 اهلذ 11 ىرهش أ نايح نب لييضف

 ايلول ا ١ 116 111 الل ىواولا ىدنكلا جيدخ نب لييضف

 ةزآآ هذ ١ ه١ (4004) نا |” 6م | )!) 11 عزرا جوعا تنعم

 اذ 1 ل لل نلف كل نر كل 1 16 ها

 ا" ]1 ىواولا ناميلس ىب ليضفلا

 )هام 111 1 ىوارلا باهولا كبع نب لييضف

 م1755 111 بناكلا نآريع ىب ليضفلا

 اكناو لاننا 1]1 كانت | 1 | 1 ىوأرسلا ضايع ىب ليضف

 ىوارلا لييضف
 اها" 11 ىوارلا ناوزغ ىب لبيضف

 اواي اوه 11 ىتراخل كانه ىب (ليضفلا) لييضف

 "الا ثامأ 1 ىوأرلا ةفيلخ ىب رطف

5 
 ذل

 اهم 111 نييمالا ند ىسوم مأ مهطف

 باب 1 لكفتف

 امىبا“"“ ]1 سعفف وبدأ

 ملسم عنب هللا دبع وه ريقفلا

 الا لا ىوأولا ميقف وبا

 از 10 11 16 كا ك1 1 ل ميقف ونبي

 ىلاخ ند لح وح ىوأوأا ىميقفلا



 هز

 ام لل نب اميل س نب ميحرلا دكيع ىب ليضفلا

 أنبا 11 سيقلا كبع ىلوم للضفلا

 )نم 101 )مز 116, )11 1 لززل كلل ىمشاهلا كلللا دبع نب ليضفلا

 60 ا ا ل 1 كف ل كلا زم تل كن

 الزر ال1 2 كا ا

 مشاه ىنب ىلهم للضفلا رظنأ ىوارلا عفار نا ىب هللا ديبع ىب لضفلا

 أ امح. طيمل' طرب 11 ىمهرادلا ىدع نب لضفلا

 ”* هل تارفلا نب دمحن نب ىلع ىب ليضفلا

 ا" مل 1115 111 (ربنع) ربنعلا ىب لضفلا

 اء" 1 ىواولا ىشاقرلا ىسيع ىب لضفلا

 | )"ب اذا 111 هديقفلا مناغ ىب لضفلا

 |ا"» الازم ااا 111 ديقفلا ناخرفلا ىب لضفلا

 آو لذ: ندا لالا راف نب لضفلا

 () ١ هل ىطمرقلا لضفلا ودإ

 ززث.س ااو#لاكأ اامم ا. 111 ةخارخ ىب سواك ىب لضفلا
 ىنامركلا ليضفملا رظناو 7001 1 ىجوارلا ىنامركلا لضفلا

 "ما# 1 ىوارلا ىفامركلا ليضفلا ىبأ
 أا.“" ا,5 1511 نوماملا تنب لضفلا ما

 اك | ل11 حابصلا ىب كمتح نب لضفلا

 اة." 111 لضفلا ىب كمح نب لضفلا

 اوان 1سرو رو لسا رامالامأ 5151 ناورم ىب لضفلا

 اذ 11 ىبعيسلا رفظم نب لحضفلا

 ماد 111 ىلناسارخل لقعم نب لضفلا وبا

 عيطملا وه ردنقملا ىب لضفلا

 ١ هل ىفتكملا ىب لضفلا

 ١ مل ىفتكملا ةنبا لضفلا مأ

 ممم 1 ىوارلا ىسوم نب لضقلا
 19 ذل ىوأولا ىسوم ىبأ ةليصد ند ىسوم ىب ليضفلا

 ا) قل "097 اظامم اذه |1. 111 اغب ىب ىسوم نىب لحضفلا

 (عفار نا ىب هللا دببع ىب ليضفلا) ىوارلا مشا+ ىنب ىلهم لضفلا

 ا
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 هام هب >> 11 ىواولا ىمشاهلا قاكاسأ نب ناميلس نى د للضفلا

 ا 115 |51) [١ 1 ىسواملا سابعلا وأ ناهياس 0 للضفلا

 ن5 115 نززا تلك تلي ك5 الك لل زال م )5 111

 خب ار 111 ىواوأا ىريمنلا نامياس يد ىللضفلا

 كبر يباشر بالا بل ك6 1 نيتسارلا وهذ ليهس ىب لضفلا

 ك0 1707 لل 11 ا اذ5 مس ملكك مل لذ م6 مناككملا تل

 ا ال11 لزم( | اكتم )1

 او لل ىوأولا جرعدا للهس نب للضفلا

 ارك مكانملأ (تدكابوبن نبل لهس نب ليضفلا

 زل كلل زنا 11 021 نىب هللا دبع نب ىلع ىب حل ا 3 ليضفلا

 0 أ ا 0 5-2 رار أخ

 ا للا ىواولأ جابصلا نب ل ضغنأ

 57 11 هدف 11 نايت نب للهذ نم وهاع نب لحضفألا

 ك2 لكنا ىوأولا للدربج نب سابعلا نئد لضفلا

 ن5 11 ةدبلطلا ننَع نب ترام نب ةعيبر ىب سامع نب ليضفلا
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 ماا.و ,*1 111 ىسابعلا سابعلا ىب لضفلا

 155 للا عج : 5 هللا لمع ند سابعلا نى ل لضفلا

 ا امءل' اممأ 1 اون 1 ا لمع د سابعلا د لضفتا

 اللا ل117 ضل ل56 كا لالا )زال زفت طلال زرل] ارث

 )هام 8

 ١.٠5 1 رعاشلا سابع ىب للضفلا

 025٠١.1١ 111 رعاشلا ىبهللا سابعلإ ند للضفلا

 ل 6 م لا ل11 ىلع نئب ليد نئد سابعنتا نب ليضفلا

 مقال (2) دكه امر اللا 06 0 0 نب سابعلا د ليضفلا

 نسب لحضفلا هلعذ هاد 11 ىوارسلا ىهشاهلا سايعلا نسب ليضفلا

 ىسيع نب ىسوم ىب سابعلا
 ارا 64 لطلل نب هللا دبع ند لضغلا

 امك 111 لضفلا نب ناموا كبع نب ليضغلا



 معا

 انا ل 1 اح 2 خلاضف

 ادم. 1 هللا ليسر ىلوم ةخلادضف

 م11 ما لك رايس نب :خلاضف

 ".ه )| ممم ملك 11 "د. 1 ىراصنالا ديبع ىب ةلاضف

 متل" لل ىوأولا ىتيللا ةلاضف

 ىلاببشلا تريب ىب خاقصم ىنعي "2 1 لصضفلا وبأ

 ةملس نب اجت رظنا ليضقلا وبا
 1+ 1 ىنزوبالا لحضفذ

 امم+ 111 ىسابعلا ليعاتتا نب نسلل نب ىاكحسا ىبا لشقلا

 اؤاه ]91 امكأ ام

 بمب ذا*خ هدول" ]1 ىواولأ ىمشاهلا ناميلس نب قاكاسأ نب لضفلا
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 هدأ 111 للضفلا ىب ليعامس ىب لضفلا

 اذ 10١ للا تنتلا حد ىلهم ماسي ىب لضفلا

 اردو ذأ ريزولا تاوفلا نب ىسوم نب كمحن ىب رفعج ىب للضفلا

 ايبا

 نمو سعر سعب مس 1 ىيكلا ةبابت' ىهو .ثراخل فتني١ لئشفلا 8

 )تأ 101مل )1 11 )لد مث زضو كلل ناكل ا

 ليضفلا ثفاعم وبا رظنا ىواولا دلاخ نب ليضفلا

 ميعذ وىبأ وه نيكد ند لضفلا

 هرا 1 الكل رانيد ى د لضفلا

 نأ 1-1210 7 ا طل ل ]7 ]1 لكل غيل د لضفلا

 مأ يور" يلا 491121 كم ب ا كر كل 1 م 1

 نكس 02 فلا فلس فلي لل 00 ل 7 ل ا 02 ل نإ

 يلا كرا سعال كر 1 لاوككاا ةنيإإ ةاسلا 0 ماك" ملء هيه

 ؟+ متاح نى د حور نإ: ليضفلا

 ١١6 111 هيوركز نب ليضفلا وبا

 ايبا" 11 ناحرس ىب ليضفلا

 نيبو هبا 11 ىوأولا كيعس ب ليضفلا

 ؛.4 111 ىرورتخل ديعس ىب لضفلا

 2 1 ىوأولا ناهجاس 0 ليضفلا
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 مم

 ١ه.1 111 كيح نب رفعج تمد ورش مأ

 ال 115 تعدل ىلا نتخا ةورفا ىلا نما

 11 11 ىبلكلا نافدلا ىب ةورف

 0 1 ىضايبلا و رهع نب ةورف

 ا ل ىماذخل ورمع نب ةورف

 ان. كلل مساقلا تذيب ورق مأ

 ملا ١.1١ 1 ركب نأ تخا ةفاكاق ىنا خنبا ةورف مأ

 ثا هلك 11 اكل زميض 1 ىوارسأا ىدماغلا ىدندا طيقل نسب ةورف

 لض | ا ل11 11 ذو 1١١ 110 12 51١ )اك 1

 (800.) ا

 اك1م )195 1515 اؤمن“ زبكك 1طن“ _ خن»# 1 ىداوملا كيسم نب ةورف

 ىماشلا رهزالا وبا وه ظريغلا ىب ةورف

 )الل تا ااا ىعكشتا لفوذ نب اورذ

 ظورف ىلا نب هللا كبع نب فاحسا وه 7 1 ىوارلا ىورفلا

 فسوي نب دم وه 7815 111 ىوارلا ىايرفلا

 )01 1 نش نب ىفيص نب سبق نب شيقيرف

 أمكأ طملك. امرا“ امس طم" طبوك اطبع زاك ]هوك ومب اكو 1 قر أوف وذنب

 زكا طرا! القل |! 1 كلل |! ن5 اا زل زك 11 6

 ا 1 وعاشلا نايبذ نب ظروف

 ىراؤفلا بيهبش ىب ناجولا لكيع نعي 21 1 ىراوفلا

 جرغلا نب ديحا رظنا ىراوفلا نبأ

 ١551 111 ليح+ د ميعأربأ قاكسا وبا ىوأوأا ىرازغلا

 111 15 11 تلصلا ىنب نم دوسالا نب رزغلا

 ا” 1 ةيعياضلا رزغلا مأ

 ءارتكاسي رظنا ك6 هك ءاخسف

 ام 1 ع ناذيشرخام نب خورفسف

 ا 1 سوف مسأ ءاسغبيسفغلا

 ك2 11065 01 1 ناكانشف لاقبو (كسشف) جخنشف

 “كم. ]1 رايدنغسا وخا ىدوشف

 ال ١ ١]١ا ١ 111 طيشعلا هدد

 م١. ىراصنالا ةخلاضف وبا



 مت

 آل سوجانطرف

 كر ١! مال نب ةةراح نب كعس نبا ةعرف

 1 1 ميعاربأ نوعرف

 "1 1 رصم كلم دعقملا عدجالا نوعرش

 رظناو اءام !.ن* بأ الأ. دب 11 1.5 اما 1 (ىسومه نوعرف) نوعرف

 بعبصم ب ديبالا

 بعصم نب سوباق»و كيلولا نب نايرلا رظنا فسوي نوعرف .
 اما“ ا 1 هانا تل نب هللا دبع كيح وبا ىلاغرفلا

 (5) هما 1 بقرق

 المد 11 كقرف ونب

 “1” ى ىدعسلا رببزلا نب كقرف

 12 1 ىوأولأ ىخكبسلا لغرف

 امل" 11 ىنامركلا ليم كقرف

 ما 1 كشوكرف

 )همن 1 ردنكسالا را امرغلأ

 كمب 1 زوهرف

 أ.د" (٠.د" 1 كنهلا كلم اشيمرف

 م مداخل سانرف

 زاربرهش وه (ناخرف) ناهرف
 |هد 1 كاورف

 )زب طاب. 1 خورذ

 م١“ ]1 خورذ ىبا

 اة[ لل دايز نب عمبولا مداخ خورف

 اال الل ىحامرلا ىنتملا وبأ خورف

 1.1 ا.د 1 شخوابس نىب ذورف

 (11)6 1 ناحدمات نب هذورف

 "ام .١10 1 فذادنورف

 ىضاقلا الرف وبا وه 70 1 ةووف وبأ

 اك. ام« 151 ةرصيلا ةدنك ىف ةورف ىبا راد بدحاص ةورف وبأ

 "ا 111 دادغب نيقاهد نم ةورف ونب

 ه1. 111 دوسأ ةورف وبأ



 الا

 ".٠ 111 ىمليدلا جرف

 لن يتلا جرف

 ام اذن ط1 ريغصلا جرف

 اث١ 111 نامتع نب جرغلا

 "هدم 111 ة+لاضف نب جرف

 ا ا١/ مهل صفح ىب رفعج نب م جرغلا وبأ

 01 ا 1 ا 11 تناكلا عيل نب حاج نب جرغلا وبدأ

 زاويرهش وه (ناعرف) ناخرف
 ام زاربرهش وخأ ناخرف

 ناخو لا نب للضفلا وه ناخرفلا ىبأ

 (هدنيلبك ى د هيوبذأد نب نا فلآ وه) ناسارخ كثيهيدصأ ناخوفغلا

 "د١ 1

 اتلإا طل هل ىزابغالا ناخرفلا

 ااوو 1 ىذدُيدا نب ناخرف

 هانا خ رف نب ىسيمع وه هاذا >رف ىبأ

 ىهس ىب نأ :خرف وظنأ رس نب فاز ناخرف

 (62009) 5 1 ناوخرف

 زم حلما 1 درج دوب باكاصأ نم نأوخرف

 اند ا“ 11 ا.ه 1 نآاودنبلا ىب 0

 ا.“ 1.11 1 اوسخ فاوخ ترف

 ملاح 1 ذانحر ت> نب فأن 207

 ا! 1 ل ىمم نب هر

 امه امك ل زهره رف

 دالخرف 1 .١"

 )احب 101 ظل 1 (ةعصعص ىب تنل نسب ماهج) و .ءاشلا قدزو فلا

 اال الز |! 20 26 0 ل 1 ل 1: ٠0 ك1 17 ا 1

 كسا 1111 150 11 اا 7 ا ماا 1 )| .) لا هل |ز17 اذ:

 م2 هم دوا

 ا 1 كسشوزوف

 الم 111 ذكم ىللهأ نم ىكتاقلا سوف نبأ

 015 غل ذاك رف

 ناخوف) نأو>رف ذأ



 عم

 .٠" 111 كيز ىب ةماسأ ليم تارفلا نا ىبا

 )0 111 تارغلا نب دم ىب ديمحا نب تارفلا

 الث" ابام ال"ثبو لاثب* 1 لكاو نب ركب نم ىلكعلا نابح نب تارف

 ةهلز ذب ل007 )114 1141 ]زل )| ركل 1 ززلزظ ظل

 نا 1

 هن "م1121 نيفعللا سيقف) ني ارخت نك تاكل
 الها 1 ىوأولا ناماس نب تارف

 اب. 11 ةيواعم نب تاوغلا
 "ا 1 ىوارلا (ىدهنلا) سارف وبا

 عادت سف 0
 ابك" 1 ىبييبنلا سباح نب سارف

 سارف رامكملا وبا رظنا ىوارلا ندنخ نب سارف
 ]5 1 ىواولا ىهلسالا ةخاينس ىأ ند ساوف وبدأ

 م11 نا*ا"_ هل" هزم مس عا»*+ 1 جخشف نب (تاهيسارفا) تابسأرف
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 ةزلل تلم هلك هدا 1111 فعلا ليه خشارف

 ةشارف نب ليعامسا رظنا ةشارف با
 "1 1 خصخارغلا

 خصفارفلا خنبأ خلتان رظنا ]0 خصفاأورفلا نبا

 امك“ 11 غبصالا نب ةصفارف
 1191 امهم 1 ىوكبلا ريهظ نب خصخا فلا

 "5 111 ىلحعلا خصئخارفلا

 ناد نورف مظنا 271. 1 دإدنوأوف

 كمحم 1 كدرف

 !!عمعب 1 لطخ نب هللا دبعل ةئيق انف
 00 1 ناغرافت نب هكرذ

 جرف 1 ١1١

 اذكض ]الز  للل ىراوغبلا جرف

 جرف ميلس وبا رظناو ا.“ 111 ىكرتلا جرف

 ليع# جرغلا وبا وه صفح نب جرغلا وبإ

 ا 111 ضل جرف



 اا 1 ىوأولأ كتاف وبا

 م1١ 111 امك 1 ىوأولا عفار ىلا ىب ىلع نب هللا كييع لوم ىكداف

 ك0 ككل 12 ل (ناآدمع نمر نوميشتاغلا

 )هرب ١059 11 غبصالا ىذد نم نوبيمطافلا

 ىوأولا ةريغملا نب ودصن رظنا جتفلا وبدأ

 از للا ىديكاعالا حدف

 ١ 4 نكح جف

 ابيب. طبل طبوك ابو" 11 ماكل حتف

 الأ 111 نوفل اى الغ جتف
 |.5ا 111 مداخل متفق
 اها 1”وبساوو !ثما“ تورث اخثم 120“ )8.1 111 ناقاخ ىب جذفلا

 ا اال نال 1 )11 0

 الا 111 ىديعسلا جتدف

 اك ل1 ند جقغلا

 أمها" امهأ طيمل* طمع طعم أيمن 111 ثيش نبأ مداغ جتف

 الما 111 طارق نب جقفلا

 ءلذ 2:

 لكوتنما نب كديحأ رظنا نايتف نبأ

 ١11 هك 1 ناينف وذنب

 كل ١15 ل11 1 لدلاب نبع نب هللا لبيع نب سابا ىملسلا ةءادكفلا

 افك ازاكآ للا 1 ]110 1 (راجفلا ماع) راجفلا

 الل 111 زكا 1 (لي عاملا نب ديمك) ىوارلا كيدف نأ نبأ

 النازل ليلا دزالا نم لج كيحدف وبأ

 خبلعت ند سبق ىنب نم 0ك (روق ع هللا دبع) كيدف وبأ

 كم ملل 216 مم منز ملأ تلا ل

 ديد نب ىلع وه تارفلا نبأ

 اذا م تاوفلا نب لكيدحا نب تارفلا

 و د لاا 111 تلعلا دن



 معرس

 ايبا 1 جبرش تنب ةئمطاف

 معمم 111 19.4 1 ةيبالكلا نايفس نب كاكضلا تنب ةمطاق
 اي" )ان 11 كلملا دبع تحذب ةخمطاف

 )51 111 سمش دبع نب ةعبيبر ىب ةبتع تنب خمطاف

 )مز ل11 امم زل ببر 111 1 لاظ نأ نب ىلع نيا خمطاف

 : !ه.ه 111 ةرايع تننب ةمطاف

 مرد 1 تباطخل نيا رغ تئنبا ةنطات

 ما" مل. 111 اا" 1 موز نب نآارع ىنب ذثع ىب ورع تنب ةمطاف

 "يلد ؟نمح 1 ىرهفلا سيق ىب كاحضلا تمخا ةيرهفلا سوق ةخنبأ ةمطاف

 زمانا 1ع“ اس اظل اظل لا. لام 1 هللا ليسر كمح تنب غمطاف

 ات 11 1 با" هزل لالا امكك مزنه كلا كالا امل اكل ل

 كلارا 00 111 0 ل سرا عا ركل رسال حرج سرا نرسم را

 ا )1 زا م1 لس )طول م11 لا 61 رز تزشكشلا سلا تل د

 !ذء) 11 كلا ليسر كيح ةنبا ةيطان ونب

 مه 111 هللا دبع نب كيحص تنب ةيطاف

 امام امل” 1 ظرامع نب كيح تنب :ةيمطافن

 1 1 111 هللا دببع نب خكاط ند ىسيع ىب ديد نتنب خيطان

 عع (م) مدإت

 ا رم تنب خمطاف

 م" 111 ةيوارلا رذنملا ةنبا ةمطاف

 اء. ف ةيروباسينلا خمطاف

 بدهم هرب 11 كيشولا نوراخ تحد خويطاف

 نارلا دبع ما ةريغملا ىب سمش كبع ىب كيلوبلا تنب خوطاف

 م”.وا ؟ها* 1 ماشع ىب ثرادأخل نب

 مال اث0ل 1 ديلولا ىب كلاخ تخا ةريغملا نب كبليلا تنب ةمطاف

 هد. 111 لضفلا نب بيقعي نتنب خمطاف

 !165) 1156 1 ةريبغم ا نب دكافلا

 ١) زا لال للا 1 جلاش نب رباع ىب علاف

 مان 1 وخاف

 5" 1 سابلا ىب ليوتب نب نيسم ةظنبا ىعاف
 ا..“" 11 ةردخ ىب بببح رعش ىف كثآف



 م

 رخبع 111 رماع تعد نخاف

 ا".نب ا.هك هد. 1 نامتع خجوز ناوزغ خندأ زتنخاف

 ”.* 11 اممك 1 ةيواعم خجوز ظرف خذدأ ختنخاف

 مل 11 ديزي نب كلاخ مأ ةخعمبر نب ةبنع نب ما نا نبا ةعححاف

 ١125| 1 كيلولا تنب ةتنخاف

 ناك نافسوناغلا

 اه" 11 نايسداف

 ك0 ان 7 مل ىارتشلا اغب نب سراف

 ١.1 1 ىبلغتلا بانعلا سراف

 انا 7! ىفقتلا 002 تعد ةخعرافلا

 ا". 111 ةرعاشلا فيرط نب كيلوعلا تخا ةعرافلا

 باطلا ني رع وه 108003111 11 1:1 1# 1 ١ ىورافلا

 (7)ىمان 1 نيبساف

 ارا اذ 11 تكلي نب كيزي تمنب خاضافلا

 نونا 0 0 دا خمطاف وبا

 سوا ةنبا ةمطاف رظنا ىدع نب ميعاربا (ةلج) ما ةمطاف

 اهمه (400.) أ!ةمل“ اهكم اهل اهيح 11 ىدنزالا خمطاق وبا

 ا ات. ]ل1 ا. ]1 افانم نع نب 0 3 0 خنبا ةمطاف

 ام كرما ل1 022 نب ردعج كحد ىرغصلا خيطاف

 .١ 111 ليد 0 روعج كني ىربكلا خيطان

 000 11 55 1 بلاط نا ىي' ىلع نب نيسنلا ةنباا ةمطان

 الكسل 15 اك 117 11 1١ كر )5 امي .١) )66 ]لل |[:

 !”ادل1 ل نيس خنبا ةوطاف
 ند هللا كيبع نب ليعامما نب هللا كيبع ندب نيس تنيد خخمطاف

 اولا 111 ككلاط 4 نب رفعج

 أ 1 مصالا ىب ةدئأاز تنب ةمطان

 ا 1 ل6 0 لعرب تندد خيطاخ
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 شيبحح ىب ناكولا كبع نب كس وح امثب 1 ىواولا ناسغ كا

 ل معاوسأ ىب ككلام وهو

 دايز ند كيري وو ىبدعا نب ليد وه ناسغ وبا

 ندا ىوأولا عيب أ ىب ناسغ

 : ارم“ 11 مايد نب ناسغ

 ا ل1 كل )ولم لولا 1 5 لك جرغلا لأ نب دابع نب ناسغ

 )لمه ٠6]) ]ملل

 ارت ا امنا 1 كارلا يبخل دي 05
 كا 1 كىلللا تبع ند

 أمثا 11 ىرذدعلا ساعق نب

 1 4 لل ىواولا ريضم نب ناسغ

 ىواونا ليعامسا ىب كلام وه ىدهنلا ناسغ وبا

 سونابمسغ 1 ٠)“

 لييسغلا خلظنح ىب هللا دبع وه ليسغلا ىبأ

 "ه١ 111 ىوأارلا ليسغلا نبأ

 404. 75 444. اام. 11 نايساتشغ

 «دد 111 ديشرلا ٍتنب ةمطاف مآ صصغ

 اك لل رعاشلا شارعالا نصغلا وبا

 ا ا )5 لا ل ا هه ىوأولا ىلانكلا مساقلا نب نصغلا

 مم )مف )للا ازا )116 م11 ل

 كك كلا ىرتعبقلا نب نابضغلا

 أ" 1 ىلب نم ةنيضغ ونب

 نان 1 دزألا نب نزام نب سيفقلا ىرمهأ نب ةبلعت ىب فيرطغلا

 هب ذل نأد ومدح نب نيسلل ىخا ىبا فيرطغلا وبأ

 سا وبدأ رظنا نيصخح نب فيرطغلا

 امرء 111 ىدنجلل فيرطغ
 نأ. 1 1" ه١. 111 ءاطع ىب فيرطغلا

 زو اخر عمك )عمم اعتمر اسلم (سوع ل“ ااا 1 نافطغ (بنسب)

 |هبك !طذبد اهل. اهيك !طهيلغ طمس ]طلو راما )1*8 اقم

 ا," امل امكم زمك* !طمتا“ امكأ اممه !مربا“ امني. اطبهك !طبهك اطرعأ ]وقل

 )0 5... 111 م0 اال م زر" ل ل1 100 مم طل ان
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 )ام ١و1 151 111 (ديعس ىب هللا دبع) وصن ىطمرفلا مناغ وبا

 اذ ل |!

 اها 111 ىسوطلا ديمي نب ملسم نا نب مئاغ

 أمم 11 ربغ ونب

 ا.1* 1 ناكلم نب ىدب نب ورع نب مياس ناشبغ وبا

 رثاذعلا و2 رفادغلا

 ملا 11 ةنادغ ونب

 اراب ١4 11 ةرارز نب ليعم نب عاقعقلا نب راوض تي ءارغ

 ا ىوا نب نوقضرغ

 ناد 1 سونابطرغ

 "81 1210 111 ىدنكلا ترام نب. ةفرغ
 1111 ككل قرغلا نبا

 )9 1 قراب نم لجر ةدقرغ

 ال. ا 1 رذنلا ىب نامعنلا وخا ديوس نىب رورغلا

 ا ا 2 52 11 1 ردنقلا لاخ بدرغ

 0 ارم ل1 ىلادمعلا لاوغ مأ نبأ

 "ثيم مالنخا 111 نيسفخل دلو ما ةلازغ
 17 ا ا 1 كك خجوز خلاوغ

 نقح وه 10 11 ناوزغ نبأ

 اءي١ 11 فاكس ناوزغ

 1١ 11 ىودعلا ءوجح ىب ناوزغ

 مام 11 نايبفس ملغ ناوزغ

 ا65١ 1 ةنانك نب ناأوزغ

 ا اذ ملل روصنخم ا حلوه ناوزغ

 كلاخ مظناو دابع رظنأ ليزغلا ىبأ

 م.م 11 ىنغللا لصاك وبا ليزغلا

 ا 1 ةخيوغ

 هاد 111 ىوأرلا ةدزغ وبأ

 )ها”ثس 111 ابك طبخ 1 كيبرش مأ خيدالكلا رباج تنذب ةيزوغ

 نير كل ملا را )1 1165 )011 زد. !:]1 7 اء 11 م 1 ناسغ

 ا اللا لز ل ا طل ط6 لل 116



 عمن

 م*ام 14*8١ 111 ىلزملا ةيداغ وبأ

 ضيع 11 ىوارلا ريم> نم ىشرلل ةعيبر نب زاغلا

 1.1 11 .ئوارلا .فتام "نبا لال. ىليم هاج
 )ا ١) 111 كحضملا ىرضاغلا

 مس. سيزر )وه ؟9مرع 1 ىكعلا برح نب ,ىقئاغلا
 ام. ال1 تلا (بنب)

 عمت 11 ميهن نم بلاغ ونب

 موه 177: ديقملا ني ميعاربا : لوخا !ىبااابلاكلللا
 او 1ك رهشبأ نم لجر كَلاَغ

 1 ا!ؤ1د. 11 ديبعس نب بلاغ

 ٠١) !.1 11 ىوارلا ناميلس ىب بلاغ

 يلو 11 خعصعص نب بلاغ

 )اتا 1116 111 )اذ 111 زلم ك1 رعاشلا ىدسالا هللا دبع نب بلاغ

 اك.. اهؤم !هوب !هكز“# )هو |*"# 1 ىلكلا ىتيللا هللا لبع نب بلاغ

 مدس (400.) الامم زك !بدد

 نإ, رن عما اهو 1 ىؤارلا بالغ نيالا“
 مف كل ىنقيللا خلاضف نىب تاغ

 ني 0
 |من» 115 ىوارلا ناطقلا بلاغ
 |. ل 111 دوسالا ىدوعسملا بلاغ

 امزا" اهإلا 1277 11 ىسوطلا سابعلا ىنا مع ىئاطلا رجاهملا نب بتداع

 "١ 111 ببطنملا ىنارصنلا ل

 أوا 11 ماش ىلوم تلاع

 اما 111 رعاشلا ىنادمهلا بلاغ
 زمموزث ا"هرعا ام. امم اهب ؟د** 1 ىلئاولا بلاغ

 دا 111 ديشرلا تنب ةيلاغ ما
 ١م اك 1 دماغ

 |ءاد 111 اغب ةفياخ شماغ

 ها". 111 ئوارلا مناغاوبا
 اىت*» 111 ىجنرطشلا مئاغ

 ..ب نيملل بيع وم ىثاطلا مناغ وبا
 ا



 ا

 ةلاثل زاا) 1111 1101 دك لوا رات ةارا# 111 . ىرشونلا ١ ى

 ىرشونلا رظناو ا" ماه )واد

 1 111 حكيبشرلا نوراغ 0 دع وبأ

 اا ا ل 11 ىلا تيب نبا ىسيع

 انا 1 ل ىواولأ ىقيللا ىانكلا نب كيزي ىب ىسيع

 تلا 501 تل نت 111 ل )زن ل1 1" ناك

 دم ردح

 سونافطصا (تخا) نبا رظنا فسود نب ىسيع

 )هه ارا م 111 ىواولا ى ءعييسلا قادما نأ نب سنود يب نريئىسدع

 خداع رظنا ا"ءم اثم 1 (ةشبع) شبع

 ا ١ ل1 صيعلا وىنذب

 سريا ىو” 1 فناكسا نب صيعلا

 اااه 1 رصبيع

 1 ب 11
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 توزر ففإ) ال 2ث
 ى

 ك4نأ 1 برقع نب راهن نىب كلام تن فوببعلا

 6 الل نكاعلا هئشسع لأ ن ٍدأ

 بلآ ل1 ءامد نب ةخذيبع

 ال | 65 1 1 ىرازفلا رحب نب فيلد نب ىصح نب ةنيبع

 ا 1 للا اخ كك ل 11 ل 1 )مور انا ني

1 04 14( 111 101 

 ]0 )8 1تتزتا )ةلتا ماك 117 بلاها نب انيبع وبأ

 00 اا ال سا ارا ل1 بعك نب ىسوم ىب ةلببع

 تاهت ور ةدينع رظنإ 7 1 1 ساهنلا 0 ةاديبع

 ازا 1 مرأ نب رتاغ

 الل ل صوع نب رتاغ



 عادم

 566 11 130 ىوأولا دمح“ نب ىسيع

 الآ 00 1 )1 اكمل نسا كلل لاح كا نب كيد ىب ىسبع

 رز ا ل لل لل دز اما + )1 اانا ا

 اذه 1 ىمهوزك الا كمد نب ىسيع

 8 مال تل ال م ل ل ىنلا مدرم نب ىسبع

 ا )16م6 )زب )نرد با 0031 ل 0/6 ل ل

 زااما 60 111 117 مم ك1 لا لا ك0 للا 161

 مارم الك

 اا مل 1 ىليقعلا ماسم نب ىسيع

 ملأ ملذ كك م لك بعصم نب ىسبع

 أبا طلاث» أنا" 11 لقعم نب ىسيع

 "ادد 1 ىواولا ةريغما نب ىسيمع

 ا" فب دلعم نبا ريزولا قدا يل
 ١ 4 ىفتكملا نب ىسيع

 ١1 لال ريصنم نب ىسيع

 هذة هل )0 زال طنا نرد لل رثدملا هيورهم ند ى

 لو 11 ىوأولا ةجراخ نب رفعج ىلوم ىسوم وبا 0

 ا2* هى ىمليدلا ىسوم نب ىسيع

 ١6 زي 11 ىارعشلا ىسوم نب ىسيع

 (7*1) اذ/ هك نادبع تخا ىبا ىسوم نب ىسيع

 نو درب" "ب 2 ١>) ١١ 111 ىلع ىب كم نب ىسوم نب ىسمع

 مس 1 زل )1 115 ))) ذذ) 15 157 ٠١ 16 كل ا

 مك“ ثوبا وهزم زا 2 مشضئزازلل )ام 1 زل ك1 ل

 تاو 0نيوعر رهنبإ سنو ١ دا وتطل ١ الا ل م ل

 أب ل بهذ هز عقر" ثيم مثيرا عنو ذب عوو عم علم "11

 نأ 111 ىداهلا ىسوم نب ىسيع
 2-5 م هد. 111 ىداهلا ىسوم تنب ىسيع م

 (هقور ضرس ضي لاو نا.“ 15 دل 1 ىوارلا نرمي ند 0
 سرس سري سنو ال

 م م 1 كبز وبأ كيبيذ نب ىسيع



 مدس

 )"هرب م ورب نى هللا كلدع 0 .نىسيع

 هذا لل 02 نب هللا كبع نب ىسيع

 النار 10 ىملسلا هللا كيع 00 تبسي

 اذ 11 ىوأولا ىلع نب رمع نب دم نب هللا كبع نب ىسيع

 اك )1 151 ]1 )2 1 دف لد )لل )1] 17 115 :|1] 1. )67 )1

 8 ل ا لاا ني )ام )زل زل )ذك ل )ظن ضي "0 ]رز 0 01

 )"0 رك )1: )6 ]ت0 )نأ كت 6أ )6

 لاثل للا ١ )هم 111 ئواولا ىلذونلا هللا لبع نب ىسيع

 الاد هلل 110 ىوأولا ناجولا كيبع نب ىسيع

 مرو ناو ]1 ىوأولا ىزووم ا ناكولا دبع ىد ىسيع

 املا" املا 1 ىوأولا ىسيع نب نامتع نب ىسيع

 ب ريد وبا لكما ةمصع ىب ىسجمع

 1 لل ىقيللا ليقع نب ىسيع

 را ا , ىكعلا نب ىسيع

 زمام 1 ىواولا خيقاع نب ىسيع

 لزب لكلا اا الث 11 سان نب هللا كبع نب ىلع نب ىسيع

 ظل لا ا لل 4 )117 امم لذ لان اا“ ]ذآ )45 م

 200 ا ثا 00 تاما

 ال5 111 َسايع نب هللا دبع نب ىلع نبا ىسوع مأ

 هلام ل نال 0 6ع 115 1 مك 111 ىسوع نب ىلع ىب ىسيع

 )زير ابراخ 1 ناميلس نب ىسيع لوم ىينعلا ىسيمع

 واس 11 رعاشلا كناف ند ىسيع

 انززض ال1 اكل ]11 )17 )اذ. ناز“ )ل 11 هاش ذا رف نب

 مكوه 11 ىواولا ,ىعجاشالا لفقعم نب لضفلا نب ى

 أل*1 لملم امس طباع (ابتت) 11 ىخروكلا ىسيع

 ىسيع نعم وبأ رظنا كام نب بعك نب

 اوم 1 بيقذلا بعك 00 يدوخ

 كلا ذا 15 111 ك2 نب نامفل نب

 ديم ريك
 هج

 ديم يح

 ئ7ى ديم ريك

1 

 هو مت 1111 ا نب سيع



 عود

 101 1 فيوب لأ نب ىسيع

 ه5 111 راماد ةفيلخ ىسجمع

 صفح ىب ىسيع رظنا هلع 1 ىوأولا رفعج نب ىيسيع

 5:6 ل رفعج ىلبم ىسيبع

 الاث)7 نك[ 6 ةل6 11 ك))]  ةئانا كلل رفعج أ نب رفعج ىب ىسيع

 مل ملا" ملأ دك

 1 111 رفعج ىليأ نب رفعج ىب ىسيع خنبأ

 ان. 1 د رفعتجا ني" ع
 الضم )1 111 3 نب كم ن رو نب ىسيع

 )هام 1 دبز نب 56 ند ىسبع

 مان ! ىوأرلا ن اطح نب 0

 مام 1 ىواولا 2 ىب 0ع

 511 11 ا .ىسيبع

 اك زل !منل ىزيبلا كلتاخ نبا رصن ىب بذعم نب :ليبصخ نب

 وريضخ ىبأ ظنا ريضخ سم .ن.ىئىسدع

 باد نب كيري نب ىسيع رظنا باد نب ىسيع
 "ها1 111 ىوارلا دعازلا ىسيع وبا

 1 ل 0 ,نىسيع

 11 11 ىملسلا ذع 1 يع

 "هز" هءم 2و اوم اء 111 نيسحل نب ىلع نب 5 ىسيع

 1 1 ىوارلا دعلل نب داود

 آسر" ]1 ىزنعلا ناممطس

 (400.) أبل" "و" 1 بديت

 ىرفزهرهل حاضولا يبدأ رظنا ليجد

 ام ىبجربلا تأآلنش

 أد امه اممه ا*مزا 1 ىلامد لا لياسلا ى ل ميشا

 0 15 | املعا

 اريام ن0 نب كدءابص نب ىسيع وبأ

0 
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 امه م بييبطلا ىسدببع
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 عر

 اا 111 ةملس نب حاجن لبكو شايع ىبأ

 ضايع نب ليضقف :٠ ىبأ رظنأ ا ىوأولا ضايع

 : از ال1 2-02 نبأ

 بعك نب دوسأ نب كبل د كلام نب 0 نب 0 ند ضايع

 ١ |ناخ 11 0-0 نب ضايع

 اا2ث» 1 ردن ا نب نيضح نب ضايع

 اه. ]1 ةسدخع لوم ملاس لماع ضايع

 ١ 111 ةيبض ىنب نم للجر ضايع

 400. ١مأ 1 ىرعشالا ورمع نب ض ضايع

 امو 1 (سنا انرهدط نأ ودأ) ىوأر لأ انووض نب ضايع

 ب ني[ 1 )نعمك نإ زء.زز )مل. 1 ىهفملا مغ نب ضايع

 ( ) 50105) )ل )10 1[ نا را ند ]6.6 )ا )151 زوز تا مة

 زم ؟ثمكو لخيخم "بو !ةعم هذ" )هلو )!ةءىمسصلةؤم (400.) !ةءا“ث )ةيع

 مضار لال 1+ 1 411. 1مل 11 13 01 ىدنكلا ل ىلأ نب ضايع

 أروأ طبو, !بثو طلع“ 1 ماسم نب ضايع

 اك 1 خونخ نب كريع

 رم سئخالا نب و أومعلا

 ارز ىوأولا ثديدردح نب رازبعلا

 0 نب ىسيع وع ىو أولا ىسجع

 مكي ار |ك.هأ سلا جبع مك

 نييديمردح هلعلذ هد 1 ىوأو لآ ىسيع نى ١

 ألا |1117 )ف5 111 تناكلا جون وبا حوذ ن : ميهاربأ نب ىسيع

 )للا ]بل )بز. 1 14 زك, 1915 زك

 اه 11 ىلظنمل جرعالا ا

 امك 0 111 0 نىسبع

 160 اة ل1 خعارخ يلوم بيقزذلا مكذل وبا نيعا نب ىسيع

 ا١ 111 ىودعلا سابأ نب ىسيع



 م

 "01 111 سيمع نب نوع

 شضزني 711 كلام نب نوع

 ا 1 قواولا ى ظذلا هللا ليبع ند ليد نوع وبدأ

 : اما مه ىدنكلا لديك نب نوع

 م رار رجلا او ف ريالا 1 ىواورلا خمر نسب روسما ىلوم نوع وك

 مايقال  ناددتلاتلا 7 7777 ]نب مك أ زازا 1ك

 3 الا ل ىكرتلا فيبحصو ةفيلخ نوع وبا

 20 لل رعاشلا ىتاطلا حدوع

 ا لك رعاشلا 5 فيوع

 )ما مع ااذا» 1[ خكعلص نب اةللعءاس نب ميدع

 0 زل هلال رقشأ نب رميدع

 ار 1 ىمرضُللا رهبوع

 510 لل ىجراشل رمدبع نى تل

 )1 1 ناندع نىب ىعلا

 ىو ةعببر نأ نب شابع نب هللا ىبع وه 758 111 شايع ىبأ

 فوتنما سابع ٠ نب هللا دبع

 ]1 1مل ىرغؤلا فوع نب ا ند شابع

 ك1 1مل 11 ىللدخل ةدعج ىب شايع

 ناك 11 ىروتلا ىلادمهلا مزاخ نب شابع

 رضا نرخ "خر" م“ 111 ةعيبر ىنأ ىب شابع

 م61 لاللا 16 1 قرون نسشابع وبا

 ب. 11 ىملسلا شابع

 )6 ]19 لل ىوأولا ىينغلا هللا دبع ىب شايع

 ؟» 11 فوتنملا .شابع ىب هللا دبع نب شايع
 م.م 11 ىواولا فوننملا شايع نب هللا دبع وبا شابع

 رولا شابع وبا وه تسماص نب كيدز نب كيبع شابع وبا

 هللا دبع وده فوننملا شايع نب

 مد 17 ىواولا سنوم نب شايع



 ع

 !6) رهف نب فوع

 ا.واأ,ثل مل“ 11 كعس نب بعك نب افوع (هنب)

 ا 11 كك نب فيع وذنب

 ال. 1 ةنانك نب فوع

 اا ١ ىو :ىب فوع

 )ملم 1 ىواولا ىعكشالا كام ند افوع

 انا رعاشلا بابرأأ مينا ىمينلا لاقيو ىميهتلا كلام نب فوع

 )همب ط!ةمك

 اذا ] دعم نب فوع

 اها 111 ةفوعلا

 1 مك امك مبرزا 1 (ءبيقفلا روح 0 هللا دكيع) ىواولا وح نبأ

 اة | 01 )11 كلل )65 لل ال11 انا

 طل ظل | هز | م.) )1107 لل نوع ىأ نب لبيب رش وبا ىوأولا نوع وبا

 اذن" مهه المل

 نوعا نب نم رظنا روع لا وبا
 نوع أ نب كدداولا كديع وهف ىوأولا نوع كنأ نبأ

 نأ الملل رجاتلا نوع

 (400.) "مب 11 .٠ 1 (ىوارسلا) ى-داوسلا خفيكاج ىنأ نب نوع

 هز بأ

 انا 17 طبل نع
 الم أمه 1 ىوأولا داحتتت ىأ نب نوع

 ١ 111 ىدايعلا نوع

 الار اه || لآ كنلاط ىلإ . نب رفعج نب هللا كبع نب نوع

 (400:) )م6 1م 21 ىوأوسلأ بضع نب هللا لبع ىبب نوع

 (400.) ".هم

 11 1 ةكفعلا نوع نب هللا دبع ىنأ نوع مأ

 ايمز) )هل |1012 11 ىناسارخل ىدز نأ ديزي ىب كللا كيع نونع وبأ

 “هرب امل“ مع 1 هنا الز ندد منا 56 ا 0 1 1 للكل 015

 ت1 00 06 6

 سبعب) ]1 بلاط يأ نب لع نب نوع



 هع هدوم ع

 ل

 لير ما ىدبيعلا ليبي عس نب ءاجدعلا وبأ

 اد. 11 ىكتعلا ءاجمعلا وبأ

 ]اد سرف مسأ دوعلا

 امرك ثا رمرب عك دوعلا وبا

 ؛» 111 دئاقلا ىناسارأل دوعلا وبا
 ْ 81 11 دوس نب ذوع

 25+ 11 ناموشو نورخأ بحاص (مدوغ) مروع

 كب 1 ايصومأ نب (ايزيغ) ايزيع

 ١ث. 11 ةفوكلا لعغأ نم خةيكاسوع ىبأ

 ال7 0115 لل مرأ نب صوع

 |يخ» انعا 1 ىعيلضلا دينهلا ىب صوع

 ا كلل رعاشلا ادب ىب خضوع

 5 لل ىوأولا فيبع ىبأ

 مرعب 1 ةفوكلاب فيع ونب

 ك3 1316 ال6 601 ]11 )16 اللا )زا مآ دج 1 ىوارلا قيارعالا فيع

 ه0 11ر1 من 16 طم وللا

 شل ىكلاخ نب ناليلا نب فيع

 نب 2 وذ وع ىمذج فيع

 لمسزن ززز" .١1 1. ءارفع نبأ داوس ند ةظعافر 2_0 ثراشل نب فدع

 اهتم" لانا

 6 1 ىرهنلا ليدح نب افوع

 ازد 11 رعاشلا عرخل نب فيع
 امرنا 11 املأ )عمز“ اا" 1.# 1 رول نب فوع ونب
 )61 لل ةرارز ند افوع

 انك] 1 ىواديصلا ىئاقرؤلا فدع

 1 كل ىواولا نابيغس نب افبع

 لا مييلس نم رم فيع ونب

 اميم امي“ ]1 نراقس نب نلف نيب فوع

 اكهك1 1 رماع نب فوع

 م١*ر 111 ااه. 1 فوع كبع نب فوع

 لل 11 ىمشلل ورمع نب فيع



 ا

 ىوارلا ةسدنع رظنا ىواورلا ىلوبكلا ليي عدس 0 ةسدسع

 ١" ال١. مه | اذه 11 نامفس يأ 00 ةسرنع

 زثعو اذن 11 كللا كديبع نب ةسينع

 ئد سمع مك 1 نامتع

 اب 111 قارعالا قاروللا خسمع

 ان. 11 كلما دبع نب كيبليلا نب ةسينع

 50" 1 ةرتنع ىب نوراغ وبأ ىوارلا ةرقنع

 0 كن ا لل رعاشلا اة دذع
 )ىو 111 انجح ىب ةرتنع

 ارا زنع

 م ك1 كا 6 ل از كال ]ا اكل ل انوذع (منب)

 اكن اةظ, 11 ىجيراخل بهشالا بحاص ىزنعلا
 م»ع 111 كلام نىب كِيز وه سنع

 ةاهبع رامكل وذ دوسالا وه دوسالا ىسنعلا
 اب 111 نادوسلا ءاسور نم دوقنع

 أو.] اب ١١1 11 ةفاوع ونب

 امس" زب از" 111 ديقفلا ديزي نب دا زاؤبلا ماوعلا وبدأ

 اا ن0 كلل دليبخ نب مأوعلا

 م“ 111 ىوأولا سحدقملا تيب نداس ماعلا وبدأ

 مكلللا نب ةناوع رظنا قواولا ةذاوع
 زو زكعررع طال زمام لان“ ط.41 هم ]1 1 ىوأرلا (اضولا) ةناوع وبا

 ظل مل كلا

 نانو .ضنمو ضنورع ساطع ظيؤو زمظي 1 ىوارلا ىلكلا مكتمل ىب ةناوع
 ل110 11 امك زال اول ]زك امرا تن 1 ب سسعمر تسع ع ددع عع منال

 ا ا لل ا ملول دعا علو عازل تنور نر ارنب
 ا 151 ا ا كت كا ل ا زل كال 0 1 16

 : اان الزم 1 ناو ]حبك

 ١1 1 ندليع ند سيق ىب لكعس تنب خناوع

 ابدم اهلي 1 ىمهلاسلا ءاجدعلا خحأ ىبأ



 نر

 1١ 1 ىسيغنابلا كيلوا نب ريمع

 الب الامم عم وعبسلام اره 1 نىك بعو نير
 )17 1137 هلأ لوسر لاخ ىلادوهلا بعو نب ريمع

 اباه 1 ىواولا ديزي ىب ريمع

 رة ]زا از ]م ك1 ضيع للا فتحا ةخطرمعلا وب ١ ديزي نب ريمي

 الرد 1 (ةتنع) ةريمع

 اهم 11 ىركشيلا ةخيما وبأ ةريمع

 1 1! ىفيدعلا ةخعيبر ىب (ديرقلا) ديربلا ةريمع

 11 1 ريشب نب ةريمع

 ادا اد.1 11 ىللييشلا دعس ىب ةريهع

 15 111 ىكدسالا ربع نب جيش ىبأ ةربمع

 1 قراط نب ةريمع

 ا ل ةخيواولا كلام نب بعك نب هللا كيبع خئبأ ةريهع

 "ثر 1 (ىضلا رغب نب ورع 0 ىضاقتا ىجضلا رقي نب اظرهيع

 امه 151 ك6

 ..١ 1 ىوارلا سيمع وبأ

 دوعسم عب سيمع نب 0 رظنا ماب ]1 شيمبع ىبا

 اقرادس وبا وع لوعالا ى د :خلبيمع

 ىبلغتلا بانعلا سراف رظنا ١.1 1 سرف مسا بانعلا

 ارو مان كل ىمينلا مند ىليأ نب ليبحرش نب قانع

 اضري] ةذخأ ]م11 !) ١ ]ل1 12 0/116 1111 الل ربنعلا ونب

 ابيب" 11 ىربربلا ريبنع

 ا 11 ىوأاوأا ىدنالا خمعرب نب ربنع

 مم* 111 مداخل ,بنعلا وبا
 ؤبا 111 دوسالا مداخل ربنعلا وبا
 .٠ 11 ةيجراخل ربنعلا ما
 ؟ه» 111 ىرميصلا قاكاسا ىد كمح سبنعلا وبا

 زو 11 امل ااورب هزم 05 مك ]1 ىواولا (ىييبكلا ديعس ىب) ةسبنع

 ملم 1

 رم مب 6 1م 0111 صلا ىناكتتا نب ةسبنع

 اخ زاك 11 117 مبا مكك بل" 11 ىومالا ليعس نب ةسبنع



 للا

 (2) 007 آل نا, كل ىندنزالا اةءاشا ىنأ نب ريمع

 0 لكلا ىراصنالا رديهع

 6 ل رعاشلا ىبضلا بلهالا ع ممهمع

 ادد 11 ناحكيذ د

 زيومرج نب ورمع لطفا ا ا 1 زومرج نب ريمع

 "1 تن نر افافخل وبا تراك نب ريمع

 رار“ د رجاولا كالا ىلنأ نب ريمع

 باهل بأ الم 11 ىملسلا بابل 00

 از 1 ىملسلا ماها ضر 0

 كه 1 ىوأولا دايز ند 2

 مكب ثم“ بكر مزراب "خك هم "زل" "زا 1 ىراصنالا كعس نب ره

 را 0-0

 ارا رد ل ىوأولا ىبكإ وبا ىعطكنلا كعس نب ريمع

 ا ىواولا ىدتاصلا رههع

 معلا ايتن مدع ركع 1: ىتابسلا ىلظنتل ىميمتلا "قاض ىب ريمع

 م 11 ل

 رو رست اور»ب 1 ىفأ لا ىرهذلا خكلط
 اد 1 ىمهيمتلا هللا كلمع 6 00

 اباب 1 ريمع نب هللا دبع وبا رومع

 ار 1 لعب 0 نامتع 0 0

 اك اك 11 111 1 لالللا راهع

 أن“ ] ىدقعلا ررمع نب ريمع

 1 لل عافعقلا ند ريمع

 زاءم ا).ي 1 سايلا ند زخعارخ وىبأ زعمت ريهع

 م 1 لاوه ند مقل نب ريع

 ارا || كوم نب ريمع

 نترجكا 01 ىوأوأا هدا نعم نب ريمع

 اهم 11 صاقو أ نىب رجهع



 نا

 لدار (ىعاضقلا) ظربو نب ورمع

 ى.,. 11 (ىفيعلل) ىفيحاقلا ظربو ند ورمع

 امل امل** 11 حاضولا نب ورمع

 لكلا ال شوبالا 0 حيبلولا نب ورمع

 ازلدد 11 ةفيطق وبا طيعم ىنا نب خبقع نب كيلولا نب ويمع

 (0 400.) ام.

 آن 6 11 )5 كلل 01121 0 ىجبضنا شرب ىد ورمع

 )0 111 قوارلا (نابح ىب) ىيجك نب ورمع

 ا الا ىواولا ىزاملا ىبيكا نب ورمع

 اذ 11 عوبري نب ورمع
 لا ه1! ىنهذل كيري ىب ورمع

 ابملع انس (ه48.) ماس بأ تب. 1[ ىمكلمل ديزي ىب وربع

 آا.١6 1 لذ ىنب نم كيزي نب ورمع

 م0 11 تبيض نياركشي وو ا
 اذ. 11 ىجراخل ىركشيلا ورمع
 ندبي» 111 ىداهلا مدخ نم ىوأولا ىركشيلا ورهع

 1 1 ىوارلا سنوي نب ورمع
 ارب 1 لبك رب خيا (ةرؤهع) ةرورهع

 هيوريع ىب ديح وه خطرشلا بحاص هيورمع نبأ

 هللا دبع نىب زيرعلا دكيع ىب رمع ىه ىرعلا

 ١ بهذ 1 نوبرعلا

 400.7 1 ليكارب ةئبأ ةرؤهع

 نبا 1 كلملا قيلمع

 ار اركز لاز# نازز» 11 كذا نب (بيرع) فيليع

 ام.4 ل1 ىلعتلا_نراشلا 1
 ا١ام. ]1 سيبفقلا دبع نم ريعلا

 ها" 1 نومع ونب

 ارا 1 لع نيب :لطاظنح وعش ف ريمع

 ”".18 1 رمتلا نيع ىس نم ريمع

 ةءاشا نأ ند ريمع هلعل بب 11 ريمع

 بدا 11 ليخكنلا مهيب 3 ريمع
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 مرنم

 0 11 ىوأولا ملسم ند ورمع

 11 از“ اذ 11 خييتح ويححا لهانلا (ورمع نب) ماسم نب ورمع

 )نك» رزثل) زل.د ادد" طهلو زبر خر“

 رتل عمسم نب ورمع

 0 ىوأولا بعصم نب ورمع

 1," 11 !ء.ا ىو ثور" اء 1 ةيواعم نب ورمع ونب

 انزل 1 لتفع نب رماع نب قفنناا نب خبواعم نب ورمع

 91 امود )نإ تلال 1 رود وبأ ىديبؤلا برك ىدعم نب ورمع

 ظركام زا زل )116 0 )ككل لال )زا 11111115 1

 ان ذك الل )زق زل الك )ل مه )106 لان زل )111 زا

 امد زاد ادام 111 زل هزوز كل ط1 )111 115 زا

 ام 111 )1 ىواورلا مادقمل ا ىحأ نب ورمع

 كاع لدا 15 1 1 نه ىبأ رذخملا نب وردع

 ا الل مزه ىيأ ند ورمع

 ليلخل رظنا ىبلهملا وخا ورمع وبا
 اا١.٠ 11 ىسوم أ نب ورمع

 "ها. 111 ةرسيم ورمع وبا

 مخوك اظل" ااا زذ. برمححسب هيه 1 ىواولا ىدوالا نوميم ند ورمع

 زوحه طم

 هز” "ب. .١ 11 بنئاكلا نامتع وبأ عفان نب ورمع

 الاكل 111 ىاماشلا تح نب رصن نب ورمع

 انهم كيع د ركب ب لثدلا نب ىدع نب ختافن نب ورمع

 100 1 حنانك نب

 ن6 كالا ىواولا مشاع نب ورمع

 "27 ]1 بنلطملا نبع نب مشاه نب ورمع

 . ةريبه نب رمع هلعل وجب 1 ىواوأل ةريب# نب ورمع

 لهج وبا هتينك ماشه نب ورمع
 اثمد 11 ىميتلا لاقيو ىسودسلا لاله نب ورمع
 نطق وبأ وه مةيهلأ نب ورمع

 ١11 1 ىملسلا بيبح نب كتلملصلا نب مةيهلا ند ورمع

 أمأ. ام.1 11 ىنغملا ىداولا ورمع



 عريس

 موس سور خاليسسفنم خرا اثر“ "ثمل "6. 1 ىوارلا دمحم ىب ورمع

 اثولما ]مل 11151651 ت.ب 11 1 1 م1 1 خل )0

 الز ا الا ممل ا ]1 ]وضل مارا )هل ]1.6 ]ه0 زم لل

 مكه )8هد وز“ رثهأ ثم. رشم 281 ظلم 1١2 16 1 اامح

 ا )ل ل ل ل ا لا للا م01

 )افلا اضل )نك ]1 كحل 111 )زا )1107 ]لل ككل

 معلوم اعوب وم "عما كيل رظرم كي خبا لكلب و تنل“ وع

 زم زنك. )نذل | ةذف ةزكلا || فز 61 )ماذ6 1651 ندا 1110

 ل ا لل طال زل كل )ل165 زكئأج هك

 مرار مهر سي ريس حررت يضل لل“ ا 17

 اك امر كل ىواولا صاعلا ىب كيعس نب ليح# نب ويمع

 ال غ1 ل ىواولا ناكولا كيع نب لهيك" بدوم ورمع وبا

 م” 111 بلطمللا دبع نب ليحت# نب وربع

 '*» 111 ىكرعلا ديحن نب ورمع

 برب اة“ 1 ىوأولا ىرقنعلا ليحا نب ورمع

 اما" 11 مساقلا ىب كين نب ورمع

 ا ل ىوارلأ سيق ب كيح نب ورمع

 ا".* 1 ىواولا ىرملا كيح نب ورمع

 1م كل رعاشلا ة8كللبيفر ىب تاللا مهد نم ىبلكلا ةالخملا نب ورع

 ا 111 شيرف نم ْيِيِش ىوارلا ىنيدملا ورمع وبا
 511 1 ل دكترم ىب ورمع

 ى.ءأ 11 كترم ىب ورمع ونب

 سلس نزبو ةزر* 1 ىدبعلا ميحرم ند ورمع

 امي" 11 ةرم ىب وربع

 امم اوس, لرسول لاس. )194 ا, ما” 1 ىوارلا ىلمط“ل ةرم نب ورمع
 اجو )11111 1 110 زر

 امم 11 خه, 1 ىنهتأل ةرم نب ورمع
 أمها ا!نآو ]بكا زطبلأا 1 ىواولا ىبلكلا راشب نب ناورم ندب ورمع

 امهأ' اما ملا ملام مال ل ا

 نايسإرب 1 يسملا نب ورمع

 ا 1 1 الا ىواولا بنئاكلا ةدعسم نب ورمع



 11 7 خظيرف نب ورهدع ونب

 0 5 انقلا

 اممك امم" ]ب 11 (كتاقلا) سيق

+2 
 فر

 رو كرس

 امدأ 1 ىوارلا سيق نب ورمع
 )1 1117 11 1 ىوزرلا سيفا قا نب ورمع

 ١10 1 قاببشلا سبق نب ورمع

 خايدج مه 5*7 1 ناليع سيق ىب ورمع ونب

 امل. املا املك ال21 11 ىدنكلا ىليكسلا سيق نب ورمع

 يبو بيور 07 ”*#* 1 ىوارلا ىعالملا سيق نب ورمع

 ١51 مل رويقك تذيب ورمع مأ

 اك ل ىرافغلا بعدك نب ورمع

 )او. ] بصح نم كتلك نب ورمع

 طا 11 ىوأولا عملك نب ورمع

 ال50 1 حنانك نب ورمع

 اهدك 1 ثرامخل نب رماع ىنب دحا طيقل ىب ورمع

 ١٠.١ 11 ىدبعلا طيقل ند ورمع

 14« 1 ثيل نب ورمع ونب

 ل لل ا 1 11 اك 111 |1 11 راغصلا كتيبللاأ نب ورع

 الاوز اثم از الز مرسلا رز“ لا" 3 037 اك 0

 هي شل طلداك لردح للم )11 )ل15 )ل11 المك زل )105 ٠) اذا

 كلام نب رهع و ظنأ )1غ 1 كلام نب ورمع

 نب ورمع رظنا اا ل6 161 و ىرعؤلا خبتع ىب كلام نب ورمع

 كلام نب رمع رظناو فانم كيع نب بيحأ ىب لفثوذ ىب ةبنع

 ةبنع نب

 كب ]1 ىنيقلا زنك وبدأ كلام نب ورمع

 سدو 1 ىلاهبنلا كلام نب ورمع

 انا 11 1 لوم نب ورمع ونب

 مب 111 ىواولا لكوتملا نب. ورمع

 قرع كر ابكت 1 ىرماعلا ها

 ا ك2 ركل ىرقنالا ىدعسلا باه ع زر نىب ورمع



 عال

 ١ 1:1 1 لمح نب ةمركع نب وربع

 لاا لاا كرت ل ىوأولا ءالعلا نب ورمع وبا

 الا 11 ىوارأا ىلع نب ورمع

 تل ل26 111 1 ا 11 116 1 ىوارسلا (سالفلا) ىلع نب ورمع

 رلا ل 1001 16 11

 .١ 11 (سدع نب) وربع نب ورمع

 امن 111 1 ىواوأا ورع ىجأ نب ورمع

 ادب 111 ىنابيشلا ريع ىليأ نب ورمع

 ا 1 ىوأرأا ىمشلل كلام نب افيبع نب ورمت نب ورمع

 ه“كب 111 ىلذملا درع يأ نب ورمع

 امر )ا ن) 1 1 ىخزملا نرفقم نب ورمع نب ورمع

 مه. ]1 فقيلع نب ورمع

 معرب 1 دوعسم ىب سبيع نب ورمع

 [ةردسلا )عع ا( خالل 106 مز زل ا فيع نب ورمع وىنب

 مب ما 11

 هباء 1 ىوأولأ م فوع نب ورمع

 )هاا 1*1 1 هللا دبع نب ريقك لح ىؤم ا فيع نب ورمع

 1 ىوأرلا نوع نب ورمع

 ضل ل فيوع نب ورمع

 سعزرع مزبرب )“بع ]1 ىواولا ىودعلا ةماعن وبا ىسيع ىب ورمع

 معمر متو 111 16 11 6 0 كك

 اةز ل ىرافغلا ورمع وبأ

 ا الل نويرافغلا ورم نأ ونب

 اعمل ] ىسبعلا ديول نب ةورع خيحاص خيرافغلا ورمع مأ

 ا1". 11 ىدغسلا نايسوداغلا ورهع

 ام م ا ا زا زذا ع )خ1 مك اخكبرأ نبا ىلاغرفلا ورهع

 "١ و١! ةهم

 ملا به. دباثم ثم بو 1 هللا مين نب مهذ نب ورمع

 تلال 11 تلقت نب ةصيبق نب ورمع

 مبا 11 بعك نب ظرف نب ورمع



 ا

 بكأ بهك 1 رعاشلا 00 3 كبع نب ورمع

 56 ىوأوأا ىلمالا كيويكلا دكيع نب ورمع

 الا 1 1 ىوأولا زبر تك نب هللا دبع نب ناجولا دبع نب ورمع

 اما“ 11115 11 ةراقلا نم لجر ناكولا كبع نب ورمع

 11317 كالا نك علا تنع نب وربيع

 ثراشللا 0 نابح نب (سيبف) ورمع ىب جيسللا دبع نب ورمع

 ١01 الاف نوف زاب )1ك 6 121 1 (ءلبعت ىبأ)

 ملأ مهب مس. ملل 1 وعاشلا قارولأ ىرنعلا كللا كيع نسب ورمع

 هك 16 1 1 ل

 اثينا اظرو ا".* 1 رماع ىنب وخأ سيف ىأ نب دو كبع نب ورمع

 )هز ١ه15 ١.18 التم ١111 1 ىوأاولا ىملسلا ةخسبع نب ورمع

 ال6 0 التل 1115 11 الل ل ان )11 1 ىوأرلا دكيبع نب ورع

 أك )كلل ىملسلا سابع نب هللا ديبع نب ورمع

 كان الط يئاكلا دْيَسَع نب ورمع

 )مكس )مكا“ةلملا 1 ىملسلا ىكقرف ىب ةبتع نب ورمع

 مب 775. 1 فانم كيبع نب بيحمأ ىب لقون ىب ةبتع نب ورع

 فانم كبع نب بهو ىب ةبفع ىب كلام ىب رع رظنأو

 ا ام 1 ىوارلا نضفلل نافع و رع
 251 111 20 21 7:05 11 6111 ١ نافع نب نامتع نب ورمع

 ا".ها 1 نافع ىب نامتع ةنبا ورمع مأ

 ٠١" 111 ىنهلل كلام ىب نامتع نب ورمع

 )1 140 141 كل ىكملا نامتع نب ورمع

 اي 11 زا ىوأولا ىلاه نب نامتع نب ورمع

 7 1 ةريبخلل ءابقن لىلحأ ىدع نب ورمع

 ىدع نب هللا دبع وه ىدع نب ورمع وبا
 منك 11 ملك ملال بيب.ببو“ ابثثل 1 رصن نب ىدع نب ورمع

 ١.15" ام“ 1 كئاقلا ىرذعلا نآالف نب ورمع

 141 11 كل ىوارلا ىرذعلا ورمع وبأ

 0 رعاشلا ىدوعلا سدنرعلا نب ورمع

 ا ا ا ا ىوأولا خمقاع نب شابع نب ءاطع نب ورع

 د 11 يوأولا ةمركع ند ورمع



1 

 )و 1 ةيوغ ىب رمش نب ورمع

 م11 ذل نارهش: ىباووع اد
 المح ا"همد 11 لن ىب نابيش ىب ورمع ونب

 1 ا"هزثب 111 ملثب 11 ىلابيشلا ورهع وبا

 كبم ثم ثثللب "هب 1 ىتادصنلا جيبص نب ورمع

 م. ] فعصلا نب وربع

 اكمال 11 تدياصلا تنب ورهع مأ

 901 ىراجكنلا خاطلا ند ورمع

 با“ (800.) بني انا 1 (ىقيلعلا) ىقلعلا ءايؤلا وبا برظ نب ورع

 امل 1 رعاشأا ىمهيمتلا مصاع نب ورمع

 1 1 ىوأولا ىنالكلا مصاع نب ورمع

 (ةخغيانلا نسبأ) هللا هك ىبا ىمههسلا لكاو 2-0 سصاعلا نسب ورمع

 اممع 1“ لام زال )هكا ]1 )م )111 ا طك م

 الزي 1ك زك) 1 ككل ل 111 1116 0161 1 لكل

 ؟ميزككرا 99 )زم )ذر لطلضأا )لهآ ط6 ظلك زظ]10 زك ةئلذ ا

 رميسع معو و زوق" همك ورم "هما" اهم. اوم اهلك 1مم ثم

 امك امك" املا ملم امل مل مك .بلمساخاو رمل رشا عزرزاخب

 اا لل كل كل 1 ل 106 ا ا

 ميسم در ع ل لا ل 6 لب 6 الم 1

 كرو 1 ل ما ازد لاش 5

 سر سرا سرا سرب سارا سر لكك تلا سرر كرس سرر! سرج 0:

 ١1111 117 زال“ زل" زل ب لل مل زك ١) )4 5 1 كلل نين

 امزح آل

 151١| 1 (ةعيبر نب) وماع نب ورمع

 ا1 ك1 1 راصنالا وبا (ءايقيرم) رماع نب ورمع

 18* 1 مور نب ناريع نب كثاع نب ورمع
 هللا لكيبع نب نوع هلعل امه 1 ىوأولا هللا دبع نب ورمع

 ]از 1.) لارتم ل ل ةرع وبأ هللا لبيع نب ورمع

 اراملا*لا 71 ىحاانذصلا ىكتعلا انس نب هللا دبع نب ورمع

 انا" 1 قيايضلا هللا دبع نب ورمع

 أ غ1 ىواوأا خسبنع نب دللا دبع نب ورمع



 أم

 ىملسلا روعالا وبدأ و ظنأ )أ 1 نايفس نب ورمع

 ا 11 ىواولا ىفقتلا دراج نب 7 نب نابيقس أ ند ورمع

 ا لا الل ادرك برح نب نايفس لأ نب ورمع

 ثلا اما 1 تيمنا َكنَع نب نايفس نب ورمع

 اهم اه« 111 ةبينق ىب ملس

 )ل كا هى ىوأولأ خماس نب ورمع

 |" ا 1١ 1 ةملس لأ نب ورمع

 رع رظنا ىميكهلا ةملس نب ورمع

 اذزم )هزذ 111 قاتيهلا حيل نب ورمع

 66 فلا ىملسلا ورمع

 ام 1110 1 ىزنعلا (ىبت نب ورهع) ىملس ىأ نب ورمع

 ناز ها ,ىملس لأ نب ورمع

 مياس ىبأ رظنأ قرؤلا ىراصنا ا مياس ىب ورمع

 ١هأذ 111 راطعلا ناميلس ند ورمع

 نا اهلا ناورم نب زيرعلا كيع ىب لهس نب ورمع

 ةمه 11 ىرعشأالا ةخاهس نب ورمع

 لليهس ىنب ةغينع رظنا 261 1 ليهس نب ورمع

 اك ل1 نك ىب ليسيس نب ورهع

 4 3 ىراشلا ورمهع وبأ

 تلف لل اسأل زامل لا رعاشلا ىدسالا ساس نب ورمع

 ىعوبرجملا ىحايولا ذعر نب 01 ىب عابنز نى د بيبش نب ورمع

 نا كب ىنبد لح

 اثاره (هر "*ه,_- 52 1 ىوأرلا ىلجعلا ةريجش نب ورمع

 نلبي تخين ل مس 111 ناك نب ورمع

 أدعب 11 ىو اول ليحمل نب ورمع

 كثب للا لءيبحورش نب ورم

 الث لأ 1 ىوأرل ١ ةدابع نب كعس نب كبيعس نب لبيبحرش ىب ورع

 ار سببه 0 رظنا ىوارلا ىلادمهلا لييدرش نب ورمع
 زلم ل1" لمك* ركل زكام زكبو لكن اعخ» ]1 ىوأرلا بوعد نب ورمع

 501 ظن كلل زد كلل 15 61 16



 أب

 سنام تاو 1 حلت نب وربع

 نسور» ارنعب )اع. عار سرر سلا |ذ* 1 ىوارلا ديقفلا رانيد نب ورمع
 ميس صعرس 111 !موض طم 11 مخعم. اظل“. ]مك1 ام" )1.4 لا.د اهل“
 )ندد ارث

 11 1 رذ نب ورمع

 ناوكذ رظنا ىواولا ناوكذ ورمع وبدأ

 )ا 111 ىرعلا دبع نب عيبولا نب ورمع

 )سمس ا*» 1 ختراح ىب ةعيدر نب ورمع

 ام" 1 ةتراح ىب ةعيبر نب ورمع ونب

 هب 111 ىمهوولا ورمع

 معو, مسسع مجرب مرسلا !ال)» 51 ىوارلا نايرلا نب ورمع
 مالي ةزز» .4 11 1 1 ريبزلا نب ورمع

 عدا 15 ىوارلا ريبزلا نب ورمع
 )برا اريبأ 1 ةرارز نب ورمع

 مع 11 متر ىنأ نب ورمع
 وم تدع سلا نيل انو لال ىبضلا ريخز نب وربع

 ا." 1 دا نب كيز نب (ىم») ورمع
 ا.م 1 ىجررخل كيبل نب كيز نب ورمع

 اك" اما 1 ىبعكلا ىعارشخل ملاس نب
 مث 1 ابس نب

 ناب. 111 قوارلا .ريبولا فيها حرس نك وللا
 انهم 1 ىدنزالا ليفن ىب كعس نب

 ل ىظرفلا ىدعس نب

 مبا! مسا قوارلا تيعس ندا
 ملم 111 رخآ ىوارلا تيحس كال ١
 ابيب 1 ىفقتلا لبيعس نب وريمع

 ا« 111 ىوأولأ ىربطلا كديعس نب ورمع

 ممسعو ما.ا ابي 1 زذيبما ونا ىدشالا صاعلا نب دكيعس نب ورمع

 عيب - عبي عر سو اسوم ميس 56 ل ب كالا زا ارزولل "8

 سسإ 111 ااه م.ه بلل بمل“» نب مر“ ما حب

 !«عما#ع»س 11 صاعلا ىنا نب كيعس نب ورمع لإ
6583 



 الا

 اك ل 16 ا! ك5 ندب نأل نزلا ندرك ةدل 11: ذ>م1 | بآ ]ل 116

 اهدا )اا زا )مز الكلك !61 15 ):ل) 761 قم

 اوم 1مل“ طممزع !طمفز“ لكل 1ك 1ثب 1115 1 ىراصنالا مزح نب ورمع

 )5 الكل الل 41 | اا

 مود لإ رظنأو 2 ل مزح ند ورمع لإ

 2 ىواولا ناسد ىب ورمع

 الز ل ىتتاطلا اسد نب ورمع

 رهع وه أمم ثيم 11 ىلع نب نسل نب ورمع

 ازرع زل“ اكو اثره اممم اذا !ظمتسلظم# 1 ىمرضتمل نب ورمع
 مرتك 11+ ئوارلا "ىفوضللا | ورمع

 م. 111 نيمالا ليح# ىلوم ىواولأ صفح نب ورمع

 امنيا" 1 مك نب ورمع

 تل ل أ هل نزل 11 21 امل ل ىواولا خئكلط نب 357 نسب .ورمع

 1 ل ل كاس )ثا اضاس زن. طن الات ]!ما 1:15 )ولام كال 31 م

 اكل ا ل ا اا ل ل ال )) 11 ا )13 بع

 اك اا 01 )1 110 ناز نأ 50 ذم ناك تيل : 210

 اك ل ات 1 1 1161 11 ا 1

 الا و ارو هررالا لولا كا وكلا كلا 17 !ىعازشلا تقيل ني ودع
 ا ل ل11 )7 0 1

 111211 ةلظطنح نب ورمع (هنب)

 )بكب 11 ىكسكسلا 06- 0 ورهع

 ل ىوأوأأ ةجراخ ند ورمع

 ال5711 نبجراخ ورهع

 الواحلتاعت (4040.) 1.١ 11 ىحالكلا (ىصح) نيصح ىب دئاخ نب ورع

 امه 1 قرؤلا لاح 0 ورهعح

 ابلم ]1 ىرماعلتا ىحاعذل نب ورمع

 0 ىعالكلا نك نب ورمع



 او

 1انكا# ممأ 1 بدعسا نابت عبت نب ورمع

 رضاع 11 نق ةلما مك 11 11111 1 ميمن ىب ورمع ونب

11 111" 

 "اما خربت نب ورمع

 رضا 111 ىوأولا تنبات نب ورمع

 |عور» اثم. 1221 ]1 ىرضنلا بعك نب شاك نب ورمع

 ىرقنم ا نارغش ندب نامحولا 06 رح سافرج حج (رمع) 0

 اما“ اننثو ]

 ملت 11 الا از لال انامل طلدلا | اربزا 1 زومرج ىب (ممهع) ورمع

 !ذمل 1 ىدزدا ىدنالل نب ورمع

 ا 7 كبدز نب م نب ورمع 1 ١

 ببو 1 ىدنالا بدنجح نب ورمع

 ننام نامثع جوز ىدزالا خم ىب ورمع نب بدندج كنب ورم مأ

 ١71 111 مهج ىب ورمع

 ارامل ثراها نب ورمع

 ممل عال 111 (ءاد ا." 1) ىوارلا ثراخل نب ورمع
 م. 111 يرحب ثراخل نب ورمع
 مل“ 11 ميج ىنب ىلوم ثرادل نب ورمع

 املا 11 ىبلكلا ثراخل نب ورمع
 اا ل تانكا نب كام نب ثراشخلا نب ورمع ونب

 اد اا»»إ 1 رعاشلا ىلاشبغلا ضاضم ىب ثراخل نب (رماع) ورمع
 نر اكلنا لبا رش ىب خقراح نب ورمع

 امد 11 ىبلكلا ةتراح نب ورمع

 ا"ادأ 1 ورم ند بيبش نب وردع

 مر و 5 ١
 سر ممل مملة )م 6 ل ا ىدييؤلا جاجك ل د درع

 دا انكر ا ل را ارسور» نسرلز لير للك ذ1:

 5 1 ىدنكلا يكاح نب وربع

 منيع مكر نسا 1١ه مقا 11 1111 )4 مل ىموزخكمل ا كثيبوحح نب ورع



 اناا

 “ 11 دزالا نم ميش ىوارلا ورمع لأ ىبا

 1 قرزالا ورمع

 اد 111 ليعامسل ىب فقاحسأ نب ورمع

 زتلاخن» 1 كيرا نب ورمع وذنب

 ا 1 خئيردخذ مع لأ نب ورمع

 اوه. 1 رايدنفسا نب ورمع

 أ 1 ىوارلا كبسأ نب ورمع

 اثرا" 0. 1 ىبكتعلا فرشالا ىب ورمع

 "اود 1 مصالا نب ورمع

 بل بلم 11 ىلهايلا

 11م :ااد١ 11 ىمع

 اكمم اع اةمز* زوم 11 خعاوجل لوم بيقنلا ةرح وبا نيبعا نب ورهع

 تيس
 تاعالأ ورهع وبا

 ملكا مثل 1 ارعاشلا ا ىحلملا نب غلا ىب ورمع

 مه. م5 1 سيقلا ىرمهأ نب ورمع

 ا 1 1 اتت )لل 111 ىرمضلا خبمأ نب ورمع

 الن الكل زيا اان 161

 اكمح 1 (ىفقتلا) ىجالعلا خيمأ نب ورهمع

 مااا ]1 بعو نب ةيمأ ىب ورمع

 اا !طبلك )بأ 1 متحالا نب ورهع

 ادا. 1 رابوأ نب ورمع

 ماد" 1 سوا نب ورمع

 اتا ىمهيهتلا ىدعسلا ءاقرو نب ريكا نب ورمع

 ال0 ةكلك كاف 1 ىعزردلا كقرؤ نب ليك نب (وردع وبا) ورمع

 )ن." 11 ىدبعلا لذي نأ نب ورمع

 تناك 11 رشب نب ورمع

 امك له وركب نب ورمع

 متت ل ا ىدعسلا ىمييتنأ ركب نب ورمع

 )1101 1 ترا نب لالد نب (ورمع وبأ) ورمع



 مورس

 ا"ا3؛ 1 ىودعلا ةركد ىب ةرمع

 1 ل ىناصنالا نصح نب ورع ند ريشب انرمع وبا

 )ذز6 1111 كلل

 اك ىوأولا وببولا ىلعم ةرهع ىوبأ

 ةرهع أ نب ىلعفا نبع ودا وها 111 )1 1 نابش ىلوم ةرمع ىبأ

 رعاشلا نعرلا يع نب دللا ثتنع نح

 ١١١ 1 ةرمع قا ىب نايولا دكيع نب هللا لبع لح ةرمع ىبا

 ةرارز ىب (0721 1 دعسأ)ر دعس ىب نامرلا دبع تنب ةرمع

 از ل11 1لالدم 131 )111 لاخلا زم ]ل1 اة امزر ك ةيواولا

 ]لآ امل 1 اتم كينغ نب ثرا.أ ىنب نم ةمقلع تنب ةرمع

 ومش انريع امدآ و2 016 نصح نب ورع نب ةرمع وبا

 )م) 1 ةيوارلا سيق نبا ةرمع

 ل ا با كاكا ا ير ىلوم ناسيك ةرمع وبا

 اا 1 ىعيمتنا رطم تذيب ةرمع

 باث ب 1 ىرعشالا ىو نأ تنب ةووع

 ناهس“ 11 راتخملا ةارما ىراصنال ريشب ىب نامعنلا تنب ةرهع

 م”ثوك "مر* 111 طب 1 ةغيبالكلا كيزي تننب ةرمع

 ارو لل قدزوغلا ناطبت مدسبأ وربع

 ٠ءم 11 قدزوفلا رعش ىوار ويمع

 با 11 ىلاودعلا عبيصاا ىذ رعت تا

 ورمع وشو بيعش ب وريع وهو لمع نب ورع و.# ىوارلا ورمع

 سيق نب
 لازإر لالا ماشنلا لها نم ليجر ورمع وبدأ

 امك ل1 0:1 1 ١ 2داخللا جاما نم ىواولا مريع وبأ

 بوو ؟هأ* ]1 ميخاك نب ورع رعش ىف نيف مسأ ورهع مأ

 بز لل ردح نب شع رعش ق ورمع مأ

 ا1.. امي" امها امهل' امنت 1 ىوارلا خكلط نب ميعاربأ ىلبه ورع وبا

 (م ك) "اما" (22) 753 هلمءأ (ة004.) اا“ )مكس زمرا» أ

 امماك 1 ىنا نب ورمع ىنب

 دروع كيز وبا رظنا ىوارلا بطخا نب ورمع
 اذ 1 ددأ نب ورمع



 اننا

 ماه 111 ةنيمع نب نايفس كح نارمع وبأ

 زيبا 1 ىوأوأا اةدأوس نب نارمع

 ام 11 قولا باص : ىبأ ةدلح 17 نارمع

 ]تتم نال 1 خباعت نب سبق ىنب نم عمسم ى نب 00 نارمع

 11 1 ىفوأر الا تيات قى نداز درعلا لدع ١ ىهوأو ١ لا نارمع

 نابا نب نارك وع املا ل بتاكلا نامتع ىلع نارمع

 ١ 0 رعاشلا ىزنعلا مادخع نبذ نارمع

 باو ]1 ورمع نب نارمع

 ؟ةولل 111 !65 ا: ل ىواولا ةنيبع ب نارمع

 ا ا ل اصلا ارو 1 ىهجبيبلا ليصفلا نب نارمع

 ام 1 ىدنزالا ليضفلا ىب نارمع

 ان طل ىلبرطقلا نارمع

 با" دبأأ ]1 ميوه وبا ناتام نب نارمع

 ام. ال1 ىواولأ ءاكيلا ىنب نم زر نب نارمع

 امل 11 ىوأوأا نارمع ىب ليج“ وبا ىواونأ أ فخ

 ني 1 ىوأولا 0 ىليأ نبت ليك نب ناومع

 ١١1٠١ 111 ىلابزوم ا نارمع

 اك 111 ىكمربلا ىسوم نب نارمع

 رم 111 1 ىواولأ زازقلا ىسوم نب .رأرمع

 ثم 1 ىوأاولا ىناعذصلا ليطذيلا وبأ نارمع

 ابمأ" 1 رعاشلا ىباكلا ءابله نب نارمع

 مخ مالا 11 ىوأولا لذ نب نارمع

 ثلا 12 11 ل ريصب ىب نارمع

 ارم 21 ل ةدرمعلا

 أما اما* 11 سرمعلا وبا

 خطرمعلا وبا

 ىدنكلا ةطرمعلا :ىا ىب ىسقمل رظنا ةطرمعلا قا ىبا
 800. 15 111 ىكرمعلا

 ١ 1 رهصي نب مرمع
 مشاع ىنب ىلهم كيعس نب دحأ رظنا الآ 111 ةرمع وبأ

 ديزي نب ريمع رظنا ىدنكلا

 ريشب ةرمع رضا اوه 116 1 ىوأولا ىراصنالا اةرهع وبأ



 عاإ

 ا” 1 ىواولا :يجملا نب ىسوم نب ومع

 اا 3 ىواولا عنان نب رمع

 "اه 1 ىوأارلا ناهبن نب رمع
 ما 101 (ىورملا) مغنلا رهمع

 كب مالا /6400.) 107 )141 ل 1 ىنتملا وبا ىرازغلا ةرمبه ند رمع

 ,عرعبب عع عرس (عرسو_أ عمره لسرع]ا زن ]هوا م00: ا ا

 مق 117 )مع امل ]50 )>1 )| ]|1161 ذو

 ا5) 11 ىدغصلا متيهلا نأ نب رمع

 11 11 (ىدتقأاولا وبأ) ىملسالا كقاو نب رمع

 )نب )1مل )زرت از 16511 كللا نبع نىب دييبلولا نب رمع

 )سم 1 كلل كيري نير 0

 |عو“ك |عؤقو !غكم اعأب 11 ىديسالا ىميهتلا ريع نب كيزي نب رمع

 51 11 ةيواعم نب كيزي نب رمع

 رو نكباوما اهم 15035 00
 نا ىوأوأا نارمع نبأ

 هم 11 5ع نارتع

 مكانلا ىبا رظنا ليعامسمأ نب نارمع

 |10 1 ىوارلا سنأ ىنأ نب نارمع
 معلم 111,11 1 قوارلا ,ىعالكلا راكب يب ن0

 ملاكم 1 ىوأولا ىفعملل ناومع وبدأ

 اب" 111 دنأخل نم للجر نارمع

 ممم 113 ظيهو )وع)) هز 1 ىوارلا ىقولل نارمع ولا
 26 46 ل ىواورلا ريدح نب نارمع

 ا”11١1 (ةوربع نب. نامرع) مزح نب راوي
 انارارع# ارا كرس 1 ىوارسلا دكيكان وبدأ (نيصخحر نيصخل نىب نارمع

 مموعب »عي 771 كليب نزلا )نانا 110 1

 0١5511 ءاقعشلا ىبأ ىعارشل نيصخل نئب نارمع

 ةا** 1 رمعاشلا ناطح نب نارمع

 ل ىوارلا كيز نب نارمع



 أ

 "3 هل نالع نب رمع

 اب مه ىبلعلا رمع ىبأ

 انتل ).ل 1 ةيدلعتلا نبأ بلاط ىأ ند ىلع نب (ربك »لل رمهعع

 اذ ظلال

 ىنيدرلا وبأ رظنا رم نب لي نب رمع

 فيدصلا ركب نأ نب ناكرلا دبع نب هللا بع نب نار نب رم
 ال )1 ىواولا

 ل نا نارك انين ىواولأ نعام نب ميعذ نب ورع يأ نب رمع

 019 1 سشابع نب وكب ل 5 ىواولأ شاع نب رمع

 ال." امم ادملا اددد 11 ىرتعبقلا نب نابضغلا ىب رمع

 ات لام ل ال6 لاا اذ ١ ذم: للكل ىكاحرلا جرف نسب رمع

 امال ٠م

 فسوي نب لمدن وه ىضاقلا مع وبأ

 )ال0 كل 0 ل ىوارلا سيق نب رهع

 ا>* 11 ةيحللا ىذ سيق ىب رمع

 هل ه١ 111 ىداولكلا رمع

 ا ذا 1 كفانم يع نب للفوذ ىب ةبنع ىب كلام نب رمع

 ففانم كبع ئىب بو ىب ةخبننع نب كلام نب رمع رظناو

 م2 1 فانم كبع ىب بهو نب ةيتنع ىب كلام ىب رمع
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 ورمع ىليأ نب رمع هلع) ٠.4 111 ىوأولا ناهام نب رمع

 "بند ]1 ىوأوأا عشا“ ند رهع

 الل © )165 )0 ١١ ١1 111 ىوأولا ىلع ىب رمع نب ليد نب وم

 َن نب و أو ٍٍ 3 25 ل ردكنملا دا كوك
 ان51 11 فنخم نب

 ا" كلل ىواولا ىنشلا ةرم ىب

 مآ 11 بعصم ىب

 تل نزل اذا م1 (دروبلا) ريزولا وبا فرطم نب رمع

 همك" 111 نارهم نب

 املا 111 نارهم ىب ومع رهن بداص نارهم ىب

 الك ل6٠ از كف مم 11١ م نب هللا كيبع نب ىسوم نب



 ظ
| 
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 رك

 ةعمبر لأ نب رع وه رعاشلا خعيبر كا ند هللا لبيع ند رمع

 امله 11 كللا كيع ْئن هللا دبع نب رمع

 )1 لا 1 ىوأونا ريبولا نب ةورع نب هللا كيع نب رمع

 با 11 ىدهنلا هللا لديع نب (وومع) رهع

 ما. ه4 111 رابأل دبع وخا ا نامرلا دبع نب رمع

 اركاب 11 ىوأاولا ىموركملا مان نب ثراخ نب ناكولا لكيع نب رمع

 كب عا نر

 الا 1-11 وزرلا فروع نَج نامرلا دبع ىب رمع
١ 

 زكلأ 11 .قوارلا ' قناضخلا ا مهح انا "نيش
 اه زل اذ )55 | د )]] 1 نكعح رك زيرعلا كبع ند رمع

 اذوم ةازمز )مه خل ]ميما ||[ 163 م0 م ظهر

 ردي كارلا ره اك ل درا ا لا ما 1“ زال خ0 م

 6: /ثم) 111 اناا ارك ا(نرثا لور الرجا اال اس1 7:

 )هدم اهرثم زا"

 أ كل ثرا.ل نب ربرعلا كيع ند رمع

 اراك انا ناار نإ راج 1[: سدن ىلا 02 ريزعلا 02 نب رمع

 امس ام. "مو هم نام

 هك) هدا ةمد*”--ةهدأ 111 ىرمعلا هللا دبع نب زيزرعلا كبع نب ومع

 46 هأأم

 رمع ىبد هللا ديبع رظنإ هه.) 111 كيبع نب رمع

 ناب 2501 "او 20” 72. 117" 11 ىبميتلا رمعم نب هللا ديبع نب مهي

 ؟)م مذا“ مهأ' مينب ببو بوو بوز“ .بزثو .نإثل“ بآلو

 رسم 1 نافع 0 نامتع ض رهع

 نثم هدأ 11 1 ىميتلا ن « ا نب هع

 ب ا ل "" ىشخج ن .رامثغ' ىب" ريش

 هازال مز ان 0 الا اللا نب رمع
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 61 )+ الالإلا ىميجكاهلا خماس نب (ورمع) رمع

 0000 ا ضل ىوارأا هين نب نامياس نب رمع

 ا 0 را ل11 امس ند رمع

 اهد. 111 ىارشلا اميس بئاك رمع وبا

 ا )2 لسا ا الا ل ىواولأ كبز ىدأ 0 نب رمع

 اذ اذ) )0 ككل را | كك 1 ا ا )00 1

 الأ م ذم | )ا بارت هرب يمل بك ل“ لا “ب

 كك ا ا 5 ككل ا ل 1 ا ل

 اننا انا 1 د |( ككل رم انامل | [وككا 0 0

 اك ثا ا ل ا ا 1166 ا 111 005 1

 ا ل ||كك1 ١) لة ك1 5 5 ))ذ |! ] ]لل ا 07 | | لك

 انا زا 1١ |اذا١ اذ١ اذا او ||| 1 1 1 ملا ب ممخضخلال

 ال اا 11 ضل 11 1 اذ ا||كك65 ١ ا )١| الآ |(

 لاا 1 ثمل ثلك ا ك1 | لل 0 ل 10 م

 000 1 ك1 كلذ لك لل لأ لكك م7 1 1 01 يك

 ا |! 101 زر ظنا [ا11 |)[1 اا | 7ب 1| 11 6 00

 الل امل اال 16 ]1ث انزل ]1-0 10 11. اج كك ال

 ال 5 | || |( | لل ١ 3 )6 لل 616 013

 تا 110 11 15 11 ا اذ 15 ك1 اك ال | 5 زم

 1. هدب ةدمه

 زمل] 11 فوازلا ةرخاش نبا روع

 ]11 ل1 1 ىواوثا عفان نب جئاص نب رمع

 (44019) 1 1 1 ىوأولا ىخاليبلا ميعذ وبا جيبص نب رمع

 (8040.) ١١1 11 ةدواعم نب رصن ىنب حلوم ارامك نب تناصلا ىنأ نب رع

 رز ك6

 ااذ5 11 ىشاقولا ةعيبض نب رمع

 اا !الا ىمهيمتلا ىوهطلا وج

 ") لالا ىضاقلا ىمالسلا رماع نب رمع

 اكلك لها 211 ]1 لل عطقالا هللا دبع نب رمع

 اله. 11 ىوأولا ىمهيمتلا هللا دبع نب رمع

 رت ]لل جل للا ك2
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 ى تروا قر



 ل

 ممم 1 او ا مل [|تتامل ملل 16 لا 1

 ملمس 51 ار ملا 1مل اكلم رضا مقل

 نيك ا را ا يسرب نيكولا وشر كك يكررمل رم نسا زن كرا رم ل ا

 هدافي ير ..عمنادت نع # مددت ي مدعم ىف. مداددم ا (منادنوعلا [ةنؤن ا [ةقزثنإت» تن[ جزحن [خن[|] 7 [خن, مي

 مما مادا ميزا 111 مز اخ ملل ]اش ل1 لل لولا ال نرل 1 ل

 ازا ل2 12 يقلل 02 ل ازريسنلر ارسل اسر لركإلا ليا لرب ١١

 رمل ترر اركز انارولزو روت كرم |[ لراس كا رك اركز نلت كلان

 اناا رانا رضا ارز ارالا ارارخ7> "ا" نازك كا ارنا, لا 1170 ٠

 از 1207 0 نك ارارتللا اسك انا ان

 امانا دس ناجرلا بنع وخآ باطخلا فاح

 ىوأولا راكد وظنأ 7مب 1 راقد رمع وبا
 نب رمع هلعل ان 1 رمع نب ىلع وسبأ قوأوذا ىقشمدلا ورهع

 ىقشمللا كبيعس

 ا.ند 11 اهلم 1 ىوارلا ىلادمهلا (ىضاقلا) صاقلا رذ نب ومع

 ثرإ )46 "لي م44 )"8 هام اذه 111 ىوارلا حنع ليم كشار نب رمع
 ثل.5 1 ىوارلا ىمامملا دشار نب رمع

 اال يك[ ررنرل] رت ]زهر ك[1!!1 نر 20 ه1 رعاشلا ىترقلا ةعمبر ىلا نب رم

 ا” 1 ىوارلا ةدقاز ىنأ نب رمع

 من1131 نايت نم ارم ل

 زيا كبل كلا اك ثم ودك ودا 1 ىمورحكملا ةفارس نب رمع

 كديعس نب رمع رظنا انا ضل ىوأولا كعس نب رهع

 صاقو ىنأ نب كعس ىب رمع وح م.ا» ]1 كلام نب كعس نب رمع

 اسر 11 موو منسوخ ؟ورك اهو الا" 1 صاقو نأ ىب دعس ىب رع

 مترف 2متر سيرو ١ ميز يا منزل سر سات هناا نيل ل رن للا ل

 مهيب مسار جن نا منا ننال خام منحك تق ا الا

 متل 19 111 ابءد 1يو-كؤيإ قا, دو ىع» نرعإ نرسم عل. (408.) 01
 اجنامرع از" 7 1 ىوأولا ديعس نب رمع

 عام 111 (2) 117 1 ىوارلا ىقشمىدلا كبعس نب رمع

 عم 111 رمع لأ حليم مداس نب رهع

 سعوا سامر» خارا ”ن» )بما 1 كسالا دبع نب ةملس ىبا نب رمع

 زهر ممر ل ا

 ظ
 ظ
 ١

١ 

 نتن حصون ستشمل

 سس تسع سا
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 بحب 111 ىديجعالا رمع وبدأ

 راسل ن1 راصنالا نم خيش ىواولا هع

 قد تلك ةملك ثم ةزذض ةز ٠ زك تزل ةز. نل)ذ ١ للك عدزب نب رمع

 5 ب6 11 ىوارلا ىلادمهلا ومشي نب رمع

 ااا ىواوثأ ىلهولأ ركب لأ نب ومع

 ىرقنملا نارقش ند نامحولا كيع نب سافرج نى (ورمع) رهمع

 اذ 166 مل

 ااا 11 ا اننا نب يع
 لحم تاز ىواولا بيبح ىب رمع

 6 اذ ل1 ىضاقلا ىودعلا ابدي نب ورهمع

 6 كل ىوأولا ىباعلا مزح نب رمع

 (400.) امم (844.) اذبم 11 ىلع نب م دا
 0 5 7 ١

 اذ اد 1 ةكللللا ف هرأوس ىكتعلا ةرفص نأ ىد صفح ند رمع

0007 

 ان 100 ىواولا صفح نب ومع

 زك زاد اهذ ١ هى ىسايعلا زيرعما دكيع ىب ىسمل نب ومع

 ومع نب صفح وح ىضوشل روع وبدأ

 ” 11 ورلا فلعل مرخلا يريح ند (ودف) ردع
 11 اللا ىوأولا كلاخ نب رمع

 وهل 11 ىواديصلا كلاخ نب رمع

 0 اال ا 106 ل 1 (يتنح نيا) قوراغلا باطخل . نيا رع

 ا ا الا سة هزاع زم 111 116 1كع 111 106 1

 اد ع ات ت1 عل علل اعلا عك از دسملا ارهنو با دنمر»  هعع

 اهدز“* اوم امركم طه اهعع* امز“") زهله زهز* زهولأ ]55 لذيم اركب 1ع

 اك! كررت كتان ]نر 1في كيما كلا 1631 .١169 دام ارق 61

 ل ل ا ا ا ا ا 0 1

 000 | ا لوا سرس ا كا مطولا امرت الوم املا

 [ل.11 |, 140417 :11:ىا «اورمنز !لورنو ةكاوؤزتم 1و8 1و0: 19.7 11,1 املك لمقح امم

 تكا ل ل5 18141 ل. كا مقل هر يشل لا 1187 "ترا

 ا ل ل را ا راك ل ل ا
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 اةرنن ١ ىكسلا نب دايز نب

 تا باهت نب ةرامع

 ارا درسا نب ف"لقمعدسصلا نب ةرامع

 )"ثم 8” 7** 11 ىديلسلا ديبع نب ةرامع

 مهنيا 11 ىواولا ىسبعلا ةراهع وبدأ

 س1 )0 ك1 1.41 م11 )م57 ]موز 1 ةطبعم ىلا نب بقع ىب ةرامع

 (ةرامع راد) 0 ا ا ا ل

 روز زوم لاهو ااوأ 1 رعاشلا ليقع نب ةرامع

 انزع 1 ىرمضلا خبمأ نب ورمع نب ةراهع ش

 منأ 11 مزح ىب ورمع نب ةرامع

 املك اطلع 1 ىدنالا (مهقلك) متلك نأ نب ةرامع

 انام | دلايبخ نب ىلا نب ةرامع

 )ادا 11 ىودعلا ةيواعم نب

 مزن للا ىوأرلا رجاهملا نب ةرامع

 اال 1 ةريغملا نب ديلولا نب ةرامع

 شادخ ,ىظنأ اه." 1 (دجيزي ىب) ةرامع

 ١ 1 فيبلامعلا

 با) باوك 11 رعاشلا ىلامعلا

 ىدقاولا وعو 0 ف هللإ لبيع و 0ر6 نبأ

 ردن ىواولا ميههاربأ ند رمع

 ااا 1 ىواولا خكلاط نب ميا بدأ ىلوم مع ىبا

 امو 1 ىوأرلا سيردأ ند رمع

 0١ 1 قرز ذأ نب رمع

 منذ 111 ىواولا لسا نب رمع

 11 111 )دم ىواونا ىلادمعلا كلام نب لبيعامما نب رمع

 مرو ا ىواولا كيسأ نب رمع

 0ك
 7 2 ةانسووسب ل
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 هال للا ىمششل ردرعلا نع نب رانغ

 © از ةافإ )11 ذل ىواوأا مشاه ىنب ىلومح رامع يأ نب رامع

 ل ىواولا ناظقفيلا وىبأ ىروتلا نايفس ندا نب كمدح نب رامع

 ليد 7 ىواولا ىزورثأ رامع وبا

 ا ا ىوارأا ىلكبلا ىنهدلا خيواعم وبا ةدواعم نب رامع

 اكوا لال مل 118 اس زك ل

 ا 1 لدادلا رامع وبا

 )لمآ اصب لإ“ ظمأ اام** 1 ناظقيملا وبا (ةيمس نبا) رساي نب رامع

 ا 165 ١12 1 اا )1/ )6 )1 ككل © )ها زا هلال

 || خلوي زرع نزرع يزل )بم 5١ب. ملول زلث) ز)اؤأ ك2“ )مك

 اطل [ لاس م11 1011 1111 1117 |3111 11: انزل | 10 !]ان) 0156

 از كلل 00011 ك1 لل املا الم طل ال ل1

 اك زل ككل ل زا الآ لكلا

 انيك 1 ردسي نب رامع لأ

 سشادخ رظنا أدمم !هرا* ]1 ديزد نب (ةراهع) رامع

 162 1 ل1 ديزي نب رامع

 ا 1 ىوأولا ىدسألا ندلف نب ةرامع

 ةرامع نب كم هلعل “مب 1 ىوارلا ىدحسالا ةرامع

 از“ 11 ىركطصالا ةرامع

 « “ع 1 ىقيللا كيلولا وبأ ةميكا نب ةرامع

 اها“ ازا لا* الأ ادم 11 ىمخللا ميم نب ةرامع

 اك كال ال ىيك نب ليتر بج ملوح ةرامع

 ام 11 ىحايرلا ينج ب ةرامع

 اكل اعدل املاك ]تل !طذال )نال ز|نز] ]1ك ىرم لأ ميردح ب ةرامع

 2 1 مزح نب ظراهع

 تا“ لكل 111 404...« مث. 1 وميبزلا نب بعصم نب ظزم نب ظرايع

 ت51 ن1 26 ا ا 1 ل

 )ل 00 111 نللملا تبعا نب ةرج ناز ند ةرامع

 كك )ل )6 ا! 1[ 111 70 1 ىوأولا كتيبات نب يو نب اظرايع

 0 امل تاو مما ت11 ىوارلا ىمرللا ةعيبر نب .ةرابع
 زل الل ا ىوأوأأ ىل ةديصلا ناذاز نب ةرامع



 عرس

 )ا 111 لزكلل راطعلا دادؤي ! نب ىلع

 (300) 0-2 111 فاشلا ماك وجا كوارلا قشر 3 0
 ل 0 (400.) مكذ نا“

 5*1 111 ىوانبالا ديزي نب ىلع

 ها, 111 دوأد ىب بوقعي نب ىلع

 اذهل 51 ىوارللا لكي نيا نك
 نا. ن1 هم هلله هزل" هد 111 نيطقي ىب ىلع

 اماما رع وتحلل“ )و 1917 اومن "الز زورأ زما 8 "تفنيليا نا
 اذ 111 ئفنللا يماميلا كك |

 اهم لل ىرجشلا فسوب ىلع ىبدأ

 "6 لل ىواولا مساقلا نب فسوب نب ىلع

 : اب 1 ايلع

 مرتو“ 155 ىوارلا ةلصد نب
 .٠ ه ىل )١اثوي ١ )ثم 2.26 111 صيلعلا ونب

 ميلع 1 ١1

 ا ل ميلع ونبي

 رولر كلك ىوأولا (ىدسالا ميقا ردأ ب ليعامسا) خيلع ىبا

 الكرنا 0 ا لالا ارسلت اسير سرنا انحاربا "رك سانا )1

 ارخع (يكلغيلع ىبار اذا دعنا 112: ام 11 كيس نا
 )ومرت ادا“ زوز "اع

 انها 11 ءابلع ةارما ةيلع
 "ل ىحابولا ةخيجان تنب ةخيلع

 ةانم كيز ىب كلام ىب ة+اظنح ىب كلام ىب (معلب) معلا ونب

 اثم 1 |)3* 11 مز هز“ 1 مههذا نب

 مرو تنزع هرخ لزم ا لاس لب ل. 51 1 ىوارلاا نسا 8 راما

 ةيواعم نب رامع 4 ىنهدلا رامع
 مولا انعرجت 17 ىجرارلا ىبصلا. قيزر ن0
 كيز نب ىننأ وم .٠ 1 كيز نارا
 ا!ىبه 1 رطاشلا رامع

 اما امج 11 ىدابعلا رامع
 مث, 11 ىوارلا ىنهبتل راسي ىب هللا دبع نب راثك
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 ا 1 ىوأولا كيعم ىب ىلع

 ك1 ]ا زن 1 خم مدعذنعما نب ىلع

 الامم الوب اود اظلم ازا ١ع. 111 دمع وبأ كضتعملا ىب ىلع

 ىفتكملا رظناو الع اامح

 ا لل لفعم

 ات !ظ0 ( للكل لدعم خل

 أم. لل ىسلل وبدأ ردتقملا نب ىلع

 از ال51 !!5آ اطل ىعارشل رجاهللا ىب ىلع

 خطير نب ىلع وه هذ" هءا 1 ىدهجلا نب ىلع

 اءام اءلز ا... 5“ الو 111 ىوارلا ىضرلا رفعج نب ىسوم نب ىلع

 مدر" )هب ل.ل زءلو

 د للا ىسبع ىب ىسوم نب ىلع

 هم ل ىجانلا نب .ىلع

 ال1 11 ا 1 111 قوارلا ىيضيلل ىلع ىب رصن ني: ىلع

 ال00 للاأل ٠) الل

 ها“ 111 ىوأولا ىزورش أ هنعف 5| 0 1

 ا.5* 111. ىوأولا

 اع

 نورا نب ىلع
 ثري ىوأرلا دكيرملا ىب مشاع ىب ىلع

 نأ ى الك لا ل )لل ل6 اك ٠ ا 115 ملل للا ماد اع
 زا“") )ل15 ]زم از.

 ا 1 ىوأرأا ىلهس ىب لعس ىب كنه نب ىلع

 اك كلل )41 50 1 ىوأولا بقفل متيهلا 5- ىلع

 "ل١ 111 فتاولا نب ىلاع

 امك. 1 ىوأولا ىلتاو نب ىلع

 11 ل
 رز كيلا ىوأولأ ىيك نب ع

 ا كك |[ كا ا 50٠6 ا ]15 للك ىنهردا ىوك نب ىلع

 ببالك 11 ىوأوذأ ىسخ سلا ىبعكت

 اك 11 1
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 115 11 166 51 ما ا) نا |:|. م6 ل د كل 0 1

 مل مارا ا مال ملأ مله ممم امير لا قضت نضل ندا

 الاخ لا )1 ]46) 1536 ادب ]طه ا ]2 | زك م م

 اوع امك اامه اامه لامع لاسم اطرهللر» للا الكس لالو خلع ازعع ارعس
 كك #2 لري كلا ردا نس 0 تت )ا نك ا |

 زد كلل ا لا للا ارم كارل 1

 اما انسضعا اسرا سرا ارب اوبر ياسا نولررلا لر»سرلا اج ا

 )10 ]0| )1 ]ا 111 ل )ا )|| |[ )املا )86

 ا 161 ا اب اب | كاز ما م زل ال 1

 اهنا“ اهدك اول*1 زوز“ اهز") !هزثب اطهلد !هلد8 اهل" لهيه لطهينع طويل !ع1ب

 ز"نا“* اذهك اكو" 1ع ز1ه: |425 اؤ9 اهك*# ادرك اذمل طهي“ اهكك اهكع

 اييرم أس“ بلو طم طيش !ناخي ناو بلم 1ك ]ون رباع طباع

 أمام -املام املا امم زممأ ]وكول بلا طم ام زامل زطلمل طعم

 أملك امكب !مكل" امه امههد امهأ لمه. امو !طمهيا“ طم, لم | املا

 911 ]1مل ا15بك ا54ه أ9هك )5و زؤ»»# )ؤأب اممح اممه امك امه امني

 نأ ةمل هد هزك ةاكقمو زل 5 7 اكل ملل امل ل110 )1 ا

 لن ارا الإ الل لل الز الإ 7 اثر ل )إ لل هذ 09 07 1 23

 11م5 وز ل لل 11 1 م دم | )م0 1 ا

 316 )01 )ا )060 1[ | تلال ال ةلزرتس لإ 5

 ١ 111 1 ل ا ل زا زل ا ا

 )ةأم )ذل )هزب !١هاو اهأء

 از ككل رعاشلا ماس نب وربصن نب ريصنم نب ليج نىب ىلع

 )61 )6 166 زا 1 ىواولا ىنيدملا نب ىلع

 آل ل ره نب ىلع

 كيوي ب ىلع رظنأ 801 ل ىواولا رعاشلا خمعد وبا كتوم نب ىلع

 200: |]1 ناك دوم نب ىلع

 اخ 111 ىضلبلا روس لا
 لاا نزام ند ديبعسم نب ىلع

 م1 "1 111 16ه ىو الا" امك. 1 ىواوأل ىسوطلا ماسم نب ىلع

 ام 111 عقم نب ىلع

 7117 ل ك1 ىمووتكملا باطنح نب هللا لديبع نب باطما نب ىلع

 5ا



 914 111 0 00 0 ليد 0 06

 اذ ا كفرا للا ىجيلعلا ردع د 0 نب اع

 1 ا ا ا

 414ه 111 كرب نب كىلاخ نب ليحك نب اع

 للا كبح 53! لفودلا هللا ليغ ىب ناميلس نب دكمح“ نب ى

 نك وكس مل )ا 1 1 1 | ا 0 1 ىوأوألا

 510 تا هنو نر نأ كك تل نأ نان نا ناسخ ماخنإ كرك نأو
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 ا". 111 ىوأو لأ ىمشاهلا ىلع نب نامياس نب ليك" 2-0 ىلع

 تزل لن )ند 1

 ازكأ "اهو اؤ.ب 111 براوشنلا نأ نب لديح ند ىلع

 جذؤلا بداص رظنا ليد نب ىلع

 امرا جنا كت ىبا ربك ذأ ليت نب ىلع

 رنا. 111 ىسح ىب ىسحح ىب هللا دبع نب تمح نب ىلع

 ا 1 ىوأو لآ ىللأ لمع نب ىللا ليبدع هَ نرخ ئد ىلع

 3417 ابيت ]1 رفعج نب ىسوم نب ىضرت ال كع نب ليد نب ىلع

 ملا“ 111 كيبهن ند ىسبيع ىب ليد نب ىلع

 نويدكشخإ] 5. (ًداتكزم كك زم للا ربزولا تاوفلا نب كي حس ىلع

 01 أب را كك 0

 ن- ى ىواولا خروملا ىنئادملا نشكل رذآ افيشأ ىلإ 2 نيك اع
 تالا“ 5 اناا )را اداب زد زا ذك 16 )ان ار ك1

 الل |0107 )01 )151 اك) زاك )| ا ككل ملا زارا )1 نككل ]1 لاس

 ال زم ذم ذملل ذا نارك زها ا ع

 اا | كك 1 م كتل ل ل 111 لل طل ا

 تك ا ا كتل ا ل ]1 ا ا ا

 الل ل الل ا ال ا كك الا ا ككل اخ

 اقر ا ل 1 اننا ت11 )ف ث ) )ت) | 111 | لال ]35 | 1

 0 6 0 زنك ١7 اذكللا 1 ]1 | 7 ا ا ل

 الك )11 ذآ !() اذ. ل51 156 ا!)) 1.1 1 17 م لس ل لا

 ان )زار زو ك7 زريوككرلا 01] 1 ١ كك نو ككل )6 |(ننشخ
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 +٠ 111 ليقع ىب ىلع

 نا كَ نأ نب ىلع

 سرا طل ىواولا (ىقشمىلا) رع نب ىلع

 ا 111 نييسح ىب ىلع نب رم نب ىلع

 اليا 31311 تاعدلا رمع نب ىلع

 ضان ىوأولأ ىدنكلا ورع نب ىلع

 ]81 1 كلن روصنملا و فعج ىبأ نب رفعج نب ىسيع نب ىلع
 اا ىوأولا ئمكملا ىسيع نب ىلع

 مزاثا 811. 151 ريزولا بتاكلا مارتل نب دواد نب ىسيع نب ىلع
 اما )نر, ]عا [|ضو انك اع زد 17 1 لدا ل دز طكضا ا

 اكد 19. اهب اذل'

 ااا 11 الا ىسيع نب ىلع

 نربا» منتم ها خوي مك ومو اال 111 انام ىب ىسيع نب ىلع
 نرهسف يو _ينإزس نيم نيعسبي» 135 كيه 111 كو) "تل كتب 126 ةدف

 كى كرسي و“ مىعأ ماس, مز[ مأرب ميك يكل نك نبك سلب د

 نا" 111 ىسوم ىب ىسيع نب ىلع

 زالت مع م6 مل كل ىواولا ىلفينلا ىسيع نب ىلع

 1," محا مما 111 درمعأرف ىلع

 ماها 1 ىطمرقلا ليضغلا نب ىلع

 ١11 لك ىواولا ادقنا ىلع وبا

 اننا, كلل ظرف نب ىلع

 انا ىوأولا ريتك نب ىلع

 م؟.ىآ_اةمع زب !ؤبو |914نباو44 11" زمكو اطمكل' امدك 1 ىلاموكلا نىب ىلع
 ةنانك .ىب ظانم كبع مه امم 1 خنانك ىب ىلع
 ما“ 111 ثيللا ىب ىلع
 ممز» 111 اماأ #.1 11 ىمشلل كلام نب ىلع
 19 ىوارأا كرابملا نب ىل

 )بوو !يعو ]ول] !ممرع زممز» زن اذعم ل.. 1 ىوارلا دكهاح ىب ىلع

 ميمى موإ |ينبس !سي 11 سععو مسعر», »مر امل“ لما" 1مل" ظهب ادعم
 مسوس ممسرتو سمي ممم |معي |زمئمسيازثس“# )87ب امثله ام او جاف
 مسعر, مسدس عع م) 11] مهب انسخ ا ا



 لسن

 ا ]الا ا كابل )111 )ل زا ل 16 1

 )1 ]ل 1 زا |[ طا )ل زل )11 1 1115 1

 اد ان زنادككانزا )تلو )6:4 )110 )11 ]111 )16 طب 11 بأ

 أب ىل اها"

 الاخ اذه اهزل" 111 18 11 ١(ةييلعلا) بلاط نأ ىب ىلع لآ
 9 مكر“ عملا مررت 0 مكام 1 ىئعفا رعاشلا بلاط نأ نب ىلع

 آب 11 ىوأولا راكم ناعطلا نب ع

 ا اال ىوأولا خئكاط كيأ نب ىلع

 ن“"" 111 ىبضاقلا نايبط نب ىلع 0

 ال 1 ىوأولا قرزالا سياع نب ىلع

 معا 111 ]1 هما" هد. هاا 1 ىوأولا مدصاع نب

 أ 111 مصاع نب ىلع ىبا

 رمل هال 111 نماعلا نبا نب ىلع

 !كاااخا زا ىكيهنلا سابعلا نب طاع

 ]ذا 111 قوارلل رفعج نب هللا لكيع نب ىلع

 خو 111١ تلاط نبا نب رفعج نب هللا لكيع نب ىلع

 م“. 111 ىلايغسلا ةيواعم نب كيزي نب نانا نئب هللا لبيع نب ىلع

 ما ىوأولا حلاص نب هللا دبع نب 1

 اهم 11 شعدرمللا ىمسللا ىلاطلا هللا دبع نب ىلع

 كلان !١ 11 ):) 1 ناكاسلا (نسابع) سايعلاا نب هللا دبع نب ىلع

 )5817 )514 )ذ 5 زامل ذل نأ زا 6 3 111 طا اهلل

 اب 1 ىواولا ىلع نب رم نب كيه ىب هللا لبع ْئ

 ا 111 قالا ذيب نع نى
 بلاط ىأ نب ىلع ىنعي اليد 1 فانهم كبع نب ىلع

 الز ل1 ىواولا هللا كيبع ى

 د 2 طاع

 نسح نب رفعج ىب ىسح نىب هللا دبع ىب هللا كيبع نب ىلع

 ]5 الاكل لئلط كئاظ نأ نب ىلع ىد ىسح نب

 انا 111 رعاشلا ىلاكرألا ةلبسع نب ىلع

 اا 1 سس َكَنَع ىب ىزعلا كيبع ىنتب نم ىدع نب ىلع

 انا ل ةرعاشلا ىدع نب ىلع تنخا

 ار: الام ىوأوأا خوصع ىب ىلع



 ب

 املك )وم )651 1 511869 65 1 ىوأولا ىلمرلا لحس نب ىلع

 2 1 ا

 زامل لل ىواولا فيكانم نب كوس نب

 اراد كاان ىوأولا راسمسلا ببديعش ب

 ١ 11 فاننا مهن نم نيصخل نب رمش ىيأ نب

 617)6 4111 )0 ذر كك ىوارلا (ىح ىب) جلاص نب

 مله 111 ىواولا قرخل ملاص نب
 ١١1 بكه همأ هاب 11 ىواولا بئانكلا ىلصلا بداص حلاص نب 2

 اره 111 باورضلا ىلع

 انزال ) هي لالا )6 !6 ]1 دك 65 مذ 65 1 كلاظ عل نب ىلع

 أفا )6 ))131 1اس )| ك1 | |زرإ ككللال) ازاك اا 5ك

 ]7 |0165 )ا 6 ل10 )اد ]1/7 [|ةكك)1 |)نراتككا) )

 أليم از6ز 1111 ط6 1114 ل11 امك 107 )45 از) ١٠ اللا

 ركز“ اهمال اةربل اذذث اه !هعم لوعك لهزعأ اها“ زهزك ال255 اخثح زظيف

 1 11111 ا 1“ ل لكل ل١6 زا 11 108 11 اس

 اممأ ابوك المل" اسيبك الوم ايما“ تابمم ايرعو ايزل اننا لنبزلا زب طبمح

 ارا ازءاسا اجا السلا ارت انك | كارل اازك 11010 011 ال . ارح

 الزب" طراز ززالا تلا" طومل لمع 1 ب لا 1500 6 ل ظ

 ك6 10 )0 )ف )6 ل16: 11 اكل 1ك 7 يا هن

 )يفد ان | لان ]17 )كام لال )كن زك لكل زم ضال

 اركاسر رن كك راإر»# ركز ا راو كتر“ ريالا رياا»

 ١ اوم نو 1م 1 1 1 6 ا

 راككرسلا سأل ناكر 07 ا ل ير را 7

 سميع تل ك1 »1 سدا لينا سل سرك ياسا جا

 )از م1 مو ع را يان شا م زا (مككلا] ككل ١ 6 25 | د

 ميته مسنإ» ضي طري لي وعر ماظما. ]914 معر» (ع, ان )م9 لاو زز»

 خل 1 م لا ل ل لا ا ا ل

 1٠ مما“ ملول م0 كلا او للا لا ل لا ام لا 1

 اكو ”ةب زخ 111 زم 11 -200:2001 )0 م اك ا

 الواب 415 ورا عرس عزب رجلا ار ل زم م“ ل ا

 ع ع مسرع ل را للا ل“ ناكل ذل
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 00ج ويس تسي ع



1 

 ا 1 1 ل نا را رفا نذل نييوشلا " ىبا ىلع

 ام 11 ةبودمع ى

 "ل 111 فرارألا كفاو نبا نيسنل نبا ىلع
 157 فزت الل ىوارلا يبلعلا اة نب ىلع

 اول كل ىوأولا ىماشلا كعسأ نب :كلظنح نب

 رد ف عدلا ا

 81١ 111 رعاشلا ليلخ ىب ىلع

 ام ؛ نا كل ىوارأا دوأد نب ىلع

 هرب ".8 111 نامهط نب دواد نب ىلع

 21 111 15 11 ىلع ىب ئسوم وبا ىواولا جابر 00

 او 11 ميهاربا وىخا ىوأولا بيم نب حبر نب ىلع

 نتا ل1 (نيبتل ىيار  ىوارلا ١ ىعيرلا ىلع

 ]10 114 0 120 011 أ فنلا تفاعلا

 ل را هللا كيبع
 نر ن6

 نب عيبرلا نبا ى
 01 1 ىوأوألا ةعيبر نب ىلع

 اب مه رعاشلا ىمورولا نب اع

 ا.ه هاث" هءا |3ؤ/ 111 (ىدهلا نب ىلع) ءةطير نب ىلع

 نوما نب ىلع

 بهل 1 كيشولا تنيد ىلع مأ

 ا هن لطللط

 ىببلعلا رفعج ىب ىسوم نب ىلع وه ىضولا ىلع

 كل ل
 07 11 ملل 00 ىلع

 "املك ل, لآ. امس اهرب ل١ ٠١ 1 ىوأارلا ناعدج ند كبز نب ىلع

 ا و الللظل 1 لالا زامل |1116 تزل 0

 ]0 5 ل 1 للا ىللاطلا كبدز نب ىلع

 اك لل 111 11 1 كا 1 1 1 لدي عرس كعأ

 41 هألا وو 6 07 111 (ىلع ندر نناميملس 0



 ا

 1 1 ل ا نالوا قوأو لا ىلصوم لا بردح ىب ىلع

 ازا مل ىيرابنالا ن ان نب ىلع

 م 11 ءرمع ىب ناس نب ىلع وني

 اه 11 ممسعا 1 رع 1 قوارلا ئدزالا ىسللل نب ىلع

 “1.8 111 ىبلاطلا ميعاربأ نب نسل نئب ىلع

 ابدب 111 ىمشاهلا سايعلا نب ليعامسأ نب نسا نب ىلع

 اب 11 وغلا ىسح ىب ىلع

 معا 1781 11217 ىوارلا عادت نسل ويا لك
 امه ام. اب# آلا زن. 111 كباعلا ىسح ىب ىسح ىب ىسح نىب 3

 اهم 111 ىواولا ىمارلا ى يقيل سس ف ىلع

 ماثر* 75 111 ىوأرلا ىلاديرلا ىسح ىب ىلع

 بلاط ىأ نب ىلع ىب ىسدل ندب كيدز نب نىسح نسب ىلع

 ١هأم اهم 1

 )مالا "ها". ا"ذهأ, 111 )باو "ا. اذو ١5 1 ىواولا فيقش نب 1 ىب ىلع

 ب. 111 خيطكاق نب ىسفل نب ىلع

 امل1 111 ىبص ىو نتابعلا خيي ليعاسا" ىلياىسللا سات
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 "65 ىسوم ىب رفعج ىب نيسلل نب ىلع

 رمتفك رظنا دواد نب نسل نب ىلع

 ا مرد . ب نيبسحح نب ىلع

 امل 0-1 كولعصلا نباب فورعم ا نس (ىب) ىلع

 اندم 111, ىقوازلا كلتاكلا قاكسالا ىلغالا قبع نبا نيسكل 00007
 !ةءثا 16

 لارا ىوأر د١ كناط أ ىسب 4غ ند نيسلل نى (رغصالا) ىلع

 اب ا يي ال سلا ل را ا )11 ل6 )1 ل د

 ليوك نات 07 ارا اال! !اركألا ال00 00170 «لي+ اتا ناز ا 111

 مل خم

 مرو مرنم .1:11 بلاط قا (ىب.,ىلع نب نيسنللا نبا (نيكالا) للك

 نس نرورإلا لالاررصل 2

 ن1 ارك اساس | اركلرسرج "ارنا عللا ىوأولا ىسيع عب نيسحح نب ىلع

 م ا ا ا



 مور

 ا 1 ل 11 0 114 11 ل را

 ااا |[ ل 404 [3132 100 91 501

 اإل )1 تسل )1 ثا 26 ل زا زنا لامر زاجل زن اخنزا

 ارو 1 نا فار يباع

 ا رت ا 6 ماطسب نب نكح نب ىلع

 "زل 1 ىوارلا قكاعلا | نسل نب ىحا ىب ىلع

 ام ما 11 5 1 ىبسأرلا ديا نب ىلع

 أمدوب 111 كبز ىب ىسيع ىب كيا نب ,ىلع

 كاك 1 ىتارذاملا ىلا نب ىلع

 اننا ]ناز []] قاع نب ىبك ىب قاكاسأ نب ىلع

 امم 165 11 ىوأولا مقيم نب حلاص نب ل بعامسأ نب ىلع

 0 5 اال عمصأ نب ىلع

 12 11 قاروعالا نب ىاع

 ١521 هاذ 1 ىوأولا رهشالا ىب نع

 امد 1ع“ 111 خكبلا كلم اباب ىلع

 راد باك 7 فلخ نب خيصأ نب ىلع

 اهلم 11 رعاشلا ةخبمأ ىب ىلع

 ا 17 0 ١ ىراصتالا ىلع وبا

 ا: للللا سراب 5 اع

 أد ىل ىنيشفالا رشب بناك ىلع وبا

 117 1 قوازلا " كباقا نب ىلع

 نا

 )ادا مما 11 وعاشلا ةلبح بد اع

 2اس اين كلا رس نا الا د ا هيبقفلا كعأل ىب 7

 نب رفعج ىب هللا دبع نب ىلع ىب قاحكسا نب نب رفعج نب ىلع

 5م 211 تلاط ىلا

 مخ ى اا الامم ال1 اع اذن اذ. 111 نايشهلل) رايس 0

 0 ا ا ااا ا رعاشلا ردب ىدب مهذل نسب ىلع

 |ىارع )عزو هوع

 كيبشر نب نسل ره انك 1 ىوأوأا ناكل اع _

 1 ل حاكم ب
 ىلع



 رس

 خلكم ةمقلع نبا راذ بحاص (ةمقلع نسب قراسط) ةخمقلع ىبا

 (400.) نار 1 رو

 ار 0 اررفلا اما نرخ ااهأ 1 للاضتكللا نط افلا مديكدح ل 2 خيقالع

 ممن

 قاع نب هللا لدع و2 ىوأرلا ئعتشل خيقلع وبا

 ممرغم 1 :ىوارلا“ ىرملا اذللا نللع .نياةقحت
 1501 1 ]1 لع نب خبقلع

 زاد كرجل غ1 رم نب يقلع

 امل اتم المل" اثم ل1* 1 ىواولا هيقفلا لطخاتلا سبق نب يقلع

 )0 طل اتاك“ 1 1 3 ركل ارا نشل لل 1

 )هزم اهل

 ندج وذ وه نالهك ىب كيز ىب كلم نب ةهقلع

 هز" دما ١ث لم ام اك. 1 ىجلدملا روسكام  ى ككل 0

 32 ا

 ابا ن6 كلل كا ل1! ا زك ىواولا كتوم نب خيقلع

 "نه." 1 ىواوألا رضخلا نب ةمقلع

 6 11 ل ىرضخلا وضنلا نب يقلع

 ا ا ل 16 07 ىوأو لأ ىقيللا صاقو ىب ةمقلع

 ه٠. 11 ىديديبلا يقلع ويا

 م.ضدل ىجبلكلا) ىراصنالا ديزد نب :ئقاع

 اهل. اهد5 111 تتاقلا كلع

 914 ىج 2 باع

 انا "ارا ىواوأا 1 دواد نب ناو

 دوأد نب نابلع روض لاذ ىئوأولا حلاص نب ناولع

 نب نيسلل وه ا10* 111 ىبلعلا

 انا ل ا هيرلع

 أزسب ازرع اان" 111 ءانيالا داوق نم روعالا هيواع

 ىنتاحدملا ليد نب ىلع رظنا ىوأاولا ىلع

 ايل ابثب اين“ ابوم !بود ابهر“ اثم زبه 111 ىجلهملا نابا نب ىلع

 (0)| م ا
 صل

 يدع | ف د 37 5
 دروع مك مفر تم

 املك امك. امه امهؤو !مها“ةام#م ]طبيخ !طببك زطببع طبي اببأ ]بإب
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 سور

 مك الل ةلقع ند ءالعلا

 0 ل ىضاقلا ءالعأا وبدأ

 011 م كب العلا
 لازال ناهام نب ءالعأا

 | 111 ثيعيلا نب دمع نب ءالعلا

 رت ا ىوأاوأأ بيبسلأ نب ءالعلا

 ىونغلا رظنا لاهذللا نب ءالعلا

 نب 111 كيشولا نوراغ لوم ءالعلا

 4 مل لالا ىدنالا حاضولا نب ءالعلا

 مالا للا ىورماعلا بو نب ءالعلا

 اا 1 تدلع

 :تالع نب هللا دبع ىب دمع وه 50 111 ةغتالع نبأ

 ملم 1 فالع

 نمت ككل ىرأو أفلا (ةتالع وبا) :قالع وبا

 12 00 ىكسكسلا خقالع وبدأ

 أل“ 11 ىواولا ىكاماللسلا جلاص نب ةخقالع وبدأ

 أام.. 11 ىعاضقلا ةقالع وبا

 ك1 اك ل |( نا اللا ىديركلا درهشك نب ندلع

 150 ناز 10| ىوأو لأ ىددلعلا

 ا 1 ا ل ىوأولا رك ند ءاباع

 |[نناكك ت6 ل 1 لالا ىركشيلا رم نب ءاماع

 ان رعاشلا ىلدكعلا شكاج نب ءاماع

 ال 1 ىدبعل) بيبيبحح عمد ءاماع

 اذ. لل ىملسلا ءايلع

 اا لل نلت نب لهذ ند نابي ى د ءايلع ونبي

 اا رعاشلا ىب ةبللا ا د ءابلع

 ككل 111 11 1116 11 ]ا وسلا متيهلا نب ءاملع

 ا

 ا! 1 وعاشلا شراك ا مهجكالع



 مس[

 أ 1 ||[ كوم 11 قداصلا 2-0002 ىبا و2و جارسلا خم ركع و

 50 0 نابيش نب ةمركع

 أه” اه. اهل اه. ا*ه* ا". 1 ىوارلا ىمامملا راع نب ةمركع

 اخب) (399 11 ل

 ميكح نب لتاقم رظنا ىمحكعلا

 خنطق تبات وه ١١م1 11 ءالعلا وبا

 امك 1116 1كم لل ىدنزالا لأ نىب ءالعلا

 ."٠ 11 ثيغلا نا لمم جلفا ىب ءالعلا

 اطيب. 111 ىخالبلا ءالعلا وبا

 (800.) ام. )1 1 ىوأولا ىفقتلا ةيراج نب ءالعلا

 اذا لل ىواولأ ردرجح ىب ءالعلا

 ةيراج نب ءالعلا وه اا. 1 ىفقتلا ةتراح ىب ءالعلا

 ه1 111 رعاشلا ىبعالا دادنل ىب ءالعلا
 او8ب !1ن" ]1 ثيرحح نب ءالعلا

 اون اؤأ. امحأ طبر“ طبه. اا“ (1.. اهكإ ا؟** 1 ىميضتل ىب ءالعلا

 رم دل لا لا ل لل 1ك 1 كل

 امل 110 م وم زل مزض ل

 ام ا ىوأوألا رهظز ئد ءالعلا

 اإل لاا ل ىوأولا دايز نب ءالعلا

 (4800.) .١ 1 ىواولا ىميننلا جلاصأ نب ءالعلا

 امم 1 ىوأولا (2 +تالع) ةتاع ىنأ مب ءالعلا

 '*١ 1 ىوارلا ىربنعلا كبر ىب هللا دبع ىب ءالعلا

 از ل 1 ىوأولا راب لمع نب ءالعلا

 زو تبا طنا ورحت نب نامرلا تس حل ل
 آب 1 ىوارلا زفر ىلوه بوقعي نب ناموا كيع ب ءالعلا

 اة ذل ةورع نب ءالعلا



 مو

 دمك نب هللا ليع نب ديح رظنا هللا دبع نب ق3يخح ليقع ودا

 ليبقع 52

 1.1011 دوعسم١ ىب ليقع ىب .لآ

 وام 11 ىعداولا (بعقصلا) بعصم نب ليقع

 اببآ طبيب. [] ىلكعلا لفعم نب لبقع

 190 198 11/1 14 )1 :تتز1ز. زمكأأ ملف زك ىتقيللا 0 نب ليقع

 الأ 1/ل) )6) )7 )6! . ل ىرعشالا ,ىسوم أ 00 خابقع

 نضال "نك )45 011 11 1 كك 6 1106- )1 )56 امضز كب 1 كح

 )دك )كم 111 1 11 1.

 انا" الأ 1 ناندع نب ثيدلا ىب كع

 اب" 111 ةخالبمن نب ةداكع

 الا 721111 )مف مضل ىتوغلا رغصأ نب ريق نب خشاكع

 لل 2140 )مك ]رمح اذضل لة6نذ زمر, | نء.م ))7 1 نصح ى ِ خقاكع

 الل للللل نصح نب 0 مأ

 تا 1 ىوأولا ىنأادمعل ؟ اك وبا

 از 1 ناودع كيني ةدشركع

 ا 05 1 كناح نبا مركع

 د ل0

 همه 1 جحبرس نب ثرامخل باكاصأ نم ةمركع

 ك. نأ نب ها هز" ب 27 ١ ا 1 ىوارلا (سابع ىباأ ىلليم) خمركع

 خال ارز زنا لات زكا )1/1 )115 1مل 141 ا 6 مل اك كل

 الز 1111 1:11 !..نلليت نرلا نبك تول 21. 11 مل 11 1 ا

 امك )1100 ذل )] ن) )[11 ١11) 111+ ل11 معمم نضع زطعو ازو1 العا

 ١011 110 151 كل امن امل ملكا )مآل )بلك )نمل )||: لوز 16

 اف |رنقكك امل ززتآأ )ا ىف للآل ملت 11 ! .: . ك1 ه6 زل:

 ال عيد زو سوس سر (سررع اسي ازخار 1 لهج نأ ىب ةمركع
 اكرر )1 امثل لدم ل11 ]16 )11. 144 1127 زك 16 1 1

 رتل زير زعل ل 1 1 11401516 110

 الامل لاس طا للكل ةللاخ للام ل11 11 ا

 هأثب 1 ىوأولا ىكتاخ نب ةمركع

 0 52 خمركع 110 كلا



 ا

 1 11-111 لا راتخفم ب 11 ال للا 1 كظلعف قا نب ةبقع

 ١1 )1م )110 1 ىواولا مركم نب ةيقع

 931 ملل كلل ا ىرهفلا عفان نب د خبقع

 ا“ 1 رمن نب بقع

 خيدقعلا نب كلام رظنا رعاشلا خيدقعلا ىبأ

 كار الا 1! 0

 )ل. 1ءام 1كأ/ اةكأ 1.017 1 (سيق ىب ةخقع) ةقع نأ نب ةقع

 م لل ل6 م0 1011 نذل نب ةقع

 اكمم 1 0 ةبيقع

 رفعج نب دم نب نسأل رظنا ىقيقعلا
 ١١١) 1 ةفوكلاب ليقع راد بحاص ليقع

 0 نب ماس و ,ظذا ليقع ىبأ

 ليقع نب كمح ىب هللا دبع وه ".دأ 1 ىوارلا ليقع نبا

 ةعببر ىب ليقع ونب رظنا ليقع ونب
 120. 11 فشسوي نب جاجا نجح ليقع قالا
 زملثع 1ث 1 خبقع ىب ديلعلا ظارمأ ليقع ىأ تنب

 ]ن1 امال“ م 11 لئعح 2

 ابوها" زك. طمع اطبوا 1 ب ليقع

 0171 101 كل ءارقلا قرزالا نب دكمحت ىب دا نب ليقع

 )ام ١.5 8١ 111 ىوأولا 0 نب ليقع

 311 111 1 تتوعب نع نب دوسالا نب ليقع

 اهك 1 ىواولا رباج ىب ليقع

 اطيب“ 1 ىوأولا ىليالا كلاخ نب ليبقع

 الا 1 ىوارلا قرودلا ليبقع وبا
 انى 11912 9و" )بدو ]1 ةخعصعص ب رماع نب ةعبيبر نب ليقع ونب

 الاورر ا

 ارو كر واننا ىليلسلا ىشبح ىب دآكش ىب ليقع

 "اذ 111 17.11 مدا ١ * مهم 11 ]114 ]1 116 1 فلاظ قل نب ليقع

 تل ا لا

 (85) 6“ ات ]1 11 بلاط نإ نب ليقع ونب

 بول بابو“ 1 جراف نب ليقع



 ادم

 ال“ اباسأك1 اة١11 1 رعاشلا ميمت نب وريع ىنب نم رذنملا ى د فيفع

 نمأ 11 نايفس قا ىلهم باقع وبأ

 اا. 11 ريعذ ىب راقعلا

 اها* 11 ىدوعلا خبقع نب راقعلا

 زاخو خو. 111 امال. امن ابد !ا"أ ١“) 11 بيطقل ةبش .ىب لاقع

 ما ال11 ةكلط ] انذاك ةداغع

 "ام 1016 لل رعاشلا ىلا بقع ىنأ نبا

 اذا 1 0 و ٍ

 11“ 11 قرزالا نب ةبقع

 رمش نب ةدقع هلعل بده. 1 رعاشلا ىدساا يقع

 ماع

 (2) 66 ١6 لل ىوأاوذا ىدسدا ريشب نب بقع

 ؟. 111 رفعج نب ةخبقع

 او 111 |1101 الل لود نب وماع ند تراخ نب ةبقع

 0 ىوهذلا لكيدح ىب بقع

 ادا ا 15 للا ىتاطلا ذعرز نب

 ٠ ىمرضا دايز نب ةبقع

 ان |6) 1151 اذ6) | ١5 01 ىت دانعلا ا 5 0 نب ةبقع

 ت) (6009) 21 ام 1

 را (4 0010 1 ىواولا بابولا ىليم : ناعمم ند ةبقع

 الام ال

 أب“ مو“ ]1 ىخزاملا باهش نب ةبقع

 ع ةلقع

 اوت 1[ يدق ىاظ ند يسع

 مها ظ*ام 111 مد 11 ه1 1 ىنهلل رماع نب ةبقع

 أل" ا١ا 1 ببعك نب مارح ىنب نم لان نب رماع ىب ةبقع

 )ب لل لعلا نع نب خبقع

 "هو 111 ٠١15 !.1* 11 ىمضهللل ىدنالا راهن وبا رفاغلا كبع نب ةبقع

 ا ىراصنالا نامتع نب بقع

 كما" 11 ىنشلا ةريشع ىب ةبقع

 ال 5 )61 1 1111 1 ىراصنالا دوعسم وبدأ ورمع نب ةبقع

 امان ك1

 اه للا ىو أولا رازبعلا نأ نب قع



 ثم

 ك4,ىب 11 رعاشلا نامولا لمع وبأ ىبطعلا

 ا" ىل م١ 7** 111 ىطمرقلا هيوركز ةيعاد (ريطعلا) ريطع

 ١ 111 1١م 11 كئاقلا فيطع

 اما>ع لوز“ 1117 لكلا بعت نب فيطع

 يطع نب دمحم ىب كلما دبع رظنا خيطع ىبا

 نوارولا نر رو 01 را ةيراصنتالا خيطع مأ

 اهرا" 11 ىوضنلا ريعالا ةيطع لأ

 اثر 7,1 "01 ل5 1 ىوارلا لالب نىب خيبطع

 131 1 ا1/ ع طمآ 11 ىلعتلا يطع

 ىادمهلا قور وبا رظنا ىوارلا ثرامخل نب. ةيطع
 نيرا 1 وبيبولل ملغ يطع

 ١1 11 ىفيعلا كعس نب خيطع

 ادب 11 كيتنعل ىلوم خيظع

 ببح 11 ىركبلا وربع نب خيطع

 أ.نب |!.** 1] ىوبنعلا ورع نب خبيطع

 17" 11 رضنلا مالغ يطع

 (م)ا.وأ 1 (ىرم نب) نافع

 ١ )لا ل ىرصنلا رق الأ نب نافع

 ١11 111 ١1 1 نامتع وبا سصاعلا ىنا نب نافع

 26111 111 ل 11 1 لا ىوأولا رافغصلا ماسم نب نافع

 ادب ١) ل1 نامغس نب هللا وفع

 16 ىواولأ نايفس ب هللا ىوفع نبا

 اير 1 هللا ليبسر راجي مسأ ريفع

 من 1 ىوارلا (ريفع نب ريتك ىب كيعس) ريغع نبا

 زاك. 1 ىوأولا فيقع نب ىيحإ وبدأ ىواولا (ىدنكلا) فيفع

 ام 52 11 ىوارلا سنخالا ىنأ نب ريخز نب فيفع
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 هبا" !ذ11 اود. |1527" 11 ىسوبدلا ءاطع

 ل ع ال الا كل هذ 565 5 11 1 فلا ابر ىيأ نب ءاطع

 زذذمأ ١1) زلاذأإ 1]1]ل (600) 13 1615 (| 11 ١170|

 "ا. 1 نوح ىب ثرامل ملوح باشر نب ءاطع

 جابر قا نب ءاطع رظنأ ا م1 حاير نب ءاطع

 اا ا ا ل ازرشا كلا سال ا ارا ىوأوأل بئاسلا نب ءاطع

 اما ناري ارب اظل )اضن ضل لأ ال1 تأ 5٠6 ةهايآ ٠71

 )ننا )هذه ٠) 11 ذل اك ١) /) م11

 ]10 ل ىتيللا بئاسلا ىنا نب ءاطع

 م03: )اه 0 111 1:15 رعاشلا ىدنسلا ءاطع وبدأ

 119 للكل رهاضط نب هللا دبع ملاظم بحاص ءاطع

 ا الل كاطع نب هلذأا دبع نب ءاطع

 ا ىواولأ ندلكاع نب ءاطع

 11 1 ةكحالط نب قاكاسا لوم ىوأولا ديح وبا ءاطع

 )با 1 كويكر مه نب ءاطع

 )1 1 ب كلل زل لل ىوأولا ىملسالا ناورم ىيأ نب ءاطع

 اكم. اثرس اذن. ظرم 11 "1# 1 ىوارلا فافخل ملسم ىب ءاطع

 اا كلل

 همح 111 ااه لظاهل“" 1 مدقم ىب ءاطع

 هه11 111 نارزيخل وبا ئدهملا ليم ءاطع

 0 ىواولا ىعدنلا ديوب نب ءاطع

 "هد" 111 187 1 ىوارلا راسي ىب ءاطع

 ا! لالالا ىجروشلا راطعلا

 هاو ]1 دراطع وذنب

 او" طبل طب. 1 ىميمتلا سمدلع ىبد ةرارز ئب دا ند دراطع

 اك زل طال 6 ظل 3

 ا." 11 ىميمتلا ريع نب دراطع

 اا الان ىلارصخلا دراطع

 ذأ للا ىدراطعلا

 الام 111 ةراطعلا

 نايارلا 111 ةمرحت ىب (مغصالاو ربك 05') فاطعلا



 الأ 11 مادحع نبأ

 ما.وأ 11 ريهش نب 0

 ا! 111 لفاميلا هللا كن نب ماصع

 ١1 كلل ماصع نب ناوي وبأ مادخع

 )ل ه1 ىواولا خمادت نب مادحع

 ىرغصلا خدابن ثرالا تنذي (ءامصع) ءامصعلا

 ملاس نب دا اوه ك1 لئلا عيصخ وبأ

 ".156 1 ةمصع ونب

 اذن" 111 كيباب ث.يهييبصاأ خيدعع

 هللا كديع نب خيصع و9 از ىوأولا ى بضل قرا نى خيصع

 ةلدببع نب

 ك0 م 01 ا ملاس د نب خيصع

 ترا د كيع نب فيس نب اةدبيبع ىب هللا دبع ىب ةمصع

 ال0 1110 ا كك 17 1 1 عض ىنب نم فيوط نب

 اا ل ع6 (م 00) )1 ل ا ل

 ا ب 0 0 ا ا لع ىدساألا هللا نكح ند خوصع

 نبل 040 1911 ل

 ملاس نى 5 نب ةمصع وه )37 ل11 يضع يأ نب ةخيصع

 1611 161 اللا رعشقملا ى د خويصع

 انرجزا 1 ىواوأأ ىلباولا خوصع

 نري لج 1115 ررررع 1. تح

 هاو ] سيفقلا ىرمأ نب خيصعلا

 اعراس عسب أ 1 لتضع

 بئاسلا ند ءاطع وهو حابر أ ئد ءاطع وح ىوأولا ءاطع

 زب 111 ءاطع نبا

 ءاطع نب نامتع وح ارازاردل ١ ىواولأ ءاطع نبأ

 لا قرد ملا ءاطع

 لا ىلاساو كل ءاطع

 م ةبدو 1
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 املا |)وىب امنا ل كاطع يدب امتع رد ىوأوم



 مسرع

 هللا ىبع نىب وريع وه 1م. 1 ىحملخل ةرع وبا

 مم 111 ثراثخل تنب ةرع
 دام ا ةيحايرلا رح تن ةزع

 ةاآ اكل ىصضباقلا اترح وبأ

 اك لل رايس ىب رصن ىلو مأ نوع

 ون اما“ 1 7

 نوزع نب ليحن ظنا نوزع نبأ

 50 الل ليعاملا 0 0

 اما تلا لالا ىراصنالا زيرعلا لديع ند نوزع

 ايلا ذك ط1 1١) )116 |).5 !ز1و5ككا ا 1111 فذ ل ىزعلا

 7 ع ربيزع

 و1 نىجراك برع
 0 (ميفطأ) زيزعلا

 ريزع ىب هللا دبع رظنا مع نتا

 الز" اممأ 1 ىيسلا نب زيزع

 ".٠ 111 رهاط ىب هللا دبع ليم نيزع

 10 ا ل 00 نب ربع ىب زبزع وبأ

 ٠.١) [ ىوارلا ىديسالا ىميمتلا فنكم ىب زيزع

 ؟نب 11 كيشولا جوز فيرطغلا نيا ظزيوع

 ال 1 ل لاا لكل ىملسلا باطق نب ةزيزع

 ادا 111 ىلالقسعلا

 ظ انامل زا1) ل جماع ليح مسأ ركسع

 ظ ما 11 رعاشلا ريذن نب شع

 ٌْ ]و 1ث" ؟لأ ورع 8ث“ “١٠ 111 ىلبقعلا رصن ىب ديا رداشعلا وبأ

 )10 ا 1 هللا كنع نب فنشع

 ان 1 2 5- سيف مسأ اصعلا

 )همم 11 رادعلا ةراصع ىبأ

 (ميلس ىب نامرلا كيع مادعع ودأ) دوأد ىنأ خطرش بداص مادحع

 (400.) اذ 111



 ا

 امالعل امك امل 1 110 1004 110 1 ا 1 الل ال1 كل

 رصاسعرب صو سروعب اس, طز طارد ظ.مه املك لما“ امله املو امل

 راسن 711 90 ]زم ملا مل“ مط 11 تال ل15 الرز كفل ذكرا

 طوخ مر معمل | زم )14 111 كم

 ا ىدنزالا حان نب رمتز ىب ةورع

 مخ 7111 (2))ما ١51 1 ليكل تيز نب ةورغ
 ل سا 10 111 60015 عابنلا با ىقيللا ميمي ىب ةورع

 [11ب اومك امكم المك زمهك الو 1 ىواولا ىنيتدلا خيزغ نب ةورع

 091 كرمك كم لكنا 11495 طوا““باوثو 1 ىفقثلا دوعسم ىب ةورع

 "1 417 1 ل ا ا كك روفعي وبأ ةخبعش ب ا نب ةورع

 اكل ل ىواولا ديبلولا نب ةورع

 ممزنك 111 اكد اكهه ام حب كلا“ كم 1 نكوسالا نب متيهلا نب نابرعلا

 ممالك ىليكا 5

 ا" 1 ضيرع فِيأ

 1 1 راسب وبأ ضيرع

 "لا 1 ىواولا فيرعتلا وبدأ

 ه.. 15 (زيزع, ريزع) نيوع ونب
 هلا زد لل زل: 1 ةنيرع (منب)

 كال 0 6 ابر أدع

 )0 ىظرفلا 0 5 ع

 راطب نب ةووع ار ظنا 0 ناطب ى

 مآ 11 0 نب هللا كيبع نب 0

 | 1 ىسمالا نرزع عب اروع

 ني" اير رسارإا ارجاركلا ارحل سلا اراد د. كلل ىسكللا سيق ىب ةرو



 ثمل

 || 1 كعم ىب فرعلا

 اعاب 11 ىمهوولا افرع

 انك ل ىدقاقولا ءافرعلا وبدأ

 اه» اد.. 11 رعاشلا ىمرادلا 2-5 خكاذرع

 1ه 1 ىواولا ىترولا هللا لي ىب دايز نب ةكافرع

 ملك "الو اظامما"زمك اكميلامب 1575 اطممأ 1 قرابلا ةمتر# نب ةكافرع

 )هول )"هزم عملا ١م 1 رمل" 11

 م00. م1 1 درولا نب ةكافرع

 ه)ه-هالا” 11 ىواوأأ فيقتل ىليم فرعلا نبا

 مداخل نيسألل رظنا توملا قرع
 )6 الل شارعالا وكرع

 61 1 1 ورمع نب ناموع

 مثا.م 1 ىوارلا ةشثاع لمج بدحاص ىنرعلا

 (400.) ه6 11 (معاشلا) سبق نب هللا كبع نب 1

 هه الازللا ةيورع 00 م لعدي عدني وبأ 2 3 1

 ليك كيز ىب ةورع هلعل ادا 1 ةورع

 0 1 ةورع 052 اذ

 /11 اظلإ !ئ5 11 اك 1 كال ) دحا بدأ نب ةورع

 0 1 ىملسلا تلصنا نب ءاهمأ نب ةورع

 (8خ010.) "+ 11 ىبلغتلا (ناطبر لاطد) راطب نب (ةروع) ورع

 0 1 نعل نو هياع

 ا”. 31 قرابلا علل نبا ةورع

 126 1 ىدضصالملا ضابيدح نب ةورع

 ".ن* 1 ىوارلا نامتع نب ورع نب هللا كيبع نب كلئاخ نب ةورع

 الا 3 ل ا ا لا 110 116 ا ىوأرلا ريبؤلا نب ةورع

 ا اللا انك لال )طل اطل ا( ]10 طل الك انا ال 11

 )لا |ذمل 1511 |ذ) ١ |ذز1 اذا ١ذا7 11١11 ]57 |2615 |. |! نإ ]ان



 اةمأ

 ا ا ليبتنقملا ىدع نب ىدع

 4 ىفقتلا ورمع نب ىدع

 ١5 1 ابس نب ورمع نب ىدع

 ةرهمع نب ىلذع ىب ىلع و2 ىنايميشلا انربمع نسب ىدع

 قابيفلا حلولا
 اك ]6 1)س للكل الا 1اس 10 ل ىبيبل نب بعت نب ىلع

 ا مخ 111-111 م ل111 11 1 ل 1 ملا لكل

 ماكل الا لددا |وككا مخ 126 1 راكنلا نب ىدع ونب

 وأ" بدل" 1 ةظخعببر نب رصن نب ىدع

 ا.."-5171 12 11 ىدابالا داتو نب ىدع

 ىملابلا سيبدع نب نامرلا كديع وع ىبليلا سباع نبأ

 ال1 )11 للك ىطمرقلا باذعلا وبأ

 (8004.) 15. 111 (عاشلا) رفاذعلا وبا

 اخ هى وفاذعلا نأ نبأ

 ل )ا (8 00: 1 ىهيبتلا كبز نب رفاذعلا

 51 لالالا رانيد نب دوأد رفاذعلا وبا

 ها" ها. 111 قريصلا رفاذع

 اماما كل 11 لوم“ )ل ل111 1 (تعش نىب) ةرذع ونب

 امم 1 قييش لمع نب لبي ةيراج لذع

 ىوأولا خبار رظنا م ا"هأم 1 ىوأولا بارع

 بهذ 111 كيرلا نوراخ نب كيد ئسيع ىيأ مأ خبارع

 )هزه. 111 ا 1 سوا نب ةبارع

 ضل اللا رعاشلا ةدارع ىبأ

 ).8© 111 ناعمس نب كيحف لبكو قلارعلا

 ام25 11 نامرلا دبع نب دينخلا مع" نبا كاق

 از.* ا." 11 ىجبضلا ريتش نب مارع

 ارب 1 ليثاروع خنبا (اندع) ابرع

 61 11 براس نب صضابرعلا

 ناميلس نأ ىب كلملا دبع وه 7*هد 111 ىوارلا ىمزرعلا

 اك*م اهمك ادهم* 1 رعاتشلا (كراعم ا نب كلاخ) ىدبعلا سرع نبأ
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 الار | ماا 1 ىوأرلا 065526 1 نب كمحك) ىدع ىنأ نبأ

 0000 0 سلا اليل 101 0 ار ضرار

 ىدعلا ىب. ميعاربا رظنا *..* 1 ىدعلا لآ

 بايولا ىدع رظنا ىدع ونب

 ٠5 111 ىدع نب ,كدح وبأ ربدالا ىدع

 ككل ل ل! مز )6 )0 از لال ىجراؤوغلا ةاطرا نب ىدع

 ماهم !عورب 1ك اثم

 ! كك 1 رعاشلا انيره نب سوأ ند ىدع

 70 ل راق ىذ مب ليخقما طسوالا ىدع

 0000 0 0 ا فيرط وك ىئاطلا م.نا.>خ ىب ىدع

 ايا | )11 ظنا 1155 الذل زازا )مآ )57 )ءزاب زملا) | اريل كلما

 انا كل | ا ل ا 1 ملكك ا ا ل7 11

 )تزل ل ]) لطلل 2-1 6 اذ اذ |

 ا 1 متاح نب ىدع ونب

 ال٠ )ماد )1 )1 اس ظلد 11 ىوارلا ىدسالا ةامرح ىب ىدع

 نر ل را فعلا 210 لع
 اء" 1 ةخلظنح ىب ىدع

 أ.٠. 1 لفون نب ىدع نب رايخل نب ىدع

 اال لل 1 16 لك مدلل ل11 ا اك 1 تايلا ىدتع (ىنب)

 .ش ]هم (ظردعملاب) انرازا كال لت 101

 كتدرعدتي الأ نب ليحت نب ناجحوأا ديع وع ناجورلا ىدع

 امم "ارا ل ىبذل ءايغولا يأ نب ىدع

 ١5 1 دايز نب ىدع وبأ

 لما لل” ل1 مم* مل", باث ب** 1 عاشلا ىدابعلا ديز ىب ىدع

 باب 11 رعاشلا ىلماعلا عاقولا نب ىدع نب كيز ىب ىدع

 )نام اه” (ةخ00.) "١ ١.8 1 ىوارلا (طهس) ليهس ىب ىدع

 ارا فيردش نب ىاكع ونب

 ما“» 11 ىنتملا نب حابصلا ند ىدع

 001 ل ىوارلا ى1غ نبا ند ىدع

 ملم مما -دح 11 ىلابيشلا ىدنكلا ةريمع ىب ىدع ىب ىدع

 1| م1
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 ا.ه. ]1 ءاقردل ىبأ نىب ءافكعلا وبا

 معرب 11 )عم امال امل,سإ#» اظرلم اةؤه لو اى" ارا ]1 لحع (بنب)

 ش امأ زن 111 51

 مم, ع خا 1 ةخوكلا دزأ نم ةبلعت ىنب نم هللا دبع ىب لكع

 أرب" 11 خفيملح ىتب نم ندلحعلا وبأ

 ام 11 ةعيبر نب ندجعلا

 8 111 ليهس نب نالجاع

 هآو ه18 11 كعس نب كلام ىنب نم لجر ةلكاع

 ا لل مزاخ ند هللا كيع مأ ىلكاع

 )*عو 1 صنق نب مكاع ونب

 (م) او“ 011 ىتاسنلا :خفيلدل زيجكاع نبأ

 زع»  ىبلقصلا بيكاع

 )ه8 111 ديزي دكبع نب ريدتاع

 ا2)» 11 فيحعلا وني

 || ككل )11 )0 )).6 !]1 + ا))وأ )17 بكسر للكل ةيييشتس نسب فيكاع

 رضيع (مسز)إ ملل_ مدع )وهمله1 )"ه* ا“

 ناغض نب 52 رظنا ١ ل ىفيجكعلا

 الم أذ 1 ادع

 ١.5) 1 ركح نب ءادعلا

 محارم عب نشيملا وه سبدعلا وبأ

 اأأأ 1 ناندع نب ندع

 اب ] نيك تمنب ندع

 400. أ0بب 1 لشارع خنبأ اندع

 ضرس زززعسلإاا» هع ةب** 1 ددا نب ناندع

 زك مل ازا ل01 تو نب ةعيبر ناندع وبا

 هز 11 ىبمهلسلا ناندع وبا

 ممهاخ. 111 ماد ما 11 ا!.ءام 1 ناودع (ونب)

 عمر» ميم» 11 )اثدا»# 1 خاظنح ىنب نم ةيودعلا ونب



 ميمي

 ىجانلا دوعسم نب نامتع 1616 65 || ككل 1

 17 غ1 ىواولا علا نب نامتع

 الا للكل ا اسال نيعطم- نب نادتع
 ا 1 ىواوأا ةريغمأ ند نامتع

 الأ اذ 5 اا ]1 ليضع نب امتع

 , مدعم ظذأ ىو املا ى مدقلا نامتع وبا

 "ده 111 ىواولا رمبز كا ةورع نب بعصم نب , رذنلا نب نامتع

 نازل ارا )01 / )زال١ اان زيكا )تدي )هنأ )نو ]411 )ما. ل. ككل ا 1

 ا الآل ال ا ا 216 ل )تزل 0 ]16 ]10 زا

 اال ل 1 كل لس
 اوك نإ ك2 ك5 1: للك 1:1 011 1 ديزي وبدأ ك.ييهذ نب نامتع

 ا 1

 ارث ال1 )010 از 11 كوبين محا ىبأ ناوقش لاقبو نامتع

 مها" 1 ديلولا نب نامتع

 املأ امنيلك-- امص امل", ابيل )دك اود 1 ديزي نب دكيلولا نب نامتع

 انا ىو اولا ىيبعكت نب نامتع

 1 ا 1 ا غ1 ىوارلا ىلاسغلا كيسأ نب كبري نامتع وبا

 ال 111 21145 )01 11 )ا 1 زنا )1 ن6 )0 زا. 1 ا".

 )ةررب اةمل* اةريك )نهرا !١"ةربآ "هز )هزه ]مزز نازل“ )هل. "هزو زثمززخ

 ردك ارا 61 17 )ال6 )10 )16 زلم ذل )م0 ةطملللا ا

 66 كت ا ل | 6 ل ا 1 11 أ

 ديسا ىب كلاخ ىب هللا دبع ىب كلاخ ىب كيزي ىب نامتع

 أبا 1

 نامتع ذعيش رو .ظنذأ نوينامتعلا

 خويتع يد كلاخ نب ليد وع 1 1 ل خينع ىبأ

 (/) 111 1 0 كيرب ميقع

 نا اك نالرلا ازال لال احل . 5 ع
 © اها هه

 هاد" 1 روزكع



 ١ةه* 1 نافع ىب نامتع ونب

 مدعم 11 ل اا مب را مدعم 1١ مينابتعلا ايد 0

 سرج اانا اريك وعر

 | 11 ىوارلا ىدنكلا ةبقع ىب نامتع

 ير رس مرو كا نعت أ يطيلاط ىلا د لك
 اذ لل ميرحح نب ظرايع نب نامتع

 1م 131 ذللا كيبع نب رم تنب نامتع مأ

 الخبب 1 ىواولا (ىميتلا) رمع نب نامتع

 أ" 1 ىوأولا سراف نب رع ىب نامتع

 ثلا لم 111 ىواولا ىدزالا ىصص نب ورع نب نامتع

 اثم 11 ىعقتلا رم نب نامتع

 1١ ل كئكاقلا ىرذعلا نامثع

 د 111 كيهن ىب ىسيع نب نامتع

 ١م 1 ىوارلا ىلاسفرفلا نامتع

 ١21 1 ىوأرلا ىدسالا ةبطق نب نامتع

 45 5 11 ةئصغلا ىذ نييصلل ٠ ىب هللا كبع ىب نطق نب نامتع

 و8 ومو ب ومنس و011

 مخل ل ىرسفقلا كلاخ حلوم سجق ىب نامتع

 زا ال1ب 1117 لامه اة ]1 لا75 امثد امل" 11 ىنامركلا ىب نامتع

 "اب 151: ىوارلا كلام“ نبا ناين
 ا” 1 ىميتلا هللا كيبع نىب كلام ىب نامتع

 "ارا "077 (404.) 7مل 1 ميمت نب وربع ىب كلام ىب نامتع ونب

 ندلبغ وذنب رظناو

 هللا كيبع نب
 )111 111 46+ املا )11 ل01 ل عوار لا ىسنئخالا نْيَح نب نامتع

 رز رار" ارح ا راركا جرحا رز 1 111 ريبزلا ى د حلات | نب لديح نب نامتع

 8.1 2. علو لا اذ5 11 نايفس عيل نب كم نىب نامتع

 مارق وبدأ و د هللا دكيع نب هللا كيبع نب لمد نب نامتع

 مز1 111 6 1101 ىواولا
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 ا 21 رزلا كفل ناجرلا نبع نب نامتع

 ك١ 111 ىوارلا ىنهتل ناجرلا دبع ىب نامتع
 الا ىراعالا فاشل :ناجرلا ةيعاوتبا#قاجرلا نبع ىب. نامتغ

 اا (8010) ) ال1 (6500:) نأ 1

 نافع نب نامتع ىنعي اثلب» 1 فانم كيع نب نامتع

 ا از + 1 ىواوأأ عشار ىوأ نب هللا كيبع نب نامتع

 سملقلا وبا باطل نب رمع نب هللا دبع ىب هللا ديبع نب نامتع

 , ١55 11 ا كلا ا! كلل

 ةىم. 1 ومعم نب هللا ديدع نب نامتع

 اثباؤ 1 ناظقفيلا وبا وماي نب راع نب كيح# نب ةورع ىب نامتع

 م”كثد 111 8 1 ىوارلا ىناسارخل ءاطع نب نامتع

 8 اا. امه 11 6*١ 1 (وىع وباو هللا دبع وبا) نافع ىب نامتع

 اف طل اك لإ تك ال )ا )+ ]11 !!مثح لزمل“ )116 116

 ا 1 1 111 100 111: 1 1م |نتثا زور” ب م

 اللا ال007 اا طل . اطالخ )01 )ل. )ملل ١1185 املذ امانا )يك

 اللا زكا 1ك زك: 115 )115 كل لام )اثنا الل )لا ]ل

 الا زل 1 كل 6 )101 117 )امك )16 للا 010 اكل

 6 ريكا 0 ككل ا تل كلل اك نال

 ا اتاك, ات 0 | 1 ام 1 ل ل ا

 نال ل ا ل ل ا امل الا امل طل

 اناث | ام 1112 11 6 ا ل 111 1 1 و ا

 انناطف ال1 اناا | كاز ال16 ك1 )11 | زلا از 211 از.

 اللا اال اذ 1+ )0| 6 زن ااا ا 6

 اننا الا ارك ادار اممم اذ 11 11 0 )1 0

 اياك مضل يا ل | 1 ا 6 ا 11 1 1

 اظل 0 ل6 الت ل15 ا اا 14 12 م1 م ل 1 ا 6 ا

 هكر ل1 6 نايك ملل با امك ا لد رز زم از 111 1

 ارز“ لكن ليت 1 ممل“ ميبأ ملك مهو ملي ملك ملك برك بكذ دبهأ بكب

 الترا زا ل زال نإ ل امتنا زنا 111 1٠ ]تاكو ٠) ا 16 تت زعل 11

 ل طال طال طا أ ]اك ]1 تا زل ست زا زا ا زا

 اثواب "هزار هزثو "نرى عك“ نعمك كبوت معن رن "عمو "عمم معنا



 نب

 م ا ا

 منبه

 مه ]1 ىواولا لماك نب كببعس

 ماو 1 تح نب كيعس

 نرسل مال ىوارلا عشان نب كيعس

 5 0 ماش نب كبيعس

 اذ 1 1010 نايفس

 در ىواولا نامياس

 هله, الل دايو دلل ىوأولا معطم نب ريبج نب نامياس بأ

 16 11 افييخحل نب لهس

 11111 011 ىوأولا كيوبس

 اولاد 1 ىلاذطمعلا باج

 قمل ىعأو .١ جايرش ىلج لأ

 "م. 1 ىوأولا ديرشلا

 اوه ]1 ىئزاملا ةةدص

 ابا“ 11 رعاشلا باتو نب ةقدص

 ا ل ناوفص

 راد 111 11.8 ا!ا.أ 1 ىردبعلا خةحلط ىنا ىب ةحكلط

 الم* اام“ ل111 لاما 1م 1 ىفقثلا رشب ىسب صاعلا قنا

 ت11 لا 609 مل مه للا |[ زل زلط ذا

 انالللا اسر اراب رار اا تارك رع
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 نش

 50 1 ل ىندزالا خقارس نب( 4 دبع نب ن

 را ب ل ىوارلا ىب مةحلل هللا لبع

 نارا عا ذاك مازدح نىب ل نب هللا لبع

 111 1 كيبخ نب ثرامللا ند عيب نب هللا لبيع

 ريخشلا ىبا رظنا ىشرأل ريخشلا ىب هللا دبع
 .٠" 111 ءاطع ىب هللا دبع

 اك #1“ 1 ىموزخكملا ةريخغملا نب هللا دبع

 ابا ]1 ىوارلا بقوم ب هللا لكيع

 انك 1 رزمره نب هللا دبع

 اسي (م) زر, م8 11 فورا فحال نب ديململ دبع
 ام 1 ىواولا (ىرخؤلا) نامولا لبيع

 ميو ] ىوأولا ىلاهبصالا ناجولا ليع



 مسرع

 ىسنخالا دمح ىبد نامتع رظنا "لا" 1 ىوأولأ ىسنخالا ناوتع

 0 111 كوالا . ةقرالا ىف .نامتع
 الا 11 تعشألا نب ليد نب قاكاسأ نب نامتع

 ثأر غ1 ىوأولا دوسالا ىب نامتع

 "ها" 111 25” 11 ىوارلا ىقبلا نامثع

 لمد لل تنازآ الاكل ىكْزْمل رفتعملا نب رشب ىب نامتع

 اكل كل ىوأولا ىنامركلا صفح ىب نامتع

 اثءلب 1 ىوأولا فينح عب دابع ند مببكحح نب نامتع

 تيما كاب 01 1١ لا ةاظخبأإ ا" االث1-17 تفبنح .ىب نامتع

 انا | | لال زاك 6 لزم ل17 ااه اس1 | م

 أوز. لان. 1211 ا

 زرتيرع زامل" ززثمل )"4 لك. لاهم زاهد له 11 ىوألأ ناميح ند نامتع

 اكوا ذرب

 "ب. 115 اثمب "هم 11 ىنايهدلا ىنهلل ربيسأآ ب دلاخ 2-0 نامتع

 أم. 9 11 ىششل 'نابتع
 نب نامتع ازمه اذ 1 ئلخ

 امم" ادم" 11 ىربيخل ىب نامتع
 امرسر» ام» 11 ىوارلا ىنالوخل دواد ىب نامتع

 5 ةخعيبر نب نامتع

 ا.ثي 11 )#1 1 ىوارلا رعاشلا ىدعسلا ءاجر نب نامتع

 ا 11 ندرإ ند ناكتح
 م عمفر نب نامتع

 تاق 11 نايفسا نا ني كي نبا نامتع
 86 1 ىوأولا د دكيع نب 0 ناهتع و

 ارث فارصلا كبز ند نامتع

 ايزل كلارا |, لا )11 16 1 41 م1 م ل1 ىواولا لا دي عدم نب نامتع

 امنع لود وف ليبحرش ىب كيعس نب نامثع

 ا 6 قريصلا لحي عرس نب نامتع

 ماو[ تاطلا 17 ب نايتع
 4: 1 ىرذعلا ليعس نب نامتع



 مرر

 لرد 11 ماسم

 نارا” (م)ا*.هم 1 ىوارلا سنخالا نب ظربغما

 ممل مخبب تب“ 1 منج نب دعس ىنب لحا لعولا

 51 1 ياعم نب ديزي

 155 1 3 اناهياما 3 بشرع نب سيرفع

 "كب 1 ايرخا مأ ورع خنبأ (ايلوغ) ايلننع

 153 91 1 ميد

 "5" 111 بهل نأ نب ةبينتع

 ال مكمل“ الك لام" ال“ ابل 1 ىلحعلا ساهفلا نى دا يت

 (400ي) 0 411 27:65 )10 )كذا )116 1151 161 1 0

 ك1 1 ساهنلا ى 2 بدع 3

 نسر ل موز نب رع نب هللا دبع نب ل نبا فيناع

 ادب 11 كلما كبع نب حيللا نب زيرعلا دبع نب فينع

 فيدصلا ركب وبا وه 181** 1 رماع ىب نامتع نب فينع

 ك1 ركب نا وخ) ةناكاف أ نبا فينع

 مك زل للا 1 111 كتدعلا (نب)

 اضل ١) 1 ىواوأا ىلع نب مانع

 اك ه1 !ثدو 111 ثعتع

 ثا لل خنيدملا ىلاوم هوجو نم نامتع ىبا

 زوربف وو صاعلا ى.ب كيعس وجو ريغصلا ديعس وه نابتع وبا
 ئتراخل دللا لبع - نطق وىخو نيصح

 ديزي نامتع وباو ىدهنلا نامتع وبا رظنا ىوارسلا نامتع وبا

 كيسا نب
 11ه 111112 نب ناورم خنبأ نامتع مأ

6 

 !َز



 ايلا

 اء !.اوا.77 11 رعاشلا ىلادغلا 00 بائع

 17 1 كلام نب اكاتع ودي

 ىعوبرملا م ا© نب ورع نب كراشلا نى د بانع نب ميعذ نب باتع

 ا 1 ىحايولا

 ا ل ل لا ع ا ل ل ىحايرلا ءاقرو نب بانعع

 أ.“ 115 1نرب 1وو 1مز"ثةكعو 4ع

 ا 1 ءاقرو نب تاع ىبأ

 اول 11 رماشلا قاقعلا

 ]ذل )ت17 | 110 ءام0 ن6 لل رعاشلا خ+يفاتعلا وبا

 ةريغللا ىب ةبتع هلعل .هم 1 ىوارلا ةبتع

 1 سكس نب دعس ىنب نم سيق ىب سنخالا ندب ةبنع

 ]15 )0 11 )ا ال

 روصب وبدأ وه كييسأ نب ةبنع

 ا ه١ 111 ىوأر ا ةريبج ىبا ةبنع

 111 وارلا ١ اكمل تيلخأ اوبا ناج نبأ يدع
 .١ 111 ىجهللا شادخ ىأ نب ةبناع

 ا ازال 1 ازا )15 ا! ككل 6 1 ديلولا وبا خعببر ىب خينع

 ال ل5 كالا ل0 ا! 1 ا لاا )1م 1 لا 1

 ١.01 1 عوَضع ىنبل ع2 زهد ىب ذعر نب خضع

 (مراخخما" (400.) “١.1 1 رمبخز نب كعس ىب ةبنع ونب

 الل 050 1 6 2 كل اال 11 ا 1 1 نايفس ىأ ى

 "هأأ 1 ليهس ىب ةيتع

 امحد 11 ىبلعتلا ناجرلا دبع نب ةينع

 ".ه1 1 نامتع ىب ةبتع

 ار رهف ىب تثراذل ىب وخا مدلكاج نب ورمع نبا ةبناع

 تكس كرا ا 00 اركب 1 قزاملا و ةداج نب ناوزغ نب ةبنع

 اه لت 151 )116 زد امل زاك )| كتل ل

 )ادن للك )ذم )ه٠ |3515 )1511 1

 1 6 للا 11 ىملاسلا كقرف نب ةينع

 اناا سل ارا نسر 1! اصر نصرا 01522 نب ةبنع

 اك ل ىف نب ةينع لأ



 |[خلبإ

 ةب. 1 ىلؤملا عابقس نب ةديبع

 1م 114 1526 19195 لاء. 11 ىلغتلا راوس نب ةدببع

 حاول ىب ةديبع وبا رظنأ .٠.1 1 جار ىب هللا تبع نب ةديبع وبا

 اهدال) 1 ىوأولا رعاشلا وردمع ودأ ىدنكلا ىدبلا ورم نب ةديبع

 هثم نا” مزال

 امل" 1 ىراشلا ىسورمعلأ اندببغ

 اه ]1 ىربنعلا ةليبع وبا

 ه1 1 فيرطغلا كني ةلديبع

 اب“ 1 ىهوأولا اةديبع ىكأ نب ني نب ةديبع وبأ

 اا ظل ا 1 ىوأوأا رساي ند راع نب كيد نىب ةديبع وك

 رلى زر 111 2114 طبمح اظل و

 ساحب متم تخلت" 75 201 1 ىوارلا بقعم ىب ةديبع

 1١ 11 "عمو *عم* اال" !ا !. 1 ىوارلا ىنتملا نب رمعم ةديبع وبأ

 مم. تت مضيت نا مال متت ل6 11 لل ط5 1 1 0

 معو رهسعما ردم لرخنل] لا 151 لزمم للار لز)1 كلم ضل رزه نضل

 امهرع زل“ زبك اكسب لاب, اذه زك“ لكم اول“ كعك” اك اخ

 نيكولا ارتراز> نرتكلا ريس ال186 ايس للص الخ ١17 ]50 ل

 )م 111 ةيوارلا للدان تنب ةديبع

 اء زمام 0) تزل ةرف ةكآ ثلك اذإز لك ىركشيلا لاله نب ةدببع

 لئروا ا كرأإ

 امدا اظن. 11 كلملا دبع ىب ديبلولا نب ةديبع وبأ

 ىسيع نبأ رظنا ماهد51 1 ىوارلا سيبع ىبأ

 سيبع نب ملسم وم سيبع نبا
 ماا ا)1 ا١ا* 1 صوع نب ليبع

 ارم ندلف نب باغع

 هأ" 11 سيق ىب لقعم لاجر نم بانع

 األمم لكمه لكمخت اوم" اكظمه ا!ا51 1 صيعلا نبا نب ليبيسأ نىب بانع

 0“ امج اعل 1 اع ل ام ا

 اوه 1 ىوأولا رمتنب نب بائع

 ادب 1 ىوأولا دايز نب بانذنع

 اماخ املا املثا املذ اكمل* اؤ1 طهركك اظرك اقم انا 111 دتاقلا بانع ىب بانع



 مخلب

 “4 11 ىمابشلا ةيجان ىب هللا دكيبع

 ملل 11: ؛ليملسللا "الع نب داع ني رسب ند هللا يع

 أ هدب 1 م1 لل تكاضصرخلا) نب هللا لبيع

6 8 1 : 

 م1١ (800.) ."١ 111 ىتاقولا نيبضح نب ىيكإ ىب هللا لبيع

 كك 0 لال ازال اكل ربزولا ناقاخ نب ىبك نب هللا دكيبع

 اك 1 ل 1ك 1ث ]ل ا || 1 )ا )نأ ]1

 زو امل 1565 11 )ل 0 1

 "1 11 طيبن نب كيني نىب هللا كيبع

 بدعم 0 ةلدبدع وح م1 كم ىوأولا ةلبدع

 ووعم ةلليبع وبدأ رظنا ىواولا ةليبع وبا

 ةللبدع قا نئب هللا كدع وف ةلبعع أ نبأ

 اا ل11 1 ىوأولا دكوبسالا نب ةلدبدع

 7 111  بعشا نب ةديبع

 انعم آل ىواولأ ىدالبالا ةللددع وبأ

 املي ]نكات ابو كلك 2-14 15 طمع 1 1 حاول نبا ةديبع ودا

 ا ار ا 0 ١ .ىه ار م اروع أمك ام أراخو مزاد امام

 اك طل فلا ]. )ذا ن زاب )ا)ت ازأز) اوك 01 1101) 11:5 ١0)

 اللا )6 زا زا زان مز7 ززنزم )))) 65 )ت6 ز!1ن1 )ان

 اد |[ تن 1 1 ا لل 4 ]ال 1 زا 1 كل

 )ةرببب اهرب“ زهري" "هب اخهزثب )١هزك هزاز“ ةزن تصل هلك هز“ )ها )همم

 زمن 11 247 1 كا زل

 ابوه اأو الر !]1.. اثم ازكب ززث5 1 بلطملا ىب ثراخل ىب ةديبع

 زل ل 1111 يل

 ا ىهلس نب كشر نب ةديبع د

 تاز تا زك )10 )6ث )11 لل رببزلا نب ةلبدع

 مح 11 دايز ند ةدبدع وبا



 ا

 الل“ ملزما صا 10 رعاشلا تايفقرلا سيق ىب هللا دكديبع

 ١ © 111 +لياكلا هللا نْيَيَع

 اه.1 اذءل' امرا زكي عكر زدوع# ] ىوأولا كلام نب بعك نب هللا ديبع

 هدمح نمي ةو* همل' هأب 1 زيحاملا نب هللا كيبع

 000 ىدنزأالا ككلام نئب هللا لبيع

 2157 1 ىميتلا هللا كيبع نب كلم ىب هللا ديبع

 ا.مع 12: ىفقثلا نجح نإ نبا هللا
 "عم 111 ىصح# نب هللا كيبع
 معنا كرو ريس كلو الم نال 1 ئوارلا .ةبلعت ىب رفح ىنب.هللا قيبع
 مع 117 قئشتلل نب ىرح ىباءلل 0
 ا" 11 ةشتاع ىبا ىوارلا ىمينتلا صفح نب دم نب هلئا كيبع

 هم امم اثم“ امه 5

 كي نايفص نب (نامحرلا دبع ىب) ديدن ىب هللا ديبع

 2مل 11 6 مر )مل لل قع

 ثا 111 تايولا كلما دبع ىب كيد نب هللا ديبع

 ا اه ىسابعلا ىلع نب 2-0 نب هللا ديبع

 اليم 111 راغ نب ليحل نب هللا (دذيبع) كيبع

 10 اذ الل نب رم نب 0 نب هللا ديبع

 زبه |)] )ز اذه ردزولا (ةاذولكلا) ىناولكلا دمد ىب هللا كيبع

 لارج ناار نيوككاما| 1 0-1

 ".د ال ,* 84 111 املا 11 دمح# نب ناورم نب هللا ديبع

 ا اكل ىمرضلل خبعش نب ملاسم ى د هللا ديبع

 11 11 ةبيتق وخا ماسم نب هللا دكديبع

 بئانكلا ىرعشالا راسي نب هللا كبيبع ندب :بواعم هللا ني 3

 م1 ل م هه انف) زمأ (لللا مثل هلك كك ريزولا

 كروز .ارك ا را كرا

 1.1571 1م ازا ال11 5: 1 ىميتلا رمعم نب اللا 01
 اما 1 ىوارلا بيقريعم نب ةريخالا نب هللا ديبع

 ".« 111 ىدهملا نب هللا ديبع

 رم از. *ثل" امك (ي از“ 1 ىواولا (ىسبعلا ماذاب ند) ىسوم ىب هللا ليبع

 ربل 1و عنو رع روسكوم رهام 111 ممم »امم ارب امانا |نرعرس اىرعز زوره زامل
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 نب هللا كيع

 عر د هللأ كلبمع

0 

 00 لا ىوللا هللا كبع

 ا لال ىمهشضاهلا هللا كدع

 امد 1 ىتيللا 550 كي
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 سمنت كبع نب بيبح نب ةرهس نب نامرلا دبع
 ااا ل0 !|١ )| ككل © 1 ١11

 أ" 11 ةرمس ىد ناكولا دكيع نب

 أهلك 1 ىوارلا بهوم 1 ناكورلا كيع

 امه ] قواك يفنلل 0 0 ا لدع

 )10 لل تكلل لدع

 اذوا" 1 ماسم ىنب لوم هللا تينع ىلا

 نب هللا كببع
 اء م 000

 كك 6 م يك ت00 11 وروعم

 مكب 11 ىواولا عفار ىوأ نب ىلع

 مز1 تز 1 111 6 نا 5 ل كلاظ نأ نب 0

 ا ل11 تفاعلا 2

 دلعل 121 11] ل2 نب هللا ديبع وررعق كدداص ن2

 ناهام 0 ئسوح م 22

 (804.) 7 (ه44.) 8*1 1 ىوارلا ىرمعلا صفح
 انا )6 )1 )ل ادياش )يال )ت0) زل )15 )از (7) 11م

 الطب )تا للكل طك )كل 1

 أ )11 )1 1 )| هم 1 باطل نب رع ى.-د هللا كيبع

 انك اا كل اا 5 ال1 1 11 ان (ن) 0

 كلبدع

 لكيمع

 كيبع

 كيبع
 كلبدع

 كببع

 لبيع

 هلل | لبيع

 د هللأ
 ل

 ناميملس

 ىردر ارقلا ظنأ ىريراوقلا

 ام اللا |(منل | ىوأولا قو لا كيلوا نب) 3

 ال5 للا كنود ند ورع

 (400.) !ةد 11 ىدنكلا زيزع نب ورع

 1م 111 02 ناسك
 ها ىوأو لا خيطيقلا

 نا" ك.ن نامت نأ هاا هأء 111 سابغلا نب متق نى

 ثول لانا نب ليحك ةفيلخ و
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 املع !لمساا# (440.) اا 1 ىوارلا ىرعزلا دعس نب هللا كيبع
 تامل. امم امهك اممم امهث !مما*ةبلاممأ "متو امزكي اممعجتو ]مع زملظو

 تك ا | ككل رسل سرا 0 0 رى
 "ناين يمزح لوب )5600 ]1 لاما ١ طا دال 01

 معيع 111 (6) نعل

 نب ميعاربا نب بيقعي ء2 ىوارلا ىرهولا دعس نب هللا ديبع مع
 ىرخبلا دعس

 هللا دبع مظنا 30 1 ىواوملا ناميلس ىنأ نب هللا (ذيع) ثيبع

 ناميلس .قا نب

 (هقهج اة اك1ذ 251 كرولا !اسموز" نم ناميلسا نكي هللا 0
 الابم الاسم اال "لوو لاو“ الن" الكم الكم ازال“ نا“ (ف 00 11

 رع رك ال 1

 ىرصملا نبا وه ىعيشلا هللا ديبع
 دبع ىب) كمد نب هللا كيببع وه 0 ناوفص نب هللا كديبع

 ناوفص نب (ناكولا
 0 لا 7 تلاع كح نيب (سابعلا) سابع نب هللا دكبيبع

 )ةيللاب '(400-) )11 21101 )1 فئ| | تزد | 65ل امل ا

 )تالا 1 ا )را زا 1ك

 ام11 امهو امه. اي.ك ابد ا01 11 ىدنتكلا سايعلا ىب هللا كيبع

 نادت ا

 ا! | ل ىهشاهلا 126 نب 00- نب سايعلا ئد هللا ليبح

 املا 1 ئوارلا اطتهلا سابنعلا نيه 00
 ارد سبع ىواولا عما نب هللا لبيع

 ا هل كيلا ارنا راهيملس نب هللا هبع نب هللا دكبيبع

 اهمحب 155 هاف 11117 كيلا وكأ دفاظط نب هللا كيبع ند دللا كديبع

 زون )لأ 1مل زل رك3ك ركل" رككأ ركع زك*م لكل. لكل“ طوق“ انكم

 "اة 716 511 1

 ثا“ 8775 111 سابع ىب هللا دبع ىب هللا كيبع

 سر رمال كا ىوأولا دوعسم عب خيبناع ىب هللا دبع نب دللا ليبع

 امل... امال ماع طع زم تلا املا ل 1ك 0 م لل

 "اعلا ارسال ال80 اطزرس |( سرب ا!!! رس سك س1



 هللا كيبع

 يلا

 هللا فب
 ىللا كيبع

 هللا ليبع

 ال لك

 هللا ديبع

 6 هللا كلممع

 هللا دكيبع

 ليديع وبا

 هللا لبيع
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 ضل ل6... ىضاقلا ىرينعلا نيصخخل نب 200 نب

 الضأل )تل تء] 62 ما

 اد امرك لل ىيلعلا هللا كيبع نب ىسح نب

 ا فسوي نب نسما ند

 0- 0س عالا نسب 0 ندب ليم ىب نيس
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 )001 ل قى ممهاعلا عى

 سيلا
 زو ىذ نب ركاح نب

 د ليدع 0 ى لغتلا سبل

 نا هللا
 ما 11 ىوارلا نرثم ندا يدنا

 (4040.) اثث“ث+ (4خ00.) "م اما 1 ىنلا لوم عفا ىببا ى د هللا كييع

 ااا زل لللل ما كل 11 0 م

 ن5 ل1 ىواولا خخاقن ند عفار نب هللا كينع

 ]نر 2 ردع ا ا 1 ىودعلا نامح ند روخز ند هللا لددع

 باه 11 ىملسلا 0 نس هللا ليبع

 از 70 ل اللام (ةناجرم ىبأ) نامقس 3 2-00 0 كَ هللا لدبع

 ك6 ا 1 1 زد )| ك6 1 م 0 ابك ]نب

 ار ا زا ا ا ل )1 16 11 زا ل اك

 ال ا ا ل ا ا تال ا ل لا 1 سلا دا

 كه ناك ل ل ل للا 1 ا ل

 تزل 0 1 ل ل 01 0 زا دا لن ةاض | |[ - ن1 186

 ا ل1) ةنلاكمول نأ نذ) ةه5) ةأ م نزلات كك ةل] هلم ةل ةلث

 اد 00 ل از للاكل نكس 00 7 0 4156

 )هزم ابل 1

 2 1 0 تل تالا كل نامبط نب دايز نب هللا دىبيبع

 كريب لشلل هللا ]ل وبزولا كتتاكلا ليل 2 نب دايز نب هللا دكيبع

 ١6 الل عواجلا رمعم نب دايز نب هللا كيبع

 ما” 11 عمخم ودأ دايز ىيأ نب هللا دضييع

 ال“ اممم امل 11 ىروصملا مكأل نب 6 ند ادللا :قيتع

 كلا ةخطرشلا بحاص ةفيلخ ىردملا نب هللا كيبع



 "سه تضج سس جي 1

 مك

 ابا 1 ىصضاقلا ىلدلا كنا ني نب ديبع

 لادلا 11 ىرعتشالا كلام نب كيبع

 امل 1 ىوارلا ىيراحكاملا ليد ند ليبع

 101 ل اولا قارولا كيحن ىب كيبع

 را مك اخ الما[ انا اوه زارا 1 ىفقتلا دوعسم ىب كيبع وبا

 ااا ]1 دعم نب حامرلا لبيع

 زازا 1 فيرز ىنب نم راصنالا نم ىلعملا ىلوم لبدبع وبا

 ل7 سلا 0 رعاشلا بوم ىب كيببع

 ا نييطعانلا نم ك.كبيبع ونب

 515 1 ىوأولا كيقن ىب كيبع

 1 1 ابو را لبيدع

 ها" 111 ىنيطقي نب كيبع

 اه 1 ىوأرلا هللا كيبع

 ل 0 ىللأ لبيع ةهسأ ىوأولا هللا لبدع

 ةخيواعم هللا كيبع 10 رظنا ريزولا بناكلا هللا كيبع وبا

 ال 1 كلا قل مدأ نىب هللا كيبح

 )هدد 111 سنخالا ىب هللا ديبع

 ارا ل مقرالا نب هللا كيبع

 ا! ]مه )ملك 1 )لل ماد نب هللا دبيبع

 سارا” ملم مأب ميال لك ادم 1 حور يعمد ىبا هركد نأ نب هللا كديبع

 للماظ سل درا 0

 )ا 11111 11 1 1[ باير نىب شكا نب هللا كيبع

 كر روصخملا رفعج ىيأ ىب رفعج خنذضاح هللا كيبع مأ

 ماما وبا رظنا ىواولا ةدانج نئب ىللا كيبع

 ام 1تز1 1نا1 16 ل لل ىرجهلا بيب عب كلا تقف

 (800.) و81

 در ىرهخلا ليرردح يم للا لبيع

 نود رانا" (400.) ماز# مح "ارو اه آ1آ1 ىفعمل رثل ىب هللا ديبع

 برأ بالو دبي



 ضال

 نامياس نب كيبع وه د 2 عواد

 )3 ادم 1 ةرجو سأ كيبع ىب كيدزي وبا ىوارلا كيبع

 15 ل رابذالا نم لجر ىوأولا 50-

 اا كارلا الزال فوع نب ورمع ىنب نم كبيبع ونب

 5م 1-11-111 ىواولا ىلالقسعلا سابا ىنأ نىب مدأ نب كيبع

 م01 مل ل مارجالا نب كيبع ونب

 (400.) مل*ثب 11 ىلاسغلا سوا ند كيبع

 اذا كلل ن1 11 عكا رشب نب كيبع

 ب 11 خبلعت ند كيبع ىنب

 0 ل ىوأولا ريبج نب كيبع

 ."١ 1 ىوارلا ىملسلا شحج نب كيبع

 "امم لكسب لئنء اب 1 ىواولا دانح نب كيبع

 ؟م) 15:11 ىبلغتلا سيمللأل نب [هللا] ديبع

 ام.* ابل* 400. !ذ. 1 ىجنلا لهم نينح ىنب كيبع

 ا ل كلل ا قولا خعافر نب كيبع

 لا" 1 نابيفغس نأ نب دايز بيبر كيبع

 اس الا كيدز نب كيبع

 اها ا عهبس ىتأ ىب كيبع

 ا. 1 ىوأولا كيعس ىب كببع

 ا". 1 ثيل ىنب نم خماس لأ ىب كيبع

 (400.) 71م م. ها 1 ىوارلا نامياس ىب كيبع

 ١1) 111 ىوأولا كلملا دبع نب ناميلس بجاح كيبع وبأ

 ارجل ىواولإ حابدصلا ند كلييع

 امام المها“ امه" ]1 ىهلسلا ىراصنالا نأذول نب رككاص نب ثيبع

 1 1 ىوزولا سفانطلا لدبدع

 اذا 1 مدع ند 0 0
 "كم 1 ىوأولا ىضرقلا ورع نب كيبع

 زثثلب امي امم أ#1 به 1 ىوارشلا ىقيللا ةدانق نب ردع ىب كيبع

 1 110 110 لالا 15/1 11

 ارض از 112 سلا غسل ىيمنلا بعك نب كببع

 ١6 ل لاوه نب مقل نب كيبع



 مص

 00 كك اايزلت يابا !ااانا مساقلا وبا فئوملا اديع
 ن

 اد“ مه نويرصما ناكدبع ىنب

 ةكبببع عى رصن وه ىرصخلا نزح ىب ظةدبع

 أمال. 11 ىلاسغلا (حاير) حابر نب (ةديببع) ةدبع

 أو 1 ىواولا نامجاس ىب ةدبع

 "17 ااا١ 1 رعاشلا ىدعسلا بيبطلا نب ةدبع

 ىدلل هللا :نيبع وِبأ وه تبعا نب 352

 اه هدب 1 ىوأولا رافصلا هللا دبع نب ةدبع

 و3 1 ربنعلا ىنب ف ىدع نب ةدبع

 ا ىواولا ىربيذعلا اةللبع وبا

 ىزورلا دمحم ىب نادبع رظنا 11 هب 1 ىواولا ىنزورملا ةدبع

 ل6 ىبيد ياولا ةدبع

 الب ا.ه 111 ىجراخل ىرهفلا سودبع
 1م 1 ىذورورذ ا لاح! ىلا نب كمح نب سودبع

 "1 )1 للل] تل نب نودبع

 اء“”ث5 111 كدقلا هيودبع

 هيوديبع ىب ليد رظنأ هبودبع نبأ

 ك6 ىراينالا هبولدبع

 انين 1217 نايك مادرك هيودبع

 الد« 1 ميركلا كبع نب لمادردأ «بودبع

 "8 1 لوألا سدع

 رت“ 1 رق" زممك زمرا كلمسصب امرا“ زم اثم اءلثع 1 سبع ونب

 اب, ب ابا املا ام طا ل[ زال كلل ل ااا

 0١1١) لاه 111 نضبعت نب سبع

 نوعا له. 1 ىقراقل ربجم ىلا شيع
 ملاظ نب 1م ع د . د رماع ب ةعببر نب فلط نب سبع

 آه ها" 11 لكعس ند بحعك ند ورع نب كرا ند مدرع ىب

 |”. 11 رهيبه

 رامشل وذ دوسالا وه بعك نب ةلهبع

 انو 1 دوبعلا

 الاب 1 مئسر ناهجعون دودبع



 انااا

 ا ا ا زل رك ك1 ككل! لل 1115 01 1

 *. مل لضفلا وبا ثراولا كبع نب ليضغلا نب كحاولا كيع

 ١1" *ه مهل ترأو ىب ليضفلا ىب كحاولا كبع

 ناقاخ نب ىدبعت ىحب هللا لبدع نسب لليد نحدد ليدحأ اولا كلدع

 1 مى زك لئلا

 ام.-اب هل ىلع وبأ ردتقملا ىب كحاولا كديع

 ال6 11 لاكتملا نب كح اولا كبع

 ١١1 111 فقفوملا ىب دل حاولا كلبع

 ا 15 111 ولولا لصأو نب كحاولا كبع

 ا 1 لا لكل لا 1 ىوارلا تيعس نب تثراوللا كيع

 انزع اثمع ا*غ )288 اامء 1 ىوارللا دمصلا دبع ىب ثراولا دبع

 ابيع 1111 اكد

 نإ لل ل 1 لك 0 ل 0

 ديلا دبع نب باهولا دبع وه ىوأرلا باهولا دبع

 تأ نر ٠ 1 الكل 0 دكلئاخ نب مهعاربأ نب باهولا كيع

 سد هللا كيبع نب ىلع ى د ليد ” نى ميعاربأ نب باعولا كيد

 7 ثا 0 ا اذا زثآث لل 2ع

 ال الا الل قو ارا مدرغ ىب كيزي ىب ميعأدأ نب باهولا كيع

 |18 )52. لة لكم امكي لمكل" امك. اطمن امم

 أهل. أده١ 11 تكي نب باهولا كيع

 هه هل نادع ىب نيسقخل ىب باهولا دبع
 اال اذ| 20 1 قوارلا ىففتلا تيكملا تبع نب تافولا نبع

 ال1 )6 اف كلل اك )ا: ا!

 اذ لل! نب باهولا كبع

 ا" رصقنما نب باهولا دبع

 1 111 ريبولا نب هللا دبع ىب دابع ند ىيعك نب باهولا كبع

 امل اكمحم ل“... 1 رجع ند ورع ند لي 3

 ١1 1 بوبأ ىب رشب نب نادبع

 ادد 111 ىئسكلا نأدبع

 اذ 11 حم (400.) نب 1 ىوأولا ىزووذلأ اك ند (ةكبع) نادبع

 أ ا



| 

 آما 1 ىديحيلا امرح ند كلا لكدع

 موس (400.) ”*1 ب. 1 ىوارلا ىفنأل ةرح ىبا نب كلملا ديع

 لوا ا زعا قير

 ا كك ىوأرلا نيسح نب كلملا ديع

 ما 1 نامعنلا نىب مناخ ىلوصم قففاكلا يح نب كللا ديع

 117 لل

 85 (488.) 711 1 ىوارلا ةينغ ىبا ىب ديم نب كلملا دبع

 !ه) )51 ل5113 | 6 لل ىلعاملا راثد نىب كلملا دبع

 196 1 ىواولا كشر نب كلما كيع

 1“ 11 ةعرز ىبا نب كلملا دبع

 الو. 111 كعس نب كلملا دبع

 ل 1 ىواولأ (8) باح نبأ كيعس ىب كلاملا دبع

 زل 111 كانا ىلبلسلا مداني نب كملاا كبع

 ىفنأل مالس وبا وه ىنئادملا مالس ىب كلملا دبع
 ارت كل ىوأولا عاس ىب كلملا دبع

 ذا لل زة6ا ل ىوأولا ناميلاس ند كلما ديع

 ال1 ا ىوأولا ىمزوعلا ىرازفلا ناميلس ىسبا نب كلما كيع

 الود 11111101 ا امله 05

 511 سلا زدأإ :١1 كلل ىعهسملا باه نب كلللا كيع

 مب. 1 ىوأاولا عمسم نب كلللا كيع نب ناب نب كلملا لكدبع

 زا 01 زا زا ل

 ٠.5 11 ىريشقلا خيش ىبأ نب كلملا دبع

 4 6 ل 1 هس تا ك1 نىب جلاص نب كلملا دبع

 مل مخل معا بك كح كلا 15

 امم" 11 ريع نب هللا دبع ةطرش بحاص ىثاطلا كلملا

 ال"د 1 ىواولا هللا تيع نا كلما

 )ا ىوأاولا ىفقثلا هللا دبع

 101 ىمهلسلا هللا كب

 0 اخ زيرك نب رهاع نب هللا لدبع

 مدا 111 ودا نامرلا قي
 )0 لل ىواولا كديبع
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 فتقئقعي 9؟-9؟ 9< 9 9<



 هم

 ."١ 111 ىتاقلا ملسم نب ميركلا كبع

 ة.ا 1 ىواولا مةيهلا نب ميركلا لكيع

 ا 1 بلطملا نبع نب خبعكلا كبع

 ا ل لل ماوعلا ى د خيعكلا لبع

 ىممأ 1 بوتم نب ى نب لالك ليع

 ا”“.5 1 ىوارلا ىدسالا ديكاملا دبع

 ٠.5 1 ىواورلا فوع نب نامولا دبع نب ليهس نب كديكالا كبع

 ال اس اس لا لل

 )هد+ 111 داور يأ نب زب علا كيع نب ديبيكا لا دبع

 لها كيس ىلاسغلا خابقد نب .راببح نب ورع نب جيسملا كيع

 ات 11 نا ك1 1 هيل
 ال ان رقما رات ج7 فراخ (ىبا ةعيبرا نبا تاظملا نايع
 املأ معلا 111 كم ك6: 158 121 11 1 مشاه ىب ةهيلطالا بدع

 الاثنا للا ل116 )1:1 )كك اذ ا! ا! اا 7 أمس با“

 ال ا كل مالا ظل 1١ زل لل ار 1

 تا ا 111 تاع 0 اناءو زب 1 بلطملا تبعا (لا) اونب

 3 1 رشبلا ىببأ م نأ ىب ثيغملا كبع

 ناميلس ىبأ نب كلذ كيع ٍّظ ىوارلا كلما دبع

 مك ىب ناورم رظنا كلملا كيع وبا

 1 لالالا راع نب فاكاسا ىب كلل كدع

 2 1 51 ةءانثأ نب كللا كبع

 اك غل ىواولا ىناهيصالا نب كللا كبع

 ل1 1 11 الث 111 نربفلا قايبط نب بويأ نب كلما دبع

 كل اللا )56 اا الل ىلعتلا رشب نب كلللا كيع

 الط مال ا ل ل ا ناورم ىب رشب ىب كلللا كيع

 اذار ارم ىوأولا رجب ىف نب كللا ديع

 نربأ 1 ىدنزدلا نادل نب كيج ىب كللاأ كيع

 كم١ 11 صاعلا ىبا نب مك نب ثراشللا نب كللأ كيع

 ثا 11: ملسلا كراخلا ذأ ني كلما دبع

 قول ناريع وبا وه ىدزالا بيبح نب كلملا دبع
 ارز از 1 ىوأولا ذنغيدح نب كللا دبع

, 



 زكي

 تالا از“ بل" مك هر تيل خإب 11 مو 1 ناورم نب زيرعلا دبع

 "هدا" 111 اانا 1

 عيد *ه. 111 ىليقعلا ماسم ند زيوعلا كبع

 ناسا لي نب مويتكاملا هللا كبع نب باطما نب زيزعلا لدع

 م١" 111 دكينتغعملا نب زيرعلا دبع

 از 1 رببصذ ند ىسوم نب زيرعلا دكيع

 اما ل11 يحد نب ىللا كبع نب نوراغ نب زيوعلا لكيع

 لركوب رايت (كك#» لك للا لزكلا ك6 مرر مالا حيبلولا نب زيزعلا دبع

 !لةك لكل 6 الخل

 هللا كبع نب ثراخأ رظنأ وربع كبع نبأ

 0 ىفيبص' نب و 0
 اأة٠ 1 ماع نب كيبزي نب ورع لبيع

 8١ 11 دوعسم د رفاغلا ليع

 اانا 1 ىواورلا مساقلا نب رافغلا كيع

 اد 1 ك1 ىواولا ىرسلا نب رهاقلا دبع

 نع 111 1ث 1 ىوازلا" ةريخملا اوبل جاجخل ىب سودقلا كبع

 آرام الا" ا.١1 1 ىصق نب ىصق دبع

 مل: 111 'هرمحلار سيئر" لئجراخل رابغلا دلل

 ب اخ 111 11 تنل 12 1م مو ملا هنا 1 سيفلا تي

 اك“ ا 10 )مل مالا لوك افرح ١16 )ك1 طل 1

 ابا اا ما ل اا كا ملف تلال الل ن1

 لس ير لل! اصعد اسلارا“ هرج كرولا اطار ارضارك ( ا1دل1اك. 121117: 7 ا

 لن" برو كاملا ؟ايلا 01 م0 تا فدا تل مل | ل16 111 1 |!” 5

 اومما 111 6م, 1ةؤا هزت لال ل اكل لزملا !!م0 الكل ال6 ال1

 تاظشلالا نب كيز نب نامولا كيع نب ني كيبع نب ريبكلا كيع

 ةءا لل

 انعاثث. 11 ىفنتل طيلس نب. ميركلا ىيع
 ام ل ىفنمل ناجولا كيع نب ميركلا كديع

 امرا“ 111 بنئاكلا ناجرلا دبع نب ميركلا كبع

 ثيث اثرد 111 ءاجيعلا نيا نب ميركلا كبع

 "4 11 ةبينق ىوخا ماسم ىب ميركلا دبع
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 5 زيوعتا كديع

 5 111 00 ناز برعلا كيع

 اك ل1 يواولا دايز ند 0 دبع

 ا (400.) خب 111 (دعس) 1 ند 0 كدع

 0 ورمع نب هللا كبع نب هللا لبيع نب خماس أ ند زدرعلا لمع
 ىوأؤلا 11 ١651

 كولو ونأ رظنا ىوأرلا نامياس يأ نب زيوعلا لمع

 الز )ا )كل )656 امله 1 ىوأولا كابس نب زيزعلا كيع

 6 الكل ىزاملا ساهدت نب زيرعلا كبيع

 دارا رهاط نب هللا كيع ند و فاط نب فقيل لديع

 امك د ا رباج ن ل 00 ند درعلا لع

 م مالا مزز 11 لكيسأ ند كلاخ ب 0 كدع ندد ز د ا لدع

 زاب 0 ارسال رت اركز الل لس

 ار ءاطع ند هللا كلدمع ني زيرعلا لمع

 81 كا 1 م 1 نامتع نب ورع نب هلل دكيع نداز ٍدرعلا كدبع

 تاطخأل نب ارم نب 7 كيبع نىب هللا تاسع ئىسب 0 كدع

 انك ار

 أمل. املا" 11 ىتيللا هبر كبع نب يوعلا لكيع

 77 از 111 ناكولا كيع نب زيزعلا كمبع

 ا 1 ىوأر لا ريفغلا ديع نب زيرعلا كدع

 ند زيزعلا لمع

 نأ تأ 111 ىواولأ هللا لبيع ند زيوعلا لدع

 الام كانا ىوأولا ةرقع نب ريرعلا كدع

 ىدروارحلا وع كليدع

 ام ىل رصتخخللا نب ىلع نب زبوعلا 0

 هدأ 11 ىوارلا ريع نب ريوعلا كبع

 ا للكل 120 1110 6 11 ٍدرعلا دكيع ىب ومع نب زيرعلا

 و1. 14 1 ىواولأ ىرهولا 50 يأ ىبأ نار نباز درعا 1

 اك ل 111 1 طل الط 10 111 1 مع ال

 ادم اذ 1 111 كفاعلا تارع ند ريزعلا كيع

 عم. )21 11 ىديبؤلا جاجا ندا 2 نك نعلا نابع

 يدرواردلا رظنا ىوارلا يدرواردلا لديبع ىب كيد نب زيرعلا كيع



 هد

 !.نا بما بز اذ 6 لا1 مهانإ ةهآأك تقل ةلثل ام 11 6

 م م ردنقملا نب ديبصلا كيع

 ١ مهل ىفتكملا ىب كمصلا كبع

 ليك ند مامالا مه2اربا ند تيك نب ىسوم ىب دهودعلا كبع

 )سرع زل“ اهو 1م" 1كم 1 152 111 ىلع ند

 مقلا مذ 1 رعاشلا ىبلكلا سيقلا ىرمأ نب ىزعلا لدع

 نم ةانم سوا وخا (سارف) شاورق نب مهر نأ ىب ىزعلا دبع

 )انآ )ءءء. 1 رعاشلا رمنلا

 "ار ا رعاشلا ىدنزالا ىلليهص نب ىزعلا دكيبع

 نضل" ل سمدتب كلكدع نب ىزعلا ديع ونبي

 ١30 ا ا ىصق نب ىزعلا ديع

 آنالا زر" تل. "11 خمم ثيو 111 ]15 امس 1 ىواولا نابأ نب زيزعلا كدبيع

 ا كلل عيط نب هللا كبع نب ميهاربا نب ربرعلا كديع

 مءل' دبآ] بدل 11 طانح ند وشب نب ربزعلا دبع

 ناره نب زيرعلا كيبع وه 117 1 ىوعزلا تيبات ىنأ نىب زيرعلا كدع

 ناكرلا تبع نب ريع نب .زيرعلا تبع نب كيبات لا ص اصل ا
 بله ز"بمم زثباث" 1 ريرعلا ليع نب ناهياس وبا ىواولا فيع نب

 اراك !:]11 ل1 ما نب دراج نب ريرعلا لديع

 7 111 روصنملا رفعج نا ىب ريزعلا دبع

 ممتخ 211 ئوارلا ئعجنللا نب ريرعلا ند

 ام الل نامعنلا نب متاح نب زدرعلا دبع

 موا كة تراث نب مرد رالل 5

 )زم للا )10) ل61 ل ىوارلا مزاح يأ نب ربزعلا لكدع

 اممهسامما اكلات اثم 11 كلملا دبع نب جاجخل نب ربزعلا ليغ

 امل. ادممأ امنيو امنعب اميه املك طمخ امل“ املثع امل"

 اا 1 ىوأولا زبزعلا كبع نب خامردح وبدا ىوأولا زيرعلا كيع

 ىواوملا قي 521 ناعتملا مخاسر ندب كلاخ نى زيرعلا كبع

 نأ) [١ ل1

 195 11د 1 فلد ىليأ نب ويدرعلا لكيع

 16 ا 1 ىوأولا عمشر نب زيزعلا لكديع



 ملمع

 ا" ىلظنتل خبننع ىب به الا نب مدلسلا كيع

 ]01 |6 اللا ىمضالا خامش نب ريكب نب مدداسلا ليع

 أبح 1 ىوأوأا ريبج نب مالسلا لمع

 مسرع بو 1 ىوأولا جر 0 مالسلا لدع
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 ا. 1.1 111 رصمب ىجراخل مالسلا دبع

 املك. ادمحع 1 ىوأولا كوس نب مالسلا ليع

 ملا سا طا رش ا لا دع
 سل ىوأو لأ ىسكالا وباج نب هللا دبع نىب مالسملا كبع

 ها ل جات ور ل مشاه نب مالسلا كبع

 1 11 ىهلسلا نابح 0 00 0 م ليع

 | 4 انناظ وبا زيرعلا دكيع نب بدبيأ نب 00 كلبع

 ة".١ 111 ثراخل نب سمش كبع

 مث 111 ثراخل ىب ةعيبر ىب سمش دبع

 06 11 4 ا 1 كفانم كن نب سم كبع

 كاز لل |[ لا زر 009 |)|م1 ١.51 | لفانم ليع نب سمدت كبع ونب

 الا زك كلالالا

 0 11 نامعنلا ور نابا ئنن ىكويصنا كليع

 0011 3 11 نابشللا بهو وبا لعتلا ءدنبع !ىنااىيصلا دبع
 أنو نوع“

 ان ]1 ل )51 ا | 1 ىوأولا تثراولا كيبع نب كودصلا كيع

 اك اطل ١١ 1111 16 ا

 5 تال د ب ذب ل1 10 )ل 11 ىسابعلا ىلع نى د كويصلا دبع

 ل ا ا ا ا ا )تأ تأ ا 6 3 ]| 1

 اكل زا 1 ل ك1 ه1 تا ثا 11 1 0

 ا سوردسم ب كلام أ , نب كيوصلا كبع
0 

 انا الل اا اس ارسل نسل ضي 5 لقعم ىب دكيدحصلا كيع



 لاء

 اممع 51 ل لا ا ا ا اا | ا

 ال7 ادم اهمل" ادد" اهو 1255 اوم اطمح

 ا" 111 كتئاقلا ميبعذ نب نامدحوأا دبع

 15* 111 رعاشلا كعادهلا نأ نب نامدرلا دبع

 جرعاا ناكولأ نع رظنا اا 1 ىواولا جوعا زمر ىب نامولا دبع

 الرا ارا الانا ىوأوأل بناكلا ىنامهلا نامحرلا دكيع وبا

 اع 11 دانه ند نام:>ولا دبع

 كاز للا ىواولا باتو نب امج ىلا دبع

 معلما سوخ 11 ام 1 ىوارلا اجرت نيلللا لب ناتحلا د

 ا". 11 كلملا دبع نىب حيباولا نب نامحر لإ لكبع

 م ا ىواولا ىمبك نب 30 لديع

 |) 1 خموخ ىب خباعت نب كيوب نامحرلا ديع وبأ

 ه1 1 (ىواولا رباج نبا) ىواولا رباج نب ديزي نب ناجرلا ديع
 رمال را" 111 هكم 11 أب

 اهد4 ١!))6( 1 ىوأرلا ىراصنالا ةيراج ىب ديزي نب نامحيلا كيع

 ا لي نم كببيع ىنب نم 0 ىب 5 لكيبع

 ه1 11 ةيواعم نب كيزب نب نامح محرما ديع

 ل لل 111 10 ه1 للا نب كيزي نب 0 ىلا لكدبع

 راسي نب قاكاسأ نب كيحف مع ىورلا راسي نب نامحرلا كبع

 ا 110

 )د1 ]165 زلزل لكلا ىوأوأا سنوي نب نامحرلا كبع

 انو ادم »11 ىوارلا قيبلا ميحللا 02
 اكل 11 0 نب ناميلس نب رفعج نىب مهلا كدع

 انا" 1 جنولا بحاص دج ميحرلا كبع

 ب 1 جاجا ىلوم ناوفص نب ميحرلا لبع

 ب 11 ىواولا ءالعلا ند ميحرلا دبع وبأ

 س.ث.111. طشساو لما نم ىئلكلا ميتحو لا كبع

 ه3 111 قلغتلا ”نيبقل لسع نب قارا انا
 ام )ل6 لا هللا 003 ا ا ىواولا ماه نب فازولا لديع

 الكام ل1 )نا“ م6011 با ل 6 16 2 مهني د سا مرو

 امو ل
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 ريك

 لك لال ل ل5 ال6 اذن اذا 517 اذ 6) )+ 1115 نا )اطل ل1

 خخ مم.سمو مهي مها دبآأ

 ى..١ 111 كيريلا بحاص كردم نب نامحرلا كيع

 أنا“ 11 دوعسم نب نامحرلا لبع

 (خيتننع ىب هللا دبع ب نامحرلا دبع) ىدوعسملا نامحولا ديع

 ايا (ف كلر زز) الل او 1 لك 1 ل! 1 ىوأولا

 زل 0٠) ل1 ارسل ءل“ )355 11 ىلهابلا ملسم نسب نامحرلا كبع

 ا |1135 )61 )11 )111 اذ )11 !طا) )))6 اذا

 )و7 111 ةميكم ىب روسملا ىب نامحرلا دبع

 اممم !يلؤ ا!نبكا“ طبل 11 داصم نب نامحرلا ليع

 ىروباسينلا راع نب نامحرلا دبع وه ىعيطلا نامحرلا كيع

 ١١1 1 فذاعم - نامحولا كدع

 ثريوللا وبأ وه ةدواعم نب نامحرلا كلكمع

 ثول ويا ةلغلا 72181211  ىوارلا ةيواعم نب .نامحرلا كىبع
 أهرب 11 جيدح 3 0 نب نامحرلا كبع

 نب نامحرلا دبع

 نب نامحولا دبع

 اه 111

 ١١١ 1 ىوارلا ءارغم ىب نامحرلا كبع

 اممح !طممحب امري[ اممم اميخ 11 جلغم ل نامدرأا كيع

 اذ ل1 يكمل نامحرلا كبع

 اا 11 خقراح نب رشب نب رذنم نب نامحرلا كيع

 1.111 دوراخل ,ند رذنملا نب نامحرلا تبغ

 0 ا )1 م1 م ت١ ا 1 ىوارعلا ىدحيهم نب نامحرلا كيع

 انقا )01 )0 | ككل 11 )ل ]سك ]زل 1:41 ل مل ا

 17 )ل5 111 | للكل ل! 11

 ١.5١ 1 ىواوأا ناره نب نامحرلا كيع

 اك 1 ىوأو املأ ىودعلا 0 نب نامحولا كميع

 11 امك 1/7 لانا 111 ىوأولا ىلاولأ ىنأ نب نامحر لإ كبع

 المب 111 ىضاقلا لتان نب نامحولا كيع

 (400.) اه 1 رمعز وبأ ىدزالأ ىدماغلا ميعن نب نامحيولا ىكيع

 ناورم ندب كلللا كيع 5 0 نب 0-0



 هم

 اد.هاو." 1 ةنييع ىب نايحرلا دبع

 املك 1 قفسيبع نجا نامجلا دن
 5*1 177 11 ليقع نأ نبأ ليم قورغلا نب نامحرلا دبع

 هذأ ه1 11 ىوارلا ةيزرغ ىب نامحرلا دبع

 معزا 15 111. الهنا 1-ىوارلا نككشالا منع نبا نايحلا ل“
 اذ,5 111 ىوارلا ىبافلا نامحرلا دبع وبا

 )هك. 111 نامحرلا دبع ىنأ ىب ةعيبر وبأ نامدحرلا كبع وبا

 ١ام* 1 ىوارلا ىرازغلا نامحرلا دبع وبا

 ابدأ ازرع 1 ىواولا ركب ىنأ نب كومحن نب مساقلا نب نامولا لديبع

 مل 311 ا

 م”. 1 ىسحالا علق ىب هللا دبع وخأ علق نب نامحولا كبيع

 مج ج1 :ىرسألا سيفا ىت ناكر
 ٠.1 1 ىوارلا ىملسلا سيق نب نامحرلا دبع

 مم م١ 1 0 .رامحرلا كبع وبا

 موب“ !مكم امحأ املك ]1 ىواونأ كلام نب 0-0 نامل دكيبع

 انك 1 لج تاورع هتلر ارسزإا 1 و 7 ليل 90 كيع
 1 هنا و ل ل

 11 امل 11 ىناوخاملا (ميركلا) نامحرلا دبع وبا

 ا 11 "+ 1 ىبح ىحطلا ىدنكلا زو نب ن حولا لديع

 رارعلا وح تيا نار يبيح
 > نب ورمع نب دمت نب ركب ىنأ نب دي نب نامحرلا دبع

 7:10 4 لا 1م للا ىوأولا

 نا" نا“ مزز #١ د١ 11 ثعشالا ىب ديح نب نابحرلا دبع

 وهذ 5؟هز" 1؟نأ 1*) 1*1 5ب حلل ملل ملكا نكت بو

 يل ]مل امل لمه اصب كاي, ليس لل 1,1" امرت اور“ 1, علا

 ارسم ا زرع زلزل ا زازا ال1111 الا املأ زل

 ممل تح مخ 111 لامه الأ 1م از" از" لاثل) الاب الطور لاول" ااع*

 "ها". زهزأب اةءاإ

 أ" 4 تنئاكلا لهس ىب دم نب نامحرلا دبع

 لراكاملا رظنا هه 1 ىوأولا نيالا ديد نب نايحرلا كبع

 مععا 1 -ىدبالا. ميكمس وليا ميلس نيت يب نايشرا |



 ماتت. ىب ثراخل بن نامحولا دبع نب نامتع ىب نامحلا دبع

 )اء 1

 اذاا 111 11 11 ىميتلا هللا كديبع نب نامتع ىب نامحرلا دبع

 اوكا نداكاع نب نامحرلا كيبع

 )للم اه* 1 رعاشلا ىبيجنلا ىبيلبلا سيدع نب نامحرلا دبع

 اضل 1 يب لرسلا] | هد فل هءل د امءم. 119] )111 --319) )امك ]1مل 1

 "ها 11 ىرافغلا ةرزع نب نامحرلا دبع

 رار ركل ىوأولا ىحانصلا هللا كبع وبا 0 نىب ناجولا لبع

 ىوطعلا رظنا رعاشلا ىوطعلا نامحرلا ديع وبأ

 "كن. "مب "هم 11 بلاط ىنأ ىب ليقع نب نامحرلا دكديع

 "مث 1 ىلانكلا زيقلع نب نامحولا دكديع

 كرر راحل ن1 ىعوطم ا ىريباسيبنلا راع نب نامحيلا لمع

 تس 1 ةفاطخلا ىف رع [نيرارعصالا ' نانتحيلا نبع

 ل3 كاطقلا نيا رع نب نايحرلا نيع

 اركز باطل نب رم ىب طسوال ١ نامحولا ليع

 "هاو "81 111 1. 1.١ 1 ىواولا ىراصنالا ةريع نأ ىب نامرلا ديع

 ىبعازواا و ورع نب نامحرلا ليبع

 مكالم ى د رظنا ل 1 ورع نب نامحرلا كيع

 لرد عل | ىوارلا فاعم ىب كعس نب ورع نب نامحيلا ليع

 )© 11 لهس نب ورع ىب نامحرلا

 "هه 1 صأاعلا ىب ورع ىب نامحرلا

 يللا نذ) 1 ىوأولا ىفقتلا ريع نا ىب نابحرلا ديع

 اما” 11 صاعلا ىب دكيعسش نب ةسبنع ىب نامحرلا

 6 ل ىمهنلا نابيغس وبأ ةخكسوع نب نامحرلا

 آنز6 ل بدلا“ )نو ]11 زرع 1 تنبح روخأ فوغ ب نامحرلا

 اليم اءلذ امكح امنيو طمهع لملثا لملء لطصبو زبك“ ليال ع اكظذ) ل١5 ذهل

 طلال ظل لازد لذضلا لذلا اذل) ١.11) )!هحللزل )191 زاك لالخ

 اراك 0 تلا ل را يول يور ارييتر نكرا ورم

 سلا ةرااق ذاتم ازك زل“ ال1111 1م.7 5م اعمال لملم زرلخ

 1 ا ىوزرلا نع وبا فوع نب ناهمحر ا لمع

 )0 1 ىوارلا ةدعاس نب ميوع نب نامحرلا دبع
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 معو

 دبع رظنا ىدوعسللا ةغبنتع نسب كللا كنع ئىسب نامحرلا كبع

 ىدوعسملا ٠ نامحرلا

 كدر لل ىدنزالا فيفع نب هللا دبع نب نامحرلا دكيع

 م1 ا. ا اه ا*دث 11 ىربيشقلا هللا دبع نب نابحرلا دبع

 110 ا 1

 ىوأولا ىراصنالا كلام نب بعك نب ءللا دبع نب نامحرلا كدع

 01 1 ل

 ال )11 ل1 ىبحرالا ندكلا نب هللا دبع ىب نامحرلا دكيع

 مأ نبأ ىفقتلا ةخعيبر نب نامتع ىب هللا دبع ىب نابحرلا كيع

 مسيو 111 امه اذه اممع امل" اما اع 11 مكمل
 نم 0 زبوببسص# نب هللا دبع نب نامحرلا كبع

 )ها (72) 111 دوعسم نود هللا دبع ند نامحرلا ليبع

 ا نا نك ]1 اهل ىعضنلا هللا لبع نب نامحولا ديع

 )6 لل رابخل كيع نب ن امحرلا كدع

 اب ىراصنالا هبر كبع نب ناهحر لآ لكبع

 ىموضخل وماع نب ىللا كبع نئب نامحرلا لكدع نب نامحيلا ليع

 )06 11 طا كل

 0 نامتع نب هللا كيبع نب زيوعلا لبيع ب نامحرلا هدي

 )66 )ف ظل )11 ك1 1 ارا ام ىوارسلا 1 12

 ارمله "عك

 ببأ 11 -كمم كركم كلم كل" 11 ملاص نب كللا كيع نب نامولا ديع

 مثهد 1 ىرعغزلا توغي دبع نب ناوحرلا كبع

 اهات تي شتعلا :راطلا نب كيبع نب 8 ل١ كنع

 (400) "ثوب وم ا 1 ىواولا ا مبا كببع نب ناك ولا لديع

 "ع لالا رالا لال كل عرش

 "همز 111 "نعم 1 (سابعلا) سابع ىب هللا ديبع نب ناجرلا دبع

 اا ] )اه انا ١ 45 )100 ل ايست نىب بائع نىب نامحلا لبع

 هزم 111 ا ا ل 11 اضل كلل ل

 م5111 ىلا | فينا نب نامحرلا ديع

 1/1 11 ىفقتلا ةعرز نأ نب نامتثق نب نامدرلا دبع

 أبب. ] ورع ند وماع نب نامتع نب نامحيلا لكدع



 معو

 أعل (400.) اح لبا ام بد 11 ىللكلا 0 ىد نامحرلا كبع

 ا 1 نعوذ تن .راهياس نب نامحيلا 0

 ا رعاشلا (ىهيتلا) ىمهيهتلا 0 نب نامحرلا كيع

 امل" 1 سمش كبع ناب برييحح ىلب ةرهس ب نامحرلا 5-0-

 تان نايل ذر كلللا نأ ) اانا

 "هوو سا'هدا اله*5 1 للهس نىب نامحرلا كيع

 ل11 ا. ءأالا 1 ئوارلا ىرمحالا هايس ىب نامحرلا 1

 اللا 1

 ا ا غ1 ا بيبش نب نامحرلا كدع

 جحايرش نبأ و ظنأ ىوارلا جحبرش نب نامحولا كمع

 ك.ن اهرب ادا 11 (400.) ”*ألا ]1 ىمايشلا جبرش نب نامحبلا كيع

 نارا 11 ا

 ف نا [ما 1 ىوأولا كيردتت نب نامحرلا يع

 ا6 11 ىوأولا ةخايمتش ىحأ نب 0 ليع

 اراك الئلطلل 06 لئلا ىوأولا صلاص َى نامحر ل

 ا 11 لل ىوأولا حبص نب 000 7 كيع

 امتع 11: 106 11 قرخل ىدسالا حبص نب نامحرلا ديع
 )7 1 ىوارلا ىمينلا ةكيبص ند نامحر لآ لكيبع

 ؟1 11 بكاطص نب نامحولا ليع

 ابوح” 5“ 11 ىرهفلا سيق ىب كاحضلا ىب نامحرلا كبع

 كك درر كك را ضرر

 ا 1 ىوأولا كاكضصضلا ىأ نب نامحرولا دكيع

 امبأ 1 مكضلا ى د نامحرلا ليع

 ال11 1! 11 فلج نب هللا كيع نب ئحكلط نب نامحرلا كيبع

 ام 1 صاعلا أ 0 نامحرأا كيع

 511111 رضا ضنا ند نامحرلا نع

 كيع نب ترا نب ةعيبر نب (سابع) سابعلا ىب نامحرلا دبع
 اأو 300 0 اانا ا 1 ا ل ا ىمشاهلا بلطلما

 101 111 كللطملا نع نب سابعلا نب نامح لا َكْيَع

 00 1[ ىوارلا ىرطلا امكللا نبح ني هللا كبح نب نايحلا ل

 م6 )ك1 زا ازمأ )6 )10 16 ا])



 هع

 مث ب 1 (ىميهنلا) سشينخ نب ناممولا دكبع

 'اما1 11 ىدزالا رفنخ ىب نمرلا دبع

 ارز 1 ىواونا لئدزك نب نامولا كدع

 ما“ث» 11 غخيواعم يلوم جارد نب ناكولا لبيع

 امل" 11 رانيد نب ناموأا لبيع

 عفار ىنأ ىب هللا ديبع رظنا عذار نأ نب ناكولا كبع
 )11 ززز5 1 لهكلا ريخلا وذ ةعيبر ىب ناكحرملا يع

 "مقا مقا لمحل مهك متع را لك رك ل ب

 01 111 للعلا لل )11 ىواولأ دانؤلا ىبأ ئد نامولا لبيع

 اة مو 111 ملل 1مل" لب اللا 111 ملل سل لال اكمل سا

 ا )156 )11 كل

 نب ناكجرلا دبع مع نبا فوع دبع نب ريعز نب نامولا دبع
 تاز 5011 قرشا

 موز الو اة ىبادم ا" 11 نايفس نأ ىب دايز نب نامرلا دبع

 )اا 1 ىوأ اولا دير 0 نب نامولا دبع

 ياش ٠ نما رظنأ ا 2 نب نامورلا لبع

 امك املك |م0-1 ذاك 1 جاسنلا ىنأ خفياذو وهيص ناكمولا دكديع

 (800:) 1 )2 بوند وبا ىفعشل انريس ما نب ناموا لدع

 ا

 ىدعاسلا كيمح وبا وه دعس نب نامرلا دبع
 نوز“ "1و ”ث1* 5*7 111 ىوأولا ىردشل ديعس ىللأ ىب نامرلا دبع در عب < ١ أ

 "5 كه" ة. "12 11 ىلادمهلا سبق ىب كبيعس نب ناكرلا ىكيع

 نت 401 516 كفك كن 167-16 2 ل

 6/1011 للا ىوأولا عودرب نب كيعس نب نامولا كبع

 1 ىوارلا ىلامادسلا نب ناضولا لمع

 (2) “هن | ىواولا ابيب نب للا لمع ,يملسلا نامولا دكدسع رع

 ارحل هل )هذكي هزم للل |1101 )ال

 نوار ضد لدع مصاع وبا و ظنا ميلس ف ناي را لدبع



 مع

 تال ل رمل كاتم ا نو تزال نبا ناكرلا كبع
 تنازل منرخلا 1 كالا ةانعا ىب تمل نك نايا كح

 5 01 6 6 ل1 زد زد

 هالو“ 111 !امل' 1 ىوارلا ةعتلب

06 

 أ ىب بطاح نب ناو لا لكيع

 7 111 بببح نب نامولا كيع

 11 11 ريكللا تبخل نن ناكرلا تبع
 اناكرلا دبع نا نادتع وها الا درا ناجلا تبعاوتا
 ١٠١ 111 ىبسارلا برح ىب ناجرلا كيع

 516 لل امردح د ناكولا كلكيع

 اهد» 1 بهو ىأ نىب نزح نب نامرلا دبع

 اك" ل1 )ال اذ !ظةزم 1 كتان نب ناس نب نايولا كيع

 اا ا 11 ةخعمبر ويلا ىرذعلا ناسح ند نامولا كديع

 ثا اللا نصح نب نامولا كددع

 )1 11 دال نيصخلا ىف ناكرلا دع

 مال انا ال5 15 21 1-8811 :نصاغلاا نبأ نب 00 ند ناكرلا تدع

 (ه00.) ا". 11 ىفقتلا نامتع نب مكلل ما نب ناجرلا دبع
 ع بإأ دمك أهرب

 أ غل ىواولا 002 نب ناكولا كيع

 اذا” 111 ةرك نب نامرلا دبع

 مدر 1 لا ردي ند ناكرلا نبع

 ا 11 (ىقوج) بدلوجح 2 نامول لأ كليع

 امحآا 111 ىجر ّك ناكولا كد

 ا 1 رعاشلا ةرجغطا ع نب ماش نب صاعلا ى د كلا ند ناكولا كدع

 مك 0 ا كل ل كيلوا نب كلاخ نب ناممولا كديع

 كل ا كل 11 ا ا | ل زن 50 )اك 110 111

 تاك ندخل ناكل تبع
 كا 110 ل1 لكلا ظراكش أ نب نامولا كيع

 ال01 اذأ1 انام 111 ارنا 11 سلفلا ءجو. باطخل ىدا ناجرلا نبع

 )ذك. اهدك اة



 مدعم

 «خ ائءحام 111 111 11 ىلحعلا ريشب ب ناممرلا كبع

 5 ك1 نب ناجولا دبع

 9 1 ىواولا ركب قنا نب نامولا كبع

 560 1121 1151 )115 )ابهأ لز[ 11 ل اع نكلا ركب نأ نب ناجرلا دبع

 للي لل |( 0 اا بس ف8 سرك١ نصا ننلا يسمي ناسك نس

 ١هأء 1

 لوم )1 ل ك1 للا اوك :ءللذ ل نركب قنا نب نامولا كيع

 مل 15 1 ىوأولا ىفقتلا نامرلا كبع وبا

 ساما نابوت نب نامورلا دبع

 امام 11 ىنضلا بيوت نب ناجولا كيبع

 7 ١51 1 ىوأولا دللا دبع نب رباج ىب نامرلا دبع

 1110 11 ىدتكلا عماج نب نامولا دبع

 م.5 بام سببا“ كن. 1 (ىرابنالا) ىوانبالا ةلبج ندب ناجولا لكيع

 ملثأ ماس ملل“

 از ىوأرلا ريغذ نب ريبج نب ناجولا لبيع

 ذأ 10 لك ىشرفلا ىرهفلا مدكج نب ناولا دبع

 ا 111 شكاج نب ناكولا لبيع

 1” 11 ئواولا ىتيللا ريرج نب ناجولا دكيع

 "ا.ه 1 ىملسلا عوج نب نارا كيع

 ممم 1 ايل "نينح نا" نباوشكجلا نياناكلا 00
 مهم 11 لاعج قا نب ناجولا لكيع

 ةربس ىأ نب نامرلا دبع وغ بون وبا ىفعإل ناجرلا
 أ.” 11 رعاشلا ىلهايلا ةذامج نب ناموأا

 ننممم "ملا ا, "عع 1 ىوارللا ىدزالا بحنج نب نامرلا دبع

 ا. امل 0 ن1 مابا هذا نر زك لل )021 ل اف !ط ل الد

 زر ةزضل ةلز ةلي ذل ليك خلز) 1 هينا 0 ن5 01

 ا"””مه 1 ىواولا هللا كيبع نب بدنج نب نامرأا دبع

 ١> 1 ىوارلا بدنج نب نامرلا دبع ىبا

 ام. 11 ىنارهبلا بوند تا" ىب ناجرلا ليف

 (440.) 535 11 ١*مأ 1 ىوارلا ىشوج نب نامرلا دبع

 )"ب 1 ئوارلا شبج ىب ناموا دكيع

4 



6 

 1 ا هاك كك ىصق نئب رادلا كمع

 )ا )10 اذ. 1١ 11 !)1 .- ]زا )زا 1 ىبصق نسب رادلا ديع ونب

 اا زهرا كلل ١

 )6 0 )1 11 1 1ك )221 للا ريبكلا بر لدع

 7 111 1 ىسبيس عب كدر لبع

 )هزل )+95 12ب 1 ىمهلسلا جئاص نأ نب هدر لدمبع

 "5 11 ىتقيللا ريمع ىب هللا دبع ىب دبر كبع

 0 ىواولا عفان ند هبر دبع

 ىدهم نب نامولا دبع وه ىوأولا ناموأا كديع

 ىملسلا نامولا كلدع وبا هلعل ؟ه ] ىوارللا ناكولا كمع وبا

 ناكولا كيع نب نامتع رظن) ىوأوأا ناجولا دكديع وبأ

 م17 رانا تل نب ناكل دنع
 اه 1 ىواولا ىشرفقلا نابا نب نامولا لكدع

 ا ا امال 1 1 (ىواولا) ىؤبأ نب ناكرأا كيع

 اا لمان رغزأ نب نامولا ىليع

 الط از16 11 لذؤأ) )زز: الل ىبضاقلا قاكسا نب ناجوأا ىكدع

 ا مللنلا ىواولأ ناكاسا نب ناكولا دبع

 سينخ ىب ناجورلا نبع وه 11 1 ىدسالا ناجرلا كيع

 م١ 11 ١ام.!ابب 1 توغي دكيع نب دكوسالا نب ناكرلا كيع

 م"*هو زلم" ] ىوأولا ىعخضنلا ديرب ىب دوسأالا نب ناموا كيع

 كتععشالا نب 2-0- نب ناجولا دكديع وع كتعبألا نب ناك ولأ كيع

 اك 6 15 كك ىوأوأل ىئاهبصالا ناموا دكيع وبدأ

 خلا 111 طرز از 1 ىوارلا جرعالا نامولا لكيع

 6 11 ىوأرأا خبمأ نب ناجولا ليع

 املا كلنا ىوأولا ىروباسينلا وشب ند نامولا لبيع
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 مسوعرس

 ا“. 111 11 ىذوعلا ديعس ىب ميكلأل دبع

 امي" (448.) اا". 11 ىوارلا ةورق ىأ ىب هللا دبع نب ميكلل كبع

 هك. "عمل 1
 يبوح ا ل 5 ىو 0 وا | ا 00 طع - دك امنع  ةاعلا )| 0و1 لل ءوولا 0 03 لمع ا

 مزاع... 11 زرث.71 ل ارلا  (ئرصبلا) ركب نب نييك ه7
 )ه.ا 111 11* 1 ىوارلا ىنامخل ريمشب نب كيبل دبع

 ركب نب نيش كغ ةلعل 16: لل ىوأولا ىرصبلا 0 دبع

 )م5 111 ىوأرلا مارهب ىب ديبلل دبع

 اياد امم )ااا 1 ىوارلا (دانقلا) ىركسلا نايب ىب ديملل دبع
 امه 111 زب“

 مكين 121 !ىوارلا نيا نب ريبحا نب نييك 0

 اامل' 1: ئئوارلا» مكمل (ىاز ! قب هللا جبع: نب رمعج نب يبيك 055

 م خا (لل00:) اي 151 118 31

 ريمشب نب ديبلل ىبع وه ىوارلا ىنامتل نيبلل نبع
 م." 11 رات نباديط 0ك

 مستلم 19 ه1 131+ ىتاطلا متاعب ؟ىعبرا نباويبك 05
 هاج كراء

 م" 111 سابعلا نأ مدخ نم ىوارلا ديمخل دبع
 ىوأولا جرعالا باطل نب كيبز نب نامولا كيع نب نيل لبيع ١ ا 3

 ا" از أ | آم“ |" به ارجل ارجل( 11 1 كو 1

 مسوو رسوم سورع رسوم

 ىضاقلا مزاخ وبدا وه زيزعلا كدكيع ند ليش لدع

 معا 1 ىوارلا ني :نب" سبع قا نب قيقا ل
 ااث_وحع 1 ىواولأ نارمع نب دييدأ دكيع

 ١ 4 ىضاقلا بيمأل نبع

 مهل يإا 1 ىوارلا فحال رن نييش لدع

 ىوأرلا ناورم بذاك بقو نب ءالعلا ىلهم ىيك نب ديمأل كبع

 من 1
 م 111 ىفؤارلا ىيبج ىنب نيبلل نبع اننا ١ 2-2

 معاو 111: همز زامل" ظ.هم5 1 قوارتلا ىناويخلل تيريانب نيك ا
 هد“ )هز



 اممار

 0 نابيفغس ل نب كيزي نب هللا دبع

 د مللا ليع

 ىلذهلا

 ديع وح (400.) ه*©* 111 ىلذهلا سيف نب ديزي ىبب هللا كبع

 ىلحعلا كيري نب هللا

 كدزي ىب هللا كيع وه )هاا 7 شطنق نب كيزب ى

 ادهم 1 خمالسم نب بيبح قارمأ ةخيبلكلا كيدي تنب هللا دبع مأ

 مى.“ ممل رحب يمك تي) تك عت 1 راوسالا ةخيواعم ىب ديزي نب هللا َكَيَع

 1 للا ةخيواعم نى د كيري نب رغما هللا دبع

 ك5 1 ىدز نأ 0 نب ديزي نب كلا كبع

 ما ١ الل لطببت نب كيري ١ نب للا ع

 (400.) ه** 111 ".*. 1 (شطنق ىبأ) ىواولا ىلزهلا كيري ىب هللا دبع

 )هك ١ ”ةحب

 )هو )وا 111 رميه نب كبزي نب هللا كبع

 "11 111 معاشلا ىلالهلا كيوي ىب هللا كبع

 همه ةأ# ها“ 111 منثتأا 1 ىواولا وعاشلا دوأد نىب بوقعب نب هللا دبع

 مأأ 11 ىدينلا ىلعي نب كللا كيع

 11 111 ةدج لما نم رعاشلا دم وبا فسويب نب هللا كيع

 مال لل ىواولا ىريبخل فسوب نب هءالا دبع

 ارهب وح رجاب دبع
 ١51١ 111 كتاقلا قابلا دبع ىبأ

 ا 1م 11 ىودعلا ليحالا رابلل كيع

 امك" امكثذ 11 دايع نب بيعش نب رك دبع

 ه5 111 قوارلا 00 نع ند ريش نع
 !.. “ا 1س 111 !..* ا.“ 11 ىدزالا ناجرلا دبع نب رابإل دبع

 م 61 1 ه6 ذآ اكل » طز )ذه ألا

 أيا“ مدأ 1 ىوأولا ةراهع نب رابط كمع

 ماا دعا ا

 ضنا 11 ىوارلا/ سرصتل لدار د انا دبع

 أ" ا 11 بلك نم رعاشلا ةعبرلا نب كيزي نىب رانك لمع

 اواا*1 1 رشبلا نا مدآ نب ثراذل كبع

 م60 1 لكلا قى رعلا دكبع نب تراخأ دبع



 منبع

 ممر سفيرا ن1: (لتاو نورك وتإلا معلا لأي نيد
 ه9 مها“ ١ نو“ .ةذأأ ممل مزز" هزل

 11 18 اامح اء". 11 نيمالا ىبا نيمالا ىودعلا نالاو ىب هللا دبع

 ا. 11 لثاو ىب هللا دبع

 امل" ادم !.ه١-ز.دا 1 (ىوصبلا) ىرصنلا ةميثو نب هللا كبع

 ورش ىراصنالا ةذعبدو نب هللا كبع

 أ". ا. 111 ىناترولا هللا كبع

 ا” 1 ىدسالا (ءاقرو ىب ثراخخل نب هللا دبع) ءاقرو ىب هللا دبع

 البز 15

 كيلا انك ناسا ىحايولا ءاقرو ىب هللا كبع

 ىاأ 11 ىليلسلا ةدانجب ىب ءقرو ىب هللا دبع

 اا 111 فيصو نب هللا كبع

 امام 1 ىواولا كيبلولا نب هللا كبع

 او + 111 كيمادنو نب هللا كديبع

 ىوأرلا بهو نبا رظنا ىوارلا بهو ىب هللا كبع
 ا و ار مثمم 1 تانغتلا وذ ىساولا بو نب هللا دبع

 نسر 101! ضويصرخ سار 2

 ١11 11 كبع ىنب نم ورمع نب بخو نب هللا لبع

 لا 11 ىمشلل .(سنا) ةلضن نب بهو نب هللا لح

 الام ]ط1 للك رامع قا رساي نب هللا كبع

 ١ 1 رقي نب هللا دبع

 مع ركع دك ىوارلا ىيكح ىب هللا د
 مع د هر نيرا زارا ا نا دبع
 ا ناقاخ نب ىديك لبيع

 نمر ريال ونا 187 2" قفا تلاطا يح دبع

 اذمرب ماع بل* 11 كدلاخ وبا ىرسفلا ليسا ند كيزب نب هللا دبع

 ها* هل. هيل ث4ب 11 ايا* 1 ىوطخل ىراصنالا ديزي نب هللا دبع

 اة 111 16 لادم نقلا نب ملأ اهم نع مت ناو ةزخف ةازث

 كر

 مالا
 ند

 س1 ىواوأا ىدنزالا رباج نب كيزي نب هللا كبع

 مع ىوارسلا ىماذخل عامجذز نسب حور نسب ديزي ىبب هللا كيع

 5تا 1



 0 هللا كلكدع

 مَ

 اما )مل ل ىرهفلا سديقلا كلدع نب عشان

 4011 قابنلا فللا ىبح
 نب هللا كيع

 ىب هللا دبع

 05 1 فوع نب ورمع ىنب قى ليست

 ال )1 115 ١) 111 3 ىوأولا ىلا جيجا قنا

 0 1 ا أ سا | أ مسا ا | 11 ١) (8400:) اا 200 1

 ببب 21

 أبوو !نوزش

 هللأ كبع

 د هللا دبع

 د هللا لكبع

 د هللا دكيع

 هللا كبع

 هللا تبع

 دلغ هللا كيبع

 هللا لبع وبا

 رع هللا دبع

 نب هللا كبع

 نب هللا دبع

 0 هللا دبع

 ند هللا كيبع

 اذيب دبحأ

 نب هللا كيع

 نب هللا كيبع

 ب هللا كيع

 اممدب أما

 نب هللا كبع

 00 هللا دمع

 أبوأ ذب كك اهؤو !ءد, لاكو ]مث لاك زاك» ال4 ببم

 اة ل11

 اك ل41 م !ةاخ انزل للم كوك ند وصن

 "ه8] 111 ريشب نب ىنامعنلا

 م" 11 ميعن

 نأ 111 ميعن نأ

 ام 111 ىدنكلا ليفن

 اننا 111 يمت نب
 الث 1 ةحتلودلا

 اناث دك 0 لك نكمل فون

 مثيب 111 ثرامخل ىب لقون

 الز 1 ىواولا لق]قداسم 5 لفوذ

 ا
 اراد ا اناكا و م ردنقم ا نب نوراع

 501 1 ىوأرلا ةريبه

 ةا.١ 1 ىوأرلا ليذم ىأ

 اا. 11 نالكلا لاله

 معا 111 ىلادمهلا لاله
 كن كا لا هيما ا ل مق رعاشلا ىلولسلا ماه

 ك1 م1 ماس نب مةيهلا

 اللا للا رهتعملا نىب هللا كيع نب مةيهلا

 كنا 1مل الملا املا ارك مساقلا ىبأ فتاولا

 الاةالل1+ 11 تاطخأل ئب ريع ىب هللا دبع ىب ىقاو



 هيرخت هوو كا ع

0 

 نب هللا

 نب هللا

 نب هللا

 نبا هللا

 م

 ما 11 هما دابز وخأ عفان نب هللا دبع

 سرعتك

 ارضا ارضا اكل ىركشيلا رمعملا

 أها اء 1 ىركشيبلا رييمد 3 ردح

 1“ 1 لفغم

 ارك ارت رارد ل1 ىوأولا ىديعلا اخ معمل ا

 9501 ىوأارلا يطع نب ةرببخأ أ

 ازايب 1 ىمورزخكاملأ اةربغلا

 م15 111 .تادقللا

 امو امنيا 1 نرقم

 خكيام يأ نبأ رظنا ىواولا خئكيلم ىأ

 1911 ىلادمهلا لبلم

 ال 1 ىذونتلا رذنملا

 مارح نب دلاخ ىب هللا دبع ىب ةريغملا ىب رذنملا

 اا. 111 بتاكلا روصنم

 ١1 )65 111 ىدتيلا

 اهده ! كلاخ ىليأ ب , بدسيوم

 ا 1 ىواولا ىموزكملا ,ىدسومه

 ازد ل ريبعت ىد ىسوم

 118 هذ. 111 ىداهلا ىدسوم

 امل "2 1 ىواولا نوميم

 ا ا

 ثمل اماع 1 ىرهغلا نيصنخل ىب عفان ىب هللا كبغ
 لا ويبزلا 06 هللا كيع 6_0 تمدات ئىبب عفان ندب هللإ لبيع

١0 1 

 7١ه ل1 ل501 ل 11 1 ا ىوارلا عشان ئب كلل
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 ل لا ا تلا مل هلا 1 1 ا ىواولا دوعسم عب هللا كبع

 اتا طل الا ز5 111 )1 )60 61 0116 لا 7 1٠١ 1:1 ل5١ 1م 11

 ةللولال كل ل 515 هدا ثكم تاأ ةدل 111 | مك طا )1 اا ]ا 10

 أنآ طير. 115 اور ]نر لسرلل امل“ امل" زنك المح !امل“ بكل" مم

 زماان "كم تو خخ راطوإ» مسكرا يرن كك امم ام اممم

 الكل الللل مآ ب لل م1111 زم 6 لكل زم لما 6

 ]ل0 هلا )6101 زل 1 زلم زامل زا

 تك 2011! ىرصتلا ىيعسا نب ملشما نم هللا كبغ

 561 ط1 نك م11 ىوأولا ىرهولا ملسم نىبد هللا كبع

 100 6 | ني لآ انلاظ نا نب ليقع نىب ملسم نب هللا كيع

 )31 1 ىوأولا ىلكعلا ماسم نىب هللا ديع

 زك امم اثم“ انوا" اذمل 11 ةغبينق وخا ربقفلا ملسم نب هللا كيع

 ازكك ارك

 جس اللا ىوأولا بنعق ىب واسم نب ءللا كيع

 ىنتادملا رفعج وبا وه رفعج ىب كيد نب روسلا ىب هللا كبع

 هد 111 ريهولا ىب ببيسملا ىب هللا دبع

 كنا 1171  تواردلا ىريبؤلا كتيبات نب بعصم نب كلا يع

 لأ بلا كي ال از 116 نأل ز. )مو ل11 ٠10 لل تلال ا

 "ال 111 ةنسح ىب ليبحرش وبأ عاطملا ىب هللا كبع

 تلا تل ظل 21 )15 ا زاث) 11 قودعلا عيطم نب هللا دبع

 ها ل دل 07 ن5 از ذآ ككل 11 414 نك

 بل "مح "مي "مع

 ل ردح 1 ىوأولا ةيواعم ىنأ نب كللأ كبع

 ا 11 تس يخل وبا .ناييفس ىلا: نيا ةيواعم ىب اغلا نبع

 بلاط ىبا نب رفعج ىب هللا ىبع نت خيواعم نب هللا لبع

 رات ١ كلل م2111 11 10 11 يلا

 امككاف زي ||[ ل ززمل ك1 مل ردع ا ىب هللا كبع

 الا 1 ىواولأ ىلامؤلا كيعم نب هللا كيع

 اك ملل ذذلم )111 زا مسا زكام 1 مقعملا نىب للا كبع

 ك1 ]16 111 ]امل

 الام كلل ىوأولا ىحايولا فورعم نب هللا كيبع



 معني

 )ع... اا ملا 11[1 ىوارلا ىضاقلا ىحكالطلا ناريع ىب دمحم ىب هللا دبع

 51 ىوأولا ىزغلا وبيع نب كمحم نب هللا دبع

 ام زو )15/ ل ديورع ىب كمح نب هللا دبع

 ١ ١ ل ىوأولا ةخنيبع ىب لديح# نب هللا دبع

 اثم" امل 111 ىجبصلا ىطقطقلا دم نب هللا دبع

 ارا 11 ىواولأ ىلابعشلا رم ىب كمت ىب هللا كيع

 ارم 1 ىوأرلا ةريغملا نب كمحح نب هللا دبع

 ار>» نى رصتنم ا نب كيد هللا دبع وبا

 هاد 111 ىوأارلا ىرقنملا دمح ىب هللا كيع

 )هو. 111 ردكنملا ىب دمحم نب هللا دبع

 8" هل تدحدملا ةيجان ىب دمحم ىب هللا دبع

 |1111 ىنامركلا ,ماشه ىب كبح نب اهللا لِ
 از )01 طل ىواوأا ىبيكإ يأ نب ليت“ نب هللا كبع

 ]ذأ |51 ىزورملا جلاص وبا دادؤب ب ليد نب هللا كديع

 أمل“, املا“ لملك طبل اسك طا ابر طول

 زك هك لوكا ادا. )وأب 1 ىسخرسلا دومح نب هللا كيع

 ويريس نيا رطنا ىوارلا حمم تحت لا
 )خو 12237 )8*) 111 باوبلا باب فورعمأ دمت نب هللا كبع

 ام 17ه 111 بوذملا هللا دبع

 1111 ضقتلا كترم نب هللا كبع

 ا ال ىواولأ ترم نب هللا كيع

 مك 5 ثا "6 15 111 1*1 امل 11 كيحن نب ناورم ىب هللا كيع

 نك مو ال.

 11 ىواولأ ميرم ىل اءا وح ىوأولا دللا كيع وذا

 5١ 1 ميدرم نأ نب هللا دبع

 نبيع وه 1)15 1 علا كف ىب ريخك ودار ىوارسلا ىلؤملا هللا 0

 فيع» نين ريع نب للا
 1“ 11 ىدسالا كيوم نب هللا دبع

 )هزم ١) زل“ 1 0 درونخسملا ى د هللا لبيع

 اهمب 1 ىراؤغلا رحب ىب كلام ىب ةينكح ىب ةدعسم عب هللا دبع

 بال“"” 0 اال 5 لل 3 لا
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 مشاه وبا رظنا ةغيفنملا نب دكومح نب هللا كبع

 كيك ىب ىسوم ىب ىسبيع نب دوأد ىب كم نب هللا كبع

 اا 0 كلر اذ كلل ل نىب

 اب 11 ىوأرلا ,يتانكلا ميكتحح ن د لمحت نب هلل كيع

 اه ى حار نب ديح نب هللا دبع

 نبا 1 ىوارلا ىرهولا مح نب هللا بيع

 أثثب ]1 11 ىوارلا كعس ىب كيح ىب هللا دبع

 ىواولا باوبلا نبا ملس نب (هللا دبع ىب) كمحح ىب هللا دبع
 (2) 615 تنك 465 111 ل1 طراز لل

 (2) ابا“ زال" 11 روصخم بأ ىنيزلا عراه اس نب دكمح نب هللا دبع

 أما“و اما“»# طبل زببو طبيا“ 1 ارا

 )11 111 نيريس ىب كي نىب هلل كبع

 أبا»>» 11 ىيرماعلا ديح نب هللا كيع

 انك اك رشا هللا تبع ىب كمح نب هللا ليع

 هللا دبع نب ريزعلا دبع ىب هللا كبع نب كمح ىب هللا كيع

 يع عبد هللا كيع نئب

 0 ىوأولا ةرق نأ ىب هللا دبع نب كمح نب هلأ لكيبع

 رظنا م٠. 111 ناويفص نب ناحورلا دبع نب دمعت ىب هللا دبع

 هللا لبيع

 ىواولا ىلع ىب كيعح ىلوم ناجمولا دكيع نب ليد نب هللا دبع

111 0 

 وبدأ نافاخ ند ىبكح نب ىللا كبيبع نسب ليح ند هللا كبع

 اراككإز“ ١١ 1 ١1 )0 هك )زم لل 0 مساقلا

 ا ىوأولا ىتعلا ديمدح نب هللا كيع

 هاه 111 ىوارلا ءاطع ىب كيح# نب هللا دبع

 العلل ا ل١1 )|! ا! 1 ىواردا لبقع نب ليد نسب هللا كبع

 0 اند ع

 حافسلا سابعلا وبا وه ىلع نى د 0ئ5- نب هللا دبع

 اند 11 ىوارلا 8 اترانهع نب ليحت نب هللا كيبع

 ا 116 ا ىواولا ىلع نب رمع ىب لمحت ب هللا كيع

 الف ذيالزلط ارا اا اطل

 ل5 الل ىوأولا باطخل نداو
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 ٠ )ومس زود 111 هيبثيل نب هللا

 اميه 1 ىوأولا ىقيللا هللا

 همل' همأ هلي 1 زودحاملا د هللا

 !١ اها ل غللا عار اه نب هللا

 نما" ني" ني. هوو هزثم ها" هل" 111 بئاقلا كلام ىبب هللا

 يل ل د01 نات 1 لذ ا 08 5 ةاارل در

 كتل م ىنئاطلا كلام ند هللا دنع

 اتا 161 ا كلا ل م ا ل1 1 ىوارلا هر نب هللا كيبع

 لسارإت] ارررالر رحارازنا الرا زرخ اردلزإ) سرس رجلا صكاراردل" كاز ب٠٠ 010 6 1

 يخل 111 161: مبلل يل 6 ل كل 1 الا الا اتاك

 رمسيس 111 زممأ اهو )ها )ب ل ]مك باع بخ ثنو (800.) اثا] :٠

 افا )مز١ زذلء اذ زم

 )65 1110 امل كل ىهيمتلا كعس نب خءادم نب هللا كيع

 ملل 1 ىوأولا كلاج# نب هللا دبع

 هن هأ ل بسنكملا هللا دبع وبأ

 ١5.11 قريممل نصح نب هللا 007

 كيحولا ىب ةعيبر ىب كلاخ نب مازدح ئ د لكلا خل نب هللا دبع

 اراب زا لل كدلك نب رماع ى دأ [كبعكا نب

 000 ل ىلكعلا 0 ند هللا كيبع

 انبكب 1 هللا ليسر ليد نب هللا دبع

 نب ديحم ىب هللا كبع هلعل ابا" 111 كيح# نسب كللا 6

 ىنيؤلا ناميملس

 ياا ععوارلا (ىزاولا) ديح نب هللا كبع

 ديح ىب هللا يع ةلعل اد* 1 ىوارلا كم ىب هللا دبع

 ملس نب
 ديد نب هللا دبع وه 5*7 111 ىوارلا محن نيب هللا دبع

 ليقع نب
 بنيز عب هللا ديع وه ىب ديبادعلا ميهاربا ىب لمح ىب هللا دبع

 ا مأ١ 111 نيمالل ليد نب دللا دبع

 همد هم" 1 ىواولا ىراصنالا ديح# نب هللا دبع

 ماس ىب ديت نب هللا كبع هه هنأ. 111 باوبلا ب12 نيب هكلا كي

 مس



 مسرع

 ىإضإ ىلط نالو بام ادن عم 1. 11 ىبيعتل دارق ىب هللا دبع
 ماب“ 1 ىدايؤلا دارق نب هللا دبع

 ساو»# 1 ىوارلا ىشرقلا هللا دبع وبا
 اذ ىداليؤلا طظيرف نب هللا ديع

 )١م. لل مك ىوأوأا طيسق نب هللا 0

 ا 6 11 ةاييدلا ىئاطلا زبطق نب هللا ليع

 مس.» 1 جالا ىسجحالا علق نب هللا دبع
 ىرغشلالا ىسوم اوبرا رظنا) شيق نب هللا "تبع
 ؟1 11 ىناليثخل سيق ىب هللا دبع

 ال ردك (كل0بر درتعلا |1.ف 11 شال ىرازغلا سيق ىب هللا دبع
 ]6 لذ مقا لل

 آني" ؟ببآ 11 دايع نب سيق نب هللا كبع

 "5128 1 ىدنكلا ةيركاب وبأ سيق نب هللا دبع

 مىز رسو» 111 م" 11 ةمرخم ىنب سيق نب هللا دبع
 كن“ كوو «نع كره“ كم كل" ا. د11 11 ىرك انهنلا لماك نب هللا دكيع

 بكري ياظلع نطل نالإ كبل كو كب” كك كذم

 كل ىوأولا (ىمهسلا) ريقك 0 هللا لمبع

 ظرالا ظلال. با# 1 ىوأارلا ىدبيعلا نسا ىاب ريتك نب. هللا دبع
 5 11 )5 النلل

 0| 11 لكلا 0 نب هللا دبع

 أو. 111 اخكيرك هللا كيع

 اا.١ 11 (ةعيبر نب بعك نب هللا كيع ونب

 ]365 1 فيع نب كيز نب بعك نب هللا كيبع

 ا 1157 ىوأوأا نامتع لوم تع نب للا يع

 0007 )111 117 ١165 ىوأولا كلام ندد بلعك ندب هللا َككتع

 امملب لة

 سرت 1 ىداوملا بعك

 ىبلغتلا وهفلا ىدوم نبأ ف ١مل. 1 كلا نب هنيلك نب هللا كيع

 400 1 1 ىدهنذلا زانك

 ءاوكلا نبأ رظنا ا ىركشملا ءاوكلا نب هللا دبع

 خعبجيل ىبا رظنا امك اللا ىواولا ةخعبمل ند هللا لدع



 مهيد

 ٠ ها““ 11 ىدعنلا ورع نب هللا دبع

 ايام 1نأم 1 ريع نب ليع

 ا 16 د6 61 ىوأولا ىعجحشالا ريع نب هللا دبع

 ز* "*5 11 ميلع ىنب نم ىبلكلا ريع دبع

 (مرست ا و 11 .درتق الزلم 1 ةبلعتا نما ىقيللا ريع ني كلا 1
 اكمذ 11 سينعلا ىا د هللا كيع

 ابك اريل 11 صاعلا نب كيعس ىب ةسبينع نب هللا كبع

 اك فيع نب هللا دبع

 01 رعاشلا ىوأولا ىدزالا ركذأا ىب اع نب هللا دكيبع

 ان. همه ةهأثأ هلم ناي. ةكه هلل" ةؤنب هدأ ةذآو 3+ )ام 11 خب 01

 نوع نبأ رظنا ىوارلا هيقفلا نوع نب هللا كبع
 هأثب 1 نوع نأ نب هللا كبع

 (800:) ا... 1 قىوارسلا ةذعببر ىدبا نسب شابع نب عللا تيع

 انيس نسا ا

 نا 551 11 ىوارلا ىبعرملا ىلاديهلا فيتنملا شايع نسب هللا ديع

 مرت منو 1 ل ل ا با كا مز 111 )117 افرع 1167 66

 ذمهك 111 1 ىواولا راوذل فاخ وبدأ ىسيع, ب هلل دكبع

 بوزب لل لع نب ىسيع ندا هللا يع مأ

 نم. هأ* هذا هدد 11 ىوارلا ةيزغ ىب هللا دبع

 ا 1 نافطغ نب هللا كيع ونب

 ماثطإ طع منل* 111 متغلا ىب هللا دبع
 ! ميز 1 ىلارعولا خلاضف نب هللا ديع

 )1 ١1 111 "ل 11 ىوارلا ىضاقلا ىتقيللا :لاضف نب هللا كبع

 تا نب ةعيبر ند (سابع) ل ب ليضفلا ىب هللا كيع

 (4040.) )**“ 7 ورع )»أب 1 ىواولا

 مم 1 بعك نب ثراشخلا مدع ىدأو لا ىدزالا ميقف ىب هللا دبع

 رورو كرس راصل سرورو ككرسرر" س١

 معرس 111 1١-118 يمليدلا نوريقا نب لاا
 انرل# 111 نراق ىب هللا دبع
 عةعملا رظنا خكيبق ىب هللا دبع وبا

 ىو 111 سابعلا' .ىب قف نبا هللا ل



 منا

 ا )16 ك1 )1 ماكل زلزل زال زلم للك (6000) | م ]1

 امك امهر امهو امه مز“ 11 زيرعلا كيبع نب ريع نب هللا كيع

 اوي 1و4 عز زوم أن اك]## اؤىمامكو اممم لصبا اهحه امك امكن

 ان دل ع م

 الك 1 ىوأوأا ىلع نب ومع نب هللا دبع

 ىوأولأ ىرمعلا كللا نع ندب مساقلا ندب رع ىد دلشلا يدع

 ١56 )0 كلا

 ا 1 ىوأولا ىريهنلا ومع نب هللا دبع

 امك 1 ىواولا ناو ند هللا كيع

 اا 1 ىوأولا ىناهيصالا ناريع نب هللا دبع

 25 اك ا 11 ١16 كك ىواولأ ظورف يأ ىب نار ىبد هللا دبع

 (م) 35 1 طساق ىب وهذلا سار ميث ىنب نم ورمع نب هللا كبع

 ورع يأ ند ىلعالا كبع رك مل 11 بتاكل ورم قنا نب هللا كبع

 1 كلل ىوأولا ,يميمتلا ورع نب هللا كيع

 ها. 111 ىواولا ىجلتلا ورع نب هلال ك1

 امل 01 لل اك زا 1 رباج وبا ماردح نب ورع نب هلأ دكبع

 مار كلل ا

 رات ا ا مررت تاك 1 ترضع ني ورع نبا هللا دبع

 8." 11 ىمورحكملا ةريغلا نب صفح نب وربع ىنأ ىب هللا دبع

 امر زم ظل ]1 1 ىواولا ىبعكلا ربغز نب ورع نب هللا ىبع

 م ىدعتشل مدلظ نب ورع ىب هللا كيع

 اامك لامه مك ثمك ا“ هه ] ىوأولا صاعلا ىب ورع نب "هللا كيع

 ا"ثثوز" و. 11 ملثم ثمل“ "ن همك ملمع طلل اكمل" لاله امك

 اكرت» نزل للكل 11 1 ا ط1 مل لزم ل) ١) كلل انستا نسا 16د

 اه هى ناكديع ىنب نم وريع ىب هللا دبع

 اناا ا 11 رافع نبت نامتع نب ورع نب هللا كبع

 هللا كيع نب ربخك وبدأ ىواولا ىلا فيع نب ورم نب هللا دبع

 )01 117 ل

 ادراككال“ ١110 ل! 11 ىفقتلا نالمغ نب ورم نب هللا كبع

 اهم. 1 ورا ورم للف سأر زامل وربع نب هللا كبع

 اسال ىوارأا ىرقنم ا رمعم وبدأ ورع نب هلثا كيع
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 موعنإ

 ٠5 111 ىدنكلا ءالعلا نب كلا دبع

 0855111 ةقالع نب هللا دبع

 )50 1 ىسارفلا ةمقلع ىب هللا دبع

 ممأ 75* هأو 11 ىوأوأا ئمعتشا ةخمقلع وبا ةمقلع ىب هللا كبع

 رق ا ا ل ل 8 مك" مم

 |" 11 ىذوعلا ناولع نب هللا ديع

 ىضاقلا ىجيلخا رظنا هيولع تخا ىبا هللا دبع

 ىب 1 ىدب هللا كينغ 9 0 11 ىواولا ىللع نب ىب ءللأ دبع

 سابع ىب هللا دبع

 امدب 1 كيدز ند ىسيع نب ىلا نب ىلع نب هللا كبع

 مل 1.1131 قنييسللا ىباا ىلع نبادلللا تك
 خيا .٠" 21 11 با 1 بلاط ىبا نب ىلع ىب هللا تبع

 "بر 1105 تر اناا 11 سانع ىب هللا دبع ىب ىلع نب كلا دبع

 56 م املا ف ا ل اني نإ زريككرم اكل منش زن ظل م

 | لدزم رززآ) زك )1 ا]0- ظن )زب [) ]لذ )| 7 اك ككل

 ا ل

 )1 “ب ىصضاقلا براوشنلا ىبا نب ني ند ىلع نب هللا كبع

 رنا

 ١ (6040) ما ك1 كلل ناعام نب ىسيع ىب ىلع نب هللا دبع

 06 1 1 ىوارلأ ىقرابلا توغيب كيع ىب راع ىدب هللا دبع

 (400.) 0 لل

 امام 117 )1 551 ل رايزابلا رع نب هللا ديع

 اك كل ىوارلا تاللا مهن نم رمع نب هللا كبع

 )ه* ا.“ ابا 111 ىوأاولا عيني ليها نم بوبح ىب ريع ىب هللا دبع

 ها"| هأاذد 111 ىوارلا ىسبعلا 1 ىببا نب ريع نب هللا كبع

 مه 1 1:.ناجولا تبع وبا «(قواولا) :باطقل يار نض ةنلا

 اع املك باك )باك لكسب لاخلا !*خهم ]رع 55 نيت“ اروع ا

 )او لل كاع 1 م0 لل م زكخ )لل ظل 1

 20500 ا لا سرر” رمال راسو 1/٠0 0 ككل وار كر

 م11 هم ا علا 0 ل للا

 بما" بكم "1 ,ىبمكلي هز“ هزت بق 1 لل 1 01 117 ا ا



 ئِد هللا دبع

 نب هللا لبع

 نىب هللا دبع

 نب هللأ كبع

 ند هللا كبع

 نب هللا كيع

 نب ىلا كبع

 نب ىءللأ كيبع

 نب هللا كبع

 ىب هللا كبع

 نىبد ىكللأا كيع

 ىب هللا كيع

 نب هللا دبع

 نب هللا دبع

 نب هللا دبع

 نب هللا كبع

 ند هللا كبع

 نب هللا دبع

 ند ىلإ ليع

 نب هللا كيع

 ند هللا كيع

 نب هلآ 20

 نب هللا دبع

 نب هللا دبع

 نئب هللا كيع

 كم اة

 ند هللا كيع

 نب ةللا لع

 نب كللا كبع

 ىب هللا دبع

 نب هللا كيبع

 مغ

 6الو 1 ةردع

 )هدأ 111 انمأ" ابدل "5 11 دوعسم نب ةبناع

 ا, ا ل ا ا كيبنع

 ايب 111 ىواولأ نامثع

 0 ارم امم 11 ىتاطلا نامتع

 هك 150 الزلل 6

 .٠) 111 هاا دو !*ه" 1 نافع ىب نامتع

 ةقثلا صاعلا نا ىب نامتع

 الكل لل ىرهؤلا ءار نب ىدع

 151 11 ىجضلا اةوعرع

 اكو ال1 5 للك از" 1 ىواولا وهبؤلا نب ةورع

 اا لل ىمبعتشلل قورع

 201 ىورصيلا روع

 اذ ل1 ىرافغلا ةرزع

 امل 111 ريزع

 هاا 5)هه 11 ىدنكلا زيزع

 ك1 1 1 ل ا وريغيصع ىف

 ال0 217 كل ىرعشالا دهأابضع

 ١ الل عابس ىنب ىلوم بوقعي ىب ءاطع

 ام. 11 ىتقيللا يطع

 اة” 11 ىدماغلا ىدنزالا فيقع

 ا”ثييلأ“ثبو 1 (غبتع) ةخيقع

 أهرب 1 ىرهفلا خيقع

 اتا لاذ مل 11 )1 511 ىفقتلا لبيع ذآ

 0 11 بلاط 1 نب لبقع

 لذ. (404.) امل 5 ىوارلا ميكع
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 مر

 مع" 111 ازا“ ام 11 ع ىب هللا ىبع ىب هللأ بع

 "0 ىتقيللا هللا كبع نب هللا كبع

 ىكيح وه ايبا 1 ىوأولا مك كبع نب هللا لبيع نبأ

 ميرم وبا رظنأ اهم“ 1 نامرلا دبع ىب هللا كيع

 اذ ناكيبرذاب دكيربلا بحاش نامولا دبع نب هللا كبع

 مما 111 ىدتقاولا خايشأ نم ىواوأا نامولا كبع نب هللا دبع

 16111 ركب نبا نب ناجرلا دبع نب هللا كبع

 (4040.) ا“ 1 ىواولا خءصعص نأ نب نامولا كبيع نب هللا كيبع

 ا 1 لئن

 نب نامولا كيع هللا كبع وأ

 ةليسع ىب نامولا دكيع رظنا

 اماثب 1 ىوارلا ىراصنالا ةريع ىنا ىب ناجرلا دبع ىب هللا دبع

 ا ا

 هب هك. 1 ىواولا ىسوم نب ىسيع ىب ناكولا دبع نب هللا دبع

 أ 1 ىوأولا ىحكبانصلا ةابيسع

 ادد 1 ىوأولا مزح نب رمعم نب نامورلا دكبيع ىب هللا دبع

 هللا دبع ةكلط وبدأ وه ىزعلا كيع نب هللا كبع

 بنو 1 ىروعلا زيرعلا دكبيع نب هللا دبع

 اال ل م نادملا دبع ىب دللا دبع

 لسارص لل لال ذل كلل ا! كن لويسر ىدإ كلطلا يع نىب .هللا دبع

 ا 11 ل ا ا

 اللد اال الل اليدان" 11 ناورم ىب كلملا دبع ىب هللا دبع

 5 للكو

 ١١ 1 ىوارلا ريع ىب دكيبع نب هللا دبع

 |.11 نبك ”ه. 111 دكيمح نب سابعلا ىب هللا ديبع ىب هللا كبع

 لاقيا ناكرجلا لك

 "5 111 بلطملا دبع ىب سابعلا نب هللا ديبع ىب هللا دبع

 نأب 1 ويزول هللا ديبع ىأ نب هللا ديع

 “كد 111 ةديبع ىب هللا كيع

 مل“ 1 ىوأولا رساي نب راع نب كيد ىب ةديبع ىلا نيب هللا لبع

 ممم را مدع عنخ للا ا

 نابنع نب هللا لبيع نب هللا كدع رظنا 0111 نابنع نب هللا دبع
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 دار

 اس 1 165 ن1 )ماده زم ذب زا لهما )50 !ه» 1١١5 ذاع

 ا ا ا ا كتكات الل رز انه اذ (اازكل ١ | مك

 ان كل ل 1 ا ) | |كك ارم | م ا 1 ع ب 6

 تل د 115 1 1 ا ا 1 ا ل 111 11 1 6

 با مكو نك# همك نمأآأ_-ةبآ تاو هه. هاشم نا" نرخ هزل" هاا هيث

 )11 1 110 1 11 1 ل ا ل ل ل ال

 ات ال1 )111 )اب !ظطن) 1١) ]111 !!اذ از: )1 )كك 1 !!1 1/13

 |ككال ا[ طا )117 11 !11) ]! 1 )|ةد !)65) ))خ:ككل) اف ا!

 )ك5 )41 !نث+ |ف) 6 ][ت) )لال ]1 11 لاب :) نأ 1١ نأ )| 18 ]| ل15 لا 11

 أممي اممك لممأ !طبلك طبمك طيبك طيلظوع 1لظ" لكل“, لكم لكلب طولي هك

 ا ان ا نكاد انآ |ككا م1“ الل )م16 )م11 طم. امل:

 ام اا اجلا امل. زدفأ الكا طا زا )ناكل اك ز)6ل زمل)ا

 املا اننا اال الات | |11 | ا ا ا

 ا 6 ل 1 ااا ٠ زل المل انل) الضم | لن | 11 16

 ان كا ال ارا ا نأ ال | ا ال ا 1

 ا يل ل ا 16 طا | لا

 ا ا ا ا 1 ا الا | نراك فر ا | 1

 از اكان ريم زلسلا اذض) نموا لل | 1 زو 1 ليز نر

 اكرم اكل لئلا ١) 1 )11 )1165 )لم لا ل 113 )األ طا

 )7 ضل |6051 )511 11

 امم. 1 ىمعيمتلا سابع نب ىللا كبع

 نو معا. 111 بيطخل ىسمخل ىب سابعلا ىب هللا دبع

 ز»كو وب 1 عيبولا نب لضفلا نب سابعلا ىب هللا كيع

 6600| 11 1 رعاشلا ىلايشلا ىلعالا كبع نب هللا. دبع

 أواد اها 1 ىنا ىب هللا دبع ىب هللا دبع

 م 111 خيمأ ىنأ ىب هللا دكيبع نب هللا كبع

 اوت )خي 1 ميلس ىنب ىو ىلامركلا هللا دبع ىنأ نب هللا كبع

 ادد" اذهأ !ه*5 اهم

 )511 "همم اة“ (400.) ١51 1 نابتع نب كللا دبع نب كللا دبع

 ا 1 ا ل 1ك ال كا ا ا

 .١ 111 ءاطع ىب هللا دبع نب هللا دبع



 سار

 ع 11 فن  نيوي نب“ مضيتط نب هللا اليف
 لارج لرد ربا قراظ ىب هللا كبع

 |.لم !.عم ا.مع 111 سابعلا وبا“ نيسأل ىب رهاط ىب هللا بع

 “ا 01 11 نب ا را مل لالا

 رس ردد يي رس ىذه وتل تر اللا 6

 سار ناسا اسس اتي سل نار

 سواط نبا ورظنا ىوارلأ سواط ىب هللا ثبع

 5م ل زا 1117 ككناحلا ىتاطلا هللا كبع

 ا ل ا ىرماعلا ى يداكبلا ليفطلا نب هللا كيع

 5-5 1 عخكحلط ١ .: نب هللا دبع

 هللا كبع نب ىكيلولا را ىواولا (*خيبظ) ةبيط ىأ نب هللا كبع

 لضازإلا ال52 اندر ناكل اانازتع  ستنر» ك1

 اننا 11 م 600: ل ىواولا ىشئافلا مساع نب كللا لكبع

 وزع م ال ار

 7 زل طا ل1 6 كلل 1 ىوارلا هلسالا رماع ى د هللا دبع

 ا" )اىعحلاء" 1 راعبلا رماع ىب هللا كبع

 ميوو سروربا سيوو هروب 1 ئميصخل ماع نيادللا لك
 (4004.) ".“ ظيوو اظل“, هلا" 1 ىوارلا ةعيبر نب رمهاع نب هللا دبع

 لاس ا

 ا الا اسر ااارسلر ل ازا ارز ) كل زيرك نب وماع نب هللا دبع

 مووععرع مورس, مورسم مورس» مومو" لب "اخ كم مكب ممم امم

 27 يا سل يارا سكرصر نسل ان سلال اكلك ايلا الانا 17

 نإ 17 دوما ميرو ملام نزولا تل ا ل لا ا

 مسوس مسعر 711 نزع 0١] ياكم مه 0ك

 مامحمأب#ب بدوأ 1 ىمرادلا ىييمنلا ع عمسم عب ماع ىب هللا دبع

 135 1." لم

 ميمو مس از 11 5 ملل لا (سابعلا)» سابع نسب هللا لبع

 ب بو برع كى كن كر" كي مك هرب منةث#وأ خخ 0 5 "بسام

 ماهم رز مست وضل" زا" )11 لاء اره ليغ زى">ح ]1 1م وو و* و" م#

 منا )اى روس لنض لع طمع طىي !مزن زبعو عع )عر لهو زب“

 امراض م, )11 19نب )ون )98 19" 19. امم اميب لزمه !مل“ ليل طبت“ طبع 6



 ارا

 ال. ارم لل ىملسلا انركاش نب هللا كيبع

 أمل" 11 ىدنكلا ةركاش نب كللا دبع

 0١ 11 ىجرالا داحش نب هللا دبع

 لل كلل كلل 111 11 ون1 11 شما لحنبلا ناوش 'ىب هللا كيع

 0 ككل ك6 ل1 دج

 ةيللا داهلا ىب داحدش ىب ءللا تنع

 0 از لللا 11 ١565|

 كلك كافي ٠١) 11 ىواولا ىدهنلا ىيرماعلا كبرش نب كللا كيع

 ملأ دا“

 د هللا دبع

 ا 4 ل ا 1 ىوأولا َئى

 اناث 11 ىواولا فقيقش

 ارم الل ىعيبسلا بربح وبأ رهش نب ىللا دبع

 از لطل الز (52 1ك 65 1 ىواولا بذود نب هللا دبع

 ٠] 111 كيبع نب ةره ىنب نم ناببش نب هللا كيع

 "8 ل ىركشيبلا خيش أ نب للا َكيَع

 لم 111 ىواولا روصخملا ىلوصم كعاص د ذللا نَيَع

 ا ىوأولا ثيبللا بئاك ىرصملا جلاص وبأ حلاص نب هللا كبع

 الاد لل )زا لل )11 تأ نك

 ” ا 111 ع نب حلاص ىللا كبع

 ل ا ىلع نب 0 تمعحخد هللا كنع مأ

 )11 للا فقوأر لا تنماصلا نب ةللا كي

 اثوب 11 ىتشو قل رخص ى د ىالإ دبع

 ناكورلا كيبع نب هللا كبع وه ىوأوأا خعصعص كبأ ٠ نسب هللا دبع

 خءعصعص لأ ى

 هأ[أ-هأب 11 سعاقم ند ميرص ىنب نم ىدعسلا ر افدح نب 0 كيع

 اك 101 1 ناوفص رك حبل ذبمأ نم ن أبفص نب هللا دبع

 ككل مل 0 تزل زك زا للا ١15) ١٠١65 الل

 ١11 11 بخكلص ىب هللأ دبع

 (ه) ٠١ 1 (حئاص) 00 نب كلا كيع

 ال اا راصنالا نم لهشالا كبع ىذب نم كاحكضلا 3 هللا كيع

 ك1 كل ىرذعلا ةرمض نب هللا لكبع

 )0 111 ىواولا ةريمض نب حالا ديع



 ديع

 ليع

 اا

 دك 1 ىدنزدلا لفغملا نب دكيزب نب نابيغس نب هللا

 مكب ا ا 6 م1 ثلا ا 1 ١ 1 ىوأرلا م دامبي ىب هللا

 0 0 ريا

 كيع

 اما بملأ م 1 ىواولا ةولس كا نب ىللا دبع

 هز: 153: 131..1 ىئوارلا :ىملسلا هللا قبح رك

 9444 زؤو موز* )ظ1) ظب ظله 151 ىوارلا ىحسالا ميلس ىب هللا دبع
 ار مياس نب فنخ حلا ترا نب ميلس نب هللا لبع

 مب ل

 دبع

 لديع

 انا )111 لل ثراخل نب كللا لبع ىلوم ميلس ىأ نب ةللا

 موو اتاك »تاو 1 0 3

 ما 111 (400.) ١م 1 ىوأرلا ن : اهنلس

 نإ 111 ىوارلا ةميكا ن 3
 تل تدل اذا لل 0غ عبرلا نامياس

 - 4“ مه ظراع د ل

 اهم 1 ىكوتلا فيصو ةفياخ ناميلس

 ]اهو 11 رعاشلا طمسلا ىنأ

 امم 11 جدرس نب ثراُأل باحاصا نم 010

 سنإو 1 0 لفاكلا تان هللا
 أها. 1 ىنراك 16 نب هللا

 اهرب ]1 ىوأولا يقراخل لهس نب راككو لا كبع نب للهس ىب هللا

 لا 1 كيزد نب كيلوا باكاصأ نم لبيس نب جللا

 أهم 1 وربع نب 3 ىب هللا

 ذمربدتت 31 00 5 زخم بش ى

 ا

 ىراؤغلا بيب

 )م1 !1ةيفا ل مسجلا افرع نب للبدل نب هللا كبع



 م

 زا 11 11يعلا عباس نب هللا دبع

 نا ىواولا ةللعاس نب كللا كيع

 معضم "عام 1 ىواولا ملاس نب هللا دبع

 ما كلل اا ع ىوأولا بئاسلا نب للا دبع

 ءادوسلا ىبدأ و ,ظنأ ١27 1 ابس ىب هللا دبع

 تروح وه عبس نب كللا كبع

 "م14 عييمدس 2 كالا كلدع

 اممكا اممه ا!طممل“ امله 1 ىوجسلا للا ىبع

 روصخم ن 35 دلل كن وبا ظنأ ايارسلا يأ وخا هللا . ليع

 حرس أ نب كعس ىب هللا دبع وه 02 1 حدس لأ نب كللا كبع

 ألهأ 1 كدخ للغأ نم كعس ىب هللا دبع ونب

 ىوخولا دعس ىب هللا كيبع رظنأ 51.1 1 ىرهولا ىعس ىب هللا كيع

 ككل زر )6 1 1 1 ع لأ نب دعس نب هءللا ديع

 لا ل ل كل كا ل ككل ل لاا

 تكا 0 ال )1 1 زا ال 15 111

 الاتقم زف كلل اننا 1

 ند“ هدا" ها هيك 201 2007 11 ىدزالا لهيفن ىب كعس نب هللا كيبع

 نك هنأ" هكأ ةدم

 ا ل لا نب نودعس ا ىبا ءلالأ كيبع

 5 1 لبعد 00 للا لدع

 رصن ىطمرقلا مناغ ىبأ رظنا كيعس نب هللا كيبع

 (800.) !١ 1 ىواأرلا (دعس) كيعس نب كللا كيع

 أنو. 1 ىواولا ىراصنالا عدا 1 د تيبات نب كيعس نب هللا كيبع

 زمثل )هز "كم (4خ00.) ا!!.ه 1م 2 اوا"| أملك امكم اممأ اطمسبل ايل“

 216 م

 ا"ءاود 111 ىوأولا (كيعس ىنأ نب) لل دبعس نب ىللأ كبع

 1 ماثأ باو ببث كو. 1آ11 ىشرفل ىيعس ىب هللا دبع

 (8خ00.) )هد 111 ىوأولأ كنوع لأ نب كيعس د ىللأ لمع

 )ماعم 1 ىهوأولا نايفس قا ند هللا درع



 هج

 سرت

 اؤريس]994 )نإ مك ]1 ماتساإ مسوتوع ضيرتسوعإ ممسرمإت) عضزتإ مد مهدت يا عضم | هنزل,

 0 للا ا |[ م را زكا ذزع ذ11 )ان 7

 أ ا[ لاب 16 7 م ل تلا اكتر د ا

 ترب] تايم ثان نمو هه. ةان“ثي مزثاا مزن“ م نام هزإو#أ6 هل“ هيك مز

 كمل 41617 كم[ 1 خ6 كر[ تلال هلك تزل تنال ذل( هك ةذلا د هم

 نمزخدح بوو برو برع ناو بآل" بلا ديرك بما لي. 1118-115 11 كا

 مز1 مل ملهم م1 امام ملا 010 1 للا ل ل

 مر سس لاس حسا 1117 ب اا ابا ازاي ]انك ا! مط مقر

 ا"همو ا"نع» هزم لزئمزخ, )هزم ثمر اهل ضربت رع خمب

 مبا "1 هال" 11 رعاشلا ىدسالا ريبزلا ىب هللا

 حبك" ادن ىلا" ىذا .ىوارلا ىدسالا 1ع رطل نك للا
 مأأ 11 زخرا*و

 م81 1 قوارلا ىديبلل :ىنعيع- ىب ريبولا ! نب هللا

 نر 1 1 2 ىب هللا
 هاو 21 نعارخل ءايكز ىلا" نب اهلل

 ارارومررم م11 ردد 5 نب هللا

 "١ 1 ةرهز ىليم هللا كيع وبأ

 ن1 11 ىلواسلا ربك نب هللا

 11 111 110 110 ا ل ىدنزالا ميس نب رمغزر نب هللا

 م تكول عت 72. 11 نايغفس_ أ ند دايز نب هللا

 (800.) اكو الث“ 0 1 ىوأولأ 3 ىأ نب هللا

 كيز ند دبع وح ها 1 كيدز نب هللا

 "0 1 ىواولأ ددز ند هللا

 نازك ىهيينلا دكبدز نب هللا

 )ذر, 118 1 قوارلا ةبالق وبا ىمرلملا اخفزا نىقاادللا
 الل | ارا اناا ل ىراصنالا ىبطخل نيصخل نب كبز نب هللا

 انا 1 ىرمصلا كيز نب هللا

 261 لكلخا )مل كبر كبع ىب كبز نب هللا

 ل ريكا اظالا

 مبرد 1 ديبز ند هللا درع



 نينار

 اود نا ىب كا وه اا" 111 داود نأ ىب هللا دبع وبا

 )0 لكلا ىزنعلا مدسبل> ب هللا كديبع

 ادم 1 ]ند 11 ىوارسلا ورسم ىسبأ ىلوم رانيد نسب دقلكا نك

 )ةءا !ةء. 11

 دانا وبا وه اثم” 11 ناوكذ نب هللا دبع

 مسسو مضل] ]اند مالذ !ظمح 1 ىمعتشل نيمهسلا ىذ ىب هللا دبع

 اك )ول

 |.اه ا.د 11 ىملسلا باوذ نب هللا دبع

 152 )00 امل 61 لل ىوأرلا راكالا ديزي نب كشار نب هللا دبع
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 ان ُّ 1 ىوارلا ىذلا ةجوز خول مأ ىلوبس عضأر مرح هللا كدع

 كل 11١ نذل ةآ

 ا 1 000 حابر نب هللا كيع

 ارا ال1 كالا كير نب عمتلا نب هللا نيَع

 ال0 ا 1 11 ىناحلا ى يقرا هللا ديبع نب عيب أ نب هللا دبع

 نأ ا ا ا الل الل مل ذآ كك

 رن 211 ىوزرلا ترافل ىب ةعيرر ىب ! هللا كابع
 )”م* !امك هاحدأ 1 ىموزحكما ةريغلا ىب ةعيبر نأ ىب هللا كبع

 امل 111 (4040.) ا".نب طلح نأ

 اهم امك 1 انا 1 ىقراتل ! ءازر نب . هللا تبع
 اثنوو (ز6) 1 كذلملا وريع نأ نب نيزر ىب هللا دبع

 8 0 111 ك1 نب كيشر نب هللا دكيع

 َت

 ر

 (4405) تاك 105 1 هد نب  خبقر نب هللا درع
92 

 0 1 ىتاطلا (تابيمزر, ثيبمر) ةظيمر ىب هللا كيبع

 501 160 11 6 ا 1 1 ل 1 خحاور نسب هللا كيع

 زيك زبك طبهك اكل ل1. ]هكه لهل.

 اها” 111 يور ند هللا كميع ونب

 (0) ابا 5 1 ليزر 0 1 وعاشلا ىههسلا ىرعبزلا ى َُك هللا لمع

 رمر» زمور )8و مب 1 (خةيلعاكلا ىبأ) ركب وح رمبؤلأ 0 هللا "ديع

 ملا ال را ا ا اصلا سارا ري ا ارت ارك لك

 ن1 1 الامم الا 1 ال ل ا ا ا



 سارإز

 نينح ىب 0 وه ايه. 1 نينح نب هللا دبع

 "211 1 ىوأرلا ىدزالا ةلاوح نب هللا دبع

 امو ا201 ا. 11 ىمضهتل ناذوح نب هللا كيع

 و رت ىمهيمنلا نزوح نب هللا لدع

 ارا ارسل الرسإ 0 ىدعسلا ىميمتلا خيبح نب هللا لبيع

 اب 11 ىدبعلا نايح نب هللا كبع

 بءأ لال ىدسالا بح نب هللا لع

 4و مم ه3 (400.) 65356 )01 لمثل ةميوخ نب مزاخ نب هللا لدع

 211 م م

 مخ مما )ما كتل ىملسلا نايبظ نب مزاخ نب هللا لكدع

 ناخب 201 ا ل ل 6 1 1 كك 6 1

 ارك 171 مك, ممل رخو كملنا ميرا للا رز يو ل تك ل تا

 معسس 111 بام (400.) !هثم لاهل" ااوأ

 هانم (800.) "هب (400.) "هد 1 ىواولا ىريقكلا مزاخ نب هللا دبع

 نك 6

 ا 7 11 0. ثلر# اك*ك ملا 1 ديسأ ىب كدلاخ ىب هللا دبع

 اب" اب. 1

 165101 للا | 0 كل ل ترالا نب بايذ نب هللا لبيع

 )1 111 ىوارلا "ينل :بيبح نب هللا نك

 املض] )هل للا هءبذادرخ نب هللا كيع

 ها" هاا 12: ئتاطلا لضخ نب هللا
 اك | بلاغ نب مذ ىذب نم لطخ نب هللا دبع

 لل او اب طرا 1 :ئمحارخلا دعا ىب فلخ نك ةرلااا

 مم 111 مادا 1 او را

 عم لام 1و 111 11 هلم اثم ةظرأ 1 ىنالوبلا ىتاطلا ةفيلخ ىب هللا دبع

 ام ب 001 ىسحح ىب ىسحح نب كواد نب هللا كيبع

 اراب 1 ىيرذل دوأد نب هللا دبع

 اهنا 1 ىواوأا يطساولا دواد نب هللا دبع

 1١" "90 11 سابد ىب هللا ديع

41 
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 ٠١ ل1 ا نم تاو 0 لأ نب هللأ كبع

 ىشرمل كيعس نب هللا دبع وه م" 1 0 نع هللا دبع

 710011 ىرعبلا نسل ىردسللا كيبع

 ا 111 قىارلا كيبحا نبا شسخل ىبا هللا تبع

 ا 1 لاط ١ ب نع نك نسلم نب نسل 'ىب هللا نبع
 ]0 ةكخ 111 الط كل يزن زإ | اخاتا نال 11 تنين( 8.46 اهدا

 اكول )نزل )|ةىككر ت1 زك 11 )1-11 مح 5 طا ام زل )5.4 6

 ماداكلا ئىوارلا ىقررودلا نسف نيا دللا دبع
 اهأام 111 كيز نب ىسح نىب هلأ دكبع

 )1 111 1ع ند نسل يي هللا تبع
 م8: 111 ىوأرلا ىتسل هللا نبع وبا

 مال" 111 ةغارلا بحاص نيسفخل ىب هللا دبع
 (ه00:) "م. 111 رثل نب نيسلل ىب' هللا نبع

 © 111 سابع ىب هللا ديبع ىب هللا دبع ىب نيسح ىب هللا دبع

 اا ا للك ا رك 11 لع نبا نست نو هللا كبع
 ا 1 الا 0 عوبرب نب خباعت ىنب كدا نصح نىب ذللا نع

 منازل 11 منع هزل 1 ىدزالا نيصلمل قا نب هللا نيع

 ىمرضملا ماع نب هللا لكيع وه ا"ث.نب 1 قرصا نب هللا كيع

 اه 1 مناغ ىب صفح ىب هللا كبع

 007 111 ا 11 هر نبا ميكحا نبا هللا تابع
 ا ىتاكبلا ناكوأا كيع نب ميكح نب هللا كبع

 1200027 2511 يعتللا هلع نفذ هللا تع
 هدم 111 ىدنفروسلا ندزر نب كب نب هللا دبع

 امثل 1110 سوطلا كيك نبا دلتا ىلع
 “أ ممل" متيم“ ب بلع دلك. 111 خبطحت نب كيو نب هللا كيبع

 م” ١ 111 ءاحيبلا وبا نودمدح نب نأآديمد نب هللا

 معمر لرسم 2115 )ام "يبا نما علا نااو

 8 مهل نود نب هللا كيع

 نة. 1 ىرمرملل ىتاطلا نظن ىب هللا ديع

 عيل 11 !#8إ 1 بهارلا رماع نا نب ليسغلا ةلظنح نب هللا دبع
 الك اكل ل1 ذل لتتم ملزل 6
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 كبع سا 1 رس ىواولا ىنيدملا رفعج نب هللا

 م )+4 املا .تحتابما ةلئادالت

 ١" 111 ىوأيلا ةدانج ىب هللا دبع

 ان مهج نب هللا دبع

 امز 1 1 نامعنلا نب مناد ند هللا دبع

 221 ىزعلا كيع نب ثراشخأ نب هللا كديع

 معاب 111 هد ه١ *م 11 ىوأرلا ىدنزالا ثراخل ىب هللا دبع
 «دع وذ رع 11 رهشألا وخا "تراخل نب ادللا نع
 بيوذ وبدأ ىف ةخاكاش ىب تراخأ ب هللا كيع

 راها 111 18. 1151 .ىوأرلا ليضقلا نب تراثا ني هللا قبح

 مع” 111 بلطملا دبع ىب ثراخل نب هللا دبع

 امسح )انآ هع هلا 1 غبب وهو ىوارلا لفون نب ثراخل نب هللا حبع

 تأمل 11 ا 1 وز ل ل كل 11 لل لكزز 11

 اهو )هما 011 1 )1 00 01 )رل للا. لالا لللل ثمل

 نب هللا دبع ,ظنا 710 1 ىدسالا ءاقرو نب تراك نب هللا دبع

 ىدسالا ءاقرو

 بيبح نب هللا ديبع رظنا ا|58 11 بيبح ىب هللا كبع

 ما 1. 1 هعانشلا ىدنزالا جاجخ نب هللا دبع 3 3

 ارث (4348.) اع 11 ىاشلا ىبلعتلا جاجا نب هللا دبع
 امكم11 ' كاسونا ١ نت جاجا نب هللا دبع

 زب“ لادم اكاد" اا.ا اا 1 ىملسالل دردح ىنأ ىب هللا يع

 ا5أئ ل

 عاقعفلا وح !اذ) الل ىواولا ىمهاسالا دردح كنا 0 هللا لبع نبأ

 هللا كلبيع ند

 ادا انما“ ادبا امثل. 1 ىمهسلا ةفاذح ىب هللا دبع

 ارأا ل رعاشلا بالك نب ركب ذا ىف نحل فذح نب هللا ديع

 اوي“ و41 و46 او

 هللا كسيبط وه 1 رعاشلا ود نب هللا دبع

 ريسن نب كلام ةارما رخل نب نيسح كنمخا رمل ةنبا هللا دبع ما
 51 ل ىدنكلا



 زن

 116 امرنا )مل: للا نيكت نب هللا كي

 م“ 111 هكافلا نب تمدات نب هللا كبع

 1من 18 111 1 رماثلا ند هللا كبع

 ١006 م! ىوأولا ىرذعلا رميعص نب ةبلعت ىب هللا دبع

 ا لال ىوأولا ىملاهتلا هللا ىبع

 ا كيدذف وبا وه روث نب هللا كنع

 الا 1115 1110 غ1 ىقوغلا رغصأ نب روق ند هللا كيع

 مم 11 ىديبعلا دوراخل ند هللا دبع

 ا 1 ىراصنالا نامعنلا نب رميبج ىبب هللا كبع

 ال 111 ما ل

 اثم اليم اكسس اظوااللا“ اع 1 باك, ىب شحج ىب هللا دبع

 أبمم 8*1ثو )علا

 ا”. الامم 1 ىميتلا نءدج ىب هللا دبع

 لمزخب اما“, امرا 111 اناا 11-115 15111 دبع ىب ةدبع نحل هللا دبع وبا

 ا لل سيف هدأ ىقزاملا ربرجج ند هللا كبع

 ىمورخملأ ىشرفلا بهو ىنأ نب ةريبخغ ىب اةدعج نب هللا كبع

 الا نزل ناك الزر اللا

 الك ]1 لذ |. آم6 11 لإ 1 ىوارلا ىزاولا رفعج نأ نب هللا كبع

 نرش )طاف 0011 )ا!

 البلل الط 1611 )نها لعمل ل ىواولا ىوعزلا رفعج نسب هللا كبع

 الل 16 111 16 أذا ]0 رز ل1 6 0100 11 1 ل

 ايل ا 1 ضر (4400) زا يل ل1011 ذ) 11 الل ا الالف )1:

 )هوب "علم )وب ذوو *هزل

 كل ناك للا اكاحا 101 كتللاط قا نب رفعح نب هللا دبع

 يللا 10 طر زم دل )06 )لد 11٠١ )61 1 | 11 ]1010 ال

 )كرما ال1 )ا لا 01 تأ 16 )41 لكلا اكل

 وح ةمرحم ىب روسملا نب ناجولا دكديع نب رفعج ىب هللا كبع

 ىرعنلا رفعج نب هللا كبع

 ١.1 111 ىلع نب كم نب رفعج نب هللا كيع

 نب ليك نب رفعج رظنا ىوأولا لوح نب رفعج هللا تنبع و2!



 مه ي

 1ع ااوو» ص ىتخبلا ىب كلا لح
 ها" "ا ا 111 ىوارلا ردب نب هللا دبع
 تارك ام بع راسو مارق كنزا ىو ليدب ند لبا

 اتا 11116 1 ل ا

 | اهم 11 ءقرو نب ليدب ىب هللا دبع نب ليدب ىب هللا دبع

 00 ىوأولا ىهجربلا هللا دبع وبأ

 اذذ) 11 ىوارألا قرد ىب هللا كبع

 اهيا 1* 1 ,ىوارلا_ئملسالا بيعتل نب ةديب ىي هللا بح

 مما“ م“ثبا ]1

 ام ىديربلا هللا ديع وبا

 ال | 1 )لال ماسي نب هللا دبع

 أبل" أ.د. 1 رسب ىب هللأآ دبع

 نسر رادلا دبع ىنب نم لجر ةرسب ىب هللا كبع

 أوا"ه اداه ادأ" 11 ىنعملا ورع نب دوعسم نب ماطسب نب هللا دبع

 اؤ4م طوف اهز*"

 "هدد 1 ىلالهلا رشب نب هللإ دبع

 لاطيلا رظنا لاطبلا هللا كيع

 امس مدع 111 عارشلا ريغصلا اغب ىب هللا دبع
 ام ا1* 11" 11 رطقب ىب هللا ديع

 )اد ل ىواوألا ,ىمهسلا بهيدح ىب 0 نب هللا دبع

 موسعا سرس. زريتو١ ةممورس ارجسب ,لرسس 1 قيجضلا ركب انا كباذللا 3
 ملأ 114 111 1ك

 قلي ! ل مزح نب ويمص نب كيح نب 0 نب هللا كيع

 ا 111 )"ا )1 ]16 ل101 111 )111 117 لملط اكل 5 ل

 ارم 1و لا 1 لول ا ا ا ا

 أنو اذمل اهمه لهب اهب“ طهور اطمن“ !هز“"إ اه*" اولم اهلأ !طةيل' اهيل

 أطبأآ. اكلم لكك" لكمل“" ابل كف" لوو لاثثم لخام لكلب اكل“ لا. اهكه

 امان, انياب ابوهم امك زلوم اطرشم اا“ع ايل التل ابل طلح ابا

 م يو لم“ لالا )بل اء )16 111 111 1 ا ل

 موو, لتي رنمرعا اعنا مما زو 111 5-6

 ام اثم 11 ةعتلب نأ نب هللا لدبع



 ادار

 ام )ثم 1 ركب ىب ليدلا ىنب نم كقرا ىب هللا دبع

 كلا لل ل16 1 1! تح نع ب (مقرأ) مقرالا ند هللا كيع

 ا لل

 اثم 1 ىنمرالا هللا كيع وبأ

 الثا 1 !للل لزم ال1 1! 6 ىتقيللا طقيرالا نب دللا يع

 ارنب 1 ىوأولا افاكشا | نب هللا دبع

 اكان )ن1 اذ لل ميعاربأ نب افاحاسش) 5 هللا كنَع

 مال 11 ثرعشالا َّى

 نب هللا كبع نب فاكاسأ نب مساقلا نب قاكاسأ نب هللا كيع

 ااكا لذ زم اذذ ل11 ككاط دا نب رفعج
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 د تاكاسا نب هللا كدكيع

 اا ال11 ىواولا ىاطساولا دكقانلا قاكسأ ىب هللا دبع

 هأذو 1 بكاوأبأ بدحاص ليعامما ىب هللا دبع

 الث 46 11 رفعج نب هللا كبع نب ليعاممأ ىب هللا كيع

 زكا ىرزلا دوسالا ند هللا كيع

 )ا 1117 ىعارخلا كلام ىبآ تيسا ىب هللا نبع

 انادرر عفر نك 242 لالا نبا تيس نبا هللا كيع

 مااند ااو* 1 ةخةعصعص نب رماع ىنب دحا مصالا نب هللا دبع

 شارع نبا ظنا قاوعالا ىبأ هللا كيع وبأ

 5 111 نيشفالا نب هللا كديع

 انام لل 11 ةريغما ند خببمأ ىأ نب هللا كبع

 "١ 11 سنا نب هللا كيع

 اك 1 ا ا كك ىماسلا سيئا نب هللا ديع

 16 10 زل ملا 1 اللا متعالا نب هللا لبيع

 نال ىواولا كبز وبدأ ىدودا ىللا كدكدنع

 1 11 ىحاطلا نسوا ىب هللا كبع

 الاول )| 6 ل1 0 ند سوأ ىب هللا دبع

 اك انا كلل )115 ]زا اذا 1 ىهلسأالا 3و نب دكللا كيبع

 ا رعاشلا ىهينلا بدببأ نب هللا كيع

 ا ام از 11 ]111 !زز1 ]زا 1111 ىتكياب وىخأ هللا كمع

 ك1 ىلىجلا هللا كلدع



 اولا نحن

 هاو

 رسوم 11 ىوأولأ روصخم نب ىلعذأ ةنع

 مب 1 ا ,ىسوم نب ىلعالا دبع

 نا 1 ىوأولا نويميم نب ىلعالا دبع

 الرا االللل ا ف ل ىوأولأ ىدسالا للصاو ىب ىلعالا دبع

 )1 >ه1 11 ىباكلا ديزي ىلعالا دبع

 .١ 111 ةفوكلا لعغا .نم لجر 00 رك أ كيبع

 اا 11 سموق ىف ناك للجر هللا كيع

 كرابملا نب هللا دبع وأ دكيأ ىب هللا دبع رظنا ىوارلا هللا ديع

 دوعسم عنب هللا دبع وأ

 ىلؤونلا ن اهياس نب دم ىب ىلع وج هاثب 1 ىوأولا هللا كيع وبدأ

 ونو ىكلبلا عاجش ىبا وهو كتان ىب ناسد وه هللا دبع وبا

 صاعلا نتا
 ىلع :ىوب نييسمل رظنا 11. 3115 هللا نبع بأ
 1 رشنلا نأ مدأ نب هللا دبع

 هألأ_هدأب 1 ميريح ىنب نم نا نب هللا دبع

 ئذر امكضن11- ترافل نطل ننال
 ك0 )1 ا! )5 لا ن0 ]11017 لل ىعمسملا ميغا دا نب هللا كيع

 سا ل ل ا 57 -
 اا 115 مز |مزوككاضز) ]1 مز ك6:

 "011131: ىوارلا ضيقا قا ىب هللا ديع

 ارش لل ىمشاهلا واد نب نلجأ نب هللا ليغ

 امك هل ئضاقلا قفز" نيدجا ىباقللا ليك

 زلم 1م كمل ٠1غ 1 ىواولا ىزورذلأ هيوبش نب كيا ىب هللا لبع

 ل لا ل 1111 زل )لل ال1 دلك ل

 نا" )15 )1 )ا ا عتكزبلا لزآ )51 186 ل 2 6 ١ كل ا ل

 50 0 0 0 ا 0 ا
 ال7 ىوأولا هيوبش نب نيا نب هللا ديع مع

 ريو[ 1م ىوأولا حاضولا نب كليا نب هللا كيع

 ٠.1 111 ىوارلا فسود ىب كيا ىب هللا دبع

 سرا ريا || ىوأولا سيردا نب دللا دبع

 ا 51 ظخنيذا ىب هللا بع



 نجلا

 88 1 ةحربا ىب كبعلا

 115 1 ىدسألا روزا نب كبع

 اهو“ طه" ]1 خمباعت نب كبع ونب

 رن دكلا ههنا ني تراخلا نبب نبيع

 ارك نا 1 فيرط نب ترا ند كيع ونب

 مع 11 رعاشلا (ميكس) ساكس

 أآلك1 1 سبق نب خذعمز نب كبع

 امنا 1 كِبدز نب كبع

 نيل ضلال 1 رعاشلا (بالك ما نب كبع) 0 لأ ىب كيع

 ىف لمع

 الاثبأ )7. 111 دو كبع تنب كنبع مأ

 )1 1 ىدع ىب كبع ونب

 اا ل!( عرامخل (تيغ) كفيع ند نبع

 ردا ف ندا نابع رطنا 610711 كرغ نب دبع

 م 6 ااا 1 ىصق نب كبع ونب

 ا نأ نب ىكبع ةهبيأ دلك مأ نب كلكديع

 زل. 1 ذفيذح ند كلام نب كبع

 11 11 نأديع نم كبع ونب

 ىريمأل فوع نب كبع رظنا 6هزإ ا ترغيب نب كبع

 مسخ “ا ]1 ىلكعلا دوسالا دبع

 3214 ال اك ال6 اذ ك1: الز از زرلا 1 ليتسالا ىلع وددت

 اذز6 زف اءز مطل ا

 سنوي وه ىوأور لا ىعالا نع ىبأ

 كه 1[ ىواولأ ىدييؤلا ىلعالا ىكيع ونأ

 م. 11 ةحلط ىأ ىب ىلعالا دبع

 ا". )10/ 287 1 ىوأو أملا ىلعالل دبع نىب لكتا 5

 ال ٠٠١ ه1 ىشرفلا زسرك نى رماع نى ك5 هللا نبع 06 ىلعالا كبع

 )11 ال

 ناز اقره أ نب ىلعالا كبع

 ورع نأ ىب هللا دبع رظنا مام 11 وربيع أ نب لعدا

 ىواوألا رهسم ىبأ رظنأ رهسم نب ىعالا نع



 مسرب

 ببإ' بيا ك5 111 0 نب 32 نب سابعلا

 الاضم ل1 "مع 1 رعاشلا 5 سادرم نب سابع

 ١ ل1111 1156 ىعادلا ىزووملا سابعلا وبا

 أهه (0) ]وا اهلا" 111 نيعنسملا ىب سابعلا

 أم. ىل كا وبا ردنقما نب سابعلا

 املا 1 ىفنكملا 02 سابعلا

 م": هن ئفتكملا هني" نيابعلا
 ال 1 يبيلعلا رفعج نب ىسوم نب سابعلا

 مأل ملأ بيم د*. نب ؟ند ؟.د 111 ىيسيع نب ىسوم نب سابعلا

 10015 امك ما ل ل

 |.ا مهك ما"ث# "1*2 هدم. 111 ىداهلا ىسوم ىب سابعلا

 هى. 111 ىداهلا ىسوم تنب سابعلا مأ

 (كضتعمل) ديا و ففوملا ىب سابعلا وبا

 اء“ 111 ىرونيدلا رهمجروب نب متيهلأ نىب سابعلا

 ا" () 25١ه 111 ىلارصنلا (ىقراقلا, ىدننا 0 ىقراولا) ىتاولا سابعلا وبا

 اما" ا".. لاام اللب اا !١1 11 كلما دبع ىب كيلولا ىب سابعلا

 أوز ]1517 )ط)نأ اا 11.1 ل ]م )219 11 ازال )زا ززئ6 طز

 83111 امه“ اممأ امل اريل اميمكك ل 10 ل 1

 م11 7ع ا) 1 ئوارلا [قوريبلا .ىلمالا ىيرم نب تيلولا نف نلكلا

 )لم )1 )انا مم 11117 )1 ل110 الث هر ت“ هزل مضل

 )ها“*" اها ا؟ثمو

 مد 12 لل دايز نب كيزب نب سابعلا

 ىمحأ 111 دثاقلا يسيغنابلا بيقعي نب 2 سلبا وبا

 «و+ب 111 رفعج لأ نب 0 خنيا ةخسابعلا

 ا.م" 111 للهس ىب لضفلا تنب :سابعلا

 ا“ 111 ىدهملا تنب ةسابع

 ١ودأ 1 خعاقر نب خيبابع

 "م5 1 ىوارلا ورع 0 نب ةيابع

 1 ل ىاصنالا ككلام نب :بابع

 ١ 1 ديبع نب كامس لاجر دحا دبع
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 ا

 اه" 111 سابعلا نب هللا دكييع نب سايعلا

 اير ز5) 1 كنهت قا نب ةبقع نب سابع

 ا 11 ملال ىوملا نابمح نب نامتع ند سابع

 از الط 101 ا 1 جيددلكلا ىبأ بلاط ىنأ نب ىلع نب سايعأا

 ك0 ا اا )تأ )1 رز ( 1 | )كانا خل سا

 امو م خاف نبأ ويزولا وخا ىلع 0 سابعلا

 كل هك اإل انا 1 11 ل1 زر الل ىمينغلا ورع نب سابعلا

 مام ل 1 ل 13 11 ىوأولا ىليقعلا ىسيع نب سابعلا

 |.خ111 كتلناخ  ىنأ نب كبح نب ىسيع ةفياخ .سابعلا

 06 ثلا للا ىسوم ىد ىسيع ىب سابعلا

 زز) اا ا | كل ىوارلا عيبرلا نب ليضفلا 0-_ (سابع) سابعأا

 كم الو

 اكل اا ىواولا ىديسعلا لحضفلا نب سابعلا

 ال13 الل رعاشلا ىولعلا لضفلا نب سابعلا وبا

 ا" 1 ا 0 111 نراق نب سايعلا

 ممل ن1: لل ىدعهلا لوم ثيللاأ نب سابعلا

 61 1101 ىوأولا ىمامجلا كلام ىأ ند سابعلا وبدأ

 ا 7 ]| ]][1 3 لآ]) )).) ٠2١)] )41 )ر,) 11 نوما أ 02 سابعلا

 أك 18[ب هك ]هم

 نم هظلل | ٠١5 )اتا ىوأولأ ىرودلا (مداح نير ليد نب سابعلا

 اك تزل )تذل اثز1  ل)ثأل ١)65> )ذ.) )1/0: )>6

 ك1 111 ىلع نب ميعاربا ىب دكيحح  ىد سابع

 ار )5 )ا اذ كلل )110 لل ىسابعلا ىلع نب كيمح نب سابعلا

 اا | ل 1 ا ا ا تا | ل | مز ت6 زل [نأل 18

 كو لل تنل هلآ نأ نأ كك نول ندب نا نو 5117 514 1 كل

 انواع 5



 سال

 معه 111 رفز نب سابعلا
 ]ن1 ىورعوشل دكديعس ىب سابع

 أبا الدب !ني“ 11 ىلزملا كيعس نب سابعلا

 اور يشك ا مت املا 1١ 111 فان امك حافسلا سابعلا وبا

 1 مخ الا )هدب كم1 )م6 ل1116

 )مب .٠١.١ 1 دابز نب ىمبعح نب نابفغس نب سابعلا

 نوع منك ملأ نونا
 ام 1 ىوارلا ىدعاسلا دعس ىب لهس نب (سابع) سابعلا

 )ها وم 111 111-"مل (400.) نبك هز" هلم هالو 11 0“ بف

 اما 1 ىبسبعلا كيرش ىب سابع

 ]دب 11 جنولا بحاص نبأ لاخ سابعلا وبا

 را 11 والا تاك ند سابعلا

 نامياس ب لضفلا وه ىسوطلا سابعلا وبا

 افوع ىب ملاس ىذب نم ىراصنالا خاضن نسب ةدابع ىب سابع

 كرر الترا لرزرا

 (400.) "“ث“" 111 فعج ىنأ نب رفعج نب هللا دبع - سابعلا

 1ندنا_ 1و“

 مم» [1) 111 111 سابعلا نب ثراثخل ىب هللا دبع ىب سابعلا
 أممد 11 لكون نب ثرامخل نب دللا كبع نب هللا كيع نب سابعلا

 هام 735 111 سابع ىب هللا دبع ىب (سابعلا) سابع

 بمب 111 كلام نب هللا دبع نب سابع

 3 1 ىواولا سابعلا نسب كيعم ىبب هللا دبع دب سابعلا

 الزلل لل ةكض ملل الكاز ازا

 اما لا ل ىواولا ىربنعلا ميظعلا كيع نب سابع

 اال ا, اثم اأطمإ از[ حلاكا 151١ 7. 1 بلطملا دبع نب سابعلا

 )كس. لام اهكه اهمم اهميب ]خوك ارو لسعع سعب سو زرهر» 15

 اماثح املظي لملم !ملع اممك امس طير طيح ]يمرس يسر اولإ ل, نرجس
 ازا. ضويو نورت معزرس معان رضعو زاس ]مو طم“ امك ]لرلغ#ل ]رخل

 مرسلا ميسر و شيا لوب اناع س 11 نيا 111 ننس مروعا
 لير رمت رلرلر- انقوإت نسر نس) درر سررت العال 1100٠0

 انما ملا
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 لاا

 هللا كيع وه سابع ىبأ

 سابعلا نب ناكجولا دكيع وه )|! 11 سابع ىبأ

 رغاط ىب هللا دبع ىب كمح وهو عيبر ىب لضفلا و» سابعلا وبا

 نيبعتسملا وو
 انلثكا اذن لنا !تلك طو1) 1111 م (نويسابعملا) سابعلا اف

 الك ]ا ال1 41 طك 1 )ا 11 1 ك1 مال ١١ ت5 )1 111

 اا 511 11 ىوأرلا بنئاكلا نابا نب دححأ ىب سابعلا

 |”ثي* 111 فيكاع بنئاك كينشر نب ديا نب سابعلا

 اك ا نوليط ى 3 حتا نب سابعلا

 نيعنسللا نب سابعلا وع اة 10 كيت د اذا نب سابعلا

 او ب1 لل رعاششلا فئندالا نب سابعلا

 ا 1 ليحالا سابع

 ند نامولا لبع ىخا نى ا ىرزلا فيوع نب دكوسالا نب سابعلا

 متع ]1 فوع

 شابكلا وبا رظنا ىمدا ىب سابعلا وبا
 منا مد" 111 اذخاراخب نب سابعلا

 كمت 11 ىواولا عبزب نب سابعلا

 اكلم 111 سكرت نب نب سابعلا

 ك0 فلنا ىواولا رييوجح نب سابعلا

 "هد 1 0 ةدعج نب سابع

 با“ 112 "1" 1.1 111 ثعشالا ند كم نب رفعج ىب سابعلا

 111 د

 )5.1 111 ىلع نب ليح ىب رفعج نب سابعلا

 ١1 111 ىمشاهلا ردامأل وبا سابعلا
 الل ط6 نا ا ع ربزولا بدبيأ نب نسل نب سابعلا

 زم )زو زنك |

 امي 10: 111 نىسح ىب ىىسحح ىد ىسح نب سابع

 نواح 5 111 هللا نبيع نب يللا 22 ٌيانعلا
 نر 00 ور سابعلا .و2 انوا ل 0 ىرودلا د

 ١ 111 ا ترابا ىبا دعي ! نبا (نسانع) سابعلا
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 6 ا فوبع نب ورع ىنب نم فينح نب دابع

 املي 1 ىوارلا دكقاو نب دابع

 اثم 1 ىنيعو لأ دابع

 متاخأ 7111 ]ل ]أ 17 1 ]11 ك1 11 ا م دايز نب دابع

 !)هد* 111 بيهص نب دابع

 اةؤركلا 111 6 3 ىوأولا ىبلهمللا دابع نب دايع

 ]تل )0 0 )ا 111 قىواولا ورمبؤلا نب هللا كيع نىب دابع

 مضت تن نظل 111 م طا 0111 ]م1 ام الط 55

 اذ". 17 11 ىدزالا ريع نب دابع

 ارسال لالا ار املا لير نسر 02 مايعلا ئ د ,دابع

 كلاذخ ورظناو 1 ا ل كنا لييزغلا نب دابع

 )1 60 ل61 ريقك نب دابع

 ا 11 ةيلعت ند سيق ىنب دحا طيمقل نب دايع

 امل١ 111 شيج وبا ببطتملا دابع

 الل 00101 11 زامل 1 ىواوسلا ىضاقلا ىجافلا روصنم نب دابع

 ىجانلا دابع رظنأو [ث7 4) 52 مل لو الإ كلك

 الآ 1 روصنما ىلوم دابع

 روصنم نب دايع هلعل 111 1 رعاششلا ىجانلا دابع

 7 ل ىوأولا ىدسالا بيقعي نب دايع

 اءالء 1 رشبلا ىب ةدايع

 .+١ 11 ىواولا نصح نب ةدابع

 6006 ىوأولا ىدسالا دايز نب ةدابع

 را كك رض م شراك للياسلا ىب ةدابع

 ميزت زى, [مز) | (اتخ ([70ل [لئزز# از ١١ 1 كتماشلا نب ةدابع

 م1111 ما 1

 (800.) امد" 1 ىواولا صرق نب ةدابع نب صرف نب ةدابع

 ا5 11 (4040.) امدل' 1 يتلا صرق ىبد ةدابع

 هال 1 كلام ىب ةدابع

 رسوما للان راتب زا م 11 لا ىواولا ىسن نب ةدابع

 رس ممر ملال ممر 16 )ابا 16 طل

 ارث" ب 85 1 ىواولا تيماصلا نب ةدابع نب هيبللا نى د 8ذابع
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 ىميتلا صفح نب كم ىب هللا ديبع وح ىواولا خةشداع نبأ

 ار كال ىنغملا خشتاع نبا

 لل 111 قود ةشتاعا ىذا

 باهولا كيع نب ليك ند ميعاربأ وه ا!" 111 ةشكاع نبأ

 41 1 ةيفعألل هللا دبع نب ةفيلخ تنب ةشئاع

 الا خم وبيبزلا تني خشداع

 انا الل ةيواولا دعس تنذد ةشتاع

 نب 1 نامماس تنذني ةخشتاع

 أم. أب. 111 رمعم نب هللا كيبع ىب رع نب خكلط ةخنبأ خشتاع

 ١11 111 باعت نب هللا كنع ذنبا +ةتداع

 اأن“ 11 ناورم نب ككللا كيع ةخنئدأ ةشتاع

 5, 2.1 11 ا”.هأ 1 نامتع ةنبا ةشئاع

 ]الآ انآ, 11 ةيمأ نب صاعلا ىنا نب ةردغلا نب ةيواعم تنبي ةتثاع

 أنآ 11 هللا دببع نب خكلط نب ىسوم تنب خشتاع

 اعنا ابعت 1 ىمورخكملا ليعامسا ىب ماش تنذي (ماش مأ) ةشداع

 املد 11 كللا دبع نب ماش تمني ةخشتاع

 أب 11 دزاأ فلح بيدلاض نانع

 ماوعلا ند دابع وه 11 1 ىوارلا دابع

 أود 1 نوما ناك تان ىذا

 زم لل )01 1 كا

 اق )11 طز كلذ 1 تايعلا

 ا 11 ةرق ىب ديبالا ىب دايع

 أ 11 ىميمنلا رضخالا نىب دابع

 ا مع ىواولأ بديأ نب دايع

 أها" طودب اذ. 1 ىلهشال شقو ىب رشب نىب دايع

 .) 88.1 111 كادل" 1 ىوارلا ميم نب دايع

 اؤنم اؤنب ل.. اها 1 ىدزالا ىجنتللل نب دابع

 اخو 11 ءاضلا ترا 2 تابع
 انك غ1 ىوأولأ شيبدح ىب دايع

 نا“ نال. كو“"تما عمت عم» 11 ىطبأل (نيصح) نيصلل ىب دابع

 1 موال ن1 بأم الد نا اردنا بام هاروت كرد بله



 نورا

 ل كا ل
 .1٠ ١ 111 شيرق نم 0 ىواوأأ دوعسم نب رماع

 لعشل خجورحد وج كل فاخ نب خيمأ نب دوعسم نب رماع

 كرا 60 للا رن الرو

 ملأ 11 عمسم نب رهاع

 رعت 5 1 يلا رطم نب رماع

 أ" 111 ريمن نب رماع ونب

 متنا 2060 ىميبنلا لشهن نب رماع

 ليغط 2 رظنا ىلانكلا ةلتاو نب رماع

 ا ل ىواولا دوعسم نب دوسالا نب بو نب رماع

 ما»”ثب كمه 6١ه 1 لماع

 صاعلا نب ورع ىنعي اناا كل ةرهاعلا نبا

 ذئاع نب كمح' هلعل ١1 1 ىوارلا فئاع نبأ

 0 اكل ل ىميمتنلا 2 نب ذئاع

 ا 1 ىرموثللا سيق نب ذاع

 اهم. 1 ةدلخ نب 0 نب صعام . ند كذئاع

 )وو 1 ىواولا ىبكإا نب كداع

 ىايكل سيردا وبا رظنا ىواولا ىنالوخل هللا بع نب هللا ذئاع
 از 1 خذناحتق نب 00 تحد ةذئاع

 11كك111 11 اضل 11 !١) شيرق ةدذئاع

 اث*ثاو 1 ةبلعت ىب هللا ميث نب كلم ىب شكئاع ونب

 )زم )زم لل ذ!6 )0 [|)1 11 ]0 )ما 1 لا ى.. ةشناع

 امل“ اتوب اخمق اظلم عك عكا لكم 0 0

 اياك اطبحه اطيب, أو ركل" اما لة8ه اهلثام طهاة اهاب 151 طم او

 الزم 11.1 امر ارت املا لملف املا املك ا

 رض ا ا كسا ارالزكا كلر“ ارروشا ازرلل#» نارك رل] سرر ارا

 رز كاس“ ارسال ارسال  نصارارل ل اك ارجل "1 سلو يل اردت اس ا رتل

 زر تما | »الم سلوك لوو زوز ضلعي هزرحلا_هلام ثلا ب هازز» خهلأأ

 ضررا سار ضرار ير ككرسر 0 سارار سرا سر ككرسرل" سرا مرر

 ررمسرس مس ست 11 مل م ا ا 11 لا لا ا

 )نا اهلا هزثب )عنو وم ورع رخو, معتم عقلا معا نم خو



 من

 أذرم اا. 1 نسايلا نب خكباط وهو وهاع

 (م) ؟ننوا 111 1تياتو عر 1 ىرفعلل ليفطلا ىب رماع

 "هه )1ك 1 دوسالا دبع نب وماع

 زمم1 111 منا 11 1! ل116 1 ىوأولا وهبزلا ىب هللا كبع نب رمهاع

 سيق كبع نب رماع رظنأ ىوبنعلا ىميمتلا هللا كبع نب رماع

 ا"1 1 ىعبضلا كلام نب ورع ديع رماع وبأ

 )هود 21*١7 1 ىربنعلا ىميمننا (هللا ديبع) سيق دبع ندب رماع

 ا 0111 ل1 2

 امم اك1م اة« 11 ىضاقلا ىلفابلا ةديمع نب رماع

 اذه 152١ )نام |1)6 زهءلل زلم زا" !١) 1 ىوأولا ىدقعلا م.ماع وسبأ

 طل لاا طلال )1 زكا

 618 11 ىوأرلا ومع ىأ نب رماع

 1٠ 11 ورع دبع نب ورع نب رماع

 أ 15 اكل رعاشلا ىندنزالا لتيمعلا ىب رماع

 اك امل فيع نب ورماع ونب

 ير 1١ ند رهاع

 ا ىتاقنعلا ىسيع نب رماع

 اكل ل111  |ذ// |))|ك)) 41 از 1 0 ىأ ىلو#م نك نب ومهاع

 الا )1007 مل

 511 ىدنحشلا ريشق ىب رماع

 666 م1". 1 ىرمزلل سيق نب ورماع

 اناث لال ارا ما 1 ريرك نب رماع

 مامكأ لمه" امل“. لدم ادءل' اميل أطيكك طمع 11 بلك وهاع

 )نأ ل1 ةئانكا نب رماع

 ك1 31 ااا ٠ ١1) !| .١6) لةهذ) !ةد) اةانف |!“ 11١] 1 ىول نب رماع

 )00 ل1 1

 م”ثعمع 111 ءاميسلا ءام رماع

 "3+ 1 ىرعشالا كلام نب رماع

 اوم] او" اهثم )641 اكيع ااا 11 ىلايثأخل كلام ىب رماع

 )هذ 111 “١ عع عع 1 ةءلسالا بعالم كلام نب وماع

 لوذبم وخ راهكذلا 0 كلام 0 رماع



 زك.

 اي 0 1 كذا 1 1211-1 111 11 لك ل نب رماع

 ا

 الللا ع 11 ىوأونا دكوسالا نب رماع

 تا از لا ىلىكعلا دوسالا نب رماع

 با" 11 ىبلكلا دوسالا نب رماع

 1 117 ١١ 1 ىسوم ىلا مع ىرعشالا رهاع ىبأ

 ايار ىعكشالا طبضأالا نب رماع

 اما ال ىجاشاولا منيأ نب رماع

 اذ1م 1 قراملا رماع

 امض 11 ىدنعكشل ريشب ىب رماع

 الكا للك 1046 ا ىتاطلا نيوج نب رماعا لإ

 ثراُخل ىب وريع رظنا رعاشلا ىلاشبغلا ضاضم نب ثرامل نب رماع

 ضاضم ند

 ادد" 1 ثرامخلا نب رماع ونب

 )لو. 1 خيتح ىب رماع

 )تلك ا 1 ىدمرضيلل نب رماع

 ا 1 ا ا ا ا ا ل ىواولا صفح نب رهاع

 مك 1 كلاخ نب رماع

 ان. 1 بهارلا رماع وبا

 اذا ل16 )1 1 (لك1 ىب رنع) ىرنعلا ذخعيدر نب رماع

 400. 1*7 (400.) ا ا!" 1 ىوارلا صاقو نا ىب دعس نب رماع

 ا 111 16 ل

 ثا” 111 ىوارلا (صفح) رفعج وبأ كبعس ىب رماع

 أوه !ه*. اء.و 1 ىملسألا عوكال نب وريع نب ةملس مع رماع

 امل 1 ىرعتش الا :لهس نب رماع

 ىعشلا رظنا ليحا رد نب رماع

 ىعشلا رظنا ىعشلا رماع

 اما“ امه امها" امد" 1 ىلاديعلا رهش ىب رماع

 11111 خراربش قب تا
 رماع وىنب رظنا خعصعص نب رهاع وذنب

 رس لنأع» 111 !ظة1مأ| ابى )15-125 196 اممم 1 ىرملا ةرابض نب ومهاع
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 اثم ا 1 (مسقم ةهدأ) ىزعلا دكيع نب عمد أ نب صاعلا وبا

 اما 1 ا | لل 12000 اذا اه46 6 115١

 )ماب 1 عيبولأ نب صاعلا نأ نبأ

 |" ]1 كبعس نب صاعلا

 صاعلا نب ورمع ىنعي 05+ 1 ىصاعلا نبأ ىصاعلا

 | 1 115 1 ةريغألأ نب ماش نب صاعلا

 101 ا ال ال اا 6 1 لكل نب ماعلا

 اا ل لكاو نب ساعلا مأ

 1١ 111 ةيضاغ بأ نىبأ

 باو ببث 11 نامياس نب بقاع

 ثلا 1 65 (/) للا ىضاقلا ىدنزالا كبري ىب ةيفاع

 ىدع ىنبل فياح ثيل نب كعس ىتب نم رهكجلا ىجأ نىب لقاع

1 2 

 هاب 1 نحاكلا ىلاع

 خبايح 2 ةيلاعلا

 متبهلا ى د ليعامسا رظناو ىحايولا خيلاعلا وبا وه ىوأو لا 0 3

 خيلاعلا ىنأ نب نايفس وه ةخيلاعلا ىل

 )هع 11 ءاربلا 00 0

 لا م ل رفعج نأ تنب ةيلاعلا

 كدر 111 1610 اا 11 ورا ىحايولا ةخيلاعلا وب

 انا )نر للكل طا 1 نايبظ تي (ةءيلاع) خبلاعلا

 711 1ه) 111 سابعلا ىب هللا ديبع ةظنبا ةيلاعلا

 .١6 اللا 0 نب دكيح تني :يلاعلا

 ل لل ماع

 ىعشلا وح ىوأو لأ رماع

 رماع ى د هللا دبع ىذعب و 00 . ىبأ

 ىدقعلا رماع وبا و ىوأرلا 0 وبأ
 امك لال مك الث. )عك كسب ؟بت 1“ ] (ةعصعص نب وءماسع) رهاع وذي

 | 1 1 ا و اياب ايم 111 16 ا ]ل 1

 ل ركل رار ل كلل اج كي ا ل

 ل انا ل11 )10 اا (هكك4 )| ل 15 1:16 كر 6 لك ال 14



 مرغ

 أرك ام اذا )7.1 اذ.ب 1 ىوارلا ىرفظلا ةداتق نب رع نب مصاع

 اي ل111 ل ا كالا ا ا اللا 9 اما

 انوي مام املأ ام. 1هءل' اميل 1*1“ لوب لل 1 ولا 1و 1

 مب. (400.) امكو زبك" طمشف- طبلء ابيل" ل"1م 115" لكم“ لكك"

 مب م”ثهأ 1

 )كم )1.01 116 همك 100 ملل 1 ىرمعلا ىهيمتنتا ورمع نب مصاع

 رب لسا رع 6 1011 1 للملا ااا "ام ظل“ "ام 1110

 اايمحأ كا ول ذلمأ لامع ل1111 !لل ال1 ظلم 0 1161 طلع

 01 1 طل ملل فل طل ط1 زازا زم زال ان

 )ملء املك ظه اهلك "هول" اهم

 رجع نب مساع رظنا .٠+٠ 11 ورع نب مسصاع

 اهم 11 دوسالا وبا ىدنقرمسلا ىدخغسلا ىميرصلا رم نب مصاع

 متل 111 ل 1.6 6 1 1 ال1 111 11

 ا از لل لكلا فيع نب مصاع

 م1 11 1 قواد ىبينغلا مصاع وبأ

 نإ للا ىتيللا :خلاضف نب مصاع

 ك7 الك تزتيملا 0 نب سيق ىب مصاع

 1 11 1 ىمملسلا سيق ى د مصاع

 رد نا كاسر 0 (نار ١ 1 0 ىمرثل بيلك نب مصاع

 زنمرمب *اوو ملل

 اهمه ادم" 11 ىلكنلا لوعم ىب مصاع

 هبا 111 تفاعلا ىناسارخل ىسوم نب مصاع

 ىواولا مصاع وبا رظنا ىوارلا لليبنلا مصاع وبا
 مه. 7035 111 امه 11 751 1 ىوارلا ىرقملا دوجنلا نا نب مصاع

 أم.8* 11 ىوفاعملا الريب نب مصاع

 )نه 111 )ب 11 ىلكعلا سنوب نب مصاع

 اعلا ىب وريع وه صاعلا نبا
 برد“ 11 )مد. 1 خيمأ نب سصاعلا

 *١5 1 ةيمأ ىب سصاعلا ونب

 اب 11 خيمأ نب ىدداعلا وبأ

 اسم اا“ مال 11 "87. اه 1 صاعلا ىا (لأ) ونب



 ير

 اك |2100 اة ا1لل جاسننو نب ربكب ةيراج خمراع

 ؛م* 1 ىبنلا ايرزاع

 أ. ور 7 م١ 1 1! لتتنلا 1 نب 0 0 مصاع وسبا

 الل 116 )11 )64 | ل ا 0 تزل منا ا 9 6

 و1 زب 2 111 11 ل 2ك

 6 111 ك1 6 1 1 ىواولا نام اس نب ليحالا مصاع

 11 كلل ميداع ىب مشا وبدأ ىوأولا ىملسالا مصاع

 ك1 11 )1:6 1 1 ىراصنالا جلقالا لأ ىب كتيبات نب مصاع

 مصاع كتح) هليج رظناو كرولا 6 و

 )هدا 111 )** 1 رشجملا وبا ىردحلل مصاع

 هاذ 11 ىودعلا بيبح نب مصاع

 ٠.١ 11 رجاح نب مصاع

 اا )1165 111 ةردح نب مصاع

 الب“ امل 11 ىواوأا ىميمنلا صفح نب مصاع

 ءايرخل وبأ وه اثم 1 فلدلا نب مصاع

 األ لالالا ريبزلا نب مصاع

 اميل ابو“ 11 ىوأولا ىدايؤلا مصاع وبأ

 ليحالا مصاع حف 1 1 ىوأولا ن .راهياس نب مصاع

 أه.1 11 ىركشيلا ليحارش ىب هللا دبع ىب ناميلس ىب مصاع

 | ىبضلا مصاع وبأ

 اا اا باطل نب رع نب مدصاع تنني مصأع مأ

 بام 11 ىدزالا هللا كبع نب مصاع

 اني”-اوكم اهال-ادت# ة) 11 ىلالهلا ديزي نب هللا دبع ىب مصاع

 اك اوما" اوبم اهيا

 اكد» 11 مياس نب ناحولا لبيع مصاع وبدأ

 ال ك1 600 ا 400 ل ىوأولا هللأ كيبع نب مصاع

 اكو 161 1 16 ندلحعلا نب ىدع نب مصاع

 اا 0 ىلع نب مصاع

 رانا كلو لاخر اجا راما 1و1“ هما فاطخلا ىبا رع نبا مصاع
 اؤ,“"لا.) املك !طممل“ اممل' 1 زيرعلا كديبع نب رمع نب مدصاع



 ا

 811 11 10 لاش نب رباع

 1111 نك نبأ

 نا ىواولا ى ةعذدل ةعأل سباع

 ا )م لل 0 لك ىركاشلا ةهنيبس كنا نب سباع

 ناورم نئب كللا كبيع نب ديزي وع :ئتئاع ىبأ

 "1 1 صيعلا نا ىب كيسا تنب ةكناع

 اماد 11 ىرسقلا كلا تنب ةكتاع

 از 12 ار ارا 11 ظ عءاشلا ليقت نب ورع نب كيدز تنيب ةئكتاع

 م1١ لكل ع تنب ةكتاع

 رضع رسم 1171 زو عكلزل) 111 ل 1 كتلطمللا يع تدك هدكاح

 |.” 1 ورع نب ناودع تنب ةكتاع

 التاب طا 15 111 1 1مل 1 خمر تأ نب ريسلملا مأ فوع تنب :ةئكتاع

 كيوب ظارمهأ اكبلا ئنب نم خيرماعلا خيواعم ىب تارغلا خذبا خكتاع

 11 111 ل نب

 خجوز افانم كبع نب لشون ىب ورع كبع نب ةطرق ذنبا ةكناع
 امماآ 1 ةيواعم

 اا 1 ةيينسلا رم تنذب :ئناع

 امدح 11 اللا تنب 0

 هد 111 كيشرلا نورا رتظ ذكت

 اءا 1 رضنلا ىب دلخي بنب 0

 اب 1 نايفس كنأ نب :بواعم نب كيزي تمنب :ئكناع

 تدوخ 1 جاع

 نب ربقك رظنا ابل. طبمك 11 ىملاسلا هللا دبع نب ريقك اعلا وبدأ

 هللا لمع

 باو ربكم اه" انزإ #١2 مرئزااب "او ا!ا* 1 (صوع نسبر داع

 915 بز“ 11 ا

 0 لس ل ىربربلا كاع وبا
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 اذا ال )طز للرسل طلع ))61 طلاب ماا لؤ.# ١ ١] 11 )ام 1 ٠6)

 اياد اذ 1 هللا لوسر نب بيبطلا

 1١ هل (روبنز ىنأ وخأ) بيطلا وبا
 ا نزل سوطسوغخأ ند سودرابجط

 با" 11 سنش جريبط

 أ 111 رعاشلا ةلسيط ىبا

 يملك ماعم امما* 111 ىكرتلا دثاقلا ةفيلخل مغيط

 اا ار نب ليتارسا) (تيبطلا ىروفيطلا ىدبأ وا ىروقيطلا
 اك خدود 1

 اء. 11 ملاظ ىبا

 اذ 11 ملظ رند
 مك م ا زا 2# 1 (بدنج ىب نيصح) ىوارلا نايبظ وبا

 ا ل

 هان ه5 قلل ط0 11 101 1 ىمبيمتلا ةراسهع ىب نايبظ

15" (.400) 115 

 انا* 1 هللا ليسر سرف مسأ برظلا

 ! 1 حلا ليلك رفط
 مرضت نرعراوا صرخ اا 1 راصنالا نم ردط ود

 ماا )ل١٠ )1:0 1 ىوأولا ىهد نب وفظ

 "ا. 1 ةنيهج نم لجر رفظ

 | 0 ١5 111 ىدعسلا ءالعلا نب رفظ

 ”.1* 1 ةراوف ىنب نم رفظ ونب

 صاقو لأ ىب دعس نب ديح وه ناطيشلا لظ

 ]م1 اانا قدزوفلا خقيشع ءايمظط

 تيس اوم“ 6و ارب اردت أهأثء أ هؤ أهرب ال لعديد دأ افطلا داق 2 2 .٠
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 هاري 1 ىملسلا ذاع نب فلط

 زو“ طبل, ]بم انزئا“* زهر 7 ريكاملط

 ا" 1 ىصق نب كديبع ىنب نم بم2#و نب ربع نب بيلط

 امنبأ ا!بلم !طبلب ابلذو انو. 1 ىسعقفلا ىدسألا دليبخ نب خكيبلط

 امك هع 111ه امل "ارب ارو شئت الا ربكم كا 101 1

 ا 110 ول لا 1[ نب كم 0111 16

 مح 11

 ملا 1 رادلا دبع ىنب دحا نالف نب ةحكيلط

 "ه8 111 ١ ئفنلمل سيق نق" قيلظ

 انوا 1 ليعامسأ ىب امط

 جيمهط رظنا وادع 1 جيفامط

 منأ ]1 رعاشلا ىنيقلا ىقرشش نب :لظنح ناكيطلا وبأ

 ميميط رظنا ادم 1 ناك شونلا جوز جييمط

 ما“ ها. ]1 بسايهط

 ؛:١ 11 اجل مالغ نامهط
 ا 7 "951 1 ترومهط

 هند ناضموتلا محجر ميلا
 ضال عل ارواب كا ىوهطلا

 نرد كرست نر ككل ل جوط

 م 1 165 ا كلا ل نارذون نب سوط

 آدم 1 ىمرضتل كييدنبأ ةذجوز سبق نب كتعيتالل كلو مأ خعوط

 هأتخاراخاب رظنا (800. 111“ 11 هداشغط) هداينش قوط

 ملثم دبا 111 11+ 1 كلام نب قوط

 ان." ا١11 111 سلغملا ىب قرط

 نولوط نب دجحا رظنا نولرط نيا
 م اى 110 ١5١5 111 ن ولط لأ

 ديصلا دبع ىب كا وه راممط نبا

 ١م. ايم ا برخبا ]بيلا ]بركلا ال اكرللا لولا ا ل ا ءىمط

 رسل وسلا بارا ن1 را 11 الخ ا“ ارت للا ا ا

 زاد 11 11 1 ب الل اضل ا ا ل

 المح املس خش ل لا لل اللا ل ل ل ل ا



 كك

 6511 1مل رهاظ نب هللا لبع نب خئكلمط

 ىوأوذلا فيدصلا ركب ل أ ىب ناكر 27 لا كيع نب هللا كيع نب خكلط

 07 نالت اناس ارك ع

 زمزخإ مخبم 111 11 نامتع نب ىزعلا كيع نب هللا ىيع خكلط وبأ

 أ.١ 1 ةذكلط .ىنا ونب

 ماد 11 فوع نب هللا كبع نب خكلط

 ندب خكلط ناميغس 1 رظنا ىوأولا م دكبع نسب خكلملط

 ناكولا كديع

 اا ازد 1 ا 1 لات از ززا 2 ل هللا تنبع ىسب خكلط

 ملزث) )ئ11 للا )5 ل1. ]1 11". المكو لمكا املرع لنور لوا لوى“

 ١0 ل لا كا زك م 11 زل ]كال 116 11 اا

 ا ل نرسل نال ال0 ا ند كك. نس كرا 07 ناك

 اكل 0 ل ل ا ا ا هلال طل لل لو ل

 نال ا ار ا ا ا للا سلا سر رس

 انك يللا يللا اللا اذ ان دكل 11 || مك لزم ككل

 ا 1 لل كر للا للا للف 0 كل 16

 اة 111م5 1 اءلللا نيبعا نب: ةحلطبالا

 اك 1 نامتع نب ئكاط

 1 1 ىوأولأ ىمرضل ورع نب ةكلط

 ا زيرك نب خىكلط

 ا زبوك تند خكاط مأ

 اا ا ىوأولا ديد وبا خةكلط

 ا ىوأرلا ىمايلا فرصم نب خكلط

 اممك 1 ىوأولا فريعم نب خكلط

 مالم ال“ 11 ماسم ند روصنم خكلط وبأ

 ىوأارأا 0 اود ظنا عشان نب خكلط

 ا 1و ضخلا ىب ةكلط

 خحكمط نب ىسيع نسب ليح تنب خمطاذ ىف "1 111 ةيحلطلا

 الو لاللا ىمهور ىكثاق سومسلط

 ال 1 6 اولا فلط

 | 11 بيبح نب فئاط



 ارا

 ريال نو طوول اولا ميلا ليزا 010 11 رخلا 19 3 9

 انااا لو و لا نس سيل رتل نيلزل كلل اس ارسل نا تر

 م1 زارا زامل امل ل تل طرئاجل )ان )169 )15 1 را

 م11 1 1111 ل ازال زالت اللا زكا زا ا زر

 ١10 كلمج ملم بلا 01013 110 6 )16 )161 ماض 1

 ا 1 ا ل للا للا ات )0 زل 11

 اال نان نال اسكر نسل نايم ز7 ارا نارك . انا رككل ارا 2 راب

 1ك لا م ا نا كل را زل 1

 كبك با 1 اب ب ل و كلا مما زل

 )نأ 1 )نام )ته. 26.1 )اخ 111 )116 )اخ )107 زا 1ك دن

 "ل 0 كا 6 )مناخ )هس اة )514 زمذ) )611 ك1

 ال سلا ك0 سال اسلر> انسازز نيل الل ناكر ير نال زنا 01

 81011 )1 نال. )لا ازذخل ]مذا )ممم م54 اكتشف 111

 ا ا ل ا 1 لا لا ا )نا اكل ا

 11 لا ل ل ل ا ا بلا ينال تك

 1 1 1 ل ال ا ل6 ([نزإ ككلتلا) الا تلال

 11 )1 11 | 1 1 ل سرا ملل ل

 ام 1 از م از 111 زا كك م01 اننا

 ان“ امل“ اطبكلأ طل“ اولثم 1 (لهس ىب كيبز) ىراصنالا خكلط وبا

 مك م. 111 زملذ زامل 196)

 11. ا 11 ىوارلا سابا نب خكلط

 زدرعا هيو 11 ىمرصتلا نواد' نبا ةكلط
 زوم 1 روصخم وبأ ببيقنلا ماركا لءعدببأ نب فيزر نب :تلخط

 اوم -المرب اةمه 1941 153" اطةمكف

 ىراصنالا خكالط وبأ وه لهس نب كبز خكلط وبأ

 ار" 11 دبعس ىب خةكلط

 انا 1 بك دث وىخا خكلط وبا

 لل ور رار كلا رهاط نب خكلط

 اثم 1 ةكحلط ىنا ىب ةحلط

 ام 1 ىعارضلا اهدا نسب هللا كبع ندا تاحلطلا خكالط

 مىزغا نزع 11-1111161 ا

08 



 الزل

 ار 1 سينايطب نب سروطط

 كي ا هك سونا سفسأ ىب سوطط

 11م 11 ىميمتلا ةمعط

 اناا 0 ل ىوأولا ىفقتلا خمعط وبا

 ]6 117 ٠ ١)]| ال لفون نب ىدع نب ةميبعط

 ناغط 111 ١.١

 امك أبل. 11 نوغيصلا نب (ايغط) اننغط

 الزل لل ))1] ل07 )تل زا لزرلا للكل اقح نب جغط

 هأذخأر اكب رظنا ا

 املا !ملك زطلك“" 1 0 وخا اينتوغط

 ليفطلا ىب هللا دبع رظنا ليفطلا ىبا
 ا 1107 )5 6 7 1 ىقانكلا ةلخأو نب وسماع ىوأولا ليفغطلا وسبا

 0 1 غ1 ا ل ل ا

 ا ل اهلل ىوأولا ةريبه ىب ةللعج ىب ليغط

 رات تا 111 كامب ١81 1 بلطلا نب" تراذل ىب ليفطلا

 أملك أمك" امه*ةحامحأ امل", زملك اسمع 11 ىجلكلا خةراح ىب (ليغط) لييفطلا

 ام 11 تلا 1 2 رعفلا

 أم اكو املس 111 ك1 ؟11* 11 خلتاو ىب رمع ىب ليفطلا

 ااا 1 ارب كاس نب هللا كبع نب ليغطلا

 ااا 1 ورمع نب ليفغطلا

 1 1 ىركشيبلا فوع نب ليغط

 نياك نب 1 عضذنلا نم لييغو نم طيقل نب ليفطلا

 |2110 15 15 الل زماا ل ىوأرسلا ىمعلا سادرم نب ليفضط

 ا | 1 1 | 2 ل1 اذ ل11 اا

 زنعم ا وه ماكو 111 ةكلط

 00 نب ةكلط وه ىوارلا ةكلط

 خكلمط نب دمع وح اة” 1 ةحلط نبأ

 1 حلاص ى د ةيدواعم خيش ىواولا خكئعاط وبا

 : 6١..٠ 11 سلغملا نأ مع ا ىنانكلا خكاط وبا

 1" 111 ثتعشالا نب كم نب فقاكسا نب ختحلط

 طخ 1 !ة#] املأ امها" )يكل 1 ىوارلا ىفقنمخل ملعالا نب ةكحلط



 ار

 ا1٠. ى ىكئاقلا ىربطلا نبا

 ازرع لل ىشخاط

 1٠.1 1 زرذوج نب فساوط
 0 1 سينابارط

 اا" 11 ةفينح ىنتب نم خجاجد نب هللا دبع نب فاروط

 اه.“ 1 ىوأولا ناخرط

 ااورع )ا9" ا١١بك 111 كباب داوق نم كتاق ناخرط

 85. 11 لامأل ناخرط

 46 فقيجادنك نى قاحكسا نب ليح# ند نأ 6

 اراب ال. ال الان دوت 38 ازور لززوا ااىثب )ذك 1 نيخردط

 ارق الز اا ا

 امدأ م* 1 رعاشلا ديعلا نب ةخفرط

 ىنب نم خحاجحد نب هللا كيع نب ةفرط

 مسييع مرسإ» 1 ىئاطلا متاح نب ىدع ىب ةفرط

 ازا الكل تكا نب قط

 ممكن باع ] انيلبقرط

 الز م11 رعاشلا ميكح نب حاموطلا

 ا لض)ا للا ىوأولا ىدع نب حامرطلا

 اك 1 ع

 ال تنذ4 رعاشلا ىفقتلا ليعاوسأ نب 2

 مداح ىب ىدع وج فيوط 0

 ع,ا 111 رعاشلا ىربنعلا ميمت نب كبرت

 انآ 7 عم از» مه 06 فيرط

 فيرط نايفس وبا وه ىدعسلا فيرط
 اك اكذب 1 كلام نب ةعيبر ىذب وىخأ مهس نب فيرط

 ع 111 ناليغ نب فيرط

 م1 111 ىدلخملا فيرط

 ؟:ةاليا» اذا 1 رجاح نب :خفيرط

 أنك 1 فيرط

 ببإغ يبا ننام يؤ, رز نزل: زب ما" 1 نب) مسلط

 ندم لالا فينح



 ا

 كيز نب نسل رظنا اهمد 111 ىبلاطلا
 ا! | )101 )17 اذأ) !ةلز لكزز )ذل )ندا ز.ل) لل نويبلاطلا

 1.1 1 رافصلا بادكرصأ نم ميش ىلاقلاطل)

 00 نر. ها" ه5 1 كللا تيلاط

 هأ» 11 كلام نب نامز ىنب نم ىجراخل تولاط :
 رهاط نب هللا دبع ىب دمح وه رهاط ى

 ادا) 111 (ىروغيبطلا دجحا) ىواولا رهاط قا 2

 آىزخنإ طنا“ !ىزنط طوخ او 191 ام 111 (نيسلخل ىب) رهاط لآ
 1م 12“ وهب

 اركز» الأ اذ. 111 ميعاربأ ىب رهاط

 ما ملا. ملا دبل دب 111 نينيمملا وذ بعصم ند نيسلل ند رهاط

 اذ |10 |( كلر 41 0 اا 1 اكل ما مل

 انا“. زيا ]هري* !هوم زهلثي | 1ث لكم ليك“

 ا,16 111 ىاسغلا ران نب كلاخ ىب رهاط
 مءلا 1 ىجاتلا ى د رهاط وهو و .يعصلا رهاط

 اوه لآ 65 )11 111 0 د هللا دبع نب رفاط

 زل ارا لك ن1 17 كه درو نبا نع نون رهاط
 ابكس اثم 1 هللا لوسر ليد نب رهاطلا

 ال1 "17 11 رهاط نب هللا كردع نب ليد نب رهاط

 نر روع 111 ملا ل نك ردع نك نم نب ماض
 ١ث" م امه امل“ وه

 )11ب اؤمنس اةمك الامل“ اكمل" امه لمه" 1 خلاه أ نب رهاطلا

 ا" 1 ىوارلا (سواط ىب هللا دبع) سواط ىبأ
 رام ا؟عومس 111 )ل" 11 ا.ه ما“ 1 ىوأولا ىنامبلا اسيبك ند سواط

 ليد نب هل وح ىتاطلا

 ىيلعلا ليعامسأ نب ا وح ابطابط
 ىجيلعلا لل يءاهسأ نب ميا رم نب دكيحن وه اهطايط ىبأ

 م"..1 111 عابطلا
 أمل* 111 ىكرتلا اوغابط

 زماا امال امل“** 1 نيكترأ لوص نب وغيابط

 اذ )6 )1 1١ هك (خيراقلا بحاص) ىربطلا



 موس

 ُْط

 سايلا نب خةضباط ورزع وه ةخباط

 1 11 ةيحاط

 .٠ 111 ديرخالا و ناراط

 )1, 11 ةناغرف كلم راطلا

 ١ 1. 111 ماكل قى
 !'مز» |ماخد ]1 ريبعت نب ىسوم حلوم دايز نب قراط

 رك ا اع ىرسفلا كلاخ ةفيلخ دايز أ نب قراط

 الدب ا: ضل | هد 1 ىوأولا ىلىبلا باهش نب فقراط

 لا لل ىدز الأ نابيبظ يأ قراط

 ا. ٠.01) 11 ىاتسالا هللا قبع . قراط

 يقلع نبأ رظنا ةمقلع نب

 “1ع 111 ةخمادخ نب قراط

 نذل اللالا فقيوطملا ىنمرألا ذازاط

 مماخ م6) د مضل ملك ما كالا مل مل قلل نامتع ىلوم ورم نب قراط

 ارز 1 ىواولا كرابملا نب قراط

 اممم اطممحب اطمريك امحيم اطمح امل". 1 رمتشاط

 سعب _سعع 111 بلاط

 )ارللاز“ ابن تملأ 1 (يجطابالا خيش بلطملا كيع ىب) بع بلاط وبا

 () ل 17 0 امهم علل“ ]ابا ا اك لا

 ا 0ك لالا ك1 161 الآ لل ا

 عمو: مام. 5132 اهيا 111:11 !كلاظا كالا

 ه. 111 ىوأولا ىاصنالا بلاط وبا

 ا”ثوا* 111 دواد نب بلاط

 ١5 111 كام ا! 1 تئاظإلا دل نب بلاط

 )0 11 فيرا داحش نب مالسلا دبع (تولاط) بلاط وبا

 وبا رظنا بلخطملا كمع نب بلاط وبا

 ا" 4 ىضاقلا ا نب ناجحا ىب ديا ىب دو كتلاظ ولأ

 رعاشلا بلاط ىلا نب ىلع وه فيفا بلاط ىليا نبأ



 الإ

 أبل 11 خبض ىتب نم رارض وغب

 الكاز ىرماعلا ىسيع ىب راوض

 اذا" 11 عاقعفلا نب راوض

 |31 11 ةبيتذ وخا مالسم - راوض

 ا )0 ا ا هك ىكزملا نوقم ىب راوض

 ابما*" 1 هللا لوسر سرف مسأ سرضلا

 1*١ 111 ىوأرلا ةييلع نب ةماغرض

 ا” 11 تبل ىد خماغرص

 ا” 1 ىواولا ىلىجبلا سيرضلا

 11 111 كل ا كك مدمن ىنب ىلوم سيرضلا وبدأ

 ا ل رعاشلا ىسيقلا سيربض

 أ. 1 راون نب ةعبيبر تننب خيرض

 11 لل نيمالا ةخيراج فعيض

 اا ل عيلضلا

 انا ارإ# 1 ةبلعت نىب ماهض

 بيبح نىب ةرمض هلعل "م 1 ىوارلا ةرمض

 اال زان 11.0 كلمركا امو ]>1 ئوارلا ضايع ب سنا ةرمض وبأ

 ١0 ام كلل زكا ا

 ا ا" 1 ةانم كبع ىب روكي نب ةرمض ونب

 | (2)*م 1 ىوارلا بيبح ىب ةرمض

 ال“ 11 ىعارخل ةرهش نبأ

 كال زم 11111 11117 ا ا“ 1 ولولا ةخعيبر نب ةرمض

 ىلع نب ناميلس ىب كيمحت وه نامياس ىب كيمح ةريض وبا

 ت ل 15+ 111 ىوارلا سوجح نب م.ضوض

 15 11 ل ىرافغلا وربع نب مضمض

 2 1 ىفنمل ديزي نب مضوض

 اول 1 هللا ليسر حلوم انربهض وبا

 الا زنا كالا ىوأرلا ةريمض أ نب ةريمهض

 )07 111 ةريمض ما

 امأمء 11 دعس ةخئض

 ماما“ 1 كيبعلا نب ةيواعم نب نرزيضلا



 ظ
 ش

 ظ
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 اال

 سورع مرنم مرنع سرن» هم. 15 ىوالا قرشملا هللا دبع نب كاحضلا
 باو دبا" 91" ؟.9 |*دو

 ”عوو "عم 1 ىلالهلا هللا 9 نب كاحضلا

 مرهم 113. »واخ سورس هيي 1 ئوارلا  نامتع. نب كاكتدلا
 ا ا مازح نب حكدلاخ نب هللا دكيع نب نامتع نب كاكضلا

 اا 1 ناندع نب كاكضلا

 امثم امن“ مدا اباد 1 ىوارلا اال نب زوريف نب كاكاضلا
 لربك: ١ تاس 1 3 ىحلابيش لا سيق نب كاحضلا
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 منعا ميمو سلو سر سنا سال 1 نيفلا نسيم 0 0
 اسك“ 1ع عملا مب تيرم رع د عر موه الل ا9ب لمح لمل لمء طم األ آن

 ىواولا مدصاع ىبأ رظنا 0115 بلا ل يوأولا داخ ىب كاكضلا

 1 ا ه1 2 ككل نا كك نم ىوأولا 0 نب كاكضلا

 مهدد* 111 )مخ 11 )علب خب طمك كح

 نا 1 رعاشلا ىملسلا نعم نب كاكصلا

 ام“ 11 ةيجان ىنب نم لجر كاكضلا

 151 015: 110 ىوارلل رو نب كاكصضلا

 )اهم 11 ليزه ىب ديزي نب كاحضلا

 ان رخال رجالا الأ ىواولا حيبص نب ماسم ىحاضلا ىبأ

 دكعس نب رمهاع وه 10١ لل نايحضلا

 )0 1 مكض

 مزسع 1 نارقمل نم :لجرب ميِخش
 مسي ١1د ني ليك

 ع 1 مدآ نب "سٍيئارتف

 اي“و )#2 1 ىواولا راو

 ا. )ل1 اكو" )(7 اه !مكأ“ امل* ابل 1 ىدسالا روزا نب راوض

 اهنا“ 1ةبز امن آل نا“ زل 16 ا ل

 هزاع الكل زل. طل رام“ 1.“ (404.) ا. مل. 11 ىبضلا نيصح نب رارض
 م. ارو 1 رهف نب براحص ىنب نم سادرم نب باطل نب راوض

 رعب ب لا ب ا نال رار

 3١" 11 يبضلا نانس نب رازرض

 ىروزع



 ار"

 ّض

 ا.” 1 ,عاشلا قاض نى ريع وبأ ىهجربلا تا نب قاض

 ه1 الاس 26 ا

 انزل ال1 كداك نب بابض

 مكاو 111 ريبولا خنبأ ةعامبض

 أمم 1 طرق ىب رماع تنب ةءابض

 ا عابنز نب حور نب ناعيض

 وما الذي رك كار

 ١١ 111 ىوارلا خبض ىبأ

 الك لرلعل لالل 111 111 )1. 1 (ةكحداط نب دأ ىب) ةبض (سخب)

 الت ا ا | ا سا رككأ 115 11 ا ا ال

 ا |! فا ل6 ٠261 60 ناكل نك م بز للا )١) الك 1101 111

 11 0 للا 16 ذز لالا

 زال. 1 ةزذع نم لجر نصح نب ةبض

 اه 1 ويمن نم ةبض ونب

 نب لضفملا وه 1 111 ىوأرلا ىبضلا

 رب امرا“ ا“” | !1ب2ا 1 بيبضلا وند

 ليح

 الل كا ا 11 11 76 (خ-_عيبر ىسب) ةعييص وتب

 ل5 ١2 اهلل

 ا". 1 معاكاضلا

 بسأاروبب رظناو الكا |( ككل ل (قامدزالا) كاكصضلا

 تحاوم نب كاكضلا وه ىوأولا كاكضلا

 اننا امل ىوأولا كاكضلا وبأ

 امك امل نمبأ نب كاكشصلا

 ال0 اك ىوأولا انك نب كاكاضلإ

 اكل ام كك غ1 ىوأولا :فياخ نب كاكضأا

 زبد 1 ىحاورلا كاكضلا وبا

 مز 11 ىمرادلا ةيثيخ نب (لاضولا وا) كاحضنا
 اوء للللا ىوأولا هللا لكلدع نب كاكصضلا



3 

 117 111 ىجنزلا لدنص
 ؟”"م 111 ىمحاوملا لدنص

 111 ناورمتونا ىرسك نب رادنادؤي تمد نتخابراهص

 يكب "نب .ةعيبر تنل تير يا رطل 00
 ام. 111 ءابهصلا وبا

 511 11 0 ردكج ىنب ىلأوبه بييهرص ونبي

 اثبكرب زبك" لبد ليحل لخصبل لخصبم بلم لل "للاخ 1 انس نب بيهص

 )لذه 1 ل)5 اء كنزا

 اء.ا 1 ىشبلمل باوص
 ضال 251 1 ناحوص

 ناحوص نب كجز ورظنا 1 ناحوص ىبا

 اا. 1 ناحوص ونب

 ادا 1 ىواولا ىبلاطلا ىئبصلا ىبا

 ناس ليبص

 )ا )117 لل نيكترا ليص

 ]ل مم اللا )ا ل نانسحد نافمد ىكرتلا لوبص

 الازم النزل )ان ارز لل كوين ىخا ىبا ناخرط ليبص

 اثاا 11 ناتسهف كلم لويص

 اك 11 لوص نبأ

 با رب“ ه] نأ ثم 8 "ب "5 )عال كل ىبج ىب دمحم ىلوصلا

 روم مز ]18 ام ١] لان )]5 )ل1 ]6 )كف زذ)إ ملكك

 “هك 1 كلملا نيكايص

 بام (0) 03 1 دايبأ نم جحدص نب حدص

 أب ابد ادب 1 نيتاكحيص

 اذ". 11 ءاديصلا ىبا
 فيدرط نب جاص وظنا ءاديسصلا وبا

 |1191 1151 نوغيص
 الهوا 1 لماش نب (ةيلع) هيلع نب ىغفيص

 نعي مس نشب روج مهرس تشسيت 1 ىابيشلا ليف نى 0



 116 11 تمنلصلا ونب

 55 1 رعاشلا تراصلا ىنأ نب ذيمأ وبأ رعاشلا تناصلا وبدأ

 ("ك) ام“ 1 مارهب تلماصلا وبأ

 الز )117 لل ىوأولا مارهب نب مل نعل

 اظل | ال اا 1 كل ىواولا ىمعيبتلا روعالا تلاصلا وسدأ

 )0 ب لاك 5 أزل ةزلل الل |1155 111

 1 ثيردح نب تلصلا مأ

 1-2 1 ىفنشل رباج نب ثيرح نب كلصلا

 07 1 1 ب لأ رانيد نب كتمءاصلا

 از ككل (400.) ا. الل )26 هل 0 د كلصلا وبدأ

 نب ريثك ىبر تنادعأا رظناو از للا ىضافلا ردا تليصلا

 (تلصلا

 ات لالا 00 نب تراصلا

 الازم 111 خمر نب (ميك 0) تللصلا

 ١11 111 خمر ىب (مغصالا) نتلصلا

 50 1 رضخلا نب كتماصنلا

 اكو" 11 ىفقتلا رع نب فسوي ىب تلصلا

 ةدح [1 رعاشلا ىدبعلا نانلصلا

 اباد 1 ليبدحرش نب لصلص

 ا” 11 ءايهصلا وبدا ىودعلا ميشأ نب خلص

 هد“ 111 ىدبعلا رثز نب خلص

 هخو 11 (400.) "*.و 1 ىدينلا ربخز نب خاص

 ايبلص نب ىرهبصب رظنا ابيلص نبأ
 ادا 1 ل ايايص ونب

 ىرهبصب ىب انوطسن نب ابءيلص ,ظنأ ا.د. 1 ىرهبصب نب ابولص
 ايوا“ ".نأ "خ5 1 ىرهبصب ىب انوطسن نب اببلص

 ١ 1 لكواتن دنيتنا بياض

 ورنا !طلا ركشي ىنب ةخبيلص

 |" 111 ناغمصلا تنب خطير نب ىلع كلو ما (2) ردمص

 ارم للا 111711 1 برك ىدعم نب ورمع فيس مسأ :ماصمصلا

 ةليسع نب ناكولا دبع وه !١ 1 ىوأوألا ىحكبانصلا



 زمبرب 1 خماشب تمذب خيفص

 معرب حا 1 دارا .(نابمعت قح ميت)ا يتلا نك
 (تاحلطلا ةحلط مأ) ةحلط ىا نب ةحلط نب ثراخل تنب ةيفص

 )هلو كلل )1001 ١1165 انام 1

 ردد 1 كا نب تثراخل تمذد خمؤص

 زير“ طومح اوم" اومل طوبا ]1 بطتخا ىب ىابح تنب ةيفص

 )رف ))6) هلل

 م" 111 صاعلا نأ تنب ةيفص

 أنا( الآ ابلطلا َننَع نب سابعلا تنب ةيفص

 مثح لل لانل) اهي لاعب اذ لزلل از. 1 تبلطملا تبع تنك يعط

 'ء اك لال زل لل

 رمع ىب للا 2-2 جوز راتخملا كيحلا كيبع ىنأ تنب خيفص

 تأ لا ل06

 تل 111 اللا مزاخ ىب هللا كيع نب 0 مأ :خيفص

 1.16 11 رفصلا ىلا ىبأ

 ليلي نب ليعامما رظنأ رقصلا و

 امر 111 دكيح وخا ثيعبلا نب رقص

 مح 1 نابيش ند ميذ نم مناح نب رقصلا

 هب هل ناد نب نيس نب رقصلا وبأ

 ا1)» 111 ىلادابعلا نيسل ىب رقصلا

 املتللا )مل ك1 ناوفص نب رقصلا

 ا هد 11 “اب امأد امل. انا1 1 ىوارلا ىدزالا ريهز ىب بعقصلا

 !.] ناز نزل“ ب 06 ف ل ل 0 0 6 1 1 اك

 "م 111 3.7 1 ميلس ىب بعقصلا

 ال6 نير للك مورلا خيغاط (ىلقصلا) ةيبلقصلا ىبأ

 و ا 1 ردالفصلا

 يح نب ميعهاربا وه ىملحملا ىنابيشلا ريقصلا وبا

 ام 1+ 1 كمال ةارما الص

 ال1 ل ىوأولا ذخبالص وبأ

 ال. اممك لطممح امم. 111 ىالصلا

 ىدنكلا تلصلا رظنأو 1111 1 ىوأولا (7تلصلا نب رمخك ىب) تياصنأ



 اكل

 تا مى رافصلا لأ

 ادا5 الآ كيدح نب رفصلا

 ا 7 ىلظنمدلا ىرورخأ رغصلا

 زم 1 دوعسم نب عشاج# سوف مسسأ ءاربغلا ةنبأ ءارغلا خنبأ ءارفصلا

 بلهمللا لأ ىنعي با 1 ةرفص

 نر الل )ل1217 ل لل خيرفصلا

 ناوفص نب هللا كبع وه ا" 1 ناوغص وبا

 (82009 0 از ىوأولا ناوفص وبدأ

 اما | ا ع 0 كك لان ا 1 دما نب ناوغص

 ا 11 كك ل م ا 6 ا م 1

 الا ل6 لل ملا ا

 ه2 111 ءاضيمب نب ناوفص

 اح 1 خنكش نب تراسل ىب ناوفص

 19 111 ا 1 ىميمتلا ناوفص نب ناوفص

 ا 11 ىحبانصلا) لاسع نب ناوفص

 ا". ١.15) 11. 111 ىليقعلا ناوفص ىبأ

 "اا ل11 ىوأولا ورع نب ناقص

 الاف زاد الل )46 1! ىواولأ ىوغؤلا ىسيع ب ناوفص

 خا 1 ىوأولا ىسجحالا خصيبق نب ناوفص

 م”*ه. 111 كلام نب ناوفص

 اثه ] ىوأولأ زو نب ناوفص

 اذ )ل زاك ىرغنلا (ريكالا) خمر نب نراوفص

 انارعارلا علل خمر نب (مغصالا) ناوفص

 ا )ف اللللا خمر خذا ناوفص مأ

 )هل. 111 !ة.ث اطبمل ا!هاهاوأل اوال. 1 ىملسلا ليطعملا ىب ناوفص

 11 1 نورخب خنبأ اروف

 مل را اللا ل



 امه

 ىل*ابلا ةماما وبا وغ نالكع ىب ىدص

 "ها" 1 رعاشلا كلام نب ىدص

 الا“ "ءلؤ لل ىلاغرفلا فقيدص

 امم زمزم لل ا لا ىواولا ىجانلا فيددصلا وبأ

 ؛«خ._"ي 1 كلملا ةقيدص

 ا" 111 ىوارلا ليعامما ىب كم ىب راوصلا

 ا ا ىدنالا هللا لبع نب دكرص

 .”١ 111 ىواولا ةمرص وبأ

 ةمرص سوق وبأ رظنا وعاشلا سنا ىأ نب ةمرص

 ملا 111 تراث نب ميرص عنك

 ا" 11 دكئاقلا بيعص وأ بعص

 ال07 ازلل) ]از 1 ىوأولا كبرش نب ميكح نب بعردصلا

 ل ىوارلا كيدز نب بعصلا

 لات 116 1517 11 ىوأولا لالب نب خيطع نب بعصلا

 اديب 1 ناعم نب بعبصلا

 مساع 111 ىمرضل هللا ىبع ةنبا ةبعصلا
 أزل ىوأرلا ىدحعصلا وبا

 ىلزملا خعصعص نبا رظنا از ىوأولا خعصعبم

 ! ن1 1 وعلا برح ىب ةعصعص

 ١165 1):4040)) )1| )111 زك 01 ناحوص ىب ةخ.عصعص

 لكاررإا !0101 سا سوا سرس 101 صرت سارا انتل نارا كلا جا 1

 الما 11 ثيل ىنب نم (بعصم وأ) ةعصعص

 اياز ىواولا ىفزم ا :خعدص عدم ىبأ

 كالا الل دكر ]ا ال ىميهتلا خبواعم نب ةعصعص

 )1 1 قدزرفلا مع :بواعم نب ةعصعص

 زااضم كلل 1 الل 10 قدزوفلا 2 حان نب خعصعص

 ىلع 00 دا وم كولعص

 اهلي !دلل 1 فقسآألا رطاغص

 "ل.. اه11 11 هاذخ ناغص

 (4200.) "0 11! 11 0 دايز نب مكس نب ىدغصلا

 1 رم نب ءارغص



 ام

 رسعأالا 0 انك 111

 م2١ 1 ةذكوببص نب ناكولا 5ع ها ىو لا ىمينلا ةكايمص

 الي (0) )ةمل“" )هل“ث ب 1 -- 0 3 5 0 نر راكص

 1926 ل 0 ىبأ

 ةخيحصخحصلا 111 ١ .*

 اا لكل لآ تن ىوأولا و كاص وبا

 100 غ4 "ا ىنذلا 0 دذرص

 نابيغس وبأ و | خيمأ نب بروح د رد

 اها 1 مين نب كعس نب بعك نب 53 نب ركاص

 سيق نب فندالا رظنا )مام 1 سيق نب ردكص

 ه5 11 ىديعلا نامعنلا نب ملم نب رص

 ا)) 11 لشهن نب ركص وذنب

 أما مهل ةركص ىناوخا

 (400.) هدأ ه*. 1 ىئزملا كلام سد لاله نب خفيذح 0 ريك

 (8400.) هك

 كنك اكل 11 )111 1 ءاََض

 ىلع نب ند وح ىءادصلا

 مياردأ ى ل ليد وح ىوارلا ن أارحص ىبأ

 )11 ز 11 )1ك 16 1 ا فدص

 امر اكللنلا راكب نب ةقءدلدص

 )نا ل12 ولا كلاخ نب ةقدص

 ا”ثبد 1 ىوأولا ,ىدسالا ةدابع ىمب خةددص

 ا الل مكانملا كاكو 050 فص

 امل. 11 كلملا دبع ىب كيليلا

 *مأ 1 ايقدص

 1 ىننلا قوددص

 هز

 ىلع نب فقيرز ح 01 نب خقلدص

َْ 

 ن
 .بد خقاددص

 خةدرص



 0 0 7171 1 1 1 1 1 ]1 ] ] ذ ذ ذ ذ ] 1 20206006

 مما

 مل ديل" نزلا تكا 3 ىوأرسلا ىلاه مأ ىلوسم (ماذاب) جحلاص ىببا

 انآ اريل 1 حا لرب سار لزم لرار الرش تل ال را يلا

 ميس سف, ممزري ٍضارس 91 11ب )8ن ]9ث امه لمه )بآ !طلا“ ابو ا ان اة“

 حا ل ار يم كربلا ضار سارا تلا سائر اص نيد اراك ند

 رسما ابل نزل ]ورد 11 بخل بارع هلو هزم ةزاا] لا 621 111 1

 ممم مكاو 1م زال ل11 ا

 أءأ .٠.١ 111 م. 11 سابعلا نأ تنب خطدر ىلوم متيهلا نب حلاص

 "1| 111 دادغبب كيربلا بحاص متيهلا نب جلاص

 سرا لنقل ركل هيبجولا ند جلاص

 اناء باو طاطا“ كوب 19314 كك اذ" 4*1 111 فيصو نب جلاص

 كولا ناش نار ناكل درك نيا سو الك نص

 انس 11 ساضولا لآ نم جلاص
 مسن» 11 ىقزيلا بهو نب ملاص
 دادي نب كيد نب هللا دبع رظنا 11 كلك دادي ىب جلاص ىبأ

 صارم اذ رعاشلا تيماص نبأ

 اب لكل نويدكاصلا

 او" 11 كئاقلا حابص

 ؟,) معو عا 111 ىوارلا ىميمتلا ناتاخ نب حابص

 زامل 115 1 ىوأولا لدربج ىلوم حابدصلا

 هذ 111 ليحلا وبأ جابدص

 )7 1 ريغش نب حايصلا

 نانا لل ىربطلا حابدصلا

 /ا.ءا* 1 ىدبعلا سابعلا نب حابص

 م** 111 ىوأرلا نامرلا دبع نب حابص

 ا.ا1 11 ثعشالا نب ليد نب حابدصلا

 اء 1 ىخزملا نالف نب حابصلا

 ارا. 11 ىدبعلا رابصلا ىبأ

 اد»» 11 قرش جبص ىباأ

 ."١ 11 رعاشلا ىلظنأل ةربص
 يعز سرع سس مسزوى سايإ سايب سال ساو 1 ىلادخل ناميش نب ةربص

 م 111



 املا

 "هك 11 ىرافغلا ملاص وبدأ

 | مل اهم 111 لضفلا نب جلاص

 هه 111 ىراقلا جلاص

 اوسع )بوو ابوأ 1 شونلا جشم (,مغصلا) رمصقلا حئاص وبدأ

 )1 ١606 اللا ىدزدأ عاقعقلا ىب جااص

 )5+ 111 دوليق جحلاص وبدا

 ناكولا كيبع ىد ىيعإ وع بئاكلا جلاص وبا

 كان 11 111 1111 1115 1160 11651 1166 رفظعد نب للماك حلاص وبدأ

 0 1 ىواولا خانكلا حااص يأ ىبأ

 الاطلال 1 ا 7 ا 1 |1165 1: 1 ىوارسلا ناسيك نب جحداص

 اد |((ككلاز 7 | كل طل ا ا لا ط1 ك1

 اذ لا لللل اذ

 جحئاص نب هللا دبع وه ىوأولا تيللا كفاك جلاص وبدأ

 اذن ك1 كف ىتيللا ةدقأز نب دكيحن نب جحلاص

 مزز“ بور 1 06- نب جلاص

 الا ل 1 ل ىتاطلا كردم نب اص

 هأ مى ىتاطلا كرحم نب جلاص وني

 ث١ )1 ٠) ١ للا 3 ىزورطأ جحلاص وبا

 211 7 مل ل ا ىميمتلا حرسم نب حلاص

 41" 41 11 ىبمعتشل دوعسم نب جلاص
 مم ؟نب هو م عاوم 1 روصنملا رفعج نأ ىببا نيكسللا حلاص

 ةءو هيل

 110 ا ا كك طن ال4 ماسم نب جلاص

 ال0 ل11 طم ]1 ىواوأل' يزور ر امديم نب جلاص

 طءلك 1/1 مل ملا ملأ ببو نكأ "ثمل "ب طوأ اب 111 ىلصملا بحاص جحلاص

 ردا

 أم ]1 روصخملا ىلوم جلاص

 )ها“ث" 11 ىوأولا ىحلطلا ىسوم ىب حلاص

 )هم ا" ى* 11 رفعح نب هللا كبع ىب ةيواعم نب

 اهرب 1 ناويه جداص وبا

 )هذ 111 اقوم ببر حلاص وبا

 ا 100 0 ل ا لل ل بالا لكلا كيرلا نوراح نب حلاص



 زمأ

 اكد 11 ىبصلا ناميلس 02 جلاص

 لاا ىوأولا لات نب جلاص

 نابكذ جلاص ردا وه )51 كلك نامسلا ملاص وبا

 نعرتا انااا عجم جلاص وبدأ

 هام 111 ىدسالا ةريمع ىب ميش نب جلاص

 1 الل ل7 نب كعاص نب خلاص ىوبأ

 اك مل وا ل جحايبص نب جحلاص

 اد,1-|و.ب |*ما" 11 ةبض ىنب ىليم ءاديصلا وبا فيرط نب ملاص

 املأ ااا ]اذ 111 1 كلل 2- نب سابعلا نىب حلاص

 ا )07 ل1 للكل ىكوفلا ىسايعلا جحئاص

 تتيح ٠ نب هللا لبع رظنا دادزي نب كم نب دللا لبيع جلاص وبا

 دادزي نئب

 اثرا“ اثم" 11 ميهذ ىنب لوم ناجرلا كيع ىب ملاص ديبلولا ىبا

 ا لامإلا لا

 ]مكر )5 111 باعولا كيع نب مئاص

 "ه4 111 ىلافسلا حلوم ليببع ملاص وبدأ
0 : 52 

 ا 111 كفيكحاح نب حلاص

 ىلا ىليم ناوقش وظنا ىدع نب حلاص

 الا" 111 راطعلا حلاص

 امل لالا ىوأوألا يطع نب جلاص

 د هللا كيع نب ىلع ىب ملاص

 36. ور ع 6 ل ل“ 110 ل

 ه1 1 ىوأر لا مكاضاا خبطع نب ىلع نب جلاص

 أملك امله [ روصنملا رفعج ىنأ نب بيقعي ند ىلع ىب ملاسص

5-5 39 

 امك 111 ةنيدملا ىلاو (ىسيع نب) ىلع نب ملاص
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 نوسرا» م, ب 111 "نتابع نى



 م

 ال1 لكلا ىطمرقلا قاص

 مه” 7# 1١ ىنلا حلاص

 ار 6 1 (قلركاملا) حلاص

 16 1 جلاص نبأ

 خلاص دا رظناو .١.١ 55 1 دوأد نسب ىلع خيش ىوأولا جلاص وسبأ

 جلاص نب نامياسو ىلاه مأ ىلوم جااص وبأو ناوكذ

 ااه 11 ع فان حلاص ىلا غاب بحاص جحلاص وبأ

 ا 111 شك جلاص

 أ. 1 ىوأولا فيع نب نامولا ديع نب ميغا بأ نب حلاص

 امها 11 رار مرتالا حلاص

 ١١ هل ١0) 111 دوسالا حلاص

 "ن1 الكل ىوأوأا ىمهعالا جلاص

 اهم 1 ىواولا ليس نب خمامأ ىأ نب خلاص

 المف للالا اناث كالا كما خلاص

 ىلا» مأ ىلوم جلاص وبا وه ماذاب حلاص وبدأ

 ١ةهزثب 111 نامتع حلوم ناكرب جلاص وبا

 ا 6 كك غل ىوأرأا ةخمءوتنا ىو جلاص

 اد ا 111 سوساإل مناص

 ماء 111 ىلادغلا وأ ىلاسغلا ربيبج نب جلاص

 نيكسلا جلاص وع ريصنملا رفعج ىلأ نب جحلاص

 61117 2 ديحلا حجاج نب ملاص
 ]1 1 ىوزأولا مشا ىنب ىلوبم وهعم وبأ برح ب حلاص

 ١هات 1 ىوأولا داي نب خلاص

 ”ه1 111 1 11 ىوارلا (سيق نب) ىفنمخلا حلاص وبا

 أببح 1] فودرهم نب ليح نب جلاص

 هام هاا ةءا" ةءأ 111: دوأذ نب جلاص

 رمزا 1101 1 81 هد 16 ىواولأ نامسلا ناوكذ حلاص وبأ

 )هاب 11 حيدر حلاص وبا

 اروع كلل ىوأرلا رماع وبأ مكسر ب حلاص

 كيبشولا نوراغ نب جحلاص وف كيرلا نب جلاص

 المح اذمثأ زلم اثم الظللا هانا 111 (2سابعلا) ناسا خرس حئاص وبأ



 م

 مرسم 1 5 نب قار ريت

 رشا ا التكاتك رار الدرك زيورمأ ىرسك نب 0 «بوريش

 111-101 )ا ال2 ))] ]ت1 ]1 ]11 ضان

 هيوريش وه ىرسك نب ىرهش
 )ممل 0 )فل !دفذ لك 01 درجدوب ةدللج ىيريش

 ننأ  الاللا رعاشلا صيشلا وبدأ

 الل كر رجكتح نب ناطيش

 2 11 تالا عيش

 ا”ثثو 111 (نييسابعلا ةعيش) ذةعيشلا

 لتيس  ىب) قش « نب نيم رظنا 1150111
 ذم 1 1 ىرعلا دبع ىب ثراذل تنب (ةماذج) ءابيشلا

 ص

 | 1 ملشوتم نب اص

 انا 1 نوثباصلا
 سيجرج رظنا ا جدرج بحاص

 به ] رضخل بحاسص

 مزاسم الخ, )ا. اع" 111 منزلا بحاص

 1 ىنلا قداص
 نال هع 11 لول" اا“ 1 ىوارلا (ىدزال) قداص وبا

 11 11 داتو نب ىدع ديم مراص

 15 111 (نيمالا مداخ) مداخل كعاص

 هن" 111 ىداملا 1 كعاص

 079 ا رك كرت راسا كا 00 نش 0
 مرعب ضرعع سرر عزف طم طليق ملورع 0 مرر

 ادا" هاو 1 دابص نب فاص

 ميعتل

 مم سرق رون رجاله ام لق رف



0 

 اناا || زال خا زل زاك“ )م1 )ا مز 018 1911611 0

 ها 11 ىبضلا ثيرح نب نابيش

 ان 1 ىتاطلا دكعس نب نابيش

 او1. 11م1 !!ه* ا1*م 11 ىئجراخل (مغصالا نابيش) ةملس ىب نابيش

 اناا 05007 1101115 149 7 194

 تاالو 1121-1188 ١18 11 ىرورل ىركشيلا ويزعلا دبع نب نابيش

 بم ديب 111 ]ؤ1بل ا5بب 1؟بآ“ ]9ؤ94ب

 اب هل 00 نابت مع 00

 ارا 101 ىو ا اطب نب ةمبدت

 اتتتنلا خال ا | ل١ ازا )زكا... ١١6 0 نب ةيببت

 اا 11 ا )تنم |[

 وره 11 ىدنزالا حبش د مددت

 :ماعن نب مددت وح ىوأر ّ ىبضلا خيبت

 0 1 خكلط كا تردد يبت مأ

 منععم 1-11 ىردبعلا ةكلط نا نب نامتع .ىب (بجاشل) ةبيش

 ااا مز ن)إ للك

 1 11 (نامتع 0 خديد وذب

 اا 11 1 0 لا خماعذ نب خيبت

 ةتلظلا ك2 وع 5 نب خيبيش

 ارز ا!زز ٠ اخو. 115 لمه ]باع ا نإ“ 1“ 1 1 مدأ نب (ثسنن) كتبت

 املاط .ىنأ نب ىلع ىنعي 111 اط جطابالا خيش أ ىبأ

 اذ 65 ىربربلا خيش وبا

 هأ م وعدم أ نىدخ خيش و هدأ

 ور ل نامعنلا نب يبن

 م 111 ومع نب ني كفا ىز ايش

 ال00 ال 1111 )1, | هل الل ةطاناش يحبط فازرمش



 "هلا" 1 ةرواسالل نم رايرهش

 ملا*_2) 1 بابلا نيقاهد نم ناقهد رابرهش

 ا". 111 ناتساخرس وخا رابرهش

 111 1 اتلو نورت ىب رابرهش

 ازا ليك نار هاا انا نيريش ىلو زيوردا ىرسك ند رايره

 نسر أرانك نب رايرهش

 ا* 111 ناغمصملا ىب رابرهش

 ثهل* 1 نازمرهلا وخأ رايهش
 111 11 ىوارلا ىنهل“ل ناجرلا دبع نب مهش

 زا“ 1 ىوارلا تيهشلا ىبا
 ما مرا

 تبيح وه وا يبكي [قستللل وه و 17 ىوارلا' فراوشلا قا
 كلملا دبع نب

 نب ىلع ىب هللا دبع وهو لكمدح ىب نسل وف براوثنلا ىتأ ىبا

 كلم لا دبع ىب ديت وهو هللا دبع نب نيسمل وفو كيم
 1.4 11 ىجراخل ىنابيشلا لاوش

 ١11 1 بجر لاعس وو احودت

 بذوش نب هللا دبع وه 717 111 ىوارلا بذوش ىبا

 ايمو سو انعم 11 ركشي ىنب نم ىجراخل ماطسب بذوش
 ا 01 ركاش مليم بذوبتت

 م1. 1 ارذوش

 امم مل ابارسلا نأ داوق نم كوشلا وبا

 امم. 111 جنولا بحاص داوق نم كوشلا وبا
 اعم/ 11 كذخ نب ركوش

 ك5 1.1 1 شحخوايس. ةفيصو . ناهاموش

 ماها 111 مك 8*.م 1 ىوأرلا داقرلا وبا سيوش

 معمر الركب ا',ععغ 1 ليمش
 امما 11 ىدزالا نيطايشلا وبا
 ماو اما معو نمل اا“ مل 1 ىوارلا نابيش

 مرا" لاسم طارر# لكلا لاما | ارش اثم 1 ةبلعت نب نابيش ونب

 ازمه ل" ,ه. لىعبع هير ررهعو وز مرا اواو 111 ا لا



 ار

 ا ل لكل اكل زل الا ما 01 زا | 10٠6١) )ا ١١١ ١ لال

 اكد 150 1 زا 6 1ك زاثأ م11 )110 6 ١1)

 ثان 1 ىوارلا ىشوخلا شارخ نب باهش
 ارواب 1غ ىوأولا ىعشاك أ ةعيرش ىب باعدت

 500 لالا ىواولا ىدبعلا باهت نبأ

 انا" 11 ىوأولا هير كبع نب باه

 ١." 11 ىوأولا هللا كيبع نب باهت

 اما اطمهأ اطببو 1 ىربذعلا ءالعلا نب باعدت

 ايم ١هاأ 1 ىزاملأ باهت نب قراخملا نب باعدت

 او 1 ةجراهشلا

 موا" ]1 ءايهشلا

 امموحلمه 1 ماذاب نب ره

 اتناك لل 01 ت6 كل ا )1 115 مل 1 ىواولا بدتوح نب رهتش

 )لم 11

 امأ 1 فاني وذ رهش

 ك0 تايبسارف نب رهش

 ١ه.ه 1 ىوأوثا كلام نب رهش

 5165 ل بس هد

 امد 1 مارهدتن

 "ا ناوهش

 رو" ل.(عحاماا امم اص طماع 1 كللأ (ناخرفو ناعرف) زاوبرهش

 ازا 1111 0 11 1 رايرهش نب وبيت أ نىب زاربرهمت

 لا ركاطصا لها نم زاوبوهمت

 رك 0 6 7 1 الا كلم زاودوهمتن

 اذا ل1 كنا زاربرهش

 يد . 0
 ار ناس كاس زاردوهش

 الو اا 1 سراف نيقاتد نم زاوبوهمش

 ممسك اول ظهثع 1 (كرهس) كرهش

 ا 11 6و1 كرهش

 كك 1 تاهبسارف ىب ةرهش

 )تارا الل ةرواسالا نم هبورهدت



 ار

 ا... ناك 1 نييراوخل دىحا نوعمش
 ىنلا لليوم وه هنداآ هد. هع 1 ىجنلا عوعمش

 ري يك ير ل ل
 ما 1 سرق مسا ب. سقشلا
 نعم 117 سيف هدب نورا
 هاا ندإ نوه هدا" هوداهثب هم 1 ىنلا (نيعمش, ليبمخا) لليببش

 اأو 1 ىمش

 ناب 285* 1 ايكرب نب تيدانب ةنبا ثيمش

 ه٠و 11 ىدراطعلا نايم

 ها" 1 ىريبثل ليلوالا نب ريمش
 طيمش, نب رمأ وه طيمش نبا

 اثم 11 ىفزاملا ناكرلا دبع نب لييمش

 1مل 1 نى

 سايت رظنا 210 1 7
 سانيا رطنا 1151111

 أرب 1 ةيرافغلا وربع تنب ءابنشلا

 اهل» 11 ةيجان ىنب ليم جنش ىبأ

 )ثك. 0*8 1 ىمورلا (شنش) سنش

 اةمه 1 قينش ونبي

 هن 111 نيمالا مداخ فينش
 عبدو )علم عب 111 مداخل فينش

 |ىيبس راع ]مارس مرني زعزو سلا كيب ايما 112: 1 ىكوارلا 'ىرعرلا بايك
 أرمك ازمز*# زله. ل١٠“ لزم ززكس !طهه لاو لاك ااه ازا 1115 طخ

 امم ايان اولا 1 مال لل 00 ا

 اءها-اه25 اه2ه انزع !ىنزناك !ىزنع امرنا“ لوز“. ادا اطهلع اهزب ]لو

 ا"كنز“ ا4دز" زؤ*خح اؤخب 1911 !هوك !ذل. )همه اطهر" ا!ذكو زطهألا اهل. اهم

 أملا لمل) , ملح امال اميحب ايل 1616 الا امل“ 1ك 1 ل

 اما" مل*ا ١6) امله املك زملخو زم امل“ ملثم !ملثو !ملث امل". امله

 اذبلم زبنرب ظيول" زباب (800,) لثمن هاو اهلل" اهلل لاا

 رض سرع ايران ازهار ] سارا يسارك ض0 سسك سناب سو ار

 املأ 115 ملا لا ل ا 1 ا ل



 ا

 رززخم رس رع" 1 ىواولا ىدسالا لثأو وبدأ ةماس نب فيقش

 اني لل 1001 الا اكل ال10 1111 1011 1

 ٠١1 11 ىدسالا ليلس نب فيقش

 5*5 11 كداقلا فيقش

 من. 1 نابيش ى د للهذ نب عب نأ تنب ةقمقتت

 |]) 1 دعم ىب كش

 ا اذ. للت ىدهملا ى د د ميعاربأ م ١ خاكش

 ىدهلمللا نب 0 وه ا نبأ

 بكا 1 ىنلا مول

 رمسوز» زم, 111 )ب 1ك" مز“ زكا 1 ىسيفقلا رعاشلا راوض نب خامشلا

 هكأ 1 ىماميلا حامشلا

 أى** 111 ميمث نم ىح سامشلا ونب

 لكلا ال65 تاك فلل 1 )16 لل ىدراطعلا راقد نب سامش

 انا 1 ورع نب سامتت وبا

 أم) 1 خلل سرف مسأ رمش

 ١" 11 ىنالكلا ةنوعج نب رمش

 امه ثمو ان» 11 **.و 1 قابضلا ىرماعلا ىشواخل ىن ىب رمش
 انأك اك وللا ات ل 11 ط1 دار از: الا اذا] ا( لوك

 هاك كاضأتت داك) 16: )2 كلذ | 17 )0 ا: | م 06

 ١6 لل

 امنيلزطا 111 نوعتتل , هللا لبيع قب رمش

 ىركشيبلا هللا دبع ند نايولا و.خا رءعاشلا هللا لبع نب رمت

 ]10 الا

 *ع* 1 فاطعلا نب رمش

 اا ل ىوأولا 0 نب رمش

 راعذالا ىذ ورع نىسب معني رسب نبأ حاسما وذ شعوب رى

 11 كت

 1 11 0 حاشو نب ريكب ىخا ىبأ لدومش

 »1011 عك نب فوع نم للجر لدرمشلا

 ناو هي 1 نوسمش

 ا نيدرب نب اطمتش



 ميزت

 ام“ 111 لهس ىب ٍبيعش

 الخيم 335 قرارلا ”ناهفص نبا بيعش
 ركب ححأ نسب ناموأا كيع نب هللا كيبع ب خئلط نب ببعش

 ميس, ماز»# 1 ىوارلا فيدصلا
 اللا 111 فيجع نب بيعش

 مل“ ب 1 ديلولا ىلوم ىلامعلا بدعش

 1" 11 ىوارلا ىيمالا وربع نب بيعش
 املأ" ابا اا 1 ىوارلا ثيللا ىب بيعش

 )هد 111 اال 1 بيعش نب وريع وبدأ ىوارلا كمحح ىب بريعش

 ثا. 1 عضنلا ركب ىنب نم ميعن نب بيعش

 "م. 111 ىوارلا ىمهنلا بيعش

 وام 151 رعاشلا ىسبعلا بغشلا وبا

 هنآ ك قف لآ )ل ل زامل اان لكلا رددقم ا مأ ةديسلا بغش

 مك للماك | 1 ]ل ازعل اخ زا (زاككلا] ا

 ميم* 1 هللا دبع ةخذدا اغشلا

 )5 111 فوع ةنبأ ءافشلا

 ماما ام. اكمع 12م1 111 مداخل عيفش
 ا ا» نع ع5 ى ربكالا ىوليللا عيفش
 ام اس ل اذ, ثم )الا اا“ ربا بخ 149 ها 3ث/  ىردنقملا عيفش

 اما 11 #1 ك4 1 ىهاكلا بعص ىب فش
 ثانب 11 بلاط قا ند ليبقع نب رفعج مأ باضهلا نب رقش تنب

 ابمد 1 هللا ليسر خكقل مسأ ءارقشلا

 اان 1 ىداطلا سباح نى د خولس تمني عار ظن

 نامثع وه نارئاع
 اماه» را“. !انبم 1 هللا لوسر ليم نارقش
 عا 11 (ميمث نب ثرامأل ونب) ةرقش ونب
 امام 11 ىريمتل ىقش ىبا
 ان.١ 11 بيجبطلا ريقش

 معا» 151 ىوارلا سابعلا ىلوم ريقش

 مرسم 11 معلب مرسل سرسلا ب مرن رس حلي 1 ىسودسلا روق نبا كبلاظ

 سعب و

035 



 نك

 اا | ككل ا ا 1 1 ا 1 )111111 0

 از لل زد )11 |( 6 / 6 1 زاد )06ه كك 16

 اانا ل 5 ارم ككل 16 1 زل زك ا ل ل

 الامل )101 ز)/) )لآ )11 ز]10 )1 ككل 161 )اذ ل1 )|| هكذا :١)

 ارم زل ||||[كر 1 زل ك1 از زك زاث60 زامل طاى) ذاك )|

 ال اللا االش زر ككل ناكر“ مزز ةلل) )61 ازثك زا

 انك )1 اذ )تكرر زن اككك)11 )17 )ملا زل 6 )ذل تن )زا

 الكا 11 از 1 ازد زا ككزارل )زكر 7 )015 11 زي

 اانا ا | كسل ل ا لاما زا ز:1كك11/ 1956 11

 اال الا كابل 1 1 زا زا ككل | )1 )كرد )16 كل

 از كك 6 زا 111|5 211 111 )1 1101 111

 از كرا 2 1 زب ككل 1 زها ا 1ك

 اننزو ان |كانز) نك 0651 6 ك1 ا 117 16 11

 ةارتك) نا هنا زها. ]ةم1 "هوا )نه )ه2 هز. اما )ها وزو

 1 ككل ١ للا )10: )5 )تلا زها |52 )55 زن «١5 كهل

 اا 5 11 كك 1 1 1 زا 10 )6 )1

 011 1 ا ا ل 1 ل لل )لت ل زل 1

 اا الا زكاك )لل لكلا لل طاب زل املا ككزللا )م. زك

 اند زا كك ا ا د راك و كلا ل

 انك )ك1 )ال اننا 5 زب را هكرلل) ]7 )10 )د11 )215 زل

 انكر ضي |( كر امل مل ند | اك )10 135+

 ا لا ١ راك ل مك ا الا ا ا

 الزم الر | سل ل0 ا ا نا 1 1

 وا ارحل سال ض0 اصلا نسل سلو نسل اجلا نر امترلا

 اتثاكك ارزق ات 1 ا نت رككا زز) | ك1

 اذ لل ىورصخلا وأ ىركبلا بيعش

 مك ميز“ ا" 1 ىوارلا ىابتل بيعش

 ”ه.* 111 باحبتلل ىب بيعش

 ماء 11 راغيد نبا بيعت

 ||" 1 ىروضأل مدهم ىذ نب بيعش
 1 111 قالا بع



 ابا

 مث دك "معاقل نب بكد
 الا ا ا لل ىخزاملا رمقك نب ةبعش

 ميس ايز اروع زوو وسارع 1 ئرارلا ا نيطلرما ل 00
 ]ناكل 8 )نا )نزال طا ١5) 1 11 )ك1

 زك )ل ل ابل لادم نسال )1 1116 كا 1 ا

 711 )مه 1111 )1 ما ظل للام طلخا )6 زلال كر 03

 مالا زا ل را لام زر ذأ زا 165 ز) زرتككراا )© از ١ زل

 )ك6 )ا 760 زل 1 )1 كاش زل زا 06

 ل ا كل )تل )ل١ )تزل 1521 ل1 لا دخلا ا

 ك6 11 ل ل ملأ 1ك زمن )11 دفق ل زكا 1

 سارا سالك >1 اسلاك اكل تسكر از راو ا نر ٠ ارتدوا ار جضمترا ءار كرك اذ دا

 آل ])) 6 ك ]3 للا 11 | ا ف 11

 1 ل ل ل ا ك1 تا ا د ا

 ام طك زم )م طك )1 01 )1 ن1 111 ]زا )10 اكلآطا ذازلإ 1

 هه. اها" ْ

 معبع 1: ىبعشلا ما ظ
 "عرب 111 نويبعشلا
 نيصخل نب ناردع رظنا ءانعشلا وبا

 )هد اهم 11 ىدنزدا رباج ءامعشلا وبا :

 "هم. 1 زورمف ءاتعشلا وبا

 )ذا كل راكم ءاةعشلا وبا

 ل جلخ بدحاص ىناوعشلا
 دوسالا نب داكن وغ بيعتش ىبأ

 نت. دبام كوب كد. ؟1*ثهك1*ب 1 ىجنلا ايصمأ ىب اهيعش

 اه.1 111 (ةخيسابعلا) ةعيشلا نم ليسر ببعد

 هراكرتسما و 1 لا

 )ما“ث“»ب 1 ببعدت تسب

 امماةتامتشم امم ابا# ايثث 1 ىوارلا ىميمتلا ميهاربا ىب بيعش

 املس امكوا المك“ ]م51 امض زم ر] را ل 16 ا

 وهم وسو و لا لا اا 16 111 م

 1916:1538 الق ازومل“ 3بيا 1148 11ه 116 15 15: ت0 ا ا



 ا

 “ا 11 ىبلغتلا ,يدج كيب دن
 ور - ١

 ا ىريهذلا داب نب كييردتن

 اا لل ىداوم ا واس ند ك.بردش

 )عزه )عا ك4 11 ىمرضال دادش ىب كيرش
 بأ 11 ىرهطا خيش نب كييرش

 |1" 11 ىلهايلا تسماصلا نب كيوت

 ادمب 11 ىلعايلا تيما نب ك.دردتت ىبأ

 ارا 111 1 والا ىضاقلا ىعخذلا هللا دبع نىب كبرش

 اننا ا ا ك1 انك ]]1 11 105 ارلذ 15 15 تذل هز

 ات اا )15 زل 1 زن ةدل هدأ ذل 111 16 165 ابا لكلا

 09 نك ىوأولا وهذ نأ نب هللا كيبع ىب كبش

 )7 لل ىردمتلا هبر كيع نب كييرتش

 انا 1 رباج تننب ةيزغ نب كيرش

 خيوغ رظنا ةخيزرغ كبيرش مأ

 الل اذ 11 قفيسحلا ( تيعر ”ىضغ نب كيبرش

 أري 11 عل دلتف نب كبرت ل

 اه 11 دزالا نم كلام نب كيرش ونب

 لاضاا ك 00 ىب كل نب كيرش

 هللا كيبع نب كيردتت وه 00 3 كييرش

 وهذ ىليأ ند هللا كيع نب كف دولا : و2 ىوأول أ رمت ىل ك رمت

 كلا لل 11 ريل ال هك ىواولأ راكم 00 ىب ا

 ناب ١مل 111 ابل" 11 سيف نب ورمع نب نابعش

 امه ام* 11. 111 روصنما رفعج ىنيال كثاق ىلنابعشلا

 ممم 111 0

 زا اه 1117 اوم محا ع "8 ل 11 1 ىوارلا اجل ىب ةبعش

 اذ 01 10 61 انآ .٠ ))1) !ذمل ال01 116|١ 051 38 00 ادار

 اكلك ك5 1 ل ت1 كل )111 )111 زل زك. 11 151

 01111 ىاتفكل يعش

 )عام 1 العم ل6 ك1م 115 هكد 11 ىلشعنلا ع ىب ةبعل

 لد نس

 ممم ردد مسي ملا 111 ىوأولا سابعلا (ىبمأ) ىلوم ةءدعدت



1 

 (طاما) الءاس )1*9 لةاو امش 111 لامتل بكرش

 مك مهعاربا نب خور

 زن )17 111 ان نب باخ رس نب نور

 اذه 111 ىربطلا نورس قدا
 ن.د هأأ 111 نراق وبا ىيورش

 (7) 2.0 1 ىوأولا (حبرش نب نامولا كمع) حبرش ىبا

 مهسبب مدسو سزنو نزو“# 1 ىسبعلا ةعيبض نب ىقوأ (شا) نب حيرش
 ا

 أب 11 "1. ظياع ا"ة8/ ةنح 1 ىضاقلا ىدنكلا ثراخل ىب حيرش
 م5 )نر زنا زن) زك |186 زا زك 115 7] 1 111 151 151 ١21

 الوفا 11 157 0ك 11 م ل ا كل لا تان 111 )1

 اند« 111 ىشبمل ميرش
 ١" 4 نايح نب جبر

 رس 11 نر ن1 كل جيوش وبأ

 )ثمنا 111 ىوارلا ةملس نب حيرش
 املا هك ركب نب دعس ىنب كلحا رمهاع ىب جايرش

 ه 111 هللا دبع نب جحيرش

 اللثل) ز 17 لال ىوأوألأ كيبع ىب خدوش

 أنبا 111 ريمن نم حيرش ونب
 دا مل را ل ا ا 2 حبرش

 ا ل11 1 ارا اس ا 0 لل 11 1 ثا نك

 امران811 حبلا كيا
 عمبرلا ةيراج ةفيرش
 2.50 1 ىفقتلا بحو نب ورع نبا فيوش

 انك 1 دايز نب

 ىعخضنلا هللا لليع نب كبرت وه ىواولا كيوت

 مث 11 ةيوارلا كيرش ما
 اد نوومر* نأ مم مع 11 "عاب ا!ممه 1 ىقراخل ريعالا نب كير

 الازخلا اسك اإل انا انارأت "21 بألا



1 

 ا مز1 |ا1 لل كسلا

 بدهم 111 كيشرلا ى د يح مأ 1

 نك اذ )ذأ ]11 فاعلا ليحأو 0

 نا 111 111 ]1 كناعلا لييحا رش دن وبدأ

 اعز 1 ىمرضخ ملاسر ليحا رش ا

 اناا لل 11 215 1 لا رمهاع وبدأ ةدبع نب كبع نىب لي أردش

 هن) ال العلا زعلا كيبع نب ليحارش

 ١1١ 1 الك كلم 30 نب ةخئيلسم نب ليحارش

 ل فها نب ىعم نب ليد

 71 ل11 1 1 ىبلكلا خفياخ تن فاردش

 11 ل 0 ك1 1 119 زم ]1 ةنئسحل نب لبيب حرش

 اللاخلا الرف لزللل لاب )013 زن 3 )6.4 01, )٠ك )مه |. )1

 لكلا لمز6 )ثأ) )ة.) )ا. )ا4ن ا .)' مث ظن "6 ثوان

 ارسم

 15 11 نالقب ىذ ىب ليبدحرش

 باو دبأأ هكي نهك نهرب ةوا خيخخ 1 ءالكلا ىذ نب ليبحرش

 اكل (ا) 1 ىوأر لا ةدابع نب كعس ىب كيعس ىب لبيبحرش

 ازثك زئاركب لطااخ )1116 ٠.6) )4.1 1 1 طمصسلا نب لييبحرش

 اناا ال ا ا زل كل )1 ك0 1 لالالا ]1

 ن0 ع حبر نب لببدحردت

 الاءم6 1 ةدنك نم ورمع نب ع ءعاطمللا ىب هللا دبع ىب لبيبحرش

 اكل زر كلل 1 لك 1 11 5 3 نوع ىيأ نب لحبيب حرش

 اأن" مهد

 النو || 5*1 1 ةمليسم نىب ليبحرت

 اهد* 11 رعاشلا ىتداطلا ىبعرشلا

 ا 6 11/51 ل11 "011 :قىواولا (ىماطقلا) ىماطق ىب قرأ



 "ا

 1 زعالا نب نر حاد

 !ة1.محاا.د 1 رعاشلا ءاسنخل نبا و.هو ىزعلا دبع نب ةركش وبا
 اخي ابا 17 عادو د 9

 1 انارخكاش ونب

 اوم الدع 1 تيرخش

 ال٠. اد !طنعق )ورع ادع ز)عورعغ (4800.) اعلا 1 (ىرلل هللا دبع

 ال1. 1م

 اركي ملل رعاشلا خادشلا وبا

 اكشلا

 "يول 1 حادشلا ونب

 ال1 1 تاكسي نب عماج وبا ىوأولا 50

 لاله ند حوبشكم نب سبق رظنأ رسرالا) اسر 15 205

 ]15 11 تاتفعلا عمز لأ نب ندادشت

 مب. 817 111 ةخماسأ ىب دانت

 اا )از 1 بيعت ىبأ دوسالا نب نكاح

 مايضر معم ور 1 ىلعي وبأ قراصتالا تنبات نب سوا نب ناد
 مدع 111 )مل. بكم

 أم. ادا". اداث» (400.) ا": 11 ىلهابلا (ديلخ) كلاخ ىب دادش

 الز 1 معمض نب نكاد

 نا" 11 داحش نب هللا دبع ىب دادش

 ا" 1 ىنانقلا هللا دبع ىب دادش

 ا"”هم 1 ةيواعم بناك سبق نىب ندادنت

 )0 لل ىديركلا دادي

 امس, 11 ةعيرب نبا نمذلا فلعو نمت تزال ني ردتملا نا

 "1 11 نيضح وخا رذنملا نب داحش

 خماسا ىب داحدش وه داهلا ىب داحش

 ات اخ ازا 11 داما متيهلا نىب دادش

 لمراد ا رعاشلا ىرازفلا دكثدادنشلا وبا

 ا'ها* 111 سيقلب بوز دحش
 ارا ركب ال مليم كيدش

 اذ. 11 ميعن ىب ناموا دبع ىب كيدش



 ال1

 )6 7 ل كيسا

 18411 مدأ' ىب ةيمبش

 5116 -- بيست

 م١ 1 ىوارلا (ىلكبلا رشب ىب) بيبش

 بيبش نب ىراحكصلا م بيبش نبأ

 16 116 كل م الركاب ىب بوبش
0 

 أ 11 ىميمتلا ترام ور بديت

 (ن1 كك نقال ةيواعم نئب ثراخخل نب بيجبش

 5 11 ىتاطلا حجاج ند تيبس

 0 1 كلك خبطت ئد لم ئد بينت

 اك 115 ل11 لإ) !). ال11 111 اللا ىنوروو أ جأو ند بيبش

 ها | هى ماك تلو آلا ىجرأ كل هلدملا وبا كيري ىد بييش

 هال 107 16 1 1 ككل 6ك ا كا 2

 ا! 115 117

 ا ,ىدزالا ىيأ ند لببش

 أءأب الل (2) خيلسلا بحاص للبيع

 از )05 لالا ىئزاملا ناو كمنع ند لبست

 ا الل رعاشلا ىععبضلا ةرزع نب ليست

 ا" 1 ىواولا فويع نب ليبش

 تيس وه 1“ 1157 1 هدأ نب تس

 عاكجش ىب دوا وع عاج ىبا

 |م»

 ا” 11 ىوأولا هللا دبع وبا ىخالبلا عاجاش ى دأ

 ادا اها“ ادل" 111 شماتا بناك مساقلا ىب عاج

 ا ل1 لكوتلا مأ عاجش

 اهو ا" ١8 .١ 111 ةنيهج نم عاجاش ونبي

 اك.١) اهلم )ةدك اهم ]1 خمير ىب كسأ ىنب نم بهو نب عاش



 مم

 الث" )ل1 اكل. اهيد ادت ادا“ اها" !ذدم ام*# 111 لاكيم ىب هاشلا

 ())7) 19ه ]19ن. ]مانو انس (يسرم [يبسر 3 0

 اكثر !طهع# مادا ادا اهم 115 مداخل كهاش

 نمل ل نيفاش

 امثيسامعم ام" 111 ماطسب نب نيعاش
 هاب 111 ةبابش ىبأ

 ممم 1 1. 17 قوارلا راوش" نكاسلعلا

 ادا" 15 ىلهابلا هللا ىبع ىب سيق لدمم ةبابش
 ا)"* 11 بلهملا لج سابش

 ادم يما ريا 156 1507 166 اذ ]5 3 مابدلت

 قل نويبيمابشلا

 "7" 1 نابش

 6 ا م م د ثتسبش نبأ

 تال, "لو "126 01 111 1 ىحايرلا ىميمتلا ىعبر نب ثبش

 رع ار اع الا ل ل لا كل

 كل ل 4 ا ا | 1 ل طز 1 )م

 بلإ امك باح دبا نيزخ برا“ كنز ةوؤ كمر كدر "و, 1

 )هوا“ )هزل 1

 مره 1 عيقلعا ني راش
 ا ل ل ىواولا (خموبش ىدب هللا ىبع) ىضاقلا ذم رمد ىمبا

 اها 1131 بس 156 )110 11 6 ا

 اا" 1 كثنفاب خذبا كبش

 ميج مسعر. سرس( كارلا 0
 امهد !مثأ طمك اطبع اطبمأ اصل احس طبود طثءل 111 ملاس نب لبش

 0 اك نس ليزا ل لانا لليل لال“ للا |( 00)

 "".4 1151 ىئاطلا مالغ لبش
 الن 11 اهم 11 بيقنلا ىورهلا ىلع وبا نامهط ىب لبش

 199 ]مه

 مالو مورس ممزخ» زئمز) )خرم )رد آ1 ىلدحبلا كبعم نب ليش
 1 ل
 امثل. اي“ 11 لاقع وبا لاقع نب ةبش
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 مع

 ازيرا د ىلذنملا اهيس

 هي مه بحجاتل رىصن مالغ اميس

 ابل مهل سراف م.ديبأ روجا ويس

 زد ليعامما ند دي مالغ روكايبس

 نا“ثء 1 ىراوألل ىميس
 سانيم رظنا 0 1! 1

 "ا ا 1 لا بكلم ةبانش

 مام 1 0 ل 0 0-0

 ام ))155 زك )) للا 00 نب نناذاش

 نايماب راش خ*متر» رظنا ا نامماب راش

 م01 )ك5 لالا ل ةخيراش

 اذمذ 11 رعاشلا نيصدحح ىب فيرطغلا ساش وبأ

 اذن ال1 كل

 زم. 1 ىلل رصاش
 1 ل1 قنملا كفك نب ع عفاش

 أ هك ازكل)) لالالا ىعفاشلا

 ةداخا زل لالا ال1 نادم نأ نرذ نزح كلا 49 1 ركاش

 ل 111 نناعلا ياس ىلا

 ماشم ىب ةملسم رظنأ ركاش وبا

 الأ لالا كك
 أ

 أم“ 11 دروجدنب بد زورمش تمد دكيرغأ تاستن

 دونك ريباس وع مام مانع 11 را دا

 انا ل نانز ذا

 از خا للهس نب داشنلا

 انام اللا نارا اناررخ "نازل لشخكافرأ نب



 مير

 0000 ا ارا راسا | كرر رج كر راسا دراما درعا

 ممم تك زرع ل م لا ما زل ا ل راع م

 كورس )مساطر )|( خ0 زل )0 اكل م1 دا ل

 ا ل اا 1 متل ا ا 1ك ا 1

 ز'ىزخلي مىزسرع موز, "هزم )هز هلل, زوزو هز“ اهل هيا الة. هنأ

 مول زهري“ هبإ هام "هن "هك )هك. امدك ا"ددوز )ه6 "هز "هنعم

 مكنت حتا مكن زتز) 1 15 )61 لل 611 6 16

 زا 1 ل ملل ا 6 ا 116 ل 1

 ا ل لل ب بل ل )ل اك لكل زل )11

 مملثم مله مز ا؟ملأثا "ملل ع ملم "ملك مل*ح الملا ١مم ميل“ 1

 زنك. نمر رمال فا زود كمل )م نكات« 6 ١ ملل ملل

 رمورسم مو)»ب )9"ه)مة١" ١كم املك زامكو املا*ةبالممك مك ثمتو امأل

 مس 6 مذ زر ناز نا كلتا 2 1100 زك 09 011 1 1

 1 ل ل تت 0 يس ورمل رسم كررت مصور سرح رتسصار ردا كح رع

 2 ا ل ارا ارا اكل رس تكرر ا فلل تور اذ بلل ا هنااح

 متناول منا نوع ندر تلوح ([تلاخ) 000 هتان يفزع سال زا كلا

 مر ترا اكل سل 11 نسل ار جلال سلا كارما زا لاا 211

 رن سار كك رسرإرلل ساراس سار درر كك رسرارل رار كراج

 )”"* 111 ىدنكلا سيق ىب فيس

 1ه سبب [1] ىدارملا ىلاه» نب فيس

 2.١ )1 11 ىلذادمهلا ىلله ىب فيس

 ال1 **١١ 11 ىلكعلا فاصو ىب فيس

 ؟ م. 11 ةضلط وبا كيعملا بهو نب فيش
 115 1 برك ىدعم نب نافيس

 ١ ل )01 111 ىهيعاربالا اهيس

 ا" 111 نولوط ىب دا ةفيلخ اميس

 7١50 111 فنا اميس نبا

 اثم 105 111 ىقشمدلا اميس

 )بكا لكمح لكم زاب. !طهدل“ ادد. 1 (ىايراشلا) ىيارشلا اميس

 اؤا"ثم 1 جارغص اهيبس

 901 اخ ك1 ليوطلا اهيس



 اركز

 اع 11 ىلاريسلا

 معن" معك 111 ابمأ ]ه1 )هلم 1 كتيبات نب ناسح جوز ندربس

 اناا ل1 ندريس ىب ديح ودا

 ليي وى

 اة

 ري نبأ

 200: 0 11 ىمزراوخل لس

 ل ةوربا م سيبس

 اذ لل رعاشلا ءانبح ىب ةو مغطا ىوأر فيس

 0 رعاشلا 0 ند
 .٠ ا.د 11 ىوارلا ىليعلا رشب نب فيس

 لا دم 22 اذ ركب نناقش

 !ه.1 1 ىوأو لا 50 فيس وبا

 اثن) 1مل ىرباخل عارم نب تا نب فيس

 11 1 ره وبا ىريمشل نزي (وذ) ىذ نب (برك 0 فيس

 ]لال كلل 1165 150 15 نإ كك ] ا لذ

 "مح 111 ىوارلا نامياس نب فيس

 امزز“ زلم ال8 طلتك 1 ىوارلا ىديسالا ىيميمتلا ردع ىب فيس

 اك تك ل ل ا راك اك ا نارك

 كك )11 |1107 11 ا11 )10 11011 10 اك 161 امل

 انانزت 15 ك1 16 ا 11 | كك 00111 11 ا

 |1111 1110 0115 7 1112 111 )16 ا 11 1116 116541161 1

 كك ا اكل 1 |[لكا) 1 ركل ا ا 1

 اكل |1070 ل زل ل | ناك فات |[ناككل 1 165 41

 الأ )| |1101 )| ناككزا |5165 ل61 )11 )كا 0 1

 الزرع اثار” اثامأ "اكلم "اكس ماك“ "اوك وك اوه زو, ظثركم !؟ازوحلاا ا“

 اال )) ككل طرأ ك1: )طلح زلعك طامك زا )اك )64 طل 1

 لالا زلم از كك ))||كررإال» ١11) زل ززخا1 )1 ط6 زم

 كك تل ككل ا 1 طل < ل1 زا ذل ملا

 ال )زج زم كرز )زاك )01 طز ز) |[ د1 )166

 ككل 01 ١ 07 اا 1 )1 )| ١ )11117 )15 ط1 1 116



 اريل

 )ور مة زل لل 2 ا 1 ىلا نرغم (ىب ورمع) دب كيوبس

 _ طم مسعو رمورسي مس» طالإم ماكاو اظ ودكم لزمه“ ا"»*مك 8؟خهد ال.ها

 ل

 يل زل فيكحانم نب ليس

 )4 كل اربي نب كييوس

 ١٠١ 1 انربيب# ىبا خطرش بحاص لعد بدي

 ا.دآ 1 ريكبل مع نبأ قيس وبا

 "ه5 111 ةره ىب ىلعي مأ ةخبابس

 هوو 111 ىوأولا رايس أ ف رايس

 ماد» 1 ىلكعلا رايس

 ارا 1 لوعالا نب خابع ظرايدس وبا

 ك1 فقسمسابيس

 اهد ا٠* 1 اشم ىب كمايس

 060 )م61 ىواولا كأي

 ىواولا زدوعلا لمع رظنأ زكا ىواولا دامس نبأ

 ارك كر 1 ةرواسالا نم "امس

 كرك ك4 لإ 15 46 17 1 سوافبت ب سشةوايس

 ال 11 1 ل ىزاولا نيبيش مارب نب نارهم ىب ش.خوابس

 )"و2 "وز

 نماع 111 نابيس

 0 رحاب ارا زارا اانا, زكا ٠ رت 11 ناحوبص نب ناكايس

 م11 11. ىتيللا ورع نب ناك
 مي 111 اباد 11 رعاشلا ىريمأل كيسلا
 عرادس نب فرطم وح مو كلل عرأ بيس نبا

 وا ]1 ليعامسا خجوز ل رردع نب ضاضم تن ةديسلا

 عش 2 ردنقملا مأ ةلببدسملا
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 اومح |9ز#ر" زوره )بيش طبر“ 1 ىدنكلا زدوع نب لكل ي- نب اقر دس

 م كك 0 م 0 ىلوبه 0 ور رسل

 اا 11 ىوأوألا روصخم ا رفعج 0 نب رفعج ملوح كيوس

 مل عا 1 وال
 نن» 111 ىناساركل ىيوس وبا
 ىدسالا خريج ىب كيدوس

 لا ل باكثر نب كيوس

 اناا ل عضد نب دايز ىلوم كيوس

 )نع 1 ىيبصضلا كبيز ىب كيوس

 0 17 مل ىفقتلا ناحرس ىب كيوس

 ا الل نر ىواولا لكيبعس عد كيوس

 010 1 61 كك ل الل ناييش ىذب نم ىدنهلا مياس نب كييوس

 لك اذا 5 1 1 1 126 11 ك1 1 ا |كك10 5 1 1

 0ك ا ل ا

 هام 111 ىلاساركل كئاقلا ديوس نا نب كيوس

 اذا )60 فيع نب ورع ىتب وخا كسماضص نب كيويس

 ان 11 ان 1 ىرقنم ا ىدعسلا ىميهتلا ناكولا كديع ىب كيوس

 م1 11 0 ك1 كا كل ا هلا

 00 الل |1211 6 ىوأولا زدو دوعلا دبع نب كيوس

 سبب سوو مم# 11 ىمعتشل عاطملا نأ ىب ورمع نب ديوس
 نرقم ىب ديوس وع ا |1351 نرقم نب ويمص نب كيبس

 م" 1 0 نب فوع ىنب نم للجر كييوس

 ادد 501 111 تا 11 زا 1 ىفعللا ةلفغ نب تيوس

 اك كلل ىميمتلا عاقعقلا نب كيوس

 أو 11 كاكا كيوس

 ان 1 وعاشلا لفات ىنأ نب كيوس

 (800.) 17” 1 ىوأولا ىحايرلا ىميمتلا (ةبعتم) ةخبعتمللا ىب كيوس

 امك اذوهوو ا



 91 3 را
 ابو 1 ىواولا راوسلا وبا

 اه ]1 رعاشلا رعشالا نب راوس

 6 ىوأرلا ىديدايلا ىدعأل ئبد راوس

 ران 1 وعاشلا ىمولل مدعز ىب راوس : ١ 7 :

 ممن 11 ىمرأل ديعس نب هللا بع عيب راوس

 آم ايا ام اب ا7* 111 ىضاقلا (خمادق نىب) هللا دبع نب راوس

 ليل ل لا ل اا لل م ل ا

 أذ ل ىواولا ءاطع ننخ رايس

 امم )#ل) لكلا ىربنعلا هللا دبع ىب راوس

 ا )1 اكل ناورم نب رايس

 1 1 عابس

 مت اا لا ميهاربأ نب جوس

 11 6 ل ل ريباسيو ند |, وس

 )0 32 )كم زك زمرد زد 1 نئب هللا كبع) ءاديسلا نبأ

 د01 مز ككرضإ نا سيل ار

 از نارك نب نرادوس

 ريا اريل اسالز نئانأ) اراه كر 1 ىدارملا ىلكسلا نارك نب نادوس

 رضا 01

 ردع تمن مرر كك ل ا 1 جوز خعمز تمدد ةدوس

 ١ 31 ترذي الدوس

 هاد. 111 رشم خذبأ (ةداوس) اةدوس

 ادأ 1 ىكرشلا ريس

 1.ا١_دىكم مق1 11 مراد نب .نابا نم ىميبتلا ينل رحا ىبالوشا

 |ىرسو (ىرسرس |ىرسم )مرو عورم (عي) )ععم زعخا #18. (ةةق0,) اعام ل1
 امرك اى ف نا



 )هم

 ا 1 رازمعلا ىيأ ىب مهس

 ك0 لآ كلل ىميكاهلا تلاع نب مهس

 انام 11 خموه ىب رفاسملا نب مهس

 10 11 1 ىواولأ باكاذم نب مهس

 ام. 1 ىمهسلا

 مهتع 111 !*وب اهب لام" 1 رهف ىب ثراخل ىنب نم ءاضيب ىب ليهس

 دابع نب ورمع نب ليهس وه عشار نب ليهس

 11 لالا ىرصبلا ملاس نب ليهس

 |“ 11 ىوارلا لليهس ىنا ى

 551 لل حلاص ىنأ ىب ليهس

 اهو" هرم وه. 1*7 1 ليشالا دبع ىنب فيلح ىدع ند ليهس

 ال ا 0 ا ا 1 )116 6

 لحس رظنا 11 كملنا ىوأولا ليعامسأ نب لبقع نب ليهس

 "د1 1 (عفأر ىب ليهس) دابع ىب ورع نب ليهس
 ايل الز | ىول نب وماع ىنب نم كيني وبدأ ورع نب لييهس

 الك ٠6) اذن |6156 |6111 | تأ 1 ا! )سو مزن عزتا |سنحا

 اتا انزل لل اكل زارلل )154 1.11 10 لا 111 1

 1 هل ورع نب لييهس نبأ

 سيردأ وبأ وه ىوارلا داوس

 اللا مآ ل منغ نب داوس ونب

 اا سل مدمذث ىنب نم للجر داوس

 400.115“ 1 ىكحبصالا نامور ىب داوس

 الرجال 1 خيزغ نب دكأوس

 ان ىمهيمنلا خبطق نب دأوس

 )1 851 )هم **8١ 855 1 ىميمتلا كلام نب داوس

 اذن 1 ةرصيلا للغا نم كباعلا ةداوس وبا

 ا 16 جيرس نب اةدأوس

 اميل 11 رعاشلا ىلواسلا هللا كبع نب ةداوس

 ا1 111 قاحلمل ىيبلل ىبع نبا ةداوس

 ما“ 11 ىرويهذلا هللا كيبع نب ةداوس

 8ك! ودبي 0
- 

 ما 111 ىراللا للا



 )هب

 ايم 1مل 11 1 0 ىراصنالا بهاو نب فينح نب لهس

 ا ل ل وت كا زم

 )ت6 11)) ))). 13111 1 1

 دابع نب وري نب لهس وم عفار نب لهس
 مرو الز زظرا زاهر" ا ١) 1 ىوارلا ىدعاسلا دعس ىب لهس

 )ه1 ل41 مضض 11

 رات ه1 | < ىراصنالا خماللس نب ليس

 امهر" انثم از" اظث8 111 (سونافطصا تدمخأ ىبا) طابنس نب لهس

 )م. 111 ىوارلا ىمهنلا بيعش نب لهس

 برب تبا“ ب 111 دعاس نب ليهس

 اول 111 ىدحغصلا نب لهس

 ارا 111 ناكطلا لهس

 ىدع نب ىلليهس ورظنا م511١ هدأ" (0) )هد 1 ىدع نب ليس

 اتم اذ* اك” ١ (400.) .1 111 ىوارلا ليعامما نب لليقع ىب ليس

 51 1 (عفار نب لهيس) دامع نب ورع نب لهس

 ىواولا كلام ىب رهش رظنا 6)ه.5 1 كلام ىب لهس

 )ان 1 ىوأرلا دوي نب للهس

 معي معا" 111 م 1 ىوارلا ىنهلل سنا نب ذاعم نب ليش
 )0) 111 15 |7464 ا 1 ىوأولا ىزاولا ىسوم نب لهس

 "5 || ل عا ابينلا تخيون ىب ىلهس وبا

 م1 كك بك 1511 ئوارلا نورا نى لا
 امرا“ امثم امها“ امه" امث#* !** 1 ىوأرلا ىمملسلا فسودب نب ليّهس

 1من“ 16) 1560 14 15 1“ 1 لا 1 1 1

 اة 1 1 ا ل ل ل مل م1111 06 ا

 سارا سلوا سالب اك

 ازو* المخ الزم" 1 خفيذح دحبأ ةارمأ ورع نب ليهس تنب ةخاهس

 خفيللح حبا نب كين يما ا]ةخنأ 1 خالهس ىبا

 ملل 11 1 ا ال 1 ا ااا 1 (جمج ىدا) مس ونب

 اهرب“ 1 ماسأ نم مهس ونب

 ها" 4 .٠*8 111 خلغاب نم مهس ونب

 اءم 1.11 11 ىوارلا ىنهل  ناجحرلا دبع نب مهس
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 اراك

 للهس رظنا طابنس ىوبا
 (ىتقراقلا) ىناولا سابعلا وبا رظنا طوشا نب طاينس

 اىمحل' زذدمل زمر اممعب 1 ءيوعام ىخا ىبأ مناكاذس

 ملك مكذ 1 ناقاخ اويكانس

 "11 151 اذ 6 ا كك بيراكذس

 ا" 111 مكانملا كنس

 ه١ هل ىلهابلا نادنس ىبأ

 أما“ ا: 111 نوماملل كلو مآ سدنس

 أب ] مدأ نب لدنس

 ال از" 111 ةشاتكات ىب ىدنسلا

 ادد 11 مداخل نيسح ىلهم ىدنسلا

 41 (400:) 16 هذيل اذا! ١60 ريصنمل ا لوم كفا ب ىدنسلا

 ممل 1.11 1بآ 112  11 ب“ (ةه0.) باث با" كمل

 1* 111 مصع نب ىدنسلا

 ممالموو نضع كم. 111 ىشرتل ىيك ىب ىدنسلا
 ملء 1 قرطنس

 مدل" مهأ ]1 راهنس

 ؛؟21 خس لآ

 ا.ه 1 كاكحضلا ةأرمأ راونس

 ةريره ادا فاعل 15١ روذس وبا

 اذى اب 1 ىطوخس ىبأ

 61 ىواولا دوأد نب كينس

 أ" 1 ىدوهبلا ةنينس نبأ

 ا برهسملا

 اهل1 اهلك (800.) ا١".4 11 ناقلاطلا كلم (كرهس) بروهس

 ا".1 11 كرهس

 برهم رظنا 2161 ا 1 ناقلاطلا كلم كرهس

 كرهش ورظنا وها 1 كرهس

 ىوارلا فسوي نب ليهس رظنا ىوارلا لهس
 ابوي از" 1 ىواولا ةمتح ىأ نب لعيس

 اال ل ىوأولا ىلهاملا ماسم نب نيصح نب ليس



 ااأ)أ ] دعم نب مالس

 مل لاسر رك نمر ل ل
 راوقلا نانسي تيكر وخا رار ا
 امك ااا 1 ىينغلا ىدسالا نانسإ

 )لا 111 ةيملسالا نانس مأ

 1 اذان اذمأ“ اظل“ )* 11 ىملسلا شارعالا نرامس

 اريل ) ان 111 بع ىحكصالا ىعخنلا وربع نب سنأ نب انس

 ك1 111

 نم 111 لاطملا ىلوم نانس

 اها" ادا 1 ىنهتل نانس

 هأ 111 ىوأرلا ىنهلل نانس وبا
 11 11- ىجراشل ناش
 اهاد 11 ىبعطقلا دواد ىب نانس

 ى.آ 11 كترم نب وربيع ىنب نم لذ نب نانس

 (800.) هد. 111 نانس ىب (دعس) كيعس ىنزارلا نانس وبا

 عشفار نأ نب هللا ديبع وه عفار خا نب امس

 ابلح 1 انس كا نىب نانس

 (800.) ةىم "خ6 ب ] ىوارلا (ةرم ىب راردض) ىلابيشلا نانس وبأ

 ا 111

 ما“ بو 1 ةخيواديصلا عانس مأ

 أملي. 1 ىروضلا انس

 "ا" 1 ناولع نب نانس
 ديك وه ىواورلا زاوقلا نانس ىبأ

 ارو ىعخنلا كلام نب امس

 111 ]1 ةميرذ نب كسا ىنب وخا ناترح نب ىصح# نب امس وبأ

 ا ل ىرهيشقلا خساره وبا سيخ نب مرانس

 ما# 11 ىينغلا لمكم نب نانس
 اك ل1 رعاشلا ىريمنلا لمكم نب انس

 |و5* 1 ىدسالا بهو نب نانس وبا

 ان*1 111 ىءانسلا

 امم" ا 111 فبهبصا زوريف ذابنس



 لامس وبا وح ةريبه ىب ناعم

 اا ا 1 ليك خذبأ نعوم

 اا 111 قلعهس

 تاع كلل رهتك ىنب نم وربع نب ةربس كتمنب خامس

 وا 111 كيشرلا كنب خيلاغ مأ ما لانهم

 اه". 1[ بنعق ىب ىرهمسلا
 كما“ اذمأ 1 ىجنلا ىمس

 ا.4 1 ناجح نيب فيز نب (وربع) ىمس
 أم.* 11 ةريغملا ىب ىمس

 اؤ»» 11 خيودعلا ىبب لدا عديمبلا

 اا“ ناع ىنكاس نم ةعمبر نب كلام ىنب نم ىدنكلا عدبميسلا

 ا )11 1111 1

 مع 1 لجعلا) ترانا نيا نايرنا ىب ريمم
 حار ال حبر نب ريمس

 اوم 1 دنعكا نب ريمم

 "م 1 ةبيبض ةيواعم ىنب نم ةارمأ ةريهس

 برك ىدعم نب خقارس ىب ةثراح وه طيميسلا وبا

 ما*ثء 11 ةياسم ىلوم عجم

 1117 101 1 عالكلا وذ روبكان نب عفيمس

 انا انك اال للكل راع مأ (طابخ) طاب تنب ةيمم

 رساي نب راع رظنا ةيمع ىبأ
 ءااث5 *ثم. ثم 111 404. اة“ زا“ 11 نايفس ىأ نب دايز مأ خدع

 دايز نىب هللا ليبع وه 501 11 يعم ىبأ

 ا.ام 11 رماع ىب ليغط مأ خيبه

 الاوز اللات نوممس

 أمي 1 تلصلا تنب انس 2 ةيوماسلا تلصلا نب ءامهس تنب انس

 موا 755 111 نايفس ةظنبأ انس

 اا 1110 للكل ١01 الل كتلصلا عنتأ اًعَش

 أن٠. اهك5 اوك. اوال أولم 1آ[1 سودبع نب دمج ىونغلا انسلا وبدا

 اك 111 ان ا كك اة

 ممثبآ 111 ككعب نب لبانسلا وبا



 ارو

 ا" 115 1 ساجحس باحصا نم ةعامم

 6 40 ردب نب ةخعامم

 بهذ ام 111 كامسلا ىبا

 ب“ نأم ىزرري زسوإ محنرنت, منال زبيب ذبح هب ] ىواودا بر.ح ىب كامب

 انا“ 11

 ا". 1 ىوارلا ىفنخل كامس
 ةناجد وبأ وه ىراصنالا ةشخ ىب كامم

 نب, ه8 تب*1.11 1. )"ماب "اه 0*1 1 ىسبعلا كيبع نب كام

 >1 )|5116 )"6 )اذ) )اذ, 1 ىحشتا خمر نب كاهس

 مع رم مك كارلا ىميحملا نالك لع كلا
 ا: لل ديزي ىب كاهجس

 ١نإ* 11 بنئاكلا لامع

 )معا* معا 1 (ةريبغ نب ناعم ىحسالا لامس وبا

 ايم 1س (ه) اع ا*8ب 111 (ةئامس رورسم) مداخل ةئامس

 بام ] حامل وذ ري

 امم 1 هللا ليسر ةحقت مسا ءارمسلا
 ادد لام كلل ىوأولا ءارمهدبلا وبا

 ون مبا 111 فقيناكملا بحاص ىحنقرمسلا

 ةرمم نب ناجرلا دبع نب هللا كيبع رظنا ةرمم نبا
 نآ 11 "أ مث“ )زا ا.. )23 1 ىوارلا ىرازرقلا بدنج ىب ةرهع

 اك 111 )11 0 لال ذك

 ا 1 فاوصلا ةرمس

 ا..5 1 رعاشلا ىلنانكلا وربع وبا ةريبع ىب ةرهس

 رك جالخل بحاص ىرمسلا

 اه.* 11 سرشا ةطرش بحاص طميلا

 بونك ىأ نبا ناورمز رنا الح لا
 مسكر م,1* ا؟..2 1 ديسالا ىب طيمسلا

 اما“, امله امث» 11 تببات ىب طمسلا

 زمام لل ظل نب ليييتحرت ىب طمدلا

 ام اذ 11 ىلحبلا ملسم نب طمسلا
 مالا اور 1 عراعمجم وبا



 اك

 الإ | ككل 11 يلع نب سبق ىنب لأ كتوم

 1 11 ىوأرلا ىلكعلا ملسم

 مم 111 ".ع 11917. 1 ىوارلا ةريغملا ىب

 ثم 1 ىوأولا ةرببخمأ يأ ىب نامماس

 بدييأ وبأ وه ىكمللا ناميلاس

 1 للا رعاشلا ىلوكرلا 6 نب نامهاس

 شيهالا وه نارهم نب ناميلس

 انناو لل )5101 ا ىواولا قددستالا ىسوم نب ناميلس

 الك !لز/ !لذ1 ل١٠1 )م1 امم امن لال ىلارعشلا ىسوم نب ناميمس

 الأ) ام )11 )ل م. ا60/ /2111-5[1) 1151 ل16

 111 هل كلل لتاهلا 1و0 نك اميل
 10 11 ىريفللا ميغتا نب ناميلس
 ا4"ه )همم اوما“ اهئااددأ 11 كلما دبع ىب ماشع نب ناميلس

 امك. اميل امس مك" مل“ ةاملاس لمه للا طل لل“ لا 000

 1110 11 ا 1و اور ل رولا لالا

 م* 1 ىوأرلأ نادرو نب ناميلس

 ا صرت اصلا السل انضم اال ربزوسأل ةنئاكلا ثهو نى ناميلس

 اللوم 111 1117 11 الكل ممل" ريل بلل طال لب

 اماث* 111 حلغم بتاك ناطقلا بهو نب (ىسلل) ناميلس

 اه" 111 ذاعم ىب ىديك ىب ناميلس

 هلا 1آ11 ىقراخل ديزي نب .ناميلس
 امهم امي 11 كللا دبع نب كيزي ىب ةراميلس

 الما اطل انا 111 11 ىواولأ ةيقفلا راسب نب ناميلس

 ام 111 بتاكلا 0 ني نادم
 ادد 1 ىوأرلا ىلا نامياس

 7 111 ىواولا بيقعي نب ناميلس

 ثا 1 ىوارلا ديزي ىب سنوي نب ناميلس
 ضاع 11 سيقلا دبع نم ةميلس

 181 18 ىعاسلا ماك نول قيشح ا ىفيلس
 ا كرد نب ةيلس مأ ريداهم

 َْن

 ام ل ىوأولا ماسم أ نب ناميلس

 ضر

 امر



 مما

 7 فيا اع" ننال
 امد. 111 ىلصوملا ناوسع نب نامياس

 هبأآ 1 ام ىنب نم ىدندا نصح ند ورم نب نامجاس أ 5 ١

 الث 11 ريح نب ىرقلا رع ل نا
 مهري 11 اهدنا 17 ماضل "فو "نبا نايدلكلا
 ال لا 11 151 ام ا 7 6 ىوارسلا لضفلا ند نامياس

 ا لا زا 1 كلا 116 1

 1١) 111 ناميلس ىب (جيلم) جحيلف نب نامياس

 ليات ل0 انرم ىب مهذ ىنب حلوم رعاشلا خنت نب ناميلس

 ال1 16 كلل انااف ل ىهوأولا ىبضلا ميك نب ناميلس

 لاجل لرخمم لال "15 لكلاب 1 ىوارلا (قضعارخل) | ىمعلا ريتك نبا نايك

 1مل ا 11 كيعتلا ئماردل ريتك ىد ناميلس

 الؤمم لكمه كمت 1555 151"لقل. 19ه لكوأ ل925 لو“ب للك طبل طك

 )ا 1 111

 ميليس نب 1قايثلس قيمها 1051 كفلكلا ناسيك لل ا
0 

 ناسيك نب
 1 7 10 1 ل لا 1 ل ل ىواولا كلاجحم نئب ناميلس

 ركاز ياللا ىوأرلا ىبضلا كلاد# نب ناميلس

 ماها 11 ىواولا ىمرضألل ديح نب ناميلس

 "هدا 111 خكلط نب كيح نىب نامماس

 اميل ا11/ هللا كنَغ نب كمح ىب ناميلس

 || نإ | اذ! | تايلا نكمل لدع نب ليك ني ناميلس

 امم" 1 ىواولا اليتكاع عب بمعت ب ليد نب ناميلس

 دلخ نب ؛نستلل «نبا ناميلس وه 8 هب كلما نب نانا هكر ١ ف



 ا

 6 1 ىلا ركص نب نامياس

 نال نا سمرع نيرو عاري ريسس لاب 17 نفاخ دص نب ناني
 ا نا هلأ تهل تا ضن هدف همر زا ته | فا نلف هلآ

 ا 1 ا 1 ل11 6

 ار الا لا كلا كلا ىواولا ىميتلا ن 0 5 نسب ناميلس

 0 مز ىح 1

 1. 111 ىتداكبلا ىللا كلمع 0 ناميلس

 اممه عشت 11 ىوأولا لفوست ىب ثراذل ب هللا كيبع ب نامياس

 كال 0 1 لالالا

 ندا )ذب 11 يسمح ىب هللا كيبع نب نامياس

 اهمال" (300.) ادئام 11 مزاخ نب هللا كبع نب نامياس

 ام.ه 11 ةبيحذ نب هللا كيبع نب ناهيلس

 ا ا ل (اظرهمم) ريس يأ نب هللا كبع نب ناميلس

 ا ال1 ا 11 نب نامياس نب هللا دبع نب نامياس

 هز. وزمان" او. 16 111 رهاط ىب هللا دبع نب نامياس

 10 0 ل ا ل اق 1 ]كا )ا انما 14

 كلدع 3 ناميلس وفه اممد 11 ىوأولا ىلذونلا هللا لمع ئب 0

 لفون نب طراق ند هللا

 راسنا تت 111 ع عا 1 نورا م قيعا ىب ناميلش

 عا ىوارلا ىقشمىدلا بوءيأ ل نا تا نسب ناميلس

 ااا زا لالا

 رع نب زيزعلا كبع ىب تنبات ىنأ نب زب رعلا ديبع نب نامياس

 )بمم طظلأل" ]1 قواولا فوع نب ناكرلا دبع نب

 تكا )111 1 0 مل 1 ل1 بديأ وبدا كلما كبع نب نامياس

 اد | نك رس )وك از ارز < لز) اذ )11 )ل

 ثم 111 لم ا |5112 111 |

 ال0 |6415 زم ل1! كلل كليع ب ناميملس ىلو

 اللا را ل ل ل ا ا كلل اا ل نب ناسميلس

 ثوم اذ كلل 11 اتا زا )زاك از



 م بس بيويسع ب ا ا

 ا تس 7 ةيصيبو ل نك

 مع

 51 ديلا نب دكلاخ نب مراميلس

 () 1 1 ىوارلا هللا دبع نب كيلخ ناميلس وبا

 هاب هام هزل“ زله“ هز“ ١6 ا" .. ]1 كلملا ىبنلا دواد نب ناميلس

 اثص 11 باو )111 ا.بأ "مك كمل“ كهأ ؟1ىد, 9" كك كر" 911 نكببسحبأ

 نعرض دلع ترجم ارسرلا ليا ايات اللا د نر

 ىسلايطلا تواد.وبا هلعل ه> ١ 1 ىوأرلا دوأد نب ناميملس

 )1 105 0: لل نسح ىب ىسح نب دوأد د ناميملس

 مآ" 111 ىسيع نىب دوأد نب ناميملس

 ا كقار نب ناميلس

 6011111 6 زا ىواوألا ىدنالا كسار كنا نب ناهس

 هنأ 11 1 للا ل اب اا اول م مالا زد تام

 اا 11

 اهد» 111 لبعد ىخا نبا ىواولأ ندزر نب ناميلس

 ارب" 11 ىموولا نامياس

 انو 1 جريجانزلا ناميلس

 أببا ابو 111 ىنيزملا وخا ناميلس

 ١0 لل ىوأولا ميدكاس ىب نامياس

 "1م 11 قرابلا ةقارس ىب ناميلس

 اه, ٠م

 ما مارا ب ل ىنششلل لعس نب نراميلس

 اك. 11 ىشرمل ديعس ىب ناميلس
 ة11٠ 11 رعاشلا ىفنكل مالس نب ناميلس
 رظناو ام, ءاملخم امم 11 ىللكلا ناسيك نىب مياس نىب ناميلس

 ناسيك نب ميلس ؤنب

 امل 1ذزءا 511 111 خيش لأ نب ناميلس مأأ اثذأ. م 0 ع م مينا ا 1

 ثلا ل.. "سص "لا“* !01م6 1 حلاص وبا ىوارلا جلاص نب ناميلس

 رت رك 015 مررف يسر سينا دين سرني سرس د
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 اتت اعلا انو اع 11 ةفاوع ىتب لهم ىرسلا نأ ىب ناميلس



 مم

 كرا ور ل اللا
 ا 17 ال اكل كرب

 ا ال“ 1 ىوزأولا اةدبرب

 لالا ل ىوأولا رجب

 امم 11 داليلا ىنأ

 )111 ل ىوأرلا ة نب

 ناخرط نب ناميلس و ىوارلا ىميتلا

 ني 1 ةربج وبأ ىفنمل ذخمامت نب

 امك اما“ المل" اوه طمع طبتم اطلعت طعخ 111 عماج 0-6

 1ك ا ا ا ككل ب ا( |اكاب 01101

 اركدك ل1 زم )11 51 ادم ]65+ ا610/ 1.11 )ها 0

 اللا زل )11 زك

 151 كل ريصخم ا ردع ل نب رفعج نب

 نت. ان 111 ناميلس ىب رفعج نب

 كل 65 تاز 5651 ثفي اذ اة مل روصنلمأ رفعج ىبأ

 10 7 11 11 1 ل ا ل ا

 معد. 111 قفوارلا ترام
 ال5« ا*5 اما ا 0 11 ىضاقلا ىراكملا بيبح

06 

 ذر

0 

0 

8 

 )بمخخ 1 ىوأولا خود ىجأ ند

 ركب ودأو ومع وح ل 3 غير لأ نب نامياس ىبأ

 ناميلس
00 
 نام اهيلس

0 

 410 11 1 1 ىو كلام نب ننلض نب :فيذح نب

 اك 11 كاك 50 امل 1 ىوإزلا برد نب

 اذهد» 1 ىرفؤم رهلا ناسح نب

 رزاكك6 م ل 2 4 ريزولا دجلاغ نب نى نب

 اد 11 نب نيسح ىليم

 فيع نب ناميملس وه انا 41 ىبمرضخل

 بم 11 ىدزالا كبي نب

 ملك ى المل 5

 تا د11 ا 1 1 ىوارلا رمل كلاخ وبا نابيح نب



 مال

 بام 1 ىوارلا رولا ىراصنالا (مياس نب هرمع) مياس ىبأ

 ةمامث نب ناميلس رظنا م18, 1 ةبج وبا ىفنأمل ةمامث ىب ميلس
 ١15١ 111 ىرج وبدأ ىبيكانا رباج نب ميلطس

 اك.ه ايا“ 1 ىملسلا مزاخ نب هللا كيع نب نامياس نب مياس

 هام 3 ىميضُل فيع نب نب ميلس

 ؛.* 111 ىكرتلا مداخل يف 2 وبا

 )ممك ]1 0 ثا ىبأ مياس

 5 7 زث) 11 عيلس اعد نم ىفبعلا جودت نب ميلس

 ١0 1م غل ناحكلم تعذب ميلس مأ

 ميلس ونب رظنا ضامن ريصنم نب ميلس ونب

 امم ازمه !ام*ث 1 ةركب يأ ىسب هللا ليبع حلوب جصانلا ميلس

 ازرار هتك را

 بزم دبل" 7 1 0 د نب 2

 نسعالا له ت2 ىوارلا ناميلس
 لضفلا نب نابيلس رظنا ىوارلا ناميلس

 ديبلولا ىب كلاخ ةينك ااا. ا. 1 ناميلس وبا
 مإلم و, طنر* امر" اوأ ىواولا ( رامبل س نب نع) ناميلس وبا

 ايبا 1 ناميلس كنا نب هللا (دبع) كيبع وبا ىوارلا ناميلس وبا

 ام." 1 ىوارلا ليحالا ناميلس
 ساد ظروب (5.#2 1 ىراصتنالا ذاعم وبأ ىوارلا مقرأ نب ناميلس

 اهودو 111 + 1 *١

 مم 111 ىوارلا ىمشاهلا قاكم“أ نب ناميلس

 نات | 7١ 111 ديسالا نامياس

 مما [11 ىقيللا ةميكأ نب (ميلس) ناميل

 ".ا 11 ىوارلا بويا نب ناميلس



 مع

 أأ.) 1 ةخعيبر نب ورمع تنب ىولس

 ارك 1 )ل 1 قجررخ كيبل نب كيدز نب ورع كلعخد ىمهلاس

 ا ا 10 ل طل ريع خنبأ ىملس

 عون 1 رذنملا مأ سبق كنب ىمالس

 تاثهوأ الها هت, ا؟وا“*ثع اةهاثم هو و“ للا 1 نيقلا ىب ىملس

 )كب "ل1 !)ةهول“

 موا 111 لفون ىب (ملسا, ملس) ىملس

 ا! 1 عئاصلا خيبطع نب لككاو تننب ىملس

 رصن وبدأو رصن رظنا بهاس

 ا لكل له عنتا لواس

 .7٠ 111 11 11 ا/ثي 1 ةخعصعص نب ةرم ونب مه ليلس وغب

 املا 111 رعاشلا ىليلسلا

 لهما ابواب 1 ناولح نب حيلس

 ا! لا ىواولا طيلس

 ©ااذ) 111 15 ل طيلش ود

 ممأ 1 رعاشلا كعس نب طياس

 اا ١١ 111 سابع ىب هللا دبع ىب طياس

 ا 11 ركل تكلا كبع ىرباطبس

 ك1 اذ: 1 ىرماعلا سمش كلبع ىب ورع نب طيباس

 ككل 10 1 راكنلا نب ىدع ىنب وىوخاآ سيق نب طيماس

 ا لل ذا )11 10 6

 أوأ 11 ىواولا ىلع وبا ىطيلسلا

 نيكس ودل ظنا اذا 11 نيلسلا نما
 أ1ذ١ امدأ 11 ىركبلا ليلسلا وبا

 ؟الرا افا 1 سيفإب نب ليلسلا
 00 0 اا 1 اع رشا توتال 1 (١ وصنم نور متلسأ ون

 انا ان ا ا ا ا ذم لكك 111 11 6

 انكي ك1 ملل لإ تن نال اا ط1 ل11 111 110 116 1

 اتا ا ذل 15 ك1 مل 6 151 كل 126 1 ل ل

 ا تا ل 7 ام 0 ل11 !1) امل |0001 زا |نز] |1511 156

 ]نبك اندعأ



 ار

 معمم زعاو رزسع مصرس ملك 111 بال ظلم )195 هوك !"همل نهيب اعمبم

 "لالا ظمأب ؟ءلو اا" 1 ىعجشالا سيق نب خماس

 م 11 جر ايو لاف 11 كارلا نتقرصتل لليهك ىف كيل
 نرد !ف109 ليل ليا

 مام 1 ىوأولا فيبحملا ىب ةملس

 ثم ا" 75م 10 111 "..ا 11 كيح“ نب ةملس

 "+ 111 خكلط نب كيح تنب ةملس ما

 ها" ها"ا 11 ناد# نم ىضباقلا كترم تنب وخا دكسترم ىب ةملس

 )ءما 1-11 ىعوطملا خماس وبأ

 ١ مهل ىفتكملا ةنبا ةملس ما

 هم 1 ىيللا ءاليملا ند ةيلس

 امك" 1 ىوأولا ةختابن نب ةخملس

 خب ]1 ىوأولا طربيبنت نب ةخملس

 )نت 1 ىعجكاشأالا ديعسم ىب ميعن نب خولس

 الث الل 11 كلملا دبع. .نب ماشع تنب ةملس ل
 مدعو 11 )رك طا[ اضمن اةاغ 1 ةيغملا نب الشع نب لع
 سشقو نب خمدلس نب ةخولس رظنا ا. 1 شقو نب خملس

 موس 1187قرعلا ريخ نم ىيح ساد
 ا 1 ىملس

 مه. 11 ىملس نبا

 ".٠ 1 ةخباط ىب دا تننب ىملس

 ىملس
 ام.4 1 ةظةعاضق نب فال ىب ملسا تنب ىملس

 اذ 1 ىيحلا ىرر نب تيسالا نب
 ةفصخ كنب ىملس رظنا م61. 1 ةصفح ننب ىملس

 )ا. 1 ةعببر نب لكسأ تردي

 زاثا) مى“ 2م ”5 1 تاآللا مين ةيميتلا ةفصخ تنب ىملس

 مسمع لحي ا لل

 )ثم را “عت 111 اذمك اا" 1 هللا ليسر (ةالوم) مداخ ىملس

 اني 10
 .ٍ 6 ه د

 ميد عود كللعس نب بحمل نب وماع نب ركاص تننب ريش مأ ىهلطس



0 

 ا |1015 117 111 !نزخ مز |-0 ا ا! 6 ]56 1 ازد 3 ١)

 ملا ك1 )ل 1 زنا زا زارت ناز مدا )12 )10 116 امك )0 1

 انك نذل اش 110 لك ا ا ا 11 11 111 7 10

 ل ا ا ام 10 و كا اك (ناككاا7 اا 2107 16 1

 00 1 ا ل ل ل لل ا زل 11 زك لل 6

 نمإ نه ناز" هز"ه فاي نيم (400.) نى هى“ هيل“ كو مق)'

 نيب. درا“ [؟ را“ ب نإ دب))' "هم كهيب ؟2 كل“ نمك همك تري هرب هلل"

 11 1 1 1 11 م ل ل كلا ل كلا

 الا |0111 1 كك 325 ك1 ك6 11 1 1 1 11

 الز لال ل1 الآ 1 |! 1٠22 ,1 64 111-31 1١] )لا

 ارت ا! زل لزا0 از( كلا ه1 ا١اذ) ال51 !]15 11 )6 ال1

 انس )م1100 )5 از 116 1111 1111 )1107 ام )م6 زامل ١1

 ارز زز-1 !211 )5+ )) ب ))ا 3 )91 )7 )16 ذ١)) اذ)) )7 )5

 اسر | 1< 1116 ا 11 116 ا 111 )0 )111 ط6 )6

 انما |[ اس زك )ا )ا 111 | ||1) )1 )6 )1

 ال | 1 | || ناككلا نك از ل10 انك |( م1

 ات | ا اا ال ال ]اا )انآ )| ]ك1 0 ١

 ا ا اك لازم اا )زم ككلذ1م ١111| ١)ذ! ١16)

 ]1مل 101 10 )ل )آل ١١7١ )1 )اهم اذهأإ )نا كلا ذ) 1

 كاوا )655 |نااككإ)نزت نأ |ند] |ن كك |1101 11

 اكلنا لما )557 155+ اةذ11 اذ ا6ذ) )نأ !ظةذ 41 !ثاآ 1510 اذ:

 اول اوؤ.-اومم اهمح اهمل* اومل ]ةييحلوريبو !ةيا' اةهيآ ]!ةامساةاق

 انا لل كا ااا ا 111 ل1 1 ا 11 1616 1

 -144) )ه1 ا!9هم اكوو اكد"! اوع# وعر كو وخم و4 ما

 اكمم اكس اكمه اةمل*“"ةتثمل ط4 زةسب اة اكيرع 14ناخ باككب اكو

 ال0 ا اللا )ل0 ال 67 171 11 4117) 11165 1162| 166١

 طب ابوأ )يوم اروو أبوا“ بم 1لعو الوع خل“ سرع ىلا للك

 ان 0 ل ال كوكتال ل6 11 0 ا 6 ا ا

 انكزد| اا )اذ لاذ )161 0111 1-0 116 14 19:1 1 11 1

 ١ك“ لل 156 ط1 ا ز) نك )11 زله زز | 1

 الك زد اذ اضل افلا اضا5 ات |1545 زا تأ )لد )ألز طا



 معرس

 ١هدأ 11 رانيد خماس ودا

 "اد ا ا 11 نب واس

 ساارعل سارا ل0 ءاجر نب خملس

 «؟هم 111 ديشرلا تمنب ةملس مأ

 |“ 11 ىبمهفلا ةتاين ىب بحو نب كيز نب ةملس

 اد. اول" اعا* 111 ىنارصنلا ديعس ىب ةملس

 (6) ا". يا“. اةدهد ا"**5 1 ىوارلا شقو نب ةمالس ىب ةملس

 مع ر*»معغ 111 ادا 1 لاله نب لكسالا دبع نئب ةخواس ىأ نب ةخولس

 اسبآ اطبمك ززخمأ زاثع لثمل' 1 1 ىمورخملا ىلسالا ديع نب ةخملس وبأ

 لارا رس 8 ادت الانا

 ادا ل ىمورزرخكملا كسالا لكيع نب هللا كبع نب واس

 )10 11-1. اه11 11 .ميلس ىنب ىلوم هللا ديبع ىعنأ نب خماس

 )| زا ىواولا ىوهولا فيع نب نامولا ديع نب خيلس وبأ

 الا ا اما“ امبالا زم, ززتكم )مك 858|1 )ام ال6 اذا 11 امل ا

 ما 111 ل ا ل

 1 اللط 2 نب هللا كيع ند هللا كيبع نب ةخيلس وبأ

 ا للك ىواولا ىصدخ نب هللا كّيَنَع نب خيلس

 (١١ذهم) اذه. 1 حاضولا نب هللا لبيع ند ةخواس

 م1 11 66 )65 ١) ل1 11 10 ا ىواولا نامتع نب خماس

 ا بلاط ىكيأ نب ىلع كيشب خيلس مأ

 ادا, اهرماد," 1 سابا وبا ىملسالا عوبت الا ىب ورمع نب ةيلس

 "ه2. 111 )طبر ظسبإ ]هك )هدا !دمم !م*خ ام“ اوت اهي

 اب نامتع نب دره 2 خيملس

 اوما_اةه* 1 ىفنشل ريمع نبا ةملس

 5١ ل ىوأاولا ىرافغلا ةخملس وبا

 اءم لوو الز ل ا ىواولا لضفلا نب ةيلس



 م

 !هدا 111 رغالا ناملس

 01 1 151 اللات ناديمف نم ىروتلا ومعك نب ناملس

 1 5 )1 ززدنلا )كت ل ضل“ ]ا ىلهابلا خعبدر نب املس

 لآ لال لاذ ا ات كك 1 1 1 ا

 ؟بب اخطأ دبا“

 اا لل ىوأولا ىجضلا وماع ىب ناملس

 أ.ه 11 ىدنكلا سابعلا نب هللا كيبع ىلوم املس

 اك ل ا | نك 4! 1 ىوأولا ىللا لبيع ىبجأ ىسسرافللا املس

 15 111 زا )1 ككل ك1 ت11 )ل1 | )|1110 6

 اذ |ةلدل)) ل 6 از اطل )01 )16 يو

 للضفلا ىب ةملس رظنا ىوارلا ةملس

 انا ]07 د15 لادسإ ل! لذ ١] !11 ١.1) 1 راصنالا نم ةهاس وخد

 ارسل اا 111 111 ١ ال11 1111 | ب من (ك [] مز مل 1006

 اا 111 قرزالا نب خواس

 عوكالا نب ورمع نب خماس رظنا ىواولأ عوكالا نب خماس

 اا ال11 م نب خماس

 اك 1511 11 16 المل ]| الل ىلا جوز زخببمأ ىحأ كد ةيلش مأ

 الارتلا اطلطلا | صلا نزول )16 )06 1:1 6 ا ل بلا ز6نآ 1

 ا ن1 تا زن ل ماك )اا )5 ماس ل )| ]او زن

 1 نإ 11 سوأ 0 فس

 م يو و امزح (8خ00.) كم 1 ىوارشلا ىكذيبنلا واس وببأ

 ىمليعأ مأ

 كا ا«ا#» 11 رأْل ىب هللا ديبع ةارمأ ةيفعأل ةيلس ما

 مهر 111 ىوارلا ىمرضتل ةملس وبا
 ما 111 تاكل يدش

 املأ 11 ناناخ ئد خماس

 نامملس (ىب «صقح رظنا لالخلا ةملس وبدا
 مكب اممحع 1 دايخ ند خملس



 ارارفإ .

 ام 111 فيصو ةفيلخ مالس

 )نزل امم 16 11 1بثل 101 1! حش نب ناماللس

 تر ءىط نامالس

 ضروب 1 ىلالادلا خمالس وبا

 اك ىماذل حور نون خمداس
3 1 431 

 اا 1 ىماذخل عابنز نب خماللس

 اغا 11 سفلا ةخمالس

 ا 6 ىيبليطلا حج وخا ةمالس

 اهوا 11 ىنالخل ميعن ىب ةمالس
 ا 1 رهمهذ نم دالس ونب

 1 11 ةبلاقصلا تكف نانا
 ننالا 1 "كقفلسلا

 نا 1 سيقلس

 اثي”اا“ثم .١ 1 ىلهشالا خلكان وبأ شقو نب خمالس ىب ناكلس

 كر ل ا ا للا 1 ل زاك ككل ك0 كل زيحا نب ماس

 أون 195,8 199. 15مل 15بآ 19ب. 15304 ]9,118 151-159 اممم اًمكاف

 ىوأولا بئاسلا وبا رظنا ةدانج ىد ملس

 نوم 4من ةسس# فار نو معا 111 رعاشلا رساخل (وريمع نب) ملس
 ردع قه 00.) 6

 (800.) امو عقرسمو ماو *ك 11 "بك ]1 دايز ند ملس

 ناي 5 1 ىواولا ىكلاحم نب راما س بجاح كقرف نب ملس

 م" 111110 1 11160 )0 1 ل ىلهاملا ملسم نب خبينق ىب مل

 مما ل ا

 نا“ هزل. 11 بيسملا ىب ملس

 مم 21 لضأو ثأ نب لا
 "1*' 1 ناجيبرذا كلم رسعالا ناملس
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 لا

 الط 56 1 0/ لظط 1 ل016 1111 25 1 كتساكتسلا

 55 الزل

 الم" 1 هللا لهسر سيف - بكسلا

 نم 111 كيشرلا كنب اهيبأ ما مآ ركس

 مم 11 111 اما 1 سيشا تيع نب ورمع نب ناركسلا

 امام 1 ىواولا ناسغ وبدأ شيبح نب ناممرلا دبع نب ىكس

 الامل م0 11 11:27 ا 1 ىوأرلا ىنيرعلا ةدانف نب ىنكسلا

 الل الل للا )7 ت01 )6 111 ):ةلكارف)ا 126 1 نوكسلا

 1 كلل 167 4 كل تا مس )ك1 11 ا زامل ]6 001

 ا ىوأو لأ زيزعلا دكيبع نب نيكس

 راما كلل 1511 0 6 طرا لل امانا 1 ع نب نيسح نبأ فيكس

 بهم 111 كيشوأا تفند ةليكس

 مدح 111 كتاقلا لسألسلا وبأ

 اك )ازرع لل فيصو لتكو لسالسلا وبدأ

 1501 ١١1 1١05| اا تيوس نب كعس نتنب فالس

 زدنا 0 كلو ما ةفالس
 مدلس نب هللا لبيع وه الا 1 ىوأولا مدلس نبا

 الس نب ديك وه دأاد 1 ىوأولا مداس ىبأ

 0 ا 0 كا ا م ا لل شربالا مدس

 امنع /مم7 1 ىرضنلا فيقثمل نا ىب مالس
 "هد. 111 (ىنثتادملا مالس نب كلما دبع) ىفنأللا مالس وبا

 ماد 11 نايح ىب

 آند ]1 ىوأاولا ةريخ ىأ نب مكانس

 1١ 1 11[1 بجاشمل ميلس ىب مالس
 11 1 نذوملا ىلاييشلا راهس نب

 اسوء 111 ىماشلا ماداس

 اميري لو )| ىوأولأ نيبكسم نب مدس

 ننزل لل هدو ىلوم ملسم وبدأ مدادس

 )وز هلل ال» طة, )6 |1116 7 20 مكشم عن د مالس

 ال" 1 ىوارلا عيطم ىنأ نب

 اناا ىوأرلا ىب رذنملا وبدأ 000 نبر مداس



 نا

 1 1 ىوارلا ىفغقتلا دراج نب ءالعلا نب نابغس وبا

 16م 11 ىوأولا ىمعلا نايفس يأ نبأ

 ١15 1 ىواولا ءاجوعلا نيا نب نايفس

 )ب. نهرب مب ل1 6 طل ىدنالا فيع نب نايفغس

 اكل 11 فيوع نب نايفس

 ام 1 رميوع نب نابيغس وبا

 لل لمع )1 ]6 ل2 (400) ةنا 1 ىواولا ةنيبع ىسب نابيغس

 ميسم سدر مس مدح 11م1 ا لا ا ل ل ا

 ممر من ملأ ورك لا ل ولا زل )مل تكل مل

 ىوأولا نايفس رظناو )هوب الناثأ

 مله ملأب مأ* 1 ىوأولا ليح نب نايفس

 زن ارك دا ؟”"ا 111 بلهمللا نب كيزي ىب ةبواعم ب نايغس

 نس ار ارك سارع لكلا ار 1515 رجلا لد الرخا 1

 ادام ل (0 نئب اي 7 ا ..ايفدس 8

 كك رك اسرع ا( سار [اكرمار "امرا سارا 5 ن1 0 7

 يارا نسل وإ 1 سرا سكر ارجو صر اجر[ رس كرا "ارش ارعا ؟نرمر  لجر تحن” +

 مك |“ 1ك 16 خب 9 ل 12 ل0 از هذ هلك

 ممر عر مع مخ 11 ولا الإ ن1 5

 ادرنأ اال ةيواعم ٠ نب كيد نب نايفس وبا

 باو انآ" ان.1 11 ىدز الأ 5 نب كيزي نب نايغس

 ل 111 3 جروهع 00 جذغس

 نميز 1 ررمع يف جحيفس

 دبع نب ىلعو كيحن وببأ رظناو مز“بر [سرإ» زسإل م ىزرخ 111 ىلايغسلا

 كلاخ نب دللا

 )معرس 111 ابر. انبآ 1 (خماس مأ ىلومه) هللا لوس ميم :خايقس

 ا رقسلا وبأ

 مخ ١من 1 قار نب رداقس

 ايراخ 111 ايوتبلقس



 ا

 ننال [ 5 نبا نايتس
 ديعس نب نايفس وه ىروثلا نايفس

 ااا اا راو اكرم زاخك 7 فلعل 5ي2 نب تراغل نب .نايفس' وبا
 اتش ززسلا زر هل طرعلا كلل

 ا ا ل زك انك امص امرين 1 بروح نب ناسيفس قا

 زل 5 | | ]| | ا كانا الا |دل6 1.1.5 1

 اتالم 1 ]1 ل11 لم )11/7 )241-1 | ء..كلا 16غ 11-111 ١)

 اها“ زهك) )همز زنعر# )هع اهم )مك ]مخ 1مل 1و واكو

 اكو 1ك ل1 زو, زع» 1و1 زوم 11مت لك" زهرا واو

 41 11 اكاد اؤ17 زباب كك (*#عو زامل اظكح لكم“ املثم لملث ع طهك لك1)

 الا زا 11 ل1 ل ا ال1 6

 متع 11 نابيعتس قالا

 (© مح 1 ىوارلا ىطساولا دمح وبا نيسح ىب نايفس

 ىيكح ىب كيعس وه ىوأولا ىريمخل نايفس وبأ

 )مهام. 5 111 ىمعلا ىسوم نب نايح نب نابيقس

 و10. 1 كدلاخ ىب نايفس

 1 1 كيز نب نابيقس

 )61 111 لأ 11 تفاسلا نب نايتس
 15 60 ن1 16 | 1 11 ١) 1 ىوأرأأ ىروقلا كيعس نب نايفس

 الما لل |1151 تل نأ ) 1 ط6 ل117 )7 زا )11 طي )16 اذ

 الهزع ظدلا اغاامم !نعأو وك "ئه 111 ]بأ 11 بنلوصبو اس اممم لام

 ىوأرلا نايفس رظناو !." ىل ال517 اها

 املك 1 ناسك نب ميلس نب خمالس نب نابيفس

 ال. 11 .عاشلا نيعتشلا | ناوفص نب نايفس

 ن1 111 كالا انيط# ناس
 "1 ا؟دأم ا؟ددا 7.12 1 ىوارلا ناحرلا دبع ىب ةكحلط نايفس وبا

 )ه1 111 ط5. 1 عفان ىب ةحلط نايفس وبأ

 مامدكا 11 ىمعتشل ةيلاعلا نأ نب نايفس

 البام الاثم 1 ىفقتلا هللا دبع نب ن

 ا” ا.5 11 ىدنكلا هللا دبع ىب نابيفس

 ””اا 1 ىرغولا صاقو ىنأ ىب سمش كيع نب نايفس



 2 ا

 أ.١ 4 شاقنلا كبيعس وبا

 اع, ا (هه3.) || 151 "وم زن*لا 1 ىلادبهلا نارمن ىب كيعس
 مايا ردنا 1

 مت 90 51 والا ىعبصلا تلاحم نب سون نب نعل
 كالا مع الل 1 ا ىوأولا ميرغ

 ما» 111 118 امل" 11 كلما دبع نب ماشع
 "هد 111 ىوأرلا دنه ىأ

 ها. 111 كقاو

 شربالا رظنأ ىبلكلا ديبليلا

 165 ىوأولا ديلولا

 اح 1 دارقلا ىلادمهلا بهو

 مز لل م ىوأولا ميهاربأ نب ليعاهبا ىديحيلا كيببعس ا

 انكم اال 1. ن9 11 ىوارلا "ىزمالا "نيعس ,ىب ا ىبح نك
 زمز“ن» 111 اممم طبي زاذ)

 91 111 اا“ 1 ىوارلا ىريمأل نايفس وبا ىيكج نب كيعس
 !.45 11 صاعلا نب كيعس ىد ىيكإ نب لايعس

 ام. 1 دوه وبا موز ىب رماع نع د ختكنع نب عوبرب نب لكيعس

 ادا للل !ظةزع

 1 عحفض عوبرب نب كيعس

 مو 11 تاب هدأ 0 نب كيعس

 ١ك ارت امثء 111 نيسكي ىب كيعس

 اويآ او" او»ع اذ*ن] 11 ىمرل ةيعط وبا ناجرلا دبع نب ىدغسلا
 حافسلا سابعلا وبا وه حافسلا

 الح )از زد 1 (تنكا نب كيعس) ىوأولا رفسلا وبا

 اريك نبل سوو سيو سن ضرر لظإو طوع )9 )95 ب م 51 ىوارلا نايفس
 ىروقلا سيعس ىب .نايفسا طنا طيناعا نتا منا نظرا
 ةنيبع نب نايفسو
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 )مل 1 ىوأولا مرايفس ىلا نب هللا دبع وبا ىوأولا نايغس وبا

 تاب اان 1م 131 1 و هل 10 لك ىلا ديبالا نب نابغس

 اك 10 0:3 11 1 | اكال2 ا

 امض ضربا )تلت )ضد )كن )1 يوارلا ىرجدلا نايقس



 مسن

 ا"ذ 11 ىوأ, ل راع نب كردم نب كيعس

 ك6 لل ثيرح نب ورمع ىلوم 0 ديان نب كبعس

 ها" (4800.) هز" 27 11 1 ىواولا لاقبلا ىعس وبأ نابزوم ا ندب كيبعس

 اولا لم 110 لل )) كك 6 )11 16 00 0 00 0

 ا لا ل1 زل لكل زك 1117 )111 11) 1113) ١15)

 5 ار ارا ارك نع دسم 0 ايي ارت نسل

 ايلا )ل11 لال 6 )تل زول ]ل 112107 زا زمخا امن امض طمعا

 000 اي

 م0 1 (84005) 7014 "ز]'. زن, زنا 1 ١ نكغلا رم ىب كبيعس

 51165 00 قم 3 ليدي عمس مأ

 اذذلإ !26 )!- 1 ىوأول أ ميرم نأ ىب كيعس

 0 1 اعلا ل
 ]نو 111 م1 11 1 ىوارلأ ا نىب ملسم 0 ليبي عس

 157 31 ةمورخ # ىب روسملا ىل ىلصم كيعس

 هام اسلاك ثم“ 7ك )8 #8 ا. مل" 1 ىوأرلا بيسملا نب كبعس

 اسلنا ادلب لاك لق اذ لالا )ل11 )إ 11 )11 زملخم املو اةدذ

 درا 1411 لا 0111 1 ص ام لنا لاس 1191 1 9 ف 11

 )516 )ةنأ اذ.) 1مل

 167 ىواولا كيعم ىب ليبعس

 نىب نامتع نسب ناورم رمظنناو ام ال نعل نب لييعس نأ لأ

 لييعس ىأ

 ديعس ىنأ نب كيعس وه ىوأارلا ىربقملا ديعس
 لاب 11.1 ااىض ه.آأ 1 ىوارلا (ناسيك همسأ) ىربقلا كيعس وبا

 8511 )050 111 م زل

 نرقم نب كيوس رع ما. .٠ 1 نرقم ند كبعس

 6 1 ىوأولا روعنم ىب كبعس

 يلم تلال لاف ل11 كم 101 16 ىروقلا ىلادمهلا .ذقنم

 8مئز6 لل ىوأوأأ رجاهملا

 از 1 ىواولا انيم

 ا 111 ناميلس ىب رفعج ىليم ىوأولا قرشا

 0 ١,1 1.6 1 بعك نىب ىدع ىنب وخا نامعنلا



 را

 لكيعس ىب ويمص ىب كبعس هلعل ا" 1 ىواولا وربع ىب كبعس

 اثير ال“: ا.١1 11 ىيك وبا ىشرأخل دوسالا ىب ورع ىب دكيعس

 ا زل ل11 نزلا |! ناك ن) - | | 1 كل

 011 ده 05 ثلا

 الروك كالا ىوأولا ىراصنالا ورمع نب كويعس

 ال ل لع 3 ريب ىب ةدعج ىب ورع نب

 10 ط6 11 1 هل ىوأوأ 1 نب كيعس نب ورمع نب كيعس

4 1 5 

 11 11011١ قوارلا ىئيكسلا ورهع

 15 ل ىوأولا ىراصنالا رمبمع

3 

 نيد تبيعس

 الد 1 ىوارلا ىزارلا ةسينع نب كبيعس

 1” 111 درفلا ديعس

 0 111 بيطخل لضفلا ىب كيعس

 ىكيعس هلعل نيل هيد هيأ 111 كيعس نب لضفلا وبا ىوأولا لي عدم

 بيطخل لضفلا
 از** هلي 111 فالعلا ىراقلا كيعس

 ءاحورفلا ىب كعس رظنا *51 1 ىلزالا ءاحرق ىب كيعس

 1١ 11 ىشرفقلا ديعس وبا

 نانا ىواولا ىعطقلا (ىطق نب) كيعس

 ١106| امم ل117 ١1 1 ىعيبسلا ىلادمهلا سيق ند كبعس

 1 ك5 ل6 ك1 11 لا

 اثبو لرا“* 1 رمبكلا كيعس

 رويغع نبا و ظنا قوأر لا ربقع نب ريقك نب كيعس

 ك8 0100 م6 ب لل مداق نى د كلام ى د لبعس

 و)مكا" 1. كب 11 نآأرم ىذ ىبا تنال كيعس

 ]05 الل برأ الل !!11 1 ل ىوأولا ريبج ىب كم ىب كدبعس

 مع 111 ئؤارلا ةيطع نب نسلل نب نيحا
 اا 1 رعاشلا ىموزك لا 0 وبدأ

 [يارخ !ال1 0 حبكلا ىرغتلا يقورملأ فسوب نسب ليتك" لبيعس وبأ

 اذ1 لام اله لزلمخ لامع 1115 111+ 1195 الحب ةابم لزب ؟11ش[بمدحلا بلا اذ

 زم ا م 11 11 116 انزل )115 الل



 ارارخر

 ىوارسلا ىراصنالا نسبا نب ناسح ىب ناكمولا كيع ىب كيعس

 1 اباه 11 101 1 ءاشلا

 ازا لال ىواولا عوبرب نب ناكولا كيع نب لكيعس

 آ ال1 اولا زيرعلا كيع ىب كيعس

 اسوي الم 11 (ةئيذخ ديعس) تراخأ نب رزيزرعلا دبع ىب كيعس '

 امل 1 ا ا 1 !للا كا < ال4 كاب 111

 ا. 11 ةنيكخ .كيعس 3

 )عي )ما» ضيا ازرع مع 11 (ىيخل ديعس) كلملا دبع ىب كيعس

 أوأ" زطملكي المك زمل*“أ امسي ايم

 اك 1 ىفقتلا جالع نب ورمع ىيأ نب كيسأ نب كببع ىب كيعس

 ار 11 ىوأولا قابسلا نب كيبع ىب كيعس

 ا 1 ىتاطلا كبيبع ىب كبعس

 ال, اك." ]1.1 امقكم املس ابا 1 ىواولا بوقعي ىذا نين نب كيعس

 ١1 مهل ىدنكلا باتع نب

 أذ م (تاكلا) نامتع نب كيعس

 )ها )نءأ 1 ىوأولا ىخونتلا نامتع ىب كيعس

 )"ه١ 111 ام.اس 11 ا".ه1 1 نافع ىب نامتع نب كيعس

 ا”ءوأ 1 نامتع خنبأ كيعس مأ

 ال5 1 اا ا كا 1 م دك ىوأرسلا ةخبوراع يأ ندد كيعس

 ل ا اد اس 6 لل اللا الا زل ملل الو ]1 .١)

 الإ ]هزل لذا ز) و6. الز بكل" ب11 ين نك تكتل زخم لمت قويا 0

 آن )111 11

 ىفقتلا كلام نب بنعم نب دويعسم نب ةورع تكملب كيعس م

 ا 1

 اه“ 11 يطع نب قييعرت

 أ

 ا كلا ىوأوأا ىصيقع ليي عرس وبا

 لقيصلا كيعس وبا 4 اما ل11 زا 1 ىوأولا ىليقعلا لب عس ىبأ

 ىراقلا ليي عدس رظنا ىراقلا فاالعلا ليي عسس

 كيعس خذئتاذ وبأ وه ةقالع نب كيعس

 "م 1 (نيفص موي ليتقما) ورع ىب كيعس

 1111 ككاعلا ءريع نب كيعس



 رده

 أ 111 ىنارصنلا ةملس ىب كيعس

 ا كل ىوأولا نامباس ند كيعس

 17 111 ىودعلا كيسلا نب كيعس

 50 1 ىوأولا ىرصم ا ليبحرش نب كيعس

 1 ىوأاولا ن .رايددت نب كيعس

 اماننو لباس. 1ك 188 امعت )هع 111 بجاقخل ملاص نب دكيعس
 امر 0 امام

 ان 1 ىوأولا زقردلص ىنأ نب كيعس

 زل 19. )ا.ه !ه19 11 خلعاب ىلوه و .يغصلا لكيعس

 نا أمروا“ امل 0 1 نامتع وبا ريغصلا لي عس

 ١" ل الل 1 ل ا ىواولا ا لقيصلا كيعس وبأ
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 خكبيحأ ونبأ وه وبك الأ صاعلا نب كبعس

 ماع مث م اثم“ ؟ممع لك10 1 (رغصألا) صاعلا نب كليعس

 زك. 111 كم م مقا“ معك ممكا مبا مف 0 مك

 اا 101 101 )165: )1ك كك ل كا ا

 كالا ل ا ا ا ا ا تل ا ا

 ملا )1 )0 ان |[ 150 ا ل 4 م ل ك1 ال

 مك 111 1 ا

 ا.4ع ناع#سرا7# 11 صاعلا ىب كيعس 001

 اكم1 1 دوز وذ بقاعلا نب كيعس

 ١11 للا ىهوأو لأ ومهاع نب كببعس

 )ءاذب زلم اء“ثو 111 ىنالكلا (سابع) 002 نب كبيعس

 نأ 111 ةذللا ع نب كيعس

 ثلا" ؟مم* 1 ىوأرلا ىحيلمل هللا نبع ىب فيعلم

 موهير سام رزه رسم ردع ن1 عا رونا نحتع نك ا

 400. "هب

 اما” اذمل' 11 نافع نب نامتع نب كيباولا نى د هللا دبع نب كيعس

 قييشل كيع ىد للعس رظنا ىواولا رفعج نب ل كيع ىب كبيعس

 ا”... 1 ىواولا ىببا نب ناجولا كيع ىب كيعس

 اذهب 1 ىوأرلا ىحيل نامولا دبع ىب كيعس

030 



 مت

 تراخل نب 'زيوعلا اذبع نب ىيعس وه ةئيذخ كيعس

 انا“ 111 ىمرراوكل  ىيعس وبا

 كلملا دبع ىب دكيعس وه ريل كيعس
 ن.ا ني. ماع م10 عما ني .ل“ب خي“ 111 ملعد نب ديعس
 نا ل1 ىوأولا رانيد نب كيعس

 ااا 11 كشار نب كيعس

 "هلأ )ها. 111 ريشرش ىلارلا ديعس وبا

 ا 110 ىواولا ىنزاولا عيبولا نب كبعس

 ىوأولا عيبرلا رظنا 20 عمبرلا كيعس وبدأ

 اك 111 ا 8 نب كيعس

 نب

 از" 11 دايز نب كبيعس

 017 415 اللا

 اريرج كلا ١ م ىوأولا كبز ىيأ د لاري عدبي

 ١26 111 تنبات نب كبز نب كدبيعس

 يب هز الملك الملل )ممسكا ليفت نب ورمع ىب كيز ىب ديعس

 (84004) | ةزاع 2641 1111 ١) ظل كاز 111 1 ا ع

 ا 11 قىوأولا ملتما وبدأ كيز نب كيعس

 6 6 از !ءأم ا.لن 6 |. 00 روجاس 50 ليدعس

 ١) 111 ىوارلا ىفثاطلا بثاسلا ىب كيعس

 أوي" 1 ىدنزاا ءج نب لع.عس نب ليييعس

 ]" ())) 1 ىوأرلا ةدابع نب كعس ىب كبيعس

 ار م ىواولا (ىلعتل ا( ىلغتلا ليد عدبب 0 ليبيعس

 كاش تأ 11-11 ىوأولا دعس وبأ ىوبقلأ كييبعس ىعأ نب كيعس

 تزن لأ طل ذر للم 111 زل )1 ]6 11 72/117 !ذك 1

 ْ از كلل ىوأولا مدل نب كبعس

 كب "م هأ1 نكي ةمدب ةمض ةم. ا".و 111 ىلهاملا ملس نب كيعس

 بكأ دبأ)



 ا

 "..1 1 ىوارلا ةدرب نأ ىب كيعس

 زلم 1111 1 11 1 ريشب ىب كبعس

 50 م1 117 11 قكابيسلا نت نب كيعس

 أب“ 11 ببيهص نب سهمب نب لايعس

 فسوب ىد سمح كيعس وباوه 400. ه1 111 ىرغتلا كديعس وبأ

 111 كل خعاضرلا نم نيمالا ديح وخا رباج ىب كيعس

 يقال الج ا 16 11 تبل 1 والا نب كيعس

 نحل 12 انولرإر ا 2 ال 01 ن6 نزل ان الكا ا! اا. الز ا كل

 ك5 ل 11 ل 0 كك فلا ئ 1 ل )1 املا الل 165 اند

 ام ا 11 110 11 1 2 ل كذا اضل ا تلذ تلك تهل تنل

 66: زا زم الل ككل 1:7 17 1 كلل )06 ادب

 ار 1 ىوأولا 0 لايعس

 ملأ مرره ماليه طالب ملك ملل“ ظامم آ1آ11 ىطمرقلا ىانلل كيعس وبا
 )11 1 سبق ىب ثراششل نب كيعس

 ١6 لل ماش د تا نب كيعس وبا

 ا يحلل ميدح ند كبيعس

 ثيسالا ند ورمع نب ليبعس وح ىبدتن ترد ليبيبعس

 امم 11-1111171 ىهو ورك أ تيرح نب كيعس

 نب ورع نب دايز نب ىراول نب ميل ممل نب نسم ند ليي عد

 ا سل لال ىواولا فردثالا

 م1 111 ىنرصيلا نسم ! نبا تنعم

 ا 111 ةنضصخحف ند ىسح ىب لدبيعس

 ابر !بآ' لزب. لهم !طةذرب اوأ )ب مى ءالعلا وبدأ نادي نب ليبي عبس

 كعب اذه زكاثس ادرج ادا ادثد ادا* اذ“ 111 دي ىب كيعس

 اال لال ا ىوارلا ىكلاخ نب كيعس

 الا ازد )1 1 تعش نب ىكلاخ نب كيعس

 اماه اما 1 ىيرسقلا ىكلاخ نب ليبي عس

 اما” 11 خبض ىنب لهم كلاخ وخا كيعس

 ١١ 1 ىوأر لا ميت نب كيعس

 | يمان ام امل“ | ام 1 (كلام 0 لعس) ىردشل لعديعدس ا

 ا ا ع ا 0 0 11 1 19 ا



 أ

 ادهم" زمام امل“ ]سس اك 1س اطبرعم طبل اعد 111 ان صملاب خيبدعسلا

 أو" ىل امم

 امد 1 هللا لوسر زخكفأ مسأ خيبدعسلا

 11 ]1 فاع نب رعس

 هناك كرتتلا مع عكا كي هك م1111 < كفن رعش با
 مى تا فردا دول

 (2)“اهو "1 1 كلام ىب رعس

 2و دورع ىحأ 0 لب عس وخو ع نى لاري عدي ف ىهوأو لأ لبيع نب

 نابزرطا ى 2 لاري عدس

 ١6 1 لحبيب عرس نب ناكرلا لدع وح لي عدم نبأ

 ىربقما لحي عدم وبا هلع 65 ل 2 لأ لاري دعدي وبا

 اذ 111 رخأ 0 00 وبا

 رههظ وح لييعس وبدأ

 اق حبكلا ىتنووملا فسوب نب ليك رظنا أ*.ب 111 كيعس وبأ

 اةرفرص نأ نب بلهلا ىنعي 2م 1 كبعس وبا

 لبيعس يأ نب ىلع وح ليبي عدس يأ نبا

 أب 1 ىوأر ا مهعاربأ نب لدي عدس

 1 ار 1 وارسل افيبع 6 ناكولا لمع 0 ميعاربا ند لاري عدي

 ليعشس وظنا

 امما امهم 111 ىلعايلا ماس نب كبيعس نب لي نب كيعس

 "5 1 عا رد
 اثدب 11 فعصلا دليبخ نب ورمع ىب ةعرز نب ملسأ نب كيعس

 نا ا ا لا ىوارلا [ىراصتالا تيا ىلا لوما نيعس وبا
 اا لنا ىلعالا كيع نىب رفصالا ى د ليبيعس

 امنع يل 11 ا ىراصنالا لابي عدس وبا

 ىراصنالا كجز وبا وى "ل سوأ 0 لري عدس

 7 111 كايرلا بديأ أ ثا ىبأ ليبي عدس

 11 11 22 5 هللا ىكمع 1 ىربرملا لييعس



 اذار

 1311, قشور ملة د
 لرالز لل ال 1 فيع نب ورمع ىنب ىخا لاكا نب نامعنلا ند دعس

 (400.) اكم. زم“ ايزل” زن“ اهل“ 1 (كدز نب دعس ميذع (ىب) دعس

 ك6 اللا )02 ل1 ا ال

 لاا نازح نب دعس

 ركب نب كعس معه )هلآ 11 نزاع لعد

 الي. "0 از"ذ 1101 اااع 1 (كلم ىب دكعس) صاقو نأ ىب دعس

 املأ لملف امي طفح ط6 لذ الد ل! ل از ااككلا 1 ا از

 رز |كرزا زاك ]ل لال زال ال6 راجل لئاولا 1 5

 ان لالا نازل ليلا 5 كرر رك رع ككرارإلا رن كر را ارا

 الل للاتلاا للا 1 دال كل طا. ل15 ااط ظل < لز زا 1

 |7111 ا 1 ا 11 ها 1 ال ا

 الا دا زا السا )1 [] ط1 ١) 1 ك1 ن6 زل نإ )| ةةكاز تأ زل

 ال | كك )را (|اكللا . 1 1 ا 1 م ا

 الكل الكل لااا لك اراك كلل ١) |1665 ام كل 1

 )5.1 ]6:1 )ثد اهل )111|1 )اة لا ل ا

 ا" ,.ن 1511 1612 )زد )ةزل. اهفأ 7 )هدر )هضم )نذ ]611 )تا زمأك

 ال زد للا )مك للا )اكل )6 طك 0 1101 ذل )1111

 اكتم زامل لمت امل ملا ]ملل ممل بل للف كل رخل 1

 اا تأ 111 لذ 5 01 لذ ءالزز لذ هاك ل نأ زا 11 11 طا طا

 )لل )اج 101 1س )11 لت © الل للا ل1 أ للك ن5 كسل

 أنا 1 ىوضنلا بو ىب دعس وبا

 امني 111 راسي نب كعس

 ظل لل ىواولا نادعس ىبا

 اكو ١غ 11 كلملا ديع نب كبري ظارمأ ةللعس

 ا”يم 111 كلاخ نب متيهلا رح ىبا ىلع نب نودعس

 اانا زا ال0 111 “41 1 ىوارلا ديقفلا ىطساولا هيودعس
 اما 1[ ىدعس لأ

 || مككاا6 .اااغلا رعاشلا ىدعسلا

 ال١ 111 (ىدعصلا) ىدعسلا وبا

 +١1 111 خبلعت تنب ىدعس



 نار

 ]ا الل ىراصنالا نامتع نب كعس

 زل دا 1 كج علا ىا نب

 115 1 ةريشعلا ليعس

 ه1 11 ىواديصلا كلاخ نب رمع ىليم دعس

 ىراصنالا مارح ىبأ رظنا مارح نب ورمع نب لع

 ثم 11 ىدزالا ليغن نب ورمع ىب دعس

 ال 6 و ىرازغلا ةليمع نب

 ىراصنالا ديبع نب كعس وه ىراقلا كعس

 ا (2) مرا ك1 زامل ا ىميمتلا (ءاحرق) ءاحرفلا نب كعس

 ا 111 ا طظرفلا للعس

 ]11 لل (لكلللا 3) علا نعش

 ا 1١ ناك

 "د 1111 1 تلاع نع ل
 ا 1 تيب نب كعس ونب

0 

 صاقو ىنأ نب كعس وع كام نب

 كام ند رعس ورظنا هك 1 كلام نب ىللعس

 كلام ىب رعس هلعأ) "هد 1 (ىلع داوق سحا) كلام ىب دعس

 “بخ !أممك اممح 1 ىوأولا ىلا لدفاكملا ودا ىعاج نب ادعس

 ةزم ال ا

 انا | )يآ ا )00 )ا م5111 راغخملا مع ىفقتلا ديعسم نب كعس

 ا ك1 اا ال

 اكل الثلز ]0 |“ 1 .لمشلا نامعنلا 06 ناعم نيب كعس

 اننا ا ا ا كاز اياك ب ١١16 ا 69 )ا 11 ال1 ا

 از كلل |. |1111 1

 زب خم“ 1 نامعنلا ند ثاعم نب كعس مأ

 ان 11 نايفس 1 نب ةيواعم ليم لع

 را 1 ىلع ىدانم لعد

 هأ' ةهأم 111 ىدهتا ىلوم لعدم

 مخ. 11 رمبزلا ىبأ نديم لعس



 ارا

 نثر ران نودراصنلا مارح نب دعس ونب

 اذا ال ديدن

 اء 1 ضيغب نب نايبذ نب دعس
 كلا للا ا ترا 0 ىواولا كار نب دعس

 انا مرر سو ركل ترام ىنب نم عيبرلا ىب دعس

 احوش وه بجر ليعس

 91100 1 فعشا و١ ةرارز نب

 ميله لكعس م2 كيز نىب

 ان ع2 اك ا( سات ! نال ىراصنالا كيز ىب كعس

 005 امك )14 1105 1 )11 ضل مهيهت ىبب انام كير ىب كعس

 اا كا لا ككل 11 111 01 )ل16 زال 0115 زم ا

 امن |1010 (تز 0 زكا 111 116 ا 017 6 211 ا كا لا كل

 زامل” "هم امهك امهل'

 اب 11 دعس نب دعس

 اه 1 ىغارم ا ماس نب كعس

 ىنزأولا نانس وبدأ وه نانس نب (دكيعس) دعس

 2 للا ىورشلا دعس وبأ

 ا اوالا !دأام 111 ىبابضلا دعس

 ىعجا شالا كلام وبآأ وع ىوأولا فراط نب كعس

 أزل. ا ااا تاو ١١ 1 ىدعاسلا ميد نب ةدابع ىلبب دعس

 ا !برق ا 1 ام“ ل [نتل 6 | كتكات ا

 انزل )ه1 111 1165 11 زل كلل امل الز امل

 ا 1 نع نب كعس مأ

 ام اننا ! دتلعت 50 ىدز»ل هللا كبع نب كعس

 نثر" 111 .ئوارلا مكتمل نب“ هللا نبك ند نا

 أذ6 ل عوار ىراصنالا رفعج ىب ليي ك6 نب (دكيعس) دعس

 1١ ١6 لذ طال 1 ذأ ٠١) (50104) )رز لالش

 اانا ةرأوف ىل اعدل (ىراقلا لعس) ىراصنالا كيبع ئىب لعس

 م6 زا 111 )2 ا ا لل

 )"| 11 ىوارلا هللا كيبع ىب دعس

 | ةذو ا اك 11 ىوأولا (ةزهدح وبأ) لاب دءع 0 لاء عدبب



 قل

 )هدم 111 يملوللا نامعنلا د 0

 جيبوتس ما
 0.11 كاحضلا" نم ,رازعداس
 0 لد 1 ىتذلا جحد اطس

42 

 6 ! 1 (وروع) روع د جيلحس

 ا 111 فيصو نشا ناعس

 اه ' نابجاالل كعس انبا

 ىواوذا ىعيبقما ليدي عتبي رظنا ليعس وبا

 (2ميزه ىكعس) 1117 1 كعس ونب

 (9 ةانم كيز ىب دكعس) اا ٠ 111 كاع هد

 ميد نئب اناخم كيبز ند كعس ونب رظنا لكعس وند

 00 لل

 ا 111 دوسالا ل.س

 ماء ا! رسعالا ليعس

 ا 1211 الا مداخل 3

 16 للا ىرماعلا (لاكاتل) لكان نب كعس

 اذان 1155 )هذ 1ث 1 1 1 نزاوح 6-0 ركب ىب كعس وذنب

 هر كلل ك1 007 1 ل1 ا ل 6 ل 15

 ا كل 0 ماع ند باعت ىد كعس ونب

 ١1] لللل ةدانحل نب كعس

 راسا اإل 1 ولا أ رانا نب نس

 115ه ها1 ةكم ةأل" هأل ةيه ةرث هنا" 11 ناميلا نب خخ فيلح نب كعس



 زله

 اك. كل كل. كه هلك. هك آو ]همك همم زهرا لوما

 )10 ١١15 17 طاذض )ا )اخ ك1 )0 )0 1 رك كل

 نار لا 0 كلا يللا سال ل اريل ارا الا نكس

 )16 )50 طل كلم )ملا ملا زل ]يل زرنا زل ككرنلا )1

 )دما )مكس ل متو )مكأ )مكع مهد )مها لمه“ مه, متم متو

 اانا 111١ 111 )65 11 انكر 11 0 11 16

 1 1 4 لاو 10 0 ل ك7 ل

 |١ | ٠07 ١1) تاك 5 ا | ناك 1

 1 ا ا ل ا لل 1 ل

 ك7 ل ا ا للا كلا ا ا لا تا ا

 اللام 111 ال ل طل ١ 1 زن || كك انك الا

 اا لل

 مالح 1 (2) ىرسلا

 ىرصملا ىيربسلا ى ِد هللا دييبع وه ىرسلا نى د

 ىنزورذأ ىرسلا وبا رظنا ىهوأولا ىدز ها ىرسلا وبا

 اا 11 11* 1 ىوارلا ليعامسا ىب ىرسلا

 ترا .اللاللااا رز ىب فياح ىواولا و دنحد وبأ ىرسلا

 م 1 10 ني قرشلا
 هرم ىراتتلا ودا وها 00111 اا 00 ِءرسلا وبا

 3 0 11 (خشيبك ىنأ) ةقالع نب دايز نب ىرسلا

 أمل 127 ام 111 سابعلا 6-0 ثراخل نب هللا نكيَع 6-0 ىرسلا

 مسا” خام مازحالاب

 ةهأم ها 11 ىوأاو لا ىدز الأ بمعك نب ىرسلا

 امك رات ازرع اعلا هك ملل 1: ىوارلا درت ىرو ا ل
 11 1 65 1 ا زك زن 17 كلل 6 ل

 )محب 1 ىواولا ىزووملا ىرسلا ىا وبا

 1مل كسا 15١ 1 ايارسلا وبدأ روصنم نب ىرسلا

 اسم هس 11 ىقراقمل :صاقو :ىب ىرسلا

 ىوارلا ىرسلا وه ىيك نب ىرشلا
 حدوس نب ثراشخلا وه مدرس ىبا

 نال 1 ىنغملا مدرس نبا
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 نع

 2111 1 سجس

 6 رمبؤلا مالغ سجس

 يارا راسل
 اه“ 11 عيوجسرس 0

 حرم ٠ أ ىب دعس ب هللا كبع رظنأ 3 ا

 أديل“ ]طببآ 1 0 ءاعاب نب دماج نى د خورذ ىب 0-0

 أ 0 ناهمجعو ذنلا نوحرس

 جلاص وبدأ 11 .رانس| رس

 اممآ انا“ 111 !رماسب ةصاخل ةطرش بحاص ميا

 600 )11 طرا 156 لال ةيواعم لوم

 رد

 ك1 ءادخا نس
 ملس رظنا 58 م1771 )ب 5 1 نوذيرفأ نب مرس

 ا1ب ط١ م ردققاملا ىلومه

 165 )11 | ال لقود نب رماع ى د ثراه نب ةعورس وبا

 امم" امها" امها املثم املثه طباع طب 1 ىوارلا (ىيك نب) ىرسلا

 اذ اك 511 املا اكن انما ا 0 امهك امهمح

 الان ا كك 1 11 10 ل 1 كلا 116 1 11 0

 ال0 015 17 114 ل 110 111 1160 1161 116 ]116 كل 1

 ارلدلا 11 كك ما كال املا |نزد لل )51 زج 11

 ل زل ا زل نا ).ةزككزام/ب لاووك) نان )ها

 ار ازا || اكل ١ نسلم 4 زم اكتر زا ل ع

 اللا )101 )101 )ل01 الار )زب )1| ك11651 )اذ از زانت ]ل ]مز

 انك ا 1ك م ك1 ا 6 ات م زا لا )ل

 ال < را للفم اا كرر“ ةززاكإل] زلزل زر 1١1) زا 1

 الزل دلثلا انضر )تلك مإ + ))نإاكلالسل )114 )ل11 )11 )16 زكا

 الل لل ط0 لل زف ااا تشل )| ك1 111 ٠)

 ا ااا نر نس رز زا 1 سم ال 01-1 1

 ال مران زل اا 1 ] لرا) ككل د ) زا ]كب | مو كن

 اك 5 ا )ان 1 ل ل6 111 1

 ا ككل 1 زل زر كك زا منا كل )نر

 اكرم ف |كرف نلف ككرفلا 61 )ت26 )10 را زك

 )هامل هلك )هك هك. )هدا )هدا )هو زهزك“ زثموع, مزن *ىاسرع ممر



 اا

 )ا. 111 ليحس

 ساكس ىنب كبع وه ميكاس

 ميك ظنا هاك 1ع
 اونا ادب: 1 - ميحرسا وذي
 من سعب 01:11 هر ا ىوارلا قفيحاعلا صفح نب تك
 ا".ام 1 ىوارلا ىميمتلا ةريو ليم ميكس

 ب“ 11 رعاشلا  ىحايلا ليقو ند تكش
 ازا ١55! 001 لكل ناكل 1 لل نب راجت ىب سودس وب

 0 اك

 ا ل ىعاضقلا (سودلس

 هانبما نو مع اس 1 وابا (ناعرلا تتسع يس 7
 ك6 ل ل تا تلا | ط1 16 )55 )دل 15 1 1 من ملل

 تنل ل لا ار سل لل اس سرا طلق طا زل زئ17 زد زر

 ا ا اع كل زل ا ل ا ل ا ل

 ظل 1 ا ل ل ا ا 1 1 0 اف اسال از ل

 ةو4 01“ تا[ تأ هك ةكل 5011 21 ا ل ا ا ل نك

 أعم او ]مح )91 ]نك اسم اطنو ناسا" با كني هكذ هك" هال“ ةمرع

 ا 1 ا

 )6 الزلل ىدصيلعلا ىكيحدسلا

 جارس نم ىلع ىو بانا كا
 11 111 مداخل يارس
 أم. 8 ىرمتكيلا جارس

 اما كلا قارس نبأ

 ٠١) 111 بلع5ك نب ىدع ىنب نم خقارس ىبأ

 اذا 1 ىجندملا مشعج ىب ةقارس
 110:1 .ىراضنالا '"قالكعلا .ىدع نباتا 007

 مايو س 0 نلا7ون ورع ا
 مخل م ل ل مك ا 0 كك رعاشلا قراملا ساديه َت ةقارس

 أ.لام لك جرمسلا ىبا



 اناا

 )هدا هه. ا'مزت9 تلم ااممخ اامل““ ] ىرماعلا مر نا ند ةرمس 5-05

 )هكنبس هلك ]هدب ١ةد“ك زثهوز“

 الل 0 1 1ك ىدز لا عرب نب ناكر ىلا لبع نب اقر جدس

 انزال ]از 11: 110 ]ا 1 1 ىربذعلا ررهمع نب اك رد دمب

 5 52 الل ةرفيص ىنأ ىبأ فكنت نب ةريس

 نا 1 سو دعس

 ا )1 لال رازخ كام ىرقبس

 ا زل ط1 للا ىحهليدلا كيس

 بب مل جاسلا لأ نبأ ملغ كيس

 نأ ا مل ىقيلوطلا كيس

 عك

 ا م ىفتكملا مالغ كيس

 ان ا» ل زامل )م)/م5 زذزىل ))6ه 111 كبنللا ند 1 مالغ ىركبس
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 )15 15202 |5217 111 ]1 لززف ]11 11]1) 1١) ذاث) 1:5 لءذ. 11 ليشلا

 رابكللا وذ وك و را ىب عي مس

 تاز 11 رعاشلا ىعوبرملا ةخدواعم نب ةعيبر نب عيبس

 اا 111 ا ل 6 0 11 (ةفوكاو) عيبسلا

 ا 1 ةخيواعم ىلوم عييبس

 ضرس (ىبهو ضخألل) 6 ٍءراصنالا كيوي ىب عيبس

 أما 1 س هد ىليع كمد عدس

 ايم 1 هيقرام 3 اك ريد ديب

 اثم 11 ا1*, ا18[بلالا اك.م 1 ةيبنتملا ديوس ىب ثراخل تنب حاجس 5 0 5 :

 سابع د دللا لمع نب لع وح داكسلا

 داح نب ىسفل رظناو ا!اث# )اا لام اال 111 ةداحس

 ا 111 ةداجحاس ىبا

 اا اد” 11 معاشلا ىعشاجحملا فجحسلا نبا

 أ)ب 1 رعاشلا ىللتاو ايدكس

 ار 1 اكاه كا ديب



 الارز

 لامر كلل بدادسلا ىعأ ند بداسلا

 007 كا» 616 نأ 1 رار 1 ىو ءأ لا اةفانح 5 ملس 0 وبا

 “١1 111 كام* ك115 11 (400.) ا!بم ظي“*» (ة00.) ا“ "اخ 1*1

 ١6/1 )تلا )1

 ملم 1 ىواولا ىغئاطلا بدئادسلا

 96 غ1 موز نم كيباع ىنب ليا تقكاسلا

 0 1 ىواوأا ىموزكلا ن .كلق 00 ءاطع بئاسلا وبدأ

 11 1 0 ماوعلا ى د بئاسلا

 كال ا لا لاا 11[ مكر ىرعشالا كلام - كاسل

 با“ب با“ بالك باه

 ال غل ىرماعلا ورمع نب ماش نب بئاسلا

 محار ابدل" 0 اب 0

 11 كنج 151175 لوك 1 ااا
3 

 ر.1 1 انش

 ان 1 ةيملسلا تملصلا ىب ءاهسعأ تنب ابس

 ذآ65 1 ةيكحاشب نب ايس

 اناك.1 :لمابلا هولا تيه نيا !سايفا ا 0
 مدر 111 عابس نإ
 اان 1. ىاعرعلا ىعلا كيع نب عابس

 11 .اوءو 201“ 1 ىرافغلا ةطفرع ىب عابس

 ١“ 111 ةدكعسم عب عاجدس

 ىلا لللل )50! )فك !ذ) 6 اضز) 1م ىدنزدا نامعنلا ىب عابس

 977 11 1 لل ل1 اكل ط1 |0011 ال 1 |5: 1 هكا

1101 6 

 ةربس ىلا ىب هللا دبع نب ركب وبا وه ىوارلا ةربس نا نبأ
 منا 11+ ئوارلا ,ىذهلا توراخل نبا يش

 ةربس + قا ىبا ناجرلا نبع نب كيك وه ىفعتل ةيش نا

 مثل, ا". 1 ىنهلل ةريس
 نب هللا دكيبع نىب كام نب كيوب ةربس وبأا) ببوذ نسب ةريس و

 تاكا 111 از 1 تا



0 

 عيطم نب هللا كي حلوم مااس

 20011 لفاسرلا ادد ثحاص  ناجرلا , نبع جوبا ملام
 ا 1 11 ثيغلأ ىبأ

 ا 1ك دايز نب هللا كيبع ىو ملاس

 الاكل !ئاذلا |ا66 1111 ]1 ةشدنع لود ءالعلا (ىنا ىجأر ىوسدأ ماس

 | يأ | ن9

 1 11 ملاس خنايج بحاص (رامع ىب) ملاس

 أير اهب ااذد14 ا 1 فوع نب ملاس ونب

 ارث 11 ىفبللا ملاس
 زمن 1 ققازلا نيخح مأ حلوم ملاس

 61 الللال ىوأولا ماسم نإ ك7 ملاس

 خفيذح ىأ ىليم ملاس وع لقعم نب ملاس

 ملاس نب ريصنم رظنا 115 |1516 11 لكلا ريبصخم ىب ملاس

 ااا 1 ليشدللا رصذ ىب ملاس

 اليس ملاس وه هاثم 1 ىواولأ ىرصخلا ملاس

 ةءم 1 ىواولا وضنلا ود مئاس

 اماث*» 11 طاغنلا ملاس

 ١" 111 كلملا دبع ىب ماش 2 ىلوم ملاس

 لل 111 ل14 للا )5 () آل )5115-2 012 )اك 1 حوت نب ماس

 ما” ما 1 (ىفظ ند ىسوم) ىيرماسلا

 أأءآ 1 يبل نب ةعرم أ سب

 )م11 ةماش ود

 كفابعلا تنانسلا 1] ١6 ١)

 ند يلا يح ةتضا ١ قوارلا فناشلا
 ملس بئاسلا وبا وه ىوأولا ةنكاسشلا وأ

1 0 

 |1011 كوارلا  نانتع كنب ةشدعا ديم! تئاسلا وأ
 عحاقالا ندا فاشل قي 001 بقاسلاا ما نيا
 ا ت29[ ةكيلم نبا فيقت ىوم عرقالا نب بتاسلا

 امل الكل 7 1 ا ار ا 1

 ا؟وام 1117 0ث 11 لكلا ١ شدا ىر كيئاسلا
 مان: 11 تيل ىبل كوم رئاخ بئاس
 اذ 1 كا يح ىبا تناسلا
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 71 ل ل ربكالا ريشدرأ نب مرايا

 ما مل 1 كيان نب رغصالا اساس

 م 1 غل نمهب نب راسا س

 عل 111 را ان الا ال ١] زا )ل١ 117 ]111 1 دك عاش ونب

 ا لال ىراصنالا ورمع نب طقاسلا

 ]0 نيعالا مل

 | م5 1 11 5 15 ل ىوأوأا نسطفالا ملاس

 مرو سيكي سول ميع. زا10 1 ىوارلا ىعحشالا ىعلل ىابىب ملاس
 ارك 1

 ا كل حانج نب ملاس

 مهتع 111 ؟دا العد 132. 1 ةفيذطح ىنأ ىليم ملاس

 ره" 111 اد. 1 ىوارلا ةصغح نأ ىبد ملاس

 آب لالا خباوذ نب ملاس

 1 1 1 ىديعسلا دوار 0 ملاس
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 >1 1 0 ىسيعلا ةعيبر نب ملاس

 اءد١ 111 ىواغزلا ملاس

 ادا" 57 11 فسوب ىلهم ليبنز ملاس

 مععا..111-(0) ه8. 1 ىوارلا (ىرصنلا ا ملاس) نالبس كا
 ماع لل كلملا 2:2 ىب كبعس ىلوبد ملاس

 اء" لذدب 1 ىلبلسلا ملاس

 ه هل نادنس ىب ملاس

 ا 111 كا )1 ا! يواولا رمع ىبب هللا للبع ىب ملاس

 راموس 121 سرس سارت تنير مانا )6غ زامل اذزض زل كلا

 مع معا 111 19 للا اللا



 اا

 رول ا ملل مل ل1 ا كداب ٠ نب ما نب دوندل 0

 0 ا غل (ناكشا نب كستنأ) 00 نب روداس

 ٠١ 1 روقفا نب روباس

 ملك 1 كباب

 كا ا نازوخ نب روباس

 ان )1 1 ا 1 .ىسون نب زمر ند فانتكألا وذ رويداس

 ١ ا

 نب باس

 محن 1 ىنزاولا روباس

 121 2452 لك زمر ىب رويداس ند روباس

 ا ط6 ل1 ل رابوهش نب ريشدرأ نب زاردرهش نب رودس

 ا! الالللا ندور ىب رايرهش د روداس

 أملثم امل" امل“. امل. امس طبمح لذلك لامك او*ه 111 (نيكتاسا) نيكتاس

1 1 101 

 اهدا )800 زى اظلم 1117 111 تسدويد ىبب دادويد جاسمللا ا

 اكل ا57 )51 اكل طك ا[ 1651 511) 1511 115 11) 111) 1٠)

 اوإ“"ب زطمكك امك ا!مكأ) اممك اطممح ل117 الكحه اكمل“

 ليح رظنا جاسلا يأ نبا

 : الر كلل ىعبضلا جاسلا وب

 خفيذح حبا نب 5ك هلكت :٠ ىبأ رظنا ةاكوأ 1 ةراس ىبا

 ككل را ا ا زا 0 1 ا م.مهاربأ جوز تراس

 ان 1 نفكر ال اا 1 6

 4004. "هد 111 ىربو لا اقرا

 ا" 15. 8" 1 بلطم دبع ىتبل ةالوه راس

 ١) لل عدلا هكذا داس

 ازا ل5 1 أوغرأ نب 0

 مرات ظل. "18 7511 1 ىلكحلا ىلانكلا م مكر ب دو اس

 اا 2 نب ذر 0

 رذنم نب نيضح وه 0 قا

 أ. 1مل" 1 ناساس ونب



 اذا

 ا. 1 نايفس نبأ ةنبأ بلو

 معوو نسما اسبآ 1 لاله نب دكسالا كيع نب ةملس لأ تننب بنز

 زن ل1 لال

 اهز6 هلآ ةذزل ))) ٠٠ الل 01 نب ناهس تدني بنز

 ”١١ 111 هللا لىبع كند بذي

 21 بلاط ىوأ نب لع كس ىرغصلا بنيز

 ناك )م7 اللا از 1 ال18 نب لع سلو (ىربكلا) بس سإز

 ذا 1111 21 ا تل لا ا 6 ل ف

 مرسح 1 تاطخل نبابعأ تمي لا

 اف لل ماوعلا نبأ بنز

 معو بملك ايزم# 1 درألا تزال : ىبأ لنوع لا ت20

 سار م

 ا! ل ار كاع نب بعك كنب بخ

 ٠.5 11 ىفقتلا فسوي نب كم تنب بنيز

 مثقال اخ 1 باطشل .نياارع ةجمر نوعطم ءنبا 7

 ابا 111 خيفقتلا ةيواعم نأ تنب بنيز

 511 111 رهنم تمني بئيز

 انا 1 نابلح ناقهد ىني ولأ

 ا"اود-ا"اوأ" اد. 1 ناخرفلا وبا هلوق ىب ىرنيزؤلا

 ااا 11 (ىرسفلا كلاخ نامز) ىنيبؤلا

 ميغا بأ نب كمد ىب هللا كبع ىب ناميلس نب ديح وه ىنيولا

 ناميلس ىب دمح* ىب هللا دبع وهو مامالا

 بدأ 11 كيشولا تني طدر مأ خلو

 مح 111 نيسلل ىو كيب

 كروب

 77 1 ىوارلا (طباس نب نامكرلا كبع) طباس ىبا

 نوال ىذ نب رمش وه ةغباسلا وبا

 أبا. 11 كللا كيبع نب رشب حلوه فياس

 مو نع اب 111 حافسلا سابعلا نا مداخ ىمزراودل فباس
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1 

 490 لم لل (راملا كيدز) ىملعلا رقفعج نب ىسوم ىب كي

 ىميلعلا روعج نب ىسوم نب كجز وف رانلا كيدز

 م ل ىحاطلا كلاخ ند عشان مدلغ كيدز

 تأ 111 ىذلملا كيدز

 ا ا ترا 17 قوارتا نبل كهوت ىبا ىكيز

 ا ذا ل 1115 ١1

 | 11 هلل ليسر ىلوص راسي وبأ كجز

 (م)ازأ» 1 مدقي د ردقب نب كجز

 006 1 كيبز ىب بيعي وبدأ ىواولا كبز

 ا 111 ميعاربا نب نأدبز

 ا""ه اماثاا 111 ىكديعسلا (قادنر) ناحبز

 ا 1.1 اه ةنامرهقلا ناحيبز

 اللا لضذ ٠ لهل اذ17 | ا )11 111 )مك )م66 م6٠ 11 خيول

 ا 1

 ءاربز ل 75055 11 سيق نب فنحالل ةما اريز

 1 )10 ال511 1136 1160 اك اعل ثلا ىكرشلا كريز

 الإ )م4 ا 0 1016 11 1 11 11 1110 11 11

 الن 11 )مخل 16 )ع زد 411 م1 11

 نو وه ا 1 ندز

 انظ انارآ !ةز |! 16 1 دللا لوسر ةخجوز شاكاج تكنب بذيز

 10 كل 01 ل كلل )1 615 11

 امل“ 1 ثراخل تندد بخبز

 خدو١ 11 ىبلغتلا ناسح تنب بنيز

 اامب 1 نايح نب ورع نب نابيح تذيب بنز

 اماد 11 ىرسفقلا كلاخ تدنب بنيز

 انزل اكخا 111

 اهل اهده امر د ا اذاأذم 1 هللا لوسر لويد هد بتسضع

 ضان كلل ل11 111 1 تذ 11. 1 111 ا ا



 ىراصنأالا خكالط وبا وح لاهس نب كيدز

 ام ىل ىطموفلا مادص نب دكيز

 اند كك 6 ا ا را ! ئىفتعلا ناحوص ند كبز

 ]يك 111 از 6 ا ل ا ولا ال اللا ايل

 6 1 ىوأر لأ ناميبظ ع كيدز

 ةءمم 11 دوعسم نب رماع ىليم كب

 زك فيع نب نامرلا كبع ىب كدز

 انم) 11 ىواولا كناتع ىب كيز

 !ا ل ناودع ند دكيز ونب

 ا. ل طشرنا ندع نب كبز

 ا ىلا كالا مداد ع نب ىلع نب كد

 01 انا ل ديز ىب ىدع نب كبز

 نعت الز كا" 111 717 11 ىوارلا ىولعلا كبر نب دب نيسملا نب الع ني دك
 ابالاك1م اكامم لب مما 11 ىلع سب نس نب لا دب كبز

 11 ل 1 لا كلل امكان امل 1

 ممر روس 17 باطخل , نيارع لا
 و

 رايز ل باطل ند رع ىب رغصالا كيدز

 ان ال11 1 هك ورمع نب كيدز وبا

 الل. 1 ىواولا بطخا ند ورع ل: : وبأ

 1“ 11 بلغت نم ورع نب نا

 الثرلا الزلل 11 1 ىوأولأ لليغذ ىب وربع نب

 اك 1 ىوأولا ك.يبعذ نب ىسيع ىلوم

 )01 ل ّ

 ا للك ىجيلعلا كبدز ىب لليد نب

 الا ككل زد ملل ىوأولا كللا كيع نب عمسم 1

 8 : 10 1 15 15 لك 1 1 ميهذ نب 325 4



 رار

 ل هكا للا ]8 وا نب كايعس < قراضنالا ليز وبا
 ا"ه 1 ىوارلا ةسينا نا نب كدز

 ماع 1 ىوأرأأ ىديعلا رحب نب كيبز

 هاب 11 ركب نب كيز

 أها 111 بلغت ىب كيدز ونب

 امل 11 ىنيقلا مهجن 9 ديبز

 املا الز مل )16 زا 1 امل“ المل 1 ىوأو لأ تنيبات نب كيدز

 كاسل اهلل 1201 ١) 7 ا( نرك 0211 )1ب) 1501 1ك )1 1 زا

 أم ل مزز قلل

 )ل.و 1 ةيراج نب كبز

 ه١ 11 0 نب كيبز

 مثل 111 ىوارلا ريبج نب كيز
 )باه 1 ىواولا ترام 5

 سور سعر سرسسع )طيز ارسرس لة. الذب 1 (بغخل كيز) ةئراح ف

 ا | كالا 101 الآ ا )6و كك نود | || ك5 16 لان از[ نأ“

 اس طا ]كك 111 ]10 5 ل ايم بل الل )يمك مع

 اناا 11 )6 ل )ل6 ]1-11 )ا )1

 ١ لكعلا (بابحر كابل ىب ةيز
 ال ا! 51 زظ10 ملل

 ا 1 ىوارلا (ساسج) ساسح نب كبز

 )هام ٠هم 111 ىسح نب كيز نب نسح نب كيدز

 ارد 11117 رج دريان سيب مورس يرسم رم

 سلا 1 كدز نب داج نب كيبز

 م 111 يحل نلاخلا 2 كي

 سلب 111 ميجا عك 1182 -1- باطقلا نب 'كيز

 مسا رز. 111 انعم انثي اان" 1 لهلهم ىب ليخل كير

 از 111 5 رماع ى د ةضاييب ىنب وخأ 5 ىب كج

 )كد للا ىوأولا عمشر نب كيبز

 00007 ا ل 0 داقر نب كيدز



 مورس

 ام" ا". ". 111 ناكشم ىب كاي:

 )1 لكل فرطم نب داي:

 زمكب 1 ىعضنلا ةخيواعم نب دايز

 ا". 1 ةبعش ىب ةربغلا ىليم دايز وبا

 10 1 عمسم ب لناقم ىب داب:

 ساما“ امل" 11 بلهملا ىب دايز

 ستوب مسمع سنت سرتب»_ سلم مهو م1ه* 1 ىقراخخل رضنلا نسب دايز
 ات ا ترا |

 ١ ن1 ىروهفلا ميعن نب دايز

 ابا 11 ىدينلا دايز

 ما" 11 درولا ىنأ ىب دايز

 اعمم 1 قرزلأ ىيللا لاخ دايز

 م 11 رعاشلا كيز نب ةدابز

 ه) 1 مل .١3٠ 111 رضم وبدأ بلغالا نب هللا ةدابز

 ابه* 11 نويدايولا

 ١.1 1 ىنتملا داوق نم كيز

 اود اؤا 1 مطل لئاق 5[ كيز) كيز

 ا" 11 (ميكدح راد مهبل عل كبدز

 ١.1 1 (ماجخلل ةماسا وبا) ىوارلا كبز

 ملسا ىب كبيز نب خماسأ وه ىوأولا كيز ىبا

 ىوأولا ىدوالا هللا دبع رظنا 0 ىوارلا كيز وبا

 هبا نبا مع رنا اووارلا سلا
 كا الل مياس ىنب نم وعاش اارمأ كيز مأ

 (400.) "أ 1 ىيز ونب
 ا ل ىوارلا ىت داطلا مزوخا نب دكيز

 انك 771 |!كاش !107 (7]0 |مأ١ اتأآ ا! 0 1 3 0 مقرأ ندب كدر

 هنعا 111 انآ زب.

 ٠٠٠١ 11 ىواولا دزالا ليم كي

 اناا ا ا اك كنزا 2-0 اريلالا 07 ال ىواوسلا لس ىب 9

 ممن, ممععإ 711 !مكم ارم بك بما ةبو. ثا

 "نأ" 111 كبدز نب تداذ ىراصنالا كيدز وبا



 ا

 "ا كل 0 ل ىوأول ىئاكبلا هللا :كيع نب د

 مم اللا ةقرولا ىتي نم ىكلاخ

 هد 111 نايفس أ نب ةيواعم نى د كيري ىب هللا دبع نىب دايز

 قايعشلا ك5 هذآ 2

 امه 1 ىدزالا ناموا دكيع نب دايز

 ال1 11 15 ززؤا* )22 )26 11 ىريشقلا نامرلا دبع نب دايز

 ذم. 111 دايز نب زدزعلا دبع وبدأ ىوأرلا دايز

 نابيفس ا ند دايز وىه ام 11 كيبع نب دايز

 لد دكر اك 11 . ىقراقملا ىيح اونا . هللا نتبع نب: دايز
 55 155 نيت # 011 ا ال 1 ])ز) 1179 م ل ل

 ]| كك 11

 ا ل ىواولا ىبلغتلا :قالع نب دايز

 مخ رع 113: نفوارلا "لعند "كي
 نصار ىدنزالا ورهع ند دايز

 ا ىنامؤلا مهدالا وبأ ورمع نب دايز

 اا 11 ل1 ىلامو كلا نبأ ىدز نا ىكتعلا ةريغللأ وبدأ ورمع نب دايز

 500 كا )| )6 م61 مز1 بزر نز) امل لعلا

 07 ىليقعلا خدواعم نب ورمع نب دايز

 اهم 11 ىيسبيع نب دايز

 أهمل' 1 ىطينلا نابيح لوم ىشرفلا دايز

 أوم 1 ار ريصقلا دايز

 أ )1مل ال1 ال3 1 ىواوأأ وكلا ركنعم وىبأ كيلكإ نب دايز

 مسا 1,5111931 166 م11 ىراصندا ىضاييلا كيبل نب دايز

 بم )1 )ا 16 111 )11 )1| |

 "6 اللا خعيدض نم كلام نب دايز

 0 ىدادلا نأدمع ىلوم (مهرد نى دايز) ليد وبا دايز

 . م
 جارسلا ةمركع وبا رظناو



 الا

 ا تل ا وا ع )ل زال )زل لاا )1 1 1

 منا" 111 ىوارلا تلصلا نب كلاخ نب دايز
 أل | 1017 1 1 1 تل لالا 1 2 خخ فصخ نب 0

 كك ملا ال الل

 هز 11 ةفصخ ىب كايز لأ

 |“ او م8 ا". 1 ىوارلا ةيتيخ ىب دايز

 اهد. ]1 « اعل ناريبخ نب دايز

 كيج وبا دايز وه ىعادلا مهرد نب دايز

 “١.7 1 رعاشلا رانيد نب دايز

 400. "ه1 11 (ىوارلا داور) داوذ ىب دايز

 اانا لالا ىوأو لا عمو لا نب 3

 ؟.41 عيبرلا .ىمإ كا 1
 رت لا 1 لا ىريشقلا ةرارز نب دايز

 زكا“ زوامل روت !اررتل ان 1 ىءارلا_ىرجالا سحرا 000
 الللا) 6هلللا ظل )ل1 ز1١1 طاب )11 |1017 لام ززر) )اكتر ا

 الاخ ]طل طل زا 101 ل1 )ل16 ]154 11617 لنك )15 الرا

 ا ل1 زا ]1 ]1 ال مادا )2 )11 1110 ل15 زل

 )15 60 )1 101 1 1 اا طل ا ات ا ال

 )15 ؟ادح 771 172 1 (جيبع ىبار ةيبعس نبأ) نايفس ىلا ىب دايز

 0 ل ا ا زل للا زكا )تارا زك 0 0

 1اتكرز نادل [( زار اك ل1 ا ([ كك 0 ل

 زردخا ل 10 نم 6 1 0 | |(سال] مكاو ١) ك1 كك

 نأ شالا ٠/64 111 ا 06 ا ا لل ذم ا اذنك 1 ١21)

 عا 1ك ام.“* 1 ىكسلا
0 

 نايفس أ ني دير وه هينا 00

 ٠١ 111 ىلافطغلا للهس نب دابز

 1 لك كوس نب دايز

 اا٠ن+ 11 ىدزالا رايس نىب دايز

 أب 11 ىوارلا ج 0 نب دايز

 ما |-م.دب# 11 14د ام 111 اةمم 11 ىدارخ ترا كلا 7 نب دايز

9 
 د

 |(” وك ل ل لل ىلعاملا 8 نب



 راك

 نا ىوأولا ىروهنلا ريش ىدأ

 متل 71.“ اممم ادمب 1 ىوارلا ىودعلا لايذلا وبا دينه ىب ريعز

 ال2 لزم من تله تنل) 2100 كم عك 2 ا ل ممل لن 1

 ال 11110 1 ط1 1 ]16 ]1-15 از ٠٠) ذأ 116 0

 1 1105 اك 1 (400:) امل" مز )شذ )611 انز/ 10 .١6

 ك9 )106 م 6 ل ل1111 1

 هاهم 1 بسامهط نب 3

 از للا لا (قورز) فروز

 1 ل كسشوز

 كلللا كيع نب 5 رظنا اا فلا تايؤلا بأ

 ال اك: (84000 ا1]) 1 عتابا نندلف نب (دانو) دايز

 ا 11
0 

 ربوجح نب دايز دلع) ٠.12 1 دايز

 دايز نأ نب كيزبو دوراخل وبدأ رظنأو اذ1 لل ىوارلا دايز لأ ىبأ 0 2 ا

 نايفس ىليأ نب دايز و 1101 عنف نئب دايز

 ا 11 ىناهيصالا دايز

 ا 117 عا نب دايز

 0 الذل | :ةز )16 06 ىواولا بديا هو دايز

 200505 1 كعل نب مشجع ى جب دحاأ دالبلا ىب دايز

 اناكزلا ]1 كفي قد دايز

 ا ىوأولا رمييبج ند دايز

 ال1 1ك امل اا: 1.15 11" ىلحيلا هللا . تبع ىب .ريرجت نب داير

 اك ىوأولا ىديبيزلا ءوج ىب د

 أب 11 ىبلكلا نيصح نب داب:

 نا) 5. 11 ىوارلا ليج نب

 الا دلل انتم 1 ككملا عيوش نبا تراذللا ىف داي
 ثم* 11 نأادملا دبع طهر نم بعك ىب ثرامخل ىنب نم دايز ونب

 400. "1. (440.) 577 1 (ىدسألا) ريدح ىب دايز

 "16 1 ىوارلا صاعلا نأ نب مكمل ديم دايز
 ىدصق نب كسع ىنب تكل اك ىبرمعلا ىميمنلا :لظنح نب قير



 ا

 م.م# 1 ىلارصنلا (ىسبعلا) ريعز

 0 ١
 ةيواعما نيب :اريهر !رظناو ير نياص طل دا للا 6

 11 11 ميعذ نب نامرلا دبع ةينك ريهز وبأ

 جالاص نب رضخلا وهو ه1" 1 ىوزأولا روق وبا 0 0 ا :

 مل. يرفض 77 1 ىباكلا دوبالإ نب رمبخز

 اث.يب 1 (فيس لاجر نم) ىوارلا ىدزالا ريعز وبأ
 (600.) زاب 11 11 ةريغملا نب خيبمأ ىعأ نب ربيهز

 ا 5 ل كلا نب رهعز

 11 ل ىدنزالا بدللج نبا روغز

 ”,.ه* ".ه7 1 ىوارلا ةيتيخ وبا ىشرلل دانت نب برح نب ريهز

 ا لا ل ل ل امم لم 1 116 لل ايامك الزر 11 ان

 2-01 11 نمل ن6 16 21 ا

 ١ 17 1 تع بالخل نب رمز

 امثوا 178ب 215 201 25. 11 ىودعلا نايح ىب ريغز

 اسر" اسيا 1 لوخأ رجقز

 0 5 0 ىودعلا بيوذ 00 رهغز

 )انام 1 ىوزولا قراخملا وبا ملاس نب رمز

 ]207 ا ىدنزالا خولس نب رمعز

 ام الرد 1 نزابه نب ركب نب دعس ىنب دحا درص هدأ درص نب رمز

 ىوأوأأ جلاص نب وضخلا رظنا ساشا ىوأارلا ىسبعلا ريغز وبأ

 ادب أدي ١ ثأأ 9 | رس 3
 ١ 10 )تا, 11 ىوأولا ىمعتذل ريخمز ىب نامولا كيع نب رجع

 '*ث 111 باصقلا ريش

 سرع سراج رجالا نسر نس ا رجاكلا رولا نتن روان كل ىليريلا نيقلا نب ربيهز

 01 نهر" سرس

 ما“ 1 1 ىواوأأ ليحت نب ره

 ام" ١ * 111 ىرماعلا دمحم نب ريهز

 |.,28395 1مل مل. ملاح 113  ىضلا بيسلل نب ريعز

 ابره 11 ابق» ان» 1 ىوارلا ىلفعلل ةيتيخ وبا يواعم كدا

 مم م1 ارا 111
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 اء

 اعلم اننا بع 1 15 هل ىتكارذاملا دححا نب نيسخل 0

 ليبتر رظنا لبمذز

 221 لئلا كلا ل نب كم نب ليبنز : ذأ

 هذ١ 111 ىلع نب نامياس ىلوم ىناسح مدلغ 0

 1ك ل11 ا ل ىواولا ىضاقلا ىكملا كلاخ نب ىجدنؤلا

 151 16 ا! نارهم نب ىجنؤلا

 ١ 1 عسيمهلا وه ىرتلا فارع نب ىري نب كنز أأ| ١ وه ) ف كأ

 (6)ك 1 ىاردنز

 "ا ناغبرب ا نب هدذز

 امدد 1 لميكتز وغب

 اهل“ 1 ميز

 161 مينز نبأ

 لمادا اع ماطسب نب مهنز

 مالم ع ,ىسوذ 0 ناهز

 نا 1 1 ثرامخلا نب وخز

 ماب 111 رعاشلا ةعاجمم ةارمأ ءارهز
 "تر مة ل مخكا )خخ 1 ىوأولا رعاشلا ىربيشقلا ءارهولا وبأ

 ا! للا 7 7

 نب هللا دبع نب قرر ) ىدعسلا 0 1 0 نب 0-0

 مذمم المحب ا اك )1 ا ل 1 1 (ةيودل نب 0

 نادر ارز ارادر ككل نس ازد سرنا رو يككار سرا نسا سرا

 5051 م 1 كل 1 م1: م6

 دا رطبا 108. 1 1 يبل نب ةداتق" نب هللا. نبع نب ظرف

 ةيولل نب
 تر قره نب بالك نب رز

 زل ا لالا |[ ب ل1 ]املس )|| ان دج )11 بالك ىب اظوشز ونب

 زخم لاز يل مد اذنأز 111

 باهش ىبا رظنا ىوأرلا ىرعزلا



 ا

 الل ىوأولا ,ىسوع نب ءابوكز

 اردت 1 (ىدقاولل تيش) ىوارلا ىيك نب كبركز
 ممزع معرا* )مع 111 6 1 ىوارلا ىئرصملا نابا نب ىبك ىب ءبركز

 (معع 11 ناقاخ 11
 اذه. ديه 1 ىواولا ةىقاز لأ ند ىبيك ىب ءايركز

 ل م 1 امام كلل 1 1 ردرضلا سك نسا

 ل 111 ىلارصنلا ىييدك

 سوك نب ليد“ نب ىبيع ود ىوأولا رهكز وبدأ

 "هد 1 ةغلز

 ىلكاو نب ركب نب كلام ند ىلع نب بعص نب كلام نب نامز ونب

 هإنب 11

 0 0 ل ميعاربأ نب ناومز

 ثأ) تل لا مولتن نب ىرمز

 ان.* 11 ىبللعتلا ميلس نبب مزمز

 اا || ا لال از ||17 ال تقلتظما نسب دوسالا نب ةعمز

 (400.2) )بع 21غ

 أع” ا” 1 ثوغي كبع نب دوسالا ىب ةعمز

 وا 1 (دوسالا نب) ةخعمز وبا

 ل ك1 ا ىرذعلا ورمع نب لمز

 ا. 1 زفيذح نىب كلام نب لمز

 | 1 ىوأولا لحم وبأ

 5117 لل (نافطغ اظرص) ىوم ا كيوبس نب لبمز

 ١.5 11 ىكسكسلا ىرذعلا ورمع ىب ليمز

 أمم 1 ىنيقلا خبطق ند لببمز

 .١11 .ديبلل :ىبع تناك (ناوكذ "نب هللا تبع) ىوارلا تالا

 ملا عال او 111 الا اك ازا اا 01 1 د

 نامرلا دبع وه دانؤلا ىنأ نبا

 )موو 1ث 11 رفا مانز

 )هزم 111 101 ل ىوأولا :قدص عابنؤلا وبا

 ا"٠.م 111 ليعامسا ىب نيسلل بناك ىوارلا روبنز ىبا



 ا

 "كنب ] ندرز

 اذ 1 لبعز وبا

 أمل. أمها 11 كسأ ىلليم نارفعؤلا ودأ

 ا 8 نسل 1ع ىذا ناوفعز

 ديا وه نارفعز ىبأ

 أم للا ىواولا ىلارفعزلا

 ”ا/ ا الط كضاككلا خعريعولا وبا

 اللا زززا كلل لغزلا

 2600: 105 1 هطول نإ اتريغز

 نب كمح نب نسل رظطنا هد) 111 نيخ نب نسل تفولا وبا

 هللا كيع

 ىرمنلا ةرفذ رظنا 705 1 (ممن ىب كيلخ وبأ) ىواولا وفز

 1 11 رشز ىنب

 (م40.) "كم 11 "1 8.1 *ظرم *الا 1 ىقالكلا ىرماعلا ترا. نب رفز

 بم ربح. هكم هدو هدأ مك محم عمل“ عملا مم كب

 51 211 ل ا ا ا 1 111 ىدلقلا مصاع نب رز

 5 آمل ىرهغلا ليقع نب رفز

 اثم 1 سبق نب وش

 1.١ 1 ةفيذح ىب كلام ند وثز

 "هلأ 111 ليخيلا نب ورفز

 "كابرح 11 ىلاذاكلا ىنذغملا ىهعالا راكز وبدأ

 الام ززز» زذزام طلز0 ز]) .. "لزب كل ىطمرقلا هبورهصم ىب هيورسكز

 زن ام 1١١ ط٠. 1 ىل املس ثوم مم هال "1

 مخ كا هلا (ىطمرعلا قاساركل "ىركز
 انا 16 نإ بلا >6 1 عدلا ءابركز

 انوا" ام )1* 1 ىوأرلا قاكساأ نب ءايوكز

 اف ززع |7 كل )16 )1165 ل ىوأولا ةىكاز ىنأ نب ءايركز

 م 111 فىوارلا مالسا ند كايركر
 )0 1 ىوأولا كاي هسي نب ءايوكز

 ا 111151 1 والا ىنالكاعلا ءايوكز وبأ

 مثلث 111 ا".وأ 1 ىوارلا ىدحع نب ءابركز



 مه

 8400. 7"ه* 1 ىعفايلا ركشي نب عرز

 "5 1 ةريره ىتأ نع ىوارلا خعرز وبا

 معيل* مرا 111 )|! 1 (2صيرش نب ةويح ىرصملا) ىوارلا ةعرز وبا

 (800.) !"ةؤنب

 عابنز نب حور وم ةعرز وبأ
 نارل) سرب ل ىثاطلا جرجلا نب ةعرز

 ون 21م0 دمك 1 نابت نب ساوذ وذ خعزز

 أباك اطبام 1 نزب وذ ةعرز

 ١5 1 ىميهتلا كيرش نب ةعرز

 ١ ىوبطلا ةعرز وبدأ

 1كم )ا م)1 )| كا هل ىملسلا خيقلع ىب ةخعرز

 10 م ل اك حرمت تنذب ةعرز

 !11م (404.) امث* 1 ىوارلا ىفابيسلا ورمع قا نب ىيك ةعرز وبا
 (800.) *. 111 ا.يؤ بم. الام 1 ناورم ىنب ويذ ءاقرؤلا وذنب

 املا 111 ةفارز خفيلاخ ناقرز

 اني" مي". 1 رهمهرز

 مك م6 أر وس نب رهمهرز

 مامز» ممثم* 1 ىدنهلا ائرز

 أاوا 111 ىنغملا بايرز

 مل 7 111 نما ني مداغ محدرز

 (808.) اذا“ (4480.) اذا 11 ىلاشكلا ليفط نب (رارز) ردرز

 انت ]نزل )1 10 م فايرز

 ءاقرولا وب رظنا ١ ملل نب ناورم زبن (ءاقرولا ىبأ) فيرز نبأ

 ا 1ك ىوأرلا نخكرسلا نب فيرز

 111 11 بذي نب فير ز

 ويرر رسلا 1| 1 ىلاشكلا ليفط ىب فيرز

 معمز زمزنا" اه.م لزثأ١ از 1 راصنالا نم رماع نب فبرز ونب

 امسس .٠ 111 خقدلص ند ىلع ىب (ةقحص) فيرز
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 كر

 ل 1 ل نئاطلا 1

 1 11 ةخعصعص نىب فاحزلا

 لم املا ناقل 163 لمت 0 ب ا كل ع م

 ررسس) وز و) موكحموب ميلك مي. دنا“و ناكل“

 با 11 ىبلكلا هللا دبع نب ةنحز

 الكنز )شلل 166-11  ؟11 1-1 ىوأولا شوبح نب رز

 )هكس]هكدو الهدب هدأ ل5 1 ىميقفلا بيلك ىب هللا دبع نب رز

 اذ لال )1

 ىميقفلا ةنيلك للا كانا

 ردرز رظنا م11 1 ىسكلا نب دز

 ا ] 1 ا ل ناميفسأ نب تس دأرز

 تل
5 001 

 عدل سيك حض 7

 مك | مك ناكرخ نب تستفارز

 ما" 1 بيبرفاهب نىب رأرز

 15 15 (ةراز) ةرارز ونب
 ل113 ا قب ورحل عاترقرارلو ةوارز
 ممدأ 111 12. ما“ طن“ (4048.) بك 11 ىشرمل قوا ىب ةرارز
 ا٠. 11 (سدع نبر ةرارز

 ام 1١ كتلا اع ند
 11117 رك اسلا "قلوبا نبا ةرازز
 را 11 ارز وم
 عارد وظناو 07. 1 رحب نب ةتراح وخا وأ نبا عارز
 اهلا اه. )كيل اعل (عولاعمم 111 ةفارز
 226 ةفارز ءالغ

 0 ا ل ىسرفرهم ىب َ نب ذادنوأرز

 "مم 1 ليال نب لبابرز

 ا ا 51111 نيييح ىا نك رانكلملا مالغ

 ندس_ك7»# (404.) 11 1 كنهلا كلم رابخك

 552 11 ىدعسلا هللا دبع نب ديرؤلا

 قرز



 مران

 ا لل ىواولأ ومبزلا نب هللا لكبع نب .تباد ند ككديح نب رمبؤلا

 1 11 (ق لبر ةزخ .(خ00) "1ث هب 1 قوارلا تيرخل نك لا

 ا 11

 ها 111 ناد نب ريبؤلا

 بيرك نب ومبؤلا وبا رظناو ا ىمابشلا ريبولا وبا

 اه 11 ىلدابلا سباع ىلوم رهبؤلا

 ا". 1 .ىوارلا هللا دبع نب ربيبؤلا

 انا لل (2رمبؤلا ىب هللا دبع نبا) رِمبَولا

 م١ءاو 11 ىواولا نامولا دكيع نب رمبزلا رو

 ه1 1 .ىوأولا ماسلا ديع نب رمبؤلا

 اما" 1 ثلطلا 0:2 نب ريبولا

 اان ل ىواولأ ىدع نب رمبؤلا

 ا طرا زل م! كال ال11 ازا !!دآ |!11 ماوسعلا ندب رسببرما

 اك |“ تك انا 52 1111 11 اكل اذ اذ ٠) ا!

 الالا )ا لل الا )12 )0 1215 120 زم ال ا! م1

 ل# 00 0 2ونر نككلرت للا نا ككل نسضسانط نيل سن

 ثمل ا 0 ل ك6 لك 6 1 ا ل

 ثا ا ا ا | كك ا ا ل ا ا

 مخ كك ككل لا ناكر 0 1 ل ا ا

 م ا كلل ال تل الط اا ال انآ ا 1

 )ل1 ل11 ]10 ا زا 66 ال11 )01 111007 | زارا نزل كلا

 اك ]فلم 151 ا

 ازرع, ازرع“ مهر ا يرتم ا ابعرالا رترت ك5 11 ماوعلا نك لا

 400. "8 11 ةظرف ىب رمهبزلا

 ىمهابشلا رمز وبدأ رظناو "5 لل بيوك نب رمبزلا وبأ

 با دب“ بود مم هاأ همك هم# هم“ همأ هلي 11 زوخحاملا ىب ريبؤلا

 ألد. 11 ورمع لأ نب رذنملا رهبزلا وبا

 اذ" 111 ىوارلا ماوعلا نب نامرلا دبع مليم رذنملا نب ريبزلا

 ؟0: 1 فوارلا تف 0
 أناثب 11 ساطسن روبولا ىبأ

 اع”. 11 خاهاب لود طببكتنذ نب رمجؤلا



 أ

 هلابر ني نسللا نر يح ا وه :ئواولا ةلابزا نبا
 )كك 111 1 101 وارلا هتاف نبأ ناب
 66 7+ بوقعي نب نيبلابز

 دكعس كلو مأ ءاربز رظنأ ماه 1 كي:

 (804.) 250* 11 سيق ىب فنحالل ذمأ ءاربز

 مسنإ مضسوو الاه ] كعس ىلو مأ ءاوبز

 اردو

 اقم طباع انا" املا 1 رعاشلا لجان رمق ىمهديهتلا رحب نب ناقربزلا

 )١و الللل )10 11 1111 ككل 01 اا 1 1

 ىفقتلا صاعلا نا: نب مكللل نب تيزي م15 ىدعسلا ناقوبرلا : ةنبا
 اك كل

 ىموهسلا ىرعبؤلا ىب هللا دبع رظنا رعاشلا ,ىرعبزلا ىبا

 ا

 ١١١ 111 خييرخ ىب مزاخ كول كحاض ناقرب

 نواب 1 ءايولا نا ذم

 ا الكل (2) 2 )25 )663 1111 1113 )1 10 ا 1 كدر (ىني)

 ا رعاشلا كيدز وبا

 ا ن6 الث 6 1 كيبشولا جوز رفعج تنب رفعج مأ ةكببز

 امو ]|45 |4114 16 11 1 4 م 21 ير

 166 الل ىدكأ نب للضفلا مأ روذم كمخد كد

 اكرر لالا زيكا قلل ىوأولا ىديبز لأ

 زهعم ا ا ١١ 15 الملل رم لأ

 ماوعلا نب ا د . هللا 0 رظنا لل ال وفوز | ّك

 افا ل1 ا 6 )40 !ذذ ١ 0 3 1 ىوأولا ريبزأا وبا

 ١0/1

 16 الل 6 كل ىعهيمتلا جورالا نب يدل

 اك 116 1 ملا انطاي ند روولا

 هل ل ا 11 111 | الز 1 ىواولا راكب ند وهبؤلا

 امل" 11 ىواولا لالي ند روبؤلا

 املأ 11 تجاشل ريبرلا وبا

 5+ ]1 ةهدردح نب ويبؤلا



 سحب دوج وويورجحت ح

 رك

 هاك 1 ناغسامهط نب باز

 ةريغللا بأ هيما وبار كتل
 0601 ىداز

 رسعو ١15) ؟هم ال.وا ؟ءىد. ]1 شيعهب ىب فاز

 ميما" 1 ىوأرلا ناذاز
 امر ىرسسك سرح بدحاص خورف ناذاز

 معرس 1 تارقلا لفسأ نيقاهد نم خورف ناذاز
 1 (يجخل نامز) خورف ناذاز
 ار نارادرهش نب خورف نأذأز

 /1هةا* 1 هيوذاز

 مورو 11 تدرس 1 نرالا نم ىك ١
 015 11 ريهز نب ةورع مأ ةرأز

 ه5 1 بسامهط ند غأز

 اكذم 11 غاؤلا

 اربع 1 ىوارلا ىرمع نب 107
 ارك ارا 11 ن6 ورمع ىب لمأاز

 را نونأز

 ا رهاأز

 دن 1111ئوارلا برحا نك
 اوزم كلل ىهرضخل خيرهاولا وبدأ

 ةحدئاز أ ىب ىمك نب ءايركز رظنا “دن 1 ىوارسلا ةدقاز ىأ نبأ
 منشن ام" 11 «* 1 ىوارلا كئاقلا ىفقتلا ةخمادق نب ةدسثاز

 ممر زنورأ 111 11 ةل5 هزت 1 01 ا( م7 ال 5 1

 "هز "هاو

 41. 111 نيبمالا يدق مسا حابر بنز
 ااه« 1 (ورمع ةنبأ ةلئاث) ءابزلا
 400. 18 151 (دايز) هرانر
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 أن. )ن.# ان.* 11 ىشارالا ةملس. ىب نايولا

 اذ 11 ىديحيلا ؛ ناعس نب :ناولا
 امل 1 ةذبه ىب ةربص نب نايولأ

 ا ل ىركشيلا هللا كبع نب نابرلأ

 مار كلا ملسم نب نابولا

 تل 1 روصنما لو نابولأ

 مم عل ثل» ح١ 1 كلملا ديلولا ىب نابولا

 مع 1 طول ةنبآ (اتبر) اثير
 اك.« 11 ىلدبعلا ىرماعلا دايز نب ناكر

 آسيا" طببأ !بب. انسب يكو !طنبدعع ابو طلثم 11 خلاص نب ناكر

 ١ 2 )7 نبل كك

 رع معسم 11] بيب )يبن 1 ةيظرفلا كيبز كتني ةناكار

 1 كل ىواولا 0 ناكر

 1دد 1ذأ 8*1 1 نالهك ىب ديز نب كلام ىب ةمقلع ةنبأ 0

 امكم 1 ةيظرقلا. ةفانج نب ورمع تنب ةناكر
 ا". ] ةريب# نب ليدذهلا تنب ةناكر

 نىسح ىب ىلع رظناو ىلادندلا رظنا ما” 111 ىناديولا

 ا". 111 ةناسمر

 ام 111 وللا خطير

 ىدهلا نب ىلع وه ةطير نبأ
 مدا 1 ةطير ون
 أ 111 كيشرلا تنب ةطير

 تيا فض + 1 6 110111 د. 11 لع مأ سايعلا نا تنند خطير

 متااخل نادلل نبع ىب هللا تبع "نب هللا ىيبع. تدب ةطير

 1 م لالا

 اكل 111 ع نب كيد تنب خطير

 الل ها د كبنم تندد خطير

 اما 1 ةريمع نب نابيح نب لاله كني خطبر

 بنا 11 كيزي تدني خطبر

 بهم 111 كيرلا نوراح ىب جلاص مأ مشر

 خلطسغا 2 نيطنطسق مأ ىندر
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 كك ل 1 ا ل لل ]1 01 ا طا ال1 دم

 نوم نا, ما“ 11 1) زل“ تروم (151- ا )11 )م15 مفك 1

 نباتا 11

 65 1 ضيع نب موو

 )5 111 ريمع نب مورلأ

 اناا |( ا غل ركب ىتأ ةجوز (رممع) رماسع تند نامور مأ م

 )ل ا كلئالل

 م." 1 ةربو ىب سنامور

 ىلع وه ىموولا ىبأ

 ماوأ زلم لل ماسح ند ىمور

 زعام نبا رظنأ وعام نب ىسور
 مانا 1 واع ملم ىمور

 400.1 11 ءاروعلا خيمور

 اهلم 1 للدور

 اهم 11 ىيعطقلا فراط نب كبور

 هللا ”لوسر قكوما عقارا وبا رطنا 257
 امم 1 ىوملابلا تسباذد نب عفدور

 "11 1 ناري ند ا
 ابمح 1 هللا ليسو كفل مسأ ءايرلا

 اممم 11 هللا دكيبع نب حابر

 م1 111 ىوارلا ةديبع ىب جابر

 كك )0 0 2 ا لكل ىرهللا نامتع نب جاسر

 اننا ك5 ) ١ كل ! ١

 56.١ 111 ىلدنقلا حاير

 بأ 1 ارم عود حاير

 0 )1 كل ىواولا ماسم نب حاير

 ا. 11 عوبريب نب حاير وذ

 ا ىوأولا كيزي نب حاير

 ١ ب 1 عوبرب ىذب نم نوبحابر

 "1 شل 10) لل ىوأولا ىشايولا

 اركز انا نابرلا



 "ا

 *ما ] ىواولا ى هعكلا دأور

 ابيل أح 11 ساور وخب

 ةآ 11 اكل ناومن نب برك تمد عاوولا

 (ف و10 نإ نك نكذد 5 كك الك ىرك شيلا غاورلا و وبدأ

 ال1 11 ناخ اخ بورأأ

 زد |141 11-1 ل1 -- دور وبا

 بور نب اكل رظنا مزن 1 0 نب بور

 1 17 )5 ا 65 1 بوقعي نب 00

 ا"ءه 111 هللا دبع وبدأ فقت نب حار

 ا ا زل ل ل ل |. )9 1 1 متاح نحب حور

 ا لا هلل نزل هك

 ال5 0111 16 01 16 115 ل ظخعرز وبأ ى مادخل عامنز نب حور

 انرزمد )هز الضد )!! ل154 للا لا | 1 ني ةدابع ىب حور

 161 ل1 قللألا

 امرا” 1 ىوأولا هللا ديع ند حور

 20 1 ىواولا ىفقتلا فيطغ نم حار

 ؟) الل ىوأولا ىيك نب لحضفلا ىلوم حور

 ا 1ك تايزلا كللا كيبع نب كيد ملغ

 61 ار 1 ليقم 0

 اثرا” اب. 11 كلملا كبع نب ديليلا ى 7 حور

 امال )|1076 غل 0

 امه 0 فيصو نب 0 0 0

 ل ع 010 1 دى اراد تنشد كنشور

 ا”. 11 باجشلا نبا وربع تا ةعور
 كلا 1 م لااا 1 ىوأولا ثرامخلا نب يطع ىلادمهلا فور وبأ

 الزرع ظامب ظرف |زمز' طارر ل[ م 0 110 ام ام 16 1



 و

 هرب *م)١' 111 ةينامتعلا ورهع تن ةيشر

 اد 111 ىنامةعلا ديح# تنب خيبقر

 6 ل ىرازفلا ضاكرلا

 اللا ا نذل كيزي كبع نب خناكر

 ااا 1 لدعم نب حامولا

 “0 111 215 ارث ل1 تانكلا زيرعلا كيع نب سحامرلا

 ا 1 روصخم نب سحامولا

 انا“ مابك. ]1 ىوأولا قمر وبا

 ١١ 111 نادوسلا كتكات قمر

 اال لمر

 ! 1 رحب نب ذفيذح نب كلام غنيا ىمهلس ىل#ر مأ

 مهمو 111 (تراخل) تدل نمنب ةلمر

 د١ 111 كيشرلا تنب رفعج ما ةلمر

 نب فانم كبع نب سمش كبع ىب عبر ب ةخييش ذنبا خامر

 زكءهحي 5 1 ىصق

 ال ]1 ةنلاظ ل نب ىلع تنذد ىرغصلا امر

 اممد» 1 فذاعم ظأرمهأ ةخلمر

 منا نايفس لأ نب ةخدواعم ةيراج ةلمر

 "1 ل وردم كاببك نب ىمهر

 اؤءأ اؤ.. اكو اوك اوب.ابن#* 1 سير

 ا 1 نازوممر

 ناديز رظنا فادنر

 ارز م ا ىزعلا دكيع نب معر وبأ

 اكاد 1 ىرافغلا كا نب نيصح نىب ميتاك مهر وبدأ

 ان*إ 1 نويواعرا

 بح 11 0 م 1 نرممع ىذد نم لعدم ند ةخحاور ىوغب

 ؟ثرآ 111 ىوارلا حار مىب كلوز
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 رذنملا دبع نب خدام وبأ رظنا ا”ها“ ب 1 رذنهلا كبع نب خعافر

 نا“ 11 زخمامق ند ةخعاقر

 !اءرملا.0 1] سيق ند خعاقر

 ا غ1 كفر

 ورب "دو "ه* "وأ )1 1 ليوتب ةنبا (اقبر) اقفر

 به 1 ىواولا (ةرببك) ةريقك يأ نب عمفر

 أمم" ابمل طم. طوخ اثم 111 (لضفلا وبا رفعج) فريف
7 
 1 ىمهفلا قشر ىبأ

 لكم كب وب ه1 )اه ١6١7 2121 1 ىوارلا ريسيبم ىبب ليفرلا

 م16 ل 20 ل آل ل 11 ل

 امل" ززمب 1" هك هع ١نوأ كت 1 ىوارلا روسبه نب ليفرأا ىبأ

 مترف ط6 106 للا كلل )16 )1 11 )) 15 ]| ا )زل زا

 اه.ا 11 داقورلا لآ

 ىوأارلا سيول رظنا داقرلا وبأ

 لاخلا 1 ىوأولا داقرلا ىنيا نبأ

 ارا ار ال ىدنالا ماه2 نب دايز نئد داقولا

 ا لم شاقر (نب)

 أا.. 1 خلكان ىب ةيكر تمذب شاقر

 بنوا" بد 1 ةييذح نا كلام نبا شاقر

 راما ل65 ل11 رعاشلا ىشاقرلا

 اما 1|“ لام لاند ااه ه11م 411 11 ىرينعلا رخل ىب بقر

 "ه٠. 1 لاله ىنب نم ةارما ءاطقرلا

 ىمشاهلا ىلع نب رفعح وه خطقر

 5016 111 ىقيتح قبأ' ةنيأ ةقيقر

 |025 )ام )!م)> از ل نافع نب نامتع ةأر_مأ هللا لوسر كءخد خبقر

 اكل ل6٠1 111 | نه انا ا[ زل ||

 ما 111 ورمع ىب هللا دبع تنب ةيقر

 امل كلل 150 1.01 كتناظ نا نب ىلع ةنيأ بق
 مر
 ااا“ ]ا باطشل ند روع كتنخد ذيبقر
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 ار ال ل نب كبشر

 1317 01 6 الزلل كيباتيولا نوراغ مداخ كبشر

 ام* اما ها 4 ىمرخل رسيالا فيشر
 م... !م..ل“ 1م" 111 دضتعملا سابعلا نا مالغ ئجاحكلمل فيشر

 ادم زل 1 كالا

 مال 111 ئسرللا فشلا
 الاد 111 مداخل فيشر

 أم مذ ىورهلا فيشر

 نسب ىسوم ند ىلع رظناو انت اذا لل كبت نإ ىضرلا

 ىبيلعلا ,فعج

 مع, مك 11 ىدبعلا دنقنم وبا ذقنم نب ىضر

 0 0 ىبعوأل

 ان 1 ا لعر

 ا“ 1 ةلبج ىب ميكح وخا ةليج نب للعرلا

 20 1 نطقي نب رمز تعني ةوعر

 )ل 1 خل سرف مسأ لاغر

 ك0 )6 16 غ1 لاغر وبدأ

 مراد نب عشا ىه |: لل ناوغر وبدأ

 "يب مهل ةعافر ونب

 داحش ىب ةءاثر وه "0.8 1 ىوارلا ىلكبلا ةعافر

 15 1م ل ميعذ نب تمدانت نب خعاقر

 ان ىوارلا خلعت نب خعافر

 ا 0365 1 تاعتم مبا قولا ىراصنالا كلام نب عفار نب خعافر

 ١و" 11

 )50/7 اللللا جيدخ نب عفار نب خعافر

 ١116 |1611 ىعاقنيقلا تيباننا نب كيز نب خعافر

 أدم. اشو أ. اهمث 1 ىيبضلا ما كرز ند عافر

 امه 111 لاوهس نب

 نا 1 ل زا از 11 0 1 تاينعلا لكاتلا كك ند خعافر

 ك1نث 1ه* 1ر] هو نربي صمام هئاو هال" همك ةههك ةقل'

 7 1 ىطظرفلا ليوم نب خعافر



 ليارت

 اا.“ 11 رشب ىب زر

 نزلا الل ىلباسلا دبع (ىيرز) ندر

 اا ل ل ا 11 1 ىوأر لا ىليقعلا زر وبدأ

 ايوا“" اطبلآ 1 ىواولا كام نب ندزر

 بنب بنا ]1 ىركبلا لكوشم ا ند زر

 )110 1 ةننانح نب سراسولا

 ]61 11 117 امل امك 1 نا 1 ةندسلا ماسر

 ان لال ةيوراب ىب متسر

 ا )5 م خل زل )11 1 0 أودرب نب متسر

 امك 1511 2 رعلا "نوار ليلخل وعسر اولا

 1. 11 نامورلا دبع ىب كيوس مداخ متاسر

 65 1 زمرهخرذ ىب متسر

 ا"ثزمزع "خل "لس ل حم "اه ا“ 1 ىنمرالا ذا :خرفلا نسب متسر

 ن1 ركز را[ ناكر ارت اناا راس كك راراس< رار اناا

 رس" مك م“ ل" 11. مم مم ممم بوو

 الارذلا |! تأ طاضأ )1 هز )1151 )ا 10 زم[ ]1 )1 1. )زا يتلا 86 )11

 ا 1 زد )115 11 ب

 اش يب يق نجا نراك ندر مدعو
 اناره“ ذم 1 ىنالكلا مكسر انبا

 ىهتسرلا رمع نب نيسلل وف ىمهتنسوا

 ناب 1 سوم سر

 "ا كلر ربزولا ىممسر

 مضرب ال11 11 ىوأوذا دعس ىب ىيدشر

 071707 1 1 ريت ىب فيقش حلوم خش متر

 كيشرلا نورا وه كيشولا

 ا" 11 ىدع نب ركاح ملغ كيشر

 "ا 111 ىواولا كيشر نب دوأد وبأ كيشر

 اها" ء 111 فيصو تيا داعس نب كيشر

 ١ 11 رمحالا ىب فوع نب هللا دبع مالغ كيش

 ارا كلل 1 نب هللا 0 قكرت ىلوم كير

 اك" ل1. اكرم لكس لى اوك" طهدا" 111 سواك نب كبشر



 د5 ب وفيس تيرس »ل رو اال وويجح -

 انا

 |عربر اهمها“. )152 111 ىراضأللا ءاجر
 ميو مخ 11 18م ظل زهرا ةورلا 1861 1 وارلا يبخل ند

 ازكي ل1 |[ ذا

 يأ باع نزلا ل كا ك1 مداخل ءاجو
 اباد 1 ىبابولا ءاج

 6 1 كلا حور نب ءاج

 اما 11 ىوارلا خمالس نب حور نب هجر

 065 11 بلك نك جارد نىب ءاجر

 مرسلا وماان18 1 فاكس اا ءاجر

 مورعي 111 رخرناو مهزر# ضن.م سلام ل1 1 ىوارلا ىدراطعلا ءاجر وبأ
 ازا مل ىطمرفلا ءاجر

 متا 11 (دهس نب ذوع نمر ىذوعلا ءاجر 0
 7 ل ))5) ز6) الل راكب لأ ىب لاجو 0 وبا

 ")1 1 ىوأولا (لاجولا) لاحولا وبدأ

 1 11 1 نب نرامييملس نب معبحر

 01 1 ةخةضحر

 ا مهدأرغأ تنذب ذمحر

 اتوا للا ميعاربأ نب كم مداغ ند

 بدهم 111 كيشوأأ تدب خماس مأ مأ قزح 1

 كا 1 خفيبدر

 اممتل 111 ره نب ىلع نب رمع ىنيدو لأ 7

 كك ا مارح ىب ةعمبر نب حازر

 الا )| ال11 كش لأ نم 0 مأزو لا وبأ

 ا 107 كرك كلنا ىرسقلا هللا كبع نب كلاخ ىلوم ماسم نب مازر

 كب الا الك

 "دم ا"ه. 1 ناجرج كلم نابزر نب ليبص نابزر

 امد 111 مداخل ف
 رههرز رظنا 07.10 1 رهمنر

 رار ىوأولا ىزاولا هللا ىبع ىب فيزر

 دكا 11 ورم لا مدحكع نم للجر نير

 اهيد 1 ىرسفنا هللا كيبع نب ناجح 12 جراخل ندر
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 ليلر

 ارا ل ىوأولا ىماشلا عبد

 مس 1! | بعسل دادس قا قو ةعفا
 امن 255 ل 07 ىكنأ رماع نب عمر

 محآ 11 خئصعص نب رماع نب ةعيدر ونب

 ا كلل ىضاقتلا اعدل ةعمبر نبأ

 ا ل ىوأو لأ تابع نب ةعمبر

 ا". 111 ءاطع ىب هللا دبع ىب ةعيبر

 كلا ارا الر اذن (قارلا خعببر) ناكولا دبع نأ ىب ةعيبر

 5 زم. سلط اان لل 6 01١)

 1 7 1 17 1 ىواولا نامتع ىب ةعيبر

 ا ايع ىلا كلل 1101 17681501 ىعود لا لش نب ةعمبر

 خاوي 1 زجاو لأ 0 عبد

 نان 1 رعاشلا د 1 سلا فيع نب ةعيبر

 عبر رظنا ارازاز ب سوف " ةخعيبر

 أمم 1 عى 8لأ ذعر

 41 11 تعش نب كعك نب 3 وذنب

 انام لا نيعتلا نئلسيصلا ىبأ ند 0 نب عيب

 )"ب اطهدك 1 كلام نب 3 وذنب

 اما 8 1| (ىعضنلا) للببعو ند 5 0 عمد

 الزل لل تق نىب ةعمبر

 كك 16 ت1 هل ةذي ةذإ لل 0 0-3 نب + ةعيجر

 المل الكل رك 4 نب 5

 ضمد طك ])5 لل ا)نأ ال ىوأاوأأ ىدنالا كدجان نب ةعيبر

 معيب راقنأل را نر دعا
 كد 1 1 ا ا ىمكالا وبصن نب اذعببد

 الز ل رعاشلا ل سأ ىذب نم ىبلاولا عجل ب وروع ند ليبولا

 املا زاد )| اك 11 1

 ال 6 ا ا كل ا (400:) 1ث ل (لم سب ذز) ليتر

 اعلان زن رز |[ تل )زال 11:1 1 !]1-7 ١55 )نأ

 ءاجر نب لليد رظنا ءاجر



 لل

 انو زا اا 00 1 ل طلع زل كا زك 12 مل

 سرلا سل رتل اا ضللار 0007 سا سلك اسر نسر ل ارازرار

 1 ازعل لت مات 26 171 ل لا امر ا كلل ل

 40/ ك6 ك5 نأ“ نرل هلم تان ظل نت نا ل الكا )ذه از

 5031 3105 35 151 كا 1265 مم م ل للا 1 ناحل كل كلك كاك

 اا | ا ط1 17 1 11 ]10 1 ا مز |1517

 !30“ ]11 1111 !ممضا |4212 امك امض م11 اكل اطل لكنلل 111 [ةأدض

 ا ل تل ل1 111 1 11 1 1 ا ال ا

 اذكل )| اا: 6

 ام" 11 ىواولا خعمبر وبا

 )ا 111 موزخكم نب ورمع وه ةعيبر وبأ
 هم" 1 ىميمتلا ملذج .جالا (عيبر) ةعيبر

 ل ماسم نى د 0 لد عبد
9 
 را بر ذخعبب 0 مزز» 1] كسألا زعبب
 ادد ] فلخ نب خيبمأ نب ةعمبر

 ا”با 11 ىواولا ىدالبالا ةخعمبر وبأ

 از ل ا ا ا لا 1 علا ربكاب نب ةعيبر

 "51 1 كلاظ ىلإ نب ىلعل كلو مأ ىبلغتنا ريبج نب ةعيبر تنب

 انما“ 1 ءا أرهلا ىلإ نب ةعيبر

 "52 6) لل 27 نأور مذ ىب ةعيبر

 روع 111 الكا !يوانن 1نهنا ل11: 1 بطلا نبع نب 80 نب ةعيبر

 اتا 111 ل 16 الا ل

 ا, ٠175| 1 خنض نب مارح نب ةعيبر

 ا. 1 ىمرضتلل ةعمبر

 1 )57 ا 11 ءلشتح نب ةعيبر ونب

 )ب“" 1 ئعاوشل (عيب عيبولا) ذعمبر

 ناو لا تع كلا نب ةعيبر وه ىارلا ةعيبر

 ©00 410 1 1 للهذ ىب ةعيدر ىنأ ىنب

 ابك" 1 لفل عيفر نب ةعببر

 1 15 1 ىبملسلا نابعا نب عيفر ىب ةعمبر

 ام 1 ىملسلا ةعيبر نبأ



 م”و» 1] ىدعسلا دالبلا نب عير

 "5 11 ىوارلا نأدم# نم كبع ىنب نم ميمت نب عيبر
 ال اع ىمينلا عمر

 )"هدا 111 ميتخ ىب عيبولا

 ةعيبر رظنا ىعاوشلا عيبرلا
 ىكذلا عيطس قوش 11 ديعسم ىب ظعيبر نب عببر

 هاوب 11 رعاشلا دايز نب

 الز ادن ادد مأ 11 با“ اظل. ظبي 1 ىقراتخل داير ىب عيبرل

 1111 نازل نب سنا نجا عيبرلا نب. دايرا نب: خيبر
 )ا 111 1 روباس نب عيبولا

 نك كلل ىواولا ىلبلسلا عيبولا وبا

 اك ل ل 1 1 كلل نال ل 1ك دان ٠ ازإ3 ل ىواولا نامياس نب عيبرلا

 الاثأا هسا ل6: للك ىوأولا (يبص) جحايبص نب عمبرلا

 امثه* ] رعاشلا ىرازغلا عبض نب عيبرلا

 مى 1 11 ىسشل ةرعرع نب عيبولا

 اد. ا!ذءدب 1 ىميمتلا نارمع نب (عمبر) عيبولا

 1 زلنا ىدركلا عيبولا يأ نبأ

 ديع نب ركب يأ ىوأولا لح مع وماع أ نسب كلام نىب عيبولا

 ث,26 1 سيبوا نأ ىب هللا

 ا 11 كلملا دبع نب ماش بجاح عيبرلا

 ماركت اللا ىوأولا بوت وبأ عفان 0 عيبولا

 ا لكل رضنلا تمني عيبولا

 راما يضلل طداا يرانا نامعتلا قي عقلا
 )ا لالا ىواولا ىبح ىب عيبولا

 111 416 91 1 كلا 150 11 ىدسألا ديزي نب عيبرلا

 ١1 11 ةيواعم نب كيزي نب عيبولا

 اذ [ كامب | ا ا ا | 6 ل ل6 16 1/1 )61

 0[ و كا نر نا ملل مز طا كلل 2/7 1.1 6

 تاكد هد ه2[ ا ت6 ل تهل

 او. لةهك لةلثثب األ لخلل )8ك الا)ل مم الاثم للا اءاو مم ملكك 1 عمر



 م

 انكر لل ك8 نب نيسح انأرهأ ةخيبلكلا سيقلا ىرسمأ ندا بابرلأ

 |5001 كللللا 21 ١6

 أ.م 1 دعم ىب ةديح تنب بابوا

 ١11 111 ةبض ىنب نم تارمأ بابولا

 اه 1 بئاكلا جابر

 أن |نث1 1 هللا لوسر (ىيم) مالغ دوبسألا جابر

 خنيغس رمظنا الم. 1 هللا لوسر 0 0

 ا 111 ىوأو ل ةديبع نب (حإ ابر) حابر وبا

 800225 1 ةطرللا جني اثير

 (800.) 256 11 (ردز) رجر

 اانا مم رهأز نب ضبوألا وذي

 م لا 0 1 1 ىرزنعلا لكفالا ندا 2

 مام 1 هللا مهيد ىنب نم رعاشلا ىعبر

 اك لال ]1 كل ىواولأ ىسيعلا سشاعاج ىب شارح نب ى»«بر

 او )1 ]17 لا“ )011 )15 زا اذ 1 ىهيمنلا رماع نب ىعبر

 )كا )6 11 ل 6

 م15 امك 1 دونعلا كلاخ نب رماع ند ىعبر

 رماع نب ىعبر وغ "مت 1 ساك ىبأ ,ىعبر

 الذ 11 ئتراخل مشاه د 2
 ]5 كلل ايل ل نومعبرلا

 زةزأ) كلل رغم ا هلدر

 ا لكل ىوأولا ناموأا كيع نب جمر

 م” 111 غيشرقلا ركاش ىنأ تب خكيبر

 سنوي نب عيبرلا وه عيبرلا
 ىطق نأ يدش الا"“ب 1 ىوأاوأل عيبولأ

 "هام اثمان» ]1 (ىوصنلا ديبعس وبأ نامعنلا نب عمب ولا) قىوأو ل عيب أ

 امزظ ١ ظل زها" "ومخخ ز١هريك )هريا“ )نبأ )هز )نلو "هز" )هل 1“

 بوقعي نب ليد م ظنا 2 اانا عيبولا وبأ

 مجالا ةعيبر ىه م.دجالا عمر

 بمه |" )زم م ])0 )6 11 1 ا ل ىوأرلا سنا نب عيمبرلا



 أمم

 هللا ليمع وى رع 1 عشار ىليأ ل

 اك 1 0 ءاقرو نب لليدد ىلوم

 امكب 111 ماطسب نب

 مت مل لم 1 1 7 )م غل جيدخ نع ذأ

 ا اك امل 1511 طتركل ||. ا( 1 (ناكولا دبع ليبقو

 مك ا ل م و للك نب ل1 2 ل

 8510 لا 21 دللا يع نب ع عفار

 )هزا» ] ىوأو لأ رع نب ع 3

 ال1 0 لالالا ىرافغلا ورع نب 5

 زنزز“ ظازتزا 1 رسل 1ك 1 ىئاطلا نرييع نب عفار

 نز) ن1 ان انآ نى 06/0 الللا رابس نب رصن نب ثنبأ نب عار

 ر أ

 أر
 ال ول 10

 بكك دباب دببح نبا“

 الز اذ)] ]ا ندلكعلا نب كلام نب ع عفأر

 ١10 ىلزملا عشار 1

 الكا ثا 11616 )لعل !زتزاخم طلزخ) (نارناس ان ءخكا 11 خيتو نب عفار

 أنك مم 1 ىدوهجلا عفار ودا

 مل 1 ت.شهبمأر

 ا..5 1 (ناوهار) راوهار
 عدو عل عام انو طي |“ثب )سلا )ام مل" 111 ةيدنوأولا

 يم ا م21 (ننس عا نبا تراخل) "شتئارلا

 اك“ 1 لاله تنب ةطئار

 ا هل ا رنا كلك رخل قار

 ه) مهل ملسم وبا ريبكلا قثأر

 ديح وه وا ميهاربا وه فقثار ىبا

 اه مهل ىدشأاولا

 آمأو !طباذ! 1 ىرسفلا هللا دبع نب كلاخ ةيراج خفتالا

 ١1 11 ريرسلا بر

 مثل تم .ةنلا اهم اا. 1115 ولز# الغ لكل للا .تلامع 1 بابرلا

 م 0 ا

 ا“ث6 11 تعشالا تنند بابوا



 م1 لحل
 ما, عيا جرا سانا هليبب*مأ 1 ىايال نبا ليخار

 نيبللا نبع نب نيك وها 1.1111 قالا لا
 ٠١" 11 ىوأرلا تولاخل سار

 المدخل
 اك اال 1 1 ل ةردصبلاب دزالا بسأر

 ها 1 بسامهط ىب بسار

 )اي. ؟ه1“* 1 (كسأر) لسار

 "م." 1 سيفقلا ىبع نم دار

 اللي 1 ىوارلا ىشار نب دمحم وبا ىوارلا ىشاو

 قرغملا ىشار نب دمت رظنا كشار ىبا
 لالا 1 ىوأولا سوا ضأ نب بيبدح لوم كشر

 كم كثو ك0" 171 ك1 1ع بر كصنم نك نناضأ نك دا

 كارا را

 اما“ 11 نيقلب نم ورجح نب كار

 معك 111 شيبجحح نبادخلا

 ا 111 ىوارلا صفح نب كشر

 ميم مانام ]1 ىوأولا كعس نب كشار

 اع 111 ىطامرقلا ىشار
 )يعل ات 1ع 111 يغملا شار

 امرع 11 نذوملا دش

 ماسك ما“ رمت ظله لل "دك الملل المم 111 فئفوملا لهم كشار

 ع. 111 ةيدشلن

 أمه امل“ لل انآ ]153 رك زز1 1 لنآ نإ ميوككاا“ نا ل ةهللات ىضارلا

 باب ] ىعأر نبا

 ا ا ا اا ا ريغطأ زيرعلا اغارمأ للوعأر

 مما 111 داخل كلا

 ملل. اظارح اظلم ظل ملل. مزم* #١ 111 .فشفوملا لوم بغار

 ١٠ه. 111 كفار وِفَب

 اك. ٠05 111 ةضفاولا

 ةريمع نب عفار وه *٠.7 1 كلاخ ليلد عفار



 املأ

 ا نيديلا وذ

7 0 
 نيسفخل ىب رهاط وه ال“ ا.0* 111 نينيميلا وذ
 19:7 61 11 عبصالا نب ذلاوذ

 0121 1 لالا ىتاوذلا

 ام ]ل لتعاعلا . نب اموذ

 ١111 ىلودلتا تنزر ني ديسالا د دو

 م + م11 كاع ولا نب بيوذ

 51116 1 جيرش نب بيوذ

 11 1 ةغخنجاش نب ثراخل ند هللا كيع 0 وبا

 انام ثا ]1 قعس نب رع ىلوم كيوذ

 1 1 بناكلا ديوذ

 ىوارلا ىودعلا كينع ىب رين رظنا لايذلا وبا
 13076 م16 0 ىجانلا لابذلا وبأ

 ااز*إ# لاظء اال 111 متيهلا ىب لابذلا

 م )21 ]1 0 بملح ]6و1 117 1 ىوأولا ىرماعلا بكن ىليأ نبأ

 ا )ب كلل 1

 )هكا 111 ىرماعلا كند قنا لأ

 ةلرارإ لل نكاح نب هندو ودك

 الا ل! 1١ 62 نب بكتذ

 م". "ه1 111 مئاقلا نب بكذلا

 را رعاشلا ىفقتلا ةبكذلا ىبأ

 ر

 ادبآ 11 ىبلغنلا ةظرارز ىب هللا دبع ىب ضبار



 10 لل ناأوبضر نك لإ

 روك 1 فرو 50

 ا 0 1 1 خئينسلا ىذ : ىبأ

 ىمعتشل نيويسلا ىذ نى د هللا ليع رظنا اوه: 1 نيهيسلا ىذ نبا

 اب 111 نيبعش ىذ ل

 ا لال رفشلا وذ

 ١ع 11 ردع نيلامشلا وذ

 تيا نب ةميزرخ وه نيتداهشلا وذ

 فعلا ىذا ند اجامل رظنا ".5+ 1 فنعلا :ئذ ىبا
 ا ذل ل طرقلا وذ

 كك 1 1 كل زك زنا )5 لم ل (ردنكسالا) نينرقلا وذ

 ام | ل1 )ذم !)ن) ]16 1: اك كلذ مل نا نا ل ل

 ارز "ال

 ماا مور رك 5 لا ٍنيملقلا ىذ ىبا

 تنال فلا ل لا لا اكل طانأ 411 ك5 | 11 م وذ

 اال الل )10 لل الا

 ننرنمك ب طربا" هز 1 ئربمللا لكلا فذ
 اكلك 1 خيبكاللا ىد 8

 اسم 11 ةوعل ىذ لأ

 0 1هو 1 ىوأرلا ىف 3 ةرشملا (رادم) ردم ىذ ىوبأ

 كلاكملا نب ليي عدم وع ناره ىذ ىبا

 1 وع خباطملا وذ

 1 ا وفتءاوذ
 ل كل تل ةخعرز ساون .ذ

 ناورذ ند كيري د ىه تاعدولا وذ

 مادو 1 روع فيس مسأ جاستولا وذ
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 اموت

 مهو از 11 145 1 ناببش نب لثذ ونب

 1. 11 ةيواعم نب للغذ ونب

 11 11 ذخعيسصعص نب لبيعذ

 1 1 ةنطع نب ليعذ

 1-05 ىلا ةرجالا هذ
 (1.1) 1.“ 529 1 ةهربا ىب 2 م

 ثدا1 111 ريمح نم مبصا
 ماد 11 رعاشلا ثراخل نب ناترح ىناودعلا عبصالا 1
 ليعامما وه جوعالا وذ

 اان للا قراب ىذ لأ

 هما همد 1 ناديع كلم عتب وذ

 )ا 6 )11 1 كذاملا 0 ىذ نبأ

 الم. 1٠] 1 ىدنللل ىدزالا كلام ىب طبقت جاننلا وذ

 م 1 ةيدتلا وذ

 ىبسارلا بهو نب هللا ىبع رظنا »5# 1 تانغثلا وذ
 "ب 1 نادج ىذ لآ

 ا رعاشلا ىريمخل ندج وذ

 اظ) 16١ (400:) 121 1 كلام نب ةمقلع ندج وذ

 ا. 1 نيدخلا ىف لا
 ).“ 1 ىوأولا نا نشوجل وذ

 هيوذاج نمهب ر ظنأ هناك وذ

 ةيوداجي !ئمهي وه ؟ةرخ* "8 1 نيبحافلا واذ
 ةكيذلل ىن نبا بعك وه ةكبلللا ىذ نبا
 ا”محب 11 لاوح ىذ لآ

 دوسالا وه رامخل وذ
 ا رامخل ىذ ىبأ

 ”مثحع امم 1 رامخل ىذ تنب
 "42 زكدود ] ثراخل نب عيبس ر ل وذ

 مسن 11 ويبزلا سوف را وذ
 روس »ا 10 وقل قرع ىيرامخا وذ
 امتنا ك1 يمتلا ةرصيوخل 0



 ماس

 ْن

 اوك ره 1 ىوارلا ىسوحلا بابك ىلإ
 ادب ذل حابذلا

 ناورم نب كلملا دبع وه ن .رابذلا وبا

 نراورم ىب كلملا دبع ىب كبزي وه !*اه 1 8 ىنأ ىبا

 ١1 111 هيورهم نب ىنالبذلا

 «*ى 11 امم امي[ ارم امنيه امي“ ] نامبذ

 ان: اللا ةرارز نب هللا للبع نب ف

 اوك ااهع 1م. هازم "د. زم او" او" 17 11 1 ىوأولا ىرافغلا رذ وبا

 مسني 111 ظمل4 اظمقكه ظمكا امهم زامل. ظبكم عزرا“ عل“ طلع زلكح

 مسرع رادو ا ل لا را

 وا. 1 رحب نب ةتراح وخا وأ ىبأ عارذ

 تنررس) منزلا 256 1 ىدبعلا ناَيَع نب جيرذ

 )"م !)ا5 1 ىوأرلا ىرمنلا ةرفذ

 ها هذ ريعألا اكذ

 مسو» 111 ا“ 1 ميلس ىنب نم ناوكذ

 دانولا وبا رظنا املأ 11 ناوكذ نبأ

 ناوكذ جلاص وبا رظنا 11.1 1 ىوأولا جلاص ىبأ ناوكذ

 خيل: 1 .ىوارلا ورفع وبا "ناك
 طبعم نأ نب خبقع نب ىكيلولا وه ا”.ا5 1 ىروفصلا ناوكذ نبأ

 ا" 1 ةدلخ ىب سيف كبع نب نابكذ

 1.1 امك" امل“. 11 ةيناوكذلا
 أمآأ ابك هى جفلا وبدأ ىكذ

 ماما 111 ىليل ىنا ةيراج ءافلذ

 امع امل هك خيحنملا ءافلذ

 كم١ ىزخإم عم, عيعم رع 11 نيم سضرا»# "ل." 1 ةبلعت نب لحذ ومب

 اب مه

 وم 11 همم مم» 1 نعذلا ترا نك
 400. 17“ 11 ةفينح نب لود نب لحن ونبي



 امل

 ا م تارفلا ىبأ ربزولا مأ خلود

 نأ 1 سونايطمود

 الام. اظارب 1 كيبع أ نب رامخكملا مأ دكديبع ىأ ظأرمأ مود

 ديبع لأ ىب راتخملا ىح ةمود نبا

 أاهمب 111 (لليود) ىلذود

 ا! || ل ورمع نب جيلم ىنبل ىلوم اككبدود

 م١ 11 ةريمع نب عببك و وذا ةليود

 الإ للا نايدلا وذنب

 ألا" )1 1 ناندع ىب ثيدلا

 اك 1296 1 قل ىئاريدلا

 ا 111 ىئاريدلا ىبا

 جويدلا ليس نب ميهاوبا رظنا جويدلا

 او 1 سيد

 اهمل 1 :يوكيد

 اعل 65 )5 11[ ماس )ل ]11 116 ١017 1 ركب نب ليدلا ونب

 زوريف وه ىمليدلا

 ا" 11 ىرهيليدلا نىبأ

 ةخخيد رظنا انهم 1 انيد

 اببآ طبي 1 دوسالا رانيد

 | |5 ٠0 |[ 86 1 تذللا مهذ نب راغيد وذب

 اح 11 ىلاتسكمسلا رانيد

 03 لكل لا اكل كلا هللا كن نب رانيد

 انام“ | 1 ىوأاولا رازمعلا ىب رانيد

 "*) 6١") 1 ىكدنواهنلا رانيد

 ما 1 ربج مارهب نب درجدزب ظارمأ كنيد

 اا اهد 1 ليكارب تنب ةنيد

 او )66 ل بتعب خنبأ (انيد) ةنيد

 فز ا 10 11 1 ل (ينشاويد) ىنشاويدلا

 جاسلا وبأ رظنا اذ 111 (دادميد) ذادويد

 ال6 مز. 11 جاسلا لأ ىب كمح ىب دادييد



 أمل

 556 )نا انا ات )ضل اة اذ لكلا ىلارصنلا بيقعي نب ليلد

 اك. لكه1 امنع

 ا اك )001 1117 بتداكلا ىكارصنلا ليلد نبأ

 ها 1 ليعامسا ىب امد

 اهرب 111 (لاكدد»» لاحد

 ل1 1 ايذوري» ذنبا ىدمد

 3 ل زل !لخا الكل ]0 )لال الز )هز الل نامزإب ملغ خناجمد

 كمآ 111 دلاخ ىب ىبحك ةيراج ريناد

 ا كال ىوأولا ىلادندلا

 داي نب دم نب نكاح رظنا شفند ىبأ

 اال ! 0 نب روند

 "١ 1 ىوأرلا ةناقمدلا وبا

 اغلب 1 ىوأولا خناقدد نبأ

 1. 11 ةنيهج نم نامهد وىنب

 معد 111 منغ ىبا تراخل نبا ناشد

 مل“ ب 1 000 سبق نم نامحد ونبي

 "امم 1 ةليكب سوا نم ىح 8

 بنم 11 كينثولا نب 26 ليحا م ١ جاود

 معا مل“ 1 رعاشلا ىدابالا 1 د وبأ

 دأوذ قنأ ع ند 0 رظنا داود ىنأ نبا

 1 00 جنو .لا داوق نم ىكتآق >

 قروحلا ميهاربا ىب هلأ 7 )مهم* 111 قرودلا ن

 ةريمع نب عببكو وه ةيقرودلا ِ

 8١ 11 الم. 1 سود

 1م--1ه» 1 نابلعت وذ سود

 اا" (400.) 1.0 1 فتعلا سود

 بو. 1 ناندع ند سود

 )1 لل ذأ 1

 ىت“* 1 سمنايطلقود

 ع«. 111 :يناكودلا

 مام“ 111 نالودلا



 م

 كا“ مر ع# زب ا هب اهو ]1 رعاشلا ىمشلل خيصلا نب كيرد

 اال ىعخضذنلا بعك نب كيرد

 ام 1 (متسر ودأ) نانسد

 زاب 1 ىشحو ةينك ةمدد وبأ

 آ. 50 مل كضتعملا كلو ما ةيوبنتسد

 115 م ىوأولا خماعد

 ه1" 111 (كترم) ديزي نب ىلع وه ىوارلا ةماعد وبا

 اب 11 ىلابعتتلا ةماعذد

 ااءو )ا. 111 شابعد ىبأ

 اود 111 رعاشلا لبعد

 مهاويل 215ه” 111 ناملعملا

 اذا 111 سشكف هدد

 أماه 1 ىوارلا ةاظنح نب لفغد

 ها 1 خنغدلا ىبا

 )ب1 111 متاح نب كبزي ىنب يلوم كيقار نب فيقد

 ببم 1 كلذ سونبقد

 اممم أطبل* 1 ىواولأ ىبلكلا خامشلا نب نيكد

 نه اةبآأ 1 رعاشلا خمالد وبدأ

 أبرل“ 1 هللا لوسر ةلغب مسا لدلتلد

 مساق افكلو وذرإ دلتعلل )17 )11 | 0 21 111 فلذ رك

 يدا

 امك طنا !ببا" ]1 جذؤلا بداس بادكا نم عل وبأ

 اا عر كلوا نك
 ا 111 1+ 111 فلد ىنأ نب زيزعلا كيع نب فنلثد

 فلد وبا رظناو اذا 24 دا ل ىسيع نب مساقلا فلد وبأ

 اامب 111 فلد قا لآ

 ١١ هل فلد نب مساقلا فلد وبا

 فلد ىنا نب ماشحه وه فلد ىنا نبا

 )1. 111 ناشكنم ىذ تنب خلد

 م 11 نيفلا ىب رمز انأرمأ را كلحخد مهلد

 نب ]1 ىداوملا مهند



 ا

 اك | 1 ئاكا 1 ىراصنالا ىدعاسلا ةخفترخ نب كاهس ةناجد وبأ

 زنا 111 6 1“ م اكاضأ )ق6 طال طل ل )16/7 ازدلكا از

 1 11 رعاشلا ساون قأ مدلغ ميحد

 اا لل ل قلل ميبحم ل نبأ

 اهلا !ددك اهده طمس اخمت 1 1 ىبلكلا خفيلخ ىب ةيحد

 معمر مسعإو 111 زظرهرب اظاورخ ميل“ اطيب نعل اول اوكي أهان

 خايبقلا خلهاب وه ا.ا 11 ناخد ىبا

 "امه ]1 رعاشلا نيكسم ةقيشع مسأ سيننخد

 عدد 1 5١

 0 ا صقارحلا

 06 اذ لل ىوأوسلا كديبع ىب' كدي نب زبوعلا كديع ىدروأردلا

 ارض )100 )166 )ع اعلإ كلل اننا

 نوزخنو 111: اهلغنمو غنم طوق اظمما 1مل“ اثم. ظءقمب 1 لوجررخلا ءادرجلا ودا
 ثم 1 ىوارلا (ادورد) ءادرد وبأ

 و مداح ؟ثا“* 111 ةيوارلا دردح ىنا تنب ىربكلا ءادردلا مأ
 16 كلل معالخ نب لجر ءادردلا وبأ

 أهلذ )ه١ ادذ" 111 ىلاغرفلا نامغردلا

 .1٠ هل دكاقلا كرد

 رد كرمو الل ىحجدنزلا هيومرد

 ىدنهلا انرز وظنا 4707 1 انرد

 () (راجنرحلا) راكانرد

 مع” 111 ابا ] تسالا تبع نب خوملس قبأ تعنب ظرد

 ك4 1 ناره نب رمع مداغ قرد ىبأ

 م د رد ند

 أمل" 1 رصن نب رد

 .1٠" 11 كهن ىنب لوم رد

 0 ا ىوأولا ادورد وبا

 زب كك ١15) از لل (ىرد) ىردلا

 ا هل كيرد نبأ



 ألح

 1 1 ىوارلا تارفلا نأ ىب دواد

 اكمل" زكا اه“ (404.) ادا“ 1آ11 ىرفعتمل مشاع وبا مساقلا ىب دواد

 (4خ00.) ام.ب اكامث اةمل»

 مكتمل ل1 11 تكاعلا مدكاف نب دوأد

 ا ل ىوأولا ملكاف نب دواد

 اثب. 1 ىوارلا سيق نب دواد

 ام طز طلل )11 11117 111 ا! 1 زاوك ىب دواد

 اثم 1 ىوأولا ىلزاملا دوأد ودأ

 اه لكل روكايناب) ريكاسام ىب دواد

 ا 11 املا لل :ىولرلا ربك ند دواد

 (400.) اك“ ١*ه* 111 ىسوطلا سابعلا ىأ نب كيح ىب دواد

 71 111 ىسابعلا ىلع ىب كمح نب دواد

 )ه,ا" 111 ردكنملا نب دكيمح ىب دواد

 ا ىوأولا نأرهم نب دوأد

 مهب مذ" 1 ,ىسوم ىب دوأد

 ميعاربا ىب كلاخ دواد وبا وه بيقنلا دواد وبا

 التل ولا اعلا ل 117 كلا لالا ل11 قكوارلا. تبه- قا نب دوأد

 اد )نسل زلال ل ت1 كلل الز )نط 11 زملل )مك بزل || ىف

 )هداك اخو

 امك زم 1 ىواوألا كيري نب دواد

 )50 1 للكل لعمل متاح ندب كيزي نب دوأد

 الرالللا 1155 111 اا الل ةرييما ا نب رمع نب كبزي ىب دواد

 ا5٠ 1 طبن نب صواد

 مب 4ل سابد

 تأ الإ ةشنلا اروبد

 ال)/ ا 51 ميرس نب ثرامخل بقل ىسوبدلا
 ا 1 راتد ا

 اناكأ )ن1 )115 1 عدن 1 ىواولا ومع وبأ بهبش نأ نب راثد

 رماع د هللا كيع وف خجاجد ىبأ

 )ملم 1 ىملسلا ءامسا ذنبا ةجاجد

 )ه5 41 1 لاح دلا



 الا

 نابيش نب ور.هع ىلب نم بيقلا مههاربأ عى دب كتلاح فواذ هدا

 1117 زؤ1مح 1942 191"- 194. !ةنز“ اه اومك اهم زلظو 11 لهذ ند

 الا زاك )ال ]ا ا))] ]11 ١0 17 اخ ملا 6 0 ا اللط

 ام” 11 ١م** 1 ىوارلا راغيد ىب كلاخ نب دواد

 ار كك رسل لا بوقعي نب دوأد ىنأ نب دوأد

 رفاذع 1 رظنا رانيد نئب دوأد

 ١.5" 111 رعاشلا ندزر نب دوأد

 از اللا ىوأرلا كييشر

3 

 نب دواد

 ف

 ام 11 ىوارلا "ىفعتلا ناميلس نب دواَذ

 كر

 نب

 دأب 111 مئاح .بب فوأد

 تلا ا ا ناميلس

 أر !زا65 1 11 كلبا كي نب 0

 مز8 111 ىوارلا نايس ىف د

 ا" او امك مءأ هي. 111 ىمزراوخل هايس دوادذ

 اؤ»# لةثه !مكا ادكا ادقذ 11 ىلدخل بيعش ىب دواد

 1515 ا قولعصلا كدوأد وبا

 د دواد
 .بب دوأد

 ةذا 111 فور نب بوقعي وبا نامهط نب دواد

 111 ا م ال 15 1 ل ىوارملا ىرصبلا ىسلابطلا دواد وبأ

 أبل" )مح اهل“, اثوا ااه

 ىب دويح ىب دواد رظنا ان" 111 ىسوطلا سابعلا ىب دواد

 سايعلا ىنأ
 1 111 امأم 1 1 ؛ىوأر لآ "ىدوالا هللا كيع نب كدوأد

 م0 ل ىواولا ىكملا نامولا كيع نب دوأد

 ١١" 111 اا 1 ىفقتلا دوعسم نب ةورع نب دوأد

 اذم.-ل1بم اكنآ زم 77 11 سابع نب هللا كبع نب ىلع نىب دواد

 زا م ل نى از 1 نا يوك نساك ١) لل اظن ا

 موز م8

 ات لك ىوأولا ىبضلا ورمع نب دوأد

 2( قع قامابلسا اونا حارخل ىب دوأاد نب ىسيع نب دوأد

 مال | ملت. محب مو مل*“" ببو بلك 1 ىسوم ىب ىسيع ىب دوأد

 رسال كلا كب
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 أب“

 أأأ 11 ىرادلا نيخأ نبأ

 "كن 5*1 1 ىوذاملا ىرهم نب شمويراد

 ىلاغ نب رادلا رظنا امم 1 مخل نم نوبراحلا

 اتم 11 رز نب انوع ىبا نم سعاذ

 ١586 ل ب.قعي ني ناد

 از الل 61/7 )تا مذ: نأ بلا مك [|5 ن0 1 ] ىنلا لايناد

 )نو» مخيم ] ناركم كام رهاد

 از 1١1٠6 اكل دكنهلا كلم خصص نب رغاد

 ام“ ب 1 17 11" همك نيا“ | همك اك.حاوب 1 ىبنلا كللا دواد

 ا كلل 11165 11 نأ 11 011 1

 كنه ىنأ ىب دوأد وه ىوأارلا دواد

 (4005) )50 7 كلل (ىعيبسلا ىمعالا) ىوأرلأ دوأد وبدأ

 151 11 ةفوكلاب دواذ نأ دكسم بحاص دواد وبا

 د١ 111 (ىولعلا) دواد نا نبا

 أهمل اود اه 11 ىمزراوخل رسعالا 0

 هللا نيك 7 دود ره 811211 كنود كءاذ
 (408.) ا.ه 1 ريجاوناب ىب دواد

 انا |1650 م1 ىرسفلا ىكلتاخ بحاح تروا دوأدذ

 امد 11 ىوأولا ريبج نب دوأد

 اكبم زوبب زو 0 ىباهملا مداح ند دوأد

 امني 111 وديح ند دوأد

 رغبوا 111 ضر ]غمز نعم ل111 170 11 1 ىوارلا نيصخلا ىب دواد
 ا 10:

 ا 1 ىوأولا ىرغجلا دوأد وبا

 أبأ 7 م نادك 00 دوأد

 "1 ىلا نايت ا اذ



 أنو

 155 11 هللا يع نب ةيتيخ وبا

 اكزرنا كلل تأ تلك كا ىهوأولا ناجرلا دبع نب خومتيبخ

 نيتفالا رظنا (4048.) .1٠ 111 سواك نب رذيخ

 ةخيواعم نب هللا "دبع رظنا ع وبا

 قبلا هللا نبع نبأ تفس وه 1117 1 قفوارتلا 220
 بعك نب ومهاع نب ركص تننب ىملس رظنا 0 مأ : : 1 أ

 اة 1-11 نارمع نب دلاخ نب ريبخ

 ام 1 ىراصنالا دوادذ ىنأ ليم ربخ

 متل 111 .ىرصبلا نسل ما ةريخ
. 

 ربخ
 ا."* 11 بلهملا ةارمأ ةيريشقلا ةريخ

 نإ] نؤأ نبأ ني نيد تبامالا ت9 44 تي 111 1م 1 نارزيفل

 ك4 16 910 94

 ممةرتازم# مضل نما ليلخ
 نارا 11 ناويبخ

 5 11 ورمع نب فافخ تفيد 8

 هز

 نب (ركب ىب) ديزي نسب ىسيع همهسأ ابدأ 1 ىوارلا باد ىببا
 قانكلا

 ه«مأ1 1 فادني فذأد

 بك 1 كللا هناذاد

 ا99]-ل1مل زامل“ امك لمهم امهب امهه امها" طباع 1 ىرخكطصألا هبوذأد

 ن0 ا 1

 مه 111 اذى ] (نوبراحلا) مكل نم ىلاغ نب رادلا

 نبأل دب. ةلبتممب 1 ربكالا اراد

 ملل ملاذ ملثث ركب برا“ "اآ7 1 ربك الأ أراد نب رغصالا اراد

 مال 1 نذادنبرأد

 اثرا" 11 بلعملا نب كيزيبل ليم سراد

 اعام 11 مراد ونب



 نو

 ك6 11 107 11 م ل مل مل أ مل تتملم ل ل

 اذرضر اا )الا ]| ا ]زا 110 1/1 )دا )007 )16641 )ءآ )هدأ 10.

 ا ل ا 7 كل ل 11 اا اكلك اكلرارح

 اوه 111 رخآ )عطب 11 هانت مزراوخ

 اثيل 11 ةببنت لوم .ىمهزرأو كل

 17113 يمن (١ ند هللا تبع ىب نم فلاودل

 511 ثذابهربيخ

 ارا 0-0 11 ١

 رفعج نب هللا لكيع نب ليح#“ مأ فيقت نب ةفرصخ 0 0

 مبب ]1

 قيكرخلا رظنا ١1) 1 كيبكوشل

 ا كلل )1 011 )نم نادوخ

 معا 111 نعل 18م اا": 1 ةيفنأخل سيق نب رفعج ةنبا ةلوخ
 آنا طم 1 صقوالا ى د خيمأ 0 ؛ ميكح تدني :لوخ

 ام اللا ىرازغلا رابيس نب ب نب ريظنم تعمد :لوخ

 م11 151 ةريبع ني ليدبلا تتنب ةلوخ

 اا اا 01 1 )از 6 1 ىكيصالا 3 نب ىلبخ

 كك ماسر قلل ]11 )2 ل! كبسأ نب دليوخ

 3 1 ىلذهلا ذلتاو نب دليبخ

 !ان* 1 ةيماسلا صقوالا ند كتر اح نىب خيم نب 0 تحد خايوخ

 نب نايفس ى د نفح ا دب بيوذ نسب ةربس ىب درايش

 "ب 11 ورصم (لقذ ١ نم لحجر طابخل نبا

 ر/اهأحل 11 ماسر نب نايبخ

 اوت كامل وكس الوعل وعلا اك. املخا 11 (ىجراشل ىربيشل

 ارطا لآ ينجح ىبأ

 كح 00 وهز ههدبأ ىوأولا اخ يتيبخ وبأ

 102105 1 فوع نب ملاس 1 روحا خويتبخ وبدأ



 لكر»

 ا" امل. (408.) اه 11 ىودعلا ناوزغ ىب ليلخل

 1 هل ةيمتلا سوم" با ليلك

 |.مز» ببا 111 ماشه نب (ليلخ) ليلخأ

 (هالث) زظثلع 111 ناكبسادنو نب ليلخأ

 مررسع_ موسع ملامسقلاف ما.1 ا ؟ا.1 111 نولويط نب دا ىب هيورامخ

 ا اراك ل 3 ناز

 ملاذ معن معد ا١ا8* 111 (ءادنلا رطق) هيورامخ ةنبأ

 ؟* 111 ىلدندلا شيرق مالغ هيورامخ

 1 ناغسيو نب نامخ
 بم كلى كبح 152 1 ىمهب ريشدرأ ةنبأ ىلامخ

 اك. 111 دئاقلا شييخ

 اذ. 111 كئاقلا ةصيمخ ىا نبا

 زاد 1 برضملأ نب كلام تنب سانخ

 مسمر, ميسر 1 جالا اكملا دلاخ نب ةديبع نب رتنخ

 انا ارعو 111 رجنخل وبا
 أا.+ 1 نارمع نب ناولح تنب ىلل 2 فدنخ

 مانع 111 19147 13م عون رخمت 11 سلول اب 1

 هدأ هذ وريؤختح نى ا

 ال11 ناخرط  سخ

 اة.

 بيسك وه ىوارلا ءاسنخل وبا
 خو, اممع طب اينع امال 1 عونخ

 م.وزب لؤى. (800.) >عمر8 1: ىدسألا , (شيبابح) سين

 لا ار* 1 ىمهسلا ةفناذح نب سينخ

 دكلاخ نب شيبح رظنا اا عبير نب رعيشالا كدلاخ نب سينخ

 رع ارا“ 11 ةبعش نب ةريغملا بناك سينخ ىبا

 ا". ا" 111 ريبج نب تاوخ نب ريكب نب تاوخ

 1 1 6 ريبج نب تاوخ

 د يي مي كرا ميسم يي ل ا: 20 جراد دل

 يرتب يع :ايدردت يإ .ممدادت مديد يع ....[هدافد إم .هدادتاإ و. هداطتال ين مدفن حب < هانا م

 نبال نو يال يالطا بني بوم مرح ةرايا نما نزلا ط1 ! 11 11



00 

0 
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 ار ل 00 نب دياخ

 ردك اه انك اظن 12 1271 ىفنقل هللا تبع نبا نيلخ

 انان اال ىواولا دايع ملوح ندلكاع نب ديلخ

 أمم اا.+ 11 ,عاشلا نينيبع ديلخ

 انو 11 6 1 1 ىعوبرملا ةرق ىب كيلخ

 )و1 ؟هتمس ه1 1 رعاشلا ىواس نب رذنملا نب ديلخ

 كل 1 جود ند ناسح حلوم دكيلخ

 اثم 1 ملسم  ى د دبش ةيراج ةردياخ مأ

 ءارهلا ند وشب مأ ىو تنيبات نب سبك تمنذب ةلباخ

 ١ 111 صفح نب 1 ةارمأ 0 تن 0

 الا خفياخ نب هللا كبع رظنا م ١ ل نبا

 ةربخ وبا وه 7 هل ةفيلخ 7

 كما 1 باكولا ىدع ىئب حلوم ريعالا :فياخ

 اثم 11 رعاشلا عطقالا زخفياخ

 6 | للا ثيعدلا نبأ مالغ :فياخ

 ساارلا اثأ 111 والا ظطايخ ني ةفيلخ

 )م5111 كرف نب ةفيلخ

 رغالا وبا وم كرابملا ىب ةفيلخ

 خئفياخ مشاه وبأ رظنا نارهم نب خفياخ

 1٠.1 11 ىوأارلا ءقرو نب ةفيلخ

 اس ل1 قلت هيف نما نم لخر نيلك

 اك 411 111 ماعلا ا ندا

 ارا ا لال لا ااا 11 اوردعأ وبا نابا ١ ني 0

 0 ل 36 ا ا

 ”مزعزت ”ااوزلإ ١ 121 ١ ىو ما فلا!!! دج ىبإ ليلخا

 ىدشبعلا سوا ىب ليلخل
 ا لل نيصخل نب 0

 )امد ا'ءام 111 لامير ىب ليال



 ابا

 ".م 11 ىوارلا ةديبع نب دالخ
 مم 1 .ىوارلا كطع انف دلك
 400 طر لم )خ1 1 1 ىوأولا ىلهايلا طقرالا كدب نب نالخ

 ال 1

 ا" هل طالخ وبا

 ىوارلا مالح رظنا 481. 1 مالخ
 مق ىناكلف

 لحصأو نب فاخذ وه | 1 ىوأولا فا

 م 1 رعاشلا رجالا فلاخ

 ِ لهو 111.711 والا تيت ني تح
 املا 1 طايخأ رانيد نب رفعج نب فلخ

 11 لت 11 ا ا 1 1 رعاشلا ىواردلا ةقيلخ نب فلخ

 130 مك“ 6 0مل امل

 ه.و ة.ا" 111 هللا دبع ىب فلخ

 نب هللا دبع رظنا أ 1 ىوارلا ىسيع نب هللا دبع فلخ وبا

 .(.ذل
 زول يي

 م.لثء اء" 111 ىناغرفلا فلخ
 ا." 51آ11 ىرصملا فلخ
 زر ىلاذمهلا عروبلا نب فلخ

 ,١65 ل11 ب ل ىوأولا مامن نىب فاخ

 م ناكلخ ىبأ

 فرع نوع روس عز 11. حتنك

 مم )الب وم ظلم نم" 111 ميعاربا (ىجيلخل ىبا) ىجيلخل

 رسالثاخم 2

 ملاد. 111 هيولع تخا ىبا هللا دبع ىضاقلا ىجيلخل

 مت. 111 ىوارلا (ملعد نب) ديلخ
 لبد (404.) )"د (440.) 1 1 ىوارلا ىرمنلا ةرفذ نب ديلخ

 زبل] زباب



 اء هل ىطمرقلا كنه وخأ اطخ

 "يضع 1 (رمع وبا) باطخل

 ااا 1“ 1م ]11 11 1116 11م1 ىوارلا ىلع نب ةرج باطل وبا

 411 مت عمقا 111 اةمم اةرع

 5070 ىوأولا دايز نب باطخ

 انه م تارفلا ىبا باطخل وبا
 (ه40)) !1مذ ام1 اهلا 11 ىملسلا ررخ“ نب :باطخل

 "ا.م 1 ىوارلا ىركهلا باطخل وبا

 امني 111 سلفلا هجو ىب باطخل

 مام املثع امل“ 105* 111 شمراطت

 هاهم 111 نيكرطخ

 مسا 111 ]ب 1 زخمطخ

 كا غل بسأرهل ةارمأ سوطخ

 !رسا ل

 امري 1 رعاشلا سوأ نب ليطخ

 ىلهايلا كلام نب ديزي وه ميطخل

 ا 111 1115 1 1 ىرافغلا ةخضحر نب 0 نب فاتح

 ا9/ 11 ىركبلا فافخ
 ا"*ث. 111 ميلس ىنب فافخ

 خيدن نب فافخ وه رممع نب فافخ

 زي 1 عم .١ 111 ىناجيلل ريصنم نب فافخ

 اا 1 غ1 رعاشلا (ريمع نب فافخ) ةخيدن نب فافذخ

 )ا. .١1 امل 111 ىنيكتوكذالا فيغخ

 مالم اا" )*» 111 ىدنقرمملا فيفخ

 اما 111 كضتعاا سابعلا يأ مدلغ فيفقفخ

 امك 111 ندالخ نبأ

 اماع 1 ىوارلا ىدسالا 0
 مونم ع 0 1 فوارلا كلا نب كالخ
 نر ا ما ةعافر نب دالخ

 50 050 ورمع نب خباعت نب كيوبس نىب د دالخ

 مالح رظنا «1* 7 جحلاص نب دالخ
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 ومن: 111 رعاشلا نسا نبا يبخل

 ب الا ا ل ا 111 1117 11 116 مزاخ نب ةييرح

 ردا ع )ع للا ]10 اروع 12| 100 مضل ملل سل 6

 1301 1 1 ىواولا ىحلافقعلا انو كادقب نب ةخميرخ

 هربت“ 11 ىواولا هللا بع ىب ةميرخ

 أ. 1 ىبل ىب ةبيرخ

 أ: للا ىوأولا ظرايع نب لليد ىب ةخمدرخ

 ]1 11 1 خكر دم نب خمير

 ,اآ ك1 زم 11 ىسبعلا ربعذ نب ةخمدوخ

 مرا" ممم مها 111 رعاشلا بءقعي وبا 06

 ماعم ؟كرئم مكر متر ر*ع# 1 ىلاذمهلا مينش وسخ

 ارو رت 1 ةرواسالا نم صسصالقم ورده

 امام 11 درجدزي نب وره

 ادز9 111 ناحكفسادنو نب ليلخل نب ميعاربا نب ناتسجكشخ
 "مدل امثا 1 ىرافغلا ةشخ وبا

 اوم وزب لة كك سس

 ا.ه 11 ىسمعلا كيولا نب نبشخ

 اهمنع 1آ1[1 فاصخأ

 ال١ 1 ىميتلا ةفصخ

 يعد انع» ] بيصخ ونبي

 ىئاشنلا هللا دبع ىب بيهو وه بيصخل وبا
 مورس عد» 111 ببظنتملا بيصخل

 لس سرس نس نزع |. ا. 1م 111 روصنملا لهم قوزرم بيصخل وبا
 ؛ عب رخل

 بيبصغل نب للا نب هللا كينع نب كيا وه 128 ىييصخل ىبأ

 ام 15 1 ىوأرلا فيصخ

 مسرع هى منو ل
 اوم اة 11 ميمث نب رضخل

 الا" اا. 1.1 1 ميمت نم مضخ

 (800.) امك 1 محم نم مضخ

 مر رمرس لعن عم زرع عز اذ. 111 ريبزلا نب بعصم كلو نم ريضخ نبا
00 
01-1 



 ام

 ناذيشرخ 1 1١

 م1 رداد
 00 4 هللا نع نب نيسلدل لع يدار تدخلا ع

 (4040.) اان" (404.) ااا 1 .ذيكرذل

 اك )1 لا ككل 14 111 ]04 ل11 )15 ناز اللا !ثنم ل1 يمر

 ]111 111 خخ 3 فيلكا هدعيلت ةنبأ فزرخ

 معلوم "لامع مل" ]اب 1 خماس ىنب نم ىجانلا كنار ب تير

 ل ل لا ا كل ا ا 16

 ]از ا( ىوملا ورمع نب ميرخ

 أ. لا. كل ىوأر سلا ىبيكإ نأ نب ميرخ

 ىماميلا ترام ند ها رظنا زاوخ

 او طذا 8ث )ذ)١ ا|تن. ]م 1| ا ا نحا 1 0 املا ةحارح

 ارز الط ازا امم 151 )فل 1111 ني |1115 111 ]اذ زا ك1

 اناث كل الز )اذ ل41 ا! 65 )طن 415 )لل )1 يزل ا ان

 ا لل تو 111 1

 نامرلا كديع نب نامتع وه ىوأولا ىعاوشل

 أزبك يناير 1 دوسالا ند ى.عءازرخ

 )"ع1 111 ةانم كيز وه ر

 اا ]0 ات 16 ذا 111 113 از ا! 1 1 00

 م1 ط1! املأ ا ]ا1] 111 !ةزاخ !نز )دأد 11 )بإن |1 6

 ا:

 اثم. 11 ىلغتلا روش

 ا خه مى ,ىسوم نب ىرزخ

 هه1 111 كيشرلا كنب مساق ما ما :ىرخ
 ةكردم نب ةميرخ مه ا 1 خييوخ

 ها*ث» 1 ىوأولا ىسيغدابلا يدوخ وبا

 انا ل01 11 ل11 16 1 نيتداهشلا وذ تنبات نب ةييوت

 امل )0

 د ظراسع تكهسأ اب ]1 ىوأوملا ىراصنالا تعبات ىب ةميرخ نبا

 تبات نب ةميزوخ
 ا م مهج نب ةميرخ



 ذل

 الب 11 ىدغسلا نب ندلبج خكيدخ وبا

 ازوا اطويسااثب اثاث“ 1 ىنلا جوز دليبخ تعدل خب دخ

 )اا 0 ا اتا لا لا 111 1ك 110

 1 ا 1 ةلامألا كلل زك ك1: )1 156 انش

 اا

 ءدح 111 ديشرلا تنب ةكيدخ

 اك لكن رمهبؤلا تحد ىربكلا مةكايردخ

 1 17 مهس ىب كبعس تنب خةكحايدرخ

 ”ثرا” 1 بلاط ىنأ ىب ىلع ةنبا ةكيدخ

 أب.“ ]1 كبز نب كبيع ىنب نم دكلاخ نب ماذخ

 ا5وب )"هد 1 ىعادلا ىدنكلا رامع نب ماذخ

 ثراث ئب ريرعلا فبعا نب ديعس وه ةنيذخ) ةنيقك

 اذ” ا1.1 11 نيشفا نا سواك دج هرخائناخ وبا هرغبارخ

 ' اما ةاره ناقهد ناسارت

 اكن امهم 1089 1 ئفارخلا ليصفلا ؛ نب ةيهأا ب نا
 أرب !نأاو 11 بوح نب شارخ

 اديه 1 ىوأولا خيطع نب ةربيغأا نب شارخ

 مذا 1 رعاشلا ىلذهلا شارخ وبأ

 125 111 ىاتيسلا ةشارخ

 مه* 111 فايرخل

 اهيوساور» اع. 1م 1 ناكنيبلا ىب هرسخرخ
 زامبا“ ]1 ىوأولا ىزاولا هبذادرخ

 باز بث انآ 1 كلما سودرخ

 اا”“ب 1 مزر أو كلم نازرخ

 مما" "لأ ]1 زهره رح نب فازرخ

 أ. ا.د 1 اورسخ ذازرخ

 م هر تح نب نازوخ ورظناو ملراخ» 1 مئاسر و رهمذأز رش

 ؟نا “ا 117 1 بفساأوش  ىك نب فسازرح

 املد 1 سراخ سرخ

 امدد 111 والمج ىب داشخ

 ا.هبب 11 ىهيهنلا ورسيع نب ةشرخ



 ا"

 اها/ 1 ىوأوأا راسي نب كلاخ

 رسل و دعلا ىتينتلا ربعي نب: لاك
 ةيآ نرلب ثمل 26 نارويشل ةيراج ةصلاخ

 هسا 111 !"لا* 194.1 11 نيشفأ نأ سواك دج (هرخاراخ) هرخاناخ
 راتسنالل نظنا موسوس 1 رايسناخل

 راغسياخل رظنا 51 1 ريسواخل

 بابخ نب هللا دبع ىنعي "*:ه 1 بابخ ىبأ

 1ك داوم 1 او عرفا مدا رهاب 11 :ترالل ا" ىبر تابح

 1* هل ريبزلا ىب بابخ
 ا!ةو. 1 ناوزغ نب ةبتع لوم بايخ

 ناسا ا لا
 بدم 111 كيشوأأ نب سابعلا ىوأ كني مأ كتبي

 ٠و 111 ةبطخحق كيم ناربخ

 م" ىل 806 111 :نيشك ىبا ةفيلخ ةربخ وبا

 ١٠81 111 ءاذنل ميكح (ةطب>) ةطبخ وبا

 7 11 رل ىب هللا ىيبع باككا نم وهو (بيبح) بيبخ ىبا

 ماتوا 176غ 1 روخل نب ثراطخل ئب وخا فاسا ىب ا بيبخ

 1 111 وهبزلا ىب هللا دبع نب تبات ىب بيبخ

 ارهد مثثه ا!”** 1 رمبؤلا نب هللا كيبع نب بيبخ

 فوع نب ورع نب ةفلك نب ابكت ىنب وخا ىدع نب بيبخ
 زم,] (عيرس (ععي_(عد» ]

 مؤثر لربع سعت ظلمح اامح امه !طرزخإ زراعي زو هنو ةنن» 1 معتخ
 ارضا 1410 116 يزن“ ك1 رت كب كلا كو زا 11

 ركنا قا نباح ره 17, 1 ةييعتشلا نيا

 ىكنلتل رظنا و11 1 ىلتخل نبا
 ميقتخ ىب نامتع نب ذللا يع وه 00 1 ىوأولا ميثخ نبأ

 ميشح وخا رظنا 401+ 1 مينخ وخا

 اةو* دمع اء 11 ىنعادلا (جيون قب راع وأ ةراع) شادخ

 ا 11 كك

 بيبح ىه م." 11 ةردخ ىبا ىلسالا (دثرم) ديزي ىب شادخ

 مغر 111 رجبالا مآ ةردخ



 الي

 ا, 1 دجان ىب دلاخ

 ةبا 1 رعاشلا راجنلا ىكدلاخ

 لسير اللا راسنا لسع لل لل 1 2 22 نب كيهن ىب دلاخ

 10107 1511 11 مير نب كلاخ

 هرب 11 ةيتع نب ماش ىنأ ةنبا كلاخ مأ

 ٠١ 11 ىمورخكملا ماش نب دلاخ

 ١51 1 لوله نب كلاخ

 آةثالا ال خه نب كلاخ

 "هد. 111 ٠١ ١ 1 ىوارلا ىبلاولا 0 وبأ

 زور لاا اونا 1” *ك» ا.*ث 1 (ةيغملا ىب) ديلولا ىب دلاخ

 اناا اانا كل رن ا لك و ا اا

 زال 111" 19". 19.بهالءو لكما" اة. لمكلمسلمكا )مل. حارمكا ]محم

 رمل 1171 1161 116 5 1 1 1 ل ا

 رازودحالل 1 "زى الا الل مكه اكلمك اممم 1” حو م رع

 ازودم الزمك الوم للمخ رمال رة ا تل جوا

 ااا 111 لادا )ا )تل ملا للا )لا | كس رات لام ظل ظل

 مل 111 ل 111 زم ك0 ]16 6 كفرت املا 6 ا

 انك الكل ناسا 0370 نيل اناس انك اراد

 أ". 11 كلملا دبع نب ىكيبلولا نب كلتاخ

 *.1 11 طبعم أ نىب ةبقع ىب تلا نب ىكلاخ

 مالا لل كمرب نب كلاخ جوز كيوي تنخد 5 مأ

 7 11 ىوارلا ىرسقلا هللا ديع ىب كسأ ىب كيري ىب دلاخ

 با )مأ

 0 للا مداح ى د كيوي نب كدلاخ

 ادد 111 ديزم نب كبري نب كلاخ

 ا 1 ا ا لا مشاه وبا ناكح نب ديزي نب كلاخ

 الخ ع 111 امها“ !ملخب امك ملا ميلك دبكذ هرعب 0 عل" خيا ثبو ثب“

 أمل اة )6*1 11 بلهملا ىب كيري نب كلاخ

 دكبيع ىب كلا رظناو اؤزم او" 11 ىيحذلا ديزي نب دلاخ

 ىيحنلا هللا

 مة )6 ملل ىواولا م .زاخ نب ردرجح ىب بنتو ىب كبد نب كلاخ



 يل

 ادي. ]11 دوراخل نب بيب نب ءايلع نى ىكلاخ

 زو ادكأ" زهد اهدا اها. ادام 111 ىلصوملا ىئاطلا 5 ىب كلاخ

 ل كك 13 110 116 1691 1 1

 البل طاطا ملال املثكإ ززاووا 1157127 ىوارلا ١ نارمع" ىقأ نب كلاخ

 امكب 11 وماع ىنب 0 ورمع نب كلاخ

 )| 11 ىوأرل أ ريمع نب كدلاخ

 1108 اللللا كفاك ىسهبع ىب كلاخ

 دابع رظناو )105 11 ليزغلا نب كلاخ

 اان ن1 111 11١] 11 11 ىوأوملا ىضايبلا مساقلا نب دلاخ

 زعم ام

 مهلا ارا تنام 1 ئىوزرلا_ىقراتلل قىطق !ىباولاخ

 نا الل ىوارلا ىلعاكلا كلاخ وبا

 ا" 111 ةريغلا وبا ريتك نب كدلاخ

 ديزي نب روت وه ىواولا ىعالكلا 0 ىبأ

 ام.! 11 ناسيك ىب كدلاخ

 ا 11 ىوأرلا ج الكاللا ى د ىلاخ

 ا". 1 يل ىنب 0 كدلاخ

 1م 111 ىبضلا لكحت نب دلاخ

 0 0 1.2 ف ديزي وبأ ىلارعشلا ليد نب دلاخ

 ١0 1 ىموزكملا ن رالف ىب كلتاخ

 أ" ١) 1 ىوارلا 006 نب) كلاخ

 ك1 و اما (4 ل لخر زا للك 26 اد لاح

 رظنا بء.قعي وكل (ةعبدو نب منغ ىنب نمر كر اعلا نس كلاخ

 سرع نبا
 تأ اللا )ولا عا ىتاطلا نادعم نب دئاخ

 ”ا.. )لذ الك. امك ةمم* 1لآ 1 ىوارلا ىعالكلا نادعم ىب دلاخ

 ات زل“ 61 زكر زاب )46 طال ب ةط) 11 آل 16 لماذ: ملا ظل.

 5 مل للك زان 11 زرلل مل

 ملت تلا ”زيل* 1 بعملا نب كلاخ

 ماو” ر2* ١0 1 محلم ىب دلاخ

 "0 1 ىوأرلا ىلكبلا نارهم نب دلاخ



 رم

 نضل 1181 امل ا ىواولا ناكطلا هللا دبع نب ىكلاخ

 ”١ 111 ىوأرلا ةلمرح نب هللا دبع نب كلاخ

 17 اد 11 ىفنخل هللا دبع ىب كيلخ وخا هللا دبع ىب كلاخ
 اناا رمغز نب هللا دبع ىب كلتاخ

 اء 1 ةخينارصنلا ىمبا مثيهلا وِفأ ىرسقلا هللا دبع نسب دكلاخ

 زامل لاك |1111 1! 111 ]0 ظلم )011 ل11 ا 1

 ]ل )مل )بم )ب || [ يراك ل )ن1 1 151 ا

 ادد" )هدو !هدإ" اهاشو اها“, طه" !هيك اهينعغ اوياللب 136 امم

 )ك1 لكر## زكى“ اوك“ اطهمك اطهمه اطهمل" لهمل !هنيد !ةريا“ !طهكو اطذج13

 )نار 1نظس كيم لكسب كبل زكام زةوك حلا 1*ه ا“ كمآ

 كن ضنا 111 )1165 امل 6 1 ا ا 1

 اه" اهالأ

 نب كلاخ مظناو اه. اه" 1 ىوحنملا هللا دبع ىب كتلاخ

 ىيحنلا ديزي
 مدلل 1١ لا ىمورخكملا ناولا كبع دلاخ

 ا 1957 11 ىكتاقلا ناحرلا ىبع دكدلاخ

 مم ما" م" 11 كيلولا ند ىكلاخ نب ناحولا كديع دلاخ

 دكلاخ

 دكتاخ

 1," 1 رعاشلا ورمع نب ةيزغ نب ىزعلا كيع

 اسو» 1 ىوأولا زيرعلا دبع

 اهل" اهمه !هدلك" اهكأ 1 مكمل ] ى ل تراشللا نب كلما كيع كلاخ

 !1نوساكرا“ 17 تيرا ىب .كلملا ىبع نبا دنا
 أور" او2* 11 ىودعلا ىرجاهلا ببببح ب هللا كيبع نب كلاخ

 (8084.) ام اهم

 ٠ ككل“ ]1 كلل ءاقرو نب باننع نب كدلاخ

 ث.ها 1 نافع نب. نامتع ىب كلاخ

 نامتع ىب دلاخ قاكسا وبا وه نامثع نب كدلاخ

 ١ 111 ىوأولا نالجاع نب كلاخ

 ابب )و 1 ىواولا انرعرع نب كلاخ

 )انك ز*هم خم رخو زلم للعم و 1 خطفرسع نب كلاخ

 بم له ال“ 11 )655

 ا 111 اطيعم ل نب ةيبقع ىب كلاخ

 098 0 ا ا



 ا

 اها 11 (ناولع 'ىب) ىسللا ىلاخ وبا
 انك انك الللنل مارح نب ميبكح نب كلاخ

 نبأ لل تاج نب ىكلاخ

 ا"١أ 1 ىوأولا 0 نيد لإ نايح ند تلاخ

 ١11 111 صفح ىب رم ىف لوح ىواولا ندلجكاع نب شادخ ند كلاخ

1 11 1 111 7( 

 ا! كك1 ل شويردلا دلاخ

 ذمكأ 1 ةعمبر نب دلاخ

 درع ا ىوأرأا ةعببر ىلوأ نب كلاخ

 امام |1610 م1 3 دايز نب كلتاخ

 ىراصنالا بدأ قدآ وه كبلكا نب كبز نب )اخ

 نب“ هأل" ه.أ 11 ليفن ىب دعس ىب دئاخ

 ام اللا ىوأولا (ديعس ىب ورع نب) كيعس نب دلا

 !ينيلا طبر“ باك 189:6 اطهر ل1 الخ 1 0 نب كيعس ىبب كلتاخ

 )1 لكك 6 110 11 1 مل امم امقزا 116 اكل

 كي 111 1 ازال )ل١1 )ل16 )6 ال17 )1 زاء) )1 141 ط1 1“

 "ما
 آنك )ا 1 ىللذعلا جيبن نب نابيفس نب كلاخ

 11 10 00 خماس نب دكلاخ

 نابح نب ناميلس رظنا ىوارلا نايح نب ناني ل وبأ
 ا ط1 ز111 1 ىوأولا ربيمس نب كلاخ

 اذان 11 هللا كنع نب كسا مع ىبأ دكديدش نب دلاخ

 0 ا ا حلاص ىأ نب بيعش نب كلاخ

 اك ل ىوأولأ جيبص ىب كلاخ

 ضر 111 تلصلا نب كلاخ

 هللا دبع ىب للاخ وه 0 1 ىوأولا ن ..احطلا كلاخ

 هام ه.6ك 1 يعزرخل نيصح ىب نارع ىب فيلط ىب كلاخ

 كا كلل 4 4 1 ماش ئى د صاعلا نب كلاخ

 ملم امل“ مي ىلا ال 11 كيسا ىب كلاخ نب هللا كيبع نب كلاخ

 601 2 كك مك مضأ نأ كل ل نا هلاك

 زو ما



 اذ

 هم 1] ةترولا ىنب نم كلاخ ونب

 دواد وبا ظنا الد” 11 ميعاربأ نب دلتاخ

 رابح نىب نامياس وه هال ] ىوأولا رجالا كدلاخ وبا

 هل. 1 ديوب لوحالا تلاخ وذا

 ذأ. 111 روث وبا ملسا نب كلاخ

 "11 ما سارع

 ا ا ام 1 ىب

 ١" 111 ىوارلا ىلهابلا كيسا نب دلاخ

 اه 111 اذا 1 ىوأاولا جفصالا

 "١ 11 ىوارلأ سايلا

 الإ كلل ىايرولأ بدأ ىلا 2ث تناح

 ازا الع ورمع نب ماس لوم ىوأولا باب نب كلاخ

 نن“ا هوز 111 فردا تناك

 اا اذ لل ىملسالا ظزرج

 مل 5 0 از 6ث اللا زف كلا )ال ازعل مب الل كهرب 06

 ذل ملا ا ا

 "اوك 1 ىكمربلا كلاخ ىبأ

 5 111 نيطبيلا تلتاخ

 اخمب 111 ديك وخأ ثيعبلا نب دكلاخ

 اذ ا 1 ىوأرلا ركب لأ نب دلاخ

 1 111 دعبل نب كلاخ

 يطق نب تنبات ىه ةعارخ لوم كتيبات كلا وبأ

 لأ نبأ .ىكلاخ

 ثا 1 دلاخ ىب صفح وبا ىوارلا رباج نب دكدلاخ

 11 اذ» 1 ةليج ىب كلاخ

 ان11 1 قرشقلا هللا نبع نيررح تا
 مك 1 ىمهلسلا ءوج ىب دكلاخ

 ارا لآ نب رفعج ب دلاخ

 ارا" 1 ىوارلا ثرابأل نب كلاخ
 رظناو امدو مم8/ طعم 131 .ظاع .اءا* 1 ىئوارلا اذ نلاخ

 ىوارلا كلاخ

 امها 111 ككاقلا ركاسعلا وبا ناسح نب دكدلاخ
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 ا.

 سيرا ار تاا ىوأولا كتليصلا نب خجراخ

 01 1 ىميمتلا (2تلصلا) ىب ةجراخ لآ

 304 21 8111 ىرالا ىعبشلا .بعصم' ىب ةجراخ
 اان ظل1 6 11 (ةلينعلا) فراخ

 مزاخ نب هللا دبع وه اثم 11 مزاخ ىبأ

 اللا 5)١) للا ذزل) )ذي للك ىضاقلا مزاخ وبأ

 ل ل لل 1 لل لقال )2201111 1116 116101 ةميرخ نىب مزاخ

 ا اعل ل لال ل يكاد لال لاا 111 لا و ناد 01

 "نوم "هو

 مام 11 نابيش نب ورمع نم ىبعثشل نايفس نب مزاخ
 او“ 1 مزاخ نب هللا دبع ىب مزاخ

 ادب" 1 مزاخ نب هللا كبع نب ىسوم نب مزاخ

 (1.8)848 1: ىساخ
 اها 111 نيشفالا وخا شاخ
 لا م | 1 روج مأرب بحاص كرذنلا كلم ناقاخ

 ن0 طا د

 111 11 لاخلا )ما )5 1 16 درج دوب بحاص

 انا اذ 111 1111111 لل 7 لك ىشقرنلا محارم وبا كرننلا نافقاخ

 اهإث] !هلم !هزه-اوألا ا!هالاثدا1 لهل" !طهيك )115 )كان  زعو" 1/1

 كن“ 6 156 امم انور تروا ب .انزز كلوز نت كاوا

 00 1409 112 ا 1

 مأآو اه 111 تعبتلا بحاص ناقاخ

 زمول اسما زمنا )ع. 111 (جيشرلا مداخ) مداخل ناقاخ
 ام" 111 ىوأولا كيدز ند ناتاخ

 كي 11 ل ظن. ظنعتع ظزفعأ ظنا )لا. ظالم !ادأ 1آ11 ىحلفملا نقخ
 بيرغ نب نورا وه لاذل نبا
 كدي ىناج ةلعلا 7 داكار لإ اقل 11 عوارلا .ىلاخ
 انا“ئىو 1 ىوأولا دلاخ وبأ

 دلاخ ىنأ ىب ليعامسا وه ىوارلا دلاخ ىنا ىبا

 اذا 111 تئاقلا ىنىلاخ ىنا ىبا

 اما 11 ةنطق نبات :خقيشع كلاخ مأ



] 

 بلاط كىأ نب ىلع ىنعي ا ىوسح وبدأ رديح

 ا .1٠ ذل ةرديح

 اا 1 دعم نب ةديح

 ا زا 1 1 نب ىريح

 أ" 1 لبربج سوف مديبأ موزيح

 اا.1 ا".م 1 عفار نب سنا رسيخلا وبا
 ار ىعارشل نامسيلل ىبأ

 اث*م 1 (هللا دبع نب سابا وأ) سابأ نب هللا كبع نب نامهسيلل

 ال17 111 كك

 ادا 016 1 فيلل ندر اقيبدلا

 امال 11 ىبلكلا خمالس نب ةيح

 ل مز 0 خيح وبا

 "..د 11 ةلظنح ىب 0 نب ةيح

 "ثا" 111 ىوأو لا ةويح وبأ

 ةهد+ب 111 ىيكتلا حدر نب ةوبح

 | | 1م ١ 6 1 رعاشلا ىرضنلا بطخا ىب ىيح

 ك5 1ر1 111 1 1

 ٠م 1 ىواولا هللا دبع نب ىبيح
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 ما“*ث٠ 1 ىوخا ا ا هك كرنخلا ناقاخ ظارمأ نوناخ

 5101 نيوناخ خيا

 هرخاناخ رظنأو ١] للا خخسو رش كلم 0 ثراخ

 مهو 111 ىوارلا ثرامخل نب ةجراخ

 زخفاذح ىب ةجراخ رظنا 5*1 1 ةبيبح نبأ ىب ةجراخ

 معو اكل. (4808.) املا“ 1 ىمهسلا فالح نب خجراخ

 ا ال 000 نصح نب خجراخ

 زاور» زاره 11 ))مل“ زم" ]1 ىوأولا هيقفلا تباث نب كيز نب خةجراخ

 1 1 00 نب ثرامللا ىفارحا 2 رجع ىنأ ىب كبز نب خجراخ

 ا”ثءا* 111 ةيوارلا دعس تنب ةخجمراشح مأ



 اهم

 ".٠ (800.ر 1* اثم 111 ىتاطلا بيبح ىب © شابح) شايح

 (400.) "ده 1 ىوأورلا (هللا ديبع نب) نابح

 ءارغم ا وبأ رظنأ نابح ىبا

 )باك 1 ىوأوأل نابح وبا

 ا" 11 لتاقم وبا (ةبلعت ىب) نايح

 ال11 ادا" 11 نابح ونب

 1 1 مدأ نب نايبح

 كل للا ساوف ىنب نم ىفانكلا رجا نب نابح

 م” 111 (رذنم) ىعكشالا نايح وبا

 ا 1*١ 11 ىودعلا سابا نب نابح

 )أ 111 رشب نب نابح

 ازممحالامل" زاد 111 ةلبج نب نايح

 اما 111 نيفاش مع نبأ نابيح

 9100 1011 بنش مدلخ نابح

 طبنلا نايح وه نابيش ىنب لهم نايح

 الذ 1 ىوزولا عئاصلا نابح

 !مككزملا ش1 زم ١ ا اما ىمهلسلا نابيبظ ند ن

 2 121 ىوازلا قالمخملا ىارحت ىبادللا ١ تبع. نبا!نايح

 كب

 اوه 11 ريهز نب هللا ديبع نب (ناسح) نايح

 سايأ نب نايح وه ا 1 ىودعلا نابح

 اهم 11 ةخملس نب ميعاربأ لاخ راطعلا نابح

 ىفيكلا اسمح رظنا مام 1 ىواولا قيكلا نابح

 الز“ التل نابح نب بعصم وبا ىواولا نايح

 0 لل رذخملا نب نايح

 ا 11 ىنانيشلا ةريبب# نب خاقصم ىلورم جابمهلا وبا ىطبنلا نابح

 لظاز 156 لكل )اا ا لذ 16 111 لاثثو طاش )115 )زا )116 !ذةل

 لاا از ضار ال ىعخضنلا ةذوه ىب نابح

 محل 1 لهذ ىب ةعمبر ىوأ نبب ورم خنيأ ةنامكحيلل

 اديج 2 ناديح

 || ]1 كعم نب نأ بح

 ارت رديح



 أه

 ماا 44 كم 4ك 5 طم اهلا“ .٠١ 111 ىلهابلا ليهس نب ةرتيح

 مث” 111 ىوارلا ىرقنإا كبح“ نب ةرثيح

 ديزي ىب رصن نب يف ند ىذل نب ديزي نب (ةرقوملا) انردودح

 أهما' اهدا" !مل 1 ىرينعلا ةنوعج نب

 ناذوح نب رشب وأ هللا دبع رظنا أما 1 ناذوح نبأ

 ١60 اذز> 111 كوخ

 اها” 1 ىوأولأ بدتوح

 ثرال نب ديزي وه بدشوح وبا
 يلا ا ك6 1 ىسركلا نداس ىهسرملا بدتوح

 ؟..41م يبو دالك 120:31 | هكور" نب تراثا ىب تيري نب تح
 لازم از“ اللا

 4١ 1 مدور ىب كبري ىب بوح ونب

 رمع نب صفح وه ىضومل رمع وبا
 أمام 11 لدهب ىب كيعس ظارمأ ءاموح

 امان 11 ىريح نبأ

 الار كل ىرافغلا رذ ىحأ ىلع ىيح

 1 11 عيشاج# نب نايفس نب ىبيح ونب

 مام 1 ىكسكسلا ىيح

 ابو. 117 1 ىوارسلا خيواعم ندب نامحرولا 0 تثريوخل 2

 اهم هع (2)) 11  ة/ (ق 00:) "0 ل

 ماع ع: 1 بعوائىي ليقت نباتا

 )نإ مازى* 1 دوعسم عود ةدصيوبح

 "ام. ادلو اه او" ] سيق عى دب ىزعلا دبع ىب بطيوح

 زمور مرا“ 111 لا ل

 اا 1 مرأ نب ليوح

 ةخيوبح ىب هللا لبيع رظنا خيبح نبا

 مزن 111 ىوارلا ىّشيعلا 211
 ااا ] دعم نب اةدامح



 امه“

 خاظنح

 عبببرلا نب خاظنح وف فاك خاظنح

 لذ ل ةترو ىنب نم كلام نب خطاظنح

 ا5.٠ 11 ةتابن ىب خلظنح

 111 ل1 دارولا نب خاظنح

 ىميمتلا وربع نب عاقعقلا همسا اا“ امم 1 ةيلظنكللا ىبا

 :يفنمل نب كم رظنأ "المد 1 ةيفنمل 0

 ريكا سار ىوأولا :لظنح نب دايز نب :لظنح

 اما. ا>ث5 1 برح ىب نايفس ىأ نب :لظنح

 امدبأ 1 ناوغص نب خاظنح

 ال1 ل ىملسلا ليغطلا نب خاظنح

 از !ذ٠ 1 ليشعلا رماع نأ نب خاظنح

 11 ىميهنلا ءاقرو نب بانع نب :كلظنح

 1 11 هفزرع نب خلاظنح

 ا 1 ىوأولا ىملسلا ىلع نب خاظنح

 متعب [11 كوارلاب سيف د

 نأ" ]1 مير مأ 00 ند نوقاث كني خنح

 هيأ هيد 11 ىبميمتلا 5 نب فيدل

 1و1. 1 كه 1ك“ 11, لكل اللام ز.و 1 ةفينحا ونب

 نام كل“ تعم اهم 11 زك ال" 195" 11ه[ الور“ 19ر١ ب 1121-1

 انا لل1 ]ت10 !| 66 11 !١)

 ا. "ه1 |1* .٠) 111 سيف ىب برح ةفيند وبأ

 الوب 11 سيف نب ةفينح

 "هلل اهز"-ةأ. اوما بم ا“ 111 مث 11 تباث نب نامعنلا ةفينح وبا

 )نا او" 111 نينح وبا

 اء 11[ هللا دبع نب نينح

 اا للا امرا داب اسك زك“ ناجحا اا ءكلرا 1 نشسلا“ ما :اوح

 ام ا

 اع.و اثر 1م 11 ىكتعلا وربع ىب دايز نب ىراوخل
 |“ ل.1 مم“ ها هل ىراوتل ىا ىبا

 م١ 1 ثنفاب ىب ناوح

 نيه 17 ةفوكلابا (توح) توح ونب



 اذه

 مالأم 1 تنفآل نب زاكانم نب ليبخ

 مهأ 1 فوع نب ميمثل

 صاقو ىنأ نب دعس وه )ملأ 1 ةنيمح نبأ

 هز“ 111 ةكلط قىأ ةنبآ ةنيبخ

 10 مارح نب ةعيبر نب نح

 ادم 1 هللا ليسر ةحقل مسا ءانخل
 وسو. 1 ىريبتمل ةطانح
 1 10 11 ا ىلا اينانح

 ىكيلا ليينح ىب نامرلا دبع رظنا ارا غ1 رجاولا ليينح بأ

 لينح ىب دكحا رظنا هيقفلا لبنح- نبا

 امه ا)5 11 ).* 1 ىوأرلا نانسهف ىضاق اةديوح نأ نب ليينح

 زاب 1“

 تاطخل (نبا قيعرظنا لا» 11 و“ 1.1 ديدن
 زمام 1 باطل نب رمع مأ ةريغملا نب مشاه تندد ةخيدتنح

 مدع مدس 17 1 ىرازلا ”ىمحنلا ترا
 هد+ ه.أ 11 ىللانكلا رمتعملا وبأ ةعيبر نب شنح

 المثال اما““ك لزثوه 17 "١ 1 ىوارلا ىناعذصلا هللا كيع نب شنح

 00000 لاس ىواولا ىبلغتلا كلام نب شنح

 ترا نب شنح وع الام 1 ىوأولا ىعخطذلا سشنح

 اه.د 111 ةريصوق بوقعي وخأآ شد

 هزة مل 111 ثم امم 101 11 1111 ل11 1:1 م 1 هك ظتح

 ارم ل ىمابيشلا دعسا نب ةخاظنح

 عهبرلا نب خاظنح وه المل 1 ىدبسالا ةلظنح

 مث 1 ىوأولا ملعالا نب :لطظنح

 هأب 11 سهيب ىب ةلظنح

 !ا0 كل رعاشلا ىلجععلا رايس نب خبلعت نب خاظنح

 15. 11: ئعوبربلا :ثراتخل نب ةهلظاح
 أب 1 ىميمنلا مراد نب :لظنح

 رماع ىلا نب خاظنح وه ا. ]1 بهارلا نب :لظنح

 ا.هم الممأ المد, اطبمل" 1 بنئناكلا ىديسالا ىميبمتلا عيبرلا نب :لظنح

 م11 ملل الو ل ل ل ل كالا ل



 اه

 الد ا كال ىصيلعلا لييح

 اثم اا"ثم 111 ىتاطلا مناغ ىبأ نب كيبمح

 نك ملل ةريصلا مساقلا نىند كيبيح

 اال ؟نهكأ“" هه مع عم خم ا"ثب ث) اهو 1 خبطعحق ىب كيبح

 انك ميلف دل ان )دك 16 ١) ط1 111 طز زم 111 1

 د6 15

 )111 سابعلا ا نب ليحن ىلوم لبيد

 ا 16 1 2 كك 0 ى فور وروما دكدييح وبا

 ا ىوأولأ ى.ماسلا ةدلعسم ىب لبييح

 تاو ل 11 11 51 رعاشلا ٠ لىواولا ىدنالا ملسم نب دكيبح

 درب ل لا رج سلا اس اسي ن7 ا ا ا

 20 1 اذا ال: 15 )1 11 تأ هل“ ةنأ) هوك وول ن1. نادك

 بم 11 جييسملا نب ديمح

 بلا 1 فييعم نب كيبح

 أمثل امثك 11 رايس ىب ورصن ملهم لبيد

 ادم طعبخ 1 ىمكللا وصن نب كيمح

 م1 4 كيقنلا يي وبدأ

 ارا نارا كلل ماا زكا كل ل 1 1 ىوزأولا للف نب كييح

 ب 111 قاكتوولا لدييح

 ا! لك ةعاشلا لفاعم . نب دايز تني اةليهد

 ل الل ظرعاشلا دعس نب رع تنب ةديمح

 (001 1 ىوارلا ىسيع نب ريبزلا نب هللا دبع (نب) ىديمل
 أنا“ 1 ريبح

 8560 1 ل ل مخل ابل للا ننام بكا مز ١6 1 (انيس نبر ربيمح

 اد )0 )16 166 15 16 15 1 051:11 1 11111 11 00

 سساخلإ» منتي ميزو هن خوه 1918 1912 ]ؤبب زمكأ زل اطبآب اوريو لاىزه

 اك | 111 ]ا ا تا 6 ك1 ا

 نارمح وبا وه ىندمهلا ريكاب نب ريمح
 اثم 50 1 ىطعانلا سيق ىب ريمح

 ابن. طبهك اطبوب امن اما 111 ككاقلا ىريبثل

 ال 1 م اا ااا 1 قراملا ةذضيق ىب نامعنلا نب ضي



 2” ا

 [ماس

 بام ]ال ك1 1 ماا ]ل 6 ما 6/1 1ةا1 1ملأ

 111 لل ا لادلع )الا زا مل لل 41 ]110 للا ه0 زى كلل 26

 هزه )تأ ند )111 )م1 )5 )1 1115 1

 فيع نب نايحرلا دبع وه كيمح وبأ

 اا”. 11 رعاشلا طقرالا كىيبخ

 اب 11 بنئاكلا قرزالا لدييدح

 لد نب ثيرح ىب كييح وهف د لل ل3 نب كديمح

 نسا (خ00.) "ه* 1 ىريحالا (,كب) ريكب نب لييح

 ١م 111 *5"7١ 1 رعاشلا ىلالهلا ريث نب دكيبح

 اكد ال" 11 ىبخللا بيبح ىب دييح

 بحه دبر ديم دب نب 11 ىلكلا لدكحب نسب ثيرح نب ديبح

 07 ايراا/

 ٠.7 11 ةيمأ ىنبل ىلهوم ىوأاولا ةزيح نب ثييح

 ميعاربا ىب دكيح وه ىيمخا كييح وبا
 21111 قزاملا رابخل نب نيد

 امنل:11::قوارلا رارخل عييرلا ني ترك
 او 1 نيدزر نب دكيمح

 ها“, 111 اما 1 (دعس نب :نامحرلا ديع) ىدعاسلا كيمح وبأ

 هكذا .15٠ 1آ11 ىوارلا ديعس ىب ديوح

 ا ىفوأر لا راجش نأ نب دكيمح

 ا! رعاشلا ىسوطلا كيبح

 اون 11 سرك يو» نععس زعو عرس رسس» 1 ىوأولا ليوطلا لدييح

 ا"ه*ثم 1

 اذيل 11 هللا دبع ىب ديمح

 ام" 1 ىيخللا هللا كبع نب لبييح

 اءلء ااه اءلا" ايت او 111 ىسوطلا يا ديدع نب دكيومح

 هدأ لاذ“ 11 65 [

 املم 1 ىواولأ ىويملل نامحرلا ديع نب كيمد

 ميلا للم )ا ل ىوأولا ىردلا فوع نب نامحرلا دبع نب كيمح

 مهدد 11 نامحرلا كيع تني دكديودح مأ

 |اةنت/0 ال زال كل هيلا نب كمااأ ديع نب حسلدّديح
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 ان

 ال )ما لاسم ان )ز) آل )14 11 11 ام 107 لل لزيز ١ بكل

 اذلر امزإ| لكل تاز لو )1010-1 |0011 زك لع]ا )اكل 100 11 10) 1٠6

 زتخلا ا 1 ل ل ا اا ل ل ا 1 1

 ا ورا ا رس كرس ا ل راد راسن نس سككس

 و كك[ 1 »ميلا بلا 1 لل عكا علا ع

 نسي مرث ممل“ هريتخ هرب“ هك" نهك منعخ منعك ةز“ثم مزثك ةهأم هلي ة.م

 نار سبوم ديرع يي يابا يبأ جيو, نا“ يت“ إو بز" كوم كة ك1

 ك1 0 1 110 ول ا وي 1 1 ا 3 قرنا لوا وت

 كك للك الس او دا رع الويس يلورزس لوتواب ؟1نا اا قربي ككتبإ 38. م

 اك 11 زال ١11 ]1 1م 1 4 )110 )10 ]ا )ا 1: ب ||4) 601

 امه اامل* ززبم ااصع ازريل“» الم ززكس زل, الكع اطهك الولع !طهك الاول" لل

 اللا )انآ اذ )11 زم از. )ت5 /ز)03 11+. 1111 1111 )111 ام

 ارت )11 111 )6 ل6 11 1 ال ا ل ا ا

 لا ا ا ا تل ل ا ع سل ل ا

 انتو ل ) 1ك ا ا ]1 لا

 ازا الار ءاسلا اسما اسك | كارل اس نسر سر كادر

 ا لاى ]الا ا )ا )ل ل يالا املا

 اكول 0 111 )اا )10 |! )هكا ١15] )ال | .م1 11

 اتا 1371 اطيب 11| )1/0 1 1ك“ وما عون 1م مز 1

 ككاو انزن اهم لنالف انز) )5.1 1ن.) ك199 19 ا

 )٠هكم اهكه ]هكا )هك. اطدهرب !طهه. ]مزه !نرع“ طمع !ىوزم ؟ىإسو !ىهس

 اهب )هةدولول اهؤ.-اددم اهمه اهم )ةمل !ةيمحالوبو. اهل اهيا

 ذل تا لازوككل 17 لك تل ال1 111 110 1 19:1 1 1

 كفا ككل اا 1152 ط5 160 تا 1 نسل كا دا

 ك1" ١11١ اكمم "مس اكمه اكمل“"اثمل كبك اكمل كبل 1؟نع اةي» كب

 ايلا (/لك] .!يذرب ليزا ظل ]باي )ناو ل207 ل لول" 1. 115 010

 ابثعع زبك اطبكأ اطبور اطبوك !ذدوو زيوا“"ةبءابعم انخو طيرك _!نسا يسع

 كك ال امل الي )4م ككلالز املع ]01 0 ا ا 11 1

 الذ ز15] ط5 115 111 11 1 00 11 10 1511 ا

 انا اد كارل نال انزال الار را نس 00 02 ل لا

 اك )61 )55 )زا تأ ١) زز0) زز4. زامل كك 6 هاما الاوؤ  نلزخ



 اهأ

 الام (4084.) ط١ 11 ىوأرلا ىملسلا ملاص (ننا نب) نب ةزمص

 انا“ 11 ىواولا خكملط نب 01

 اهدا 111 مو ام هن. 1 ربيبؤلا نب هللا دبع ىب ةزو

 نر رجل ومع نب هللأ كيع ئىب رك

 )هم ”5* 111 ىلع ىب دمح ىب هللا دبع نب و

 زز"م )كن ز١كد ااؤ.ىتالامح المس اطل زلزل 1. 1 بلطملا دبع ىب ةري

 آخ م )يلح(. ]0ك )تض لا لالا لا 1116 ]21 ذ)م) 10

 ان 117 ل للا )لأ ]51 ل زن )زكا 1 |||

 رنناهرع ل ا ل زل ل لل لكل اا

 7“ 111 ىوارلا .ىهللا ةبتع ىب رمح

 باطشل وبأ وه اا 1 ىوأولا وقع نب ىلع نب ال

 ادع اذ +كيطخلا (مساقلا" نأ نيرا 7

 مرسلا نضل ىم "ا 1 ىلادمهلا كلام ىب زج

 يرعب هع كر رو ممل معرلا 22117 ليمارخلا! متيببلا ني نكاط 0ك 0

 اه" 11 ىكتنعلا ةعاج ىب رج

 )هدأ 111 ظعيبر نب كم نب قزم

 وو 191 ويوزع 1117 زمام ىوأرلا ةبيعشا نبا هيغملا لك 2
1600 

 ١11 1 ىزاملا سامرهلا نب 0

 )عم )»8 111 ىطمرقلا لمقخل وبا

 "ل كلل ىجدراكملا كام ىب 027

 "7 زكا 1 ةابككلا ةيبج نب 2

 ا. 1 ةفيذح ىب كلام ىب ةلج

 )ياعضششال)) )11 لل ىباكلا مهبعذ نب خل

 ماع“ 11 (ةرازنف ىب ىدع نب دعس ىب كلام) ةمي

 اهو )هزل ١و ] باشر نبا شحخحاج تب نو

 نث# ام اا" 111 بيربلا بحاص ىدميهملا ىليم هيدي

 ١.2 1 دي نب خقدص وبأ ىوارلا دب

 |.م 1 ىوارلا (ىزارلا هللا دبع وبا ديب نب دمر كيم نبأ

 ا 1 را ناس اك ا رت ١ ك1 20 م21 020 01 17

 41 مق" مى از ىمأا]عقا لعللا عا )با ا لت از له 4 ما



 اها 111 رعاشلا ىنودمال
 !ء1 110 11 ل ناحام ند ىسيع نب 1 ند ةيودل

 اثاث. 111 ىدعسلا ليضضفلا نب ىلع نب هيود

 هأ" 111 ناسيم لأ نم ىسبيع ىب كيمح هيودج

 كر ا ركل اذ ١
 ممر 1م“ م1 تراخللا نبي لالع ميش وبا
 ١01 لالللا حركلاب ساخن ناري

 "وام ك5 10“ ل7 7.2 1 نافع نب نامتع ىلوم نابأ نب نارك

 (800.) مثب ملم مل ممل كك ]! 1

 2 ىلادوهلا ريجكاب نب رم نارك وبأ

 ترك را دايز نب هللا ديبع ىلوم نارك

 15 7 ةقرولا ىنب نم كلام نب 0
 اذ 11 5 "6 21*.ع وا 1 ىلادمهلا كلام نب ةر

 نم ىواوأأ راصنالا ا رك وبا

 116 لل ىوأولأ ةرك ىنأ نبأ

 ازام ل17 اذه !!8* 11 ىواولل ميحاربا نب رم

 "كه. 1"*ع 111 ىقنانتسحسلا كرذأ نب زي

 )ةوأ“" م*هد» 1 ىواولأ ىددعاسلا كيسا ىنأ نب رك

 أل." ال.. املك املا" 11 :خلاوذ نب عغبصالا ىب ري

 ا ىوأولا ضيب ب از

 اما ل1 ىوأولا ىلامتلا 21 وبأ

 مهاع اها“ 11 تايؤلا بيبحح نب زج

 هم هب لل ناد نب 0 نب 1-1

 ١ لل ا 1مل 1 11 ىج جراشل ١ ةرج وبأ

 اب )هده 11 ىعادلا ىلعابلا ميذز نب مح

 ١5 1 ىوارلا تايزلا ةرجح

 ةديبع نب كعس رظنا !هد. 111 ةديبع نب دعس ري وبا

 )ناو اخي, موك اذ 1 ىواولا (نوميم نب د ىركسلا ناك وبأ

 اهم. 111 )“ل

 انتا ط0 خا 6 ل1 1١ ١ عكشدا 00 نب قر

 21 ىدسالا ر نب رم



 هتان ذاب
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 عزت |( رعاشلا درجاع داي

 مم 111 أنا“ 11 ككاقلا ىدغسلا ورمع نب داي

 شوغدنكلا رظنا شوغدنكلا داي

 )بز 11 شقند ى دا تا نب ليد نب داي

 الوم *1* ]1 (ىهملسلا) صريبالا مياس ىنب 0 ىرورسملا 0 ركل

 9511 زا ل 3 لال

 ااا الل ماسم نب د ناي

 هيأ 111 نامي س نب ديد بذاك ىسوم نب كاي

 ا ن5 م ىلصولا كاي ىبا

 ابثأ 1 ىوارلا كقاو ىبا ناجي |
 نا ا خدواعم 220 ا:داي

 مهب عاب

 ادد. 111 رام وبا

 مع. 111 ىطمرقلا ىرامخل
 ااا ىركيلا كلاخ نب سيف نب سامي

 اثق 11 نفعل رح - نب لاح

 رسخت سرع مم طكم 865 1 ىبلاولا ىدسالا كلام نب لاك

 ارز 01/7

 81111 ناك

 امما* امم. 111 ةرصبلاب ناي ونب

 ورجهشب ض ديم كديع رظناو حوذ 0 رباج وح ىواولا ىنامل

 '* هل ناخرط بناك نك

 نام, ظنت اظزعد مع ازعل" ا؟لتأ الم 111 نود نب نادج

 كك 251 8 نادك ونب

 01:10“ لآ1 نلاخ 0 نب ناد

 1“ 11 ىراشلا ناد

 ل10 الثا . 111 زم ل طمرق ناد

 ابدا“ 111 ليعامسأ نب نود
 انزال 111 ميدنلا نوح ىبأ

 ا.م* ا.مل' 111 ضيضغ كنب ةنود#

 بدم هيب 1 كيبشولا نورا تدي نول



 ا

 (ه00.) )8 رات اا.1:ه# 11: ىقابيشلا بلاغ ىب (سيللل) سيلح

 151 15: اذا

 ا,اما.1* 1 ىعارخل ةيشبح ىب ليلح

 )“م 111 !1م* 14_1١ 1 ىجبنلا عضرم بيوذ ىأ ةنبا ةميلح

 اهدد 1 ةينزرلا ةييلح

 ةملس نب داح وه ىوارلا دا
 ١1) بم خيوارلا داي

 ار“* 11 ىوارلا جبالا داج

 251 1537 دج" نب ناي

 خماسا وبا وه ىوارلا ةماساأ نب داجح

 يرسخ 11 كبدز نب داي ىب ناكاسأا نب داي

 نب ا“, نإ 55 111 ىربربلا داجح
 انيعتناب) اذا. 1115 ىولرلا ىريربلا داج ىبا
 مز 1 1 ىوازلا  ىبجتبلا دا
 اب مز تكل رس يآ امم ثلا 371 ىكرتلا داج

 راو رتإو 217 ىريطلا يرجح نب" نام
 ادرس 1117 وارلا  ىئسلل "ىباذاج
 0 جالخل ةيحاص فاح أ
 ثم. 1 ىوارلا طايخل كلاخ ىب داج
 رم ا لااا اد 101 12 قواردلا دبر ىب دامح

 ممعورسس مرعور

 ارم" 1[1[1 ىجاسلا داج

 هك ال اللا 2ع مذ ملاس نب تاي

 ام 11 ىوأارلا ىلاعنصلا كيعس نب تا

 مال اا ام زال 1817111 19]/ هكإ ع 11: 1 ىوارلا ةيلسإ نب. دكاح
 تارماوع مظل 1و ووو ضمك زطع# زارع )[زن] م.و عر عرس عن ميس

 روس روع معو دعا! مدس 1 عمنسا 71 لعل عا

 ىقورم ا تاك ملا اوهام 1 11 ىوأولا ىملسلا داج وبا

 "مكن 1817+ 21 ناموا بلا ىب دات

 اما 11 غئاصلا ناجح
 17 كام ادب. اه11 11 ىنامثل كلام ىب رماع ىب داجح



 أخ

 اا ىوأولا كعس نب ميكدح

 ا! اللا ىدنالا نابيقس ىبأ نب ميكدح

 هزم. لام ظل. 1 ىمارقل ةمالس نب ميكح

 يراكملا كيرش ند ميكح نى د بعصلا وبا ىوأولا كبردش نب ميكح

 ابان 1“ 11 ل اللا اللا 1 كل

 هاو "مل 11 ىسينسلا ىثاطلا (ليفط) ليفطلا ىب ميكح

 0 1 ىوأار لإ كدب نب دامع نب 0

 411 0 نب هللا دبع ما م

 ازا انل) لل 5 كيع نب ا

 ءاضيملا طم ثوم 1 بلطملا ليع تني ميكح مأ

 زمكبأ 1 ىوأولا رهجمع نب ميكح

 ا ىبلكلا روعالا شايع نب ميكح

 101 الآ ةككلا وذا دوفلا ميكح

 عذقما وظنا عنقم لا ميكح

 ه5 هاء 11 ىدنكلا ققنم نب ميكح

 كللا دبع ندب مانو تأرمأ مكحلا نسب ىيعكا تانب ميكح مأ

 اي زوز اللا

 ا ىل ؟].. آ1آ11 ىطمرقلا ىميكلل ١ 5
 امل 4 نك 111 روصنم نب نيسملا لالخ
 كم لل )3-6 )015 (6) )16 1 ىوأوأا ىنوكلا 0 جلاص نب مداد

 ارث 111 ثتيبعدلا ئد ليد ند سبلح

 امك مك اثدثأ 1 ىوارلا 2 ىوذ نب لاكلخل

 5ع ناولح ونبي

 معمم سعب 1 ”ىلغتلا نع
 ىاوللا هللا دبع نب كبزد 92 ىدارلا أو 61 ىبا

 7١ 11 0 نب امر مأ ىل>

 انلانم كبع نب ثراحلا ىنب وا ةيقلع نب وأ نابز نب 020

 انز“"إ اوزخم انعام ]1



 معن

 ارنا ”نافسلا ونا وه عفاثا ليلا كحل ١ 58
 !كم* 11 ىوارلا رضنلا نب مكمل
 الا ام.1 اسم 11 كيليلا ليم ىوارلا نامعنلا ىب مكلل
 اوم ا11* 1181 اال“ ال" 11 ىريمنلا ةليمن نب مكلل
 65 515 111 والا ناجرلا اذبع" حبا اشف نيا مكلل

 اسس لس.4 1151 )ام 1 ماشه ىب مكلل وبا 9 أ
 نأ نزل كلل رعاشلا ىداولا مكدح

 مذا" 111: ىوأرلا كقإو :ىنب مكمل
 كلل |! امك الا ١و هو ل كسير نب ديبلولا ند عك

 املأ اميل

 ا ىدسالا رممع ىب كيزب نب مكشل 1 : : 2

 مع 111 بار بحاص فسوي نب مك

 ا.١ 1 ةفيذح ىب كلام ىب ةيكح

 اريل 111 ةرصبلا نم لجر ميكح

 ا مبا 1 ىوأولا وباج 0 ميك

 اك |س] 1111 )11511 155 11111 ىانعلا لتج نب ميك

 ري 0 ل ا ا ل ا

 1م. 11 ىدنزدأ ترام نب ميكح

 ادا 1 ريعلا هجر !ةريغللا "نوت ماسهأ نيا تراقلا ناني ميكح ما

 ل ركل 11: ناس استا نت 0
 !.1 111 ىتقراخل ميكح ١] .

 ةطبخ وبا وه ءاذأل ميكح
 راما ماس د اسرع نامل 1101 :هليرخل ىب مارح ىب ميكح

 00 0 ل ل ا ل ا ا

 01 11 0 زا لب )10 16

 6 11111 ىواولا فينح ىب دايع نب ميكح ب ميك

 “ببي 1 رجهز تغب ميكح مأ



 اخد

 زهاب انآ 111 "ل1 1و" 11م اهلك 1 ةيبمأ ىب صاعلا نا ىب مكمل

 ورم ةوماعب لظلم ن1 قضاغلا "تا" بدكم :ملنلا 0١

 ناهدع ىحا ؟ىفقتلا نابهد وما رمصا قف ضاعلا يلا نب كك

 م 1 ا 00 زن

 اماخإ 11 ةدابع 0 3

 )ل. 111 بهوم نب 0 ب هللا 53 9 0

 )مل اللا ىواولا معذ ىبأ نب نايولا كيع نب مكلأ

 11111 رشي نبا كلملا ةيعيىَب نش
 اأن“ 11 ناورم نب كللا كيع نب مك

 يوحي عطع ا15. 1. 1 ئوارلا !(ىدتكلا) [ئدبسالا ةبيتعا نك يح

 زماخلا 111 # 11 1 |زكض هك )دل )ا 1 110 م
 انكي 11 "ئىارلا ناكتع مك ١ 5

 م“م 1*6 111 رساب نب رامع تننب مكتل ما

 كك 2 ىبلغنلا ورمع نب مك

 زرع لون زوم لااله مع ماجا 111 ىرافغلا ربع نبا نشل
 مسوعا نست ىو

 امل 1 ينعم نب بهو ىب ورمع نى د مك

 ىبللغتلا ورمع ىب مكللل رظنا ١011 1 ىلغتلا 0 5 8
 أهءأ 1 0 خناوع نب مكذل

 5000 ةيوأ 0 0 اقغلا ينم يا نبا

 ايضا ذا ء) لال يك 0 يأ نب مكللل
 م.ز# 1 ىوارلا مساقلا ىب مكمل ١ 8 |

 معهسم معشر 111 طدلا
 أها" 11 فانم كبع نب باطما نب ةمرخت نب سيق نب مكذل

 08 27 اع 1 اسمك نب مكذل

 اال» 11 ىدبعلا ةميخ ىب مكلأ
 )01 الاقل ىوأرلا ىناركانلا دوعسم عد مكذل

 ل ملا لآل ذابق نبأ فوراشلل ] يب د رخنملا نب مك ١

 همب 1 ا ىسوم نب
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 الدو

 رعب ارا املا أدعأ أنبأ 1 از 1 ىنلا جوز ري كني ل مفح

 اال م ا 1 111 تنام ا تنل. را

 منير ش..] 1 اوس كفم .ىوأرلا ىناهيلا  ةصقحتي وبا

 اوبس أهو 1 ىواولا ىنغم ا ىبصفلل نبأ

 اممأ اهب“ 1 ىديهيلا فيقذل نأ ىبأ

 1 11 ظذعيبض ىنب نم ميش كاكح

 !ك 111 خكاكح

 أانرب ناو ه1 رد ,* ثثع اذ" هم 1 ىوابلا ملس ىب مايك

 مرسوم 1
 ةربينع نب مك و ىواولا كش

 نافتع نبا دلل ىبحأ نب (ناعرلا ىبع رظنا مكلل 2 ١ 3 5

 ماااثالا 25 قوارلا ابا "نب ركل

 اما 11 ىسبعلا ضيبالا نا ىنب مكمل

 موا 12 نا نبا مكشل
 ه1 م 11 ىفقتلا ليحع اذا نب مكذل نب بوبي نىب مك

5 

 هلم را 1 امل بمر, اسعار ع 1 ”ىءالا ريشبا نب مكمل
 معو مهمل ا 11

 ا لكل ىفنشلا رعسم ىيأ نب نبات نب مكشأ

 مخلل لوتإا 1ااا 1 عوقلا» (ىرخ) ورجند نجا معلا
 مهام )م1 علو 111 ريبولا تنب مكأ ما

 مسي 111 اثما» 1[ عدم 1 ةيشعلا دعس ىب (مكللا مكح

 ه ه. 111 ةيعس نبا كلل

 ملثم امه امل“ اما 11 180* 1 نايفس ىنأ تنب (مكذل) مكح ما

 ميو همم 1آ1 دنقرمس نب مكمل
 0.6311 راون ىب ةقدص ىب مكلل

 0 (رصم ىلأو) كتئلاصلا نب مك

 با للا طنطا لث31 لةدلع 11 6فوكللا ىلاو) تلصلا ىب مكلل
 آبل ]زباك !طبام

 10 ىماذخ اعيض نب مكلل لل ١ ١

 مث 17 يوارلا  بهط ىنبا معلا



 عرس

 ا 57 1 ىوارلا ديك ىب صفح

 ا ىوأولا كلاخ نب صفح

 ملا لل رانيد نب صفح

 ١ 11 عمبسلا نب صفح

 هد" ةدأ 111 ىوارلا ىملسلا صفح وبا

 مالا, ا بد 1711 1161 1111 11 لالخل ةملس وبا ناميلس نب صفح

 لآ ال |(: ككل طا 1 0

 "1 ىواولا بيبش ىب صفح

 15111 ئملسلا 26 نب صفح

 #11 111 ىلظنللل ىلع نب .صفخا ودا

 ا الان ىواولا صفح نب ومع وبدأ صفح

 اب 111 هللا ديبع نب دايز ت1 رمع نب صفح

 ثراحلا نب ناجرلا دبع نب رمع نب صفح نب رمع نب صفح
 ا. 1111 ةريعمللا ني ماش ىب

 | للسن ىوأولا نكاح نب رمع نب صفح

 الهدا آ ةندسا ذا ١) 17 ل11 ىوأولا ىضوحا ومع ىبأ رمع نب صفح

 “4ي* كرا“ 11 دعس نب رمع ىب صفح

 اان لل ىوأولأ ىنشلا (ةرم نب) رمع ىب صفح

 1111 116 كل ىهيتلا دابع نب رمع ىب صفح

 أ. 11 ةصيبق نب رمع نب صفح

 هزل هك همكا كةزال كل 1 01 1 ىوأولا تابغ ىب صفد

 "ك1 "ل" هدبة” 1 ىواولا ىلامركلا صفح وأ

 ةأةمل 111 ىمرخكملا صفح وىبأ

 هام 111 ىواولا خنيوم حلوه صفح

 ١ 2111 ىلمملا ”ةضعخ رد

 رفعج رظنا اا 111 ىوأولا نويميم ىب صفح

 اكا»..11 ىلظنحلا لثاو ىب صفح وبا
 11 ىرقشالا بعك ذقيشع خصفتح

 اب 111 دكئاقلا ةصفح ىنأ نبا

 بينذل نا نب ناورم وه ا** 111 معاشلا رغصالا ةصفح ىبا ىبا

 )1 كلل خيواولا نيريس تنب خصدفغح



 الان

 (840.) ظعم ال8 اة. 1 راين نب نيصخل

 ام. اك 11 رعاشلا ىسودسلا خاعو نب نيصح

 ىواولا ىدنزدا ليغن ىب كعس نب هللا كبع نب كيري ىب نيبصخلل

 1 0 ما ناز ةزعل مار مثلا لك

 ل1 لاش ىب رباع ىب ىطقي نب تومرضح

 "نك لو. ل١" 11 "نعم "28 5*8 1 (ةخليبقلا) تومرضح

 اث» 1 (ىربطلا لاجر نم) ىوأوأل ىمرضخل
 انزل ل, قناص ىذا نع ىور ىذلا ىوأولا ىمريضخل

 ىمرضا نب ورمع نب كللا كذع عي )ا 1 ىمرضأل نبأ 5 ١

 أنك 1 ىوارلا ىدسالا رماع نب ىمرض

 رم 1 نويمرضخل

 (صفح ىبأر لليد ىبأ) نراساس وبدأ ىشاقولا ىلهذلا ركنم ا نب نيضح

 ا 40 1 11 11 01 111 11 )12 20161 1 كل

 زك اللل 1111 ]157 كامل 111 )11 لاا (400) 7

 ا1)١ 11 ناطح

 20 طخحكطح

 !ةلالثم ا1) ال١ 1 ةبلعت نب سيق ىنب وخا ةعيبض نب مطخل

 )لوو 11بو 1“

 رزاذ1 قطخ

 مع. 111 ىطمرقلا ىطل وبا
 قاطع 111 ل. 11 ظيال اظل ظلك امسح امم آ رعاشلا سوا ىب :تيطخل

 اها" 1 ,يشرفقلا نالف ىب صفح

 خبينتق وعو ردنمل ا نب نيضخل وو باطخل نب رمع وه صفح وبا

 ملسم نب

 ك5 ل ىواولا ليئاهمرأ نب صفح

 اضل ل اك ىلا 1 امل لآ طرح 1 ىوارسلا ىدزالا صفح وسأ

 الاي )الو للا 4 11 ١) كلل

 | 11 ةبطق نب تبات ذنبا صفح مأ

 ذك للك رعاشلا ىيمالا ةعوجحلا نب صفح



 اغا

 1م 11 نيصح ىبأ

 نيصخل نب نارمع رظنا نيدعد ىبأ

 مام» 11 ىميمتلا نيصح وبا

 مسوي 111 ا" 11 ظلت ما .أ مم ٠١ 1 ىوارلا نيصح وبا

 نب ذللا ني خطرت بحاص ىميهنلا ميمذ نب (نيبصح) نيصخل

 ركل يا سن سن فرس ني سكس را نظن نيا ا

 ردم“ 11 ترا نج
 رمزا نوعا بطلا ىب تراك ىو انك

 دنس 0 1 ا
 امثأ 11 مياكح نب نيصح

 ارا 1 ىبللكلا ناي نب نيصخل

 ظذاو اهم مالم" 11 مظسنو 1 عاشلا مايلل ىب (نيصألل نيصح
 ىراا نيصح

 236 11 ىوأولا ىدز ال ليغن ىب كعس نب هللا لبيع ىب نصف
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 هللا كيع نب تيزي نب نيش د
 .١١ 11 ىالكلا هللا دبع نب نيصخل

 ا ىوأولا ىلهشالا كعس ىب ورمع نب ناكولا دكيع نب نيصنل

 اا 111 1

 (800.) "مع 1 (ىهلسلا ليذعلا ىبأ) ىوأولا ناجولا كديع نب نيصح

 اة لكل رز اتا زا )امك )كس ظل |

 معا” كنلخ نا نينعا نبا
 ١ 1 5 52- نب كلام نب نيصح

 ماهل نب نيصح هليعل "باو ماع 1 0 لا ىو نيصح

 ىوارلا ىرم لا قنيصخلا ظنا 2015 1 ىخزملا نيصح

 ا 11 ماسم نب نيصح

 ناو "هدا" 775 1 نامعنلا ىب كبعم نب نصل

 نيضح وه رخذنملا نب نيصح

 ميمت نب نيصال وه ىميمتلا ريمن نب نيصخل
 تام عك 2.1 11 .#١) ا!..* 1 ىنوكسلا ريمن ىب (نيصأل) نيصح

 هلى,حةوربب مولا هزنملا نإ“ ب ل ل 0 ا

 انام 111 دبا دبأ) هربأ هكم



 نب ىلع نىب نويسخ 0 هللا دبع نب اوك نب ليج نئب 0

 كما 4ع

 نبأ اباد نا ا آ1آ[1 بعصم نب نيسكل

 هما 111 ملسم نب ذاعم ىب نيس
 منعم 111 ىوارلا ملعملا نيس
 انهم هل ةلقم نبا ريزولا ىبا نيسنخل وبا
 مثيل (001) 111 ىبسوم ىب نيسمل

 ممم اثم“ 11 امل" )عم 1 ىوارلا ىلمألا رصن نب نيسكل

 منلا) 1 ىوأرلا راطعلا رصن ىب نيس
 ا. 111 ماشه نب نيسح

 اذ"5 111 ماشه نب نيسفل وبا

 م, مم !1* 1 ىوارلا ىناسارخل كقأو نب نيسح
 مد" 111 111 1*1 11 ىوارلا ديزي ىب نيسح

 )5 11 ىوارلا ىمنذالا ديزي نب نيسلل

 ك1 111 ىارتملا تيري ىب: نيسلل

 91/1 ئوارلا ١ ناحاطالا كيزي ىب ا. نيسفل

 ا
 ام 111 ىوأوألا درع نب خبمأ نب ىلع ى د ليحل خشيشح» وبا

 مادج اوخا رظناو اا ميشح ورخا

 انك لل ىميبتلا نصح نبا

 را 01 نصح ونبي

 امم مهامهم” ]1 ا محد وني

 اكمأ ]1 ىراؤغلا رحب نب فيلد نب ىصح

 الار لرب ةرعلا 0 ل

 اوك 1 ةيئاحللا نم لحجر ةريصحم

 ”ه 11 ىواولا ىدندأ كيرد نب ترام ىب هللا دبع ىب اةريدص تح

 40 ل ل نا ناكل ك1 ك1 از كانا لل 56 ةزا هذ

 رذنملا نب نيضح كلحل ا 1 نصح

 ليذعلا وبا ناجولا ب نيب نيصخح و ءاك | 1 ىواورملا نيصح

 ىملسلا



 لا ا

 ارض

 هاهو ها. هدأ 31 ىسما نب ىلع نب نا

 ال 1!!! ع نب نيسح نب ىلع نب نيسح

 مما 111 ملا نع هز من ل 1 ىوارلا ىءادبملا للغا نك يي

 )هو زر

 مدت سرر درس رعد عمر مت كلاط نا دنع ند 008
 امك ]نك | 4 رس 1 ضيع سرعرإ رع ضرعالإ دعاس ا مدرعلإو درا,

 راسا روحي مرقعر سكش راع تكرس راس رحال رس لا ل اولا
 كلا ير سا كك ار اطر 0 ا مرا ع

 ا سكك | نا كسك 0 كك يا
 تال ن). نإ ككمب ا نيل تل 1107 1 ا 5 1 ل 1

 “1 11 1 ا ا ل ل نكت 0 كلا تزد تاك ةرزت

 كون ع كمت كرما كيا "نرسل ب كيتو كعك ل كل لاا
 زل ]40 مل ذل لا لطلظ ل11 1251 زل 13 ل ل 0

 20 ل ا ل نا م را نا

 مما ا مالا ماد لح لالا نامام نب ىسيبع نب ىلع نب نس

 1؟هد وأم 9111 مكح مكب

 ادرعضا تاو“ 151: ىمرألا "نيج نب لع 00
 5.111 ئصيلعلا نك

 مما“ ممل .(هه40) هي. (48480.) ن» 111 ىبيتسلا رمع ىب نيس

 بوب 0١" (408.) "هم 1 ىوارلا ىرقنعلا دمح نب ورمع نب نيس

 نسر, اناثزع ثم بائامم ظا5: 111 .ىقارصنلا ورمع نبا كك
 زكر“ ماررع موسع روس رونا )هدا 1 ىوارلا ىسيع نب نيسح

 مسار او ,(800:) تو تا ا
 نب مل حاول نب دوأد نب ىسيبع نب نب

 1, 111 ىوارلا مشاه ىنب دوم سارف نب نيسمل

 »م ه. 1 ىوأرلا جرغلا نب نيسمل
 |ا«عاثع هل ريزولا ةلودلا ديمع مساقلا نب نيس
 اذ" 111 شيرق ىب نيس وبا
 امك 11 ىنزارلا دماج نب نيسح

 ا* 1 ىواولا (ىزورملا مارهب نب) ديد نب نيسلل
 نا. هد 111 ىوأرلا هللا دبع ىب كيح نب نيستا



 مخلب

 اها هل ىقاريدلا نيسكل نا بأ

 )سوو ]عا 11, بثث بد كم. 111 مداخل نيسح) ديشرلا مداخ نيسح

 لق يا نيس

 ال كك لجن نيسد

 1٠.5 11 ةرازف ىب رحب ىنب نم رثز نبا نيسح

 ملم“ )الود ؟لوز» مكبس 111 ةماشلا بحاص هيوركر نب نيسفل
 راو ع مهل ىلا ردع

 )هوب اهم طب 111 نيسح ند ىع نب كبر نب نيسح

 اذ 112 انسانا لاخلا نيوزلندا "لكأ

 م١ ا.ه 111 ىسيوالا رخص ىب نيسلل

 ايبا !ناذل نما 121 ىقانوليصلا نيم

 عيلذل نيسلل وه رقشالا كاحضلا نب نيسأل

 اورتثب ل8[ اوأ5 1. امثا 111 هللا بع ىب رهاط نب نيسخل

 هم ى ىبيصُقل سابعلا نا ىب نيس وبا
 1.5 1.8 11 ىمسربلا هللا دبع نب نيسح

 صاصخل .ىبا اوه ىرعولل (ىجا) هللا ىبع نب نيس
 هللا دبع وبأ ىنابخالا رمع نب صفح نب هللا لبع 06 نيسلل

 اد. 111 ىواولا
 0 6 نادي نب هللا كيع نب 0

 مهي 111 (444.) الما 1 ىوارلا ةريمض ىب هللا دبع ىب نيسح

 ىوارلا (سابعلا) سابع ىب دللا كيبع ىب هللا دبع ىب نيسح

 رس 1 1مل مرا اك كانا روحا ع 7

 ٠١| 11 ىوارلا ىلادمهلا هللا دبع نب نيسح

 ١481 نيضاقلا براوشلا ا قا: .ىب ىلع نب هللا كبع' ىب نيسلل

 ا ناموا كبع ىب نر

 مل" 111 ريزولا ناميلس نب هللا ديبع ىب 'نيسفل وبا

 ن6 1م زفتحملا نب وشب نب نامتع نب نيسح

 ام" هلا تحكعلا ىنب نيسللا وبا

 رفعج نبأ نييسح رظناو متع 11 ىوأولا ىدارمط لا خدقع نب نيسكل

 ى* 4 ءالعلا نا ىب نيس

 5 4 شيل ناويبد ىلع ةفيلخ ىلع نب نيس



 اد

 نب طقرالا ليعامسا ىب دم نب ليعامسلا نب دجحأ نب 3
 0 ىلاَظط 39 نب ىلع ىب 0 .د ىلع نب لديحت

 ىكوكلا وظن

 امم ى' ىئقارداملا ئقرك .نياكجا نبا
 روبنز وبا وه ىئارذاملا جا نب نيس
 متم 111..لكوتملا ”باكحلا ىحت ليعاا ف نيس
 الار لل خطرشلا بحاص لييعامسأ نب 00

 ]6 للسلا فيزو ند بعصم ىب ميهاربأ نب ليعامسأ 0 نيس

 لكسر رك" زك )رع |1,.ل* انوع )دك. !هدم !طذهب اهلا“ اهلا" !هثى-ادلم

 وزو |( وإ ويكسر ككل“ ليللا» يلج
 از الل 8و أولا بدبي نب نيسخ ١

 | ىديوبلا نسي وب

 مني. 111 ءالوق نب نيس
 ىدارملا ةبقع ىب نيس هلعل 0# 11 ىوارلا رفعج وبا نيسح
 ندد هدأ 11 نيسشممل ى ر رفعج نب نيل

 ركل 0 رلل ىب نيسح

 ةأ مم كما 111 نيسلل ىبا ىلع :ىب :نيطفالا ىسحلا نب ناك
 ابا ٠00 11 ىضاقلا ىدنكلا (ىسكل) ىسح نب نيسح

 نععأ 111 قوارلا نيسدح اند نلت
 21م هالث» 11 رعاشلا مامال نب نيسمل
 اودع انرع 111 ىمامألل نيسح

 مع مررست رامو درع رمق مقر دكا نواح !نب نانح د
 0 ا 0 1 ا 5 ا ان ك١ ن7 را نر

 ١135 بولا | معا ل

 املا 11 توملا قرع فورعم ا مداخل نيس

 ا3. ١114 111 ىنثادملا دلاخ ىب نيس
 !.د م11 م مك1 151 رعاشلا ىلعابلا ككحضلا ىب عيلخل نيسمخل

 أ... هل (408.) او لامك للك" اذؤم ؟من“"ث كغ

 اذا 1. 11 9 دم ران لم | سيبسو ]اس1 ىوارلا قوق نك ا
 يعير رشي باسل مي .اميررست لديربس تايب ركزت لج, 16 15 150 116 [مل الآ |

 اوه لوقا لى, .مد كم هزه ةوز 6 6/0
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 ا

 |*ه ل :لقم ىبأ ريزولا ىبأ نسل وبأ

 ايا ا ل 12 الا دا 1 ؟ىوارلا تنيشالا ' سوم: ىب'' نسلل
 املك لالا نك نمل

 ا 11 رعكجا ليك سوم .ىب نع
 امراهب ا( زك 1111 ىعيلا |١ كشوط# ني“ سنا
 ك4 كرام / سظوم نب" دع

 راخب ني يصل وع 726:37 راين" ني قست

 رعاشلا ساون وبا وه ىنلاه ىب نسل
 امس امنا 111 راشلا ةيترف ىب نسل

 شرهلا رظنا شرهلا نى
 ها". م1 آ1آ11 فيصولا ىسحخل
 انس راجت مل :١117 ناميلس ىخحا؟ بفو نب: ىسلل
 يل رم لروح لااا از كلنا انك ملف فيد11 1 !وازلا ئبح "وبن نسل

 ردنا 1و5 الورك امرك 16م" نازل نما ييرع اشرب مهن ساو هاي منام
 1111 ىريدلا "نيك نب نسم
 5*1 11 نئاقلا دكيزي ىب نسل
 ىمذالا كيزيب ىب نيسمخل رظنا «11 1. ىواولا ىدزالا ديزي نب نسم
 ممن 111 ىدادغبلا :بيقعي نب نسح
 0 111 سدوم نيدو شنتل
 (10:113)2 :قراكملا "سنويا ىب نسح
 ماا* (ث.لر) املع 111 منسح
 حانسح نب ىهور رظنأ )ادا 111 حنسح ىببأ

 م 111 منسح لأ
 )ل 111 ةيلودعلا ةنسح

 هن ه* 111 ىديلا ةيراج ةنسح

 ١ ىب ةخفيذح وبا ناميلا رباج نب لبيسح

 اول" 1 ىعجشالا ةريون نب ليسح

 دواد نب نيسشمل وه ىوارلا نيسحل
 بلاط نأ ىب ىلع ىنعي 07 1 نيسح وبأ

 ملا دكيز ىب نيسح ىب 0 ىب رع نب ىيحك رظنا نيسنل 1

 2 1817 د هللا دبع ن 1 تنذب ةمطات رظنا نيسفل م

 1 رامبل ع
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 ارو

 الل )مم اظل 3 ىربطلا ن 5: لب بتل

 (2 ليلهبلا ىب نلجا رغعج نأ نب قعر نإ 8 ىضاقلا ى 7 1

 !هه+ 111 ةبيتق نب ىسلل
 مسي .ئاسأب طه .1ع 1ث اوؤعأ 1311 1..ةحلا نا" 11: ةبطحق ىب ىسلل 1 8 7

 ميت ةيحب دول و عورتا هلال 07 و ا

 هم 111  ىوارلا شبرق .ىب نسل
 م1 111 ىوأرلا ىلهابلا ةعرق ىب ىسمخل

 بجالل ىسفخل رظناو 1 1115 كيش مداخل ريبكلا ىسكل
 نا 11 2 1 2 0

 امال 111 نوماملا ىب 8 ١ /

 مم 111 ببطتملا نسل وبا
 مثال" (2) ثمل" 51 1 ىوأرلا (ىارفعزلا سابصلا ىب) دمح نب نسلل

 ا اا ا

 هللا اهل !نئكرتلا .ايأأ نببنيحك نبا تشك ١ 3

 ؟# مهل ئكتارذاما دحا ىب.نيح نيس وبا
 ا... 111+ ىقيفعلا رفعج نب: ىمحك ىف نسل

 ”مم* 111 اا" 1.1 1 ىوارلا ةيقنتل ىب ديح ىنب نسأل
 |منس اعلم 111 د 1 ىضاقلا براوشلا نا ىب دمح نب نسخ

 ىواولا ليد ىب قس ظنأو از 0501 07 2 كاز 11 لي

 همإ' #11 111 تيفيلا وبا ى 1 نب هللا تبغ. نياويحا ا
 نأ“ 1 0 نوز“

. 0 
 +١" هذ نوع أ ىب دكيح نب 7 خذيا

 او.ب 1ع ععع عع عع (عنم 7 8 نب سلقتا نبا كفل
 اهون ]بر ةملومإا»" تما ب 0 1 ا ا.

 19+ 151 ا

 5 ا
 ىواولا قي نب ىلع وفه خروم ا ىنداحملا ىسللل وبأ

 "." 111 اان اممأ 11 رفعج ىب هللا دبع نب ةيواعم نب ىسلل

 دمع امر نازل لا



 رادع

 امس: !ا* 1 ىوارلا ىفوعلا 0 ني) . ةيطع !ىننندت(ىبمبحت) "ندخل
 عم 5 (2) هءأ (و) أب
 اله. 11 نيه. 117 بك ئوارلا ىنارملا ناربك وبا ةيقع .نب نسل
 زول 111 شورطألا قع نب نسل
 كمه 1أب مهو مها مهل ببم 1 ىقوماملا ىسيغنابلا لع نب نسف

 2 د11 نعل نب لح نب نسل

 ه1 111 (© ىرخأ) ا لع ند نسل
 اننا 11! كغ نب نيسح ىنىب ىلع نب نيسح ىب ىلع نب نسح

 زب ا
 نا" 111 ىوارلا ىععيرلا ىلع نب نسل
 اد11 ادام 151 ىنابيشلا ىلع ىب ىَسلل
 0 ل ان مح اب لزوع لا تعلاط# ذا هك. لعاب نسل

 دل ما ا 0 اع ا و ع
 صيرتسرعي سيسسإ ف سرتورع دبوإت» مس نزف مس[ يإغ أى مس|ىرس منإىإ مهاوإ مارعي
 اد 0 ير ا لا ين تلا مد مكر عي يعل

 اا كا زرع 211 لكيم موإ مكرم وو زور عما عسكر
 رمز لد 4 |هلذ6 للفلل 411ل لل لل ١) 1 هلل مل ل هاد

 مالا 1 كيلاطا نإ .قيأ لع كني ىسلملا ها
 ةللز او طم ازو ان 6 ك1 هزوك قاع ىب "نسلم
 5ك نع رك لعرو نبأ ربزولا قرا لع نب نسل

 اا ل ل ب

 اراد 2711 نادي .ىب لع ىب .نسلل
 ارتزنز زرسعا . ازهر داك علم عظع ظما ا.:1 قوارلا ةرامع قبب نسل

 ادد 11 اهل
 ه2 مهل ىيسخا رمع نب نسل

 هز 111 ىوارلا : ةةيبع نجد ناومع ىب سلم
 زو.[-! هرب !ثمو 22 11 ىدنكلا ةطرمعلا يأ ىب ىنسلل

 )مب 11 ىوأولا نكأ د نب ورمع نب نى

 اددا 111 شايق نب ورمع نب 0

 ىمتتسرلا ريع نب نيسدمل رظنا همد* 111 ىمتسيلا ريع نب نسم
1 1 5 
 |[ رم مك ىوأولا تاكا يىسيبع نب نسخ



 مس

 راع 198 ورعب هل تت مالا كر ايبا عل رن ل 6

 اها 111 ىيلعلا كيز نب نسل تيب نم لجر كيز نب نسل
 1٠١ 1 ىوارلا كعس نب نسلم

 ا” 11 شيرف ىلهم دعس نب نسل
 1 ل11 :ممرخ يبس زك هظني 1117 قوارللا ة“حيسعتس .ىبا نب نشل

 وه 1"

 أذل اذا ام ناد نب ديعس نب

 اناث اللا 111 ل راما وب ل
 ةمث ةيب ؤه ممعأ ميل نما رمي 111 لضفلا وخا لهس ىب نسل
 اما مرام ام رس انامل كال لاول ا
 زوم عبو نعيم |ع.4 المع

 اع 111 مجنملا (تخبون نب) لهس نب نسمل
 |مم* 111 ىزاوغالا سون نب لهس نب نسل
 م*.ا 151 ىوارلا ءالعلا وبا راوس ىب نسل

 مد 111 ىورشلا ىسملل
 مع 127 فينش ىَب ١
 يراوسلا“ نيا خنت انين نو عشقا وق لعارشلا ينل
 ناس ا 7 نم نا

 اؤبا 17 ىدزالا جه ديشلا نب نسل نبا

 ممأب "داك 1 0 ملاص نب نسم
 ١٠1أ 111 نيمالا ىصخ ريغصلا نسح

 ازم.1111 "ككاكلا ”تدابحا ىلا نبأ

 5*١ 111 سابعلا ىب هللا لكبيبع نب هللا دبع نب د

 ؟.1. 311 ىلح ىب هللا تبحانف نا
 مب ىلا يداكلا نيمخلا نبه. نب نشكل

 لم مام موت هس مع 112ىوارلا "ناقل نبك نب
 اما" 11 ئمروضخلا ليحارش نب ناجرلا تبع نب نسخ

 اما 4 ىسابعلا ريزعلا دبع نب

 ىدايؤلا ن .راييك اودا وح ا لل نامتع نب

 عود

5 

 أممد امهر 111 خقلدنمب بقاكأ نى نامتع

 معو )مي 111 امك 115 (ه)اة* 1 1 ا ةفرع نب نىسلل



 الروز

 )2 | )نا الا 11 طنز 111 5 0 نسح نب نسح نب نىسح

 آامك امد

 ااا در نبا نشللا نك قست ١ ١

 ما را 1 ل 2 نشل نب .ىسلل
 انا رسل الك نا ملل نب سلل اونب
 مزنإ# منا 1 ىوارلا .ىقرعلا نيسفخل ىب نسل
 امال 11م اءلث 111 رهاط وخا بعصم ىب م ا ند

 !سم 8ث

 ةداجس رظناو ا!نج»ب هع (408.) ١2 11 ىوأرلا داح نب ىسلل
 خ11 ناجحا ندا نسل
 جلاص ى نسل ىه ىح نب ىسمل

 هنلل و عانا 11 اإلل نااخو 55 1 ار ىناسارشل ا را

 0 نسل وبدأ رظناو

 ؟/ 4 1 هل لامير ىب ليلخ ىب ىدسلل

 امث* 111 ىمعردلا نسل
 كا راع لا لل لك يلا ل ل
 01 ا ل

 ندا 111 يشار نب نسل
 اهاع 111 كاكضلا قا نب 0 ني نى
 ١ ك8 1111 1.11 فوارلا 'لع وبا: قاجرولملا يشر نب نسل

 0 ا ا ا سل كر نك للم لس مل للك دنت دن
 ل ا ل

 هم 111 كيشرلا ةنبا ىسلخل مأ

 انا“ 111 ىتاورلا "نسل

 معلا .111 ريبولا تنب
 رح

 نسف
 اهمح 11 ىذنز :3أ كب ٍ نب يس

 اآنييا# أآببآ ]1 ىميمتلا دي دز ند نس رد

 50111 كك ]هم 11055 111 ىلع ند ىسح ىب كبيز نب نىسح

 ا نال تأ 20 ال نا لل 61) 1١15

 امم اوم“ انهزم اهزلب زوزلا“" 1 ىلاطلا لوي نب كبز نب نسما



 رزه

 بيبشالا ئىددوم عب نسحلا وهو ىرصيلا ىسحلا وع ىواولا نسحلا

 بلاط :ئبا: ني قجا ىمب "راح 141111 يستحوذ
 دايع ىبأ نب تنبات نب فاكدسأ وه ىسحلا وبا

 ىنتادملا ليح نب 7 وه ىواولا نسحلا وبأ

 ا" 11 ىوارلا  ئميلعلا نابا نب ىسلل

 يم عيل ماعبعوو مس, مع 11مدللا تبع. نم .ميعاربا ؟ىبا نسل
 مما. )8.5 111 ىوأرلا هيو ىب ةماسا نب نسل
 1 ىل :ظنع 111 ىسلمل ىبسابغلا ةباعز ليفافسا نب ناش

 أهم" اهوو [وثز“» لانس خل ريم لم *ث.. 111 نيبشفالا ىب ىسكل

 راسا نا
 اني 17 قئوارلا "نمرضخلا بيبا" ند ناس
 ا ا 11 كرب نىب ىسحلا

 ادا ع1 )عم !م* 11 11 1 ىوارلا ىرصبلا (ىسحلا نا ىب) ىسخلا
 ار سا سرس « اسما سن سن 11 نسل مك هرنر 2 "0200-0

 162 1مل ما بل ات مرا تن ركل تك

 لك نسر كت يكس رس نيكس سلا رسما را ذك نسر
 وسر سرلا11 سري سلا ريك ا ساس جكس 0 0

 كش رورة سرر رسل نهر كيل 7 ضر - 2-2 ٠7
 ل نع د 1:0 0 را
 ؟ارارفا 1 كارلا ' لالب نب" 08

 ارا رك ديرب نا نب 9 دوك
 هئام 11 ىراوجلا مينست نىب نسحلا

 مما ياس و1161 11مل اما كامعب 11 ىوارلا ىيشلل ىسكل وذ
 ىقاساركل ىسخلا وبا وظناو * 1

 امس (408.) امن - راشوارب زفعج نب ىسخحلا
 01 نص ني

 بأ. 111 تيشرلا نوراه ليم ليمج نب ىسحلا

 3 نب ن بويا

 ريبكلا ىسحلا هلعل بنا 111 ىوارلا بجاخلا 0
 اد :111 :ىوارلا . بيبح نب ىلخا

 ءاذحلا ىسحلا وبا ىلع وظنا ىوارلا ءاذحلا ىسحلا وبا



 ور كر ل

 )ه١ 1 خجراخ ند ءامسأ نب نناسح

 مقرب مك. ممأ مم ريو بيا“ برأ ابد. ]1 كعسأ نابن عين نب راح

1 

 اكد ]10 )1| بلا ءل ؛ ١) مما 161 رعاشلا ىراصنالا تنبات ىب ناس

 موسي زطيبمأ |بلك_ ]ناز» زوعك زذلك زله !طهلأ اهزاماماو زم خيل عع

 انااا | دال مكاعا لل 6 ا م 1 ا ا 1107 11

 54 ط1 زر زل ذا 6 15

 زمزز» امهيم 11 ماشلا ىرفعل ةدعج ىب ناسح

 |1. 11 ةفوكلا ىلاو ىرورتل ناسح

 او. طلب 1ةر** 11 ىدسالا كلاخ نب ناسح

 مم» 1 ىلهذلا طوخ ىب ناسح

 950 مكر نب ناسح

 17 7171 ىوارلا يضاغلا ' (نامتع نب ئتتشحلا)  ئدايزلا راش وبا
 501 ]ل ا( | |[ زا 6

 ا 111 ىورشلا ناسح

 الل 1 "11 رويل :كرتم ' ىبا لالكا نبع نبا ناسح

 زل." ىدنكلا كللا كيع

 / اوه 11 ريخمر ىب هللا ديبع

 ا”عمب "مك 111 نيبعشلا وذ ورمع نب ناس

 راسل كليا لع شاب لانا ىوارلا ىسبعلا ربكب نب كتاف ىد ناسح

 "هب "هل

 زب 1 ناسح تعذب ورهع مأ وبدأ ىواولا وكلا اسد

 عيب ب“ انا مي عيى#ام 11 ىبلاكلا لدح نب كلام ىب ناسح

 بمم دبردب دبره هديب هرب“ مل“

 (400.) ك]* 11 ىلهذلا جود نب ناسح

 ا ىكاطلا نادعم نب ناس

 انة ان 1 ىيبضلا ةغلم نب ناسح

 اصب لكم زكوز" زك اذ 1 ىطينلا ناس

 أبر“ 1 ىدنزالا ساحسغخا :

 زووم ؟.همال.د+ب 1 (ىلظنخلا) ىطبخلا زخكس ح



 ل

 رز 111 ليك تيربا نب تيح

 الوولاو) ا!.مهسا.م. اثم 11 (ةعازخ كيم) ىعاوخل ةبطق نب ثيوح

 بإب 1 ىوارلا ىلعم ا ع كتدبردح

 ١5 ]1 لع ىنب نم مين نب خنانك ىنب لدا نامعنلا نب ثيرح

 أم" 1 ىوأرلا نامتع نب ريرح

 1*1 11 ام“ 1 شيوحلا ونب
 امم "0. 111 ىناتسكاسلا شيول
 )سب. 11 دوأد نب ورمع نىب شيوخلا

 اذ. 111 ىنهذلا دمحم نب شيرخلا
 هما ]1 رعاشلا ىعد هلأ ىردعسلا ةمادق ىوسبأ لاله نب شيول

 ل للا 0

 )5 111 كليوخ نىب ماودح

 (6) 111 ( ف1 نىب) ماد

 2 11 ةعمبر ىب كلاخ ند للكملا وبأ مارح

 ايزو كل ىئزملأ رم ىب ماوح

 موا 8ع 111 1..1 1ءىح 11 ١3ه 1 ىوارلا . ىنعكلا ماش نب مارح

 رورو نا رعاشلا (ةبارح) ةناوح وبا

 ىوارلا نهاج# نب بءقعي رظنا ةرودح ىبأ

 نت ما“ثما ها" ه"ثؤ 1 ىنلا زوجعلا ىبأ ىذيبب نب ليقرح

 "مز 1م 1 خب كلا كلما زاحا نب اهقرودح

 مزح نوب ىرمع» لآ ىطتاو) مالا 111 #.1]| 1.47 ص للا
 (404.) اه* 11 تمارا 1 (رمرملا رمزرح (ني)

 اهومل ا! باقاو ىليأ 0 0

 ةروزحح ىف اد" 1 مدأ ذخدبأ (روزجكاعر روزع) روؤح

 اهمل 11 ىجضلا ظرأد نب رجاهملا ىلوم روز>

 الع اور* ٠م 1 مدأ ذنبا (روزح) ةروزح

 اه. 111 رعاشلا ىليدلا نيرخل
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 ا

 امنع 11 :لظنح ىنب نم درك نب برح

 اذ 0 111 برح نب هللا دبع نب دليبح# نب برح

 8 11 ةيواعم نب ديزي ىب برح

 عبيصالا وذ وه رعاشلا ثراصلا نب ناقترح

 6 ىمايشلا ليبحر نب درح

 ' ابل 11 ةددرح وبأ

 ورمع نب كبيعس وه ىشرخأ
 ارا" 111 ادا 1 ةنيهج نم ةقرخلا

 ادا. 3 صوقرح ونب

 با. وم ةهوا"باهوا ؟ه*ه-/ه7 1 ىدحعسلا ريهز نب صوقرح

 يسار را سس انكر اصر اهل سسرع اسال لكلا انتا

 01 ةييزبا ةيزمع ) وعاشلا ىلارهبلا نامعنلا نب صوقرح

 ام.1 111 ماجخلا ةلمرح وبا
 ]6 ل ىوأولا زيرعلا ديع نب ةلمرح

 نايتع ىب كمي رظنأ نامتع نب كم ةلمرح وبأ

 اذ 11 ل1 ىوأولا نارمع نب ةلمرد

 أ” 11 ىمبخللا ريمع نب ةلمرح

 )"5 111 ىربنعلا ةلمرح
 4م 11 لغاك نب ةلمرح
 اثم 1 نهاكلا نب ةلمرح

 ساهوأ اه زاهر. )وزو موزي زوزو زموزاع ظل 1 ةطيرم نب ةامرح

 اكن "1 "هوز*

 ىورخلا ىبا رظنا اا 111 ىرورخلا ىبا

 .4٠ 11.1 111 (ناتسيلا بحاص) ىرورخلا ىبا

 الم ذولا ل 1 اب ملا ا اإل تيرا وعما ] ةيرورخأ

 ١هأذاء 1

 ”.ل" الو 111 ىولعلا نورا

 ).1 1. ضل  ىنيع بس ند كتيرح

 اماابارثم مكرتل 11 مهل ىأ نب ثيرح

 4840. ةن#* 1 (ىوارلا) ىاييشلا ناسح ىب ثيرح
 نب“ 1 ديزي وأ ديز نب تيرح



 زك ةقييم

 آب

 الم ل ل كاما تتاداسل اللا 0 11 م عل للا زملا 5

 01 0 وذي

 اناا ل (مارح نب 8 3 لعس) 2 0 نبأ

 ا, كل مياس نم 7

 ام. 1 كيماصلا ند اةدابع جوز 0 مأ

 امديق 1 0 ل) نامتع نب مأرتح

 اا 1 منغ ىب 0 نب مارح ونبي

 الدرك ا مرعلا رار 1 راجنلا ند ىدع ىتب وا ناكلم نب مارح

 1 11 نب .وأ تح
0 1 

 ىنارخل ميعاربا وه ىنارخلل
 اه. 1 ةنيدملا لها نم لجر برح

 ا زجاولا ني نب لفات ىنب نم برح 9

 الخل اناا 1ث ىو (دوسالا ىنأ 3 برح وبأ

 ).11 مل" ؟ب 11 !ادد1 !.11 1 شمش دبع نب خيصأ نب برح

 اة. 1131 ا اا ل10 11 )1 1 ف نب) برح ونب

 م 11 دايز نب برح

 ره ب هللا دبع وه ىعيبسلا بردح وبأ

 ا" ١ 1 زوحا نب ملس ىب برح

 برح ٍرهطم وبا رظنأ نابيلس ىب برح

 ”*عع 1 ىمايشلا ليبحرش نب برح

 اوك 1 حبص نب برح

 اة“ زمك" امه١ 37 ىجكاشاولا مشيا ىب رماع ىب برح

 لسا اضل سلب لا ىدنوأولا هللا دبع نب برح

 امال 11 ةيواعم ىب كيزي ىب هللا دبع ىنب برح

 1 ىواولا هللا كيببع نب برح

 هيأ 11 خلب لما نم ةبلعت ىب سيق ىنب لوم نامتع ىب برح

 الام. 11 ىلانكلا ىطق نب برح

 خفينح وبأ رظنأ 1.1 111 ةفينح وبا سيق نب بروح

 زمنمرمدساخ5 111 ىايبلا عقربم ا برئح وبا



 ,لا» 11 ىنشلا كيد وبا

 ممسأا 111 ةروذح ىأ نب ريدح

 !هاأء 1 :ةليدح ونب

 معيم 1 ءاذخل ونب

 ا. 1 رعاشلا مئاغ نب خذاني

 رمزح رظنا ةاثثءا 1 رمذح

 مهيع 1 زخفيذح

 تضر الرسم 1.1 -ىىوينلا ديعسم نب ىسوم ىوارسلا خفيذح وبا

 ناب نوزع يق

 “4. 11 ةفوكلاب ةفغيذح ونب

 منو موو موسم »عما 1 ةكجرس وبا ىرافغلا كيسا نب ةفيذح

 ارث 11 ديعس ىب ةفيذح

 ١521 111 ىوأرلا ةملس ةفيذح وبا

 ما” 1 رماع ىب مناغ نب خفي لح

 اتنوخ لل )ا 111 المل لام" 1 ةعيبر نب ةبتع نب خفيدح وبدا

 2 كلل ا اراجر سي ا سدر

 م1 الز ثم !اميسللسب 175 امم. 1 ىنافلغلا ىصحح ىب ةفيذح

 اما هما همز“ مزمل لا املا ا ل

 )ثا #1 111 ةريغما نب ةفيذح وبأ

 ايما ميس عمرو عروس رعورلاب سوحنرل اوس مست يه 1 نابيلا ىب ةفيذح

 ان 6 و مل ممل م عرس معمل ١ مررره وع نزل

 000 را اديس يارس ك7 ا اين سا سنا سلا من

 را سل ري كت ترس ا رار 00 ا دا را ارامل ريا ارنا

 رو موت ع اعاوا 111 797

 011077 ىارلا ول "نبا
 معا 111 معسع مضمون ملوي 1 ىوارلا ىعضنلا حايصلا ىب رد

 18127 كوع نبل هللا نع نزار

 م0 5110117 ىرارقلا عوضحا نب سيق نب ارثل
 ا ام ى ىسوم نب (2 ىسلل) وخل

 اال 12, كشينلا عزحايلا ىعيبيلا لطتخل :ئميمتلا هيي نب ول



 هج 0 ت7 سمس دنو ط3 نه يضف حني نعومة ابي وح ا و
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 أزه

 رم لفابلاا# 0 وبا

 ىدع نب ركاح وه ريخل رجاح

 .٠ 11] ىتاطلا ديعس ىب ركاح

 عييرمسم»ي مضطرب, "ثنى" خال سرع "زوو خناوأ معا" 1 ىدنكلا ىدع نب رجح

 )م را || عا 1ع )نزل 9ك 11 ل لا لا

 ارسل كر رار ل1001 7 لآ هينا سجل نكح لالا 5 ا

 ا"52© 1 سيقلا ىرمأ وبا ورمع نب ركاح

 ا اذ 11 ىدنكلا ديزي نب ردكاح

 م وبشر تنفي روجاح

 اك 1 ىهيهتلا باها ىنأ نب ريكا

 معمل عيب اخ“ 1 ىدايألا ريجشل ىبا

 امل" 1 ىواولا ىلعتلا ريبجاح

 زثنأبب 1] ىواولا عيبولا نب ريجاح

 ١١ 1 ريمع نب ريجكاح

 ه1 1 نري كاح ىبا

 ا" 11 جلجالا نب ةيكاح

 ارنا 0 نم ىح - ءارد

 م”د» 1 ليعامسأ نب دارت

 محب 111 0 ناجل
 ١5 ]1 ةناتكا نب لادح

 مهدعإ حا منرعزيع ردسي( دراج 1 ناحل
 ا". ".45 1 ناجردتل ىبا

 !ه*ه 111 ىملسالا دردح وبا

 رظناو درت قبأ نب هللا دبع وه ايا” 1 فلسا دخلا أ نبأ

 در لأ نب عاقعفلا

 بذم 11 ىدنالا هللا دبع نب ةردح

 سدح 1 ١.١١

 مب 111

 جيد نب خبواعم رظنا سرع لل جيدح نبأ

 انك ]1 جنولا داوق نم كيدح وبأ

 ااا 111 يدخل وبا



 لانو

 نإ عير عربا مفر نر ضسإو مضدروس» ضر اإ طن ميت ملط رضى. رعي موعم

 كرو 111 1015م اكل ل. 11 كو ةم

 اما. ]م1 11 ىفقتلا فسوي نب كيحن تنب اجمل م
 كرت 15 قاوم نب اجل
 ١" 11 ىفعلأل قورسم نب باكح
 مث« 111 ىوارلا ىقنملا ج اجل 3

 ارا امانسع رز لل. ع9. 1 ىوارلا لاهتملا ىب نجلا راجح 0

 مورس معرس

 ناري ل1 ىوارلا ع عبيفم ىليأ نب 2

 ا 1 لا رجاهم نب اجمل
 41م 111 هآذ 11 ىودعلا بنئان نب جاجا

 هام 111 ىداهفلا ىلوم حاج

 انا“ اورلخ زكي“ 11 ىريمنلا كلام نب نوراع نب حاج

 ؛ 111 رعاشلا ىميتلا فسوي نب اجمل
 ا 11 مخ مينو زمر م“ اند. 1 ىفقثتلا فسوي نب اجل

 0 ل امل را كبها نع ياا هيك ول مزنة م11 13 .اخب

 اال مل مار لخ م1 مام مل ا ىلقلا موو كرما مي مر

 وييسر ور وزني وطظم11]1 9!نباسك)ا# ١ 1])3 391. هيي 1,ل“"بتكرأ ملك مكع

 1141628 998 99١ مق حمس 3مل" هم. 1يق 4 ون 149 وهرع عيل
 00 0 0 لا 0 00 0 ا

 11 زيك حملا ا امه يس" ! [لييضت كو نوى زنكي نلعب
 تالل4 الورع ل41 )امه عع _نسوس رس زاموحللام االوسالا. زء.هلز

 اال لطم 1طيرع (ميز# طا اللمع لاو المك لامك لام" للمل طم للوأ اك

 تاالكأ اهم !زنري ))هرغ زله. زززخي لزم !ز"مو لزسسر# سرع ]طمأن 1مم ]مزح

 زو سمع ل همو_ قرهوع سو [ ]زنى السي روع بو 1ميتع 1يآ 18

 نمل رق مسو دعرلا عيبا نسر ا اعجب رتع 117 1106م

 , ممزس, ضمت مرعورع رسرعوا رع
 0 يا ام 11 اا 1  للاحعلا رباج نب ركابا ىب راجح

 311 مل ملك م 1 كل كورلا كيو خان مول
 هأآ) 11 ركاح ونب

 أ ورمهأ وه 1١ 111 ,يجح ىبا
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 الدرس

 فقنعلا ىذ ىب حاج رظنا )“م 1 حجاج

 دما وه !» )"6# 1 ىوارلا جاجخل وبا

 اما 111 ا.“ اما 1 (ريمن نم) احلل ونب

 4١ 111 امه. 11 امم 1 ىوارلا ىضاقلا ىعضنلا ةاطرا ىب جاجا

 سال امي نإ
 همأ 111 ىريملل جاب قيال يدلل

 ارب 11 ىمليدلا زوريف ىب 0 نك
 |..راكام 1الكمق بع (400) ب“ 11 ىبعتمل ةيراج نب ناجح

 سل 0 1 7
 ثم: 111 ىوارلا: لاما جاجشل وبا
 ال1, 1 ىواولا ياجنل ى حجاج
 اه“ اهل او 1 ا كيك ند 0
 "اا 1 ىوارلا رانيد ىب اجل
 او 8*مح ا.ه ا!.وو 1 فقنعلا ىذ نب جاجا

 مهي 1 ىوارلا فاوصلا اجح
 أ١ 111 !.أب !امع 11 ىضاقلا شراحكملا مصاع نب اجمل
 هللا دبع نب كربلا رظنا 01*24 1 هللا دبع نب ب اجلا
 املثع 1 ىرصملا هللا دبع دكديع نىب كا

 اةزدا) لل حارخل وخا ىبكشذل هللا دبع نب مل

 امرل* اذن 11 كلما دبع نب اجل
 ١57 1 فيقت نم كيبع نب 7

 ةيرغ نب ج احل رظنا ماع. ] ىراكنلا ىراصنالا ةخينع ىب جاجا

 19 11 نإ |نرع ادم“ 1 ىزهبلا ىئملسلا طالع نب جاجشل

 الو مناع ورع اثم ان“ 11 هزخا 8و1 1 ىوارلا قرابلا ىلع نب باجمل
 !807:11 ؛قئاطلا «نرمع ا نن لج
 معلا مما, مسمع هزت" 1 رعاشلا ىراصنالا ةيزغ نب اجمل
 ابا 6 ديح نب مساقلا ىب حلل

 ميم ب 111 1117 118 11 ملسم نب ةبيتق -ىب جب
 ١5 11 ىنيقلا اجل
 نا" م0 ما "ب منع رز 2 .١ 1 ىوارلا دبح نب .(ياجفل) ءاجح

 1م 11116 غ1مورب ل1101 ا ل



 مر

 ند تاتا شا ع ادا نسر 1 ىسعقفلا رهاظم ندب ببيبح

 تدور "رك درع "ضي

 أدام 11 ةرهم ىلبم بيبح

 زك لزمل" الا لمل“ امل" لعت اى*ه مسمع نكأ 11 بلهملا نب بيبح

 ا لل لد“ 1[ 1 زي 6

 0 1 ةنيبح 0

 | 1 ىوارلا ةبيبح ىنأ ىبأ
 أس.و 1 كيز نب ةعيبض ىنب نم رعز الأ نب ةييبخ وبا

 )و1 "ده 111 ةمامأ نأ تنب ةبيبح

 ماع ان“ » )اما 1 ركب قنا هج جوز ةجراخ تثني ةبيبح (مأ)

 اناتلا ل1 يراحم 1 ا ىوأاوملا ريبلا ىليم ةبيص وبأ

 ازرخ ب كنرتارج ارجل 1

 0 كاس ل ىنلا جوز نابيفس ىبا تنديد ةبببح مأ

 1 )11 ينكل )2 )نإ 111 ١ و لا 6

 أاربب 1 ريبج نب ناحولا لكيع كتنئ ةييبح

 سينخ رظناو ا".د» (400.) اكاءم (400.) "ه2 1 ىدسالا شيبح

 ملمز» رثم» 1 خيمزلل سببح

 م01 6400 رعشالا كلتاخ نب شيبح

 ؛5" هيأ هد» 11 ىنيقلا ةحخد نب شيبح

 ا" 11 رايس ىب رصن ىلوهم شيبح

 1ب 158 11 (0) علو (م)الا 1 0 وبا كيري نب تانك

 م١. 1*1” 1 ىراصنالا را ةخيتح وبا

 ادار 1 مناغ نب ةيتح وبا

 "/ا* 1 ةرعاشلا ةيتح ىبا ةنبأ

 ةدبيبع نب رتنخ رظنأ ممالك 1 كلاخ نب ةدبيبع ىب ريتح

 ديح نب جاجشل وه ىواولا جاجخل ١ (



 ا

 ةردخ نب كييبعاارظنلا ةركجا خيناينيك
 مرض 11 ىومنلا مهج ىب بيبح

 لا ا ىوصملا نسل ىتا تينح

 ١1 ف 04) 19م 1 11 رعاشلا ةردخ نب بيبح

 ا 1 نب بيبدح

 املأ 1 ىوارلا ىدسالا ةعيبر نب بيبح

 املا اللا نا كالا 3 ربعك نب ةعيبر تننب بيبح مأ

 الب *ع هك ا بهم 111 كيشولا نوراه ةنبأ بيبح مأ

 ٠1 1 قامالسلا تين

 9؟ 111 ىدسالا ديوس نب بيبح

 اه 11 ىماشلا باهش نب بيبح
 ممم 7م "خخ. 785 752 1 ىوارلا كلام وبا نابهص ىب بيبح

 نع 111 انسب 1 بلطملا دبع ىب سابعلا تنب بيبح مأ
 اذا 111 ناسبغر نب هللا دكيع نب بيبح

 اذا اذه 11 ىل*ابلا نيصح نب ورمع ىب هللا دبع نب بيبح

 ةييم كيان ك1 نع قرت 11: نيكل [ناجرلا تبيح نبا لا
 بعل, 1 نسمش ضبع ني بلا

 ا". 11 ىرهفلا ديبع ىنا نب بيبح
 ا”هأ" 11 ىرهفلا عفا ىب ةبقع نب بيبح

 ا... 1 ريمع نب وردع نب بيبح

 اها. 1 ىصح نب ةنييع نب بيبح
 زماثا ؟هه* 1 ىعوبربلا ةرق نب بيبح

 يآ رح 2.5 *ه 11 ىوارلا ةرك نب بيبح

 الق 111 نيصاملا نيني بس ١
 هي:151 ئوازلا ضوررم نك 000
 او 11 ىسبعلا ةرم نب بيبح

 هأ هد ه١ 111 ىرملا ةره نب بهبح

 ناا“”+_ بك. 1 ىجنلا سب بحاص ىرم نب بيبح

 اا ١1 هيج للمال 81 يعل 1 ىرهفلا خماسم ند بيبح

 اةزوبب زا" "ورب "يك لوك لملك لمكل“*“ زممك ثمل لملك اممم "انه

 لوو للا! ردو ل عاهل" و حاج وا زكي, دارسإر ]ني رنلر نورا "ل ندرك 21100 1 -
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 شابيح رظنا ىتاطلا بيبح نب شايد

 امرياخ اميل“ اطلب 1 زخذحكيلط ىخا نى أ دليوخ نب ةخيلس نب لاب

 5 امى“

 أمم. ابيع 11 ورمع نب لايح

 (مهم اا 111 ىواولا ىرنعلا ىلع نىب نابح

 زيك امم 1 ىول نب رماع ىنب دكحا ةقرعلا نب سيق ىب نابح

 211 4000.1 ىوأولأ ىسوم نب نابح

 ت6 1 ىوأولا لاله نب نابح

 ااا لل يعول علقو خب نابح بأ عملوا نبا ناتك

 د1 نورك نيحدسفيلا

 مله امل“ زملاادلا ادد 111 ريبكلا اغب نب نويشبح

 اناني ال1 لآ م ةدانج نب ىشبح

 ازرار ١ اناا ىعبر كيأ نب ىشيح

 211 وصقنملا ما ةيشبح

 طبخ وبا رظنا ةخطبح وبأ

 م ناسا "نجا وم: بذل اوف
 سرح ول ىوأولا ىنرعلا نييج ئب يح

 نضفحلا ىب | ئيكأا وه سبح
 زيك[ غ الا 1 ةيشبح نب ليلح تنب ىح

 ملأ 11 ةينيحملا ىح

 بيري ىبأ رظنا )2 0 ىبأ

 أءابم 1 ىزعلا نى ُ ىكسأ تمددب ابيب مأ

 4 مه 3 نب بيبح

 ل 2 ريجكاب 5 بيبح مأ
 اذ ططلبا هاذي 01 112 ل تلات ليصم نب بيبح

 ١.هم أماه 20111 ١5 ىوأولا نىبيعإ وىبأ تنبات ىلحيأ نب بيبح

 !كوضأ :كلرلو للكل 1 )بآل 1 0



 اله

 "تم 111 اذهل ا!" ١ 1 (رانيد ىب ةملس) ىوأولا مزاح وبأ

 ةقراح وبا ظنا الل فال ىوأولا مزاح وبأ

 هدم ادد. 11 مزاح ونب

 )هلء 1 نامملس ىعجكشالا مزاح وبأ

 11111 0 متاح نب

 1 مزاح ىنأ نب سيف وخا ىسجحالا مزاح لأ نب مزاح

 1بانا11 ١ يعتقل ماخلق ١ ىب
 1.1 كلل ىدركلا

 اذ" 1 ىوارلا ىدملا مزاح وبا

 هزم 111 لكك مزاح وبدأ

 ىلا 11 ىدسالا وضاح وبا

 ا”ثاد 1 رضاح ىنأ وبا

 2.1 11 ىميمتلا وضاح ىنأ ىبا

 ا“ 1 عفار ىب يما ىب بطاح

 اا 111 اثم 070 اه1أ اهلل اهدأ١ 1 ىمخللا ةعتلب ىا نب فطاح

 ه2 "هز

 امام ]ل1 ]م ام ]ل لشمس كنَع نب ورمع نب د بطاح

 از زا ككل ت ل ظل )2 1010 115 1 م 7 3 نب ماح

 ا 8 (ىلاوغلا) م املأ كماد وبا

 اا”ة]آخر“ جب" هدر ىخ الالو 1 ويزولا نعل نب دكماح

 "6 111 زوريف نب لما

 راتسيالل رظنأ مالا راسيالل

 ثعشالا نب ناجرلا دبع وه كال ىبا
 ادد 1 تابَش تعبيد

 خم نب ورع نب بللنوج رظنا 6 ورع نب بابح

 امتع ارمتنام#. 1.1 1 سوملل ىب رذنملا ىب باي

 5 1 قدنزوغلا مع رعاشلا ىعشاجك لا كيؤي ىب بابثأ

 اعنا كا 11 كللا كيع نب ديزي ةيراج (ةيلاعلا) خبابح

 بعالم ومهاع نب وشب نب رمهاع ند هللا دبع نسف و ماع خنبا خبابح

 ا. 111 كا

 يور راو رزق 1



 ام

 ا راهن نب ثرادل نبأ

 ا اكملت رجا ترانا عج لفوت نم تراخل
 )7 111 فانم كبع مب لفون نب ترام

 مب 111 كتاقلا ماش نب ثرامللا

 كم. لاا 1عاخ اهل ازاله 1 ىمورضملا ةريغملا نب ماشع ىب ثراخل
 !ارعارات انكار كارل نيل !ارلزتلا ناعم ارش نا

 ا.ه 1 رعاشلا ةلعو نب ثرامللا

 "هرم 8*1 111 رامع وخا رساب ىب ثراخل
 ضنرسع 11 ىوارلا ديزي ىب ترا
 انس ىوأولا ىركبلا (ناسح نب) كبري ىب تثراخل

 مآ 1 ىرماعلا ديزي ىب ثراخخل
 قاعد ال1 (444.) !اه1 مث 1 ىوأرلا (ىمشبعلا ررح) ةقراح وبا

 )نر اهرب“ الهبأ )هز !هزثؤو )نزا“ نال" اهزث, داو مل“ "زعل عم

 ملم زكثه زمث» زمثو مله ملا“ زملثا "مل, لثل5 بلك هدب ورم

 ا ب 076 فل ىلا 11 لا لل 11 م 11 111

 ةيراج ىب زركك رظنأو ٠و. 81

 نما _ هم, 285 به "و 11 رسل. 1 رعاشلا ىلادغلا رحب نب ختراح

 ١.| هده

 أم." 11 بانج نب ةختراح ونب

 كلا 1ك زى اعيرع ارك 1غ همت  اضيه 1 تراقلا ىب .ةقراحح ونب
 !ك راكذلا نب ىلع ىنب دحا قارس نب ةختراح

 نيكل ناكر رعاشلا ىدنكلا ا ىدعم ىب خقارس ب ةدراح

 )"ه5 1

 رع هزل 111 لئيحارش ني :ةتراح
 ىواولا ةةراح وبأ وغ (400.) )اذا 1 ىوأولا (ىمشبعلا) ىبدعلا ختراح وبأ

 ازاو از*»“ 1 ورمع نب 0 وذنب

 6 ل1 ربمتك ند ةتراح

 ىوأولا خر اخ اود رظنا ىمشبعلا ورح ةقراحح ل

 اذا 3 اوم )و 1 ىوأرلا برضم نب ةتراح

 " ىلعابلا نامعنلا ىب متاح رظنا "ادم !اما* 1 ىلهابلا نامعنلا ىب ةتراح

 8.1 111 لالا تيب بحاص ىدهنلا ةتراح وبا



 م

 نا“ 11 ىدنكلا ثراخل وبا

 مما” مهمأ 1 (ةنفج ىبأ) ىلاسغلا يرام ب ثراها

 اه11 !هأم١ 1 ىتقيللا ءاصربلا ىبا كلام ىب ثراخل
 ااا“ ا" 15 ىرعشالا ةعيبر ىب كلام ىب ثراخل
 معرس ربع 111 ىناحصلا كلام ىب ثرامخل
 ل.س زعم كير و اع 17110 111/11 قوارلا تيكا نب تزاخخ

 هلم 11111 ا مال معا برع 1 1 15 1 ا

 نسر اريك ارسال سلك كم0 لا 2 رت ل را 7 اس اراد

 ةزلؤ تالا : !أ)1 لزمه زارزع لءمقا لمع" الغل ل,41 1مم 909 1ع نررع نمزخن
 مرر ارمعو ضع اال امل رع 119315 كلهم ادرز ن8 اع اك

 000 يكرر ل ل 0 ا ا ا ا
 0 كرز ريك رس ركب يتكرر يكل ركل رز نيج رس

 ريا تكا ا كا ا
 مام يلع مل لا ل“ الكا با لاما 11 لا 1و ع

 موسوس موس .٠ دوو ٠1111 وعرب رهوما ررعبإ ريت )نه ]انف !لوو مهز“ ملكا
 ميعدم معي عيعتلا وعم يرععو . موعوعوسس , مموعجطل_طضوعزخنا] نخلي نخفي ةنزغخيإ

 انك ظنك ا قلقا د

 مورس 1 ملجم نب تراخل ول
 مريد 1 ىدبعلا ةرم ىب ثراشأل

 /ا"“/ءو 1 ىبسعقفلا ةرم ىب تتر

 ام* 11 ىدوالا فرصم نب ثرامخل

 “كبده 1 ىيعرلا ضاضم نب

 ث.,4بل..ع 1 ةيواعم نب ثراخخل ونب
 مىلب 11 روث نب خبدواعم نب ثراها ونب

 موم 11 نقرا ةيواعم) نو اتي
 111 1هم 15+ ]1 ىفغقتلا دوعسم ىب ةعرز لأ نب خيواعم نب تر

 ١.1 111 مجنملا ثراغل
 مسعر مرتلا لوما

 ام" 11 فذقنم ىب تثراخخل
 امل“ 1 ةيراجنلا ثرامخل ةنبا

 "مع 111 1م 1 ىعخضنلا ثراخل ىب شدحوبا ىوارلا ىعضنلا ثراشل



 اا“

 ىدزالا هللا ني ىب اننراخأ رظنا ورمع كبع نب تراشل

 ١1 ]0 1 لدلك  كنع نب تراخل

 ا امل ل بلطملا كميع نب ثرادذلا

 "1111 هملخللا ىلبع نبا كير 0 8

 ىعجشالا !ىقيللا !ننايا قب هللا ىبع نب .كلملا دبع ىب ثراشأ
1 

 اذا ي]1 16 1. 35١ ةانها نبع ىذا ترافل وتب
 انما ال ن2 نب تراه ونب

 هلع خلا مهما يلا ملاك راوطأ 0 اح نب ورع نب ترا

 1 رارلا لك ورع نب 0 لآ

 |نزخ" 1و 1عوب 1 0 هجوما وبا رع نيا تراش
 1 ندلبع نب سبق نب ورع نب ترامأ

 881مل بك ١11 :ىادنمهلا ازاعشملا نفذ .نب.ةزييع .ىب ترام

 اهو رزكيع 15 15 !نرللاب ةقراححي قأا نم ةفوعا ىتا تراخل
 كال سبع 0 كراك

 "11211 :ئىتراشلا ناسخ وبا تاغ
 نب ترام نب هللا دبع وبا ىهوأرلا (ليضف) للييضفلا ىب ترا

 املا 111 رم 216 ١1١1 1 لكيضفلا

 را ناار ريف نبا ترد
 ؟..1115١ ىرورخلا ىثاقلا تراخل
 اثمزو. 1 ا رجارلا سايق ,نج تراشل
 1 م 72:211 نابهضا نب سيق نب: (تراح) 'تراخأ

 (قر 51 27 ىفلسلا ' تنهلا "كنب سيق نبأ ترانا

 ١6 لال ىسيقلا ترا

 مراه (”عرخل“" لكم اناث با سا" كمه 1 بعك نب (تر اكلاب) ترا ونذب

 اقيم ن1

 اة ةةردبلا 17 ىوارلا , ىناولا .ىدزالا: ميقف نب .بعكا نبا تراثخل
 25 ل امر يس امرا 0 دح

 زك هن كل ف

 مم[ هيك اا 1 ةدلك نب تراخخل
 انقل انك نيارشل



 اه

 نكشارلا رم 111 0
 ماز»#» 1 ىسودسلا ثراخل
 ا. اه11 اهلااوما زوما اوبو !وب#تاواثد ادا“ 11 ميرس ىب ثراخل

 امك اركل ارفع ؟ياود زووعتا دورنا !نيوألا] ردت كوره توا كيو

 اون, 14*19 1517 امك احح

 مسمع 111 "ىدنكلا سيق ني اديعش نب تراك

 اخ 11 زوحا نب ماس نب تراح

 مس. 1 ةملسا نيا كراك

 زرع رك اوم اذه. 111 ىدنقرمسلا ثراخل
 امك 1 ىمينلا ديوس نب ثراه

 اممم امم امل“ 1 ىارشلا اميس نب ثرامللا

 مهو 1 ليحتل نب كاخ
 انا !4بو اههو !.؟ه 1 ىلاسغلا رمش ىلا ىب (مبكالا) ثراغلل
 ا 11 لا ا راكنلا نب كلام ىنب نم وصلا نب تا

 او, 1 رجالا ىبضلا ثرامخل

 املأ 1 ةيريوج وبا رارض دنا نب ثر
 مععم .1 1 ةبض ىنب نم فيرط نب ثراخل ونب

 )مب 1 ليفطلا نب ثراحل
 "*.4 1 تاللا ميت ىنب وخا تراخلا نب نايبط نياك

 اذ 351 ماهف ىو كرا نبا ناكرلا نبع ند ترا

 مرسم :زوعسومت اسرع رجع هالات اضع 19 لفوك ىو طع نك كاش
 اثم 11 ا!."ه 1 دابع ىب ثراخلا وذنب

 امو اثم ام.د 11 كيلولا ىب سابعلا ىب ثراخل
 4" م4 هللا دبع نب ثراحا

 (448) هك هم قدرا (ورمع 3 هللا دبع ىب 3
 امد« اع 11 رعاشلا ىدعلل جرش نب هللا "تابع نب تناقل

 .١ 11 عابقلا ىموزخضملا ىشرقلا ةعيبر أ نب هللا دبع نب ثراشخل

 بما كمن كم قمل 1 م تك ا ة  ل ت

 برب دي“ يزخ الأ بحري بحري دبوأ“ بهز" بأي

 811111 7(ىفرفللا ناجرلا نب 5 3 50 / 500

 ؟1 1 علا ببع نبا تراك



 الزر

 ا لشكش نبع يب هيما 0 ثراشخلا
 ال45 اثير اثي» 1ث. 1 ىلهشالا ناعم نب سوا ىب 0
 راع 05 00 ىب تا

 111 رمشب نب ترا

 مر هايس ا لا كيرالا نق ةدرانلل - (ىيا)
 ال11 قرا للملا نم تيراخل 4 تت.(

 ةرقش ونب مه ميمت نب ثراْل ونب
 ا 1و ب ترا
 ممآ 11 ةئعصعص نب وماع نب ةعبيبر نم خنوعج نب ثراملل

 راب صر ما 2 علال ناهيج نبا تراخل
 امم 1 بطاح ىب ثراثخل
 رمي ك7 ب هازكا 1 يما - ىبن برحا نب كراش

 10 ا در ترا 1
 001 ىارلا " ىركبلا ناسح :قب" فراش
 اك 117 ئرورشل 'ناسحا نبا كامل
 زامل طظمم مخمع زل“ ظلد 1 ىلعذلا طوخ نب ناسح نب ثراخل

 رك

 من رجالا  ظزخ ب ناسح نب ثراخلا ىبا
 تلك نم بانج ند ىلع نب مضمض ند ىصح نب ترام

 ء اء 1

 ول سس هزرك 1 :ئولرلا ١ ئذزالا ةرييص نب ثرال

 باز مم هو رونا“ 1 ازرهأز لالا

 "ا 11 رعاشلا ةرلح ىب ثراخل

 ا ماش ىب 00 نب كلاخ نب تراك

 معتم 111 تران» طكا طهظل 1 بروخل نب ثراخخل ونب
 راس 1111 وارلا اما كح قب تراك

 هك ىلا نيل للا تبع نب .تراخل وه دعبل قارون ت !

 21 1 2 ىب تر

 ةما كلا للا د نب تر

 كسا نب ثراخخل وه سل قا ةفيلخ ترام
 ام 11م ما 1 ىبعيبسلا ندلف نب تذل



 الرو

 ازمة. 11

 هاما را نإ كر ,! ا! رفصلا نب متاح

 ا لا ا ا 1 3 -

 © ١.1 ١٠١١| 11 ىوارلا بلهملا ىب ةصيبق نب متاح

 ارا كل ىوأولا برك نب متاح

 رمحح اممك (خ00.) ا"امخ (خ00.) ةةمل“" ]1 ىلهايلا نامعنلا ندب متاح

 0( م1 مل ل

 |” 11 ىلهابلا نامعنلا ىب متاح نبا

 “كآ 111 ةيترف ىب مئاح

 نب ورمع نب كلام ىب نزام ىنب نم رعاشلا نابيبذ ىدب بجاح

 ام 11 ميه

 01 1 1 كيز نب بجاح

2 5 

 م 111 ىفرافلل "وربه نبي كج

 ا ا رعاشلا ىركشيبلا ليغلا تحج

 اهلا 1 تقرا
 جيت نبا :تراخل رظنا .ئوارلا تاك
 اكن 1 ثراشلا وب
 ميقت"ا نب. بك خيب ترا وه ىوارلا ىدزالا اتراك
 ار* 11 ىقادمعلا عمز الآ نب ثارت

 الا ع ل ىواولا ةياسا 00 نب ت

 )بم )10 كت الأبلوم اد" او" 5*١ 111 ىوارلا قاكحسا ىب

 انا 110 اا ن9 ننال" ترج ننال ارااعلا انك( هيب الز 1110 0 1

 زنا 1_-"و اول

 اكد« رثا1 ا.د 111 ياسلا ىنأ ةفيلخ كسا ىب ثراخلا
 مع 1ع 1 ةتوغتتا كئبع نب .دوسالا نبا الا
 0111: تك نب هللا دبع نب روعالا ثرامللا 5 هناذل

 ني دوا لكاراز اال" ىوأولا جلفا
15 



 لذر

 5 د1 !(شينل) )سبح محا

 ا" 111 (نيكترابخ) نيكترح ىب شيج

 ماوز* ؟او" 111 هيورامخ نب شيج

 اناث 1 تانك رمتعم ا وبا ةذعيبر نب شيج

 اؤكد الرب امك“ اةمث لا.. اهلا 1 ىدزالا (ىدنللل) !دنلج ىب رفيج

 "7 1 ىوارلا ىدبعلا مساقلا نأ ىب رغيج

 اء لام 111 "د١ 1 ناليج ليج

 ةجيدخ وبا رظنا ىدغسلا نب ناليج
 !.5م !.8ب 1 سينليج

 هيوليج نب نسل نب كبح رظنا هيوليج نبا
 هنا 1 هدرا م ىبضلا زخعكا تم ىب ناهيج

 مل“ 1 ةخايبج

 ا 111 151! 1بآلا )) ]وه لن الو )كب !1ب 1 تنفاني نسب ترمويبج

 ١ كرد ند

 و9. و

8 

 الما 1 ىميمتلا سباح
 راتسيالل رظنا 1*5* 1 تاسبالل

 مناح نب ىدع رظنا اما 1 مناح ىبأ

 اا نس ىضابالا متاح وبا

 (خ00.) )ما 11 ىواولا ىمووخملأ ميعاربأ نب 0 نب مناح

 ٠ 111 ايو اهي. اذذ5 11 ميرس نب ثرال نب متاح

 كر يكل زتسح نب متاح

 ه* مهل ىناسارل مئاح

 ادهمك 111 (ةريكايناب) ريكتد نب دوأد نىب مناح

 انيذ للا مداس نب كريز نب مئتاح

 1101 !نايبلسا ىلا ىيعضاج
 امم. 1 نموا ديع نب قرشلا نب مناح
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 "8+ 111 كروت قا "نفا ل
 (4848.) اث.4 11 ناجنزومل كلم ناجرولل

 منوع فاتك 0 ناجرومل نب ناجريولل

 1 و
 ا.. هذ ىزوخل ىبا

 8400. 10 1 ةيهلج نب مشوج

 اوه اا 111 ىشوج ىبا
 الا 1 كثنفاب نب رموج

 ١1 111 دادغب نيقاهد نم نول وبا
 : 55 7 ١

 مممع 111 ققنم. نفا ىرعلا دبع وه نو وبا

 "عمم "عما 151 رارملا لكأ نب نول ونب

 11 11 "امم “ادم 1 ىوارلا ىمشبعلا ةدانق ىِب (نوذل) نيج

 برابب# 11 ىلادمهلا بعك ىب نول
 16 11 115 رو بالك نب نول | ١

 زا ككل ذيبنوج ىبا

 كيل“ 1 فسازوخ وىخا زمرظوج

 ازا 06 ل 1 ل نا 1 ا ىوأولا ءامسا نب ةيريوج

 )بخ 111 علا 11

 اذ 11 ىهيمتلا رحب نب ةيريبج

 أبا 1 رعاشلا ةنيهيج ليم ةيريولل وبأ

 اين اداب ادا4 1 ىجنلا وز رار ا ىب ثراملا ننب ةيريوج
 11 1*1 #١)

 اء. 1 نايفس ىلا نيا ةيريوج

 نام نه نهي _ددا 1 ريحالا نب ىدبعلا بريول وبا

 هلم 11 رعاشلا خمصع نب ىسيع ةيريولل وبا

 را 1 رعاشلا ىجرعأالا ةيبج نبأ

 الم. 111 ىفنكملا ما كجكيج

 مها 711 نيسلل ىلو ما (ناديح) اديج

 الام !ه» 1[ شيلل



 أ.

 ن0 ل مياس ىنب ىلوم نامثع نب مهج

 مم ثم زو "١ 111 ظ..١ 111م اةد* 11 ةلعاب ليم ةيطع نب مهل وبا

 510 ا: ١١ 11 معلا ل ا

 ١5 111 سبق نب مهج

 سالم 13.11 لكلا :ةناتك نين مهلطل وبا
 ١ اما. 11 ىجانلا ديعسم نب مهج

 مدا كر 1101111 - 112 11 يميل
 ضف زرخاخا 11 بلبل نيا تيري .ةيراج ةيئهتل

 ١ )11 520 010 16 2 1 : راوم نب روهج

 مالا ترافل نبا ميهج ويا

 ا ا الاساليب (حيز ونب) زوز“ از" ]1 ةنييج

 كال )طا طز 0 )نا لكل )ناز نأ نال ةزتا 11 1 1.

 م١ زل )ا 111 لكع ىنب ىلوم ىوارلا ىسوم نب بلاغ نب داوج

 اك 11 رعاشلا لطعق نب سأوج

 مر” 111 ىناميلا بيسلا نب ساوج

 ذأ 4 ىررشل درماوج

 مما 1 ىنأوج

 )ها 111 ىوارلا ىليدلا كيبع نب ةتوج

 ١.11 8.16 1 ةخعببر نب ىيوخل

 اب ا. 1 ىدوذل ةنبا

 هر بف ا ل
 باو نك لا 1 وبكل (ناناغشا) ناكشا نب زرذعج

 نرمي نب زرذوج وه ا.ب 1 ىلاغشالا زرذوج

 نبأ. رب. عرب 1 ىلاغشالا (نآزجأ) نزمب ىب رغصالا زرذوج

 التم 1 ناغداوشج ىب زرذوج

 ناكشا نب زرذوج وه اباء نك 1 روباس نب زرذوج

 أع» ١2 111 سعمابرف نب سجروج
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 )نب !؟هبأ ظلي“ ادد ادثء اهل 1 ورع نب ليهس نب لدنج وبا

 ا." 1 ثرامخل ىب رماع تدب ةلدنج

 أملكآ 11 ناسابب نب هدنج

 ىفعلل اذ دس يأ نب ناجولا ديع وه ى ةعلل بوند وبأ

 اور 1مم 11 ملعالا ىب عاقتعقلا ةنبا بينو

 "مخ 1 ىوأرلا ىركشيبلا بوند وبأ

 اراك مل ال رنا 10 3 !ىاوغصلا ف

 )عا ؟م“ 111 ريبكلا (ىنج) ىنخل

 ا ا," ىل (جعارلا) دينخل

 ا)١ 111 ىبلغتلا ميره ىب كلاخ نىب دينلل

 اواو او“"اوالب 1س ات 11 ىرملا ناجرلا دبع نب دينكل
 ابام ادمل اهثب !هكاهاهك“" امك. اذذم !همك لووتاوو, طهي وت

 نال 111 1لا“*ه

 |اأ) 1 لدعم نب كينج

 )2*1 1 ىلذهلا عونالا نب بدينج

 )رع 1 ىلذعلا علدالا ى د ثتئ

 ا, معا 11 مضاهلل

 مورس زور لوز اهلا 1 ىزافغلا ديعس نب هاجهج

 رايشهج نب ىلع وه رايشهج نبا
 1,11 .11 11 1 ىواولا ىدنزالا مضهج وبأ

 اريل لال لاك. لامه اامب !ذسبالم 1 ماشع نب (رمع» لهج وبا
 اسر اجور زخنررب رك 1يرع )روت زك زك, زم لزم زا كر ا

 اا را ا ل 1 طل 11 ل ل ل ا

 مث," 11 ىوارلا ىلهابلا مهل
 1. 1 رفعج ىب هللا دبع ىلوم ىواولا مهلك لأ نب مهل

 ]هما 1 ىعارذل منذاغ نب خنالح نب مهج وبدأ

 سيب )ون زا*# ءادو* 1 ىودعلا زفيذح نسب (مهج) مهلك 1

 مترا

 ازاي زاب زاكو ازا اهرب از," 11 ىفعلل سيق نب رحر نب مهج

 نزل نونا اسس سرا سلا سر ل 1
 111 1511 1١162 11 زود وبأ ىساولا ناوفص ند مهج
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 امعسل “م للم طع رز اا ءلام ط١ هل ىطمرقلا (ناميلس) قانأل

 زج مازال 010 مالا ايا 6

 زو" اامم 1 ىركسلا روعالا حانج

 ل١ 11 ىبلكلا مدبعذ نب حانج

 ماثء 1 ديلولا لوم حانج

 ٠0 117 لهي 11مل“ ]ملا 1 ىواولا ىدنزالا خيمأ ىأ نب ةدانج

 15 امه امل

 )"1م 1 ةنانك ىب كلام ىكلاملا ميمت نب ةدانج

 اء 1 كلك ند رجخز ىب ةدانج ونب

 خمامت وبا وه يما نب افوع نىب ةدانو

 ا ىواولا كلام نب ةدانج

 ]5 1 دعم نب ةدانج

 |[ 17 ىقيللا تراثا :ييزريعز ينيب ةكيلم نب ةدانج
 ا 11 )111: 1 كتينح (ىنب)

 انا” 1 (يتاكلا) ادن

 1 11 تكن هدد

 ىوارلا ىدزالا بدنج نب نامرلا دبع وبا ىوارلا ىدزالا بدنج
 11 ا اما يكد ا جيك 0 رستم يسارا ار اضاا) اسرار ريس

 زل ل“ ل129 ك.١ 1 ىدماغلا ريغز ىب بدنج

 اك ا 1 جلدم ىنب نم قول ىنب نم ىهطلس نب بدنج

 اناا انقل لم ملول دا مل ةالا ىوأولا هللا ىبع نب بدنج

 ا را

 ١.18 ١.١ 1 ىسودلا ةيح نب ورمع نب بدنج

 اركارإا ل ىدزالا بعك نب بدنج

 هام 1 ىوارلا ىنهل-ل ثيكم ىب بدنج
 15 11 ومع نب فسوب كليم بنج

 )5. 111 ةنشيخ نب ةردنج

 مه 111 علنج ونبي
 اهم 11 ىعدنخل

 1 111 ىعجليلل نىب زيوعلا ديع وبأ ىوأولا عدس

 م. ثوب 1 :ليحعب ىب نم لدنح



 أ.

 رو هلا ةيراوفلا حابر نب ةعيبر نب 02 نب بيسلا تنب ةنايج

 21 1 6)12 31 ا ل104 ]11 )4 م1 حجيج ونب

 150.1 1 تبيح

 )دم 1 ةتراح ىنأ نب ثرامخلا تنب ةرمج

 اك" 181 15 (شخ 00. 2“ (400.) 17 1 ىوارلا ىعبضلا ةريج وبا

 (ه) "ه5 111 امله زمل*ع

 (408.) 1.م 25 111 ةراطعلا ةريج
 م1 11 بناكلا ةعمج ىا ىبا
 11 111 اغب تنب ةعمج

 )ذأ ١ 111 بيبح دعيج 5

 ا 111 ل

 كم1 ليل اا
 ىفعذل ناهمج نب ترا رظنا ناهمج ىبا

 من١ 111 ىراكنلا روهمج

 (4840.) اذا 11 نييتكوملل تيب
 6 1 رضاح نب عيمج

 (”. ورا“ 2 ىميبهنلا سوق تعذب ةعيبج

 نب رماع ىنب ىدحا) لاله ىنب نم ةارمأ مقفالا خنبأ ليمج مأ

 )هات زوز“ مها" 1 (ةعصعص

 )58 11 نآرمع ىب ليمج

 ليلخل رظنا 4*1 11 ىودعلا ناوزغ نب ليمج

 ١" 111 سابعلا نأ نب كمح ىلوم لدي

 مهر جهيم "ج8 رعب م ىرارلا ىناطلا تيم ب 005
 ١١111 ناريه نب ل7
 أمما امه١ ى00. ادا"ا 11 نابعنلا ىب ليبج

 مهره اممق 1 باطشل نب رمع ةجوز جلفقألا ىنأ ىد تبباث تنب ةليمج

 "١ 1 ىنا ىب هللا دبع تنب ةليمج

 |." 1 ناودع تنب ةليمج

 ل ىواوألا (خيبح ىنأ نىب ىيع) ىبلكلا بانج وبأ

 انما رع ا ا ا ا ل

 "اواو اا ارسا ارحألا ليل الك ضال لوألا ا[ 11



 ا 111 رايعلا نالعج

 الم 1 فئيللا مالغ نالعج

 ا 1 ارمع هللا لوسر دامس ىذلا ليعد

 امل اامأ 1 ىرمضلا ةقارس ىب ليعج

 ىملسلا هللا دبع ىب سرشا بقل رغج

 )8 111 رعاشلا شيشفلل

 ةيرام نيا راش وه 011 هنفج نبا

 5115 اللا ناسغ نم ةخنفج دالوأ

 كرا 11 0 نامعنلا نب ةنغج

 ةريوذ ىب كلام وه )د1 - لوف

 بكب بلو 1 خخ نبفح

 راو ]سنع اضع ال١ 1 نيربالج

 ا" 1 ىنكلا الخل

 هآك.ه !اث, 1 ةحلط نب ساللل

 ها ناغسيو نب نايبلج

 0 1 ىوارلا دلدل وبا

 ا رعاشلا ىركشيلا ةدلج وبا

 اتا ا اكل 11 جانملجم

 باساب 111 111 11 ىدزالا ديعسم نب (ىدنللل) م

 راد 0 1 ىربيشل نب ةييلج

 1 مارح نب ةعيبر نب ةميلح

 ىدولإل ديزي نب ىسيع وه ىدولمل

 لاء 1.11 11 ىرصملا سيلج ىبا

 اا 111 ليلخلا نبا

 اس ا. امل“ امل الآ 1 كلما ناهكويو نب (ذيشلا مج) ذاش مج

 ززطب ال

 51" 111 رعاشلا (ىراكلا مالس ىب ديح) زامل

 اه 11 0 وبا زيزع ىب كميح نب 0

 ااا لات ا رحز نب لامج

 01 تلاط بأ ىبد ىلع ةنبا ةنايج

 "ءاد 11 نايدارملا ةنامج انبا



 أ.ه

 ا” 1 ىواولا ىثيكلا دمعت نب رفعج

 هللا ىلع لكوتملا وه كيشرلا نوراغ نب مصنعملا ديح نب رفعج

 ا ا ىوارسلا ىلهشالا ديم نب رفعج

 انس نسرح

 أبل طرب اةذ.2 1 ربزولا ديبحك“ نب رفعج

 اهمل 11 ىمركملا رفعج وبدأ

 "ه6 111 ىنتادملا رفعج وبأ

 لكوشملا وه )006 كلل مصنعما نب رفعج

 ردتقلا وه "6 111 كضتغعملا ىب رفعج

 "يك )تح الأذ !طمكل" امك. ادحل امرا“" 111 (ضوفلا) كينتعم ا نب رفعج

 ارا ١ ارالرتلل . ريلرازك .ارازرأا

 ام 11 1 لل فيلعم ا رفعج

 ا 1 اب اذ 1 مر ل زر ىوارسلا ةريغم ا لأ نسب رفعج

 ا. )هازل 65

 ١ مه ىفنكملا نب رفعج

 روصنلا رظنا اماد 111 روصنملا رفعج وبا

 ال1 فال 1 كر اياز بما ا دهرركدملز ك1 "اراك اراك" ل روصنم ا نب ربكالا رفعج

 كك ا ةيدركلا ىبا ليضفلا وبا روصخملا نب رغصالا رفعج

 1و1 د

 اللا 111 ىدركلا شجرهم نب رفعج

 1.١“ ندع نيبو هرب" هنأ 111 ىداهلا ىسوم نب رفعج

 هداك (400.) )*””ثب 1 نوميم نب رفعج

 اممل* لممل' 11 ىلهذلا عاقعفلا نب عفان نب رفعج

 اذ )لإ ه ءاقرو نب رفعج

 املأ اثم. 111 كيمأدنو نب رفعج

 لالا لل ١ نيرا "ال115 ماا النا ىكمربلا كدلاخ ناب ىدعك نب رفعج

 ليلا اصر“ سرر بلل نر فن نر ىلإ نإ كيلر را كرجل از ا

 انضم كاسل لارج ا :بورفعج

 )ها 151 رعاشلا ىرفعلل
 ايضا لرعرا لج ال سب الل رسما نارا كل لكل 1 ىفعج  (بب)

 او. ]و10 املك امي“ امس اخ ابك اكو 31 ىكرنلا ندلعج
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 اك

 ال١ مى خطقر ىهشاهلا ىلع نب رفعج

 1 1 ىوأولا زئيمأ نب ورع نب رفعج

 اللا 1ك 1 للا 183 اول 12 1 فوارما ىرمعلا نوع نب رفعج

 اا |. 111 دميقفلا ىسيع نب رفعج

 ]ا ك1 زوج نمد "اع رفعج وبأ

 ىواولأ ىومضلا خيمأ نب ورمع ىب نيك نب ليضفلا نب رفعج

 انا

 تاشا.كيب فورعم أ ىسوم ىلب ىسيع ىب لضفلا ى ب رفعج

 9 سرر 0 111

 )و 11 عاقعقلا نى د كيوي ىراقلا و وع ُ

 ا 111 قدك رفع

 امك" املأ 1 ىلامركلا ملغ 0

 ا! ل11 116 1 دلك نب رفعج (لأ) ونب

 ؟لو 111 خنوكلا ىضاق كيج

 نا 11 "1ك 111 تثتعشألا نب كيت

 امل 111 ثيبعبلا نب كيح<

 رفعج

 أم. 111 ءارفلا ظزأوب نب كيح#

 الر صيصان نيك
 امأ 111 ىوأوألا قيكلا ميكح نب دم

 ا..* 111 كلاخ ىأ ب لديحم

 لااا 22 37 ليج

 انعنا 1 00 نيك
 !.14/ 111: ىرماخلا ىو
 دكيبع وبدأ (قداصلا رذعج) نيسح ىب ىلع ندب لدمج

 الا 5 ل ا ل ىواولا هللا

 اكلك 161 زل 1 ل اا ]1س اك 115 زهد 6 زف

 ىلع ع نب ليد رظنا ىوأر لآ نيسلل نب ىلع نب ليحل رفعج وبأ

0 
 اهاوحادا“ 111 ىمجيبلا رامع نب ديد نب رفعج

 7 01 تا د لييح“ نب رفعج

 [١ نا 4 ثتانتكللا ابو 0 لديك نب رفعج

 ل 0

1 ١ 



 ار

 ١هأب "هال 1 رم ذا دايز نب رفعج

 ملام 111 رعس نب رفعج
 رسم مو د كرا با ناودس نبا نياك ا . 8

 |. هز" ه** هاه 2. مم 1 ىوارلا ىعيضلا ناميلس نب رفعج

 اهرب ااا 1 المك ا كك

 ا كل ا مالا ا القل ىمشاهلا 0 نب ناميلس نب رفعج

 نأ“ تيم نمل هما 11 ب 6 1 1 رك ا زل ا

 )ةه.. !ابوزك دم هنزل

 ابرد 1 ىمهشاهلا ناميلس نب رفعج ىو

 .1٠ 11 ىوارلا ىقدصلا رفعج

 لكل كا از امك الل اناا ال (رايبطلا رفعج) بلاط ىنأ نب رفعج

 خلا م 1 ل كلل 0 ل ل ل ال كك

 "15 اللا مامالأ سايعلا نب رفعج

 زل. 15,) ام طلو“ اطل 11 ىدنكلا (سابع) سابعلا نب رفعج

 روصنللا و ظنا ا1بب 11 هللا لبيع رفعج وبا

 الضال ىوأولا ملسأ ى د هللا دبع نب رفعج

 "هام 111 رفعج ىب هللا كيع نب رفعج

 ااه 1 ىواولا ىشرفلا نامتع ىب هللا كبع نب رفعج

 "2117 ءاظع نب هللا كبع نب رفعج

 مكررع كمل راع روش* را" 1 ىوارلا ىديبحملا هللا دبع نب رفعج

 ل رمل ار للا لس ارت در "ار

 روح تا 1 قوأو لأ خناكر نب كبزي نب هللا دبع نب رفعج

 و 111 مقل 1 7 نب ناجولا كدع ند رفعج

 نيب هللا كبح وبا. ةمرخلا ىتم, رسما نتج" نراجرلا يعل وي حل
 ايم 10 1 رفعج

 |" 111 ىلع نب نابيلس ىب رفعج نب دحاولا دبع نب رفعج

 "ارضا ازرع 001 ! ضرسا كج ل1 ٠ "ند

 انآ ل1 ىوأولا ىسبعلا رفعج وبا

 "مب 11 بلاط نا نب ليقع نب رغعج

 مروا سلا 1 لاا 11 بئاط بأ ىب ىلع نب رفعج

 -_ بلاط ىليأ نب ىلع تعاد رفعج مأ



 ا

 سانشا وظنا ا. 111 سانشا رفعج وبا
 ميك 1 ئوارلا سابا نب رفعج

 ".م* 111 ىدريغابلا نب رفعج

 ان 111 (ببسللا نب ىسوم) ىلكبلا رفعج وبا

 ا لل ىوأولا ناقوب نب رفعج

 البم اؤمب 111 رغالغب نب رغعج

 هك لل رفعج أ نب رفعج نب رفعج

 171111 نفاتا ىبأ فعج

 معما“ 111 ىوأرلا ىلادنخل رفعج وبا
 مما )”م» 111 ءاذخل (دجا) نب رفعج

 ما لم ل١. 11 *.م "20:4 1 ىوارلا ىثاطلا ةفيذح نب رفعج

 الإ ل11 11“ ربا 11 ىسحعا نبأ شح خب رفعجل

 زم 111 لع نب نسلم نبا رفعجت
 هما 111 ىبهللا نيسفل ىب رفعج
 رع 111 فداك تبيح ىبالرععج

 اك ل11 لاما زا“"م لام اةز* )1.1 11 ىنارهبلا ةلظنح نب رفعج

 هن رات ا رول ممر مع نير اوم ازا نع 107

 م”ثر* 111 ىدزالا ةجراخ نب رفعج

 ا.١ هلل ىدلخل رفعج
 ألا ١٠.١] ١٠.4 111 ىمقلا دواد نب رفعج

 مسرع راو إللا فيو .زررع 1195 راوع زاىا# 111 ظايشل "انو : نب فعج

 رج وك 1 درر را سك سا كر | ا" ان

 اهم. )ه2* !ةرأ

 ا رفعج أ نب هللا دبع وبا ىواولا ىزاوأا رفعج وبا

 نم اذه )ل 1 13 از 1 اذ

 شاني ل1 كشأر نب رفعج

 اذ 1 ألا ةعيبر نب رفعج

 رك كال ىواولا ىب ماعلا ذعيبر ىب رفعج

 اهني امرك ها دعا 111 ىرالكلا متسر نب رفعج

 “ناب اه" ]1 0 ميول نب رفعج

 مث هللا قع وخا ل كرو



 ١ 111 ىبهللا بيشج نبا

 1111م1 مخ ملا كاع 1 ىمليدلا ش.بشج

 مرقم مع درسع رخخ 111 (هللا تبع ىب نيسلل) نصاصتلا ىبا

 | اة مدح لذ 1 زر فك 11 ل

 ( 1.1 1 خيتعج

09 ١ 

 ار ل1 )111 11 1 1 ىواولا خيلعج ىبا

 امل لل شير 3 اةللعج وبدأ

 )ب 111 ا)٠ه* 1 بعك نب ةدعج ونب

 اال ا ل ال ىموزكمأ بهو ىنأ نب 5 نب اةدعج

 الو6 0 11 هدم

 "5 ةريبه ىب ةدعج نبا

 ةريخملا نأ نب رفعج وه ىوأارلا رفعج
 روسملا ىب ناكولا ديع نب رفعج وه الحم 17 1 ىوأارلا رفعج

 ىديدكملا هللا لمع نب رفعج وف نيام ىواولا رغعج

 ثداط 4: نب رفعج نب هللا كبع وه الأب 1 رفعج ىبأ

 ىزاولا ىسبيع رفعج وبا وفرفعج 5 نب هللا دبع هبا ىوأر لأ رفعج وبأ

 30 نب كم وهو تايزلا كلملا دبع و ديت وه رفعج وبا

 هللا دبع وه "5 1 ىوأولا رفعج كا نبا

 كيببشولا خجوز رفعج مأ ةدببز ف رفعج ما

 بالك نب رفعج ونب مه !20 1 رفع (لآ) ونب
 ارا ا امك 111 ناكسلا ميعاربا نى ُ رفعج

 اك لكلا 1 لاخ سوا نب رفعج

 اهد+ !111ةرابشلا ىباي فورعملا نانسلا دا نيام

 ةاو 11 ىواولا ىواعلا كج نب كا نب رفعج

 ادا“ 1 ىضاقلا راع نب تك نب رفعج

 نيرار ما ىوارلا ىبحك نب ىلحا نب رفعج

 تلاطا هذ نب رفعج نب اللام يع نب ىلع نب نقاكاسأ نب رفعج

 ١م 1



 انا لك لل م10 )ل 0 طا طا ا) طا نع زا هنااا طعم

 اك 131 5 ا 11 0 م ول ٠ دمع )ال 1116

 اا 1ع امر ؟يد لمالك نو 1 ىريلل هللا كبغ .ىب ريرج

 11661 المل للام

 اا لاو ا نك باكا م81 ىوارلا فيلل كبع نب ريرج
 ماضيا 111 1111 م 11 اال اأملم زملب طه ال15 العا هلم لم مك 1

 اند اس, رتل ا اريل ريماس .اينتتللل نسل

 رعاشلا وبرج رظنا رعاشلا ىفطخل ند ةيبطع نب ربرج

 ىوأولا ىلكعلا تارفلا نب ركاب رظنا ها.“ 1 تاوغلا نب ردرج

 ببو ببال 11 بيرك نىب ريرج

 ١١ 11 ىوارلا ىسبعلا ةميذج نب ريمز ىب كلم ىب ردرج

 اهمك 1 ىضاقلا نيمبم نب ريرج

 61 1 ىواوأا ميعذ نب ريرج

 اذ 1 ىسودسلا نايمح نب ريرج

 اهب 11 . ىيصهللا ديوب ى ب (عرج) ريزج

 املك الذ ل1 لكلا امللا كمع نب ردج ىب كيزب نب ردوج

 0 1 رك

 ىربرلل ىيعس وه 11. 1 ىوأرلا  ىريرتخل

 نار ءوج

 امك1 !هوا“ ردوا الو" ثم الور* 27865 1 ىدعسلا ةيواعم نب عج

 ىمضهلل ديزي ندب ريرج رظنا 2 .م 1 ىيضهخل ديزي نب ءوج

 ة,ه ح1," 11 .ىدنكلا_ ورع نوب ليبحرش» حي  ىنيعس نوب - نامتع لوم

 10 للا لل

 كك (رضزوج) روج

 ١1 ام 111 ىمليدلا نانتسج ىبا

 91 1 ميق زامحخلا ميهمت نب نانم كبيز ىب كعس نب مشج ونب

 ذا ل1 6040

 اوزخي 11 ,تزاشلا ىب.:نم ىلالهلا طرق نب .مشج
 ١111 لك1هرب لئاوو )"اي 1 ةخيراعم نب مشج ونب

 1. 1 هلاس نجح

 ١و“ ١11 1 (امهسنتج) هام سندشج



 كذا رورو
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 مع 1 لل
 اسرتك اسال انازز ل للا 0 نك سل رن سادللا سرر ار ارنا رج

 نا وباع ىب (مرخعم) مهرج

 "ه1 11 رعاشلا ةيودعلا ىنب لحا سيق نب هللا دبع نب مهرج

 م
 ازا 1 جلاف نب معرج

 115 1 انك نب لورج

 املا ىه.كزابخلا نب ةورج
 !.11 111 وول
 1 1اا.١ 111 ئورتلا ىبا

 يطب للوهل[
 ات ا و ل نر ا ل ىواوملا جيبرج نبا

 ا 0 يرسل نك نضل ضال ارجل ا ارح نوار نوب نرتكا 1110 12 1-7

 ا ل لا الا رات كوز م2 فرب كا

 )10110 11 تادل 130 )ا ل أ امض )زم كلل اة

 ارت 11 ىكو 10 حبرج

 ديما دبع نب ريروج وهو مزاح نب ريرج وه ىوارلا ريوج
 ا ا او ا 1 لا رسعاستتسلا ريرج

 ا لانا 7 للك

 "1" 11 ةفوكلاب ريرج ماحن خكس بحاص ربرج

 سر ىب ردوج طن ا 1 ىواولا سيشأ ند ردبرج

 يللا ا كر لا تيل اس ا 1 0 ىوارلا مزاح نب ريرج

 لريا» كك ارز 111 ل ل! ئ01 ااصرسر ساراس سرا سا 20107

 نرخ نسل اللا

 ؟.11'2 -ىدنكلا نيل ني ا
 اماو 11 ىرسقلا كلاخ نتنب ربرج مأ

 ا" 11 ىرسفلا كلاخ دادجا نم ريرج

 (هن00.) 11 "هم 1 رعاشلا سرش نب ريرج

 1 "ل ىلحملا نانَع نب ربرج

 4 .ن. /]1.8ه ]ا1م امه اام* ايام ايا" 1 ىلحبلا هللا دبع ىب ودرج

 ١1 "١ مل الا" 7111 الاس لوز“ ثور" املس ثامك مام مملط زا
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 مو." 111 “5 11 كلام ىب ةميذج ونب

 01 شيب لأ ةهيدذج

 ملثم 1 قوازلا رخل نبا
 0 0 اراتسا ند رع
 ا وما علاج لاقل ا. بلون 1111 يكفل هللا تبع نب حاوخل

 ارك لنا اناس مزز ل11 1 تا“ )ل لالا ل10 6

 هلو أهم

 ”"*. 111 ىصيلعلا حارخل وبا

 امل ل ىوأولا ومع نب حاول

 دئاجاملا وبأ رظنا 00* 1 ىوارلا ورمع ىب دارج

 (400.) 111 هك همك 1 نامياس جوز ةدارج

 الا“"ا 111 رقصلا ىنأ بذاك ةدارج

 ا. 1 خفيذح ىب كلام ىب ةشارج

 لل ل05 11 مح خل 1 ١كلحلا نب مدصاع ءابردل وبا

 اه. 111 ريهز نب ةماسق تنب ءايرل

 ابمأ اطبهم طهور اطبثب 1 (بيقعي وباز نابرج

 ا ةجرج

 )1-11. امدح اثمعب 1 أرذوذ نب ةجرج

 املم هلا 1 ةيقيرفا (قيرطب) كلم ريجرج

 ملة لو (800.) ثمل“ 1 سبجرج

 ها ان ناذالبم نب نيجرج

 11 15 1 نامحرج نب درج

 انه. [1 يدرج

 الود 11 (نايلع نب) ىدرج

 موج وه 1بد 1 خيميهلج نب مرج

 مم 1 ىسوم ني نوشجج
 ورمع نب هللا دبع ىب كم نب هللا دلبع نبأ ةينامتعلا يشرف

 ءن١ 111 كيشولا نوراح جوز نافع ىب نامتع نب

 سافرج نب ورمع وأ رمع رظنا سافرج ىبأ

 مران 1 مرج وذنب

 0و ندا دمع وح تا
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 نوع لوما 118-111 1 ىوارلا ةفيكج وبا
 م1" 111 شنكاج

 )11 1 ىواولا بعرج نب بدخكج

 ان» )معم ام*2 1 ىملسلا ىراصنالا سيق ىب كل
 الممل 1 مشوج نب نالعو تنب ةخلادج

 ةردخ نب بيبح رظنا وعاشلا ةردج ىبأ

 ايم 1 هللا لوسر ةقان مسا ءامدلل
 ه8 1 شاوب نب نوعدج

 ارزخع 11

 "1 1 زرذوج نب ريمدج
 * م4 ىكتاقلا (ةرج) ةدج وبا

 امم ما 1 ىرضنلا بطخا نب ىدج

 اك 1 كيدج ونب

 ممأ بع ربنا سبأ دام دو. اللا )17١ب اذاو ]1 سيدج

 مك 11 ىدنزالا قارس ىب ةصيبق نب كيعس ىب عيدج

 اة 11 ذا" لك, اك. !طةاأاداورال 1 ىنامركلا ىلسع نب عيدج

 |1بو19ب. 1945 لوم" 1-1911وأ1ب اممك زمكب امو

 ادب 11 ديوي نب عيدج

 ام 11! تاينشلا كتابك نب لبدج

 امك امك امس اممك طمبال 1 (نالمجع نب سيق نب ورم ىنب) خايدج

 او) 11 )لو زك. املا

 م'وخ. 111 رم تنب ةليدج
 رمل لا (لرتبإ" 1 بوك )بع ]بل سام ال ]نم امض )اه) 5 1 ماذج

 0ع اسس يل لل !1!0 نسا اناا 0

 )”'" 1 ىبدع نب ماذج
 ءاميشلا 2 9111 1 تثراخل ةغنبا ةماذج

 زا ةرذج

 ممم را 111 عذخل
 "مل 111 رعاشلا ناعطلا لذج ىبا

 اكه..1-1125 ةانم لكدع نب رمهاع نب غي

 او* .11 "ام. 1 سيقلا نبع نم ةنادح
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 نمم هدأ" 1 قعدت كللا لكيع 2.5 ةليح

 اثدو 11 ةغاعاب ىليلم ناحرلا دبع

 ا؟كمأ الؤم. 1 ىدعاسلا ورع نئب لف

 مقا 3111 1 1مل ا خ0 11 ىواو لآ ىجانلا خورش نب خابج

 66 51 7 0 ال 5 ناد |ذ ك6

 "هم 1“ 11 ةدلنك نم ةلبج ونب

 ٠.١) 11 ىدنكلا ةمرخت نب ةليج

 اا ال قووسم ىب خابج

 400. ا".6 11 هيوبج

 ركل" أ 1.. 1 ريبج نب دايز وبأ ىوأولا ريبج

 ريبج نب كيعس وه ريبج نبأ

 انا 1 نيمرلل نم ْيِيَش ريبج وبا
 "اة لل ىمرضيللا ردبج

 د. 1 ىوارلا ديقن ىب تثريوخل نب ريبج

 ,اندللا 11 ةبيش نب رربج
 66 0 ىوأاولا ىنلا سراح رخص نب رييج

 أبا 11 كاكضلا نب ريبج

 1١ للك تلسشلا 2 نبع نب ؟ينخ
 ا1. 111 ءاطع نب بيقعيب نب هللا كىبع نباو

 ا عزو ام لوما 18. 17“ دع 1 ىوارلا معطم نب ع

 5 )لو أذ نش للا |. ماسلا اا 10) )ممأ زم. 111 1

 1 لال دج راسا اراك 1 11 حوارا دفن علب ربح
 "ار ا ا سل ىوأولا تدايكلا ىراصنالا كاكضلأ نب ةريبج وبدأ

 امم ام 1 بعصم وىبأ ةماقج نب بعصلا نب خماتج

 اك.« !.1 111 داوس ىب فاح

 1م 11 ىنابيشلا طيبن نب فاحخشل

 من. 1 مخ نب كبنع نب ايكدعج

 الب 251 2ث 11 ردحج ونب

 ا 01156 1 ىمذيل ملكج

 ١.."! 1 ىدنكلا مدكج

 م37 1 ىلكعلا لحد



 1م

 اه» 111 ىمايدلا اياج

 ممو» 1 رانسياخل

 ا 1 سويراببط ن نب سدوياج

 ا 0 سفاح
 مابا 111 رابثلا ودا

 اناا اذ 1 رفعج ىب كلام نب ىملس ىب رابج

 هما 1 ىملسلا ءاسنخ نب رخص نب رابج

 15 1 ضيف ىب رابج

 نانع هز“ هلا" ةءرمه,ا هر“ “١ 1 (ةربابلل) نورابخل

 اورق اه" اورزل* لو.4 ا1.. 111 مداخل شابج

 اؤهأ اتم اثم ا"بلاأ» !1.1-ادكا 111 ىدهم ىب دمحا ىتابثل

 مرسم ميسم 19ني7 1و7 1147 191م8 1ن))

 ا"امأ الامع 1 بديبع كا نب ربج

 كادولا وبا رظنا.“#] 1 والا ىناحمهلا كادولا وبا فوت نب 3
 "11 نك وح وربح رطنا ممن 000
 ا! ل6 ]151 |! 15 )10 )1 | تدك | مع ليربج

 57 11 سا رك 1 ا ناك ا ا

 دع 11

 نا 6 نا 05 11 لل عوشينخب نب ليدربج

 1 مهل ةدابع نب ليربج
 عمم نعول همورع ضر تا 1211 ناساركل ىيح نص نا
 ا سرر 0 ادلع 2 مخرشا هيعخ

 مام 11 لك 36

 ام رعاشلا ىلعتلا لاوج نب لبج

 ادم" 1 هلل دبع نب ليسأل ملغ خلابح

 رممعب قل 11 1 فاسعلا ا نب ليج

 هوا دير تاج

 ا.* 11 بلهملا نب بيبح مالغ

 ا.ه اهك* (800.) الم* 1 داور ىأ نب

 اما 1 ا ا ىفعشل سبق نب رحز نب

 لا )هدهد 111 مهيتككاس نب



51 

 مخإ 1" 11 ثنا“ 1 ىوارلا ىلذهلا ةربس سا نب دوراخل

 7 111 فىوارلا "١ نكلسلا .توراخل ويا

 ا! 121 ندنملا ويا) .ىدتعلا عملا | ني نشتح نب: وربع نب دوراجل

 معا لكل 1111 )1 151 111 1416 1ع 1

 اه. 11 دوراخل (لعأ) لآ

 )"1 1 ىوارلا ةيراج

 أب.و 1 رماع ند ةيراج

 7.16 1 ةملس ىنبل فيلح ىعكشالا هللا كبع نب ةيراج

 ال اال املاظ نا نب ىلع خنبأ ةيراج

 ارت ] ىوأولا نآرمع نأ نب ةيراج

 موز 1 ال ا ل خ2 1 ىدعسلا ةمادق ىب ةيراج

 ممر لل

 اما 11ه 1 (62115 1 مشاج مساخ) مساج

 (8ق036) 114 1: نْياجأ

 كك ا از ل ]ا اس زان اال 17 سينلاخل

 ا ا ا اتا اا نرسل راسا نر

 ااه 11 ام هك" ه#*ب 1 ةقلامعلا كلم تبولاج

 "51 بك نبا نامج
 "ما كيم با 1 ملاعلا (فساماج) بساماج
 مهخ دما 1 زورهف نب بساماج

 بسلماج رظنا 11 1 فساماج

 ءكاضا )بح )لت )14 ]1 انا ]ا حون ند كنفاي ند رماج

 ها 6515 111 ىلا عماج نبأ

 اوت 111 كئاخ نب عماج

 )ا ١5 * 1 ىوارلا دادش نب عماج

 الاوز قلنا ىنزورطلأ عماج

 بث 11 ىوأرثأ ىنزووم أ عماج نبأ

 م.1 11 ةواعج ونب

 اء 111 ذبلا بحاص لهس نب ناذيواج

 ازاز* ١1١ 111 ناذيواج ىبا

 !ءا5:1111  ةيناذيوالل
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 اذ 1 ىحايولا سنا نب رباج

 ٠.١ 1 ريجب ىب رباج

 نسا ربجكاب نب وباج نبدا

 ضررا رع نر اللا عطل بون نب رباج

 ىوارلا رباح رطق) ايوا ل ل
 09711 قابلسلا تراث نكاد

 ١) 111 ت7 نب رباج

 1١ مهل ريبزلا نب بيبخ نب رباج
 )0١ه 11 ىبلكلا تانح نب ريغز ىب رباج ونب

 ءانعشلا وبا وه ىدزالا ديز نب رباج

 رباج: ئي .مهلس,رطنا .ميلس نب رباك
 )ه5 ١آ 111 ايت" ٠.١) 1 ىوارلا. ةدانج نب ةرمس نب رباج

 1 قراط نب رباج

 ذوو ااه“ )56 ىراصنالا مارح ىب ورمع نب هللا دبع ىب رباج

 ال.يدلك.ن ا!هملق اوريب اهو اهم زوز", اوك |عوم لعلب زك" زلت 113

 امل ا ادا سيل لاللا م 1 كت 1 زا نامل انف ا

 ارك ناك

 اء 1 ةرامع نب رباج

 ا.هم 15, 5*8 1 ىنزملا ورمع ىب رباج

 اثم 11 ريتك نيالا
 طا" 1 ىطساولا ىدركلا نب رباج ىبا

 اي) زا البل ىوأولا رباج نب كيك وبا ىوأولا رباج

 ا ىواولا بعبصم نب رباج

 ه1 ناب سيو معي منع مو 1 ىواللا: ريشب وبا ىنامثلل 570

 مبا 111 هللا

 )ها ه”* 1 ىلأرصنلا نورا نب رباج

 امال تيك وأ ىسارلا بهو نب رباج

 ىيارلا رباج رنا ىفعتل تيزي نب را
 "ثوب "هو 1 بيقعي ىب داج

 دوراخل نب رذنملا روض 01 دوراشخل ىبا

 ,م* 111 11-10 (كايز. ,ىا نب .ِكايزأ دورا ١



 امأآم 111 ةياوت ونب

 الم 1 كثنفاب نب لابوت

 ا 111 1 1 ا دللا لوس يلوم ْن

 نابوت نب نارلا دبع وه نابوت نب
 اة 11 مئاظملا ىلأو نابوت نب

 روق نب كيعس نب نايفس را لا ]| ىوارلا روث ىبأ

 ا 1 فوارلا ا قاوم روق ودا

 اهم ا لا با 11 ىوأوألا ىليدلا كيز نب روق

 ابو

 2 1 ا ىملسلا سدخالا نب ديزي نب نعم نب روت

 6 175 1ب1 1 1 ىواولا ىماشلا ىعالتكلا كلاخ وبا كيري نب روق

 كنب 111 ا! 16 )11 م 11 لك

 كديعس نب نايغس ىه اثهز“ اها. 1 ىواولا ىروقلا

 سيقلا ورماو رشبلا ىب ةدابع © ا.ب. 1 لاله ىنب نم ةيروخلا ونب

 رشب ع سيفو ردشب 0

 كم للا ا ل نويروخلا

 19. 21 اذللا لوسر عضرم ةبيوت

 16 1 ىواوأا روت

 1 2117 يدنا
 اما" 111 رصن ا مالغ (كنيبت) لتيت

 ع

 الو” زلنل الملا ظاا” 16-1111 ال“ للا اء 1 سببلا بحاص ناباج

 ا 1 ا كاع 1 1 ( فعل ١ كيري نبا رباجا) :قوارلا رباجع

 رمل )كل ما كلل اإل 11 ل ا يرحل اا نو ب

 رباج ىب ديزي نب نامرلا دبع وه 1*7 111 ىواولا رباج ىبا

 أ, 1 رجكبا ىب رباج

 "هم 1 ىدسألا رباج

 هز م ماسأا نئب رباج

 الا املم ايما“ هدم 11 ىرهؤلا فوع نب دوسالا نب رداج



 ما*ثللعب 1 رافعلا خنبأ رغتلا

 عام 1 راصهلا نب رغتلا تند

 لاك ايل كك نعنع يرض اناس لا "1 نسر ل ل 2000 كت

 100 رضع رع نا كك 5 06 نر | كك نا ردك

 1 161 )لا دما اضم نل او ل متم 1 تارت والا مدر

 )11 )1 )) مال يبل 111 116 لعلام 1111 1 )لآ

 ا فيو نب ىدع ىنب لدحأ فيقت

 (400.) "2 11 (2)امتلا

 أبدو 111 بارعالا نم لجر لامت

 أكمح 1 (ةليبقلا) ةلامت

 110 11114 ا الا 1: 1 لكل نب خمامت

 ك0 ك1 ك6 0 11 (سرشأ نب ةمامت

 امك" 1 ىتاطلا م 2 ب سوأ نب خمامت

 اخ 1 يما نب فوع نى د:ةدانج ةماهك وذا

 ا! ام 1500 لل 0 بدشوح نب خمامت

 ك١ 111 رعاشلا بيطخل ةمامث وبا
 هللا دبع نب ؤرمع خمامت وبا وه ىدتاصلا ةخمامت وبا

 اه.1 اثم.١ 11 ىضاقلا ىراصنالا سنا ىب هللا دبع نب ةمامتث

 1 هز

 )1 ال ىواولا ىملسلا ةدكببع ىب خمامد

 ١80 |1007 )6 لذه ١١1 11 (6كفاصلا ذل 212 نب ورمع خمامت وبا

 6 1 ىنتملا ىب ةمامت

 ا" 11 ىودعلا .ذجان نب خمامت

 ا ىسبعلا ديلولا نب خمامت

 ما*هم 111 ظرمت

 انها راجع انجن“ هلا شئرشطلا لكلا
 امل كلا 6 ةنامرهقلا لي

 اكل بكم بما 1 هزاخ )نا تت اب راثإا رئت 5 ديهمت

 الإ نضل 010 نصر نحر 11

 ١5 1 ترام نب داميوت

 متيهلا وبا وم ةبابت نبأ



 ند

0 

 نت
 هءويم | .ث

 مدن

 101 ىئوزرلا يره

 ممدعأ 111 ةعيدو
 از ءاروعز نب شقو

 () 2 1 رخشب نب ىرام نبا

 ةزاث/1 هللا كبح با! رماثلا
 ن1 ال ىضباقلا كرم نب تيببت

 118 1131 امل 11 ىنارهبلا ديزي ىب تيبت

 )بأ 111 ةيوارلا ةيملسالا ةكلظنح ننب ةتيبق

 061 111 راعي كتلند نيت

 لأ 5 7

 ان لآ 11 ىجراشل فيس نب ناورت

 اعلا 1[ 411 لفت ب

 30 نال6 011 11 ىلنأر كلا صفح 0 بلعت

 صوع نب تيبن وه !!1 1 ةيلعت

 1 (430.) ا؟مثم 1 ةبلعت

 ل خلعت

 نب ةداعت

 9 محي خماعت هدأ

 م”. 1 دزالا نم

 أب" ن5 1 ىديبعلا بطاح

 اذ 1 سدح نم ىطب

 ال“ 11 ىقزاملا ناسح

 اه !* 1 ىوارلا ىنششلل
 الأ" اما اما“ 1 زئبض ىب كعس

 أدام اذ. 1 ىلدعلا ةببعس

 +1 111 ىلماعلا ةمالس

 الآ اوما" 11 نابيش ىب

 امثاد 11 ىنانبلا ناوفص

 مز 111 ةباكع

 أياد اي“ ] ورهع

 اساس ! از ])) 011 111 تا لا نافطغ نم

 اع 1! نويطغلا نا +
 ل ا اتا 11317 اولا كلام" قا

 ابنا 1 كقنم

 ن1 21 11 11 عوبرب نب



 م

 نارمع 0 ربوعلا لكدع وح ىواولا كتيبات لأ بأ

 لول .اترلل كال 1 ىنضين شالا تمبات

 )"ب ]1 ماسم حلوم روعالا تنبات

 زملكم اممم اذزه اهم“ 1 ىلالكاعلا ميش نب ترسبات

 اوم )ه.. 111 !ملخ/ طبكأ زز1ع "خآ اذ 1 ىوأولا ىلانبلا تباذ

 يقر نر م عذخل نب تباث

 خبطق نب نبات وه ةعارخ مليم نبات

 الوب 11 لا فلد نأ نب تيا

 نارمع نب زيزعلا دبع وه !** 111 (ىوارلا) ىرعزؤلا تبان ىنأ ىبا

 0 ا عا ىواولا ىدزالا خماس نب وجشز مليم تمدات

 ىراصنالا كبز وبأ وه كيز نب تبات
 ام مالا ىلا للعم نب ناميلس د تنبات

 ل رجا نا للا رانخملا ةأرمأ ىراؤغلا بدنج نب ارد خنبا تنبات مأ

 "ه1 111 كاحضلا ىب تبات

 0 11 دوعسم ىب نامتع نب تنبات

 نهرا ىواولا ندلكاع نب تنبات

 امل“ ممل الذب كامل مزز لل تفاح وبا زعاو ىلوم خبطق نئب تمددات

 ازك١ ١اهؤ-ااهه ااوأ“ ااه

 لترا نت ن1 لكلا 0 الرز كل ا رعاشلا ىكتعلا خنطق تباذ

 اهاملما هزل" اناء نق امرا 1 ل ل ل اكل اف ا

 أداب م4 ١265 1 ىقراخل ىراصنالا سامدشش ىب سيق ىب تباث

 معو. معلا 111 1161 1761 01 1 11 1 مل ايزل اك

 رار 1 7 ىعخنلا (عقنملا) عقنم نب سبق ىب تنبات

 ضار ل ىوأولا ىتيللا ليد نب تنيبات

 مهرس 111 (444.) م> 1 ىوارلا (نمره نب) مادقملا وبا تيباث

 ه.. 80 ممم 111 ىسوم ىب تباث

 )0 1118 111 كم وولا مداغ نبات

 نا». 111 كلام نب صن نب تنبات

 م31 ملا تلا ىماذخل ميعل نب نسبا

 اكول 11 ىوأولا ان مب 0 تمبدات
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 نس 1 فصألا (سيسا دامت
 8400. ءاما"ا 111 رصن ىأ ملغ كبت

 ا.ه+ب 11 رجابأ نب ناحيببت

 ردنت رظنا وااث 11 رديت

 الم 1 تثنذاب ند شرج

 )ندأ" 1 هيوربت

 ١11 1 ىرسك لاخ ىبأا ماطسب نب ديورهت

 ميد 1 كندرك نب هيورين

 مأو 1 ىريت

 (400.) اام. 11 نايناغصلا كلم روعالا شين

 7. 1 ميتلا

 تاللا ميت رظناو راجذلا مه ا. 1 ةبلعت ىب هللا مين

 (800.) "25 1 رمنلا ىب هللا مذ

 ١) 1 يلا نب مردالا مين

 ا*ه" 1 ليعامسا نب مين

 2 ل ا ةلاااخلا )ا 1 بابرلا مهد

 1و ملك[ مكا“" ممه 11 اء.مأ 1 ناببش نب مين

 ا ب 1 (مزاهللا) ةبلعت ىب (هللا ميت) تاللا مسي

 اك ان تلال“ مسالا لا )خ1 لل ا10) 11514 زل

 مزاهللا رظناو محل" و*»ع

 زل" 11 3.4 بأ "وا اا"ثء اا.. 1 شيرف نم ةرم نب مين

 امهأك ا"ثل“ 11

 ام” 111 ةرصبلا ىضاق (دمت# نب ميعاربا) ىميتلا

 ١و 111 ىوارلا ىميتلا

 (800.) ٠.١ 111 روصنملل ةيراج ةيميتلا

 اء“ د 111 كنيت

 ث



 مما

 ومع وفن ا18: 1176 1 لافنملا هبا. ميمتا ما
 كا ير كر ارا الار كارت كارا 101 الا رصن نب ميم

 "هه 1 ةخويمت وبا

 )"5 111 ىواولا ةميمت وبأ

 "اه 1 ىوارلا ىميهتلا

 ارب اامث (ردنب رديت) ردنت
 مها. اه. زهرظتلةء. اثءمل )كنا مه“ مثل“ مثل يك خب بكا ]1 خونت

 آل ذل (4800:) 2: 11

 مل“ 111 كتاقلا ىخوننلا

 ن1 عباوتلا

 هزم ل6. 6 111 هامتحف“ح 1 نوبأوتلا

 شاكاح 1 لابوت

 اذن 1 نيقابوت

 ةيفعمل ةملس ما 2 خبوت مأ

 ا 1 مدأ ىب يون

 امل” اعمل امك 11 ىواولا ىربنعلا كيبسأ ىنأ نب ةببت

 عفان نب عيمبولا رظنا ىوأولا عشان نب عيبولا يوب وبدأ

 اا 1 كثرفاي نب لييبيخ

 .١ "م1 1 فيرطبلا (رذوت) أرذون

 ١11 111 ءانبالا لحا زودت

 ه2" 111 ىوأرلا ىزوتلا

 400. |".1 11 كسوت

 ارا )ا 11 ا مورا كلم ليتاخيم نب ليفونت

 اردو اوف

 ه4 1 كلميبا لاخ نبأ اوف 'ىب غلبت

 1م 1 كمال نب نيلوت

 نا“ 1] ساموت

 اكاد 1 هاش امون

 امر" 111 ىدعسلا ىنموتلا ىبأ

 )هد. اب 111 !)ه1 1 1 ىواولا (ديمح نب كيزب) حاينلا وبا

 نا" 1 ربك الا سيسادابن



 ادهم 111 ةرمث

 حضاو نب ىيج وه ىواولا ةخابمت وبا

 اد زر ياكل انك ينعإ اك تخل تر 1 (ميمت ونب) ميمن

 "ا ل ا را ا ا ل ا اكل اال كسا

 دام انوشسل انين يب ايضا ديم درا نسور نس نس نسيب ندع

 000 اال ا ا ا سرت نك نكس انشلع نيل نسر

 تالا اصرار سسكس سسرنا 0 ميذ) ا ا ا ل 1

 ا ل ل ا ل جنا ارسل انآ لآ نإ تاس لالا سرع سررس

 0 ككل نيل أر نأ يت رخل انا 200 0 ضر د

 الا 111 1 131 11 1 ا اا 5و ت1 ملا هر هم را

 انا كلان ك1 مرا م١ مقالا مل ملت ملا ل ل مو ل

 نيك الك الاكل كا للسارا ارا اكس سرنا اال لااا 6 كر

 انزال ل51 00 ارا لسا 0 اسسرس سار ارسل رنا نر كل ا

 ا 16 1 16 ل ل 1 الل اب ل

 أهك1 !ذدز' اوركخب زد اوز*و امر !هزثا ادلع طهي اويم )12915 )شحم اخت

 معو زسبا طبرأط 115 لكسب لكك“ )وزب )كل. لك. !هؤب طهمل' طةمع  !هنبع

 كار رز لا داوم ا امور 15601131 .اذمم 11م !مكل' لملء 81

 ا ىف

 امم 111 ةرصبلاب مدمن ونب

 ةكب 11 0 ىنب 00 ضعب

 15 11 1 10 قابلا ىدرالا تراخملا ني يمت
 اسير ا“ 11 باي نب ميمت

 اهو زم 111 طا“ ]1 ىرادلا ميمهنت

 هأنب ابل 1 0 ديعس نب ميمت

 ايلا ل2 ليا اا نوع نأ وخا 0 وبدأ

 ادهمك 11 كراعم ى د ميهنأ

 نامت هربا سيلا عرق مو 1س لع 8 11 :١ قوارلا ١ (ئطشاوالا تسلا نب ميمن

 ال م لل



 مق

 أه11 ا.1 11 بايرافلا (ناقهد) كلم لسرت

 كرنلا ناقاخ وه 111“ 11 (يشكرتلا) ىشقرتلا

 امك 1112 111 ميعاربا نب قاحسا ديم كرت

 "ه5 1 ىربطلا كرت

 م5: را 117  نسانعلا؟ نب لك

 م." 111 .نادمرتلا
 )ااا 1 داش مرن

 ماا" 111 (نوراغ نب كم ركب وبأ) ةجكنرت ىبأ

 ملك /'ملظ نهب +1“ ةهانصق نب تقال ىبذ نار قم ناولخ نياك

 "١ ١ 1 ةعاضق نم ناديح نب دكيزت

 ميم .الئ1111 :ئراوخل قف مكنت
 ا نارمع ند ناولح نب بلغت

 101 ا 1 01 ]1 ]ل 11 رت لا بلغت وذنب

 روك ا راسك ني نر ا 02 ارك نار تم نان رار

 زادي“ 115. لمع 1نا*“ كول" 16. هوي 11 سعير مسعرعر» سعع) مليرع عرس

 موو ممم )لاو 111 )بوا“ )4م ]خب

 ("تا اا 1 لاله ىنب نم بلغت ما

 مانع 1 ىلغت
 انك امل (7 ىرلا ىلاو) نيكن

 را ا(. تصر ا (لررلا نار ككل 1 ىراخضابلا نيكت

 ا هل مداخل نيكت
 املا 101 بك هد نا م ا". هل 1١50 1151 رصم لماع ةصاخل نيكت

 ”م» م ىلناخل نيت
 باث 1 اهلك نبأ

 8 11 ىوارلا ىششثافلا كشار نب كيز ىب كيلنت

 "مل 1 ىتقيللا دلك نب ديبللت

 هد" 1 عبصالا تنذي وضامهنت

 اهلك 1 ىدنالا رحز نب مامن وبأ

 ع مم 131 .١1 18.١ رعاشلا ىتاظلا سوا نب بيبح كيش ارا

 نايل ةراريسءارسا ال1017 سول صار ارا 11 1ث نب ماهذا

 ارم 11 كلما نع نب ىكيبلولا نب مامن



 مّ

 اثوأ 11 ىلكعلا ليدب ىب سميب

 بالكل ميلس ىنب نم ىليدحلب ىب سهيبب

 ألك طلو 11 ىالكلا لييمز نب سهيب

 ه811 مرللا بيهص نب سهيب
 رظناو ماو 11 21 "6 لام طمع لل "ظل اطمح طمل طب طم“ 1 بسسأر وبرد

 كاكضأاو قاحدزالا

 نوما رعاشلا ارش طبات

 (400.) ا". 1 برعا وبا (ىزان) جان

 اكل ا ةاام) اة 1 ميهاربأ وبدأ ريحان نب (رزأ) خرات

 راعنالا ىذ ورمع نب كيز وه لوذا عبت

 بذأ بك كرك كمت ]1 ( رغصالا عجذ) كارلا برك ىبأ لعسأ نان عج

 4 م11

 ببال ]1 برك ىنأ دعسأ ناين عبت نب عبن

 نرقذا عبت نب بركيكلم ىب نابت عبت نب ناسح نب عبت
 م1 ل مل 6

 با ا* 11 رابحالا بعك ةارما ىبا عيبت

 اهلمساه11 11 ىرملا ةعيبض نب ىبيكاتلا

 اع نب رشب نب ةنانك خمسا ([000 1 2يكتلا

 4040. 1112 شاشلا كلم 4848.111 11 لتخل كلم ناخرط نحت
 معمع ةظك1 ملم ؟س الع ,لل ظل ظمم امك 1 لقره وخا قراذتلا

 أع 0*1" ثا ا*# 111 ليفوذت ىب ليثاخيم ما ةروذت

 بلاط ىنا نب ىلع رظنا بارت وبا
 ضو اد 121 !ىخرات

 "53 1 نالف ىب نامجيلا

 اما ىميدكيهلا نامجرتلا

 ١" 1 كتنثاي نب سرت



 0606060600 2 دذدذآذآذآدزذزؤز>ذ><><><0ةزرز7 زا

 مل“

 نارك أل 0 م رظانوب

 نا“ م بجاه خدود نبأ

 الود 11 ةيواعم ىب رصن كوم عبدو

 ١ (053)6 1 نديلهب نب نديب

 ه1 كك 0 16 ا زرذوج نب. ىب

 زمن عع خث“ (ة00,) الحأ 11 (رابب) كثنك راب

 املأ 11 ناساجب

  3 7نب 1111 ١)

 انزل ىوأولا ا رشب نير نايب

 1 ل 0
 اه. اغيب 1 وعاشلا ىربنعلا نامب

 2 ] كتيب

 الزنا سارف نب ةركبب

 "كبب ]1 رحاعلا شفر مد

 امد اظرع 111 مداخل نوديب
 نازريفلا رظنا ا 1 نازريبلا

 بمب 1 سدوربب

 (0) 11“ 1 ىرمب

 ه.+ 1 ىناغشالا نزمب

 "15 1٠١ 1 نى نب نزيب

 1 ل زرذوج نب نزمب

 شين وه .1٠! 11 روعال شيب

 زيراح ردم 11 رعاشلا ضيب ىبأ

 11 1 ل1 وو 1 كلطلاا نع قنا ميكح مأ ىئهو ءاضيبلا

 )555 111 مدكاج نتنب لعد ءاضمملا

 م10 ا 1 ل

 ناليإن رطنا  اذاليي
 نيبو رظناو 250 1 زورو نب نابزرملا نب ناجنيملا
 اودع 111 كنيب
 مزن 111 كنف ايبآ

 اا“ 11 ىوارلا سهيب



 مل

 2166 1: 1 انشاتسي نب شريك نب مأرهب

 ا ا روباس نب زمر ىب مارهب

 سرس! ىحبصالا نارهد

 ةخلظنح ىب رفعج رظنا ىنارهبلا

 راذارهب رظنا ع 1 ناذارهب

 5071117 ل نب رمع تنحني ةخذدكيب

 الع ١٠6 ١٠8 11 بلهملا ىنبا كلملا كدبعو لضفملا ما ةيدنهلا ةلهب
 11 111 ١11

 اك مل سراف مسأ ليلعب

 اكب ا 11 رانك بقلم ا رشب ب (ليلهبلا) لولهب

 ديد بلاط وبا وهو قاكحسا نب دا وم لولهبلا نبا
 م ملل ك1 61 انك مل 1651 1 رايدنغسا نب ندهب

 رايب رع لوب يونا مر سع مرتع رح 1 بجاثل وذ  هيوذاج نمهب

 اك كا ]ا )ا )تا لل 1 ا الا ا

 6 ياللا ذر "28

 ايبا 1'ىبنلا كيم عفار نإ ىب ىهبلا
 مهتم 1 ىوأرلا ىهبلا
 نب هللا لكبع رظناو دا نب هللا لكبع رظنأ ا 111 كاوبلا ىبأ

 ملس نب كمح
 ابك 1 ب.سأ دوب

 "."5 111 دئاقلا ندوب

 اءما ا. 111 لهس نب نسل تنب ناروب

 ا رادع يأ للا: !رلك 1: ىرسك ١ تنب ”نيشحح ١ ناروب
 ا الك 1 01

 م61 فرك تماتك : نمر بتاقك "سلا ناراد
 ا))ع 11: لاومق نب زود

 ]001 اذ 1111 زل لك هرابزوب

 بأ ] سويبالطوب

 9111 بسارفكوب

 باعأ ناخب 1 سلوب

 (6, 07 4800:) 01 1 ميهأاربا مأ اينرك تننب (انوذ) انوب



 2٠.١ 1 أراد ىب ارادينب

 هن اا و نعل
 تا ل ل 1 ل ا م كل بيقعي نب نيماينب

 معيش ه1 نيام [ظبس) 0
 ا". 11 رعاشلا ىدايبالا ءاهبلا وبا

 ٠.1 1 ىناكشالا كيرفاهب

 مل" 1 ربكالا ناساس نب ذيرفاهب
 21 1 دوبهب
 50 ا 1 لا |[ 11 1 ل باهولا كبع نب ثذيبهب

 "1 1 ترملا 1 11111 1

 اةاع,11 .ىبضصلا_ سال كل
 اهو 11 ةدكنك نم خلدعب ونب

 او" اوأ. 9,4 1 ىدهب
 41 1117 )1 )ل1 لترا لل 6 1 زل 1

 م 1 رعاشلا رجاب كبع ارهب:

 الخ 1 نار
 خيره وه اها 1 مارهب

 26 1 مأرهب ند مارهب نب مارد

 ملك ملك 1 رمح نوب مارس نحل
 أ.نأ ا. ط.ءىاكآ) 1 سنشج مارهب نب (ىيبوش) نيبيج مارهب

 مب ا.ه

 "لد 1 (نيبوج) مارهب لآ

 ميج مرآ مد مهأ 1 داش نامرك مارهب نب دروجدزي نب روج مارهب

 ا.ه" هدحل'

 مه. ملث/ 1 هاش نامرك رمره ىب روباس 3 مارب

 471 51+ 1 نئشوايس» نا
 امم ١07 11 (سيسمارهب) سبيس مارهب

 نيبوج مارهب ره 250, 1 نيش
 711 1 نارخوفلا نب مارهب

 روباس نب مارهب وم هاش نامرك مارهب
11 
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 سارع ١155

 كه اذا ]1 وصن نكاي نب 00 ىب رصشلب

 اذ ل اي اا“ ل1 1 ملا ءاعلب ند لدوواج نب ءاعلب

 معلا ونب رظنا "5 1 معلب

 تاز م ل روعاب ند معلب

 فلز للا 111 1 مر تاكا ل حرشمليا تنب سيقاب

 نيقلا ونب رظنا نيقلب

 ا". اأو طدمأ لوم. ادا"*# .2كاو.1 81*١2 ا!تثح 111 ريجاكلب

 ا”ثه5 1 خهلب

 اال زل | ا هلك لالا 11:17 | 1 ىلب

 م 1 غلاف نب ناكلم ى 3 اكلك

 اهم 1 راملد

 ارا 11 مدأ نب نانب

 اه,.. ]1*هم !*ه» !*هد 111 ىيك ىب دا مدلغ نانب

 1 ةراطعلا ةرك ةيراج نانب

 ا" هل ىئارصنلا نانب

 "هز. 113 11:11 بلاغ“ ىب 0 نب كعس ما ةنانب

 اه.. 1 ىظرقلا مكمل ةارمأ ةئانب
 بنا 11 ىدز نأ 0 د كدب نا ةخنبا ةنانب

 هيونني رظنا م01 55 1 هدوبجنب

 نيبجالل وذ هاش نادرم وه ."٠ 8.1 1 ملعلا رادنب
 ه1. اوربا“ اهل* ول" طوءم اذه اهدا" 111 ىربطلا ىسوم نب رادنب

 5106 01 ا اه1)

 ردنت وظنا وام 1 ردنب

 روكاشمك نب كيحن وظنا خقىدنب

 كا ل وكنب

 اا ناودنبلا

 الهأ 1 ماسر حلا ناودنبلا
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 مهمات ماع نقود نك تلا كو 31 ىفغقتلا (جاسو) حاشو نب ركب

 ا نزال ا ار ل

 امى اممك 11 سبع ىنب ىلوم داليلا وبا

 ن1 ا. ن.ده 1 (ىاكشالا) ىلاغشالا ناودرأ وبأ شالب

 مياة 1 روج مأ رهب نب درجدني ىب شدلب

 رفصالا ونب , رنا )5 1 رغضالب

 نا“ كا 11 ةخفوكلاب لالب راد بدحاص «(لالب وبا) لالب

 َح ابر نب لالب وع لالب

 يدا 3 سادرم وه ىميهتلا خيدا رد رد ورع وخا لالب وبأ

 ا )56 لل ىمرضتلل كيبسأ نب لالي

 ادم لكني ادا“ اد" اه.ا 11 ةدرب ىنأ نإ لالب

 ا رهاط ىبا ار اذ باوب لالب

 حابر نب لالب وه 71 1 ركب ىأ ىلهم لالب

 مؤيد ظهرت طلاع 1 ا ثرامأل نب لالب

 0 سل اي نما نيرا !: 225 ىلوم نذوملا جابر نب لالب

 مىرضو اظسعي امام 111 )هو )هزثب زاهزه ما" از اطذمه اذمل'

 حج ابر نب لالب وه وه نذوملا لدلك

 اا 3 ىراشلا ىكابضلا لالب

 0 لال ىوأولا راسي نب لالب

 050 007 ا ل 0 ا ا يك ا يع ا ظردصبلاب ةيلالملا

 اه" 4 115.١ امه“ امه" امله !نبرل“

 اه 111 لبلي

 الب 1 رعاشلا ىدعسلا عنلبلا

 الما" ]ل اكمل' 11 ىدسالا مصيهلا نب ةخبقع نب ماب

 |91 111 ءانبأالا كنحاأ جلب

 ميلس نب ىهيحك وع ىوارلا جلب وبأ
 ثرامخل ونبررظنا بعك نب ثراكلب
 جاجا ونب رظنا اننا 111 ريمن نم جاجحلب
 11 1 ىمرضعلب

 ا 1 سادلب
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 انك للا زل طر 11 طل لل ل )| لا ل 11

 هر ا لل حلل سارع سات نتالي < انتل نا

 تالا رت سر نربط سلا ارسل ودار اجرجإار اضارارزت ضارسارس سركار سن

 ةكارخ لل ملأ 251 اك ف ا 1.1 ل1 1. م

 انآ ا لاكأ تام املك كال همك تمل تال كالا لو دل 1 ال 16

 اناا ل 1 اء ال ملا لم 161 مق ركل ملأ ملل 0

 اا 111“ ]7 )ةب) امان || رض )اع )نيالا نا )91 ال 1

 1511106 13/3 1م لل“ اما امل

 "هاد 1 ىوارلا لثأو نب ركب

 8 11 ةغيواعم نىب كبري نب ركب وبا

 اهوأ ومار ن6 (1".أو أ ا*“) 1 دللا لوس لوم انركسب مل

 انا رس لال ا ند

 ركب أ نب هللا ديبع وه ظركب ىنأ ىبأ

 اممه 1 نوكسلا نم 0 نركب وذب

 ىلهابلا ركب وبا رظنأ 10 11 ىوارلا ىلعابلا ةركب وبا

 17” 11 ميمت ىنب ليم ةركب وبأ

 خمركم وه اة لال ىوأولا رمكب نبأ

 ارحب 1.5 1 :(مصالا) رعاشلا كابع ىب ثراخل ىب مصا ريكب

 00 اال از الإ 1 ىرج الأ نارك نب ربكب

 ا 11 ةبلعت ىب دللا ميت نم ىهيتلا ىح نىب ربكب

 أه (808.) !!.. 11 ىبضلا ناورتث نب ةعيبر نب ربكب

 ملل ل1 خامشلا نب رهكب

 هدا اوءا مثيا 75: 111 ىوأولا جشالا نب هللا دبع نب ريكب

 الا زا لل ا 1 1 1 ىشيللا هللا نبع نب ربكب

 101 1 اا م لا ا

 51 الشط )11 111 )لكل 11. نمت زم 11 ا كل ناحام نب ربكب

 ١" 11 ىدسالا خبعتما نب ربكب

 )هك. 11 رامسم ئب رببكب

 4051 11 رمثعلأبا نب ربكب

 اما 111 11م 11* 11 ىلجبلا نورا نب ريكب



 ايا

 مما 1 ىواولا ىشيعلا ركب وبا

 اممم 1 ىلارهبلا سأرف نب ركب

 نير اا ىواولا ليضفلا نب ركب وبا

 ا. ل ىوأولا را نىد ركب

 هغ مه ىزيركلا ركب وبا

 :1١1111 بقعلا "انعك نب وركب وبا

 لارسال ادراك 01 عكا نب ركب نل) اوم

 11 1 ىوأولا ىدنكلا ركب وبأ

 اد: فيا ىوراخلا :لوق ركنملا ىب ميهاربا ني نيج 21

 اذه 2 ىوازلا ندارخل :نيخت باركت ولا
 1دأ 1 ىودعلا مهدج ىنأ نب ليت نب وكب وبأ

 أدم ادد !] 11 ىراصنالا مزتحح نب ورمع نب كمح نب ركب وبا

 م 11 ل و لالا )اتم اللا | زلال

 كانت ىبا رظنأ نوراض نب ليد وركب وبا

 ما 11 عساو نب كمح نب ركب وبا

 بهم انب 11 فنخت نب وكب وبدأ

 نزح سر نر حارارو 1 خدوارلا خمر ىب روسمل ا تعي وكب مأ
0 

 انسان ن1

 1 اان ىوأولا ىلزملأ بعدعم نب ركب

 ا ط1 1 ةتواحم نب ركب

 ١1 111 ىلهايلا ةيواعم نب ركب

 ممل دلك ريب بام ديا بلو 1 روتعملا نب ركب

 ه6 4 ىدنوملا نب ركب وبأ

 زو زك زلم اللا 11 اأو 1 ىوأولا ىرعشالا ىسوم ىلا نب ركب وبدأ

 سرح عخظطنلا ركب وغاب

 ام 1 ىواولا ىلشهنلا وكب وبدأ

 امم امل“ "خل 1 ىواردلا (هللا ليع نب ىملس) ىلذهلا يكب وببأ

 ارينا ااا ا رس!!! سر سار ضال سال" اس يالا صال 1:

 ام |(مرزللا سرح سرا يتاجر“ 111

 ا عظطنلا ركب ىنب نم ةذوه نب ركب

 90. اذؤح ارمي راء اا ا لا لستأو نب ركب
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 ال11 مم اعل ركز“ مزز رضا" لمكك الملل" طمس طمك !طرع ]سكر ميش

 نا ا كلا ارا ال1 اسر ام اجل رس سرد سرس ساس نسا

 اركض لل زا خوك نزل زامل زاب زا ا يا

 اني

 أوأ 111 ىوارلا ةييرق ىلوم مصاع ىب هللا دبع نب ركب

 ام“ 1 ىوأولا ميرم ىأ ىب هللا كيع نب ركب وبدا

 10011 1 ىوأوأأ ىلزملا هللا كيع ند ركب

 م1 11 ىوارلا بعصم نب هللا دبع ىب ركب وبا

 نار ىوأولأ ةكيلم ىأ ىب هللا كيع نب ركب وبأ

 ارا ا مارال ماش نب ثراشأ ند نامحرلا دبع ىب ركب وبا

 ذل كلل !0012 121 )111 كاك

 نب رم نب هللا كيع نب هللا ليبع نب نامولا كديع نب ركب وبا

 ا. اللا ىوأولا زيزعلا 0

 (ءاو ا را“" 2) خمر ند روس ا ند ناو ا ند ركب وبا

 ااا ال1 1512 موو" زاد فلن أ ى د لو ىلا|لدع نب ركب

 ااده الامم

 ا 11 ليايق ند كاحكضلا نب زيوعلا كيع نب ركب وبا

 ازاذ»ب 11 ناورم نب 0 ديع نب وكب وبا

 اكلم ل ل111 4 1 انك نب انامم كبع نب وكب ونب

 | دنع رار سكك

 ارنا ىوارلا ىسبعلا ركب وبا

 ام 1 ءارمشل نم لجر دكيبع ىب ركب

 ركب وبا رظ اذا ١١.5 1 ىوأولا مهج ىأ نب هللا ديدع ىب ركت و

 مهج نأ نب هللا كيبع ىئبد

 الا لل ا 1 كتكاط قل نب ىلع نب ركب د

 ملل الل ا رمع نب ركب وبأ

 مزح ب ورمع نب كيد نىب كيب ودا وه مزح نب ورمع نب ركب وبأ

 م21 ل الا ىهواولا ىسنعلا ركب وبأ

 ا | ]1 16 نأ تأ 21 11 1 ىواردا شايع نب وركب وبدأ

 اك اللا ازا كل 4101 كك 6 1 6 ل 11

 )هزئهحلوز" دل"



 اما 111 ماجشملل ةلمرح ىا نتتخ ركب وبا
 ذك ل1, بلاط لإ نىب ىلع نب نسل نب ركب وبدأ

 ا". 11 ىلع نىب نيشلل نب ركب وبا

 اك 11 واوا ىرخؤلا صفح نىب ركب وبأ

 75 1 ىوارلا رمع نب صفح نب مكب وبا

 0711 1 كِيز نب وكب

 ىب هلنأ كبع نب مكب 1و وح 11 ىوأولأ ىربسلا ركب وبأ

 ةربس أ
 أم ذل نادعس ىلا نب ركب وبأ

 (400.) اامل* 11 (ةيتح) ةيتيخ نأ ىب ناميلس نب ركب ا

 اك.1 1 ىواولا ىماذإمل ةداوس ىب ركب

 ه2 1 ىوارلا فيس نىب ركب وبا
 رز سك رح ارز للا لكك اا الا نإ 1 حي ككل كو ا

 11 1 1 1 لل لام ]فاك ف زا ا 12 11 ارا

 اك,2 15و اهل. ادم. !هربل )دهمدك )هدم اهزثم ]ه6 اهب طور اوز»# اهلا

 ١ لل 1 141 111 0 ا 1 كل

 ازك4م 1ع طك" لفزك) الاوو اامؤ زامل ]ام كاملا 111 اك ا

 اك لفل لاب ]كل طال 11 اال (ئ6 طل 115 طك

 اماه ماسر "بلم يكل“ "برم ظلت "بل ظلك بهأ ظلم, ل“ ثو

 زب الا ل تلا زك 716 ف7 طك 60

 اومك ل لا لل اا ل ل1 ل ل

 وما )مي ل11 لال لاتمللا 1م با كلل )ال1 10 ا

 رنورسع مل, قل ا ل ا ال رم كلا ا ل

 11" 1 خبض ىنب نم ركب ونب

 )55565 4400 6 11 | 7 ىواولأ هللا ليبع نب ركب وبا

 را ىواولا سبوأ ىأ نب هللا دبع ىد ركب وبدأ

 نال ال ىمهيهنلا هللا كبع نب ركب

 ا.د 1 ىواولا (مهذل) مهدجح ىليأ 03 هللا (دبيع) كبع 0 ركب وبأ

 رار لالا

 )للا كلل رببزلا نب هللا كبع ىب ركب

 1501 ىواوأا (ىربسلا) اقرب ىلا نب هللا لبيع نسب ركب وبدأ
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 “"يإ خور "هاك 15 نب 111 ىليقعلا ماسم نب راكب

 امله املك اممأ )ب11 اطيل" 111 ايلئاكي

 كايكياب رظنأ كابي

 ال6 ]ل 1160 1150 ا امينا 11 رهتشاط نب رمتكب

 ىلثاو ىب 0 رظنا ةخليبقلا ركب

 07 110 فارس للها نم كسأ ىنب ىلع ركب

 حاسشو نب ريكب نه ا! ل ركب

 فيدصلا ركب وبدأ وه ا رج ل | ركب ىبأ

 رميبولا نب هللا دبع وه 5.م 11 ركب وبا

 هللا كبع نب ركب وبا وح ىوأولا ركب وبدأ

 ركب أ نب دمع وع ركب ىنا نبا

 الكا 11 هللا كييع نب كسأ ىلو مأ ركب مأ

 اء 111 وكب ونب

 انلانم كبع ند ركب وذنب م ركب وخب

 م1 1 نابا ركب

 0 1 وعاشلا ميعاربأ نب ركب وبدأ

 "اا 1مل ىوأاولأ (ديزم ىب) دكيحا نب وكب

 | مل ةبارق نب كمحن ىب كيمحا ركب وبا

 ىوأولا صاقو ىنأ نب كعس نىب ليد نب ل ميعامسأ نب وركب ا

 انت ا كال 1 6 مل 116 1 ا 1

 تزن لإ كلل |1128 (8400) !2 11 ىوأولا ىلهاملا ركب وبا

 امكو ازين“ 11 ناورم ىد كلملا دبع نب راكب ركب وبا

 ىودعلا ىشرقلا رمع نب هللا دبع نب كم نب راكب ر.كب وبا

 الكل زم ل

 امك 1 فقيدصلا ركب قا نب ركب

 م ىوأولا ىوركبلا ركن وأ

 امل* املا“* 1 ميعذن نب تبات نب ركب

 اممم 11 جيرس نب ثراذل تعمد وكب مأ

 سس ىوأولا ماش ىب ثراخل نب ركب وبا

 ا ىلا تماح (داز نب 0 وبا

 ااتانا» لل ىبمهسلا بيبح نب وركب



 نا“

 كك كاس نار كك اضع را ل1“ ساري كرار رس 00 ا(

 املا لؤزبتم اكل زكمم لامس كمه 11. هع

 امر ل اخ اكل 11 تزمك األ ااه لابغ زم 1 ريبكلا اغب

 املأ“ لم ام نونا احلا 1 هم

 ا 1 لحل رتغب

 اؤمحم اؤ4س اؤ41ه اطمك) امه" امهأ لممتك امتع ادع" 11 جاوغب

 زل ل11 ىطمرقلا ليغبلا وبا

 اناا م تاق لغبلا قا ىبأ

 ااا )1 | ك1 ىبكونلا نواغب

 امه 1 هللا لوسر كفل مسأ ميغبلا

 ادذإ) اللا عيبرلا نب ىلع تنب ميغبلا

 اث.1 اثم 111 ةقراطبلا فيرطب طوشا ىب طارقب

 .» 1 كاحصضلا نب رابعب

 م.عا ١.ع. 1 (ثرامخل) ةليقب

 نب نايح نب ورمع نب جسملا دبع نسب ورمع رظنا ةليقب ىبا
 (ةليقب) ثراخل

 ...١ ا." 1 خليقب ونب

 ليش ودك رظنا او 111 ةليعت وثب

 أنا“: 1 ءاكبلا

 |”. 11 1*١) 1 ءاكيبلا ونب

 اا 111 وغصالا ءاكبلا نبأ

 آلا ]|| ةللل نورا وبا ربكالأ ءاكبلا نبأ

 ١" 111 ناسارخ لحمأ نم ىراصنالا راكب

 راكب نب ريبزلا وه "ثا 71 ىوأولا راكب نبأ

 ها" 11 رعاشلا جابر نب راكب

 نا“ 1.1 111 بعصم نب هللا دبع نب راكب

 امك 11 صلاص نب كلما دبع كلو نم راكب

 كلملا ىبع نب راكب ركب وبا رظنا ناوره ىب كلملا دبع نب راكب

 )هد. 111 لازغلا راكب وبأ

 لي نب راكب ركب وبدأ رظنأ !"ء..م 111 ىودعلا ديح# نب راكب

 1 نال ىهوأولأ ديد نب راكب
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 ناثوأ م 77 7١1 111 (ىعيشلا هللا ديبع) ىرصملا نبأ

 ادوا"ادوأ 1 ىشوفلا ةيراج ص كيسا نب ةينع ريصب وبدأ

 15 1 ةريصبد وبأ

 أراثه !ءاثع لءلا# لءلل. لملم اء لء.و ؟د* 111 دئاقلا طبلا وبا

 آبا1 1ك -ادهدا١ 11 هللا دبع لاطبلا

 امم 1 ىوأولا رشب نب ناطب

 رم ل مورلأ كلم ليئاخيم لاخ سانرطب

 أممي ]1 ىميلعلا ديزي نب فقيرطملا

 : نرخ سييملطب

 6 41 ردنسحالا سيملطب

 ".٠ ] سنافيفأ سويملطب

 7 سطاغروا سويملطب

 71 سويسنود سويملطب

 نأ 1 سيتانتد سنووملطب

 0” رطاس سووماطب

 ا رطفاليف سويملطب

 نأ" 1 ىرطبولاق سويملطب

 امل تكل سيغمل ند سويملطب

 25118111 11 11 1 نوطبلا

 ناب 1 سنوطب

 ؟4/ 910 ةدد ة8. ممل 11 ىجياخل نيطبلا
 !.1. 111 رعاشلا ىصملل نيطبلا

 نانا 1 ىقيللا نيطملا

 1 ديز نب :ةجاعب

 م**» 111 ملا. ٠١ 11 رعاشلا ىركشيلا تثيعبلا

 أذ 111 ثيعبلا نب ديك" وبا سيلح نب ثيبعبلا

 سبلح نب كثيبعبلا نب ليد رظنا تيبعيلا ىبأ

 أم 111 ثيعبلا ىب كمح نب تثتبعبلأ

 اند ا ا ار تاس نس سلا" سرا 1 قيارشلا ربغصلا اغب

 ل ا ا ا ل ل كرك ل الل لسن اش للكررا اس

 اهم )دوم اددك !طهعم»# !ننع# )ن*“"ة[_ اهو !طل6 اهلا“ اذلأ طهرم !ةدحب



 بأ

 ا مى ىلرصنلا ىرشب

 4بي ]1 بساتشيب نب ننوشب

 الرا ل1 (2 لهاكلا نانس ىب هللا كبع ىلوم) ىوأولا ريشب وبأ

 الاكل" 1 ىكوتلا روبشب

 اكو. 1*1 11 خذكحلت نحيا نب ريشب

 رشب رظنا "د" "د 11 هللا دبع نب ردوج نب ريشب

 ا” (400.) 1“ 11 ىدهنلا ناسح نب ريشب

 ةيصاصخل ىب هللا ديبع ىب ريشب رظنا ا.د" 1 ةيصاصخل ىب ريشب

 ا" امد 111 دم وبا لاحرلا ريشب

 أمت امث# طلدوا طه ادا" اوث' 1 دعس ىب وجشب

 الامل 1 ىوأولا ناملس نب ريشب

 ١١١ 111 فج نب جغط مداغ وجب

 | ا 1 ىواولا ىدباعلا رببشب وبأ

 تزول خامل بل ب“ (ه00,) 1 ىوأولا مصاع نب (رشب) ريشب

 كيبع ىب ويشب رظنا 01 1 ةيصاصخل ىب هللا 0 نب رم

 ةيصاصخل ىب هللا

 با 11 ىلكعلا رهشب نب ناجولا دبع نب وجب

 ١ .م 1 نركب ىليأ ند هللا ديبع نب ريش

 ملأد المد« ظءده المل اليها ا؟.*ه 1 ةيصاصخل ىب هللا ديبع ىب ريشب

 ا 3 ممل لذءل )11 ط6 ا

 اثو* 11 ىمرضأل ورمع نب ريشب
 ريشب ةرمع وبأ 0 ىراصنالا نصح نب ورمع نسب ريشب

 أربأ ادب. 111 ىسيقلا ربشب

 ماوعب طر ةلرد 1 "ىريسلل "نا نىبابككا ني سا
 ه1 1 ىوأارلا كيز نب هللا دبع ىب دمع نب ريشب

 هللا ديبع نب ريشب رظنا 1!.دأ 1 ةيصاصخل ع نب كبعم ىب ريشب

 يمال
 ا" 5 ىوارلا رجاهللا نب ريشب
 ىلالوبلا كيب دز ىب ركب رظنا ماا 1 ىلالوملا ديوؤب نب ريشب

 زمعلا 7ث. امم اللام 1 ابميلص ىب ىرهبصب



 1 م ل ىواولأ ةرامع ىبد وشب

 اذ 11 ىواولا نارمع نب رشب

 "هرم 111 ثراخل ىب ورمع ىب رشب

 ل ا ا ال كك ل لكلب ىواولأ ىسبع ىب رشب

 1"ه 1“ 915 11 زئبلاو نم ىدسالا بلاغ نب وشب

 ا للا ىسيومأ تانغ نب رشب

 ١.8 1 سمشنلملا نب رشب

 مل" مهرب ممل" مل*»# ملثم ملك مله ملا" ملك يبا ]1 ناورم نسب وشب

 86211 141 1 مبا مل

 اا كر ل كلتا لكس ل نإ 5 نأ انج 0! ىواولا ذاعم نب وشب

 ل دل ل تت ست ةدجرسإلا اسر ضار سانا سام

 اها الم دبل" دبل) ببال هك هكل“" هلم

 )6.5 72,“ 111 ىوارلا لضفملا ىب رشب
 ملا

 1 111 مكانملا ا

 زك 5101 ل11 لختلا رذنلا نب رمشنب

 اا"5 11 دوراخل ىب رذنملا نب رشب

 انكر ااا ىوأولا ىورشلا نوميم نب وشب

 امه 11 ىنيللا ملاس ىو عشان نب رشب

 اهل هل ىرصنلا رشب

 اهز* اهل 11 ىناوصخلا نوراه نب رشب

 "لا" 111 رشب نانسب بدحاص نوراغ نب رشب

 اي»د» 11 كللأ دبع نب ماش ىلوم

 ةزكأ لع مارا ىوأولا فاوصلا لاله ند

 أم.1 11 ىرماعلا ءابله ىب رشب

 )لأ 1 ىواولا متيهلا وبدأ حاضولا نب رشب

 امريب امنيا طيب الث. ١١55 11 كللا دبع نب ىحيبلولا نب رشب

 ناجل الاسك ظلك 0 11 ىحيبلولا نىب رشب

 زي“ "بو 1 فسودب بحاص ىرشب

 م". 1 مسيكلا نأ ىب سبق تدب ىرشب

 ام ازاي )*2 ىق سنوم مداخ ىودكشنب
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 )1 111 ىواولا ىركسلا ديا وبا ىسح نىب ا رشب

 اونو 11 ىمضهلل نافوح : نب هللا نبع وخا ناذوحا نب رشي
 "عملا ١ث 1 طوح  ىنا نب رشب

 طوس نب مشب رظنا اثم 11 ىلادمهلا طوح نب رشب

 رسي رظنا 1" ه مداخل رشب
 5 111 ىدساألا ةييرخ 5 رش

 الامر اليو )016 1 كك متاح نب ديزي نب دوأد نب رشب

 ال 1 ىوارلا ىرصولا خيحد ىب رشب

 ؟'هدد 1 (ةفوكلاب رشب ةنابج بحاص) ىبيعتذل ةعيبر ىب رشب

 هن ا ا

 اك.ب 1 ندزر نب رشب

 معر قأ نب رسب رظنأ 8019 معر ىأ نب رب
 زةمم 1 ىدنزالا رومذز ىب رشب

 ا از 1 (ةةونلا كيز ىب رشب

 0 لا را جاسلا نيا با (مداخ) ىلوم رمشنب

 رسب وع 00 ىوأولا كديبعس ىب رشب

 ها" اول“ 111 ىوارلا ىدتوملا ديعس نب رشب

 ا[ ىبعكلا نايفس نب وشب

 ".1 111 ىواولا ملس ىب رشي

 ااذام ببك 1 عديمسلا نب رمشنب

 1١ (0 هذ خ48.) اثحب هب 11 ءامهسا وبا ىضياقلا ىلادمهلا طوس ىب رشب

 الود 1 ىسيقلا ةعيبض نب مطشل جدر نب رشب

 اميل ادا 11 نابيبش ىب رشب

 وجب وظنا 400. "1*0 1 ىوارلا مصاع نب رشب

 نبا 11 ىدسالا هللا دبع نب رشب

 |!" هل قارصنلا وشب ىب هللا كبع ىب رشب
 "1 1 ىلالهلا هللا دبع ىب رشب

 "م 111 طا, 11 رشب نب كلملا دبع نب رشب

 اا 11 كببع نب ركب

 م الي وجاولا ىطقلملا ىتاطلا سوسعلا نب رشب

 مني ثل“.ه ااوا 1 ىلوملا خمصع نب رشب



 4م

 از 11 ىوأو لا ورمع ند راشب

 ا"1 ١15 11 ةبينق وخا ملسم ىب راشب

 ا ىليقعلا م اس نب راشب

 سابش رظنا م1١ 117 ع كح شاش

 ىسوم ىب ىسيع ىب للضفلا ىب رفعج رظنا تاضاشب

 د ا |( 5 6 بسار هلابك نبأ كلللا بدسان كد

 ).ها“ م8

 ذاعم نب رش وع ىواولا ودتخ

 111 1 نص ىنب نم ركب 6 أو 1

 ا 11 (طساق ى د رمذلا نم . رعاشلا نيكسم لاخ) رشيلا

 رشب نب نامتع وع رشب ىبأ
 م جالك بحاص رمثنب ىبأ

 اهم. هم 88 1 ىواولا وشب وبا

 رب نب ليلهب وه اذ 1 وشب وبدأ

 "ا 111 ١17 1 ىواولا مدأ نب رشي

 1م 1 رعاشلا ىروقلا ىلا مهلا عدجالا نب رشب

 الكم )"او "١ 011 < رشب

 اك 161+ اهمقا 161111 ئعوبريلا قظنمل : ىحاررلا فينا نب شب

 5 31 ليفكلا هذا ىيلا بدجبيأ نب رشب

 ما ل111 هر ذم آر ورعم نب ءاربلا نب رشب

 ا”هزثم 111 اهم ]1 ةديلخ 0 د ءاربلا نب رشب مأ

 نادللل ا ا ىمهجنربلا 0 نب ماطسب نب رشب

 ١1 111 ىرمتكبلا وشب

 أمل 1 ىوأرلا ركب نب رشب

 أمل. اهمل* لهلم املا ادرع 11 ىضلا (زوهوس 2 زومرج نب رشب

 ارت كا

 حب (400.) "د1 (400.) اد" 11 (ىلكيلا هللا دبع نب) ريو نب رشي

 1 ىدعسلا رغعج نب ومتنب

 ١هدم !م» 111 (ىاثل رشب) رصن وبدأ كباعلا ثرادل نب رشب

 ىديهنلا ناسح ند وومشب رظنا 0 ىرهغلا ناسح نب وشب

 ا 1 زجاولا طوخ نب ناس نب رشد
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 سطل ا كرر صرصوللا سرارار 02 نال ةاطرأ قا نما رق

 مظل 1 ل مك ا زك نر ةذكلا

 رع روف مرو هورس أ نا ا 1

 611م 111 6004 ىوأولا كيبعس ىب رسب

 ابا 111 ىواولا هللا كيبع نب رسب

 اءمح 1 ورمع نب رسب

 ادا 1 ةريبه ىب رمع زبن رسب ىبأ

 أ 111 ريمن نم ةرسب ونب

 ملا 1 ذبهبصا ماطسب

 0 كلا ل نا 7 زبووبأ لاخ ماطسب

 ماطسب نب د ا 0 ىلع وه مالسب نبأ

 أها“ 1 ىدزالا ماطسي نبأ

 امام امكب 11 ىسهيبلا ماطسب

 بذودت رظنا ركشي ىنب نم ىجراخا ماطسب

 ١1١ 1 سرب ناقعد مالح سب

 ١ ل ا 1 ورمع نب ماطسب

 "ا ا نامعد وك نب ماطسب

 855 11 ورمع ىب دوعسم ةنأرمأ مااطسب مأ

 1 ىوأولا ملسمم ىب ماطسب

 احح مايو مسبب بي دبا“ 11 ىلابيشلا ةرييه نب خاقصم 3- ماطسب

 ١م كلوا 11

 ١51 111 ىوارلا ىبكإ مالحسب وذأ

 1مم 1 فوبهام ىب كسب

 مور ضمع 1 ميهابا نب ليعامساأ ثنب ةمسب
 ١ثنب 111 مداخلا ليسب

 ا"هد امو" 111 نامجيتلا ىموولا ليسب

 امم امد 111 ىباقصلا ليسب

 راشب ىب دمدك وه ىوارلا راشب نبا

 هزم ذل (١ رعاشلا درب نب راشب

 "ما* 111 ىوارلا ىكرتلا راشب

 ؟دأ 1 ىهيصعلا راسشنب
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 ا 111 ءاروعلا كممو رد

 نب ىرسك وه !0* 1 ناورشونا نب رمره نب (يوربا) زيووب
 را

 أه 1 كمايس تنب ىرب

 ا ىوأولا هللا كيبع نب كبرب

 ااا طل ىواولا مره وأ نب كيبوب

 هللا بع وه نإ 111 ىوارلا ةديرب ىبا
 ار | 11 ىواولا ةحيرد وبأ

 مماخنإ خرز رسعو معو 111 اهيا ا* 1 ىملسالا بيصخخل نب ةديرب

 ا 1 ا ىواولا ىملسالا ظورف ىب نايغس نب ةديبرب

 را فوع نب ةكيرب وبا

 ا ىديربلا وغب

 00 ا الا اخو لا 0300131 ىوارلا ىلا يهلا نيصح- با ريرب
 زم" 1 خشتاع ةيراج ةردرب

 ارت“ )نعم 111 ىعيرقلا شيرب
 ه+ 111 ةيرورخل نم لجر ةكيرب
 ا لكلا نيش لكبع تيني ةكبوب

 1م اممتا امحمد اممل“ امه امها؟ لرش امل“**# 111 (دمح# ىب ميعاربأ) هدرب

 روصنملا نب ىسيع ىب ميعاربا وه ةهيرب ىبا
 مث. 7م 111 .ىردلا وخا سنشجرزب
 0*١ 1 ىلاذمهلا رهمجرزب

 |" 4 ىفوزبلا
 رذنملا نب دادش ورظنا ا 11 ةعيزب ىبا
 ل نا ك5 1 ا 16 111 11 ماب نب ميعأربأ نب مادسمب

 "011111 ةبيرخ نب مراخلا ليما ماسي
 ارث" 11 ىنامركلا ىلوم ماسب
 ال1 81 ىتيللا ماسي نبا

 1” 1 ظخهربا ةنبا ةسابسب

 ميو 111 1, هلل وربيع ىب سبسب

 ا". 11 بلهملا دج ءاركسب



 “كه

 مما 111 ىرعشالا ىسوم نأ ة ةدوب وبأ

 ممزخم معاد 111 المل“ 1944 ل*5. 1 ىقامأل راين ىب ةدوب وبا
 قع كيز نب عذوب

 و5 11:1 111 لا قوزرم نب نوذربلا

 هنض كر 1.01 وردمخكبك مع سواقيبك نب نب ةرفازرب

 1.5١ 1 شخوابس ةارمأ كييرفازوب

 ضرس 111 اساس سار 1 1 رم لل ىمهلسالا ظزوب وبا

 املأ 1 ريمع نب ورمع نب دوعسم تننب ظزورب

 اهمك 1 نوببلغتلا ىزرب وذنب

 كلام نب ثرادللا وع ىقيللا ءاصوبلا نبا

 75ه 1 سشماغوب

 الرخا رالللاا (3) ثتويغرب

 ماس نب ديزي وه ةقرب وبا

 ا ا 5-5 3 هللا كبع نب كربلا

 (8400.) أن“ 1 (ليسوسولا) لءيوسولا خيا اكرب

 اا. 11 ىبساولا ىللبخ نب ةخكرب

 أما 11 كميب

 انك! ىوارلا ناكمريلا

 ىكمربلا ىسوم نب نارمع هلعلا ا مما 111 كتاعلا ىكمربلا

 كل 1 نب ةذيمرب

 نادر | 1 خيوارلا (ةأو :كاذ) ةأاركاذ ىنأ تمي ارد

 تا تعذب ةيريوجج ىف رب

 مد 1 لاومس تنذب رب

 اء ]1 ىزعلا كيع تنغد هرب

 أنبأ انا" 1 بلطملا ليع تنب ةرب

 اءيح ] جدوع نب كيبع ند افوع تنب ةرب

 ا.أ 1 ىصق تننب ةرب

 ٠.1 ا١.٠ ]1 خضباط ىب دأ ىب رم تسند رب

 ثمل 1 ريمع نب ورمع نب ديعسم كتمنب ةرب

 "1 1 ناكانشف نب أورب

 "١ 1 ايران نب خدود
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 ع

 اذ 6 ]1اس 110 1| 9 زا زو )وع وم 114 1 بزاع سب ءاربلا

 قمرا 11 مارش احر كسل نار

 كلام نسب رماع وه 2*1 2*4 1١7 1 كلام نسب رمهاع ءارب وبا

 خنسالا بعالم

 ا 6 | 1 911 114 99 [ا ةصيرق 5 ءاربلا

 )هدا اهنا" )هو هد" اوم )15* اغ* 1 كلام ىب ءاربلا

 ال اى 1 رورعم نب ءارهلا

 امثل 1 ىواولا رورعم نب ءاوبلا نبأ

 ام ال1 1 مجاويلا

 100 زايعالا ىراصن نم ليجر زاوب

 (”ل) 1محح ممل لممل المص ام“ 1 ورش ناقهد هيوعام نب (زاوجأ) زاوب

 هيوفام وم زارب وبا
 ملاح 1 كزأرج

 01١" 1 ناغفيب نب ظزأورب

 هو الل بسارب

 اززإا م1 شارب

 | 6 لا كاب 11 خكماربلا

 رفعج نب نسأل وه (444.) ام 111 (راشويرب) راشوارب

 الاب 1 ميأرصم نب ريربلا

 اا" ؟نا “ثلا 1 لبابرز نب اهمدحأ نب ايخرب

 اانا ل ىوكشيلا ةتراح ند دوب

 لع د نحت رنا رايك نري

 امل دلما 11 بيسلأا نب ليد عدت لوم كرد

 ١1١ ا ىركشيلا كيبل نب دوب

 أبمم 1 ىللا لوسر خدكفقل مسأ ةدود

 )1 1 ةدرب وبا

 ها“ 11 ىملسالا اةدرد وبا

 ضميخ ا ىدنزالا و نب اظدوب وبا

 امك 1 هببل نب كدز ىب رذنملا تنب ةدوب مأ

 ا ل كا كا ىوعشالا ىسسو.م لأ نب ةدرب وبأ

 "هزخب 111 1.1“



 ف

 ؟ه) 111 ىصخل ردب 1

 مع" امم" 1 ىوارلا ىدسالا ةبطق نب نامثع ىب ليلخكل ىب ردب
 0 0 امرك 70

 5*1 11 ىناوكذلا ردب

 11 111 ىنارعشلا ىموولا ردب

 انكا لع قاردشلا ردب

 نامتع نب ليادل نب ردب وه ىوأ ولأ نامتع نب ردب

 م". 6 00 1 ىوزأولا نامتع 0 رحب 5

 ١ث." الام ال. 111 ىتاطلا مالغ ردب

 مادو ةلكزتالاوع رشم راكم اخر“ زر ل16 111 دضتعملا مالغ ردب

 ري رت ا نا

 مع مل ىرشونلا مالغ ردب
 1.5 ١ 11 اهدب 1 ةراوف ىب ردب ونب

 مام 111 ىمادقلا ردب

 ىمايثمل ردب وه 8000 ١01 111 ريبكلا رحب

 ”!41* شاشلا كلم 81*11 11 لمخل كلم ناخرط (ندت) ردب

 م ل11 بيوع ةيراج نوماملا الورم خعدب

 كرس كرر لل حاسنو نب رببكب ىخا ىبا لدب

 م 11 ىنغما ميدب

 "ا" 1 (ةليبقلا)» ليحب
 لبدب نب هللا دبع رظنا اما 1 ليت ىبأ

 »خم 1 نافقع ىنب نم ميرص نب لبد

 أمل" 1 ىستكلا للبدب

 )"11 111 ىوأرلا ةرسيم نب ليدب

 !نرسسو ارسبع وزنا كرم 1 كلا اه“ اه*د 1 ىعارخل ءقرو ىب ليدب

 ملم زكا 111 -ئبح ني

 ىوارلا بزاع نب ءارملا وع ىواولا ءارهلا

 ثيم 11 بلهملا ناسرف نم سراف ءاوبلا
 ال. 1 دعل+ل ىب كلاخ ىب سوا نب ءارملا



 ل

 15 11 1 مل اد ل 1 (رصان) ام ودعت تاكيد

 اهلك كل الأ" لرسل" مزثل بعو نعش با“ باو

 ال1 111 هضانخكي

 رصن كتردكاد رظنا ك4مأ كد. ]1 هشرتتكاب

 "111 باطخ نري دعا لا. نها لجرا ىيخحبلا

 ىننعلا رظنا ماا“ 1 به ئيالا بحاص ىرتخكيلا

 خىاط ند ليعامسأ وى ىرتخبلا وبا

 هاك نفا ترابط ئنب نم ىلا ملعرذا 'ىا نب" 'ىئرتضبلا
 ا.ه زوزحر» )عوكل 11م ا 11

 ا! اناا لال نامتع نب حابر بحاح ىرتخملا وبا

 ايش مل انا 2لتر كا عا ل ىوأولا ىقاقلا ىرتدخيلا وبا

 ال ل16 111-11

 11 01 ىتاوم ا هللا دبع وبدأ ىرتخبلا

 (400.) .٠" 11 ١12 1 ىوأولأ ىدبعلا ىرتخلا

 ان ل اللا ا كر دكان نابيش ىنب حلوم سواح نب ىنخبلا

 دفاجي ىب ىرتخضبلا وه 115 17 رايس نب رصن بناك ىرتخبلا

 ١ ازؤم !18ب 19١] 115. اذه 1 (مشاه) ماش نب (صاعألا) ىتخيلا وبدأ

 الكفل كلل اضل 6 )1 ال 111 12 لذ ذآ

 0 لأ لكننا م ىضاغلا بهو نب بهو ىرتخكملا وبا

 201 مل د11 كالا عوشينخب) ليربج وبا عوشيتخب

 طبل. )خشب 2١ثب ذؤ1+ 111 ليربج نب عوشبتكب

 ها”** 11 ءادب ونب

 كل
 اهأب 11 غيصالا نب ردب

 ١ مه ل ل ىبكعالا ردب

 ااوأ 111 فج نب ردب

 او هذ لاي ردب

 )مز ]مز انستا زم 1 1 (ميبكلا رحب) سام دب

 بل م11 ك1 ا ملال باخ ا

 املا زين ال ادم ل ىشرخل ردب
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 نأ عم دا”ثمء 11 ىلسملا هللا دبع نب ريكاب

 رسل ريخز نب كلعس نب خبتع ىنب لا نالف نب رمبجكاب

 1 لا للام ا ككالاللام ظزكملا 1030 1 ازعل انا امم 1 كشتات

 ليا ال11 سرج سرك ساكس نات ارك رب راسا انرسلرل اراد. رم

 ماما لكلا 13م1 لا را ير“ كم كذلك

 نإ ماله

 هزم ؛ لل ركاب ونب

 |* 11 ىوأرلا (ىوتخبلا) ىرتكبلا
 وز 1 ور ل ل رعاشلا ةدايع وبا ىنذاطلا ىرتكيلا

 اء, ]ب 111 ىدهملا نب روصنم ما ةيرتكبلا

 ثيرح ىب كيم وهو كلام ىب ناسح وه لدحكب نبأ
 111311 ليكي نا

 سيف ئد فنحالا وه 11. 11 71.2 1 ركب ويا

 زم ىلا 1 ىوأولا ىلكاعلا تاوغلا نب ركاب

 نب ةبلعت ىسب هللا ميت ىنب نم هللا ديبع ىب بعك نب ركب
 م01 سي سات 017 1

 "هاد 111 ءاقسلا زينك نب رحب

 ا! 11١ 15 ىوارلا ىناليكل رصن نب رحب
 سبق نب هللا دبع وه ىدنكلا يركب وبا

 ١١ 11 ىدارملا ةيركب ىنأ ىبا

 1" 11 دوراخل نب رذنملا تذب ةيركب

 انو 1 ىعيبضلا َج ركاب

 ثرابخلا نب ورمع وه جروحي
 خبوجكاذ رظنا (400.) اهد. 111 سبق نب ةنوككاب

 هللا كبع همسأ ةعيبر نأ ىب ريكإب

 معمم 111 اذ“ 1.١ ثعب 11 ىريملل ناسير نب ريكب

 أل" مك)مما ماما“ هتك هاذ 11 ىميرصلا (فو) ءاقرو نب ريكب

 0ك

 اال 1 اريحب

 اذ“ 118 اه.* زز*, 11 مداشغط) هداش ىقوط هاذخاراخب

 ااه لالا ار[ لظمم 1ث# ا,ثء* الم 111 رخآ ءاذخاراخضب



 اال 1 رباع نب (ملاف) غلاب
 اد 111 ىنسورشالا لكعيوكتكم ىب (كدرفلاب) لدوفلاب

 را 211: اونابا نبا
 00030 11 ديلا نيني ةقوتا
 444. !.*5 111 روجينإب
 ا ا لل )1 )اخ ]م6101 ل ل ناماب

 لمت ل رتل طومان ظنه لالامل ممل معا 11, 2.6:1 ليبقلا ةلماب
 عجزت لوسب) [اضنمو (ضرخ 1آ1 )ك.ن أهو |نررس )هز. زرظرمع )عدم !عضا عل

 مرسي زضزس, رطرز# يه ل. الام لاله لام. 11 ةاورلا (ةلهاب) نويلعابلا
 اك 1166 1110 | 1 1

 ىلدابلا ركب وبا وه ىوارلا ىلهابلا

 خبينق وبأ ورمع ىب ملسم وه ا 11 ىلعايلا

 ملسم ىب ةبيتق وه 1.١ 11 ىلعابلا

 اكد ]112 اكمل" لامأ ا"ه5 اكدرس اك". ط1 لطوكو ام*خ ام“ 111 كابكدإاب

 ادد 06 51-2-1140 لت بلا بك“ ايما نعت نو نع بلل 10

 اياد لن كك مل ملال كلف )لل اياز كلما. ام

 كابكياب رظنا لايكياب
 لفون نب تثراثل ىب هللا دبع وه ةبب

 (4040.) طب 1 ليكارب ةنبأ سونتب

 ا"ثوا "1 1 نابال وبا ليون

 ىلا "فقع وه 2012:1237 ىلبلا
 ا ركب نى د لعس ىنب نم للجر دايككاد

 ٠.5) 1 ىعيبضلا نامتع ىب داكاب

 0738 1 ىسوم ىب داحب

 111 لاك

 0 نوم كاب

 از 1 لكاتب

 كرسلا 0 طنألا ليكم وبا
 ىطا نمو راف 1 ءاشلا ريجعاب

 ١١ 11 ريجكاب ونب
 راو 1 زل 1 ىصلا جدأ نناررحت
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 أنبه !نءا“ زها" 1 هيوباب

 كابكياب رظنا كايباب
 كابكياب رظنا كب قاب
 ةدبام 1 (محاب) رجاب

 ٠.1 11 ثدعشالا ىنب ىلوم (ماذاب) ماداب

 اكل“ 1 ىفقتلا خمطدس نب ندلبغ تند ةيداب

 ىلاه مأ لوم جلاص وبا رظنأ ضار ىوأولا حلاص وبأ ماذاب

 اذ“ ٠.1) 11 ورم كام ماذاب

 تالا اهبل اء )6 1 نويلا ىلع ىرسك لماع (ماذاب وأ) ناذاب

 هدد 111 !مكم امل امهاةب_امحأ اكل“ اوه

 مام اووي 1 رعاشلا :خناكناب

 ها 1 قارا

 أ. 1 منغ نب فوع تنب ةدرابلا

 اا الل سيبسراب

 أب 1 مدأ نب فراب

 ايا 10111 110 0 لا ال6 المك زل (دزالا نم) فراب

 اهززى“ امهاو 11 3

 نيب 111 6 11 0 وذنب

 5" اه. اهم اواو 1*1. 111 (دمتح وبا) ىكرتلا رغاب

 كابكياب رظنإ كابكاب
 رع الا مصالا ثكيهبصالا تحذب تنكاب

 ان ميوك اب نبا

 كابكياب رظنا .لايكاب
 ا" ىل جاسلا ىيأ ىبأ مداغ اودلاب

 ا"”"5ه 1 صواد نب شلاب

 0 1 مدأ نب غلاب



 ةم

 "ه0 1 رعاشلا سيقلا ىرمأ ىب ةيصعلا نب بديأ

 (4800.) ظن. 11: (4غ00.) "ح1 ىواولا ورم يأ نب رع نب بوييأ

 ال ل11 ال ل للك ذل ملا 1| اهل ا! 11

 همح 111 ىوأولا ةخدانع نب بديأ

 اللا “ب 1 ةيرقلا نب بدييأ

 ا 101 ىوأولا زاوفلا بدببأ

 ىراصنالا بويا سك ىكن 110111 ل ىكلامل ا بويأ وبأ

 ثنو عم 11 ىوارلا ىاويخل رشم نب بويا

 ىزودل بويا وبا وه فايروملا بويا وبا
 نمو ل ىوأولا ىسوم ب بديأ

 كم 1 ىوأولا نامياس ب نوراه ىب بديأ

 2 1 ىوأولأ ىزوهلا بدي وبدأ

 ملا 1 #اباب

 .١١٠ 111 كباب ىب مارهب نب كباب

 ؟(م#10 1 ناوريبلا ىب كباب
 ملا ملغ مل 1 رغصالا ناساس ىب كباب
 الوسع اثم“ !ايوالسأ الأ 1.11 ل.كه اع لمع ارا اءاد 111 ىمرخل كباب

 ل الا اين سا اس اتكلم م ارح
 انكر»# لي

 اهب 111 كباب نبأ

 ام" 10 151 كباب مأ

 كابكياب رظنأ كابكباب
 كابكياب رظنا لايكباب
 ذم 1 مجذوباب
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 ىلابتخسلا بءويأ و ىوارلا بويا
 ةفياذل كلملا ىبع نب ناميلس وه 5*1 11 بويا وبأ
 صاعلا نب كيعس نب ىبيكإ وه بييأ وبأ

 597 اكاه اهب» 111 كيحا نب بيبأ

 ا"ث1 1 بببلاك ىب كيز ىب كلا ىكلاملا ىراصنالا بويأ وبا

 سار اضل رب اس ساما را رن ا ل ل

 ا )ا 111مل (400:) لا ا دخان

 نر مع ارنا

 ارك ل ىوأولأ ربيشب نب بديأ

 الكا 111 نامل انتاك حديبنلل نب بديأ

 لس لرجال ىمهيمتلا ناس ىلأ نب بديا

 أداب ادا 1 ناميلس نب رفعجج ىب ىسوم نب نسم نب بوييأ

 81 117ىوارلا بويا ىب- مكشلا ني الا
 ذامع ءليقمأ اكل 13 ليقع ا نبأ نير مكفلللا حا يف

 م” 5*8 11 ناربح نب بديأ

 ك0 501 1 ل ىوأو لا كدلاخ ند بديأ

 ااا ا ٠١2 111 بهيا نب ناميلسا قايرمملا ىروشخلا بيبا ولا

 6 اما ا ا 11 م طم ل ل

 ال 111 قوارلا طوخ نب بييأ

 ا” 11 رعاشلا خبلعت وبا ىللبخ نب بوييأ

 1 ىوأولا دايز نب بدبيبأ

 سرس إس اع ضيا] 1وزختو 128 "يل ظل. 1 ىوارلا ىلايقمخسلا بويأ

 مالا ل م مل زا زال ل م كلش

 ا 1111111 ىموزخكملا خملس نب بدييأ

 (400.) ]عا زخشو اخسأب اذ“ 11 كللا كبع نب ناميملس ند بديا

 8١ 111 ىبكملا ناميلس بديأ وبا

 يب لل لال روهس ا نب 2

 رنيررل 17 كيوس نب بدأ

 611 ىواولا ىرهفلا هللا دبع نب بويأ

 ىراصنالا ةعصعص نأ ىب (هللا ديع نم) ن اجرلا دبع نب بوبيأ

 "تبع 111 اما" !*580 1 ىوأارلا
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 هأأ

 ل7 11 اء يا 111 00 | 1 ىداطلا خدعابق نب سايا

1 11 1 

 كن حتز* كة. كل" خ00. 11“ 11 ىلحعلا براضم نب

 11 11 سيق نب فنحالا ردك ىبأ ىميهتلا خدواعم نب

 امو قلل 11 56 ام ىلزملا خاقاو وبا ةرق ىب خيواعم نب سايأ

 ا 11 سابأ 5 بلهم ا ىبدأ ىوأولا بله ا سب سايا

 انتبكلا لزم الز 1215 )ل لزم اطزفذ ا )5: اناا 11 1 جاتيأ

 ايم انا لاا لا ل11 لازم لاا لال )| زا للاب لا

 اذ ١ ا هاكر

 11 5*5 1 نيبوج مأرب دج شريأ

 11+ 1 سنشجنويأ

 عاد” ] كترا
2 
 0 1 أريدنف نب عوشيأ

 ٠.1 1 بهعوشبا

 هأأ 1 ىشيأ

 ناثه ه** 1 كللا فاليا

 اما" 1 ورم نارطم ءايابدأ

 نان ىسوم ند رزاعيلبأ

 اتلاو لزخلا مازدا1 1 خضحر نب ءاميأ

 (400.) الع 1 ليلخل ميعاربا مآ ىلقميأ

 امر طك 111 )11 )زب ز) 11 111 ةكرد اهيشل نمي مأ

 امك 1 نميأ مأ نبأ

 اا الل كا نب نميأ

 ا 100 كلممع 6 نميأ

 اي درالا انيأ
 اذ 1 ١ ىلل : نينفا

 مهيالأ نب خلبج وه 6.11 !ا.15 1 مهيالا ىبأ
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 00 1 رعاشلا ءارغم نب سوأ

 الا ةلالل روز ىنأ ىوخأ (ميع) رمبعم نب سوا

 6 لالا عطفا ليام نب ,سوأ

 )هاء 1 رهذلا نم ةانم سوأ

 نهتسوأ 1 .1٠

 ملدا. ادد او2* 1 كلما ذادشيب (كنشوه, فئنهتشوأ) جنهشوأ

 ارم اد

 م3 هم 11 ىتاطلا نصح نب ىلوأ

 نامتع ىه اثم 1 0 - نب صقوالا

 ال6 للك كلل كرد (شمترك) شهذو كوأ

 كدا 1 كلما 2

 فقيبثو رظنا (800.) ١15" 1 0 أونيوأ

 "ن5. 111 ىواولا سيوأ ىنأ ىبأ

 مزز“ الدوا“ ا! ]ثم 111 ىنرقلا (سينا) صيلخل ىب سيوا

 رازن نب دابا رظنأ دابا

 اا مدأ نب دايأ

 انك 1 ىواولأ 1 نب دابا

 11 ل ذا اازاككلا 2 00 ا نك مز ك1 ل راؤسذ نسب 0

 6. 111 اذ) (! 11 15:1 ]5 7 زا از ا ك1

 ارا امم 11 ىلهايلا ورم نب سهمب نب سابا

 ىذه 111 ىباردل سابا

 "1 111 اا 14 11ىواولا نابح نب رمهز نب سابا

 ]15111 1 تا )تاس (]تء)آ غل ىواوسلا عوكالا نى ةمل ند ساليأ

 ا"هذز' اله, اثم 111 بأ هدو

 بدا 1 جير نب سايا

 ىفنلل ميرم وبا وه حيبص ىب سابا
 انئل 1197 1 ىوأولا خلط نب سابا

 ىماسلا انعكفلا رظنا مليلإاب كيبع نب هللا دبع نب سابا

 النا“ اه" اام. 11 ورمع نب هللا كبع نب ساب

 ا رعاشلا ىتاطلا لدعلا نب سابأ

 اا ورع نب ملسم ىذا ىبا ورمع نب سابا



 م

 ثا نأكل لل ايرغأ

 اا ا فوه

 هك 1 ىنهيلا لدتا أربج نب دوعأ

 أهأ. 1 رابوأ

 لكك زكر اهل“"_ادلا اهيم اهروه !هيل١“باديا !غمم 111 (شمانا) نتماتوأ

 ملح 1 هيوريث نب كييدوأ

 اتم للك اا 11 ا١1 1 وأ مند

 وأ ل ىقاروأ

 0 1 سوناهلروأ

 6 ايروأ

 ا"هأأ 1 عازوا

 ترآ كلل ل, للآ 1لز 517 الل ا. 1521111 ىوارسأ ىعازوالا

 املا اضل اكل كلا 1104 )6-0 ا

 اك لا اذ اطل ان !زلا/ ا!)) )01 1 (ةقراح ند سوأ) سوالا

 اننا5 ]م11 ]111 اتا النزل ]كل لك 11 بز“ لمن 11311 1 ا

 ١6 زل لكل ا

 سوأ نب كويك“ ىظنا اناث ب 111 سوا ىبا

 الا .1١3 111 ىخلبلا سوا

 تالا ا >1 61-1 طا لل ىمينلا خبلعت

 امدض 1 تمخل وباج

 امم 1 ىميمنتلا بيير اح

 5.1 111 15*01. 1 رعاشلا رجح

 امانا ن1 د كل علا نيح

 0 كل لم بح رش

 اا اان ىللاسلا فوع

 م50 م مالق

 م ا لانأ ل 111 1 ىطْيَف

 5و



 مز

 ناجل ار رار ايزل الرج اة 1 جنولا باص ىبأ ىالكذا

 الازد لترا ا 1 ار ملا زم )16 للا

 ال لاسر ائازرح 1 الانا كك

 595 11 هيولكنإ نبأ

 مز نوع (رامذا انوزغ) ال ||[ كك راؤن ىب راهنا

 م لا ورمع نب فيوش اوم عابس م أ رامنا م

 ن1 ةيعارشل عابس تنب رامنا .

 جاتا ال ليا ميعاوبأ مأ 0 تمد (ىلتميأر ىلدهنا

 | اوغرأ نب معارفأ كلو نم اتوهنأ

 ناز سيرونأ

 ززنس زك 15 اوه 11 مآ "ىب فيش د 320

 نايف ند ىرسك و .ظنأ 1 1 3 :

 5 1 فشونا

 1 1 1 خف دأ لبيك سئاس سينا

 ا لال ا نب سينا

 أل للا ليقرم نب سيبنأ

 ا لال ريعم نب سينا

 141 1 ثراغل ذنبا ةسيئنا

 ىنب دىلحا ناسح ىب فينا

 | 1 0 خلص نب فينا

 مهيمن نب دومع نب بعك ىنب للح|ا ةلهذ نب ديزي ىب فيئثأ

 151 كل رعاشلا

 نأ 111 كيببشولا تمذد ىلع مأ مأ فينا

 ال06 ل ىمهيهنلا سيق ىب ريوع نب باها وبا

 "٠" 111 ىفيص نب نايا

 متعالا ىب هللا دبع وع متعالا نبا



 نأ"

 أب مل )"سم 1ث 1و ا!*ها 111 ىمورلا فيرطبلا سقنوردنأ

 ما." 111 فقيرطبلا سايردنا

 ادلع 1 ىجرعالا خلاك نب سنا

 ارا ىركشيلا خببحاح نب سنأ

 ا 111 1 كل ىوأولأ نيريس ىب سن

 56 للكل ا! كك ميش ىليأ نب سنا

 ا! لل ىهشبعلا فلط 5 سنأ

 ١5) ل1 سابع نب سنا

 007 1 ىواولا ىدع نب سنأ

 ا! كا هل ىدنزأالا ورع نب سنأ

 سنأ ةرمض وبدأ وه ىوأولا ضايع 0 سنأ

 ام | اا 4: م11 ل ل )1 ىوأردلا نا نىب سنأ

 اك )ا ل كلا ا ا زا للم 24 6 م

 اا 551 زمنا م4)تفن د )هزل )5:44 )1 لملما امل + )بال ل 11

 اا 111 ا لالا اا 41 زا 11 معلا 16 11 ل 1

 اتا 161 )515

 ا رضخلا نب سنا

 ا اا ارا 1 ىرمذلا لاله ند سنا

 اثاث 1! علل سنأ

 ايم. 1 حس مدع وبدأ لوسرلا ىلوم ةخسنأ

 ك1 110 ل11 11 ل1 )16/16: 1 نع ل)) 11 زن مرع ل 1 راصنالا

 زا الا

 وعامشلا خيزغ نب 0 وع رعاشلا ىراصنالا

 1/6 )1 ل زاك )تا 1 قاطنالا

 رو 1 سموناينطنا

 هل ل مورد كلم سخكيطنأ نب سخكريطنا نب سكيطنأ

 !.11 11 ةقانلا فنا ونب

 انوا 1111 ديور نتات .ساقنأ



 نأ

 للألم )زل از اكل ]15 لف ا هد لم

 ١ك نا هر تلا ل ا 6 ا

 م١”بب 111 ةديبع نب يأ نب خخيمأ

 0 4 ا ل ل 00 وبا

 م"كزو معتمع زثرسك !ملث#د لزثهأ 1 ىوأولا دكلاخ نب بما

 سرها رحب سرعت لظلم اخرا اتخيل 1 حملا راك نك لا

 الر“ حك رجا اا زدرمازا 1

 مز4 ]1 اعل نب خبصأ ىبأ

 معلا 111 تزال نبا ةعيبرا نيا هللا

 از“ةيل* ا١ثب ]1 كيز نب ةخيمأ

 ا الل دكبز نب خيبمأ ونب

 م1107 1 نايغس لأ تنذيب (ةيم») خيمأ

 مام 111 ىوأولا ليش ىب ةيمأ

 6110 ك1 لل ا! اع الا رعاشلا تماصلا نأ نب ةخبمأ

 اع“ 1 ىيضأل ةرافض ىب ةيمأ

 مك -مه1 مها“ مآل 11" 11 كبسا ند كلاخ نب هللا دبع ند خيمأ

 نمل 1١1ن) )عكا )لا ل ا 1# 1

 اهم 1 ىوارلا نافع ىب نامتع نب ورع نب هللا دبع ىب ةيمأ

 "ذأ 111 ع ىلوم ناكموأا ديع ةيمأ وبدأ

 ناز 11 1:1: 110 1 فانما نبع نب سمت كبع نب خبمأ

 اليبصأ ونب رظنا مموز» 81 ازمت 1 سمش دبع ىبد ةيمأ ونب

 ناد آل 11 كيعس نب وربع نب خبمأ

 الل 1 بشعم ىب بو نب ورمع نب ةيما وبا
 7/1657 111 سيق نأ ذنبا غخيمأ

 ك1 ل ماش نب خبواعم نب خبمأ

 ا زاضأ] كلل |! 1 0 داز ا نب خيبما وبأ

 اضه نب 0 هلعل 1 11 سانا

 الام ]1 سيبأر كنا

 (ه840.) الما نسا 8ك 1 (ذبكوتلل) دنيكرخل نب رغرردتالا

 ك0 00 كلل 1 0 وخا نامردنا

 ومنع 1711. نورخلا

 و2 5-5



 هر

 ١ مهل ىفتكملا ةنبا رزبرعلا زخم

 نبنب هكب 1 كيبشرلا نوراض ةذجوز زيرعلا خمأ

 (هللا دبع ىب نامحرلا دبع تنب) هللا ىبع تنب ميركلا خمأ

 (8:04:) ١:1 للكل

 ام" 1 مدأ ةنبا ثيغملا ةما
 هللا ردتكلل هللا !ىحاولا هما
 "ب ال سلك نب ايصومأ

 ل نم نب نيمأ

 ىوركشيلا رمحأ نب نييمأ رظنا 0 رمحأ نب ربهأ

 1 لا ميعاربا نب ميمأ

 مل للا كام )6 1011 كل ماس نب ذو نب ميمأ

 مزروا 11 ميددق رءاش خقيشع خمبيمأ

 لالا اللا رعاشلا دبز نب ةدايز :قيشع ةوبمأ

 ا .ارازدسا 111 11 ا: لا بلطألا كدع تدي خمبمأ

 هك 01 11 م زمالة ل ىركشيلا رك نب (ريما) نيمأ

 ك1 كم 5-11 ا ا كيشوأا نوراغ نب لويد نيمالا

 ادقم !مرغ ز*ور# 1نشخ با" وك بوب بوه دبا“

 نآأو نب هللا كيع رظنا نيمالا نب نيمالأ

 .١٠ 111 ريضخ تني ةخنيمأ

 1721 ]1 نايفس ىأ تندد (ةابييمح) خنيمأ

 ألو )ا 1 ىلع تنب خذيمأ

 61+ م1 1 ىنلا ناهمجاس جوز ذخنيمالا

 م2. 11 ساحسللل ىنب دبع ميكس ةقيشع ةيما

 يد نيو ال حل
 1 010 )161 11101 115 )6 رز ةمل ازات و زاك تامل 1 كما ونب

 ا ا ل نول ملا ا سل رمل رسال را اوس كرس نيس از سر

 الع ارش زن ذاع 112 11 61 ملل | كلا ل ا ل1 1 ه1 1 1

 101 لا ا ل 1 كا ل ا دلل هز زا لكك 5 0

 ارك لاس نس ]6 مكن مل مل ك8 اخ ا ك6 عا
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 ا الل رفعج نب هللا دبع تند اهيبأ مأ

 5 اموب 11 ىسوم تنب اهدا

 ام 1 ا ل (ماردح) مأزح تنب ىنينجلا مأ

 7 11 صاعلا ىا نب مكلل ةنبآ نينبلا م

 ١101 الل )6 1 ريرعلا كدع كتنند نينجلا مم

 ا ا نامتع تننذي ىوينبلا مأ

 ات | تا ل نىصح ئد ةديبع كتنذد نينيلا ل

 هاذ 111 ةيلفونلا بلطملا دبع ىنب دي تنب نىينبلا ما

 از 11 ريجامأ

 و للا ناديف ىشعأ ىشعالا :مومع للا خمامأ وبا

 ةرارز نب ل.ع.سأ وه ىراصنالا خماسأ وبدأ

 ا ل 1 ]كارل مالا اللا ال 6 1 ىوأولا ىلهايا زخخمامأ وبأ

 0 را ارا ل011 11

 ا لم انوي خنبا :ئمامأ

 كل لالا ا! ض1 ىوأرسلا فينح ىب له سب ةخمامأ وسبا

 ام“ هم

 اافاس )ل م لل زا ل عيبولا نىب ىصاعلا ىحأ تني خمامأ

 هدد ]1 ىوأولا ةدانج نب هللا لببع زمامأ وبا

 رد بلاط نأ نب ىلع خنيأ ةمامأ

 هاج 1 نادم نب كيزي تنب زمامأ

 ا زا ليلا سبق نب ةانامأ

 اعاب 11 هفان درمأ

 )0 ل 1 ىبيلكلا عبصالا نب سيقلا ورمأ

 زلم م6 لل مهونذأ نم سيقلا ىرمأ ونب

 نر نك هلا )|( هللا لا ل رعاشلا ركاح نب سيقلا ورمأ

 ار ارا 1 1 سباع سيقلا ورمهأ

 (10) أما“ 1 سوأ نب ىدع نب سيقلا وروما

 ا مرابقس ىيأ نب خيواعم خنبا قراشملا بر زخم

1 



 8م

 اءأد 111 ىرورذل ىذقا
 اي )از 1 ل 1 ل ا 1 ىميمنلا سباح ىد عرضالا

 الاثم للللا زراك) زك 59 زنك 1)11 141 بن

 "ل1 اةمع اراد 1 ىريمخل هللا دبع ىب عرقالا

 ازك.اثهم 111 عطقالا ىبا

 مصاع تا ةليمح رظنأو ةميصع ىب سبق ككل )01 1 جلقالا وبدأ

 ملا 11 شيقا ونب

 أ... 1710 1. 180 11 معتذ نم ىناكفقلا رصيقا ىبا

 لاك نك ريح طنا ل1 سا 17 لاقل نبا
 010 1 لكلا اا نب ردك

 متكأ نب ىبك وه متكا نبأ
 ىتيتركوا ره سرا
 زمام 111 كفسك ذا ىبأ

 ديب 1.05 طاك ار 1 ىدنكلا كلملا دبع ىب (رديكالا) ديبكا

 ال

 هني 111 ىكيبلا
 أهو“ !هوا* 1 ىناغرفلا قونيبلا

 ظ نأ 1 سور نسل

 ااا 1 اعدلا

 ملث» مل" 1 سونايولا
 املأ 11 نوطلا

 اممم 1 حدر ىب ثراخل تنخد فولالا

 هاب ] نويلأ

 | 1 وضم ب سابلا

 نام ن3: 11 ىبنلا نبيساي ىب سايلا

 هنآ ه١” ه7" 1 ىبينلا بوطخا نب عسيبلا

 اال زفيلا

 ))ا١ 1 عملا ونب

 اذ 111 (ليسد نر  نوملا 1

 أباك 5*1 له 11 (ىىشعوم ا نيطنطسق نب) نويلا
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 ا ل اللا كثيع .لأ 00 ننخ وغخالا وبدأ

 ا ل11 11 زل )+ للكل ىملسلا كرابللا ند :فياخ وغالا قو

 0 ا 11 خل 0 ا 0 ارارارالل

 ١ اهل از مام هيوركز هع رغالا

 اثاث 10 و ىوأولا ىلكعلا رغالا

 نار كك ا ا سش.مئنوغأ

 "1165 ك0 تك نوبلا ئارمأ كطسغأ

 "ا ل ع ناذهب نب صغأ

 ك1 لكلا ملاس نب بلغالا

 اله. 1 ىرماعلا فينح نب ماع نئبب بلغالا

 ١16 لت كلل رعاشلا 0 بلغالا

 تابيبسأرف وو هأم 1 تاببسأرفأ

 ا اا 1 ع نب مييأر ذأ

 اه* 1 (لاورفا) كاورذأ

 ا ل ىرذأ

 مازن خنزع مرن زم اء ام للا ثم 1. 1 نايفقا نك نودقتلا

 نا 0 ككل كك

 ىقيوفالا ميهاربأ ى د ثتيح 9 ىقيرفال

 ما 111 هواش نا لا 4 كييرفأ
 إ كك || اككأ) ١11 ١ |1265 1 سواك نب رديخ (نيشفا) نيشفالا

 1 || | اككرا + 115 زا 116 ا ك6

 الا, 1.11 ىيهشلا ا ّ |

 اكمب 1 ىعفالا وذنب

 مان نب ديزي رظنا أاسبا 1 مقفالأ

 الآ ]1 ([(شدلد نب هانشروففأ

 ارا ىراصنالا بدجيأ 37 ىلومح جلفأ

 "م١١ 11 ىوارلا ديعس نىب جلفأ

 أن مل ردنقملا سيرف مسأ لايقالا
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 ]56 نا نزا0 بأ 1 65 11 113 تابآ 11 رعاشلا ناأديع ىشعأ

 مز“ زاا“"ب |ا]“" طوب

 هبنم ونب رظناو 98". 111. ]وأ اذ )1 11 (حعس نب هبنم) رصعأا ونب
 انا 1 ىلهابلا نامعنلا ىب رصعأ

 م 1 ا مه يواولا (نارهم نب ناميلسر شعالا

 تزل تل تلآ ال1 ظنك 216 1011 )11 )61 )>8 )ا265 ]1 مل ني ع

 الث “كا )زا زمل) تأ. || )نيل !]ن ()[15 يراثت يزاتنا ىبما ىنزنع

 ظلزإا 11:12 ك1 ه1 11 111 6 1 10/6 )نل/ )111 ل.

 اهوى“ )6هف. 6أ | )نزل )ة)ذ 1 )ةز5 )1 ة.1 )1

 رعاشلا بلاط ىأ نب ىلع رظنا رعاشلا ىعالا

 اب هل ىطمرقلا ىعالا ىبا

 مجعع 1 (لع : قداتم) روعالا
 ضايف ىب ةبدع رظنا روعالا

 00 1 خماشب ىب روعالا

 00 1 وك ىوأرلا ىرقنم ا (نايب) نانب د نب روعالا

 زم ؟اواأ لاو اا ااه. ؟.7* 1 نايفس ىب ورع 0 روعالا وبا

 اطول زل از يزل ل )1 ال اع ١ ]15 2 | ت1“ ا 09

 اةزنآ 111 1111 ا ان |ةةرخإا

 اناا رعاشلا ىنشلا ىديبعلا روعالا

 بها 1 وعاشلا ىدنالا مهف نب كلام نب ةءانه نب ور نب روعالا

 طمبب 1 ىريذعلا روعالا

 امنوا 11 ريشق» ىب روعالا ونب
 امل اان ل رعاشلا خبطت نب روعالا

 باطل ىب ربع وه 82 1 ةلمش مأ نبا رسيعالا

 ل7 كا لا 1 11 ل6 11 1 كل نع ماك بحاص نيعأ

 17 11 نايح ىلوم نيبعأ

 0 ل ارا سارت 1 1 خعيبض نب نيعأ

 ا! 1 15 1 ىوأولا قد رفلا نب خطبل نب نيبعأ

 اة ال 1 نب ردصن ىلوم نيعا

 ملق رظنأ ارضا 1 0 لأ خبر اج طابتقغا

 اك 6 رغالا نأ ىبأ



 011 7 حر اخت ارغضا
 ادم“ 11 ىريمتمل ءانيع ىب رغصا
 ا 1 (رقصالب) رفصالا ونب

 ايارسلا وبأ وه رفصالا ىب رفصالا

 نررب خم مصالا با

 51 111 هك رعاشلا (ميهنلا مصأ) ىمهيتلا مدحأ

 ريكب و2 رعاشلا (مصالا) دايع نب ترا ىنبد مصأ

 | 1 رعاشلا جاجا ند مصالا

 1 جاجشل نذوم مصالا نبا

 م 27 1651 ىوأولا ىبحفلا بيرق نب كللا كيع ىعيصالا

 الل ]| ه7 ةك تاز ال زا 112 ملأ دل

 يطع نب ىلع ىب جلاص و مكاضالا

 ).ن» ا.د 1 ظانم كيز ىب كعس ىنب نم للجر طا قا نب .ظا

 اا 11 سيليبورطأ

 0 شورطالا

 7 ا ا بيحور نب (ريفطق) ربغطا

 ١01 1 هللا نب ربكب سيرف مسأ لالطا

 ا”... 1 نيقلب نم ةارهأ خبانطالا

 ا رعاشلا ىراصنالا (ورهع) خباذطالا نبأ

 ا". ١.1) 1 ىدعسلا كا نب ديبعأ

 او. 1" 111 قارعالا نبأ

 ىبنلا ميعاربا ىب ليعامسا وه اا" 1 ىرتلا قارعا

 1 1 جرعالا وني

 اررل“ رعاشلا ىليقعلا ماعالا نب فرعالا

 كدم ]1 ىوكاشلا رسعالا

 ورمهاع نب ىسوم وه رشعالا ىبأ

 د رعاشلا ةعببر ىنب ىدشعأ
|| 50 . 
 ىحب يي

 (خباعت نب سبق ىسنب ىشعأ) سب نسب نوميم ىسشعالا

 ألو مكب با 11 لي ا ا 4 1 م ل رعاشلا

 5 لل



 مل 1 روبل كدتنأ
 رو

 )ك5 لل ىروردل (ىزذعلا) به هناذل

 امال ااا 111 3مل لك نب به هنأ

 اك ل 16 1 رعاشلا ىلشهنلا خليمر ند بهشالا

 بلاغ ىنب دحا ىلظنأل ىميمتلا (هللا كيبع) كيبع ىب بهشالا

 اذان 1555 طة 100 1 ا 1مل

 4.١ 1 ىوارلا ىدعسلا (ثعشالا) بهشالا وبأ
 نا ىوأولا ىدعسلا بهدتشالا ىا وبا

 اا 11 1 هل مدأ تمنذد توتا

 اال 1 ا ل نا
 ا ا 111 سابعلا وبدأ ع نب طوبا

 00 1 ريشا

 لاا ال 1 عبصأ

 ةختامذ نب عبصالا فض 605 1 ىوأولا عبصالا

 ل اللا تفاعلا عغبصالا وبا

 )هرب ١١5١) 111 عبصالا د

 امك" زملل' امم. أمم اصبر ادكك لهل 11 ىبلكلا ةلاوذ ىسب عغبيضصالا

 او." املك

 ا 11 1 والا ىنهيذل دكبز ىب غ عحرصأ

 ٠6) 111 زيزعلا كيع نب مدصاع نب 00 نب غبصالا

 ا 11 ىوأولأ ثيرح نب ورمع ىلبم غب عبصالا

 اةزك لل ا 60 1 ىوأر لا ىعشاكم ا ختامذ ند ها

 "ه1 ا8/ 1 ناتسربط فبهبصأ

 مال
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 1511 1 ىشاكتلا رجا نب م

 أمما 11 ةخئصيرق ند مردصأ

 اكالا |ااما 1 ار“ 111 (تفسوب - قب ىسيع) سونافطصأ (تىخا) نبأ

 اهأ ذل ىفطصأ

 امين امو !طمكنع املك املا 1 (روجكاغصأ) نوكاغصا



 عا

 از للكل 060 3 ىلاعنصلا ثتعيشالا وبا

 م. اا الك ١175 1 صشالا ىدنكلا سيف نب ثعئشالا

 093 )فزنا التزم ١16 1100 111 للا ةلم زن رز

 اك ل 16 ]111 زل | 14 )لطم لردك زم )206 5

 !هأن 6١) ) طز هم )ا ل“ زنك 11 )الع !!!12 111 ال ا 116 اة

 ا: ”ارسع اناا مدا 1107117 سيفا ني تسلا كا

 نا 111 ىوارلا ىدنكلا ثعشالا وبا
 ا ا رعاشلا ىلوكسلا نسل م نىب تععتالا

 00 ند ىسوم وف ا وعشالا وبأ

 رت 111 ندا نب تكفر 0 ونب

 ا 1 انس نب وعشالا

 ن6 | ىبعكلا رعشالا ىبأ

 ىرعشالا ىسوم وبا وه ىوارلا ىرعشالا
 ايما ]ىلا 11 مخاض, مناع نيل“. امك !ةمل“ لمد” 1 (نورعشالا) نويرعشالا
 امس 1 بوعشالا

 ]00 لل دزأ نم نط .ةرش الأ

 ناكشا ىب كشا وع ب. 1 ناحجشا ىب كشا

 71 1: ناكشا ىباكشأ نبا كتل
 0 0 وبيبكلا ين ناكشا ىب كشا

 ملأ" نم 1 در ىب كسبنا

 ل ل ل ل هى اراد نب كلا

 زم 11 لاكش 0
 ملا“ نا) ب. 1 (ةيناكشالا) نويناكشالا

 !هلم !هكي ]طةمه طومت امه" 11 فسن بحاص كنكشالا

 ا" هد 1 صنق نب مجكع ىنب لدحا ءالمتنالا

 ليومش وه هدا" هدا 1 ليومشا

 ما ا ا ا ل للا اتت لاننا ل ا كلل

 ا ]ا ل4 اا ا

 ١.8 2." 111 ديا نب ليعامسا مالغ سانشا

 سانشا ىب ىسوم رظنا سانشا نبا

 اكو ىلإ | وضإفلا دخلا 102 ني وبا ىنانشالا



 رار

 حنخاششالا 11 ١١5 ).800(

 "50 ك1 1 ىليدارسالا (ليواحر) لدواح ةئبأ رشق

 ورغشالا هللا لبيع نب دله ىب هللا ىبع وهو رتيشالا كلام وه رهشلالا

 ند كم وع رذشالا نبأ

 نت 1 جدشألا

 هللا دكيبع نب ليد نب هللا دبع

 ىبأ

 اضل اا 101 طللل :١) الل 67 | م1 111 غل عجاشا

 از" 11 ىوأولا ىعكاشالا

 اه.م 11 كتيحكت#الا

 ا”هو 1 بوقعي نب ودنأ

 زعل رانا 11] كنافلا سرشأ

 لا ىركبلا راس نب سرشأ

 امام اواؤ-اهز !طوأ.-اومعك 11 لماكلا ىملسلا هللا دبع ىب سيشأ

 اهز'ئ-اهأاه

 مانام 1 قاييسشلا فوع نب سيشالا

 انا 1 خلت نىب ميكح نب فرشالا

 8 111 ىنغملا بعشا

 راوس نب ثعدتأا وه ىواولأ كتنعنتنا

 ثعشالا نب كمح“ نب نامحرلا دبع وه ثعشالا ىبأ

 ار ىلكنلا رؤعج نب كثدعبدتنالا

 ؟. 11 ىوارلا ىنادخل هللا دبع نب) ثعنشا

 امرت الل ىتاطلا خماططح وبا تيعدتالا

 411 هدكي ]1 ىودعلا بيوذ نب كثصعدشالا

 اانا )16 طل ]151 تنبأ ها 1 ىوأوأا راوس ند (تععشالا) ثحعبدتا

 "هدا هالدتب 111 ىوارلا ءاتعشلا نأ ىب ثعشا



 قا

 اا للا ل غوذ نب دكوسألا

 رحم ا ا د دوسأالا

 را ل ىداوملا كيوب نب دوسالا

 )م 1 ازمللا ))07 111 )| كل ىوأولا ىعخضنلا كيدي نب نودببالا

 ارا اركااكا ا 0

 و1 111 (خفتاصلا بحاص) كيسأ

 ومس وسر" ا تاودلا اديها

 ىتالام 052 لابس وه يمرض كيببسأ

 اهزز» ماس !ععم !عالو )اة اع 1 ىلهشالا (ريضلل) ريصح» ني ةيشلا

 "هك معد

 انا 1 ىوأولا صاصخل كيز نب لكيييسأ

 باعما 111 !؟) ةذا8ب )يع 1 ىراصتالا ىئدعاسلا ىيسا وبآ
 زمزخنو

 1 1 ىلحعلا رع دس 0 كليسأ

 هوم 1| || "هر 1 تراشللا ند تراحم ىند رح ربيهظ 0 كب سأ

 املك 11

 المس اة )118 لاا !ؤ5. 11 كلام وبا ىعارخل هللا دبع ىب كيسا

 ار

 ارك 11 مهيهذ ار وروع 0 كيسا وب

 .٠.١" 1 كيسأ ىب ديزي نامتع ىلا وبا ىواولا ىلاسعغلا كيسأ

 ا )56 لال ىهرضخل كلام نب لل ميدنأ

 سبق نب فنحالا (مع نبأ) ىخا ىبا ىوارلا سمشنملا ىب كيسا
 مال ل لك

 أل 11 اشرنا

 61 1ك رقاشالا

 با" 1 0 ذنبا عابشالا

 أم ريكايرج نب نا
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 امد لالالا ا ا ن0 0 1111 كل ,ىرتخكيلا ىعأ نب دكوسالا

 اما“ اك 11 قراححمللا لالب ىب دوسالا

 ا 10 لال ىدنكلا دارج نب دودسألا

 | 11 را رم مدهدج تنديد دوسألا مأ

 انج 70

 ات ا ل ا اب الز ||! نككاساات ىلدحلا دوسالا ودأ

 نموخي [1]] عر مدع

 ”ه"كه امد5 1 كلام نسب ةعيبر ىذب لحا برقا ةخعيدر ىب دوسأالا

 األ 111 )11 11

 ا. ١11 1 ىليدلا نزر نب دوسالا

 اثنا )51 1 رعاشلا ىدعسلا عيرس

 02 11 ل
 يا 11 ديس
 اول ل11 ا ل 11 11 1 ىواولا نابي

 نهر" 115 ىوأرلا رماع
 اذ 1 لا ىموركملا ىكسالا كدع

 ام زال لال زال ]11 1| ل )||ننآ ]ا تدغب لمع

 اياماسكو طلو. 1 ىسنعلا ا 0 00 اهل وذ نوسالا
 اا كلل زيك 006 110 116 11 111 1 م 1 ١ كك
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 بنبأ ] رافغ نب دوسالا

 0 ل لل ل عال[ اا 1 ىوارلا قدبعلا "سيق ىد نوسألا
 0 لا سل ا غ1 ىداومللا سبق نب دوسالا

 اهم 11 اممح المحس ]1 بابرلا ىدع ىودعلا موخلك

 ا عاود نب دوسالا

 فر

 فر

9 

 نب دوسالا

0 

 تت

9 

 : دوسالا

 "17 1 فقتلا نوعسم

 ارد 1 دوصقمم

 ١935 120 357 1 رذنملا

 ند

0 

 نب دوسالا

0 
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 (١ن“”- د) 1 ىو دلا كفك نب ليعامسا

 ا 117 قهايلا ا كب نب خيواعم نىب كيمحن نب ليعامسأ

 +١ 111 ىشنملا ديد نب ليعامسأ

 اذ١ 111 هديقفلا كوعسم ىأ نب ل بعاهسأ

 ممل“ 111 ىوارلا ىردحتلل دوعسم ىب ليعامما

 امثم .1*١) اثم 1  ىواولا ماس ند ليعامسأ

 ليعامسأ بودعم ىبأ رظنا ىواولا بعصم نب ل ميعامسا

 مح 11 ىوارلا رجاهم ا ىيأ نب ليعامسأ

 اكو ناز لع ىواولا نامسلا ىلكيلا ىسوم نب لبعامسأ

 اا 1171 ا ا ىوأولا ىراوغلا ىدسلا ىسوم نب ليعامهسما

 اال 1 07

 هم. هربح 111 ىداهلا ىسوم نب ليعامسمأ

 نب رك !لثا0 زر 1 للا ىطمرقلا ليد وبا نامعنلا نىب ليعامسأ

 أب 11 ىواولا ىرهنلا ميعذ نب ليعاممأ

 ك1.د (400.) ١١١ 1 ىوارسلا ىهسرملا ىلاحوعلا ميعلت نس لل بعاممأ

 1. "احح

 انك لآ1 ككانملا تخكايوذ نب ل معامسأ

 ١/0) 11 )50 ل ع ع1 ىواولا ىلادمعلا لبعاممأ وبدأ

 ايار ىوارلا خيلاعلا وبدأ متيهلا نب ليعامما

 ىوحعا وبا رظنا ىوأ وسلا ىهينلا خكاط نب ىبعكأ نب لح يعامما

 ا” 1 يوأولا ىرفاعملا ىوجكت نب ل بيعاممأ

 تالا كلل 3 لا 1 ىوأوأا ىدنزالا ديزي نب ليعامسإ

 ام 1 ىوأولا ىميبنلا بيقعي نب ل يعامسأ

 نسل نب ىسكخ نب هللا ليع نب ميا دأ نب فسوب نب لبيعمسأ

 أ |65 لا طل لاطا ىب ىلع نب

 ا." ١ 11 (مزاخ ىبأ ن امجرذ) نامجرنلا راوسأ

 خيواعم نب كبزي نب هللا 52 يه 81 راوسالا

 ىواولا ىعخضنلا كييزد ند دوسأالا وهف ىوارلا دوسالا

 لفوذ نى 2 دوسالا 0 نامورلا كلدع قوش قي وح ىواولا دوسالا وبا



 م

 0 لك | ا ىتخكيلا وبا هللا كيبع ىب خكلط ىب ليعاممأ

 1 م4 00 فلز

 ك0 ل1 يي نب سابعلا ند ليعاممأ

 1059 6ك 1 لوكللا ىرسقلا هللا نب نب ليعاممأ

 هل لإ طال 1

 امكتا 11 وصن وبأ 0 هللا دبع نب ليعاممأ

 ".. 111 رفعج ىب هللا دبع نب ليعامسأ

 زسبا 11 00 ةرأرز نب هللا دبع نب ليعامما

 ىدسلا رظنا ىدسلا نامحرلا كيع نب ليعامسأ

 ا لأ لمآ |6131 | ب | م1 ىواوأا ميركلا كيع نب ليعامسأ

 ا ا ل كك 1 تا تر ذل هل 7 1 ا 6

 ارا ىواولا ةميرك ىوأ نب ديبع نب ل بعاممأ

 ا! ل 0 1 كييع عب ليعاممأ

 اد.1 11 ةبقع ىب ليعاملا
 ا ماا دوعسم ند لبقع ىنب لأ لوم ليعاممأ

 "11 111 ىوالا ىملعلا ليعامسمأ وبا

 ا از 11 102 ا ا 10111 نسل وبا ىلع ىب ليعاعتل

 ل ا ا ل51 )15 اا

 "" ه ثيللا ىب ىلع ىب ليعاومأ

 يلع ىبأ رظنا ىوارلا ةيلع ىب ليعامسأ

 ا إلا ريع ىلا نما يعاب
 م” )هدا 111 بلاد [1 ىوأولا صاعلا ىب كيعس نب ورع نب ليعامسأ

 ا ط1 | 11 رز 1 ع ىصمشل شايع ىب ليعاممأ

 د٠" 111 ىسوم نب ىسيع نب ليعاممأ

 لكن ]ذ11 !ن19 !ذمل" اذمل اوك" اد“ 111 ةئشارف نب لبعاممأ

 ناك 601 تزل اللل ىوأولا ريقك نب ليعامسأ

 111 يتلا ب ري
 )وأ 1 ىوارلا ىعكحشالا لكوتملا ىب ليعاممأ

 انااا |1185 ل ىوأولا صاقو أ ىئ ب كعس ىب لمد نب ليعاممأ

 ات ل“ 11 0 )1 111 )16 زا زل ك1

 "ه.. 111 ىبسابعلا ىلع ند مد نب ليعامما



 ب

 11 )1 لل ىواولأ ىدنكلا فيفع نب سايأ نب لبعاممأ

 الا. 111 ىهشاهلا هيرب نب لحمي عاما

 ذللك لزلاا# طل 1-0 ل زك ان لالنلا رفصلا وبا ليلي نب لليعاهسأ

 ازال زا

 أنادإ 11 ردوج ىب ليعامما خنيأ

 اذ ]ا كلا ىوأولا ميهاربأ نب رفعج نب ليعامسا

 ا 52 جرعالا ديح نب فعج نب ليعاممأ

 75111. ئوارلا "نسلم ند نيعاكلا
 امام 11 كيز نب ىسح نىب ليعامسا

 باه دباآ 11 بعدصم نب سصفد ىب ليعمما

 ا١5 ]1 ىواولا ةناوع نب مك نب ليعامما

 ا )15 1 ىوأاولا بئاكلا كفرا ىلوس» مببكح أ نب ليعامما

 ماع 1

 ا. 111 ىضاقلا ةفينح ىنا ىب دامح ىب ليعاممأ

 تل ثا 11 ا[ ]) لآ لا ىواولا لبد ملوح كلاخ ىنأ نب ليعاممأ

 )0 1 ل11 ذا تف لكك ل1 طلال )ل15 كل )11 ك1 11 1

 )ثوم ا!فضد )ةذك )تأ 1 زا 5 للل ١ )4 )ما 7 زكلا الل )017 1151

 "هدد 11 ربقك ىفأ نب ىكلاخ نب ليعاممأ

 ا١١ 111 هيقفلا دواد نب ليعامسا

 اب 111 راخيد نب ليعاممأ

 5 جوعالا وذ ليعامسا

 ا 1 خباطملا وذ ليعامما

 ا رت ا ا ىوأولا حشار نب لحيعامسا

 ال ةرأرز نىب لبعامسأ

 هزاز ىوأولا ملاس نب ل يعاممأ

 ىدسلا رظنا ٠١| 1 ىوارلا ىدسلا ليعامتا

 ببم ] ىواولا سوس نب ليعاممأ

 هأي 111 كلا نب رامي س نب ل يعاممأ

 مسن 1 ىوارلا ىفنلل عيمس نب ليعامما

 انت“ 111 ناحكطلا لحعس ملغ ل معامسمأ

 مل. بي باث نا كك 1.1 هلم هبل هال 111 بئاكلا جبص نب ليعاتما



 مس

 ار اكلالللا خدر كد ءاهيسأ

 ١ مهل ىيفتكملا ةنبا ءامسا

 اا كلل 1 05 ١1

 بلع ىبأ وىغو

 انك 1261 )ل )نك ما يلا وذنب

 ال كللا 1 ىوأولا ن ند لليعاممأ

 انتل خلا 2 | اا 201 ع 0 نسب ليعاممأ

 الكل زئ!11 زلزل للا لل 7 1411 |) مي 60 | اضل | ل 6

 ا 111 طنا ظل نيكل للآط !)51 7 ا!(

 ةيلع نبا وه ىوارلا ميهاربا ىب ليعاممأا
 ار ىفاولا يدا وبأ ميهاربأ ند ليعامسما

 ا 06 لل نىسح ىب ىسح ىب مهعاربا نب ليعامما

 ام الل اسست نب ميعاربأ نب ل يعامما

 اذ" ىوارلا ةبقع نب ميعاربا ىب لييعامسأ

 517115 ىوارللا ىروقلا تعادلا نب ليعاسلا
 )51 111 ىوارلا ىموزكملا ميعاربأ ىب ليعامسا

 كتف كلا ىيزلا لم ند يقال ا نيا
 1 1١د 111 ىواولا شيرق ىليم ديه ىب ميعاربا ىب ليعامما

 اال دلل 11م 111 زل رلسب زنالخم ااا» 121 قاماشلا , نجا - نبا :لايعامسا
 اك 1 شك ال لل طال )ل )11 اا 1

 ا 110 امل انا ارنا اعل 111” ىضاقلا" فاحخا ىبا ريعاملا
 اذن 10/11 نسا قب نك لكبر ليعلا

 ال الا ملا رف ا
 مكاو هد ا" ٠.١ 111 ىفقتلا ليعامما ىعا نب ليعامسأ

 ن1 111 فيعسالا نب ليكمل
 كيت نب رفعج ند ليعامسا وت جرعدا 1 يعاهسأ

 ارا ا نت ا ار الا ل املا

 د كيلولا نب هللا دبع نب ةملس نب بددا ىب ليعامما
 ا

 يلا نإ ْن



 ارو

 امر» 1 ناجل ىنب مالغ ملسا ا : : ١

 عفار ىأ نب هللا حيبع وه عفار نأ نب ملسا
 مخوأ زها. امل ام طك )ل ااع مل "5 151 ىبالكلا ةعرز نب ملسا
 مماك ادب 1 باطخل ىب ريع ليم (ملسا نب كيز وبأ) ىوأرلا ملسا

 )ماا 0 6 )امك )11 16 1 كن د اا 1

 )م11 11

 المح 11 بيقنلا مالس وبا مالس نب ملسا
 هنا 1 (دوسأ مداخ) ناميلس وبأ ملسأ

 اخ ل حيبص نب ماسأ

 خضرني هنزو 111 روصتملاا قوم ملشا

 نادمع وه كام ىب (ةلسوا) ةلسأ

 طوس نب رشب وه ءامما وبا
 الل ]11 !)1 )116 116 126 ل ويبولا جوز ركب لأ تمني اهسأ

 ل 1 ا ل1 نر ل ا 11 ل 11 ل

 سرا ندا رشا

 )ه.1 111 دمحم ىب رفعج تنب ءامعا

 11 111 ,سابع نب هللا ليبع نب هللا كبع نب ىسح تنب ءامهسأ

 اريك انا

 زر, موال, رس زن (خ» 11 *ل*“# 1 ىرازغلا ةجراخ ىب ءامسا
 ناإ) كلها

 م”*را» 111 ةملس تنب ءامسا

 ا““*ثه 111 سابع نب هللا ىيع .ةخذدا ءاممأ

 ا ةةراح نب ىدع تنب ءاهيأ

 كام 1 ىوهيهتلا اة نب دراطع تنديد ءاهسأ

 آ1 1 ءةفلسلا عينم مأ ىلع ند ورمع تنب ءاهيبأ

 مررسع, رفررس يك ماسو ٠ لمكق اجا 14.7111 عينيعتملا نييمعح ك2 005

 معو توعد عنا راع ا ل ل 111 تلا 1 الا ما

 نا ل10

 ان“ 1 ىميهمتلا نكالام تدي ءاهبيأ



 مع

 ايس لللل ١ اكل ا 611 ]1510 11 ك6 زكا ]ير 1

 ا 1116 )1 1 ا

 !1؟5 11 .بتاكلا ليثارسا

 ليتارسا نب انها رظنا ليثارسا نبا
 أميل" طبأ ).11 يع عع عممسعاو مسورع رضا زعموا زعر» 1 لبد ارسأ ونبي

 ديلا مل ل1 111 110 121 ا م عت مسا ]8 1106

 بأ) بأ.

 ناكل نب ب.قعي ا | 6 1ل ماكل نب ليكارسأ

 ىواولا ىسوم وبأ رظنا ىوأرلا ىسوم نب ليثارسأ

 اه 11 ىمهورلا كذاطسأ

 (6) 6 1 خدوطسأ

 اذا 1 ىراصنالا خمامأ وبا ىراجانلا سدع نب ةرارز نب لكعسأ

 "ناد )هاد 111 )41 )اذ. معززظهك ضهر مز4 سرع وسر

 امه 1 ىراكذلا سدع 0 ل.عدبا وبأ

 ا ل ماه نب لعبا ودت

 |.هم !.ن, ا." 1 سنشج ذفافسا

 وأ اب م ىمليدلا هبورهش ىب رافسأ

 (400.) ال (ربخيسأ) روقفسأ

 "ك)) 1 ميكا فسأ

 )1 111. 35. 1 متسر وخأ ذاوخرفلا ىب فايدنفسا

 001 مل راك لا 1 بسن هند نب رايدنفسا

 كما 11 ىبيهلفلا رايدنفسا

 ١ ا١ هل ىمليدلا ىركسالا

 اك 1 كك ]11 |0110 |تس 1140 1 (]ىرسرعت ]ىرحسإ»ت زوز 1 ماسأ

 ال1 0017 لئلا 111

 اا 1 ف الا نر فا نك لما
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 اهم 111 نآادنج نب دسأ

 ام هل ريهج نب ىكسأ

 10“ 1 ةظيرف ىنب انما ىدوهملا ريل دلل

 مح 111 ىرذل ىسا
 دسا ونب رظنأ ةميوخ ىب كسا

 اها 51١] ادد 111 دايس دوأد ىب كسا

 اك" 111 هاهيس دذوأد نب ليدمأ ىبا

 م" 1 رعاشلا ىلاببمتلا كلسالا وذ

 ثزو) "ل1 1 ىواولا هللا دبع ىب كسا

 ا لل ىدنزالا هللا ليع نب ليسا

 اما )ا ا ل6 ]0 11 رخنم وبا ىرسفلا هللا دبع ىب لأ

 اهلا اوما اهرب“ اورمع !نييز# انيس موو زعوب عكا عل أ عك اقل محم

 ليال لن 1 >> سكك إس (سرككا للزلا نل اا كك للطن كام

 ال اللا الز اا | |كك150 |

 ان 1 قىزعلا كيع نب كسأ

 ملط 111 ا 1 اهم 170 ااا اا ىزعلا كيع نب ىكسأ وخد

 رسب 111 م1

 اذ. 1 ىوأرلا ىلكبلا ةدبع ىب كسأ

 اذ. 1 ىلدهلا ديبع ىب كسا

 ا١ 1 ىوارلا ورمع نب كسا

 أب 11 ةعيرلا ىب هللا ديع نىبأ وأ رورمع نب ليدسأ

 اا 1 رهف نب

 ل ل ل ا ل نابزودا ىب كسا

 راد. 1 ناسدزولأ ىب كسأ وخا

 ا 1 ككلللا 01 ]1 ا ؟ الل ىواوسلا ىو سم  .وسسإلا كسا

 اما

 6". 1 ىوأولا ىلكيلا ةعأدو ىب كسا

 ءا كل | ل ل 6 كلل دديزم ىب كيزب نب كسأ

 اال نوعنأو ماذج وبا خمير ىب اةللسأ

 اهو اذه. 6*1 1 ليفارسأ

 يل اق, ل* | نسل 0 لل الع نر ا 011770530 2 ىليشارسأ

5 



 دل

 ا," !ءلل اء 115 هدد هدم. 111 ىداهلا ىسوم نب قاكسأ

 ىلصوملا ميعاربا ىب قاحا وه ىلصوملا ناكسأ

 فقححاأ رظنا 6111 111 كيبملا مأ قاكسا (ما)

 هللاب مصخعم ا وه كيبشرأا نوراح نب ناكاسا وبا

 5 1 ىواولا (هللا كيع نب ورع) ىعيبسلا تاتمهلا ىاكشسا ونا

 ل ترا ت6 ثدأآ خلا اردل] ا[ زر زا تلك ااه )1 )5 |[ 5

 اذ رك 7 ظذلط لاس )0115 1 سد لزم الآ لال طز لزم ))5) 1

 سعر مور متع من مزز“ زم“ امل, ]بل !؟سك طلو طخ اطيل“ ككل

 رتل ال ا ذل 1: زا م الكل !١) نإ مق سلا نضر ل55 ل7 ني لل ا 116

 )نوم زثزز )6:1 1) ١)١!) 11١)

 ل ا ا ل اا ل ىواونا خكلط نب ىيكح ىب قاكاسأ

 زد) زي الل انا ل1 م1 نك نك نا لك

 لااا ملا الل 111 ةاعم نب ىيكإ ىب قاكدسأا

 منذ ه5 11 ىوأولا كيزي نب قاكاسا

 انزأ) اظللل )ملا ل1 ا لا ا! ٠0 1 ىوأولا راسي نب فاحسا

 قاكنا ىب دكيح وهف راسي نب قاكحسا ىبا

 36 هذ 7+ 16 51017 1 :ئواورتا قرزالا فسوي نب قاكسأ

 )اك ل11 للكل !:15 تا ا

 هام 111 ةيقاحسالا

 211١ 11 ةرح ىب ركسأ

 ن1 للان لك وتم نب كمحا ىأ مأو ديما مأ فدكسأ

 ا 1م مآ ايان ]51 طلو. )اك |1070 )1.1 ط1." ا! 1 كا ونب

 للك لل كللأ) اال الو ل1 ال1 لع دب |( كك 1 ا

 1016 زر زا زال زال ةاسوم ذاك (ظضصسب) )| ل )1 لا“. 101

 ائأزز لثؤ لاا ملل ازا ١] لل زال اان | ل11 | 6 )11 زك

 كا ل ا ا ا ا ل الرا كل اا |11 د متت ناك

 ااا |نأ )6 ذاك 111 ا 11 )17 زال“ 1 زال از كام

 الز لاثزلا ا ١ ده طز 11 1116 )161 1 طك 111 ار[

 ىرسقلا دكلاخ ىليم دسالا وبا وم هللا دبع ىب كسا ىليم دسالا وبا

 ميو املأ امس )15 ا1*. 11 ىرسقلا دلاخ ىلهم دسالا وبا

 1م 111 كسالا ىعا نب كسا
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 اؤمع ل18“ ا1)ب امسك لملء طبع طبع ]زي نزلا“ ابلب و56 1454 1هي*

 11 1 ا ا كلل

 ا ثدي تفل تاب ال الل ال لللل لع نب ىسيع ىب قاحكسا

 كههو دببأ بت

 1٠١ 111 ةشارف نب قاكاسأ

 اثار الل ىلاغرفلا ناكسأ

 ظورف يأ نب هللا دبع نب ناكسا وه 1 1 ىورغلا قناكاسا

 هد. هاا ة.1 هن“ 111 نامحورلا دبع نب للضفلا نب قاحسا

 "ل لئلا ىمهشاهلا لضفلا نب نقاكاسأ

 اذ ه نيسلخل وبا ىدركلا قاكسا
 اك 11 ل 21 ام لاك (قيحاىنك) جادنك ند ناكاسا

 الاد )ازا ال445 اد زا )1 ا )كك 1 111 ا

 مب 11 ىوأولأ ديك نب قاكاسا

 17: اللا ع

 اءام مهك مهب كم4 كهل" كه. 11 تثعشاألا نب دمحم نب قناحكسأ

 اما ا

 اه الل ناس نب كيد نب نقاكاسا

 506 كل ىلادغلا ليحت نب قاكسأ

 كم 11 ىوأولا ىعخذلا ليحا ند قاكاسا

 اذا 10 عمكو ىخا نب دمحم نب قاكاسا

 15 11 ديعسم ىب قاكسا

 هم 111 |11) امي امني" امبأ اه 11 ىليقعلا ملاسم نس فاكس

 24 )مل 5

 ضاقلا ليح“* نب قاكسأ

 ما" 111 كدينغعم ا نب نقاحكاسا

 ام. لذ بيقعي وبأ ردتقملا ىب قاكاسأ

 ميو 1: «نحوارلا ركنملا ني ل
 أن.رب 11 روصنم ىب قاكاسأ

 56 لكلا !) 1 ىواوملا ريصنم نب ناكاسأ

 ااه 11 1م 111 ىسيع ىنب ىسوم نب قاكسا



 ا

 ةض ن6 6 كك ىواولا ىودعلا كيوس نب ناكاسأ

 اكل لل 11 0 ىوأوأا ىاطساولا نيهاش نب نقاكدسأ

 000000 00 1 فلس قنايدلا ناجم دنا
 ه1 اظن لازال )0746 ا

 ا!مهد. 111 8

 ف ةءد) 1 ) مل 11 1 ىدنكلا حابصلا نب نقاكاسأ

 اذ 4 ىيصخل كاكحضلا ىب قاكسا وبا

 ا" م4 كاكصضصلا نأ نب قاكاسأ

 "1 1 (ناحسا ىب ةيواعم وباأ) هللا ديبع نب ةكحلط نب قاحكشا

 ام |“ 11

 مهي 111 ىكتاقلا خكلط نب ناكسأ

 ا" )و. 111' خكلط ةغنبا ناكسا مأ

 متو ؟ع. ؟*.م 1آ11 ىوارلا ىلفؤونلا ثراذل نب هللا دبع نب قاكسا
 ا 1 ىواولا ىراصنالا دحالط لإ 2 هللا نتع - قاكسأ

 نكس رعي

 ا". 111 ءاطع نب هللا دبع نب قاكسأ

 افزع للان لاا لل) 111 (64002) كك م 1 11 ا ان 01

 اا 11 ىواولا لعقود نب ذل لكي نب نقاكسأا

 ))( ملل كلل كيع نب نقاكاسا

 ىناذقلا نبأ وه (ىنانقلا) ىتاتغلا ىلع نب قاحكسا

 نأ تل هي ))' هك 005 | ل 11 نارمع نب قاكدسأا

 )هكو !ةىم.,سل ةربيو اهب. )هاا 1 ىواولا (عابطلا نب) ىسيع نب قاكاسأ

 ةمخ )0356 )ا )ملم لكل )م01 )11 )نا )16 1 ]>0 611

 انامل | 1 ا | ع ل تل لا لل زك سال ك0 ا

 لل 11 15 زك ذك 116 زم 11 )ل ]ل ٠١) |6410 )مذ ]1 0

 الث ]0 )ا )ذ)/ )ىو ]60 لك )ل )زو )سرب هع ينس عملا

 امنا ل ارتس6 1111 ))11 ظز] 56 م16 ]را )زا )1. |1107 17 9١

 اة ل ا تاك )نين ل1 11 ل 5 ا 0 ل 0

 نع
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 اورتن ريل مظلل 6 1 كلنا خيم ىند لوم ليع ايس نب قاكسأ

 (2)ا7 1”. 111 ىواولا سنوي وبا ليعاممأ نب قاكاسأ

 راك 8 طسأو لماع ليعءاعللا نب نقاكسأ

 ن5 م 000 قاكاسأ

 تسعد أ 5 لمد 0 تاكاسا 0 كتععتألا ى قاكاسأ

 0 1 ىوأرأ لا ىلاهيصالا 0 وبأ

 ادام 11 هز ىب ىسدحح نب روعالا قاكاسأ

 ا 1 0 11 ىواولأ بديأ نب قاكاسأ

 اون 11 اا ل ةعيبر رايدب نواعما باص بويا نب قاكاسأ

 ناز رم رار

 اخيك 111 قسم وبا نابع قا نباتات نس ناكل

 ٠٠.1 111 دمحت نب 70 نب ناحكسا

 نب

 نع

 د قاكاسا

 ارض ل5 ثلا ارا ]6 )الل ىوأولا جاجا قاك سا

 ؟0) 111 رعاشلا ىويرخلا ناسخ قاكرسا
 16 111 35 نب قاكاسأ

 ضل مغ ىمرضخل انوهحح ىب نقاكاسا

 با 111 مداشل
 116 1110 1156 1 1ك ]1 شارما ن ادع نب ىكلاخ قاكسا وبا

 زن ]0 ]ا ]أ 7 ا 1 ل

 ".٠" 11 ىوأو )ذإ) ةيلح نب قاحكسأ

 نإ ] ىوأرلا كدا ءةاحكحسأ

 قاكدسا

 د كد

 مى“ 111 3 ةاكسأ 3

 / 1117 م5 لل ىوأر لا ةذعمبر نب قاما 4:

 |مو )8*1 127" 111 ىلبرطقلا دوعسم ىب كعس نب قاكاسأ

 11 11 1 6 ا 1 كا كلل كع نب ناميلس نب قاكسأ

 016 ا 6



| 

 نامثع هر

 0 7 نب لي وعس و 586 الاوت ل 6 وبا

 ا [ نكت 1١ )م65 )2 )اك 10 1 ىهنلا ميا .دأ نب 1

 0 رح ال م ورا لا حرا ريو رحال ارجبإ]) نسر اسر / سلا

60 

 )زب للا )ا اا ؟ 1 ىوأولا ميحاربأ نب قاكدسأ

 م ىواولا كييشلا نب بيددح نب ميعأربأ ند قاكاسأ

 مز“ اها ب 11

 امك )ط». 1 نسح نب نىسح نب ميعاربأ ب قاكسأ

 اة 0 خصيمخ ىأ نب ميعاربأ نب نادك دبا

 امهم 11 ىقفاولا ميعاربأ نب قاحك أ

 ا ل1 ىواولا ىلمولا ميعاربأ ند قاكاسأ

 11 نلت عئاصلا ميعاوبأ نب نقادكاسأ

 مده ]] ىوأولا 2 ميعأو ِدأ نب قاكاسأ

 ىراؤغلا رظنا ىواو لإ كي ند مهعأوب دأ قاكسأ وبدأ

 الل |[65 ا: 01 )١.[ ١١5 كلل ةنعضصم 1 ميهاربأ ب قاكامسأ

 اثنا )| 31 )ص انا | ازا 11 1117 1111 لز6 )39 )| كك

 اا | م1 | ل )| ل )1 )1 لال |[: مدل ل

 ا/و رع ا ايان ]ما 1 ا اردن كك د رج

 )تمن تل رك 1: 6165 تم تا ا

 امد 111 ريقصلا نب كيا ىب ناكاسأ

 9 11 0 1 00 ل ا 00 ناكاسأا

 اول | ال1 تكل 2 ك1 200 دل 0 دنيأ يأ نب 5

 ا 1



 مب

 ممم" 111 ب1 1 ىمشلخل ةماسا وبا

 لا ل ا 1 ىواولأ يللا ملسأ نب كبز نب خماسأ

 تا ا لل م كا 1 1 اا 11 1 تك تك

 اك لل ماد الللن

 از | الل ىخوننلا كيز نب ةماسأ

 ايم طك“ كك. اول" او“ اخ ] ةتراح ىب كيز ىسب خماسأ

 لاكمال ل ار ناكل 5 ا ا

 ا ا م 111 1 1 سرا 151 1ك الم ا

1 1 60 

 (4خ00.) ماثء 11 ىحكيلسلا كبز نب زخم. أ

 ا 0 0 نب خماسأ

 اك الا )نر ذكرا ف [ ةرواسالا

 12 1 14 م ل ا ا ل ا ىوأوسلا رص نى طابسأ

 15 0 1 ا 1 1 ا ا 1 اا اا 1 ا ا

 أت ل ل ل كك نا ل ا اس ارا ال با

 ا ا ل ا ار ا ل مج 1 ا املا 1 اولا اع

 نك" فك5 تل ت1 تال تا[ ثدي ثذل 11: كك ظل 1 ا

 أبا". )عم او ]مم ]9 زظيل زم ]ابو درا“ باخ "ذب ةكه

 ا لل ىرصم ا طابسا نبأ

 ىلع نب كيك ىب بيقعي وه طابسالا وبا

 "00 1 ورد كرك نب رهبسأ

 نبا" هم” 1 سبيس ان سأ

 ايروغسأ 2 راتسا

 ببح با. 111 موولا كام روفقن نب قاربتسأ

 مزثم111, ىمرراوكل ناس
 ١06 ل رادنتسالا

 "ىم 1 رمداب كحد راخسأ ىو ايروننسا

 اذه 11 ىلكاو نب ركب نم لجر فاكاسأ

 قرزالا فسوب نب قاكاسا وه ىواولا قادكسا

 با" 1 ىوأرلا ولا نقاكاد

 قناكشا نب ديد وج ىواولا قاكاسأ نبا



 مث

 ا 111 1 1ك زل )11 1 15 51 |5165 زها. 511 )ول

 الل )1 م10 اا لكل 1105 1111 مك 1م ككل م

 ا ماسلا أ

 00 تث لل عوف |

 أ

 انزل غل خفوكلا دزا

 56 فادزأ

 رظناو 001 ا ا ملك )6 1 )ه1 )لا 1 (قاهدجأ) قاهدزالا

 كاحضلاو بساروببد
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 مقراخو 11 نامع كز

 ا 1 قرزلأ ونب

 ارززحل و 11 ىمورلا قرز ذأ

 ىمورلا قرزألا وع تثراخل نب ورمع ىب قرزالا

 اك 111 ىعمسملا ارق ىب قرزالا

 8506 الل ىريمنلا زومرج ىب رهزالا

 |.." 1,1 111 بيسملا نب ريهز ىب رزأ

 اا انا تاكا الزاب دي 1111673111! ىقارلا "عفان .ىب 'ةيعس ىب رفزا
 اا 11 ا ل

 "هد. 111 (ةريغملا ىب ةورف) ىماشلا رعزالا وبا

 اذ, 11 بييعدل ب رز الأ

 1م 11 ىريماعلا هللا لمع ىب وظن

 التزلا ل1 )66 )ذأ لا فديع كلديع نب (مهر ل رعنزأ

 ا! 66 )(ل' )0 41١) [((كك164 11 ىرهم ا رمز الا وبدا

 ا للا ىسودلا وهدزأ يأ خذبأ

 كلر كل كا 115 1 نلكلللا انآ

 نييكناس وظنأ املاء اهو 111 نيكناسا

 اانا |. |! فاش

 1 11 (ةفوكلاب ةماسأ رأذ بحاص) ةماسأ

 | 5 240 زك )11 ل 1 ىوأولا (خماسأ دب دامح) مانا وببأ

 زيورخ باك 494 أبل



 م

 اذرلا نرترا زل قل نوينامردا

 اذ." 111 ىناغفلا (شمرا) سمرا
 اه.د 111 بديأ نيا نب شمرأ

 اعرا رظنا مدعصالا نب ىمرا
 نيس كارب كعمل مز0 عاو 1 ىتلا ايقلخ نب (ايفروا) ان

 ]أ )ل1 بك ال

 ماتت عاووتا ل1 كرتلا (ربجقاترا) ريك تانرا

 920 هلل كتر

 اه.. 1 ىشاكنلا ركبأا ىب مدكاصالا ىب اهرأ

 ١.١ 1 (كاحضلا ظارمأ) زانورا

 نافع نب نامتع وع ادد 1 ىورأ ىبا

 نورس 0011 111 ةعيبر كنا ىرتكلا كل
 من١ 111 كيبةولا تحمل: ىورأ

 انا ا ل عطنلا لاله ةءينالملا ٍرمهاع ذنبا ىورأ

 معن 00 1111.م 11 (ناطهعا مأز ةعيبر نب درك لاا
 اضل 1 للان (روصنم ا رفعج ىكنأ خجوز) روصنم تنب ىدوم مأ ىورأ

 هدأ هد. 111 للضفلأ ىب بوقعي تنب ىورأ

 نسل 125 (4040.) 12“ 1” 1 1 (2مكعأا) مكع وبأ طايرا

 طقرالا ديبح رظنا طقيرالا
 |.ىلش مسد محو ملئا مقا ملا نعش. مع دوا" ةهلك.سدتل 11 ةقرازألا

 م! اة ا

 نامل هذ ل كراج ةارمأ (لبتزا) لدزأ

 ايسر ارك امك ال نتيسو كمه 1 0.1 111 تيغلا ىب) دزالأ

 "ا رات نارا ارك نار رس نال انا اي 1161 اجد ااناح اان

 | مننا من عكا 16 1 ا ا ا ا نااار

 "0 111 20 0 ادارللاا ل7 سار جلا رجر جار اجازازا و 0010

 مره عون موو ممر مر كفرا 1 ل طز الط ل ل

 بالكلاب بزاما نيك كرست كت "زك كونا تأكل تيك 86/) تكل تنل ةلل ةلك لد

 زم ل13 لءلو لا اور 1616 ما ملل ل م6 1 ا ل

 جك | 01 لرسدرر اردن ا الرس ارنا 01 ارك النااز ازد دا

 ]ماسر | ىرسإ م مرن كم 1290 تما بح | ل“ 151 )16 ال
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 مع

 انا ]0 ا اال اهلل ذل اك 1 (ىرمش) هيورهش ىب رهشدرأ

 )5 1251 6 زكا سا

 م1 6 ل ىسون نب زمره ىب رهشدرأ

 ا” 1 ىلكبلا دبعم ىب لبش ةجوز ةحلك نب ترا تغب ةدرأ

 0ك 1 (ىبلهبلا ناودرأ ولو رغصالا ناودرأ) سالب 0 نأودرأ

 مل ككل ل

 (800.) ا!ها*ه مالا 1 (نآاودرأ لأ) نويناودرالا

 ما 1 جون نب ثتناي نب سر ب لدواعي ةنبا لسرا

 50 1 نوديرفأ نب يوط نب بسشرأ
 01 11 | (600.) ١١65 ال (ممطابششرأ) رمطاجشرا

 "ا." ااا 1 ىوارلا شيهج ىب ةاطرا

 ا 1 مشاه نب لبيب حرمتا لمع نب ةاطرأ

 ام ل ىواولا رذنملا نب ةاطرأ

 ١ مم 1 نابطرأ نب نوع نب دللا ليع كح نابطرأ

 اكمل اظل زل دكا زك نوبطرالا

 لذا )07 1 غلاف نب أوغرأ

 زاب زا طز ماس نب دشخرا

 انري رظنا ماا هلاك 1 را

 مع 1 راجلمل كلم مقرالا

 من” ؟ه* 7591 111 فانهم كبع وه مقرالا وبا

 )تزل ]انا زا01 ل1طالل انو ل مقرالا ىلكأ نب مقرالا

 أمأ. 1 ىوأولا ليبح رش نب مقرالأ

 ا! )1 )1 11 عقنكللا هللا ه2 نب مقرالأ

 ال1 اللا مقرالأ ونب

 ملل فلل طم نب اق

 ك٠. 1 سودري# نب سوالكرأ
 يالا القل اطال ٠١) كر 111 )10 )11 )ا ذل ا حون نب ماس نب مرأ



 مدن

 ما اال 111 1 1 1 ىواوسلا ىمعلا خاظطنح نسب سيمر نأ

 زل ا 1

 اك ل6 1 ىواولا (مللا 2-52 6 هللا فتاع) ىناليخل سير دا وبا

 اروع 0 م6 امو لل )3 تزل 6

 نكأ همد* )هب 1 نسح نب هللا دبع نب سيردأ

 116 100 قا لقعم نب سيرذأ

 همه ادا" 111 هللا دبع نب ىسوم ىب سدر نأ

 ارا" 1 (نوقيرذالا) قونيردأ

 ا ل1 ءأدوس خم) ءامدأ

 م < ل ىلادمعلا ءامذدأ وبا

 مما نم 111 نكن نك“ 201 1 ا م ا ا غل ىلهابلا ز ودك نب مهدأ

 ماه ]1 نوقبرذالا

 الاه "ل 1” 111 نيكناسأ ىب (نيكتوك دي) نيكتوكذا

 ارزارل 101 ىوأولا خديذأ وبأ

 اب" 11 ىضافلا ىدبيعلا خذينا بأ

 احمر 1 رعاشلا لك نىب خنيذا

 ا خشارا

 مقلب 1 طابرا

 تت | رفعج نب كلام نب سبق نب دكيبرأ

 نب خونخ نب ليو نم : لبيسمر كلا ىد ليزارم تننب سبي سيرأ

 0( )١)6 ل مدأ نب نبيذ

 اذ م1511 11 (ربجاغترا) ريك اترأ

 )هزه ا١*خمب 1 بدحرأ

 او 11 زوخرا

 ملأ 1 2 تا يدرأ

 00 كب مدمر 1 (ريكالا و ميشدرأ و ناكياب و ميدل نأ( ككباب ى 00

 مععي مدد اف ناسا ١ ه0 رار مميت رتل و ل“ ل ل 7 بأ.

 ردم 1]1]1

 بام اميه 1 بسانشب نب رايد نفسا نب نمعب ريشدرأ

 01 اراد نب ريشدرأ
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 (ربكالا صاعلا نب كيعس) خيمأ نب نماعلا نب كيعس خكحا وبا

 "زا 111 1117 ا لب

 (ةميرخ نب كسأ) ىدسالا ةلضن نب زرت رظنا ىدسالا مرخالا

 117 4:00 117 111 كرذلا سيراف مروخالأ

 41 ]1 تسخا

 ال11“ 006 )1 )ام 111 ناسك ا ىبأ

 ممءسمبا 1 راونشخا

 رم لع رضخا

 امك 1 رعاشلا لطخالا

 ا05 11 فيرش ىب سنخالا لا

 ىننلا سيردا وع ابيب طبيا ]طنا انا” 1 درب نب خونخأ

 (400.) *)بل 1 زخخداط نب نأ

 ]لآ 1 ناندع نب نأ

 (ه,ر 0 1 لليوحك نب ليواب خنيا ةنادأ

 ىدع نب ركاح رظنأ 7117 ريالا "ىئبا

 منو» وأ ] ليعاممأ نب (لابدا)» ليبدأ

 ا ليعاممأ نب ددأ

 (© 107 1 (اجردا) راجكردا

 اوم لطب ابك !طنتحزورإ» 119 114 1 (درب نى خو خحا) ىنلا سيردأ

 كلرم لالا

 ايلا اطل 111 !15 1 ىوأودلا (سيردأ ب معذما ىكيع) سيردأ نبا

 الا 1 110 1 )0 الا 11 111 ]ال 111 1 ةلا

 "هدأ 11 ىوأولا (داوس) سيردأ وبدأ

 هك 111 هللا كيع نب سيردأ نب سيردأ

 ه١ 4 لدعلا سيردأ نب سيردأ

 أ 111 ىوارلا ردب نب سيردأ



 ألا

 بو "1 "مل 11 ىكاطلا دايز نب رمحا

 71 1 خيصا ىنب ضعب وأ نامتع وأ نايفس ىلا ىلوص رمحأ

 ا ا كالا الا 1 1 1 ىسوالا ىلكبلا طيمش نب رمحا

 نان ناش نك 0 6 ككفلا 156 كن 1 ك8

 ىتاضلا دايز نب رهجحا وح 6 رمحا

 ىرمعلا دمت" ىب دوا وه نيعلا رهجالا

 ا 111 هبقفلا رهحالا ىبأ

 مر 111 ه١ 11 ىشثافلا ىلادمهلا جيدم نب رمحا

 1 11 2.1 "امدح 1 (خليجح سجا) رامنأ ىب ثوغلا ىب سمحا

 كه“ 4عا

 ٠) 111 نادمع رومحاأ

 سيق نب فنحالا وه 5*2 1 ىوارلا فنحالا

 اب 1 كقكنخألا وذنب

 8 11 ىوارلا ىبضلا بهشالا نب فنحالا

 أ,” ا.". !.7* 11 ىربنعلا هللا دبع ىب فنحالا

 اه هاء )١ >. 1 ىدعسلا رع بأ سيق ىب (مكص) فنحالا

 )مك 611 زم 1ك 111 كا كل 1 ]فال 1 10

 تاك ل تك ا ل |[: كانا“ 1 ا

 155 1 15 1ك 0 اا ثا ال1 تا لل نسال

 51) ان ذ6) +1١65 آ) | ط7 )14 ذ21 ا|)ز 11:2 ٠] اهل 11 لإ اللا

 لال1 مثل 66-50 كا ١ 11 |(م0كك ل هل 520 هك 515

 1 رممرنس مرسعم

 ادم* 111 ىبلكلا فنحالا

 ازا الل رعاشلا سصوخحالا

 )هذ 111 11 )11 5 ]11 4 ال ىوزأولا صوخحالا وبا

 111 ىلفابأا ةبينت ىب ماس نب كيعس ىب دمأ نب صوخحالا وبا

 املي اميل امل

 ين ل1 ىلا سوخحالا وبا

 مبا 1 دكيعسم نب هللا كيع يدحاص ىراغلا سصوخحالا وبا

 با“ 11 رجاهم نب صوخالا

 اآباأ طبه 11 نيدرع الا يلوم ليحالا



 تر 1 |

 نب كمحا
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 1 117 11 )117 ل111 اب نب ىسوم

 هذ" 111 ىوأرأا ا ند ىسوم

 ال7 1 1 م1 سصملقلا ىرصميلا كيعس نب ىدسوم

 0 )نأ 106

 0 ىليدحاأ

 للي>| وبا

 ن1 لال ىوأوأا رضم نب ىسوم

 امك 207 لل مكانملا ىسوم

 لكوافلا نب انه وبا رق افقفولا
 انا 1110 04 1 1 111 سابعلا وبا فقئوملأ نى ىكيحا

 هللاب كدلتعاا رظناو دك زا 111

 اكو 111 كلولأ ديا

 0 لكيحا

 نب ليحأ

 9 ليدحأ

 نا 0 2205
5 َ  

 'ز ا 5 9 9 9 9
 ليدأ

 دكديحا

 لليحا

 كيا

 كديدحا

 رهحا

5 

 و 00
 كدومد رمحا

 هاذ رايزاجلا ردصذ

 اذان زعا» (عا» ام. اع» 111 ىعارخل رصن

 رداشعلا وبأ وف ىليقعلا رصن

 م60 01 ىواولا ماش

 ثا 1 1 ىواولا ىبشرقلا متيهلا

 اذ[ ١ خ11 ريزولا

 امل لذا 111 كعب

 مها" 111 "0 5 1 ىوارلا ىلمرلا كيلولا

 ا تن قلل ىطميرفلا كيلوا

 ادم ا*ورب مم اه 111 فذاعم نب ىبكا

 ااثب 1 ىوأولا ىيحكانلا ىبيكإ

 زازبلا ماوعلا وبا رظنا هيقفلا كيوي

 ذم 0 )65 كلا ة)ذ/ل- زطزم) للم ىضاقلا ىنكملا وبأ بوقعي

 ا ا 1 41 111 فسوبد

 اا 111 مهلل وبا فسوي
 اراها ملا قيل وبا” تسوي
 ازا 1 ىواوأا سنوب

 1٠.١ 1 راكنلا نب ىدع ىنب نم

 اب" 1

 ادد ]1 تراك



 ارا” ان 0 ذرؤللا ليك نب دكيحا

 اما 111 ىلصولا راوس نب ليد نب لديحأ

 ذل قلل ىوأولا ىورشلا دوج نب ديحا

 الا لالا )1 107 )01 )1 مالا لال نكاطلا لديح نب دكيحأ

 الا الل اا

 ا" 111 مصاع ىب دمح نب ديحا

 19 111 نيعلأ رجالا ع ليج كيحا

 )1, ١ 111 تارغلا نب كمحن

 ادام 111 لضفلا ىب كمح

 مح. 111 سيباقلا ليد

 )1 5 ل زازا 01 للك (دوهششف) دووشك نب لييحا دكيحا

 امل 1 (7 دومشك - روكا شمك نب ليد كديحأ

 ار كال 1 ىوأولا لاذ نب كيمحن لديحا

 نيعنسم ا رظنا الم 11 مدصخعللا نىب ديح ديحا

 كنز كلا ىوأولا نارهم ىب ليح ليحأ

 92 نذوملا ىمدوأا ديبلولا نب ليج دكديدحا

 لثغبلا ىا نبأ وه ىيج نب كيج

 ” !]1 1 ل16 ااا )011 )00 خالل ىقتاولا ( يبكإ نب لمحت ديا

 "هأر/ 11 03 كلذ دكيدأ

 مابك ممثل مل كيزم يح

 امكن ]1ك بح
 امثك امال 11 ىوارلا ةيواعم

 تأ زل نما لل ىوأولا ىلهايلا ركب نب خبواعم

 اذ لل مصخعم ا

 )ب6 )ا 44 ]6 ! 242 )15 تل تزل ل1 ىوأولا ليضفملا

 انعإ رسل ا 1 ىرارلا ىنكحلا ندا
 ليحت وه ب ىل اع 11 ىفتكملا ىب كيمحا وبا

 مزز شارل“ و زوزخت !”مث اذ هق* 1 ىوارلا (ىدامولا) ريصنم نب كيحأ

 ىئابإل رظنا ىدهم نب دمحا
 أ 111 بلهملا ىب ديمحا

 مد 1 ىوأولا ىسوم نب كيحا

0 
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 1م

 هال ادام 111 ىرازغلا نبأ جرغلا نب دكيحا

 امل" 111 نوديرف نب ديحا

 )لآ 111 ىيحك ىب للضفلا ىب كيدحا

 1؛.. 111 ىوأارلا مساقلا نب كمحا

 مسموع (ضوا» اهأ 111 خبطحق وبأ خيطحق ىأ نب لديحا

 نب ديحا

 ماثيو اال للحم ثو# ؟رلعم اتا آ11[1 سابعلا وبا غلغيك نب ديحا
 )يب )او )5 )1) ١ هز“ رس ذنب ١ع 1-١ فه

 نرد .انالاع ىدركلا تثيللا نب ديمحا

 )“ا وثم لولب لاه 1* 111*للا.م 111 ديوتيل نب ديبحا

 أه زو. !هاأو 111 ةمرام ىب كديحا

 1 1 كلل قوط ى د 1 نىب دكيحأ

 )ه1 )هك* طهك“ زوهويساووو )كل وذ 1 ل ىب كيحاأ وبا

 انا 1 ا |[ كك اب 0116 6 1

 الانا ناز 1 ا امل لنا 1 117 )11 1111 111 151

 اا اه

 ديقعملا رظناو امل"ا امث' ادا طمع 111 نايتف ىبأ لكوتملا ىب دمحا

 به مل ىركبس ندا ىبأ مادق

 األ )انآ ط0 م نارفعز ىسحكملا ىب كديحا

 سب كديحأا رظنا ال1 111 1011 1 ىوأر لإ ني نب ليدأ

 0 ا
 جلزهلا نى ا رظنا لأ نب ليحا نب كتيحا

 58 111 كير ىب 1 ىب ليعامسا نب لدمحت نب دكمحأ

 1 11 ىكمربلا ديك ىب لديحاأ

 اما"# لمه“ الآ 111 ةبايت نب دمحم ىب ديدأ

 45 1 رفعج ىب كمحن نب ديداأ

 ازور“ مال ز»* 7 ا" 1 ىوأرلا ىسوطلا بيبدح ىب كيح نب دمحا

 مز 111 ةيففشل نب نيك نب ىيحا

 ةركص ىننأ وأ وه بنئاكلا دلاخ ىب دكيح نب كيمحا

 ادا 111 ةخيتره ىب كلاخ نب دمح' نب ديمحا

 دجحا رصن وبا رظنا ىوارلا لالخل دم نب دكمحا

 اتحزا نع كر 8إ] 1 ىوارلا ىرارلا لمح نب لمح



 أ

 امل“*ه امم !مي* )كه هلثو

 ام 1 ىوأولا ىراصنالا دكيصلا كبع نب ديحأ

 "0 5 ا 4 ىمتشاهلا راموط نب كيهصلا دكبيع نب كيمحا

 الر 1110 1110 0 ل11 ]11 فلك ىليأ نب زبو .علا دبع نب ليدحأ

 ال51 لاب طاش لالا ل11 ا

 |ى*خ 111 ىاولل ميركلا دبع نب كمحا

 1 111 رعاشلا باهولا دبع ىب ديمدحا

 ١ 1 ىوارلا ىبضلا ةدبع نب كيمحا

 سابعلا وبا ريزرلا فيصخلا "نبا نبحا ني هللا تبع نك 5

 ا اراك 0

 نزح 0يبأ ناتاخ نب هللا لديمع نب ديد

 نب هللا لببع رظنا |51 ل11 هللا تنع : ند هللا ديبع ديحا وبا

 رفاط ند هللا دبع

 اال ككل 7 ا هل ىواولا 0 ميكح نب نامتع نب ديدأ

 اه" 11 هبويمدصع

 الإ ل ىوأولا 06

 0 |." 4 ع تمبات ئبد ىلع

 اه مل .١ 111 ىناذمهلا نيسفخل ىب ىلع

 ٠ هدأ مهل ١17 111 (كولعص وخاأ) كولعص ىلع

 021 لدا ىرم ا

 اما" 111 ىناسارفل رايع

 (4040.) زببأ 1 ىوارأا (7 ورمع) مع

 7 م ىضاقلا 0-2 0 رم
 ف

 (2) ؟ببأ أ 1 قواد ا ىرصبلا درع

 أمه نك “ك5) 1 كج نب ىسيبع

 "أمه مالي اندر 111 خيشلا نب ئىسيع

 و 0

 00-9 ل

 ا 2

+ 0 

 ديحا

 أوأ) ادا" 111 ريغصلا نيسح ىب ىلع نب ىسيع نب دكمحا

 ا“ اهمه
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 )مضوي 111 ىلهالا ةدمتق نب ماس ند كيعس نىب ليدأ

 اذبآ 111 ةريع وبا مشاه ىنب ليم كيعس ىب كديحا

 11 111 ملاظملا ببحاص مداس نب كيحا

 دا*"| 111 ىوأرلا (ناملس) ناميلس ىب دكيمدحأ

 ارفق للحخ 0 سلا ا نابلس وب نمحا
 ا*. 111 بعو نب ناميلس ىب كيحا

 اد للا ناعمس نب ليك

 | 1 ىوأارلا ىطساولا ناطقلا نانس ىب ديدأ

 ٠.١" 111 ىفطللا لهس ىب كمحا

 (ىوارلا دحأ ىب هللا دبع وبأ) ىوأولا ىزووملأ هيوبش نب كمحا

 اللا ائافرلا ال6 الل اللا الدلا ام: ادع لا )ام انا 1

 اكلك اكل اظطلطلا !11 )11 ل ل ا 11 1

 انه اا )18 111 عاجش نب دمحا
 الك النزال كبيردش نب كدمحا

 أ"ه1 طرب اه*7 ماو اوم اوكا 111 دازويش ىب حلاص ىب كيحأ

 1 ل 1

 ه1" 111 ىوأولا ىنف قل نب جلاص نب كمحإ

 زك" )5) )ثمم امك ثمن اح اثعع 1 ريقصلا نب كيح

 ا ءانع ماد“ رسب اا, 111١ ىفيحعلا ناعط نب نمح
 اك 6 2 كر لا ط1 )10 زمانا للكل ىكرمقلا نوسلوبض نب كيد

 ا ا ال )20 ل11 سا ما ل لكلا سا

 اكل 1 ىوزرلا تيط سا < دس
 )5 111 دماح وخا سابعلا ىب دمحا

 ملك مم صوب دين 11 هما*ثن ©. ل ىسوم مأ و.خ>ا سابعلا نب ديمدأ

 ا

 هت ا ان وبل نيا سابعلا (يزولا) | نينا ىيحا

 | لاننا ىوأرلا هللا .كريع نب كيدح

 الممك ممم 1118 لاركب ز5عأ !5ع. 1*1 111 ىلتسجخفل هللا دبع ىب ديح

 )9: دلل ىوأولا ىلصلا بدحاص خاص نب ىللا كيع نب كمدحأ

 مد
 | ك4 دع نب نامحيلا ديع نب لكمحا ١

 "ثمل 111: ىئوارلا . ىنارخلا نامحرلا : ىبع ىب المحأ



 ه

 أملا" امل “ امارس املو 1!“ املك البام 111 ىقئاولا ناقاخ ىب ديحا

 ام ال )0 161 م ل

 ريزولا وبا رظنا كلتاخ نب ديدا

 ا! ارك 1ك وعزل الا ليحالا دلاخ ىنأ ىب كيحا

 مما 111 ئوارلا لالخل نلاخ نب ىبحا
 ل ا رتا ع 111 وار وبععلا ىناخلا نك دكا

 اعيم عما زعيم عيش كمي رسما رسعإ روز ص بيصلل ندا تنحل

 اذ ]15و !طذءل لذ 10 0 ١116

 أب مه ىدنقرمملا فيفخ نىب دكيحا

 امم امعو 85 ازال ازد از. ألض 111 ماشع ىب ليلخل نب نيا

 اركب 103

 رمز ىب كيحلا و2 4 1 ىوأولا خيتي ىأ نب كيحأ

 زم اروع ا“. امه لا” 111 هللا دبع وبا داود نأ ىب كمحا

 اتوا ا كك ل امادلا امل )[ )|[كا ال 1 رز كلل

 اكلم 01 ]ل 1 ا 012١| ككل © ا! | ايدل

 قروحلا !ميعاربا ىب نمحا وه 111 111 قروحلا نب 002
 ".ىد 111 رانيد نب دكيحا

 ام لالا ديال 3 نفح ىذا

 امربب 1 حار نب كيحاأ

 ىدسالا ريبزلا نب هللا دبع نب كدي وف ىوأولا ىربيبؤلا ةكم 3

 نك ا 22
 اذ 1111 ىتسنررلا نب ادم
 الا ست اسر للا ض١ را ربيع ةمتيخ ىلنأ نب ديحا

 ك1 0 0 75 ا 7 0 11 سرررع مسعو مسإ و
 | 1ث ]نانو الك 1ك) ال“ ل" )6 داك مع ةبل 07

 انيك صاتممبب زممأ ]يكتم اول“ طكأ طوب !ابمش امل“ اطبمم طصصب طب يو

 امامي اميل 1 فلا ضر ل م ما كا ال

 ها..نأل مز مع عزت 20 117 1 154 11 10:0 1 ل ا

 “بن 1

 ام كلل لع نب نودعس ىخا نب كيحاأ

 ما مث 111 ىشرأل ديعس نب ديحا



 ذو

 اك الغ 115 111 ا )ن0 ا 1٠ لهو )ا 4| الل 1 تن لا

 اا م! طك 111 ا اء 1 تل 11 يزل عزت عزا سوو 6

 انا ظنك )10 1111 !)56 اراض |! ام !)- ١ )107 )]1]1 !ام" ]ان اال

 اذن ]مز1 66 115 ]511 لال 1117 ل كل) )اا ل 11

 اكذب امي“ طملو طيس طبل ]بلي لن“ ]بلس زككم 114 طهي لوك" اهل

 ثان ل11 )<11 ل 6 ل )) طل 1 1161 ١20

 51 11 ناميملس نب ليت حلوم تبان نب ىلديحاأ

 ٠5) مهل ىلاج نب دمحا

 ). 111 هيوغبج نب ديحا

 ١) 1 شكاج ىب ديحأ وبأ

 اناث |مل) !رلرككلللا )هز ل1 لبيمح نب ىكيحاأ

 !ناتنل 111 بانج نب ىمحا :

 ال )0 1 ىوأولا كيلوا وبا ىصيصلما بانج ىب ديدا

 م". الءاد 111 (جنرلا داوق نم ككاق) كينخل ىب

 ار 111 لسخلا نيل نبا نيحا

 ارا" ا.” 111 ىفاكسالا ىدنزرف نب دكينل-ل نب دكمحا

 اهب 11 ىعمصالا ةوأر رصن دصن وبدأ متاح نب ليحأ

 زر ل ل ثرامللا نب ليا
 اذ درج مانا راخل يماببلا تراثا ند تيحا

 اذ ى دلخت نب اجمل نب ديحا
 ارا ل ىوأولا بروح نب لكيحأ

 ىلا كيبعس نب ديحا وه ىننرل نب كديحأ

 خماس نب حاج نب دكيمح ىبأ مف فينش نب ىسح كتمنب نب نيحا

 ا. 5.1 1 ىوارلا ىذمرتلا ىسخل ىب

 1 12127 ىارلا يح ىب نسل نب
 !,رل711- ىوارلا  نييس» نب نسل حب
 107 لن ىوأولأ رمع ىب صفح نب

 1001 قوارلا يدرون تان نب

 اذ 111 ةلبخ نب دكيمح نب ليدا

 ازا“ لأثر لالا 151 ازم* اعف لع 51 ىوارلا 0 لحل

 ةكانتارنرا خذ



 هللا ليسر 5-02 عمل لآ اذا ل11 تيل عك

 ديويحا رظناو لينح ىب كيمحا وه (4840.) اها“ 1 ىوأرلا دكمحا

 ربصز نب
 ىدسالا ريبوؤلا ىب هللا دبع ىنب كيمح وه ىوارلا دمحا وبأ
 نسح نب رفعج ىب نسح نب رفعج ىب دمع رظذا ديحا وبا

 مخ 111 ل نب ديلا
 ار 111 ىوأاولا بذاكلا دواد نب ليعامما نئب ميهاربأ نب ىديحا

 اماه ىضاقلا داهح نب ميهاربأ نب ديحا

 ا اما ال11 ا ا ىوأرلا قرودلا ميعاربأ نب

 11 111 ىوارلا ىسرافلا ميعاربا ىب دمحا

 ا" 111 ىيحكي ىب هللا كيبع ليكو قاكاسا نب

 ازا "زب ثلا ثاو ا 15 مم 1 ىوارلا ىزاوعالا ناكسا نب دمحا

 1نا_ 1ها“" 1 ىوأولا ىنغملا اموصرد نب قاكدسأ نب ليحأ

 1 م ا 4 فاعلا لولهبلا نب قاكسا نب ديبحا

 5 111 ىوارلا ىلسأ نب كمحا

 8 15, "ثم 1 ك1 )كلا خب )"23 111 ليئارسا ىب تيبحا

 دكا كك كل“ اال

 ”* أم كل 8مل ظلم !ثمك 1١8 111 ىفاماسلا ليعاملا نب دمحا

 نأ هر ري 2و ما“

 ن6. ه.آ 111 ىلع ندب ليعامبأ ىب دمحا

 اول 11مل ىواولا باكشا ىب كدمدحأ

 ١ ا اما ا كا ]0 اك ]10 طل عغبصالا لأ ىب دمحأ

 امو ل11 اا بديأ نب .ديمحا

 | مى معلا رجب نب ليدأ

 11 لل ىعنذوبلا كيحا

 ٠) 1 ىيووارلا قارولا هللا دبع نأ ىب ريشب نب ليدأ

 أدب. الوز 1ثهز* 1ع )12 "ما 1 ىوارلا ىزارلا تيباث ىب دوحا
 امل ء املا“ ميك لظبؤك بلم ركتم "و2 "خرب )هلك )هكد )وم, الوعر

 رك رسرترترح سارعو سس ا#س نليارلا ليا ال7 نأ 0 ا 0



 0 معيحر نب ايدأ

 0 ىكيبأ

 كلا للا كوالا ضيم اا
 ميد 1 كيدوأ

 تان ل نوعدج ىبد كلميبا

 اا 1 ناندع نب نيا

 شماتوأ رظنا اه.ا 111 شماتا

 دوأد نب هللا ىربع نب كم وظنا ةجرذأ

 ا ا>.. 111 ,سانشا تنب ةكانوتا

 اا 1 ذل 02 كاكا

 11151 ىوزرلا "ىعنللا لاكأ

 م ل رشا را
 ا 1

 ام 11 ريتا ةنابح بحاص رِيقا

 5" 111 ىذورووم ا مقجالا

 100 1 1 عدجالا ند قورسم وبأ كلام ىب عدجالا

 قاهدزالا وه /. ٠.8 1 (قاهدجالا) نافدجا

 اه 1 برجا

 مس معزا ..1 1 ىوارلا هللا ىبع نب حلجالا
 املعب 1 ديلولا ندب كبي ةخصاخ نم جلجالا

 نأ 1 كللا يكاحلا

 ا اور اوكا اوت ال 1مل 111 1 شيباخألا

 ه0 كن سرا
 اثاث كا ىمهرضل زخمالس نىب ةمقاع نب كترم ىب شبحا

 ا ا 111 للا نب مح حالا

 ا 11 ىداوملا ساردأالا و

 أآىبآ اباد 1 بارحالا

 زار 1 ىلا محلا
 15 ا!كدد 1 : فيقت نم فالح»ا

 مل" 1 ةيخاب فالحالا

 اذ )2 لمللا ماسي نب ميهاربأ نب ملحا

 هللا لوسإر دمك وه 1.1 1 ىبنلا ديمحا



 8 1 كللا (رانم وذ) شدار ىب ةعربا

 ال) للل ل6607 1 و حابصلا نب ةعوبأ

 نامل ل جابصلا ىب ةعربأ ١

 اوم" 111 كئاقلا ةعربا

 أو 111. بجلحل دوربا نذا

 امكأ 111 دوسالا نووبا

 مال,1:.!خ 111 عخلغيك وخحا ندا

 زيوربا زمر نب ىرسك وع زيووبأ
 اب اذ" ا" 111 ناغمصملا ىب زيوربأ

 اذ 111 راجتلا نم لجر ىراوبالا

 6 غل رويداس نب شدالب نب ناوبأ

 ىزبا نب نامرلا دبع همس ىوارلا ىزبا ىبأ
 هام. 1 دوأد نب اشنبأ

 ايام 01١) 1 ةعتا

 اه ادلع 1 ىكونلا جلبا

 ثمل زك )زك طرماع آلا 1ث ع 1 سيلبا

 !5) 56 )0 |4107 ل (رزفلا دعس ءانبا) ءانبالا

 ألم امم. امهك امهذ امه ايام ايت" 16 1 (سراف ءانبا) ءانبآلا

 )60 1510 كب 111 الا |1117 |1|1 |||[ كك ا(

 ام 1 ىمور دتاق ىنبا

 زكام (ة)اكع 1 خونخ نب ليشوبأ

 )اك ا طك عبدو, نم لج ئبا

 ا 1 طم ]ل ل كيز نب (رامع) 2

 انما" 1 ىواولا ليهس نب سابع نب ىبأ

 اا 1 ناندع نب ىف

 ا 0 ىوأولا ىسبعلا ةرامع نب ىبأ

 5000 111 1 ظلال طا الل الل | اا عوالإ تداكلا 2 نب ٍدأ

 ارسا 107 اسيا 110



 ارا كغ 0 وضنلا كا نب ميعأدأ

 كا دل كذاق) ماسلا 2 نب ميعاربأ

 الم !)ان) 1 7) | 11 ىمورزركملا لمعامسأ نب ماشع نب ميعأربأ

 كرز ط1 11 111 101 اهل ]1-5 )تأ !ذز 1 |. ١ذ.5 |>12 |[

 الا ا لالا ىتفهلا ميهاربأ

 ان 1ك 11 0 ثا 1 : د ميعأو ِدأ

 الافد ال11 اك 1 ىواولا سوأ ند كلام نب ةذوبتو نب ميعاربأ

 ام هل ءاقرو نب ميعاربا
 "0 اما 10 0 11 1! كلملا نع نى كيلا ب ميعاربأ

 كلا لئلا ]11 م10 امك 11 1 زن ك6

 انف اسأل 1١15 6 لال ىسابعلا ليتك نب ىبكاي ىب ميعاربأ

 هأ٠. هام

 أممهه امه“ امك 11 ىبلهطا ى يبكي ىب ميعاربأ

 ا ل ىوأولا بيعي نأ نب
 ىلا نب

 ىعخضنلا ميعاربا وه ىوارلا 0 نب ميعاربأ
 ١ 111 قارنا قناسارخل " كييريا ىب ميعاربا

 أ 11 111 نضاقو نأ نب كعس ىب بءيقعي نب ميعأربأ

 انامل كلل )كولا ىواولا فسوب نب ميعاربأ

 امال 11 نيبكتاكمدرد نب نيكتربأ

 ا" 11 دواد ىب ديبالا

 1207 11 قنكلا ةذعمدر نب ديبالا

 اه" ]ط1 لك بخ بر“ 1 ىحايرل ا ىمهيمتلا نر ىب 01

 ١ لل خر نب ديبالا لأ

 (400.) ملا ملح ملك 1 ماسربأ

 ا ا 1 اما“ 1 عشاج وبا ىبلكلا (جيلولا نى 3ك لي عس) شيبالا

 ملكك املك اطملم املا“ 00 امم طيلك أنا" انا“"إ !بال )باع اكبه لولو

 أ"هد 111 شريالا نبأ

 11 نرش: 1 مودشنالأ خفربأ

 ميه 111 !دبآ اتيء 1 ىيقضاكانلا دراج 0 ةعربأ



 معجب ممارس نع زنك 1101 0 11 1 ا ا

 7856 116 اذ

 انك ا ل از الللا عواد ماركلا لأ ىب كيد ىب ميعاربأ

 يحلم ا نب مهعاربأ رظنا ربدملا نب كيمح نب مهعاربأ

 "ه." 111 ردكنملا ىب دكيح ىب ميهأربأ

 )اذ 1 ا 1 ىهواولا رانخملا نب ميعاربأ

 ا لكننا ىوارلا ىموروخ 9 ميا ِدأ

 ا امل اما كلل ل از كلل ربدملا نب ميعاربأ

 ال" 111 (بعصم ند كمدحن) بعصم نب ميا ربأ

 رميولا ند بعصم ىب الزمهح نب ةرامع نب بعصم نب ميهاربأ

 "ل. ةدد ا! 1آ11 ىوأرلا

 ىقتملا وه ردتقلا ىب ميعاوبأ

 ارا" 11 11 1 ىواولا . ىماردل رذنملا ني ميغا

 .”١ 111 ىواولا رجاهم نب ميغا ردأ

 فئاولا ىب ميعاربا وه ا” 111 ىدنيملا ْخأ ميخاوبأ

 ا 1ل) 1010/ 1 كاز 11 016 5 0 101 كلل عقلا نب ميهاربأ

 ا لا ا اك ا ل ال | ا كارل

 أنز) )ثول لالا | 1 1 ىوأولا ىصيصللا ىدهم نب ميهاربا

 امك امو امل“ اخس زك“ 11 ىركسعلا ىلأرصنلا نارهم نب ميهاربأ

 7 الرز

 ما“ثب 1 ىوارلا ىسوم نب ميهاربأ

 "ماما 111 ىرعشالا , يسوم أ نب ميهاربا

 اء 415, كمن 111 راوخل .ىولعلا رفعجلا ىبا ىسوم نب تقلا

 ات ل ا ككل ىوأولا ىسابعلا ىسبيع ىب ىسوم نب ميهاربأ

 400 ك1 4122 ثقف مف ةآ اإل للل ىلصوم ا . ميهاربأ

 كييوملأ رظنا ]15 للكل ركود نب ديما ميهاربأ

 غئاصلا قاحسشا ىبأ وه“ ىزورملا نوميما نبأ ميقارلا
 معمم 111 اع 11 ابا“ لاه المح 1 ىوارلا عفان نب ميعاوبا
 املا اذمأ )111 از نام نأ ان )5ك ل ىواولأ ىعخطنلا ميعاربأ

 البا 13 011 ا تل م الا )6 1 زل 1 5 ا

 انما العار ا

 ش 2



 ىوارلا غيهيرب نبا روصنملا (رفعج نا) ىب ىسيع ىب ميهاربا
 ازا 1 ا هم ل تلا لثلاث 11

 ا ل لكوتلا ند ىسوم نب ىسيع ند ميعاربأ

 1 كمه اللا ناسارخ بحاص ( سرح بداص ناسغ ئب ميعاربأ

 الات ل ا ىلافطغلا ميهاربا

 أدم لذ ديبي نب ىصق نب ميهاربأ

 الأ ال1 فتنكلا نكدف نب ميعاربأ

 تأ ١ 8 )6 )) 11 ]1655 )57 )زنا 1 عغلغيك نب ميعاربأ

 ا 1. لالا (ىبيدكاتلا 2 ىدكملا للضفلا نب كثيللا ىب ميعاربأ

 0 كا اكتر || 1 تا رتشالا ى د كلام نب ميعاربأ

 اك كل 66 ا كك ا 1 1 0 ا

 5) لالا لا ( كك 0407 5 نأ 51 5 كا

 ال 1 114 )كف 10 41 11 1 ىلا لوسسر لاي ند ميهاربأ

 . ا ل

 اا ل (7 مناح نب) كمحن نب ميعاربأ

 اها 1 ىواولا ليد نب ميعاربأ

 كسا ادع 1]1 ةنيوكما داو ميعاد نب كمحن ىب ميعاربأ

 م1 1 ىوأو آلا 00 نب بعصم نى د ميعأ با نب تيميح : نب ميهاربأ

 دااطتا يسابعلا 0000 نب لييد نب ميعاربأ

 تأ 1ك ا وكب لبأ ىب لكيح نب ميهاربأ

 اد 111 داصبلا ىضات نييحلا نيم ب الا
 (اا1ة ككل بز ) ال1 ملل متاح نب ليحت نب ميعاربا

 1م 'م) 111 ىوأرلا ىبحلل 0 ىب ميعاربا

 هأأ" هوا أ 11 1. 1 هللا كديدع ور 2 ا ص 000 5 ميهأربأ

 !عرازد خم 0 هالو 0 ماد“ ىزثثلو ىزوس

 أو لبا“ ا! 111 ئغشتاخ نبأ باهولا كيع نب لليد نب ميهاربأ

 اك )111 |4411 111 لل 1 مامالا ىلع ىسب يي نب ميعاربأ



 امن تام

11 52 

 15كم امل لما لم ام طب )نها اناس | ن1 1 ل

 ايلا ا اير د |ككلرسالا اريإل" اردو ارد ارجل نرروصكرارلا 20

 م6 تأزم تل اب ا ا ا

 (ا15) 117" 11 ىملسلا هللا دبع 0

 امك ]1 ناوزغ نب ةبتع ىب هللا كيبع

 ا". 111 ءاطع نب هللا كيع

 اذه 1 ىواولا ورك 3 نب دللا كبع

 أها. 1 5 هللا دبع

 رت !انالا ىوارلا لكديح" نىب هللا دبع

 م اع 001 م م 0 هللا لبيع

 ا 1 نامحولا دلع

 لا 1 ىوأولا ن .رامحرلا ديع

 با“ ]1 ىراصنالا نامحرلا كدع نب ميهاربأ

 ١"“ثه 1 ىفنملل نامحولا ليع نب ميهاربأ

 ااخلا 111 (0) 11 ىواولا عيب قل نب ناكولا تقع 5 ميعاربأ

 اما 1 ىوأولا كلام نب عكا نب ناهمحر لأ كدع ند ميهاربأ

 امم 11 مدعن نب نامحو لآ ىب ميهاربأ

 ىوأارلا ةطوط وبا ىدنسلا ىخحا ىبأ م السلا دبع ىب ميحا با

 ةمك 11 للل

 11 111 كان نب ميعاربأ

 بهك برا 999 كم. كه "وأ 111 كبهن نب نامتع نب ميا بأ

 شروع نب ميهاربأ رظناو ا ندد ل1 ( 5ع ىدعلا نب ميعاربأ

 نال" ل١ 11 ىقانكلا (ىدغ) شرع نب ميهاربأ

 ام 1 فيوع ىب ميعاربأ

 3 2.1 111 ءاطع نب ميجاربأ

 ا الزل عشار نبأ لإ نم ىواولا قاع نب ميهاربأ

 تا للا ىوأرلا 06 نب ميعاربأ

 52 1 رعاشلا خمر ىب رماع نئب خماس ىسب ىلع نب ميهاربا

 ةخمره ىبأ رظنا

 ال للكل نوع نا وخا ميعاربأ

 اع ن# 28 هل ارجل نب دواد نب ىسيع نب ميعاوبأ



 اذا كلل 6 اولا ةخسينع ىب دايز نب ميهاربأ

 الا كال لل ليما ل ىوأرأأ صاقو ىنأ نب كعس نىب ميعاربأ

 الا لا كلل () 111 1 ىواوثأ ىوعؤولا كعس ب مههاربأ

 اان للا افوع ند ناك 0 كبع نب كعس نب ميعأربا

 ْ امنأ 111 ىوحكنلا ادعس ند ميحا بأ

 ظ ام" اهلم اهو لا# طنب, !*ه 1 ىوارلا ىرفوتل تيعس نب ميعاوبا

 ظ ماع 1
 اال ل16 الط ا ععوا ولأ ماس نب ميعاربا

 همم هلأ هأم 111 خبينق نب ملس نب ميعاربأ

 511 56 )72 زر كلل الا || نر 11 ءَملَس نب ميعاربأ

 كلا 11 'ىوازلا ىقتلل 'ناهيلش نب ميعاربا

 او. 111 ماش نب ناميلس ىب مههاربا

 | للا كفو نب ناميلس ىب ميهاربأ

 اهدد ام ]هل لوا" 1 (يويدلا) جرادلا للهس نب ميعاربأ

 ]35 121 لمي اري املاك زم تكد 1 اميس نب ميهاربأ

 ىديجملا نب ميعاربأ وه اذه 111 ةلكش نب ميعاربأ

 تلا ثول 6:6 11 حلاص ىب ميعاربا

 غئاصلا قاكاسا وبأ وه ىوأولا عئاصلا ميهأربأ

 ام.1 111 ىبلاطلا ميعاربأ

 ١١ 111 رمعم نب هللا كيبع نب رمع نب خكلط نب ميهاربأ

 ازلب د12 1 ىوأرلا نامهط ىب ميعاوبا

 ا ل ىواولا نايغفس ىأ نب وماع نب ميعاربأ

 مبأآ 11 ةرضاخ ىغنب نم رماع نب ميحأ ,بأ

 اكءااو11 !و11باو1* ادبأ 11 ىرزتل ىليقعلا مصاع نب ميعاوبا

 أ 111 ديحن نب سابيعلا ىب ميهاربأ

 للا امر اا ىواولا بئاكلا سابعلا نب ميعار بأ

 ثيل زث/ا 111 (كيصلا) ليص ىب كيح ىب سابعلا ىب ميعاربا

 اه اجل كل ا065 )14 ا!

 ان 11 لكلا ريرج نب هللا دبع نب مها ربأ

 أمل |[ | | للك نسح نب نسح نب هللا كرع نب ميعاربأ



 ن0 ل الل ١ كعضصم نب رفعج نىب مههاربأ

 ةايأأ (01)2 1ك اكل ريصنملا و ةعج ىنأ نب رفعج نب ميعاربأ

 )ءىه اهو ايف“ اى“. ل" ل11. اطمك 111 ىلادمملا رفعج ى د ميهوب ٍدأ

 "لآ 211

 15 اللللا ندلعج نب ميهاربأ

 ايو 111 ىنارصنلا ينل ىب ميعاوبا

 ام" 11 هيورهج نب مههاربأ

 ىحكشل ليد نب مهعاربأ وح ىحكذل ميعاربأ

 ملك محذ 1 ملح ىنب نم ىناييتلا ريقصلا او رجح ىب ميعاربأ

 (400.) 1م (400.) 58

 هم“ تبث هنا" 111 ىداهلا بذاك (ناوكذ ىب ميعاربا) ىفارخل ميعاربا

 دال تلك 14 هن ةكأل تذل هيل

 ل ا ال اما ل4 1 غمز ىسح نب 5 نب ميعاربأ

 هام 111 9 ند ىسح نب ميعاربأ

 هم ملل نادك نب 2

 كنا لل ةميوخ نب مزاخ نب 0

 ا مللللا ىواولا ماع نم كبعس خا ىبأ كلاخ نب ميعاربأ

 ةألا 111 ىلا ىطبعملا كلاخ نب ميهاربأ

 اه.ا 11 ىودعلا باطخل ىب ميفعاربا

 |ا"*» كف فيفغذ نب ميهاربأ

 ىحكيلتل رظناو "8: 111 ىكيلخلا نقرا د 1
 ىارثل ميعاربا وهاهام 111 ناوكذا نب فلا ١:

 طلب )بو 115 لاهو ل". )وو اظب ا! ىف قناكسا وبا فئار نب ميعاربا

 ا 16

 ماد 111 "5 1 ىوارلا دايز نب ميعاربا

 ابل" 11 نب رصن ليسر 0 د ميعاربأ



 ورم نابزرم زاوبأ هيوفام و ظنأو ا لل ورم نابزرم زاوبأ

 الم 011 ذآ ل43 ]1 ٠) )5 لول اا ) لاذ ا! خللا لياخ ىلا ميار أ

 ا كل تدلل تناك تنل ةلنش ل1 الآ ذل ان اذن ان كك)6) | )1-1

 301 ل اكل )1:1 |1511 لاه )ز نأ ]15 )|, 1111 ]1 ).ا) ٠؟/) 001

 ا ا 111 01

 راع رن 1 كما ذأ

 صاآقو ىنأ
 ك5 5 2 )1 )0 ىف الا ل6 لل ىتارذاملا ديمحا ىب ميعاربا

 طلال اباثب )دوب اةمح لوزل# اهءا*" 111 ميعاربأ ىب قاح“ا ىنب ميعاربا

 ١1 111 ىوارلا ىسبعلا قاحسا ىأ نب ميعاربأ

 امو م*ع ثمل ا١"ثح 1 ىووأرلا ليعامسا ىب ميعاوبا

 18 111 انطابط ليعامسا ند فاذا
 1دم» 111 ساون نأ ىخ ىبأ ىوارلا ىلاغ نب ليعاوسأ نب ميهاوبا

 0 كلام نب ا وه رتشالا ىب ميعاربا

 ١١ ل 88/* 111 ىضاقلا تعشالا نأ نب ميعاوبأ

 ه1 011 111 تلغالا ني عار
 ىلع ند كم نب مهجاربا وع مامالا ميعاربا

 0 111 ىوارلا ىراصنالا ميعاربا وبا
 ا0 هذ حلارصنلا بيبأ نب ميعاربأ

 ارل+ 111 ىرتضملا ىب ميعاربا
 1110 111 !ب)٠ 5١) الل ىتيللا ماسي نب ميهاربأ

 "كل 111 5111 ىوارلا ىنامرلا رغد ند قلت

 هل مه كيدز نب وشب نب ميعاربأ وبأ

 ا. هل احطب ىب ميعاربا

 5 1! ىوالا ردك أ نك فلذا

 ا. 1 لمشلا عماج ميعاربا

 نا وسع م لكرتجل نير تفرا

 161 111 قوزرلا حاول نب ميعاربأ

 هن 10 111 لبسلبلا رفعج نبا ميفاردا

 ا تا رخال ات ولك 111 ىوازلا ذوي نبا رعج نبا تفاردا



 حك

 كارا الكاركاتير الل مراد نب نابا ونب

 زل لكل كل اذ )00 ]ل نواعحلا . ىب 5 نب نبا

 زا 1111 428 11 )16 11 1ك 151 اال ىوارلا جلاص نب نابا

 (2) بأ

 © ت1 511 111 2 ا اا امو زر اللا دل الل حفص نب نابأ

 اه. 11 ىنزيلا ةرابض ىب نابأ

 وو "ع*111 رعاشلا ىعحاللا نيبلل نبيع يدا
 امأثا طمع طبل 1 ىريمنلا نامحلا كيع نب نابأ

 0 الر وشب ند كالا لدع نب نابا

 ا اللا ةعيبر نبا ةبتع تننب نابا مأ

 امابل )ءا) 156 مرات لل 1110 ا دا ل ا نامتع نب نابأ

 الا ل1 111 0 6 1 ا ل اما

 ذو ك1 | نامتع خنبأ نابا مأ

 اا 101 1 1 ام لا ل ل6 0 اطعلا نابأ

 ه1 ا 111 2 0

 . "د. 111 خبطحق ىب نابأ

 ؟.1 11 ناورم ىب نابأ

 اكميهحلكيمم 1 ماش نب خيواعم نب 7

 00 11 ىراصنالا وجشب 0 0 5 نابأ

 12. 11 شادخ ىب ورمع ىب فحاسم نب لفون نب نابأ

 5:١) 115 زا 1 كيلوا نب نابأ

 55 111 ناورم ىنب دمك نب كبزي نب نابأ

 مان 1 دوينتنا

 م. 1 نكحايإ

 مث*ء 111 ةردخ حوسأ رجالا

 الب.اتأاح 1 ريجإب ىب رجابأ

 1 1ك رمكاب نب رباج نب رجبأ

 ا 1 راكد ىبا ىلوكعلا رباج نب رجابأ



 0 دل ردطنلاو 110 او علا م "ا 1ك دينازالا نبا دومنارآلا

 هبذازآلا

 مثاث“# 1 هبذازأ نب درمذازأ تمخا
 ناومرهلا نب نينذأ رظنا ما. 1 ىنيذازأ

 ركب ا؟ويانم» ممع 1 رزآ
 اركك م“ ظلا لا زل .ك* !.ك١ 1 ىرسك ةنبا تخلي مرزأ

 مو *28* 1 كيلولا ىب نايرلا ىب دكيبع ىب محاوم ةنبا ةيسأ
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 هاك,ى_هدح 1 ايخرب ند فصأ

 اثلد 11 (سيقلا ىرمأ دج ركح) راوطأ لكل كلو

 مون 111 ةيوارلا ةنمأ

 الن" 1 نايفس ىنأ تنب خنما

 مكذأ نب ناورم مأ تادعلا ما نب ناوفص نب خيقلع تنب خنم

 هب 11

 مم 111 ةيرافغلا سيق ىنأ خنبا ةنمأ

 ا" 111 ةرم ىنأ تنب ةنمأ

 ١ث 111 اما ا.بم 1كم. ةيآ 11 1م 1 هللا ليسر ما بهو تنب ةنمأ

 زا ظ1ب كر“ 1178 11.“ ا1.. 111 ىكرتلا ابا

 أ... 1 (2)ردابا

 م 1١ ميما كرا
 م2121 نونخاسا ند ران

 11 111 ةنسورشأ ناقد دهرخارابأ

 ب١ 111 ةيضايالا

 ٠ 1 فقيلامعلا نم لجر غابأ

 حلاص ىب نابا وه ا" 1 ىوارلا نابأ

 حلاص. نب نابا هلعل 8.1 151 ىوأولا نبا

 ك1 111 كانا

 3/5111 يداكلا» تست كا وإلا

 امي 111 ىنارهولا مكلل نب نابأ



 اك زا كل هبوذاج ن

 2 ]| نوككفأل 3 كل ا ذآ 2 0 ل ضل (مشنيلا وبأ) ىبنلا

 لن ا ا ا ا ا ا ل ل

 را 0 ا اا رك نال 21 نس ار

 ليباع وه أ 12 ا ا

 زراخم املا اانا نرخ الهذ .(قللنز 117 117 ىوارلا نئابأ لا نك كلا

 )6و0 )1115 اللالالا

 "11 1 نايبرذأ
 0 1 سنشجرذأ

 ام 111 ىنقاخلا ناخسا نب ىسونرذأ
 اظل ث.4 اظع الةياللد اذا 111 ىيذأ

 )بد 1 نازمرهلا ند نينا

 116 1 نيتشسكتمدا

01 

 امون امل# اما”امث. امهد امدد 1 ىسنعلا نيسالا أ ١ ازأ

 الك ل411 1 ((400) زن كا خبذايؤلا ودا وهو هبدازالا) هبذازأ

 انك )ا

 درمذازألا وظناو ١11 .86 "80 1 هبنازالا ىبأ
 ال ىناذمهلا ذاحنيرهم ىب نامداد نب هبذازأ

 ربعكما وف اكلمه 1 سنشج نب . نب رووخشارأ
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