


1 
 هس

5 

0 0 
 و 0



5 

 اهظفلام ناخيسلا ديعس ءيقفلا اند طخين ار
 حا نيدلاق هوم هيقفلاوشن

 نينسحنيولار ىب انغ وشن 'لاق ىسح اركب يا
 "صا ؤافوو هسفنل طاش ا دوه

 يدوملاو عر ريق ٌدوادوباو لرتت وك وا 10 كر الو لاه تاهتالا

 ةدرئان هعدشبم ع او شج ىئاننل 2 ةجام سالو رظع
 تثحاذ ارفنال ة

 عادا

ر ةميثفنو ءاثل ايال ذك !ءامملاب ل ةجاه
 قوثملا عفاش يرصملا , بولار رينا
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 | اللا كلا هللا و ل ل ب لاش »يب
 ,ليعاوسا لب ريض مدل سبع لارا ظفادلا مانالا لاق
 هن طسباب ةهجحنو منعدلل !'ىطر يداضلا
 مم يدعهزلا لص هرئا ل وسبا ولا ورب ناك ف يك
 جوبر اانيحوا امكك بلا انيحوا ان ةركح ذ -وزعهللا لرفو
 زيما ظفاللا رفاثلا درتجما ظئاحلا ماهالا (زر بخ | ةدعب نم نيبجللاو
 نب ةىيوعا نب يظاربا نب قيهمسا نيدوف هللا ربعوبا ٌتدحلا ى نيئمول ا
 ربع يريم ا[ لحع ل اق ىلع هللامجم ير اديلا ى4الوه ىفهجا قنحالا ث

 . تيك داصنالا ديعس نب ىيبإ ث دحلاو نيؤس [2ث دج [ق سيبزلا نب هللا
 تم لوقي +خيللارمافو ّنِب قلع عمس را فلا معربا نرخ ىىبخا لاق
 ملِسو ءيلعهزلا ص هدا لوسر تومعل اق ىبم ا لع نجم اهن هطا ىور باطلا برع
 اييصي دولا زيه تاك نو يوناع ءرهازكلاءاو ن ينل اب لاعإلا اغا لوين
 لاك فسوي كب ودا دبع ل لح ميلا رجاهاملا ريف اين ةارما ىلاوا

 . هالامادربخا
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 يا 6 ىه2لنمنصول هي دب ةورعند ماشه نك ىللام ايومخا

 قه 2 قلعي يذل

 0 مجرما الص سومراعلاىت هللا لّزَن * يذل !سوم انل اذه ةقروهللافف

 - -- - بدسم قت سسوس سل - ان هش

 006 مرو

 را يعج“ م ىلصوريا لوسر لاس ,نعإ[ون هللا ندم امنه نب ثراع ان ا ايزعإاعت هلدا

 : ره 3 < هلالص هلل !لاوسر لاقف يحولا كي اي فيكهللا لوسراب لاف مم
 0 با 3 2 عن يع

 طلعي "كب ايات هددقو ورع عشب ىلع ةدشاوهو سريا الصلص لج ين انابجا لسمو
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 هني يشن يفت زنا ف" ضر ةغياختلا3 لوقيام ىعأذ نلكيف الجر كلما ىلثمتب انايحاو ل
 ميج جلاقو نا و نع مصفيف د دردلا ديدشلا وبلا لا هيلع زن ءتيأر دقلو امؤةياعت هلا

 م : نعربععْرعشرللا انثدحلاقريكب نب ىح اند" تيو اقْرعرْصَعَتَمل انج

 / "ب ” لص ب ّيدباع لوا تلاق اما نيزبوكا ما ةشباعن عرديزلا نب ةدرعنع ب ادهث 8 ٠

 9 نر اجور لذي“ - 2 ةاجالا اًيْؤُر ىريالناكف مشلاف ءىلاصلا يورلا ول ( له 9 سو ميلع هلا لص هللا

 يعي عن امم عفر ١ ليلا ُريعئلاوه و هيف تنوتيق ءارحراخب ول ناكو ةلذ مايل ببح ع عصلاقلفرشم
 ري. اجا كيج كب ديزني اميجياعت هدداوصر ذجي دخولا جرب م هكا ذل دوز ني و مله اىلا يزني نا لبق ددعلا ت كاوذ

 0 لاف ءئراقباناام لاق ٌءارقإلافن هللا ها "انِخراغف وفد قدلا ٌةاجَتح اييلذل
 2 لي 1 ان ىطغفز زخم ةيراقب نا اه تلق ؟ارقا لاؤفىئلسرا من ريجيم غلب تح طغت لحاف
 ؟ مياه عن عر ذقل اتلاوطغلاو ذخاف ؟يراذب اذاام لفن ءارقا لاؤؤ اسر اغرمجلام غلب وحذش انا

 امهر حرف مركألا الر و ةارَها قلعنم ناضالا قلخقلخيذلا كلير عساب !رقا لاؤف ىلسيا
 3 4 7 يسر رزيوخدنب ةكدتإبلخدف هذاوت قحرب مل سو ميلاع نزلا ىلص هزلا لوسي انه,
 رميها اهرماو ديب دخلا نو عيورلا منعم ذ قحولهزف نيولهز نا ىلهز لاذ ايزعيلاعل هسا

 يطل يلا ادبا ىلاعت هربا كلر خم اه هطداو الك جي دخل فنى تت ىلع تيشسخ قل ىبذلا

0 0 

 ا 30 فتبدسا نب لفرل نب فار و ا تتاح ةدادخ ب لنالعن اذ ّقحلا باورىلع

 يلم اهلا ىّضنُ ارم ناكو حجم مَعَ يزعلا دبع 1
 3 : بنكلا بكين و

 5: 0 00 ا (ىضشر اكو كين ىلاعت هللا ًءاّشاعه ذِم ارمعل اب لس الا نم : !تف كاربعلا نا يوكل :

 رد د فرو هل لافف كليجا نبا نم عمس !١ ٌمعْنب ااي دج دخ هل كل اف يغدذ اومبك
 * نإ 5

 ات + يي ارامربخلسو ريلعهللالص هربا لوسر هربخاف كرت اذام ىخا نباب
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 رب و ةوتنخز ع دف لاك 27 بع ب ا نجرلا
 بولا كلما اذاف يرجي عفرف ءاىسل ا نم اًءوص كوعس ن ا ىشنم ا ان اانعب ءثيدح 0

 5: كلقُث ٌتحْجرَف هنم تبكرذ ضرالاو 5 اىسلا نمب ئسرك لع سلاج ءارج ف ءاج . 7 269
 5 تداوم وج افزجرلاو هلوقولا ر ذم اف مقرثدلا|دهإ اي ىلاهت هللا لزناو# ىلع
 : يهزلا نعداّدر نبأ لاله معباتو اصوباو قسوينب هللا دبعمعبات عانت

 ع لاغت :ةلنارمحر خاوعا ل هيلا ز ةكرداون رِومو ىسلوب لاؤقو
 , هلل الجنج هسابالا انقيؤونامو كيس ةابد يدتجن ىلاعت هذنانوعب
 تح امإلا تلمس 1 ل اد كسم
 2 ىنترحز اسحالاو م السالاو نامالان اس تناب
 ٠ نبل نعدلز نب هللا ربك: عّسفكن ع عيكو ارث دح ب رحب ريظز ةىنبخوبا

 . و "ةقاولاقدماوا ن اكلاقرهب ب ىعيذع يقربلعلا ذاعمنب هددا ديبعاننادحر حروب 8

 : .تروكذا نيج اح يروا نهرلا دبه بيو ان ١ تؤالعن اذ ممل اًدبعم ةرصبلا

 . كوذ اعوانل اس ملسو هيلع هللا مدننا وسر باع انه اوحا (نيؤلولانلفن
 < .ىىلالخاد مدل ات هلئاطر ب اطدلا سرمكسب هللا دبع ان قوم ردألا ىف «. الوم

 . لكي حامأب نظن امزماو ديينعاندس ىجامما لك

 . 2و نورفقنبو نارألا قمرِميساب اذ انلبق رديلغ د1 نتتلازبعلب  كلؤف علام الكلا/ .

 0 او تيذل اذا لام ٌقنانمالاناو ّن رد النا نوكيب محلاو م السن نمرك وى لعل
 ا اياد ؟بنلح يذلاو ىذه ءاَكَرت مادي سحر

 : دحام روفلاب َنسْوْي حسام ىؤفن افابه ذ دحَألش ا. ,

 هدلااص هربا ءإوسر نيعزح امجدب لاو معاادت هزنا ىضد باطذلا ثبرمكولا
 داوسدبدش ب ايلا ضايبب دي وشن لجر 0 دعس

 يربالر عشا ا
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 يئلاطالا سلجيةحرحا انه ,ؤرهنإلو انج يو ويالترؤسلاارثن هبط كيرا عشا
 "بج ا دحبأبلاقو ب ذل عريفكعضؤد ميثبكم ىلا هيئبك ذ دَكْس نسا لسو يلع
 هساالاولاالثإ هني نا مالسإالا لسور ريلعهللا لصدرلا لوسيرل اي مالسالا نعي .

 تيل إو نانطمر موصتو ةاكرلاقوتو ةالصلا مْقنَو هبا لوسبر ايرم ناو :

 ثخافلات ,قدصيو هلاسيب هل انبجعف منذ ةدصل(3 اليبس هيل! تعطعس 1 نإ
 تؤنورخالا مويلاو ءلسرو. مو ميكي العو مهرداب هوت نالاف ن اهبالا نع /

 لك هديا هبعتن ا لاق ناسبحالا نكييربخ اذ لاق نؤدصل اة هرشو هريخر قلاب. :

 كوسم امل اف طعاسنا نع نربخاف لاق كاريه اذ هارث نحت ملاناف هارت ْ
 ؟رتثاناو امهر هلالا دلتثن لاذ أهي ر اها نعني ن بخاف لاق لئراسلا نم لعاب (ميع.

 0 نولواطتشنب ءارشنلا ءاعر لاهل ثارهلا غن يلا 4

 .لاثإعاملوسرو هللا تلا لياسلا نم يردت أراب ايلم ثبلف 3:
 وباو يربح هديا ةيعانس ظظ01010 ادي

 ارولا لوم نع ىلا نإ نب رح انذرحاولات 1 ررعنب دجاو ير جيا لماك - 5 مَ 5

 ن اشو مكن امب دمعم يلكت امل لاذ رعب عش نب وح نع و درد نب هللا مبكنع ذ ْ

 6 رجح يريد ا نجرلا دبع نب ريمجد ان[ كيلا ككذانركا ردقلا 3
 فرجا ناصقند مد ابى ميدو سمهحْشب رجزوعم ثيرخا اوف اسس و ف ٍ

 نب نافع انثّدح ناطقلا ديعسنب يعباذش رح احن بر يل رجع يك
 / نيمجلاا ليكن ميج ر مهد نبى بجبن عا درب ند ميرزا ريخ اسيا يحس ن اع 530
 ثريا ضْنُْداَو ءادكولوتد امو روقلا انركذف ريض نم هزل ربع اًبيفلالاي 2
 صفنو ةد إل نم تا ميدو ملسبو يرع مدنا لصوإبلا ١ غرم نع يجيد حو جك 3 3

 اتردد سر تيوتشوب اش دحرعاشلا نب حاج لح ايشنب مم 5
 ةبلع مزلا ىلجئبلا نعرمنب ١ ن نعرمتت نب ىبحب نع يبا نع هيب ا نع جسما.
 نايبووه امن امحالا بسناب مثيرحومب سو
 (مرج نرحب تهز ذ ديو ا سم بانو دحش عل انسخ
 زاير زى نع ىظاربا نب ليعامس اأن دحري# ن لاق ميلك رب | نع
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 5  مسبو ءيلعمالالصورلالوسر ناكلاف ةريرق ىف نعربران و رمكلب |
 ونا لاق ن اميالاام هنن! وسر اب لاقف لجد هان اذ سائلل از راب اهو,
 دك لوسنر اي لاق رِخالا حبل اب نهىثو رلسر و يافلو ءباركو ءمكيالمو هساب
 9 خل للا هولصلا مين و اين د ككر شنت ال هللا ربعد نا مالسالا لاف مالسالا اه هللا

 2 ناسجالاام هلا لوسبر اي لاق ناصمر موصنو ءضورفملا ةاكزلا يدوثد
 "ا ىيعوردا لوسري لاق كارب مناف ةارثال نا ككاف ةلزث كلاك هلا دبعت نا لاق

 8 ةءار لواطت داو اهطارشا نم كازو سي اًنلا سور ةاوحا ةاوعلا شاك اذاو 31 كا عدد 0 وو

 الت مثيل صن هزل الان يياعبال سو (هطإرشنا نم كا ذف نآيخبل او مقبلا 8
 كشيكلا لزنيو ظعاسلا

0 
 7-7 ىلع ةونع هللا نا ملسو ,لكملإظلص هللا لونسر ظ ّق 0

 / . سفن بر رثام و ارك سسك اذ اهرسول كرر امو ماحرالاىنام لعد تك

 اا تا هه لضمللا لوسرل اوف لجرلا ونام لاف يبخملع هللا ن | وع ضراى اب ل

 اًئيش اهرنملف هو ٌدريل اوؤحاذ لجرلا بلع او در ملسو هيلعدللا 8 0
 ساولالهْيِل اجلب ربجا زو مسيو يدع ههاىلص هدا لوسدلافف 2 2 هك

 ةدسب نب رع أزذ د حريم نب هللا ربع تدع | ين لح مريد. 2 و
 :مالانولو اذا هللاهز ىث ناريغ هلم دانسالا اذبو ٌممْدلا نايحوبا (:ثدح "ايس 5

 وه ةراعزعٌرب رجا ل ٌةح برحنب ريهز جل لحع يرارسا نوب (يلعب و.“

 اذ نك كنها 7+ 5 لوسرلاو ءنعياعت هللا ىصر ةريره ىلا نع دغر ز ى ا نع عافهفلا نبا ديت

 . ريشبار دنع هل لجد ةاآ ةولاّس نا دوب انه ىولس ملسو يلع هللا لصدللا 00
 8 الصلا ديقتو ايل هرلاب ةرشتاللاو مالسالاام هدلالوسرإيلاطف 33 3 د

 ' "ايالام هللا لوسرايلاق تفدصل اق ناضمر ماوصتو ةاكزلا قونو ةربي يع 02
 ثعبلاب نموثو ىلسرو هلافلو ءانكو رئكبالهز هزذاب سون نا لاق 5 1 3

 )000 نايسالاا» ناو سراب لاق تقدصر ( لكر قلاب نمووو >< ٠" كش
 0 لاق تق دصل اف كك ناو هازال نكت نا 0 اف ةلرتككئاكهللا ىشخنن

 0 7 » لياسلانم جعاباسلوطسلا املا ةحاساا مول ىموللالوسراي

 1 الوارد نحت دحاسو
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 يك 0 خارملا
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 0 1 0 (.هيطارشا نم كاذف امج دل الا تير اذ اهطارشا نعد وحاسو

 / / | عطارشا نم كاذف لورالا خوله مكبلا ملا ًتارعلا قافحلا كبار اكو

 ْ حسه اهطارش نم كككذف ناينبلا نولواطتب منَملا عر ثارازاو
 ْ يحلل زنيو ةعاسل ماعد دنع هللا نإ ارك * مل اعث هلل الا نةيملهبال ببغلا نم

 اي أسفل ير دل اهدارغ بسكت اذ اه قسد يددن مو ماحيالا ام عبو

 | محن مح ق ءبلع هللا لص هز لوسر لوف لبجرزإ م (ٌل ل ناروسلار خالات وع ضرا الا
 ١ اذا 1كم" كربجاز 4 لسو يلع هللا لصهدلا لوس لاؤف هودجت ملف سيلا اف لغه و هر ١

 ا 0 ىلاثنوللا ضر مو اشيل | ثعش ذالا نب نامل دوادويا ١ ىنإ شم دج ةيعدمانلا ظف احل لاق هزل رجحا اول ةراذ ارت نإَدإيإ 3
 1 اب ةراهطلا ب نك ل وامن. 1
 ٍبٌضقنب لس نب هللادبعانث دح» تاكا : !ذون دنع للا 7
 2 نع ورحب !يعبارو نب عب زي نعلا دبع !سئدحل اذ ئينعفلا 8 تدل

 1 ىءيلع هللا ىلسهىبل انا نجر عن هللا صر ةبعشنب ةريعم ا نع زريسمب 3 ١

 لح لاق دهرسم نيددسم ا! رح رعبا تزل ب4 ١ !ذا ناك 00

 هه ترمب امنع كاعد بجي ليها بكا لارا ١
 ٠ كا راربلادارااذ ا ناكر سد يلع هدئا لمى ان  [مز جللاعت هللا ىعر هللا دبع ظ
 ١ 1 ءاوبعب لول! بل أي دحاهاربالوحؤلطنا ١

 ظ ا اسم يقلل داجانثدجل ات ليعامسا نب ىسوم انثوح

 ا ةرصبل ا أرثيتىلاعن هللا صر ساهعنبب هزي وبع مدق املا جاوا دح +:

 ظ
 ١

1 

 ءلاسب ىسوم ىإىلا هللا ريع كت ملك هللا ىدر ىنومىب نعت دحين اكن 2 لون
 ْ ميسوم ابا يجمل هدد ا»

 2 1 ب وا اشم د4 اذ لحب ناد اران موب,ثاذ
 | باب ءلوبل رئريلذ لع نامكدح 0 ىلع هللا

 ا وو واو اا اح ححم اج

 كف وست س عش

 1 و
 (0 7 لا جوش نم م ريعض ةءرجرف ىكرونل/لافد



 لاق ءالثملا لخد اا سنو ,زعوللا لص هللا لوسر ناكلاق ءهملاعت هللا
 اذم هردأب نوعالاق ٌنراولادبعلافو كي ذوعا ىف ا مهلا لاف د احن ع

 ابعشع ومو زربخ ا لاق < وسو حسل !ىوب يرعب ا نسمملا أنث دح ديب ابخعاو
 زيود اقو ذكر ذوعاى مهلا لاق فيدخل ارز وزر شا نكي سيلا اوه ب زعلا دبكزع
 ١٠ ن رح زعورج هللاب ذوعتيفن بيو لاق و هللاب ذوعا قرملافو
 ديزنعرشا نسر ضنلا نع ن وانو نع ةبعش ان رم لاق قوزرم نبرمع

 _ممل سو ءيلع هدنإ لص مرنا لوسر لاقل ان من رنعىلاىت ميلا ىدر مقر أ نب
 هردابذوعا لقيلف ءالدا مكرحاىااذاو عري شوش ذه نا

 قلقا لابقتسا ةبط ارك راي ثيابدلاو شيلا نه
 :زإ .شكالا نع يووم وب ١ انثدحل او دل رسسم نب د وسم انثادح زم (4!١دنع
 - دقل هلزهزاف معز عن مرناىضر ناملسنك دبزب نب نجرلاوبعزع مه ارنا نع
 انامئرقل .ّلَجَأ لاق ةَءارِإلا ىتح ئشنزك لسم هيلعمرنالص مكيبن يكللع
 ١ نيمباب يتسن ناو لوبوا طياغب ةبشلا ليطتم نا ملسو ميلعمللا لص
 دبع[ دج مظعو ا يجر ىتسوا ر (جازتالنمّلذ أب اندحا سيال او
 نب عاف عقلا نك نالجع زبر وه نع كير ابملانب ا ني رجل اق لَيقَنل ارم نيدللا
 هيلع هللا لص وردا لوسرلاكلاق نك اهن هللاجر ةريره يلا نع لاصو ا نع مكح
 ٍلبقتسالف طي اغلا مكرحا قا ذاذ مكَع 'دلاولا ةلرنج كل انااا | سو
 يشور اجأ ائالثب رهأي ناكو هننميل طْسسبن الو اهيرتسالو :لبشلا

 بوقرلانعن 0 [نرحل ان ر ورسم نيد دسم (نزوحشئزلاو تورلان ع
 ل. طي اخلا ني !اذالاف باور ءنعلاعت هللا وجر بوب ايا نعي زيزي ١ !طعنع
 انيكفماشلا !انهدقف اويرعوا اوقرش نكلو لوباكو طاغب ؤ]بقلا اولبفتست
 ما انكف ةليقلا لبق يطب وق ضييحارم

 ردع نع ريو نع وجب نب ورعان دحلاف بيلو ان دحلا ليعمسا تبوسوم |

 2يلعمزلإإصدنلا لوسدىئلاق هنعل امن هدداوير ّيرسالا لقعمىلا نبا
 روم ريزرباو >واد وب !لاق لب اصا لوبي للا بفطس 3

 ىيلوم



 سلب ناووصانث دحلاو سر او نبىحج نب دمي 0010
 أما ىلاعت مللا ىطر رعنب ١ تيار لآق رفصالا ناورهنعينوكذ نبا نحل نع

 ّئتن البقلا نيبو _كنيب ن اكاذ اذ اًضفلا ف كلذ نجوي [غا يلب لاف اذه
 بسلا دن ةصخرلا بسناب سابالف كرتس
 نايحنب ىحنب ىويعنعريوس نب ىجي نع كاع نع: وسع نب روزا دبعأ كلت دح
 رميا عتيقترا رؤ)ل ( (منعرلاهنوزلا ىصر رع نب هللا دبع نع نابح نب عض او منع

 سرؤم ا ثيب لرسم نيئلبل لع لسو ,يلعمرلا لص هللا ل وسر بارك تيبلو

 تحمل انائإا [ دحر برجنب يجو انشدح) اقر اشد دروع ارو حرتج احل

 ىلاوث هالامور هربا ربكنب رباجنع راجي نع اصب ناب ا نكت رجب قر نرد
 ةتيبارف لوس ءلقلا ليقتست نإ لس ريزع هزلا لصمملاعت هلناٌحن ىهنلات [مهع
 - يلا لظعاحا ماهالا لاز هلد رولا «يبقنس ماعيضبقي نا لق
 ىئثذر يذهرتلا ةر وس نبى سدكاب ريبوسعوبا
 8 ناوطلا باوبا عمال ىمسبك  ننسو جراعت هللا
 تيس أر ملك سو هيلعدللا لص هقلا ل وسر نع
 ةيعس ني زبيد انت ه- ر وهبطر مكب خالص لقتال :اجام.
 نععيكوانت دحد انه انثدحولاق 2* ٍبرحار كامسن عز وعول ان دحل -
 ىنيلازع معلا ىن هدلإ ضر وع نبا نع لوس نب يعصه نع. آاعس كلا اوس
 ..درت لاك لولغنم ةؤدصالوروهطريفب جال صلمثالل اه ملسو يدع هدناولص
 يصد اد" ب ابلاازهو ىش صا ثيرحلا اذه ىسنعوبا لاق روهرطبالا ثبدحف د انه
 7 مد نت” هلااءدررش او ةريره ىو ميبانع جيلملا ى! نع ,بابلا رو نسحاو
 يلا بلطي نيززءاسا نب دي لاقيو نص اعممبا ماج 4 [مهتيل عن
 اهنالا وم نب قهسا انثدجر وهبط لا لضخ ءاجار بسب :
 ةبينذق انثدحو حج سشا'نب كلام [نث رحل اه سبك يزعم انيوحلاك
 كنهنإ(ول مولا ىدد قرن و4 ىلا نعريبإ نع رلاص | نب ليدهسن علا اه نع

 #2 و داتا

 يي قصلللاللبن ة5_25ؤبؤب7ب27لا١77 ١ 22-- - دسعب



 يم عمدا

 انس َءاضون ازا رملسو هيلع هلا لص هربا لوسر لاقل اق
 اييلازظن ةئيطخلك همجو نم تجرخ ههجو لسه مولا
 م دد,نم ثئبجرخ ميدي لسغا ذا از هوما ءاارَطَق راما عم
 ”_لاق بّوالا نم فن جريح ءام ار طق ا عمو ا ءاملا عم ةادب امهشطب
 هبا نع زيوس نع كأم ثيدحو#و جيس ّنَسَح كيدح انه ىسيعوبا
 ناولذ ئساو ن امسلا حلاصوب اوه ليه دلاو جاضوب او ةربرم انش
 كرب هنداديعاولافد سمس دبعاولاوف معما ىف ئنلفخاو ةرب ره باو
 هيحابلا تو ٌحصاانهو ليعسا بدمع لاق اذكه ورع
 لاراؤسو ةسير عنب ورعو + عحالصلاو نافع ناتعو نابوث نع
 ه_ررعمللاىل صولا نعحكور يذلا اذ يح انصلاو ورمختم هّرلا دبعو
 نب نضرلا ربع ههساو بول انصلا هللا دبعوب اوه روهطلالضفو ملسو
 هدبازصوبلاقلبملو رنعإا عت هللا ىجر قيدصلاركب هى, بحا صوم دلِرسنْح
 هيلعمداواص بلا ضوفف لسو هييلعمللا ىلصىبلا ىلا لجر سو هيلع

 ا تي داحا ملسو ميلعهردا ىلصوبلا نع ي يوردئثو ٍقدرطلا ى وهو
 هَل لاقيو ملسو ,يلاع مّرلا ىلص املا ثحاص (يبستحالا رسعالا نب حبو ا

 كوقب سو يلع هللا ىلص ّىبل) تع مملاو هثبدحاعاو اضيأ يي انصلا
 حج الصلا عم ناب يرعب تلسفن الذ معآلا مكبر اكمذا
 انشحاولا البطحاء صو ةريذفو دانه نثردح روهشضلا

 لس لوين ع لبق كنبب لو نب هللا دبكيرع نييفس ان دحو ع نيوسزع عيكو ظ
 1 ما مانفمز اق لسو هيلع هرداىلصعبلا نعاموةلاعت هللا ىضرىلعنع ةّيفنملا
 عا اكبدحلاازه مسعولا لاق ملشلااهليلحغر ريكا امبرقو وهلا
 دقو فو درصو مل ليو ىو نب هللا ديعو نسحاو نابل اذه ىف نش

 تعم ىسعولا لاق هظفح] قزم لعل لها صعب ديف ملكت
 ميعاد طرب ١ ْثي ىوعساو لبحر ارا ناك لوفن ليعاوسا نب دهم

 فسدحلا د تر راؤهوهو دحص 00000

 بايلا يد
٠ 
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 5 يد تل رعساسر حمير اس
 أن دحلاو دو نب نيسح اس رحاولاق دحاوريغو ٌةيدادغبلا

 2 هلباوظر هللا رب بده | نعت انفل ١ ىجي ب! نع مرق نب نامل 3

 ا ةالملارّريلل حانضم د هيلعمدالص هللا لوسرلاقلاؤ اهنمعالاعت
 1ك حم هلل لا ٠6ه ةوضولا ةولَّصلاجائفمو

 تب ىلع نب يوصل !نقازلا
 يرفصلا نئسلايف هزلا صر ئةاننلا

 ةرافطلا هلل 55 مكس ىلا 38

 يلام دباو مكمن وجو اولسغا5 ةولصل لل اس 0
 بوه نلا نع نابفس !من تح لاف' ديعس نب جريتك ([رمخع ! قوارملا
 بو هيلع هللا ىلصوببلا نا هنعزاعت هذلا ىضر رب ره ىب ا نع طسو نع
 اهل سجبّوح هبوضو هدي لشي الف مهود نم مكدحا ظقيتتس اًاذالافأ

 | تت ١ ىكاوسلان اب هزي كناب ثب ا كريدي ال مكدحا نافاثالث

  نعريوس نب زر يتفو ميظاربا بو اانربخا ليطلا نم ماق
 ١ >>-_لاق رتغُزاعت هسلافعد ذفي ذحن كلت او ىلا نع وصمم نعرن رج © ١

 « أف نصمت ليلا سرع قانا جلس هيلع هرلا سجل ناك

 رم نالبع ان ربخا لاق دب ف نب واج انت دج ا
 كسر رع نلخدلاق معز اعد هرلإ هر ىنوم وا نك درب ىرأ نك ري ىج
 وطي مناسإ لع عكآوسمل افرطو. كاسب ىو مجلي ميل افلا لس ابإل
 هتبع ةرهعزامالا كآنسي ل4 باب ٌءاع كاع ذاع اع لوغب
 رك انش دحلاو ريعسنب اوهو ىبجح انش دحلاو ىلع نب ورع انربخا
 كن ة ربو يت رحبإاك لالك هب نيج انوا دلاخبا
 ىعمو ملسو هيلع هللا ىلصونبلا ىلا نلبفا لا منجل اخت هرلا ىديوسوم
 هللا اواو يراسب نعرخال ادى نعارب# دحا نسب رعشالا نم ن الجر

 ١ عام

 ا



1 5 

3 َ 

 رع عملا

2 
 ا

 نم نامجلعنيعلس نَلوأ ل ان!لافف تصلق ميندش نو ءكاوسيلا رنا ناكذولا نابلطي اما ترش امو امومنت لاه ىلع فاعلطاا 2ظآ0ًٍ كرولا لاس امالكف كاسب سو ءيلعمللا لص
 ىل !ىسلاي تيغرتلا بباب هسياع ةللكؤر لحن ناعم ,ذدرا مث نجلا ىلع ثكب) كن ا به ذا نكلو ةدارا
 م لاق حبر نباوشو يزين علعالا ربكنب روم 5 ةروسم نب دبحا ربحا
 ةدلإ ضر رشي اه وسلاق ىلا ىثدع)اةقينكخإ نب نعل ادبكئثدح
 ” فال ئاورهطت لاوسنا لاق لسف ميلسسردا لص ىبلا نع ابنغيلاعت
 ١ ن اذدكالا باب لجو رح برب ةاضم
 1 ثراولا دبع اشثدحال اق. ىبوم نب اع ةروسم نب ري انربخ |
 لاف اق نعل اعت للا فصار كلام نب ىشا نحب ايلا نب يك انشدح
 ظ باب دكاوسا| ف مكيلع د رثكا دف ملسو ميدعملل ا ىلص هذا وسد
 ديعسنم بشت : انربخا م ارصللا ىشمعلاب يزاوسلا ف ةصخلا
 ةئعإا عت هللا ىتد اريرق ىلا نع جرعال !نخدانزل ا ا نع كلام نع
 لكلا كاوسلاب مة رمال اواسئشأ ناالول غسد .يرسمدلايصدللا لوسرإلةلاق
 فلاوسلا تب ال ةيلصلخدنع
 يصلي نعرشاوب نب اوه دىسعاتدحلا مرشح ةلعانرخا

 3 ا 0س 0
 تنااف هدييلخ دازا هيلع حبلا ا دس ,ناكىتئاب ايبع
 نائئخالاو 0غ حض 7-٠ ب بمس اي ككوسلاب
 00 مسا زوم قرت نب ثراحلا انربخا
 وسر 0 ةربر# ىف! نع ب يسم ارب ديسنعب ارهش نب ا
 قو داروّيسالاو ن ائثحالا ست ةرطفلا لات لسو يلع هذناىلع هللا
 ناؤظالا 3 باب ا (منلا

 | تلت اتحمل رولا نك دحلاةرلعالا بختي وص اندبا

 0 ديعسنع



 .لوسرل الاف هنعللاعتمدلا ىور ةربره ىاذع كيسا نب ليون نع
 ارضا طبالا شن باب نانذلاودادكسالاو رافظالا علو طبالاؤشنو براشلا نم ةرطفن ا نمر مم لسو ,يلع هربا ص هلئا
 : ربا ديعسنكاييرزلا نع نيوس انثدحل اف دب زب هللا دبع ب لهخ

 مهلك رىاص هللا لوسرر لاز لاو ثعيلاىت هربا ىضر ةرب ره ىرانعببسملا ٠
 راذظالا ملقتو طبالاف شنو ؟ناعلا قلحو ناثخلا ةرطغلا نم نسم ملسو
 فثب تراحلا ايرمحا ان“ زذاعلا قلح تباب أي براشلازخاو

 نع ن ايس! نب ل طنحنع بهو نب|نع عمم ١ او ريلع# ارق نيكسم
 ظ لاق لسيوريلع هلاااص هللا لوسي نا امنجيلاعت دل هر رمتنب | نع عفان
 ظ تكن ارحل :ناعهلا قلحو براشنلازخاو رانطالاصت ةرطنلا
 نسري نغديم نب ةديبعانربخا لاق رج نى عانربخا براشل رصف
 يب ا هر ] نب ديز نعرأسب كثب بوبحرع بربهم سب
 هيا خوعا , مل نم خسر ياعم ل هعالوسوال 6
 ى 2 تكليوث ىلا بسسس 5
 ب د نارمعملا | نعن اهلس نبا وش وحجانثدجل اق ديبي انربخا
 ككرننال | طبالا قذذو زذاحلا قلحو ن اذلضالا ع لفتو بر انهار مج ىلسو هيلع هزل اص هرزا لوسبر انل تقول اق هنغيل اوت ربا ىد د كلام ننسنا
 هس 5 هليل ليعبرا ايرخا ةرمل ان ؤأموي نيعبر | تمرشكا
 :_ نيفيا وار ءازرخا (ىكلاافعإو براوخلا ءاوحا

 ىطرر معلب نع عفان ىرخا لاق هرلازيبعنع ديعس نب اوه ىحيانثدح
 هبا د برايل ا اونوح أ لاق لس وميلع ,وميلع هلل | ىلصض ىزل [نح (مععإ (ىن هللا
 هنئ) وبعوب ا يارمامالا ظفاحا ل اق هن دجملا اعلا

55 . 
 00 ايف

 منغإاوته زنا ىمد مبوزئلا مج ام نبا ديزي نب درع
 ريل هلال هللا وسو سس عامنا بسن
 شالا نع جيرش ١ن: ىح لاق بيش | نر يكبولا 0 سىح
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 ثتوروسشمم
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 -ىقشمرلاراهعزب ماشهأس دحر تود رصف م لو هدير ل اثيدح سو 1

 ل 6 مايصلا نير (نذ رح اوهنن اذ دنع عتيهت امو هوز هب مكترم اامملسو هيزعةللالضمررا لوس لاغلاق هنعلاعت هللا يضر ةبرهو نع خاص انع
 هدنعا هن هلا ضر ةرنره ىلإ نع اصول ا نعشعالا نكح ريرجات رسخإ
 ككاهاغاذمكتكرام فوزذ ى هيلعمللا لص هزلا لوسنلاف لاق
 دنمم اوزف ئثب كترم ا اذاغ مب: أب ا لاا
 ةبيثتوانيركب ونا ٠ ود اوهنناف ىننعمكتيمن اذاو معطتسس اام
 ىل رد ره ىلا نع لاص ىلإ نعرشعالا نع عيكوو ةيواهموب انت دحلاق
 ع اطارؤفوفعاط نم مللسو هيلع هللا ىلص هرزال وسر لاق لأ هنعرلاعت هللا
 ١ ننوزنا ربع ب درع اير 22ج )جوز ع هر ئَدَحَر قف ف اصعنم وللاخت هللا
 رف عجن نع قوش بروم نعاكرابم ا نبا نعيدعنبابركز (نن ديلا ة ريغ
 يل عفنلاصونلا وسر نم َعمس اذا اميعيلاعت هللا ئدر ضبا ناكلاف

 ظ 0 000 حجلا شر ىيعنم دمع نق دححلا# 0

 : واو رقفلاركذن نطو لسو قلل ا وردد او يلمح ريلا# مامكع

 2 ايندلا مكيلع نمل 6ديب ىسعت يذلاو نوما قفل كهل لافك

 هليل ضيبلارتمإع كنكرت رقل هالات او 2م آلا مان از اذِإ مكدحأ لق
 مو _لحفللاىلص مزلنا ل وسر نيو ءادردل اونا لاق ؟اوساهراش 5

 يدبعلاراشب نب ريع انه دح ًءاوملاه وك انقل اًضييل !لثشمإعهللاو انكرت

 دولالكر مبا نع رق نب بو اعم نع ةبعش انندحل اف رفعجنب دع اثنحبلاف
 نروضس حم نم روم زؤياطلإ ار ال ارت مزوا لص دهاء يزاكرا# عَ
 ظ ىجبانتدح راهنباماثنه انذ رح اصلا عوننا قح مل ذخنم مهر ضال
 هرم نس وجكد دوؤنسالا نب رع نع :قلعنب صن قلع وب !(نترخ خزستبا

 0و ميلعمللا لص هللا لوسير نا منع (هن هل [ىدر ةردر6 ىف. ,نعييجرطخا
 ش (نيرح (يلاخزم اًهرضنإل لجو زع هللارم ! لعب ارق ىنم | نم فياطزازئاللاف

 راش ماششه



 ْ . 0 َةَعااىدعلالةعز ترك ازيوحل اق عيناه نب حارجلاانثرجل اق رام نب ه اخيه

 ْ 0 باعدلا لص هللا يوسر عمم ]بطلا حصرفن اكو ءئعلاوت هددإ نمد ةدالوالا
 ظ ىف سرخاو اوت هللا لازال لوؤيملسو ءيلعدلل [لصرردالوسر تعمسلاف'
 ْ انثدجلاق بساكن ديما, بوقعب رملاودحبل ءاطؤ يبلولس اسرع دلا ال
 ٍ ره لاق هيب انزع بيعش نب وره نع يا ب جاهلا انثدحلاك عفاندب مسالا

 هللالوسم تدم مْ العبيأ مكاملٌعنيأ لافف اًييطخ رنعلاعت هللاؤصر ةيوعُم
 سانلالع نوره رجم أ نم ةوياطو د لإ زلعاسل ا خوطت مالا اللوق ملسو هيلع هدلاوص

 دم اندحلار امن ءاشه ام دح 6 مهانخس نولاببإل

 ييكءاقس [ى نعطبالة جا نح د اذخز عيري نب ديوس انثدحلا بيعهشنب

 ١ خيب اطل ازرتال اسم ءيدع هداااص هللا روس ر )5 ,ئحلاعت هللاضر نابوث نع
 ا ظ - انتدجر د هزع وللارما ىف اب تح ىهلاخنم مفر طيال ثوروصس وحب العم انه
 3 ا 200 ايلاجب تعمس) (ر الا للة وب انثدجل او ريعس نبهر»دبعررعسوبا

 ظ هيدحددلا صولا رزع نْكلاق [مزجإلا عت مدلا ىضر هيلا دبع ب جنعيوعشلا
 ْى ةرد عضو رةراست نع: طخ طخو منبه نعيزرطخ طخو اطخطخ لسو

 ىطارصانه لاو الا هزهرلت مل ىلاعت هدد ال سبس اذه لاق طسوالا طشلا
 ٌ ظ ظحن باي | هل يسزع عيبقرفلفلبسل !اوعتلاكو موعبلافاميفلسم

 ظ ظ نيلعظياغلا او لس هيلع ملإإ لص مدل ا لوس كب
 ١ ٌمَيواعم نع ناجل نب ددز أمدحلاق ةميمنلا اني كنان سيطر ل
 ا نب م ارؤملا نع رب اجب عسل جن دحل اق عاص نبا

 يكتم لشرلا 'ءكسون لاق ملسو يلع مدلاإص هرنا لوسر نا نعل عت هيدا
 ) ىلاعت هدلاب ازكي كيب و ادني. لوف مه قي رح نم ثبت 6 نكبر اىلع
 ١ 5 انيرح مارحنم ,يائرجو اموو انلياعت !لالحلم يما لجو نع
 ! ليثاسسم 58 ىلاوُن هاللا , حاهزشم ملسو يلع هلذارإص مللا لوسر 2 0 2
 | اذن أ ءامدلا عند اونلا دووم نبرمم ةمالحا !ماملا خيشلا لاق
 ظ اميالاب نحب (مدرتح ثلاثلا ب تطسسا ح



 . ,هنل عتوللا هنن يس ل 4لئارجر زفيحكلا
 ةشباعنع نكون هللا ىدر ملبحج رؤ نحولا هدمع ٌيسلايطلا دوادولا هور مصير َعشلا كبحلا3 نأ اسف ,يلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص
 0 لل ينافس اقتلاواهط !(هعلاعت مالا ىضر ٍحرجمتنب
 1 نياق ةداولاق .تهلاخت هدلاىفر ويتحول هنعياعت هللا دمك نوم برجس ار همّوح الو نإك َءا ل دارجلا صدالا ىف هللا م
 ,ديغزؤلجل اق هذه رمل حتركل نرؤف روظعانؤلح كي ار خارجا بسلا ثلخَد الف دس ةرشعّنس اانا نموسو تكيس زملساف,.ا مح
 "نعجن ثمرقؤملسو ديلع هللاؤص هردا لوسر بِحاَصيِديّرلا رد
 سلا نيدو مؤفن نم لوب 'ملسو هيلع هددااص و تاس ع روس
 تولي !ىضاؤقلاة اور يسنحيإل يحرم ءثزرو مهل اعَن ل مراعت
 ٠ ريع نوعمو أ نعالؤرتجع وي ! ىلاعت هللا امهر ةفينحخ | بحاص
 ريدعمزا صولا لوسر 10 ,نكول اهل هللا | ىضد قواه | هللا
 نجا اى اخد هل اهت هلال الوش ولو 0 هلل ىنب نه لوفي ملسو
 ”قنولنيضر ةفبتح وبا لاعنهسرحد ملا دج انما هاور
 منا نكرلاحت هالاىضر ير [ل ا نزلا يراصنالا كأم نير |نع رع
 : لكرع ضبرف ملعلا ثلطلوقب رلسنو درزع هللا ىلص هللا ل وسر نوم”لاق
 اهكمداوضر زؤيزح وبا ىلاعت هندارمجب ىلسوي وبا ىضاقل | كادر ملسم
 م انكسر ,يلعدللإ لص يل | نع نكمل اعن هللا ىذر ككأم نبش انخرنع
 فوبوب اىضاؤلا ةامر نافيا 0 ” اغا ٌتُح هللا هلعافك د لح لاول !لاق
 لس يدعمها هنا نع نعي هئاوعر عقسالانبةللاونعن قاعتدلل ا ىصر ::قبيحيوب أ لا مردا حب ىضاقلا مرن ١ نب بوذعب
 ويك ا كيلخبب ىرلاهت هللا نواعبف ةكرخال دن اهننرهظت الل اق ما
 | او رافال هزل دبخب قر وز زرجرابت هلئاوكر
 تررامدللالوسرايلافف ملسو هيلع هللا ٍلصمردا لوسدول الجر“ ءاجلاق

 قالو



2ك ةّقرصلا ةرثكورافغنسالا ةرتكنم كن نافل ك ةلؤالو يق دلو
 

 < لاقراذهتسالا خكبو ٌرْفوٌص اردكُي لجرلا ناكفلاق َىلَولا اهعفزرت
 تاعباتن ملايضعيو دئاسألا نو دج ىؤن؛ روكذ روسي هل نلوفرباج ظ

 دج هزلا ديحوب ا نق ندا يلا مالا لاق هلل ىرملا اهركذنرمل

 مدادكو عر (جت هللا ىحر .يرزؤرمسا ا ئىزاذلا نجولاسبكنب

 ةداالوسر ثعبم لبد سانل ا هيلع ناكام فتاي دئسملا
 ايكسزعيىؤسوب نب دع ايربخا ةلالضلاو للا نع رلسو هيلع هللا ص
 هلا لوسرب لججر لاكلاق منبعإ ىن هللا يكد هللارب عر كلت او ىف! نيرشمألا نع
 امب رخاوب مل مالسالاو نسحا نمل اق نيله اجل اى لع انيلجرلا دَحاوب ١ ١

 إما رجتلاو لولب د مالسالا ى ءاسنا نمو ةي)هاجلاف لكنا ظ
 مازجف ا نب ثراحلاىب نه ريوم نب غر سْيَمْن ع ”لمرلارشل نبا ديلولا

 مدنا لوسر !بلاذف لسبو يلع زاا لص بلا الكر دا كيضولانعّجآنم

 تي بعيس اي دالوال'لثفن انذكذ ناث د١ ةدايعمج د زيلم جلها انكأنا

 أيٌموعذ ان انووعد اذ ! يئاعدي ةرورسم تناكو ناثوال دابع كب اجالباف
 اه رسب ْْن ٌددخأف تلا نح ارب شدت أقح نر ىئعبل : اذاعقب

 لسر كبف ةانبأ اي 6 اتم لاب لوف امييورع خا ناكد بلا ف هه كيرف
 بلا اساس لجر هللاقو ميدببع عمد قلو خح لسبو ءيلعدلاإطص هزل

 داو قلل لاقفمملسو ءيلع هددا لص هرلالوسر تنزحأ لس ءيلعدالإطص
 ىلصورلا لوسي كبف ُوّراعاز تفيبدح ترعرع اهل لاق مث ديه اغلب ١

 ىلاعُت هللاث لاك من منيح ىلع هيئيعنم مول !نكوؤحج ملسو دوت د ]
 تروراهابربخا ةكاشفؤ ائساو اول عام ءيله اجلا نع عم ددُق
 ىتدجلاق دهام نعرشمالا نع بدول اذ اا

 هئ زى | ىلا ُنَملَو دير هبف حرقب هعم اوثعوب ١ نى

 1 و 3 ءالاق (ناهل ديد ا لك [نأ

 د لكان اكو نوراظلات زريكو فاساوهو ميلا

 ظ
 ش



 يعج ىربكعل وبارلاد هررؤل ثالث راح ا ةىبر | معملج
 : كيبوسيباوهو ناجر انثدجلاو ىسوم نب دهاج انملا دح هدلو
 :.يله اان انكلاق اجر ىإ نعيوصمنن اوه دابع انثدحلاف ىهاشلا

 مثمر ةكانحح يبرم

 : هيو قتيلا لع اوم ميلع َجاَمْنت هلا زاانل اب انج
 كلا فصلا دعب !لاق ناكملا َكْزب انمف !اه هبثكلا| كلن دبعن
 1١ 00 لا ا يهل وذص ب اب دابالا

 شوال نعصوتالا وب اانربخا لاق عينرلا نب نسحلا انربخا هن هبه لبق
 ظيلغالو لظفال هزلالوسر روف ايونكم دي بهكل الق حلاصيب نع
 هدمهاو ١ وخبر ووعي نكد ةئس اوكا يزج و قاوسألاب ب ب (سالو
 قع نوري ةلزنم لو ندعو ديرك لاك هللا يرتكب نوداح
 مُهفَص راهسلا وجو -5 يداي ميد انم م ارط ا ىلع نّوضوتي د اضنأ
 رومي ليلا مهل ؟ءاىوس خالصلا ىف معد لإنفلا

 لاق لاصنب+ هرئاربع انمي لكس ماشلاب ةكلهو هب طب ٌةرجاهمو دم.
 ثا_االه نباوه ديرعسنع دي د نب اوه لاخي يرح لاف ثيبللا ىثدح
 نئلاوث هرلاىذرم الس نب !نعر اسي نب, !نعر أَسسَنإ نب اطعزنع:ّماسا
 0000 ا سؤ لان لوفي ناكدل امنع

 ددويدبعتن ١ رمال | از رحو ارب ذنو وشبمو دهاش ءكانلسرا انا ظ
 ليسا يزخغالو ق ىسالابب ب اًدسالو ظيطخاو افقي سببل لك ىثملا هشيم
 0 املا مق خح هّصِبقاْنَل نو نو اهتبو ٌوفعب نكلو هديا
 8 ةد اضن ل !و يع درعا دب حكي ةللا الا هلال نا نوط نأب
 وك عمس ذأ يللا دفاووبا قربخاو راسب نب اطعزاق اقلع

 0 !لاًنام ثم لوقي
 0 0 نعيريمن بكاملا ربكز كانا وعول ١
 ىريع هللا ١

 قانلارطسلا و ا ٠

 فرش يلع هنوربكيو زل شم عش هدلا نو ديو ارضلاو ارسل ىف باعت هذا نو دمي نو د اولا تم | هللا لوسر درع
 امكن مسمسا

 371 و دلع !ىداكولو اهتثقو ءاجاذا ةالصلا نولصي سمثلا ةاعر

 )ر ! اع ةزرر ]زي ف



 ىمارطا نوينمون ءمهطاسو لع نورزتابو ريسانك سار ىلع

 0 نم لحفل تاوداكو اسلاّو جف لبلل اب مم اوصا
 لصنب روم انلدح لف ىسي نباوع نع تاوخلاد ظ

 5 لاسرنا(موعلاعنردد انتر سابك نب نع ةورذ
 هرذع سكك اود ةليوتلاف ميتيلعس إل صره الور تفند نبك
 نسي ماشلا كلم نوكيو مب اطرملارجاب,يرمكمب دلو بره!ربعْنيدهت

سلاب مو اهالوؤا اوسالاو باوصجالو شايفب
 ١ ضل اورممس امن 

 نورك دو ارسلك ف مهلا نو دع نو دامملا متم أوغعلو دعب

 ور ابو مزقرطا نؤنضوت دخيزك مدلا

 داو ركمهزجاسم مو 2مملانت ومصي كمي هلصو
 سدح لات جنش نب ةوبح نحا و اهسلا وجو مه دانس عمسب

 الإلا اراقب قح اًيوعَتسلا منو اص اناذاعمسو ايرع انيع ٌْ
 نيعاايج لاق ىمارحلا بزب نبنيعأت نرحامل كررث ال هرحورسا
 يسرد ناكلاوواعنع أطعنع سلبوا نيورعزع ناملس نب
 ىرافل افلح د ىحرع ونس جاحريل مارب !باصا
 نييررتالامف تفتلاف ىجاش رن اكةجراخ ىرخالاو تيبلإف ميلحر
 كيب امدو نذاتساازجووب لبق ءرال كامار> ناملكا تنك

 الص ناقرلاو ليص:ةليكسلاو لصف نقلا انلزناو'كانيت ١ ان لاق
 اخالاف ديمحس نياوه ناحير انترح لاق ىسوع نب د هاج ترد ا
 عمن ميطك عشب النول! نع بوبانعروصتمنباوه دابع

 لع الص رمد نق لوقت تا مازصف
 تعميم انيع تمانغ لاق نابل ل ةعيلو كلذذ عساف

 قف



 ١'( كيب دام خص اراد ىعب دبس مهل ينقف لاق ىل ل معو ىانذا
 ' 2 رتعوذروزترداملالكاورارل ل خد ىم ارل باج' نش ابعاد لش او ٠ رعغصرو- ار اما و ا ل ]خد ى ارلا ب احا" او.اطسرا
 ..زكا زي داملاو مهلس ةلار ارلاو ىع ارد نيت كيبسلا مين اف لاق فيبسلا ' يلع خو زن دال نم عطل لورارلا ل خرب ما عارلا بحي نيدو ديبسلا
 ىوتنيس ناق لرجربت ال لاق ٌماطخريلع طخو هرمق أف ومس لبرعمو 0005 لعارسس لوسرنا كربلا نفد يلا وممن يرغمحنعزاساوب ازرخالاق ىلع نين اخ ا
 في طو مسار ننعم هم نفي اط (/و رمق ققح لالا تنم ام لعمل ءضيب بايثمملع لاه ماكل اجر ف اتاذ ا ادقار ىدخ دسوتم ”لعس الصرب ال وسر انيبف اذن مونلا قت مان اذا ناكو ىف ' ىيسوتف لا داج لبللارخانم ناكأ ذاوح مومبلعس لص وبتلالا ٠ ١ ١ قردصي ثرنوزو اجيال طملاولا تومتدياواعج م دارا كيج ماسو )  ميلعبإ صدد لوس, ىضك توماكي نل مز اف ملكت لذ لاجر كيلا
 بلاده نوال لكم ندو اربع انادان مهين ولاهف ميج د راع مينم
 (يوبل وعرف زيزنجلا يب نجرل لاق معامل وبسمورسا تلك عوض ىزلا “ب لشم ا ام _ررترهو لاق ةكيالملا#ل اق معامل وهيوساتلقءالوه عنرم قريت امل ل اعف كا ذرزع ميريل | طم الوتر ظقيتتساو اومعترا مريد ارشو مما مطولا س اذل | عدت ب دام ل مج ن رصق ىب اديس الشر لاودرطا ناظقيل بلف ناو نامت ميديع نا مئرباعس الص

 ١ ثمبزعورقاع ميج نمورتنج ل خدرياجا نش هدابع يب .. .
  7 46شاور الاول وج نيو ةودقلا هج مامالانةسرجلا |
 ىمجنابابش نبنعمنعا هك د اىضر ضنا نب كل امنع م لصلاتبرقو 2 ج6 2 '
  00ىلا نب ةورعبلعلخدن موب ةولصلار>انع ظنه ئضدز للبت نب |
  1ةالصلا>[مهع طرد وضر ميش نب ةريزللن اريخافامونعاطتسا 2 |
 رئكلامت س ذر ىراصنالا جوحسوب اميلعلخرف مقوكلابوجو اموي 2 |

 | هلق



 0 ل يو مر
 قلص من /قةيلودد قصردل الوبر صو ص ب مائي لع مه ل صدبلا ١
 قوبل عردب نصر ! لوب ىلصؤرلص مّن ماسو يلع مدل لص مدنا لور
 لامه 00 ميلعمسل إصررد ل وس ىف صف وص

 وه ليربجن او اةورعابب ثرخ ام يعانيزءل اربع نءنيخ
 ناككلزك ةورعملاق ةرلصل تو مييلعسا لص بلا مانا كلا
 دقلو ةوركلاق مسا نع ثرحب ىراضدالا جوعسم ىف نيرميشب
 ميلر اإضردد الوسر نامي ميلعس ال سوببلا جوزي اعئتشدح

 ههأ] وجريل الجراج لاقرن ار أسد نباطع نع هما
 منع نكسذ لاق جيدلا ةولرصل' تقو نعملاست م يَريلعس طم
 قفا نارعب دملانس ناكاذاىدح موَميلع سي ارصرس املوسر
 ىلص مش يخل ملط نيح صل للص
 كر ذايالخ لامم واصل تنويع ليأسلا يالا
 ا امج نسا 2 056 وجر ا

 مملعرربالصرس ١لوسر نإك تاتلاقاب ااهنع ى جرو لسو

 أم نيطورع تاعنلتم اًسنلا نيحنتف عبصل (ىلصيل ماسو
 نكوراسب نباطع نع مسا نب بز نع ثازام سلعلا نم نقرحي
 هلطاوؤر ؟ريره ىل نع هد دج ميكب ال نع در وحس لس سس
 عصر عكر كر دان لاق موريلعه [ لص سد لور نامنعاعت
 يصل نم مكر كلر دا عمو: مصل كلر د انو متلاملطت ن /لثك

 سعروم حذان نع للام ل ا
 ص اناملامعملا ٍتكامهعىلامن مسراضر ناطخملا نير ع نار نب
 :رمو هنيد ظفح نبلع ظفاخو اهظفح نم ةالصلا ىرنعمكرعا



 خل اناكاذارإخلااواص ناك عيطُم اهاوس لوب اهعيط
 انضيب ::ىنعتر م سشنل ادرصعل اول مكرح للطن توكيد ناملااع ارذ

 يمان هلخمان نك منبع تمم ان لف مان نشمزدبع تم انازف ما تضل سللا ثلث ىلا قفشل ب اغاذ اشعل او سما تبرع ذا نطل رمتلابورعل بقر الثوا نيؤعبرف بكارلار بس امر دق تنين
 يللا تك مه دع اخرس اىضد باطخملا نير مخ نا ميس ١ نع كلاس نب ليسو ايرعزع فلل اسر ةكيتشم ةرداب موضلاو مبصلاو هنبع
 اوقرفص (يلخرت تالف ةيقذاضس سيمثل ا صعلاو سمثلا تالا ء ارم ءازاو فيني عكاول ها 1 ١ از اذاريظل لص نا هنعاعت هد اىضر ىرعشال ىسوم ىف. ىلا

 كيبامءاشجل الص ناو سارف ةنالث بكارلارتسي اعردق ةلبنقت [ضيب مثلا ومعل |لص نااعرمشال سومو ىلا بنك هذع لاقنرس وخر باطاحلانيرمعن ا هيب ا نع ورع نب ماشع نع شاام قصمما نم نيتلبوط نير وس ايي ارق او ةكيتشم هي داب
 نيلفاغأ م نكت الو ليزا ارطسش ىل اذ ترخاناف ليللا ثلث سنو. 0
 طالع مامالالاق دهجابرربسو اذ الوع ممن لع لصاو لهحا رموولده 2-7 2

 باطلا ثيربع نع دبزي نب هوسالا نعميهأرب نعد احن ع ظ  ةفينحوبت ابريخ |نسملا نيد ئضولا> ب اب 20 < - ا يا كنلانمنلابسا بيب .: ني :
 لاقو نسم يلجر لسفتو ثممسار مس اربدسو ]رفع وشم هبعإ ةلسغو تمر هيجو لسعو ثم قشنتساو ئثم ضيفو ئثمربري لسغد اضون دنا منع ىلا عمته ئغر
 . اف )لوق انهو نخل اك كغيبسا ١ ذا ئزحت ةدحاولادايح
 مابا رعد اجصنعزنغيبحود  ازرحا لاق لله انخان ربو ةفشح

 ل١

 نق



 ًرلاعم كين اارخوم مساو دجولا عم كيذا ملغم لسغا لاق
 فل اق مجريلعس | لضومد الوسر ناانذلب فيجو لاق نك
 .وموأممدفم مسمع ناانبجباىكلات سارلانم نانذالا
 انش دح لافزنعنحوبإ انربخ الاف نجح دخان هبو سارلا عم

 منع اكتساوكر ىرردنلا ديعسو ان ع ةرصدىب! نع تايفسون]

 بكل او ةالصلا حاتقمروشول لاق /قيلعم هائلا
 امير باثكلا نحت افب الا ُئَرخب ةدلصالو اهيل مليسنلااى اهرخت
 دخانمبو نيت ىل اق در وشش عي مش نيتمك لك وار بخ
 انخلب ضل اق بزحيو ءاسارفف اهدحو ب انكل!مايدارق ناو

 هدلصلاف ةارقلانع لبس امىع اطرد اطر سابع نانا .
 لفوجورتكاف تئَش ناو هنم لاق اف تْيْش نا كماماوهكاغذ,
 - ' 2 1-3 *. دنعاطتر سد اوجر ةنيحىبا

 ماو سما ءوس نم +وضولا نس ىزعع اه يسب اب
 ل ا ب 2
 لهانمرتلاق ءان الان م بشت يونس لف مب>ارس! نع داج نع
 عن ةواصلل ال ضفدربطتي امنل اسف اهيادضق برد س ابال تيببا:
 لات صب انميشن مو عرق ان ملو ٌءآملا ضر ارى ىلامتميلا نا

 مرش ناو هارجاهنساضوت ناو هنم ىلا بحا عرب فلول
 . لافان# نخان ةنشحول !لوقيو نو فاق ثم ساب ةلف
 لغبلاروس فر يخل لاق مىهاربا نع داج نع نةنصودإ انريخا
 كفلاروُس نم انضونيورامملاو لخبلاروسب اضوتالورامللو
 لخانررو نصل لوقوهو نكلاقزيعبلاو ةاشلاو نوذربلاو..
 منمالغل الاعلام اميل ادنجل ماذل لاق ناملاعلا بر هجريملا ٠

 فرى اغنمد ضر نسسحلا نبدجت مامإل ازيئغتحوف ابجاص ٠
 هوعو كلاممامالانعرش اوربت اطومؤ اهمولعت ان عمدو



 انيربخ رسما نيد لاق ةولصلا نووتو حساب ريم ربح انريربطت هالو "مجدل نتجرل اه مس سل
 ملئاح نب لوم د ابز نيد مز نعنع ات هائضر نند' نب كلام
 مصونلا جوز ازعل مت مهدى ضرززاس م اىلوم حذار نب ههدادبع نع
 [فةالصلا تقو نعلاسرن ارنعى لانس اخر ةريرجول نع ميَدلعسا
 تاكا ذ | صحلاو كاؤشم كاظ ناكا ذاريظل الص تارمخ اانا ةريرهوللا
 مصل الصو كانجع تم اندلف لبللا ف ضاولا تمم ناف لبللا ثلث نيبو كلنيب اما علاو سمتلا تبرغ اذا برعملاو ثيلشم كيللظ
 تقوو ىف مزع اردد ضر ةغدحو ا! لوف اح نجت فاق سكغب

 . سمتلا تلال نيح نم ة ايزو ئشل الثمر اصف لثملالع للظلا دازاذا كومان اف انلوقق اماورهفل ابزاهسالاىرب ناك رصعلا .
 ١ ىرجزملا بايه نب نفربحا كلاس ارح اميلثمظلارمصب ىح صعلانن فو لخري لد اف ةفيصحو! اماورصمل اتنولخد دفف
 لوسرن ا اهنع ىلا نرد ذر دسياع تش دح لاف ةورع نع
 ريظت نوم رف سمثلا وصح لصد ناك ميريل (اصمدل

 كلاس نبى سا نع ىرهزإ ١ بابهش نب نيرمخ !لاق كلام 00
 ىلا به ازل'بهذي ميصعل لص انكل اف هنعىلان سائضر
 مثير عل لشد انكل اذ فللام نبى د نع زنط ىلإ نبمدن دبع ارب قاض اانزحا(ثلإ اما مخا تعمم سمشلاو مهتب ايف ءآبق
 فافعل !نولصد حرج نوع نيورمج د ىلا ناضل جري
 ايطيسرم لاو ابنيلصا ذا ابا جتت نم انرنع ضو صمل نيخات دن
 . ىلا وقوهوراث الا اع تاج كي بو غؤص ايلخرت ل ةيفن
 - صحل ات يمس املا (يفغل ا ضعب لاقرقو هنعيل اهنمع اىضر ةنيح
 مءوضولا [رتنا- يما ب ءءنخوندرصقن اي ذل
 ثار املا نسب لا نب ةرامعنب ىين يور ربحا للام اتريخا



 ”هاههسسس ةحح- للا دو جة ممم سس ل ادسسلا |

 مهاعنب دييز نبدهاربع لاس يح ابا هرج عمن اىيحيرينا نع ش

 افيكوبرت نا عيطتست ل حلاق أىميلعس وص ىنلاباصدانم ناكو ٠
 هييز نب ساربع بث ان انوتنب لسور يلع هد[ صعد كوس ناك

 ضخم نيترم مديل سنه دي ىلح خم اذ ؛ولوإ ىف مذ
 نيبشترم نيبتزم نييفذرم اولا ميدي لسع م اثالثمهجولسغت

 للاخ در ّث ةافقرىلاام< بهذ قحمسار مرقف نموس

 نيح انه نوف فم بلجر لسع ثق ديرنم ىلا نكمل
 تخبسااذ !نابزجي ناثث لاو لضد ١ اول (ث دل ةوصولاو
 هنعئربو ىلاغد هاجر ةزيحى ا لوتوهو اضيائزخ
 جرعال ا نمجرل اهبعنع دانزلاوب اىثدح لق كلام ارح
 ف لحج مكرحاء امون اذا لاق هنعدد ضر ةريرهوا عع
 اييزدافلانيع هرعنزلاانثادح كلل اه اجرح ارتشتنسيل تمض
  نكلاق مدل عرسال ضرس ا لوسز نا ةرجولا نع نا هلونملا
 تن انازروبو دمت ل افرول مجتسا نمورشننسل فد امنيون

 صن ااضي ا خب و رءنتسيبو ضمطق.ناى
 هنكولاعن هدد (ىضر :نيبح ىف! لوقوهو ء[ضتس الار بقسالاو :

 ةريصهابا عمتنإ رجلاده ادنبع نب مين انربخ الان ا:زت او

 قي غولصل ىل ارم اع جرح عن ُمَدوصو نشحن اضوب نم لْوَمَد
 نام احا ناو دمت ناكام ةدلصو

 افعس رسامال اعمس ناف زن الاب

 ىلعنلل ةونكؤجاز نلف عاب اي لاولفا: سب نجاحا
 كامازرخا ونجول او نيدنل !وسبغ -سسسسسات
 2 111 !نع جرعال نعد انزلاوت ١ ابزبخا ل

 مط دج ايقيسا دالة ئزراعس اوض
 00ص مكرح ٠ ناف هيونجو ف اخري تالف اني



 كمر سلو لع مد نا غبي ارك هر نيحازه دم كات
 زغيزحيد ا كوقوحجو مث ١كرانادكرت نا اعلا بجاولزمالا
 ابدت | ئضول | يي سمسا ان ؛ء لاش سامر
 نابع ع 211 كل زيهلط نيبادهحن بى زرذا كللاع ارب ا
 ىضر ناطال نيرعحمسربا مريخا هاباان !نجرلاربع نب
 | ادا انرءودج لاق قلعدلثس ءآمل 0 ند دز هر ازا تحت املاونمو انطوتبيرتع ىلاعت للا
 ملكى نسلات انك ىف قامت ساجر طقرارلادجا  .ارم) رن نيرعنب ىلع نييسملاو د ابطف املا م.امدلا لاتعني نيحلا 5 ,نعاطرمن ضر دفينح لا ءلوهوهو عريع نم انيلابحا
 لاقءدابع نبريعاش دح لاف طساوب ناممع ثريعن نجا ظ 4 املداريعوب اان كدحو حرام اساولا انشدج لاقرهسل ىلا 26 ةرينعو !نننح لات للا نيولعنبرج راش دحوج 00 رتاساوبا انثدخ لاق قرو دل ميهاربإ نب بوقحي انث دح ظ 1 بل اك نيمسأ نب نيسحلا انت دح .راهطلا ببسانك
 انثدح لاف ناملس نب بجاح ني دخ: لاق دايز قبلهم نريياربع ةرىباسينلاركبوتاانث دحو حمماس اىباأنث رح
 رغمج نب نم ن عريذك نب ديلولاانن دج لاق ماس ائبا
 (يمينع لان هدد اونو ميبب 'نعربع نب من ' نبع نعييتنلا نب
 انواذا ل اقف باودلاو حابسلا نسربونييبامو قالو راب ل وكي امل نعماسو يلع هدد (واص ردا لوني قيس لاف
 أنثدح لاف ادا نيولع داند نحمل شم ة تابع تبلافو يناجي ملرفسلا ول ! نب فلاقو ئقمسج مل نيتلق املا
 ترسم اساونإا أئث دح لاق ىلا أتت دح لاق وراه نيىسوم
 ىلا ناعما نب ميهاربا اتثدح لاق دمت نينجا اذ نحو

 ا
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 ظ نر وحد حتماساوإنثرحلاق ع ياولاغمجبدجااذثدح لات .
 ٠ْ . يك  ناضالاف احح ا ننىسوم نشرح لاق نطس ولان جنب نعجن

 ظ «..ير دحو حماس با ئتدحلاقزربش ىلا نيركبوب ١ اننلخ لاذ ش

 انشدحلاف هيووبش ثيم ادبع انتدخلافادحا نب وعم 220
 31 نبدانش دحو جتماسإوب ا انش رح لاق موهار نب قاكسا
 ١ اما | مشدحلاةبيعش نيرجا اش دج لاقط ابركز ني سارع
 ] 7  ًانثرحو حماس! نغ ثيزيوملاب نيسحلاو رسلان دانه
 د لاثو ان دسلاوو اووبا اش رح لاق صفح ن بنل ننج
 00100 اوللاق اجوزعو بيش ىلإ نب نطعو ةلمل نيد انيندح
 00 نب سن نعربتكن ب ديلول انثي ل اقم اس وبا (نثدخ
 ظ ىيم يب أن عرج نب ردن ع نبددناربع نعرببزلا نيرغمج:
 ١ ظ .مىَميِلِع مل ل صررد !لوسر لكس باف اممنعقاهنرسا

 ظ - نهيلقءال ناكاذ لاق عابسلاو او نلا نس سوني امدواملانع
 اقو هلعل نب ةمك ن عدو اد ى.اظفلازه تنحل ملا

 دجاانس لح لانرشسم نيريناربع نب ىلع انتدحرممح

 0 3 فاق اساوب است دح لاق ىطساولا نيدس نب ابركز نب

 ١ ههلاربع نع عج نب د ابعنب دو نعربشكن نبلولا ىتنخ#
 ا ظ ليس امهنع امس اىضر هيرب انعرع نيس اربعنب
 ا عابسلا نم هبونسامو آملا نع لسوريلعس ل صرددالوسر ٠
 ١ (نلأ ذكو ثمل مي مل نيثلق ىاملا ناك ذا افف باودلاو
 0 . 1 هياولانعتاساى نع ىررجلارسزل نبه اربع هاود
 ا 0 ةيفاشلا دع اتورعجنبدابع نبركنعريشكن ع:
 ا راسب انوربيك نيدييلول' نع هرنع نشل نع هشعىلا من منا
 ظ وحقن طممارك ن باو ميحلا نب قايعيو قريز الا ناسج نيد



  نععز تاس اولا نع ءووز قبلا ل يضف نيدو تارفل نب دجا
 : منلارع نب نو انث د حرغعح نب د ادع نب نعربتك نب ديلولا
 نجا ني راع د انت دحو حىسوم نيرشانث دح لاف ميهربانب
 فقرر اننرجالاف ىزارنشلا اص نيميهاب اان دحلاق
 نرخ نعربشكنب ديلولا ات جي لاق ماس دا انتدخ لاق
 رددإ ور رينا نعرع نيه اربع ن برس "دبع نكرفمج نب د ابع
 ليس !(:ن لح عوازم ماسو ريلعس لو ص ىبنلا نع امينعىلاعت
 ناهنع انثرحو ح ناسح نب نوم انثدح لاق قإرول سابعلانب

 نين نعرثكن ب دبلولا انتدح لافرتماساومانترحالافق 742 . ةيئيبردلا عجن شيع اتثرح لاق ىركشلاركب نيلبعمس نب 2.
 املا نع لج يلع | ص ردد '!لوسر ليس فاق امهتعولا عت مساوضر دينا نرعرع نبدد ادرع نس اربع نعرف مج نبدابع 22777

 ؟,زلاو ءابسل شيع لاقو عابسلاو باو ىلا نم هبونيامو
 ٠ 11 ع اا
 دن لح لاك تازلانيدهخا 2وعيسمولا اتدنحلاق نناهمص زلا

 .تعرزمج نبد ابع نب جن عرب كنب ديلولا نع ةماساون ١
 (مهنع ىلا_ةنرساىضر هسا نع رمح نيس اربع نيساربع
 هبونسامو املا نعل سوريلعردل ل ضررا لوسر ليس لاف 5 ١ ُ وم
 نمد مث نيج د ءاملا ناكا 'لانهذ باو للاو عابسل نم
 رعانرح لاق تابزلا لضفلا نبدهت نب ق امس ا ان دح
 سكن ءديلولا انث دح لاق ءماس/وبا انثدح لاف بييعش نب
 بباونلان لاق عوج ه دانس ابرفمج نب د ابع نب ركع
  مهارناوبب انت دح لاق قرود !سينل اركيود انت لح حابتسلاو
 غتانلاانثدحالاق ناملس نب عيسزلاو ىخ نيل يعمسا ىلزملا

 ضحجرب ىابع نيد نعريشكن ب درلولا نعد قشلا انربخا لاق ٠

/ ٠ 
| 



 نا امزعرلا نردد انصر مس نعرع نبه اربع نيس بع نغ
 لحي مل ننتلق ىاملاناكاذا لاق ملسو هلع مد )ل صردن'لوسر
 انبرح لد ف نذل الع نيرج ! نيربع انتدح انبخوا اسنب
 ديلول !نع ماس اونا انتدحل امرك نب نامع نيد
 هداربع نردداربع نعرف عج نب دادع نب دهم نعريتكن ب
 ىلصد الوسر لمس لاق امهنع ىلا دردد كرم س) نعرمج نب
 لاغف عابسلاو باو رلا نم بىنيإمو ءأملان عمل سو ميلعردن
 لمي مل نيزلق املا ناكاذ !ماسو ميل عمد | صدد ا لوسسر
 نيدجحا [تث دح لاف دي مس نب نك نبدجح اند دح ثبخملا
 ديلولا (تثرحلاق زن اساور اتش دحلاف فراج ديلا دبع
 نيميد اربع نيرددادبع نعرفمجنب دابع نب دن عر تكن
 موخم متر طعس | ونل نع امينع ىلاغد مدد نر هيدا نكرمع
 نيرئردن اربعون اواطنل انج قيلجلام امالا لاقرميلىيطلا
 باور هريسم قرزع ىلا غد مدنا ىضد ىذ اشيل سيئر 3
 اموعنعِل نبدح'سابعلا ىلا عمجرنع ىزارلا ناملس نب عيببرلا
 ةرايطلا باص. ٠ ىلاشرسا محجر مدالا
 نبنإوفص نع هنعول فن ميد ضر ش انب (تالام اريحا
 ةريغملاناقرزالان بلا نمر جر راس نيديعس نعمل
 ةريرهابا عمن اوريخاد ارل ادبع ئب نموهو ة3رب ىلإ نب

 ملعب | لصردد!لوسرلجر لاس لوقي هلع قاهر سىضد ٠

 نوكسل او فلاب رولا
 ويف د رد 1

 . الم لييقلا انعم رعلا بكزن اناره لوسري ل اهف ماسو
 ردقنلا نرخ امتنيمرشلا «ىامروبطلاوه مك ريلعمس للص - ردنا لوسر لاغفرخيإ !ًءام نمو !انشطع هباناضون ناف
 مسارب نعو امن لحن مع هرنع خف شلانع اسيل نب نع
 رثع اتردد اوضر ىرمن كر بعس ىلا نع ىو نمل نمحرل اربع نب



 ةعاضبرئب نالاغذ موبيلع سال صه لوسر لاس الجر نا ٠
 مآ يو ميل عدد ل ص رندا لوس لاغف ضيحو بالك اهزنإ خطت

 ظ ىسوم نع دانزلا فان ع هنيدع نبانرخا ٌمئتثمسجبال ءاملانا
 اكسر نانعإامتسائذر ةريرجو ١ نع هسا نع نامع كا! نب
 ظ لسنخي مت ميانلا ءاملاو مكدحا لوبيا لاق سو بلع س/رصس

 ضعجر داع نب دهن عرشك نب ديلولا نعزنقثلا اترحادنم
 ههإ طصس ل وسرن ا هربا نعرع نب ساربعنرس اربع نع
 | 0 ولورا كاك اك ف1 نفاخ دق ةدربلم
 ندب ةديمح ن عرس اررع نب قدعسسانع كلاس ربحا اثبحوا
 كينغ تناكو كلام نب بمك تببدشبكن عززعافر نم دببع
 5 أن اهلس نب حببرلا نم كشلا ةدانقى اوا ةد(تقىلانب

 ١ ١ هنميشنة رج ثا ءوضومل تيبس ل خد ةداتتقاب'
 ,  , عسانا خا ةنباإي نيبجعتالافف هيلارظن ا نأرف تلاغذ
 نبق مطل نمانز (ريمجتب تسل اا لاق سو هيلع هساواص هلثا

 2 هلريعنعرشكٌى !نبىيحينعدقثلا انما تاكزطلاو اك
 | ١ هام عبزثموا لش ل سوريلعس | ص ىنلانع ةداتنق1نب
 | ١ منع ةييبح ىلاوا ةبيبح ىلا نب نعاس نب ديمساانرخا
 / أمهنع و اعنرس اى ادبع نيرباج نعنيصضحلانبدواد
 لاق لا تضفاإ ام اضوتنا لسوربلعرس لص ىنلانع

 كلام انيخ اابرلك حابسل 'تلضف اامبو ملسو رىلعرس الص
 منعا سائضر ةريره ىلإ نع جرع هل! نعد انزلاىانرع
 '  ةاناف بلكلا نشاذالاق مسوريلع مه ئاصمهالوسر نا
 ١ فا نباجبا نع نيبعنب نع تاو عبس ل سخيلك كرحا
 2 كيزنانعلاه سطر مرير ) نع ريس نب نع ومع

 ١ مكذح !ًءانإو بلكلا خلوا ذا لاق ماسوربلعس لاصس ١
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 نيس انرحأ ب ارتلاب نه ارحاو'نهالوا تلم عبس ل ضب
 كسرنا اهنعيل اعن هائطن تشي اعنع ةورعنع ىرهزلا نع
 نيم قرغلاوهو حدفلا سل سنخي ناكماسو ميلع سن نلص مدنا
 ةورعنب ماشح نع (ثالام نعيحاو ءآن 'نموعو انالستتغا
 نال سنغا تنكلاه ابزع للا هث رد اىضرزتشداع نع هينا نع

 نعنبعتس نع خإو او غانا. نمو مبلع د
 انونعلاعت مدد اهطدرتشاع نع هيورعلاة ذاعمزع
 أَن هاك ميلعرملل اراصرددالوسرو انالمشعا 0

 يس ب اي امك نيخاو
 هرداىطرةس ل عرضت اودا ميل ىرنو'ةدع
 ميلعمدإلصرللا لوسرو بح ذغا تنك 0 اهنعاطت

 همخزع ةنيسعوب انرخا هب :كإ سرحاو ءآنانمماسو ظ
 امهنعاطترمدنائطر سن اع ني نع . عسل ىلإ نعن الس نب
 ماس دلع سد الص ىنبلا جو ابنع اًحتردن | اعتر ةنومي نع

 دحأو انا نم ماس مبلع هس الص وبلال صل تخت اتنن
 . دبا موك لامن ها ىظمربخنينع مداش نع تلاع د ظ
 نزف تونمؤنن اود اك ءاسلاو لاجرلا نا بوعي ناك
 ..اًعيخ و ميلع هدد إل ص مشا كوس
 نجا نانلا ني درطل اذ نواب لا م امد[ !لاقرمفت نيحلا
 ةدزناو ىف عدا و منعنا هرمنا هكر لشحن
 هنغىاعت هساوطر قس لنصلاركت ىلا تلا
 دجحاىب !ىتدح ل دج نب نيح ا نبدش فبع لاق
 (ةشدحناق مباكو كلشانب , لاله نب لبح نب ده نب

 نعرلاخ ىلا نب ضعي ليعم» اا نربخا لاق يزن نب مهنا نبع :
 ربلجؤأو هاد هن ىلاعت مس اىطمركيوبا ماقلاق سيق



 اونما ينل! اهيناي ةيالا هزه نورفت مكن [سانلا اه! لاق من
 1 ا وتل مو 1

 عورزين لخركتملااو اراذا'س الان !بوقيد لسسو لعد الصم ا
 2 نك دجرس اربكل اك مباقعل ىلاغن هساصبعب ناثاشوا

 نامعنع نايضسورعسم انندح لاف حبو انت دح لاق ىل

 نب امس 'نعىلاولادعسر نبىلعن عى عفثلا ةريغملانب
 (وم تىمس اذا تننكلاق نعلين مس اىذر ىلع نع ىرازفلا

 ةنس ءاش امي ىل اًخنرردا حنت ىاسو ميلع مدد ىلص ردد لوسر 4
 ثااو ميز صىل فلح اذ اف مهل كتسا مريع ىتدحا ذاو
 عمس ناركبوب ا قرصو ىئدح هنعولا رس اى دركاابا
 امضونيو أنبا بنزي لجر نماملادملسو مبلع سل صئبنلا
 نينسكر صن من نايفس لافو ىلصي ورعسم لاق ٌءونعولا نسحيف
 ني لاف مه ادبع أنت كح لطنع للجو زع س رنملعنلسو
 انالاق قرقزعل ىدعل كصسوا نجني ورع انرخ لاق ىلإ
 رنج لاهنس اىدر بزاع نبآربل 'نع قاس ىلإ نع لباسا
 جرس بزاع نمنع امنت ساىضرركبونا ىرتشالاق

 0 بز اعلركبون!لاغف لاق امجرذرشع ثلث
 يوم جرخ نيح تحنص نك اش سد حال لاغتف ىلا
 نجر خركبىل!لاققلاق هعم تناو مس هيلع رس الصمم
 نييظل مياق ماقؤ اهربظائح ادتليلو انموباشتح ان انجل دان
 صاف ردصب انااذاف مملاىو انالظ ىرإزهاكصبب تب نذ
 مس ريلع س الص !لوسرل تبوس (لظاني قب اذان (يسلا

 مانع ىعرانااذ اف بلطل نم درحاكرالهراظن ا تجرخ
  تلعثبثرعت هاست سرق ن/لجرل لاف م ةلغاب ثنا نمل تلَمف

١1 

1 
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 لاف الاقى ٌبلاح تنارح تاقف مهلاق نبل نس كه خله
 نابخل نيم ايبوعرض ضخنف مترما ادهم ةاش لقمع افررم اك

 د ةرخ هش ىلع ةاو داوتموزابفلا نممضكض غلف رترم
 هلفسا جرب يح حرقل الع تبيح نبللا نم شكى بخ
 لق يناس نق متش اوف لسور يلع مس او ص ريدا كوسر تننامب
 تأ له تلف مب تبضر يح بزنس ملدا لوسري ترش تل عذ
 د حا مونم انكر ند مؤ اشنوبلطي موقل او نلت راف لبجرلل
 لوسرب تل قئرلسرف ىلع ملسعحج نب كلام تقر سالا ٠

 قيجانعم هدحا نإ تَرَ ال تل إمف انف نق بلطلا !ارقرسا
 كافو ا نيجيرو اكد مرق هبسو انليب ناكو نم ندا ١

 كلو نيرا ى سفن لع اممدد !واما تلف لاف ىكنت مل لاق تيكبو
 مايو ميلع هلذ ليا صردلا لومي ميلك ى عرذ لا تيبلع كب.
 ضال انو هسرز مداوق تخاسع تيشاممانمكا محلل انلاغف
 نييخ السد او فماذا انجن نامسنا عداف كزرع لحنا تاعرق نم ايلاقو اهينع بثوورتبلص ضراب اههطبلا
 كاد مهس اهتم ننغ قت انكه زهجو بلطلا نم ى رو نميرلع
 لاف كنجاج ايهم نوف ازكو ازكعضوم و ىو ىلب اهم
 ىعدو ينك ىل ةحب اح ال ماسبو مريع هدد ل صمدلا لؤسر لااعت
 قضيب ادعم انا عَحبر و قاط اد م سو ميلح ردا بص ردلا وسد
 ني ملا نمرق تح دعمان او عسومدلعرسب نصه الوسر
 نش اةربجاج ال ىلعو قيرطلا اجرت (سانلا ءاقلتف
 مدار صريدا لوسر ءاجربكامس'قيرطلا ون ايبصلاو مرنم
 راغلائ بلع لبللا لزنا ماسو ربلعمس اهصمدلا لوسر لاشف. فافميلع لزني مي !موقلا عناشنو لاق نت ءاج ماسو يلع

 ا

| 
 ا
 ١
 ا



 قبما ثنحارغ مص ااماف كل لب مهرحل بلطملاربع كاوخا

 انبلع مرق ناكنم لواءنعىلا فن مس اىضر بزز اع ناربلاض نذ
 دالاربعنيوخا,نعيلا عب دداىذوررببع نب بعصم نيرجامملانم
 ردعأعترداضررهف ضيوحاوعالا مونكمما نبا انيلع مرق م
 ايكار نيشعو ملك لان سار ب اطنخ يرمع انيبلع مرق من

 قامت ساىذبركيوب او لسمو ىلع هس إل صم الوسر مرق مث
 سو ريلعر دبا[ صدا لوسر مرقر لو كربلا ف اقمعسرنع
 !ناكو لب لسا لاق لصفملا نس ابوس تارق ىنح

 '  لاقوا ئثرح لات ساررغاتن لح ةئزاح ئدب نمراصنالا
 نب ديز نع حساب لاق ليسا لاق لاق عيكوانث رح
 قسعوبلانارنعىلاعن مت ائذر قيرصلاركب ف1 نعميثب
 ماعلارعب الكم زهاجلاة ارب, مثعب رب 1

 لخري الو نإبرع تيبلاب نيوطي الو ك رشم هو
 مسيو يطعن اوم لور رق رجل هرب تريب 1 فلولا نا

 اقملوسرو نمكر 1| نم ىريمدداورتنم ىلا ءلج اذ ةدم

 بى مبا عرس ل مئنل لع مف ابلغ لسضك اق تنرابلبو
 كيد ثدحام لاق نون قف ثرحدسالوعر.لاغف ىيركبوبا
 اننث د حىمزجروا اناةلامذلس النا تورم !نكاو ٌسخالا
 اهيزينعنعش انشدح لاقى ىثد حلاق نج انيساربع
 ىثرركيوبا انبطخلافق طسوا نعماع نبم إس نعربرح نب
 به اقم ميريل عن الصاد وسر م ا لامفرع) اعدمستا

 ًافامملا ]جو نع شن ١ اىلسركبىد ا لاف ركنوب ىو لوالا ماع
 . تضاعل ان يلضف !نيقبلادعب طق دحا تيري ماخنفامل الاقوا

1 

 ا ا

 ٠
 ١

 ,؟
1 

 - نمي

 © انافللوا .



 لكلا لاباو :نجلاؤ امجوربل امم ناف :كرصلاب مكيلع ةاذاعلاوا ا
 ال ى اوضغابتالو او رس اخت ةلرانلإوامجو ىوجتلاعممناف
 ىل اعثر مكر اكان احا اوبوكو اهرب ادت الو اومطاَضت
 نترلا بع اتثدح لاف ىلإ نكث دح لاق هساربع أنت ليح
 اكرم الاعذار نيدنع اخر نبذ احم نع لبتع نبد جنب نعي ٠ مياربع عرج نبى عيريصن انش دحالاقرماعوباو ىردم نب
 مباوضر قيرصلاركبابا تعم لاق عذار نب ةعافرهينازع
 0م ركيوب ا ىكند فوغد ملسبو مدل عملت اوإ صمعدا لوسر تعبمس ما سوريلع هدا ص هدد ل وسر, ر بش ىلع كوفي هنعيلاعت
 لاف ىف ائتدح لاق ساربع انت ندح ىو الاو ةرخألا ظ لف نيقنل او ديف اعل اووفعل ادا اولس لو هلاماعط سقما 1 ارهؤ لوقني ماسو ءرلعمدد | صرف ا لوسر تعم لف

 نب نعئنزلس نب عب .دانح انت دح لاق لم اكون اشتدح::
 مبا ى ب اظف املا سم لع ع مما مدر رجا ارم لاك مئبعل امي تاك“ 2 دئبمل نينغ نيشالا نس هاتشرحلاق ىلإ ىتنح 9 ساو زن لخ مجرإ/ءىمغلا تن ا كنا يمر او تاريع نم« 5  ةيفمىلرفخاف تنال بزيزلضخئالو ارتكابه ظ ى شن: ظ 0 نلظز اعمل لاقى الصزز هبوغداءاع دمع مور بلعي ظ ح  ملالصربا لول نامت اهنعس اىذر قيدصلاركب ىلا نع 3 ايهزع اردن عري رع نب مهد اربع نعمل ىلإ نع بيبح ] (ىلانب ديزي نكرح لاق ثيلل !(نترح لاف ميشا نيشاه ظ ظ انيرحلاف ل !ىثلخ اة مس "ربع انت نح برلل ةءاضرع ميفلل ةريطم كاوسلاى لاف ماسر ميلع مدن ص ىدنملا نع منع اشتد اءضد قبرصلاركب ىبا نع عيبا نع ينك
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 وينلسيزلاةياتكو اطترمد رجم مهرس طن ياذنلات
 دالخ فسوب نيرا نث دخ جرطعتسملا ب انذكلا لو اوهو

 نتي انيرح لاق تءاسا نإ نشر احل اتلدح لاق
 ف ةأملا نىلعوب ا انت دحو جدمزن نيس اربع عىز
 دل نرلارب وب انثدح لاق ىدوم نرش انندح لاذ
 بالا ةربرب نيره رع نع نييحلا نب سممل انثدح اذ
 تبحرقلاف لاق نم لوالاقىةرغل رع ارخ نب ىبجي نع

 (صعد ى ا 0 ا

 :الوه لوفد امع هان ىريلعردتإ اضم لالوسر

00 
 متفيتكاة بلع انما هاننئافاممعرامتس سرا
 ىل افلام نعرخ هلاو هيمي نع اندح !ئدحاضو انا
 نهال عاب اهل ظذ ىلا مدلل ليس وحاص ن تسد
 بويع انورففتيوث نقلا ن هرمز سان الق نا
 مجول باس اربع لاف لاق بن ئم الا أم اهردقال نا

 ارثمرجرح ه] ناكولو ىئم ءارب ماو“
 نمو ىجن هنمىلا هش البق" ظ

 نير دح لاح اثر انام هرشو يخلع
 هيدا وبس دنع انكل 5 ملعول اعذرسد اوطو سالعملا

 ا شيلا اوس در دشن تاس ءاخجاسولج اسوربلعس ا
 ٠ :دييلأ *ناميلع ىرتال تاشلاض اسدد نشب

 0 نع هل يلع هضااصءد اورو ساق لح ًاذع

 تلاع نات



 مدد الوسر نم ناورساالاءلا دل نادر شنت نا مولس الا لب وريلع
 ثا نثيبلا 2و ناضمر موضنو ةاكزلاق وتو ةالصلامْمتو
 ملال انبسوملامت تقرص لاقف هل ببسرنلا توطاتسا
 ىنللاغتف ناميدلاام ناميدلانع نيربخا داب لافزمة لصدو
 بتكو منكي ل مورساب نمو نا ناميول'ماسو لع سمراص
 ترص اعف ءرشرو ءربخ نفل اوزخ الا موبلاو ملسسزنو
 ىبلالامف ناسح هل! اس ناسح هل !نعنب ربحا نوح اب لاقت
 ناغه ارت كناكمدايبمت نان اننجذلا ل سو ءبلحيس وانو

 معاسلان ع ئربخاذ جاب لاك م كاريرب اذ هارت حكت مل
 لوئسملا ام سو بلع مدد لإ! ص ئنلالافف ةعابسلاّىات .

 بربح اه لاق من تفرصرل لانفذ لياسلانساع ابانرنع
 مسؤل الت نا /ىديلعس لص ىنل لاند امرجراتفا نع
 ةئلواطتي ةانشلا ةأعر ةارعل !ةاهحلاىرت ناواهئتنر

 :اسل رع نيربتك ل جرم اي لاق مش ماس ميلع ين !ىلص رنا

 ةنبما[ضراايحانملاف' 0م
 ٠ مق رص ملومف اسرتك اعل تلك ااموجا ًايهنثلك

 نإ رتل! واوهججو ىاذالا باب
9. 

 أم



 ١ نبع زيخاراق نعرلاربعن نيبمح ا ضرحلاةرينس نب عشه
 ظ بج يلع مند |[ ضربت ؛لوسر ن١ ليل ىف !نب
 ا نما رعد الاجت ثدنانا تمم لاق املس ان مدح 1

 ْ افك ذ جن لف يرقانلا وركزت ة ميج ١ | 0 يلا ماطا نوم هل اراع ينم ظ
 1 مبلعررد ص 'لوسرمل اًتمرنعا عت ساخر ديم نب
 سس الوسر,لامف ارغ مصاااياف مما ناذالا ىرأف
 نا الابعدانب نانحا ناي ثريلع ددجسملا فقسراع الجر
 غن رق >ض امانءلك ن اذهل! ئتم ئتم نذامنا نك
 ئ كرا ءولصلا تماقدق ةولصلا تم اق رق لاف: حالفلا لقاح حالفلا قح غلب امان لو ال املوق تم لاق ف داع
 زل كيش ليلا ىب طارق اناو مندا لوسوري اقف ١ ع اطير اضراب اطحلا برع مان منن اهل املاال كاملا
 ظ مرت اربع فيس لاف انربخت ناك عنم ام لام هب فاطا

 سيئ نس تنأكت بوماسملا لزب بع اف تييبصساف همز نب :
 / بيشو نب دن مه اربعر كنود اسجل اظذ ادا« ا ةئيشوان ىبصم سدا . ..:.: يذافالدلبرم او

 ا لضذاذا لى ميل عم | عوتلا ناكلاه هن -- لاه رس لئضر» ظ ' ظ ْ ثلاثي سنا نع بببوص نيزيزعل اربع نعريشب نب مسح : ش ١ | 7 ٠ نا ظلال ترام سس! الواوعبر اب“ . ] ظ ةرابطلاب . اك نمور: ا لوخد ثيدحز 0 م. 1 مولا. ظ ١
 ١ تاثكالواوهو تاينلبلامال افا تيدح 2 ظ 00 سا مامالا ا ظ 00 ناسغن سار ىوغملا م مسلا حرش باثكم م | 0 ثسب (نلاو تينحلا نممدداب مالوش ظ



 هنانرعوبإ اريح لاق بيطخس ابعل نب نهجنيدجاردعسوب
 هللأربع نبرهت سادبعوبا نرخ لاكظف احلاساربع نيم
 لوح لاق ىذ اقل قسحس انلِعمسا اتنرح لاق ن اهغصالا
 ركدوبا نزح او حن يبعس نب ىبع نع كلام نعىبنجقلا
 اربح !لاف ل ظفللاو هسشكلا بوت ىلإ نيرسادبعنب نيم

 ديح نسكلبإ ارح !لاق ثراحلا نب دخا نب دره طوي!
 فبع نجر انبعوب احا لاق قابابلا ىاسكلا باوقعل ْن

 لاك ل الخامس اربع نب ميهاربا نصس وبا (نبخا ناقد نن.
 دبر نع اديهس نب ىبحي نع كرابملان بس اردع ايزيخا
 "اهلا نبرمع نعىئيللا صاقز نب يقلع نع ىمتلاريهزرنا
 م/سوميِلع مدد |ىلصرس !لوبسر لاق لاكمنعاطت مدل اىضر

 تا اكن كش اكونام ىوراس ُيرع هلام !و تاينلابلامعةلااما

 تناك ن مو ملوسرو مدنا مترج ملوسر وريد ىلامجردص
 ةبارجاهامول ا مترج اكتب ةارماوا اههبصد اين ديل اهتوهح
 َّ ظ ىسلايظلاجو اد ىلإ دن مسمي ليلا

 اكس احر ىسلايطلادو !ووباظفاحلاةنجلامامال لات
 لكبرل | دنسم نم نيتعكر ةةلص بقعرافغتس الا ٌثيدحو
 يعش انبلح دتسملال و اوهورنع اكرر ائىدد ىبرصلا

 ةعيبر نيولع تحم لاق ٍةريغملانب نامتعنربخالاق
 مهملات ىر ارولاأهسانباو ١ :امهانع ترحب ىردشالا

 ىسر نم تمس اذا ترك لوقي هنع اق س ائغرابلغ
 ىحفتين اش ام هلل ضع اني دح مو ريل عدد( يضرشفا/»
 ميد صرنا[ ل وسر ناركبولاقرصوركبوبا ترجو اعلام

 ريشا لصلو اضونب ش ابنذ بنزي لرع نم اما ق لسور يرمل
0 0" 0 5 

 لولعت اذا نزلاو نالاهزهىلت ترلزمعإل مزن ارههتتسيز من



 يالا موق نلاوزفختساف ساو موشفل!!ويلظو اًدشح اق
 اًنثدحين دلل ليوا وسلم بو كرخالاةيلاو
 ب تالا رد دولس هيك يللا ]ج18

 دن عاطت رس ائضر ايلع تعمسلاقىراْعلا
 ف 1 يا مورد | ل صوب !كوهيز نب ةتتنمصن | نا ت
 #0 :ند نمحلا 2 ٍ دج صوعو لاك لاق 5 بلع د ا ا 1 نكاح كبور قصور كيوب نيث زحو ميدكدص 0 ظ ثيدبل وديا عرس السداد ل نب

 نهانانسسمرم 0

 ظ 2 ١ اطلااوارا ذ'سانلانا هم ظ 1 و جس 0 ظ ْ ظ
 0 هوس ا 0 / : 00 ظ

 ارم نوماس ماس نم رلسملا تيدحوف ىلا من ساجد 0 ' جاساو!نبثراكل جو نشوب اظفاخل لاك 0 0 ما
 لاقن نامه نب فيز اننث دح ىنسأ اكوا دنبو

 نيضاربع نعىئشلانع ةددارتىإ نيإب 'زانترح ' 1
 ريلعسال ضرددا لوسر لاق لاق ايو قلا ماد
 نم مرحابملاو ؟ «ردورن أسنل نم وفعلا كنا م
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 1 نوبل نم لاا
 اك سن اوجبر ازبماركبىبإ مفشل طف احلا مافولا لت

 5 فه 5 8

 ق' ازرالعانترحلاقابيسسش نيتمفسانب .. د امهعىلامترس ائنددركب ىلإ نعرخ ىو

"9. 

 كلحإل انترعوب بقل هاي( زنا ريىلااينطخ مت ىلامل يت شرلف

 3 ظ : ظ
 بيش نيكل اتنن لحب منع ىلا هن سائر قب دصلا كيو اهزسم نم ناميزلا ثيداحأو ىلا مهزوم لات
 ريم نبا نع مدان نعمكحانت رح لان ثوك ان دحلاف
 تلتلانمصينع لاشي اىطد قبر صلاركب ىلإ نعزيمع نبع:



 د
 001 اك

 1 ديميت سلاكمش دلاارره خا ام مدا لوسرم

 1 2 ةاحج ملوي مداال اال نا
 هاوهوربلالامعاب 0

 < سيتاكرح ؛لاك . ةييقلع# تلح

 ظ :تءااذا هلق لاق
0 1 
 قضي لع ميا ماما لاذ
 1 را ولظتلا كر انملا
 21 اب م اقل توحي
 مع 0 دلل فلا لوا

 نع أاض ردد اوخر دصزب ساةساسلا نريخا
 ا ريل عردإ صرف |لوسررنعرك ذ ىرطملا
 ! تلص و هلحما 3 يوبأ ٠ نارفلاة سوال لجر

 ”ىد لوصالار داون :باتكرس نيملا
 3 اميشلامم اوبعوب ضخ انا :امالالاك
 تم ١ غد سيصل تيرحو ور لادم
 1 فززوتني نب رك انت كح لودال' لضالا لو احم

 1 0 قا نب كلام نع



 ا
 بوعيىورعزل ىاسلاف ةحرابلات م اسمينا

وع تيس يح تلو كلن امر
 ل اناباع ة

 5 ان نائش ثايب مل قلخ نم ايطت اماتلا
ر وطلال نول 1م اجو

 و نا

داعم جدت نكره امته محجر لاف ظ
 لوري 

 مدد ايل صيبا. 35

 يااا
 ا

 ايدل بحضصو ررع ذاو مع يع داني

 ا رع وسم نعد ول
 ينأتل' نتدح نع ةلورب اضم ا نمارحا نعالو

يامنا ل وجر نع (2 ينام عم ب
 مولع ا

 ازرهتفلافمنك ىدعتتلاو اعلاف حيجسلل ةهاركلا نع ظ

 ردد | طصرربالوسر نعع مر ث الا كش اسالاب نات :
 مب اداواعرلا لي اضمب لطم تاربو مب

سر ناكتيل 'لاوحال ىلع ء ا 3
 قضسا لو

 جاين د اع دلك تلمج ارندوعري يب ع

رفلب نمومل مماسلالبجتسيلا
 "هاشم انتو ىلع

 2 امنع ن دربك نزلان ا فص وطب

 اهياننلا سود نب دم انو ا داي نب كدت نب

 ةنفب دحود انترح لاق زيزعل اربع نيىلع اتدحي ج

 ىيرم ا ساربع سر د نع مر وصنس نب نيفس انئدج زل اك,

مهات سإ طررب نم ناممنلانع محلا عيس نع
 ا
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 قعداارتم اعيلإع 5 ”دارحإ ال تدالب لبلا
 35 5 انغ' ل نيل ار بعهسا

 3 0 اءاضتتق ان ا”اكمند نيملا ١
 ئ الاةرس ىلإ ةسزحرلو!واكد , ادغبلا تبيطخلا

 ظ 4 ان احر ىد ارخبلا بيل لاولعنيدحارسوب اذ احا لاق
 دونايس ىس ::رللا نجا نبنيمل نير جارعنود اوم اذهل نرخ

 ظ فيم نعشعال نع سابع نركب وب اًنئدحلاماعنب
 اقرانةزع اكتر اك ميراسولا غريس ىف ؟نعسارنعن
 0 اج 6

 00 يديم مرق لوزتال

 لادا نعو هانف ا امان عر نع حبد نع ىح
 هالباامهتمسجرجو منقفن ام و ميكس نب '![سرلاعزعو هيد

 ظ دانل الاكلات تف ظ يا -ه 5 م
 تو يعل رار يا ىلا نيعم وس
 ل ب ةدرعيز جوسال الان عمنعيمل نب انتزح
 1 - دوي كه وطملا تروسملازع امؤعئلانغذ مدت ١
 -رردا مدنا لروسرربظ اهل لاق امهنع
 ١ هل نمزت نال بق كلو ىهلك كبها ملساف

 و ماقملا قسيضو ماحزلا نم نجمنا مضحي
 او ةرمغملا نيد يلول سرق سور مرق
 1 توعرت أولامف موضارأىف فياطلاب

 أ

 ءاموكن بابا نندو

 هلل < نا. .. ناعيعلا ىلا للا بع ييصعست ىلا
 د ويح توجب ا



 نع تبان نعربجم انزع طيار تنصل خاوجو ميريلع
 مدد (لصردنا لومي ىعش ناكل اقنع يلا غتره ضر ندا

 ** هضذا ىاصن ىلا غمس ريلع
 ظ

 نزاملامتح يرتزع ىلع ميمى صد ميلل ىربكلا ؛؟لسيسلا

 حناييل اركبوب ا لبدجلا ماسدلا لاق « نييزجوءزج قامو
 ديس امنع قون اذ !دلولام ١ ةدع بابو قلاعغترس امجر

 ديبلولاوباانايث 'لاق ماو انبعوب نرخ !نضسلايخاوهو
 ساي لك نيد انندح لاق

 0 ل ع ا نعمشاجايع
 امرأ اع ةساعل . 0-0-6

 475 0 مدل ىفيحلا

 20 20 انعابر نموهو لاه ساجر لاق

 نب( سلال
 دارت نع نيب نب نيغس انث دح اولاق ىصنل اهورف
 ْ ل تا اد رج تحصلت لع

 يي ا عنا يلع مس هيلع دن لص 1

 لال نيس اظف 00 اهالالاك
 7 قيس و هب لعاوه اريد نيلا < - لاش ساجر

 تااورل كيا نؤل موخو قاعتمساإل املاال نادسهماو ظ
 :ةبيل# املس



 مدس

 ١ ميلعس ا مىنلا نعي ىو ر دقو ريعورتع ءامرويط وم
 ارز نعمدانسإو ناقل اره اط فاو ثييدح 5
 الذ امساربع نبدكساربعو له انيخ !ىزلا تنيك
 سااع جر ىكنب دن انا نب خت ابركنوناو
 0 ا يبوس, دع حا يماارق ترجل لاقت
 د امانزيخ 'لافيجح الا انرج ا(لاق ن املس ني عبيرلا

 قارن رثاربع نركب >١لاق ضيسلا تانك ىلاهت سا ممجي - |. ةراطفو زلارعنب لحن ب نص نب نيل لعوب نريخاو
 00 تح ع ك يانملس دوا 4كوب ؛انتدح لاق ع ايننساد ناي ف وعملا

 . اننوصاةوضد ع نهانا رناهريخا
 : دياع هلك لا ضرلو يو لحب لان

 ةانااعمل و ةمجا طل ع دو ابل! ستسم ملن كيلا
 يلام هل جدر ازبلاركب جا ظفاحلايبكلا امدلا لاك
 نينيرمس تثرحلاقراطملارغحلا نب ثرحلا 1

 تييرشاررع هانع اربقملا ديمسى,ا نقيس
 سيرف نع تدصرتخ لان تايومد بلاطل) نب ىلِع تعم لاق كربفملا دبوس يف ادرج نع لرعس
 وينسملا يف ابشن ؟واجول ا نست نوني ماسم نمام ماسو ميلعمدإ ل صرنا ومسر لاك قرع لا غنرن 2و

١ 

 ٠ اضتنطت الس لسلقلا انعم لع ور صل !ثكرئانارسا ١ |

 ظ
/ 
0 
1 
3 

 كال

1 
0 



 هلم غالا سارت تسب مم نيتعكر ْ .

 هبل ان احح نب معصرد ىلد

 . ىل, همفشل اطنو آجلا م امال لاق

 : اه ديم ىام : 00 ياام ام

 ىترقملاوكب ىلإ نب ني اتشدح لاف نيفمل نيا
 نع (رجووبا انثدح لاف دابعنب داع ان دح لات

 سبق ربعدفو مرق ل لاق امهنعىلا غد سائطر سابع نب
 : موس حيل

 كهسر نم ا ازه 6

 قالا كبلا ال
 مدان نامل عيراب 0 1/0

 جاتا الوبسن انزع نإو ههرال هلال نا دام
 0 1 ا ان يغش او ةوليصتا
 ٍِ أ او.

 اجلا 0 مكمغإو
 لادا بحلا احلام اربعوب ١ة اطظفاخحلا لاق
 ههسربع نجوي اأن خا ..مسلو وجو ناميالا بانك
 وح لاق د اك ىحارتلا صم نب دحا نب ده نب

 ثيساربع اشرح لاق ةرسمو ! نيدجا نس ارسع
 رمل ماج انرا ديعس ان دح لاقى اديزي

 نب عاقعقلانع نع نور جم نب ى دج

 هاوس اسامه جو انع
 قلخ مهسجاانام!نب تيموم ا هسناجدص ٠

 يم ا هلو هه ىّشا

0 



 هبرجان, ناب ايه انوش واسم
 بر مملادبعنب ث ير اولا ربع أنت لح ىلاعتس ادمحد
 انرح لاقل! يتدح لاقى ىثدخلاق ثداولادبع
 7 يح نع !انيسح
 نهزنح او خاىرحزلا نع سوما ربخا كيرابملا ني نع 3 4 2 0 كك ىسب ابحاث ىح لاف نابطس نب نسحلا ارا 3 ارت ىل امس ةارتوب ضفاخلامامدلا لاقدس ديما 0 ل 21111110111 لاق مّ نيتملر 0 يا من وييتعكو بضم ل بك لص ماسو 00 رس[ ىضر
 | يتوب نب هدب دبع كارت قات كرهنلا نع ظ 0 نر نع كرابملا نب ارح ا لافا لاف تييسمملا نب 0 ْ 0000 7 56 :رثحا لاق ابركز نس املا ظ انيجاو -ح (سشلوي ارح! لاق كرابم لا نيدهاربع انربحا لاقديعس نب حوا اتندح لاق ىلابرؤلا در نيرؤعج

 دوحاو ىسبلا> و لا 000 0 ايسسلم
 لاق ن ارملامسر ادرج ناضمر نم:لسل لك ] 0 1 0 ل ابوح ُْ ظ 1
 نيدادلمللاو مىبلا لع بانك ملا 2 ”ىبر سر اب هج دل تامل 1 , ظ ا
 ديز نبدا انت دح لاق درس انثرح لاق ةف لجوبا و - يجر اواوعم لامن هاركزب لاعتشاو نايل ظفح 7 بإب نامت ساجر سلا نير كيوب اجل اماعالا لق "ليم 0

 ىّزلاررمسوب نعربج نريعس نع ءاًبيرصلا ىلا نع

.2 2 

 4 ]ا 0 29 ١

 2ك ا نا ا 07 ا هلاك 90 : 1
 3 9 هحيصس كح 5



 تافم د نبا مص ا اذ !لاثممهر منظ امنع ىلاتس ئذر
 ٍ معسس تقف انا ايفر !ىتنا لوغتو ناسللارفكت اضعالا
 سر نيهان دحاانجوعا تجئوعان اوانممسا
 ببلرلاانذ دح لاق لاح نب عوج اش دح لاف لضفل نب
 سبج نع لوم نع مينا نع نابوث ىلإ نعماسمنب
 ىضر ليج نب ناعم نكرم اخي نب كلام نعر بت نب
 مدنا لوسر اييلع تقراق ةماكرخ ١لاقثعىلاعتسا
 بحاب نيرا س١ لوسرب تلق ماسو يلع دناؤص

 بنا الا نالاق لحجحوزعساىلالامعءالا
 ب












