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 ["ز5أ "عرمرتصاكتسع, 1964, لمطسممات 1آ[عرم111[ 0010-0

 طعاطأ6م0 ص اطع انط116ه(1 513165 08 2



 1 ردد ععانتس 1 عاتغد6تكو 0110120010 ءدع ةرجوتد ![غعرنهرتنسل 011 عصغدلت نند مط |

 طحتستتتع ]ممووعتطرو ءانت>> جططتسع 0660 حصتتم5 1ع (012021ةطصتانلل 5115 لم ءانعار

 رجرتتستسل آذعسسمس ءممغع701, كمدءعررطنستس لع طاحصستسعت» طئاطاتم(]عء3قولاتع 151115.

 (هموتتتكاغه ةطأ دصتطت رمهغعطدغ م12 عمامط اقذلطل ههنا 11110111123 0

 ءمردتج هند دس طتطاتم(طععو (جعووععو ءع 4قعوملعستمع 0 عصغدلتكق 6ادنط 150

 رس >طه(م ][جتلمغأ. ظسصساتتا> 1عاكانت" عا علهكلمذزتسالل02 1انتغ هان 26801611112 2

 لئانععمغءرع ييستسمسلتو دذص نسمع ]1عوعصلم عن لعوعهتطعم له ءطرحانتق ها 00

 رسرم_سسستم ءعيوعغ حصر لعسلننص.  طتفغمدتمسم (0عصغم ءغ مات عدتس هأغ 1!(ءرنهتتمتلو

 ناتهتلتل 5022و تءانتلط 12281107126 دصتطت ءمدص177 12136312 12521272 و 689

 رد عاتماتك دماغمع اذطدنمد د61 0105ع مع ه]سغدكتأر نانا 3( ةللقس طلقامرتمتلل 15

 ءموممدءءصقتط» هما ءرتنعمأارو عا لغم [ةهعااتتت قار انا [0اانتط ةتلتتلالا» 3( 2#

 لك معارمع آطعدجتعم»» ءصعرتءامزجدعلتعسست» ع طتطاتم عندج ط تعم طعاعرتنعتت. 10

 ءررتنم طتتلاتك 0معاتأ5 رجاع60515ذزد»] ءا ةيتاقدتسا ءيعسرأت !ةلعرصفمع 35515:3110:و

 نانحع عم تهترمتلتاتك 1ص دعا 126313 2226 6025:61(ءا(13و 0110١ هعاتاتتتك 51ع]هت0و

 عمامدصس ءاتوسمتسمس طسسممةبص لع ةليستلت ]ممدوعووتمادع ؟تدع عامدتمتت ممذذع. 0100

 رمصع ذص طتطاتم(غطععءد 4عدلاعدتمع 0ةعصغملتك لعممدتكسسم لدععع يعسرداسم ر تكن

 ءم ةررؤوم (عطصمم»عرو نم آلعصصسمتس ؟:عتر 202012 (0هددقغفصقسم ]ملأ 05(2:ءءممنتل

 ءووعغ رو طالطات0م6ةطععدتص (ةعددعمتص ةتصعسلتق لتعطاتكق جلثتنور ءملنععسومع ذطن

 جموع جمس 20 انغععدسص لعووتطءرنع ةصععربت. 231ءلثوم درع هردعرنع ؟ةسدطمتن تكتم

 مكس ءيعرصرد] ند (هدقعاوستسمرموأت 4عجلعصتمع (0كعدغملتكق ةصرصءطقتك ةيدردما-

 (ةكستل قوم ةعفازرءرنعسر ها © ؟ءقاتعام ه ؟؟ءةدعضمطتلل طةءلعر طسزانق 4ةعولعستمع

 ذلل1م عءعصرتمربع معدعأعوعم ةيدرتسسع دصعتعم , معاتتم هع تللمع دصتطت كودصرد هوس لامن ا

 كعوكهتط ءدعاسم معضصتع دنع. ظعصعكماع تع ذللع هع ؟ةسععسم لع 18هوعصبت ءلع دصع

 جمل عتتسغعو عع ةصماتتع دعدع ددعتتمعو طمتطت مد ععووتتتد ؟انتعر ائطدو كفدصتسم(0© 6

 اتطعرتع دك. ظرععحت عصردماتع كلن طسصع ءملتععسس هع لسع ]ائغودضتس ماهمت6

 ء( (ءدكانكر 16 ةزانلصغأر 1هاغءورت أمنع (هعدمتنعم 10دطعع مد"هع1عر عد (نتط» ءقذعرو م

 ونسعد لعوتل عدس لسسس مءاتصلمعتنع عععرتاتم سفطانم 1 جعمصتمو دصقز هدت تس د
3# 
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 لكم, مماسمالا 12 !ا1[ءدنت 777, 1126 داتتك 106ل5 جدععءاتتتتاناق 120116320186 ءضنصخغ

 مل عمل عيصتعاست>» ءم0ل1ععردج جتكعتلل 12 م1212 [2110 ]1غءانذ 8و (نجعووجءامم !ئغءنذ ذ

 1مكاعمتكال2> 125عم17عدر ءغ له طلع ةص اطصتصع انطدت 1ةءعمرتعس 2022« ددتطق

 ]1نعدغ, هرصض12, ونالهع 12 1205ات2 01010086 ةلعالم 126120051100215 1ع

 عصام, لص ةالتنتك همللعلاك ةعدغن !1ءولو دعواتع ةدلطعال م10ما16 20 ءلكاتنل

 معمم معتم.  لطسعأع ةرردتنعغعر اتطسصفتتاتتط ةللغ ةزنكاتللل 1511112 (10أاتت> 1155و هنأ

 رصناغم 1عوعرتتور كر ننمع طله«ز]» 1 هآرم ةعمم»هك تا ؟1 جللاعتع هدصتقءعتتاو

 ج0لل10لعرتغو جتغ ءيعرسردإ1نصح (1عدعتموتكدع دططقتطلال (10012 ءهتدئهتت و112 ©

 جاتعنات2, ناتهف 1!1ع دام جردموعدردطم ةصكعءعاضتعتت. 11100 غددصعلم 1:ءءاللتتق «0عأأ تو

 5علانعا اه (عواهطاتط(اتل“.

 للك حلتتكواتع همردزتك نتكنعلك اصقاتاتعأانك, 00126 11«]: ظكطهأرمع هتعروط 0

 نوفعو تس ءمغر دصع طوسمتمو ظععماتسسمواتع مصغنأتر هملنععو ةسكلعس هردعتك طن

 عرم]هرتدممتنك. "لكتم ءيعسردام ةص طتطاتم(ءطععد مدطاتعد 2درتوتعسوأ ءدقاهتتاو 6

 مرصع هدصاطتف دعوتع 1ناعرتماتت همص0لت60هدعر 201164 ه>1101 2

 جعواتمطا. (0رماتستتتل» ءمرئتتمسو ][1(ءاند اذ 2 ددع 2013611126 0113121315 0 همن

 ءاعودصسأت هلا ءدعدرتهماتت»ر 6212612([2 6ءدلكاتك 1م5ع هغ ادد ءملهتست ءا انطةحتت

 اكان نالت, 000( لعوعترموتغعرو طش لنطتع ةدعررع طعومسع 1عععاع 7061116 601

 1نئعاا ءدتغر (ددصد دصعصع مراتك ءوار انا 1ععامدنعت»ط هععععم(5 !10عاق ماهصع 6516و

 ء( مصسكتسستصم( لم جل 1ععنمدتك ؟جنتعاغمتعس» ءمدصت» هضهس لمس أ 10هنرا عم مح

 مرر[ عركمك.  خلمأم حنكعب» 2عممدنع, ه00ل3ععرج طحتطل ةدغهق دطقعتمع نتقدم نتلتا[ةغ

 ند 1ععمسع لسطتم مصكسممس( م هع عم ج [هلكو لت5دءعمعم00. عجعغعنعو ةلتتتق

 وملعدع دطلق ةصكتعصتكتس النعم آن ةصكنتد ةصكتعطتغاتقو لالخ 1ءدنع طتتالتلتكق ]ماعاتت 55

 رمممعنع لتعلن“. هنت انطرهنتند ذص تلام مصقعتطءصلم هتطأ ؟ه]نعتتاأو ءأ 131م5

 1عرمرز"دكتلاور ءأ هةلثل ءمصل ؟ءاانت2 15152 355©(الك 2061012[. ًآلاتعأاات5 161م

 ننمعت» ةردرتدسعمغعر معدعتت جدع 102:عتنطصمتا ]77:1 ةل> ©21:عا, عا ©لهتطتاتق 0

 ندععرتننك يار نا لع ةعصخت ءعصسعاعمحسلم لعذر ءعجملستص هلك. 0 نم6ع5 ]اتطاتنم

 1دكردءذتر جةنتحتلتسل ةصع رمعاضيستك 20 دجعلعادنص لذ 1هعاك جاطتاعمس ( لهتتتر وانت

 [م:(هقدع ءمرصتساتست !ئطت مسمن ضمرنع اتطتواع ؟تكاتموع 1عععطمسأنمتع, 601165 11

 هردعرت رمامسع 1انتك معساتعم. '1ءععنسك لعصتونع طتطاتم(دععدع مانطاتعمع «00عاع

 جردمعضمرم ]ند قا لسماطانك ؟01تدصستستطاتك دحمحكتسمع ؟هدتتقع هقدطرت :عاطع311123

 ح معلق لع ]ج (نمزح ءمصلعععسص, ةل!ن0لانع ءهمصقغدت ةلسسصانل 1هحصعم عدلا عدت

 صاع مر عامل مجعد هتئملك فاتك (ءدكتق ؟عدتطو جيردممدتغمتد طقهاءللعر نانت 1110

 نسمع لعونتردمدم هكر ةصكم هط ةصغعتر »عع ةردذم جتلتعمز 10 عمسعم ددتطت 10607“

 ممماع دامكتعرتع ممووعر ءانتط دصاتآعغ5 !10 علك حلتمتم» ةعوسنت !ععقمدعتمت جاوتتع 13
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 يغعر نسمع 1ص ءملتعتطاتق ةصغعو !دتتل هك ةردررهتنعا. 1 ن5 لع اه (نهزتع 5ةعزنع

 رم مت عتما 1م( معاه 60م15 ؟ءائاطد تميغ أم حرز مدانتغو هط ةووانع 2116601613 6
 ممضتتموع ةهععالتوت دعومع ةصغعا1ءءمبصص وعر ءو ؟طهعلتسك هعلتساتقر ن0 رمآانةطاتق
 ممتع دوت ائطدت رصحساتككتردأأو وانتطاتق انقانك قار 5ءدكلعسأ. مق ةنتكعات مهل

11132 221113118985 5٠ 

 طرمومععر» طمو ءملتععو ةذص طتطاتم(طععد طحهعسد عرج هةتغم5 ؟101 1111112 ([110011و
 ندعم (01. مزاك ءوؤورن لع هوعرت (ذص هرتعرنع 8000عو ءهأ ظطدصمتنك '[هدد. الل

 2. 200 وو. ءل. كسمكلعمم هرتعتكق 1"هدص. آ11. رم. 25.) ؟نكاسك لعوتمدل(. 1هنتصعأ

 حاتغعم» 20 اتطاعمو دحدصتتكنترماغم5 (0كعدغدلعو طتطاتم(طععدع حسحمسءدغهتتتو (100

 لتعلم هغ راسعو ؟تعمو 10ء6غ605 ةكت10رو نات1 كك ةصقعرتماانك يار !؟لعالت. 1 هأانت

 وتلعب هع طمع ؟هاطسسمعا 20 يعض عمصاتتل» 728:01؟ةنعو ةرعرتمسق 1016 انك 7ءأ

 زطط مهسعزمدتسستك 10كم دطعلتعاسمتط 121عرتقتلرو 01126 1؟ءلمطعتلل 1222116211 أن

 لعرتتن دك جعدتسد هكدصقتنع ]ممووز6. 8 ع(أل هرصصت دمع ددع 0عقلعنع ةص ررتستق !هالتف

 للتو 1لعموسع هط 1مععرتأم عونكو ءهغ رئعرط» 162 5ع طهطعانعو ناتتكواتع د11 0

 [جعئاتتتك ءمدععلعغو 110 ©عء16115 معءزتكا1ةكاتتط !طقطعطلغو ؟ءعرتكدللطو 55عرو 01182

 مرا عواعرع لع مهوعوع لع زللم اتطعم 10م !حسادغعم دطمطتتعتتا. كلئاتا 01010 ([1

 طسزاتك ءدغدلمعأ ه ]1عدتعم مموننتم طتطاتم عدم طتعم عععتم(أو (110 51522 5

 نتتمعسحتد» ؟10عع رممدولتكقو ءيعسصما ندد طلطمنسمتمع ءةعقاوغو انطا ةص طاطاتم( عد

 ][رطرئمرحتسم دصفستت كنتم (همدخانسم (0كق عسغماتامسسمس ددصمحتتمسدع [هدحصفع (ةنط ادن. 13.) 600عتع

 1206246115 ع8[ 12 11 50 ونغلاو تبنكلا ا نع 5 ونطلا 25001

 ظاطا1 هءطععو ءءاعطعستسصسح ق3سدطتعم , وتعد, ا"نسءلتعمر ةجتتغ طققذت (طةل1ل

 كعترما2 نأ 3. 1176 حج 1702, 21. لول. آطص صك م]ن عدم نط دهتمأاتك هوا طلععع

 1 رهزالا عماج 0 بتكلا رتفد (درعات. 1. ع. اتطعرب حج ةتعطسطسم طنطا هلل

 5(2ععااتك ءقألز.“

 امط1عز» ظل عارمع اتطعرع طقتتل لسطتع ؟جتلمك ءهققاتلكق كيد ءعاتأاتك عقار 01100 أ

 د1سلع دصحعتسع 1مغعاات عاطتعع, نم( دلتق 1100م ءلاتك ءصاغمت0ةر هذ 162 016عدتع

 !ا1نوعو هدداوغو ءاتلاتك يكعسرمأ سس لص طتطاتمءطععد ظعضواتصس عدمت ؟كلتسصتنق. (000عتع

 ءوغ دطحز هرتك ؟هرصصفع (0. 161.), ةتسسوتانتع (01. طابسعصطعنع هع (0متعصأع "عرم351

 ع( ةعولعستمع تىدلتلتغر نسمع يس ده طتطاتما(طععو دعوته حمدعتكمتت ؟0ه1انتغ

 طرحت عغمعاسنسم معانا ءغ ردامععد رصعضمعو ةص بو ؟ماآععصلم هينصقتستقت. آ110

 ةتكعوم ءانصص دصانألعو ءقمرغضسعتعر نانهع 2عناتع 11 17«]# ة/عارمع هررعتتع 16عاتتت( انت

 صعوبسع هرصحصتسم جاسصتغ ممدختمك. قة للتعمسعمسغعم ةصلتس رمدخم ائطالتسع عطل

 و5
 لسا
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 ءووع ؟ك1لعطكتتو ءدواتع هدصصت 2016 هع ةتنعامرتغهنع ءدينعتنعر ماتتملم ةصغاتتكات 1هغءالتعت

 مممعو6. 1 ممرتسستك 120 جسدتتساتل72 20 211126105 1335[(36662و نانأ1 52715511226 0

 معام جد عجرم حطغعتتدساأ. 0( هقصكاتتل ةاتكعتت جط طقع مدجنأع معجم نحت 201تت ان

 وار (ةصطتتم دتنتتكانكق ءمالهغم عز ةعارمع همعرتنع [عوتلعضدكتت. 110 عطتق طقعع

 ةرعرناالك 12 3222062600عر 111 106م5 حجكعرندتسو نانتو 00001 لتكتر ءادستكوتساع

 مرمطهطسم. ًائئاتععمنئولندع 1علكاتت' 035625, 2ع اتطاعو 8ءعمعماتسعدوأ 6261©

 جووءعرادرتف. دك ونتنمو 151 6 تهتك طه20 ءزا1512001 هزناتق ©0211 001116115

 لعيس مدفعا نت ؟ءاتك. 8 عتيدطتسم جالكعاط ءوأر انغ اص قصع 1ععتكتت“, 22156 517

 حصصت 11607 (0. ء. دل ظسعتس ةصصخ 1753)ر ممدطعات !ئطدندمتتل ءغ 10نكر نطل تن

 وار لعق لعوطتت 2 ءععممرمم]تعمصتسم (10016 يعط مدمس ةض طتطاتم(طععو 18غ022213-

 2011322 جقوع275ةكات12 ءغ 2 (ن1. 1ظعدعطس دجلتومم(عق 11103 6نن2: 0

 ععوتتتل 3ممه7:عغو 00126 3 ؟1]0عدنه ءعععلتغو هغ ؟تع ةللع 00ءقموتستانقر ةللططتتأةع

 ممودت» ءاتنمصعتس ءحمصتممك؟ءتغر 1ةعللع لمءعنع مماعرتغر ننهع 13610 12161

 نمستسصوتع اتطستس ةسغعضءعله6. 1 لمع تستنتت 200ع2 اتععوغر انغ هعا0]27 11683

 1هعتسم ج (ن1. 1ءدعطص ص هزررعنع 25 1مدعاعب» ةصكصتمام مدع. آ.) حالهم 20

 رعرمطتسسسمص ءاتدص الك ءمدعضتعت عر نانهع 1ص 6001م 8ءعماتسعسكا] ![عواتصغاتت» لسه

 ج0 جعطتضتس» 6]30ءمغ5 ةدتطغو أ 21112611 01100116و 116 ّلحتط 511 1ل1ع 1201035

 ردنووتاوكع 12طودنةصأ

 لوتم ء ملت ءاطاتق ارروأقر 01105 1عكلموتلط ع ءأ ن11351 11201116013116 (165 5015و

 دمدصتتلادر نتتحع 20 طتقغمرتمت» ؟ةماتاتتنت ءغ 201010222 71عطلاتقُا 210

 [معلبسغر 162 حلعسع20ه كتتطغو 116 ةلطتتل 1ععامدت 1موأ 0ع زنك ائطعتانق 116م

 تم همس لموت - ملمع ه5 ذه ةمع طقمم طفطع: باتكلا اذه مت دق

 ىسيع ديس نب دمت ىفلا دبر ةمحر ىلا جاتحم لا فيعضلا دبعلا دي نع
 رهش نم تبسلا موي ىف باتكلا اذه ةباتك نع مامثالا عقو دقو ىنارهصلا

 ملعأ ةمدخ ىف هتبتكو فلالا دعب ةدامو نيتلثو عسن ةنس ىرخالا ىدامج

 مظعملا ىلوملا ىنعا ءالبلا لك نم هللا هظفحو اللا دناص ءالضفلا ةودقو ءاملعلا

 ىنانسلاب صّلختملا ىدنفا دمحا اقباس ماشلا قشمدب ىضاقلا معنلا ىلوو

 اللا هاقباو ةيلخل هرظن ريسكاب اصلاخ ابهذ انلعجو ةيلاعلا هم# ىلعاب انعفن

 *) آ'. (001غعو قرهطتعمو ر 2ءيوزعمور "1'انان- ععماط 06 1[1حصسعت ل  اآ1هم00طوط86©
 كعمو ظتطات واطعءمع (0ةعوومععم - [غ علم - ىو. 401. مدع. 40. 17"'هلزدوع 01 ةطأم

 طوامأتممع آلتم0هطومعسمأور "عءوعمقاتتع ّكم- 'ل"هرت. 11. مدع. 3.
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 ديو نبعمجأ هباككأو ا نيلسرملا 1 كنيمركاو اغيرمنو أربرع ةدالوأو

 باهولا كلملا هللا نوعب باتكلا مث نيملاعلا بر هلل ةّئملاو ركشلاو

 1م016ع جرم وسسعاو ةهتماتمدعتا> 32 1710/1 0:11:11:60 18: هءيرور أ 250 57118

 ةص ءمرصتصم( تست ل7720 /عرم#0 زسملتعتك آحد هفءعمتم طمدستسع 57702 ةصقت عملتو

 لمدسفملأ1 ةععاتسلام جحصصت 1139 (0. ء. دمت 1727) 13163123 55.

 1ص كمللئعع 8و ونانت 12 طاطآت0(طععو 4ةعدلعيمتدع 0 عطغهلتق 121112610 2

 ممعغوضتك ءيغر طقعع ءكهتتكدلم 1ءوعتنمتع: بانكلا اذه جحاصت نع غ ارفلا فقفنا دق

 ءالبنلا ءالضفلل ردصو ا ءاملعلل ىلو وه نم هكجحصتب ىرمأ دقو باتكلاو

 فيحصتلاو فيرحنلا اهيف قرطت دق باتكلا اذه نم ئسنلا نأ لاملو ماهفلا
 هيلع ىوطنأ امب ىملعل ماجالاو مادقالا نيب هما تلثتماف باتكتسالا ةرثكب
 راكفالا لاغتشأو روتفلاو ىملاو روصقلاو رجعلا نم ىف امه عم ماجعالا نم
 ترهشف ليمخل هرادقأ ىف ليلخل ىالوم دياوع ىلع تدهتعاف رادقالا ةرباصمو

 ةدوسم تلصح نأ دعب داشا دق ده ام ريرح# ىف تذخاو داهتجالا دعاس
 بتكلا اونوكي نا مهيلع بلاغلا ذا حاسنلا نم طلغلا نوكيل فلوملا

 ةعجارمب لسارمو حورشو شاوحو لداسر وأ بتك نم ديف ام لك تعبنتف حاسم
 لك تلعج ىنح دّلجم ةدامعبرأ نع فونت ىلا جيراوتلاو تاقبطلا بنتك

 ةخنواغتم كاك :.. نأ لعيبي داكحمالا نيفنصملا تايفو تررحو اى ديرب بانك

 ربغ الهم ع دنركذف تافولا نمز ركذ نع لاخ مهدعب 0 امبرو دادعالا

 نم كناف أمو نعي اهم هدعب فيض أمه بينرذ ىلع تجردأو دأوس امل رقنغم

 قارشالا تقو ىف همامت قرشأ ىنح موهفم وهف هلبق فّلأ امم هفنصم هناف امو

 فلالا لعيب ةدأمو نيعبس ةنسل رخالا عببر رهش نم عبارلا دحالا موبل نم

 لدجي نأو ميمعلا همرك نم هيلع انديجي نأ هناحبس هلثأ لأستف عباسلا
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 :لآو نيك !انديس ١ ىلع#هللا "لصو مالحزلا»» فورلا - بلا دنا تيكا مناك

 لرتوءترداتك ءدع طتكو ن11012000 1جعاطتتس زار ان 601 طلع ؟عءاع ةدص هزداتتطأق

 ران عرتعانات1.  ةئاطرعةتتاتتك 5176 ندنت ة]1ع 1 ([0عءا6تك 1انتغو 0111 ءاتتط 2351و

 صدسدد» ءيعسصرمأ نمد جتتع6ما35 مراتستك ائطصعتك لعوعترد تنص 32664 011105 طقطاتتغو أ

 رماسو نندلعمسععدغد ؟هايسصتصو رمعضءانتتتغ 20 هد ءمدص»هتتج2012 ؟غ ةاتمز1 20و

 نسمع ذص !عدتعم 1ع]» 1 عارمع ك ءمدطمهل'2610126 عا 511271612682605 ©8عاع

 10 عاطوسكتل“. 1غ وع ؟تانم ءكلادمدع لتعتار نتمع !1طدنددتت (بنكلا حاسن)و 60 2١

 3ك تكلا حاسم ,ء ال طرنمدنتتم ءمدتتترد (مدنعد “ جردزم عال جعار ةص انطدو ةدعرت1ذذزا>2 © 0
00 

 ءمرص:صتخعرتتسا. لاسسع ةعاطتع 2236001 ةعدلاعتستت (كعدغ(دلتك طاتزاتق 5

 (هصمفغهص عت صمردهاتو صتكأ !؟جلامدعور دصتلاع نتندهلسمععضأاتك ماهقنتق هكدا ءاأ [_ه0

 ةصصت دحتال ءولدسا 5عرتاتس ععداعدتتما 11120112 ععوزتا)21 5ةماتتلت ©0165 5555102

 عامرتمتل مم[ءوأرو ءانآ م12جعاع7عد طقعع ةصقعتتماو هانا: رىر1106 115

 ةعععرتا دةعواعمستم آلم 00. ععدقموع معممدسضمماع 111.20 ]ندع ظوعومع 0ص 1عاو-

 (وعارحكتسلو 1مغعرتحتتل علم (ن. 1غ. قى 01.95 ج1 وسعد 066012311163112 31210 1527و

 نم( ردرتمسمك هعمع ةدهدحتست 1اكصمتلا 1ط"حستعا طاعسلتب نيمصعمسسم طنعودأل 0[غهددهطتعأ

 جل جسامتم ظرتغممت163110.“

 (ولعرع 2حضتئت عمقتف زر نسم آل]1. متلك. 1ع دعوت 1ععع ةعزتمءال ال5115 ءقأر 2

 ]10مم ءللع حلتعتتم جصطتم 1091 (1680) ءدءدرتتكت5 هيا طنعوسمكانع ةطلصم 112 11

 اددعع : |.1] خنس ديت ريقفلا ىبي ىف بانكلا [ذف ب طموععئعمعو متطتلب - 1ع

 نلتعع 15 ممص هدأ ن0 !0نتتدتطتا11. 58205 16 كانك م2(251[© ]3113 2

 لتدتسدانو. - "لئتح لعصتوتع ؟0ه1نسصتسم ءييعيصرتا1 (ءراتت 28ديتقتعطقلقو (ةةئكاتآللو

 امععرزد «عامعكممعتم ءا ةصلتععدر ننأ (ءاتسم ءحرصا]عمغو ءقصغاسعالا12 2 غ5 لع |

 (تممزجع ءمصفعترماه داتطغر ان[ ؟1لتدطانكو (ءادزطانكلانع ةعتترماتمطتك ؟:01نستستف ماتت

 ازد انغعرتكق همصقت عم قلت قاف

 (ع انكرلع ه ثا هتك ءغ مدطاتع خ ]ةطرص_رخمصكات موت ( 28( )د.

 4عاعع6م لع نيدناستعع 0' 3قسعهطعدونع هر [طممصعمتو 1ع 4. معربا 16و

 ةممك مز 1ع 28. 8حلكمرع 1110. 1ع 1”عمصعمتو مقلق ةععس طصاعنم. لم مت كك

 امصعسنعو (0مكعصاملعو ء( ممم [ءعووعنس د ]ددعنع قةعدطعدونع هنن (نما1ععع ظمرتول

 6ع هروب
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 4عاعوم 0ع مرتع ]' خعدطع ذ ءناغ 1ع 18. لاتط. 7

 ى عا عع لع دجعغفع ]عد دطحقتتععو لع هع 'ل'سهدحع 1ع 29. لوصكت. 1703 *)

 مخ عاطعكج م 1" [سعرع لع ءءء 'ل'هردع 1ع 25. 3و9 طرب. 3

 لص قمع ؟:01تسصتستم ةععانسلف طقعع 1257عاللات ال1 ريقفلا دي ىف باتكلا !اذخ مذ

 لديكور ناننهع ماوطع تكتل اثكر 01126 12 ءملتعع 8 ؟تكلنصلاتق و 002 علان 111[, 510 0

 معتم (1ملزك ءءاتكو 0111 0101555 هول ةلز زعتصخاتت 31061 226: أر تسأ نق

 7-0 . ا 0 7 2 ١ ا 0 3

 ةخخسنلا هذه نم ىلذل (2) راهللل ىنيسخ ىفطصم نب نيسح ربقفلا ملغ
 ناضمر رص 00 ىف ناكمالا ردقب حالصأ عم ةطولغم ةميقس ةخاسن نم 2 58 6 . 35 . ه4 َّظ م 5 5 .ٍ ءءء . :

 فلوهلا و نضأو فرشلاو زعلا كل نم اذ جا نم فلأو نينامتو عسند كنس

 هللا هيحر فلاحلا لعيب نوفسو عبس وأ .وتسو تسي ةخنس ىف تناك دنافو
- 

 0 هلدعي ىرن د نوم 2 هللا :يلبصو دهدحو هلل دينو ةخعسأو دهحر يا

 امبتك اميلست ملسو ةبابحاو هجاوزاو ةباصكأو هلآ

 طمو6غ طقعع ةصاعع معو معنوتأات ةعاطعوم 0ع تدلمتعع 0" قعد طءوواتع د

 [”مدصعمتو 1ع 3. (0ءاط». 1699 هدن 1ع 8+ 0ع 8هطرةهتادلعطتع 1111.  ظورن 103605

 مملو هةغمعامتمع طصغععمرمعاع لت مت ءص ادصعاتعم هرتعط ]عقر هغ طععاواتل“ ءأ

 ممم[ ءعددعت هعلتسمتعع لع دد 212 عوام هد ادصوتع قةسصطءدونع جت (0011ععع 105جم

 لع 1عدصعع خ3 طةمتك
 1ك

 4عابعوعم لع ءممتعع 1ع (عدتع ةقعوطع دنع 1عم لعبد ظدععصو]هتننعك ه5 عقلا[

 ؟عررتق 0ع (نههوعمصغقممرت]ع ةءعمكتمتع ]ثنص طتعص ءتغ هغ طصهأ همته ععدجاطتك

 جرزدمز6 مدع 1ع 1. 2. ظءومتعس لعكتتغع ءأ ]'حسضتع محمل عتغ ع( طتعص هرن(طم عموم طتغ

 مورع 1ع 1 مه. 0 طعصمسوعم دجعاععس لن (عمصل ؟ذمتع اكممعماتمعاات ء 0عمانتم

 لع دمر قلغعووع هعمعدتعستسع 810هقءلودعاتمس 1ع (نمروغع لع '1هنامجع (4) ةصتعمل

 1ع ظءوصعع ءع 19. 4كماتقأ

 قى ءاعك6 * ظعتتسع ]ع5 دج 26 2د"ع5 ءأ ةال[6ا115 ةالتع 1131:ععد 1م 11.4011 3.

 ىعادععتم !' [صاعدع هج '!عطاأع لعد مصحح غطت نعد مدع كلماطمطءع 1ع 26.31هرتو 3

 مدع ممملم لتعفتك مدغعغر دحتالسمدب 1ءرتع ءودوع لمطتسس و ننتص 2ك ملتعع

 مى نواتك دلغو دععل نعمت حاغعرن متع قلعت ار دعع طعر دامك عرع 152 2000

 *) لم ممتن ئعأمع عمت دءاعماتقلل 1ه01 وع همعماودتس ءوسع ست زم طقع عع 0عععواتتسا
 هنلستغو ونسهست هةأم عدلا ]ذطعأآ ىدعاعماب موهع []نطعصوأ(ءرع عورص علل



 معلا

 (001ع>>2 ظءسصضمات سعطصقتفو وقاتل 101م“ اتاطلئم5 1طهطتتقعا12605 0115)123 10210236

 كانط مسسصعتنم 161١ ءهجقامغ, ءهلهسنانلهنط !1هدعامدنعتط طتتاألتلتك ماتعاتل طقطععو ذص

 ءكانلانرك ءهعسعاتتت رمهجعاع طقعع مط نا اذه مشو نم خارغلا مقفاوو

 روهش نم رفيص رهش رشع سماخ رهرالا رعالا ذعبلل موب كرابملا عومجنأ

 فرشلا ىهنتنمو رعلا ل نم ان مجاف نس نيكسو ةعبسو ةسأمو فلا |1

 1[ لطرنجرتتل تمرد عا) (1؟و10 دن جناتنعو 221300115 جالأعم2 1215 13(ا15 ؟«قأ 0

 رج عرروع مدكمسس ةهسصتق 1167 0.١ ءه. حبصصتم (نطعتقأل 1754).

 طروععءورم طم ![ءعتعأ همداتت هم01عع5 دحهتطتات 5 كتلمأ05 م2111 جآتتل 125ءارلا الن

 جردانم 8دغمكتمو ءا [عغتلم5ر ناتتطاتق رجاتتنعو تس 00عام هزيرممدانطع ال51 ان. (000عاو

 ىتنزانك نقنلتعومععسص (01. طفسملععع 7. ه. دس ءمصظعتعساو .ة8معلستسع ءمغه10عأ

 ءرررعرتكتك ءوأر ن6 © ائطاتأ مهعادغممدع ءهمرص[م ءرلنصاتقور طقتتلا هلسطتع هماتتددع

 ممادع ءىأور ءا نسهع ءهدع 1110 1ءععرنع دصتطت همدصغعأتاو ؟. ©. مدع. 246 - 47. جهل

 رعرعطاتتل ءاتت» هملتعع هموأتتم 8 مطعتاتا12[. - 00( عدع 1غجآلتق جتتاعتتر 06 0

 طصعس(لمصعال 1ةصرععاطاتك , ظمصمصتحع 12 طاطاته(طععد 81هونعاتدص2 355153111

 يسسصونع 811ءادهعاتك 1"حلسصقفم دس طاعسعام !ائطعمضتتس (0كعباهلتتتتل 115 10

 ح (نمهردتغع ىكللمروزم 1"ءعاتسحمصسلم 81هيتوتوأأ - مدعاتسم 1 ان]20 طعآلم "1!"انل160و

 ءغ مويتاتس لص 1اتصعاتع (هطقأمصاتصسم]م ماتم ذان5ععرمأم 0112 ءامدناتت> 60 ال[

 (ازعرسمهع ةسففنتمع 1702) دنط ظللط. 2. مدع. 5. لعووترصتوتا. لك نتطانق ءستص

 مال نستصتطاتكق ءمطقأمكغو 164(01[3116و 0111 0مات5 5226 ]عع (1عطاتاا) 856 126[أا0لو

 رهعع جعملتغ: ىرظعم (نمرعمدتلاع ةعونعم5 '[هطاتلح ةطللعدغ , ن0[ قةسدط]ءنالاتتلو

 ]معمموزعمرتت» ءغ "لكسسءعمتنسط اتطسمدتتنص» ةنل1 ةط ننمملتطعأا 4خلمطقطءأ6 11عام

 ةملكو ددعاتمدا ءدلعتلمو ةص طلح تطاتك (هذطتك ([عوءتطاتتأاتلخر“ 0112103 1101

 صمم مسعتمت طفش لنطتع جعل ؟جلقم5د ءدلعاتامو ؟0ءماكوتلت ه1 ءدء هزرعاتع 22281 0

 معمر موععرتع ؟؟ءاتكر ةمقرتالمك ق4قوعسمست ظتطاتم(ا!دععدسص (0كعصغمل عدد (ن1 عز 0

 ا جعنعدسمتس (1, 633)و ناطأ ءغ جيئابنط عطانا رما"هع1دختمصتف !نططدت ةضكتعوتعق. (162(000>

 حت نال نص طتطاتماطععد !"جعلعدطو ةقوعر؟ ةكانت', 370 عا هردطانلال ؟يا 1123010 ةععانأت

 لععلما هعامكت « هملنعع 1[8جيوتعاتت همص[ععءععنتطرو تءانزانك ررآتطإمل ها 151

 ه( 1ةرطرم "عودت اتنع ممركاعز» 00دقاتعان ان[ طتطانم(طععدع 1مداتكانأالت ع ع

 [مررمصادع.“  طجدمضمكلتع ةللسأ (ئ]عيصعت5 (نهرتدعءلم]1و ىةععرتماتاتقو ىرواتتو الأ

 ق4عوعردمستل 1. 1. رج. 632. دهضهغو وناتانا> 11 01عاتأاح ههصصاتكاتق ءووعار أ 16

 831جم د عاوسمو لعتضمماطمماعس ةععععغع, جن (نطسقاتمسمتس 1 ءاتعاممعردر ["عدد عه نا
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 1]1نعأ داتتقو 2021: ةقانقر طمدصقتسونانع حط آل! نق كدتنمدم 11ءاتغوع ]|ا115101© 5515و

 هزنمعسألمععمد هدصعغموزسس] وصغققعتك ( (ناعرصعداتك ك1.) عع( اهلل هت ءالكالق أو

 2 نم جعمقتت2 50مع 2( طمصعفاوتط 52626 6126260052[9505ع12 (10134ا15و 0600

 دنهل 112 لعوعتطءصلتو انطرتك ة4سعوطتعتح مم 6ععنر.““ ل ]0ع 16200116 ءهم(نعع أ

 ظمرصمصتعصسوز ءا ظمدصسحتم مهموتنس حط ة4قوعسصمستم ]1جتتكمتكم . تهد[ ءنعصلتتك ءاتمتص

 وأ ل1 نضتانن ”*), 4ةللعاتاتق **), هلئل

 1)مءولدع نات00116 هزرعرت5 20زة11 1(20ءات ءيقاتاتقدعرو لتقءاطلالو ء ل"اعزوءاطعات

 1مع1 م:جعاونتمصع جل (جغهلمعسسم ءملتعستط 12312211501م601112 01د هلتاسم

 طتطا1 هءطععدع مءونهع ط)ءعولعصمتكو انطأ (م. 17'.) طقعع !عومصخكاتت: ىرطسصع ( 77#

 1ك عارعسم) طقاطاتتتساتف. ق3 نم 1ةم(لع غعطرماع جطقتغر ةعاتططاتقو ءأ تزدان 10

 وزكر ذان5م1ءدرصاتسز 5ع( 12 ع (هتط عرقكتتر 51 هصاتلطسس كنطتت "عواعغو حاتوتعتم

 جرمعرتأع جعءانقدتن عر 20ط15 مءاتعلمد1] هلتعاتطتنو.“ عع طمذ طلك ماتعذ جلع

 ؟01نزماتو. - 18 عونوغو ان ةلطتنتت ©0031612> 20122126121156 0110 (01. آطععوو

 طرمم[ءعودما» اتسواتقع 11ءطروتعمع لذص انت ءروز اه( (نهصغهطتت عاعصسمأتر ذط 01

 (م. 11 1.) نتدموأ حن مصنع ةصوعاتعدع 1ةةصعاتم هط 25د: 2 عطيقم همدصرم هدتات ('[1طع '!ةكتعام

 61 16: ظمضبطمز ةمغعت* جهللم5 ملتععو دع دتكاتتتط ءووع لتعتعكر ءاتكوتع ناس طلق

 ؟عمطتع لعووتطتعت "الع اكطسادمدع 1حطلتلع اا سصسص 5 ونظلا قيقحت ةصالخ

 0 ونملا َح رسثن يىف)و ج2 طاقوضدمطتعدآل لتع6لمصهتإتو ةدمدسضءدغ]زت هت ةطعلعسد عما

 ه1 ط8مزذ لكطما1هر طسغ ه1 (طنك 1 حد 20( ءءن(متسر هق طق همزجإت 06 طقزأ !طولو

 ورغاط دعطتعال 1 طقكحتع ءمدصرتوتنعأل دغر ءمصغادتسق ةعمجععارب طفل عطف هسصطع» 601

 ىيورعام ه2 رجطتعا (ط©م عتكوو ىمرصع 326ءماتظا. ]1 دانك عمار طم عع عرعر (طقأ طلق

 «مزدرت ه1 181هزز اكطهلل5 زك هدلزت حس حطضلعسصسعماغ ز(ةءاك "طع 1م1601226015

 زو ركدتصدأا 0005م ةطن 1"نعط 1طصس 31نقغمكذ 1طص اكعسصمل 00035 1آطص خلت اك

 ىفيدصلا ). 'ل"طع طمم]ع زو زم 831. ظسسعل طمس( :5 ءم]11ععملمرتب. - هام هتع

 درع ءا1 ععطتر طقصع ءرجتغمدسعات (نةصغمطتت عاعطقعت> "عل ءدصععات ءقوع تكتسح 28حسفتعمسوت

 ء( ط[حسمت عدمت, ؟عآ1رو نم( دصتستانتك ءيعلتطتلعو كد 8ءنومالتمس ءدفأ ها انك

 رلمرصع» ءزامكو نك انطستس ةذص ءرتغمزحءا> 20ةولغر حآتمم طمس !1ءعتكسسر طتع ونآتععأ

 1ءىلكتعز ةكهوسع هردعتدع مدعاتستل هور طسصع 0003 عءزج ةععاتتةانا15 20م0

 ء( تنتط ءهعاع215 ءمدصر)21221:عو 01121185315 20 ءمطغعتعنتتل» 60150 عطعأتتنت» طنا

 *) 1. ظكزانك معدعأون (م. 5 1'1) 30 1ه(ء»م12©- ء( لع ]' ظدموعمع همسك 12 لورستمدنوم

 قلم معسل عرض ةمتعقلللا همعضتك (دلهم- 0لعو كعوطعو.

 ملأ ولع ةمهعمأت: [ندئمانع لع ]' كفظتوسع **) 1مم طنطا. كتاع. م.
 دع دج
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 رجل نسم نناتعمعتم دلع حفر وءاعررجاس. ح لود ؟تعنم طمع ةمذم لتع معدن !ئاعهك ه

 (01. ['ئمعطص جل دصع لهغقق ءمرصرم تلو مه عاع» عاصم[ اتنل 'ةا12]1

 حجاتتل ءانهس يوع طععسمرممات دم طتطا1تهاطععد [1غهاتسماكلةصقم

 مرومععرع طمو اتطتت- هملتععو معوعتم د حللت ةص طتطاتماطععءلك اتنتور5

 زمكعمتممغانتخ, هذ (نهدمافسءصسممماتس ءئعءاصتكرو 11 لكزرم ةوزثع ( خيفوص ايأ)

 ووعتصلمست ءقامل معمر نع مموو50عمر ذص ىعتع ةلامرصتنص ]1طرطمرتاتستر نالت بنك

 رببسلاو جب راوتلا ( اناطرت طتغمدتعت ها طا0موضدردطتعار) ةمكعتطاتسغاتا, ء001ءعاص

 ئونومتعسسم طقطوأ ىجلح فكك اك ىماسأ و عع دمج طتطاتماطععو ]1«7ء

 1/ عن, فذ ننه ةسكعتت ائطنوو رر_ر72_ 5 ( تايبدأ ) ملعد2 ءم(لعرد 060

 ةصدعترد أعانك ةصكعرتغانإ“.  ©روعاعرتعم 5دعرولللك 2 ؟ةطتتكقو 0111 هزدانق ةلطأ دع (01عدغع

 ورصردوينمتننم دن م عضتسغر دئعلط 02052 ءدع 5عرا عداه م0ءءعوولكذع 2035 طحانق.

 لوتس همدصااو لع حنعامدنع !الطعا للععتع ؟لكاتتط ءقأو ©انلانك 51 10 ءاتل12 20

 ]وعم معععرمعرتع ؟ءالعساتكو هدطنف ماه ع[داتمدتك ؟لططعم ءدك[261331:عاطاتتل. طانتغ 532

 زااع زمغعرع وزرتمو لمعءعم5 دانت (عيط[م مرتك كآديتكذتساتكر 01 ءأ ءتانلت02ع «أ 60

 جعوتهالتطسو ؟ةهعتلع مهالصفمسم مرمعيتردانت.  ة1لناكع ها صمام 0معهن2 هملط]م03انأكو

 ماسك مصعم ةعاكتغو نممتمط 5هتاردولغر ءأ زموع ذص 1ععتعم ةلته هرعتتفي 011326 0]6012-

 دنتغر قستصعتصمرنهغ,ر جاله معنعع6  ؟كعمسص 1511 ماسسعو وننتاعس ةعتم(هانعو
 ممضسسدماب ةسرمتستك جمععرس طقعع 20 لتعمسمف مانامسكاتت, (ا126 ةموع لع 5ع لنعأأ

 ل 5 [صكتعطتتسات5 عهد 10 8226 01 فقم ام (نستنسه ؟ت6265)و أ نندع طق

 لعوسسغعو ؟؟لتغم» اتطدت 2 رأونلا هيب وقت ( مطنلمهع هطعمصم]هواعمع) جعل طجمم>[ءح

 جمع( معتك همرمرم]ءوتغو ءغ طسع اتطرنم, (نهدفافهستسمرمات حصصم 1146 (. تي 1733 (نطس)

 زرصربر"عودور رمرمعرتموانتل.  عمكتمرتو مساكن 11006 طلع معربععءعنع !12عوكو تتلو

 نغم ءهمرصتكم ص اتصوعسمم ماسسعك عدصقادعمر كتدع !دكمكتسمع مهغعدطغو انتطاتق ه0

 ووعمتعن مدعم كنت ءمرتمولمدنعلم معرتا ءادتلع ]05ةةللطاتك *).

 ) 8هزو رزنه (مغهغ ]تطعم (ن1. 11هدداستكتر مدع. 157 هن. مدع. 183. م. 188. - ظصتق- 2#
 رن ورتوةو  ءناعزرءامرتاعافعم 0011" ةزا 01111 ركتنم 1١ 471002070 مهع. 161 - 62و
 0[ ءرنا م7: امكعتأ مام و مانهعططتقسو عقار ءهغ زد ره عد: ه1 ه0 طظلعرزفن (ل,ه7ة-
 ءغئو متمأ [هللمرعو ليحتصو 011 عدكظتنا (010- للم 6 718 ار" 11/1 11611101" 2 4/1 عزز> 1" عر"متر» 6 لل -
 وسع ذلامس لعلتع خص 1ع 1115/01 0 6 101117 مرو ممدامت" قرن ر ذص اطصع ©
 7207[ ةززنع همم" ؟ هز اع الاعور 11 ناقل ىورر*نممء حج لعهصررتصمم ءلتاذدع - (دتتمح-
 10/60 لك»هتنا 11 "طم ]عنعأب هر لل هزت 121 0- مرتتق ذص مهعامامصع 341 1
 /نز/ع].  (نءاعرنسم ؟10لعمصتت لكم ت115515 ل: 11 ءرءاتع[ما1] -  اصععتعحتنو اس طاع مانعاقهح
 ذم 17 عارم" دان ]ا ءرتع"امر»نم (111, 277 نمصع همعرتم 1هطاومنا عغناف”هآ 06 7” لا
 72 5 8ق4) 117 ى111115 ذم 1178101“( ]ذ ع«وانمع عم 0(: ع» . ه ]1[ اننى طم وطور )' 0115501



 مآ

 م4صسصتنقر ونانم 71:51هرامه ظعءعر» كقلعلامأ, م15 3ءاعاب# لتعاتك ءأ 0

 11عز»: طعامها (ةفيلخ ىجاح) هزم ءا]جكاتدو (0هدد5(هص تطهزررمأا طهغاتق ةلغر 12561-

 ريحان. خلط جحصصم 1032 (ةمع. 20: 066غ. 1622) ءولعنادغم» هلكع 2 201115

 ممدغعماتدع مانتغور هع حمصم 1035 (تصع. 23. 8ةعرغع 1625) جا طعاطتسص 8دعط0 2 ل عطقع

 رمرتم[عع6تك ءي6 ةمصم لعصتتس 10338 (ةصع. 21. ةكسع. 1628)و ءاننص 0151010هطت

 ننطتك عدت (مورلا نز 1 نانمواتع 1م 6ءز[ال155ءغر (ب0دكأغ70111]223020 اك

 ننس 106غ رمعدوانتغمسمس ل1هطمستس ءلتك مهعاولتمعأ م0 ةهسلعأ  ظ/ 7

 مطعز]لطماضتسسص ماكس اعدم ( خياشملا سيبر ) ءغ ةالتسك جعلتك مادعلت ءهغمانعطد

 جحسلتحتع دمتم ]1ععرنوسضتتمل (جيص [عموتمع ءقرصص عمله د عاطل 116 01211123 001

 ص عدم حصر ءرللعرنع ةعمكتعنعأ طمس ةعتانس [0ءلسمك عتوتستلت 21 عمق 32[

 طعععتومع ععصرممع اتموممع جضمطتعمم ءموىدتغقمدع ءكمضتفر طعالم [[1حتضه هض عقل

 هع 8دعطلهلعصعأ حصصم 1041 (ذصع. 20. لنا. 1631) قةصتغم , دءطمادك ةطعتلاطت

 معررعاتغر ءغ ءكندص 122 عتمانتس 2 دصتن15 نط عءعمعمسسص ؟:1018ءار 20 25605

 مءادغئمصسلمو انطسسص قفل نازبم ءلتلتع. .(نتسص مهتتلم ممذغ حصتم 1043 (12.

 28. لادص. 1633) 7101 ه7: 0م مدأم , نحت كاتتطتت هلل طول علت عالنار ءانلل ءلعانعلال

 رس يوت متس م01 كدءعمعان», دموع طعالم لعععدع ممامتعب هأ دصتاتغعطاتك طآلدلعات

 رمد طئطععصتم ءما1وءدعمك مءاتئعتمدتك هدو 831عءءوص ةطتتغر ةصلعودع همدسعات 1107

 1. ء. رر مع عورتس 2م“ معورمرس(مك16. ةصسم 1045 (12. لاتص. 1635) هع دل هنناتح

 مم مءوكتغو ءهغ طلدلعطو ('هدكعهصقصممماتس رئعكعرن(عرك هدردصعق (هطعضلوم الطلة

 يعمامرتدكتغو 6010ه5ننع اتطعمرضنتس 11 125[ 01ئ012  ]معروعرتلطعرنع عا 0مل

 حيوانت ركنست ءهعععمءرنع 1مععمتا“  طلكمع !1ءدجتع طتطاتمو»هردطتعت مرتصسصتغكتمع 1ع

 1معمعرطعمغم جنلعأمع كانصغار مهو( لانو ك1 قوت (مغعرط 1هعان](هغعد طمع ءاتادكع

 جعوعررامع جلازاكهنمع ءمعمعرتتسا“ 4لط حصصم 1048 (تصع. 5. 8121. 1638) 1؟ءنمصتطاتق

 ماعتلعلطت كن« (جرعأ) 1151ه مدعم اعز جيععوعاتعاج لئلت ىعدتخع» ةصغءتت[انتغر ءانتا 116

 هلطآ ءيعصصرتا نس جعل ةستغمصلاتلت ]10ممدانأا. طوصوعإ6ءنعو ةضطصم 1049 (122.

 رستم 17م" ]ب 11*07: رج 762 11172*012007:17101 ١

 536, - طرشوتو مظ آو (نظمتتع 1ص م12618-
 نمصع 20 11751026 06 1س“ 1866 ١
 اا هنا ل 8:0 6
 كنا 1)1120 ا[؟طولأه ل ءهغ جلثأو تغ ©
 كوعورر لع [[دمصصسع, 5عرئععماتق 1[هعلقو نطقت

 هطزغعام كتسع ددعماتممعالل 1هز1 6

2 0 

 ءلذ(1 ( "لهون. 1, 569) - "ل'هطصعطتتلا رض
 1ءا1 »ه1« 1” ءالعدعم (]آآلو 27) و ءا
 ليس ور سمج سمتتس زم طصزانمك ائط»أ نوصفامم
 مدع ا عرس منت عد (آآ1, 182 هون.)ر ح مع [هوعت

 اص 1) عضم م20 تامة عم 0لءوعأفن هناله“[ 01
 ددط طآطلدعجأ (نه][ه مدع. 88. 1 هو. صسص

 [ايججمج ذه 11/0: ]1 عننا
 11, 46 ووءاس قعحمتنط و1115 خط 1128/0-
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 24. كمر. 1639) رداتطات ءقك ةءطمأادك 20704 (دكر) ك0 عاأسع قعر 02, ولندن

 ننملتعمدعو هع لتكءرماتسمك مهكنمصهألعو لمءدتغ,ر ذص جسله ةعاتق كرم كورتع جلتنكو

 ء( ةصصم 1050 (ذمع. 3. هر. 1640) 7101من: ءلعتج ةظ7/ءبت02 ةص ءمالععتم جل

 جعلعس ةتءاعس هوز ع ةهسلاتكتخغ ءكسصوتتع 77ءل2 طر عدل معدعاتءدغمنع 10عاءدتس

 ءا درصغفعلم ءاموهعا6ةه51(. 162 معرت لعععطت ةططم5 جقوللاتالك ؟نتغ 12 ةءطملتف

 ماتطاتعتك ةملتغم», هغ [اتعاتطزنة0006 01100116 ٌدك2 انكاتلك ءوأر الغ 10824115 15

 وءطمادك طقفطعءانع موووع#. مى 1عنلمدتطاتك ءصعرتءاممدعلتعأاو دصعمتعمسم مهتتلم م05

 جم ةللقك مدمعمعووانكق ءيار ءغ طغللم (عوعوصقأت ةسصصم 1055 (صع. 17. 1"ءطان. 1645)

 هدتمر 2( ععم ودرج طتمتس , 2ك مد مدتستمتس ءا ععمرس ءامتمتس (مصغم 56من دع حجماتعاتتكو

 انغ هرددصعو ائتطرنمو طقف لتكءرداتسمم ته عامساأع5 "ء1عوعتتع6.  طدع دحاتصعاتع مماتطاتعمو

 ننم ؟نسععطوكتع ءنسص هتطنتا نقلتغدتم دذص دع مءعاسصلمتع ؟10ععغعر هم مع ماقصع

 جطلتعدكتغو معع رمدتنتك دعاطم]مف طقطعبع ءغ جيلتنعع 0عولتغر نندنتص ؟21ءاملنمع

 رصتساتك ءمرط2(7770 نع 1آطعررعرتعأا. قة طقصع هنسضصصلمصت هرعضذ دطعلتعد أ

 لمع( تسحتسس لع دعواتك انغعيئدستسا طمدصتساتتسصونانع ةد2ءامالاتطم 1سم طلاق ة610110-

 هزكؤزريلع (2ةهعامكالاو ءأ ةمررتستم دهض6م»ع ةصعامتتتغ, وننه ؟هكللتسع لنهعع ه8

 عممكتكدتيسمق ها لت 1كللتسمم دماك ءرنع مممبتغر ء تكندط 5كلك ذا 01

 لمعءانتكوتستك 1ةدستاتمساءرن نعءعرعمتت, طمسضتتم ل0001 ءمدقاتعغتملتسع ءتاتلت مص عطس

 ها مم[ هوغع أ ةسسرداتة عمك(.  طووم6عومعو همعرنو همدستتلاور نع خكلذف «غ مب وفن

 ب راوتلا مدس مررعتتع 1مععم وأروع, ها ءتنضت 1116 ىللط0- هل -"ءآلا» ة/ءنن#0 لاق

 رطعرتتأ2 طم 52615 ءهمعصتاو ءىذع زصاءالتوعنءأ , 27هزعحج 11107 07::017:1 057 © و

 ةنسستم دتتلتكمع '[؟نسععمع رميتدع[عءطتسمر ؟هالتعل(هكتتكعو انا 222160 101110115

 وععاتطعاا ةذككع جقوعقومدتك ذص ءما1 ععتو ررضمسم جه ممعمصتاطاسك لعقععمع6. 0000 ءاندص

 (ةع6تسم ءووععو ةط طمع ةصمع عصمتنع كك صمدسعات> 27 //مشع ططط]7 051611123 65

 قمسسصم ةصقعونعسا 1059 تسع. 5. للص. 1049) 0هءمتسمم 12عالتعدقر مطتلمدهمطتعو

 ءا ممهغعطعتس هعلعدك هعامدنع, لع ةتكوبع ةءطماوم طقطعتع معرنعدتغو ها رتهاتلم 208+

 جضطم 1003 (ةصع. 22. 09. 1052) هزات لاثمالاو مكحلا 0 رابكالا ذفكحن

 ةهردمزت ]عطعوط حكت ع جعصتئدهغانتط ؟ةهععغمرتد» ماعصاسمر 201 ةظصعص 20013

 طماعتم» (صردمانعو ممككنقنط مع" نانتموانع 1م ]نماعم دس ددج2نعتم فلان م 2

 هءعءاتزم دكت 1انتغ ءا لص رمدتتاع ائطت دعيت ءامزهعاتعد رماسك (معععصامم 00ه ءملسقق

 نممعامكتزذ(, 640105, عامدؤدكر ءمرصتص ءتاملم5 أ جينماتتطتعات[2 1نط1ن0زنات122: 89

 ؟عا 1ردوع ؟10لعردع ؟ع1 دع ملئت ةنترتاتك معدم؟ ءرئهغر زل 01(انطعتات (118677عو

 جانعأ مدت نانع مدد122 أ 120743 زثك جلفوتطءع»ع هن لعاتمت(102ع5و 0

 ةععتس لمس !الغععمتستسم هنلتصعتس لتكرمموتغميضسد 200ةع ةمععورت. - (نءاعنو 17
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 1101/مع 0معنجر نانمزانت2 12016عا2> 1ةعامع5 دص خب راونلا مب وفن (مو8. 3) ©أ

 جرجانل كدت نتن 12 هرتصموز ؟7ع7:ءاممدعاتعمد (مدق. 13 ء- 15) ءهأ [نسامرتد

 ]عودت 01هدددصتعأ ( 1كهدد. 11. مده. 46 - 47) ؟10عوضغو 12375112313 0

 ععمودمطتعم هع طتمغمرتعد ىداسصغر أ ماو ءمرتنتتس ء> هاللعسق م0522 مطتعد

 (هدوعوص6 سم مه]ز حت م1001ةطاتطغو 116 01100 راحلا راغسأ ىف رابكلا زخفكاذ

 صوتت ءوغ ءغ طعالج دحمددتانند2 6232ءاهغو 321100116 1728 611115511123 وأ ل

 ن 1 8 امن ,.ءلامج هدوعراسسس دصاتمسلات )و نانتم([ جةصصم 1732 ؟لتعتتط» ه2 (ن1. 80ه عع
 دس ائصعاممتا> 1362112 4122512611123 ءوأ ل أ خيب راونلا مي وقنو (ةهطاناقع ءام-

 رم]1معتعدعر جصصم 1733 ؟ن]عدغمعرو لاتهع رمرتاتك ةصغانتم 16ةللتعع نانهتطسكالق 10151

 رمرووع هدكاوطممع راو 1سممهتمامع : (01>0هعأد زنامدرتعوم وعتغاو ص ائصعاته '!ئانتتعةب
 طعمرنوزومم هال ةطعوصطو 05 طمجأ طملتتلع 81نمأوكمر عه (تج62(00 دعال' 110:3 0

 05 ©35. ظنصسحللم (ندعاذ ممطتاع لسداتصممداتكمحدم ء آلدعىمدددد»م اعالو 85 ءرنعرتك 3

 8سعمسطاتعد الخ ؟ءدعجتت. 1طص ؟ءصعتج 1697 ةذط 1011303 0113661231312 06

 مهعلصسمساص. - 77هز» 10عار/ع دمعسعكع 85ءماعرصسطدنع حدصت دصتل] عولتصست 5ع ععمعءولتطت

 نانأ00113ععقزتمل] 0غ25:1 0طاتغ

 1همدعاتمر ن1 1712)» 2/عارم دكتمدتغو (اندتطكتتم ءمجطتعمتل عدلت 2مم ءا] 3ع

 ردتستال ع م0و5زكر 168 (هطعتال ©8[01072122 ءقغر ان ؟:ءواتوأتكق 56210115 12120115©6و

 ندع 12 هد حرمزدهرتعدغو متطتل ةصقتغ ؟نلعدتتك ل1ءممدتوز 36 ؟عاتم دحتنتلاه 2116601

 جحلسصتمأع,ر نانمهع 2 مرتماتك (ءصمماتك ععوستم 26عل5 نع مدئمطوععمسطتس. ط0 ءاسلع

 رمرموهع[معلم ءغ الطعم ةرمذع دحتتلكذ ؟0ءوطانلق (ءءطصطتعم (تاحالطصأ) 600101

 نانتهع كتم 12 1عدتعتك 201 1257221212111, 1261م1:661 120165135 16316 5511.

 نم ععوجتم»معو هتاعس لتللعدا(هغعو 11هز# 10,ما/مع ذص طمع اتطاتو مدت 2200و

 اد نات0 م2عاع ةعوطاعو دهتماح 8ءموزعم ها 1دسءلعم (1100116 6011212 611201313411:و

 داترد نمط أدع ءعوصغعو عم 115)103 م1"عاتاتت2 أ 26162[5 ت0 ءدللأ“ 113116111112 5

 رص دصمنعرتد ءمصمععععط لم هع ل1عععع7ه ءهنطقاتتت5ءملغ, 57101121152 20

 هرج عرتاتتم طتقعغمص عمدت, 10مم مطتعمانتست» ءغ ءيعوتعلاممدعلتعمرتتتط مزن1313 2

 نآد ءدتتكوت> ]جع71ةععاتع معاملتك 1انتغو 116 مآاعطق 31161011112 201121112 10011

 صمدت عو ةسكت عون عدرن عا. تلاد مدعم ]زغءعوكتت2ع 2ءم]لعدتغو ءغ هدصصتق 5011م13و

 نالماناتت>) جعءاتز ج01: عار» ءمعصتغعمصدعتل ىةلطأ مرد مهضوم ممكمتغ, ءملعتس

 *) (01. 16و 58572011. 2701 عت“. 1 عرت»0- (هرستنانك 0ع رهعمسو7وب مسمعع ذص طلح
 «م6. ءل. 0ع ة[ندعر 111, 129. - رو طآ1ما(ط ءءونت (3عوومعومت ؟1م1058625]00

 التسع اتطعت- ةسامععومطوه ع طتطاتم(طععو 1000



0000 

 دمرت نمل( ع( معععمفاتتك. 0 نهع 1مذأ ؟ه]ك عع دمص العمتلاور ءهغ صع ؟10عدنع

 نستعمل ر ال5 نتنمونانع ؟ءتاط7طهر 2 نانتطانتق ةصعا]داال 2[, 2012 222051116. 1مكاتط) 1عتكاتت

 عئعوؤعرم طقطعمد انك 10معدرم]ععلمدلتسلانتلر نانآ آمكد :10(2دع هزردعرتت ل1ع5وعتط دعت 1طن (تعداو

 نسماكونانع هعتماتك 820ع5 طقطعسلم ذلك. 1طمغعضالسس كمامتسص» غملتصت ائطدت ةلاعتناو

 جننءعمرنع ؟عآ] رماهصع ع1 ةزطأ] عمصخغتس 12ع0ى2160. 31دعصسح جنغععتت 1!50!ءعن63 عا

 هدعوعامعنع زص 1م عرتعمس(لل5 ءغ هعلتسحص(ءتك عاموولتك ءغ ءمرطسن ءغقتللك القالق وأو

 ىعع نكوسدتص جاتطأ هممطتك مدقق جحريدعتتكتد", ن0 ةلستلعتت طفشت ةعائاتتطص 0801-

 ةمصعتل طقتستلا ع ممكداتطل ال5. 1 طغعصتس ؟عرقوكال5 ءقأ 1غ, 116 [ءدنع كعاطمءل' 11

 مموؤ عت زانص ععمعار لام 1 علال ءأ ىاناننل ع هلتمتتدس ع كاس عاتلتك ائطرتم ةصغءعرنم» هد عاعأو

 ج0 1عءعمرتعيرج لعاعععجس لتتم ؟عرتكاتك 1ططل] ةععرتعأر 6111514 طدطعاتع هعاتك ةكماتح

 رصعرطم» ءغ لتكمووتعمصعسس ج0للعسءأ6. كتطتلم ةععلسك 101 ةصكت علال, 01

 8 هيلع ب نآوسم ائردج ءععرع 1 عصغت“. 7 ؟عنطه ةئس خي ونْلأ (طمز(انانك 2210) 205162 5105و

 ماتت عننا ةلدمت ؟عرتم مانكأنتت 12 عرتكز 0عع (متطعال تانعام11 101 5160 ع[ عن

 نكتغر ن0 طعع ذرروع دقرنعر معع ننمعرعرلم ةصكعصتسع ممطتتغ. 1طمغءعناتم ءالقتم

 مرتمرتعر» عمصخكتتم ة6ن]هدتتمل مهمماعمل ممتع مدتهكتج ءملتعاتس ءمه0لت6هصع للان

 ع( عونك تن غانكرو نانأ دعع 1مل عمد 60605 كاتم ]م علتعدطمطخغو ءتنزات5 "ع1 ءىعاصرم12 أ

 زر ائطرتك مددصاكنتلرراتك ممدط* مسن طتطا1ه(طععدستس طم لعواتس“ طعولمدتو

 رمد ءدخكأ كنصأ عد دععاتععمعادع ؟ءداتمتمي 0106012 ءاتلمو ةط 211660113 0

 لعرتجهصسءلأو يأ(. قتع هلم ةعملممتس» حلمطقط ءقلعاسمك 1ةهغعستتل تعط هالك عوأ ( أد

 راسل. 1435 كس 1436), همدصتا انوع اتطست تأ 1م دتسع نآله ءدتكد ةاتلا1ءاعطأع

 طتق جللذت ددصغ («؟. ةيعدالا ملع أ داروالا ملع هغ:1175: ءادتنكاا192311):١

 ميصعم دصفعنأدعر هل نسمع ةنصغر رصتصتللع مدع الطتت دحتساتعاتع عا 1ة97ةدعع

 موداتصسغعو تنص ةلتصتلتط هرعرتجر 1ص ننتطاتك ءمدت] 022015 120562665 قة

 ينممععممطتم حلتتكوسع حسحتاتتك هلز هنتر ةتستلتطاتك ذلكوتع ددعرع عدك هدتطاتق 15

 [جطممععصغ. (0نملكت ءمصقتلعندفر ديدات 81تطمستس ءلهضمق 12212115110605 0

 انطرخمو ءديد(مرنعو ناتأ ع( ذموأ ةدعراوواردع ]1طعدتسمننس ءاتلمه 1115 5036عالاز

 ءووواتع صمص ص طتطاتم(ادععزو مءونتك ءهغ( حعملعيستعتك صمداعه مهتمدع (لعرمست ءأ

 جموع هرتر ءداه]معمد حسكعط ممواتك جععمتط3605[(0>77 هتتكواتمتل عمعرتنتلر 10113-

 طوكر ونيمدصملم ةعرت ممعنعرتغو نغ مكصانس ]1عدتعم» طاطاتمععمماتعاتتس أ

 دعو ءامزددعلتعسم ةصغع» 81نطحتستد ءلمتمو رمعن[عععلقولتسا112» ءأ ءووعأ ءاأ 6106

 لكنسعدع مدغم زكنمعضم ]ودعم ةنككمتعسلم بعحصغر اص نانتطانك !ةطدئم5و ء08ى2105ءعءععأ

 هأ ]مقرا عع عار ءأ ذأ م055ءغر ذاصعاتادم عمرتتم( علت 0 ءالاتلل ممعععأ هد 3 00101

 , 0 1 © نتكر نالتوعفمرو تكتل 0غ عرم 1101 ءانتناتع ءمدص 70122012 ءووعار هي 1م532 0
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 ء مهمعقطسع لتكوتردتااتصتك ءىصفافتسععو ءدع دالك مجمدكنناتسب ةلصع 1110 ]ن0 6131

 مموعرتغ# انطأ ةوتكس ؟20عو ر '1وسعدحص ءاتصمعتس نعام عدت ؟ةيتتك !معلك ةصغعنلسم

 رجمدستسع مهمات 12116860 و 116 47205677 ءانتت ط4 هوعمنت ر 601212120131عر أ 0

 مرسم ءزمكاعس 5كم دمص دعطمعر» ءنصمعاب ةلاعتتتع (1(غ8 7. ©. لاء كام ءأ

 جرتلم 428 هع حررتررم 429 رتم1:غان115 هوذع لتعاطننا) , 20226 123515 [12ءاءر 128

 ةمومور نضع 77عز# 7/مارم طهتكءرتتغر 611510105 ؟نتكدعر ننقل 12155 كتل 260

 زرر عاندط 067 120116 ء25عوقر 2ع 311ءام11 ؟أ 12261:م1؟6 1110011312 51610 7185و

 وسمح معع 111عر معع طتع ءمصتصتقتغ ططستع ءءراع اللتمق ؟؟ءوانعتم رمععاس عتق ءأ نات

 لتكم]1ءءاددصغ ء( تعوعصلم ؟210عطوسكاتا", 0 حض [2 10 علط اولا 6511

 ]رعاسلع ساغودو نالهع جموع جافتألتغو ع2 مصغر ا 202 2151 25 هلئثد

 كال201 م0م55ء[. تس حجنكعتط طمع 2012124 م13علهتتال122 . 011 211123 (ءقانق

 رصءرضق مدع !1جعام ءاعموعتتغو ةصمعاادنع كلنع جتقتتل. 1طصععطتتع جلئاتطت لع ع2

 جتععمدتااتك جغطتطانتغو ءأ 1هاداع5 ماتتط031105, 1206 123م2 ان(011265 ءمردأح ذط 5

 معاس ص لهطدغعو ععوغم حسصتنصم 1د102. 4ك دحتنتك 0ءاتك ءاهدط 10عممتك عدل ال5

 ردعتاغمونانع دطمصتخكتست» ءىأو #7147 طكلعارمح مهدهاعتتمت ]تطتتا ءتعيت عامر دعت عدتط 1ع

 عماهج» د هرعنع مطعئلعطت 125/1 ةرد"ةدنملعأ»و ل116 هلأ - :ءم0ع# ةصفعتما0و

 جددا طق]ووع. ا ءوتنع (مدطعال ةطتعلتع 5ع 21166011 1351 12 52251 عا7> 1(2لنحتغ

 طددستمسمع ائطعععر ننمع زلاع معم[عتعر ناتوع 5261م1 22012 ءقوع ماتاقغر 5161113

 ردات ]غمتع لع عستأ حلتمعدصصوانع ةصمعطتن مصتتك 20016. آطمطعع ماطعتلطت 125/10 م-

 مهديممع/ حتتكعاتو ([01 2عع 1صؤع مرتتساتك علت 6هطتتلال 2110601 ءوأر (ةهت» 0

 مجتمع عصر نعسهتط هط زمن عطتسط» 0ع ءلاتك معلم ؟[عاتع1112[20 ل علتات5 ءقأو ونالت

 ةععاتجسمان انك معد مدءهطن . [هههترصطتك هيأ ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حانغم باتك

 ,ر كوكلم ؟ءاتعتحنم ءأ !نععتلو [مددت0 260015“ ءهأ نأ 1015 نب ديحأ 01

 هدأز ىريكشاطب ريهشلا ىفطصم ,, 3101[حدحص كد ءل 1 عب: 71:51 هركم ر 10

 1و7 ةرد*دعملع]ب لتعم ,“ جتنعامزنعتط طقطعاأ. (0مدنك دمعتوذلطلاتتت7ت  ع5وأ ص

 طاطاتم(غاعءءلك طتسممدعتك حتدع هطوتسسو 51 آتصعمطوطصعصفعط» ءععاتكو تكتثو هلكت

 [هللمعو 2 لموعماطم لع طادصتسعرتو 1216016 1360 ها مهطعم20 جنط[ ءكولتل0 أ

 ععررعز:هدلكدتسمر "جلل 6متم عدأر نال ءملتععتسو ءددص آتعسصسمع جععععم , !اذط ينهلتكذتس ع

 رم ععاتتلل ءمرصتط 2122536. 1 غ2 هءءوكامادع 262 0م0160182 عا1123 1ع 0110

 لعوعتموأو ءغ مهعصتسسم 1 عااتصت ص صاع منعامم او ءعع يراتععسام 77هز:

 ءرع ءم ءءرآ. اططتحتكتم لتئكماتسمستسل ءدتتاتتت 114 025ءتتررامو ناتهتط ةهكطت 2

 مدوتسم نتععمتسم دععسسلم ؟؟10عطتور غماأم ء مدع مقممع اتطدت احتل 2عرعاناه

 يأ. 1لزع ءعدتتم ذم 011361101 م12ع1560600ع5 لتكتكاتك فيغو عا نغ جهيتعام» ةمدع لذ
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 0 5107 . 7 ا 9 : م اي 0 5-9 ع

 ةخليضف 3 ىلو أ ذخمدقتأ تاحود عبسو نوكص ىلع 68 كتاملداعم عبرأ ىلع بدرم

 ةمدقملا هفئاظوو ملعتملا طئارش ى ةيناتلا ةمدقملا ميلعتلاو ملعتلاو ملعلا
 فقيرط نيب ةبسنلا نايب ىف ةعبارلا ةمدقملا هبادآو مّلعملا فداظو ىف ةتلاثلا
 ليصحت ةيفيك ىلا داشرالا ىف باتكلا نم لوالا فرطلا ةيفصتلا قيرطو رظنلا

 ىه ىتلا ةيفصتلاب ةقلعتملا مولعلا ىف هنم ىناتلا فطلا - ضنلا قير

 ملعلاب لمعلا ةامت

 لان ة5ععتتت 01 م12612610 أ عبسلا تاحودلا مخأ قو ذخعباسلا ةخحودلا

 تايكنملاو تاكلهملاو تاداعلاو تادابعلا بعش عبرا اهلو نطابلا مولع ىف

 لرزوعارسانك 120عرو منان طرتتتس 11 011261101 721326126102635. (111356 85

 ء( ةعراعر» جرتاطمدتعنم لتكمءعمنكتتط ووعي  ظرلسق معدع1ج600 ةقلغ 0ع ةءلعمألوع

 مرتهعمعمصكتم ءغ معمم ه؟غ لتقءععسلأم ءغ لمءعصلم ءمصففتغعمعت00هو ةععاتسلف 0ع

 ملت نلمصتطاسم لتوءععممتم طمطمتطاتكوانع عا طهطءصدلتمر (ءععاتج لع طمصمتتااتق 002

 طهوطعمس لنك دطمرتطاتةنتتع هك 05ء2؟جدلت5ر انة 06 هتد205160126 13600215و 0

 زنوغعر كتمتط ةمععات]حنكتدتط عا كله (طعمدهزرطتعمسم 10اءنعات6. ظهرك معا

 اتطر يدعامع ل1عععقلمدعتت جعل جهنم صعتلو (112 112 5مععان]داتكو ةهريدعتتعاط12(>2 أ

 معراج هزغعر ءأ ءدع طقع هدحاتتق معاتكو دانتطغو 012 1 17ع)# ظل هارشع ]ت10 ©

 15/1 ةرد" دعم لع]ب ةصك ءرتاتمسااتت. دعو حلغعتو ةعلغ لع 0135كيداتستك 20 (050هزدطتقطمد

 معمم معد طاتكر نتتهع 1انعأانك ءوأ جعالتماراتلل © ةعاعمأاته م10 ءلكءعر تتم. - لم

 لمعوتستك دتصعاتللتك حجتاعرترت 1(غ2 ؟عرتووكان1, 6 رمدتنطاتلط هه 0ءعقصتهغو «(اعاسلأع

 جانع(مد"عو طمدصت ص عأغر نانآ 16 دتك هع موعرناتمغو 4110هو5نانع ]1طدمدتتسح 20102غ, 2011

 (جرررعر (ءاطممد15و 0110 6012205161 ةالطغر 260116 م1عالل 1211101150116 00

 معدتت5 عع لتكمموت64غمصتك نآلمنمد دهكنمصعتط» طقطعدغعو 01100 ءاهجستنك ءانععطتغ ع

 طتمغمرتمه قةسوطنسسم ]ئغعتدضسمر لهتط نننن2 2 20طتق مدئهعمتج أهي انط1 ةدعمعم 0

 طتزاتكق انطرتل ديعامرتغدععسم مععاتس ءعر(تسمد تأ  ظموععءعمعو لص رمتدعأ هد !عتنتعأو

 نانهع مطلؤ دطدعمت مدتعاتتل ءووع ؟10ععمعو طمصتلاا[]12 هعاتاع 125:عطلا012ا11خ:

 157171: ةرد "دعم لع] ده ىقوع لتععرتع موووت. 1 "هدجك (مطصعات ءلاتك مدلتطمتتاتك 1

 رسمعادنتم 1: 1مل قسل ءىغ ةلطخات ]جتتلع ءعاعطعتتمعرو ونسمتط ةصما[أل215 ©

 ونترماتم (01. 8ز]؟ءووتم لع هدعوت قمعصمكجلساتق. 1ع ]تطرتدتاتك ذ مدتنلت

 ملتعتو ظءععماتسعصمتك, 0ع ونتم ةسردرج مجعر م طغت 1ععار (ءقاهأكنت طلق ؟ نطلق

 دنم (باننلا) اذه ةجابيد ىف ىنلا ةرابعلا ثكأ تدجوف نودلخ نبأ خيرات تعلط
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 1٠١ <«. رى, امون طتوامرتحس طاد: لكلاسأ دمنا الكت عطتكاتع 33 عاتتل ع2 61112 ]212612605 طانز انف

 1هعتعأ طاطاتمعءدمطتعأ دحدحتسمسسص مهماعمط» دع تأ12 ه0 ؟ءععطاتصص (عقاتطلا(ا1122 5و“

 هع عراعر نتودع همطتك ءمرصمهمعهمعع العنتغر دداتلع قمصغمسعملا طتقر 010136 1 3

 مرمهعاوممصع هطكتم دسصغو ةاستلتق. 1طدءعدتوتع طمع ءعقحص جل لعصلتسل» ءوغر انطأ

 مموعمر» ؟ععطابص لق (لتععلر هزم معأ ماستسصسو يعسصماو دع ممقعفمستسم ائطدتع

 ناويد 1مكعتماتم هععبستتمسغو جطقماتغع ممهتغر 127: هلا ءعمنء اةمغعللت ععسلاتس

 ءووعرو ءالزاتك (ءداتمصممتم 11626111.  (نعغئالاتللل 3116601عقر 01105 جاتتكتااو ؟0عقغو ا

 101:- 50077 ءآدمدللتس (11 (تاغبط) هنمرتم(0عور 015ء[ع

 لمغعرن عتعم5و لمءعمو انعم مدعمو 1ععطءاوه(لنتك معلسصاتك 1انتأو 0111 2

 جتعغمدتك ممدأ3 ءلاتكوانع اذطرت رمععاقسسم عرتوغم جصققلم 2820916 ءهأ جط هم ام

 ظزطاتمعاطععو 0تعمغلا ءمصقظءعتعسملح دطططعممهقك م72علوه 1؟ءععاغز 1262010515 تطل

 مل ءاطاتك ةدعمتئوتسع لعععمعدد محاتلغم ؟تغه لص ةهتطعملم ءغ ؟؟عماعرلم ءمرطتصتقاا

 طموغعو رماسععو كتم المعاتسمستمص (0كعصغملتسس ذ56001051 ءاتصص جرتطاغاتلل عم عءاناتالا

 معمم 1م طتقغمدتم !ذغععمسم هءوتسدعوانع هدعطع م60 ءدقدتستس. 12 8115 عواعتت

 لع هوعرتر لموعدطسك 0ع طامصتسصعءعو طظدهعطس ,ر طافتضملععت» ءغ ةلتت ةدعمتمدتسع د0

 انك جنعءامرتغهغعام» م0؟0ءمضتمغر, ءأ صمتقأ [هللمع, (ن1. ةزاع ءوغورع لع ةدعوت دلال 0

 1س مج ع[مممسع ؟ءضاعرلأو همعرعمتم ممواتتغر 2647م2 ملت عطاتق ءم21ععءام2ةطانق

 لعونطتضكتك معرص همم 20 ظمعس» جللمدتغ 1 غعرت ةقوءطةماتلق ال[ء1011عو ان

 [عزواتت خسغمطاتموضدمطتم (مدع. 162) ءهغ 1كم ءطاعت ؟ءعطتو دس طتعططم»عمتت عم تام

 (111, 279) لتوءادصات5و !ائطرت- ءلتقمصعتت» دطمأت ىاتطغو م0863 ؟ع0 "301 طاك5

 معوعأم نانتطاتك جطوؤءءررتغ ةصععرربا(م (ءونغعضتسا طم لتومتم»عو ةعتطتع فصوات

 داتطغو نانأ1 مز2ع01ءعصخغت, ن000 هعوتع مجماعت> !1طا1 طعوتنع نط ء72535 12 عانت

 معمم جرممو ءييعتطءم لنص 1جعلعملمم ةطانعيرتم ا. ا هان عستسغ ةعالات ءععر انغ !عدتعم»

 طتطاتهععدرمطتعدسص ءع ءمعرعءاممدعلتعسسل ةسنماغان03 011251 20 هعرتعات» هرم كنت

 تعدد [كطدصتعأ ةمومراتتال داتتطأال ءغ ءكتدنك لص ؟ةجئ135 ]اص عاتق ؟:ءاتومائاننل رد عال

 ىمات ولمس ةعدفع ننم(ا 1عر اع 1!1ندنتددتسعرو (نهردع5و 1ع 81نصقاغع“, ونانث

 هريصصتنتس» ءمائاتتل , ناتهع طقع ص مدضاع ممهعمه ءا !دتلهطتلتق ىانكءمتتتساانتر 01333

 مويععمس ةكلانتع جاع6م1» ءور مانطاتعع طتع ءمدصمعاامو ءع 1ئكطآ مائم عدو نا12 10

 طرموععءاتكال5 ءىر هماطتغ2غع زانكاهك 211046 ععوقع5 معنوم]؟ عئعو مهتطتاوتتع ططه8عل5ذ 0

 ء( كتمامو ناتحتم انغ !١ هطتع هدددصتطانتق و آل 6 صعرموزكدتستر نانت تطل مالم 0

 اتطرت ةصعععمرمءعمصلت لعلتدنعر هدف[ عععتس. اعوسع ['انر جتا ءاوولتطدب ظموعالر 0

 ءدو ناتدع 11 1ع ءوغر طملعوانمهر معمعالوو حيصاعاتتمر ونانت 1ع اربول زلط 0
 دع دنع
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 ء( داتقكرمت عدم هغ ععععطلام دتتطعتتة10 (1ع1ا155عو 2052 م0665[ 3 56 11001216

 ناتتد ةرمعتاع جع مهالهتل ]71011636111

 كجم عدطر ناله 2010122 م0112 5عتمدأ, ؟101ع5 فصوعاتعدت» هقوعر هعيعختتع

 طمع دمتسدطعرتكر ءانتتط 0121165 1262 م12ع[26000265, 01126 داندطأتطاتق 4صعامدنس

 نمتغتصسكتان, هعراذ ءواتاو جلفضت1ءامع يووم لعطعمست6.  قةط تستكم نانتاعتم 2 2ع(

 ولو 1ماعنلتدد جطغعتشمكتلر هع تطلع ؟هسم هعضتطءا لا مدغم 20222111101:1113» 7

 ءييماتعهسلأم وعر ه1 رادعععو ءهععتودم ل2 ءون. 1هعلاتسع تمم اص وكانذا2001 عانق

 معععوكاتلاو ]م1"جعقعتنأتطل 0111112: معد" مماآانتنع5 221205 حآتقطم 12100213 561161 111١

 ل16 ءعرتمت»ص قن معن م لعلتو ةعأ دص طقصع 1غ عرنهتتت هلع © ها 2 م0710 10

 ميمصنص ممم مدع لماع ع2 ى5مطقاتعتعطتل2 وكر نتتهع ةعتطعسلات ؟ةستعامق

 ازئعنه يب امعم ع مموتكح هدتتت 2012 م060155ا. 1'هءعدلعسج» عون ع ح ةعصرمعتم نعت

 2 ديد ءووأ طهع ءىتتكح ج0 لتعطتقرو 000 آلل2 1ععع دمت هطوعتاونم ة5دعرراةولللع

 1عععمرع لع رعععاو مماددتساتلل ]010]م1101113 5ع 100ع 12 هتانمانعتت 12011161015 0و

 بومعومأأ م/م تح ةدمغعرنانتط ماتمطات2 1261026123 2052ع ؟1]02 © ةطستلعد

 حلصتك عمغاعر لله دما هممهتنعوأ. معآ مأا - هلل- ل: دتتكاعتج» 10مم ك1 ن8 - هل - 7

 جكلصتمت, ننم( زللج دمدكلم ةعتطعم لل هع مرعمدتتسعادتت01 دتططتق ؟001ع8[2 ءقأر 0

 نع ءددص عع ؟ءااعتج ةعوتت 0صعع مموقعصم. طن ءاسلع طقعع نتمونع 1عدع دحتطت ةعتراو

 مدتغر نغ صمدستسم (0ت ءطادلتهر ل1120 1عا1 م0ةوعار 12010116263 206112. ديانت

 1ءعلر ءغ نطأ /1عءدتكق طمدصتلالل2 61“ ععات]دك عوطلت27 26135 ؟81:1[91 1201 0011و

 [نرتستحتمت مجاغلكدتط (9:ملتك ]عدس طاتو ءديجرتسءصعأمتت ءكتضتكأر ةزنااجطقنق 5

 جنن عرد هع 0لععاتسمغمك انغعرتك هطاتوستك ءدفيعترموأت. 0 هملك1 لنءقمصعس» طمع ةط

 مهم دصتستتك !جحعصمتص لعرتعءطعسلعوو هدصصع ؟1منت» ءدع تلاد ءعاتلهو انطل هذ

 ممتد مزنمزترتو هطوعع دمحم ءضوغر عمتك دسم ودع دصتطت 1هعلاع 2ع.

 16ه عع هعرمزم رن انعصتغحغعرط طمامتمت 151 051

 رتطتا زمععرساأ انك ءا ددعز»ع 1آ0عمانا15 20عااملل ]7055 ر ([(113117 512ق10112 11101

 انطرعمرحسسس 0رتعس عمات طقتتما ددتتم ةصخاتلوع ءغ دتصسع هدنطصأ )10110 0010510111و

 رم همرصرمءرت(م طقطعصاتو. 1طللصع 1جهعانتط قار ان[ 511 10عام, ناتتطاتق رمااتتعق

 اتطرخمسختست كملت ؟ءععععرلت مصغر ةدكلاتتك (نععععمغر 1110و ةصغوعأمو معاتصسوا12© *)و

 ء( دمع نانمنلانع طقع 12 16 53ع)ع مءءمءوموعر !1طعطغعاب ءا ةصععلاتع 1206601, 7م1:3©-

 ععرتتس» تهتم 12505 ه0016«عو (عوعتمام5 ةصكزم] عع ءأ مزلاناتا 30

 ءهدعورصتمسمسع دم اذءتز(. (ئهغه10عمو ننتلعتس ]1طعمتنانتل 1231:1151 [01:01117 (2[011612-

 *) 1. ؟١٠ «. (1. لع ظهدعرت دا ةط0011ه. 3 (135) ءغزص ((طيععوامدس. '!'هدد. 1. 123 (70).
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 انس ةىوأكت ءمدونع جتتحتأتم ؟هعقرنع ةنملتتلو ان ةعظعطلل (ةلطعات 12011 ةانل16ءائاتطأنو

 ها مرهعاعرعو رصمز مدع ممنس هملتعمسو لنتماتتس» 106260 1!ادغه وعر طط ات
 ومآ صمد دمك عصتغسسر ع1 زعصماك ةص طتطاتمءاطععتأو ء( دنتمتتم ]دنع الط 0
 ائتطدت مضكمععس تقتل مرتننت مده عتص ةصغءتن[نسد مم ؟:علقدنا» ءقذع ةستتصقلك' علا عقو
 جحامسعم 1ععلم ةمكاكمتأات ةساغعمءامنتمستسم 4صواتعأ دحمعمسمت" مودع (هاانتط 11 انطم

 1حفصع مءعللعرعع هغ ةذملتت ءغاتص تكتمل هذان( عطل. ا01نلعكج طتع !1دطمل5 ممن

 طهتلا كسطتع ةمكاتسغر نانتطاتق ءمرتتععسلتك نغ >طعلتعاتسحنا» 01126132[, 11105 9

 هدد صتطاتق زممعءعلطاتبق هرم هع هطغءوام.  ةععمتسعال 22121551126 ([11190[312 0

 ساعت ءاممممتك ]طدساعسد ةهطزوعأ دمممستنتسوانع 0ع عدطساو ةنكؤتأت. (تنماكأ1 طمصع

 مستسواندسم ماتاماموتم هوو عتمرتطانمو نطلق دمكتم ؟ءا ةفوسصعصلتك أ ةصوعسلتف

 هعمرسحعاطسس 1عر طخ همماتصغ هطاتحتمء دمعدتع ]دعمه 5ةعررزؤولطلع طمط ةانأآ 16مل

 8ظمدصحممدنانتع مطتامدهردطمو ح همصد مطتامدهردطممام لتعأ. طئصعاتد !دكصق 55

 قصتطاسمع ةمعاسمكد هذ 20 معه 10عدقوتع 205:85 هغ رماطت10ه5همطتعمم ءدرددتسم 20 23ر

 ناتحألعو ذص همونتم اتطاتم هععسسلاتسغر 1161 0عأان5 قر معاطتمعلل> ؟:ةاعالالل2 طقطعقو

 ننعم ةرصتاعمتوز 1(هواتع 5جعرأاتك 2 ظمصصحسم ءهمصقتععنلتسع جطعتعهطتو.  ظءروزتح

 تكتتغمقم ادسم رصمعتسع نع ءر02 ءقغز لمص انطأ رصات]او ؟ءععطق ؟هعلعضش02 ةاتظأو

 وعما عمطمتتتس ءممتح اتصعاتمع ءريغعرنمع جل معد كدسنع :عللعصلمم مدتصتسمع 1هطصعد

 ءوغر 2058 هرتغ كتله ةدرجعمتعس(د ج1 دععيسرد]سن» 2 2223 هدتطات5 ةرجوتك (1عردانملط ان

 نطو عءءطصتعم هطتوسع ج0 ةسغءالتععسلسسس لت43كللتسح دانصغز 011012000 تتتكعاط

 دم 1موعمتت اتم عامساتدس 15: تكتادغع ءدساتالل لصنع ]مهانزد عانمأع 102 6نتغد 1!!هدحننحم ةعطقاتتل

 يرادسمطتور دتقأ عراد تم صعتل 10ع2عوزاتكق ؟نعرتفرو ننه هد :ع0ل0لده# ملساغم

 ءومس ص ؟عيئطمستسب» لعاععمب جناطتمدد مانطغو 0001:1112 ةطتطتل 113 2-26

 مدمم «ءللعملد بت 1غ ؟هءوص ؤغقيلعت هنسماتعغوم معع ردد وداتعك“ هددت عت

 هرتعزدعرم» ؟ءرعطأ ها مدهدتحتط ءزاتك هلئصت#ع260هطعالت 5ءءاتغالق و 011212515 طقاتما

 زئكدمتععسصر ؟مععرم 1مغعرنلسسس 10عدد ودوم هع ةيشاح 1. ء. عامووودعر 1 1ص

 ممعءعوؤهغءعرم طقطعتع 2001(مدصعصامضتنتم» عا1مووز5 1]ل15 205رد هتقمزنتتم

 [ر©ءعزسلع دمنا تسد 2علتن ددتطلت 0ع؟:هرعدسلتنتط 1ان16 12 12111116115 «أ 1

 مرعمرحتتك ةصعصلمسلتك ءغ مرتتوععطلتك. اطئطاهمتت طاتوواتهتط جأ]ئط1 1223815 2 0

 جطعسدرتتسغ ءغ هتطأ ةصكلععاتط 20525261 كالو 01312 11 1ععا2 طقتالا» "1

 وتم اتمصعر طعواتع 10 ددتحاتطر تكاتتطط 111115 ]1 6ءزطهتناتنط 0ا1نأان5 1م عمر15 ؟أ للا

 هجاتف ءيغ جل عمطمتسم ؟ءعرعطاتس ءميضنتصرد ملم. 1ط؟ما1؟1 هرصصعق 11205, 201 9

 جكتغاتك لهن ءرعهغر ءأ 110165505 أ 12221150131صا605 20 ؟عائاتطط 1217216 ([انلر

 معع مرصع عامدتمس ممقداتتمو 106 5ءاطعت» 10نصقع طعصعلمعأام ز3 060

 د7 # 2
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 نموررر ءعووع عا مععوتسسص ؟10155ء.  طاسسه ءعاتص طقع مهناع اص دطغعألاق 3

 يتم ءغ 2 ؟لسصك (10هم5 ءدم ممم

 ق4ةعوتع 1نر رددت 1"1عتقءعطعتتعر ناذك 52 عرامدتسع همطقاتأ انك 1ع !0ءلق ([عوزر ءنوخنق

 رتتطت هعصمعع ءمرصتسصاتمت قصت ؟هعلتغمنع جاقتتمات , دصانتاغد لكلدع سلتا هصنف

 رجم دج عطسغو ص طمع انطرعم ءيفامنع ؟0ه1نتقأل.  هانصغ هعراع 101 عوز عضو 1طن

 [نععررب حيلعرسع تنع مصمم عتغ, ؟ع1 ددلغعس» لتللعان1غة6عو ةصعودع ءهسضعاتلتسلاتق 10

 ردعأتم "عانس 5.

 ردءمتوسع 11 وسمونتع جللعع ؟ما1عاوسحاتق, !اعدتعم» طز: طك هارشدع د "0

 لمععم (هدصهغهصغصسممماتغكعسم, 06 ننعم جاتقق ططعصغتمصعا2 ماآعطتم »عادت 126

 . نوواتع جل دطعلتنتس ذععاتلاتت» م1هعععلع7ق أ ةاتم73 602611211301112 8556و

 ةردمعدرص طوع هردعرتقر تاتزاتكق قصقعتعملت ءمرته مدتطت جه (01. ط[دسصسسءننم 2

 هوغو زرر دهتصستلم 1>مع0 3عءرع.  (ننهاعدع مهيتكدتساتك هيأ ءغ طقتتا لدطتع انطلعاتف

 زوونع ممصد طتقأ كنس رع ةدعوتاتك !دنلمأت 11011 عودد !ةعحصفتس علك ععااتقو نللث
 جتصرن أذ ا15 011102562605 5 مممعمقعغ ء( حط ةنعام»ع ةسصم 11عزهع محتال عةذسم

 ىرغءعوتسمم ةعرد6مدععقتسالم ة؟ععانطمم , نت ز1لعطت هيأ ءكتنص 20956150 ةععانتلل 5ءرراتست

 لععسست هضم 011120113 ععقألل0 00ا45:0 ةزككع 2050, (18عقأاتق أن

 ؟لكمرساتت مدتتسصااتط, 51 1066 مآاهععغو ةععاتص(ات5 طدععأتت عءةوصزجم»»ع ةهععاصاعأ

 لمععرعو 1مععغم» تللسس هعسلتك طعدتعمستف ةعفصأعامأو اهلهم ل116 [57م0812م ]13و 10

 ماعمتمدعسس ةصلتععسس طستع ج00ءعصانكر ؟ءصته لتوسمه ءهووع ءمصععله6. طئطعس

 جمععم» دصتطت هطلغع» "ءاعوعمأ هعءاس ءرتتساأ [عع طفعع: طوع. 32 اتم. 6 !ععع عبس

 1500 خعبس , 110. انه. 10 1هماططقمرتعجةءاعط 1ع. 1هفعطلعةدتتة عطر رد. 41 اتط. 5

 "هوا ا عقردتجهلعط 1ع. '1جمنعءاطلعةمعتعجهمعطر رم. 81 انصب 9 0مددج رهن هسضنسل 100. (0حتطت-

 عدممستس , رم. 105 انص. 5 هلطوحكح ءزطت 1ع. هتطمرح لطتم رم. 165 انس. 3 ةهطس'اكغعط 10ع.

 ةطس ا ةعمطم ذطتل. انس. 11 جه ؟عطتم 1ع. ؟نطتمر م. 205 اند. 5 طاح خطلفع اع. ةطلقعر

 م. 224 ازص. 11 ةطسئاكعاط 10ه. ةكطس'اةعطر رم. 232 اتم. 19 ظتنوتلل 1ع. ظاعوعلتو

 رم. 256 انم. 9 ]1ءعوطقطقل !هع. لكعودطقلك, م. 276 ع. اتصب 13 (نمععنطت !هع. (نماسطأب

 م. 285 ازم. 5 8ءعؤقت 1ع. 8ءءعقتر ها ننمهع 5عوناتسكانت. !0ةهطدسص 01ذةةحقع [1ةطانق

 181حرماننو 11005

 (م نما حتانك 1"! نعوعأ.



 نرعلا هيو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 راثزا حوفي مالك مصاوبو فئاحصلاو بتكلا علاطم نم هفاطلا راونا حولي فطن رغاوز

 حاورالو بولقلا توف لامكلا لالز لعج ىذلا هللا دمح فراعملاو مولعلا تاحفص ىلع هفاطعا

 ليضفت ىللاوسجلا ىلع ىناحورلا ىوذلا لضفو محاولا حارفأ اهنع الخ ةحرفب نافرعلا ايأزم صخو

 ةولصلاو اقافو لفت نم آلا هكردي ال اًفطل لضفلا هنك ىف عدواو اقاوذا علضت نم الآ هفرعي ال

 اًييرع انارق يجحو تاني هتايأ فطان باتكب نيرخالاو نيلوالا مولع لمك ىذلا ىلع مالسلاو
 ءاو نم ىناعملا سومش علط ام رايخالا هبكو راربالا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص جوع ىذ ريغ

 رباحملاو مالقالا تاكشر ةعشا نم ايازملا راونا راناو رتافدلاو روطسلا باجح

 501311313 211 011511111115 151' 2115 11651001651015 و
 م1115 011:31 2851 هان ظ1آط1ا 1

 موررسممتف 7عمعرعورو هانزاتك ععيطتسفمع ذانه7عق ءدع [ئططورطصم ع مدوتمقماتسل 10 هالطاتق
 ةماعملعمعو همدقمدتمودع دمتعدعملهر هتنزدك 210عو 0عاتءهغ معع 00ءمتسمماتستا ءأ مط انتل
 ؟ةعزعع هةمرععسم لت طصقمسمسغ (ءهمقعصعسكتع ؟ئطتق): طردته طتق ةذغ 1)ءاتقو لانك اء 20112 م61-
 ؟ءءقمدتم ائسمت له هه»لتطسم ةمتعتقطدسعونع مدعدحتع ؟لعغمس , ءمممتغمدتموسع ء>ئمعالعمفمسم مع-
 هساتمعت دقهععتغ عدسلتمو هج وسم جطعؤغ زمكماعمك ةستتست ءاهاتمو وندحلعتس دتماتس مدعتغو ءا ةملست
 ؟ه]1نماوغأ م2ةعوؤوصغقمتل تطانتتغ مرهع 7010 م4866 5625111111090 0 (مصسكتست2 0060 ةمغءا]1 عتغو نان
 لعاتمأتم زمنععمتم 20 هد ععونعرل انكلانع ؟مانتكانو عقأ ع نات لذه م12656900182 8 كاتم ل
 معمموتتغو نتدتم 1116 هوامك ةءمقغو وننأ ءهعءا1 عمقه مم116غ 21105006 5م6284 اة

 هع هدلسك أ ودت تطعم معمومتعمم ممهز هس ءغ مموعمرمتس 055كوياتممك ءمصكدسستة كذكو ءانزاتك 5
 معركاتق مر0طه6006مع5 ددصغ ءهأ ةمعتسصعم(2. ( لةومتعوئوحتغع ةكلتععغ) ((هءهصتس جيوط1عع ةعرت
 مختصر ونت متللذ ةسطتعدتغونع ]1ةطمروكم 12دك ةزغ ك معهمتقمسم ةةستلتهعونع 1مقلاق |! ند
 هع جووععءاتو هراترستكو نسهتطس لأن 5عطا عه ةلظاتلال 50145 ممصع ]تطعقتاتتلل أ 011101211113 2
 ةماعملعطسمغو غ مموعداوصسغمع طسصتمو دع جلنت5ق عم متت 6 ءةهلفسأكق أ قع

 ممسفمس است ل ععااتلأ
1 
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 زعاو بهاوملا ّلجا نم اهقئاقح نييبتو مولعلا فئاقد فشك ناك امل دعب امأ

 نع اوفشكو ميظعلا رمالا كلذ ءابعاب اوماق ءاملع رصع لك ىف هناجس هللا ضيق بلاطملا

 مهيف لاق نيذلا مالسالا ءاملع نم مالعالا ةدالا اميس مييفتلاو ميلعتلاب مامتعالاو للا ىاس

- 
 نيطاساو تاياغ ىابس مهناف لييدارسا ىنب ءايبناك ىتما ءاملع مالسلاو ةولصلا هيلعأ ىبنلا

 فتصو عيج نم مهنمو عرفو لصاف لئالدلا نم لداسملا طبنتسا نم مهنمف تايأردو تاياور

 دياو مهفالسا هللا محر داري ام ىوف ثحابملا ققحو داجاف ررحو بّذه نم مهنمو عدباف

 بانك رب هيف دري ملو بابو.لدصف ىللع كعب و مل مهئانيو لن ءامسأ نأ ريغ مهفالخأ

 نم ىدجا هنا ىربعل ءاصقتسالا هجو ىلع مهراتا رابخا رابغب نويعلا ليككت نأ كش الو

 1 رسعتم اهليصافت ىلع فوشولاو : ةريصق ةزيزع رامعالاو ةريتك بتكلاو مولعلا ذأ ءاصعلا فيراغت

 عمج ىلاعت هللا ىنمهلا كقو اهدصاقم ىلع روعشلاو اهدقاعم طبض بولطملا امثأو رّشعتم

 دس معتعاونم ءمرحسسسو ننحع ذص 00ءمتستك ةدطاتلتم كسصخك ؟عمتاوسعر 0100 ذص تك 06114ة5ءأأو

 ءهعمموزام زماعع لممح آلءأ ممدععامصقعدستسم ءا 0لعو1لعمتم مدنعقموزهوتسه ةلصأ ؟ءاعتعدط0هعور عنك

 ةدمعأتك ننماتتك ةععاتلم مم عموم منه ؟ثعم5و 00ءامو ييامكتغو نست عنقتتع زلطدل مععمضشسم

 ةونعماتع ةمفاتسانعضاتصغر ءا ةنملتسمسم ةدعرع ءتضمسومع 0111ععصستعسس طقصتستطاك ء0مءوعسلتق ءا دصح

 عنكم عسل ةسصمعصس ل عضتصكو 11105 ممانموتستنس طصقتلم5 ةصاعذأ عمقم05 1216 38 لول و11 3111111و

 نانم5 م"همطعأحر نت 1)عده م"همتسك ةتغر طتق ]هنلقغ نطلق: 1200م1 مممسلت ددعأ طقسا لتقةلح

 رتاع5ك ةدتصغا معممطعأتو ]كدهعاتغمسسو نانتممع نانأ (ءةرتصتصم5 ةاتطتتا>05 نل2 معمم علتسمأاتلو أ

 نمآسستمدو ةسصغ ةقعماتمع امس ندلتقممع جدعوعمامع نددتم ءموتاملتممع ءم]]1عءامع. 1كهدرحتست ةلثت

 جوس عصاماتمسع لمعسمأو ءاتووعتماو ننقع م22ععوعماج دتصغ مالسمتتم ءغ لعرتتتونم 00م5( 1-

 ءداعدز هلتت مدمغعرتع ءما1عءامر ائطتخمك ءىرسمموسعضتساأ كنس لهسعمساف 201جيضاتنس 00 ءمتسمتستتت لتح

 تسع لدعتاعم(ءةز هلتت لعتملع معيمو]تك ءحدصغع ء( لت ععمد حصا طمعوتتع دماتصعتنع ءونعوتع معهلبسعأت

 ةنصأر ءاذص (طغعفعم مرممموتامك ةععمتماأعر نآ]أعه ل000 نثق هرامصلم ةقوعوتتل م0854 1ه01115157©-

 راتمأ. 1لعد5 ءمرضتس دممز هرتطاتم دصتقءعيتعمرنلتحسس نتطاتمأر ءأا ةاتعععوومدن عي ةنتحتللف عاتق لاا

 معل تنس ممستسم مع مامدئانت» مط ذك ءممصممو5تغمتنت 20012 معا 5عن(0086ع5 أن

 نمرتكم هلتصمتم تصغر معودع ائطعتع تالطسق 0ع طقع ممدغعمتم ةصصماتعاتتغو تطتنمتت ص052 20165أو

 ندتم ]عدتم ونستلعتسر دعل جععاسمتلم دهصمصتتس عسامرنانتط 1آ11هرنسس همام ناته هعاتأت 0616ءاعطغكاتتو

 معرع تلحس دمعدتم ! معد ةزغ تاتلتم» طحعبلت [دعردعماتكر مممعكءئاتس نلتتتتن اةصاح ءيقاعأ 00 ءاهتسهع

 ضتتس ةكوسع ]ذطعورختس ءممتمو ع( لامع ةمداتسسم مانءالمدانتس ةزغ ءا طععك عر 111 هدحتسستواتع معت هز عا 55

 مديعاعم فعمتنم رممعمم بيس 0118 عن]منعر ديصتسم زئعرخم هدرصصتمم ممر ءمرتتمتمتأ م055ز6. 1200

 متطتا ةلتس4ا دصاعصلتسسفو دتفأ نغ 20005 ءمرضتتسص ءمصقاعم عمشاتك ءأ ةيضعاتسس علام 0عدتمهق(1©-

 رسمك, ب لوس طلوع عععافنك دصع ذم ءمص درصعماعس ةاسصرصان]تغو نغ ةهلتعتم ]نطعمنتسد 1قم 15ه

10 

 لا

10 
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 بتك مقسصتو تافّوملا عينت لالخ ىف هتنيأر ام عيمج تبتكف اهبايسا باوبا ىلع متفو اهتاتنثا

 نع هنلطقسأ باهولا ضايفلا رميسبنب تايشلا ناوفنع ىف هديوست مث ايل تاقبلحلاو خيراونلا

 هلجأ ءاج نأ ىلا هتقحلا ايش تدجو املك ىلا ريغ داعبالا ءادر هيلع تليساو دادتعالا ريح

 6 يلد ناكو بايسالا نم بيست تعرشف»ارودقم ءاردق .هلثاءّْوْم' . ناكو .هضيببت ىق. ردقملا
 وم

 سابتنالاو. راوكنلا نع أرذح ساسالاو برغملاك خةيبحككيلا فورا كَ هتيثر و أرو م 3 بانئكلا 5

5 

10 

 هفكصم عم هّلحم ىف هتركذ مسا هل ام ٌلكف اًبينرت عبارلاو ثلاتلا ىلا ءامسالا فورح يف تيعارو

 ِرلا نم لوحفلا نع ىور ام ىلإ ترشا امبرو ابيوبتو اليصفن هفصوو هتاقلعتم و هخيراتو

 دا م ا ىساوغلا رو ةهشلا عدل ىشاوحلاو حورشلا ءامسأ اضيأ تدرواو لوبقلاو
0 

 ركذي نأ ىلوأ عرفلاو لصأ نتملا نأ ىلع ءانب هلصف ىف قايس وأ فيس هاو ىنالف بانك حرش
 ءارلاو لادلاو ءانلا باب: ىف هفّنصم وأ ّنغلا ىلا ةفاضالا رابتعاب هتركذ هل مسا ال امو هلصأ بيقع

 ءم]11]1ععععممو ةمعضتتغودع دمتطت 3عععوذاتاتتل 20 عماناتت ذاتطقأ 0125: ناتج 0ع ءدتتكذ هدتطتت 0685651 م5أو

 ونسمع ذص معلتج هرعت 1[ععلمسع ءغ ]تطهر طلقغمتعمستم عا طاقوعضمهمطت ءمتست 105م عع(102

 هععاتر سس ععتممم  نادس لعتصلع غعةددممع مدلتسمع لاتكتعسجأ اتاك هتص عد] هع 101 طعمت عمتعدتسأ ءغ ![!طع-

 مجلتسوزسأ عمهم 205 ءيددعتو ]عكتتتك 20198 ةدقعصأو 7212011 68 دع 3262 1:عالاتتلو نانأطاتق دلتح

 وننم0 معسل ك(ه 3 عءاطدسمو ةتكواتع ؟:عاسسصل 1م ءعأ 5عممت ت10 ه15و 213614610112121 0100و 01106165-

 بتسواتع دلتوستل ةصحعست متعمد لتعصتسو للطت 20 عءلو تكوتع لامست غءةرطماتو ]طل 3ععءاتتع

 مدقعوعقط ءسلخ عع مدطات عدسات مهعظطمتنل ةصففتقغو نتقصس 0هوسن لعدد عع عاصم 1061 ةهغملكت هع-

 هعووزاونع 5 دمع ء>وعولتعم لات ء19غ5 3( 1148و 01136110116 0612100111 081158 1204115, 0115 38-

 عرعوذتك عامسسو نس طقمع ذص ائطعم ءمدقت1  هرحتسص لتحتسمرننتس مئهعوعتمادست ءق5دعأ. 1 عمعانمصتق أ

 ءمصكعأهصتك ةسغعست ءدتغمسلمع ةننلتم ]خطصس 0تئ5ممدتت ةععاصلسست هنلتصعتت ة]مطقط ء(ملءاتصتو 18

 غ 7. 6. همعج 2/720 ع»ء) عع لعد عدط طقع ةمكذذ ؟مرصق (ممص دانط هندع ءغ عمت*هله) (133-

 معمل ةزمغو ءغ ص ةغملتك [][ئطعوضتس هنلتسحسصلتق ][[غععوه 20 (ءةعاتحتت 3040 ع 0118113111 50

 معومعمل. © هعرسومع ةمغعسم ]ذطختسمو هنت لعلمك عزم عادل هجتف م22عدءمت ماتتكق عوار 1معم كانو ؟012126-

 رسمرقك1و 20]ععغم جتعام5 همدصتسعو ©012م10(051متق 14212 م01ع هددصتأطاتكودنع 01124 20 ءاتتال معالاتح

 معمغ 200565و كتسسل ءددد ءزات5ذ معرع ةءءانمصعو ءا ةمتتد 01515105ع. 5جعمع ءاتهسل 0101618 510-

 رات ل0 ءانلمدتس رنات 1عأ ةعوتم ]1 ءمداندسعتف كتقهكأتو 2عوماتع 5011112 201111883 111011

 ءغع عاموددصتس لسطتت "عرممدت عملت ء( هطوءعتسامأك ةتلقصلهع ءدتتقد "6ءعصقاتتور 5ع0 لت5ءعأع علقت

 لتتم طمع هردتع عودع فمرسسعما(مسمسس الانسك ع1 طسزاتق ائطعتو ءدنضوتتع ةتتغ لقتال ماللاتك 3 126 176-

 ءءعمقتكاتسل تودع ةمغ تم 5ععاتممع ىانو 6ععمقأت اتت درو لص 023 ع 2مع 5مععاهتا1و (ءكاتاا «55ع 60

 متسمتتمتم ءا فمك ءعمتسعو نأ "ع5 دععسس0هسعتم ةاماتس ممدغ ماتسمتتمتسو 0026 111 هتوتس ع2 06-

 لعتك ءمرسس عصمت عنج. آةنطعمو حسععمم نغم]م مععساتمست ءمععصاعو ةنطز عع انغعتمك 16 ( 14707/
 1 هيج
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 ناويدو ريج ىبا ريسفتو ريثاآ نبا خيراتك هيلا فاضملا فورح ىف بيترتلا ةياعرب فاكلاو

 هتديق رعب سيل امو نيقيلا ىلع هفنصم بهذيب هتديق عورفلا بتك نم هتركذ امو نيشلا ىف

 نم ءىش ركذب بتكلا نم هتيأر ام ىلا ترشاو ماهبالا هب لوزيل مجرتم وأ ئسراف وأ ىكرت هناب

 نم اريثك كلذب تنيع تنك دقو ةهبشلا عفدو تالوهجملا نييعت ىلع نوعا ومه» مالعالل هلوأ

 ءافلا ىف الثم هقفلا ملعف هيلا فاضملا رابتعاب اهتركذف مولعلا ءامسا اماو ةهبتشملا بتكلا

 بنك ىف ام صيخالتو مولعملا بيترتلا ىلع هبتك ءامسأ كرس عم هيلع تييبن امك هيلي امو

 باتكو ةيناقاحلا ساوفلاو كيهشلا ىفطل ىلوملا ةلاسرو ةداعسلا اتفمك مولعلا تاعوضوم

 اهيلآ وزعلاب بتكلا كلت لاثمآ نم كتاوفو امولع اهيلع تقحلا امبرو ديفحلا مالسالا خيش

 ه. 1 ردا. 1207 (1:6)1ل] , 1غ (117:/ءاز ءأ #12 (121) , ذغه نغ اص تك 035م026ع2035 92

 عداسسم ممسصتمتك 0هءئتممع ةنتغ ةه3مام35ور للتك ذص ععمتقكم ج03 هصعغأو 2 هصعس طقط ءنعطتو 5

 ءالمس ام طلع زموتك ععمتفكت5 هملتمعتس ]ئ(عئدضتسس 0طقعتتتةععت. 1 (هوتع هتك طتقغممتعسس آط٠ص

 ةطتص وسهعععو عدط 17: لطص ق4قعطتعو يسصصعم (ةيئانس (0هدهمت آطص كعلم ىدط 2كم" 1طص

 لعشر هما11عءقلممعتم ءةعسصتساسسس 8[هععدعططتت ىدط 7222نم» 11 -دصم(عمعططتو ءمتكغماحس آططص 2عتح

 لمصت ةنط 2064762 1طم 2ثءائلتمر ءغ ععدستسمهاتغعمسم اهزط عوتعتطت ىدط 222/46 ازطعرو ءلطع 100 عدد

 رتم060 ءمضمتسمو ن136ع (052066 ممدمتسةهطأاتتخر عا همرطصتسعم (هن105 م( 570:1 ممداطتستتت> آ)عز

 مسلعطرعمختسس تعكس 0تئئتممعمس) ذم !نغععه كررت ]1دسسلمجأ. آةنئطعمو5 نت 0ع لاتتتف ان(51115-

 نتع 0ه0عمحأتطاتق 0عرتكدنأف جعاتصغر 300113015 0ع5ءهلموأو 108 ان[ 5601312 0118312 52112101

 ععوجعطحكم“و هعىاق جتعامرتطتو انقدف اهلتعمععسم و 1غعرط ةعتجأد صمص 3:7ةطلتعغم 06م3 عهقكأو

 تكضتتس ءقوعمأا ةنعأعمر هم معرذز ومر دم دلتسملع ؟ءنوم ةزوئدتعدصقر نغ طمع دظ000 هدتطتق

 لتطتغملم (11]05عمعاتس. 1تط»هور ونمو اآمذع 15303, هم آه0نعدكأر نتم0 0ءووتمالمدتق قات

 ممصاعسم مئات ءمرنتس !1دتلمكتر نسمع ج60 مامستستسم 1هعلزغ 20 ءعر نمقهع 1200عملا8 ةاتلتأو

 كمعسم لعظمتعملم هع حسطتعمسم معمم: عملاق. 1غ ةصمغعم لدحس مامسصسسمو ]ئطرعمدعتس تطل هدئاتتم

 جعوتسماع 0عاعمستسمك عدس. ب آم ئ5ةموصعسلت5 00ءملصسممسس مهمسصتمتطاتق هدنلتمعتس ]1 (ءلهتاتتل

 ممععامهكأر نستطاسك >ةءطتس ذم ععمتالو جممموزكسم ةسعاصتغو ااه انا 7. 6. 2777 ©[را]/] (لاتتتق

 لمعنتمسمه) ذص اتاعرنو رم ءع متع ممرنمر نك ةانزنرلف 00م1, 0262202 ةذصغو ةلطتت] ءاتتق

 معرتع ممدصتصاتس ]نطعمرحتسمس ور نسمع 0ع طقع ع1 لله 0هءضتمم ةعسصغر ةععسصضلانت2 01لتص عال

 ةصاعو 0ءعوعمفتسسر ءغ ةمعلمعام ءاهنمسع ءمصتتسر نسهع دص ائطعتق هطزوعءامه 0تةءماتح

 مقسم تهعامماتطسقر وننقلعو ةدمأ 71لام] ءع- :ءالعأ , 8!1:(ء/ ]11 -دصسحساف آطبتتل الآهات اأقو

 211 -/ ءما10 177- كبمعمب» فرعا ءغ اتطععو وبدعم كطعتلعط - كل -ذهادتس 1ئ1- طعلل ء0تلتغو 1عقعاتصح



 نوعب هتميثا نأ دعب هتيمسو اهبلع امو اهل ام ركذب مهتاريرخو ءالضفلا ثحابم تدروأو

 هقيفوذتو . هللا

 لآ لاب نيكلا يماسا رع ,نويطلا فيك

 امّتاكف اًنموم خرو نم رشبلا ديس نع رثالا ىف درو دقو فلسلا راثآ ركذ ءاقباو فلخا 5

 ميظعلا ىلعلا هللاب آلا ةوق الو لوح الو ريصنلا معنو رشبملا معن ريسع لكل رسيملا هللاو هايحا

 ةمئاخو باوباو ةمدقم ىلع ومو

 ننس“ 5 دعمأسع طلق 50105 200101 هع للت5 هتستلتطاتدكونع هةءعتماتم رو 1ه016غ3غ8 21124011816غ,ي 5

 حرتئجمس عم ناتلتك ءغ [0هعنمرععو عع ط2عم1022ع3. 1)ءماواتع عءعطقاتمل 511011112 0064011112 ©0111-

 سعد مل مسعد ءغ هعتمأج ممتصم2ر هتسس] ةملتعدعمم ءد نسهع 1]1هعمسص ةعمفعصالتق 1985عصغو ءأ

 ناتهع نك 20عرودمغاتك.  ]لاطتاتتتت 31141232 20515011 م05:02:23 ةسعتلام عع هسستمسع آ2)ع1 4

 لصعرتل مععلتتتلو 1مكء21م513

 411011110 58011131 9 ان خ18 121 507111131815 11810111311 1

 1ر0 0181134181111 1 4150 (18 1212114 1:1' 1188412114 5[

 (0طغتلت دحض ءمصععععدلممأ 11عمرعانسم 0هءالتسق ةطاتص 082411112 م617ع1110160111120116 أ

 رسعست نمدستسمتتت ءمعضتمو هعوتع ونت 0وندسم جلطتل ذص طمع هرنعتع ةصغع هعت1م5 طقطتتو طتقت

 تنلت(مغعس ممول( هغ15 ءغ معععسم علت 22021112عهغماان10 0 11364 ء>لعوعراتسأا 51ط1 02]223عقو 226- 5

 رسمعتمسم. طه 520166هع ءمتسر نان3ع معتم ءامعرت ععمعجتك طسسسقمت 20: طقطععو طمع 16-

 عع: دن ةطدعاتست 20ءاتك مهعدسمءتمسس طتقعغمرتم هءاعطانتن 1ع ةهعلغ 3ع هأ1 عاطل ]25 1

 رمعرممءمعغ6. 1 )ء5 ءوؤور ونتتو نن160010 054 عس] غهفطاتق ءوؤ هطوةتععتتل و ءتتمعلتغو ةللع معم-

 1ععام همالتل3 03عولاتع 205 همعردمع لاطعغ عع ع1 عجعاتودزت22ع 205 58]30غ3 26016 686 م0-

 (ءواوه معواتتع 515 متكأ 1ص آل6ع6 ءءععإوو ءغ 2234200. ل

 ظدغ ةسغعم طتع ائطع» لتكتمام ّذص م13ع2ه405هعتلتلو دجله عغ 602611151026
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 لوصفو باوبا اهيفو مولعلا لاوحأ ىف

 لولا بايلأ

 لوصف هيفو هميسقتو ملعلا فيرعت ىف

 5 لوألا لصغفلا

 هتيفام ىف

 رسعي ىرظن وأ ىرورض وه له فقلطملا ملعلا ةيعام روصت نأ ىف فلتخا هنا ملعأو

 نيمرحلا مامأ ىئر ىناثلاو ىنزارلا مامالل بهذم لوالو فيرعتلا ريسع ريغ ىرظن وأ هفيرعت

 وتو هب وه ام ىلع ءىشلا داقتعا لوالا فيرعنلا تاغيرعت هلو عجاملا وه ثناثلاو ىلزغلاو

 10 عنمي ا نكل لبلد وأ ةرورض نع ديف هيف كيرف عقاولل فباطملا دكيلقتلا لوخدل لوخدم

 آم ]خخ د 8 1 خذ 1' 1 0
 ]ىظ 011218115 115, 901458 ىط 2001811345 5588111111,

.0015 518011017118115 51 0421118115 

 ( ى 1 آل 1' 2 111111 1
 مك 52221108411011 -00848171:1 17:74 (58 011:1 114) 51550115

4111111 215 5101101711185 11 2111510118 

 14 510110 نعزز
5181 018478817101 0110 517 5 15 

 [)وءان مده عصسممعاع 0155ءطاتتتساو انأ51113 20010, 0113123 0164 ههاتتنتت 501عه(1936 اط ان017للكاتللا

 (ءمعرماتقر هزأ معءعوودسمم هم ةمععاد]دنتكمري ها كأ ؟مععس]هعلحتو ةتاو نمت 0عظصتغام 015 عنلتق طعع

 مع. طمسصحسس نستلعس همتمتممعتم ةسسم]ءءاتتم آسفتساتم 8ممتر ةععتصسلمع ه005ءغخ ىدمغ ط؟صقسس ءأ

 طمتمسعتم كك 0(هعملتر عدس (ءناتقه ءاعرتف ممالمر» ياي 12ءلزملع >هسعتمع ةدصغ ؟0ءهطسلل

 (ةعمتمع) ءيماتعمغعنممعفر ننمتتم مد د2 طقعع عيار 8سع وأ سعلعمءأر معرم ءووع (ه]1عدقو 018-

 10 ]عرم 5ع مرهعطع(. 1[1دعع مسعم عمات عمم >1 مدد ءوغر نطمصتمت»ل 820عدتر نتتقع ج]لمتلاتتت 211660-

 رتامغع متاتكتسو 1هعغم ءمصقعودعصغاعس ةمعاسلتكز نتمحع هلتت معورتتعممدعست 30010عرئاتطتغ وو ©012-
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 ام ىلع مولعبلا ةفرعم ىاثلا ليلد وأ ةرورض نع لصاحلا نظلا وهو فقباطملا مجارلا داقتعالا

 ةدشم وهو مولعملا ركذلو ةفرعم ىمسي ال نا ىلاعت هللا ملع ورح اضيأ لوخلم وهو هب و

0 

 ثلاتلا  اًذئاز نوكيف ةفرعملا ىنتعم وه هب وه ام ىلع ىنعم ّنالو رود نوكيف ملعلا نم

 ملعلا فيرعت ىف ملاعلا ركذل اضيا لوخدم وهو ايلاع هب ماق نم نوك بجوي ىذلا وه

 رودلا نم هيف امل اضيا لوخدم وهو هب وه ام ىلع مولعملا كارد وه عبارلا رود وو

 ناقتا هب ماق نّمم ٌمصي امومه سماخنأ ملعلا نع زاجم كاردالا ّنالو ّرم امك وشخناو

 تسيل انلاعفا ناف ناقتالا ذك ىف لخدم ال نا انيلع يرخيو ةردقلا لخدي هنأ هيفو

 نأ عم رودلاو ةروكذملا ةدايزلا هيفو هب وه ام ىلع مولعبلا نييبت سداسلا انداجباب

 ىعماعمأع» همعمتممأ دلع معع هع 2ععءعوووجمع (سصمتسعدع) هذكع 0]1هتعوع.““ ا ءوتنع ؛متتعم

 طقعع معورتتعأم 1لعررب ةنعتس عمق عمك سدهزسدتمق متعمتلل ءعغ 2ج06مص1 همصقعطأ 326202 1. <. همآح

 مالممعإلل عدو نعمت مم»ع 2عءعوووسم هذكع 0[1عتعد هدام ءىععاسلت. ع ظدعم1163416 56 ءاتح

 03.  مهعلعع ءوؤ قعمم1155ع هطّر ءعلصتت هعماتقع 13و 6 74 م53 2ممه2ع6. 132 ع6 00010

 عماتءولم 714055 عدن. طمس عمتس هءعمفقمسا 101 ءةديعاسلتو كس طقعع ددتمتتلع ءمعصتح

 16 011 ممووز6“ آلءنم0لع ؟هءعوطسلسسس 2110:7302 (0طز ءعةدسص ةعساتقع) ةلطتطتئتس ءقغو 4

 هج 706م ]1772 (دقكعصاأتت) عملك هطتعو كه 16 عودتك ءدتكأقغز 0عصاواتع 76288 ورا( 5ع 53

 جممدرعأ “© مم([0 معا ءماأ مل ان2غو 01136 ]221 1061 ر,عمع201155ع““ ةمطقع"عغو 106001 كاتم عال

 11سنه هسصأن - ظدعم]1 وعزم غعما18. هءلعسألم ءقغ 10, ونتم0 دللسست و ونتت عدن طقطعأو

 مماعمأعرب 196. ل ا عودع طقفعع ءجياتعملم 5100 ءهقعاو كتل ّدص ءىياتعقمالم ؟0ءدطاتلم

 وو 4/1126“ 01 ور «7نبب ““ جلطتطتغو دز. ظمأ ةعتمت»» لعطصتام ةص هدنطعرت. - 22م1 0

 ن1 3 غ9. مهعءازتع ءوأ هطّز ءعمدسس دءعماتمع نه دجعدأع همت م :عطعص 0عدعو انغ 5ع "ع ؟عه 011مل

 آ[[دعع نسمودع ءدماتعمام 1هلكه ءعوؤو تنس عرتتم عغ علتص0لقصأته 1301عغو انا 201643 111

 ءوأو ©أ 706:2 رر 1007: ( ممعمتع مص م عطعج 0عضع) ةصغعتنلسس دطععدجطمدتعع معو رو 1/7266 (ةعع)

 لامس. - ظدم]1ت ءوقغأ5م نسأص 42. 5هقعصساتم عع 1150و نتم0 كتدحرو ونتئ1 هقعماتممل ده

 هع طقطععو معأ ةقعمام مععءءمامع لدمأم رمم06 ءققععملمع 10همعسسم ع00ل36. 0طز1 تعمم

 لحتتص غمرصعس ءوؤو ونت00 طقع عهنممع هععصأتمف مماعساتمت» 0100064 ءماتتطم:عءطعص0ةغو هعأع

 ءمافتس عزم رو نسق 0ع همطتعتسعغ 1مودذك طقط ءدصتتقر عام0846 كانت طقعع مدللو 22000 ءاتت

 1دعدلأوغع ععأ هءلعمنو معمعءعمادع ءالعتعم0هع ءمدزهصعأت هتغز معدن مدتلل دنت عدلقت 87:0111 6111و

 نندك 1هعاستتكر ءكظعتمدللو 8 20510عغ زموأ ةزيوتتق. - 1>م1163غ10 هعاجاو. 8دع وأ

 هطز ءءملدس هكعمنمعو نغ "ع 1م5ذ5 ةممدتعأر لتئنةصعفتتم ءأ ةمعضنمس» "ع00عمع.  طكدعع نت0-

 ندع ءىماتعدفتم للج ءعلسصلمصاأتح ةصاعو ءكمررتت7 7201242 ]عطوبعوغع ءغذص هدطعس علت(. 8عهع-

 (عئعو ؟عطق رر لتكنمعفتسا ءغ ةهععطتسم ؟ع00ع»ع “ زملتعدسا "عدت رممست 1 عقاقتأو 011364 8
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 ىلع مولعملا تابثأ عباسلا ىاعن هللا ملع هنع يرخيف ءافخلا دعب روهظلاب رعشم نييبتلا

 فيرعت مزليف ازوجات ملعلا ىلع فقلطي دق تابثالا اضياو رودلاو ةدايزلا هيفو هب وه ام

 نوك مزل هذا عم رودلاو ةدايزلا هيفو هب وه ام ىلع مولعملا ناب ةقثلا نماتلا هسفنب ءىشلا

 مزاج داقتعا عساتلا اعرش هيلع هقالطا عنتمي امم كلذو هب ملاع وع امب اًقناو ىرابلا

 5 داقتعالا ىف هجاردنا مدعل روصنلا هنع يرخي هنأ هينو ليلد وأ ةرورض امأ بجومل قباطم

 ليلد وأ ةرورضب سيل هنالو هيلع قلطي ال داقتعالا نال ىلاعت هللا ملع يرخيو ملع هنا عم

 ةروص لوصح رشاعلا ايرورض هنوك نع هلزنت دعب هب هفرع ىزاولا رضفلل فيرعتلا اذهو

 ردص نبا لاق مهولاو كشلاو كيلقتلاو بكرملا لهجلاو ىظلا لوانتي هنأ هيفو لقعلا ىف ءىشلا

 لّديت رشع ىداحلا نيبلكتملا ضعبو ءامكحلا نم نيققحملا دنع دودحلا حصا وه نيدلا

 ][دهسعرتغو 10عموسع هءلعماتمستم 1061 ءيععاوذ ءعواطسلتسمإ - ظ>م]11626160 56م1

 مولرتع هدأ مممعرع هط]عءذتس ذهلعمملمع (ةلعر قطقلع ةع ادع عه معدعطءغ. 1طتع 0000116 م5361

 نقممددس ةللقس ؟علسصلقهصغمتم ءغ قسعولأ انكاتلل هو 2014ةصلاتسو ؟:0ءوطسلطمت 28847 (ممدعء)

 ءنمسس 2عاممطم#عع مدنم هعمل ذص اتطل7عدقاتللل 0101و 11206 260ءوودنل0 5016و 5612 م61

 عع ةمودنت ءءعماتعوغونم ءوووي - ظدعم1163410 04239. 8نعع هوا هعمامس 803ءاقطت طقح

 طعمعو هطرععنتس ةعلعم(2ع ءقوع (ةلعر ونسقلع 6 ذموذد ةيمدمع6. ادع طقع ء>ءماتعة62و

 نتمع ممد دهتمساك علسصلهصأله ءأ عودا 8100 1ة8طوعقتك هعوعقوةملم ه1 علكاتكتو 6562601623 12 1و

 هدتزانتك ةءعصغمتم زص 5ع طقطءعدغعر ظلسعتمس ممصعتنعو 10 0500 06 1آ2عم مدعل1ءدجنع مع 1عععرت

 5 لتكتمسمتس ممص ]1 نع, - ظدعم160(1163 ممصم. 85قعمتم هوا 20ع5 هرمصعات» ل1

 مرهععزلعمو ءغ ؟ةلمصت 30 معدتكات20عضلاتتن2 360012212003686 ع5م020عطقرو 85156 اتم 8

 عمت لمصع مزع ءدع دععمرطصعم(ق 0نعاه.  هع0 هطقاوغور ونتن00 طقع ءءعماتءه0مدصع ع 5 عهاتقو

 دا (مرسعم ة5سطرءءنمم ةدصغر ءرينطنلمصسطتع 10عمع مع ةمغملمصعال 12201 121011818 ©و

 نحتممع ونتهع 5064 صمص ءمصم»ءطعسملهمضتعو 0عتم0لع نسما هي ءةيءاسلتضت» ةءعصته 1لعأ

 ءيعععافأو لع وتم 50عم3 تغ جنفمتطسطتسو م22علتعدما ممص مموقزغ, معونع 1118 ءمعمتغلم»ع

 معموعوودتت2 معواتع ججعتندصعصامالمصع صتاقغتت. 1آدعع ءدءمانعوأنم 1"هلعطع - عل - لتص ظط-

 رج21 جتع(مز"ع7> طقطععو بناتك ءوض م20م09ا36غو5 م0560118113 ةعءلعضاتقتل 2606558310 6

 همصعتر1 هضعلععسع لعونل  ريحدم116هغ16 4ءعءولسقل 8كعصاله همهق686 0و 4

 10عم معز ذص دصعصاع 1هرتقلم2 فا. 1 [آدعع هتتاعرط ء>ئماتءهاأم مع»مورنهتت 0مأط102612و

 1عممرهصكتمتست ءمدمممدزغمتس و لعد جلتممتن» جتعامج866(1 هتتونص ور سطلاتست عع 6]002عأان-

 درس ءمرت]1عءلطتعس آةطص 8دقلع - ع4 - لثم طقصع ءءم]تعوالمطعالل 0111111100

 طفطعبت هلع 2 دتعتق ةصاع» مطتلموممطمو ةتطقلتمدزسستؤ هع ممصمات]]ل5 دمع(همط3ة16018. ل
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 ىلع ناينيم ءاككلل نافيرعتلا نأ اذحر رشاعلا ىف ام هيفو كردملا سفن ىف كردملا ةيعام

 هفاط ىناثلاو تايئزجلاو تايلكلا كاردا لوانتي لوالاف هنع ةرابع دنع ملعلاو ىنعذلا دوجولا

 لمتج ال ىناعملا نيب اًرييبت اهاحن بجوت ةفص وه رشع ىناثلا تاّيلكلاب صاصتخالا كيفي

 ناب لثم انملعك ةيداعلا مولعلا هنع يرضي هنا الا نيملكتملا دنع راتخلملا حلا وهو ضيقنلا

 ةداعلا قرخ زاوج ضيقنلا لمتحت' اهناف ابهذ نآلا بلقني ل ىضم اميف هانيأر ىذلا لبجما

 ملعلا يخي هنع ىنغلا عم !لعر .ةيلكلا ىناعلا نيب بف داري دقو هلكت ىف هنع بيجاو

 وه رشع ثلاتلا مولعلاب فّلعت تاذ ةفص ملعلا لوقي نم دنع راتخملا اذعو تايبوجاب

 نيملكتملا ىم لوقي نم دنع راتخملا كا وهو ضيقنلا لمتكج ال اًريهمت سفنلا دنع ىنعم زبيمت

 اهب ىلجتي ةفص وه رشع عبارلا مولعلاو "ملاعلا'| نيب ”لقوصخالا ةقلعتلا "سفن ملعلا نأ

 ةيمام نع فشكلا ىف ليق ام ىسحا وهو فيرشلا ةمالعلا لاق هب ىف تيماق نمل روكذلا

 1[ عم 11 ءدغام سماع عءزس 2. 8 ءعصاألم همصفأقأ عمر نن00 ههكاتتق ع1 ء0ه6مأ2ع ةصلللم 602-

 ماعمتتم (ةمودحسس انصقوم ءم؟هعقعمأ ممتع. 1820 طقع ةعجاتعمعممع ءعدلعسسر سقع لع ةصاعععلعسأعو

 رسممعم0ه هنصغ. آلنمدوسع عءمتس دع دصعمأع مطتلمدهمطممعتسم ءمصز ءءاتتك صئاتغاتتلتو 85

 رمووعرو زم رمعماع ءعدتماعمعي هييتكاعملمسس ع( طقصع ستلعس هكعماتمس ةممعالاممس(. 119]1 1ةعتغتت

 ءءعماتعدتم ءمسم»عطعملتع همتح ءمىدلتمس ءغ مهعنعس] علمتم مععععماتممعتسو طقعف 7ع 0

 ورم معمول ءدلعرمم ممالنك جهقلممعس مععم]  ةععتس ةه0لنغهغو نسف ةءاعصاه مه 1115 ةل1 طاق

 ومعرووننع. 8 ظ>عما11 ءمهغأم سم 0ءءزم 3. 58كعماأتد ءدأ ممهع01ءهغ12و 000 هانطز ءعا4و

 هنأ 1معوأو معععدوورلم 015 معاحتتل 20410 مانزظ ءمم1م22210261222 1 ما11طلأغو 01186 6012118-

 متستل صممت جل صتغل(ع. 1آهعع ىراتعملم دمعافمطوسلعم مدهجتلع ءدأ م1023 9

 ععلعم لمس ءدععلمتغ هملتمدستمسسر نانه 5. ©. ععلساتقو 120م2 نانعلل 6[20عععلعماع 422201

 ؟ك1لتسلاتكرو لص م2هعقعمأال ممط له ةاتاان111 114340112 ءقوع.  طلدععم ةعزل1 ءعغ ةءكعسألف ©02638-

 متسم ةلصنتغتغرو تت ةلتوستل ءيئدم »لت مقعتسس ةععلعمع ممهدتك 10غ ندم نع 106م ىاتم 0106-

 رصف. .كومما]ا1 مءووتم ععملت ءعدمد ؟هعوطسلم ىررصمنلمصستس““ جلملصصغ ىرتصت ؟عودلل اتت“ 04

 ج0014ةيس عصام مئ3عاعجلسحتل ن0 هرسمتمم كاتمعط عمم عاتل عقار ذ5عماتمس مده ءان] ةسسم

 ءععالسلتغ6. 1آممع وننلعسس عماتعهقنممعس رمهجتسع كمرض مطفمغعر ونانأ هةءاعص متت م2201 6ةغتم

 ءووع ةامكتاتمسأاو 20 هطزءءعمسس ةقعماتمع معاهد. ع ظ1دعم]11 ةهمغأم ؤةعالنه 0ععاسق.ا 5ءهلح

 يم يا لتكنلمعام ممالمدتك ممكمضمحتتم ج4 دصعمستاعسس ؟عاجتمي ندهع مصمم ممد ةلدصتكل

 ن6. 1طلكدمع ءدمآ11 ءقعممعست دتصم]ءءامصكاتل“ 11 ماعم 12ا3مط7ة1عم5و ونان1 5ء1ع13113(2 556 ©608-

 ععملسمغ ءمرتعءاهعنممعس ذمددتس مععن]ذدععمب ذمغعع هعلعصاعم عع هطز ءءامسص ةعاعمالوم. ع طاع

 مال1 نءدنغأم ونون دد'غ2 0 ءءزم 3. 85ءكعماألذ ءوأ م22ع01ءدغانتطو ©ا05]0 0مع ع5 321668 ©012126-

 رسمته ءغعدصعتسمدتتقه ءكتك(غ00تغه هتطزءء(مر هددت ذللسا مجدعلتعدئسد ةمطقعمءعر ءلقتع مقلعأت

2 



10 

 8 اًمات اًناشكنا 0 نأ هناش نم ام هيب تماق ى اهب فشكي ةئفص هنأ دانعمو ملعلا

 سفنلا ىف هيلع قرطتي ل .الوصح نتفنلا ىف ىعم. لوصتح رشع“ نلئماكلا 23

 أ ىعملا "لوصع ا ىعتو" لاق ىّدمالل وهوا هيف لكمخ قولا“ ريغ لع دوك لاكتا

 بكرم لاو درفملاو ىفنلاو تابثالاب ملعلا هيف لخديو هاوس امع سفنلا ىف هزييمت" سفنلا

 5 هجولا ريغ ىلع نونظمللاو نقتعملا نوك لامتحا سفنلا ىف دعبي ال نا تاداقتعالا هنع يرختبو

 ىناتلا لصفلا

 لاوقالاو تافالننخالا نم ملعلا ذيهامب لصتي امهيف

 بهذم وه امك نمذلا ىف هدوجو مزلتسي له ءىشلاب ملعلا نأ ىف فلتخا هنأ ملعاو

 10 روهمج هيلا بهذ امك نهذلا ىف مولعملاو ملاعلا نيب قلعت وه وأ نيملكتما ضعبو ةفسالفلا

 [لمع همالسحسل ءووع م8طعتل ضتلتغنئسولزسمك عاهمنستغو ونتم0 ه0 «ةمءامصلمسا هععصاتمع ههكاتح

 رمت م0ه]هغتتل ةذغو ععصفامتط ناتع ؟عيتطهرئنتت طتتصع وقوع جلتغأز هعءلعصأاتق هيأ ما2ع016د4تللو

 تاتلان5 هع 8عور ننمع (هلتك ءوغر هغ رمعتم م2112 (ع2عتأ ممد51غ. همطز ءءامو ءدت ذآطسدل م2ع0تعوج

 اسس ةصطقععععر زغم هععتستتغر ان( هءرئاتودتسع ءغ معي[ عءانمدتسع مدنعدغ ءغ هتطنل لهطت(ة(هصتق

 نءاتصومدنتت. 1ظدءعمات ءمغأتم وستسغو 0 ءعءزسم. ه8ءكعصاأتمه هم ءمصقامغو نم00 همام دطعسأت

 1( ةسربتعموم عقار انغ همعتكةنتمو ءدجص ج]ئاعرب هع طقطعبع ممدقعو هع دصعمأال اطتم7ع559 هلو

 ءعاكاعمفلمسل ءزمك ص دصعمأع همس ص 0تئئنتسعم ؟0عع(. قةستلتر طسزسق ءدمآت ءهعمصتف ةنتعأما :

 [مغءاات عتسسك ةساعسرم ةصوتتك ةسط تلاد ءةيتوئوملمف ممعلمصتك دمعمأت سمر عووهو 021011102

 ءّزادك هط هرصصتطامو هعنعرتك لتمنمعادتم. 1آدعع ؟ةنم ءعوا]تعممتم ءمرسم_نءطعمسلتغع ءاتمعتس هءاعصتقتل

 ممكن مصتكق ء( معوعمانممتفو ةتسسرمات عك ءهغ ميس ممولاتو ءغ هرصصتخ 1041 ععصعتتت ءةدععاتلتغر ءاتتط

 مم 1معماتتال هذا ءمعتامععو هنعلعماعسم ءغ همتسحصاعتت ةصتسصم ةزطأ1 ءاطم ععضعر هاطز ءءاسم 80

 ©( هداصتمصتف ج]لتغعر» هع طقطعءرتع ممدكقع هع ممعصأت 22165510121 51

 تلا 0

51:0110 5115-14 

 طا لنا 010841 :11/71115'1 111 ١5 "١1:1 5١ 0,1111820 11171 0 :12117115515 1211

  5ك5 21507205117 5,1111181

 ]روع ذص لتع ودك حطتعستما ةعصماعصتممر ديال 5ءلعماتم رعت هععععدمتستم ذم ةماعا] ععاد

 هدتكاعمسف ءمعتامصلم هزغ ( هنت نتلعم ههتمتمست مطتامكممطت ءع صمصصتسللت دصعغممطو ةذعأ هللنعأت

 10 دلصغ)و هم وزع ءمم»ءامنأم طماع هكعماعت» ءا هطزءعءاسم ةععصاتمع ممعصأت ٌدصطق عا عطقو الأ مآ-



 عا
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 ةروص ةثلث روما فققحن دقف ايش انملع !ذا انا ىف عاون ال لودلا نر لع نانا مام :نيملكعلا 5

 :,ودعلا كلت ماسنرأو نعحذلا 59 ةلصاح

 2 ع - ع

 2 نم وه لع ملعلا نأ ىف فلتخا كلذكو ةفداط اهنم لك ىلا بحذف ةتلتلا هذه ىأ ملعلا

 ىلع ٌلدل مت ول ثحملا ليلد نكل هفاشكنال ءادبم هنا هتياغ ةيعاملاب فلاخم هل لظو

 لصاخلا لاق نم عنمو ةقيقحلاب هل فلاخملا هجشك ال دوجولا ىم رخآ اوحن .مولعملل نا
 |[ -_ب

 انبع [ مست : ىلصالا دوجولا رابتعاب اهنا امك راثآلا اهيلع بترناي درب ةروبعص ”ىمست نوفل
2# 

 نأ امك نيعلا نيع تناك يراخلا ىف تدجو اذا ةروصلا هذهف راثآلا اهيلع بترتيو

 رتسأ 1سغع» 22ا3مط751605 216111113104111“ 020051 8111113113 101 حرت م]ععءالرل 01و 51

 سلله مده لن ءنمصع همطزك معرذن 2 0عططاتكو عانت 1222 5ءكلتتتق و طنا 18265 7عق هعا0 5055و

 10عددص ممعمغع ءممععماجتم , طسزدف 10عدع ةآصمعووزمصعسم ذم دمعصأ عامر عغ ءمصلئا1هصعتال ةطاقتت

 موقوزعدتس و ننه ةلاع ا[هطوضدغو وندت 10غ طقمع ذص هع تعلمت“ 12ءزملع لثكماتاة411 12

 ممم ع طقسضتسا انت 8عكاتاتل هعمل 2 ءمصكتك(ة(.  ظدتطاستلل 3111611 01136515 5ع3601[0ع5 85

 طقطعع. 1ظملعس ممملم لئ5دعماسماو تاان111 ؟ءلعملتت 20 ءداععمرتمس نمد]1865و هم 311عءانههأكو

 حم جلز نصعأن علعععسلم هز. 85 قعمفتمسم ؟عدنم ر نغ 1معم ددتم عيده طعنت هطتتساتق و 20 ءقلععمدل قتل

 ومملتغمكقك معمل معععو هدرصصتاتسا ؟عمتكوترسانت ءقأ. 1طن ءاملع عد ئالتكر ونأ هعماتقع يلواعطسا

 دم ردعصسأع لعععسلسمغو همصصتتلات لتعتصسغعو معررح لص 226216 ءدتواعماأعالل 202151 11234126111 <55

 ءغع سصطرعطمب هطز ءءلتس هقعمامع معمر هعوعماممساعرم, ءقوعصةهلتغعمع هط طمع لتس عمدت طقصع

 حسسغعسم 12م جه عاصم عزت 10 كمععاوضعو مغ ةصتاتاتتا> 0ع ءمعصت (هد15 هطز ءعأاأ 18عل5 2024150116 3115 6-

 لحع. ظىعمسعم 51 ةعمس عمه مطعم ءممغعطصم]ةلتتمصع هتطأ ءمصكامساع ه0 طصعتت مع701167ع-

 دتتتكو هطزعععم هعلعمأمع ذص دمعمأع ءيهتكاعمت حلتقمل ءدتفاعمألهع 101108311 ©6556 م3110105]10و

 مع عمه هط ةسصفعأتمع دده 015ءمودتم.  ةلئت جعدعسماو 0100 ذم 2دعمأع ءالتكأقأو 556 181

 ةمدوتس هطز ءعأل هعماتمعو ءةيتداعرتع جساعس ماهم نغ طقعع ءيتعاعمأنم نسطتنقع ةترستلتق ةذغو همه

 ةهعءطعوممر جغودع للقسم مددت مهندس ؟206مع طقزنقك ءيتكاعمنلمع طقطتتمو 10عدنا 2011-

 مدعوم هعوسع نآلمست ذتسح طقطععع ندتلودمست ء2قعتعسلت و 1اتدكاتكق 2ا116ل21و  ءدتذأعماله ع8قعضت

 نحلل ممدتكعم مهتدتمتس للحس ججرعاتوعت ءعوعماتمتم ( عمك معع هع) ءعسومع متنص طقطعمع ةلئومتم

 ج0 ءلقععطترم 200هععملتز تطأ معتم طقعع مهنتك ةعلخه 126211221 عر" عطعض قات, 6م

 ءووعمغطمسل ءوودعضألمع ( معم(7(0ماتتاتت عمتك ) 0نعأ و معكم جاتاعتل و انتل 10 طتعطأاع 12562184111

 ءووع ءدرت :لعودع ءعوعماتمتل ذلكع 10 علسعرال ذص ةصئلالم هءاعطألق ه>له(ع0[ع12.0 معتل 1
23 01 
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 فشكني هب ملاعلا سفنب مداق ميش ىأ ةروصلا نبيع تناك نهذلا ىف تدجو !ذأ نبعلا

 اهنو ٠ مولعملا "هو. عب مداق- ريغ نهذلا ىف ةدوجتوم  ةيفام.,ىا'ةروص“”وذو ملعلا 4و للا

 عم لاكشا الب فيكلا ةلوقم نم ملعلا نوكي ميشلاب نيلداقلا ىأر ىلعف تاذلاب نارباغنتنم

 نيلئاقلا ىأر ىلع اًماو ةيعاملاب امهفالتخال ىرخا ةلوقم ءا رهاوجلا ةلوقم نم مولعملا نوك

 ضرعلاو رهوجنا داحتأ لاكشا عم لاكشا اهنم هنوك ىفف نهذلا ىف اهسفناب تايعاما لوصحب

 تالوقلا ىم ةلوقم لك نم ملعلا -ناب نيققحلا ضعب هنع باجاو نايفانتم امهو ةيعاملاب

 !ذف ىلع ىدصي هنأ هيلع 00 هب هيبشتلا ليبس ىلع فيكلا ةلوقم ىم .اقلطم ملعلا هع ناو

 اهيف عقاولا ا بلقني ىتلا ةحلملاك 1 بلقنا نهذلا ىف دجو اذاف ارعوج جيراخلا

 ملاعت هللا ءاش نأ لداسرلا نم هيف ام ىلع فقتسو روهشم تحم ومو اكلم

 هطز ءءندتس 5ءلعصاتمع ءمعممدءداتعو عغ ءووع طقصع ةمدهتص 10عحصترو ناتقع ةعاعصأاتج 01عوغاتت'ز

 ننم0ل جسغعر» طقصع 1لعحتس .1٠ ع. مهاتتتنللل 18 122216 ءاللكاعمأعلالل م1836 56 1ءوغو 601

 (متسعم ذم ررعمأع ءديتكامغر ءقوع هطزعءعاسسس ةكعصاتقع. 1آهق ةعتاتع لسهق ثعو 100 ععدع7ع هل

 1مت1ءعرت للك عرعووه هقدع

 1دعءزملع ةععدصلسم ههتصأممعتات ءمزلاتتلو وانأ 5ءلعماتمس اسقعأتم عدت عقوع لتعدسغو ع3 ةذهع

 لسطتم ءةنعوعمدتمع نسه]تغهنتك جهعععموعملمه عوار وناتقطل 15 هطز ءءانتص 5ءلعصأاتمع 30 هةغععمدتقتت

 داتطقا4دصات منال هزاع ج0 جلتممسس معا معدغرو م10 ماعال (1(0ا15 عمانتل 234611136 0151516814211.

 نم ج0 ةعماعساتحسب ءمرتاتتس جغالصعأرو نيت مهانرتمك طمدهك دم رصعصأعلت 2؟ععلمأ ءمهمغعهلانهأو

 لن 5عزلع ءىدغ ه0 دمغعا!!:ععملاسسو نسم مداتممع ةءعلعسأاتم ءدع تللتق ءاظعأ ممددتغز 30 نتم0 3ع06-

 للكر دتغ ممص معزر5 مزن لات رو (11012000 هتاطوامصاأتق ءغ دةععل0لعصقو ونات3ع لاتقع 158 ©

 ل15 صعمدصغو ذم مهااترتج جاتكذتسع انصتقمأانل» 1طآلصع 00ءامائانتتل معم1ععاتقكلللظ 0121 01150 ةظلو

 طسزنك لسطتغمنلممتك معصم: ءعملمع ةام01هدانقور هكعماتمتس ذاهمنمتغ ه0 تصهس ون هدسواتع 111ةسستم

 تسل ءداععمر دست معضتصعععز ]10م ءعصلسو ونلتأ ءوتت لص انطلا ءاتاتللل 201 62(«عمرسمتل ونهلأ-

 ملك معمنمعسع ءمماعسلمصغب 10 مممماعع ةتسمتلتنملتسعس» للءعرئعو ونسهع ةزغ ةماعات ةءاعصأتهلاا

 عي وتماتغمنعرم. قةع حعرتم هطورعتعملسسص ءىار ءءمات ةلمصعتس نسملل 305 طمع 1مق0 0

 وعلعملمع قصت ءعمتعع لعابعمعب ة1لعموسع ةععماتمس مععاع سملتمعنعس ةممعالهمعت. اكوممتللا

 لمععمرخحسسص ةمطانلتسس عربا موكذع مققوعضستما انغ ممغاتتت معتم( عانت 10وادع 1غهو نأ ع5 عا>اعلطع

 عزغ ةرتطقاةصاتحي دنع تنس تم ردعمأاع ءةدلتفاماو ذص نما (هلعرت ءمه1عائاقلانل'و 600علا2 12000, 0

 م. <. ةهملسمأ ص ةملتممس نملعمف ذم ةملعسب معضصضتاعاتز. [11دعع عمهعقألم همصاك01 قف

 هءاءاطرتك يغار منوسع ]طلعه ؟هلعماع 0معادكتك ةصانف ١عمعاتعقر ناتأ 0ع عد ةعاتهأ
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 ثلاتلا لصفلا

 دهتياغو دلداسمو هيدابمو دعوضومو نودملا ملعلا ىف

 مولعلا ءاهسأ وجو هيف داري ام ىلع فقلطي ركذ ام ىلع فلطي امك ملعلا ظفل نا ملعأو

 نالف لاقي امك ةصوصخملا لئاسملا ىلع ةرات مولعلا ءامءاك فلطيف هقفلاو وحنلاك ةنودملا

 نم ةلصاخلا ةكلملا ىلع ةراتو ايليلد نع لئداسملا كلتب تاقيدصتلا ىلع ةراتو وحنلا ملعي

 نأ ومو ماتلا ويهتلا ىلع ةكلملا فئلدي دقو اهراضحتسا ةكلم ىا تاقيدصتلا كلت رركت

 كاردالا و ملعلا ظفلل ىقيقتلل ىنعما نأ فيقحتلاو داري ام مالعتسال هيفكي ام هدنع نوكي

 ةكلملا وه ءاقبلا ىف هيلا ةليسو نوكي للوصل ىف عبات هلو مولعمل وم فلعتم ىنعملا اذبلو

 دقو اًروهشم اًزاكم وأ ةيحالطصا وا ةيفرع ةقيقح اما اهنم لك ىلع ملعلا ظفل فقلطاف

 كلذ نمو تاعوضوملاو ةيقيدصتلا ىدابملاو ةيروصتلا ىدابملو لداسمل عومجم ىلع فلطي

51,0110 1114 

 11 120601515114 50151210 17114172818 1150118 5[193 0 8310010 و

 2م511012115,8 10617118118 115و 1 11.

 آلهدع 12: ( ةقعمفؤتم) نسعسصس لمه م لست 0ع ععطسم رصعسس معتم ءتقنم0ت565 ه0طتط ءعسسو 12 0ع

 هطز ءءمنك 01ءغعمسعو دس نستطاتم ةءلعمأم 1112 نسمعستنتعو نغ ةذغ لعممسستسدالم 00 ءامتسةئئاتتللا 24

 جاتك ممصسحتسم لتعمودلتغحضتسسر نمه]ع5 عنصغ 0هءوملمدع ععوستس2العمع ءا لاصكما1 عطلة

 1ةموسع ؟هرع 170 ممم ستساك نحس همدصتسد 00 ءمتسمستس ةتصسعن] هضم 22000 0ع له عدم جاتطاتق

 مععتل 1 دعتطاتك تكدس مدغم (ددغ زت. ء. 0ئعدصغو طمصع ؟ء1 ذلطسم ةعلعع ععدستس عدت )و 220060 0ع

 ةزمئصأتق جدعلمصتطسعو ونستطسك هصمطتور جعويسسعم(ةهلمصع ةصغع7مموتامر 0ع >ءةتنمنع للسمع

 لمعرسحكتتس معضذنهل عصور دمم00 لع ةصتست 1هعد[غمغعرو ودمهس ذل1ع عتطأ ءمرصمدتفغو ونمت طقف

 مع5سهفأتممتم ةعلممعو مءعمعاغ ز. ع. لع عد]غمنع 1115 كموصسفتح نتمكتم (عدممرع هلطأ 2ءودنهع-

 ةعمامسلت. 1مغععلسمس ءنحس ؟هدع 7/167ء2ع6 (طعملغمم) دس نملك عسسل 0ع معتلعأأم عا

 مرمتسغم طقطتخب لتعتعتعو نغ هاتععع طمصم ذص ءدمعلتغم طقطعدغعب ننم0 20 كهموصق نتهلع-

 ءدصسوتتع لعصتم مخم1عععملسمم هيك علم. ظدع طتق 0تئ5ماناقغأق لقتتط ع0 ءالل علان, ه1 عمل 63-

 ممعتلل ؟ءرتحتط 100م 1/1 ءددع مععءءعمالمصعتلت ةصتسختر عال ةاجاعالو 30 1م طقعع معن عمم

 همععاعغو ءدوع هطزءءلمسس هععمقنلدعرو هنأ تم ةمود ممنممت5 ةطسصم»ءةوزمصع ن11100ةسمد ةع6ع08(ر

 وندمال معممععددع مموو5ءووزمصتق ذ]لاتسم ممقمصستكم جلصتصستعس]سسص ةزغر ةغوتع طقصع مععرت 200ع0عض-

 (ءرر> هعمل ةهغعرل 01 1[غةنانع >0 177+ 0ع طلق نلطاتق هدطصتأطات5 ات5ان1 م8411 و مز6 عدو 115110
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 هفيرعت ىف لصفي ىلامجا ىلك موهفم ىلع مولعلا ءامسأ فلطي دقو ةتلت مولعلا ءارجا ىنولوقي

 0 ا كل 5 3 3 - 3 : : ,
 اهتاخ ىقيقحا هلدج امأو اهيهسأ اهسر ناك همز نحب نأ اههسأ ا!لدح ناك ةسمفق لصف ناف

 كلذ لداسم ملع لك ةقيقح ناف اهب ةقلعتملا تاقيدصتلا روصتب وا هلئاسم روصتب وه

 ةدشل اهتم ءارجا تدع" اهتاف .تاعوضوملا ةينباوا" ىدابلا ماو اهب تاقيدشتلا .؟ ملعلا

 ةتلكث تانايب انركذ ام فيقحت' ىفو اهيلا اهجاينحا

 لوالا .نايبلا

1 ٠١ 

 ردقب اهناوحاو ءايشالا قيافقتخ ةفرعمب ةطونم تناك امل ”يناسنلا كالا نأ ملعأو

 ليهستو اهطبضل لداوالا ىذصت ةعونتم ةرثكتم اهلاوحاو فدئاقحلا تناكو ةيرشبلا ةقاطلا

 اهوسعسلت ءمدصسانملو هلكع (ءعطصتععر ةلكع معدن 12عام ]ط مدخن انكات ؟0ءماهل1. 1ص( عالنت انام

 نتمونع ؟هءداطانلم قلر» لع ةدسصسم ل0عدهأسملو مالم كمتمدناتنسد امنت 10عدلتاتلت نانقتلل مع15ا18-

 عمرتمرننتطو عغ 0طرعءءامركتنت. نهم م ماعم ممكاع5 00ءسمتسمسسا ع5 ءوذع لتعمصع6“ 1طمغععلسسص

 لعصتوستع همدصتصم لمءاضسمستس لع ةدسصتسم انصا0 عنهملت هلطتط ءمضت رئعتنم د عصأت ىاتطر عن(ةتئاتتلتو

 ننمع تدب ءةماتعءعمسو جععاترتلع (عصتسعغاتل“. 0051 طمعع (عسدتسمغم ذط 22411182 2

 لمعتسمع 5 ءدكدكتتتو 061:10, دتع ةتاعتس 20 دصهأءعتمسم ءزاتذوتاتع مهتئاعف معااتطت عار 0

 للعتنسر.  ةعمسعصم دعته 0لمءعسصتممع لعظمتغلم صمصصتقأ ايسمعتسهاتمصع له عصحفتتس ]1 ةعاتم-

 طلتتال معك ةقمرت هتان 20 ذللح ةمععامصالستل كام معاتل. آنه عملت هانز اتكءاتط 01164 06128

 تمكتتم ءزتك لمعصمئطسك ىلكع جعلممتطسو ءمصقامغوم ونستطسق همطتك 0ع ءورصتس ؟ةتنمنع معا

 ةمملعستسك. هم دل متم علمتم ء( ظطدصلمحتسعماع هطر ءءامضسسس ةعماتمع مععاتسع(اور هءعياع للف

 ماعز ءمرتتتلل مميئاعم رئعآكعرتمس(تنخر ءاتنص طقعع ذللك ممتستسع ءهنعاتع ممدوقتما»

 لدتس نتم0 لتدت_سسكو تطسع لعصممع ننقل مدتطاتع مدممطمتعع هعمل عطتستتق

14 111110111110 

15851854 56018311418 35780-01838011 215011151710 115 4898© 

 [”ءانعزامك طسسقطم تكانت دع معمتامطع >عرئمع مهكانزاوع ة'عللاتتللال عمانانتتسلاتع ن2 30 طقق

 معرتالصعطأاو انمص انا معز 51د" عي طسسسمسمف !ضطءععر 0عمعملعدأو 1عرلأ ةلتاعلال 0211536 أ (1136

 دل ذللسل مءاعضتصمتسو دهسا نلكدست ءغ لتك نوأ ععمعتف ةتمار د0ل08]0ع5 اتق (اعطظست عملتكق ءمائاتتتو نع
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 ركل لك اهوتودو !ةبسانت ءايضابا "وا !نيكطاو""ءىلوي ةفلعتالا ٠ يتاذنلا ١ لاوحخأالا 15 درفاف ةاهميلعت

 تاعوضوم' “نال ملعلا كلذل اعوضوم ءاينثالا وا ءىشلا كلذ اومسو اذحاو :املع اهوذعو

 ىف علوقب كأرملا وفو هلئاسم تاعوضوم هيلا لكني ام ملعلا عوضومف هيلا ةعجار هلئاسم

 اهكراشت ببسب لاوحالا ىم ةفئاط لك راصف ةيتاذلا هضراوع نع هيف ثحي امب هفيرعت

 مولعلا تزيامثف رخآ عوضوم ىف ةكراشتم ةفداط نع هسفنب ازاتمم !درفنم املع عوضوملا ىف

 لومكلاو ةياغلاك رخا ءىشب زايتمالا زاوج عم هوربتعا ويامت وهو اهتاعوضومب اهسفنا ىف

 ملعتلاو ميلعتلا ىف هونسكتسا رما كلذو عمولع ىف ةيناثلا ةقيرطلا هذه اضياأ رخاوالا نيكلسو

 00 || و لتلاوا ميلعتلاب ترفيو ةسارب ااملع ةلمسم لكا نعي نأ نم القع' عنام الف الو

 اك 515 ا ند لتلاب درفي اذحاو املح عوضوملا ى ةكراشتم ريغ ةرثكتم لداسم كذعي نأ

 ملع لك ةقيقح نأ ملعف ىرخا ىلع روماب ماكحا اينأ ىف ةكراشتم اهنوكك رخا هجو ىم

 مكانك مست كمط]ععدصلمع مساس همعتدع ةصمءصلعتاتمسأ. "1! عهعاوضتلأ 1ع101(1 5601511123 5

 ءووعمنلتملعدر نسمع 50 دتسفسل دعبل 5156 20 رنعم همرع]دنلكوك معالم ءطقساو ءققواتع 5 ع1

 هرج ةراتكق 12عع معموءتماوم تصقتم 00ءوتسمستل لمد عتتتسا.  ط[طدصع دعت هزكتع 7265 20111 81:1111

 هطز ءءتص طسنع 0مءامدعرو نسمصتمسل هس عاأادع نتمعماتهمعف ءزانك م10ممى15ع 20 اللد ١ع80-

 ءمصغتت. 0( طّر ءءلتس اعتمد 0هءستسمع ءىغ ت]1س0و دص ننم ةزصعاتأاته ءزاتك (طعمزنعاتت 223 12

 معمماكتسكتتو ءغ طمع 1لعرم ءيؤ نتم0 ةزعمتظعدمسع ؟ه]هصغو هطرءءفندص ءقذع ذلاسل 0عظصتعصساعقو

 زص ونت0م 0ع ءزدك جععنلعم نقطع ءىوومق ملت طاتق (هوعامكاتلاو اه 1غ (113عا15 مهناك عالاتتال معما1-

 صعصغاتا>لو ءات> 0هطز ءعءمتسص .ءمصصتستت07ع طقطءدصغعو هلم عن]ةععمت 1هرتصعغ 00ءنملسمتنتو مع“ 5ع

 رمكدتسس 2 ممرناع معضانتس 20 جاتعستس» هطز عععسم رئعاع عملهم لتما(نصعامتت. 120 ءامتسدع اعلكانتا

 معرع هع 1آموده هطزءءاتك ددتك لت وتم ةماع» هع لتقالصعامع هدصغر ةكوتع طستع 0لةاتسعءاتمصت

 رمحعساتسلم .ءمصفاتك عتنصغ معقم ءممععلعمغعد (ميسعمو عدبط ءعغاتص هلتق ع نتةع11 7085و

 تغ دس طصع ءغ جمم]تعوغمم -  ووئعتمرتعو نسموتتع طقصع 2جتمسعت)> 5ععاتشلهنت هكععاتأل ىاتهأ

 رص هءنتمتك كدتكو ءدصص ذص 0هءعم0لم عع لتكءععملم تنلتعدزسدمس ءعوع معمطحساعو. كعاحتسعم

 متطتل ممعمغعس ةددصصءلتغو نسمدستساتق 5ع1 نسحتستته نت هعقاتمصعت» 0م ءتصمسس جطقم] نغدتحس لاتعد

 ءدتصومع ءغ دمكقةضتكأمصع ءغ مدد ممول مصع 2 عاتواتف ةعودت عار >1 نتتقعك(مصعق مآاتعقو 104

 صممصس مرصستتسع هطر ءءاستت طقطعدصغعو دصفتنتل 0هءلمصحتس متسصعاعأ ةكللتع 5عمهضتتسس علك

 رسصفصسلعغو ونعسحتطسكل5 دع حلتح مدتئاع مطحعتنعوصسغو ءو اال, كن. رهلممعرو انغ م2070511086ع5 ءمضهاتح

 معمصسعغو ءدع نتتطسعك هلتقع )ن016عمعمس. - 1طنمع زددد ءلللاعل(ات1خر 5 عااتلال ان 0811362411112 15]11-

 تك 0مءاضتمحع ج0 ديئتك ممضدحتس ءمصقت عمقهتمع كممفتوغؤعنع زص نسمععتممتاددفر ونسمع هطّر ءءااتتت
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 ةهج ,.امهنم., لك ةياغوب اعونضوم" ملع ,لكل ,ناو .دحاو, حوضوم ىف ةكراشتملا لداشلا نول

 ةدحو ةهج لوالا نأ الأ !ًذحاو اًملع امهرابتعاب ّلعتو ةرثكتملا لئاسملا كلت طبضت ةدحو

 فيرعت ىف لاقيف عوضوملا رابتعاب ةرات مولعلا فرعن كلملاو ةيضرع ةدحو ةيج :يناتلاو 5

 هلآ هفيرعت ىف لاقيف ةياغلا رابتعاب ةراتو تامولعما لاوحأ نع هيف ثحي ملع الثم فطنللا

 دحاو ءىشب ةقلعتمل لاوحالا نأ مث ركفلا ىف ءاطخل نع نهذلا اهتاعارم مصعت ةينوناق

 ىبيلعتلا مسللو مطسلاو ظحلاك قائجرما ىف اما هب !ثتعم ايسانت ةيسانت6 01

 ةنسلاو باتكلاك ىضرع رمأ ىف وأ ةسدنهلا ملعل اهل قاذ وه ىذلا رادقملا قلطم ىف ةكراشتلملا

 وكيف هقفلا لوصأ ملعل ةيعرشلا ماكحالا ىلإ ةلصوم اهنوك يف ةكراشتملا سايقلاو عامجالاو
00 

 :ئنجا رما ةطساوب ال ف ثيح نم ةيفاملا فحلت ىتلا ةيتاذلا ضارعالا ىم لاوحالا كلت

 عيمج ىتلا اماو

 درف ةثلثلا انلوقك هنن ىدوج ىلأ وأ درق وأ وز اَمأ ددعلا باسل ىف لاقي امك ةطساولا

 تمس ءمرسستمع طقطعمعو هرم عجواتع 0هءاتسمك طقاطعتنع هآبز ءءاستت كغ طصعتللو 0136 0101

 ععمرت كانتا 5عوتاتسأاتعر طقف نسمع( لمصعف دمت ةم]1 ءعوو نطمم 1]1هرانسس ١عةرععأتت انتطقتلل 10 ال ل

 ماتتس عرذتلاتك , ه0مءءءماعتلسو طتقأ ن00 هطر ءءانتم هةعممسماتللل همععامأ ؟جعلمصعتل ءقوعمات هل عطتو

 لمت هةعممممتتسم ةععالعم(ملعسس. طمع لع ءةدتكد لت5ماتممع دصملم 0عامتس ماتت جه صع طقطتلم

 هاطز ءءانر 10عموسع ؟. ه. ![هعتند 01 است عوهع 0ت5كماتسمو ونتح لص 28018111 1'1لان111 00180102

 معمل ماعملمضنتل ةمواتتكغاتل', 11000 مدعمصع طقطتغاج 1لصتكقو ان ذذغ ١ععاتلت 030001089 5

 هاطوعرتونلم رسصعماعست 12علتاهماعتت هط ءضضمرتع 0علعملوغب - ورسوم هردصتت (08ع انطأ 21 5

 نءاطسع مءامتمدع طقسا همععاتععملد زماعع هع ىمزهمعاتك ةسطزءععام ىنصغو 5ع 561 ءقوعصسقملت

 ىتتلحتس ةهمماتعمما نغ اآذمعمر ماممتاتعفر همرممدك ععمرسعتعسمسي ناتمع هماتمصع اتصلت ءدقملت عصهصاتح

 (ةكلقر نلتقع 115 ءعوعماتملتم ءىغ دا له ءنتممتم ععمررر عارلقع ممكن( ات عد [قنتو همصاتس عمات 51 ةععاج

 لعصاملت تكتتلمتسر انغ قلعمرخصتسكر كيميتنعا (هلئامصست ءمرئمنف) , كرم ( مصستتمتق 00 امان

 هممقعمكتك) ء( ةهحامعتمر نسحع ذل مصسصنمع طقطءعمغر نيم لععمعاتم ؟معاعسلتق 1عوعملتطامس ةصقعتلل

 رتسماو ذم ندد دع لمعاتمم مكصعمتممدس زوسممسم0عصاأمع ءمصقتما(. 1 آدعع وتتسع هردصتق 4

 ععمسد ةممعالعماتسس ءيوعمفتدالتسس معمنمعمغعر نستطسع نيتللتنمم معمع هع ةمودسص ةمطقعتعغور 68

 اماعممعلعماع مع معععومتمم. سم0 حساعس دعو زآلمك جالمعتغرو ج0 نسمع هرصصعق هلل هن(

 لمءامتممع دعكوءمصانعر ءعمع ةمععاممغ ع1 دصحتعتمس ةمدحتسو  نلهع ءقأ هقاتقه 1م( 0عطقو

 نأ ةسا(طتسعاتعل طاتتطلعزلات1) 1م( جانا مورخعتلل ةلتغ لطم ول علل و ع1 ممعاعسصس ك ةانادز ناتو

 تنزسك معز ءريعضرمأ مس طمع وع ىر ل تنيصعيتتك (عصمتتاق ءقا ةصرمتن““ ع1 ذلطسال ع ظطرتقتعم

 ثا

 10و ىذلا رمالا سفن ىلا ةعجار امأ ىهف اهيلا ةعجار ملعلا ثحابم

10 



5 
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 اّمأ درفملا انلوقك هل لاذ ضرع ىلا وأ اهنع الدب فلحتؤ دسفن ةروصلا ىيبطلا ىف انلوقكو

 جراخ اما بيجت رما ةطساوب ةيعاملا فحلي ام ومو بيرغلا ضرعلا الون بت ادا انين

 ريدتسملا طفل نأ ىف سدنهملا رظني الف هنع ثححت ال مولعلاف ضخ وا انما معارماونع
0 

 داضتلاو نسلمل نال هّدض وأ ميقتسملا خل ريظن ةردادلا نأ ىف الو ميقتسملا وا نسحا

 معأ فصول لب رادقم هّنال ال رادقملا ناقحلي امهناف رادقملا وو هملع عوضوم نع بيرغ

 هس هه 2

 لاق اذاو ّرم امك هنم معأ رمال لب ميرج وه ثيح نم مسلمل فحلت ال ةرادتسالا نال
 ع

 هكش | نكي ملء دبلا ءوطبت نوكيف :لاكشالا عب عسوأ رداودلاو نرد ل سم خحارش

 صخأ نوكي راو ارح ملع عوضوم نوكي نأ زوجك ملع عوضوم نأ ملعأ مت هيلع ىم

 هل انيابم نوكي نأو ثنلات وهأ تصح ناجردنب نكلو دنع انيابم نوكي نأو معأ وأ هنم

 اقلطم نينيابتم نوكي نأ زوجو هجو نود هجوب ناكرتشي ىكل تلات تح نيوجردنم ريغ ءاغ . .٠ 2 2 وأ قو 2 سل 01 . .٠
-_ 

 معقفسا ىر [ظهردصمفع ءفمصضتملم حلتطم ؟مخصقعر نقع للحس هةعومتمتو عوعمعروم ءقانك 6]

 جمءعزلعمو كك ءووومقمالعر دغ ل100 رز كسصعتلالق ةطتمللا 3116 1112115 عقأ لق ©6012م0816118.““

 ق4ععللعمك ةسععس معنعوتمسسم للطن ءوعي تت نتللتامك ةمطقعععغ دماعع؟ عمات ؟عأ رصتتنهطتلتق

 ىع] ىذه ءدص ممولغمع ذ]1دوسع ععمعت:ةاتمدتعر ع1 همععم]ت همتكز هعوسع (ةهيسعم 00ءامتصقع

 زل]سل لتدمسغمصغم  ©عورس عمن عم ءعمتس صمص 10 رسصعلتغهعمرعر ناضسم ]ذصعو ءاتاه مانا عطتم#» ىلا

 , حط معمار طعوتتع ن1ةعالتغو ننال كرضعءانأطتك هلأ هصه]لم عمم ]طصعمع ععامعر ةض © 15و

 حنس مساعطعتغت0لم ءهغ هممموتتم جاتعممع ةتصغ هط هطزوععم ععمرسعمتمعر 0000 ذص لنقص 81

 معروجعمس. للعدو ءمتس زللذعسس ننمماتغملل دمطحعءعو نسما ندهصاتامه ءةةاو 5ع0 لعدةنتح

 ملمصتك ءدسكح مملممع >نآعمنت ععمع ملت معتفو نسمع عوأا 5. ©. ءديلفاعمسال2 ءلاتك 161 طمصح

 ءعتماعمصاتق. 1ظهلعرج دئ0060 دمعلتعسك ممص حدرصتصدغ ؟نالصتتعمع ةذغ 061201012 266 2و

 تتنص دهغتص له 1ةمركصم ءيئماتك حمص ةرععاعغو نمماعساتك هزغ ؟نلمعئهضتسس و ه5علر دنع لقتل 8

 لتحتسسوو هط ءدتكحسس ]هعع هم ععمع هل هدعيس. آنا ةعتمنس دصعلتعتكق لعلك وو ًآلانلصاتق 6

 ممعتملمتس وعر قععاتلأت دساعتس ظعنروع ءحعاعمفتموتسمع كاتطغأر 011816 تانت'ه10 1 0101 عأ““

 متطتل طقععو ونسمع لتعتغو تنص لمعوصتمسم انه رستستتسع طقط عت

 4ععمتصعصم ممعمصقمت> يغب هطروعسص نمتانك 00ءانتسمع ممو5ؤع ءووع هطزعءاسسس لاعلان

 هزكتع مزغأ همععتملتسمك طمع ١61 ععمعمهلتسور كلكع حط فم للك وست عا امددعم 012011 عا (عظالفع

 همطز ءءممو ةلكع طقعع هطزوعأمو مط زمحتععس للك عود ىتصغ ءا اععاتم ممص ةانطز ءءاهر 1

 طقع مولع ءمرسصع لست طقطءعصأع دصمتتكنتتنتم , للص ممحاع ءديعاسكه. ظهعقاسصأا 0لعصتولساتع

3 
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 نوكي نأ طوخ ش بف 1-0 ملع عوضوم نبع ملع عوضوم ن وكب نأ لولا ماسقأ ناس هذبف

1 

 لكشلا ثيح نم اهتاف ملاعلا مارجاك كلذو رخالا ١ قليق ؛ ريغا.تجيقباا !ىديعم رام 5

 نيستخاب اقرتفاف ىيبطلا نم ملاعلاو ءاكسلا ملعل ةعيبطلا تيح نمو :نيهلا ع وضوم

 فلتضي ذا هب ساب الف لومكلو عوضوملاب اييف لداسلا ضعب ثاحبا ففنا نأ مت

 5 3 5 ٍّ 1 ١ ١ ]ا |
 مها

4 

 عوضوم نوكي نأ تلاغلاو ناقل ىيبطلا ذهج ىنم ناهربلا ريغ ةديهلا ثيح نم

 ناب فيقخحتلا مدجو نع امأ امهنيب صوبصتلو مومعلاف هلم معأ وأ ورخأ ملع ئه سصخأ ملح

 2 و . مب ٠١ : 0 0 3 5 900 أ 5 ١

 0 10 نم عون هناف ناسنالا ندب وهو بطلا عوضوبكو تايسجملا عوضوم ىميلعتلا مسللو

03 

 عوضوم دوجوملا ناف رادقملاو دوجوملاك ىناتلاو فلطملا مسلمل وهو ىيبطلا ملعلا عوضوم

 ميمدخمسم ماعم هع لت عرععر دمع ةعد ءكةقعتسماتلل ععطعألاو نا1111"101 م 1112111123 ع0 0025(

 ننمل هطّءعءنتتص نصتاتق [0ءاتممع هيأ مكس هطز وعام ج]غعتسمو طقع ءمصلتكمسعر نغ ان( 5111-

 ندع معوويتعنستس هلأ دمم0لم لتكعرسم. هع همرتممدج رصاتصلتو دنغ ءةيعرسرأ1م تاقضلاتللو 12100

 طقطتنم ظمضصمعو هطز ءءاسم ةقائمصمرستمع ددصار ةمععامتد مطوقتعمو هطز ءءاسص انت هصمعت"ةهرتطتقعو

 رصتصلم هل دعو مطوولتعمك معاتمعماعو زلم نغ مءامعممتطسم هدتك لئلا عمصعغ“ انطتاهدرصتعساتك

 لتكمدغملم لع ممدصسللتق عوضتص نسدععقممتطسعر وسما جئنمعأ هل هطّزععضتسس ءا ةممآت عدكاتنتو

 ءمهعضتتغي 10 نتم0 صستللتسع ءوع مسمرسعساأمو ءدبص 1هيله هتعمل عمامتتم جلطتط ءةطتسعو نغم

 للم ءعدسصعتحعم: '['ءرعج يع ممصصلم دصعلتسسوتع (عمعغ يعات ذم كعك ءأ فعتامتمهعو

 جد ةهمعاسص عطخكتتال معا 115 هدطز ءعممدس ددلممع طقطتتم جقاضمصمتنتدع ج]تنأل ءوأ ناتقتلال 5م عأنت

 مطووزووعبي  ©ءمسف هععسمس ل ننس ع( (ءرماتل2 0 صقتفأاتكو نم هطّز ءءانتس اطل

 لمعءئيتصسمع ةمععتدلتسك مس( ععمعنملتمك هنقع هطزععام ملئعتسمز ععمعهلتامه ةسساعس ءأ ةمععتقم

 ائامه ذماعر» طقف لسحف لمعفتممعو عل دعس هل >عتماعس هيمومتمو ع1 هععصتتلل لص 1ع

 ءعيدعماتملتك تمتسك جانعتسمكع لمعوتممعو دنع 5. ء. ععمعماع ععمسم هيا ةمععملتفو >1 لص مع

 2عع10لءعصماملت. 1 ععرسرمأ ننال مد 05 مم ممول( هررأف ءغا رخمللم نسمصأ أ (ةغأ5 أن همر"ممرتم ععمرس عاساعأو

 طمع عمتس همععتملتسع قار نتمصساتلمع هساعرت ععصاتقو نم0م0 ءمدنمدق كللسل ءمرصرت]ءعءاتكاتلتو 3

 (سمصاتلمك هطرءء(نسرت ععمرسءاممعو ءمرمنك ععمرسءمت عنو ؟ئعرم هطزءعنسس ىلع ةم110هضنطم

 [لعس ممع لمععع يعصماسم هدصعلل كمح معلطتنلو ءكتزانه هر ءععاسس ءمرنصاتق طاتتصقلاا111 8+

 10 دممتنطو مللعع(اتتت.  (نهدنمانك مساع (املع ةرعععو هطزععأل ماتو ةلععق عيار ءهمدنمانق له انطلق
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 هنوكل لب هسنج هتال ال دوجوملا ىم صخأ وهو ةسدنيلا عوضوم رادقملاو ىهلالا ملعلا

 ثلاث رمأ تحن ناجردني نكل نينيابتم ناعوشوملا نيوكي نا عبارلاو هل اماع اًضرع

 سماخلو نييواسنم نايمسيف مكلا تمدح ندلخاد امهناف باسشلو ةسدنهلا 2 تومك

 اكارتشا امهيعوضوم نع ندلخالاو .بطلاا ىوضوم لم دجو نود هجوب نيكرتشم انوكي نأ

 سيلخف تالا“ تانسدا عونومك نيابن خم نوكي نأ سداسلاو يناسنالا ىيوقلا ّي

 فلي أل ملع ىف عوضولا نا ملعا ركيبنت ةاواسم الو كارتتشا ناسنالا نكبو ددعلا نيب
. 

 مدا ك3 2 هلاو  هعوضوملا ةيناذلا !ضارعالا" قا: ملع لكى ”بولطملا نال
 ل ا |

 نوكي ثببحكايد هفوف رخآ ملعا 3 ' نلع انهربم وأ ةكسفنب انيب امأ وح لي همعسفنل ايتاذ
 ا

 عوضوم هك د ىذلا ىلعالا ملعلا ىلأ ىهذني نأ ىلأ كدوضومل ايتاذ اضرع ملعلا اذه

 ملع نوكف ام هجوب ةييهب فيدصتلاو ملعلا كلذ ىف عوضوملا روصت بج ىنكل دوجوملا

  5 501ا ١ 06 5

 ءمرسم]1عءئعمنف. - مععدتملمع معممموزممت5 ءدعرسمآ1متل هز علق ءدتقاعله ء 125

 ةللسل ءمتس هطّز ءءلتص عنغ زنععممط ]س1 ءوعو طقعع هطّز ءعلبتت ععمرت عاتاقهعو 0700 ءمغاع عدتكاعسأع

 عمععادلتسك ءودؤو هممد عدت نتلعتت هط ءةسكدتس و 00100 عمق ءجتكغعمك ععصتتق ءىأ نانقط الغ ةنتقو ه4

 ننم0 جععزلعمد عقغ هرصصتاطاتكق نسمص 1غ طاتك ءمرطتسات 7ع. ل ( عطانق 011311112 60 00291511

 نسم لهم هطّزععاو ةصاعع دع لن عرسمغو عل (مهلدعال (ءالالقع 105ءالا3 ةاتطغو 1غ 0 ءعالتلل عع012-

 نتمع ءغ ديضانطسعفنعدعو دنع دسوتع عمت ءمرسمانءطغملتغ نسمصتغمك ءغ ةممعا] حصختت زآ1هع ةعوتتقم

 طزلعو. - © عدسف نستص ال2: 000 لسمو هطز ءعنو ءمرصصتتسع ناهس طفطعمأ ةلغعه مهتاعو

 جافععو مدضكع ممر ءمرضساتمعو انغ هطز وعام دتعاتعتسمع ءغ لمءعوتسقع 2201مئا11 1111110116 عطل

 هاز عءعقمس هعلعمس ءمرصسم عزت طقطعع ص ؟لعطسم طسسسقمتف. ح 6 عمانق هعرعأ ام 12: 100 1صغعت"

 لصم هطز عءععام لتك ءعموزاوه ءدتمالغو نأ اماعا" هطز ءءممصص ةتتاطصسعاتعمع ع( ردت علت كمدع رو ةماعتم 2101126-

 صدسص عمت ءع طمستمعتس هاتأله ةمعزعئمفر صسللف حعومسمطتلتغمم ةماععءولت ع (ه مم11 2112

 مهعزمك هطّز ءءممسصص لم ءئتممع ممم نددعتت دععامبتس عوامل مسعر مقتل م؟0هط]عدمتم ءنز نقكتك 00 ءامتمسقع

 عمسصغ عءالعمأ15 هطز ءعان طستتع 00ءاعلممعو ءدنو "ع5 هممص ةزغ ةعءللعمق ةتطأ امدأ ءةوعصاتملعر سستم

 ىعرتم 7ع] معرب هع زموحتس معومزعمم ءاو اعآ معمط عمم تم 0هءوتصم جلتق ةانم عت معو كغم انغ 0ط]ء-

 حس طسرسع 0هءئنتمحع هزغ ةععالعمو هطزءوع حجائعتمك ءعدعماتملعرو همونع لسن 20 00ءسممتل

 كات م"عرتةنللو ا05]1 هأز ءءاست عده ءريتكغعمعك ءعأب ةعععملت. ةععمتصعس هطز ءءاطن تم طقع ل0ءامتمسم

 دغ ةصتسم ءالنم عدتسلت5 هعءعدوع عوار ءغ ممطتك معنذمملعدتسسعو عمق زال]سل مهعمصمع ءعودع حلا ءعءعدس

 وددلتعممس وسع. © ههلكأ دصح ل0 ءوتمسد ج]غعرو هدا جسغ هدم عضم" ةسغ تصل عمت“, طمع كءلتغ ه0 لعدد

 وتمل لحس لتءتتستك. 10 ؟عاتس ةماعاات وق



 ىدابلا ىف

 خلروبختا مآ قد اهيلح ةيستكملا اييناطم ءانبلا .ىللا تدلع تامولعلا قو
 تضر 0 |] .٠

 ع
 5 لولا , .نينسف ىلع ىو اهتاسايق اينح دفلاتملا اياضقلا دورة روهشلا ىخاب | ٠.

 تابثالاو ىفنلا انلوقك ملع لكل ىدابم اَمأ كو ةفراعتملا ىمستو اهسفنب ةنيب نوكت نا

 ّ / 0 6 .., .6. 0 2 4 5 م . -

 بج ىنكل انه دس عمد ةدببد 0 نوكنت نأ ىناتلا نييواسنم نامقابلا ىعب نايواسنتم

 ع

 رخالا ,:ملعلا.. كلذ_ ىلا..ةيسنلاب : لداسم ىو .رخآا.ملغت ىف« نيبتت«نا مناع | ١

 10 اذه هيقفلا لوقك ةعوضوم الوصا ىمست ملعلاب ىظلا ىنسح ليبس ىلع ناك نا ميلستلاو

11010135114110 52) 
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 طماصعتمتح همددتسمس( ان" ع5 ءموتامغلممع معممتعملمعو ونتمع ذم 0هءطتصتك ج0طتط ءمات

 20 ممطاعرمجتو ءدضتس لعتحمنم ءممظسممصس له. 1 ط[آدع معو ع1 ةصتسسم ءموعئاقص هع ةاتطخغو ان

 0عالمتنمصعف هطزععات ءدعصتم ء( 0عظمتالمصعف ممعتسمل, مدن عد] همست أ هجمات عقلماناتتو

 تكانت معععودمستم طمع دعه ص دصعماعسب لعطظمتامصع نكات :عععمام 1صلنععصلمع ةةصغو ع1 ع

 هءرتام ةمتست معرتؤ1نمقلمصع معملعص(. 1[آدعع هعزاتععغ ددتصغا ءطاتصءأوهأهو ءدع ناتتطاتق م20م05110-

 د معمق تذللوضس مهلمعممقمصمع ءمرس ممم صلمع لتعامع كسصغ. هكمصغ جتاعس لسماتعأو ععمعتتفز

 مالطا م ءمدصم"عاطعص لل و نلاتقع معر» 5ع معوزتعالو مانطا عن 25 ةمم عال حماتك“ 115]1-

 رصملأ مص عمت ٠61 هصسصتطاسع لمعوتستك ءرصسمتمك كاتضأر نأ ما'0مهقتا0م 1112 ىر أظ[ءومغعم ءأ

 جاللسسهلتم ءمصّرسمعأ صمص مموولتضأو ةسسسلم 15عرنم وع زمكتععس (هآ]طسمغ““ دعا هععامع ءتتلقس

 0مءمتممعوم نغ ممممموتغم 1ظةدعاتلتك ىرآتطت لع لسحطتسع رعطسع جعومملت طنتق لسمع موعاعع ةعونقلعو

 قاتتسات ساتر ممرخاع5 لتحع ئءاتوسمع رعوامصأ جعواتم]عور““ - (عءمسك ه5ععاتسلاتن ؟م2م1ةعءانطاتلا

 ءةماتضصءامكح كللعر ونسمع صمص معرن عع كميه هدصار ةكمسسعم قصععلعملق. 10 متستاساتتتت مععاتح

 اتمعع طفطعمغعي ونسمل ذم لمعنتمم جلتع لعصممعاطصكتس  هكنصغ زعتنتع (طعمسعسمتو ه0 كللقتس

 ةلغععحسص لمءوتممتس معاعئعصلم.  ©هملئز كلل مصععلترسمسو طعصع لع لوعوتسم ءدتكاس ق2 (5و

 10 ممستصمساات“ م"0مموزنلمصعف ملمس عماملعع ةتصع ةععتسعماتفق ممدولكمعرو نغ ةلطس0ر نسما لاتقل

 همصقتلامك لتعتغت ىر1لمعع معه ةععدصلنتلل ءمطتزات اعل 006(هرئاتتال ءمطصقعطكاتلال 1:ءاناَه ءهقا““
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 لوصالا لئاسم نم اهّنال هقفلا ىف ةملسملا رومالا نم ةح عامجالا نوكف عامجالاب مارح

 هنوك ميلستف ناسحتسالاب تبث مكمل اذه هلوقك تارداصم ىمسنت راكنتسا ىلع ناك نأو

 نم صخش سنع ةدحاولا ةمّدقملا نوكي نأ زوججو تارداصملا نم موقلا كنع ةجح

 اعاضوا ةملسملا تامدقملا دودلل ىمست كقو ةعوضوملا لوصالا ىم رخآ كنعو تارداصملا

 د نركب نأ زوج نكل !لعالا ىلا دقوف خا ملع اف لباسم" نوكي .امهنم دحاو لكو

 لفاسلا ملعلا ىف ةنيبم نوكت ال نأ طرشب ىلاعلا ملعلل الوصاو اعوضوم لفاسلا ملعلا لداسم

 هلاو لوصألا ىم اهريغب وأ اهسفنب ةنيب تامدقمب لب كاملا كلت يلع هيعمم للا -لوصالاب

 ةعوضوم ا لوصالا نم ةنيبلا ريغلا تامدقملا نم ءىت تبثي نأ روجج ال اضياو رودلا مزلي

 ضعب اهيلع فقوت ناو رودلل مولعلا دصاقم عيمج اهيلع فقوت نأ ليلدلاب تارداصملاو

 نيعلل اًديفم رظنلا نوكك ةماعلا ىدابملا ىمسي لوالاو ملعلا كلذ ىف اهنايب نكميف اهدصاقم
 -_و

 نييلقعلا جيبقلاو نسل لناطباك ةصاخل .ئدابملا قاثلاو

 (هموعمكتسا ءصتتس 3مم عمفاتتال عوفر ص لسستفم00عصأته همرنععلتاسعو نغ دماتلاه ةلثق 0ا08ع

 ج0 طعممعورصحنم ندعم مس10عصغمع ؟مصلمسس عمغملتق مععلسعسغ الص ة[1(ع22 ©026علتتتا15 م1020-

 هزقلممعتت "عموطقساأعمر ءمسصءامنم ةممعا]ةصفتع ةصالطعغقعدر نغتللاف معمممقتام ىر 110م عرس

 مسععلتكت نغ ][هسلهطت]ء.© (نهمععووز ودعم زعتمعر ]جمله طت]ت (هغعص ءودع حمود عصطتتمسو ماتتح

 متست ةمنغطعغنعأك ةعئئطتسمسك. ظوععوغع سموسع ظعرتي نغ نصه ءم0لعيدوتع معدعرست55د ةهط ةلئتم

 حمفلغط عنعتك ءدسص مغ مصتطاتع و هط هلتتك معتم كمتتك صله عض (هلتطاتق همام 1516ه 20 انط عقم“

 1نءومت قمصعم دعم ءغ معهعردتوددع ءممعععددع ةهممعا] دصغتع مموتغفعي ءدص ءغ طقفع ءعغزآ1]هع (طقغم-

 معسدنو عزمغ جاتسك هءنلممع ةسمعتمتك نعوسع 20 ددمععرصقتل. ةعاميدسعم 2811 م04ةقغو ان

 اطعم عصسح نسم0لدنجم 0هءئنمدع زمكع مرتع هطز ءءمدس هتغ ءغ متم ءمتنتم 00 ءامتسقع اتم ع110115و

 طمع ءمصلتعقمصعو تغ ممص مرسم مطعم ص لمءاتمم ةصاععتمدع معتم نمتتكو عمقع طلق (طعمع-

 ردمأتك متكتسغتتخو 5ع4 ممالتق مرهعمستىدز5 معلن هع معجم متعمتك هسغ هلتم نسملقتس عدتصعأقغم [1ن208-

 رسعصأ(هلتز جللموستم كعءادلنك معععوددرتم ءاالعع معد. 1ككهلعس مطملم عدنا طماط م01ع5غو 116 م136-

 رصتكدد ناهعلقبم ممم معرف متعاد ءري مرتم ردتأ5و ممم مهطدتتم عع ةصقغط ءاتعتك عمسص ءاهأك ءمصعع0هح

 طنلعو ءنزنك 3: عتس عسانا طمع ءعوغر ننم0 (غهغ5 كمسصتتم ءمصقت ]ا هدئنسحت 00 ءاضام ةلاتتلل 115 216114111

 ندد 2ع عللععععندرع كسءاملتمك. كتم جماع هممصتت]لاه (ةصفغتتل ءدضاتتلل ءمدقتللع 115 ةصصتأات هاو

 لعرممصفؤدغم ءمدضتس ذم طقع لمءنتمد ءالعأ مماعو(6  طرمتسنستت ععصتف ءمرص م" عطغعسلتغ مالته

 كمند ععمععةلتقم مغ ذلطسا لتععتس ىر ؟زولم هعدلم نقلتكق ءوانع حانعصتس متم علمتم 5مععادلتةو 0

 نغ مععدقم ممل ءطعتغملتستك ءع لعقمرتست اهلك 1مغع]]ءءممقلتك.
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 تنلاثلا" راثلا

 نلت 2

 ملع لكو اهتاعوضوم ىلآ ليت فان اهنالومحت يسن ملع لك 0 بلطت ىلا اياضقلا كو

11 01 

 ملعت) عوبجوم تاس ىنوكيف رم ا دحاأو عووضصوج 8 ةكراشنملا لداسيلا نوم

 خةسدنملا 5 انلوقك هل أ ضرع عم ملعلا كلذ عوبضوم انتوا عوضوم نوكي كفو

5 
0 

 نيابملا رادقملا :لنسملا ىف. عوضوفلاف هكراشيب رادقم لكل نىنيابم ءىشل ىنيابملا رادقملا

 فرصلا ىف انلوقك ملعلا عوضوم عون ةليسملا عوضوم نوكي كقو هل ىناذ .ضرع .نيابملاو

113105311784110 1114 

 10 2 "1 11 0-1 1 2 11 4 151 5 19 0 0 1 36 1 10 هك 26 ل 0“

 'لر عمر عررحلم م. لنمعقالمصعق ىدصأ م1720م05زانمصعف تدزانقءان ص016 00ءنلصهعو ّدذص (نتطانق

 جحلتوتمل 1هعطتتسص ءصاتصعتمأااتل' ءا نيمعرض اانا, نانهع ددللم صاع طمع 1هعاتتتلل ءأ ءلالتقك 5

 زماعنمعلت6. (0رصصتك ةساعتت» 00ه ءابتصسحمص نغ ةصاعم لتحتسمف و ةيسستنم ءوأ طعم معصم [ذنععتق

 رس مصلهغمرضنتسو نانمع نصاتتت هطز ءءاصص هكمرستستتمع طقطعمعو نسف نع ءالفتمتسو نأ اطعم ءنقغق

 5 هطزءءاصسس ةتصغ لمءضمسمع 1. ء. 1كمرحصح ةلرسم]ءزعو ع( (طعمرنعرسفأف 01351 ءزاتق 5258 81016.

 © از عمت طعم سءعصمأتم ةصاعتلستس لحتس معرع دع ةمكسسم هطءءاننص ءىا طسزاتق 0مءنلصفعو نأ

 مهمموزغلم زآآ1ج ععمصسماتءنقرننتس ير 0رصصتق هدئدلتم ءمرت ممولام عدا لسمطاسق همدستستااتق 1.

 صمستسع ءا ؟ءرتاتم “© هردنلم داعم ءاتمست هطرععانتل قا ععمضستل20عمع. 1صاعتنلاتتت 0101

 هاطز ءءممسص طعم عصملتمق عى( هانز ءءامتس طنزنق لمعاسممعو ةئمتصعم ءانتص ةععللعصاع ءزات5 عةقعصت

 نملتو نغتص ععمرسعتم لتعترستك: (0تمصاتامق ننمع هج دع بسحلمتس لت عسار لتل عنا عتموسع ه

 (ه(5 ناتمصاتاملعو نسمع هت تللم ءمصرنصعام ءعقا. ]جز عءاطتم زعلان" لص (طعمر'عاتتقأاع وأ (1181-

 نامه لت[ ءعرتعصفو ع( هلز عسل ىرلل(][عنعممت“ حععللعمف ءزسف ءعوعصاتملع. 1لصاعضلانس عدو ءاتقتلل

 هاطز ءءاتتص اطعم ءصمتتمق ةرععتعم ءقغ هطزععات لمءعمتصمعو دغ تلطتل مرتمعععماستل علها

 وراح هرصعم 5ع1 عطتسخ ع1 ماساطتتع ]ذغعرتق ءمريقامت““ هآز ءءمتنص عطلت عرمستسمانعمع ءقأ 00١ج

 10 طسصلسسو وننم صمدسعم (ةصواتمتس ةردععزعع معينتنصعأ. 1ماعنلمسسد لعتصساع هاز عنان اطعم عر قاتق
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 ميقتسم ظخ ٌّلك ةسدنهلا ىف انلوقك هل اذ ضرع عم عوضوم عون ةليسملا عوضوم

 رادقملل عون ظحملاف امهل ناتلداعم وا ناتمداق اما ناتتداخل ناتيوازلاف ميقتسم ىلع عقو

 رادقملل ةيتاذلا ضارعالا نم ثّلتملاف نيتمداقل ةيواسم هاياوز ثلثم لك ةسدنبلا ىف

 لعقلا كلذل ةجينن هنأ ثيح ىم وثالا كلذف رثا لعف ىلع بئرث اذا هنأ ملعاو

 لعفلا ةدئافن ةياغ ىمسي هتياينو لعفلا فرط ىلع هنأ ثيح نمو ةدداف ىمسي هترمثو

 اًببس ناك نأ نيرمالا نيذهب ئمسملا رثالا كلذ مك رابتعالاب نافلتخو تاذلاب نادحتم هتياغو

00 

 مل ناو رابتعالاب نافلتخو ”"تاذلاب نادحتم ةيئاغلا ةّلعلاو ضرغلاو ةيناغ ةلع هلعف ىلا

 همعلعو وأ هطزععأتو جغمتصعسم هد جععللعمام ءزدق ءيوعمانتملت, نغ تالله معمممعتالم ععمتتع-

 نتعد رر © ندعكتد المعو مععاهر ونسمع ص مءععامجس ةصعالتغو ءققظعلتغو هغ ةصمونلأا هدئال 561 دععأت

 هزمغ 61 لكممطاتع مععاتك هعونم] وو“. لتصعم هلتععا ةمععلعو ءععأ ينمسات(ةغلقو عا 0

 جععالعمو ءزمك ءووعصاتملع. طمغعرنلسص لعصتوتع هطزءعونس (طعمسءعصسفأتق ةععالعم5 ءعقأ ءووعصب

 نملع هطزععأف 0هءصتسمعو نسم ىلتغ ذم مءعودلمس زالدس ععمرس ءاتعمتس ررةمعنلا تمصعانلت

 تتز تككتك هعوسج]عود ىدصغ لسمطسو مععاتو““. لكمأ عم نتمصع ]هتف 1مردصسم ةععالعمو نق

 ءووءماتق]ع.

20 17121:5510 517601105 
118 17113118052 0 0 1 1: 1 2141861 

 بز

 1[ن([ععحتع ناتحصلم جعامسع متلك“, ننماعساك ءدع زلاج ةعالمسع ةعودتلتلل' ءلاتكواتع رات أك

 ءىغو هقلتغمك هممع]] دنع ر ءغ ننهاعساتك ذر ممركاع ءداتنعتلمق ةعاتمصستق ؟ءدئالكاتلل ©5011 (611211-

 صعق ءدؤو ظصتك للعلن. آنقنلتكمم زعتاسس ءا ظمتع جعالمصتق ٌذصكو طهفاتللف كالق انلاتتلل 10لل 011

 عدمصغو هغ لت عحتصغع مءعامنمصع. 18عععسع زلآع ممدننمو ونسأ طتخ 0سمطتتق طمتصتصاتطانق هزوم111-

 لسعر 51 عى( قىتكحرو ننح جععصق ه0 طقصع جعنلممعتس ةنسمعال تعدو للعام رمعلمصسع طقطتاف

 حععمغنم ءمصكتاتسسم ءغ مائهممدلتكترل و ءغ جلمصع طقطتعم هعالمصتقو“ ءمتقح ةصقللقت (نهمكز] تن2110

 ندموتتع عع ىسكد ظصقفلتك مهند كسه نمسست زلعضوتع ةمصغار 011[ عضتصأ دعم عام مطعب

 ©نملكأ ذلل1ع ءقععطتك صمص ءيأ فسكحي نته نانتك هع ه0 جععسلنس هععاض ع تار ناتلتكقق (ةطانتللل
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 ةمالعلا ةدافا اذك ةيداغلا ةلعلا نم معا ةياغلاف طقف ةياغو ةدئاف ناك مادقالل اًببس نكي

 ةيلالا ريغلا مولعلا ةياغ نأ مث هلجال ملعلا كلذ بلطي ام ملعلا ةياغ نأ رهظف فيرشلا

 عفانم اهيلع بترتي نأ ىكما نأو اهتارذب ةدوصقم اهتأاذ لح ىف اهنال اهسفنا اهلوصح

0 

 هدوجو نوكي نأ هسفنل ةياغ ءىشلا نوك نم مزاللاف هيف فاك ىرابتعالا رياغتلاو ىرخأ

 !دوصقم لمعلا كلذ ناك ءاوس لمعلا -لوصح .اهنم .توصقملاف لمعلا ةينيكب ةقلسا (

 مولعلا كلتل ةريخا ةياغ نوكي رخآ رمال وا تاذلاب

 هلامجا اهماسقأ ناببو اذ سنع م تاميسقني مولعلا ميسقن ّي

 10 ةريتك ماسقأ ىلا مسقني هنا الا ةدحاو ةقيقحو !دحاو ىنعم ناك ناو ملعلا نأ ملعأ

 روصت ىلإ هتقلعتم ' هجر, نمو. ترو ميزق' ىلا ةهج نم مسقتبت ةفلتخا ثا 0

 يا ء( ظمتف. طكمتم ةعتمتس ععمعرندلتم» هيأ ىسكم ظمملت. 1آدعع ودتلعسم ءعوغ ةعماعمساأته ةطعتتك

 لهءانلمدتست. ق4ممدععغ ذصلعر ظمعتس 0هءئتسحتستس ءووع 11د ءتزنك ءةهققح طقعع لم ءمتسق لت3ع-

 رستكتعز معتم مماثكم لمعءمتممستس ممر ٌمقاضتتص عم (دلتنتم ءووع ءدحئتتل لمكونات 3206م0 ءالتو

 نتمصتمس دللفع دما ههكتنعهع دانقع (ةئصتمانللل لا3عرئات مانت" ن0 ماعتل 5ع لمدمقر نسقتلكأم عد

 ممققتغو دع ةلثه ءمرصصمله ذملع ءةعمعممضتعز تك نتسعم عمم مءعامقعسسس طلع دعت آةملع

 اماكن 0000 عد ءوغ ظمتف معرت عع ةمددتصر 2عععوودللام 5ءونل تل, نأ ءلالق ءديتفاعماأمه اصاعا

 1ءىندهلتك يسمح هلأ لسمك تتماعمأمع ينعممعز هعوتع ننتلوسمتس ةلتصل طلع هةحعصلسسس قا

 5 هممل معتم ظمعس لمعت محسسس ةمكاضنسعس(ةلتمسس ةكلمسعغي طتع ذم ةعومتسعملتك هلثتم لهءاعتم

 صلف همصقاحكو لتمصتمتس 22ا(لمصعتال انكاتلك ةمععامض(. (0نهعرتالالك ءطتتس لَك انقاتق 5لعضأتقهلالتو

 هزكع طلع تكاق ىلع ندمعفلانك معرع ععر هلكع ملتح 0ع قسففر نسمع ةاتطتلاتق صتق طقتاتتم

 لم نا صمتعانتالل 56

510110 0114 

 18 821115101711815 10 01181171881711 1143112 60 0 7[ 1 1: 11 1115:1155 ىف 1

 6 كالا 8 11011 1584181011 15322 0 51110 6001127

 (تمستكتم قلمعاستمه صقل (ةضانتم ءممتامعممص ع ( ]1هينعدتسل) همصالصعما عا انصهتلل 224ا1-

 10 دحتس (صعربطرةتزعونس )و ءدع لتخءعتم قميصعصم ممعاتطنك ذم دصنلم ععمعم لتونتطستعس 10151-

 لتغس عصتس مديئاتتس ّذص ةضالؤسمتس ءا همك متضرر مدتئتساو ةمععامغم هطزععءامر ذم 10عملعسس ءا
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 مسقو سحاب كردي مسقو سفنلا ىف تبتي مسق ماسفا ةثلث ىلا مفرط ةيج نمو فيدصتو

 ف

 لوالا ميسقنلا اهماسقا رصد ىف تاعوضوملا بادعأ هبركذ ام اندروأ كقو تا اهضعبو

 طاغلا "نايبت ةعرشتملا هنود ام لوحلا ١ نكس“ ل رو دج ةاولفلا ١ نر وودر» نيرظ العلا ْن

 وأ ليوانلاو ريسفنلا ئىم نارقلاب لكدعت ام راهظال وأ ادانسأو اضفل ةيوبنلا كم ديب وأ . ل فلأ 5 1 3 . |. . 6.6 ءاث كاع ١ و

 ذآ ةيلتعلا ةيكعلا اماكحالا وا ةيداقتعالا "ةيلصالا' ماكخالا" ىعا" امهتم داقتتتي ا ام "تابتال

 ٠ يارختسا ىف ةيلخحمل نود ام وأ عورفلا كلت طابنتسا ىف لوصالا ىم هب لصوتي ام نبيعت
 ه-

 خفسالفلا هنود اهم ىناتلا عونلا ةيبدالا نونفلا ىنعا ةنسلاو بانتكلا ىم ىلاعملا ىلت
-_ 

 ناوقلا ملعو هلوصأ ملعو هقفلأ ملعو مالكلا ملعو ريسفتلا ملعو هلوصا ملعو ثيدحلا ملعو
 ملعب ىمسي ملع ةيفودصلا ىمم صاوخلل نكلو رويمجل كنع رو هشملا وع اذه لاقو بدالا

 معدن هعمل متار عا ؟ععمععأب ههامتندع 10عدلتك ص طقعع ته ععمعتتتو و0000 ةصتنلم 1هلتعانل1 أر

 نانمل ةعمفاأت معن متنت» ءا م00 جنم لسمصلم ةعوست سكن.  ©موعغعععم لم ءاتمم لذك101 تح ماو

 لل عروتغمنع هطز عءيمرسسسمس ذم دمدالأم ععصعتللو ناتماناننا دلته 00عملصسفعو هلت هنضاعك ةممعالهصغاتا

 لوس ؟عرم ناتدع ءعمعإز هلم مدعلتدامع ذم ععطعتلاتللل عدتلاتللل عطلان 1ه 00 1202عطأو 211125٠

 كععسسلسل 0171516 م عدل م8111 311, ءانزاتكق 2010ام» عدا ل0هءامدتساك 1121210, كيس

 لمعئستمسمستسا ل غععتك دصفم 0هغمتضتتال ص لتم 015( عطاتتكتال ععصعللل و  ن110111111 من1112 0111111 610-

 (ميضم5 ءع عمات ءمقمصعع جالعوعمرتعمع مرصم»ءطعملتغي ونسمع ]عودت معدتاأل ءماطم ماعم 84

 ءيياتعدسله ؟عئطو (نمردمأ 21 ظكدسممع مهمطعقعمعو ةتمعنام ءع جامتاطدعوو ع1 ه0 0عرصم»-

 ةنمصلتتتس ننم0 (نهردصم ةدغعطلتامد" (1. ع. مععصفاتق ءحمآدصسفتم )ر ع1 ه0 ءمدلكضسم ةصلنتتلو

 نسم تغعتسسونع ءاتعتسستتعور لععععإنع هعلتععع كصلمسعصاقلتلف هوصمأتعو 1ع لععنءاه

 لوضع دنت عصغمع هععدسلمعل2 مرجعالعمتو  ؟ع] 0 عضمصفؤضتغمصعلللا م1101 م1011 و ن1 طانق

 لدعم1مهت نضساتتع 20 0هوصفتو ذللك ءمصفعودعمنع ؟ةهعلعملم , دعآ نسم كعتمأم طاقم

 لمحتسغو ان( مل( 15هممعع 1ص طنق هعصقتطاتك ؟عصتفاتلق ءغ هيضنالمتق هي (نمرندسم ءا كله

 لع ممرسعصسلتس و, 0هءنتمسمك هعالتععغ مطتلو1[معزئوه. - 8ععدصلمتم ععصاتك 10 ءمدصم]ةعاتأاتتو

 ننم01 مطتاهدهماطأ ج24 0ءلقمأت عدلحتلتل 2عالاتتاا م1106 1151111 10 155[21 00

 عل عوعرتتمغ ةععدص لمس رصعمغتعك عمرضتس 1مغعا]ت ععماتمبل. 860 طقعع طقعإعصتتكق. ع هددت لل 018

 هساعس دلع ذللع دصغعع لمءعئتممك لسعكمءعتغمعتسس هءاعتممتس (0هردصتر ءلذغمستست م0 مطع-

 قعمرضست طسزسكومع لمعاضممع معمءمتمستسم , ةضاعلت ءمرصتصعم(هصلت , مدعوم ط رولعمست , لانلةك-

4 
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 مولع ىف الو ةعرشتملا مولع ىف اهجاردأ رهظي مل لدللو فالخأ ملعو ةرطانملا ملع ىفقب فوصتنلا
 20 كاد "ا

 ضيارفلاك . مساب ىمس ةرظانملا : باوبا .ىم باب لحلو ,فالخل 'نا.رهاظلا .لاقب لإ ةعلالتلا

 مت ماولالا فالثلو لددل نم ضرغلاو باوسصلا راهظا ةرظانملا ىف ضرغلا لوقن انال هقفلا ىلا خيسنلاب

 بسانملاف خيبت ءايكشلا نيبودن ملعب ملو هقفلأ لدا هيلع اونبو كتالثأ قى أوفنص علا

 عنيد أميف ةرظانملا ملع | !تدب ١ مل ىنكل ةرطانملا ىلع عدحايم اونب ءابكشو تاييعرشلا نم هدع

 ل كلا نييبسعت .انيع 5 ملغ عيناماكل ناجع وفلا ويف يو د3 اي اجلا "5 ىهتنا

 اب ةقلعتم ىأ ةيلمع امأو لمع ةيفيكب ةقلعتم ريغ ىا ةيرظن امأ مولعلا نأ امهدحا

 ةدوصقم .تناك لب رخآ ءىش! ليصحل .ةلآ .اهسفن ى, نوكتا!ال. نا اامأ مىولعلا نإ اهدا

 ىهسنو ةدوصقم ريغ هل خلا نوكت نأ اماو غلا ربغ ىهستو اهتاوذب

 ب د هم

 فلعني امو لمع ةيفيكي اقلعتم نوكي عر دب ال هريغ ليصحخال غلا هناذ 31 3 ْن كك ا

 مصسملعصساتمتم عع طسرسك مسصعت متمرد 0هءانتصمسسرو مطنلم1هعتمس. 1طمصع 015مموزةمصعتت ل1

 ودع ج ماممطتع انك "عععراممل ممعاعععد مدع كان 101111 مز: مطقعأ 10 ءاستسمتلل 21131181

 وممحس 1م طا ىمممورك همستسمحطا. 1[ ععامغ حلطسع مماعتستعم, تهل ععاتعو ءا ممتعد ( طعمه عتمه

 مد( 10 1: عرتكولو لتمعو الغ 222 عار 2 عولطتع ]115م1 [هدخانتت> هعوانع ماطتل ههممطهدتسد 00 ءامناستق 125 ا-

 (مع هتصأ. فىع حععم ممص لتععصلسص هوان طاونعغو ل0ته]ةءاتعحسل ءأ همت عدت م01[ 015 161©

 مماعصستعمع ممدصتسع مععسأتدنأ ءمصفت عمدنمتلر انغ لاتق طعضءلتغمسس جالمصع طقطتنم لانعتكمالا-

 لعماأمعو تنص مماعستعمج لئعحتستتس ةمععامسس رصمم !ءوامالمس علال ؟؟عدار (هزرتعو ؟؟عرخم ءا 121 ؟ءانعد

 14 نسحعتترو نأ هتلعمقسسص جلكتعرممستم ادصممصمكاتل. .اتطت]هرصتصتك (ميسعس 1عوعتفق معن ائططمو

 لع ل1 ة]ءععاتعد همدسممدات ءعرئاتمغو ٌطتموتع نامعدالمصعف لاس لتعم كامطت] لت عصدصغو مطتلمةهطت ١٠و

 سمصختسمس لعنتلعتس صمطتم ةمصمطتتاو 0ع طمع دع صمص ةعترتدعضتمأ. 1ةهودع ةللقتس 1ةعدلتطاتع

 لمعوتصتع جلصسمعرمرع ءقأ ةمانككتسست. ططتلمعهمطت هممضح لتكوستكت المصعد ةاتقهك 01ةلععاتعم

 كل كسصأ عا دنمكاتصسعمساو هعومسع (مسعص زماع" ةع لمءعاممتس 0151ةعءاتععق ءدمت ولات

 ]راح1سأم ةععسصم له ع انطنعو 717/ءاممتا 1//17معمنةيرورعأ معاتاد قام آطق حل ةلع

 اعيان“. للدرماعرب ءدجمامغ ممئااتكلم نملجتتعتمو ونسمسيسل ه]لعتو مءنلصمك ءووع لمععأ ةذكاع

 ةمعمعمادنتكمعرو ونسمع ععئلتععأ دصتصتسع رصملمتس ةععصلأ ةمععامستو ةلكتع مهعاتعمفو ناتهع آلات

 ةمععامصكر ملاعرتو رتعرم رصممعغ 0معنلتصمك طمط عوف لص هع زمؤله ةصقاتلاتتظ علا ات 0110 هيأ

 ةعومت عصلمتس رئعرص ملتمس تاتسنن', ٌللدك مماتمك ناتمعتلا مائمزراعت ىع تمخمك ةنوصع ةهردتعاا هس صقص

 اصكاضتتس عصام] عمرو ع1 ءعمع ةمفاضستعصاتتم ج0 ةللمتس دئعص مدهعهص لفتت ءا صم (112عل1 210 1ل'

 هع زمدمع ةممعالديتونع ةصفاضتسعم(ه]عو. [لنتومسع ععمعتتل 0ءاتسمت"اندت ال08 عقأ 118([ال13ر

 صمتس نام معرع (عتصتساتلال ءةدعصاتمع ىذانمع امكان ل عرضا انتل هنأ هلك دل 6025( تع (12.
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 مس

 ىلعلا ىنعم ىلا ىلآلا ىنعم عجر كقف هريغ لبيصحا لأ هسفن ىف نوكي نأ كب ال لمع ةيفيكب

 مل لمع ةيفيكب قّلعتي مل امو ليع ةيفيكب اقلعتم نكي مل كلذك هل ةلآ نوكي ال ام اذكو

 نب هل

 هع ىرظنلا مت تاو ءىذ ىلإ ىلالا ااريغو ىرظنلا ىتعم عجمر للقف تربع 010 8 نكي

 اهلل تلبيلاف# انرك 3 ااذك.  ولعلاا اطلطم' ميسفتتا اهدا + اةكتالك ناعم ١ نالعتسي

 هنعركبا ةقلعتم اهرساب اهنال روكذملا ىلعلا 3 ةلخاد اهلك ةضايخل ملعو ىعلا بطلاو. ةيلعلا

 - لكل ةئاناةيكللا يسقت ' ىف .انهيناتو التم تطلاك ّىِجراَخ وا :فقطننلاك  ىفذ.اما لمع

 ةقاطلا ردعب رمالا سفن ىف هيلع نك ام ىلع تادوجوملا نايعا لاوحاب ملع منان ينقل اود ع

 ملعلاك ال وأ انرابنخ و انئتردقب رت

 :يفيكد فاعتملا كآ (([6) خحابتصلاا ميسشفتا ىدوركاذ ام اهتلاتو ةيرظن ةمكح حدي قالا

 معمعدددتسم دمملمست ةععسلت ةمععامعسع لعطععو ءع نمل ددملستت ةقعصلأا ةمععاقغو 2عععق-

 كجزالم معرب هع ةمكاتتال 105011126240111 عودا رخعذ ةللسك ءمصقعولنعه0لةهعو ونلت6ه ءاللعت! ال1. انغ

 ةعصعتم عطا ىاسقأضت د عصاقلتف“ “< ءعملعرت (عصلمغو نلتم ؟عرتطاتسس رو م؟هعالعنق. 6“ ظملعتس 00

 نم0 طقع مهغمسع صمص ةصقضناتسل عمطتلا» عقغ هم ةللددس دعس ءمصقعوتعسلمتسو 1200021 01

 ممص ةمععامغو ءغ نتمل دسملمن» جععصلأا طمصط 5مععاوغو 2052 عقأ معال 5ع ]مكانلاا 1131011

 جلتاع معل. 8 هعدماتد ةعتطتس ؟عئطمتنس ىكمععن] نالت انق““ عغ مصمم اصقأتلات172 صا هلتك““ عملعتس "علت

 لوس نطق رو ةدععم] حاتكاتك عغ م"معقلعمو © نسماتعت ةعصفات هلطتطعصغمار عا ن010عدط مالتتتتتل

 رص رمممنغلمسع 0هءمضتممتساتتص و انغ لتحتستتعر نملك عنذدلتو نسف لع ءةسدد ![معتعدم مطتامذهمطتم

 مهمعاتعم دمعلتعتمسو مدتهعألعو ءعغ دك كنغمائ15 هدتصللم مناهعاتعأك 260عضقعلتأاللو ([110818111 0116

 دمملسس جعقمصتف ك؟معععممغ ؟61 ةصغع]]عءقمهلتكو نغ 10ه علعدو ع1 ءجاعنسمهعو دع تت ءءدرس علت عاصف

 آدءعةصلع ذللك لسم معءطو دص مدعلغقمسع مطتلم5دهدطتقع نكات موضات.  ظطتالهدمردطت ءعصتنلل م051-

 ودم مطتلمدهمطتمتد لعطظستت ععسصغ معرع 00ءتسمتل ءمالاتزل و بناه 20 ءددعصالمك زاعالاتللا عالتح

 عاعمالتستسو ننمقلعو معوععرج ددتصغو معراتسعطغو نتتقمأانللل هتللت 11 معلا 111:23 طنا 2005 02208

 ممدداتصاو طقف عءووعماتمف ءىعدع دامكم انما ع1 جعالمسعف ءا 0مءز10(2معقو نانةئاانا1 ء>اكا عطا

 نع مموضنج 51 ءغ جيئطتغتم معصلعغعو ع1 صمص ءووع. 100ه ءنتصج ةتتكعللتل عملات, 01126 24

 طاتتتلاتز ععصلتكق معرنت صعطغو (نهاعملاتك 20 151غ مهعوعصأعلال عغ ظتغاتلهتال 1ععاع ©012-

 مهسضك لحس معسلسعتنسغر لتعتئتت» مطتلموهرطتف مددعالعجو عع 00ءانتسو 01111190 01126 15

 دعمسصلست» كمععئمصغ و ماطتلمومرطتع كمععم]ةهنلتو. - "لكس >ءةئطه رب ةمععم]ةعلكانق أ

 ممعلعمسم “ ذص مديئاتنمصسع ةعاك جلطتطعمعدع ذ. ع. لمعوصتممعو ونهع ه0 مدئتمصمعتس ةععصلت
1 
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 اهلوصح فقوتي ال ةيرظن وأ لعلا ةسرامم ىلع اهلوصح فقوتي ىا ةّيلمع اّمأ اهنا نم لعلا

 ىنعملا اذهب ةيلعلا نع ةجراخ ىلعلا بطلاو ةيلعلا ةمكللو فظنملاو وكتلاو ةقفلافأ :اييلع

 ىلع اهفقونل ةماجللو ةكايثلو :طايخل ملع فالخب لامعالا ةلوارم ىلا اهلوصح ىف ةجاح ًالااذآ ١

 ىلا مسقني ملعلا نأ ملعا اضيا هيف روكذملا وه» ثلاتلا ميسفنتلا :لوازملاو ةسرامملا

 حابمو مومذمو دومح ىلا ىنيدلاو ىنيد ريغو ىنيد ىلا مسقني ريخالاو ىهح ريغو ىهكح

 ملعلاك نايدالاو لودلا لدبتب لدبتي الو نامزالاو ةنكمالا ريغتب ريغتي ال نأ اما هذا طبضلا هجوو

 م ىلع ةتباثلا ىا اضيا ةيقيقلل مولعلا هل لاقيو ةّيكلْل مولعلا لوالاو ال وا كالفالا ةئيهب

 مالسلا يلع ءايبنالا ىم اذافتسمو ىحولا ىلا اًييتنم نوكي نا اَمأ ىاثلاو ماوعالاو روهدلا

- 
 مس.

 هنوكل باسللو نادبالا ءاقب ىف ايرورض هنوكل بطلاك ةّينيدلا ريغلا مولعلا . ىناثلاو اضيأ

0 

 همعواوغور لا هغعصاتك جدتك لله ءوع ع1 ممدعاتعم 1. ع. وتهاعمالك ءزاتك مررت مدننقللم 03عام

 هرعرتك ملاكا, ؟آ] همععد]دنكمهر ولتمتعماتك ءلاتك ءمردمهتندألم طقع ةدعاونممع ممص متاتكات-

 [[كوء ةعمقس ةعتاسع لنصف من0عصغنمرو ععدستسماتعهر 1هعتعدر مطتامذممطتم معوعاتعمور 601 سق

 ممعلعم ءرععاسكمع ةنصغ ةيناتطتم معدعالعتمو تنص صمد هزراتق ةزأ ه0 عده ءمرصمدتنمم008 13عام

 ةمصع همعضتتسر 0همممدتامع متم دانصغ جتئاأأ داتاماأدعر (ءدعامرتةعر كطتضتععأدعو نسمصتقتال طقع

 حرئاعو لم (2ةعاوغلمصسع ها هلع اممم ع 1علسوط أ“.

 ]رزءنوأزم ععماتم ذم ءملعس ائطعم فسسعسمد دكت“ 1نععمصكم» زطأ طقعع. 182هعملتمف

 011لتنمع ذم مطتامدهمطتعمسس ءع دمص مطتامدهمطتعمسس  ةكونع طقعع فمفاوغ هم ععمعتعي نصما

 معا ذم مءاتوتممع حعيئدمتمع ع1 صمص ؟عيئدضتت 111م0 مدرس ععصسمر نسما مءات عأممعتس ةررععامكب

 اص لمءفتمسمم ][دسلمطت] عور حلم مععهطت]ءو ءهغ م01( عععصاعو لععوتطتكتت. 1 "دصلمنات عطخاتللا 110

 طسزانف لتكتةتممتك هم مئاتنتعر نتم0 0هءاممحع درست أمك 10م ءغ (عرد مهرتطانك هلتغ 201 111111813411:

 ع( ممر ء1ءرئامصغاتإا" ءرعرؤت5 معوعصتف ءغ رءعاتعتمصتطسعو نغ همطقع»عم]0عتحو جدنا 11113134101.

 طمستسص ععصاتق ءمرسم]ءءانمع لمءسمتصممق مطتامودهرطتعمعرو ونسمع دعجمع لتعسمكانت لع ع. ناتفع

 11تضلعملار ل112ل0515 (ءررلزتمر"ج هغ حصطل مةع(اعرنعدصأ. 8ععسصلاتال ؟عر0 ععسصتتق همه 00ءماسقم

 همرصمرئعطعصلتاو نطمع منا ه0 مععء]دئنممعس معرئاتمسعس( ءك هرتوتمعير» ع ذمقانن(5هصتطانق

 ممممطعئمضتسس لمعمصأ معونع (هيصعم ءيمعتعماله ءغ 0دلتنممع هددلت هلتتكوسع معطاتق هتغاتطأانلو

 نلتغ 1م ءعو رع ممر ؟عجومضأاتتل“ا  طرلسم مدتس همصاقمصعأ [هءامتممم معاذ كمصعمست ة2ععاقهطاأعقو 0113

 ء( اءعملعو ةممعاادمكر ةءعوصلمع ممعت ذآلمع هلصتس عدمت نسمع ؟عاتعتممعست صمد ةزرععاقهطظأو

 نأ معلتعأسحي ونتتمرع نتقع معععوودتتف ءقغ ه0 ءمصقعتكحسلمج ءمرممرور ءأ ةضسنطتسعاتغعقو

10 

10 



29 

 ةبقاع هل نكي مل ناف الاو ةدويحف اهريغو ثيراوملاو اياصولا ةهسقو تالماعملا ىف ايرورض

 ىتلا راعشالا ملعك حابمف الاو تاسيبلتلاو ةذبعشلاو تاهسلطلاو ركسلا ملعك مومزذيخ ةديج

 خيراوتكو اهيف فخس ل

 نم وأ ءىش لكب ملعلاف مذن الو ركنت ال ةليضف ملع هنأ ثيح نم ملعلاف الو تاياغلا ىلأ

 وهو ملاتما كقش بحاص هكذ ام عبارلا ميسقتلا نيلهامل نم نوكت نا كاياف هلهج ه

10 

 0000000 | امإ م ةيمكللا مولعلا لوالاو الإ وا متاذل ادوصقم .نوكي .نأ:ااما ,ملع._لكأ نأ

 وهو ىلعأ ىلا مسقني لوالاو ةيلعلا ةكحناف اهب لعيل ملعي امم وأ ةيرظنلا ةكحلاف دقتعتل ملعي

 ىنع ةدوجكم روما ىف امأ رظنلا نال ىضايرلا وهو طسواو ىييبطلا وهو ىداو ىهلالا ملعلا

 داوملا نع اهدرجت ممصي روما ىف وا ىيبطلا ويف حراخلو نعذلا ىف :يدام: رومأ: ىقياوأ , ةداملا

 نكمي اميف نوكي نأ امأ ىضايرلا رظنلا نال ماسقا ةعبرأ وهو ىضايرلا وهف طقف نهذلا ىف

 _ طا فيم -2 و 3 3 را فرج 00 كاد اف امأ امهتم لكو ال .ءأ اينيي كتدشم لح ىلع قالتت ءادجأ هيف نضوعي نأ

 وننمل معععوددعتم ءيغ 20 مععمام ةدعامسلمر 20 1عوعمعمركتسم عا طعن علتغمغس 0151علوصعتس ةلقق-

 ندع معو. 1ظلدع زوتمسع هءنتممع !دسلمهطتلعو هدصغ. © هم051 ءدتنم ]ددنلع لتئعمم ءةتئعمأو له

 معمر عط عمت هدعتل 1معاتج اصغر, انغ 122عتمر عغ 0هءتمسقع ؟ةلتكس ةغاتللر 213656021811112 عغ 57360-

 مطفسغ مستر. 0( ععئععمع 0هءسصتسمع ةم01عمعمغاعو ىدصغر انغ م0عوزقو ذص نهه متتأ1ه دسعسأاتق

 ةسطءلاتغمك دممدعععر عع طتقغمدتمع معممطعغجينتتت عغ ونتتقع ةانصغ طشسزدق ععمعتتم. كنوع 22

 ل1: ءموزادم معاهعنممسع عامطتلتغع كدسصصتست طصتق. (نععئعرانسم [مءاعتسهو 013(عصاتق عدأ ل0ءلصسقو ظعد

 ءيوغتم دسسستسم اآهسلع ممهعملمر هعومع نآلت دصمتنمطوغعممت هببغ كت معدل مصسأ هطصمادتم. 85علعمم

 ءمتسال ا"عأ ءكدز اندءاتص 116 10 عآأ ورم عوأ ءزاتذ 1عم201730026عز ©357عدق ]وأن ر 2ع 515 1211 01

 ]رز 815165 نس د: غ2. هط جسعأمدنع اذطعت كوع 27م1 ءم7]ن» حللدنمي ىةذع طقطعن 1طلوعئلمت ؛

 نانمعكأ5 الغ م10 ماع 5ع ةمكدتل 01321611, 213غ صوص (113عطأأان1.  ظمتسسم ععصعتل 30111118211

 لمءستمقع مطتامدهمطتعدعو نيدهع ع1 ملعع هدصغر هغ ةنملتسسم ءدضتست (ع 20 ءنع0لعسلصتس 2001-

 هةهغو ونه2ع ءوؤ مطئالموهرطتح همععد] د نكوم ع1 ءدحح هط يسدد 20015عمصغاتعر نغ 115 لانعأت

 جعدصتتعو ةغوسع طقعع عوغ مطتلمدهمطتف معدعقعم. 1ل15 0 تلت عدس ذص كان ءرأ08عزل 511 12648-

 مطوستعمسم و ءغ زمكعتممعرد ىلكع مطوست مسير ءغ رمعلتمسم ةزكع رههعط عيدها عمس. 8 مععمل ممم

 ءعمتتم ؟ءودكتت" ؟عأ ذم معطستم ددهغ عراد 0عوناسغعو عا تس معطصمر ونسمسس 20 2عتف زم 1م ع]] ءعاات

 ءرياوغ هع رععئعمعر جاودع طقعع عدغ مطووتعمو ؟ء] 0عماتوتع لص ةئعطاتقو ناتققا1131 11111246118-

 ائغقك ممص متكأ ذم ةماع]]ععزب دعرتع ءدفامغر جغوتع طقعع ءوا دمت ط عيت 223 08411013 5

 ءمرمماعءئعمو. 8 مععد] هم ءمتس ههاطغعستأتعد جنتغ 20 10, لص واتم ررهتاع5 20720 عع268ع املأ
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 ملع نامسق ةيلعلا ةيككلو ىقيسوملا عبارلاو ددعلا تلاتلاو ةييهلا ىلاتلاو ةسدنهلا لوالاو

5 030 

 رظنلا اضياو لوالا وه ىناتلا ال وأ ناسنالا لاح سئنخم اما رظنلا نال قالخالا ملعو ةسايسلا

 اهمولعو ةعيرشلا ملع ىلا عجري كلذف داعملاو شاعملا روما ىف فلخلا ةفاك الصا ىف اما هيف

 ادوصقم نوكي ل ام وهو ىناثتلاو لونملا ريبردت ويف ةنيعم ةعامجي صتخا ناف ةسايسلا ىأ

 ءاطخإ نع خوصعلا بلطي ام امأ وهف اهكبغ ىف ءاطخلأ نم ةمصعلا اهب .بلطي ذلا لب هناذل
3-52 

 ىناثلاو .تفاظنملا ملع لوالاو ةباتك وا“ ظقل' نم اهكاردا ىلا هب لصوتيا ام" وأ قاعملا نك :5

 طخلا ملع ىناتلاف ةينايبلا تالالدلا وأ ةيناسللا تالالدلا نع هيف ثحبي ام وهو بدالا ملع

 ناك" نأ ”لوالاو 'امهنْبِب 'اكرتشم ' نكي وا :ةيبيكرتلا وا ةيدافالا تالالكلاب صحت اك

 9 فرصلا ملعف اهغيص ىم اهنع هيف تحلا ناك نأو ةغللا ملع وهف تادرفملا نع هيف ثحلا
32 

 مععالعماله ءىقذع ممكقاتطغو نتا هلل ع1عانغاتل» [ل سس 1 حلتأ معرت هع ©0005(ا285 قأو قلنا

 ممم ءمصكاممع يا(. ظرلسم ممعسو لتعلم ععمرس عاصم هععاتصسلو ةقانمممتستعو (عناته ةسضاطتسعم

 لعمر نيمو دصتتقأعو.  ظطتلمدهمطتع لعتمسلع مردعاتعد 0 نماطاتع ءمصقافغ مدتئاتطاتقو ممائا15 عا

 ء(طتعمم ةمععدلهنم ءمتس 71 همععدتس ذص اهني طمتستمتق ؟ءركوتتلو 51 ععصعتتةلتلال. 8 م6ع

 نتنلحغعم جتغعمم طميصتصعتم ععمعتن ملص همععامسق ءىأا ةلله لمءضمعهرو ونسمع مماته لت لكانت

 ءزمكوسع ةكا(مللسسل 1مكاننص 1ص ءمرضتععملم (مغم ععمعتنع طتسقممو 01100 جااتصعأ 20 عه (ةنئن

 طسراتك ظلامع نسحتص طدغتتمعو 0ععتمدامتاو غم نغ طقعع مهنتك ج0 (لمءسضممسس !اععتف :علعقأب

 بردك لتفءعماتممع وعصتامع دنصغ. (0تهدغعصستتك ةناعتس جل ععيص مدط]ت عدت عع عغمطتس ءاطتعفع

 منطاتعمع معرتنصعأ 1ممك ءدأ كامات( هلكاتنلل 110م1 هام110هرئاتللل هعات مماتغهع. 0 تمل51 طقعع ةوعءاع-

 (ماعرر هعرئامتل ةمععامغو ةلستستفارنونلم للتعامل“ "عا لمرت ع5العةعب

 تععمملترم ععصات5 ءمصاتصعأ 00ءانتسمك, ننمقك طمط م10 ماع“ ءده ةمكقك لا1ةعائاطاتك ةعمأ

 (ةسوانمتلل 1هكاضانللل علاه ننلطانك ءرعمدنعرس لص ءهعاعرتمق لمعولمتو ءكلتمتنع ةاتلعتطاتق. كمععامت

 خدمععسس كسلتسس ةللسا >ع] ءكتامامصعلل ءائاللمزلات111 15م ععأاتت 5ع2هاعطات قلن 1ع] اناتللالا“ انك

 امهوسمس ةنطقتلتتكو ونساطسع اللمك ذص 1[هودعصلم حسغ ةعئطعمسلم لععاتسدسع ممكدتسصتتق. للنت

 ةقوعواتنتسس“ [هعتعمو طمع لمءاصضمتف مطتلم]وعتعتك رو ونسمع لع مماععامنع ؟مهرتصفستسس الص عاتفع

 لتكوستستمسا ؟١عأ لع معنطمتسسم ةعمفتطتك. لطم طلع دعمووتمع هرنه ةعتطعملتم ذص ئالتق مععالتقتساعع

 معاكم لع ج1 1؟هرحكصمستس ةلسرت] 1 كس هنتأ كمرض ممعز(ةيئنتلط و ؟ع] لع ذته ءمصزانصعاتلل. الر

 ندم م0 مكسك حللصعغو لع ؟هعطسق ةئسم]ت ءلطنخ لتكوستساتعر طقعع ءوع [عجتعم]ه علقو ةتم

 1ع زتكلعتم رمعمصع طقطتتم ؟مهرتسمتستنس لتكمانامكترو عوغ هيك د عنطم ؟ءعاعملت. (0نم0ل لعتسلع

 يآ

1) 

10 
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 هلو ةيفاقلا ملعف تايبالا عطاقمب صتخا نأ لوالاو ال وأ نوزوملاب صتخاي نا اما ىناثلاو

 مس

 ار ٠ الاور وكدلا وهف ئعملا :لضا, ةيدات  ى ءاطخا :ئعددي ١ ةمتععلا «تناك . نأ: :ىلاثلاو.:ضوورعلاف

 ءاطخإأ ىع ةيصعلا هب.بلطي ام ناك نأ ةغالبلا ملع مث ةحاصفلا ملع ثلاتلاو ةغالبلا ملع

 ةيفخ اهنوك ةفرعمو ةلالدلا عاونا ىف ناك نأو ىناعملا ملعف ناد قفتعيلال ءالكلا ١ تيبطت#

 تادزفملا بيكرت ىف ءاطخا ىع ةمصعلاب صتخا ناف ةحاصفلا ملع امأو نايبلا ملعف ةيلجو

 وهو ةداعسلا حاتفمه بحاص هركذ ام سماخا ميسقتلا عيدبلا ملعف نيسحتلا ثيح ى 3

 ةرابعلاو ةباتكلا ىف .بتارم .عبرا ىف !؛دوجو ءايشالل نأ ملعأ لاق ثيح عيملل نم ىسحا

 ىب ام ىلع هذعو ظافلالا ىلع لاد طخا نال فقحاللا ىلا ةليسو اهنم فقباس ٌلكو نايعالاو ناعذالاو

 دوجولا ىو ليشضالا ئقيقلل دوجولا وه ىنيعلا دوجولاو نايعالا ىف ام ىلع اذهو ناهنالا

 لكلا ملعلا مق ءاعطق نايزاجكمف نالوالا اماو ,ىراجم وأ .ئقيقح هنأ . ىف,:فالخ.. ىعذلا

 ج0 ؟مرتسممك ءمرصممودزاقك جغلصعأو لتمودتعأاتم دسغ مععات]1 ةعتاعا ص 10ءاتلعأتك 52م1 ةللغ ه

 رو ممر ؟ءعمددمتز 1112 ه1 معممعتع همععاومغ ءدلكتك ؟عدفانا12و عدغ 0هءستسم عطوعغطتستو هل

 جسماعست كآل1هم ممم همععاوغو م050015. هك لعدتوتع طمس 0ع ؟مرتصتق دمعات عأك نانهع2أ11, أ

 لمءعمتدو نسمرضمل0 ءععورععو ذص جك عععملتك ةعمفسد ءاعصعمستغتم 0ععاتسحسلاا ةتسك هءسمتسدح طقعع

 لزءعاطننسع عدتستل هلعدر ك1 ذم طقع مددئاع طمس ؟ءرودضتتو ءاموسعصألم. ه1 0لعمتوسنع 0ع 1هدرنتق

 ةرسما 1 ءطسك ءغ ءقورس مموزلك همصز نصعأتلال ةهعتستتعر 00ه ءملسف ةآصلع ءةدهأح همادططتستأانت" 1 عاطل 11

 كأ ممم ءاعومعسأمع هرع ص ةعتم 0ع 30 مطمعدعطاعالل 1عالاتتلل 5( ةغانن2 ءماطتم0 2200 ءزتطمل' عدد

 عتكممع 5مل عيسسعو طقعع ءعوغ لهم ءنقمم ةعماعسأ هيتس : 0110051 ةنملتسس ةلادل عمدت الط 8مل

 [هرتسحتضتس» [0ودعصلت ععصعضااس5 عا ءمعصتقممع ءدتضتللل هزاع ةتصغ هءعءاد]لاهع هزكتع رتقمأ112518عو

 لتعتسسس لمءفتسم ءحممدتنلمصتك. 1ظجعدصلتم 0لعسمسس 51 عدتامعع (عملتغ مععاتلت هنالاعلل عا01عد ذم

 مدس ممصعملتد ١ءينادتعئوتس ماتعتطسع و مهعمصع طقطتنو هعصففتع , لن تمس 0هءومتسم همصقغع 01 عملت

 ]1515160 نستزص(2 لعصتوتعرو ونتدلا> جامنعاما“ آتطدتخ 2777107 17:5 6م067 مله مكاتتأو

 هرسستستل هالله عم(. 1 عم ءدتكسدصغو ةصوانتغو ذط عجله مصع نت205مدنانأهو هع م18

 ءامعسغلممعو رصعمسأع ءا دعضتتس ههاتنفي نأ عئهلممك ةتصعاتلا مرمعععلعماعع لنعمسأ 20 هعوصتعم-

 عمو. مهتمه عمتس 1سلتعدع ؟عطقر طقعع ةمعضتسمغو ننمع ةنصغ ص ردمعصاأعو رصعلف 0عصتواتع

 لمءعغو نلتلحع دا معرئانتم ممكاتستت. 1ك جتمأاعماتم جتاعتم همكاتتهلتع هد. ةتطعأاوصاتملتم ) هوا تواعساو

 رعرو عغ 50110. لتئدعمفتم مدعم ءقار ناضل هحتفاعماتم زماع]!ءعمدهلتق ىزغ عنه مص د0 عاقج

 مطمرتعم. اطلسم معمععو نوتلعتت عهلمدك ةتمع لمطأم ةدصغ رصعامجط مرتع. 10هءومتصسمه لعتسلعر

 وندهع (ةتطسع مسمسطمع معطسق ج0ل3عغم عمار ءىع رمعتنع ةصكضتسا عداملتكو مءولمم 5عائمو للتقع
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 للبب هسفن لوصح هب دصقي ال ىلمع اماق نايعالاب فلعتللا ملعلا ان لان نان كالا

 ىلا ملعلا وهف طقف لقعلا ىضتقم هنأ ثيح نم وا ىيرشلا ملعلا وهف عرشلا نم ذوخأم

 يف اندهتجا ام ىلع لكلا غلبي عورف اهعاونالو عاونا اهنم لكلو ةعبسلا لوصالا ىف هذهف

 خام ىلاأ تافنصملل ىم هيف ام عبتتو هيماسأو هتاعوضوم بسحب هنع ريقنتلاو صخحفلا

 ذحو د ىلصأ لكل ١ت ح.د ةعبس ىلع هبانك بّتورق ىهننا اذه كعب كيزاس ىلعلو اعوذ نيسيخ»

 ' ملع قلوصأ نع طوطخا كلوت ةيفيك ملع فول نيسخ' ملع ةخباتكلا نينتاوق ملع
7 

 ْملَع ىقرعلا طخ! ءالمأ ملع -فورللا طماسبا لاكشا "تيكرت :ملع ١١ ئىكايتلا بكر 22

 اخ ملع ىهو ظافلالاب ةقلعتملا مولعلا ةيناثلا ىف ركذو ضورعلا طخ ملع فحصلملا طخ

 ص معضنللل طقكنلاو 1: عرقمأ تل, عمقا ١1 مرهعاتعمم ونسه همس ةللتدك 1مولنك 00ءمتصنع 5عل ةلغءلالاتك

 تمرد مدت هللم نسمع أ تل“, ؟ع1 كمععات]هالك5, نانهلال عاتق 1م5105 681158 ©0501 51061

 كتطت]هرصتستتق (مهتتتعط ن(230انعو ه1 10 لتدمان(جكات, 013642115 >> !1ععع معاند هذذ(و تكا

 لمعءعئتسم ]1ععملتعر هزكع نسداعصستتك صمص صلقأ معالم در عمأتكق ءوأو 200هصه]15. دع طلق ةعماعسس

 تيتلسمتا" ءمفدعع ماسمتسمعري نتقهع ةأصمعاتألادع ةنهه طقطعمغ ةمععتععو ونتقع 0لعطتتم زلط 5

 41110 صكاتل““ "[1'هنتك جلتاعللال 00 ءضسمتلاتتلل الملاك م10 0ع هو 002312 12 1250 عقمطلأ5 أ

 معو مممامصلتع ءعمضتس هطرععفتم ءغ ممرست صتطاتع ريمدتتستنكو [ذطصتكوسع ندمت لع طقع نع ءمصقعتتمأأ

 نصار لئن ععصاع» معلا ءءالكور ءعصغتتنلل نتتس نانهعتصاه همععلعم ءمرصو »:ءطعصلتغز ع 536مل

 منرتل 0ص ععاو تأ 1[ ننال مئتلات عالاتتال تلال 8221115

 ]لزةرمدنأا عم '1هععط]عةمستكدلع ]تطتناتتت ىكدتانتلل مع" ععراعتل ةعطمرن عامي ةتصعاتنلتق هلفععت-

 ادسك مكسحتستف رئعورمصلعصألف.  (نلكلك جرئاتمرععام ددلمو جامضطاتتغ 20 ءجدممص عملهق 0ع ق

 مععنم0هعلمع. نسمع مللعتا لمعمصتممم ذم مدتنسم جرتاطورتععم ةيتاعي ةعئتاطعملت عمعامصتعمو طقفع

 دانصاأ: 1لوءاعسامم دمع عر أ ةضنتال هعضربامرميسانزلا - م ءاضمح ءقصمصاتت>ل ت5 ةهرتتطعمس ل3 ل

 ءمللتعدحرطتم - لمعستمم دهامصتقر نسمه معاسق ]ل عرمتنانتل عدو ءاعرس عصاتق ةانتك 0 عراك ةطاننلا ---

 لمعستسم اذغعمك جلمطمطءعان هدلتموصلأ - لمعستسمهرو نسهع تهملت م0وز ل هطعتال 1011183111 1ع-

 رتعمامضتسس ]زن عئمعمست لمععع - هرتاطم ععمجطتم ةنوطتعم - لمعوتممب ننم ءطقتتعاعرع (ن 01 ةطانق

 عزا ءريجرمصلنك - جرو ةعئطعم لت هععتصلانتت "ععاتاأمف م05001685.

 آم همعدصلم حطمرءعام ممستسمم(انل' ل0ءاعتممع ر نسمع هزم عاتأو ؟عننن همععامساو نأ 00ءاستمق

 همعئلصم نضر نستطع ]ذأ عرنمع معمم كمصاتلل ع ]ءريتعم]ووتع ح لمعوتمم انقاتك ١7'ع1ادو1انن11
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 قاعملا ملع . وكنلا ملع فقيرصتلا ملع قاقتشالا ملع عضولا ملع ةغللا ملع فور

 رعشلا ىدابم ملع رعشلا ضيق ملع قلاوقلا ملع ضورعلا ملع عيدبلا دلع ناببلا ملح

 خيراوتلا ملع نيواودلا ملع ةرضاحما ملع هتاوداو ءاشنالا ىدابم ماع ءاشنالا ملع

 ظافلالا تالاهتسا ملع ماموسرو ممالا عداقو ملع لاثمالا ملع ةيبرعلا مولعلا عورف نم لعجو

 ملع'' رزاغلالا ملع بتاطولغالاو ىجاحالا ملع تالكسلاو طورشلا ملع لسوتلا ملع

 نيبتاصلا تاياكح ملع كولملا ةرماسم ملع سانلمل ملع بولقملا ملع فيحصتلا ملع اعمل

 تاقبط ملع ءافلخل ييرات ملع ريسلاو ىناغملا ملع مالسلا يلع ءايبنالا رابخا ملع

 ةيعفاشلا تاقبط ملع ةباكصلا ريس ملع نيتّدُخل تاقبط ملع نيرسفملا تاقبط ملع ءارقلا

 ملع ةاحنلا تاقيط ملع ةلبانلل تاقبط ملع ةيكلاملا تاقبط ملع ةيفنلل تاقبط ملع
 ملع عو ةتباتلا تالوقعملا نم ناهنالا ىف امع ةتحابلا مولعلا ةتلاثلا ىف ركذو ءابطالا تاقبط 0

 مولعلا ةعبارلا ىف ركذو فالخل ملع لدتل ملع رظنلا ملع سردلا بادآ ملع تفطنملا

 ء(رد1010عتو ل 1عدجتك 1هرات ةتئاتتلل ع هرم معتق ب 00ءملمسو 5عما عم هلت ع [0ءاتمو «>م0831-

 مونرو - م ءامتسو همممنغع 01 ءعمل1 - معووم0لنزؤ - لهءستصق طج طرد هزتانتتل - 00 ءامتس2 م0848-

 ميس رسمتخع ”ععاطو طنصلعم ل1 - دع دمه عمل م0عقمعدتل مائةعرت علنغمس0لأ1 - 0هءمتسم معلعد1

 هرهلممع مععاع ةعتتطعسلأ1 - لمعءئتممه معلص عا مأ 01112 طلاق 31765 ]150116 111341218111131 بح

 لمءئتسه ما"مردغع عةموصلعمل1 - لمءعستصسو 015هصماتلل  طلواؤمرتو. - 120 ءستمتق ]أم عاتتع

 جرهطتعوع هدطر ءءامع هدصغ: 100ءملمف منم؟ عما[ هرعاتتحم - 00 ءستمسه طع]]هدتنل ععطاتتلل 1011

 ماغمان112 ل لمءنتسو 1505 عطول عمرزعأ - 0هءىتمو عوام م]هضتمست ةءسضتا ءعدلقت"انل

 لمعؤتسو هءدست عمأمزنانت12 عغ جعامانانتل مانط]ت ورتاننن - لهءستمسد 10عمضتتت ةغ طتقاتكق ؟650-

 رئنررإا - لو ءتسه جعصت عيد هطنتل - 0لهءسصتسه 10عمععجمطم»ووح - لمءلمم [تواتك 1[ (عقتتانللا

 - 0هءئلصه عرتطهئاتنتسو ولتتقع 1م15:عهؤ3 عملعرج> 22000, هعا دلتم ةزعمت 5عدنت 1ععاتصغاتت“ ل

 لمءتسم ةعصمتست مه هصحتتإل - 0هعنتسو "عععم م0عأات هع 0طتطاتق هط]ععئوص0لذ - طتقغمرتوع

 ةمصعغمرنونن ع جصصقلعو مرئمرط ععوضتتت - 0هعوتمسو ععمعلت م صانسل ءغ تامين - طتقامدتو (نطهح

 [ز[درترو - ءاممدعدو 1عععمرتتا (نهرتدصت ل ن]ومذعم ماع مد'ععانست (هموصأ ب ه]وو5ذع5 00عاما

 2016م ص حض مراسل ل 13غ 285ءعامتتتس» مائهمطععامع - ه]وهوعم 8ءطققل (ةيعانتل - 1[ةصتل (ةتانمل

 - 1131ء]ءا6مستست ب 1[مصطد ]1 (ةتئاتتلل ل عرقا 111201 01ان111 ل 160101

 "1" عمعستس ةيعاطمرءعقنسص ءمملمعأ 00 ءتصقمو لع معطتتق دصعمأ 0طت ععووص طاع 0 عة 012

 ءموعاغمنلممع هعزتأع ءمعمطم5ع1 ممكداتم(.  ظادسأ ةانكعتال طفقع: ]رمعتعو - مءومأوع طق لت600015

 لمءئتمح "هغمصتعرو ننح لتعم سا هصغطاتع لمد عععصلانلتت ءوا ع ئمزعو ح (طعم]هوعتو ت0ه1101 58
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 ملع ددعلا ملع ةعبرا كو ةيضايرلا مولعلاو ىيبطلا ملعلاو ئهلآلا ملعلا ىو نايعالاب ةقلعتلملا

 ةيناسنالا سفنلا ةفرعم ملع ىهلالا ملعلا عورف نم لعجو ىقيسوملا ملع ةئيهلا ملع ةسدنيهلا

 رلعجو نقرفلا تالاقم ملع ةوبنلا تارامأ ملع داعملا ةفرعم ملع ةيكلملا سفنلا ةفرعم ملع

 ناويل ملع تابنلا ملع ةرزيبلا ملع ةرطيبلا ملع ثبلحلا ملع ىييبطلا ملعلا عورف نم

 5 ةسارفلا ملع موق سوق ملع داسفلاو نوكلا ملع رهاولمل ملع نداعملا ملع ةحالفلا ملع

 ملع ءايمسلا ملع تاهسلطلا ملع رحسلا ملع موجانلا ماكحا ملح ءايورلا ريبعت ملع

 ةلديصلا ملع ةيطالا ملع ةلاحكلا ملع ميرشتلا ملع بطلا عورف نم لعجو ءايميكلا

 ملع دادملا عاونا بيكرت ملع بايتلا نم راتآلا علق ملع نيجاعملاو ةبرشالا يحبط ملع

 خسارفلا عورش نم لعجو هايلأ ملع ناآزوالاو ريداقما ملع خماكلل ملع كدعفلا ماع :حارذأ

 10 ملع ستنملا خفايف ملع ىذالا ةفابع ماع فانكالا ملع ربراسالا ملع نلبي تاماشلا ملع

 ملع ةفارعلا ملع تيعغلا لوزن ملع طابنتسالا ملع ةفايرلا ملع , رافقالاو ىراربلاب ءادتعالا

 آس ونسمسسم جرعطم»ععغم ءمرصتس عيت ه"جصخاتت' [0ءعلسمعو نا13ع ةاتطوامصاتمف ؟مععادصا: 11عغعوج

 مطوتوزنو - مطووزرنو - 0هءنمتصمع دتهتطعتط ص(0عهعو (انةلات11 (0101[118 كاتظغو حاطط عقم

 ععمززتن عاتتذ و, جك("هطصمتستحر دصاتقأزعمن. ])هءنلمتق ردعادمطوةزعمع هععاسضاةتتتق طاعتك انلأ ف

 طوروطم]موتنمو - ءمعمتنتتم هصتسقع ةصوعاتعدع ( مرنمورتتع قععصاتقز - ةءمتمق متاع 1كم

 - لوءيتمسم ةلعصما“اناط م"0مطعنمع ح لوءعستصسم 01 ءامزنننال طقعءلعمزن انت. - ظلطوق1ءدع ةاتا-

 لععامع ةدصغت: 01ءلتعتسو ح حرق عععاسمرتم ح حقو نستمع ص 1هل وصتتنت ةدصلاقأع همك

 ء( مممرعطتو ءمدحتتص ةدصفصملتكق ؟عيوونتس ح لمعسصتسم طغضطدستسس ددعلت سمت - ل0 ءمتسم

 يب ةصستسملتسر - حوتعتس]نمننص - ددعف ملط علو - لمءعستسم ععرطست هلئانت)1 ل 601010[1116عتو ل

 لمعمتسم ةسوتق نمعاعومه - حده مطورةت0عممسستعم ( آهقمرتت ةعوفات) - مءاسم 5021019 12161-

 معامصلكت - حماعو1هعتو زهلتءلورتم - حره رممعأعم ( ]ونمت ةعمقتت) - 0م ءاتسم ةتتتتتل ما

 - مطدص( مف هعمرتتعم ح هطورصستم. - 81علنئءنممع حنمتاطانامع ةتصغن لصد مردتم - هده همالجرتم

 للتسعملت لح حره كطمسضتس مدنهصلمعاترن - طوامفمتعع (طعم ب ءانعو درخف 2603 6جردن عراورتاو ب

 جرو دتهعاتل هضتنم هك ؟عقاتطسك حطاس عملمتنمسو ح حرق ممم ةمنمتس عمات ععمفتل مهنتهم لأ - ءلطلساتتعأف

 ب حرف ؟ةممسس 1مل عصلت - معه وعمل ءوصلتل | لم عامه تعصف 1211113 أ مط 0 عائاتست 12160168-

 رم عم (ةسمتسي - لم ءستمم رئعرصعلتمسس مصعسطت سم هلزادك ةصاتسمل. -- 1آل0ونتسمع ةععاص0هتاقعو

 ننمك مطوةتمعممدستعمع ةهسعامر" حجامتطنستعر ةددصغا:' 100ءامتسمع ؟!ةيسملات11 2261:01:11 ل حلك ءال

 10 اتصعجتسعمنك مهلسمستس ور معلم هع ؟ئمصاتق هفمصز_ ءءامصلأ - ميه هع ةعمجاناتف هددت أ 6821:0-

 ضن مرمعلتءعملت - حرم ؟ءواتوتم معيدعونعملأ - ععمعه] هوت رد عرس طلنمزنامتتن ع هدف لقت 7ع

 هدتصممو ها لعوعرتام دعمعمتعملت ل مرق ةوتمتلل لم اعرف هدع ةزوصتق ءهءعاعرنمتق 1017عماعت03



 ضاوخل ملع ,تاجنرينلا ملع | ,ةناهكلا ملعا اركسلا غرف نم: لعجو, ةريطلا .ملعا ١ ةعزقلا

 ءافكل ملع ”تاريطقلفلا ملع بكاوكلا ةوعد ملع راضحتسالا ملع مدارعلا ملع ىقرلا ملع

 ةناعتسالا ملع بلقلا فّلعت ملع .ةذيعشلا ملع كدلا فشك ملع ةيناساسلا ليخلا ماع

 دقرحلا ايارملا ملع رطانلا ملع. ةينبالا دوقع ملع ةسدنهلا عورف نم لعجو ةيودالا صاوخ

 ةيبرخا تالالا ملع .ءهايملا. تابتا رملع . ةحاسملا ملع لاقثالا رج ماع لاقثالا ركارم .ملع

 نإ ءالإ ملح | ةحابسلا) رملع» ا ةحالملا , ل ملعا# تاماكنبلا .زهالع» .ليداغتلا .ملع ٠ ىمرلا ملع

 تاكل ل ةبيهلا عورف نم لعجيو, الكل :مدع- ةرورصراىلع ةيببملا تالآلا ملع».نيزاولاو

 لمءعئتسم دصعأولاو ع عد ءاتعتعسملت - 0مءوتسم هز عممتناتا 0111115 م1116 م1358 8111126111 ل

 لمعوعئتمو دع مدع عمتك كدضتعو همعمموءعملأذ - لمعسصمم دع ةعرسمتع رج عرس طرئورحنسص طمصتستق

 1مكم]هصغدتتم و ننقهع ء1ن دععلعماو ةآملتءدصلت. - ةعسو]هوتمع نهل1 مسمع كنطراتمعأاهع ةانطغت

 1[رمءعؤئتمو ء1ععلمستك طمتشةتساتست 511مء2801005وع - هءوتسو دع 8عسسم دص ةتعمم 06ه5وضاماتق

 1مغعم:هعوصنطسع 2عةممصلعمل1 - معتم 5ه:1ععمرتمل» - 00123 هع ل3011 655

 ]نئعمتم ةسصم]ععمستس لتكتسمسلك - لمءئتسو ءرع هددتصتطاتق لتعتق ءهمعممدععصلتو ةهط اطءءم6

 ءووع لعوزوؤئوملسس. - زنوءوهلمدع ددهعتمع هععمصسلمهستمع ةبصغت التائتسمتم - 00 ءنتسق ءمصح

 قادم عال ممتع "ععلمرمعمع 1ماعر ؟11خ:ع5 ءاللعاعساع5د ءا ءالعءامه ح لمعستسه 111611111191 3

 لتتسمرتسل عغ معععسست ءدع !ائتطعلك ةدععتف عمن هردغمسضتستم ع لمءوتمسم ةعاتمساتال هزت مهغط ء(لعوج

 ممر - 0ل0ءمتسمج 0دعمسمدع5 ةصعدصاأدم لل ءغ عبط ةدقت» م0عدامغعرتب علتوعمل1 ع لمءملمم

 لحعريسمسع5و ظعسرتم همر ممرنعترو 1ملمغم5 معمر هعمععمامص0ل1 - .ل0ءونتصه 0هعرتممع5 5010

 (مموعوعيما تس كعماغعسم ماهمععمم) ةصعمصافسلل ءا عتطأ ه0 م0 ممولزغاتتل 355011620111123 5

 [جعاعملأ1 - هءئتسه مطوع ]جعار هرحتسب - جربه ءكقكعاعسلتو نع ننأ5 ءدع 205م ععأات طوطططتقاتللل

 معمعلهغ - لوءئزسح ج08 عل1010121و وناتتطاتكق .همعق مهدتدتتت ممهونلنأ - 0هءهتمد 0عاعوععصلت

 جمنلظعأوو ونتتطسع دمعمءوغمدنعو حلتتع مدمععأعو جلم]ل ئعتممم هطاضتلسسأ - م ءمتسو ماهعقات عتق

 سوس ح حرق نهم نمتك طمتستسعو ]1عوعتمسءعو ةئسنتا]قغعمصعو هع هععماام ةعلععر !طنلعع مماعوغ ب

 لمعستممه دس قطسع ددعلاتعدسص عصغمزتاتتت (انغ 22عصعأتق) ن(عم0أل. - © ءمردعاستمع هانطز ءءامع

 دنصغ: ةسءطت(ءءاسعو ( 1[دنموتسم ةعموسز - هرالعع - مءامتمم ةمععات]هدئاننتت 081150601111123

 لمعوتسم عمات هدعتضتست مدرسه ملهرتاتست ءمعممدءعملت - حره ردعءطقمت نو - جععم0وعوزو

 لمعءعفتمسد جوسمك لص غءننخذ هءعدلمم ( 20 ةصتعدصس0لم5 دوعمو) ءاتععملل - لهءئمتمد رموعطتسقك

 طءالتعدم دودعملأ1 - حنه دصتموألتله زدعتعملت ح هعوتسم جعوسم عل مصتف (ءةرط مورو - حرق طمشم-

 اموهتوو - لمءعؤئتمه معضتس دهن عورات - جره ممامملأ - عاملعم ءغ مومتاأم ]ئطعممعتس»ا

 لم عامه ةمكاضتتس عما مرتاتال معانات 2 عمانتل, ن0 ءممفاضت ءانم عرج 1عوع هععععددستم معه0عأو
 ا 0

0 
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 كالآلا لع“ .داصرالا ةيفيك هلولغ- ا رويزاقتلا ةباتك لع موكنلا باسكت ملعغا“ ارويواعتلاو

 جطست ملع ةكركملا ركالا ملع ركالا ملع ةيلظلا تالآلا ملع 2. تيقاوما رملع * ةيدصإلا

 ملع ايفارغج ملع رمقلا لزانم ملع تايولعلا ريداقم ملع بكاوكلا روص ملع ةركلأ

 ملع راوكالاو راودالا ملع ميلاقالا صاروخ ملع اهتافاسمو دربلا ملع ىادلبلا كلاسم

 ملح: بال ادسألا "عضو: لع «ةولصلا تنيفاوم كملح# سارا كر لسا كاملا لا تانارقلا

 تالا ملع  ةردادلا عبر لمع ملع ةتارطنقملاو بيجلا عبرلا عضو ملع بالرطسالا لمع

 ةلباقلاو بلل ملعا. .ليملاؤ-:تحلا» :باسح زيلع هلامدل1علا 4:0 عورف نم لعجو ةعاسلا

 مهلع رانيدلاو عردلا باسح ىلع: ءاياصولاو روكلا باح زملع ؟نيناطلل ا باسح رع

 ملع ففولا دادعا ملع عباصالاب دوقعلا باسح ملع هءاوهلا باسح ملع صضئارفلا باسح

 ملع ةبيجكلا تالآلا ملع ىقيسوملا عورف نم لعجو ةيددعلا ىناعتلا ملع دادعالا ضاوخ

 سغ متطتل هدصصتمم ؟جعجسم وزب - ةقسمصمتستقع ملمتطاتغوع ةسصغ: 100ءملصق (ةطان] هتان

 مقوم صمتست ندي عا ءمطغعيس عمللنس ل حره مثعمم رم (مطانلتق ةقومصمتستعأتق هطو9تم كمرض(

 - «هةالعملمتم وعد مطتم - لمءوتمسم مهعمصتفر نات ررمغانق 5غء]]دضسس هطقعن همن ح لمءتسم

 1مكاضانتات ءمأمانانتل همام ممره عمرنا لع معتمد هالمصتك ص ممالاتت11 (01ع1 ءغ همءالؤ) ع

 لوعامأمه امقاضتتس عما مرت هعامتط عما عمرحتس - لمعسعتسم ؟ماطهعيدسسم - 0ءوتسقف ةرطق عا قتاتتلا

 رسمطتلتسل - موز ءعءاتم ةئعععمودمطتعم ح لوءمقمم داعال دس ذم عامطو ءمعاعمات لعمز ءامنتتس

 ب لهءستممه ءهمرتممرخج همعاعمأنم ءغ عدس مدمعاتعملأ - لمعوتمم رصمممأ همست 0100عامت عتسأد

 انووع - ععمومجمطتع - لمعفمتمم ؟لمسسل عنف دره لانع ع لووولتسم ءكتعقاتد مانط]تعأ ةزاتق-

 ناتع 5(هعلمصانرب - هءنلمسم ءمائانتمسو نت2هع ذدزصمعاتلتق ءكتسففكتطسمك معممرعتم ةانصا -ح 0هءنملسم

 هر ولمس 40م0“ ((معءعمامالاتتلل ه5عدهعتساح حصطصمالاتتا: 50ه]دستسست ) ؟أ 478407“ ( عداتتتلل أ

 رتعتسأل ةمصمتتتم ]نصمت ) - 0هءتمم ءممقغءا]جنمصسنست - 0هءنتسم 01110101112 م136110-

 ائاتتطور ذ5(5؟ةعانتت ءلتامتسنلال ءولاتتات نع علل ممالانتلا ع جه عمق مهعات نةصلت - هءامتسو ؟عوامزلاتلل)

 هما يدصتستس - لمعستمم طمرضحتستسس معطف 01 ءمعحستس ع لمعستمو ؟ةيتق ةقنم]هطتح همه

 ةصصعملأ ءعع ءما]]معمصلا] - لمءعئتمم تكاتك ةقاضو]هطتمستس - لمعسصتمم نتهلعهصغعما» هككعانلت

 هععمس(عس ءغ هسعولمو طمضعمما ممعدلل عامك ءمصعاضتعس لل - 0وعضتمم انكاتكق ناته0ةصاتف كسعادلت

 ب لمعصلتمو امكان مامن طمضم]1هعزعمرتترت. - قةضاطسعاتعدع دتطز ءءادع ةرتصغا: 00 عنملسف

 منسس عمم ةلعصستم ءرعممتس عملت ء( اح فسمات(مص لت - لمعتمم "علم عاأأتمصتق معل' 111©1120102(20 ب

 ضءودام [ملقأ - لمعصتمم 1ععمنم ءمسرمنغمصلت ص هدعطعتد تكينءمس]ونو ل هدمه لينهعطسمق أ

 لعمجسمد مدد مساجملأ - معتصم ءمضصمصاتلل, د نتتطاسق لتحتمأو طعطعلتكهكتتلال م2066 ل

 مات ماتأمغ10 0126 1م ععطلم ءدئعرنلععنرخ - جره ةيناتعتألك لت عتغمرتاننمت ءهمللتما8201[1-- حلق 65
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 ريبدت ملع قالخالا ملع ىو ةيلعلا ةيكحلا مولعلا ةسماخلا ىف ركذو مينغلا ملع صقرلا

 ةرازولا باذآ ملع كولملا باذآ ملع ةيلعلا ةيكحلا عورف نم لعجو ةسايسلا ملع لزنملا

 ملع ىو ةيعرشلا مولعلا ةسداسلا ىف ركذو شويجناو ركاسعلا دوق ملع باستحالا ملع

 نيدلا لوصا ملع تكثيدحأا ةيارد ملع كيدحلا ةياور رملع و. نارقلا ريسفت لع ١ ةارقلا

 ملع ٌذاوشلا ملع ةارقلا عورف نم لعجو هقفلا ملع هقفلا لوصا ملع مالكلاب ىمسملا

 ”داتك وشر ملع ةتاارقلا_لدع, ملع . فوقولا ىلع. :ظاغلالا جراخت ملع فورحلا 2

 رم تيرخلا حرش ملع ثيدحلا عورف ىم لعجو فحصسملا ةباتك تاذا .رملع نارقلا

 آد ؟؛ةطاتلتق ناتته012255 20 اتقاتاا) 1235 ءانتال 0عوعتط ءصلل - 0هءستسو 1114114112 0110

 رع] زردسس 51 حيدمتعرل ءععاامسألالل1 ع عرو ةرجعظءلنت5 .عمالاتتل نع ه"ل35ع5 5ععات2 012 12111116-

 ال111 5018246 ع0111112 مع غهزئا12 120غ 015ةممصع» 01.6 - 1دمنعوع لعصتواتع 20صهان1101324111:

 1[نوءؤتسو ةصقأتلات122401:11111 1121151601111 - جرتف 5313801 - هنو

 لص جمئطوءعغم ونستسغم 0هءامتسمع مطت]م5ذهمطتعوع 20 5128 انكاتتلل 60016172036 6 0ع25 4111:

 [نااطتعو - حلستمستمونم ع1 هرمعواتعوع - 0هءيتمه هدهلسغعست مانطاتعدس طمصق مءةمنطأتءوع

 وهف غدا مصع 20زانكهصل1, -  ططت]وهدهمطتمع مدع عمهع هاتطز ءءامم ةدمغ: 1آلوءنلسه "200 ه15ر

 ونتح ميتسعأمع5 هع ععرعتع لعطعمع - 0هءمتمج جلسضتمأقة600ملك ؟ءوزرتوطتق ع 00 ءستسق

 مره ع1ععوتعمع نعاطلتق - جد ميتا ئمعو هع لنععو مععاغع 0ةعاقسلا ءا 2؟عععطلتم

 آه جرتطورنععم وعدجغم ءمرصتسعا2تهز:ةمانت" 00ءمتسمع 1[ععدلعو : ةرو ىتقعو (نمرعدصت - 0 عا

 (مرةصاتستس همرصتس عماأمدم0ل1 - لمعسمو ءالذنم ءا ظجعام م"همطعأوع 0جلل10دصع 3عععمأ# 7عععط-

 ةعملأ1 ءغ مهمدعدسل1 - لمعوستممو ءكلقنم لله مععانع ةهغءا]: ععملل - 00ه ءنتمف مدس أ هزلاتللل

 (طعماموتدع هود دغعدع هززع طعما معتق ةءطم]وكلعو ح لمعوستسم مدتمءأ مامات لان115م1106-

 لمع فممصتعدع - زسستكمن0ءعصند هدصمصتعو. - قع (همدمأ هتتقعدع هنطزانصسعاوع 584:

 [روعوتسم ؟ءرادورختست همز همت ءمرعاتتسرو 034 هتتللهنع ةصقه]1م عتدنس هعواجتت مكان - 0هءامتسم 16

 هرتعممستف معممسص مسلخ - هءنتسو ؟عئطو هعدمستم معحمهصتتصساتهس لذ - 0هءئتصح 10ءمضنتسو له

 ندتطسو 1عععصقتك ه1 مدسا]سإاسسد ةدمطقتعغعملسم ءعقغ - 0هءمتصسم ءقلتققاتتلو تان طمع عا

 جازم دمملم 1ءععدلم» هزغ - هءوتمه ه(طم عمد جطتمقع ءمرمومتعمع لح عدت همائقصتتتل ءقعاتلتق

 للنت يومطتمع ءعغ مطتلم1هوعتدع ذم 1ععع معدعوعت مام همصح ءعمتعساعع ةهتط عة 10مم

 ءمؤهغمرماتتل معهمطععمقعممتس» ج0زنصعامع ددصغأت 100ءمتسد ءققنف معهمطعأعءعو ءةءياتعمساف -

 م ءئتمسو ءمرتتسي ننهع ءالونتم ة1آلتم ء«لتععس لتق ءددتكدسس جغطت] ةتئانصكر أ عالم 0101112 10 ءوزلاتت013ر

 تطأ معمصتتس 2( ةانطغ - 00 ءامتمو ءالقعمدتسل جطعو عدسات عغ جطط0عوغمزانسل - جه 01613 م10-

 مطعقعد دلاععمرتعع ةمغاعممءاوصلت - 0هءومتسم عماتتلو ونتتهع 016غ مهمطعأدع 12016324 أ
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 نع نعطلا عفدأ ”لولع «تيداخلا *تاغلا ثداوع !زهلعا !دتاراظاو كيو! روما ملغ راك

 معلص  ئنلا تظن ملع“ :تيداحالا :ةاور -لاوخلا ارهلع" ١تيئاحالا !كيفلت*ويملعأ" ككل

 قيللاو .ىزاهنلا ملغ: «ىزغشلاو«ئرضخلا تولع, . ندالاو ١ ىلا ار هلغ ارينقغتلا عورف نم" لعجو

 انتا .لوا :رملع, ؟ئدامسلاو ١ ئىضرألاب سلخ :سؤفلاو ا ىتازفلا اقماع "١ تماعتسلاو عادلا

 روكت ام ملع +ةباحاصلا نضعب .ناشل قلع لرنا ام رملع# ,لوونلا كبس ملكا لرنا اه

 لون امو اقرفه لون ام ملع هيك نعدهلووذ رخان امو هلوزن ىع هكح رخآان ام ماع هلوؤن

 لزني رف امو ءايبنالا ضعب ىلع هنم لونأ ام ملع اًدرغم لون اهو اعيشم لون ام ملع اعبج

 رولغ .هبيترتوا | هعفحس# ملغ“: ةر وسال ءامدلوإ نارقلا"؟ءامنا ا لهلعتلا"| نارقلا لارنا  ةيفيكا ل

| 

 عرسه مفاضذمأ - لم ءنتمسم 01 نت مصتتتلل 1]1050(جيكاتنال ع( 0طقعان1 ه,اتنللو 15 ءللوغعأف 0ط11ة1111"1

 لمعؤئتسم ءمرتاتطللو وناتتطاتك هطاضعءاومعنمصعع ءللؤغمردس لعمع]] عصلمع ةدصغ - هءنتمسهو كونو

 مممماطعاعم ةتطت ه0 همععلعس مءعمسعممساأتم ذماعتن عع ءمصعلتحسال - معتصم ةمللاتلللو 018

 رتامس ةانم601(ةغعدرتواتع ءمرتتتسر نتا ءالدنم ذللك هلصسصغو هةمععاوصا - 0ءاتتصو 1010

 ممم طعأاوعر ةعمد0مأمزناتنت 5222 هصعتال 5مععامسأتا112. - 100 ءوملمدع طغعضصعم عانت( مع (نهدندمت

 عععاتصملهستمع ةادصغأ: 10و ءانتمم 5مل ةللانتلل عا 5 ةروانانتل 1 11عوءودع 7ء]1 11علتسمع عع[ ماتت

 - لمءاضتسو ءعمائاتزتو ونانتقع 5ع لمددأ ؟ع] ؟هرتك 2عزعامنج ةنصغ - ل0 ءانتتسه ءعمزلاتلللو 013

 لتعرم ممعاعس رعد عامنج عنصأ - لوعتمم ءمضتس ناتمع ع1 جعقاتلم ؟ع] طورطغعنمم ةةيصممتع

 رعرعاوعم ىررصغ - لمعنتسم ءمضتنسرو لتقهع ع1 ذم 1ععام 561 معرع عورتصاتلال ع5ة]هله عانت

 لمعئتسم ءمرثتسو 0026 م1همطعأمع ع1 ةذص قعأاو >ع]1 زص (أنرو عزعاونو ةانصاأ - 0 ءمتسق

 60111125 ([036 0 ءا ([1326© 0 رعرتعامنو ةوصغأ - لمعسلتسد 60111112196 11 1م 5

 عوتطاك ء( ىيسدلتك هقتكمتس جلطن] عحتصغا - لمءاضتمح ءمضسي نسمع جقوععاتم طمضةصغطاتق مائهطع-

 (امع معزعاونم ةريصأ - معلمه ءمزلاتتللو (ا0ائان10 ع؟لعامللم ؟عمعاتاو عون ع معالمه ةمالاتتالو

 نانمع مموأ معرء]دنلممعتس ءأ نتهع هصاع 2عزتعادنمصعالل ءمصفاتاماه ىانصاأ ع 0هءاسمح 10عمتندتمو

 ننأ ؟ع1 مدمدتح نصسملحتس 1صاععمموزاو 51 نصمم (ءعصمرنع رعزعامال عينصأ - مءملتسو ةمزلاتلللو

 ناتمع مهماطعأمع عا همععاتم قكسعءتسمات6مدغم 71 ةولتكمستلم رع ء]دنم ةرتصغأ - 00ءانتتطسق 60111

 تدع همصصتنااتف معمرطعأ5 ةهصغعو ء( ننحع ىماأ 8[هطمرصتسعلا معزعاونج ةيصا - 0ع

 2تالمصتقو نم 29 ء]ادنممعق لع عام لعرستةومع عسصأ - لمعاضسمسم همرلتصاتلاتل (0هدنقطأ 50

 كان"هاهضتست - لمءامتمسم هما]عءالممتك ءغ لتكمموتالمصتك (نهردصت - لمعءابتسم ماتت علا كان ما

 معركاناستسو ؟عئطمستم ءأ ]تن عرمتستست (نورتوصأت ح رنعععمعلم ءةمرتتتسو نات (00هرتجصتسسم ؟١عآ دس عتط مرته

 (ءعماتعت" ا[ 1ع]1 هرثع معهممعمترستصس( - لمءعوتسحه []0ءعمرتننلو نانمرناتنتل حانعامراامق مدتنسم [مماع

 معا 0علسعأتم 1كممنطسم همئاتاسع - 0معصتمم ]1ععنلمصسسو ونانمك مماسسعو معاعتما لاه انك ةمللاتللا

: 

 فنززإ
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 ةيفيك مملع ةرمهلا فيقخات ملع وصقلاو كملا ملع بالقالاو ءاقخالاو راهظالاو ماغدالا

 ا 1ك ءاارقلا تيرغا ملعا, ,سابنقالا ازاوجن . زملع_ .ذيلاتو هتوالت“ تادآ :ملع ١نارقلا لامك

 نارقلا مّدقم ملع ءهباشتملاو مكتنا ملع رسفملا اهيلا يانحج ىتلا تاودالا ىنلاعم ملع

 قرع هتايطاخم هوجو 0 دموهفمو نارقلا ىنوطنم لع هديبقمو ناوغلا فاطم

 ملع. . هتاضيرعتو نارقلا تايانك ملع هتاراعتساو نارقلا هيبشت ملع اهزاكمو نارقلا ظافلا

 نمصععمفتاتك 1كعجلهعأو مت طمص ممو55زغو ءغ !1ععالمطاتتلو 1311112 (1110عم2 21160011135 2

 ءعوغو ل1غقم جديغعم 1ععتطسع ائصعتفع جعدطت_عوع ءمصصمعتفح - 0مءئتسق 10ءمرتتسمتو ولت ع1812-

 رسول نع ءممز سعر 10عتعع عدم هعزسصعأل ىنصغ - هءسصتصسف مامصاتص020ص15 طدلطقع 4

 لزععدردتس 0ععاتم صنم ءغ هر]]جطوضتمست ؟هعملل 1"دنعطق ةصقتعمت عملقتتتلت - 00 مت109 5

 ][1ئعردتتس و أ كءمسضوع ءا ظدعامع مزئمماتس هل ممتق عا همم عوز وصتق ح 00 ءانأتطت 5

 ء( جططعءعوتوقمستك + لهءهتممه ]عحتمرمتك طآدسعمع معمدمسم ءأةغ1مصتق ع 00 ءضتسو 2240طلقو

 (نمرتهستتك ءهمصقعت؟جهل5 عغ 2 م10 م00 هتطاتك ةتاتطلع2لان5 عوو - 00 ءامأقط3 1260240111111

 ونهع 1عععئمرتطسو لذص مءلعمقممسمع (نهمدمت هطوومكتدسلم ديسصغ - لمءوتسج ؟م20160هدطتتتطو كانط

 وتتطاتك 106م5 ءمعومتعمو هرتدنممت مزئ0م5هتعمع هع ممعالعمع ة1مغعدععع [ضكقدم ءون - له ءامتسد

 ىعرطهرختسا ٌدمدك1 (ةغمدئتن2م عغ هطقعم مرنم (نهروسمأ - لمءعفتمم ؟عنطمعاتسسر نتهع 205 [1ع0فعطقع

 هزو لتم]1عءعم دم (©هعوصم ]1ءييصغتعس - لمعئتسم ؟ععئطمضسس صمد ةضهطتءمزاتتسو ونتقع ذه

 (هعدصم ]1ععدصغم» - لمعوتمد ؟عئطمرتتسو ونسمع ماسععع ةعمفتم هلضتغتسا ءغ ؟عئطوتس

 هتستلتسسل (نغ ءمرانتسر وتمزنانتل 2000 نملك عنو ص عتسوم]و ةصلتكتلمم ءهلتغ) - لمءاتمم

 ه5 مهجة ءان] ةعاتنام ء( عطورات: ءدطاتتتل 0 م051401:11111 و (10 20200 10 116

 معوعوودورتوه ءوع - معتصم ؟عيئطوستس 10 عورتا م1 ةصتعماال 1 ماع معامل مطلق هعاتامع

 عع هممت ةمععرتاممع - لمءعستسم همصعأن عام صاتال 2325م هدأ (ةسننتط ب 0 مءوتسه 10ءمتسل

 (0وردصت نصنع يكدلتسم ءغ عمم ماتم ح لمءنفتمم [هءمرحتس هطعوومساتنس عغ مططم ودك ماتت

 لمعؤئتسو 1هءمرصتست (نهدصت لت عئلطسس (هممص كعتلع دصغع» هع ءمصعئاتمسلهضتسص) - لمءانتمسم

 1هءمرتتتسو نست 10و ونتم0 ممول يعن ةتسع نآله معوملعقمدع ةصلتععسغو ءغ !10ءمدتتتتو وانت

 معوؤتعأأ ىسصغ ح لوءعنتسم ةمرصتتسو ناتهع دم (نهعدصم ؟ءةءانتك مامصتفق عجن عوود ءغ سمع ةصاعلل

 ][نععملم عدصغ - لمءعنتمد دهيم هللمصاتتسو وناستطاتق 1ك ذم (نهدنكصم ]1 هدصصعق 5ءل

 ةمعسأمو ه]1وودتعت» - لمءسصتمد ؟؟ئطورختسسو نانقع ملممرتع ءغ ناتقع اص مت:همدتع 01618 مانطغ

 لمعئتمسمه هتستلتعدلتصستس ءغ دصعأفمطمةعنست (0هعدصت - 0هءملمسم مهعغمصرتستمتنانست ءعغ 11680]2-
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 ملع نارقلا عبادب ملع ءاشنالاو ربخا ملع بانطالاو زاججالا ملع صاصنتخالاو رصخلا

 تانهباشنملا تايالا ؛ ملعب . راوشلاو» تايآلا تابسانم"ةرملع نوسلا "نهتاوخ اارملع علا 11

 نارقلا لدج ملع نارقلا ماسقا ملع نارقلا نم ةطينتسملا مولعلا مملع نارقلا راجتا ملع

 لاصق ملغ نارقلا تامهبم نملع  تاقلالاو. ىكلاو :ءيسالا نم“ نارقلا (ق. عقوباها رمل

 5 موسرم ملع نارقلا صاوخ ملع نارقلا تادرفم ملع هلضافو نارقلا لضفا ملع نارقلا

 + ملع هباذآو رسفملا طورش ملع ةةفرش ناببو هليواتو هريسفت ملع. هتباتك باذإو ظشا

 قافوالا نم ةيئاحورلا صاوخلا ملع فورثلا صارخ ملغ" " ىيرسفملا تاقبطا ملكا كلا

 مسالاب فرصتلا ملع ةيئايلظلاو ةينارونلا فوركلا ملع ءامسالاو فوركلاب فرصتلا مملع

 نارقلا نعاطم عفد ملع ةعماجلاو رفبلا ملع ةجيياولا ملع طسبلاو رسكلا ملع مظعالا

 سمسم لص (نمرئكسم 0طولمماتس - لمعتمسم م10 مودا مصاتتال كطعاتتتك اتم ا دلاتللل ءأ عقال اقم

 ب لمعءنتمج ل1 ءملمملك ماعوووع ع( (عطاتلتق ءا مصغو ماعمدع ءغ سهعمت عنع - لمعمقمد

 مله مميز (1هطاتلال عطااص ل قطخلاتللل عا تطمع 3031ه ع1 همامك هدانلللا - 00 ءاعأسو

 رنا ععمرتأ ءقرتاتتل - لمءعتسم ؟عرئطمتضاتلال عع عزت زنانتل,  (انأ طادق معتم 01 ءمعدصتعمع ظصخات 2111

 لمعتسه همصع] هكتمطتتلال كانغ ةياتتلل - 0 ءنتسه مص عمت عطا196 715111112 2 5111863111111

 لم ءط0تمم 5كم (ةعمقاب عا ؟عنطتمإز ةمغعم وع عتستلتسم - لمءاسمم معج1عءاتمصتم لتئذصقع (نهنوصت

 وناندع هدصصتق زستغمسلا (عصغعدتستما زضتغم ضعللتغ - لمءصتسم لت5كصاتس تتلو 0113 0

 عاتاتسل لص (نهرعدصم طقطعمغع - لمعستمم لاتستتس لات12200نسد ص (نمرنحسم 0ط71هرئانتن - 0 ءامتسو

 ردداععتمع لتحل ععالعمع دص (نهرئمسم 0عمموزاذنع - 0وءعنتصسه هماطتساتللل , 00 عملت لان أ ه0ة1-

 هتان طمصمسعمزانتل و نلنهع لص (نهدندمم 1م5عصئاس مكان" - 0 ءانتسم 1( 0صاتللل 5115م 2531011

 سعرا 1صععرنةيضتسل - لمعامم ؟ئنغبتط (نورتدستأ مدهععلماتهتلاتللا - 00ه عامه ةمتثاتللل, 011836 8

 (نمرمصم ممعواممالكدزرسم ءأ نطمع مرمعقاممسأتله ذسصغ - لمءصمو ةيتعمسسعم ةتصعات]هتئاتتلل

 (ندرممأ عمقا ( (طعم]هوتم ءمردستعم]) - لمعتمم ؟عمكتتم 1082 عاعدتساتتل (نهرحوست - لهءنتسو

 مرهعععمامدنتتم ىف ماترمع ءهمرمصتعمع ءغ "ععمامسضتس ذص عم 0عوعتتطءصلم هطقعضتةصلهتتتنال

 لمءامتمم اماعن مرن ءامتممتك عيمستس نت عدلتك ء( يياتعمقممتم ه]1ععمرست دع (:هءدصتر ءزدمونع لتعصتح

 (مكق لعمم مكملم - لمعقمم ءمصلتغعمسسم ءغ 1عوتس ر نستطاتق اماعر منعك (هرهصت هلق عاتق

 عون - لمعتلمم ممكمصتتمت (نمرعدصسم ةتموت]متا دصملم ماعم مرنعامصلت ( يستطع هنللف 08

 طمطعملمه ميغ) - لمعتمه ءامفعأ نست ماع: مرئعمتست (هدنمصأ - لم ءاسمم 5111011113 11

 [1غعرتوراتللل - مه ءارتمسم 11110 عرس مملتطس ]نعمت (نهرتمصت ّزص ءممقاتندعملتق 15

 سدعأعلو ءاعي - لمعنتمم ]تاعرمك ء( هممدصتسمو (هرعدصأ ج0 رستم نقانق ةزطأ ةدطزاءنعملف

 لمءتمم ائغعمضتسس طنعتف هع لتعتمتك (زللتع طمصحع حعنمصعو مععمعممتت ممدكاتسغأو طلق ددقلمع



41 

 ملع عرولاو دعزلا ملع راثالا ملع ةيعدالا ملع ظعاوملا ملع ثيدحلا عورف نم لعجو

 ملع ةرظانما ملع رظنلا ملع هقفلا لوصا عورف نم لعجو ىنزاغملا ملع تاجاحلا ةولص

 ملع ءاضقلا ملع تالجكسلاو طورشلا ملع صضنارغلا ملع هقفلا عورف نم لعجو لدجملا

 ةدامتلك رظنلا قيرطب ةقلعتملا مولعلا ىم هكذ ام عيبج نوكيف ىواتفلا ملع عدارشلا مكح

 2 ىتلا ةيفصتلاب ةقلعتملا مولعلا نايب ىف هباتك نم ىناثلا فرطلا لعج هنا مث مولع ةسمخو

 هرد هّللف فوصتلا ملع ركذي رثو ىلازغلا مامالل ءايحالا باتك هيف صّخلف ملعلاب لعلا ةرمث

 اهعورف ىف درواف مولعلا عاونا ريثكت لصق هنا ليق ناف اهررد زارباو مولعلا راكب ىلع صوغلا ىف

 جعالمصعو ) - حق هع مهدعتست همدمتسأك 01151 ( 12م1015 هةم1عصغتتال ) 10112 م61م641532013 - تق

 طمع ؟ء] للسلم هممدمعم لت تستسم 1ص تم عد]مف ][1غعنوه 0155ه1؟ عملك ءعغ هد طانغعمتق ؟ععطتو وت00 10و

 وننم0ل ونسهدععتسمتكو ءءعممتستغو ءهمدصصتمقءعسملت ةصومع اتسعت 0ت5ممصعسلتو لهدعع طقع عسل

 رستسعمسع 10 ن00 نبه عدتتسنا5و 121:عدطتللل عون ع معه ءهدع [![غعمتك ةنسنلل دمتعلممع انه عاق

 +ععطو ءاتنعملتو ونستطاع عدو وننقع همطتق ذص ظمغتعاتتل 7861 26ع0عغ ؟ع1 همس 2ع00ءغو ةتعمتح

 قعوؤتر» - 0مءستمج ؛ةطسلقع 0ععععم (1. ع, ههلمصستق تصلك ءعتذولتف ) ءغ ةطسلقع م23عا[عوانس ةانوطأق

 (1. ع. دصتسقع نصل عرذدلتك )و 001834 ءهمصراسءأمع هرصصتق 60ه00ع2غ 0عوعصتمأوذ عغ 0136 ةات2غ أ

 10113 نانهع ءةتصغ - 0هءسمتمه هط80عءامقممسعم 20 عمووعتما“ دس 2 (نهعقسم 0عمعءا1 عدلت

 ءملوغمرنتسس م0 مطعأوع هرتطز ءءامع ةدسغ: 100ءملمم ععوجأ ا عع هدعامسممسلا ءغ رم ممعد01 -- 00ءمتسو

 مرمععوقلمستتسم - 00ءنمتسم عمرضاتتلو 01136 355ةع]ل3ع معممطعغوع عع طوصتس 015منلت ةذصععتت 7ء]

 لتوعمتمغ 761 ؟عععتمغ ع 00ءوىتسد 2360طتقو ونتج عطاتق رصاص لفصتق 2طقغنصعملاتف رو ءعذص ةاذح

 (مصملتك دئهو وننقهع ؟عملغه هتصغر 5ع]1عنموع ء]وطوعوسصتتق - هءنلتساف م26ع60300101130 60

 مرت هعدعمقمع ةععمس77 003 غةعات» - 00ءمتمسم ءعمم0ت ةقمصتس متم 151 ةصتفالا 51566748111111.

 طعام كمتتع لدعم 0عصغقمع هقصمصتعدع جا طسغمع كانصغ: طم عتعو (ة1ع0م21 هعمقات) - 1ع

 - (طعم1وعتو هممغ2017عرتوذي - 40 لتكمل عممتسسم ءةصمصت قنص لعمتومع معناته عمان 10عام

 طعم علت غمغع5 لتك10عملت - وعلم مهعاغمااتالا عغ ةعامائاتت مانطات ءمضنسس - لهءئتسو لانك ل1 ءعصلأ

 - لمءئتصح ؟تصلمتسعسأت [عودسص ع 00 نانمتسه 7ع5م02501ئان11 561 ٠

 رصصتسس جتغعسس 015كماتس دسم 2 165/:]:ةرجت*ةدنم0ع]ب ءهلحتلل ع1201:2(ةتئانالل 0136 72105 علت

 طعم ءلعدسب كمععاقسغر متتز1ءزئاتكق 0 عععص435 نات1طنا4 هم22م1عءن601. مع 67عو م31

 ةععتسلمس ائطعت ةدت ةنتموتغ ه0 ءحع 0هءصتسقم يدياممدصلففرو ونسمع ذم ةمعم0هنمصع ةصتست

 (دطواتقتال 18041  ءدع اتكانت 00ءاتسمع ههمأمو ؟ءعققوطأاتل .١ كلل ءدس ةصسعتت م0602 ]خططت

 ءآ 01170, ءكتزاتك جداتعام» 61 مسم]# ءدغر ءهععع»موتغر هعوتتع (دتطتعط كانك 111112 1511132 ©01111116-

 120226. 1)عم جحتاعرت ذأ ]3دتق 5111212, 010100 311164 هع ّذص ؟ةفؤتنتت 0015283110111 11316 0

 جالغع ةسصسعوزا ءزردكواتع 2013: عمت امك ءعاعمتتا

 هع 51 هطزاعتقتعرو ءنسص دسم عماتنم كغملتسس ذم سسن] ةمآتعمسلتك 015 كماتمدعمست ععصعسأطاتك

 ممكدتمدعو 10عمودع دماعرع 00ءلمقك هععاتط 0215385 لاتكأم م1115 -12018556©60111111و نع مه

6 
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 هنا هيلع دري الهو عاونالا نم ناقتالا ف ىطويسلا هركذ ام ريسفتلا عورف ىف هركذك دروأ ام

 دهر | قالا ازال 6 مولا الاب رن : دب رع رام يلاطلا ل

 ىنغلاو 3 ل داوجا ىكل كرب معن تلق هنم سيل ام ملع عورف ىف لخدأا هنأ 0ع اهركذب

 نأ
 امك اهفيصرتو اهيعضوو اهفيلات ىلا ةبسنلاب لهس ةليوطلا اييس ال بتكلا ىلع بقعتلا

 نع هّنف ىف ىرع نم اهينابم ىلع ضرتعي ثيح ةميدقلا لكايهلاو ةميظعلا ةينبالا ىف قدماشي
 عك اضيأ امك ىلع ترب امع نناوج اذه ر ع رمح ع ردقي هك تبحي ردقلاو ىوقلا

03 

 ىنع ارذتعم ىقايفصالا داعلا ىلا ىاسيبلا ميحرلا ىبع لضافلا ىضاقلا ءاغلبلا داتسا بتك ىقو

 عقوأ ىردا امو ءىش ىل عقو دق هنأ هيلع هكردتسا مالك كلذو ذكي كربخجأ انأ اهو هل مأ نكل عف

 كيز ولو نسحا ناكل اذه ريغ ول «هحغ ىف لاق الا موي ىف ,اباتك ناسنا بتكي ل نإ 200

 طعضصسعمعسنعم (نهرئدصتم تطأ هدرسصعو ذللتطس 0لهءئلتسمع ةمععتع5م جئام]عمتغو ناتقك المز/ان/ 6 ٌذاط ع0

 انطرو 1/عم»» معءععموعمع ح ءغعصمصمع هطزاعتعم ءكا نتمواتع هذ معا 00ءسمتسقق ةععدضس0لهيتقم ةصاعاع

 ]عرععتغ هنمعسلمح معهممقتكمرو نتمع 00ءاعتسم ناتهلمطصت ءههطقعوتت 00(5عدضاتقو 12علنعتسمهلل 7.

 ذم مدتللع لهءولصمك ممددع معوماستو ةتنص هساعتس لطتل ؟ه1]تعمتغو ونسم0 ذدص عتصعاتلتق همعستطانو

 (يمعاوطتتال كلغو ءعاتطت دطتصلتطع هدططعق م0145 001212612013556 1ص اتلاف دئعطاتق همه (01:ءاتؤتكو

 نبيهم الزطد1 مععدلتهععو تندعاعصساو عا 1صغعلمدت 00016 ّدص 115 32عدنعسلتك 1جلكاتتس ءعووعو داق

 نغ لمءوتستك ةععدصسلميستك هنت طدعتتغعر ننم0 20 ءده صمص معرتاتسعوأ ل 1ءيتتقكتطتمنال (1110 دل

 ءووع طقمع هاطزععقلمسعتس طقتل طععمو جغافتصعال 0م(ة120115 عواتات5 12م2 هه0لل6و ءأ 911

 نتموسسع 1هراتك ةصاع لست مانعتللج ("جعاهك.  هدمتعساتتتلل 1ةصقاتف 32411112121000 طاتطل ءائهطأانل' أ

 رسسصتمععمأ هع متسنست جلم]غعتسأ هيسسمتستف هرالتسفع 2013. ا عوسع (6 10نعلأأار)ر 0

 اذار مرخص مرمعععس تنس امص عمتضتس 1هعئلاعرب ءقوع عمرعاتصت همس ةخمنم ءن0للععالمصمعو جلمدط ه1 مطعو

 ك1هةممداقمصع. هترستلت دصملم جعلت 5عزمدتتتس 123عطمزلاتللل ءغ (ءةطمأهدئاتنل ةضا(00101:111 3 0

 معمرمعءاعمسلأ1 >10لعم عض عت مقر نتت ص هرئاع ذاته مسام معرنع 0عونضتأاتكق يأ ؟1كطانتق عا ه6,

 نغ صع ]دمزلعس ونسالعتس ]طدصتلت ةصموصعب»ع ننعم(. 11دعع ةمكح ةللتلق هرممصمو و0136 مه1(ع

 مدعم اتطعم هطزاعأت ممددتص(ا - 8عتموتغ هلطس ملط 0ء»"ءآراور» 8 موا ( 5ءوياطهمو]تاحصتتق )و عآ1م-

 ونيعماتسس» 0معغمر» عع لسلعتع هرالسع سعشأتقو 177000 1و عارمتن6ةر دع ععنكاتكاتكق 0ع 01 ءالمصع

 ونيتدلمتسو وعمه 1آل1ع ذص ءو معمر ءطعملععدعت ري 34ععلتغع رصتطت دمعور وننمع صغعقعألم هص تطأ

 جعملعرت( معع مع. قلعع ءعم (ع لع ذللك هعمقنمدسءعرد 1هعلمتت.  آ10عم ءعمتست طعتتأ 2 عللاو 0101 5

10 

0 

 لا هد

1 



 لا

 نكمل 0
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 ريعلا مظعأ ىم اذهو لمجا ناكل اذه كرت ولو لضفا ناكل اذه مدق ولو ىسخحتسي ناكل

 عيمج نع رادقملا ليلق راذتعا اذه ىهتنا رشبلا ةلمج.ىلع صقنلا ءاليتسا ىلع ليلد وعو

 ملحو فاصناب ههيجوت عم ملع ّلك عضوم ىف قايسف ليصفتلا اماو اًلامجا راظنالاو تاداريالا

 كاردلا نعذلاو ةجرقلا جنام نيكمتب كاردتسالا فقيرط ىلع مولعلا نم هركذ ام ىلح كيز امبرو

 سماخا لصفلا

 تامالعا هيفو هب فقحلي امو هفرشو ملعلا بنارم ىف

 لوالا مالعالا

 ءلضفو هفرش ىف

5-3 

 ىلاعت هللا لاق ليلدلا ةوقو هتريشل ليلقلاب رابخالاو تايالا ىم ةذيف درو امم تيفتكاو

 طملتع ائطستتس هةهتموتغو هضدفاأسم لتع ممد لتعوغ: (نعراع نأ طمع دلتا هكات112 ة«ووعغو ءقوعأ 22 عاتاتكو

 ما طمع همماموزتتكور 10 2عأق م"هطمصلاددلر ذأ طمع مدلدتكق م0141, م1365(ةطالاتفو 51 طمع 01155ان11و

 ءاعووص سك. 1طمطعو طتع ءرععسمامسس عممج كسل و 206 ةصغعا]ت عقم هددصعو طمتصتصعم هطضم-

 د05 ءووعه 51.6“

 [1جطعم طععجت ءررد جمم]1م عتوتت هددحستتتتال ةمائاتتللو 0136 حط ةنعامرع همدذنم جنتغ جلتنسلع "عمد

 نغمو دع د؟دنمعتن زللتك لتس مادغمعو ةتصغي - ةهممامعتدتس لتعمو نسم0 حغالصعأ 20 ععطاتقو طقتلل

 داس عمل دعس هعماعصأكتمست هموةتت ععممسعاساتك و ن1 0ع ةتصعسأاتهق [لهءستمصتك 01 ءعرساتكو 10نانع ٌدكقو

 نغ اللحس ةتسسار ]ئط ءمولتغع» هعتلتععع ءغدصملعدأعو معمطقتنع هد [عدستتق.  كدعرع 000116 00 ادلع

 مقسضتسسر نممك 111غ ءمرصتص عيدمردغو مجم عتلاتتلل ءمرتتععملم حتتععطتسسمو هلزدغ ه آ)عمو زمععصتت

 هدموعاز مك موانع ممعسأك ]قمنا 01.

 ه110(:1 0115 14

 طظ ©184218115 181 210 11184118-5011:11147 250119 41:115 045

21 1811101115 110 21:1 11115 212111715 2110 

 كا 01 6 110

 12 2: 10 1 2 1 1 1 ه1 12 2 1 121ج 3155 1 ىذا 114 5 0(: 1 11 20 "1 1 4

 آلي معمدتعاتلت5 همردستعتك ءع ءلقفقع مهمط عن عمر نصحع ه0 طسصع ]0 عدست دكا عتاتطأاتل'و 5ك

 طقطعم مدسعو ةيعععمعععو  نعمماع دممرتستع ذلط]سدنتم ءغ ذصعتعمعس معمطمسلت تس طقطءصاتقي
23# 6 
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 نومّلعي نيذلا ىوتسي ْلَع لق لاقو تاجَرد مّلعلا اوتوأ نيذّلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفوي
2 

 هلل لوسر :لاق' لاق هنا :ةنعب ,ىلاعت هللا .ىضر :لبج نب. ناعم» ىعو_.,ةيالا/نوملعيا د مهم

 داهج هنع ثحلاو يبست هتركاذمو ةدابع هيلطو ةيشخ هلل هيّلعت ناف ملعلا اوملعت معلص

 5 ءارضلاو. ءارسلا ىلإ ليلدلاو (ةولخل ىف .تندحللاو ةبرغلا .ىف, :بحاصلاو شكولا 3 .200-

 ةمداو ةداق ريكل ىف علعجيف اًماوقا هب هللا عفري ءالخالا دنع نيزلاو ءادعالا ىلع حالسلاو
03 

 لك مهل رفغتسي محسمت ايتحنجابو متّلخ ىف ةكناللا بغرت علاعفب ىدتقيو عراتآ صنتقت م

 لهذل نم بولقلا ةويح ملعلا نال هماعناو وبلا عايسو هماوو رجلا ناتيحو سبايو بطر

 ةرخآلاو ايندلا ىف ىلعلا تاجردلاو رايخالا لزانم ملعلاب كبعلا غلبي ملظلا نم راصبالا جباصمو

 [يعوتمتع عمل لص (نمرهصم: ىر آ[دم]غمطتع 12ءتك ءهمور نمت هنع010[عحتصغ هع ؟هطتق ءغ ءمذ ناتتطاتق

 ووقعمأتم لهن عزو عمدملتطاتق ( طمصصماتف ذص ةعدلتكم) “ هغ هلتم آمعم رر آلزعو دص ه03عوتتهطاتطغاتاو

 ونانأ ةعلسمأ ءأ نتت معقوزسمأ؟ “© هغ نسمع ةسسصغ ؟ءاتونم. - 1نءنملع 71مل: وه: ل ءلءآ هد010155ع

 1اس : ررآلتءتغ [ععدفتع 10ع1: (0ه]1هءدنع ةضدلتسسس ؟ءونئانست ذص 0هءامتسمز هع عمتس 20 00ءنتح

 مسمع ةؤمجلتسسم هومكعرع ءوغ ]0 ءادم لس عالع ح ءونض ل21 ءانعر 10ءانص 20012:هننع ح 0ع عد هيد ةلتتك

 0135و ءنعمعو 10 عدس [دتتلمتنع - دم ءدتص ةصونتسعتنعو طغعا]مم ةدعرتاتسب عرفت ع بح دلطسم ةصقاتلات عا

 ناتت ءدتس 1عممزنجغو ءالاععيسمرز:محتم لهننع - ءونص ادينعتعت طمستمتادكف هد لتعمتمو طلءز عجدكمس

 هلطا همصعتلتمتنع. 1لوءئتمج ءمتس هدأ مسوق ]1ةهيتلسم دمتلل تمس مدس ةعتعم 20 ءمعمتا مص عتم

 انك ء(غ ذللتعتكت لتعععسمهو ءىغ مصوسمتال مطهتنت5 5135 ءمائاتتطر ونان1 20 مدهتتدلتكتنت 1420و

 د زلط[ سكععدصعو ءمرسعم ذص ه5م]ت ةتلتسعو جتطتعو ّذص (ءعرللق هدلعرتكو هعراتت 0ص قأتتتع مط 50عققاتو

 لرتدع 20 10تصقتلل ءأا م1705معت'وسل ها 205 يكد نعناع 1عنعملقتلو عادلتسسل همطكاه 1605و

 هصممتس عطغاتست ةصاعتل 2221605. ]طلعته ؟حترتمو 000605 مع عد 20 ةيستسمتلل م100علغ 01عصتكة

 (عرطو انا ةذصغ طمصحتتاتتمل جعالمتانتا> لاعع5 ءغ نتتمالاتتال ؟عقاتعأتم ةعواتجررلا1' عا 1هعاه 11011اللات

 جانعامرنعو. ةصععأت عوض ةيصتعتاتمتم ةهممعغنمأ ءمدوسع هلتق عمتك لعستس]ءعدغو هدتتع 35

 ةزكع حتسلع ةزكع ةزععتنست مدعم تك ةمانل آنءدصص ةصاعءعلتغو ءغ هعات ددقتتتق ءزانتكواتع ؟ءرداتلاد

 ء [1عرمع (عمرمع ءا مععمرزل.  [آلهعءاعتمم ءصتس هنا كتم دصعصاتاتتم رو انه ءزع 1مم 01 ةضالهع 101001

 كرنقءعز( مصغر ءقغ ]هتصرصصةلتتتت همزنهصهو ونتج هعاتألأ ع عصعطبت5 جل [طتععتت ضعت ماتت[. آلعت

 ععرتتلاتك ءسضتلتنلمصع ءاتد ةمقءععصلت( جل 1هقالعتح لتعصت(غة(05 11101111 0

 10 ع( ج0 عسعجلته كسدصتات05 مذط 1ع هلع عنموانع الله. كدلل112 0 هنرتاص2© 1183(36( 1

 انغئعجضتسسيوانع (؟ةعاحنتم جكوتلاتم مزعوعم ةاملحسمفر معد للمس هالكعتف ءمعصقأتقصتق 20 ا11:ةطغاتكو
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 نايب عماج باتك ىف ربلا كبع نبا هدروا ءايقشالا همرجو ءادعسلا هيهليو هعباتل للا ماما

 001 1 نما اننا كرو !كفحصإ هدانسا ةقو ااًذَجلا: شحن .كيدح وهو !لاقو ةقامساب# ملعلا

 لاقو ىأرلاب لاقي ال هلثم نال عوفرملاك اذه لثم ىف فوقوملا لاقي دقو ذاعم ىلع افوقوم

 نزح هنع عفر نمو حرف ريقح ءىثش ىف ولو هيلا بسن نم لك نأ ملعلا فيش نم ىفاشلا

 فرشلا ىف اهكارتشا عم مولعلا نا مت دهريصم لذ ىلاف ملعب جوي مث زع لك فنحالا لاقو

 ناف ريسفتلاو ناسنالا ندب هعوضوم ىناف بطلاك عوضومل بسحب وه ام هنمف هيف توافنت

 هتياغ ناف قالخالا ملعك ةياغلا بسحب وه ام هنمو امهفرش ىف ءافخ الو هللا مالك هعوضوم

 ةسام هيلأ ةجاحلا ناف هقفلاك هيلا ةجاحلا بسحب وه ام هنمو ةيناسنالا لئاضفلا ةفرعم

 هفرش ىوقي ام مولعلا نمو ةيناعرب اهناف ةيضايرلا مولعلاك ةجحلا ةقاثتر بسحب وه ام هنمو

 ةلضاف هتياغو فيرش هعوضوم ناف ىهلالا ملعلاك اهرثكأ وا هيف تارابتعالا هذه عامنجاب

 ءدوسع قسم هءعغ ءغ لل ءاندسدر ءوغ اعرع عغ صمدت 3ععملتو ةكوتتع عم 0151 متغاتق 10 6111110-

 نان طعوغأ عغ فصضتق جط ءد ءةععاس لدن طكاتتت

 لمع لتعحس م:همطعغوعو 0100 157 450ء76ء»» ذص آاتطا”خو لمتن6# 8ع ]1+  ةدتعأم1ذ-

 طصق ةللقغم همصس عطس مدعو 0ص ملمس ن10عجج 01غ عقدع ماد]ءطتعتست و 2غ 261407112 106 لاطنة

 ةصلكسالا012.  ظرو عع عععو ؟ةهتتك نق اتقواتع 20 116302 ةطوتقتا ن1 1010122 31101016112 1:11 اتلو

 ويم ونتلعسس ذه ةزستلت عصف ةصغع لمس العد ماغقطتت هع ىأ انقواتع 20 ةمكانتم مام مط عوض 2ع]3ع

 طتصص ءووءغز مقص 1316 وندتل هممص للعلغم# ءدع ةنعامر أع مئلكهغه. 1ل1ءععع هواعطوغ ه7( :

 الزومتغهقك لهءئتمسدع همععتسعما طمع عوار 0100 دقو بنت ءزدك ]جدتك ع1 ذص عع ]علمت تتطستختتو

 عمسلعغو 15 ءمصضهو هنا 1112 هط]سل1ءدغتو 001ع6. طع 47مهرك ههعرعتم عامرتمهو دطواتتأو

 وننهع 00ءتسف ممر همت مة723غ12, ءزيتكتست طقطعع ةمعامرتسست. 9 نهطتكأو 112 00 ءاملطتك

 هرسصتطسو دمفتغ لتئمتكممو ددسلغس ميسعم ماعم دع عد 018 عاتصأ. طديصوتع طقعع لتعمتغمع

 هعمتكتع مهضتسم ذص 0ط]ءونمو نغ 10علتعاتسةع 0ط] ءءنتتط عوغ ءمزئماتك طاتق731210111و 12161م1عا8-

 نمصتق ءهمعدصتعمع ؟ءعجطاسسم لتكتساس م ن150116 ةمأعتلل 0ط] ءءان لتعمتغمم هعستمت ءعقغ 0طوعاتتنهت

 مدهعفس مص طصعو هغ ءطتعدع ظصتق ءمومتغلم ءوغ ؟ةسضتكاتتال طاتتصصقمتلاتلال ح مدرعات لص قلت

 معومعووزملعو نغ معستمسعست تعتاو لدعم 00عصاتمسم معاتط ءععوددت وسل ءعووف ع مدضتمس عمل

 ذم جموس عمغمصمسم طضصت(مغعو نغ ةص لتكء[ماتستك ددهغط يصمم عفر ونسمع 0عرسممع 911586

  طعلملع معمم هممدصتتألا حسم 0هءهتصفضتسس لتعمتغمع م دمطتلتتععو نسم زآلهع مدعمصعف

 معا ذص هدرصصت ععسعتنع ع]1 رمهعتسمتت مهتاعت ذص عمك فلسمأ“. 1آغه ردعاممطوةتعمع هطز ءءامط

 يؤ ممطتلعو ظصتق ممدعوهصسفو معععدولامك نروعلك.  ككوصمتسموانقتت ءاتمتس نصف 00ءلسو

 1مكتعمتما" ءو ج]اغععج ةتكع ج0 ةمدعطتتم كذكع 20 هموت عوامل طم هلت كذكع 20 ةصعطم
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 هلمالد ةقاثو وأ هترمث رابتعاب رخآلا نم فرشا نيملعلا دحا ىنوكي دقو ةسام هيلا ةجاتلو

 هتكئالمو هللاب ملعلا ةرمث مولعلا فرشاف ةلالدلا ةوق فرش ىم ىلوأ ةرمتلا فيش أ مث هتياغ وأ

 خيدبالا ةداعسلا هترمث ناف هيلع نيعي امو ةلشرو

 ىاتلا مالعالا

 ناميلعت ديفو اهعفناو ءايشالا كلا ملعلا نوك ىف

 هاج ملعلاو ةريغل أ, .هتاخلا اما ءوشلا فرش نابل كنا للا ميلعتلا
2 

 الف لوالا اما هلجال بلطيف هريغل فيذلو هتاذل بلطيف هسفن ىف ذيذل .هنال اًعيمج, نيفرشلل

 ام م
 ةينامسلمل ةّزللا اماو ةضدلا ةّذللا هو ةيناحرر ةّذل اهنال اهقوف ةّذل ال هنأ هلهأ ىلع ىفخي

 ءالتمالا رثا عفد عاملل ةّذلو عولمل رلل عفد لكالا ةّكل نا امك ةقيقلملا ىف ملالا عفد ىهف

 ىناثلا مامالا ناك !ذهلو ةيئامسجلا كئاذللا نم ىهشاو كلا اهناف ةيناحورلا ةّكللا فالخ

 معلا مرصعم ءد لتعصتاقهو وننهع ءهعرطتخغاتل“ 18 1206و م0101 ءوأ ءع3و 0134 تهعالطلأاتل“ لق

 قسستاماع مجعمسصعص(ج(هصلك. [موسع صملمصع ظسعغتك طقطتغم هرصصتسس> ه0هطت]1ةذانصهك ءقغ

 مءنضتمم لع 1لءمو ءزدكوتع جصععاتق هع معممطعاأتع ءغ لع تكور ونسمع 20 طقصع 0ت5ءاباتعسمتل

 معمعأمتعم لمس مءععاعومع ننهعامس هنت ةصكاتتات12عط( 010121 1060 ةتصغو وناتتممع 01212 1115

 كعواتأا 11 0(

 0135110 5 12(ا]4)1

 آنه 501817114111: 55 815 20 0 58 118 8121111 0 11 11 10-1 11 5 ىف ” 1 5 51 11411 11

 آن 1111155 11714121و 1731 1217458 1115 1 1'1'1) 1' 1 0 خ85 11115 لع

 1751811180 ]7 210 06 52261166 ة 1(« 221616.

 ]لزعمتادك عا جدتك عم ٌذموح صئاكتل'خ, ةلتأ دلتق. آنسدسوتع لن عمتاهغلق 5مععاعتت 12 5

 طهطعع ةعلعسالهز قا ءصتتت ةاتمكلك (اهتلل لص هع آمهمو 10عمواتع م10مأعلل 5 1م5832 (118ع11411لو

 نانمتلل معهزتاعر» دعو ملتقكو دتغ ءدرتنتت» ءملتكذ (0هعرتمطتل. االزطتل ددتهكلاتكق ©0عااقتأا م055ع

 لس]ءعلتصعو ونسحتص هدعاعصاتلم ٌذص هع ذمدد طقطعدغعو ءمو صمص ةدعلتار وناتأ ءد ةنصطاتغ ةاتطأز

 ءزنك عدت >ه]سماماعع جل ةمتسستسس ءعلعتصاو حكوتع طقع كسصغ ؟ه]نماملع5 مات1155ل128عو

 حماس ماملعم ءهمعممارتم همصام رعوتعرو ص عماد معصمالممع 1]00هرحتتس ءمصقافسأ. تع ؟1]0اتماقهق

 هكطأ ذص ء>ماناوأوصمع ةرععغعم» 1]00هدتكر نيتك جه ظهدصع م011ل5ءااتنخر أ ؟0]نرصامك ءملاتق اص

 رمعورممد[ علم متسستم ةعيستمستم ىفمتمم 10 ننمل متصتسع ءملتغ ذص ؟ه]تماهتعتل ةصلتتلو 011371:0]ن1ءل'

40 

 فيز
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 هذه ىم كولا ءانبأ نبأ مولعلا تمالك ةمرعت تلك و امو ننع لوقي ةابيستلا ىسحح ىب لايحت

 ساو توكلملا فئاقح ىف ةركفلا تناك اذا امبيس ةّذللا
7-07 

 هنأ هترعل ةعباتلا هتّذل نمو توعاللا

 ةرتكب ةديرم ةعستم تامولعملا نال دحال هيف ةمحازم ال هماود عمو بسنلاو لزعلا لبقي ال

 ملعلا لجأ رعك مدع نوكي نأ نونمتي ال لاهجلا ةالولا نم !اذحا ىرت ال اذه عمو ءاكرشلا

 هتوكلف ىيرخالا ىف اما هيغل ةلصاخلا كداذللا اماو هلين نع عنمت ةيميببلا عناوملا نأ الآ ؛

 ةخيبيبلا لب ةيروكتلا ىم دافتسم ملع ديزمب عصاصتخال ةخويشل ريقوتلا ىلع ةلوبجم

 رجرنت اهنا ىتح اهتجردل رواجام لاكب ناسنالا رْيمتب اهروعشل اهعبطب ناسنالا رقوت اهدجت

 طقعع دتهك1 02 ءغ مهمتك 2ممءاعص02 ءدؤ نتمست 701ه ماهغ6غ5 مجموعتك. 1طاتصع 110/1 011160 لق نا

 11معمت: ك/7ء08(28. طصحسسصمم ك؟ععتصلمف لتععتتع ءماعطقغو ةلعتطأ ونتتدععنقمصتتلتل 00 ءامتس ةكاتتلل

 ل115 ءلتمحدس كه1ه غم صعتل 1مكتعس عنخ: هك مموكتصغ 7011 م12غ45 11102 عودتنا 017م81:813

 طقع ؟ه]هجاغهكقطتاتقو دطدهتكتسع ءانلتل 5011312 252411 12 2241128 1201 كط5غةص ه2 18-

 ممم عدتتسل عغ تس 227م5( ةمتتك لتعز صتاهنق 7 - خل عملت قمصتك ه1 ءعاتس ءعدتو لنئصتغقا ءلاتك

 رقوصسعاعتسو 10 نممون2ع معطل صسعغو 0100و هذكع تكتل دماتقال5 20101611, 5196 طاقات و عالاتح

 لتكم ءزدك طلق 10عندصمع 10551 6ه0تصتطاتق طمط ءق هطصمالتقو 20116 101131190 5

 ععاعستج حجموزلسع 2 دمتلتع 0جعاعطت7و ذص طمع ةضنلتم ناله حعسصتلم خنت تتطت هلكعتكو

 ننمصتمسم 1مكد 00ءمتمسمتتتسل 0ط]ءءأم عم دطهعتف ءدءاعملن طغت“ عا 211ععطظأات1و 010 مم

 ددصغ هةذيلتمصدس همعتت. ةعععلتغو وندم متتلطتست 1صك عم عدتق 123 علق 34111111 1200غ0م1ات12. ان3

 عدمصد لمءغمرسسس لتئعمز (ةغعلل 20260113182 ءاتمأاقهغز 560 تهاتتته 56301111110116 عه711111 1611112. انآ

 طسع طمدصم 30 طعدؤنمم ةعععلتغو هطواهغو ونتم مدتستتكق لت عمت هغعرت للقسم ءمطصفعوتتقاات١. ©0504

 حسغعتم جغلصعغ 20 للفك لعاتءمعرو وننقك هءنتسد م:0ماع» "عم لتقف طقطعأو ءقع معطءمأاتل-

 طتع دع ذص ةلغععو غ2 ( مممماعععو ةقلتععع نمل ةطسلتقم دتمس داعمصتغ 20 عاستتقت

 وعاعهقهزو طعدقتكلتسعسس جععئممتس لتعمز ةسغ دص طقع تندر لنومتاهنعت> 031غمو عدهم

 ل6 مععسسو 1غعدص 00001 0هءعئمرتتستب 0ععععام 1ةمو05 ءععق ةئطأ هطصمدتمو طقطعسغو ءغ نتم4

 طمرستسعع همهضتعملت نتدلقسم معععووزاملع 20 مو معععنعس005 0معمصكتت“ 10[ عو توب

 ومعسج لمصمم لسس ؟ععوررلعف 'لكمععمع ءغ قعدطستس (722ةطصق 5ع مهئاتتل كانه م10ءاتأ عد 20 طوصما» عد

 درتك هءعمرتطاتك معدعع64ةصلسس كعملسمغو ءانصص طلق ةتم عبا دتاعع هطفععستغ هريس ءاتات لن صنف

 مرتو ءءعمعرتعم لمع طعمعطعأتم ءمردمدتنهغ8. © نأ04 ونتم0 ةمذدف طعوانمم مءمعرتك طمضصتمعت»

 اسكالسعأكم ك0 ؟ءسعضوتتا طعصع ةعمقعسأعد و ةلطسست لتكاأسعتأ معع[عءعانم»ع ةصلماتك عئهلت لاتقل
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 ةداعسلا أ ملعاو هعفن ىف ىئاثلا ميلعتلا ناسنالا ةوق فاعضا اهنوق تناك ناو ةرجزب

 لولا. ةعيرا .ماسقالاف..ىهدو» ىويند» مهتم" لكو :ٌراضملا :عفدو#عفانلا بلجا نيميس ف 7

 هيلع هلوق لوالا هعفن ىلا راشا ىقلخو ىقح وهو ةينيدلا عفانملا نم ملعلاب بلكني ام وهو

 هييلعتو مالسلا هيلع هلوق ىناثلا هعفن ىلاو ةيشخ هلل هملعت ىناف فباسلا ثيدتمل ىف مالسلا

 وهو ةيويندلا عفانملل نم ملعلاب بلجني ام وهو نياتلا ةبرق هلذبو ةقدص هملعي ال نمل

 دوجو ةقشم, نم اما ةحارلاو: .ءالبتسا- وا ةحار. اما" .ىكادجولاور, ىترو فاحم ىقرذإ د1

 ةعبرا ةحارلاه ىقاذ اماو ىجراخ اما امهنم“ ٌلكو»"سنالاب اهل راش لقت ىف رز 0

 لك نمر عينات حبوب هنال لوالا ىلا ةراشا ةشحولا ىف سنالا وهو مالسلا هيلع" ةلوقو ماسنأ

 هنيع تعا نم 3 هذال ىناثلا ىلا ةراشا ةبرغلا ىف بحاصلاو معلص هلوقو د فلق

 نأ امذلك مص ععمتغو١ لغه انغ 56 م0همعالت هط هم مدلمصكتتو 013183315 1مودتنانس 5185 طقستستك

 دتساطاتك جلغعالم ةمصغم ةتصغ 113 015٠

 1151211110 م6112 06 1111110616 5 6761111 6 ©.

 ["ءاتعلغمه لسهطتع ءمرصمعءطعصلتكت» مهعاتطسعرو جعوستمت نمصع نكتلتغمكتت أ 20286 210-

 نتمدع. آلئدوتع مدع غدت ع5 دمتتص[هطقق كمععاقغ نانحتل 203 ءدسكفتس و انهظ0ع 011841101

 مدعو م01عل5ءانصكاتتلو انهجات12 م1122 ان11ةهغع5 ءعولتقممتك ص ظلعرسس دءلسصلقطأعو ؟م0-

 ماعءنلكعو نتحع ؟ع1 ه0 1ث ؟عآ1 دل رصمدنعو معقوصتسكمتتع. 111ه دعس ؟عنطق ةزئدتكظ عدم

 مهمادعامم ةهصغعد دللقأو ور 8ع ج0 هءىتممع ةؤنملتسسم همملعررتع ءوغ 1)عنصص نط عتع “و طمع

 ءزانكلعس ؟ععطق روتل]امست طصقاتاتعا"و ندا 0لهءلسحتل 1عصمرهغو ءوغ ءاععرت موز طقتلل 35[0عور 201

 امدنوتس طمضستمتطسك ءد لتعمتم ر 1آ>عز عمونمس هزطت ههمعنلتةينعتن“ - 8 ععدسلم مهنق هههطعأ

 [ماتعاسكو ونتت عدو ةضملتغممع ذم طقصع كمت 1 متاتطغ تتر أ اهنت 20 ؟:هطتم(ةغعالل

 ء ةعونفطتلعسو ونييححص ه0 لتعصتعمععسد عع طوصمتءعت معضاتسعم(. 1صتعغتق 1010 ماهتتم اهاعاتط ع

 نعمتك ةنتغ لص ةمتست عمصوتتلان(مغع دسغ ص زادك دصمعمت نلت صعز ةصتسخ ةانغعتل (؟ة2 11

 نءعرمتكاتلل تلت ٌذط عمو ناتت00 طصمص معرناتت7طةغتتو ناتاتلت 20عمغ ج]توتتتل 1مكأذ 2201ةوالتتتو ةنتأ

 ناتم0ل همص معينات طدغاتتا رو نانتم رراتك جنتل" هلتواتح ع مع همصفتعأ 103 هعلال تاتتال ع هل

 مون لسعتصسلم. "لعدمونتلل نغمه طقعع لسر]عرع ع1 يعمم قا ؟ع1 ه0 ءووعماتمتم معااتط قو

 نصلع نتحكم“ 0مصونت]لئ(هنك ةمععتعم هرلتصكتت » آ/' ناد ذللف معهممطععوع رر ل0ءاتتصسف» 5

 ءوغ تم هدماتعلتمع “ ممئسصحسس ذملتعمسا ةمعلعس زر ةصتساتتق متت هط يرصسعت؟ انتصر 01100 طقطعغ

 10 ن

 10 بحسح لمءاضممو تكتق ع0للت غد حط هرصصتطاتق ج2عءاتطاتق ءغ معنطتسطهغ0مصتطاتق. 1" سطو لعتمسلع
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 فلا ضابقنا ىم هتيدحأب سانلا نع درفنملا عيري ملعلا نال ثلاتلا ىلا ةراشا ةولخل ىف

 معلص هلوقو ةمدانملاو ةرماسملا ناذلتسا ىف رسلا وه !ذهو لاجلا لعال ىلاذ ملأ وهو هدومخو 1 ا

 قل ىاذ راش" ىقن وه ىذلا عبارلا ىلا ةراشا قآلاو ىضاملا ىف ؛ىا ءارضلاو ءاوسلا . ىلع .ليلدلا

 [اكابناو كسلا لع هبحاصل ٌّلأد وه نا ريشتسا !ذا ىيدسلا ىأرلا ىف ماقم موقث مولعلا نأ

 رون دقفل ردصلل فقيبضمو سفنلل ملوم رومالا بفقاوع لدجو ةريحلاف اهتابجومو ءارضلا ىلعو

 .فحبي ءاليتسا امهدحا نامسق ءاليتسالاو نازحالاو مومهلا كلت نم حيري ملعلاف ةريصبلا

 عفدنتو لطابلا فعري ملعلابن ءادعالا ىلع حالسلا معلبص هلوذ راشا هبلأو رضلأ عنديو رشلا

 ذهبتو اًحاضيأ ترناكبنت 1 ق3 لاقف دل مث نيرظانلا صضعبل 9 لبق خلابتلو ةءهيشل أ

 معلم هلوق راش هيلاو ريضلا بهذيو ريخلا بلكي ءاليتسا امهيناثتو اًحاضتفا لأضنت

 و عع ةيما]عو ءعغ خص (ةرصتأكق ءدعاععأم ““ هةععاسلمتل 1201عقصسغ ةز2ععاعلت : ءط10110 عطقلتت 71 غانم

 معينععتمممسغع ءعطتامندغع ةيسوتع ![ئطععدغ جط جععم ملتصع ةصتتطسلو 01136 ءال ءلاتق 1ك أ

 مص مسع هأط 1دعأ ؟هستلتمقساسست ءعغ مد13ع ءممكهاناتخ 2ع هد علل هرتكت. ح آ/ءةءطد لعدمتومع

 مر:همطععوع رو عع 562220 ءا1ه 2012 ءوأ زص 5عنعووا1““ (ءرتاتقع ةمععلعز كسصغ 10160 11(عقتتانتل

 علال انكاتك 126216111 زا5 0110011عو و11 5عمردةادن> 2ط طمطصتساتتتلل 011121121086 0ععلغو 011251

 جا1مودتم نتملحتدص عءامتعوغ ةغلانع 2 (غ0ممرخع ءا ][دصعانمزع 7ع02عدغو 036 72201عةاتقع طورستسعو

 ءرا015511105 5دعمع ءا مهعطع 2عءعوودرتم 1مآعوامسأ. طلقعع 1مى5 ءوأ 06ءان]63 ءقتتقت 5011 ماق-

 نك ةللتسكو وسمسس ءدع فصكقطت]26هصتطاتقو هذعع للهع همعؤت 20 !تصقتنتت قات 11061881119 5

 ص هممكتكأتلك 1056118461, 2م عع ه0]عررتتق. - ووسصعسم ن000 مءممطعأو لتعأغ رى, ءاملسق

 لستع عدؤ ج0 10عطتصجتلل ءغ م05معزنقتم أ 201عجووتت 2ءءاف 1عمءملممت “ مةعاععتأم هنلتععت

 عع ممربع عغ ظدكتت0 و 003:غةنال ةلئمتل ءوغ همععاعتمر مائ1526هصعبم لغم "عأو نتتقع ءعوأ طوصتستق

 ممكنه ع معوعوددسعتم لاعتط 09. طاع عرنمع ءعدتس 11د72:12ع كاتطغ 1200160115 مان100عصغأق و 013200-

 تتسوسع ص همهقتلتسست 20طتطعطتتو تانتت واتت 226م4ءا21 5ةصقتت 20] هع ءمصقتلتهمتتل طقطعأو

 ء0لمءءدكتع» ءغ لع ]دعالللك دوت عم02 ءزاتقواتتع هدلل5ق15 ءغ 06 ءدامتست (ةتطاتق مع[ ع5

 معطتقوتع تكور ونتهع زآ1أده مععععددنتم جككععتماز ةغمرمل“ ءمصأللع عا ءايتلاتق 17عالان1123 0

 ه10مع دللعأتا حمتستستل ةطعاتكأتةودتع مائعططتغ مععاسك ][سعع ؟ذكدتك عونك 00 اتصف 02

 عط 15دك دعوت لت صتطسو ءغ حعسسستك طمسصتمعمسا ةىمعلت

 81د عمتضت0لم حصتست ةسغعتط ع مهطاتق مدعنلطاتمق همصقاعقتز جاغعمو رمهام 0عاعع عع ةصعمرم-

 س00 مءمءالت 6. 1طتصع م«همطععه: ىر1كضت0165و ةموتتغ, عاجلتسو ءوأ همصانه ذصتلل 105 ““ز

 معم لهمءتسحتس ءصتستا ؟ةصتكمك 0عونستكضت»و ءا هطزععءاتم جنودع ةعمم»دصاتح (1]0ئدرم. ح 8 طن]1م-

 عمرطتت5 وناتتلدتم 1مغعهجدكتك: رع نقضت ع ءهمذك ؟1]0هماهنعتت © 1ع  ةيععاتت> 2140و

 معوممصلتغو ونه00 داتهع ةهزطأ ءالعدع اهم ءمصعاتت» ل2351 كان عاطل عجعووي 1م0علت4 ءأغ ءاع
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 ابك! لقاك اماذا٠» ىيرقلا|"ا منا ىلا ؟كافنا»ةلا// تكول ىيرال هلغللا

 ىلعالا ءالملا دنع امأو هللا دنع امأ هو ةبترلاو ةفاجولا ىم ملعلا هيلجج ام ىناتلا مسقلا

 مهتبترو عماقم ىلعي ىا اًماوقا هدب هللا عذري معلص هلوق هيلا راششا لوألا لفسألا للا لنك دا

 بذج ىذلا وهو نداق عمج ةداقلاو عتداسو سانلا ءاقرش ىأ ةمئاو ةذاق ريل ىف ةلعهحايف

 عماؤلا نيذلا ظعاولاو بيطخاكو رعاظلا ىلع همازلا ىيذلا ىلاولاو ىضاقلاك مازلالا عم اما ريخل ىلا

 هلوق هيلا راشا ىناثلاو ىدتقي علاحبو ىدتيي قملعب نيذلا ةّمدالاك مازلالا ريغب وأ ىطابلا ىلع

 بوبيغ ىلع ىملونسأ ام ميولق ىلا ناكل ةلونم ا نم ل ىأ هتلخ 3 خئكنالملا بغريب معلص

 ثلاثلاو غحسمب نوكربتيف مرعاوط ىلع ىلوتسا امو عتمزالمب اوسناو عتيح ىف اوبغرف عنطاوب ١

 هطز ءءملمصعو ونسمع ةصكضسسلاهغع ةدتح (ةصوقتا من05 طسصلأف ءعمعدكأ ءمدماتمءاتاو مدمن عررزغم ©

 3لغعتد رصمعمتغملتصتك ةصتست مهن ذم 20عملممع طمصت ءعمصتغس» عا دم>20ع ع220060هع. 110

 ةمدسص ؟ه1متغ مرممطععو ؟تععطتع رو لمءانمتسم هدصمتس عمت هذا صاع" هتتتعمو ““ 1. ع. ك0عهتسه

 ب اع عقأ ماتتالت22 ءلاتكق ءأ معن[ ععلمكتسم مات ءطرلغتلم - حصتتطم5 طاتتلت3205 20 010

 هس عااتدنس معضاضدطتغو نست مدد هرممكل كاتصغو انغ ذص آلم ؟ءعرودن 1عوعلفتت

 زوما" ةزنه 0110105 6هقأ أ 1160110005 و 18/1 1011010017 ©801168 11| 01/6117 1847: ©زا/5 1

 5006015 و 101501111016 21116178 عزا 180 عنان: 00ه 1905 عع" 1

 [كضتعطتاتسل ععصانك ك5 ععابص ل سندس نطمد ءناتلتأم معدعطعأ لتومت(دنعس عا طوصمسءعت ةمععامأ

 معا جرس طلءدرسو 761 ةهماتل ةدمعستمدعوو ع1 جمل دصقعتمدنعع. ؟طآط0مصمدنعت> ةهاتل 1)ءاندد

 1ملتعدسصغ دحعرتطع ذللك مدئممطعأوع: رز 1آلءنك ضوه لمءام5 معرت ءدجص جل ةيسصتتقلل 7280014

 لتوعمتغمغعس““ ز. ء. دنععأ همه لتعصتنمنك عجلت ءا طمصماعو هنأ ةلذطغ ط0 3111100

 لسععو ( (006ا/) ءا دسعاما ع5 ( ط1: هت»6ل 1٠١ ع. همععامااكدتست طقمتستساتتل 01110116 115

 ( المزرع ى0ء/ جسنعتص مآامملتك هوغ صممرستصتق ءهم720و نسم دص ةصلتعدغو ونتتت 20 طوصتسس

 معممصسوتع ةطسمفعالتغ, 1لونع حجسغ 91 ننحلمسس جهلطتطتنمو دنغ ]00عدع عع لئ5ءةماتسدع ماتطآتعدع

 مر:هع[1ععطتقرو نأ همعاتطأ ءئاتلصطفععاتقو ءأ انأ 01ة(01 ّدص ذ5دعاللق مالت ةلالانق أ 5؟ءات20ةت1115, خ01

 معمصأ ةصخضتمفععسكز ةتتغ مسللج ٠1 جلطتطتنمو نغ 172م7. عسمالاتتس ةءاعصأاتق هلتل معه 06و

 نتممصتتسواتع دصمتتطاتك مرنم ءردعرضمألو تامصاتل). - 1)ءادلع عنو طقصما“ ةرتاتا ةاتمع710-

 نعم 1آصلتعدمتد“ طلق ؟ءةنطتق ررةصععاا ( ضلتغعمصتسس ) هتصتعتاتمتت ةزمعاانضا““ 1. ع. 000151 9

 ذللمو ]هع مص كدمفتعمعتس (ةسونع يععافمتس هطامعماو انغ ةماتسمو ةصتس مكنت 208ع]16مدانطت

 رمعوعوداتق هععان موت عتسغز نتمتع هصععلت هيستعتاتمس» 0 ءامزئاتنتل 5عاتمءل' هةععاقلل ةعمالا7 120116 ©0-

 ةمععسلتسع لعاءءامنل ىدصغز لعتصلع دنغ دموحد همدممدنج ةصععاتعم 20 ةانك 31201122 1ةمان عال

 نمكزز



 ع 0 عفدني ام تلاتلا مسقلا عتمرحو .عذحو :هلتقو ثديص ىف جيلا عماكحا ع

 تاوهشلا عابتا لوالاف رماوالا كرتو ىاونلا لعف لوالا ناعون وهو ةينيدلا راضملا ىم .ملعلاب

 و

 خلفغلا ىلاتلاو نيتوهشلا ودك 2 مايصلا لدعبي هبف ركفتلا معلص هلو هدبلا راشأو اف ضأبأ

 كلذ ىف ضرع ام ىفن ىف ىأ مايقلا لدعت هتسرادكمو معلص هلوق هيلا راشاو لسكلا ىلآ

 ىم ملعلاب عندني ام وه عبارلا مسقلا كات راو ارو ضنا وان للا لاو ىبسسلا» ا وضخ
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 هيلاو ىسافللاو بداعملا بلجو دضاقملاو ملاصملا عفد لوالا ناعون اضيأ وهو ةيويندلا راضملا

 مانالا نيبب ماحرالا لصوتو زخئيطقلا ردم عفدنت ملعلاب ىأ ماحرالا لصوت هب معلص هلوق راشا

 ئم مدصاعلا يرشلا 0 وداعا صضخرب دسافلا بالتجأ ةردضم ىناخلاو عتيراستو 2ل سدو حو

 بدم غر نغ ةصوععات ع1 لع ءمصاحعأات ءماتست ةتطأ اههوتنقتس 0ع دنع ءعممامغعقكتسم عائقتات] مح

 نير. ع لمصم» عود 0لعدتوسع هان 1زملعرتم معو عماد ذللك هلعمتظعمصغأ ىر هدصصع ةصللللقطق 511

 مز لع ىهزكع هزععسستا مدخم كنك تجمان0 آن عدد ةصغعنءعلتغ““ 1. ع. هدحصع 32112885و 0100 22008

 ممهعلتمتسا عوف عع ةمتسكتس لمعلم - نمل جساس ذممذ ةمتانسقلتم 00ءانكق ؟ءدتمتس 2 [0

 مرتععدصكتو 10 معمماعععد غو نم00 طمضتتس 0ععععام معيئاتسعما 20 ييدعفلمصعف 0ع ذللتق

 مءعمدصلتعف ءغ ةصغعضءلعملتفو ةغعرص ه0 طقم نسدعم0مصعفو نعتقهص ل0 دللذه عصفت ءا 1زطاعا-

 2ععرتع 1د5ك ءعداؤو ناتهض00 معكوم. - © عءصسق نات]ل هلله غعردععزاتنل 1ص ع0 تمهكأقغو 0100 (08ع

 مءاتعتومصت همدتح دسصغو هءمتمسدع طعصعلعأوم جك ءعرتاتمغاتل“  (نمدد مز: عطعس لهصخانل“ ةماعلا طقعع

 لسدحطسك مدعغطسقو مسن عصتس 1111 كنج مع2معاضذمكاتلا عا لاتككدح هدصتاغا هات. نتمنا

 جتك لص 7عالضتتص ءمو ن000 دمت 01 غجقطاتق همدتته ةملن]ععرصتتمو ءغ طمع عسلغ مائهمط عاد

 مععطتع ىردنملتسس مءوملمدع ةعوسمغ لعزنصتتل “© عتترمع 0100 دذص معءمرتنسعله0لن5 تكنص2(101-

 .طتق نكط] ءغ معز ؟عمعرنعممع ؟عرزذدطتل. وره جحنسععتت جاغععو همعمم"لتحسس ةمععامأ ءا 1صعا12ع

 دسسمدنعسو 10 05004 م:همطععو ؟ءيطزؤ ملعمتلعدغع روز !ئغععدضتتت (2عامأط0 م1عععمو 5

 جعوسمأت“ 6: مءمعااتغ ءمتدس ءدو ونسمع ذص مععلطسق ؟ةهعلعسلتكق هطعاحصغو .لاتمم015115 205 20120--

 معرتأ كلسدتالاتك ءغ همصاه د2همتأم مدهع ةصعمصعاتلاه ةصتتست ءادقمسع ةمعزتص 21205: أ نست

 [معزعملتحتت ةزغو صمطتخعمس» مع»مع20لمطتاتقو أ همصغانو (62212لع أ م1015 علهق5 112111.

 0 سدس عم لعصتونع ععصتف ج0 لحتسمم (ءةئنعمو معرتاتسعار نسمع ةطنلتام ةكعضاتك“ 115عع

 ءغ ةمدد 0تماتعتاد ىهاتصغز ءهءعمطتمامت“ عملت 5عآ1 دم 1مغععسصتةداقطع جعاتما111 102عدأة11112 أ

 وص جغمتتتس لانكم ؟5عأ1 دس ىاملتم ؟جعامدتتسم ةصاطمم عوامزلاتل11 أ معرظط 1010501112: 01100 م10-

 مطعم دئععطتمق ةعممتستغع ررمعع لمءوتمسمسس هاللعتم ءمعمحتتممتك هلزاتك سانا “: معصمأم5و عدتس

 جيناك لمص ععصك هرتصعف ةزستتلامغع5د ةصاف» طمتصتمعف ءغ هلتسسس ءأ ةصكتلتمس ها همم

 ةكعرنال.  هععسصلاب مناعي لهتصس مهلا مدكذ, م(ملتمست 1هعامالالتاظ معالم ] ل مقمتلاتلال 5605
 جا
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 مخآلا ىم ايهدحا نيبت ملعلاب ىأ مارخلو لالثل فرعي .هبو معلص هلوق راشا هبلاو. لالضا لك

 ىلع ةولصلا رثكاو ملكلا عماوج ةيفيكو ملعلا عئانم نايب ىف لماتف تاريخل عيمج ساسا وهو
 ل

 ثلاثلا مالعالا

 امومذم هنوك ببسو ملعلا ىف ررضلا نم مثوتي ام عفد ىف فنز

 وم ثيح نم. لهذل ىم ءىت الو راضي. ملع" وهم تيح ىم مولعلا نم هال د ملعأ

 وني امناو ىلاسنالا لاهبكلا وأ شاعملا وأ داعملا رما ىف ام ةعفنم ملع لك ىف نال عفانب لهج

 ملعلا ىف اهتاعارم بجج ىتلا طورشلا رابتعا مدعل عفان ريغ وا راض هنا مولعلا صعب ىف

 امك هتياغ ىوف ملعلاب ىظي نأ ةظلغملا هوجولا نمف ةرواصتي آل كح ملع لكل ناغ ءاناكلاو

 10 نأ اهنمو ةجناعملاب اربي ال ام اهنم ناف كلذك سيلو صضارمالا عيمج ئربي هنا بطلاب طي

 ج0 وناتهع طمتسم هععاععطت م36ءءم(هدان12 1عوتطاتمق كةدصعتغمتتم هط هددصت ءةنودننع 0عقعسا0عصع

 ةستص دةصاضتو زللك نطلق مهمطعأوع ةزعمت عهدك ىر ءغ [:ءكنتست ءأا ةل11ككنست 00ععع6“ 3. عب

 عع لمءوتممه ةمكتعأل طمع هط للم لتكنصعدتتسغر نانقع تفاتصعاتم نص لقتل عافاتتلل ؟قأ 0

 !طوص حتا ةعالمطات12.  [(جوتتع معتاد ةقد100ع ءوو ناتهع ئاتعأغاتك ءل0100ط15 0220طفأضقطأ أ

 ممم صعت١ل [هءعصغر ناتح ةعماعمأل3ع عقكعف م10 مطعأوع ص انقاتتلل 0021م1 ممووذص[6. 0من

 نا1معواتع ءا [دتتقأت ءدتاتلا» 31106011 ءءمتقسأ آل ءدقواتع ءأ مائممأاتق 356 ؟ءاتغإ

2014110 4 

 نم 105 914 12360 0 71110 4 12 0011821178487 741.5 0 117112 آ] 1 414 810 1"7آل 1 ىل 11718 51 1 ظ

 20421515 4 © 16]111و 0118 111:14 111112 18:1834' 11017211 5 11 0 13 11 0 2غ ]1 ىلع

 سلالم ةنعصاتح (طمع 5ئءاتسس (عمعمف) معرع هع ةمععامنم ممءعغر معع انلله ةصقءلاقهو وناتقح

 اعمتتنك ءوا زصوعلاتمهر م1700ءعداأز ءدع نسقهكتك طلق 00عنلصم 1تاتعأاتق معا 2امتأاتل“ 010116120116 5177©

 حل 1طننسدتل ةتامتص ةتكع ج0 طقصع دلكتع 20 معبأ ععاتمصعسد طتسسقممتلت لص الظل: ةاتقاتتل. أ هصح

 منللقع لمءاعتمسدع 1جلكم زهلتعدامع دسصغ ممدتمع ها ةصاتنت]عم صمصس متكأ علت 0 68115831215: 4

 مناله ممقم طمطءطومتع همصلئعقمصستسو ونسطاتق 0م ءنلسمع ءا دمت 005ءا1 ةدلقفتعال ع( تقع

 40 معمعوددتنم هطقعسحصلمع ةرتص(“ (0رصصتق حت 00ءتسم ]ئدصتاتططاتق قا كلظعاتل2511م18و 9

 تمص (ضمصفعاظ ءلتكتس. كلسملتتتت جاتاعتت لنتتتتتلل ءقأ ءا نك(أءانت> 2 00 ءاعتسف مآاتق م131]054611و

 نسمس ءزادك طصت ءهمصتتعمصتكو ىلعاتل .15١ ه. معان كصقتتط 010865 2207105 ةدصقتتع م0556 همههانلات
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 01 ىالطالا) لع مولعلاا تفرشا اننا يقفلاكر نظي» امك  "كفرشلا . ىف «ةنيترم :قوق 'نملعلاب ا ىلب

 ملعتي نمك هتياغ ريغ ماعلاب لصقي نأ اهنمو اعطق هنم فرشا ديحوتلا ملع ناف كلذك

 بيذهتو فقداقلل ىلع عالطالا لب باستكالا اهنم ضرغلا سيل مولعلاف هال وأ لاملل املع

 اند طلجلات , اهيبش» ءاجع امنا: املاعا اتايار مل ١فارتحاللا املع.ملعت: :ىم هذا. .ىلع ىالخالا

 متأم اوماقا دادغيب سرادملا ءانب غلب امل هب اوقطنو رمالا !ذهب رهنلا ءارو ام ءاملع فشوك

 هقرشل ملعلا نودصقي ىيذلا ةيكذلا سفنالاو ةيلعلا ممهلا بابرا هب لغتشي ناك اولاقو ملعلا

 بابرأو ءاسخالا هيلا ىلادت هرجا هيلع راص !ذاو خهملعبو هب عفتني ءاملع نوتايف هب لاجلاو

 اهنمو اهتأاذل ةفيرش تناك ناو ةيلأل مولع ترجف انهه نمو هعافترال ايبس نوكيف لسكلا

 ميدقلا نمزلا ىف ناك هتاف بطلا .ملع ىف قفتا امك هلأ ريغ ىلا هلاذتباب ملعلا نهتمي نأ

 امو هب ملعلا لذ لب هب !وفرشي ملف دوهيلا هكاطاعت امل اناهم راصف ةوبنلا نع ةثوروم ةيكح

 هرتسمدصكتل . لع 7ءرم معو 1غ هع صمص طقطعغو هدحصعق ءطتقت 120151 2240163126205 00

 0عمءالصصغتع». فلئتأ لعتملع طقعصع ع1 ذآلمسس 00ءستسمسم ءرع ؟هه2 همتمأمدع 100]2:ع عمن

 عمجلتت ءم]110ءدصسغو نغ وننأ لاتعتكم»00عص لمست هدصصتاتتلل 00ءئمتس تنال ةزصع ن115 ةهعءءمممصع

 ممطأ]زئدتسدمتس ءدذع همت ةطخات. لع معع طمع ءهدصععل3 مماعقغو ءاسصت ةز2ع لسطأم 00ءملصقو

 ونتهع 0ع ءس]ضت تمئتاك 101 دعتغو هذغ ممطتلتم. مفئلئأ معن ءدصص ءمهقعوعاتأ 5400ةعطغو 0113

 كاتكل1110 ءلات5 181 عمات ع7222غو 116 001 م10 م11 مععاتسأ 3ع ءانتمأ01معا> عغ 10201113 0

 1[ ئ عمده 200ئ5ءدصغ. كغ عم 00 ءاستمحع طدتصألللل ع 11365141111 560111124111 560 م0115 «>0111111و

 ناندع 529 داتصغ ءعغ 120165 مع2م0]ل 158غ: 011311 0] هقتتكدت122 0111 00261236 011365415 23

 همعرعدتت غو 15 ممم 00ءزد5 غو هعمل مسغتست 0هءاتك هنستلتك. 10003 "1 ضوصقمدومأتعل 01

 ممعدغو دغو ن1 0ع طمع »ع ةعمقسءمغو 0ععءامضحمععسغو 11130 1ةمويسص تمعن ع ءلتع عانس. نت

 دس 20015515ةعءمغو 83ع0ه01 ةعطم]معك هعلاتظعدجعتر 0هءستمسمتل ؟عا1تخأت 2201 نهناد 8غع نع عالانلأو

 طمعع 201 قكعصغعو : ]نس عز ؟دعدطقما متع سهعمةصتست ءأا ةمععمأت هدأ ونتأ 20 00ءمتسقتل 46206-

 طقصغ م20ماع ءزاتك م73عداقصأتمتال غ6 ان 1مو1 ءزاتق 05م6 معرنأععاع ءيعم] نعمات. هزغ ل0عات

 ءريوزئا(ءطوصغ ع معا هع مومو ءغ معدن 00 ءاتممسل دانقتال "عع امن وتأعلت.  ادصع هتتاعتتل ر 60

 هم ءمتسمع م0 ممدز غ3, مدتت] دقت 20 ءدص جعععلعمغ طستمعو 5315 ءغ طعس ووري ةزع لله 65

 مدنممموزغلم ؟1ددد» ماععصعع 204 0هءئتسمس مددت مامصع (ه]]عملفتس. طمع نسمواتع 00ءام122ع

 مطقاموهمطتعدع مععاتععسغدو ونسمتتلوك ةتصغ معدات ع ج0:ج هلم ةررععاونمعي ح 0)1ءامتمم3 0

 زمزم هم:12 ءووع هنعلتقتعو 0500 (ةصواتقتال 5عااتو 1201عصتق دط انقاتتت> 51110ع> 30118 5أو

 14 ننم0 مطعلتعتمدع ةععللتغر واتقع ةصاقوتتتلاتك كهرتعساتم طتتغ طعضءلتكمتع 2 م:0ماعف م20م8-

 عماقو هط عم حسسغعتم اعط موانع ذص ءهصاعرط المص علال ؟عطتأر ن0 لا02ع] عت هع ةجم]1 ءانعالاتظأاو ([111



 ٍئاصلا ءادغلا ليختسي امك ةليذر ةيدرلا سفنلا ىف ليكتست ةليصفلا نأ نوطالفا :لوق  ىسحا

0 5 5 50 1 : 2 2 0 
 نكي مهل هةداع موجكانلا ماكحأ ملع تي لاخلا لبيقلا ]لو نمو ناسفلا دل ميقسلا ديلا 3

 هيبيذاكأ جورب لفاح ناش اعغ دءاطاعتي. هل راص ىنح لذيف حوحو كولملل دب ءاملعلا الأ ءاطاعتي

 هلهاب سبيل ىم هدامصاعتيو هنياغ لكطكف ١املكأ قل عبفر لانا زيزع ملعنتا نوكي نأ اهنمو ا م 01 مز ري «٠ أ ع 1 3 3 5 8 0 1 3 ٠ بيا
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 هةر بجكلاو تايهيلطلاو ركسلاو ءاميسلاو ءايميكلا مولع 3 ففنأ امك اضوغ :«2ومنفد لانبل

 هك - 5 ع 7 ل 6 طاق مخ 58 5 0 5. : 2 0 : 1 6 8

 ةبابذ ىلع .علطي نم .ناب ةيضاف .ةرطغلا» ناف..:مولعلا .هذع. نم. املعإ يديم وعدا لايق

 . || 0 1 | رج 1 00 م ٠ 3 0 0 ا

 رد م نا مان هليع مداخل لفاح مك اهنمو دهدلوو هدلأو 0 اهمثت كب مولعنأ ملح راوسأ 2

 هلخا ىلع هبصعتل لغاجم ملاع مذ وأ كليجا امل "و كاع ءرملا ليق امك داداعو هركنأ انيشا لكتح

 م .٠ ٠ ..خغ [٠ . , .. مح 01 .٠

 ميدرتاو مولعلا نأ زم هنوك عم فطناأ ميركاب ا واوقي  ماعمست ككذاخ بابسألا نم بيبسي

 رسملم صمص هسالمتس عامضمسب دصلع ةمصغ ءمصقععمأو هعمل ءالمسس 20 دصتصنتعم لمص 00 ءاعتمقع

 ةماعملمععس دهس[ مدسص ءمصقت] ءئتصغ. نمت ماتاعطعع لتعطتس ءوأا ط]اوغنممع: 0 02ع5315 5

 مرهعمامسك لص ةمتنمم 5311 معضتسوت عمو دنغ ؟ملعاتك هدلسط يتستسك ذم ءهمممنع ةعوجمأت ذم

 ونعمعتتتا 120(ةغا1. 1" 'دلع ندتل ؟10عيرطتتك ذص جق10201212 ]001619218 0131026 0113133 2

 مزكأ نانأ ءلادك عممتلا ةئقصغو لص انكاتتس ؟ععاست جاطلمضتسومع مالص عمانتل 0025ءئاعتنةسغز عتسلع

 رمرنم كو ذص معزدرعرل مدتئاعتل ؟ةياه ءوأر نأ رطقتكتسا 0معرع ةعصقتلا عل 0همعتهتت 0ةدنعطأو ن1

 رعملهعتك ؟عمملتك مرعمجمصعطومأا. - ()] ءدست نتموتتع ءهدلتقدنل 00ءاتسم ذص لقتسمأ 5115م1-

 كممعر» ععللتغو نتم0 درس عاتصغو ونتتك ج01 ءدحتص معجاعصتقضغو ءغ جتتلتتاتتك عة 20 ءعوصن

 حلفععمدتكو زغكج دتغ ةسستتف ءزاتك ]ددنلع ممص صتقأ مهلتعأل مم0هصطتخز 1(عصل 0000 00ءامتمقتطت

 مل]لعءامصغ طمصستصعم مط ءد حلتعمتو دغ ؟ملكحمست ءزانك ةمععلعتل مالدع 5ع 1عرلعماعو دلع

 ونوحعلمتس ءيفسصملف ءمصفعومحصاتتخز 10 نسما ؟10عيصسق ةععللتععع ذص لتقءماتستفقو ونسمع هل

 قل1ءطورستحتسو ةرستمتسر ة[معتحتس ء( "['هلتكسملم معيض طعم(. 1غ دصتعمتا م01 نعام الءعاو هل

 نستك ممدكم صمم ع ظلعتس طقطعع طمتصتمتي نست هع هلتوممتس طقضتسس 018 ءارجاتمةيضتس (عصعالع

 ممم عت. للعممف ءدتس ةمصف ذاح ةسمعرنمأو نغ ناك عل دصتستتسمللل مهئ6112 31680101112 طةانتل

 لمعتممتكتلل معمم عرتغو ءمصل ءأ مهعععسو ءغ ظلت هعاعن ب 2 ءعممععدتس ممدعتم 0ل0ءاعلمق

 زومتعمنم ءيغر وننمل طمستمعم صرع ةعل معضانمسس ةئئستلفساعق تالله نانتم 1مقل عقل هقضعسأر

 زمدععامصأ معز نمل عطلت دعت ذةعممر مغر عدد ارو مدنمطمغ ةملععامنونعو نغ ذص رمتئمزكعرنطتم ل1 اان:

 التزم زماعمعم يع ةصتنصم ص هرصصع نسم( معمعتغز هنأ معتالو ك5عا معتاتمس لتفقتستت]ةطاع5و

 حرص تمص ععمصغي نستم هلتودم (مصلعت لع يسفف ذص ءعمهو نبأ 00ءاتسمتلت» ءمااتطأو مقتاتلتتلل

 ءنلتم ؟مععدمأ. قةسلتع ءعمتس ءمه كمتسمم(عؤو ذلاتع عسي يدع لسع لتحتصم ةاسلتاتسن 10عاعقعو

 ننحسكتف هل زبك ممضدمتصس هرصصعم لمعاسممع ءيمستصعمت, ءا معكمم يدع لهععصسلمس مطتام-

 عممطتمتسو ونسمسكتم نتا طمرسصتمعم لع معضم ممكتنص ءمعممد ١ تصغار هه كما 0ععامسءاتتو

 نيا



 ىنيدلاو نيملأ عرشلا ىقاني ام اهبيف سيلو ءابيتشالا قرداقح ةئرعم نع رابع اهنأ عم خفسلافلا

 د كسك عيال «قايسا ابك ٠ .تفاهتلا :اباتضا اهذروا يلا ةزيسيلالئاسملا زيا نمل

 3 اها ايار !لقميا نأ ةيشانملا "ناك أر ةبحاص ناك ' نافءابشالا ريغ ؟فطنملا ميركتب .لوقلا

 لعلو عدارشلا مولع ىلأ عدابطلا فرصو عدارذلا لس ليبق نمف هب ميرصتلا نم عال يك

 عيبضت نم ةرصاقلا لوقعلا بادكأ صيلخت يلع مولعلا ضعب ميلعت ىع كالا عنم نم دارملا 5

 مي امومذم ناك نأ ملعلاف لاو ةدح أم 1 5 خل (سييبل دلاتمأ ميلعت 8 ناف ننام داب هيبذعتو رمعلا
 ا

 اهب نيلئاقلا تر اهّلقا ةدئاف ىع هليصخ ولضي ال مهمعز ىلع هسفن

 عبأر ل مالعالا

 وكي هلو 10

 معوسع ءأ زمعددع لتعأ ممدكقتغو ن000 1ععت معدماعتمع معان عامصتواع رلعصصمع عمان عطعأو ء>6عءانألق

 مدسعتك هود حقطسع و ونددع ةسعام»ءعو ائطست 167/مأ, 0ع وندم دمكو ؟10عطتساتتقو ههططق علاتطام

 >عوسع نآلم 10ءم دم !ئطرتع ةععامع [1ممتكقكنعمع عمملتسس 1هعتعمع لل قاس 0ععامسحكتس م ]طلت

 لعام ءدععمتع: ءغ ك1 ءّزدك ةتعاما طقصع هزرتم102ع1212 5ععاتنا15 ء1ل8غو ©025ع01ع25 ءىأو 10

 ءدرص جاتسملع معقنعمت. ممع لعتملع ذص انطستم 5طقظتغعستسم 0ع طقع نع جود عوذع ![ععسصاتتلو

 عم (عطلصمغر 16 0هءءوفز5ضع5 مئهعع]نلهمغت» ةصتتسستواتع 20 0هءضتمجك 1[ععدلعف ءممك ءاتامطأاتك»

 ريغ غمعامكدع 1سفستيو ونت همصصتت]اهه 0هءسمتمقعف هعودع 0هءءعملقمك معودع 015ءعملهك ءقذع 5

 هومععضتصغعو 10 ؟ه]سععتسغو نغ طمتستمسعف موطاتالل معاك م1 03عع5 406405 م123عقما31عمأ 2 5112 معا“

 لعمله ءهغ ةصسقلتغع» ءمصعسسس عضله ذص للمس ءدتست ءدع ءزردكم001 0هءستم هضم ؟ا1036 هانا

 [مسمعضتك معلتص084غ.  عوعئؤعنعو ه1 عع 15غم2ن12 طمطتسات77:- 0م12102ع 00عءغم3122 210م1 5

 زمودتل 1140مع2200ه1 ءقغ هططم>تقو ءزاتك (ةهرطعال همت مة200 نان]116266ع »مط ©8عغو انا

 ممتستسلد مدهنك 1م "ع1مأمض للف نك هعللط]أ ال1 0111 2112 2120111681111

0 2014110 

 م8 0821118 ©« 84ط 1815و 950 20607811418 - 0206058045 513

 ل ودتمعسم ةمعتغو معو عموكأت معو ةتص 0هءعملم ممعدعتست(ا 0عادلعععو ءغ ةصغع» طق ؟1عاوقتات 10

 عرمكلدذز رسمك ور عا مهعد1012 ع1 ءممععوتعسم03ع حصاع ع2 011311 ©005ع(101 5606112115 و 55



56 

 فطنملا ىلع بدالا مدقيو ىلاعملا ىلا ةليسو ظافلالا نال ةيونعملا ثحابملا ىلع خمدقم ةيظفللا

 روما ةثالثل ملعلا ىلع ملعلا مدقت نأ فيقعلاو فالخل ىلع وه مث هقفلا لوصا ىلع امه مت

 ىلع وهو هيلا بودنملا ىلع وهو ةيافكلا ضرف ىلع نيعلا ضرف ميدقتك هنم محا مثوكل امأ

 ءرج هعوضوم .نوكل اماو فطنملا ىلع وحنلا مدقيف فيس امك هيلا ةليسو هنوكل امأو حابملا

 ملع مدقي انميرو وحنلا ىلع فرصلا مكقيف لكلا كَ مدقم ءوللو رخآلا ملعلا عوضوم نم

 ءامدقلا ىم ةفداط نأ امك تالوقعملا ةنكاردا ىلع نيرمتلا .ضرغل .ْلب .اهنم ءىشلا ال. ملع ىلع

 بنتك ىف نوفتصملا مّدق اذهلو نوهالاف نوهالا مّدقي ام اريتكو باسلل ملع ميلعت اومدق

 طورف فلتخي هذا مكث سمأ وحنلا ىلا *خجاش-ل نأ كلذ ىف اوعار علعلو فرصلا ىلع وكنلا

 هيف كجوي ال رصم باق ءاملعلا نم راصمالاو راصعالا لح بسكحإ همدعو لكان ىف ةيافكلا

 هيف باسلل ملعت نوكيف اهيقن نورشع هيف دجويو نانثا وأ كحاو الا ةضيرفلا مسقي ىم

 ءمراتتإم جرتدص ل2 ةلعتأأل ننقتل م0(ةوامتعمت ؟ءنطذ طقطعةصغو ءىيامنحصلمست ءعوأو ةضاعواتقتط 24

 ءريءعتتعصسلتس> ةعطقاتللل م10عضعلت تتاخر ءانهلتل ؟ةنط2 20د عصسأو ةزمأ ةعمفاتق 186160

 اتنصع هندلتسسلس مطتام]هعتدع مءدعرمت دع !10علعوعو طقع 0هءسمتسدع متسع مأت5 لدداقو طقعع

 هسنع» ل1هلعءلعدع. تم دنغ مهطعسسو هطقعضدصلسس دصتطت عوز هءمتمسقمل ةللواتقتل

 (تطاتك 06 هدتكتك هءاعرتك ممددع معمعسمستلات. طمس ءمتس طقعع عوكل مدلك 1ك0ه12عها1 55

 ممعغعو5(غ لاهو نغ مدعععمادو نستطسو هرصصعم هطقوتعال (عطعصأاتل'و م2260ءماتق دمتصاتقك 515

 مرمعممصات مند, طق لعتسلع ءدر وسمع ذم دصتسمع 015هضستصع ءم]110ءةصخاتتت 3غ( طلق 16ءالاتتتل و

 ننحع املن1ءععمانم ةدصأ. 1نءزملع صف 00 ءونتسح ج]غعرللاتق ءعقذع مماعوأ 1طقأتلال1162411112و 16 2

 لتحتستتكز تصلع ةعوستتتو عدس هات دست 1[هعتعوع ةصاعأوعلعتنع لعطعسع. 1طن ءمتوسع هطر ءعءانس

 نصلك لمءامتسدع مهره ءقوع مم(غ5غ هازءعات دلغعملسمو مهنتك تلتكعتلل 06112 م1266علتغو 12 0ع

 هماتدد 11عرتم ععدستس هل عدللو ةرمامحت ممعتست اننا.  كةدعمع ءاتمس نصه 0هءتسم 1]3(ع21 م236-

 رستغتكانتو ممم مائ0هزراعال ههتكحتلو 013 ذص كتف 1مذزك ![جلنععو 5ء0 نغ مدمعمق 5ع 305145696 30 5عقو

 نانمع معتم ممت ىةاتطز ءعءامع ةتصغر ةصغع]]! ععصلممو ةلعتتل هعاع همدصتنلال 2301122 50م

 ةساطتسعلعمع هءاعتك مممعست((ءططصغ6 هماعمع ننموسع [هعاللمدند ميدعرستاا1 عا دع طلق ؟لءلقذلس

 (معئالتطمم. 11ظنمع دسعغممعو تمص اتطرتم ددتك هرمامحتم 1عرتممتطاع عئديسس 12(2دلتطاتق مدة عر مق11-

 تتمغر ءدتلل 055(:101ع هأط ءدتكمتستو 0100 مز:طادحتم مائهع 0عاعالأو 2406553751813 ©5566

 12 ء1ةم0ع 7220 م22عععاو دتتطاتكق 2؟0ءوووتتم 005ء5هصلح ؟ةجئله ذاتطغو 0113[ءطاتقك 1

 رمتصاتق» ع 120عاع5 هطقعستمعتصغعر ممقمصع طقطتنتاو (عط ممزاتن> 10ءمدات72 14و انط1 معطاتتتف 5+

 لهءعمرتسا.  كدعرمع ءعمتس دم نرعطع ددهز هد همس طتقأ انصاتق ؟ع] للم ةصتتعصتنت كاتو (ا1طانقآ 8

 مغ 01510عملمتستس طغعتضألتعمكتسم انف كتق ةطق عامان لادعتم ءمصقاتلا] عك ءصخاتت'. 30116(1 5110م
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 ىلع عرشلا هبجوا املك وهو نيع ضرف وم هيلع بجاولا نأ ملعاو هقفلا لوصا ىم دكا

 طقسل دحاو هب ماق ول هب اوبلعيل عومجللا ىلع هبجوا ام اماو هسفن ةصاخ ىف صخشلا

 ال ملع لك روهشملا ىلع ةئيافك ضورف 2 ىتلا مولعلاو ةيافع ضرف ىمسيو نيقابلا نع

 تافيركلا ىم امهظفحو ةئسلاو باتكلا هفك عرشلا نوناقو ايندلا رمأ ماوق ىف هنع ىنغتسي

 ةييعرفلا ماكحالاو ضنارفلاو تافالا ةفرعمو ةهبشلا ةلازاو هيلع ناعربلا ةماقاب داقتعالا ةفرعمو

 فيرصتلاو ةغللا ملعك هذه نم ءىث ىلا هب لصوتي ام لكو ةسايسلاو قالخالاو نادبالا ظفحو

 ٠ .اندلاو 3 كلذ ريغ ىلا باسللو باسنالا ةفرعمو بكاوكلا ريسنو فطنملاكو نايبلاو ىلاعماو وكنلاو
 50226 ت١ كج -_

 اهيلا ةجالل بسحب ديكاتلا ىف اهتاجرد توافتو دصاقملا هذه ىلا لداسو ك ىتلا مولعلا نم

 حرتغطتس عع لعدع ذط1 مهمتك ةصزاتط عع201112 عاللغو 01131112 211211011112 011115. ل 165 30

 وعلكنت 60غ 2عءءعوودسمع ذللتلق معهعمعملمق ةعععطسس ءعصاتتالو 011364 1070] 427 >01035814111و

 نمتطات5 هدرصصتم للف ةزعمت عوعأ مامكقصأاتتو دس 00364 0طقععكدسلم 1عدد ةزصعت]1م5 طمحصتصسعق مده

 دانه مه مععم]1 1 ةقغغع هطاتعد6 نهضت 1ع20 عانت  معمت مدعم 1ع مجدل ننسلتمت

 ةصردصعأتغو ]0522001 ماتصغو انكو 51 ان215 هه ]هم هع هدتتقءمتغو هللمك هطاتنعدنمدمع ]11طعاعاب

 "1"دلع ممدعععمؤدست 10" 0] 1 / هير عءا ( محدعععمطتسص ذات ءقعصاتمع) ةممعالهطتت. كل 00ءمتسقكو

 نانهع دع 22022 115140 م23عءءمالك هسا علعم تقع ةلصتت77 عقم ع1عطات مكان هدصصعد 1115ع

 نعمت مهع5و وناتتطاتع طمصصم ص ءانجهه015 معطاتق (ءعمععمتو ءغتص ءمهماتغتعم02 1عوعنك "ءعوعدلق

 همعععع ممه م06عو6. اهزع زهنع]ات عدغ معععوؤع ءوغ (نهعدمصتتنلل عغ كاتط23111,0 201164

 مرهعوؤعغ 2 همت م(0همتطانعكر هعالمغ همم1عووتوصعتت 201 ةلسسن] ءتاتل ةعاتتت عمتفو نعستطتتو لله ؛

 ممماطدنتععو 01136 هطز ءء2مهعوو ءمعمموعدغ لادن 1عوتطاتق ةدصعام ءأ م23عءعرأام 8

 هرسمتحواتع ننهع لله 1عتغو 2عللمصغو ءممقعتتال ع ءهمز2ممزج عغ دم02عوو هدطساعس ماتطات عدس

 جهل ن0عغ طوصو ككلغمغلك ءمصكقنغ م هصعو عغ ةزطأ] ءمضلك طقطءعوغ هددصتق ءدر ونتتطانع طقصع ؟ء]

 للددس ءرع معطاتق 22000 للء05 ءمرص مدتتهتنع هتطأ1 مموقتغو دغ 1عدتعم]هعتدسر 11ءعدتمم عاتت 2011018-

 مست عئوستس 20 ءدلتاسس و ةزتماوعتس و 00ءملسمسمل هةعماعم هدام ءغ عامعدعنمصتم "طعام ءوعو 5:ع]

 نغ [0عزعدتسو ءانككاتتلل تجلت 352هدئانتتو ععصمعءم]لهعتحتس , جعاطسعغنعدتسو جالتمفوسع لتمءئمات-

 مهعر وعتدع 20 1112 ءهمصقثتلتذ ءمصفعودمعسم0لح معنلسءنساز 1ةيتنق ةناعتظ 0700و ودم ص ثق

 (ممعامس ل15 (ءةصعتسات" هطقاضتعألو دع 22ععووزاةأع ءدضاتللال مع20عغ 011]222 1120115.
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 ىناتلا بابلا

 الا للا 0

 اضيأ لوصف هيفو

 لوالا لصغفلا

 تاماهفأ دبيفو هببس ىف

 3ك" ناسنالا" ما ؟ لملعاو "هيلا "بان “ هاو رشبلل "قيبط املعلا نأ" كل كر ١ ماهفالأ

 امئاو مزاوللا نم فكلذ ريغو ءادغلاو ةكرذلو سل نم هتيناويح 3 ناويللا عيمجلا ةكراش

 اعتلاو هشاعم ليصخل اهب ىدتيي ىلا تايلكلا كاردأو ركفلاب دنع زانمي

 ىف ركفم وهف هترخآ الص .حابتاو هب لمعلاو ىاعت هلأ ىح ءايبنالا دب تلح! ل 0
 يلح ليج املو دجال مك عمانصْلاَو مولعلا اشنت زكفلا اذه نحو دنع رعب اذ اذ اكلك

 ( ى 2 0[ 1 5 ط1 ( ا[ 1 10 ان 1

 1111 01161315 10 1 813418131 11 11181150111111 13 5101101 ط5

.11115 

114 510110 

 21 081515 081611715 11 51810111017185 2151118 ان 1

 ركن س لنتعلم معتسمو ونسمع 0ه0ءءوعر هععمقمس طمسصتمت ءيوع مه ملعست ةلطسوتتع عد

 1ملزوعرتعب. - 11هردم بتدص طعدانتكو نسمل ج0 ءّزاتك همهم ةصتسقاعت>» 3(ا2عاأاورو 00

 طفاطعأ ةعصفتتسو طتمانتلر ؟لعطتس ءأ حآلتم نسمع ذملع مععععودسام 5عوتتات هات: 01126 ةلتاعتلل

 حاط كالت تمص همتكأ هور ونسم0 ددعساع نأ ةصاعا] ءعءمتوسع نصتك عنددلتمو معه نقع 1هعات](ةغعللا

 رتعسف نسمع" عملت ءمصقعومتنتعرو ءمسم»*ءطعسلعضعر نسما جل عت ونتهعت"ع2لمن2> ة]10زاتطن

 طمرسأستنرتت هزرع نر ونت00 ءحو ونسمع مرهمطعأمع 01 ذتمتنتك ةمداضتعأل 2010عتسغو دسعصأع

 هممعامعنعر ةتكوتع همصمك عمت ءصاعتا مععرعع ءغ طغعمفقن لت صعتص حجعاعرتسقتلل  ؟025ءعءاقهتأل م0125

 (0نم051 طمدصم لع طلع معطسع ةعيدمع» هع زم0عقعوجم ةنيلتم مجعلتاةنسعو ع طقع 1601ةعلمصع

 ممقعا مان" لمءتصمع ءع مساعو. 18عئملع هع معمراع» هي نسمع لتحتسيتكو ءأ مد'مماع» ذللتل

10 

 -  ©011ةودلتنستت» طمضصتصتو دسنتت0 ةصئتتتتةلتاداتك انتطأ؟:عز5ز5 1281411111 8و 011364 82 رمعواتأ لغو 10

 ممضمجصلتر دصعمك طسصقمم هم 0000انعر ناتمع همه 0ات12 معععرلاو ةعومخطتأ 11 ءهعمعاتلا. 1200
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 اذيف اهييلع 3 كلا نم و ابعالا ىم اضل د تاع عجرف تاكاردالا ىم دهدنع / ؟ 1

 هدعاسي مل نم عهنمو همهف هدعاس نم عنمف ةدافتسالاو ذخالا ىلا رشيلا ىم ىيبط ليم

 الو لادتعالا نع ناكملا دعبو ٍسازملا داسفك ىضراع رمالف ليملا مدع اماو هيلا هليم عم

 ناسنالا عونا نأ ملعاو 2ندمتلا مزاول نم.ةباتكلاو ملعلا نا ى ىاتلأ ماهفالأ هب دادنعأ
 نب 7 ١)

 تستقل يغلا | ريمض ىاام انو هريغ ىلا ةريمض ى.ام مالعأ ىلا .اجاتح ناكو عبطلاب ايندم ناك امل

 ماهلالا هداقف ةيعيبذلا تالالا ريغ ىلا جام الو اهداريأ هيلع تفخي .ٌلاود_تادحا ةيبلالا هيل

 اهضعب زاتمي فورح ىلآ :بتاذلا :ةلالاب ىرورذخلا سفنلا عيطقتو توصل).لاعتسأ ىلأ ىملالا

 ةاصانل ىقاعملا ىلع ةّلاد تاملك بيكرتلاب اهنم لصح ىتح اهتافصو اهجراخ رابتعاب ضعب نع

 مك ١ هماعما قاهنم قبال ىلا دضاقملاو تارواخملاو بطاختلا ةدئان هل رسيتيف ريمضلا ىف

 ج0 عد ععدمعكغر نه0ع صمقمصعد ةآ]]دهك همصلسسل ءمائظم31035 معامغ, 10 عقأ هتتغ 20 5تطعغ4وصاتقم

 1مددك هسسغ 20 هزعمدو نمهع ع5 ز]!ههك ةسل1غدصغ. طغتم طقع عع ةصمعطتك طمصتمأ 8 13

 1آمدزنت5ك ءهععمت معو هغ 5ع دلتتك ءةمس0لتعس 1س ءغ آصف تعصسلاتنتل 22036.  ةلتأ لءعتملع همعمةلأ

 ةملم1ع ج0 هحدسغختعر دلتت عد همس 3055ةصخاتكر 0113121515 20 دطدلتاسسمت 11(ءعرقتتاتتلل م7065

 ماس ك1 ودنك جساعلل 30 دملج 0هءمتسمع ةمتسم همه ةهعاتسدغو 10 2غ معهماعا" 2ع لعصف

 حلتو00و ن6 مدكاتتل ©02م0:15 (ءرطم ءعمستت عسفان عغ 1مل ةصغعسمععتعتل.  ط[معع حماعتتل عسل

 مم معتك هطووعملتكف همه ةتصغ طقطءهلقم

 ]لد ه016160 هععادص 03و ونتتك عت 553411, 00 ءتتسقتلل 5ع ماات1:ةل3006 290ءوققتلم ©

 لغه هلكزلأ هرعوررت عووعر ع © نتتتال ععاطاتكق طتتتصقما7111 23412 1معاتصةنعغ 20 ءدصص 50 عاقج

 عمرو واقع معات هكل(هغع5 همه للكاتل ءعغ ءمم575ة6ت1و 1م عاتص لهنا 3غأ0ع 162 طمسصتسعو 1هكأتاتح

 رسعمغم دلتوسم ءوعععمغو معن ناث00 عقر ناتقع 10ع2ع 0«2ه0عءمتةدعمأو 2011410 ءأ هلتتك هزعصتلءوتع

 ءغ هط الك هلعمتظءدنو ةماعالت ععرتع مموهعمغو هدمتعس لمع لتعتسدع كاسل ءنغ هتعمق 1360ه

 1مكن م عرعو نسمع طمصستستطسك 1هعئلاتق هىدعمغ 20 معملعععملسس ءغ مد:هعغع» نسمع ماتللتك حلتتف

 اآمكاضمتل عمتك مهاد دلت طع ءوععععمت“ 1 (حوسع ةصكاتص ءاتك ناتأ0ديد لتئءلسسك طمتستمعد هم معضل تتتغ

 الغ ؟06ع (ءرئعطملاتل“ ءغ هماعكاتلل> 1121 عطتر ننتقل 22411811 032022 2عععدوزنهغع 011ا328أغو

 ةمكصتتسعساغم 20 10 ةموكسست مهغاتتج ءهمرهمدتتتغم (1. ء. ائسعتح) سلق مات عانع» 1 5

 دن عسل هغموو 2 دع دمحتععسسم هععاتسلمند همعمصو ءا سم1 (مغع5 لتس ءعومور ك5ءسلعضعمغو ذكه نأ

 ءهرع 1ك همر2ممد115هلك جاع ؟ءعطق 1م 3عاتاتت و  لةانتطانك معناها مصعف طعمأأل 0171عنوةط اع

 كيمرتتسعأط دست 01123 1ع 11161115 هعالم , ءم]1ووستع ءغ هتلتهر ونتتتطانتق ص 5112 دانه طصرتتسعف

 ندعععع ممم ممكدؤكا1 ه0 ءمزطتا700ع جلز تكتدطهصطتت'. نست [عازملع طقتشتتل 11 (عا'ق110111 ©0117 205] 105
 و <
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 اوفتكي مل امل ممالا نيب نم ممهلا بابرا نأ مث ةعونتم مولعو ةنيابتم تاغلو. ةفلتخ

 ةنسلا |, هل! ؛لصحب ةعونتم 'ءاحاو ةفلتخ ةوجو. (لغاءثنكما, املا 2فوزخلاا نلت تانبكت ا

 نيبداغلا عالطا ىلا ةيماسلا هتمه تمس نيرضاحلاب اهصاصتخال معنلا هذه ةعاشا ىف ةرواحلاب

 5 لك هجو ىلع اهشوقن ةتباتلا ةخبانتكلا كعاوق اوعنصو راكفالا فحالتب مولعلا دادوتلو راطقالا

 اعريطستو ايبيكرت نعو طاقنلاو طباوضلاو تانكسلاو تاكرحلا نم اهلاوحا نع اوثكبو نامز

 مولعلا ةلمج عضولا كلذ نم ًاشنف ىناعملا ىلا اهنمو فورحلاو ظافلالا ىلا نورظانلا اهنم لاقتنيل

 زمذآ نأ لاقي غنا. ' ملعاو . :باتتكلاو» ملخلا_ىم اوهظ, امر لساوأ" ىلا تلاتلا ماهفالأ 5252

 ىزاولا مامالا لاق اهلك ءامسالا مدآ ملعو ىلاعت هلوقل تاغللا عيمجب املاع ناك مالسلا هيلع

 10 اهب ملكتي ىتلا تاغللا عيمجب تاقولخملا سانجا نم ىلاعت هللا فلخ ام لك ءام«ا داوملا

 رمدجتتك 220015 مدقنمدتطاتكونع 015 ءوتك 1هدسمتتل ممدووعمغر ؟ةتقع ائطصعاتقع ءغ 1]01عءان ةصاعتت

 هع لزئئنقصعامع 0هءسصتمسحعوانع رست] ن1 هستمع ةصاع» طمسصتمعو ءدئنلغعراتص6. كوت 15عام ثق ةهغعال

 مممات1موو ونبأ نآئنمرد همعزغفطفمغو ممم هيل ععتغ ةعاطممتق ءمرستاتس1ع2160 0 1ع 8

 لاذ طعمعظءأدرو نعمماع ممص ملقأ م2عوعمأ65 5مععامصأكلمهز 1030116 عمدلاتللل 12625 83145 ©0 56

 ءقلعررنع هنه0متغر نغ 561 ةمتسمو جطقعسغاتتتلل ءأ 2080102121 20 همعصت0065 0615835 011و

 نتمح ءاتعدعسمغعر 209 ءياعععماور ءغ ع ذص 1ئ5 همدص]ةتهصل0تق !1جطورتطاتق 12ءععضاتساو انغ (ةع128-

 رستنت مممانأ1 1ه0ع 1متعأاتق معءامعتنعمغو 00ءامهلسدعواتع ءمصاتصات2 00 ع11 310 ات12 5116 21186-

 رمعمأاتا“و ء>لعمعتادتتات ه6 1ععع5 ةعمتزرأا123عو ءانزاتق 2026 معا 0هدم218 11222012 113261عأو أ

 5 مدسسعم(1(0 ةانصغ 0ع معطتسق ه0 ةععمفتتذنم معتم عهتطاتق و انغ 0ع همصقوستك 22000 2205 0

 نمتعدءعمفقطاتعو 0ع هتنعمتك ؟هءدلتسسس لعقمت عملقع 1ععلمسل 1صقعالا 1 عداتطاتك ءأ ماتط عاتق ©0150118-

 رت لتمعم معتم و زاعرس لع مدقممع ![غعتدضتسل ةماعلا هع 012م0 2600تئاتط 120116 7:ةاقاتق 015م0-

 مءعملحراتتلز انغ دو نانأ ةعضتماح 1هقفموعااتتأ1 ءقوعضأرو © 2015 510068 7003110116 5108ان135 8

 (1. ع. ممومو ةمنتعد]هغمؤ )و جاونع 1ص0ع زمودق ةعصاعماتقق هما! ععينعساو دع للقه 108

 هرصصعو مه ءامتسهع ءأ اتطعأل مد:01ععام ةانطخت

 رك مسلنغ1م عغعمان1م 0ع متستكتك هءمتمسدحستسم ءغا [نطورضاتنت. - ةلفتسر ءهانأ م عانق

 هزغ م0 مزكاتق و هدلصأاتتت> ]ذصعاتقتاتللل عطقتلات5 نتقدم (تدلتغت ءدع اناتلعأ هرامتمصع 1ه06 38و

 وندم 1نءنع ءريععانتك للتدعتتغ رر 15غ لههدتغ 182عدك ق4 قمرستسست همدصتسا هنضصتقت““ ل000 112011: 2

 ااه ماع مرن عامكتتر ةلمتستتلل >هلتلق هائل طتاتتلل ععطعاإلاتلال 1'عالانللا 2 طلعو ضعت هتانتلت 12 011121-

 طتق ]ئصعستفرو ونتئطسف ءزدك ممواعجت ج40 طسصع نقواتع لتعتال ان(ا0ظات1خ, 00ءااتنلظ 1انتقةعو

 ء( 0معمتخاتلالل ءاتدتنت ءدتئاتتال ةءعمقاتتت طقطاتتعقدعو آاتطستسسواتع ع1 2 120 ءو3وه م61860411111[8. ب

 )1 اديس



5 

10 

61 

 هللا ءىضر رذ قنا ثتيدحح ىف درو امك وهو ابانتك هيلع لزناو اهيناعم اضيأ ملعو مويلا هدحلو

 لاق مجملا باتك ىا تيلق مجتملا باتك لاق مذآ ىلع لونا بانك ىأ هللا لوسر اي لاق هنع

 ذأ اوركذو تيىلمل افرح .نورشعو . ةعست. لاق افرح رمك هللا .لوسر اي. تلق تالا ا

 ةرخآلاو ايندلا رابخاو كيعولاو دعولاو ضدارفلا اهيفو فورلمل ةعطقم روس اهيف فك رشع

 نتفلا نم ضرالا ىف ثحح امو مكولمو هنايبنا عم مريسو روصو نامز لك لحمأ نيب دقو

 فلل ىف رظنلا نعما نم اماو ةرصاقلا لوقعلا باكا دنع دعبتسم هنا ىفخضي الو محالملاو

 مذآ نأ ىورو ةلزنمل بتكلا ىف اييس ديعبب سيل هدنعف رومالا بئارغ ىلع هلومش ظحالو

 مث نيط ىف اهبتك ةنس ةنأمثلثب هتوم لبق مالقالاو نسلالا عاوناب اًباتك عضو مالسلا هيلع

 هيلع: ليعامما باصاق طخ نم هوبتكف اًباتك موق لك دجو فقرغلا ضرالا باصا اًملف هبط

 مزملا ىف ىطويسلا هكذ مالسلا هيلع مدآ تارجكم نم كلذ ناكو قرعلا بانكلا مالسلا

 هنم ةيصوب اهاقلتت هدالوا ناكو نانبلاب طوطخل مسي ناك مالسلا هيلع مثآ نأ ةيأور ىفو

 [[”ععع ءدلعسس 1عودصفتع ذص ءالذنم م«همطعغقعم و جط للاي 121 عء»» ادتتلهغمر هنت اهاع0عمصختت

 ©نتسحس [نطغعع ةلمسم مءمعامعم ظنعضتغ# معمماععو معوممصلتغ: آتطع» ةلمطقطءا. - © نهلذو

 جتغعر» عوغ طلع !ئطعخج# 3 8 '1' لل ل. 0 161 1عوعونعو نسمع ءعأ دنصأ ]11(ع22ع4 ل

 اتوتمغل ممدعرمز ءغ طمع دممغ ءاتنوسح. - لآكهمعمغ 0عتسلعو ]تطستست هم2م0وز 611 15

 لعمعر» 1؟هآتتقو ونسمع ةذاتتهنمقر ذم نمتطسم !ئناععدع صمص دمع لنص عأاوعو ءمهاتساتعتمسغو دم طتقوسع

 مرهععوعرام للكتسلو م10101558و 11885. ءأ طئاتلاتق 1انأا013ع0116 11656 200085 556 1

 1دءووضموزغ عندس ]ئطعع 1للع طمضصستمسعك هدرصصتق ؟غء2طمماتقو .ءمزكاتال 10171285 ؟1(ةقوانع ةزتطات] ءكتنح

 ءمانتسس م؟همطعأتم ءغ معوتطق ر ها 5علتاتمصعد طعالدونع 60 ءتمر نانقع ص ع2 2ع 0عصتسأ. اعد

 وناتع (مرسعس 2505 ظنعلتغو ودع طمتستسعق مهتاتتال م25م1636عور ونت طقعع هدحصتق 202 م0طهطزلة

 ءووع مادلعمغ. لع 760م نتأ معصتاتك طص 00 ءامتسمسم كورك“ دع ةصقتسات ه5: عرتغ هددتطت 3016 2106 معا

 همعععمتغو ننمع هم عتم]معتم همملصسعغو 1ك هتطتال  ؟ةتمتستاتغملتسع حططمست عدد طقع ذص ع ءةذع

 دامغتعأو ماهعوعماتس ذم اتطعتم لتحتمتكك مهغع1هعنم. ع 'لعدلسمغ سمواتعر ةقلمسسس ]ذطستس ذص

 ؟ةستك الم عمتم ءغ دعمت ماتسدع ههه عاعمتطاتق (0عءوعصاتمق ةصصتك ةطأع 1201[ةللل كانه ©ج81855و عانت

 ]سغم امقءعت موزك5دع ءغ طقصع 2283553722 م0516 ءم>لدذع. '1"عدند لعتسلع لئاسكأتم ؟ءددأنو 5

 مممسلسسم ]مطعم ذمك عمتفدءعر لطعتال مععات] 351 هه عأعع 0عوعتمد تتار ذص [ك128عاآتق ةاناعالل 85

 اتطرتسص ةعفطتعع ةعوعدضسم ةمعلتددع. 1[كوع عفسر نمم0 متعه عمأتك هلط خلمتدم معجم ءانةننف

 ةعءوعممءاتع و ءدع ائطعم هور ستمسم 71هج1/» ءىغ مءعاتغتت0». ةلتف لعتسلع هولتك ضدلتغم 200ت4و

 قة لحسم [1عغعتمتاتس م عغاتف ءدءامعصتم 05 عتنم ؟هحصهفدعر 155]8ندع ءزسك 11105 (عووسعمام هط ءوو
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 ملقلاب بتكف مالسلا هيلع سيردا هيلا ديع برقا ناكو ةيلباقلا ةيسدقلا ةوقلاب هضعبو

 لوق. يف هنع تردص امنا نافوطلا لبق .ترهظ ىتلا مولعلا عيمجو :اًميكح :ااكلماءايبن ناك اا هنأ

 ثيش ىب شونأ نب لدالبم نب درب نب سيردأ ىنعأ لوالا سمره وهو ءاملعلا نم ربتك

 030 ب

 5 مارجالا . ىف :رلكت نم لوا هنأ لاقيو عالا ٠ .رصم :نليعصب مكيدملاا السلال هلع قا

 بطلا ىف رظن نم لواو اهيف هللا ىبعو لكايبلا ئىب نم لوو ةّيموجنلا «تاكرخلاو ةيولعلا
-- 

 مهم بيا

 ةيوامس ةقآ نأ .ىورو .نافوطلاب ركناو تابكرماو .طداسبلا ىف كئاصق ا ةنامر ؛ لعالاا فلاو

 عيمج روصو ىلعالا رصم ديعص ىف ىتلا مارغالا ىنبف ملعلا باهذ فاخن صرالا فحالت

 نافوطلا ناك مث اهديلخت ىلع اًصرح تالايكاو مولعلا تافص زمسرو تالالاو تاعانصلا

 فانيتسالا يردتب فخا مث نافوطلا مومعب نولوقي ال ممذاف سوجلا الآ سانلا عيمج

 جاتمو طمرستسعم ءمصغتف معتم 1مغع]1ةعوتصص جا1قمععسم لتكتستكدك ةدصمءععاتغستم 20ععمزس5دع. 1طهغعع للموو

 نانت خقلمسسم ةمعءعووعرتاتسأو ماه تدصاتق ظدتغ 20745 (ظصملعط)و نحت ءدلمتلم ةعطتمولتاو 2116601006 0+

 لمءوتسحستس ءيقاتغنغو نه0غ هاتلط1سف جلئاتع. (هعممسستس هنو ءوأ ]ظل ءرهرتءو 11 ءرنسعءان» ءا نتماتعت

 1دزغ عموم [همهضتك. ظستغ ءعمتس مم مطعأوي معد ءغ مطت] 05ه مطور عغ هدرصصعف 00ءملسقعر 01136 8

 لت ]سحتسس هعتعتسعسل هءمعرضتمغو ذ5ععمصلمسل همتصتممعتس دطات]غهركاتنس 00ءامرناتنتل 25 ه0 م3[0140©

 ةرتصأ. 1لعدجد طعصسمع ممنوع لتعلن هتكع [1لعم ظلتطسم آل دمععلت طلو ة[دطال قاتم ظلطسم ظصمفطل

 عا قلاتسد ةكععطت طلتسك كلمت ءغ دعلعسس كانمتس لم مهتم دانتمعرتمع 4 عوعومأا كم0 ةجحعرندنم  ظستستتق

 نموسع 4دتكدع للولكسعو ونمأك نطو ؟عععتغ 0ع ءمنممتطاتس ءمع]ءونطسخ هك مراتتسوتتع 12011-

 طسفو معسلات نانا عماد ءةدوؤنمدععرتتا ]0 عتدصواتع اتطاتللل لص أك كمان ععأو متطتتق 011 56 4

 ةئملتسم دصعلتعتسمع ءمصغتلععتغ كدتكوتع ةدعومملتطسك قمسحتم» ('ميم80 لع مءطسق ةتسسصلت ةطاتق

 ع( نمره ممو5تنك همصل1لععتغو ءمدوسع لع لتاسمكتم معدعيسم ماعز(. السص 83516 01100116 م10أ1-

 كعرر تهمعاعداعرب عون ءوذع ؟ةدعدكتن هنتر 1لعموسع لمعاتمدستتم ةصاعتتكاتتتل 10عاتتتك“ 1ع

 هىويوصنستغع طرعدستلعم نسمع ذم ةعوعرمأم هدر عرمرم همصفمأ كاتظ أ, ةصوصانع 115 012265 3165 أ

 مكس عوام لعمتمدتغر 0عدعت موتاوسع طقطتمتو 00ءضتمسحتاتتل ءغ مع[ ععالممعقو ءمضاتن لط 3ا[عال-

 مست ؟فيمقكعتتهصلهستس ءانمللمف. 10ءاملع لئتلسكلم هددصعو طمتصتسعم ةانصأ ة>قال مهل 6011

 10 لهءوتسح ذماعرع عمه معواتتع معوتع ؟>عونعتستم ناطور ءعععمانم ذللتك ددم>(ةلئطاتقو ونانك »851

 حلمدطتعمع زمععدسأ. 1آكمعع نتتلعتس هىغ كرضتصتتلقت5 هرطضطأاتتا طمرستمان]2 همتطأ35و 51 9

 ءييعتمتك رو ونسأ 0ت]نحتسم انمتك ءركدنت (ءرتكمتل 09همادكدع معومصأ. ظمونطمقع طمتسم عهملهنتتم
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 ناينبلا سسوم عيصاف ةدايزلاو لضفلا عم هيلع ناك ام ىلا ملعلا نم سردنا ام داعف ةداعالاو

 ىناتلا لصفلا

 جماسقنأو سانلا فالتخاو بنكلا لارنأ ًاشنم َّق

 الا ناك اننا نانتنالا 1 قا املعا"[:ياتكلا“ لازفا ! هيكحل ىق لوألا حاصفالا

 نأ بجي عامتجالا كلذو هداعمل دادعتسالاو هشاعم ةماقا ىف هعون ىنب نم رخآ عم عامتجا

 لصحو هل وه ام عنابتلاب ظفكح ىتح نواعتلاو عنامتلا هب لصحعي لكش ىلع نوكي

 لقعلل فيرط ال انم اهنم ريثك ىف 'ناكو ةيورخآالاو ةيويندلا رومالا ىم هل سيل ام نواعتلاب

 ةيهلألا زخئيلل تصضنقا دحاو دعب دحاول الا رسيتي ال ةقيقد راظنابف هيف ناك ناو هيلا

 هردصتف 0ع ممكنه م:هءرعوكتا ءغ "عمعاتتكو ناته لع ءددتكد 00 ءاهتسمع 0عاعامع ن30011 مع71ععانم-

 رعد جتعأ10عوواتع كانصأ ع900ولنمعر 15 نغ ؟ةلللتك ظدص لمص عماتم ضف عصخاتلل ن1 عه 1501

 ةمطتلتضسعصعتعز هعونع مءاتعتم [؟لامستعو لانك قتلع عده انطل113112 0عوزصقأغ انقواتع 20 لتعتت 1عقاتال-

 مءعءاتمصستك جغودع :عاضتطات أ 0صتق

 510110 كه( 114

 11 0183 115 1111110 28 1 818 011017115 ا 185180 8171 12 1711010111711 ط1 1 اك

,110155115111111 12111510 11 111110 0 1 8215 111 111 © 101011 111 110 1781115 

.011515 )0 21108110111815 1 1 

 آس عما11 ءهغ15م معاد 06 هدمتعمةطسع ءمصفت]تتكو ونتمع 18لعدف ذم ائطستم ممهاعأهعاعملتك

 ععماتكل5 عون. -  (نسسص طمتصم ءهمصقتعاملتصع ءوعرتعع جاتمستتت داتا ععمعتتكق 20 51( >2010-

 معرس 1مكالتطت عمله ءعغ ؟دطتسمتت كدلمغعمتل مهعموتمم0قهسنر عع طقصع ءمصقات عاشت ص عزل 0

 هءرتأم همصكمزسمتأ معععع5ع ءعوعار نم دتاتغاتم 0علعسمأم دطتت(انن120116 جتتحت أ تادهلخ عا عل ع7عطاتتو

 الأ ونات3ع م05510ع"عغو معوزمهأعمل0 ءمصقع1زةهععصااتتخو ءةهغ معو ملم طقصع ءأ جآاععدتم ؟1(ةنل

 هكمعواهص(عوو نتتطاتك ءدععتتععو دطتتأغات0 جاتحتأالو هفدص ممتد عمامت, دالان21(1ع ءةوعوطصغو 20 008ع

 رصعمأل 5158 عا هرصصتمم دممص مدغعطقغو ع1 نسهعر ه1 مهنعطقغو صمص صتقأ كانط ةلتطاتق 0تكماتاقح

 ةمصتطسو عمهلمغتس مم0هءعلعص0لم ءدمعلتعطحمصاتت هدجتعساتهع لتكحتسمع مادعاتتغور انا 15
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 ىنيدلا رومأ نم هيلا نوجاتك ام ىلا سانلا داشراو راذنالاو ريشبتلل بنكلا لاوناو لسرلا لاسرا

 هذع ىلا هب لصي ىنذلا صاخل فيروطلاو ةّلما ك ةبيهلا هذه ىلع عامتجالا ةروصف ايندلاو

 تأدتبا ماكحالاو دودللو مالسلا هيلع نون نم تأدتبا ةعيرشلاف ةعيرشلاو ياهنملا وه ةئيهلا

 نم سانلا نمف اهلمكاو اهمتاب تيتخو مالسلا امهيلع سيرداو ثينشو مالسلا هيلع مذأآ نم

 5 نم بهاذملاو ءآرالا فالتخا رهظف ىدهلا ىلع ةلالضلا رانخا نم معانمو ىدحتماو عب نمأ

 سانلا ماسقا ىف ىناثلا ماصفالا .-نوحرف عيدل امب بزح ّلكو ةيمالسالا قرفلاو راقكلا

 لوقي ال ىم سانلا ىم لاقي نأ طباضلا ميسقتلا نا ملعأ تانايدلاو بهاذملا بسحب

 هرظنو هلقع هيدهي الو كارب هركف هيلع دري ال للعم جنم لك ةيعيبطلا مو لوقعملاب لوقي الو

 10 ءّرو ملاع ال نأ نظو هيلا نكرو سوسحلا فلا دق داعم ىلا هنهذ هدششري الو داقتنعا ىلآ

 رت ممعغ ]تطرخموودع 0ع همعآم مهئع1همعععغو ونستطاتق طمصستمعق ةزرع طوصق 314502 عصخاتتلو أ ان

 ةرعرمعمغعر ك0 معي عمك ة0ونع معو ءعغ مءاتوت ودعت ءغ طقصع (ءةائقتت 5مءعا32[ع3و 01136 ٌرْثَك

 معععوودرتمع ءعووعمغرو معلم ءعرعمفاتت“  ظعوأم(7:مانتل 3116612 طاتلاتق همصقا عام لذصتق ةععاتس لانتت

 زا]درم ؟همصحتسم ءهمررج مهتتهكنتل و 5غ 716161 ( «ءاتعتو لموسم عهل)ر ءغ 518 م'ممه186 0086 4

 طحصع ؟هرحصحسس تعتغر 7111/7 ( ذه لمكأت رمهست ؟ءواهر دءاتوتم ممدعقعم) أ ىع”أءأا (]عع).

 [ينعرع ةيكعرم ءيمملطسم ءهعرذغ مع كلودط (م2ة2عءءعمام ممقز053 ءأ 56عهألتت لقلت 0803 لة

 حط ةلحرسو هعغنط ءغ 1للهزو ءهغتذص 1:7467:0 هرسصتطاتق ةانتق مدهتنانطاتق ءة>م1عمغ0م ءغ مع212عءا05-

 هزررلم ءىؤغ جحطوه]سغ2ج. مفلئتت طمصستساتت0 دنع 20عر>» طقطاتعااتص( ها عنام (ةتت0غع انعأ1 كانو عا

 دآلأ معردع دلدع معهعمماومستسغ ةمضعسر هلع ؟ةعقع ههتمتمسعم ةنودع 015ماتصمع ذص10ع-

 اناس ءع ةععامع زةلديمتعمع ءديكاللعستسار رروات0715 ةعرصتصع لع لنه ١ةلمصع عة طا عك“

 [,ئرٍب ]1 ءهغأم هءععسس41و 0ع لتحعموتك طمتصتصسم ععضعستطاسقو عمقهنعصتتك 015ءماتستك

 مءاتنعأومسسوتع همدهكعووزممتطمسف دمغعم هع لتووضعمدصأا - هعلمعر هعئاتقوسمتس اع 01510عصلت
 ضدمغممعتم ةعوتتر 01 نءصغعستو ءق5ع طمضصتصعؤوو وانك ءريتواعمالمسطل عمالاتلل و 01126 561 ةعمقتطاتف

 مع1 وعزئمقممع معمم متسمغتعر معوعصن“ 110م ءمتسص مطتلموةهحطمستس ععصاتفو ندك فثدصج/#-

 م/م6 جممع]]دصخغتت و ؟عرتفتتل  هرطصملاتكلا 1'ءالاتلا 84ان1803 عزاولا ل. -  النصاأ ءالهطتلو 103
 هعا6[205632 17ع5و 016 عانت ةعصقات5 ©2002غو 202 38205682[ 75و 01186 50153 6 761-

 كماسمتسعر ]م1 «م7نمغ45 لتعم. 111 هدرسصعو مءاتعتددمعتسس ةعمقنكودع نءاتعتمدم5 مامسع عماطسمكو
 غم دنغ مععم دمعلتغمأم 1مقتك تآلقس ها ءءملمصعتل ةاتعوعاوغو طعع اها ]050116 15115 5066ا0-
 10 ]دنحسك ءهذ ه4 ظلعس لتععمغعر معم درمعسمو ه0مذ ه0 تغمس ةدغتسضمسس هعلعسلمتت مع2016845
 وعل معطتتق ةعمقتهاتطاتق حجللنءا زتكودع ؟مءعاقر هسا ددسصلمتس انلطنه ةعصقاته اعطت 55
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 سوسكاب لوقي ىم مهنمو ةلوقعم نونبتي ال مهنال اضيأ نويرمدلا مهل لاقبو سوسكا ملاعلا 31 00 . 0 ها هب 0 وسع 39 مح م 0 م ١ 1 را

 هل

 ةتطاحا ردق ىلع هتداعس نوكيف هسنج نم .بولطللا لامكلا ىلا لصو اداعمو ءاآدبم ملاعلا ١

 نيذلا ءالومو ةداعسلا هذه ليصحب قيتسلا وه هلقعو هتعافسو هلهج ردقب هتواقشو ههاعو

 عنمو ةوبنلا ةاكشم نم عمولع اوذخأ نيذلا ال ةيعالاو ةيعيبطو ةيرهد لوالا نمزلا ىف اوناك

 مهف ةيباصلا 2و مالسالاو ةعيرشلاب لوقي الو ماكحالاو دودشلو لوقعملاو سوسحاب لوقي نم

 نم اهنيناوقو اهلوصا اوذخا امبرو ةيلقع ماكحاو دودحب نولوقيو ةفسالفلا نم برقي موق
0 1# 

 ىريباتلا © لوغو رخآلا .ىا ,اودعت لو“ مهتم“ لوألا. ىلع. اووصتقا مهنا الا .ىحولاب كيوم

 امعربغب اولوقي ملو مالسلا اميبلع سيرداو ثيش امو سمره»و نوميداغب اولاق ىيذدلا ىلوآلا

 ىيتكنسمس(أ. ةممعال دمع ءانقتس 126/7 ةز//70: ( ههميضماو م3621 ةلتكأدعز ور ناتتق "عدو 01086

 كمواد دسعسأع معاطءامأ ات 0411, 2ععجظ[. َكللأ تكتلات: 0010612 1عالات12 8ععاا15 36505 ا111و

 معمل لععنععو ]ععتق لتكتسمع هدعرتمدوصعأف ءمائانللل 14 110130هطعال ممعصتق ©0ء26عدلقنا ءقذع

 مععدصغزي 572705:0ج1مع لتعم, نسماتتتت ن10عدد نتل5ل6 هط اكو وننقهع ةاتط ةعطصقاتك ءةملصصأو

 مرنم1عععتك 20 ج]قمدنع ءووعملتغو ةكوتتع نانهع ة1طعطأع معانءارأ انه ا015 م1058غو 3غ 5عو د ععممتع

 لععربعام مععدتكو همعوسع مموز05هو همعوتع 1[عععصص هعودع آكلافس نلطس ةلصتغقعغو ةغوتع نطت

 ءور وندمع 5015 رمعماع معن عا متت 01,  عغ عمات ئذتلل 2 (3ع(اع 10155 122201 غانتنت ن3 34

 طقصع حتكحبسو طنط نتهع 20 ةللطتس معماسعسغو ءهمعماغو ءغ ءمرص معاه طقطعغو ةتتت هع 0

 للهتسرو وقتحع جه ععدعتتع طسسقملم عوتأ كانو معن[ عءاتممعللل مع25:عمتق5ع مانأقغ. ْك عدالسمما

 1ك عال لغمغعرط كاملا عدع كمعمتغلمصتق هعاعس2عولستع تتططتغاتو عغ طتقعاتتقلال عع 123013

 دمتم ما132ع ةمقعأأو 12عمققس واع 1[عكتاهغعر عغ ج00 م علال 311411111326 556 انط1عا1111 15111111111

 نانم طقعع ؟غءعازءلغنمك ءمرصممتسدتا مموو5ز6. 111 ةنصغ 110عدصو ن1 ةصغوتتتغان5 ل1301 2ل3(15عو

 ردم هلتدعمع عع 01ععمجطوسلتعأ ظدعضتسغعو مهمه كنك ءمرصتست_ةنع201, وناتأ ءهمعمتامط0عق 51185 اف

 [عمعوؤءاله معهمطعأتمع طقتمءتم(. - قلثأ لعزملع ءغ ندهع هعدمقتطاتق ءغ ناتهع 126216 معافا

 ماسصغتلل, ءغ 0ععرنعام مععمتتكاو ءغ ممدلاتكو جعممدءاتنصمأا(و صعواتع (مصعص ]1عوعرس ءغ [ةأامس

 ديصرص[ععطتصطت“و كمل معءم+ لتعم و مطهممع 20 ظطت[]هذهمطم»ضتسس لتعءواتسمت» 36عععم0عه(عوو عا

 0ععرعاو جهمصتك اهلل 0ععهاتكتل نا1311 م0513 2عم0موععماأعو. 83عمع ءاتقطل ماللطءأمأ9 8

 ء( قصمصعم جه 1سم لتكتمم هماسكت (معاته معاتعرتاتسغو 3عومات1 ع9 عالاتطغا (ةهنطعال 12 مائ12215 210-

 مطعغتفو مموعلمرتطسع هسالقسم 20عص طقطعمغععوز ةعودع طق عدصغ ةدطقعأ متممعود 015 ءماتصسمس

 ةعدئادم0حعيسمصتك ء( طلعضصعغئنر ننك ةلئمك هععط ءغ 1خلعتك ةصمعا]دصغتنع, ةتصمأ1ععاعضأءؤو
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 و معلص كيد ةعيرشب لوقي الو مالسأو ةعيرش اهلك هذه لوقي نم مهنمو ءاهبنالا نم

 ىبتلا , تافو: كنع  اوناكوا نوفلسلا ع.” اهلك هذطهب لوقي,ب م, :ةهنموا, ىراصنلاوا«دوهيلا»و كا

 روما ىف ةلوا .مهتيب اميف الخل ًاشن. مك ىافخلا ىطبلت ناك ىم' الا :ةدحاوا ةننيقعا لع كلل

 قو ةماسأ 1 لشيج» نع يفلخلا < قد مهفالتخلاكينيدلا :مسارمب ةفقا اهم يديضرعا رك 1

 5 ةفالخ ىفو ةوكولا عنام لانق ىفو معاص هنع ثرألا توبتو ةمامالا ىو هنفد عضوم ىو معلص هتوم

 ةباكصلا مايا رخآ ىلا ىقرتيو يردتي مك ةيعرفلا ماكحالا ضعب. ىف مهفالتخاك ةيواعمو .ىلع

 ثلق ىلا مالسالا لمأ نقوفت .ىتح  بعشتي .فالخل لري ملو.ردقلا ىف اوفلاخ ارموق رهظن

 ةينامث ةيمالسالا قرقلا رابك نكلو هتارجعم نم ناكو معلص لوسرلا هيلا راشا امك ةقرف نيبعيسو

 لف مهل ,لاقبو ةيجانلاو ةاوسشملاو ةيربتلو ةيراجانلاو ةخبجرللاو جراوشلو خعيشلاو ةلوذعملا 8

 10 قرفلا تنك قادوركذا١ام' له, قالا بشل

 مرهععئعععج جساعتت مسلط دلتسمت مئهمطغعأوتس هةعويمعم( عدو. - ةللأ ممدتو طقععم هرصصلا 0ا31-

 لعدم ]1ءعععرد عع ]كلافص طقطعمغعو 81هطحضتسعلتك ةميسعم 1عوععض رزان ر1مج05 0160 ءأ

 لو 0معمو ها (لرمةءاممومع. - قلتأ لعمتوسع طقعع هديصمتف ةتسرت] ةءممصغاتالو ة(006 طق كدطغ

 1710.7عرت#و نمكو تتلل مممطعأاو دصم عمات تصمت ءةصلعسوتع لعد ةعونعطمساتن'و ذالك

 هعوعمالمو ونسأ هئسات]حنمتس ملعامنعتت هءامطقم(. 1نءلةملع لتئدعمكتم لع ةمكمدحخسص 015ءاراتسد

 هرتنم عداو ءأ مهكسست نمتلعصد لع معطنع ه0 ةصعاتممعتت 17/2/20 معراتصسعماتطاتقو معا لتقف

 20لع1 ممعوعت مام ةامطتلط_عع ةصغعصلعضتسغو دنغ لع مءازعلممع ءيعنءلعف (0ةدسقعر لع ممملأع

 معممطعمع ءزدكوتع هةعمس]ءعمور لع آ1رسحسمكفتر 0ع 0تةموصعسلح معممطعأوع طغعضعلت(ةلعو 0ع

 هءععلعملتف دقو ونت نتطسخغتسس ءءءاعوزدكاتعتتت هما]كعضع مععامنكدتاتص(و, لع عمو تضنتن كلت 0-0 عد

 ءيوعأا 1كطملتكج ]1ععئنسسك مص ة81هدعترتمر ة(1لعد انغ هزاتص]1مدعق ؟عماتتتت 011: عؤدع ظنعاتتسا 0ع

 ممصصتناازو لععنعنك ]1ءعملتطسس لعكس. 10زةدعممتم ةساعت معاعاعساتلال 01]212ع121 1؟علغ

 مرمعمعودزمصعتت ها جدتعام ءىغ ستكوتع ه0 ن1قسصسسس (عرتماتقر ن0 81ه طحستسعللتق ةوعثأ ؟6>1-

 صسصغ. "لكدسص ءييقنععضتصغ هممصصنلاتو نست 0ع مممعلعمقنصماأأمصع 0155 ةصاتعطدسغو طعم ماللتك

 لتئوزلتسسسم لتحمل عم لعمتتكو نسمتض 180عاعدر ددغ ]1ععمانك 121 (14 سم0 20 ءّزسك متعهطتاتم

 معاك يع معاعععملستس) معمعسم صانع مغر ّدذص ةعمانمعتصام (نعو ةععامه 015نعووزوووص6“ ةعاقح

 رصعب ةصاعر» هععامجه 81[هع]صم»خدتصو دتغ زذص !ئطرلكر بوننأ لع ةععاتك هعاتطأو 60111116111013( انو

 ممص متكأ هعنم معتمعمعع هسسعضمصات' و 1101021 ع, كام, 161مل”, 110 نمو 6-

 راق" ةززع و ل هلم عمار ع , 71هعامطاتعآرع كا 11هزنم , نبدأ كلآ ]ع - اكسسعا 766 ]للا ل ساما

 10 ( مهدعمامع ظسصصمع ءغ( همصعتلتل ع. 0موصحكتسم همرستستتسأ لمءامضتتس ءقصقعمكا1 ما0طدكماناتت )

 حرت فلل دم 01.
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 ةعاتصلاو ملعلا رابتعاب مهنا ملعا مولعلا بسحب سانلا ماسقا يف تلاثلا ح

 رعت ذقرفو دءقلاخ نم جللا انوغص مهف فراعملا بورنص مهنه ترهظف م لاب 0 مسن نامسق

 دب ادب هد

0 

 برعلا نأ مث دتهلاو مورلاو مجكلاو. برعلا ةعيرا ممالا رابك نأ لكنلاو للملا ىو كرتلأو

 ماكحاب مكاو .ءايشالا .صاوخ ريدقت .ىلا مهليم رثكاو دحاو بهذم ىلع. نابراقتي كتهلاو

 رتكاو دىحاو بعذم .ىلع نابراقتي مورلاو مدلاو ةيناحورلا رومالا لاعتساو فداقحلا

 ا رومهالا لاعتساو تانكلاَو تايفيكلا ماكحاب مكحلاو ءايشالا «عدايط .يدقت ىلأ مهليم

 بتارم لوأ ٌّق ناك نأو دنهلا نك ل نك ميلعأ دنهلا لأ يف لولا جيولتلا

 كافكو نادوشلا ىالخا ءوس مهبنح ىلاعت هللا نأ الا مهتلبج نم كلذب راصق نادوسلا

 طدعم11ءوغ16م (ع»غ18 0ع 015ءروتك طمصتساتت77ل ععدعءرتطاتق و 72000« 00 ءانتق 3ك

 اوطزرعئو. - 81 لمءوتسمسل ءغ ةتاعالت 5مععاقمفو طمصستمعق ذص لتتقك مهضاع5 01510 طغاتنلو (118-

 رانا ة]لغععو ص هغت0115 113 7125411 1164 ماتا ءان12 72212 00 عمت نهانا ععمعالل رفات اعتصام

 11 1مغعع معد صعوغمم آلعم عدصغ مع0طوغقعموتتمت.  ةملغععو حسغعمم طمتصتمتتتت مهتف رص ]1 غعتفق همه

 10 دذدلتت ممكدعضتمكو نات0 نستك طمتصم 0هعءغدنك ةممعال دع دمعجعوضتد". آم ةل]ز5 ميدس عنهما م0مانلخ

 اان ةكعوورمفتو ظمسممتر آسلثر 2ءدودعر (نطت]للهعتر ©2هعلو ةسعصطءور 1[1ءطعقعتز ص طتق

 هءغئعث مممدلتو ونسمسضن» نم10عد ءءاعطءممتست هةتصعموعع هسدصغ ءا 'لسسعدع. لطص اتطتو 7

 همم 12/67 عنو هدممتتتتلل مممات1 دندن معلصعأمءع5 لتعاتمكغنل طخ ننهك01: ةندطعوو 8ءعووعر

 ظمرسمستو طملث. كتطتلهردتسسك (مرسعص ةعدطعم ه0 آسلم5 ةؤوملتتف 1زعلعتس مهمتك 260علمطأب

 ءع عمرتتس ةصتستتق ممهجهتسع اهعاتمدغ 20 لعطصتعسلهك ةصاعرتمرتعو زنعاتتال 511:1[ عقو 20 001ه

 ؟مععصلو لع مءعرتك معصتست ننن001(هقنطاتق ءغ مهعتتعتفو عغ هل دكان >عرئاتلال 152601م1]012 10

 زع ننمونع طعءرودع هع طظمرسممت زماعرم هع هتيست]اعك هدصغ ءملعتس ةمكاتغ0أمو ةطأ111112 18

 معاتسفسغ غد ه0 دتعتغعو دععتتتو ءدعاععطممف 0عظمت عصلمفو د0 عمور ونسملعم هع سسعصافع ةلطأو

 مصدق كتعصسلهك ءغ ه0 ءمعمممدلتح دم نكاتتتل ءهمداع1ن عملو. - 11وعع كطمبعوافصت. - آلع طت

 مممات]11 ةععءاتتتهكنللن5 ءمعممجءمصخات»ر 11 نكننهمدعك عانطرانس عقتالالك.

 111ندغءءدغا1م مدعنسدو 0ع 1م ل15. - © نديسكتم ءم]1مم 1سلمتتل هءاع2م5 ل1

 ملعمععلتسع مرئدعععإ]دغو ددوتع عدن 0ط ءقسكدتت 20 ءمدحتسم ععصاتق معاناتس ءمغو 10 عانق (ةتعم

 [:ءعمءاددم ذل1مو ءتنممعع لمعمتع معوحمو الز تغمس دصمر عقر 511 (مععص ةصلماتك ءغ عد عود
0 9 
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 ميكاننلا لهأ ضعب كلذ للعو ضيبلاو رمسلا نم ربتك ىلع مهلضفو مهمالحأ ةهافسو مهميش

 ةيالولو ميناولا تدوسأ لحز ةيالولف كنهلا ةيعيبطلا ةمسقلاب نايّلوتي دراطعو لخز ناب

 فيقحلا مهل ةحجارلا ماكحالاو ةلضافلا ءارالا لحما مهيف مهناهذاو مهلوقع تصلخ دراطع

 ةليلق ةقرف مو ةمهارب مهنمف .ىهلالاو ىيبطلا ملعلاو موجنلاو بطلاو ةسدنهلاو ددعلا ملعب

 ىف مهلو دنهلا روهمج و ةيمباص مهنمو ناوي جبدذ ميركتو تاوينلا لاطنأ مهبهذم ددعلا

 رثحلا ىا دنمدنسلا بهذم مهيتك ىف روهشملا»و بهاذمو ءارا اهراوداو بكاوكلا ميظعت

 تافيلات ىقيسومللاو ىالخالاو باسحلا ىف مهلو دنكرالا بهذمو ريهجرالا بهذمو رهادلا

 ضرمأ .لوإ ىف اوناك اراد مهطسواو ممالا لحعأ و سرغلا ف ىفاغلا مب ولتلا

 سوفلا ردسكقو نييباصلا بهذيب ثروميط بهذيت نأ نب مداسلا كباع جون نبد ع نيدحوم

 حطت ه5, ءمدوتع ماسستستق ؟تقعتمق ءغ هلطتعق ممماتلتع مهععتات(. (نددسدست طسوسق "عت 2همصتنللت

 حهضئم10ع1 ءووع للدعستسغو 00100 5جنتتملتق عع 81ءرنعمساتك هد مده 6مصع ءمعالت ههقتتدلت

 اسم عضل دع [ملمو ةعععمعرتسغز طلق 1عتعمل“ م10 ماعلل 1للمعاللاتللل 53601801 ؟010عم2> 017 عطقوععأ

 ملعضتتالر ءعمرتنتت جمغعرط 1مغع]1ععلنق هع دصعمألق مهعقاقسأاتقع ةنعام عت !81ةععبسلات72 55

 طمطعءصلمتس. 1 مكتعمعو صلت ددمغ ةصععمتلم م:هععع]]عماع هغ زملتعتم دتسعساع. ةععاتتقأع

 ءموعمتنمتس طقطتعمتصغع جسغطس عقنعدسس و ععمرس عمتمستاو 12علاتعتسمتتو ةقاضم]هعتقهتسو مطوتق1010-

 عادت ءأ دصعام مطر ةزعمتس. 1مغعرل ءمذ مدنكو هدععام ءدقامغر ءهتزنك ةقوععاوع 8بفطتعممت ةهمعآس

 ادمكتتو ءغ ندع مهمطعأتلمه هممص ةعممؤعأغ ءغ ةصستسملتم مرمعادتت ؟عامن“ نأ ةدطقعت هجن

 [آ[سلم5د ممزتتس هطختلاو 11ةطجتطةنلل عمانتل مه7(ءعزلت ءاآلءلاتط غو أ ؟ةتقق 5عواتتتسأاتل' 1552201

 2جد0ممعو ءغ هرتصأتمصعف ّذص جفاك ءمرسانت 16 مع710015 ءعء]عطءةصلتف. 115قكماتسمع و

 تدع دم ءعمرضتست اطعم مدمحتسع لتعا] عدافع ةسصغار ةسصغ هند 11:0 (1جنت 0هدصتسمساتئ)و

 17 ء/ق»# هع مع 02. 8 عمعنعمعد لع هيتاطسعتعموم لع مدمتطاتو عغ دصتقتعم مانع ةهتماح

6001110 

 [ل]سوؤضةهنغأم ةععاتسم 12 0ع 2ءروزو. 11 معع ععصو زماعرم هررصعف (ةدنوتس 1هعمأتا

 هرالتسع (دم عر مامسس ءغ تصتعت" 10, نسما دياطعو كاعدوتتع متططتاتلل! ءوأر ء>قعاتكوزسع 210ت ان

 (عمرعمسغعرل.  طرملونمم صمم ع رعاتعتمصعتس لودطت دععمأل كانضغعرو دتصاتنت 10عام ءووع هتعلعص

 (عوو تموتع لنص "ل"حطستستععاط لتئءرماتمفتت ؟مطمعمزتاتت> جتطم]ءدعات5ق عوار 2عءزتودقولاتع ءلاتك

 عامكتتأق هطوعوسأ همهقوت(“. 1 آمعع 5لعأز هممكعوعتم ؟ععنع معمع رددتلاع ةمصمو هطالصتتغع ه0 (ةةصماتق

 نكوتعو 10 هديصصتسم هز21265 حجتنعغمرع 72م12:0حقاتو ءدترت ءاتدص 11د عمدجتس معاتوعتمتع همززتت) اح

 (ةضنصغرو ناجه23 هكدا عر" مع عمهعستس دتتلاع حصصمتاتت)7 انقوتتع ج0 (عرتماتكو 0110 13011015

10 
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 مهلو موجكانلا ماكحأو بطلاب ةيانع مهصاوخو اوضرقنأ نأ ىلأ ةنس فلا نما اعيرك ا هكذا لف

53 

 ىهمسيو سرفلا بهذم راودالا ف بعاذملا عصا نأ ىلع  اوقفتاو مهتاكرح ىف بعاذمو داصرأ

 قتفاحتسلا ةّدم ىم افلا رشع ىنتأ ىم ءرج 8دنع ملاعلا ةلدم نأ كلذو سراف لما ىتس

 قرم نيتلتو ةتس لك ىل لمحلا سار ىف اهلك عينكان اهتارغر وجو اهناجواو تارابسلا نأ و 0 0 5 5 ١ 2 2 00 0 0 ١

 ملكت نم لوأ نأ لاقي سرهفلا باتك ىقو ةليلج بتك كلذ ىف مهلو ةيسمش ةنس فلا ةدآم

 ل رادنقا مهل نكي ملو ةليلخ بساتشك كلم ليق لداسرلاو بتكلا "تناك ءارو ونا باتك

 عنقم ا نبأ لاقو اورهمو اودارف باتكلاو طل ملعتب سانلا طخاو تاغللا عيمجب بيجتكلا هباتك 0 تا

 من 0)

 ريوس مول كدتصغو 5عءواتل طات20113122 0عدزعتتاتس(.  طظرمتصعامع5 عماتتتت 5ع 20 ه0 11 2201

 هع :مهنمو1هعتدع ل101كمستدع ءمصغت]ءطاتصسغو 35403 05ع25:32425 ع0م1ا1120116 12015 20 15

 موهلممعع "عرمعوم ع5.  (روصعم ةماعتتل ءمصقعءعماتسمغو 00 ءملمسقتل 8ءعووعضتسس 0ع مع210035 ذو

 ععرتئوزتت 212.  ظزاتكدت001 مع81005 دمع]]ج غدد رو ةهصمأ 8ععووضتتت “ك, عءمرتتسناتع 06 طقع ©

 مععماعمفلم ءعغو دصتتسلأ كمهكتما 12812 مدع مهضاعم ءرع 0هن00ععلد ددتالتطاتق مهوتناتاتتتو 08

 همهم دهس لأ ءالعتسمسا ةععمصلمسا ةعماعمسامتت ل720 117:0. 2( مم0 كمهاتسما ءالقعلكاتل“ مب

 نان01 ماهصعغمع عمرات7 2006 32م0عمعو ءغ كدسعادلل 0ع1عععصساعو ذص ءدمتنع حيتعاألمف همط ءاتتث111و

 هزم عملتق همدنتم ضعتسأو هةعجتعك هعمفتتت ساتللتف ةصمصفختتس هم]دتست معضفستطاتقز 06 ننه 1

 هءاعا»عو اتطعمو ءمرصمموسعستص(. - 1ص ائتطعو 17705 مدتتلتتقو نا1 مع2ؤأ1 م 10ءاتاتق هلو

 [ستكدع لتعامتع 122ه/772:1], د 8ءرنوذك 6:7 كاع 1.١ ع. »عع ]تق ةمعا] دنع.  طدتغ طلع عمدت

 كلحتستمو ععصعتتك طسسقملأ مه1ع17: ماللالا5 3116222, ونان1 ]اططرخوو ذم معضوتعد ائصوته ه022م0-

 هدعمتغو 1دتكدع دلت 2ءنممءممعأ , 12141107 ءمعصمطظتسهطتك ر ه15ع ءدع ج]ائودست هع

 لك عمن. -  طئطتأ نم عا نهعاهلطتقو انا 1051 4كل ل5 ذص همع"ع 10مم"( ( ؟! ملت

 ممنوع ةصاع :عوعرتت (5(75/1) مهتتكو طتتتتعللم 1نعاطاتمسغو 8 ءطودعوتع جهده 12 عادل (ةغعرد

 طقطس عحممغ ةءجاتغعدسلدع همدغعممتك ءغ فقوتامقمستتتل> ع 2 عماتطاتك ءاتعتعص لهدتتتتنت. 0111210

 ذآ110 مءومهصستنع 2كوءمدعغ عر, 1ععتم 11ه عمت جتتععمزكو ههكلتكق ةعقوعغو ]تططاتستواتع عاتاتللل 111118

 طتلع دص هدصصتطسع لتمه1عءقمك ءمصععتمطس» ء010تئدوععور طمستصسعم ه5عتمذكتنهع 1120112

 ءمرص مم2عم0لهدئندز2 25غع22 20055 ءعرتع ءمعمعضتسغر ءمتضواتع 0عألملع دططقعتم 123عتقولانع ©220-

 ]دعضتتسع6. آطتصعاتهع جاع 2ءروتعوع , ن6 1012 710 عءمنانا« مهتتوغ رو 0 ند]ععات و نعت
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 3 تك[ -- ١ 2 هنأ لا ا اح

 و كح 5 نيت 00-0 ردا 5

 لها ذغلا اهيلع تلاغلاو ؛بابلا ١ ىلا ةبوسنم "هو كلما كانبب نما ملكتيا ناكااهنإا ١ نكاذللا

 من 03
 سراف لها ةنغل كو ءاملعلاو ةخباوملا اهب ملكتيف ةيسرافلا اماف يلب لعا ةغل قرشلاو ناسارخ 0 1 :

 ناكف ةينايرسلا اماو قتيشاح عم ةولخل ىف فارشالاو كولملا ملكتي ناك اهيف ةيزوخل امأو 100000 0 5 ءءاقا اد د 10070 30 ا ب

 0 1 د 2 ا 1 200 2 2 1 5 0
 ع عاونأ كيري سيفللو ىبسراف ىلابردسلاب خغللا رح 2ع 3 :يتاكلأو داوسلا لأ اهد ملكتي

 خليل ءاذلو ةانسل ا فاكتاف عذخت شر فس ىملك ىزوع دحبأ ىم 5ك اهفورحو طوطخل

 ةريزجو قارعلا ضرأ عنكسم ةميدق ذنمأ مهو نينادلكلا 3 ”تلاعلا جيولتلا

 9م
 اوحربي ملو ىنإيرس مئناسلو غانم رصن تمخإو نافوطلا دعب ضرالا كولم ةدرامنلا نم برعلا 0

 رمانة ممر 10ه" ةءمو 12ع”ءةنعمو 1ك جتعم ءأ الر معمم.  الاهلعءادك 12ءاراسنءم هدتعتسعتط

 عنوتص طقمطستغ ه١ 2ع// مو  نسصم0 صمرسعص دنع ونعتتصلاتع م071صعالق ةطكزت0/0171 و 1غ و

 11001 1 ءارامسءرا 0 ءغ قعع»طءازكارن. - 12 ءمةءم لتحل عءاتكه ذص دنتطع 110م7 دع نكات

 كتتغو ٌذص نتح ءدتص هريتصعف ذل [هعننت عسصغر ننأ ذص ةنتاح 2ءواك ( 22ع») مةيكددطقممتع. طلع

 نتمتع طمزسعال 5ك101111 (ةهجتأو عءغ طيقتتللهلل ءلاتق مة2(ءاض ]آمر دعدصت عم 0116 عاتق

 لل(.  طءوروزمع جساعر» 0ند]لععمن5 هرتعصاملتق ءىغ 8دج]لعطنزنن. - الزول ععاتست 2ع

 31هطعلودع ءغ معان ]1هعنال كنصغاو ءدموتع هانا ةصعم]امف ©عءرهزلتك نمان ظنلا 7عععوراقم ا --

 رززدلععودرس 7س عم» مءوعك جلطتطسعستسا ءا صمطتلعو دم ةعععمدب 1مستلتقتت ءننص معلتق-

 معوستو هبتكو.  ةلزم]ءعءإم خير ممم لعصتومع نكأ هنصخا 1ةصعواوع اندعاتك همم 4 دص

 (طدللمعم. 1م ]نئعتف ةعتطءملتخ لتمل عءنسسصص يسحصلمتس معات]ميعسو كردتمعم - 8ءعولعمسو

 جلطتط وعرتتوا. ل  طورومع جياع عع طقطتعستمغع ةعئتطعملل ععمعمو ءمضسصقوتع ةلزطقطع-

 نس مص ممدولتس 1نزغ ع [ذئعمتك اظلتكر فرم ككئسر 1طهلر ]آ1عر ؟هحر يدر الهر الكفل طقتتتو

 اكرم, الدسر ةزمر 7ع, ظدر ةطتنمر طقر آكطقو 122215 ©طقتمر 11(ءدتق 1'عو 8قهو 8ةلو

 آرطحلر '1هر '1'عجدر تتر ءا (نمك هرصتقوأق.

 111 نعام دغزم عئععاند 0ع (طه]10ه عزو. - 18عوعج (نطح]1لجعمرتنتتو وعتتخل 15 (

 [رملع ( نطد]1لمعم) ء( معصتمودملع قحدطست (01[عةممماتصتم) هةعلعم قظدعمصاو أ 7ءاعتتتستك
 ممتاز تععوعصف عمان, 1ظنعرتتمسا ليستمل1و و0ان1 1ءاللضنلل 7205أ لتئلسكت سرا رععوطمتتان2 م كاع

 ءةورتسسم هيصوعتم ؟نتغ 183ةلعطغمةهمرع ( ال ءابالعطملمعممت). آةنمعنمبم كورتمعدتسو ولتق ناعطقسأاتتو
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 هلو نونفلا ىف نوعسوتم ءاكحو ءاملع ٍهنم ناكو عتكلمم اوبلغو سرفلا هيلع رهظ نأ ىلآ

 بيكاوكلا ىوق بالجتسال فئارطو لكايه هلو ضاوخلو ماكحالا تابثاو بكاوكلا كاصراب ةيانع
 "ل 5

 ع

 هلو اهريغو تامسلطلا ءاشنا نم ةبيرغلا ليعانالا هنم ترهظف نيبارقلا عاوناب اهعدابط راهظأو

 نا سرهفلا قو نفطصاو سخببا هداملع رهشا نمو ىطسجلا ىف سويملطب اهنم لقن بهاذم

 ىايرس وهذ ىرقلا هب ملكتي ىذلا ىطبنلا اماو لباب لعأ ملكتي ناك هبو قايرسلا نم مصفأ ىطبنلا

 نيينابرسللو نارحو ايروس لهأ ناسلب ةكصفلا بتكلا ىف لعتسي ىذلا ناسللا ليقو مصف ريغ

 راسيلا ىلا نيبيلا نم اهفورح بكرتو فلا مال !ذكو طقاوس تابجحم اهلك نيغلاو ءاظلاو داضتاو

 ىوطاناو ىليا مور دالب مدالب ردقلا ةميظع ةما # نانوبلا لأ ىف عبارلا ميولتلا

 3 كولم عيمجا ىنذلا .قكولم نم ردنكسالا ناكو مانصالا ةدبع ةيباص . هتماع تناكو نامرقو

 سمس معللتك 220(ةانطأو 203 8ءرووع هوو 1ءععوسغ ةمراتت70 نع "ععماتتل 5181 هسطر ءءعموصأ

 [آدطسععتسغ 00ءئم5 عغ همجتعمساعو ذص ؟هضتنك 00ءنتمستك دود فةز0ئ05, واتت 56 20 هنءالق

 هطوع»هصلمفر ءغ 1عوع5ع ةقاعم1هعتمع زه0نعلدعمع هع متعطتغعع ماهم ءعامعضتس 0عقصت عملدك ةممآتع

 هدعضتسغع. 1!"عصصمأ]ج نمموتع ءدفماضتعأام طقطاتءتصغ عغ ؟ةجلقك هععاتلل كاتطا 72300265 515

 هنءالمعسس ءعسعملا ءعدصتسواع ممغعتنمع ءاتعتعملت ؟ةعامضتسل هط]وقممع هدع عزم. طفح

 عمصسغ لعتسلع ؟دعغورضتتس دمتعمطتلتسس جتعامدعو (ملتكس هغتنلل 0م12م0516600ع هجلئتتكودنع 3طاتفو

 ماس دوسع عمصتتتس مادعتام عماعرصدعمع ةلصفععوعم عدم زماعوتتا“ 1 ماعط 006445 1

 رسمعتسسع ةمعادضدعستسغ 1ططتممدمععءاطتك عع 8ععوطقماتك. -  طعوعئمجءعور ]ائطاخو 12/725 (غءوأعو

 01216عءندق 8 قةطوغمعمرتس مماتكغم» تع كرجمتمعوم ءددطصواتع دمعم]دع 8دهطو1وهمتقع 1هءدأ ىاتطغز

 زل1ه ةسنععم كدطوعمعم 01هلععطتعو ونسمع ذص مدعتك ةن016طوغسو هوررصتمعو ةدتغ زمعاععوسو.

 قلتت لعمتوسع ائنمودحتس ذم ائطرتع ءاععمصتع» هعهتماأتك نكد ممتن ءمصلعتست ؟دتقذع 01 عدصأو

 وندمس ةسعمأادع هررتمع ءع طآدضدس ( دمعه ) 10ءانخ ىدصأ ل ل 8 ورتم جماعلت انته 521 مأاتح

 مدع ععصعتتلج 1تسعرتاتسغو 001:12 2ص ست ككتسااتل 202 015ءععمسدتغ جط ةقلمطقطعغم جعوطتعمو

 ءيععماتك ائئعتك "لطم و ةكطفر طعمها, ططققو 1 عهر ©طقتم ءغ ةمتص 1ائكر ونسقع ذه

 جامطقطعأم ثرعورسسس عده ج لعدد هل هتمتكدنس ءمدص ممم عصاتمتت 0و1 عنهصكاتل»

 111[سواعدغأم نسد2غ2 0ع © 2جععزم. ل 2 هرانآسك ©172عءمالاتلا1 701681555

 طةستغر ءغ ئعصدمك طظسصتلتو قمهتعمات عع (نهعدسمستمتس 1معم]ست(. 1ططمعتتلو عمرنا 1

 توطوعتوردم ج001ءنمو, 10019 جلمددحتن. ةلعدكحسلءعرنر ونسأك طالق ع ءوتطتق ءمدتست انتو 0

 ماسسسمو (ءعمعوع مركمعأمعو لتفقممت درع مطر ءلغ ه8نمععووممعو طلع طقطستغع عم]عممفعم5و 0
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 نومسي مهوايلع ناكو مورلا هيلع بلغ نأ ىلا ةسلاطبلا هدعبو هناطلست ةعاطلا ىلع ضرالا

 ,ويهلا ةفسالف

 نسانلا -عفرأب نم مهو نونغلا عاونا ىف. .فيتاصت» هلو.:سيلاطاطشرا مث نوطالغا مك طارق

 مولعلا ىم ةيلل نونفب ميكصلا ءانتعالا نم عنم رهظ امل ةلونم ملعلا لعا ٌلجاو ةقبط

 5 ةيلقعلا مولعلا عيمجو ةيندملاو ةيلونما تاسايسلاو ةيبلالاو ةيعيبطلا فراعملاو ةيقطنملاو ةيضايرلا

 ىهست نيرخأتملا ةغلو تاغللا عسوا نم ىو ةيقيرغالا ىمست عدامدق ةغلو منع ةذوخام

 نوينيطللاو نويقيرغالا نانقرف تالا ىيطللا

 يبسملا نيدب نيطنطسق ماق نا ىلا ةيئباص اضيا فو مورلا ف سماخل ميولتلا

 ممالا رثكا هيف لخد نأ ىلا ىوقي ةينارصنلا نيد لزي ملو هوعاطاف هب عرشتلا ىلع مهرسقو

 عضعب لخد نيتمالا رواكنلو نوينانوي عنا ميكصلاو نويمور نيروهشلا خفسالفلا نأ لوقي

 لاسل (غيصرصاتكر وناتم ططمدرصحسصأ همه كتمعر واتس(. آطلغغعندلل ءمضص مطتامذهرطت دمعاقجطوةلعت

 ةمرعا] عطحصكتسو نممانس نستصواتع هءاعتم منهعواتغعحدصغر صصص ء00ءلعؤر نسعتس آكله51065 3عوماتق

 1ءررد طقطستغر 2رطفعمروفر 5هءسونععور ]1دعمصو ةسسقؤماعلاعو. هعقموعضمغ 1111 0ع ؟ةعتف

 لمءتصتعو دغوطع صاع طمرصتصعو ظيعضتسا لتعستغهنع ةدستسلو ءغ اضاع 000005 م2ةعةامسأته

 ةمععاولموليستر هنت هع ؟ةيتتق مطتامودممطتعت5 هةةملتتكو ونددع لمعسمتممم دمه طعسمهعقق عا

 اهوزعوه همععامصغو ددصق رمعماع 0علعنعم. .(نمومتاممعف ماطرتةتعمع ءأا دس عاهردط ]51 03ع دعالاتتل لا

 لمرو عيان عمر عع ككتاتسس جلسصتصتو:هللمصتقو ءغ هددصع5و 0هءاضممع ١ج0هصه]ع5 20 عمرتتس ةظرزإ

 همعامرتغماعس رععكعسدسكاتل. آنصعاتمر ع7" ةنإز0 ( ععمدععم) ةيمعالهكحر لنحقتال ةمالاتلل 1118] 5

 اموسعطحصتر ]1هنتكوتسع مداعمم ؟دتغو ممونعيتمراحسا العنف ةعرتنم 7/4( ةرنني لتعاتم ءقاز ةدصغ ةطتتم

 طتمدستلتر 1ع 1 هانا ( 0ممعأ ؟ءاعتماعذ) تك طرمأ يروا (آصفمت 1١ ء. 8و هدماتستل»

 111 نوؤعدنغأم نسأتضصأا2 0ع ظمرس ه ص15. - 111 نومونع 8ههطوعتكتسم 20011 ءدفطأو

 كمرعع (همودامصاتمسك ءاتونمصعس 81ءووتمع حسرتا ءرعدك ءيار ذللتومع ءةساعسس ءمصقأعمت ةط م

 نوعا هطعلتح ءحتصسأا. 1ءاتعزو ةسغس (نطبتمكنمسم همس ميكنق ةمعنعرلعسكتتل ه7علع 0عقتتكو

 ندحتص ماسست مممسلت ]1هردعمتف همصظمعم هدمصعموانع ةعور مل ةمعمافع دنس 8هعوات ءطقستل
 10 [1ةطسعستسغ لل ةمجتعمععم كي لمععمع ذص ؟هيتتك مطتامدهمطتمع لتمكقماتمتكق :تكدغمذو هحتتلغتوسدع
 طمرصتصعو هعء]عطوءوضتسمع مطتامدممانمو ]11هددحصمو ةدتمدع ءمصاعصسلمصغز طقعع (هيسعص []هتتق اناتح
 ندع ©رمععزو دتسلتعدسله قام نس ةساعت طق ممزاتلل ءعصكمعق ءووعضأو دللاتأا10 0
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 ةيوملا نم نانويلث نا الآ ةفسلفلاب ةيانعل اروهشم نيتمالا الكو معربخ طلتخاو ضعب ىف

 نانويلا ةذغل ليقو نانويلا ةغلت ةفلاخ هتغلو ىربكلا ةيمور ,هتكلمم ةدعاقو ركني ال ام لضفنلاو

 بيترت ىلع بنترم نبميلا ىلا راسبلا نم مورلاو نانويلا ملقو ةينيطللا مورلا ظخغلو ةيقيرغأالا

 داضلاو لاذلاو ءاذلو ءاهلاو لادلاف غط مث تشرف صفعس نملك ىطزو مبا هفورحو كجبا

 طيح هنم دحاولا فيلل ناف اندنع هل ريظن الو ايماسلاب فرعي ملق هلو طقاوس فلا مالو كنب
- 

 ىنيلكق ماع سلجام ىف تنك هيتك ضعب ىف سونيلاج لاق تاملك ةع عمججو ةريثكلا ىناعم اب

 ىف كيلع ظفح انالف نأ لاقف ىف فيدص ىنيقل مايا دعب ناك اًملف اًماع اًمالك ميرشتلا ىف

 تيقل ىلا لاقف !اذه كل نيا نم تلقف ىظافلا ىلع داعاو !ذك ةيلكب تملك كنا كسلجم

 ةلجاو كولملا هيلعتي ملعلا !ذهو كمالك ىف ةباتكلاب كقبسي ناكف ايماسلاب رهام بتاكب

 الخك نأ اضِيا ركذو. سرهفلا .ق ميدنلا لاق .؛ذك هتلالجل -سانلا رداس هنه عنميو بانتكلا 0

 هيلع انبرجن لاق ايماسلاب بتكي هذا معزو نيعبراو نامث ةنس كيلعب نم هيلا ءاج اًيبطتم

 رستم ءعطوسختعو .عءمضتسوتتع طلقغم2 ءمصظتصس0عطدكت». آنئعموسع نستلعس ةغتلتم مطتاهذهمطتوع

 امعاممتتغ جغمسسعم ((عدععأ ظمرسممتمو معرستمع 0ط]0ودعمتعو مجمعف قنلغعتتدسأا 10ص ععواتع م136-

 1ععملا دسصك.  (ندجسغ معومأ ظمدصحمت طتغ ظمدصسم ل1دعممر مدس هسمعتستواتع ]اصمت 3 626ه

 وأ ل515 عدد طقعع ةممعال منع 1طعا”ة قيوم , ذللك م17 نونم.  (مدعل ءغ آمصصممل د هتمتكانو

 عع مرسم دهم مدءمتسغور هملتصمعت» ةطست ءل (لكظ(ن) هعودعمس( عمور ءسزانق اماعنقع طقع ةدصأت

 ركاتكو 8وو كرس, 150, لله, 15, الدر طظكمكر طمس ةانسر للدصر زمر لتمر 1ع. 8530, (نةهكو

 لكوو هطتصو '1عر 1ل'طقر طظطقر "لعذر ©طقتمر 0عم1لعمومغ» همم 1021و عر 8هر طغت

 [دطوص4 ءغ آهتص ظاتكبم - الوأ دتصغ ظمسفمت ةعتمغتتت نتهلمسس هيت 26 ( هبررععم ةثعمه 1. ء. 5

 حرد "1زعممتممو هو. هغ(عممعتدجطتف) لتعاوو كت ص05 ةتذستلع متطتا طقطعدتاتم : نصه عدتس [1(عنو

 ماسععو ةعمنعملمك يمرتستغ ءغ دماتلامه ؟0ععو ءفصم]ءءقلختعس طم اتطدنو ونسملفنم ©62]عمانف

 مهضمع طقععت طم ءمصحعسعتم مانطاتعم دلتودمسلم لع ةصدغمردتو ؟عنطق عل ه0 ءقجغست مممانآت

 جععمرسر» 00249.  ظوسعتع لتعطسو ممدغ ةستعمك دصتطت هططتمسس ؟عمتغو هع: ظفأ جلتودتعو ةهواتتاو

 نأ دمعستستغو (ع زد هممت عمت 410 طقعع 1112 لتحج15وع. "1س ردعو ؟عطو 2ععاامعتغو ءعرصستطت

 ةمغعمضموعدصسفت : آنملع طقعع طقطعو# معوموصلتغ: (نومك عمت ةنتماور عج ؟كدسستقع عمقتلاتتلظ و 001 ©

 1هودعمغعسم دهتطعسلم معوعرت عملك - 11دمع ةعاعم هوا معوعق يعم وات ععاتمأ ءأا دصاعل ةءتمأ 01د

 همععملكدتسسل مئهماعع ءزدقك كنطاتستغمعئعسم و ءءعمتك طمستمتطسف جلتغتتم 20 ءدبص مههععءان

 [معع نيينلعسس 2 ءل ذه انطدعخم 127726 ممضسمع ءغ تنم معرنوتغت ىر 1آكمدحم مهعلت مسمع عمقتتاتك 200

 رصع ظدهلطعاعم حعمتغ دمصم ودهم 2هوعوتسام هعاوكم , هع ةدتسصتحسم ءقل]1عنع زوعنافمو. 1(ةولتع
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 ىهتنا انظافلاب اهداءاذ اهاندعتسان ةملك بتك مث اهيلا ىغصا تاملك رشعب انيلكت اذا هانبص

 بيكرت الب نيميلا ىلا راسيلا نم مورلا بتكي هلجا نم ىذلا ببسلا ىف ركذ ةردحبت

 قرشا ىلا دجوت' اذا ةئاف.'هتالاحتا لك قت رشا .لبقتسيا نان( سلال“ ليبس نان ودمت كل

 ىدتني نا ؛بتاكلا ليبسف .نيميلا ئظعي راسيلاه هىكلذك ناك :!ذاف . راسي + لع لامشلا نورك

 5 بلقلا ىلع دبكلا ةكرح ىنع داديتسالا نوكب هضعب لّشعو بونلل ىلا لامشلا نم

 طبق مترهمج نا الآ ممالا نم طالخا مه» رصم لقا ىف سداسلا ميولتلا
 باستا ىفخت مورلاو نيينانويلاو ةقلاعلاك ممآلا نم رصم كلم لوادات' نما ةرتثكلا اوطاتخلا اهنا

 عتامدقل ناكو ىمالسالا صتفلا ىلا اورصنت مث ةيمباص فلسلا ىف اونكو هعضوم ىلأ اوبستناف

 ةفسلفلا بورضب ءاملع هدعب ناكو نافوطلا ليق ةسمارهلا سمره عنمو مولعلا عاوناب ةيانع

 مع ءاتئمصغعدر جسلتغم ةتمعملتف 0لعععسس ؟ءعئطتق ه همطتق مدم]دنتكر عمم انطاتتلت ؟عاطاتت 0عوءدتع

 ارعمغع» ةصتسسقل» ععالستتق. ]للعتص0لع جساعتم ؟ءرنطه طمق(8 2مءاعاع لات55ا05و 8 26عان10©

 معروبال(.ى 64 ب  ظ>عم1162410. (هسنكحستو ءاندع طمتسفمل جه ةزصتوأاته 0ع>ادودتقانتلت كذدع 114ةالقح

 رتل ءهمدهمموزاممع ةعتموععتسغرو طقصع حجاطس]تسدع لتعسسكتل و 000 ؟عنه 5علعمل] رغم دذغ ءةو

 تغ طمرسم ّذط 110115 0 رياك لص هرتعصساعالل ؟ءائامغز ة5عماعصسأ 11052612 1عاأال1و 01111 6ك

 هرتعماعرت هع ممل عرئأومغو 20 دتصتمانحتلل ع1 عدوع. ©( نهع ءانطت 1(غ2 5أضغأر ذ5لط1513113 11151121

 و 0ععنمعز هعتطعماعس زعلت 2 ةعماوماممع ردع لتعرم ؟عيكاتك 1مم معتنع 0عطعتع. ىلا

 ىسكدتسم طسراق عا ءدبص ءووع لتعتمغو 0100 دطمااتك ]ععمال5ق كمط]عىعغ دجماتتتلتل 0101+

 111 نواعدغأم هعدربغج لع ععمابو قععر مازهدعتستس. - 0 همستوانةل» كة عمر مانا ءاع

 ماسستس مممات1هرحدسص ءمللطسكتع ديتتحلنأا ءيحمغو دصفحتسسا (ةتتعال  عمرلاتتلل مهلك (همأان ؟ادنعااتلا»

 [كمسزسمد ةهسغعس رمتعاتممزك تكدس ممعطستغع دصس]ةغسلم مممس]هعدسصر نغ ةيسفل ءطتامعو ((نهععأ

 ءع1ظمرصسحسأو وننأ لعتمءعمك ص معمم لص عوز مانتت ةيعزفءاطقسغر 1( 116 0ر11 01150 90

 ىمفمتزءاته ءووع(.  آموسع ةتطأ مميصعص ةسممودنعتتتمسأا خ همملصتسع (ءررئمع (تمعامتس.  ظرتمعتمم

 ئئعمممعع 5جطوعتئدسمر لعتملع حنس (نطتمانحصحس دمءاتعتممعسس ةنصص] عزت عاتصأ 20 (ءاطمانق

 نوواتعو وناتم [ك]ديمتامع ءمرخمسل (ءعرتاوتم 00عاتممتانم([. 11ه هرئعم .ءعمرتتسو دع 110111111 0

 لدسص ةمنع لئامحتسسس 11عيوعو 1[1عضصعفمسل 1نلتغر ؟هرئلك 00 ءانتمهتانتلل ععطعللم

 طموغ سس لمعق جم ءملتسص لتوكماتمحضسسس مطتلمىدممطتعمسسس دع همصك عئاعضتمغر ةصصتتسأك

 10 ج4 حماعسم (هلتكسمعسو 1مكعلمسمستسسو ك؟مععات] هر فتق(لعمرضتسس هطوتستمعو نلت هصلكولطتع

 ميمعوامعمه ةعلعو نننطو ل[عةصمطتق ظنتع.  طغعتصلع جساعصتص هننص ةلعججصلعع نعطعتت ةانقتلت
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 رمح

 نانلا بغر ةنيدم ردنكسالا ىنب املخ فنم

5 32 
 ! ليقو سونيلاج بتنك اورصتخا ىيذلا نويناردنكسالا مهنمف ىمالسال جذفلا حلا 52 ..ء)#

 عئارشلا مولعب غتيانع تناكو ليدأرسأ ونب مهو نييناربعلا خوف عباسلا جيولتلا

 0 0-00 2-21 .-. ا 0000 .١و 00 0 10 35 هيإو

 فيش وجو #22 ءاوس «ءللعت امو تشوف رخأ ا نك نم وثو راسب ا (نيمب | ]م ىلأ بعل 1

 كد 1 ع 1! ٠ 1 ع .. .-6 هي هه« -عءآ ا رم 10 ا 0 0 3 3 ٠

 :بيلعاتل لاح علو ناندعو ناصحكفق نم ةعونتم ةيقايلاو معرابخا انع عطقناو أوضرقتأ كوهتو

 مه“ ىكل رعوق رميح املا ماكحأ َّى ىلىفش 2 كلو ةداشل خةعل ا دنن) جنم لو د - ممالسالا لاحو

 زنصلممدعغو طمتسصتصعمك دا ءدحبص 1[ععوسعمادصلمتسس دممعتسع معممار 1ط1 0هءملمدع مطت1هدممطتقع-

 ندع هعلعس» طحعضتسغر نكوتتع 324 ذللطتل (ءرصماتقو وننم معع ةعدطعو ءعراتعم26غ98 عع طع

 التو طعسمغ قلععدملعتمتر, ونحت ©ةلعمأ ائطعمو طعععت6ع» لعععع مدعم ع 11 هنط علقت عدت

 لعمتوتنع (نمما 2 (نطق]ل0لةعتك ةعععوجتمدع جلدنص تت

 111[توؤعدغلغم هعراز1228 0ع طعط»جعز5ؤ. - 11 لعرد 1ةءةعاتنمع ةربمءالهلطةمكتنا

 ءمرتتسوسمع كملت ددمعتسع ذم ![عوتطسخ معمرط عوض سسصواتع ل05 ؟عنعدطمتكمل“ 1306 ماه

 نعمؤمرعو عمرتتتال مرتهع ءعععمتك طمصتمتطسك هأذ مسولدم لفتت مزئممط ععمضمسا ءطعوقمصتموانع 1180

 طتسئرتدع ىمومتكقممعتت 1معامضدعضتمغو طقس ءودع 20 1كلمهيستعست 00ءعئمرتعع معمممعدعسم(. 1م

 مطئام5دهمطنعت5 ئمسصعص لمءوتمتك مديضس عامرتمع ءمصعععمأأل ددصغ. طاصعمم ءمضتتل ةط ظطعسمب

 كاعاهطت طلتمو هممرصعم (عمعتغ  كظةعمتمو دمأ جتتتعتال 11ءادعدعأت د هتستعنو لعد هعانتل و عمرا 111-

 ونتع حجلمط طعس ءدع يكردتمعم لعمتح دعس , ]ئ(عنهه هط ظاتق ذصلاع ههودع ه0 1ع ءممكقصانتك

 (زءاعرتدع عمت ل عرتهط ن1

 111[ سوغءعوهغأ1م هعءعغه752 4ع ل عدطتط نم. - قكسمطتتس» 0همآعرع عقأ ععصاتقو ةدواتم انتا

 ءع جلطسع دسمعنوغعو. كل ةللتل ععواعو ءدجكانسمدلقع لل ءغ 1 عروتنا ءاعدعط0لحع كاتطأب

 نحضتست منلأك معمعو ممد ءىأ مماتقه. نأ جلطسع دتمععواتتعع هدصغ ُكعهط عدو 2 7

 ها 4ك ل227 هرتعتسعاب 1ن1:عغهنل له عانصغو 115واتع 0تم]عرع ءدؤ ةامغتكو 1ع203203ع حلغعتو ت]غعا

 ][كادرستكست. 1عمممدصانمع (ةصمملعر وندم :عوععج '[1'هططقت ء( © عمصاعو ( 1 ءاماقما ها لءابمع

 /7ء) ءريعننععممغ, جكمصعتم مععس]لزهععرب دعمنو]وعتمع زانلل علمسمع (هصختتتال كان[ 56 عاتأتو
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 كولملا دعب برعلا رداس اماو ةفسلفلا نم ءىش نع ثحب الو بكاوكلا داصراب ةيانغ هل نكي

 ةفلتخ عنايدأ تناكو فورعم ميكح الو روكذم ملاع هيف نكي ملف ربوو ردم لحما اوناكف

 ءاج ىتح مانصالا كيعي نم نمو دوهت نم عنمو بكاوكلاو سمشلا تبعي نم. غنم ناكو]

 راعشالا مظنو عهناسل ملع هب نورختغي اون“ ىذلا ٍقملعو [نسلالا جصفأ هذاسلو مالسالا

 5.ربخ ذخا .ىلا لصوي نيل. ىلادمهلا لاق راصعالاوا'ريسلا ةفرعمو رابخالا :ملعؤا بطلا فيلاتو
 و2

 ةيراعلا برعلا ملعب اوطاحا ةكمب منكس نم ا نكلذو برعلاب الا مجتلاو برعلا رابخأ نم

 نم كلذكو سانلا رابخأ ن وفرعبف تاراجانلل داليلا نولخدي أوناكو بائكلا لعأ رابخاو

 ماشلا - نكس نم كلذكو دالبلا ىف اهريسمو ريج ماياو ترابخا ملع مجاعالا رواجو ةريثل نكس

 و

 ترعلاو :ةرايسلا .كولملا ّلظ ىف.ناك هثال اعيمج ,ممالا :رابخا ملع.ىنميلا _ىكس نمد ساند لبلاد

 حامسصعم ةقومضنلل هممغعسم]جعلمصت هنمللمتس همعضدتم 0علعضصتسغب هعوتع 30 نللسك ماطقآ1م50-

 مطتمع مديسنتك كاهلتسسس دع ءمصغت]ءرحدصغ. 1 عاتونت كسسطنسسو ونسأ مهو( 11105 مءوعق 10ه ءطقمغو

 ءرعمصغ 561 كمرصد0عم هةععصتامعو ؟١عآ] هممتلمهصتو طغعوتتع نلطتست ؟1اتحت 00ا1152 0025م

 معا ةدمزعمععمس تهلحضتسص طقطعطحمسغعو ءمرستسواع دلتكتكق ذ؟دعرمانتست ؟ةيلل نحصل | ةكلئأت ةمهاعس

 ء داعالوهك جلمضحطحصغعو هلتل كلسلهتكسسسست 10؟ءاطدصغرو هلثأ 10015 ءماعطحسغأ تقوتع 20 (عاطماتقو

 ننم دءانوعأم لكالدستعد هممدتعتغت معمعاعرعم [امعتح ناعطحسكم» ءاعووصتموتتسح ]. ةطصاعت» [0ءاضتح

 مصحف جتاعتطو (لنأطاتكق عامرتتحطحصغتع»و (ضدعاوطحسغ اتضعاتقتال ذا08ل1و  ©ةل10101111 01[

 مرنمدومع خطو ءطستعدع همدص مموز0مصعتس و طئقامتتمللل و 151(ةئئاتلال عا ة«ممءاط تنل 501عض(3ئ213. كل

 ونيحلعسعدصوتع طتغغمرتمع ق4سدطسسس هع 8ءرووتتنس ةصواتتغ [1عسلفمتو همالغمتل 5لطأ مهتنهطع

 لمتص معصصمو صلقأ معرع ةننهطعو معمل عمتسع مماعو6. نك ءملس 1عوعوع ةعلعل 8جدعتنومأو

 طاقغمرتحس ةيسمطتتس ةملت ععصمتستتال ءمائمتت0ا1عو 01 ]ئطرخمو لع معإو دعععمعتندسأ (1. ع. ك5ه0هع)

 هع (طتتفاحصتلو ءمعمتنغونت طقطعءطحمس(ع عبدون دطقسأ 0001016 اعالالوك 12122أا05 ©21158و 1

 نأ مممان]هرضتنص ءمعمتقمصعتس ىتطأ ءىرس مددت عسأ“ مسن دصملمرو ونيت 1طتحسس 1هعماعطومغو 18د

 عمسضتس”يواتع كلعلم] ءمصغعو طمضسم طتقامعتحس 1[1هردعتت(ةيضاتتسواتتع طغعالج ءغ ءمرتتتس معا (علك

 ءعمءلت لمصسعم ءمعممدءءاطدص(ع6 ل كلئأر نست تم كورتم ؟ءرذدطةماتلاو عمق 1102320111121 15126-

 ]زئمضتنص ع( (ممععم“تتت> (82010عءعضنص(أ. كل ئتك لعتسلعو ونمأ ةذص ةصقاتلتق 8دطعمتم ءهأ (علل

 (ردسقص ءمصقعلععمصت طتغغمعمتس كتصلمستسم [1ظنصلمرنتسس ءغ 18عرودستنس ةعععمأساتق. )ه1 لعصتع

 ندعم آل ةدمصحم طقطتعطمسكو ءمعصتغمدعتس طمزتتات ممزتا11هدئاتنلل 0222110112 025 عاتأأل كانو 11201

 معو ءعضسمصانتس ( فمي /(764) نسصطتخف (ععن. 1معامتن ئنصغأ لعدطعف ءاتقس 2162101126 (1301-

 (مصتكوتنع 106. طروعإئعرتعد» (ءدصماتق هدئغانق ءا 060وق5 كها(ع]]ديساتتتو 12 011362811 اع
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 تا
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 -_و
 ظفح باكا

 راملف,ةفسلفلا .رملع اماو مولعلا ىف بردتلاو فقدئاقلل مّلعت فيرط ىلع ال ة+كيعملا ىف هيلا

 اردان الا هب ةيانعلل هعابط ايه الو هنم ايش ىلاعت هللا محنمي

 ا

 نيح ةيلعاجل رصع رخآ ىف برعلا نا ملعاو مالسالا ردص ىف ىلوالا ةراشالا
 علجو اهدراش: مب هللا مضف اهرمأ تّتشتو اهكلم قرفت نق مّلسو هيلع هللا ّكص ىنلا ثعب

 ةعدرتت اومرنلاو بلع اوناك ام عبمج أوضفرو كب اونماف ناندعو ناك كا نم ةعابدا هيلع

 هباكتأ هفلخو ىفوت ىنح اًليلق الا معلص دللا لوسر ثبلي مل مك لعلاو داقتنعالا ىم مالسالا

 هللا ىضر نافع نب نامثع مايا ىف مالسالا ةكلمم تغلبو كولملا اوبلغف نع ىلاعت دللا ىضر 0 م

3 

 ذالتع زغع همممدزغئوع دزسغر نغو همتعصغع طقعر لله هءعللهغو ءغ وتقتل ذم مآاتتتتلكق هيعلامصلتف

 دتنط طقطعدعسغو 2ه017ءئاتضصغو 202 (010عرط 108(19عو 0لات3 12186 15ءالاتلا١ 23415826 هنعساأتم

 مصمم جكس عع دصعمف دس 00ءنتمت5 ءيعماعملتكق ءيععوعنتعر هعمل وسمصتمسس 111ه ءمعمتغم ثك

 مرمماعم ؟2(1ع 1ةممنغ سال ممعر» 0عععووورجل2 لغم 1015 كماتسمع جساعرم مطتامذهمطتعوم 1)ءانف

 ريدععاماتو الك مهدكتنك لعصءععدكتغر ءمضتسواع 1ه00145 مدسهموتتلسع (ةصكتتال 20 ءمه ت5موكانتاب

 ه1:0110 0 ا 114

 آل 1518111115 10 81111011 12060111115. 11 [ 154 ١10143

 آه ل1 ءزسسل مد1 ت11 0ع :عا]ذ عاومص15 1ه]ةسس1عوع م111200118. - آنانرسم

 1ع201:32426 غءا2ظم01عو 0100 غءعطعطملات72 ع5غو تاتتلل م10 م6432 0اعل2 1لعاتق ةد]كتتالل م126-

 ماعاو 65[201عطاتتنو ةسضدطاتست طععمصاتلال 5نلكقاتللا ءالهغر ءمهاتتطلانع ع5 055 عءامع. '[كدصع ؟١ءدو

 لرعتك ىدط معهمطععمع حمفمأ تك لتممعبوع ؟جعمصاعو فمع عوعمكتا كقدعدوتع ءانرتت ءدع (نهطغفست

 ءع كلمفمتل مموءغرتم ههغعتادسسص هم]1 عمت 185 506 طقطتتمر ونسمع هصغاغعج سضع010لعمسغعي هدصصتق

 معدوم ععتمغ ءغ 1[ءععرم 151ديصتكسأت ءهمم1عووتودع 1ةهعاتكومع ءديعرئءءملقتل 5ا566معالات7[. عمد

 مطععم طععكعع جلصملسسم غءعيضماتك 1ماعرل 511505 عركمدغل5 جكوععاهف ةدتتمورو نستطسنو 1)ءنف

 [هكءومغو هدنممعوووردعي طقطمتغع دصمتتطسملسو. 1عولطسود ظمتعستك جط طلق ؟زعنقو 8[هطمتسع 10

 عله صمرختس معومسسو 1صمععممأع 0 طسقم ظلتم ةقفم ور ذللعس عاممتمس ءع عسماتملتصعتم
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 تيارف ضرالا ىل «تايور!ةلوق», خل :مالسلاو. ةنولصلا .ةيلع .هبنبا تيحلا ىلا ةعسلاو !ةلالثلا "نم

 خلود مالسالا ةلودب ىلاعت هللا داباف اهنم ىل ىور ام ىتما كلم غلبيس اهبراغمو. اهقراشم

 اهناف بطلا ةعانصو ايتعيرش ماكحا ةنرعمو اهتغلب هلأ مولعلا ىم ءىشب ىنتعن ل مالسالا

 نداقعو مالسالا دعاوقل اقوم نم كلذو اهيلا ارط سانلا حاج هنم دارفأ دنع ةدوجوم تناك

 ام اوقرحا لذا ىوري ىتح ماكحالاو عوسرلا لبق لداوالا مولع نم للكل ىقرطت نع هلعا

 داحتال نيجنالاو ةيروتلا ىف رظنلا نع ىهنلا درو. كقو دالبلا .تاحوتف ىف تكلا .نم١| اودجو

 رجأ ىلا كلذ رمتساو معلص هللا لوسر ةنسو عت هللا باتكب لعلاو ذخالا ىلع اهعامتجاو ةدلكلا

 نيصختلاو نيودتلا ىلا رمالا لاف بهعاذملا راشتناو ءارالا فالتخا ثدح مت نيعباتلا:.صع م

 نآوضر نيعباتلاو ةباكصلا 5 مهيلعأو نيودتلا لل جاهن لإ ىف ةيناثلا ةراشالا

 جلعررتسم يار وننقل ماهمطعأم ءالدنم دن لععتوممتح ندع رو "1" عنه دستطل معد ةوصتصتتتت 3ممة-

 رتانزأ.  ؟101 ؟عرنم ءزاتك مادعدم هرتعصساملعد ع( هععللعصغمه]لعدر عغ مرملعععم ههرسم] ءءاعؤت 1ك2م6-

 رامز ممماتأأ 221 5 ز11دهر ننقهع ج دطع ؟ل5وع ه5ا120.242© لور 10ءةادذ 1:>ءعاقاتو مالهم

 [ك][مستعسل ةىعرتانغ معومنتتل ظعمووستس ذص انهع عع ]لعطمبندكدصو طمرصطحمسمزلاتتللا طز

 (©همعمرحتتس ّذص ةعور مم. كلعومع (ميصعم ذدمط 1[كلهيستكسمست ةمتعسس ةعطعف نللقتس طقطءطقمأ

 لمعؤت ممتمسل تكنسدتسر صتقأ [اصعتمع ه001نندو هذ( مدمس 1عولك ءهمعمتلمصعتس ءغ رص علت عا08ع

 حرتاعرب «>عامأكو نمهع م62101(05, (صمصتقتل ه3 طمرستمعف هريلصتل0 021:616 208 0551085 8

 وزمعنسازو ءيعنعءطوسس. 1 آ1دع ممقمسع ظصلحتسعمام 1[كلديستكمست ذكةطتلتعع 50ءسوتع مهمانآت

 زسساتصعتسل مهععامسع ؟ه]نعرتسغ 2 ؟1كنتكر نممع ةصاعودمهسس معاتعتم ددنتك ةاهطتلتنم ء( ظعسقأم

 ءودععو هع مرتفاتسمضتسل 0تمءماتستم 1زمععمعسع ممملتكدعسار ذاه نغ نمتعوتأت4 آتطائوصنتس ص

 هس عمدنلم (عضتم لعمنءطعم0عطحتسسر ؟1عامرنعق ءمرسط م كوزكدع لتعدسفت. [1مغعجلتعاسس 0

 ةدتغو مع نستكواتمتس 5ع] طءماهئعدعطسس ع1 ظ؟؟دموعاتم ةمكمتععينععر انغ نصه اةصاتس 0ءاملسف

 يتواونعغ ءموسع صمص متكأ 20 دمكمضدحقممعسس ائطعت لتعتمأ ( 07من هي سدلتغكمستس !1ععدتت

 ]روز (كبسع/) ءغ( هل حعانمسمعو تك مصر عمتعماع» ةمفاتطتع2 005 دمم]1 نمنع. 1للع دءائاتتلل

 داماتق نكونتع 20 نالنسمتس مجعادنعر» لمضدكتغب ونته 015كمدلت 01 5قرمسل مرتان ظرعومطءامع

 ( 1«لمم) ءتزجععمصا“.  ىلط عم ذصلع (ص7مبع همتمتممعفق >ةرتتمع ءغ 015كماتسمع للك ءرقدع

 هعيمرئامع ةسصار 10عموسع رئعو هم معمالعمتغو نغ 0مءاعتمج ه0 مراتك همضدقتس 011هقه08 ا

 هنرتترام مصدق عزاه له 55عام

 1مل ءزسنس هععسبص لمرض 4ع معععووزغوغع ]1طعوم5ذ ءميصمومءعص ل3. ةقوءعامع

 مممطعتمع ءمصغاعضممرخصعأت ءغ ونسأ طلق مرمدتست مضار وعتتطاتق هددصتطانو 1)ءاتق م20 مالا

 فال

 (1 ايبا
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 ةلقلو هيلا, !نيهعلا ١ برقو ,-نهعلص.'' ىنلا  ةبكع: ةكربب عتديقع صولخ نيعيمجا يلع عن هللا

 ملع نيودن ىع نبينغنسم اوناك تافئنلا. .كن) ةعجارملا ىم مهنكمتو تاعقاولاو تلا

03-31 

 0 سد دضأ ١ سابعا نبا !!قعي 'قورو غل! ننايءملق# ملعلا ؛ةباتك قب معلض ىنلا نئاتسا هذآ

 هللا ىدر سابع ىب هللا تبع ىلا لجر ءاجو ةباتكلاب مكلبق ناك نم لض امتا لاقو ةباتكلا

 ليقو ءاملاب ىحنو هنم خا هيلع ضرع املف كيلع هضرعا نأ كيرا اباتك تيتك ىنأ لاقو امهنع

 ضراع باتكلا ضرعيف ظفلخل اوكرتو ةباتكلا ىلع اودمتعا اوبتك اذا مهنال لاق تلعف !ذامل هل

 نكمي ال ظفح ىذلاو ريغيو صقنيو هيف كيزي امم باتكلا ناب اضيأ ٌلدتساو مهملع توفيف

 دل افي طنلاو نظلاب ربخي .ةباتكلا نع ربخي ىذلاو ملعلاب ملكتي ظفالمل نال هريبغت

 ترثكو ءارالا فالتخاو نتفلا تتدحو راطقالا ىف ةباكصلا تقرفتو راصمالا تعسناو مالسالا

- 

 تكد

 دزغو 13121 م120م121 مان1163غ622 101 ءمرئاتصتو  نات311 602501200 م0مطعأوع هداسأدعأ 0عطعطقساو

 ء( مرمماع» دمتستتمات12 2 ءزدك 1غ8 1ص0ع غءتمم2ز5 ةمهغلتتت2و عانقت 41100 همتصت هطتتتل

 لائ5نكتستسو ءغ ءكعصأتك مهك750 ءرئهصغ مانزتعللو عغ 1آمقنك 20 دتعضم5 1206 لتعممو مععدعععملت

 [دعجلغمك 0هغعر ]1ععمسم عع كه 0(غهرئاننم 00 ءاسسمتس ذم ةرواعرمم ءلتنععتنع ةعللع ةدمعتوءعلعتع

 ممومعضسسع“ طتمع 1جعفتتص ءىار نغ همصصتلال ءمرصتص كعساتمتس كهتام دصفسلقعع ماقصع

 3ج5عرمدنعمطتت'و 10 هدتقكقمأعدو 000 للاي زذعأاأ 7/1- 820 هع م»مهمط عادت 013556 223118-

 معتغو نغ هكعماتمتس ءهدلمسنم ءرىمعمتع ةتطق مععصت(ءءععععو ذلطسم عنو 10 عدت 2عءمق385.

 11عرم 167 4860م م»:هطتطاتتعدع عع لتدتعدع سدلتعتسو 02]229ع5 همه مهتكأ هتطعملم ذم ءطاهدن عا

 1من1لزوووهي. - الع ودتنلحس 20 ةطلحلادل ظعم قططقع ؟عءعمتغ ءابسع: 8سضموأ ائطصسسر لد تغو

 ونسعس ةطأ معمموصععع .١010 نمل تنس ؟هعامسم ءووعغر 1116 انطلق هعتمعسدسس ةوته عع

 ندع طمع ؟ءعععيتغو ةصغعهعهغت5ن: 300 ئللخو معوممصلتغو وننأ هكعستمسم ]ان عتك رمقملهطأر

 ذم دعتمأغتت2 عونا ع5دءتسغ ءغ عرط هرتقتس هعع]تعدصغز همعمع ءاتمسص [نطعو ميقطت 360101

 ءمرتتس 1علكت# 501عم023 ءكوصعوعمغ 2ءععنعق5دع يال  ظعوطتختغ 11 ونسموتع عمو 0000 !ائطعع و

 هزغ ءزسدرسملأ1و ونتتفع جتوعرتو 0تئصتساتتو 12110211 م055زغو لاتقع عزه 126110113 4656824111و

 رساتغمعأ ممص ممقدتساز تكاندل نات1 12621012165 عءلنعغو 15 دءتمغ نتدع 01عهغو 3غ ع0 1[]1عر وتت

 لع ةعكتمأوم ؟ءءطو ؟هعلوغو ءردع مدز ءءاتعت عا ةمععس]هقمصسع 10نموعتس. - 1ة1جسصتمسم لعمل

 ]دمع معممدعدعم ءغ [ستقطسم مءعمت معمرسمنلمر ءدص ئ5كمملت معممطععمع ّذص ؟ةيتمو 12 عااك

 جطلععمسغو ءغع ةدستتلغتك همتستمصعووانع 055ءرذوع ءيتقاعع عمار "عة مطقةهواتع لاق01 انتقل 0
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 لوصفلاو باوبالا بيترتو لوصالاو كعاوقلا كيهمتو طابنتسالاو داهتتججالاو .لالدتسالاو .رظنلاب

 ان. .٠ تت . و 232 ن و ىلل ابككاسم كلذ اوارذ ذميقتسم باوصلا ىف ظركفو ذم ظع زتكلصم, كلف. ىااكو نانا ا دب

 عش هللا مكجر اوديق ديق ةباتكلاو ىيص ملعلا معلص هلوق عم روكذملا باججالا ةيضقل اًبجاو

 ثيرىذل ةباتكلاب مكمولع

 نم لوا 3 (فلتخلا اذن" ملغأو ماسالا 8 23 1 3 ىف ةئلاثلا 0 اننحلا

 ب

 نيسيخو سمخ دمي قونملا ىرصميلا مجيرجح 5 زيزعلا ليع 0 تكامل أ كلدع مامالا لبق فئندح

 تيك امهريكذ خدامو نيسيخو اثر ايي خطب ىفونم ا ةدورع لأ 0 لابي عدي رصنلا وبدأ لبقو خدامو

 فقئندحص مث ىزمرهمأرلا دمحم وبا هلاق دامو 0 ةنس ىغفونم ا مجييص نب عمر ليقو ىدادغيلا

 قازولا ليعو ,ييمو ريعمب بنو نب كللا كيعو ةنيدلاب سنا نب كلامو ةنييع نب نايفغس

 جمويعرتعماتا ءغ طمرستسعو هةدعمتلتق 34 00ء(05 ءءاعطرتممعم رععمس»عععمغعر ءالذنف مدئممطعاتعقو

 زستف ةدعرتت عغ كقكتلتك دامكتتم ءغ 0لهءنتمسمك ءكفرسدمتعمك ه0 هعتاوس همدتصقتل 01012216 ©0مع-

 رسمغر ءأا ةمععم]جنمصتطاتور دنعمسص عصام متطسعو تهكم ءاس هم هصتطات5 ةدطغ]تةدتستف و 060ع410-

 متطور ؟سصلحتسعمالق معص ع متتموانع ةاهطتلتعسلتكو ءدصتغنطنم ا( هةععقممصتطاتق 015ممه62015و

 ونيمعفنممتطسعك مينهسس عمامقممع هللمنعم ةسراتل عدم لتقو هطر ءءالمصتطاتك ءكاتنت ءدتئاتتلت الات 20001

 مقعرنعصلتع , دعهتطعملا ععمعستطسم ذصكعمتعسلتف هع عنصتصسم1هعتتك لعظمتعسلتكو 015ءكماتستف

 لعمأوتع ءا ؟هستتك همام1هصتطاتق ءئممصعسلتك همعرنوس ةصمءعصلعضتم(. 110ع ةنملئمست 263 نأ

 رسحعمأ دهمرسعما1 ءغ فوتنمنلم 0ع حءعيتنمتع مععاع ةمكالغتغهر عسمتسع ةلطسل عئونتست ع( 2لعم

 معععوودسنتل طقطسعضستسغعو ءاتتطر انغ 510 طتاتقو دئعتانلل ةاماتك 10 11جعئامتنعع عع ةتساتل مائهرط ع(

 لزوئتعوع دلع عانت. ىر10مءاتسم ها معهعلمو 5عتتمطتله [هناتعاتك. (همقاسم عاام 05و 1101111

 [رعربك رردتق ءرنعوأتسو 00 ءاضامسمم ؟عواتقم كعالل مااتله “© عغ 01186 5601111811

 آ1م ل1 نسم عغعمعاأ1 ننس 4ع زنك نسأ مدختنستأ 1سغعد» ل1 نط جدصت» ءله5205 00 غ2 1

 نوف ةءمامام ءمصق]عصمد 1 ط(. - هكءلمفور 00405 06 ءمور نتك مرلناتق 6011م05انعاللا

 ائطرخسسو ذم للك عودك مطتعع ةعصاعصتمع. قةلئثأ طصقس 40 - :1- :6آ]: 13 ع1: للا -01- هتنأدت

 مر لع ], ]183ةهعمعمفعسر ونت هب 11. 155 (ذمع. 13 10ءعطتس 771. (نطض) هطتتغو ع1 484:-

 105" 10*50 عرب لطف قلت طمرو 6. 156 (ذصع. 2 1)ءععانان» 772 (نطتء) دظم11[1ا11109 0

 1نزكوع ةامفتسمار ءغ طمذ ستلعمس ]دسلامغ 10/015 ( فصمعممهنمد") 8دع0هلعمفتفو ةلئأو انغ

 لات 1101 منوتنعا لطمتص]رمر"ةرامتعتافنو ر 1! ءانمع عري كومطتطر ونحن هم 160 (ذصعب 19 (0ءاطتن

 770.) 0ءءءووزار طقصع رماسمحتس نتطسعستسا. 11035 ةععاتلل ةاتصأ الوز 476 طع: 0027116 ا
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 ءءء 1 11 2 5 ا 0 ل 0 ١
 ةدابع نب حورو خملس نب دامحو ةخفوكلاب ناوزغ نب ليضف ىب لمحو ىروتنأ نايفسو ىميلاب

 طبض ىنيودنلا 6 مهرظن مام ناكو ناسارخب كرايم ئب دللا ليبعو طسلوب ميشو ةبعيلاب

 امهيلا ةليسولاك وه اميف اونود مث اهيناعمو ثيدحلاو نارقلا كقاعم

 لئاوالا مولع نأ ملعاو مالسالاو لباوالا مولع طالتخا ى ةعبارلا ةراشالا
 ةفيلخلا مولعلاب مهنم ىنع ىم لوا ناك سابعلا لآ ريظ املو ةيومالا صع ىف ةروجاهم تناك 5

10 

 موكنلا ىف ةصاخو ةفسلفلا ملع ىف امّدقم هقفلا ىف هتعارب عم ناكو روصنملا رفعج وبا ىناثلا

 هبا دب ام. ممت كيشرلا نب ىنوماملا هللا كبع عباسلا ىلا ةفالخلا تيضفا امل مث اهلهال ابحت

 ةتمف ردك ةفيرشلا هسفن ةوقب هنداعم ىم هجيختدساو هعضاوم ىف ملعلا بلط ىلع ليقاف هدج

 أمب اهنم هيلا اوتعبث ةفسالفلا بنك ىم مهيدل ام ةخلصو مهلأسو مورلأ كولم للخآدذ :فينملا

0 

 110787 ظءر» قلمدعد رو ونمت 01ءعلتصمع هةهتمدعسمسغو ءعغ 4500ه/له) ظعن ]هلآ ذم ةعوج مام و ل110-

 هتوت»ء» هع 0 - هر - "هجم ذم ةسوطتم ؟عاتعتر كور نم 1لر مسام كغ ل1هأروتان» عل طعنا 1

 آف هلا ( عيدنا: (ندآوع و 11 ءزرات7 0 183 عزو داك عرج عأ عا 18707 1١89261 ل5701 ظوفضدع , 1701

 1 ةععقم 4ك 0ه71ع) ظعءت» 11087 ء/ع ذم لكطمندعمطو نلتك هدتصعف ذل ءم22م026200 10 5510

 5م6013112[و 11غ 20005 (نهعومأ عا 010 ]ما"هرمأط عا 0 60111110114 5 0005110 عع-

 معمغ6. 1لعزملع ءد ودمع ج4 زاله لسم لهءسضتممع ططصلقمدعمأو نان351 لدن ذاع7طاتطغو ةعطل

 اطعدلم ءمردم] ءءععاد طغت“

 آد ل1 عز تنل ن12161112 1ع 0 ءا1م 211111 م1215 غ120 111113 اند 11 ط جدت 22 0 8-

 101:11 00 ءغع1ه15 ر2410>21 مع. - 11هزهرتنتص 00ءنملمهع (ة22م02ع (01د1202177 010

 مععات ععطوسعس. .(نسص لعتملع ف4ططحمأتلدع مرتس لمدكاتتا (عمعرئعطأو 103غ م1115 001 اع

 ءمرحتس ععصغع ]ا غعرتك همعضدتت 0علتغو قللت لور“ 1257١] , ]كطقلتكو ءمللاتتلل 5ععات270115و وانأ

 مم ةماستس دنع لدعم ككتلتع ءغ عدعت معتم م؟هعععا]دتغر هعل مطت]هدهمطتمسا نتتموتتعو مرهع-

 ععماتس جكا"01هعتدسصر كزدك ءانلغممتطاتع جلسصملستل 1013و ءوعمعوتنمع ءةملاستغ. 450ه711ه] 110-

 77, التم 122720, ءعماتسم قلططحمت0لحصتسصر 1عطملت ةندسص (عمعصاعر نتم0 دكأ ةتتكمت لف

 آمعمعمؤاتل ءعمغو 20 ظمعتت ءقأ معضل سعاستس. ظرعودمعتع طتع عع ممماتعمتغ ه0 هقعصافتمتسو تطتم

 تتسوتع دسك عمترا مماععمغعو 002غ عملهم عع هع [ملتستك ءاتععم لمس ر ممعصأف ععدعط053ع 51501

 ع ممتست جلقغنلتصع دتصعم( جدلز نانتك. 1ةموسع جلتتغ 8رعدصاممعس معععق ةط ذئووتنعو انك

 اتطءم5 مطتلمعهدطتعمو درت ذموم5و ةدمعسوانغعو رست( عععمغر معانتك. 18115عصدصغ آلت, نسمع ءاع

 طادئمصتعو ةضفأ(م(ءاتكر طتمممعسونتدر 6هلعمترو طسعات لتئعو 8غم]عرددعأ جهلتمصسوانع ةهتماتق 20 0

 ممصنتك ءعوصأ. آلم دموع ةعمستمع 2دعضأتك 111سم عدر نست ]15 ؟عماعععمغب حععععلتاو زلللح
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 نا:ااهملعت» ى) يبغروا اهتارق»نمانلا بتلك مه :نكملاءام باعت اع. ملا ةولمجا رف لو دتجوتلا» ح0
5-3 

 كلذكو هرصع ىف ةيكحلا ةلود تماقو ملعلا ىوس هل تقفنف تانايدلاب هل فّلعت ال امم اهرتكا

 بي

 بدالا لوصأ اودهمو ةفسلفلا نم اريثك همايا ىف مهفلا ىوذ نم ةعامج نقتاف نونغفلا رئاس

 ةراث نتفلا محارتب هنع نولغتشيو ملعلا ف نودعزي سانلا دخأ مث بلطلا ٍباهنم اونيبو
2010 

 ىدقيي اهداف لوولاوا و عتانملا زئاسا نارا انك نلت عفتري داك, نأ . ىلإ :ىرخا ؛ليشلا علكبو

 ىلا كرما لويف ناصقنلا ىلا دوعي مث هاهتنم ىه ةياغ ىلا لصي ىتح ديري لازي الو اًليلق اًليلق

 ىف كولملا ةبغر وم هداسكو ماعلا اور ىف بابسالا مظعأ نأ افقللو  نايسنلا داهم قى. هتبيغ

 نوعجار هيلا اذأو دلل اناف مهتابغر مالعو رصع 1

 رعرع ماهو 012 مماعتمأاأ مع[ ععلمسمعو 1هصععططصغع ة8لمسسم 0لعتصلع 1ععنقمصدعس 11120112

 ةمصق] دغمرضتسدت طمتستمتطمو هل عزوموع ىسصعم لهكتغاو ءغ هيسمنعم ةاملتت ةمدضسسس دم ئللتق ةهدععتع

 امكلغو كاتس ةصاع لتعم دصمز هدتونس عم دمععامتعغعو دغ [ك1هيستختست طيس لهسعمساه ةاهطت]ت تعصخمت ها

 0ع5 طمستممسس ظضمم معءللعععئس 110 ع لدتس عي ل]عوع ةسرعن منسم ءغ 20 ظصعتس معا ل عغتتم

 ءرماو نغ دصمفحتساو 5ءمام(غمدتس 1]1هدضننس مدنس ههسفدتم ءعاتوعتمصتك صسللم دمام جغنم ععضعغب

 ]موسع هدي ]نعوض كك ؟[عوسعمسف نتغير ءغ معودسم مطت]مذدمطتمع ةعواتع هع هعنعممتتتس

 0لت5ءماتسحسحسس غصممعع زادك ؟ععطاتتع 10 حلطسع مءعممساع دصاتلا دكت معنعمتعمعع5 ما'001ع-

 ضتصغو ناتأ مطتئامكهمطتعدم لتئكماتممك دل رسحعسمتس مدسضعتس ةععاتجمام ("ةعامطمصسغو مدتم نتف

 ]زعمت طسصقمت هتك هما110لع لتكممصعاطدمعأ ممانمصعسونع ة(م0ئهدخنتس ءحممصعطقسا. 5 ءتسف

 طمتستمعم مءمستمتك ةطقنسعع ءمعيبعسمغعب دهملم ةعلتقممسسس ةنسسناغم دمم0لم لتعتتمستس ؟0آ-

 اعءاتمصع لتكن معأاتو ذكح نغ مديل ةطعووععر نستم (هامع ةطو]عوءءينعمأ. 1كدصلعتس ةمائاعتت هعد

 امرمع جرخاعد ءا رععمه ء>معرتلاتسأكان“و نان1ممع 01126 5ةعصقتسمس 1صعامتعصأته 1201:عائت عالأانا)ل 2372 ا

 مم لعوتسسمغعو لمصعع ةيستماتتم 1مقاتعتس امصونفتل انا ليست (ءعراتتسصاتتل 2( ععيتسأا. "1ل'دس

 عرملمتتس ةسستسانصغم" موسع ع0لتعسصكمعو نأ زعم ّدص هطاتكتممتم كتصتك هعءعاتأاغم لدععةضأت

 (2تمكتككزرامتال 15:6زئ0 ءداتكمتس رو وناته 15ع1 جسم ةغملتمرساتتس ؟١ع] غمهدنبمام دص 0هءولتستق 015ءعملتف

 ةععلاعامرخر ءدع ةصوعمتم مممعأماتتال ءهتزانقزلك (صممضكر ونت0م ج00نعءان ةللهف >ع] مدماعونصسأ

 رلعإ] معورتاتصغعو 0عمعصلعنع ؟ءعرتووئيسانتص ءقاأ. آلاتودع دمذ 1)عز ةريتساتك ع( هعرئاع 20 ءانتص

161) 

 يا

 ا
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 كانا كايلا

 تاحيشرت هيفو تافّلوملاو نيفلوملا ىف

 نكلو فيلاتلاو . عضولا ىف نيفتصمللا ضارغا فالتخال ةريتك مولعلا بتك نأ ملعأو

| 

 نم رصحنت ىو مولع كعاوق ىناتلاو رعشلا ىنيواود ىو مظنلا اهديق اهوكو لاثماو فاصوا

 ىهتنملا اهب عفتني لداسملا سورل ةركذت لعجات تارصتخ لوالا فانصأ ةثالث ىف رادقملا ةبج

 تارابعلا نم ىناعملا ىلع ميهموجكس ةعرسل ءايكذالا نيددتبمللا ضعب تداغا اميرو راضخسالل

 هذعو تاطسوتم تلاتلاو ةعلاطملل اهب عفتني هدخو تارصنخملا لباقت تاطوسيم ىلاتلاو ةقيقدلا ' - 0 ا كك 0 1 2 0 0 12 ا ةامأ 0

 ( ىف 2 ا 1' 1' 111110 1

11: 3101011815 5011210 1 50112115 1:1 111121110115 

1011151. 

11121110 4 

 آطا1 06017112 0511101715 2 31811815 101 118180 1111 ( 0 7012 0 5 11 0 111

 6© اك 1١ 51611 ان

 ]اطر 0هءوتم حض مئمماعت» 015 تعد ءممقتلتميم ونمع ذم تك "علتععصلتق ءغ همته ممم 5

 جاتعغمع5د كعوسات مدت دات1] 1 هست كاتصغو 1هلمصع (ةتالعم 22 كتنص عسل طقطتنم لهمطاتع ععم عت طانو

 همرصمنعطغعصسلل ممدكتم(. طمس ءممالصعغ ؟ع]1 عج ؟معاح عع هرحلتصسع هلتغفو ل086 ةل'كانع

 رسعمطتسم ]ئطعمرسدصم طتغامس عمت ءمرفلكتاتهغو ؟ع] 0عوعت مالمص عفر لتعاو رص هعملتو ءعغ ءزاتكت00ن

 ععمعتك جلتف دمعت ؟ةمعنألم انعمنفر جغعوصع طقعع قمعسستمتت» ءم11ةعءلمصعع نمرصم أ ععقتط اتت.

 ق4لعئعمدرم ععمسك درذاعسمتعم 0م ءاعتسمتستسا ءمرض مضعطعملتغر نسحع ععمععمب ةيدطتمك طقطتنم ننتع

 طسق ةمععزعطسوك كعضعسسصمءئطتتساتس.  طرتسم ع مرض عط0تت5 ءمصقأفأو 013 مال11201131:10111 1

 ونت دعمغلمصانسل 12عم060معرت 1هعلسمغرو عا تقر وننأ لهن م201عععضاتمغاو 20 دعو ءعاعرلاع» ه_هل0

 عمم مهعدعمغم2 085 مدمددضم(.  هجعمتاتك نت004 غاصممع5 معجومتعمععع ةس0ع ننلت(ةلعتل ءدرتاتمأ

 مممراعع» هءاعمتاملعسو نلنح ةععتنتم عصام ءدع عمصسم نمل مهتطاتق كمطغقلتطاتو ءةضيسصأا <

 همععأع5 ةعرتمأم ءمم1053 ءمصالصعغ ءمرظمع20115 همم0313,6 010124 دأا10115 23>ل126© م170ةانظأو
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 مل ءىش اما ضو اهيف الا لقاع ملاع فلوي ال ماسقا ةعيس ىلع فيلاتلا نأ مث ماع اهعفن

 0 مضخخب لي وط ع ىبمتن وأ هح شب فالغم ع ىننن وأ ةهيمدب سقان ءعىنتن وأ هعرننخبف هيلا فدسي

 أطخأ ءىش وأ هيثربب طانخت عى رأ دعبكي قوفتنم عى وأ ةيناعم نم ءىبشنب لكي نأ نود

 نم هباتك ولخي ال نأ هيلا فيس لق نف ىف بانك فلوم لكل ىغبنيو هكلصيف دهفتصم هيف

 5 وأ اضماغ ناك نأ :ترش وأ اقرغم ناك نأ هدعمج وا الضعم ا ءىبش طايننسأ قكاو سمخ

 عضو ىذلا ضرغلا مامتا افيلاعلا (فاةطوبقور ليؤظتور وشم لطراغسا اإل ملظن ١ نديح

 زمرلا يف الا مهللا اجلا عاوناو بيرغلا ظفللا رجهو سقن الو ةدايز ريغ نم هلجال بانتكلا

 هيلع هب عتحلا ىلع هنايب فقوتي امب باجتحالا نعو' رخآ ملع ىف ملع لاخذ نفا رارتحلالاو

 ىغينيو ةلالدلا حوضوو ظفللا ةزاجوو بيترتلا ىسح طارتشا نورخاشللا دازو رودلا مزلي المل

 10 تناك ىتمف ةجاللا هيلا مهوعدت ام ىضتقمبو نامزلا لمأ كاردآ بسح ىلع اقوسم ىنوكي نأ

 عماله لعصتواتع عدو ل036 03100112 م1102 هلهموزاتس 1صاعضت علتل ةادصغ عغ نأ0116ة(عل2 ©012-

 رتل ع2 م122عاطعمأ

 (نهدصممدزغلم 1مكد ةعمنعرط 120015 م"0ءعاتغو ناتمازلاتلتلل 0111515 00دك 1ه(عا]!]1 ععطق انا

 جافعضتستع كعوستأانل'. [كندعامغ 51 دئعرطو نلتقتلل 2210 326 ءاتتلل 2( ععرتوأز دظ2(عالقلال 1علك تلا

 ممكتدتم دععنعلتفتعو ع1 معمم دمتم عن ععامتل مع! ععلم»عح "عللتغو ؟عآ] نسمع هطقعتاتت كاتظأو

 نرصتس عماقكتل , 121 همعرذ متتمتف همم1055 ةدلكتو 5عصاعصأتهتااتتال 7 عاتت0 علغم لص ءماغملدعات ©«0عاأو

 رعإ] نسمع 015معرسد هدصغعرو ءهمللت عتاو ؟ع] همصكختقع دصتحعام مع هلتمعتس لنك ممصتغر ١١61 ننمع

 رتالمدع جستعامر» نصتلحسس (2عا305 ءدهغر همت علا. 0( هزانككلك ؟عل0 تاتعأمالك , قاتل انه 2011 216ءللوتسلاتع

 ةعماتمحسم ندسحتس هلتل لمص معدعلك ءضتصغاو ءدافتسم ننوعادغو آاتطغعمع نستصوتتع ءهمد2120015 همه تا

 ىرتعمغ مععععدع هون. ظنملعصس لص كك عوار نغ ضعيضر ننقع لت !ظعئلتق ظكدتغور ء>معلتمغو للقم عك

 نما]1 عمغو دصتصاتق معتق متعمد ءىماتعععو لت5ممعتلمصعتس عا ءمات م10(051صعتال 0108411 60817عطاعلأت

 امقاستمأ ةلونع ةانمععلاسو ءأ متنصتق همماموم 2عوععع(. (نمدلتكلم جاعتال 0012051108015 عقار انأ

 ممقفتلتسسسو تزاتكق ءمسكم الطعم ععئتطتكسو جكدعوس مضفور غم نغ نسمع صطصتق مه]تذ8 عغ نضع

 معراععام ةلصغر ءةيعالمماو عا ؟عئاند ةصاتختغملم عا ددعاه مطمتلع ععوعالل ء؟لاعصأاتللو 1151 011

 حعمت عصمتتعع ]هونت ذعاتن. .('هكءعملسس ممدتتم ءوار دع نصه 0م ءانتسم جآغعتل اطصتتتقءعهواات# ءأ

 حرمت سعسام جئلعمصساسعو نانمرانتس لعيضسمصفاعمأم عم مئامامت'ر نن00 جلطتتع رسمطةسلمنت هل

 قلتدوسم مععععمدمتسم قكسعنلت هدلسماان. 8 وقاعتمرنعو طلق ءىملت(همتطاسق ءاععمصاتمتت 01520-

 هزل مصتكو ؟عرئاطورنس طبعك (ملعتس ةاونع جرتعاتس عضامراتسل معتم مأ تمتامنعسس 20010عضتسك. (نممك عصتخ

 10 نتموانتعو انا جنتعامر» 5ع ج0 ءدحاتسس جعونمل تنصت جععمتضت7000ع(و ع( معمع5ددلاهلأو مائماتأ 0

 مموءلاأر كملك[معلماأ. © همصلو زعانتس ]1ععامرتعو 1صاع]] عون ةدللق ةعنام مرهعللا1 ةاتطظاو أ
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 يدار ب راتكالا اب ماقم, اهل .ناصتخلالا _ ماقزب ةلوانتم_ بتكلا نم  دارملل . ماهفالاو...ةيقات : يطاوشل

 طظقويو لعاذلا هبني نامربو حاضياو نابيبو فشك نم لب الف اّلأو ميرصتلا ىع ميولتلاب

 ارد هنحأ قعتلا! جلزتا باتك لك رذض:ى اوركذي+ ناب :نيفنصملا ةداع ترجح دقو“ لفاغلا

 ىوشتيل ةعفنملاو لعفلا ىف ةرخأتملا مهولا ىف ةقباسلا ةياغلا وهو ضرغلا ةينامث كو سورلا

 0010 قفز ةيمستلاب "نوكي دق وهو ةليصفت ىاي .ام ىلع لامجالاب ٌلأدلا ناونعلاو عبطلا

 ملعيل عوضوملا وهو ملعلا عونو هردق ملعيل عضاولاو لالهتسالا ةعارب ىمست تارابعو ظافلاب

 نقو هدارجا نم !ًءزج نوكي دقو مولعلا نم عون ىلع المتشم باتكلا نوكي دقو هنيبترم

 ارقي نأ بجي ىتم ىأ بانكلا كلذ ةبترمو عوضوملا ثحب ىف فقبس امك الخدم نوكي

 ءاحكاو ةياغلا ليصخحت ىف كولسملا فيرطلا نايب وهو هيف لمعتسملا ميلعتلا وحكأو هبيتوثو

 ةمسقو صاخن ىلا ماعلا خوسق مولعلا ىف ةليعتسملا ةمسقلاو ميسقتلا لوالا ةسيخ ميلعتلا

 صاخشالا ىلا عونلا ةمسقو عاونالا ىلا سنلل ةمسقو تايبرلل "لل لكلا وأ علل ,نا"لكلا

 جمعات عسغو ذم ائتطعتق معممموتاو معضم كسصغو ططععل1مد عود 01 ءقممصعست 10مم معماتجت م55 جلدضتغل

 تصغر ءغ ع مهنتك عمره مكاندغومر ءعمآت ءهاممصع 10هوعلتماتع هقععتتع ممععدصأاو عذص تتصاتقو 0عع]قهع

 مدقمسعو لعيم همم ضد ممع , ءدم]1 ومطعم ءغ 31عاتتط ع2ا30026 51م6150عم1 2ععلتتتغو [6[ 5

 ءرععلاعغد ءعغ همرصمتعات]هدانكق ء؟1عت1ععاتا

 كرس عؤمرتعو 7عرم ذص م100ءارل10 تن0515 ]تطعأ نضت]م5و مددعيسأز ((عع هكمه]1101 كا2غ) 5

 رد (ءةمتاذ) ةممعالذسغو تغ نتثل هط عم ءدعمءععءعؤمصلسست هاو ءةحم]1 ععنت نسل علو 0

 ةنصسغو ءهممقتلت لنص 1. ع. ىاتتتتل3 10عوو وننمتم ناتتك دمعصأع مضةهعرت علتغمئت»» ءغ 0عام0لع 1هعام

 ءعيعومت درع - نق]تغهمو انغ 1ص0ه1ع5 هلل كهعدع ع نكمتلتكو ونستأ ةانتطس نتن 1ه016هغو انهع مه

 انطرنم كدماتسك ضدمعغخسكتت و 220060 هماتلج 0عصممطستس 3100 ء>ءمع5وا05ر, 12000 ؟ءرتطتق ءغ عطاتمء]18-

 نمصتطاتع كسعءاسصفع مااتكو 0036 طمدلت0 ع 86641 617:17 ( ىيععال عماتح دءعمفقمع مدلستح

 (5هعز ةمكتعمت م معانا - 2ا1املخو 16 ءزاتك ١210 ءهمعمموءوكطتللا ع هعا136[122 ععاطاتق .1٠ ©. ءلات

 هطز ءىزدستو انك ناتعتت عضولانرم (ءمعدغو 1ساعات عدفتع. طنطعس عمتس 22000 غهنتتتت ععضات5 00 عادت

 طجتاتطل و, 12000 مهجاعتل عع ءلاتبك مهضاتطاتو و 22000 كددماحت» 153عمععطو ان( ةضاعم طه

 وننمعدالممع 0ع هطزععغم لعمموصداعهمتتالل ءوأو ءمرطم]ءءقغت» - هرم طتتّواق آائطاأو 1. ع. لعم

 ءكلومعولمو نهم غءاطممدع 1[عععملتتد هز - 0ت5ممولزأم ءزادنك - لعمتوادع هلتم امقان(ن(10طتف 1ط 0

 هطوعمكدتو 1١ ع. لعرمممكنندنلم ؟ةهعو لاتقل 20 همصمقت]تانست ةققعوتت عجلاتتل 311101 1581685115 5

 81001 مكن ضتامصتك واتت صلاتع ماتطغو ع ءعمالانتل مالتتلاتق 0151510. قلطتط يطق ةتغعتت مدت

 ةعممعس دص لمءئتمتك ءدبصر نع همرصتستتسع تلص 5مععله]عرو (هؤنس لص مهياعرم ؟عأ انصتت نوفل
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 ىضرعلاو ىضرعلا ىلا ىتاذلاو ىضرعلاو ىقاذلا ىلا ىلكلا مسقي كقو ىقاذ ىلا ىنأذ ةمسق هذعو

 ىناثلاو تابثالاو ىفنلا نيب ددرتملا وه صاخل ميسقتلاو ىضرعلا . ىلا ىئضرعلاو . قاذلا أ

 نكلت ةداعا ىهو. ليلكتلا كالاثلاو ,: مولعملا ىلا ,ىذوت, تامتكقم ,اياضقلا  لعجل م 2
 :يليصفت, ةلالد اهقداقح ىلع ةّلأدلا اهدردحي دايشالا نكذب وهو, نيدحلا عئارلا' تكاد 3

 5 ةيقيقلل مولعلا ىف هلايعتسا نكمي امثاو ةقداص تامدقم نع ميكت سايق وهو ناعربلا سماخلو

 عانقالاب ىفتكيف اهادع ام امأو
 وم

 ىلا ميتحا امّنأو حرش ريغ نم هتاذب مهفيل هعضو امنأ اًباتك عضو نم ّلك نأ ملعاو

 10 ملكتي هترابع ىنسحو هنعذ ةدوج هناف فنصملا ةراهم لامك لوالا رهالا ةتلك رومال حرشلا
8 

 زد مدياتعس]ل همم ععصاتك لص همععلعو ءا ةمععاعك ذه زسلتحتلسد 0110حننع. طع طقعع ننتلعس
 لزوزوزو يع هعدعماتماتم ذم هيوعمفقمتعو عع ةساعنلسس ل151016هع انصلت عوملع لص ءووعصاتملع ا
 جععولعصم ور عةوعمقملع ذم هعلعسم و ةععالعسك ذص يوعماتماعو ةععالعس5 لعمتومع ص ةععا0عطقم
 ررزئزوزم ءمعولمللتك رصمحتسع ؟ةروماسل لصاعتل 20ع8211026111 أ حلل هاهم مررت. ل 8 ععاتط 5
 ررملنن5 نقغ مرت ممولالم (ةز صاطعمتك)و نلتتهع ع0 8(6025[و ننمل ءعدسصعاد(100ع5 مائة عاطل( انهو

 نندع هل ةعطتلع لسعسسا. - '[!'ناتسك ورصما ؟ءاتكتس ةهآ1نتمسعتس (ةصم]ركتص)و نسمع ذص 26مم(
 زللوصتس مممعصمالتمصانسل همصقتماتغ ح نيميساتك لعاعضستس ل160 عالل (0ه1 مرن مدان)و ملط 0118 188 تاتا
 ئرستمتف عمتك مصرس عرممرمصأاتلار نال ؟عتمتس ءدضتتس همام 12006 ظبكتمدع ل عرسممكانهماأ
 - 5 1 8 5 - ©نزمانك لعوتودع رجملان5 ءىأ هيتعتسسسعساولم ( ثسو0عئئي) ةعب ةدصق همد ]تكا ءاع ماهعرسأ كوك

 همم لوم. 1 آ1جعع ممم همص هتقأ زص لمءعمتمتك رسمت ط عسمأت عدس 80عدد هليصتغغعصاتطاتق 20-

 طئانعرأ ممععقغز ص ءءعاعتك هردصتطاسك ذص معتق ك1 06 ةعوضت1 عةععط لان12 عقم

1114 )51 1011111110 

 11 نا41 21 011711117181115 46111886 505011 215015542105 5
 121111015 1518118 11 © آن خ1 284110 11 115 6001712 0115

 0 8518189818 طاق 6818 11 آنآ

 ©متعصومع ]تطصص ءيمسمتو ذآللستس عج فصطتتس 2ةللممع ءمرظممصتغو ان معا 5 1مقانالا 510
 10 نآلم ىسصعمامسم ةمععالز عدس  .(هرصسعماممتت ةيغعس ممص متقأ ع متماتعأ ءقصقد معععؤوهدتت
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 ريع اه5 ةهيد وش 3 سبب هريعو بولطألا ىلع خلالدلا 3 اببغاك رمح مدلك :قيبحد ,.راعش ع

 نمو ةيفخل ىف ىناعملا كلت رهظتل ةرابعلا ف طسب ةدايز ىلإ ياتكجف رّذعت وا اهضعب مهف هيلع

 ؟
6 

 رسم ساما
-000 

 ع اكاينحا خسين الا تاملقم ضعب فذح ىناتلا رمالا هفينصت :ءاملعلا ضعب

 ياتحجف اياضقلا ضعب للع لفغان ةسيقالا صعب بيترت لمعا وأ رخآ ملع نم اهنال وأ اهحوضو

 00 كاما ذل يشريو 'ملعلا كلذ ىف ةنايب نكمي ام نيبيو ةلمهملا تامدقملا ركذي نا ىلآأ حراشلا

 فتصملا طعي رث ام للع ىئطعيو تاسايقلا بتريو تامدقملا نم عنضوملا كلذب فقيلي ال اميف

 هعضوي ظفلب هنع ربعي نأ نع ىنعملا ةفاطل وا ةيليوأت ناعم ظفللا لامتحا تلاتلا رمالا

 ' 5 ا د 1١ 0 6 6 0 ماحب ءىاطحلإإ ٌ 00 0 كافتالل 2
 فنصللا ضرغ نايب ىلأ حر ل حامكف ةخيماوتلالا خلالدلا لامعتساو ةخيزاجملا طظافلالل وأ

 فنذْلو طلغلاو وهيسلا نم هنع رشبلا ولضي ال ام فيناصتلا ضعب ى عقي كقو دهكجرن

 أ مث هياع هينب نأ حانكف كلذ رهبخ ىلأ خر ورض ربغب ةنيعب ءىشنلا راوكن تاميملا ضعبل

 ممصأل  طرتستتسا ءملطل 2101061 (هسلل معنا ععاو ةمععستت 1هعن]لاهغع ةهقأللاعأالك 556 م0165غو انا

 مرمماعم رمعصأتمق مرهعوؤمصاتمس» ءغ لت ءمممتك ءاععدصءمتس لع ةعومسصعماتك ةمطاتلتطاتع مهعمصع

 مهعتكو لتدماتغعغو ن13عواتممعتلل م10 ممدتادتل كتل! كعصاعت» مدهطفصفو ![ععامستطاتكق عمل عدد دصع5

 جعتستمع ءةهععمنطتم. ]طلته ةعتمع ةدعمأمك هممصتلاو ةصغعا ]عومي لت1ءلتع ع1 هدصصتصم هط-

 ععاتو كمصغو 04 ©مم105165» طماتمصتك ءىمآاتعونتم مععععوددستمه هذغ 50 لاه هيتوسصعمافم اص هععسلغم

 مموزاج ممهصتلعونةصلم. 1طنصع غو نغ هممصصات]]1 1151 معان 0همعالت ءزاتق 601121216161261.

 1آرعزصلع م«دعمم نت مصعع همدسن ألا دع 2ه00ءلص 201112 (121ءلظلضنتل) 01111( 11, ©1111 21101 5

 مع] مماؤه5 ءووه مصظلتغو ؟ع1] تكد آ!دع ءهدع هلتح لمع سصتمو معاعملقهع ةدصغر 761 ت5 موو

 ممصصتت][ دتحتست 210سم تهمنا هررلتكدو عار 10عموتع ءدلتعمع دمسطتتل]جدئاتتت عاتق ل2510

 يعللعمسس(. طوع وئام 1ماعع مد لعالكو نغ للقع مرمعصم(ممعع هرصتععدك ةدمماعمغو نتقع ذم ذاق

 كمءعئتسه معمو متعمد ع001 ممكهدتص(عو ءحماتءععو 1هءمع نطت 1]1دعو مهعصم(0همصعفو نت35 طمع 0

 حكلعررعع ممص ءمصح عمعتتغو نممعمعج2لهع هتصغر لعيصمصفاسعغو عغ ه00ءاصه00هع5 ءد>ء هدنلتصع

 لت5ممصهتغو ءةدتتكدكوتع جعجع حط جتمعامرخع هرصتوووه. - ['ءرانه لعمتوتع ءقمتقو ءماططت عطاقتللت

 مع] ّدص عم ممدزكك ءدأو 0100 102 ؟درئ1ز05 هعدماتم 1مل عدنمع عمات ءهلمصتكق هلسلااعلع م015أو

 معا دس دسحز هزت ممنممصتتت كامطاتلت(ماعو ندمت نأ ؟عتتطو ور نتم0أ كمسع عمه ء>ممصمغو ءدماتعدتت

 مموهتغو ؟ع1] ذم لتعم مدتطمسك ددعغفمط هرتعأك ءغ تس نكات تناولنا ع21200صلك 260ع55كهل10 6025-

 وسعصسألف. 1ماع منعنع ةوتاصس هراتك ءيار نأ 10 نسم جتتعام» ةماعملهغر ءىرماتععأ ءكقوتع 0

 مممعممصلعمعار جغتطسمكت. ةعنلتغ نسموسع 1ماعضلمسر ننم0 عط طمتصتصع صمص جلتعسنتتت وأو

 سغ ذم همصصنآللتؤ همعسطتم ؟ءداتعتع هععات ععماتمع ع( تعمرتك لعمر ءطعسلهصختعو همدساتلاه عقم

 تكدتستل درامتسعمسات هدستغغ مسامع ع5 ءمعلعسم كتصع نللع دعععععل الع >عمعامطأتتل عا (113ع 51114

 معاتوتح. [1(جواتع جماستل ءععلاعماتو انغ جااعصلمصأ هل طقععو طعععموع ءقأن
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 بيبا

 علاوطلا موشو دصاقملا حرشك لوقا لاقب حوشلا لوالا ماسقا ةثلث ىلع .حوشلا بيلاسأ ٠

 امنب يسنلا ضعب ىف بتكي كقف نتملا اماو كضعلا حرشو ىاهفصالل

 امهوعو ىقامركلاو رجح نبال ىراضبلا مرشك هلوقب حرشلا ىقاثلاو نابتما البا كارسلا قااخاللا

 ضعب بتكي كق كلذ عمو ظحورشملا عضاوملا ركذ دوصقملا امثاو نتملا مزتلي ال هلاتمأ ىفو
- 

 لاقيو اجزم حرشلا ثلاثلاو هعفن ركني الف رطسملا ىف امأو شماهلا ىف امأ اًمامت هنتم داسنلا 1 ؟|

 جرم جوركما

 ردقب هحرش مرتلا دق امب ةرصنلا لذبي نأ هطرشو حراشلا باذآ نم نا مت طاغلاو طلخل

 اًحراش نوكيل ةعانصلا كلت بحاص هب بذي امب هحاضيا لقكت دق امع بذيو ةعاطتسالا

 هجو ىلع هلمح نكمي ال ءىش ىلع رثع اذا الا مهللأ ضرتعم ريغ ارسفمو حراجو صفقات ريغ

 [رءزملع مدغم ءمرصتصعس(غميتت ةعضتطءعمل1 نلمأعرع ءعوأ. طم ععصعللع عمرضتتللل مائ1120و 20 04

 م هن. مرستصعماهرتت ]اضطر سرحتست /11610/570 ©أ 1/786 ةهتتعامانع 1ع م7078 ءأ 01111 115

 ل 01م0- مل - لن» معجاتسعصخو جلطتط عمم [هعسساف رى ملم 6 ( لتحتع ةتتعاما) ل ىىيهعالا “ ( لتعم

 هومز.  'عععننه ذم هجآتتك ءةيعصم]ةعئطسك غمانك ةعئطتنتعو ذم جلتتق ممص ذءتطتاتعو ءانتلت

 مرسص عمغملام ةتمع نللح لتكنصعالمدع 1مقعرتناتك عدا. - مععتصلساال ععمانكو انأ ءمردتطص عطاقتللو

 نيم5 قم ظهرت , 16مم هلتتومع ص 808/42 اتطسس ةعضموءعدصغو ؟00ع وو ت61/0/0 «“

 (ةءراعمألم هنعامدتك) 0عداعم كتر معوانع طلع (ءعداتك هعرتمألم 0ءععنعووودلتم عقار ناتته 1ه( 12م5

 (مصخكتللل عمه ]10ءمو, ونأ ءعماتعدمععو معملعسع ةماعسلتغ.  كتطتلميصتعساسك ةصاعضلسس همصصتنللت

 انطوت عملتس (ءدعست 5ع1 ذم دسمععتمع ع1 دماغ ادصعمف ج0 ءءعرتاتصغر نت00 نا01ع عووع طعوقتت

 نمر مواعو  ؟["عمالستس ععماتك ءمرسم]ععاتفمع ءمسصعم(ةهقموؤر ص ونمتطسك دصتحعغم ةلطتطتغاو

 يعبر لتعتصتعسومع ذللك رس ءعسعتلز““ (مصتعات).  ؟' عطل ءملتس (اعدجعنك ءا جمآل ءهللمصتق لص عطل

 ةنعئعاسمغعو ةكوسع نأ لتكاألصعتمصساست, ١1 نا ععمع قلن (21ءمنا 1. ء. (عجاسك) ءأ اهات (كاعتل

 .٠ ء. مرستسعم(هسنق) جلطتط ءةصغتعو ع1 لاطصعو ةتمتو (عداتتنلا 0علاانل“. 1طللع 205 1715

 داعم لتاز ععملمرنعد ملتمدونع ةماعرن مرععااتلل م05(ةرضامدتانلت م2ةع5هلعمغو (ةهتسعم 5 مهلك 0ص

 ء( ءرتعمرلع مما 1لطل11615 دان

 [معئعرمرنعو لعتملع ءو 1عوعع ءع مملتغقممع (عطعأااتل', ان ةاتدتلتاتتتل كانانتللو 0113 م0[ع5غ 1هح

 تنلامغع ور ذطت دصتصت/7عع مرمعقاعاو تطأ ءمرصتس ءعماقألم 2«ععوووللاو عوار ءأ "علو ا115]1 >م05لح

 نقمدعتس دم هع ةمقوعرعرتغ ءملعتم ةنملتم ءغ همعرتك (نعماتتعو نات0 ننأ طقمع ةضاعتت ءممعقلع

 ىللعغعو ةدعرتت ةماععو مع همسسعصسا(هتمصع دينه لعمتتس عمانتل جكلععدغ عع [دعلمعاو ةعواتع ةهاعال-

 مرعم ةلكر ممص 209 ةيعدامر", متقأ [مماع لت 1 عدلغمنع هكعسلهكتت'ر نتتقع 20 ةدصقتلل 23102 عللل
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 اينخاأم فاسنالاو لدعلا ليدي اكسمئتم جيرصت وأ ضيرعتب هيلع هبني نأ نيغبني .كيشيخغ جدع

 بيعلا_نم انملاس هنع فنصملا لقني باتك لك سيلو ةقرفتملا اهلاحن نم بلاطملا عمج نمب
 نعطلا جيرصت نع بداتي نأ ىعبنيف هداطخ ىف مالي ىتح بيغلا ريظ نع هل اضوفد# مم .: . ل ل 5 1 7 2 بع عمم 2ع

10 

10 

 اني باع هم ع ٠

 مهتاف نيرخانملا نم ءالضفلا باد وه امك نويعت ريغ ىم نهكأذ وكو ىاوللو حورشلا ضعب

 بياع

 دلل اييررت ركذا ام لاتماب ,ىنيمدقتملا ىلع ضارتعالاو.درلا .ىف اوبداتو ريركتلا بولسا ىف اوقئأت

 نم طلغلا ىلع مهناوفض أولمح 3 د ميقحأ م مهمف نيدالتبملا داقتنعاأ كسفي أم نىع

 اا ا ابقتعا طفلا مهنال ا اولاق اكلذ نكمي' ا ناو نيخسازلا "نم ال .ىقيضسانلا

 طاغلا !ذكو !ذك طافلالا ناب مهضعب رم نع اوباجاو ةداعالاو رظنلا ريركتل اوغرفي مل ةدافالاو

 ١ ا 0 0 اف كلذ هيف سيل اباتك فرعن ال انا مهلوقب هترابعب رالف
 ممدقنتملا لب نيرخانما فيهناصتت ن ( ك

8 

 ءريتوأ معومسعم(. 1طن عمت همصكعمتغرو انا 205 عرتامغ ةصتسمو 20 ءدصص ؟ع] ةذسصمات لق عل

 للوءرمانتك ؟نطتعرو ظطضتغعإم (عمعمسف ةراضمم لدقالتغأمع ءغ ةعويت أ( هغلفو ءعكتاقسمف ءاال01:عرت عا عزم طع

 (جمقمصعس.  طكطهرص عءمتسع هطآتنتهصتعف طقطتءدعسلمت> ءوؤر ءغ ءداحتساتق جط ء؟كدعدقممع همه

 تعصف. نم (ةصلعت» 10مم معو ءزاتك ءقوعمتعر نات1 (08عوالمصعمه ءدع لتعمعرؤتم ءةضسس 1ع

 م1131 ععرتععو تنص مم هرصصتق ]ئطعدعو ناتعال 2110401“ 15 0510111 ةىاتان12 ©021:ةالانأغر 1115 81©أو

 ء( همعمع ع5 همصاتسعأ ءدع ةعمرتعاتم العز 2ذاعزتتق معالكقهو 116 2100601 م10ماعال ءلالق 8

 ءعمرتمطدسل ممد5زغ47 1[غةيوتع ءاتتت طغعصع رجمزنهغت1)1 عقوعرو هعواتع لتعععأاع رسم هرنع5 هطغععءاقتع

 لعمعع عع لتكععلم ؟عمطلق. ل1ءئممورتستعع 10وسمكتس اناعمم 1ظهدتسات]تك ىرل1 كانت هلعللغاتلو 40

 هوغو هطزاعتغت»ر ءعوةممص0ععسسو همصصتتاال طصاععمععاعو هع عاموودعمدنعع (ةنماسممأزو ؟عأل همصح

 ممالأ ىرصتصعم(هتتت ء( عاموددع (ززع طقطعمغع) “© هع نسحع ةسصغ هلتقو ةتمع ناله لععادعدنممع

 جمعات, هل مدنعر نأ عمق همصكسعأملم ؟ليضسورضتتس صاع ممول 08عد همالرسع نعت غمصنتل. طلت عملس

 جععمتع مدمسعتس ء>معصلسمغو ونتح همست ععملسسس دعو كغ ذم عآمامملتك هع معقعالعملتق رسفح

 لمعتطاتك ءزردكسملت ؟مضصسلتك مهملعواتكر نسمع رسملم كرست عتس مجتمع ةانطغر انغا1 هالو

 رعررم 1: عصغعدو نمقع نسضمستتس 10ه عاوست ص طتق دعك ممصعض لمتد م1111 7616 م05510غو 51

 ءرع رصعرتتالك ةهعدالتسه صاعق. 8 هعومتسوأ_سع ][دمدسك جه ةنمعما]دعته لمععتممع دتعتق دم ]خطرة مزلاتتت

 ىتدلمدتم نضدمعكأععممغعرو ءغ طمع هذ ظعربت معوستغو لتعتصعت آللتك ميمماعم متستسس م1 ءعواتعدالمستك

 هغ تغلتغمنتك كةدلتسم ةعضماح ؟عءمودهمدوعسلت جعودع لعصتم ةمفمت عملت ء( معا ءوعملأ هنلسل

 ممص ؟دتغز هلتتكوسعي نست لت دصقصلت ةندنلتم لتعتمع طقصع ذاللحس 01ءقلممعتت ةتعاماتك لحتم هط

 جلتم ج0 ءةطتتس جلطتطتغعسمم ءةوعرو طمع رسملم معوممصلعمغ: ©هوممديصنف هنيآانتس ]طبت

 آه نانعر طقعع هطزءععاتم ممص ه20هغ.  ووئعيتمدخانتل ءصلتطلو دئالتللف 150610 مدلمرئاتطت 50118
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 ىف امك رطاوخل دراوت ىم وهف فقفنا نأ هناب مهل سيل ام مهسفنأ ىلآ أوزع مهنا مهبلاقم

 رفاولل ىلع وفاولل بقاعت

 ةخيفأك ةيردو ةمات ةكلم ملعلا ىف هل نم لوالا ناقيرف مهفيناصت ربتعملا نيفلومللا نأ ملعأ
3 

 ع 5 ع

 22113[ قسد. كف تاعدو رشحت دوق © ى2ةتاشدك نفقاآك م56. بئابسص لكلب عقدكا كات“
 فحاول 0 تسلا در ََئ يك 2 06 مم لن 2 5 00 بل

 6 00 1 ا 2 1 ٌ 3 :
 ىلاعما 000 ىلا د مهد دلك 0 ميئاقمأو لالخ لدعسلاو دكيسلاو كضعلاو رهيصنلاك

 دحا اهنع ىنغتسي ال هذهو مهيلا هللا ىنسحا امك سانلا ىلا اونسحا ءالوعو ظافلالا بيذيت

 هذعو اهمظن ىسحأو اهررد يف ,*ةساف بتكلا عئاط خقلط ةرابعو بقات ىهذ هل نم ةيناقلاو

 لسمكضسمل] رعطسع صمد ءمععمغر همعواتع طمع ءدصح هط ءدتكحتسو 0104 1111 11 غهلتف دتتتكقتتع

 ممص مممجعضتمسغو 5ع0ل ننم0 قكعصغعو مع طتق ]عدتتمرتطاسم صعطسق (عصماتق معلهصغأ ةكواتع ذتطت

 ةآمدتك لمتصمتاتسل دلل عرهمأو تاتتلل 0معاتقتال ىاتكءامتمماو نانهع ءعماضتتسم »مص ذلغز نأ ذأ اآ1سل ةعوت-

 لوغر طمع هع موعتمقمصسسست 1طننعت ءةعماتعدسلنت ىةتغو عملعطت 12000و ناتع ات28ا1136ع 1011

 نصسعمأتف هع ةصحتععست ةمماتععمأب

14 111121110 

 طظ 84101018131 01:415511815 150 1110 آئ1 © 0112171105

 كن عامرخعودو نانمزلاتللل 0همعدنج 1ص ماتتسعتم جآتوتم ماتتذصلم ةدتصغر 0هماتعت5 ععمعمتم ءوؤع ةعاقق.

 مملسستم ععماتك ءمرضم]ععاتطت» همذر نت مع[ ععام عنن0لت(مصتق ممووءةوأوصسعو ءمولاهتمصع ةاتك-

 مطعاعملاتو ءحعمعععمغم ضف ةعاسصتمع ةمامر ةهغعا[ اخ ععصالج ةعرأ زلاتان ها11,ث 108 انك 6010

 همعرتد معدل (ماعرج ةصغعأ ]عملك ةمستسمتسس و ءهمعانمسلت هعلعس همصقتلتتودسع "ءءاتغ0تصعتس م'6لهطكو

 مغ طمعتم 8مم" - هل - لج , للة م0- هل - لأ: , كرر 70 ل0 زمنن , المن ل - هلآ - لق: , ل ءا/7- عال -

 جاتمووسع هتستالعم ءملتغر نت هردصعفك تترد جععاتتمأام هممتاملمسسس 05مموزنممع 01عام مطلق 60ه-

 نكمصتغملعرت ءمصز نه عاتصأو ء( تمص طمصسصتمعم ءملعتس طغعمعاكعتد فصكعستمسغر نستمع 10عدق انك ]هد

 عزاتو عوام اةعوسع نستكونمتل طلق ءهمرضستتملل5 ءهععتع م08( معمتملم ععمعتت 20-

 نتس عع مسلس لمت همت دصعساع هع متفتلم لتععملل مرسم امكاسعأل دعضتمام هلتمرتسسس 15 1ععاتصتو

 نأ رمم_سعدسامك عمانتل ضتممغ همقوتع آذصم 00ه ءءامك ءاععمصاع» لدصعفمأ. (0ا1021312 2 0م6-
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 هيلع رجح الف ةدافالل ا ةدافتسالل فنصو عمج نم مهنمو نوطسونمأو نوددتبملا اهب عفتني

 فينستلاو ميرضتلاب لغتشي نأ بلاطلل ىغبني اولاق ءاملعلا ىباف لهات اذا هيلا تع ل
3 

 ديلق غرفي نأ ىغبنيف رعدلا 0 ىلا هديلختو ركذلا ليمج بستكي ىك هسبتلم ارهظم

 اذإ وح فرشلا ىلذ لين نع منام ءعتفي أ لبق هلغش لك هيلا ترضيو عوت ”1نأ" هلجال

35 
 50 . 20 2 0 05 3000 4 : 1 ١ ا 4 5 0 ا |

 ةداعأو هريركو هكقنتو هبييليت كعب الا هدي ىع عدب هلو سانلا ىلأ دفنص ام جرخعب 5

 عضي مل ام هسنج هاوفا ىم ةخمالس ىفو هلقع نم ةكحسف ىق ناسنالا ليق كق هنان هنعلاطم

 نم ءامكلل تلاق فذقلاو !متشلل ضرعت دقف ءاسا ناو .ىسللو ةبيغلا نم يف ويعتسا نقف

 هضرعب ىلتو ءلكني نأ ا كسفنبو ةب بجحتكلا هوعدب لف رع لوقي وأ دانك تفنَصَك نأ نأ!

 متطسع نلسوصعع ءغ ةلتوسحماوم معجم ععءالم»ع5د دنلتغهغعست ءدجتسمأب اك ءوسع التو وانأ همد ءما11ت عدصأ

 جغوتع ءمرصموصتاتساو انغ ج]155 00ءءوصأ 5ع دغ مدت هنلتكمععس معنعمتممغي مءزتعتعملت, ذدسسم

 ممسك وسمعمعملخ كنصغر تطأ لتومت طفطءعسعس. 18 هعغخ ءمتس عاملتموم ءمصك عمتسع لتعتساب دغ

 ءعئدطمعو ءغ تطأ 10 طمتصتصتطاتق هده هذغو 0ع ءدعععماتكو وسهع ةمغعال ععمتغو كد كومو

 لنعنلممتك ك2ممدتنلممع دهتطقعر همعوسع (عنستممو (ةءطصتعمو» ءعيتنعغو طمعصس ممتسك تطل طت عاتأ-

 (جنع5 ء>هموصهغ ءغ هطوعسجل(ة(ع5 0عاععمغو تع طوصقتلل ءغ جعاعزطقتلل 16010 506 4

 تلقسسقف غعيسموتو هتطأ ءمرصمدتعأب 2 ءءعودع زولك عوار نغ هزراتك ةمعمعمعلتعمو ةمتسستت ءمهد

 هزائم ددم ةمماتعععو ءغ هرصصع هنسس ذه 11م0 ذصمعملهغم ةماعوسمتس دسم علتتات عاداتنا 01100-

 لحتس عك طسزسق طمصمتتع ةلتغتس معدععاسلمع 0 مععتك هم ظمعتس مععلمعان لتكد] عدنمدعسس همم

 جعمعإعمءعو ءغ للمال همس هتقأ مععمم]ت غم , ]دل ةئاتن11و 0116 عطمتتال أ علت 1610110116 م عل-

 1عننمسص لع صحصتطسك لعممدمت هماعع ءعمتس لتعأن ىىآط[1هرصتمأ ه دصعمأع ]هعوتدوتسو فردت مسلت

 نمصمععع5دو ءىأ 1دعالغوق ©“ ءغ رر تكاتك ءوأ طمصم 2 ععمعستك دين 0عامعءاملمطتطتقو نسم ل

 مسلط !ائطستص ةععمدءعمتغو هسلطسما ءقعصعم علم ءضتأ““ 761 مغ ةلتق ةعماعماأو عده وو 01

 ءمرسمممتغ ائطخستر هطصمدعتسو ءوغ ادسلت عع كه مع ملل مصت. هز معرب طعصع ءعتغر دس هطاععاوع

 ةمصدعرس ءغ ةمهلتمتم ةمعدسضتلغو هل عم معه رسقلع ءءعووتغو ءمدغتس ءاتتق ع( همممطتتع عمد

 علؤتو عونك - مت ائطصسم ةعيتطعنع وعي ءميضصعس ءفصلعتع مدلغر زن هدجتعمساأع5 دطمهعمأب ذه

 همعرتك كتلوطع ةمدزسو ةنلم»ع طمص عم هع جهت مدهعمعر نغ كآآس46 مدطاتعع تطل جدنمتطسمتو

 دسم ممالسك هسطراعتمغع 10 دلمون رعت عمدتنمعنتط )0050م ىدط دعاقطتك عاج قتلت 8 ان

 ةزمعس[]هرحتسس 4هرتصق. 4مم هكأذ دتععو جئاعماع دع ج0 ذللطس4 ةمعاتمدصاعو 30عمعب ءهغ طصستصعم 0
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 هلحتنا» هيلطي نم. ىأرو هيلا «نيغصت -عامسالاىأر' «ىناف» راعتشاا وانا لداسر» لضرعا قا هلقزا لع

 !ذه: ىف .فيتصتلا كني“ ىم:سانلا نمو. "هماينذق ةعاتصلا كلت ريع ةخاسلفا كانا 7

 لعاب نمي .ىراجل نشكو سفانتلا ,هيلع .هلمج .امئاو.بةلعا نم كاكنال .دجفا الز قللت نك

 رعش همظن ىف لداقلا رد هلو راصعالا

 انتل رصاعملا ؟ئرججتلا" ىلتالو

 اهقدقتلا: لياوألل كلك

 اتيجحيي ناك هيبدقلا كاذاماكأ

 امإدق ثيرخل اذه ىقبيسو

 لكل لب ةياغ ىلا ىهتنت ال راظنالا تافرصتو لح دنع فقت ال راكفالا مداتن نا

1 

 104 1ءعععملت هتمأللم5 ءيمعتدكمتخر نحت ماهط]تعع ةنعامظعطت 5ع م101ءدلاتإل هماتقواتع ةأطأ كه

 لزئءععغو هلم رمتصساتكو هلتمتس هيساعرت 015نعرنع 1سعام1 8غ

 4ممعءعص لن. - تسمع طمستمعقو ونتك ةعتطعسلا1 مععماتسسس طمع (عاتممدع له 115 الل

 عند .عززعأممغز جامصعم جعامع5 عمضتسم ءمرضمطتةهعمص ب مانللام دصملم مءومتععمع 0عطعمأ

 كواسس عمت جعسان]جعنممتك ءهغ ةصكتلتمع ةعملتسصس طاتتع هعكتم معمم اللتسك لاتلتعأ) قلك

 ءوغر ها ]1200405 ةزغ [1)عنك مرنم عمو ن0 مقام ءعنعوتع لتحت

 ردزع ئللتر وسن ةعوسدل عد هتتللتس ةعقاسمأا مدلعاتتب

 [ن6 وهم105 رصهز هرنع5د م:دعاعع عمص0ل05 ءووع ةاهعتتغت

 1]11نل ةصالتكواتاتتال ل1001 1اتتأ ١07 انك

 لكأ طمع دمك ن1 5 0عغ ط1

 311عمنم جديتغمنم مسالتك ةمعاسكو وع (علصتصتك ء( ةصتسل 1201015 125( علاتتلل 51201111 11011-

 نتحتص غانم عمصغز ذوتمم مماتسك ءدتكتهق 0مءعصاأ ءغ لتكءعمأل مدع ءموتاهغلمصسست ةقاضطاناف

 ءوار وناتقتال ٌذص (ءدلتزناتك كاناتلاظ ةموأ1 0عقالصسهكاتتا 35522536, 2ع(اتع ©1150118111]11 قار انأ ذلل هس

 مميخعس هع ةستستقءعملم لعمضوعأع. 10 عمضتسس ءصتتت دماتصلنتك 5:ةكالتق ءوأ نأ دصقتع ءائاتطلةصقر

 هن عموم لتكحتمم معع طماع ماتمصعس معع ظطمعتس ةهلصت(ا(غ. 10وءمتسمع ةاتصغ دصاتصعللا“ لذح

 تصحو هع لمصح حعنعرحمم. قةطوسعلسس ينونع ممد ءقغ سعلعععو همصصاتآالل م0ق(عتمدتطاتف
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 لوالا كرت مكاو ىفاظلا يحصلا لوقلا لب رخآلل لوالا كرث اه لئاقلا لوغب و بغت الف نيمدقنم ا
2 

 كءاقنلا ىلع لمكإو ملعلا ى ع لامألا عطقي هنال ان د هلأ كرت ام مهلوق م ملعلاب و ها ملك

 لئاوالاف ميقس لوقو ميظع رطخ وهو رهاوظلا نم لوالا مدق ام ىلع رخآلا رصنقيف مّلعتلا نع 5

 لاق امك اه>ديدشنو لوصالا عيرفتب اوزاف رخاوالاف اهدييمتو لوصالا جارح دنساب أءزاف نأو

 ن0 3 نبا لاقو اهرخآ مآ ني اهلوأ قرجي ال ةكرابم ةماآ ىتما مالسلاو ةولسلا هيلع

 د0 اال دما بدا لك ئفلومو ةمكح 3 عضاوو ةقيط للك رخآ تيأر ىلا دقعلا

 ىهتنا مدقتم ىداب لوالاو بقعنتم ضقان هنال لوألا نم ةقيرط حضواو بهاذم مكحاو ةغل

 اناشلا دانت دعي نخل باتك .ى .ترظن ام“ لوقي ناك :هداز هجاوخ ىلولا نأ ىورو 0

 ىرانفلا نيدلا سمش ىلوملا ةمجرت ىف فداقشلا بحاص ركذو ةدافتسالا ةينب قاجرلل فيرشلا

 طعوجتتاتز2 355ع2؟هجخ1و وأ رصات]امق جصغغسمدتطانق ممص 0مععوواتق ؟نعرتلا. خل عدنه معا ءانتل

 هع 15لل1 مدعلحخسابو وأ 0]203ع5 ممدععتك متطتل لتكءعصلسمب معاذودتككع ءمصاعس0ه6. طمس

 ممتع زل1س0ل معمم عع كمعع للعسل عمان (0ههماستل 1200225 ممواعرتك 1هعلعملسس معءاتوانعد

 مامصغإ © ن2عوز5 ءصللال 85و انة( عاتق 13241111 معا 5ع 58ع1 طوصح عءآ] رصهله ءقار طقعمأ ؟ءل

 مدمكأ جعقلسمغعم, مانلله موعمصمع ع1 ةملوتتاهنق >ع] ممكلغمنعك طقطتغم. آطلتعت ونسمودع

 ةوا1عغو همستآ]دند ةعمغعمقمتس ةعلعملمتس دطمعأف 220211 تالعرو دسهز معو مموغعنممتطسع هصتطتل

 معازوسزمدع.  طءوعلتغع عمتس هةكعماتمع هدصصعلل ك؟معص ةكوتع 0تةععملأ دنسلتسس (ه"ممانع هأاد-

 ممتغو ان ممو(ءر10نع5 5ع5ع صتطاتك عرئاتتلل 12321123(ةان11 مصاص ءوطغو لط 01131112 60عضتم

 (مصع 06]223ع5 م2هعععووءرمصأ.  فنعوسع طمع عقكع ءوأ معتتعان[ انتل عغ امكقماتت ل1 هكاتتل و

 ©محصوسمتم ءعمتس دمهز هرئعو ذم ءععسمعملتك معتم ءمتتك ةتعوسع ءامطت ]ل عصلتك ءةيععا] سعضتسغو ممق(-

 ملمععو متسعم ذم كللتف معن مهعاعو 0ت5نتطسعملت5 ءغ ءمهضوطمدصسلت5 مهلسفتل ل عان]ءننمأ :

 ممتع معمرطعور وسعت 1)عم5 ةماعتتس ممهعقإعغو لتحتغت رو 8همسمأسك دصعاتف ءقأ مهصاتلانهق 101:-

 نه 2605. ]ظزاتك 2030165 اناا م0105 عتصغأ هه م05(ة2101عوو معونزمان1.626© ب 167 لق

 هرم-658272 ذه اتطعم 120 8هوويئعرتمرنعدو ةمواتتغر ءاتزان5515 ءامعدتف, مطتام5دهمطتهع ءانزانه-

 موسع ؟كدمصل0هؤمععو ءغ ]زن عموضتس طسسصفمأ( مك ةهتعام7"ع5 5101 مممعمععو دصفز هرتطنق لتعالمصعو

 انمعدمه ؟ةعئلتمعءور لتعكماتمد ظسستمدعور دصعاطملم ماهمتمنعو. 1ل11 ءصتس لتففم]؟ عننصغع ءغ

 زد ةموستععساعد) ةمعوععدعضتمغو طق ةصععمعتسا ءأ مرمعععمو عاما. 1طن عاتقوانع 11!1ع.

 11ه 111 مزرمعجملع لتوتعدع دلت: ككدلطسم ائطسسر هرعمتطاتكق ثديي كاع ل0701: 0
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 مونيا امهيلا نوكذملا, لوملا .كاضاخ, ءءاتلتلا :مويو.. ةعملللا موي, نولطعي «اوناك :دنامز. لا ؟ةيلطلا 8|

 ىهتنا اهليصحو ىنازاتفتلا ةمالعلا فيناصت ةباتكب لاغتشالل ىيبنتالا

 عبارلا بابلاأ

 تامحونقو ظانم حبثو ملعلا باوبأ سس نر مكنم دياوق 3

 لوالا رظنم ا

 ةيمالسالا مولعلا ى

 م - ا | 3 | يعيبط فنص نىيفنص ىلع راصمالا ىف ةلوادتملا مولعلا
 قع حبلا ىدنيي ىاسنالل 0

 ىو ةيعضولا ةيلقنلا مولعلا ىو هعضو نمع هذخأي ىلقن فنسصو ةيبكلمل مولعلا ىهو هركفب

 اهلداسم نم عورفلا قال 8 هلأ لقعلل اهبف لاح الو يرتشتلا عضولا نع ب ىلإ ةدننسم اهلك
 ح

 ىلا انف هعضو درجحمك ىلللا لقنلا نحن يردنث ال ةبقاعتملا ةتدال تايبولمل نال لومسصالاب ل 0 030 0 5 0000 ع 7

 مهمل ععنمو مغ دملع هنلتغمنعس معنمعنعسر نمعامكت. - ةسعام» لعصتومع ائطعت م ءعمقع ذم

 متاع لمعءعامرتم هى[ عرروع- عل - لو ل عبوم»# مملدغر ذام0لم505 دتكوتع 201 طسرادق 5111 (ءةيسماتق 03 د

 ؟1عمعرزو ءه( ل[ددعاتك ؟ءعملدك ءوعتفدعر ةلطسص عم تك لتعتس طاتصقع 200110155ءر نأ هاتاتتلل لف

 ]زطروو لمعنموزئست "!'ءلاممجؤفسأ لعوعرتطعصسل] عا ةحمآهرنتصلال ءمصععلقكاتت

 ( 421[ 0 ا 4111

13 ©0110 501111431 12211417 18 5011511418 2418 

 ٠311:1410 1105  1528211011111 132 0521:0115 1:1مخ

111151 

 م0521( 15 11انذ

 نمت نأ 6 "2 115 251 ينل 2 1

 رروعوتصسمتستنمو لانقهع ص (ءضتك مآععستولاتع ءماتسصكتت, لتم]عزع عيا ععصاتقو ة]اعطاتتت 2 ط8

 نيرح طمتصتصأ ةمكتضتتس رو 20 نسم ءمعتاأمصلم لسعتسدسست", هءاضتممف مطتلمذهدطتعومق ءمصالص صقر

 ملععرسسد كعضسممع (تهلتغتنصو ونتم0 حط ته طمصم جهععاملتاو (لنلأ لات مالا201م65 ءأ 111015

 يماععستمار ءمرصم]ععاعمو لمعسصتممع هلئ0مصملعج ممدلاتكدكو ونسمع هردصعق 201 هصع ةصصتت

 نومك لع ةلعمالم ممدولقكمع مءعاتعتمصتقو وسملتق مدتمعأمزم همصلتغم ءوار ءا دطهتتمست هتتآأ نط

 ةمملسم هممععلممغعو متكأ ذص 00ودقتأطسك ةععتصلمتتتكق دع ناتهع5اتمصتطانق 1ل] دس 00ه ءاستمسمع

10 

 10 روس لعتكتدفم ه0 مسصعتمتم معلسععملتكر تكتدت مدت'اتعان]ةهللهرو اتق 161020115 5116665511 ©01-
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 ىققن وهو  لصالا ىف مكحلا :توبتب ربخل نع. عرفتي سايقلا اذه را هلاني ابق ال حربا ىاخأالا

 ره. لذلا عيرعلا ناسللا: مولعا ئكلذ عبتتسي .مك هنع معرفتل .لقنلا ىلا. سايقلا: : اذه. عجرف

 ملعي نأ هيلع بجج .فلكملا نال ةريثك ةيلقنلا مولعلا هذه. فانصاو .ناوقلا لون دبو ةلملا ناسل

 عامجالاب وأ صنلاب ةئسلاو باتكلا نم ةذوخأم هو هسنج ءانبا ىلعو هيلع ةضورفملا هللا ماكحا

 دانساب مث ريسفتلا ملع وه !ذعو الوا هظافلا نايبب باتللا ىف رظنلا نم نب الفذ ىاخنالاب وا

 هتارق ىف ءارقلا تاياور فالتخاو هللا دنع نم هب ءاج ىذلا معلص ىنلا ىلآ هتياورو هلقن

 مهلاوحأ ةفرعمو اهل نيلقانلا ةاورلا ىف مالللاو اهبحاص ىلا ةّئسلا دانساب مث تاأرقلا ملع ومو

 ماكحالا هذه طابنتسا يف لب ال مت ثيدللل مولع ه هذعو معرابخاب ىوتثولا عقيل مهتلادعو

 دعبو هقفلا لوصأ وه !ذهو طابنتسالا اذه ةيفيكب ملعلا انديفي ىوناق هجو نم اهلوصا نم

 دب اهنم فيلاكتلا نأ مث هقفلا وهو نيفلكملا لاعفا ىف هللا ماكحا ةفرعيب ةرمثتلا لصحت هذه

 نلمنتم انك ؟عمئاتمغو ممص ممهداتسأ ذاه دنطراعأ ة036قمصت نصت عرموللو انغ ءزاتق ماللص ءكرأق 5111-

 ماتعتدو ذه نغ هراتك دزغ عده معه ةمما]هعتمسس 200عععر ءد ةسصعم ءمم0ئ(همعر نأ طقعع ةصمل عتق

 رغم لعلسعغو هتغ ع تللع معتسم نهلئ6همعو دغ لان01ءسس 1ص متصس ءكمأمرو 0000 2301602216 ءةأو

 نسلم عسكتتال كرماتللل طقطعدع. 1[1هعع حصقهلم علو 1علاتت" (ةه2 013113 1جئتا15 ءتع ك(11مع 0علتن ءاتق

 د0 ضدلتقممدلع ز]1ن[ مءاععوعصلو هيي 8دع لعتملع 00ءملتسقع (ةطلتتقتل7 1911111111111 1-

 ونسنضصتصغ لتككماتمحم ام عدمع هعمطتعمعو ندتممع نتحع [!اصواته ءوأ عععامع ؟ءيلكذتسقعر ءاذص 8

 موععووعأت5 عدغ عالمتم (نورتهصتتق. .(عءعمعرنو جماعتس طقتضتتم 0 ءاضتمةتئاتتلل معا“ (2010ه لل 210-

 مدعدغئستسس جلصملسس دصتتالج ىسصغو ونتنأذ طمدسم هلعتتك مءعاتوتمولك جلفتعأان5 م22عءعماق

 لئدتسعو ونوع معععوووتتم هطوءةردصلف ةتطأ ةدمتوسع ععصعتتك طمتصتمتطاتك ةدتمعاقنه ةاتظأو

 ن(ودع هعزهغ معوعووع عوز. 1 [معع حساعرس ءردع (نهروصم ءغ .هسصسه 5١61 لتوعماتم ؟عضطتقو عا

 لمععمرنترل كفصفعسكات ؟ع] 2001 نمصع معاعصلح دتصغ. [(ةودع ءكتاقتتلع 2058 م0165. نانأ12 (00-

 مص ]1ععدغ زكذو نع مرتتساتتلا ءزاتك ؟١؟عنطع ءعرمصفتغو لص نه "ع ةنعوقعمأ5 (نمدندست ( 1/2 - ءا-

 عوكوا»ز ؟يددصسو 0عتسلع دغ 201 1هدعتس 0ع عانت (نمرحدست ءمصكاتضتعمس00 20 ةتعام1ةغعتات

 مرممطععوعو نست كنس لتطكتمتكاتك مهغعلععلاو >ع9رمععغر ءغ لت9 قمم ]1ععامصتس 201 (5صعد صان عمك

 0ع 1عءقلمدتطاسع همعصمودءمغر وسمهس رمهتعتعيم لمءوتسم همس ![عءاتمصسستم (1/7» - ءآ- ته”60([)

 دعاه. "1سم وننأت ءاكذ6مرتتسي معمم طعأأءورستت جانعغمعو ىزصغو عطه صفاسعغر ءا لع ةلكو وانت

 ءوي ع1 هرنع ع1 هعترغم مهمدعمساتصغو 0555 ءهغو ءعغ هرحصتمو لاتقع 20 05 مع022غو 01:11111-

 ندع جسمعامرتا(ماعم زانكاتنمه متدعمتس همعممدءدغرو نغ ءمرضتس 02011هصتطاتق 105 طوطعرا 20551(

 دعوسع طقع هدمغ لمعمتسمع معا اههلنقمممسمع (07نس-ءآ- اعلق. لك ءع مماععأ طماط 0طقعت-

 "هج ص طلع دامطتاتك لتكتستك هع متسع متتك هاتتق علم ءعصلتك رصعاطملان5 ءةصمطلتعقو 01182



 : م ٍِ 00 35 . 9 ١ ١ . ١
 تت هاو تادذلأ حج ده اقعلا 2ك داذعو فتغنعي 0 باج امو نامي الب صختخلا ىو ىبلق 2 و ذأ أ ١ 9 كك م 0 2 3 55 هللا 8 . 06

 يف رظنلا مك مالكلا ماع وع ةيلقعلا ةلدالاب هذه ىع ٍبجاحالاو ردقلاو. تايورخالاو .تاوينلاو

 ب هب
 اهيلع :نفقوتي ” هنال «<ديرعلا مولعلا همدقتي اننا ىب الكيل كرر 14

 05ت-

 لب ال هلم لك تناك ناو ةيمالسالا ةلملب ةصتخم اهلك ةيلقنلا مولعلا هذهو كلذ وحر نايبلاو

05-3 
  5١م - 5 - 52 01 4 9 00 8 ١  1000اع ١

 ن 0 هذه نأ مك ليجاتالاو" ةأروتلا"ق رظنلا قع مثلا كرو "امك نارقلا ريع ةلردلا 9

 كرادم اهيف تيهتناو هيلع كيزم ال امب ةّلملا هذه ىف اهقاوسأ تققفذ دق ةيعرشلا مولعلا

 لاجر ىف لكل ناكو نونفلا تيترو . تاحالطصالا تبذحو اهقوف ال ىلا ىلإ ردركاتلا

 مماطزك ءكمعمت نلمصعتل 23ةهصتكر وناتح طقعع 0علسعإم م"هءعلمغب ءمهعالتععر ةنؤتع 0ع طقع دع

 هعمصغ مكصعتمتح لسضكم»0عصانمع ( 0ث: - ه] -رت عار. 1 آل5 معك مععاتم 1اتعأاتق معطءامأأانا ءال

 ىمعمتلمصع مجعععمغ مرتان للكس هدخسسس 1ص ةعاتمصتطاتق ءمرتتتر نمن1 115 205 1عا1 هسصغأت 11هعع

 عدا زهد س0 عصاته مدد (207-رع' ل.  طمعع هلكعتد :ءاتوعتمدو لعتص0ع ؟عآ] ءممماتك ةدصغ ؟"عآ

 نورتلتك. 0مدصتم ذللك حساعس مععم] 1 ةيتغعت ةمععاقسغ 8لعتت ءغ عدي نتهع طذص عطاتق ل151صلق م0-

 1لغئعرتت لعاطعرسات5. طلطمعع حجرتاعتل م201ءعدوزوصتق ءدمااأم 1م ءووعصألل ؟علقدصأاتا" عا جئاسض طاف آلعلو

 دم معمماطعقنتكو معطسق تلتستكو ذم م2ع0عوانصدالمصع ءا ة2عاتتصعصس كو عانتطاتق طقعع 00 عيطة غقو

 ممممعز صم مصع ةصاع7 ممدلزاور لعاعصلنصغن. [طآطمصع ءدسفحتت 2ءاهمار ةذعو م( 1710 - هآ- [:7(]6: ل

 ننوعاون. - لورد هعرتم ةنمللنتل (نمرعدسأ ءغع ءلقغمرضتتال مائهمطععلعماناللا 2عمعوودسم 015ءاماتسمع

 ]از مودمع ةعمطتعمع مممعععلعنع لعطعمسن سته ذللسل طلق متقام ةلوتع طسع ةمععاممأ 1ع>تعم1 و عاقب

 عممسسماتعمم جمطعأعمرتعمي ء( نتمع ةنصغ ةزيس»تلتقرو نسمع ل0 ءمنتسمع ج01 10صح] ع5 هردصعو 2 5ععام

 1ةادرستعم مععامل أ جيتاعرت (ةهعادنمع داتصغو ناتهتل ل15 مانلأله ةععام له ءلمتك ةذصتت] أ طاتك ةاتم عتق ءلعا'ع

 معوسعمعز ىانصغ ءمتسر ننهاعماتك 1[عععرس ؟مععامصغو هرسصمتطاتق مستمع. طآمطعأا ةتتاعتتل 51

 10 مععس أت ددتعو نسم0 هع حط هدصصتطاتق ةععالق ةءوئعوعمكتغو ءنلل همك 2ط1]0عكتعتغر عغ هردصعق 5ععاقج

 رتل هءاعتممعو ونانمع 11ه1]5عردتعمتل مرهعععموعستصار مءاتعامع لوععدصغو ءأ ءدلاتللل 510م

 رعئغسسل ةزغر ءالمسسفأرو (نهدئدصم ءععمامو ذم اتطرتم لتحت صتاتتك مه(ع[دعأالف ؟عاؤعااتتلو انغ 1هاعللل

 لتعحتتسم ءقغ لزدعع لتحتسمو مع 8ءمامغعسعطسق ءغ ظحدم ععاتح 1ععدصتفتس 111هع حسسععم 035كرساتسدع

 1]ءعولعع (مصغم ع( مدس ةقذلتلمم ةننلتم ص همواتته ةععاو ةانصغ (مهعامهأمعر انغ للطن ل هدتععتت طمص م055لأو

 داوسع معمءءمالمصعف ة(ملئهعمدضنسس ذم تللتف همسستنس 1هقاتعتتسس اناغننه نسم ءيععلا طمص ممااتتاو

 جعل ععضتسغو (سصتصم]هعتقع دعصلملمع ء( ؟ةنمع مميساعك 00 ءاعصتممتضتس ذص هدنلتمع 015ممول3ع

 يصغر ةنودع نهدواتدعواتع 00ءمتمسم ةتمعان]هنععم تعمد طقطستغع ه0 نيمدتس جننعامضت(ةمغعس ذص لله
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 وحم امب برغم لاو كلذ نم قرشلا صنتخاأو ميلعنلا اهنم دافتسي عاضوأو هين مهيلا عجري

 اهيف روهشم

 عقاولا بيرغلا نم كلذو مجعلا معرتكا مالسالا ىف ملعلا ةلمحنا ىف ئاثلا ٍرظ يلا

 نأو ردانلا ليلقلا ىف الا مجكعلا معرتكا ةبلقعلاو ةيعرشلا مولعلا ىف ةيمالسالا ةلملا ءاملع نال

 اهلك نكي مل اهلوا ىف ةلما نأ ىلذ ىف ببسلاو ةغل ىف ىمجتا وهف هتبسن ىف سرعلا مهنم ناك
 ىف اهنولقني لاجرلا ناك ةيعرشلا ماكحالا امناو ةوادبلا لاوحا ىصضتقمل ةعانص الو ملع

 موقلأو هباكتأو عرشلا بحاص نىم هوقلت اهب سلو باتكلا ىم اهذخأم أوفرع لقو مخر ود دص

 نيعباتلا رصع رخآ ىلا ةجاح هيلا مهتعد الو نيودتلاو ميلعتلا رما اوفرعي مل برع فذسوي

 ال - ردالإ ةنسلاو هللا باتك ءاق مهف, ءارقلا هلقتو كلذ لمحب نيصتخملا نومشي .!وناكو

 ىلا جيتحا كيشولا ةلود نحل نم لقنلا دعب املف حرشو هل ريسفت هدراوم بلاغ ىف ىه

 ممم معو مماعوغعو ءغ 1[هوسعصلا طمعصتسأفف ر ندتطاتع ةصقفغمتلم 2005 ةقتعرو عع (0ملعمف هع 0عءعأ-

 للعمود, وسنعومسأتل ذه ذللتك لهءامقمتك امممتستم امعامستتغو مائه معتم 511 ع0010ععتص

 طرعمعم ءءعدق هععاس ل نقر ص وننم عت3جلووتسصمه هعاعملمع ءماسصتسمه ةصغغعت» لآطسط ةحطتقت ع

 لحصمو رصف عمفتلل مدهغعر) 8ععووم ؟نتمدع مئمطوعتع م. - ةلتصتس طمع ونتت0لعصت 710عغتت“و 26

 ئرسعم ررصتمالك عدغ 5عرئاتللا.  طسعسضتمع عطتنت ناتواتنع ةءعامع [؟لامستعمع 00ءعئمعو ص [0ءنتمستق

 ءغ 1ععدلتطمك ءغ ضهعمصحهأت طاتقو ه0 م لانناا مه813 عغ 8283 عقتاتللل 2011086 ©262مأ9ر 1013823 ا

 مورتاع ظعردمعر هغ تمس لانقللا ععماأع ؟دععتمأ ةت'هطعءدر اامعتد ةردعم ءعمووفع طمعضتسا“ ائ6-

 ندع طمع عغعرمعسع 1جعطتلال. 8ععاج عصتمت م10مطعغهع ءانتل هدأ عتصعتتا ©2مء7عغر هدرصصأ 00ءاملسق

 6( مرتأع ءقتئاتتغو نانهع 2معععوودجسم 1دلغ ؟لغهع هم معمأتمق ءمصللغ16. اذه 1ععتف م3عءعمام همه

 متقأ ذم ددعسا م12 (عمعطقسغو مز1 375 عات72ع24 1011 عا (نهعمصم ءغ كدصمت ه0عم205ءءاطقصأر

 ممهعع عن لنانهنال 000 1112 ءدع ةمذو ]عونه دمععم»ع 2001: عدصأ. لآطس] 011100 اعمل امل

 هع ةعوطتطابو كوس حلتطاتك ءعدغ مدد ممدزا2, وناتأ هعوانع حضاعلل مفتت ع2ل1 هعوتع 00 ءاعأطةك

 انئعتك ممدصلدصلت ءدا]عططسغو هعوتعو نغ 5انمته لعلم صفأة؟أ طتاتقر ال1 هععععوت امنع 20 نلسم

 عدت ممانحي نحمتطاتق 12:72 1[1هدعتاتسا 20 طقف جضاعو ءيععءعملذك ءييعلام طقم انتر ءممواتعو (110-

 ركاتنل دماتمالك هع مائه معتم 1112 معهعععماو دانفلمع ع عع م0مهعمعع رو 1ععءغم2عو 2م معا]جطقصتكو

 اععئمرنعو لتعم اتطعأ لتعتمأ ءع ءقؤغمستس ما همط عل عمران 21عام (2غع معمطمغ مدس ونتقع ذلات

 ص ماسعستك 1ك ءةعماتعدعنمسأ ءغع ىرصسعمغمتتلم كانط.  (نسسس عنو 2 (20160هصتق عد ممانع 4

 سمعتم ركطملأ دع ظعفطتل ةدلك 1ههعسسص كمدغقتنمت هطتتقدءأو انغ ءمرتتط عما 37105 (نهددصت ][1عدتق

 ردم له ععمغو ءذنمومع ةلله دمعت مع صاع نعمغر ءدلقتتم ءمصاتتتك هتلته علل 1011113131 111112121

 معععموع 1دتأ. '"لكسدم هموعصتلم جتتعاماأ (ةمكتلم 2عععمودسم كطتغر ءغ عمرتتتم ب واتت 1112 مهمه عقضتسأو
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 ليدعتو ديناسالا ةفرعم ىلا ميتحا مت هعايض ةفاخ ثيدحلا دييقتو ةينارقلا ريسافتلا عضو

 ميتحاف ناسللا كلذ عم دسفو ةتسلاو باتكلا نم تاعقاولا ماكحا يارختسا رثك مك ةاوولا

 سايقلاو ريظنتلاو طابنتسالا ىف تاكلم اهلك ةيعرشلا مولعلا تراصو ةيوحنلا نيناوقلا عضو ىلأ

 بذلاو سايقلاو طاينتسالا نيناوقو ةيبرعلا نيناوقك اهل لداسو ف ىرخا مولع ىلإ تجانحاو

 3 5 ةليمح 3 تجرد نان ميلعتلا ىلإ خحانح امولع اهلك رومالا هذغ تراصف :لدالاب نقئاتسلا
 نب

 2 2 : 2 / 5 ١ 0 ١ ١١ 7 ا
 ىلع موقا مهنال فرو عدانصلا نم ادلاوحاو ةر مدل ىف مجكلل عبن رضاولل لما نال انعم

 ىسراغلاو 5د_وميببدس وحنلا ةعانص بحاسص ناكو سيوغلا خلود 0 ميك خت سأرلا ةراضحلل ىتكلذ

 . نمل نيناوق هوريصو برعنا ةئلاضمب قرعلا ناسللا اوبستكا مهباسنا ىف مجت مهلك اجلا
 تا

 10 لوصاأ ءاملع ناكو ةغللاب نومجحكتسم وا مجت تكا هظافحو تيدكل ةليح كلذكو 2دعب

 هممرمطدعلم. ؟'حعتج لعتملع رئعسسل ؟1قذلأت00 ءكللععاغو انغ 5136010111111 دع (نمزنتص0 ءا 2727272

 ء]زعملهرختست ءمرتح د01]28 1عرععر ءغ مدهعاعرعد ائصعاتف ءمالللاتللمءاعأاتت“  ظرتفمأ 1عتخاتلل 2186-

 هءعمام ععمتسسماتعم معنمعتطعصلمر طععاووسع 00 ءفمتممع هدحصعف ذص مائقز35(2 عا مهتهتقم 1ةعان]»

 ىنعع ذم ممعءمعماك 0علسععملتعر ّدص معطسك هل هرمصعتس ءةرعمفسم لتكمل عتعسلتم ءغ مع ةصقلم-

 عامس ءهمصقاتغت عسلتك ةانصغ رمان [ةلمعو «0م0انع دصتصاتكق 5 مع15ع0عسضا ممغدتغ جلتتك لهءاهتستكو 1201

 نسحع جلتعتسس ة]]حضتس ممعع1م عع عصغر نغ كانصأ م2عءعرأو ]طم عاتحع جيهطتعمع ءهغ هقطصمطعق 5(ة411-

 عمرختنس 0علسءعصلمرنسسل ءغ ١ةهللمصستت معان ةصه]لهعتحتس ءهفصفا نلعم لفتت دعع همن 211 تان10دان10

 رو 50عز1 حيتئعسسعساتك لعاعملعصلمدتتسسر كج نأ طمع معه هدصصعم 00 ءاتسمدع ءكدلعضسعمغو نتقع ةطح

 ةنعتاتمصع هماتك طقطعءطمماز نهم 1جعاعتنال عقار انغام طا1101ءللانل11 ةلأ111111 35150 عءاظعطخاتللو 2 (ان1طانق

 نينلعتم ةصغععس هدصصعك طقرستمعو قيسدطعم ةععصتنمع دممحتسع حلتعمت] ةنمصأات طاتصع 0هءامتستف

 زلات ممد متعأ نناطعم مععكت عئاتتس ممعطتعستسغو نك ةتاعتس نينانعو ةصعم] ءطقصغر 8ءرودع ةندصغ

 ع1 طتع ةزستلعو.  طظممملت عمتص و ندأ قضم 10مم طقطات(حطقمغو 8عءرتودم ذص دصتتم](01ا012 0طن

 كآتمستسص طقطت(حامصعو ء(ا لص جعاتطتتق ء( همت تمر ونسمع ءغ نسمآلتم للا طفطسعسضتسغو ءالعا-

 هعملت5 هععاتال كاتس(. ©عرودع ءصتتص تانتلل 2 اعلط مم1ع 150عو (ات0 1م50111121 16ع2لا10111 ان 03

 هوغو ةعممع» قدم لمدصتعتلله ةصعم]نعمغعو دس طتق ةيضفطسع ممالكذتسساتم طقطت(ةضتصأب - دنت

 مرتست ةعاته عئمستسةهالعمع جانعامرلعو ءيقاتاعضتصار ه28016ءقآرر لم" ءدق ءا 2ءزز(] 1انعالاتظاو

 هرسمعف هرتعأامع ءرعدعر وننأك !اذصعتمتس قلسصطتعمتس ّذص دهاتغات0 ءانئال ةسهطتاطاتق تهمدصنص عع

 ج00101  ءرتصغو ءديسوتاتع 20 جيناك 1؟مرتصتت]متت ممواعرتك ةيتق :علعععيستسا. ظملعس ددم00 ءالؤع

 دخن رنئممطعاعمرستسس كىف]مسصتمسم ء( نست عد رمعيس متاع ةمرصما ربت ةسصغر >عأ] دييهحتتسمتال مه1[ءتلت

 10 طوردوع دعست مغو 561 ءعماع معموتعمس ]تم عاتمتل ملم مدخله ه05ءلكعرمض(أ. داع" متم ءام10-

 مدس لدم مضنلعماأمع عصمت هدصصعف ع ععماع ءعيمدتستسس ؟نعيئتضأار نن00 1لعحس 06 هريتصتطاتق
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 ىف ةشسايرلا ميلغشف ةوادبلا نع اهيلا اوجرخو ةراضخل هذع أوكردأ نيذلا برعلا اماو مجالا

 00 لك هيما .عماطتلعلا# ءاتعلا دمعات ةكلملاب70ءايقلالا ده. قبلا ايراؤعقوري ءامو6, ةيسابعلا لولا
 ترحل م م ّ 1 اه 1 هر وعتو -_ 4

 امو عنانصلا نع نوفكنتسي ءاقنواللاو عدانصلا خلمج ىم هنوكل ملعلا لاحنا ىع ةفنالا

 ةعاتض هلك ملعلا رقتساو هوفلومو ملعلا ةلمج ريمت نأ دعب الا ةّلملا ىف رهظت ملف ةيلقعلا مولعلا

 مجكلا رم نوبرعتسملا الآ اهلمكإ ملف برعلا اهكرشو مجكلاب تيصخخاف

 ذقاذمخلا نأ ملعأو اهفرشأ هنلآ عدانصلا ةليج' نم ملعلا ا تلاع لقوا

 فوقولاو هدعاوقو هيدايمب ةطاحالا ىف ةكلم لوصف وع ا لع 2 ةييسالاو ملعلا 8 ننفتلاو

 ةينامسج اهلك تاكلملاو مهفلا ريغ م ةكلملا هذهو هلوصا نم هعورف طابنتساو هلداسم ىلع

 اربتعم هيف ىنسلا ناك كلذلو ايعانص نوكتف ميلعتلا ىلإ رقتفتف ةسوسح اهلك ةينامسللو

 , 1 د ع(اومطورولعدع عممعأك 01064)123 1م( م1"عأاتال (ن0هجطت طاتللل ع0 01 6عط0لتلل1 و 26016 01511

 مروعععرب ظعرعمم لمعوتسمتس ءمصقعضةصلفتس دعم مغمودع ده هلهصلمسل ءكتدوكلتأ.  ةعوطعفق >ءدنور

 نانأو صمم ءزادكدل001 5علعم ةقوععستو تلمس همر هلت عدت ءنتص لألم قصتنا 3111و 16م0 80

 0 أ دل نطسع كططحعأ لت5و دعست عتاطعنطهع0لمصع 0ععمممأأ ءرتدصأ ءأ دلصتمسأف 3108 111معالأأو 00

 [هرتاع 1هغندصف ههعأت ءندمغر 1غ نغ !ن(ععدم همععاتععععمأ. ىلا وندنملا ةعععلتغو نتمل لوعتمسدتال

 جال ععءامسع 1دمن لت عضدصغر نسته آله ةهعتطاتكق ةعععصممءاسر رعتمعأمعق ةنتاعللل ةلاعللل 16

 [دوءئتمدع لعتسلع رمدغعمصسه]لعد ماعم ةععاحسا 31 هطقتستت علته اتللل [عططتتلا 2 مم81116118[و 0

 هده جةسصطتغتع ]1 غعرتهستنال عع ءورتتتال 20010123 لص مماعق 1م516عرلت لتمامءامه 015ععددععتسأو

 ء( هرصصتق لمءتمسحه ذص هعرئاذتس ةغوسع ذامطتلعسس حيضتف ؟مرسمتس >علمعامو ءوغي  عرومع ةعلكتالو

 كسطتطسك ءدحص مععانئوعمقطسم و ةللقسس ةتطأ مععم]تدععتس طقطانعستسغعر اه ان( همس طتقأ أك آضاعك

 لسطعم و ونت ]طصعاتمسل ةهطتعحسم 205 كك ععوسغأو عدت ةاتفاتم ء"ءطأن

 طرموعم ععغعسو غعرا1 دقو ّذص ناتو 00 ءاضسمتال م0 طقخكاتال طاالات علو ة5انات113 26ععصقءات لقت

 ءوموعو ءووع (درطعم ءدرضتت>) 20ط11:ةدزئوحتلل. -  ةوا]ءننم زم لتةءععملم ءغ ل157 عهدنا 015عذح

 ماتسهتستس ءهمعمتتم معصلعغ ءدع معورصام ءعغ ءمعلتام ؟هعد]ل(ماعر 002 ناتتق لذ

 ءاعرس عمغمرنتمت .ءدضتسا معلم متمرس ونع ؟يصلمس عصاملت مص ةعلعمقمر (طعم ع عصحعتتس ةصاعأات»

 ععمأتجو جغوانع 1ص لمعيصسحغطاسع دععسسلمسضتك هع متم ءأنتتكق لعل هععملتق طقطتغمغك. [1طآدعع [هعانلع

 (هك جهسكعب صمص ءقغ 1لعيص نسم0ل ةمغع]]1؟ءاتك. (0نمك صلت !هعانل(منعف ةممعءع]]حصتتقو هدتط ع5

 داتطأ ©017م02عدعو عا هررتصعف ؟جعان]غمنع5د ءمدممرععمع كنصغأ ةعمفتطاتق كاتط] ءءامعو 10عموتع 105(

 ةمعمسعتت معوستستسا. [عغهودع ؟جهعملنمه ذللف ةعاطعتماع نحنا دممعالأدصله ءد( طآحصع هذ
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 رظنلا ىلع اهبحاص اهب ردنقي ةيناسفن ةكلم نع ةرابع وهف ةعانص وأ اًملع هنومسي ام عيمجو

 ستخا اماذا ملعلف ضرغلا ىلا ىّدوي ثيحب ام ةيج نم ام عوضومل ةضراعلا لاوحالا ىف

 تامولعملا نا ليق دقو ةطايخلاك نانبلاب لمع ىلا تجاتحا امأذا ةعانصلاو ناسللاو نامجناب

 عدانصو وحنلاك عبتتلاو ءارقتسالا ىلع لصخ' نأ امأ ولضت ال ةكلمل هذه بحاصل ةلصاخلا

 ق ىناثلاو ةعانصلا ىمسي لوالاف مالكلا ملعك لالدتسالاو رظنلا ىع لصحت' وا عيدبلاو ةحاصفلا

 ةعانص مالللا ىو اًملع نايبلاو ىلاعلا ىئهسف كيسفت لوا ىف سقع دق ىرشخ#ترلا ىلا ملعلا

 ةعنص مهدنع كلذ ىم« ةفرح هل راص ىتح لجرلا هسرام ملع لك نأ فحلاو ىبيطلا لاقف

 لاقي نأ ىلوآلاو نوعنصي اونك ام سنبل ىلاعت هلوق ىف ىرشخرلا هلاق امب هيلع كهشتساو

 ىالطالا دنع نامنذالا ىلا ردابتما ماعلا فرعلا كيرا ناو طبضني الف صاخل فرعلا كبرأ نا

 نأو مولع “اهنا مهعدانص ىلع الو ءاملع مهنا ةفكاسالا "ىلع فلطي. ال نا .الوا ليق ام فشلا

 واتكدتال ةمعامرلغهك دسمعمأ ءوأ رطمزرصعسأتلو ءغ ن000ءدمواتع ةعلعمغأقهتلتل ه0هتال1 022[ ]1 اعل

 عم مزعمت عدت 1جهعانلامك مكر ءطتعحرو نمنح ننأ ءدبت طقطعأو معو ماععاع م0656 هدططلقو 0112

 تنز نكءعم موانع سعت طقطتغم مهعممع 1ص 000ءانصوتع هطز ءءمصتص هه0عدع ممدوكدصغعو 1غ نغ طقعع

 عمععمأ] نم ج0 غعصستساتتت م10 مموزغتتت تعد. ]ع ةةعصاأتم ونتتتلعسس 1115 ؟هعات]لغذق ةجمعا] ةغاناو

 نتحصلم ج0 ةصتستتست عا اذم عاتجتال "ءاعالأاتت'و 15 50و 01135200, ان 315 5310118, 20 همعاطفط-

 لصسسص لتعأقع همسك طفطعع. 1طءعلصلع ؟ءعمر نغ دلتا لتعتصسغر عمت هصعقر ونتقك (ه]1 هعمل ةغع

 مرتهعلتغاتق ه0مفععاتأاتق ذكر 202 م055ا8غو ناتتاط ©0011م21عطغاتلل 3106 ع0. 00100 ةلصعاتأه5 25

 معمعومضستسانك ءا لتلت ععمتاعتت معنا سف نذتصتتقر 10 ننم0 ص ععدتستا7 21 عدن غي ةيئاعتل ([15عالاع

 ءع هعمجغع [هوسعصلل ههلتغر دسغ د2علتافسلم ءغ دنوتس عصاقس0م و ((010 طذص طت عاق ]5163 57 018-

 ان“ طلسم ععصاتك جياع ممدصتصسممتر ج]اعناتسس ؟ءو 0لمءاعتممتل. كلامسعال 107/15/01

 ام متسمل15 ءدعمات ءهلمصتف ذانهع (هرحدصتعمع م15(0معد طمف امك عناتغو 00 ءاضتسمتلل 5 عما عطا ةنكانللل

 هع ءةمودكممتم مطعغمرستعمع هععصاتمسسو دمعاممط و وتعميم نعم ةيضاعتل ةصمعالهصق. 11/888 7ث :

 رد صلاتنا 1طوانتغو 7ةكلفكأتالا12 قار هدد صعلتلال ةعلعصاتقتلل و (انهللل الزل (ةعاعاو ماه انأ 10

 ءزرق نقاتذ ؟معان](مغعدم ءمصقعوعسدأكتر ةط ق4عوطتطاسعو لتعت ةعاعست ه0 نتم4 مهطقسلتس (ءقاتح

 ممتن 1هعم 1ادسلمغ ذلطسام نسما 2دضسصلعطقطمستا ه0 ؟ةنطع لتعتمم ةصتسقلك عنانتغن ىو العط عوصع

 10و نسم0 ءععيتمس(. “© لحرس معءاتووتسع ةّزع مامات عانت: هز 5عيسممتلق انقاتتط !10عتعصلت مععانأأ هع

 معرتر دكعتل ممم هووع هعمامع ةلتعمت مءودامع جلقوتم ععملمتسز ىتنص ةعوسمتتم نقانس !0نصسعصملت

 ىدصتساتستلر ننك هع رصعماتطانك تاععم هقكععع كهل هممدستمم لله صتلاف معونتعاقمصع ةلزانصعأق

 تكاتسمعف : عمم ءقوع 10, ونم0 مملتسم ]وعم لتععتس ءةغر تسر هالله معواتعالمصع ةلطتطتلقو

 دنعمرئعو ممر 0وءانر معوتع ءمرئاتس تنئاع5و هملظتسهتأ ممدولصا 00ءانتسفعر 01130011311 115
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 ىلا رقتفت ىلا مكلل عئانصلاف ءاكلل ةكحو ءاملعلا ملع نع الآ رّدصت ال ميهلاعفا تناك

 راكم ابف نايعالا ىف هل دوجو ال ام ىلع ةعانصلا تقلطا ناف نانبلا نيرمتو نانإل روصت

 كب ديف سرفتوا | ةقلعا مكحا هذا ىلع هيبشتلل اعناض .ملاغلا ىلع اوقلطاو هيبشتلا فيرط ىلع

 لكلف هيف تاحالطصالا فالتخا ةعانص وه ذا عدانصلا ةلمج ىم ملعلا ميلعت نا ملعأو

 فلاخي فيك مالللا ملع ىلا ىرت الآ عدانصلا نايب هب صتخي ميلعتلا ىف حالطصا ماما 5

10 

2 

 دحاو ماعلاو ميلعتلا ىف تاعانص اهنا ىلع ٌلدف نيرخأتماو نيمّدقتملا حالطصا هميلعت ىف

 090 00007 نامعلا تكي تيح رتكت مولعلا ناك عدانصلا ةلمج نم ميلعتلا ناك املو

 ةراضخملو خاقلاو ةرتللا ىف اهنارمع ةبسن ىلع راصمالا بسحب ةرثللاو ةدولل ىف عدانسلا

 ىلا تفرصنا مهشاعم نع ىنارمعلا لأ لامعا تلضف ىتمف شاعملا ىلع كئاز رم هذال
 اني

 نا 50] بانضلاو |! مولعلا .كو ناسنالا ةيصاخ ىف فرصتلا نم شاعملا ءارو ام

 همعردجغل مست ءعمرئاتسل 16مق ءوغ ةعمأم هععمغقسس ءغ مطتاهىمدطتح مطت]مدهمطمتتتست. 1[هوع

 جرتاعو دانصغ عع مهغ65 ماطتلم5دهمطتوع مدع0لعمعر اتقن 101113111 1625 120182 56 6020161 أ

 ج0 وسمم ءالعتعسملهم لتوتن ءريععوعنت لعطعمغ“ © نم0لك1 ؟هءدطسالستس هتف لع تك ه0طتطءااتالو لاتقع

 ممم تس هعاتأمو ةمعسعات مغر 12عاممطم»عأتنع معرن جقدلتست]دلممعات عم نكته انو عا 00 ءانطط) 11

 ممرصتسع هماقصسغ م>0هماع» جقوزتست] ه0 همعتللو 6(0113عطاتق ةاتطل ار ءاتتلل هع عططتقتلل 5113111 1111166

 (ةررعزتع ع 300101364 155.

 ]1مكالكاتكم جتتأعلتال كن عصسأت 3ع ّذص طاتتل 111121 21010112 ءوغ ع1ع»عط لهو ©1112 ©2 178 ةلغو للح

 ىورووك ءةصمتمسم1هعتقم (ءعءطصتعمم مومموءععصلأ ع( 5ج0عملت. (0تتكتك ءصتصن طقس طذص اصح

 هنت مصسع ةسمسم (ععصتم م10 عتدتت 5عوانتأات" و 00186 1ص كاس عاتلتف ةيضاتطاتق ء>ئممص عطلت5 0176158 عقاب

 حلودمصمع ؟10عور نسهسس 017عيمزم غءةضوتمتم (ةعطصتعلك 01]223ع5 ءأ م05( 6510ع5د تم 2ءاقهمط7:ة16ه (00-

 هءرله نقأ ةزصغ# طلوع عع معهطوعتعو 111م5 ل0عمملصققر 51 5مععغعم رد عاط هلل 12504611108155 55

 جاع ماسدععوو 00ءنلسقتال ةتتاعلل 1123112. نادت 1عاكاتال 1هف أ مخل0 1مم ةضااناال اتت عائانتم طقط عند

 ندعو لمعلم دسم ممم1 نغمه ذطق جمععططمتعو نطأ ءتلضتك ةصتصأ ءأ 1م ععصلل 203815 28815011

 همعووعابوغو هغ وننم طمجز رع عهغ (ةرتهمضتتال ءان]غتقر 00500 دئاتصعأا 20 ماتط عالاتنال 120015212 عا

 دل ظضمح ءمرصتتص 0هرستعزلتعر عم دطمعتو ذص 1ك [10عطوصغ ءا 0[1علانتعضه(3طقطأاتا“ 214ع5و 0

 تتلف معو وعر نسمع دتغمع هتف عمامسلمع تنعمتص ءعععلتغز هه ينهملم ةعالممعق طمتستصاتتات

 ةهدععاج](هدظاتننت عا ءدعم 0110110 انآ وو 0106 20 ؟زغمند ذكا15(ةعماأمط2 02112 2606552113 ذالمأغو

 مممعمعلتس معمر 20 طوصق دمعصأتك ت12 710115 تات1332 205168. ((1126 طمشصلتمأ5 م170م113 ذاتظأو

 هررتطأو ذم انكاتتل 021572 غعم05 هع هوصقععمصغو 1٠١ ع. 30 00 عءضتسقللاتل عا ةلئالات12 5611011112. 1



 ,نودحاي قبلا ن حتا 0 ا كلذ ببسو ةديفم بلطلا ىف ةلحرلا ن١ ف عبارلا رظنْلا

 انيقلتو ةاكاكم : ةراتو ًءاَقلاو اميلعتو املع ةرات بعاذملا ىم هنولكاني امو .مهقالخاو مهفراعم

 هنأ الآ .ةرشابملاب

 ىلع ةطلغم مولعلا ميلعت ىف اضيا تاحالطصالاو اهخوسرو ةكلملا لوصح نوكي خويشلا ةرثك

 فالتنخال هترشابمب الأ كلذ هنع عندي 3 ملعلا ىم ءزج اهنأ مهنم ريتك نَظ ىنح ملعنتملا

 دي

 اقلب لاهككلاو قياوفلا“ باستكال ملعلا بلظ ىف ”اينم كب ال ةلحرلاف::تاتكلملا" ف ماكحتشالاو

 دسم ذم مدعتذ ءلسعحمتك 0هءمتمدع دئملتم (عدعتعر 10عموسع همالقمس طقطعغ وع ةجعماعملت

 معجم[ مغعسس و طلع ج0 ءعدصع مدعهصس لقتل لص اننطعو هع مععامعاع 00علأات»

 ممودمءعغتو نان هغ0قر ذم ننم زاتسعرت 20 نسمعنعملقس ةءعصاتممت ناتلته ةوذع لع

 رمممك(ضدعمرع. - 11مزمك رععأ قفتقح ذصلع معاعملج ءوار نتم01 طمتصتمع5 ءمعصتالمصع5 كانك

 نيممعوونع ءغ لموسمتم دععامع ينمآتةتصومع دصملم لتكءعملمر لمءعصلم ءع ةعضصممتق ءملاتح

 رستصت فاتممعر دصملم ذستنمنممع ءغ فمكسعاسلتصع حلتمتسدسو نتق رتهعععمأاو ةستطسق ةصقالح

 حمام ىقصفعومس ممتع, 1هعم](مععع (ميسعم ءفمصكسع لتصع ءغ ةصقفنل|ةعمصع ذللك ءمرصمدتنمامع
 جصتسم دساغم ظضمتسم دمك عسصغتع ءغ جلنسع ةصكتلعص(. 0( نم ءمتتس ماسعطاتكق انك نالت
 مممعععمامرتطسمو عم مسهز هرععسم ع( ظسدتم عم ةئطأ ممعمع عمل مععس. طل ءلملع (ةعدصتسه1هعتهعب

 ندمع زم ممن ممصسع نكس مدصختت, لتككمس[مرختسس ةمتستسل ءمصعططصغر دله انغ لص همتمتمال عال

 ج00نعمصكتر عمك ممهياعس ءدع لمعوتممع ةمدولسكو هعونع لله حلتق ممنتممع !ئطغعتنذتت ممدقتما

 حط طمع يعمم متكأ ذللمنس ةععمصلستد ؟ةدعتقف دضعاط 0005و نمقك مهعععما6مدنع5 لص ألق 5ع(0ا0118-

 دعو (همعاحس(أ. آلهدك زعتمتس حكتعضمرنتل عاتات0ت(هدئاننلل عا 102301 م1266ءما0م"انل2 111111للال5 انتل

 لمعع( لزونمعمعمع عضصتصم]هعتدعر اه نغ دمع عمن للك عرقدف نتتلعسس ءووع دصعأط0 003, للتقك
 ذم أك مرمعععمامرنعو عودت ماع ر مغ طعصع ءووع مط تتم لتققم عدعملحتس 0م ءاضممتسو ءأ ةعاقأو
 هوك هيوع ممص مزعأ مكان ماتمصتك دهعاطه لمنور ءغ رزرتعو هسمف ةيمتاعغو نغ ضمه هع 50110 1هج
 بيائعسس زمعتمغا ظطيملمسعمام. 1نمعم ذمتك ه0 لمع صتمحس ءمصقعوسعملفسص ةلسصملتتصس 26-
 نءعوومرم كتصغو نستم نكتلع5 ممنندع 1ص0ع ءمزأ ممدقذصاو 01010510116(8 انقان 0 نامل112 عا

 وصخ عاملتصع دلرهرعسنل همامدانتل ماعمتهدنعس ةلطأ لم ءاضمسمتلت ممتضقصأت

 5ردق ىلعف اخوسر ىوقاو اماكحأسا كشا نيقلتلاو ةرشابْملا نع تاكلما .زوصح ن
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 لك لع نإ ملعأو جدك تاحونذ هيفو اهقياوعو مولعلا عنأوم ّ سماخأ رضنمأ ب 7 5 - : 5 5 1 2

 ىلا ملع نم لاقتنالاو ءاكذلاب ىوثولاو ليقتسملاب ىوتولا اهنم عناوم ملعلا ىلعو عنام ريخ 1

 لايلا تلط ةهنمو متي لبق بانك ىلا تانك نم وأ هيأ نتعي ةردق نم لصح نا لبق. ملع

 00007 لببسالا لع (ةيوعملا | بحعو , لاذ (كّيص:؛اهنمو, ةيمييبلا: تالا. ىلارب ىؤكرلاو::ءاتكو

 ةلخم اهناف تاراصتخالا ةرثكو مولعلا ىف فيلاوتلا ةرثك اهنمو لامعالا كلقتو .ايندلا لابقأ

 انك لكاشلت ت)ا موي لك ,ىال لقاعللا  ىغينث | الف :لبقتسملاب :قووكولابربامأ متت ةقداع

 لد الإ 0 دتكو. ةقاململ نم. وهف رءاككلاج خو وقولاب اماو جدق نخر نت للغش حقب

5-3 

 000 ]1 تحتسب, نأي ليق_ملعا ىلا ,ملعا, نم _لاقتتالا,ااماو دف بيسلا !ليييررلعلا دتاف

 از اد .دكلذك باتك نإ ”باتك ىه.لاقتنالا !انكو. ووجج الخ. لللا نع_ ناموا. يبس

 000 ل وا نريغ عم "لاني. نأ زعا: ملعلاد ةيبيهبلا _تاذللل لل ووكرلاو .هاذلو ابل بلط

 معمور ءءغمف ن1 هغان5 06 هاطدؤوعدلتك ذدصمءلتس ءعمامكواتعو نقع ][[غعئوضتست 51010 20-

 معدد ذم مهغع[هعا(لممعع زوق. - 2جغع226غ10. 0 ددصع طوصتتسم 7ععا11201 0-

 ةئيعتاو ةسطتغ ءع لهءمتسمه نسموسع انصمءلتسعماته هطعتعأام (عمعضت  طلتم جعععمم عت 20 عله

 زد ظكدضنرم ؟عرصممرتع عع 8لسعتوج ذم دصعمأاتك جعتستمسع مموللعر ةقصقتغمك ءرع نصه 00ءانتمسه اض

 ج]ئعردتسو جصاعواتقتل  نطتك امص ماعصدتس ذلاتسك ءمعصتنمصعتت ءمطقءعاتغاتك هذغو الأ ءلاتق ىلأ

 مولم طقطعملهو ع1 لع هضم تطعم ج0 حالفععدس و ةصغعواتمسم 1116 20 ظسعتس معن1عءاانكق ةلكز

 لعتملع ]سعت تكتمتلم حسغ طمصمتنت» ءفمصغغعصأتم هنتغ آهمعاتسهتم 20 ]ئطتلتسع5 طعاطلطستسومو ةننص

 معجم ؟هتصتاتمسسس ةموعاتمأتمع ءأا تصممأو مائ3ع31010:نن2 20 هغت0ن3 طعععم5312101:11111و 8

 ةععنس له طذص معطاسم ععسعمتكر طمصمتتتتس مععطظيسعأامو ءغ لعصتوسمع ءممتح هرعت 0ع ؟ةنلتك

 ل15 كماتمستك ءمدس ممدتغمرناتتال ةغوطع متسثتاتق ءماتم عطلت مزال ماتتهعااتقز طقعع ءدتس 560012 ©01-

 صتستماتم6 ءغ 112مع0ل112. - 22 جغع12عا10. 110 0ء1ققلت 12 11041110 1612م01ع 7عم02616 8

 يفمحعمتغ متعم دمعات ععمالم 4 هتكتم صل ءهصضدقاتمات5 01غ ماعصاتق ءعوؤ مععمقمانتظر 1148 ه4

 ممملعمد هسلطسس هردتك 0ع طملتعنسم لثع ذم ممدخعرضتس 011 عموم - 2ةهغع12ع4غ106, كعاتح

 رستصأ دسصعسنتع ءمصل20عمع دغؤدلخ ءدع طمرستمتكو دصت] ودع آمععصتموأ طقع 0ع ءهسكم ءععسلتغمصع

 نورتعم سس 2وعع1هعغا10. لعدمعتنتك ءدع اتصف 00ءنتسو 12 ج]غعرعقتلو ماللاتق 0112111 12 211011

 طسمسس نص لهتس عصطتتال لدعغتتس ىعلغو ءدصقد ءوغ اصاعضء]دكأ 20 هدصصعو مءاتوسمف د01 دق. 1ط1هعع

 زعاذتمع ردهم همص دت2عتك هلسصتغعسل2 ءوؤو نسمتت ءمصقاتعأمت00 11128, 0ع بصف ائطدتو 20 ج]غعصتتم

 (عدصقعات2 ل1. - 2 وعع1وهعغ106. طدعرت لعتملع ءنصتلت(ة5و طمطماإلاتت2 0214210 ع4 م10-

 معمفأم 20 !ئط1لتصعد طعا]ستصسمم ه هنملتتكق هدردصتصم ةدلتعصمو ةذصغ 0عععوقع هون ]طرا عنهع ءعصتس

 ملطتكق ةطععصلالع كانظغو 0113111 انغ 22 ءانرر ةلتتك جعطات5 ءمرطموتن321 مهو53هغو ةتنغ 148 ان
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 ل 2
 مهلاغتشال هب تعي اًحثاص اردق ملعلا نم نولاني ال سانلا نم اًريثك ىرت كلذلو ةيعبتلا

 قاكولا ورتفي ةلوننار ابو اتم اراهنو« البر ءامتاق" هكوبلطيا« مهو تس هولا" تال

 ةداعسلا ىلا مهنوكر مدعو ةيناغلا تاّللا ىف مهكامهنا عم هاجناو لاملا ليصخ' مهركفو مهركذ

 نوناقلا ىلع ليصحتلاو لغشلا ىع ةلغاش اهنال ةيبنجا بصانم ةقيقحلا ىف مهبصانمو ةيقابلا

 5 عناوملا مظعا ىنمف لاغتشالا ىلع ةنوعملا مدعو لاخلا فيض اماو حقق  ةقيرط نم ربتعملا

 ناكعالا «ةلعتو «ايندلا»لانقا ١امأو تف ١كبا "بلقلا ”لوغشم ومهما هيكاصأ 00

 مولعلا ىف تافنصملا ةرثك اماو متف ملعتلاو ميلعتلا نع هبحاص عل عنمي هنأ كش الف

 امب بلاطلا رمع ىفي ال هّنال ليصحتلا نع ةقداع ىهف ميلعتلا ىف تاحالطصالا فالتخاو

 حورشلاو نوتملا نم التم هقفلا ىف هوفنص ام ىرال اهل دركت !ذأ ةدحاو ةعانص ىف بتك

 10 قو نيرخاتملاو نيمدقتملا ىرط رييمت ىلا انتج هنأ عم هل رسيتي ال بلاط مرتلا ول

 دممعملتءعل 10مم طقطءدصغتد“. 1طآفصع هط سمحتم دطات]غم5 طمتصتصعق ؟10ع3و ونكت علا

 0مءتمسمع مدهعسسو هدأ جآ]لونم0 معالم د(غ01 ممو5ز غو م02 ممقءععاتأأل ةذصغو ءنلتر 1118 مع

 عاععمو نمهعععملم رمدسصعا"ع ء( م201عدولوصع هعءاتمعضأاتا. آطص طمع ةغمللانت> مال 0

 ةمعمسدطتنصغ لتعسد همءاعرصواتعو تلقيت ءغ ماتط]ت ءعر طعوتتع 2003111 0120 عقطأات1. 50

 «0عل(ه00 03564 عمراتلال 1:عزتكهأاخل“ (ةطضختتتلل 01162 6012 م3120100ع121 01111311111 ع 01عط 8غ

 ءولعرسو مع (ءةرصممزتع 1١]0تماهغع5 هدلمعدك ءدصاقمأر دغاواتع 1ء]ل اوافق جعاعرطوع ءاتللقللل ة5لح

 لسحتس مععاتعسمغر مقتل 10110612, (اتطاتك عك عانج ظتصعاتصضأ انتل, ةاتمأ رصاتم عله لص ١عطاتق هلتعصأف

 رمعرودصاأتحي ناله ءعمذ 5 معومالتتك 0دعاقمسلتك جطقغعدطتسمغع هغ 2 ءمرصم هي ةلنلممع 00عن153عور 8

 الاه ردعغطملمو وننمع ةلئوتح (ةصلعتس مهنممع جمع(م2:1(ةغعر> طقطعون - جمعة هز

 ]خلعت معصانت12 ه0 نص عصاما ن1 20 كطتلتع معمم: عمله امممأم 1ماعال 123311118 أ عائقس

 رتكولسم ]لن ععدضتسس ةسمءلتطصسعماو طقطعملم ةسصغرو تنتصر نسنأ تك مللت عتنعو هعيصمعء“ 116]501-

 ةنلتصع هم«للت5ونتع هصومرلع ١ةدهاتزل ب 2جغع1هعا]0. 28هرئو ممر تطآتتت7تل ©5غو انأط

 [ءاترع معرتتم ص ديلتم00 ةانعععوواتق عغ طمصمتضتسس معرس عأألم ءاتتلتلر نا01 لك 1كانتأات1و 2 00-

 عملم ءغ( لزوععملم جكعرتتتس(إ( -  هجئع1مدعاأ16. (نهمتد اتطعمرضتس 0ع ةذدعاتلت5 00ءاملسأق

 ةعض ماماناتتل ةغوادع (ءعصتسم]1هعتدستس ذص 12عاط0ملز5 ةصقانغعتلمصتق 011 عدنوزاقك 102مع01ا186و 0

 ررتتماتق ءدع جععاترهنمع ©0عمم5ءمصختت“. آلزاك ءعملص 5001051 (ضهعاهكمصأ عمالاتلللو 01136 0ع

 رسم جلع ةعتمأو ةدصغو ممص دنا عتغو ناتهصسواتمتل 20 ءددص ةماهست 5ع هجمات عه. لمس عنخ

 ءواتقو ءاع غ0( (عردءاتطنك ء( مطاط ةطتاةللأكو 01105 ل18 لا0115م10ع2418112 ©0122م051111118غو هذ

 10 دؤن03ووات5 عمه (جعامص0م5 كردقععمءعرتغور هع ءة>معلتلع طمص مما(عزلكو تاتا م18ع[168 1113] 0

 ها ممواعتأ مدننا 12عاطصلم5 لتفالصسعنأ صعععووو ةزذغر نن2ع هرصصعفك 115لعررل ؟عرطاأق 0110
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 انحيأ ةبيبرعلا ماع هلتمو ع عفتري ال ءاد هنكلو كلذ نود ومالا ناكل طقف ةيبهذملا لداسملا

 ه-

 010012 للا هي .!اببلاطي, فيك :كلذ. ىف 'بتك ام. عيمجو, كلام ىناو .بجاذلا "نبا: لكم

 الف هلك اذه ىف دمع عنق ول ملعتملا نأ رهاظلان هنم ةياغلا ىف دحا عبطي الو هنود هرمع ؛

 00505 كلا افيكف ةليسوو تالآلا# نم غلآ: قوه. .ئذلا «ةيبرعلا ١ ملع ليصختب. هل ىفي

 اهئاق مولعلا ىف تاراصتخالا ةرثك امأو تف ءاكب نم ىدكب هللا نكلو ةرمثلا و2, ىقدحلا

 100 دار نلعلا ىف ىرطلا راصتخا ىلا ىيرخاتلا نم ريتك بهذ. دقو. .ميلعتلاب ةلخم

 هلا د لع ليمتش ملع الكا ىف رمت
 ل

 . اسكننخاب اهتلدا
4 

 ليلقلا وشحو طافتالا 8 2

 ا.ءدمع اميرو مهفلا ىلع اريسعو ةغالبلاب الخ كلذ راصق نفلأ كلذ نم ةريثكلا ىناعم لاب اهنم
5 

 عزومت © عدكأت اتكاتطأاتلو نانهلتكأ5 هعصاعسه ءدملعست عكلغو عغ لستات 560010505 1181 ©821111113 0

 لدغو 535 ءمصقاتت0 أ[ 01. ©0051 نلادتك 0لا365010065 ؟ةصخاتلا1 178113111112 5عاقتلات13 م عاس161

 مواععو هعرتلع صع طمع ندأتلعل هقدعوسعغلخز جعوسنع (ميصعص طستع دصفمتنطلو ءهنعدنم ج0طتطعتت

 ممععوؤ6. 1لعرص هطوعتدملسمب هدأ لع ةملتم ][!:ممدمع ق4عوطتعمع. (نمعتام نتهعفم 7. ء. ]نع

 اسس كنلمممم]رأ هع سمع ذم بص هعضمأح كدصغر 0عتصلع دءعطم]وك 8مفظعصفتتاتتم , .(ن11عطقلاتل

 ع( كمال سكعممدسس, جغواتع ةعطمامم ممهاععتمتسسس , نأ 10 110ر1 ءأ 11: 2147111 ةكيصختع

 هرصصتحو وقتمع ج0 ءوصتسم ]ئطعم5 ءدماممدت 005 همت مموز2 ةاتطغو 01012000 طقعع ه1 05

 معجلتووءعغ7 طرعم[عععم ل( ءزانك همطقات72ءأتتال و م110501ة02 20 طصعلللا معا عد عالأو 2011

 ونينكوسمتلت ه0 ةدستسسمست طقعمتم 06 ءتم حسم !دتلعتس ج0فمتعوتنع مماعز6. ةممدتنعأ 1عتكاتتو هل

 عاملتمداتع ص (8جعامعنمسع طحضتم 1عركاتللل هططتطتلتلال لاهل له 11011635 مه( 6ان185 ع5017:ععأو

 ةرسعم ء1 50 ]ذمعتمع حجضدطتعمع معمتغكغمسعتال همل2م32320ة22و 0126 مط 2151 28 ع8( اع

 لتئئكماتستك دسطخت لتحعتمو ةغودع جلل نتط عل 1111 3طن 202 كان1116ءعغز ندا (ةصلعلال م0[عملغ

 ءىدكت] 1 هدحتتم طصعتلو نان ؟؟عائاتك ؟رئانعأاتك عقار حاتم ععرعأ# ة4عامتسعال نانعت2 ؟ا010, طق عدف لتعت عام

 ظوعع1د عغ16. (نهمتج لعصتومع ءمرص معص 01 هدئنتس دس 11غعرتك ؟ةطكةضأالات11 1251411101 0

 ءىوغ نس معلتسس عمغم. الآمال مموعععتمسسم دهعاط00م5 دص 015كماتستك ندعامصلت5 ّدص هم

 علسععسم لهم عووع دادكت ءائاتصغو ءأ لع تصق012011 00 ءغتسق ءمدطم عم 0111111 ©0112م051161118غو 4

 كاتتطتلمتال (3ععغلم متت ءزاتك جغوسع طقضمسم 32 عاتت> عمأم هممت معاطدغو ؟ءضطمتضتم طاطعكل69غع انقأ عا

 مدتعد عمرحتس ميملغنق ذالتسو لمءهتممع ممقمصتطاتق معاومءلعصاعو. مع عم طقعع ددغم ءآم-

 ومعصفمع جلسصملسصس همعمستغ, هعسع امغعا1ت: ععمتقمع لت عد] معرس ةاطتلتل  هدعمع ءعنمس طوق

 كمرتمو0م5 كاتصكءالاتطغو 0105و نغ ؟جعزلطسس دصعسلم13ع 2201 ممهوءعمغو ةططعععتةععطغو لتتم
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 كلام نبأو هلوصضأ 8 تحاشل نبدأ كلعخ امك طفغحلل ابيرغت اهو رصنتنخاف خلوطملا تيكلا ذل

 هيلع ملعلا نم تاياغلا ءاغلاب ىدتبملا ىلع .اطيلخت هيف نال ليصخلاب لالخا هيفو: ةيبرعلا ىف

 ءب

 ذاعملا محارتل مهيفلل ةضيوعلا راصتخالا ظافلا عينتي لغش هيف مت اهلوبقل دادعتسا هل سيلو

 3 تاكلملا "٠ ىع ضاق كلم ئيهفا ةدادس# ىلع. ماذا تارصتختملا نم“ةلصضاتل كلل نأ ماا
 -_ص

-_ 
 ةكلملا لوضح# ىيحيفملا ةلاطالاو رازكتلا « خم ؟انهيف. ام: نرتلل "ةاحيسبلا "تاءوتطوللا ؟نماا] 5207 201

 ةعفاتلا تاكلملا لئيصخ ع ميعظقب ابعص توبكرا ظفلل ليهست ىلا :اودصق 'املو ةماتلا

 ظفحلاب هتيانع ناك نم نأ ملعا ةيملعلا ةكلملا ريغ ظفحلا نا ف سداسلا رظنم ا 0

 كلزلو ملعلا ىف فرضتلا ةكلم ىم' لداط نَح لصح ال ةكلملا ليصخ أ ه2

 وأ ضواف نأ ةملع ىف ةرصاق هتكلم نكتو ىفلا نم ايش لصح لا طنخا لضخ 0١

 ببي

 ءارختسالا ةكلم وه دوصقملا امّثاو أطخأ سقف ةيملعلا ةكلملا ىم دونعقملا هنأ "طا ىموأرظان

 111: 1126 دص اتطدختو 0ع هع لات: 71472 ذص مرسمعسلتم ا!صعسمع ةضمطتعدع عمل« وز 1 ععخ

 قع ورسعم جععابرملم رخعضنسل همعمتغم طمع رع ععمكلاعرع ةصمعلتغاتلاو ءاتنلل طمس همام ءا2010-

 ركتت)> تكاتك هطعاحغو نتمرستصسالك (11هدعفك ةاسلتلف [هفاتواجح 00هءاتسمع ءهمصقعونهسانال ةانطقتلنتق

 ج0 لله حننصععملج لععنتال. طعتسلع عنمسلتسس دصتت]لمسس ءمصلعضن عمم عما ه0 1م عداتعمصسلمق

 مرسم عملتمضتس لتعاتمصعم ر نستمع ماه ماع ءممتاهللم صم علم صلمصاتمس نك اصطهعنءصاعتس ةصغعل

 1عمعص لت اعه ةدصنل. انعمتوسع ؟معسالغمم لله عي ءمدصصعصلتتك ءمسردت ولقي ننمهطولاتمملت [ءعاتعت

 عرنوعععومت ه0 طصعس معضل سعات [همعع (اميصعص هعلتغ ذللتق [ةعد]منتطانقو نسدع عع ائتطتتق مديتطانق

 عتق ءةعماعالك مدسضسسغاتلعو ليته اص طتق دصتتلاف عمعاسم(انلع عا تممتمىأتم (8"هعاهسأانل ر 14 نتمل هم

 [معال نعم معبأ ععامتسس ءمصقعونعس لحس ؟ةللع ءكرصتصملتتس هي(. 0( همصواتمللال 1علاتتلل عمت(0128-

 (هرنعم رس يصمم ةانط] ععومعع ةعنملسعستماو (مهيصعس ةغم0105ه5 ةسسنتصمع [دطورنعم ةدطتنسع ءمعوعستساب

 نسمستصاتك لأ [هعدسل(نعم دتقنلعك ءمرسمدتمنعمغاو ةسربعل1 عماعقت

 2رموومععالت5 هعاجغاتهو 1طظ لاتم 12161201126 انقاتتلط 200 10عرد ءةوع 00 ععااطتنتو 0

 [معتالمنعرر ةعاعمنتلعوررت. -  معءالعصلتتتت عقار نان1 01]123عل2 تان1ئللط 112عل110110“ 015 ؟عم 0

 طصمعصلتغ, نسحتص هيمو هصلمع 1جهعتالنمتتو عض طفش ءمرصتسملفتس 1هعانلاهنعتسو 00 ءاتمسقتلل

 لص تعنللل نصت عرتاعصلتر كعصقعونأ. [1آكحصع هط ءدتتقحتلل ءاتتللو انآ طلعات ه1 (عر عطل ةهئظم]1 د

 كلكم نتطت] ةععماتمعي نسم0ل ععمكأ هرتق رصمددعمسا] عقار هلطت ءمرص]مدتتدتنع ؟10عقر 1هعانأ هلع 11و

 نتمتص ّدص لمعلم ىدته نصف ععاتأاتك عقار اندر عن[ ععاهتت ء0معم05هلقر ةلكتع ةعلئتم0ع5 ءاننط ل100

 مصاعرمار ىملكع لتكمس(اع(. مت 0لعتملع همتصمصاتلعو كاتتطتساتلال صعتال [هعالاةنلم هةعاعس 5ع

 صمص متكأ زص معمم رت(ع» (عمعص0ل6م همععامسر ؟ه10ع عوض 1 للع ممسك ءهمصقتلتتل طمتفق ام

 ا
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 (1 دي
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 انابسا نم :ظفدلا: لب طفل ..درحمب' متي ال !ذهو .بولطملا .معنف راضخسالا ةكلم اهيلا

 ناو ةيقلخل ةجرمالا لاوحا نم كلذو اهفعضو ةظفاحلا ةوقلا ةدوج ىلآ عجار و

 يدلعلا روعي واعمل نك

 ملعاو يتق اضيا تاحوتف هيفو هبابساو ملعلا ليصخت ةنأ 8 عباسلا رظنم ا

 بلاطلل ىغيني هلوق وهو طارقس نع لقن اميف ةعمتجتم اهنكل ةيتك ليصحتلا طدارش نأ

 راتخ لل ثيحبا ملعللا بح جازملا بحكم ايندلا ىلا تفتلم ريغ بلقلا غراف 11

 ةيعرشلا .فداظولاب املاع .انيما انيدتم عبادلاب افصنم اًكيدص ءايشالا نم ايش ملعلا ىلع

 قفاويو هيبن ةلم ىلع مرج ام هسفن ىلع مرججو اييف بجاوب لخم ريغ ةينيدلا لامعالاو

 004 1 لا د دود نم محبو فلكل ءىس اذن :نوكي. الور تاداعلاو .موسرلا فهر ويملل

 000 نا متللا روقيب الآ لامللا اعماج الو توما ..ىم اعتضاخ الور اكهنتم الو لوكا

 [معسلمنع ععمتضت»ر ذهمعمعملاهح ءازءعملأ عع صمكح ةصكعصت عملتو جكوتع مائمتننلام طقطتاتو عا

 كاكملم رعد دلزويصهلفمه ء( ءدع ءهضقلك ءللععامك لمن0ل1ءمصلل و ء( همصضق.  نملقأ ؟هعدلاقق

 جةعوعلل(و دعو هءاعتنعم همعئمعمسمع دتطأ طصععسلتو ءهءرتاع هتسعس]هرتق ده هوا ةاملتت ؟اتعأاك

 معواتع (ةسسعس رمعرتتو ؟لتقءوعصملأل همعرعو 15 معز ععاع ءمرصمدتخفطتتر ذآأه همععذ ممالقك 20 انتم عج

 نص ةصقتتس كللتسو عد[ عملك يع معو ةمتسم ءمعئامصلتو نسمع ءدع دطهز هت دمتمم 811:6 16120-

 ممع ١1 لعمعملع(. 1طلمعع ةسععس ةلغف ءواتص جال ععقمممتطسك ءمعمورعت ةمتسموانع ذمصقأأق و 201

 (مرسعم كج ءقأ ءمرطمدتهتهو نغ عل متتلأاد ءهتنملتم جلطتطعت ممهوتغ

 طرمموم ءءىءعسق هع مالتسم 5 لع ءمملتنممتطسع ءمرصمدتدصلمع [0ءلمقع ءزادكواتع قتتكأفر

 مهيتاعع ذم مداعاجعكتمصعد للكتدرنق. - جعغع1هع4610. (نهملتنممععر وستطسعك 00ءاتتصقع ءمردتح

 مدنهم كمطز عام ءوعر ةنصغ دصات] معو ءدع (مسعص هدرلطع5 ؟عرتطتق ءمملم عسانا 50و طلقت

 راح ءءعووع ءعوغو هنملل مدمس عودع لمكعمعس ةمالتعت ملتصع ائطعسمسسو ممص معمعاتكعس دم طاتزاتع

 متغمع طوصحو عمصح ةصتسأ هم ممرتدننع حكععانمسع و هععمنمع دتسمضاعتل و دله نغ مسللمسم

 هرسمتمسم رخعزرت عأ مهع1عرمغو ؟عضتاحلتك ءكتلغم عرسي ههفتتتل 20 جعوتتلمتعتلل عل0طاتتال, 1عآت عاوفاتتلتو

 ظفستسو مهععع مامن هلللعتت ةكوسع همعضتسم مامن عممضتسو هنلاتسم هلالعتت 1عومع دمع صفع

 عانوعمنعسس. آلءئصلع ةتطأ ةللتعتكسس لضعمغو نسم ةععادع ممممطعأمع دست لسعع لتحتسم 1111 قادس

 اد دط عع هملصتممال كمرستستتسا 5ع ج2ععمرسل7200عغتس متغقطسع ءغع ممعسعاملتصتطسعب صمص ىهزغ زصطنست ة-

 صاتك حتغ دتهأع دطمدنهناتمر ذص ءمكودعر, نانأ لتومتغمتع زمكعتمرعم ةانصكأر دصتق عت عملته تكهكاتلو 601

 دزغ هرجع دتغ طغعاسمو مدمر عرس همد 121عاانمغو طعواتع مععتصتدع هذا ةكت لصق و مر"ةعاع لنقل اةطاتو

 وتحصكتس ءك 20 تلحس دتكأعصساةسلمتل ءوغ سبعععوددستنسو ءن عانت لص تعمم ةمطعتلتتع مم
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 نع بلالحلا ةيكرذ طورشلا نمو جفت ىهشنأ ملعذلا نم عنام ةخشبعلا بابسأ بلطب

 ل

 هيف انيب لخدن ال ةكئاللا نا امكف ةراهطلا مدقتك اعريغ ىلع ةمدقتم ىو ةيدرلا قالخالا

 مّلعتملا -نوريتخي لداوالا تناكو ةينطاب تالكا هيف «نجوباااذا بلقلا نكن انك

 الو هوبلع ابذيم هءدجو نأو داسفلا خلا ريصي المل هوعنم ايدر اقلخ هبف أودجو ناف لوا

 ةاساقفم ىف سالخالا اينمو سنت هريغ ىيدو هنيد داسف ىلع افوخ لامكتسالا ليق دنوقلطي

 كولعب لمعي نأ هملعت 2 ىوني نأ بيا بق لحأ لوبق رج مح عيطلا عطقو كلسملا اذه

 ملعلا مّلعت نم معلص لق هناف ىوغلا كشريو .لفاغلا ظقويو لهالل ملعي .نأو ىلاعت ةللا

 2 خر قخايلوا ديلا  نماشلاب هوك ذب ليقباو ءامفشلا اب ىراميلو ءاملعلا هب ابيل رانلا ليد ل

 لففالا -ىىخ. فداوعلا ”ليلقت ”طووشلا + خرم تف  لاومالا هب ةئراسص فد ىطولاو فالو كاو و ا امء[ذ را هي دا

 قداقحلا كرد نع ترصق ةركفلا تعزوت ىتمو هفوج ىف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام ةلغاشو

 رطخ ىلع تدتاث كلك هتيلطعأ !ذاذ كلك كياٌعت ىتح هضعب كيطعي ال ملعلا ليق دقو

 ةزمس ه لتذععولم جةجووع 6“ 11 معع ز]1 عيب - طونع1همعأ4أم. 10 ءتصملع ةننل1هذانق هع د منمكتم

 ريم طنع مس عع معععمدع ءوام [[1جعع ةساعتم ماهل عدألم هرحصعع هللقك ماتتتعهكلمصعع ةصتنصت ةضح

 (مععلعرتع لعطعتو دبغ مانرتعمأالم (ءعاعرمو ددعرتمد ضاتكز ةصغعءعلتك“ تعض ملمس عستس ةصععأت

 مسالم لمتستسم تطأ قصتق ةلتكتتو اص طمأر لغه 0006 همه 1صغتضسأ هماعو نمقم00 ةطا قصعف

 امععماعو ةمك عمت ممكن. 31 هر هرنعد زمععمتسسس 015ءامانلل ةصاعج ةسصغ معضتع]1(ةغ1. لطص نات 51 1210-

 رعد مرمكمو ةمتسهل 1 عععطقصغعو جلتعم ةعلعمسألمع ءاننض م0 طتطءطدصغو صع ءدلتقف ءمرناتماتةصتق

 ةاتمسس هملعسع همالل كاتي هع عم هذ عنس 0عمرنءطعم لعطقصغ ةصعما تت مااتتتو 20 015 ءصاتسمتمل

 ةملستغعاطومأب معوسع مرتنك لتستنغعطمسأو سمس ماعصمتس هممت هصعتال 20عمالتق ءققعأو 1«:5عطاعقو

 مع ءزدك ماععمم ةزيسات] كتدص ملعامنع ح]لمستتس همدان معزلعأاتتإ. - 2حعع1هع4غ10. الصتعع

 ممروزواعرنع لعات ءعذم ممم عععسلم طمع ةصفاتعتالمصتق ؟لهر عا هدصصعلل ؟معت» 0عممصعتنع 5ع له تكاتح

 قاكوسمتس عما تميس دصكتصاتمس لل. لكم ممسك ءصتغت ةامل1معاتنص هزراتق عقاذص 0تقععسا0ر انك ةاتقع

 [رعز مومتعمصأ عصك عمتعماع» ةعمغر ةعممتم5 لمععمعو ةمعمزلعق ءيعئاععو ةتدصاتطاتق >ةعاقتن

 رمحس لعسممعانعغ. الزحتع ءمتدص مرعممطعأام : مك ه0 ]زغعئحضتتس ك4ت0للتل2 52 0024101 0ع

 ةنعتم ةههرماتعمعو ةعمعتس ةصعنعلتفمخو ىلكتع ءديتتال هررع ءانطت 00عءانق مدمعقامصسأأه هعائاعأر ةلكع

 تنس ةننالنع لتكمساععو علكع عمماتمس ماتم ررانتط ءدزتاعغو هذكع لتكتالقمك ع1ةعزهأ. ع 2 ةهععع

 [معيزم. 1زءتملع هسععس ةسررعلأ سعصاح ر جلعموسع عدو نسمع ةطسنالتقو ائطعتتل هن مدلتق

 ملل عرسع ممكخسصغو دستصتتعضلم ىاتصغو ناله ك(1101هكنتط ةكنعرااتطا عا ل1 5نضهطستمغو هعواتنع [)عدف

 رمؤفسم حتس ةصتسسم ءمرع لمم]ءرع زصلتلتغ. ()همصلم جسستعتت همعئاهغلف 01510 (ن1 و 1:عاقللل 1

 نوفتسمس ةسونتععرنع معوستل“ 8عمامي نغتص مدئم5:عئطأم عقار انطأ مديسعسس ةاتل همظ 0260115
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 بابسا ةلمج نمو ىلايللا ىف رهسلا راثداو لسكلا كرت اهنمو مينق هضعب ىلا ٍلوسولا نم

 تأ .ليصختلا بابسا ةلمجح نم نوكي نأ ىغبني هنكل منم فولو توملا ركذ هيف لسكلا

 طلستي نأ ىغبني ال فولو هب لمعلاو ملعلا نم لضفأ توملل دنادعتسالا هب لصك< ليع ال

 ىلع لدي تاذللا من اهركذ اورثتكأ معلص هلوقو دادعتسالا نع هلغشي ثبيحب بلاطلا ىلع

 نمو مجتق ةيقابلا نود ةيناغلا تاّذللا نم عاطقنالل اببس هركذ نوكي نأ ىغبني هنأ

 لقو دحللا ىلا كهمأ نم بلطلا ليق امك رمعلا رخآ ىلا مّلعتلا ىلع تابتلاو مزعلا طووشلا

 ىف ةليللو ميلع_ ملع, ىذ لك ىوفو لاقو املع ىقدز بر .لقو. معلص هبيبحن ىلاعتو هناكس

 دللأ ىضر سابع نبا لاق ابك رخآب لغتشا ملع نم ّلم اذا هنأ ليصحتلا ىلا تاقوالا فرص

 رايتخا اهنمو متف ءارعشلا نيواود اوتاه نيملعتملا عم مالكلا نم لم !ذا هنع ىلاعت

 ىف رفاسيو هنيد نع هلغتشن ثيحب ايندلا سبالي ال ىنسلا ريبك بسلمل ىقن حصان ملعم

 لمصدعع غم ؛مؤتسصت ع1 0ع0101550و ءغ ننقصلم غ6 غمغات21 ءأ 060135(, غاتطل (ة2 مماغعوغ 11و

 دتغ 20 ءلاتك مدماعرم معي5عمأوق. ع 22عغ6ع122عغ106. 8 ورعم ةءععمتفتم مءاتموتعم02 هاو ءأ

 ممقسم دمكدرسمعف ةموعملفع ددصغ م0ءاغعو. طماع معتمعأمع5 دماغ 5عوعمتاقع ءقتققم معاهم

 رسمرععند ءؤ ءزدكوتع عاتق. لع "عم 12]!1 ءدتعتكق هءنفلسقع ءمدصمدعمسلدع هيأ عطل

 وممسلموستلعدد متلله هءعدمدنمر وقته قانتك 5ع 20 دممرأعتت معهعموتةتع م016وغ, مرهم ةه101

 ءوغ [[(عممعتس هنمل15 ائكوسع ءمصكت عمت عماأع# ةععصلت. 1عقجك ةتغعتم دمتستسع 5301051 ةصئناتلل

 رغم هععدمومع 0عطعغو نغ عاندط 112مع013غو 002م1 2115 301 120غءعال2 0ععءاتطأط ءدلمسل هو ءىممل

 [؟طد وسمومع معممطعأمع رىرظععمر[ديصتمت هدعمتموأسع رممر( عرسك“  ءممالمعما ؟ةكمم مأتم عل

 101ه معوغتطت و 0034 م؟هطقغر هممت هقمصسعتل 220215 ءقاتققتلل ءعووع 0عطعمعر صعب هدلعتم ؟ه]دع

 ماهقطسك كئمطتلتطسع , ؟هاسرامنع5 هقلمعقمع معمرودع مغ مءاتمومعملقهع. ع 2غ 1

 رتسسم ءمدموتلتم جغوصع ءمصفغعسا ةمتسم ذص ةطتلتتك هعوسع ه0 دتنمع ةمعم هيعمءعصلتف

 معمم ععدملسم ءوأ. دسمعتاع لمءمتممتس (نسم0 معمد:ععطتخ 1مم كت هماعل جه تسصتع ذهملع

 20 ةعمس]ءعصتس. 1)ءن5 دموع حرصفغم عدم (01هطحستسعلت) لتحتغت ىرظغع ةتعو 28ورستصع طصتو 211

 سصتطت هكعمعنمتسك“ عع رركممع هرصصعتت م12علتكتسل دءعماأتم وع هلعصم.“ قرع منو زم

 ئعرسممرخع 20 همرصمدعتملمتم 0هءتممحتم ج0طتطعسملم عم ءوهنمععر 1100و 0116123 01

 لمءئتمدع ةملتسس (ةمعلتم جكععغر ذك هلتم دع هععدمعغعز وسعسمفلسملمسس 138 45806 لتععممو

 ءيغ ةماتكو : رراآلطأ غ6 ع لتكءكمسامحدتس ءما1مودتم ؛ةعلتسس ءعمعغو 3ععلات77 20 0

 همعرو همم[ سولمف.“6 - 8266412 عغ10. 810010505 ما260ءما02 علل متمطاتتت و 1812264 12[عاتاتتالر

 جعامنع مع0ءءنتتم ءاتعدغو وست هع معطسك دصتصلفمتكق 20عم ممص دصستقءعوغرو نأ 1مداتالل 3

 مءاتئتددع ىده لتئئدطقمن كل ءزدمسملت مرتهعءعمامدن عد و3 عن عطلتتات 1ع انك( 24 1ع220-
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 لج اليلج ناك ناف هداتسا ءرملا "نم. وكلي اما لوا: لاقيو-دالبلا ئضق' اىأر ناعنتلا [كيلَظ

 ةسفنب لبتسي الو بيبطلل ضيرملا نانا هحصتل ىعذيو هرما مامز هيلا ىقلي .دنجم ا!ناواهرّذق

 مل نم ثيدللل ىف كرو دق هنال فكنتسي الو ملعلا ىلعو هيلع ربكتي الو هنهذ ىلع الاكتا

 ىذأت ىمف هلالجاو مآعملا مارتحا باذآلا نمو اذبا لهلل لذ ىف ىقب ةعاس ملعتلا لذ لمكتي

 قح ىلع هملعم فقح مدقي نأ ىغبنيو اليلق الأ هب عفتني الو ملعلا ةكرب ىم مرك هدانسا هنم

 بتكلا ميظعت ملعلا ميظعت نمو هتاقلعتمو هدالوا ريقوت هيقوت نمو. نيملسما .رئاسو هيوبا

 ىلإ * ةيدابم لكم ؟ءلماسلا كابحوتشلم مارك تام عا قانا عبار طورشلا# 3 جتف ءاكاوتلاو

 هنا ملع ىف كقتعي ال ناو ةديلل بتكلا هب كسصقي نأو مجحلاب تابتتساو ميهفتب هتراهن

 اهنمو دق ناموا بجوي شيط كلذو باع ةدايرلا نكمي 3 رادقم ىلع هنم لدصح

 نووزسلمك مءوتمصسعد دمكاتطتعسلستس يال  ظرتستسم هرصصتاتسر ان ةزانصك ذه ءم!11هنستم طمصت هانتن

 ننمعس نع لع ةمكدمدحتست م2عءعمامد عر ناك هت ءمصعمت عساك 1هتغر لتكعامنأو نتمولتتع ةتتعام1 84 ءللد

 نمعئلاتمعو ءغ وددصلم غملعسس دمك عمتغو ىاتقياتال 1عرئاتنال طقطعممسس ءلانك دصقماتأ ءمللتتل 13غ عا

 قدك رمممتاك زكم ممععمت نغ ةعوممضتك دسعلتعمو هعوسع تالسصس همسه ةدح امغعا]ت ععمام 2عاتقو
 عواسك جوعيئعلتمتعو معوتع هع ةممعم ذلطسس ءغ 0لمءالممتس ءالععمنعر هعونع 1مكاتأا(10 الل

 معمسلزعغ. هعئمفسم ءعمتس اععتمع ءققذكتسس ذلاصل معممطعغمع: رو نأ ممم معلن ط1:27155ةلئاتاتلل

 ئئصمسه لتمءعملك طسستلتةغنلممعتسم معملعسسع ملغ ذم ذوممرجهماتمع طتستلتامنع ةعضرفتا
 ممروعوعمطتغتك“ 81 هدعست نمموسع طمستمعتس لعععار ؟؟عدطعتتقتت مدهععع امد علت ءاتتلل 11 13 -
 معرت. 1كرع نسم ءعمتسصس مهعوعمام» 201ةونميس ندطتغو ذه لمءالسفع 1ئاتعأات ملك ةكانلر عا

 ع زلاه ممص متكأ مدسس ناتآتغمنع ءةمتغن. سم4 لعتملع مردعععمامدتا لعطعاستو ةدص ءالاتك

 ءو عيا نسما لعطعمد» ممععماتطسعك عععلدودع ل1دكاءصتق. خل معو عنعمام مهعععمامزت مهمعقاتاف

 معملعع ممهعمعماتميب تحبس ءك اتطعست ةدطلتغومسع مدعذامصغر انأ ةعقاتطلا0 اطرنمرتتسا ءغ مرتع

 رست ]زغوصتتتم مدعع يأ هعئاترمهالممتم ةعلعمانوع. - طونععآ1معاتم. (نهملتقم ءمودصمدتنهنلمصتق

 لمعئتممع حلتح ممكضت]جغعر تغ ةمللودس5 عير ننمع ][عويعمتغو مامصع ءدطحتشستمغو كه ان 01186-

 ةلمصعف دم ]ئطعك هط عم ]ععاتك مز0 مموزاممق دصعمأع هقدص م]ةءاملتل“ ءمر (0100 هده معتق مات فعتنع ءا
 مريمسصعمساتف معمطفمعع ةعتلعمت. 1)ةملع طمصمو ةسسلتت مت ائطعمو وسدعمغو هعوتع ةئطت
 نموتحتس معي5مملعمعر هع ذللمل هن دكعتصوتع مءاتممع !1ةقاتوئلتستس ةلانعاقةعو ال5 0
 مممععلأ ممم ممدقتغو ننمع زممعمتأ ]عتمه نسضصعتس 1متكا نعام معوعووع قاب ع 18 هع عام

10 

 غاز

 0 بيزو. هنولتمحسك مسالم ععصاسم ةكعماتمع مءاتوسس ؟هعاقتو نحتم ةللات0 ذاق ةصوتنلل هو انأ ءلاتف
 قصعل و معممموتكتست ءغ دصعاطملمص ةصاعا] ل عمن.  طودغودحتس ذعتامع هدصصعك 0هءملسقك ؟ءل
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 عيمل

 مولعلا رئاسل ملصي ملعلا مّلعتل حلصي نم لك الو مّلعتلل نوكلصي سانلا لك سيلف هريغ

 بابسالا ةقفاوم عم ءاوسلا ىلع نونفلا ىلا هليم ناك ناو هل فلخ امل سسك ؟قك اوك

 هبلع نكل ضعبب اهضعب ةطيترم ةنواعتم ايلك مولعلا ناف اهيف رجتلا بلط مايالا ةدعاسمو

 ل 1 لكلا نما مك "ابخباتم ريضي# التل لوالا :مككتساي نأ" لنيق: زخألا قف“ بغرب ال" نا

 نم ءىشب نيهتسي نأ هايار ميظع لهج كلذ نال ىفابلا ىداعيو ضعبلا ىلا ليمي نمم

 هأدق نم ركشيو اًطخ لك نم ذخأي نا هيلع بجي لب ةلهل ل ىم هعمس امل !ًديلقت مولعلا

 0 2 لا فطنلا مهيمن لكم هلهج هودعيز ا ملعلا مذي نمم نكي الو ةمهف ىآ

 ببي

 مومذملا رذقلا ةفعم ريغ ىم قالطالا ىلع ةيبكللا مولعلا مهمذ لتثمو نهذ لك ميوقتو ملع

 ته عصمت ءعرتاع عددنا مدجئغعد2 كانط ةتتنم 1هكمعتتغو ه1 1ه00]ع2 511312 30 ععطاتق 2

 مرمعاتح عرس دصح عم ععتغو ءّزادك كتلتاتسل 23511ل“ معو ءوتتهكا11 260عم5ع ءوغر هع جآتتق ه(ملنتك

 مع 0علهغ. لكلود ونستكتك دسغعتل طماطم 20 015ءعصلستست ةرغتكق عقار هعواتع ءاتأ 20 نصقتتل 006-

 نتمحس ةمععمتتل 1معدأ 0ءعررغئعمتغممو 1ك 20 هءاعتتتك نممونن1ع طقطتلتق عوار دسم ؟عرم 20 004

 وانته ءعدأ مهفتعو 20 10 ءدغ ةمالقدتستك. ه1 عم 20 ؟دعه 00ءنتمقهع ععصمعتل مهدت 22000 ه

 مهتم هلغ ءمطم عصفور هتستت]ننع همتطاتق مماعصفر ءغ 1هكتمرتع 1مهدغت0تع 11134 ا01, 1012 5 له

 ءمرتتسس معهكصلت ةهغعرس ةسصتس ءزتئععدتنع جت0عطتغز هددصعم ءمتس هءنلممدع هع تسكت نعد 20ز15ةصأو

 همموسع جلغعت هع جلز دمعتغ. (نهكعصلسسص (ةيسعص كك ءقار صع 20 هةععتصلمتل هع ممكعتلتو

 حماعوسمتم مدتسمتل طلاع (عطءدغر ة]طئمودتس ةصععتامك 11ه عطتقأطتغ ءغع هددصتستت ةلتضت معمطتع

 طعطتعت. طلءزصلع حستعتس طمط ه6 عاج عمزلات12 211102610و وان1و ءاتكتلل 20 هنصقتا> 1]2غعوتتكا#ع

 لمعئتمسحتس 1آمعاتسدحصغو ءاتوسدك 1م1عولنؤصغو نم متطتل ءوؤ ةذصعماتاتك. (ةكعوأ 000116و ©

 تللوسس 0م ءنلسمست مدينالأ جعئواتطمعأوي كان]غمالاتتت طاتعقق ماكم0لك ةاتضتطاتو ةععاجت عصفرو انه1115ا015)1-

 ناتع ممال05 مهضاعت> كزطأ معهمرتمتت 1جعلوغو 3[ ]1 5ع عوأتتلال 213عقاعاو 0111 1مكاتتتل 24

 للتسو زماعا]ز ععصاتحس لسحتغ  ظورنم معع زك هتاور نمأ1 00 ءسمتال م10 ماعلل 5113011 ءزاتك 1820-

 مهكممعسل تم معنعغ ءغ زماعداعغو يدعتص لص ملمس همصصتتااا 1و عتعحس دم ءععرمسأو لأ مع 0113

 هردستك لمعممع ظطمصلحتص عمات ةكوتع هددصتك عمات ءم]سدصعم عدا. كلئأ مدع دصم0ل6م 5

 مطتاهدممطتعمع ءتمع لت تسصتمع هطوسضعمسغو وتل ذص تك عدم عتتمس لمس !1دتلمصل سمت ندع هلأ

 ةعمدس. فةلثأ لعتملع ةكاعمصهدصتمست دسصا:مطفضأاو 011280113112 م2315 ءزانك 20 مهعععمامو هدتأللح

 كعماتمع مععنمعغي داغعتتج مدن حساعتم همس متقعصلم دم 0ت5ىتستمع هيأ ممهع502. كلتت لعمتوسع
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 الف اومعز امك هسفن ىف امومذم ناك ناو ملعلاو مهدنع اهعابتشال ةيفوصلا تالاقم مذ

 مولع ىف ةعلاطملاو رظنلا نأ ملعا ديبنت اهب نيلداقلا تر اهلقا ةدئاف ىم. هليصخ ىلخي

 نوكي لب ةيمالسالا دداقعلا ىع نمذلا ىلاخ نوكي ال نأ امهدحا نيطرشب لحج ةفسلفلا

 ةعيرشلل ةفلاتملا . مهلئاسم نواجتي , النا .ىاتلاو ةفيرشلا_اتعيرشلا نعي لكسا ايو

 5.هتئاسو تقولاو, ىسلاو .ىنهذلا هدعاس. نكي اذع ريغ .ال دلل انيعلاظي_. امئاف نءاكات ا

 اميف انج ام رحق وو معالا ىلع رصتقي نا هيلعف الاو نامرلخل ىلا هيضفي امع رعدلا
 قالخالاو . تادابعلاو تالماعم او. داعملاو . ءادبملا,,ىف منم كب. ال امو' ىلاعت هللا نإ 02

 امل مهترظانمو نارقالا عم ةركاذملا ليصحتلا ىف ةربتعملا طورشلا نمو جتف تاداعلاو

 ريخ ةعاس ةحراطم ليقو باوصلل اراهظاو باوثلل اًبلط نكل سرد هوامو سرغ ملعلا ليف

 10 فداقد ىف المأتم ىوكي نأ بلاطلل . ىغبنيو, بلقلا ,ميلسا فصنم عما نكلو سن زنك 7

 مدعاوكتك (طعموهمطتعمو 716م عرتتسغو ناتته 1مك15 هطقواتزتأا 510عطغانت. ©2دععع»عو هذو انغ همذح

 ممسك 0مءسمم معرت دع 9م معرعممسلو دلك ءزنق (امدعم هما مد58050 هم هدتصتأطاتق ان ءانأن انف

 هرتععو نتماتاتسا ددتصتسان5 هعرتاع ذص مءاسغةسللك دلك ةمععاجأاتتاو 0111 ءوتلل م10164111. ع (ن 0-

 ه1]ج مز ند. "1 عمعملتسم جاعتل ءقار [يعزنتس ءووع ةنسلتستل 00 ضم هتئاتتط مط11050همطأ لل

 مكونع ءدضصتس معافا مصعس ىسط 0مماتعأ ءمصلتنممعر انغ ميلتستلا 00105(8دق ةياتعاتلمو 80عت

 رسمد] عرصتعدمع همس هطاتكت1عءةوعتسر ه5عا ممالسك ظضساتق قع ذم مءاتعامسمع حجنوسع ذص 1ععع ةدصعأام

 معيموععععر لعتصلع دغ ممص ج0 نسمععالمسعق مطتلمدهمطمرنسس ننمصفوتنءلتدغتعو وننقمع 1ععأ

 زدادستعدع حلك ععدصغتنعر ءغ ه1 عم مئم]هطتع“و عمك هط مسالحتم ةلتمتس ءةلتكحتال 1ةعقأ طتقأ انغ

 ج09 عرودعمو مءاباع(. 11م0 جياع (ةصاتتل اص همه ءهلتأ نلت ةمععصلل ةعاتتل1هعو 2ع[366 0

 (عسممعتك همممدنتصتغمنع جلقسغأ ىسصكأب ءغ( ننمك ؟معاسمم جط لتق دعت 00126 605 20 1تاتقاتقح

 قمصعتس 1مدعاتك معمل مععععمأ. ةلتموستم ذم تكور نتقهع دالصغأ رطهتتللل 10121 و 3010165084

 صك هعلتععع ةما]سسصتسملم عهعاعغر ناتقهطأاتللل 20عقددتأ انا عه ءقتاتلال 1'عالاتتلل و ان أطانؤ

 حل [؟رعدسصت معممتسك جعععلمعو عغ سحصام معع ص طقع معع ذص ةلغعتو لاهو طعع آه 6011011161-

 كتمو ذص كلكتك لتكحتصت هلالعتتمو ذم دصمستطسع ءغ مصقتعع 05 متطاتق هقهمععتتع مماعوإ6ب - ©وغعو-

 [جعءاز5. 44 ءمصلتئنممعم مهضدصلمع 00ءنلممع عرهك1 015 معالم علا م0110 11111182 6©انللل

 ومعزتزد ءما1هوستح ةنوتع لتدءءماملمصعو. ]لزئععع عمتلس ةماعما: مهعلعماتم ءقأ ماقصسأاف ءلاتقوتنع

 حوسنح ةنملتستسو عم ميسعم ءممقتلتم مضخم معاملات انغ معتم ءئماتم لتكتسم اصلع لانة عا هكانن

 معمسوانع عم]ممعمدعر علو صبغ ذم ةلتم ممج سنطتم ءوات (0ه]10دتسسس دمتاق طمتفع دصعاتف

 هنأ نحس م"ءرعانالم معرع (هغطس رمعصكعتسر جلامتلعم ءايرص كثرم ةعواتم ء( ردعماتق اهاععرتاةلع

 ؟وصفمتماتم مك غمغنتل.  (نهمكتعمتغ نسمونع ةغن050)0 و نع مهياعق ةمطغقلتمدعق 00 ءاتمقتانتم
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 ناو تالابكلا فماوش ىلا امهب ريطي ناسنالا ناف ةمهلاو كلل اهنمو جنف لوا ليماعلاب

 ىكيق ةباتكلاو كيص ملعلا راف دداوزلا ىم طبنتسيو دياوقلا ىم عمسي ام بنكي ىنح

 رتافدلا ىف عدوا ام ال رطاوخل ىف نيبت ام ملعلا نأ ملعلا نم هبتك ام ظفح نأ ىغبنيو

 ةياعرلا بسحب ايرورض اًبيترت ةبتر اهنم ٌلكلف كصقملا نم دعبلاو برقلا ىف مولعلا بتارم

 الف هفرعي نأ هيلعف هاذعتي ال كح ملع لكلو ضعبلا ىلا فيرط ضعبلا نأ ليصحتلا ىف
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 هدح نع رصقي ال اضيأو بلطي الو وكنلا ىف نيعاربلا ةماقأ كصقي ل الثم نذل كلذ زواجي

 معرس نضام عافت" عمضتنسولاتع كغم0510 حجلفسعوعمغز طقع ءصتصتل 51100 ل1 هع ءمعمموعءاتط ألا,

 مرمهعمءرتاتت تنزل كعلم معلا» م2ةعععلتغز طلع ءعصتس هدعتغامع هتستللق ءوؤر وتقع 202 طلقأ

 مصمم دمعلتئمسلم مععزع لترتعأ مواعوا - 2حعغع1كد عالم. 12ءئملع طمدصم ممص هتقأ هك

 لئلت ععمفم حعوسع دعتم تره جهل هغتك 20 معماععقمصسسس ءىسلستمم ءىهاهغن معونع طملتعنمت

 لتعأ مععمنستس ذص سدماتسستسي 05 عضعصلتسلس عقغي وندسعرستكتك عدلت لتعس ]1عطمتل ىاتتتق 2282

 لرعتسملع معتم ةؤملأمددك هنللم غرد ممانع جقفمل عماقتلا13 ةععاتتال م078181ع هدلتلا(غةغو ان عغ 018

 دسملنهغ ةتط2 هقلتقرو هع نندع 20828 ءازلمغر هعتمأم دصفص عار هكعصغمه عطلت م8603 ءوأ ءأ

 هعمل مات ][دوتعتو. 8 ورصعم نسمع هعاطت لتعسو 0عدعتمدلتغو طقعع عادت 12161201126 1720علع

 هرمرنغئعغو هعاعملم عمتسل لم لتك همععاقطت, نانمع ذص ماعمأع 11ضطلاعلا غعصعطأاتارو 202 ةانأعلل ل

 تكور وسندع (مطساتع لعصحسلهصختت. طآطحع (ةطساقع ممضسك هنطقتلتع ةسصغو 20 وتقع طقصم

 هطاتحتمودك د عءبدمك نممصتمتا نك مم0قكدترساتتل 106م طفطعرت مومو 2 وغع1هعا16. ورسم

 معممتعزعسلأ عدصغ عئدلمو م ءاضتس دنت مزكم هنممع 122012315 ع] مجتسم»ت5 1آم(ع25؟ةلاأ و ونت ه

 ممقتاتم حطوسصغأ. دسك كتومع 00ءاعسمع هدخلم معععودهتتتتكق عقار مزخم كتله له لاق ©0111م218-

 ةمصع ممهعسلهر نتدصلموتلعتس صف 0مءوتمم دتمس ةاععصستغ ه0 ج]اعنوسل. كةنمعمسلمع 0000©

 لمعئتمحع قمتطاتك ددتك امعاسكدع ةدصغو 01105 00105(5ن5ر ءاناط عداته عمد زمعأ ععمعلتل صمص ]1 عاب

 موعمموءعرنع ه630عطتغ. 0500 هذ طمع ظصعف ءمعممو أ عمد طمس ةه>ععلعأب زنك انك ل. ©. 31عاتح

 رصعمام 20 ممهعععماو عنوتستس ه0 عملته معمطمملم حكاعسنع همس ةغنلعوغ عآ] نتدعتهغو همعوتع هط

 ١لاتك جنم ععملتك 0ععتسؤءا ؟ءاسف كه دغ ه0 دقضنمم هدصتمتم 00 ءعملمتس 055 ءعمامغن همعتس ىانكلا ءعالع

 هراسععتر. 1لءاصلع غعصعدغو ءدماتغ عأو ءدع نات 202 جلو مطعم غمد معطلعغرو ءقوع ةعطقالللا

 مععال ءغ ؟عمسكألي نمل جمغعسل طسصمع جمعمتس عصغك هءععع داغر معصم ةععععلتءغعنع مسلام 266
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 ةيعضو تامكح ىلإ ةدتتسم ةغانصلا تناك !١ذأ فيكف اهنم نوذلا ةدافتسا ىق اهببللع ءىتانلاك

 ضعب ىف اهبحاص ىكّلقي نا ىناعما ملع ةءانص ىف ليخدلا ىلع ساب الف ةيفلا تارابتعاو

 ىهننأ ةقوحلا ىككلذ تابحوم ليم ىلع هل لماكتي ىرأ ىلإ كانه ولا هناث نأ داواخف

 1 تو 0 | 0 0 01 50 - 57 3
 نيفنص ىلع ةغلوادتلا مولعلا نأ ككلذو راظنا ١ اهيف عسوي ال ةغيلالا مولعلا نأ اهنمو ع

 ١ 6 00 ءار - 1 2ك : 5 5 -
 فقاحنماو بد علت مولع | هليل ليسو أ ذا م .٠ تا و تابع ملاك تاذكلاب ةدودح م مولع

 2 لدبي كلذ نا ئخلدالا فاشكتساو لاسم 6 رفتو اهيف مللت أ ةعسوتت الخ كيصاقللا امأو

 لآ قف تيح نم الأ اييف رظني نأ ىغبني الخ ةْيلآلا مولعلا اماو هتكلم ىف انكمتا اهيلاط

 ءاللءنعدلمتصوم دست نأ طقعع هععمتصعساه نمهعضأو اهطمرنع ةصتتستتتت 12286 0مع2050. رر3ْلصأع-

 نسمس , هتغ كعمل, طمع لمءعمتممع نعم ةصلع ءجكمعععامسلسدس (طأ] مرهعطعدصغاو ةصتتاتللل

 مس هل سمععنممعتس مكصعت مدلعسس ه0 ءرئامستكو نأ ةعيصمءعب لص عم حه طقعسعوم ذأ ذم

 ماع متطتل ءىاي نسمل حطغقماساع مععععدمتتسس دلكر ءأغ هل تمص ءّزدك نممعف نق مصتطسك مستص ءامدلتطادخ

 مه( لعرتكدتم دل دمععدس ممعممعتس رئععمت "عصلصمل ءوأن ةضمصعتل اذ عد ءقذع ةصكامتس مامصاأمع

 زد اسك كمأو ةيععع5دععماتعب نمحتعستك 5مأسق ءزتع دئععال ءغا ؟عمسقأل ةعصقمق للتمسك همعمت قمم عص

 تمرد ممركمع 0( صمصاأم ررمعتف طمع ؟ءرئاتللل ءقأو تانللل 3ل5 م1066عماتق ممهزلك15 ءغ ءمرص(عسم]هع

 نقمصتطسع نسمتععأم متلكمرعن# ب  (مأ زوم لزم (ضمعاصتتك هاته دطعامتعدع طمعمعغي مسلس

 لعند عصكتسم عم يىرتتغم نسما ذص همصصتللتس ءللقنتم معمعععمامسعص ذللتمسم عممتستس ةلطللقأاتللو

 هز ععمك لام يينعأي نكونع لست ةعصفتتسي نتمع ءايصل طاتزاتق 001611 ءمرص مماعتس 1هعئاتظأاو ]نعال

 [ءماع جلعمابو مزينع 1 آمعع زالعي - طوعع1كدععأأتم. طدطعمتوسمع جتاعتس 5مععانلهتتم 0هءانتح

 تمض ةنطغتلتمسمتكتس صمص مرمعاع رتم لمس ءيجنعصلعصلم ءي(. ]للوعوتممع ةمتس (هلاقع ص

 لوو ععصعتتم لت لسصكتنلاو ناتمدتنتلل منئالس ءعنضص همدد]م]ععالكاتللر (ا13ع معلل 5ع 002101111. نأ

 لومعوتممع ]طععملعم ء( مطتالمعمماتعمع , ممعاعتات5 ةلتاعتت 00ءاتتسمفر 0034 ©عاع1لةلئاتللل ةاتطأ

 حلز نسعصام ء( ةمطقتلتمعم دنع لمعمتمم ائطصعنمع جيمطتعمع ءا ]هوتعم.  كقتس "عم 0ع ذلاتق مدت

 رسدضتم لمعاممتم تطغعضترسع لزعععرعنعي ءمتانسل نانمعقاتممعق مع مهيناع5 لعدعرتطعءللع و ةتئعاتح

 رصعص موسع كميت ةمعستعي طقس ءقغ دتتقم ؟عضاعصلمتسن ةاننللمكل ةحاتس [معمالغمم طقع نع ماعصتما"

 معي[ ععونمسوسع معللتغتس  ةسطعت لتمسمع هساعس لم عانتممك اهصاسستللم00 (:ةعافتع مماطزم همرتا عدتأو
 01 تاعرلال5 اعل ةلئاتللل 5111 111111 مععساتع 3112 [156 عا 60105 عالما ("ةعامص 0هعو

 ال
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 نع اظن! كلذ وكي ميرو اهعورف ةرثتكو اهلوطب اينكلم ىلع لوصشل خبوعص نم هيف ام

 اًعيبضت :ةيلالا مولعلا هذهب لاغتشالا نوكيف اهلداسو لوطل تاذلاب ةدوصقملا مولعلا ليصخت

 مهنال دقفلا لوصاو فئطنملاو وحنلا ىف نورخأتملا هلعف امك !ذعو ىنعي ال امب الغشو رمعلل

 اهنوك نع اهجرخا امب لئاسملاو عيرافتلا ىم اورتكاو اًَلالدتساو اًلقن اهيف مالكلا ةردأد اوعسوا

 اهيف كتسي ال نأ هيلع بجيت دصاقملاب رفطي ىتمف رمعلا ىتفأ اذان تالالا هذه نم رتثكا

 9 ملعأ د و اضيأ تاحونف هيفو ملعلا وشنو ةدافالا طورش ىف نماتلا رضنما

 هدابع داشراو ىلاعت هللا ةاضرمل ءاغتبا كلذ نوكيل ةينلا ىم كب الخ ةدابعلا لضفا ىم ةدافالا

 نحس مماتجتغوم طقعع طمع ةللهسس معمممدتام ءةيعللتغو ءدضسقوتع ةاملتستل ][عطوع ةستاتف

 و(.  طتوع6ئعرعو ممماععس عمضتتص ةيصطتغتتس ءغ لت ءماتس سنس جل تصعامتتتتل ءمصتقتس مآاعسدع

 نومتكتمصتك رس مهتنحغلم عللتك» لل ءئلتكق. هدعمع نسمودع ءمضس ةاملتسلا مانمزتاعل“ نات38-

 ةلمصس ةيسم]1 غملتصعمب ةصمعلتسعما6 ءعغر ن0 طتتصاتك 20 معن ععامتسب م ءاتسمتتلال مالتص ءأع

 مهلتسسس ءهمعصت6مصعالل مع25عصتمتلانكو 20460 ددغ طقضتست 0 ءلتسمنتم) لتتتأ ا هتان ط0

 كاس ةسسمفمللغعرع عمصقكسنسمع ةكونع نص صعطاتف طصدصتطسو ١> ءروعمتر» طمصع نستلعتس ؟هلتممعللل

 سعوعم(لمرتعو لص عئدستس هتعهر 10علعم هع لوسفمست لعصاتمع متم كمتتف ةععملت ةدصتاب 10ه ءصتس

 ع هسعامرتطسمك جلع ءعدلتك ءغ ةعوتسسصعصماحصلم دتملضتت هدلهللممتق ءديععموتائاتطأو  عقلاتل1 011

 لمعرسمغم دععدسلمسم عا ننهعم0مصعق اه ةلتععلاتصأو انغأ ةمطعأ لت وسصمع ءعدع لععتس ةنعصغا ءعزم

 لمءوتممك ممصعتمدأعم مءضاعععسمتس. طاتمع دهم زكام ةضتكم عما ءأ لتكءرساتم لهتسماتت هللعتاو

 سم ئللتكق ةعملتسس ذص 0ل0ءولمتك معع هع نسممعفتالك دصفعتك ءدييعرتععصلستت ءعار نسمنل ذص طلق

 جسدت: ديتطدك. (4هحصلم هسغعس 5غ معضلتغم عراب نصمدت7000 جل لور نسمل ةنصصسانا2 ءمصفت] انس

 ءوغو معضم عماعمتر؟ (مكعصلمست 1مل عدلغو طع هع 06605 رض ءقضتلال ة5اة0ناتنظ لتنال عل كفل

 وممعمنت مصععوسع ناك دسم لتس هلتععممأ

 مرعومم ءعغعتق هعاقمك ن5 0ع ءمملت6قمصتطسور ندتطاسك اصكاتاناأوم ءا مهمدعمتتم لهعاضممع

 عرتطز ءىنام عقار مما 22000 زص مهعع[معالمصعف لتكزئانك. - 2وععلوععأم. 1معاتكاتأأ0 128 م186-

 عمم كك صهتانات ءىأ لعت ءاعصلت هلم. 11هعع حتاعتمل زا فرد ممنمتم عودع لعطعأو تغ صمم طلقت

 آرعم مادععبع ءّرددوسمع ءنلغمرتطسعك مععاوتس تميس لعيسمصعإانهرع ةاملعم. ةلتمتسع 1:عرئو معزا

 ءوررس لتعمل (دغك ءا هن عامرماهنتك 1معرنعرط عمطتمت ن0 عضعطلست ءقغر هعونع نآ]ه رصععععع معاعطلد
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 هباع عوشلا بدحاصب ءادنقأ ارجا هتضافأ ىلع بلطي الو ةمرحو هاج ةدابز كلذ ديرب الو

 نأو هقاقحاسأ ىوف ةبتر ىلآ دوق نأ هعنمبو ةيدرلا نالخالا نع ةرجؤيو مواعلا ةياغ لع

 من

 ةرخالاب هنتي امبر نأ ةاهابملاو ةسايرلل معن اَذآ رجري ال ناو هتقاط ىوف لاغتشالل ىدصتي

 ىتح اهيف عامطالاب ةسايرلا هب دافتسي ملعلا نم عون ىف بغري نا ىغبني لب رومالا فئاقدأ

 ملعلاو عرشلل اًظفح ركذلا نسحو ةسايرلا لعج دللا نا ملعا دق قلل ىلا هجندتسي

 لطبل ةسايرلا الول لبق اذهلو لسانتلا ىلا ةيعادلا ةوهشلاكو ةكبشلا لوح ل 2 لقمع

00 

 أنين نأ اهنمو مدت جدرصتلاب هل ضيرعتلاب دع رجؤلا بجحإ امع رجزد نأو ملعلا

 نم هعبطب فقيلي ام هل نيعيو هداعم ىف وا هشاعم ىف اما لاحلا ىف ملعتملل معالاب

 هدر علب نمث دإدعتسالا ردق ىلع اهظينر هبيصتقب اهيسكح نسحالا بهتونشلا ياربو مولعلا

 مرعم ءزمك هفمرسستمتعمللمصعر 20 ةيصئاهعلمصعتس !عوتك ةسعامرتكر هدمت طلعته مدممتغعمسك هذ. 10-

 ذملع مممعععممععسص همصصانللع ةلتح هطوعذونع لععع(أ. ((1ثفصعسالم لعطعغ ءووع ماعصتسفو أ

 لتئءكراس]هرتتتس عممستتط 120متغمز' ةكلمععالاتك. طح عزام ةطتلطتمق و ان 30 ةاتتطتتاانل1 (10ءاماطف

 مدس ظصعتل جعاعصلحصغر همه جه مالدكتتك رممدتطاتق معمطتطءدغو ةسصمعلتدنوسعو دع عضدلسس 2116ع-

 رغم نم ممر لتعمل ةذصغر طعاع عام0153 012 2 رزرضسعو ةهعععلسمار ةععظعلتةطغاتت'ز 56-

 ندع مدسعم تنص ماهصع لعععسعدغر نمت ماصعتممعتك ؟١ع] ةعستلهععمصتق قصف 20 ةسلتاتتل 5

 يمتعرننو كد [معأأع عدت مموقهتغر نغ ١ععملهلتمسع 1دغات1هع 5١1156 لع ؟عرته 1عالانتط 1

 ردممعمغترز ةسلتلم 5ئعرتم مما عصتغو نأ ةا301ن1ه ءزاتذ 20 00ءانتصقع ععالا15 00115113( ا3ل'و 0

 ختم كرددكاتنس نةقدعوات مكان رو دكه نأ ةلسانأ تهتما1للغه5 دلامع 1تالتتهع 1ص ع0 ء>ءااعااتتو 002

 بدم عئملمتتسس هل ؟ةتنملعسس مرم1201:عونب - وعع1دهعا106. آلعمق م01ععنم طمتستست اسر ءتثت

 ء( طوصحع 1مهتصمع ةيسمرعتت 1مل103غ, نغ دعياتعضنيرس ]عدو ءا لمعمتسو. ]لاذع ةمتس 11!ةءعطاوع

 ةزيمل] عد ددصغأ عنممم كسنعم رعاع لمعامرو ٠١1 !اطتلتصتر نتمع 0 ععصعتتفق ماممه عمم عتلل ةلعاح

 نع. 1آلئمع لتعز هم]ع(: للزوأ ودعا مدتصءرتولانق رو دعلعصأالم معرتللعأ. طروعأإءرلعو هذ م1266عم(01'

 لزدكمدبلسس هدعر هوم ةينععملمم ءوار ميمطتطعسع دلك 10 لتعمع سمات قاعي همس ءعماتعقنعم

 مسويئع1مبعا616م. 1ءلملع ممعععم(مر» لتكءمسلسسس 10 متيسنتس ه6ءعمغو ونتم0 دص مهعقعمأت

 قسنك رسمحتسع ةماعلعمأ عتكع ه0 طمصع دئتلحس ةزكع 20 ظتاسسمسسر 10عمولاتع هءاعرتق هدستكؤلف

 بنص تمتعع لتععمع ه0 ئللمف لمءضممحعو نسمع ءزانق ةآصلمأل ردمفحتسع ءهمطكن عادلاتطقتغو ا 015م0-

 ةزلممعس دعومت معا جهععمتستل» 00هلتمدتيسمتسر اناعدصواتع عهلتق ءدئئاتتلرو (انهلعطتتق 20 ءهق ءقأ

 زلمصعتكو مموكت]ون. هنن هل رموغيساماعس ذص لمءاتمم معكعمتلاو عل عرج ءا ةصاعتلم» (00-

10 

 لا

 (1 دس
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 ملظ لقف نييبجونسملا عنم نمو هعاضأ املع لاهذل حام نمذ
 ه- 83

 هديل 03
 اذكو بالكلا هاوفا ىف ردلا اوحرطنت ال ثيدل ىفو مومذم اهلها ريغ ىلا فراعملا ثب ّناذ ||

 ىدوي هاذ عرشلاب اهقيبطت نع نووجحي ىتلا ةيفوصلا تاملك ماوعلا عامساب بنتجج نأ ىغبني

 ملع ىلا كشري نأ ىغبنيف ةقدنزلاو داحنالا باب مهيلع حتفيف مهنع عرشلا دسيف لالخل ىلا

 ناف فداقمل باب هيلع معتفي الو ىانقا مالكب ملاعي ةهبش مهل ضرع ناو ةرهاظلا تادابعلا

 اككاعلا 2 مدنيا نارمل راج عوشلا :دعاوق ,ىلع اقباث .ايكذ“:هثدجيو“- ناو ماظنلا ؛داسف كلذ

 تلاطلا لع بع ىلا ملعا ر ديبنت ٠ عرشلا ةداج .نع .لونتي. المل .ةيلاوتم تاناجاما دعب

 لاق هل فقلخ امل رسيم لك نا ةبيرغلا مهلاوحاو ةيفشل مهتالاقم ىم مهفي ال ام ردم ةيتنأ

 عي هنع كردي مل ام ناكمالا ةعقب ىف هرذف بئارغلا نم كعمس عرق ام لك تاراشالا ىف تيشلا

 نضام حتستال همكمل عنا ةمعصتعملدي جاتمومتم دصعاتسك عقار ل0 ءستمقتس كةلكحست مده عواقلع 032011

 زك 0لعمعوهتنعو ه ونتتطسعو مع معيصت كعدص ءا د24 ععدسغرو ؟عنعملسات. 1طكمع ممعامت

 0 نتعنصواتع كس ذاسلاتك [0ءاعتسقللل 2011111112168[ عقل م1014

 نأ جلتؤت ءّزدك لتعمم5 مهطتطعأاو ءءاع ذمزادعأع هعأم

 نقموسع عصتس سوت مطحملستس ءوار ءموصتغمصعع ةصلتعمتك ته0لععع. طظسضممطعأاوم نسموتع لتحت

 ل1 در عدتسأمم لص ءقصاتللل 018 56 مائ0ز1نلغغعب. - ظسملعسس د2000 ءقكتعتنع لعطعأ دمع ءاقنح '[!طعم-

 عمماطمتنتسل ءمرحتم مائماقمتك مائم1عرفتو نأ عمالاتللل كمه عمل عصقمتس ءنسص !1ععع ةصغعاا  ععرنع همص مموح

 عمصغز 10 عمتس ةصتسنم5 عمضتمت ص 015 ءملسعم ءتعورتم آسلسعتغب لغه دغ !عدع تللتك هءععاس لهدم ءغ دس

 مرام ل6 عرس حعتسم طقعتءالعماتتا ءأ طنط ماعاقأتك 2معاتةكلل“. ىلع ممال05 20 هعتومنمسا 080 لمضمحسم

 هدلفتك لتكتست معك مت ءدمدضتس تع ععم الدف ءوغ لتك كمسلمك هذ عل لمطتتتت 00عاتز“ غو 161210168(

 ذللسل همدغنمصعو ذص وانه ةعوتتت عقععالع ممكقزغرو صمد 5عللم ماهر انغ ممزناح مدهاتسست هع

 ةمطغلتمتسس ك ةهمعتدعتر طقعع ءمتس ةصكععتم هرتلتمتك ءووعأم 8 دعرتم عانت هملل معاق

 رسعمغع جعانغتسل ءغ طسصلفتسعمالك ]عونه ظعتاعر امكان عااتتظر انتل أ ممدئاقتلل 00عطت(هطانللا

 هممت [1ععغ ممدغ (عماحستما ءمماتساتمام ةعتع ةصماتطتتفب هع ع دته !عوتك مععاه 0ع]وطقمب.

 ريع علغمغلم. 8هلتمكسم ممص لعطعع ةسمتنوطقمع ننهعافضتم "['طعمعومطمستسس هطقعتعمو ةلتموتم

 د عمرضسس ءمصملتغعمسع عتسعاتلدتمم نسمع صمص ةمغعا] أ عكار نتف 20 نتتم0 ناتتك ءىا مهطتفو 4

 104 ءوؤ ةمضمدلسسف. هطعئلعط ذللع ذص هرعنع دم 1ء/رم// : (دممتع دسعتسمةطتاتقر طصونتأو

 ننحع حايرعتت (نهتل 1ءئاتسغو ممصع ّذص ءقنععمرألا ممو513طتلتادنته مستو نصمهل >ععاه جتتعانس
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 هيبنتلاو رارسالا فرعب نىل ةرك قتلا" "تالاقلا نكلت نيودن ىم ضرغلا امثأَو ىهننا ناعربلا مداق

 5! انك :ليضحتلا ىف بغي. تح همهف. نامذالا  .ىع. لك املع اهلا نب ءاهنعبا لإ تلا

 لها الا كني ال اوقطن !ذاف هللاب ءاملعلا الأ هفرعي ال نونكملا ةبيهك ملعلا نم. نا تيدلل

 امهلدحاأ 0 نداحد معلص ةللأ لوسر ىم تءظؤح لاق منع هدللا ىضر ةردرض لأ نع ىورد ةرغلا
 - *:ر

 ادي

 نولباقيخ اهلداق ىف ىظلا ءوسي وأ -اولضيف . تانكمملا لاوحاب ةيهلألا لاوحالا نيعماسلا ةسياقم
85 

0 

 سانلا ,مفني هلاحب هلاقم بذك ول نأ هلعف هلوق فلاخي ل نأ ىغيني اهنمو منك راكنالاب

 نم مل ند 31 +ةبلغ نيسحتي هنم رثكأ هلامعأ خيكوني هتيانع ن وكيف ردان وهف لئاقلا

 ع
 (0 وسقيف لوهيب هطلخي الو ميلعتلا كنع هظبيغ مظكي ناو رثتكأ هلداوفو عفنأ هملع نوكيف عرولا كا 7 تب .. ل ْ : 6. : . ّ .٠

 رسعصامتتم ةمكتعصاأم ممر [1نعرتتاب - 11 نعندونع 1]]ه. - 111 (:ةناهخاتق ءصلللل 208 2151 0

 نمصفتلتم ءكمدصصمصعاطدمأاتل' و 1غ رسعسملدع جلستمتعنأو ءعووعصأ زاهو 001 1113 ءمعصم-

 ععنصاأر جكوصع مجلسممتكم ءمصاض ءمعر نس ئللغ صمص ةعممدعتصغ : '!"طعمدممطتق ءوقع لم-
 صامحس كت زصغءال) ععملامع هصتنست ارسممتنعف ةلصاأر نأ ءّزاتكق ةعويمت”عملقع 0ءقللعراستس ءالح

 ك(ععمسر هزعتاأ ذص 0ملتغقمصع ]عويلسع:  كمصأ زط هعاعضأا2 للتهقأ د2(5]0ل182 011260 قلطنو

 نومع طمزل صلقأ لذ همعطممعاتطأو نلتأ عللاننل (151ط قللت عصفت ىنصغأ , انك نسقهطصلو طق لع

 لاو هعلعمنلم دمعرتطو ؟معلسصغارو ءعمرط صمص طلقأ ةسرصعتلأل انصر نهطعصأ. لااع ظل07"عم”«,. تكد

 [رعونع 1مكعمعر لتحتووع ملئت : "لئعمعم لسمف منععماتمصعم دعت 0118 . (انه5 2 [ععونم

 لتكتسم معمعمأ. قلي ععمتص لتضتاعمحت , ةلعععس ه1 للك هلعممعس , عد طقس4 لمطتع عاتنذنتا
 مروععزلعرتع. -  (هسوحر هن "[طعمهممطت 10 [ممعرتاتساو ءرتمغ, نم00 ةسمعلتسع ؟هطتع-

 د ممصاو مع ذلاد لمعوتسم دعيطتع تنل عمععمتعر ع نطمل دسعاسعزلانص( و 2ع 21101 (0لع5 18

 لتحتصمف ةطعماماع مععععوميتمم ع معطنقو ونسمع ه ؟هلسصتملع لتصمم معصلعماو لت]5012دسضعطأو

 زم سنع تم ضسمرئعم هنأ رصفلمس هرتتصتقصعتس لع عمو نست لع ززه لتعمععمت ةصعالفصاو 10عموصع

 نك هعمل معع ةسرممطفكمصعرص رئعمتطتمصاب - طويئعا1كدعإاأزم. طل ءةملع مدمععءعورامدتو
 لزواج ءزسك ظعالك صمص كص(نضصتتو يدع لعطعمسار نسمصتمتس ذأ ةعرتللل ءزاتك الله رسعم لمعأت

 مرنيوعرن عامر طمرسضتصعق بسس 1كنميعنعمار معونع دع ملط عم لتتعأ مقلع عضلاتك ]1ر1 01
 مرتع ممالةداساتتل هاقعتانهغو نتمدسملم كو ننك ![هونتانرار 5ع ععيفاو ةكلاتع كلل ةاناطات]1 0 عدو

 نأ [هنسعصأتس تكتلافللل 2010 !رماططعماو رعورت ةدتصأ.  ظرمعععمامر" !عتامن طق انك ةذاان0لتانللل طط ةعات

 هويت كنممستنسس زصاعمامأاع ممصقأو لنفس لص ةعلعصاتمع معز ءءاتمص عت 0)[1هنا(نن5 ءصلللال 180113100

 1( ئررورعيمصتلم فيعتع مماعرتتاو نأ ءئانلتالم ءلانف ناناتمر» معلا و ءزردكوسع اتقاللان(100ع5 د8-
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 - : 52 7 لا 0 ل اا ل هب 20000 7
 نأو ملعنمأ م5 ىيحخادمب ندد ساب الو هنوف ليعد مل ركل ىلامد 8 بعلي الو ككصي كو هيلق

 ا

 ال ملع ى ايلع لخدي ال ناو لالضلا باب. عتفي هناذ فحلا .ى ىرامي الو ملعلا ىف لداجت ال

 3 .٠ 1 أ 31 .6 | أ 0 | د | 1 5 1

 32 اعف انيك الو تاككاولا ىف ملكتي 9 نيييدنم ”اوناك ' ناو تالكشملا مهيلع ئقلي ل

 مذ ةدابز ل ناك نأ بلاطلا لاح 32 رطعي نأو تاطولغ ل١ 0 بلع ىقلي ام لو هلاوس

 هملعيف الو مايتحالا ىشأ هييلعتب متيي تالضعلا فشكو تالكشملا لح ىلع ردقي ثيحب

3-3 

 00003 < اتاعاطلا لفاوتو باستكالا لاغتشاب ةرماي مك ىنسلاو ضدارقلا فرعي ام ردقب

 270 ح 5 1 1 3 2 2 200 ِ 200 . 6
 كل ناف ىردأ 5 لوقب مبيع كسي ءاد نع لمس نأو نيس اتذلد رادقم دك ناكنمأ

 ملعلا فدحز - كأ

 لمرتعس ؟عرعمصغ ط[سععتسل.  طظعمسسمغ ّذص 0هءعملم دعوت ةاتقتالو 26012 102560001 51132 00انللل

 نسستعءءوغو ممالسك ةصتستنتل دجالمغ هع معوسع لص دمتكانتت ءللانص0لهكاتتو طاتط ناتقتا ]سه

 معوسع ةمالتعتندك هتك نتمصلم ةمولسك ؟ععطح ذص ةصتصمو حرص صمص طقطعمغو هعوتتع قاتم -

 طمملسس ءوؤر كا 1ص(عا]ععقتست لت5ععصاتف اعماق(. لمص لتقءععماعغ لع ةعلعصفتم هعوتع 0ع ؟ءرتتامأع

 ةمطغقلا هع لتكمسغعغعو حلتموستص ءصتتس موتانا ءرتانهزنأ5 ةمعرت» ع(. فةلئمع لمعتسمك همص ةصل115-

 نهءدغ هلتتكو صعومع ص لمععصملم تعوسع ّذص 055ءعمامصلم , صحت 1غم هدردصأتفك ءكفصخغتت ط قصات“ أ

 ةوعمع (ةلعممعك طقع لع ءقنففح ضامتلل. 11 ءاعأ ممم ممنضكم5 هل لتعءععسلمس و ءغ تص متستق

 ه4 علتكءععصلستسو م01عندنوتع ءمزككتت رك صمط صلقأ ءور ونسمع ءمااتتال 1ه(ع]] ععضتق ءدمعلع

 ممدوز6. ك1 دنم01551 جلطسع قسمصعف ددصأو همآتأ عمو ععطانتق هطقعاتسم ؟ءردمععر هل ةهساعل لهتط

 مع[ ععلمرععع كمصغو ءملمس 115 عطه ممم 1ةعافغ لع ععطاتع معرت هع معذمتعمتوو علام أ

 رنعوممصلعدغو نأ 5ع اص ممرضات صانتل ععضتأغ طص نصمععنممتطسسعه عع تص رئعطسع كتملتطاتعو نسمه ذقت

 معمممصتغ. اططءعتملع ممععمتعغو نغ ذص مصلتغقممعس كاملتموأ ةمصوستعمتز هل هدف طقطعأ زماعالت-

 ععمالمعو نأ نا126560026ع5 هطقعاترتمك ه5ماكععع هع ةدصم] ل عملف ءيجرمات عمللع مموعتاو ةرتطتتتقللل له

 ءزاتك ةمكاتغتمصع تانلئهل2 ممطهغ, 51 ممطر عانت لم ءعمغ (مصخاتسر لاتمسكبلل كال لعل( ه0 ماهعم

 عماد لتصمم دعوسع لملف معممطعأتعد ىمعممدءعملم. طعتملع معمم عدس لنطعمأا ةانلعتع

 طمصتك همعتطتتكو ننقع ج0 ؟عات كاماعسل جعافطمتل عارتتعاع عانطأ 2عععععمتتم هأ ثق 01136 511 61-

 يمودتمرتلك كسصغ  كل(حسصعسم معزع علنتتت ةصصمتضتالل ةردماتست» لص ءحعمعتعسالم ءزسك ردعتأع

 مهقعمانمحتس ةلطتطعدغو ءغ كأ لع معو ندمت مدع ذص لفطتسال 10مل ب 1111ه يهأاتا“ . 1 عمغ:

 رك ءوعزو : مهتص لتععرتع ىرصعععأم“ ©“ هعأ لئطصتلتو هعزعصنوع 0
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 داري كثيلثا وبأ هيقفنا لاق ماعلا لعأ هبلع نوكي ا تعبني امين عسانلا منا

 5- ةو 7 2 ١ 1 55 0 ءو ه6. 5 6. 3 3 .٠ 0 و

 0 هدععلأ» / دآونلاو ماجخأو ربصنأو انحالاو دععسلا» خئكدصنلاو 1 ءايشأ نر سعح ءاملعلا

 زاني ال ناو باجخا ةلقو بتكلا ىف رظنلا ىلع ماودلاو سانلا لاومأ نخ

 دجلت هودلع فنأ مغري عرأ دأرأ ىمه لبيق دهودع رهقب 9 هسفن ملادحمب لغتشب نأ هيلعو

 00 ا 7 م ا : 0 0 . 0
 فايسمو الأ دول 05 ىكسملاو تاتالاأ 3ى لدَح ل هل نأو سبلماو ىيعلاتالا 3 ةكرعي ل نأو ل

 ىم هبرق دادزأ هليم ةظلقلا بناج ىأ دادزأ املكو حلامعلا فلسلاب هبشنيو رومالا عيمج ىف

 هب سنالا بجوي هيف ضوخل ىكل امارح نكي مل ناو حايملاب: نيفزلا نال, ىلاحتو ه3

 عم ختبلا اينم ملسي ال ايندلا ق ضاخ ىم نال كلذ باننجا مم كل اف دكاف كح ىنح

 1 ا 4 .٠ 1 ا .؟ 0 :3 .. 0 .-. 01 3١ ١,. 0 ١

 لاوحا ىناتلا ىمه لوآلا زيممد ىفث عئقانلا ملسلاو عغافلا ريثل اهيفذد ةادالا دع روم اهنا

 بولطم وهو اًمودخ# ال اًمداخ هلعج اذا ملاصلل هنم ملاصلا لاملا معنف لاملا ةبتر ةفرعم اهنم

 ىسصقأالا نديكقولا 2 ىلا فراعملاو مولعلا بسيك خيوقتلاو سبالملاو معاطملاب ديلا ةيوقتلل

 طروع مععال5 00 ص115 0ع 51تأتطتتقو نعاتتطاتق [0عءان مائهعلت1 ءوذع 0عطعمإاف - قلقا -7-

 /م6// لمت كعمصكن ]دك للدتغ: ]ل عععرس ؟زضاتنغعق ه2 لهعالكق 1عوطتلل انامل 11201: طلعاو ععاتتتلال ةللألللا

 معزا تم, تكعيدعسالموم (ه]عدصفأم ر مهالعمأتمهو دتهصكعانعأ100 و طسستلتاقههفو ةطونصعمساأله م

 طمرستصس طمصتفو جقعتلستسس ]ئطعوضتسس ةغنلت تنصر 1هعللتو جلتغقو مع هلأ 1[! عامدانف »عا

 نومصغعمفنقمصتق كتمالمكو هرعرنمتس ممممغ ذه تكور ننهع 30 ءمرتتت0 02 5112 5مععاقطأاو 202 110

 ص دحتمععملم جل عودعتم. 1لزغعأ ةماعغ: ىركلنأ هقكاتللل 1صاطلتعأا دانا لص 31ع2قتلل 0عماتلل ءالع كتر

 زد وعزعمانمتم ةتطأ كمرض ةرندتنع ةام0عمتككز حمص ةزغ 0لعات مكنه لص كلطم عا 5عقاتألتو 2201© 0

 ءاعوعمصقمسس ذص ن(عمفتاتطنق ءع لمستعتللم نسمععمعو هعمل لص هردصتطالق دععطاتع دضعل10ءتاقاعتس

 (عمعمغو دسم هرتاتسوتلع هز مععضمضنتل كهتسستلعسل هع مرهعواع. لدم سهعتكق 20 عصمت امتع ةطع]تع

 ممطتغو هم معمماسك 20 ]1)ةنرس ةعععلعغ: هعممكنك عصتست ]ةماعلا رئعو عوأ 12 126030 مم3(53ه5 و ءا

 نيمحسستتم طلع نسع لتكتمم هممص ذالتعتالتق دلع ر (متمعسر نان1 5ع لص ءاتزلت ال11 عجاأأو 110

 هز جلود عوعلغو نغ ءعأ معماتصسأغل مدرع 120]عواتنص هز(.6 ظتسلعمالك ةعئات» ءعوا نط ةللم حطوقمعتنع

 نأ عمتس ذم دستصلتسا هع ذسصعت علغر مط عم مرمرسنم زملعععا ءققع طمظ م0ا[ع3أو 15

 طلع معمر مزع رتكمع ظماسسمعز لص طمع جاع همعرته طمصم ء( نكلتح ءا ةدطتق ئانوتكعلتف ءمدسح

 مويتمصله ىريصغ ع آن( مععم نكنك لتئتنلمسسس ملط ةطسقس للعام عتمكاتل'ر ماسه ونلتهع طانع

 معن معصغر فصقتلععدصسلأم ةريصاب ع طلسم عمت كلك ءا 5ليسانق للك 1[ ةضاننلل 000

 و6 © نمنم نتآلعك ةيصغأا للك زانمع , ةلتععع طعصع جمعوتتكلامع زلكو نال1 عمه طعصع ةعوان17511©-

 منصغو نسمصلم حت لمع ؟متسسامع ةتصغو صمص لمرصتسمعإ (0ندعتعصلمع ةاتصكو ان نورد 11110 طخ

 يمماتو كطم ءع حعوننن : طقعع حساعس همصظسممللم ةمقعتالا ءمدصمهتنمصسلتق 0مءانتستف ا
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 ىماعلا لماعلا ىلعف تقولا قارغتسأاو بعننلاب ئىكل بلع ردق نأ جال ردق هنم ذخاي

0 21 

 باوتلا نم رتكا لاثلو ملعلا نم هتاف ام ناك نان لهالا نم ناك ناو بعتلا راتخي نا

 وهو هنم ذوخأملا رادقملا اهنمو لالضلا ةلسلس كرك المك نكما ايهم لما, نم هيفخي نكل

 ءءء م 1 05 مينا 0 . 5 ( 3
 ىع زواجتلا زوجي ال ىلذآلا ىم زواج نأ جكنمأو سيبللاو معطمأو ىكسم ا ىف ةجاخل ردق

 دثو لايعلا ىلع قافنالاو ةضورفملا ةقدصلا هنم دويكاف ىقافنالاو ل اهنمو طسولا 35 1 -- 1 3040 501 0 2 | 0 5 1 ع 41

 ىلع قافثالا عم اسأر هكرث وأ ىوا عورشملا هجولا ىلع قافنالو ذخالا لم فلتخا

 ى اًينّدلل نوفراصلاو ةرخالا ىلع نوليقملاف مومذم ةيلكلاب ايندلا ىلع لايقالا نأ

 هتين ىنووكت نأ اهنمو ءايبنالا ظخماع مهنمو خيلكلاب كراننا ىم نولضفالا ميف دلحم 0 34 00 د ةرما 5 ةنلكلا كل : تخل :ئ 1ك

 ءموعمت قمصتطاتكو نأ كاتتاتلاللال5 ءوغ ءممقتل أ هدحتس متع. 12 ءلصلع مهلمصعتت لستعمغ ؟عللكاتتلل1,

 ندتعس موانع ىو هع []عغم عغ طمصم ““ حتعطتتم 010126178 م6(0وغ, له ءمكعمغور مع ء>ع لد لاس

 ناتوعتنهم © م0051 10 ءقكعرنع ممم مماعؤأو ءدع طمع نان8ععأتات (ة 0111, 0112814100111 1 1 6

 يدعو دمتطهغ كتم جماعتلا [اعاقتتت ءغ طوصتستاتل نلانهعوأاتتت 132ععلع مماعقأر ة((8111652 208 5126

 رلم1عولنهو عع (0ملتك غءلط مم1215 ءهمطفاتتط(100عر 0مع12جنمد15 12ع015ء2ت5 عقار نع 1201ةوانقهست

 مرهعقعرتمع. هلم ممرتعم انصاتك عقأ رع ؟زننأع عغ هعمضتم مئهعععاا عمانلطسعر 51 هرعف ةماعتلمع

 ءع ءراعرتموعو ناتقف جيل ((عنعأغرو 01265)13 عدصغ م121210 للك صمو 01100 عمم م1لعغو ذل ]رن ءعركانلل

 [زعاندست عع طوصسس نممعمعرنععر ذه ءاتعمغ ائعتقسم همس طوصتتسر كلتاطتللق ءأو نا01 01011111 0

 ذم عمنضتسع طقعععماع هةموو كلطسأا ءتمم معع كدلقتس لتسستغاتغي ةلاقتسعال القهر ان 10 1ع هتان

 هءاعغعر نسحصخستت 8ع11 مماعوؤغور مع صلع قاعصو ءللمزات111 111014101. 1ئاننت 05 علا عااتلا

 زرلملا5 كات اتق و ءاتت همتطاد5 هددتك ؟ج051هعأ6.  طلتع عصتتس 30 1ةصاتتنال ءاءات721210عصلننك ععأب

 نيتهصمكتتت 20 لمرددت ءئلزستل و كطاتصو ؟عقالغاتلل! ءغ 111841112081111 2666558110011 56. ظاقث

 مترستف مهننعع ممم ؟هعلعملسك ءقاب جامتسعم ممر ]1 ؟نعغ تافه رصعل1 ةعتاماعتل م"0عرعلت. هضم

 ءرعمعمسو "عدرا لعمل دسصغ ءعغ ءمعمقتممععو ةماعم نسمع ءاععريسمد»وصمع للك متكتك م1265ءل1 ]م12

 ءغعتسمعمفوع مرنم ؟هستاتتع ؟دععمع ]آدسلمطتاعو ةدصغع ةطاعضتسغع ةساعلت لص 015 عققمق 1102

 تنمحتست دسعاتسك هلغ هلم ][عوكقسم مععسمستمما نممعرنعرنع عع يمعمنعر ةص طمع عغ تلطت0 مالمدعانف

 هررر1(غ عع. 0( هصفعمفعرعاتطا (313ع2و ءاتدللو ال1 هدلصعق معلا هل 0هتعف لذط 111120111 0271 ءالاقأب

 متغتم ععدصلستات ءدوعر ننأ ةهساعتل ءمهعملمسع جانعرتمسمج دتامع لعاوءنعسفتل ةغودع !10عم همم

 ننصم مرنم طمع ددنصلم مععتصتمسس ءضموعمغرو مرهعاعنعس0لمو عقم ذتعر نست هرصصتسم ذللطسل

 هرتغغ مصغر عغ طمصع نسمتلعس دمعمممعتت ماعرتونع ممم طعإوستست 5عءعاتال درنصأب ع آن عدتواتع
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 ىئوقتيل لكايو.., ةدايعلا» ىلع, هدر نيعتسيا» ا, كخالاب |قوتبف :نافئالاو دخالا عا ك5

 ةدامعلا 0 دب

 نيوقنلا ل بكرم نإ ملح فا ءاضنإ» تاجودذرل د نعناع رشاعلا ضنملا

 ةليسولاك هيلا: وه, امو: ءايشالا, فقداقحب ملعلاب متي اهنا ةبلمعلاو ةيرطنلا اضاوق ىف هد

 ةيجبالا ةداعسلا ىلا ةليشولا ىه ناك ؛ذا ,لداذرلا ىم بانتحالاو لداضفلا | ىلا نضتلا 1-07
3-2 

 لوبقو فادذلا ىم هب ىملاعتو هناخح هللا ل ام عم ىاسنالا نم جيبقأو عنشأ ءىبش الو ) 05 ةادذل . ٌْ 7-12 / 0 1 اهل 5: 290 20 0 ل

 نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا لاقو ةضيرف ملعلا بلط لاق ثيح هباستكا ىلع مالسلاو

 تاناويلل داس نع هز اينما بيس وهف دوكف نول ماعتلا ىلع عوبلحم ناسنالا أ ملعأو 2
2 

0-1 
 -2 و

 00 5 مَ ا ا ١ 3 مع 1 5 0 8 357 . 6.

 هناكل ضرعب ام رظطنيو افقداقح ىم لاو ىلإ ه«جونب دركف نأ مش هدكذع ام ىقلبف ملعب 011

 رماعمتم دتع لمعت ص ةععلمت سله ءعغ ةعمعدصله مععاتصتف 5120ع19 دلذغو غ2 انأ آط 8
 زل]ح ممص متكأ زمكاضت تل عمانتل ماعامأتك ننمعرتمغ عا كطاسسح كسصصقغر انا عم 20 ءهنالغتتس 7طانتلل

 01:10 0 1:عاات1.

 طرموومع ىىنف 0ععاتس م5 لع لتكععملمر مديتنعع ذص مه(عجع(0لمصع5 للك لوانق. ع 18ه

 عئيزوععأزم. طءعرلوعنم حسلتسمتساسا طميستساتسا ّذص ءمرنتست ؟1كطانم (طعمرن ءلعتق ءا ميدعاتعتق كهأاه

 ةملعمالم 5ءةرتوع رخعرتاتتلل ههكا0126 ةك(06 مرئاتنالت , (2ع 20 ءددتط ؟معط2050عملقتط 0110

 جمدت ]1 دعته ةدصغر جطوماكتمتس 11هزدمك هعصاأتمع هرع جعالمصعق طقصعفأمك ةاتقعاتتت115 أ مائ8-

 روم هتامسنفز دصمسصتغ ةدتس لله متمنس ه0 1عازكاماعتل ةعاعتطةللل و 20106 (11100ا13ل9ط 5

 لعئعوئصقسس ةنسصت نكوانع ءقاأ طمتصتمعر نأ نتحستكتك [نةدف ظحععافسم ذلطسس عم مدنقع هءاعرتق

 هممت تعم وسما ؟هععرس جعانعس]دنحتس , 1معمامنعرس طسسقمتما» لتكعنعصلت هنودنع 00ءاسسقق

 يرسمدتنمسلتو أك نتطسعيتغي همتسمتل» ةيمتس مععاتوتاأ ءديصوصتع طمصعوامنع ءدانتل. ظدعتمكللا

 هدصع ]عمتك حنعامرب,ر معرس 1عي5 ةعمكعأر ه0 تمعن عصلفتس ةعلعماتمتس ؟عنطلق: رزه ءلعساتمسس

 ونسمعرنعرنع مممعمع مامر عيا ه للعم ةسمموتكةتس““ هه( رو ممعرتلع ةءلعماتمسس ع1 لص متسعسقلاتتلل

 مرو, مجوعع1لدععأو. 1آهردم حج مماته ج0 لتكععسلسس صهغنته ءقاز هموئافسلتل ءصلطس

 [جعجلامعر ننه عمتتل عار ءهدلتقح عقار هط نسمللل 2 ءهعاعاأق حصتتصقلتطنعك لت عر(. .آلطتأ ةساعتل

 وتد سك هموتامصلت دئسمعاب مهاسعمع ه0 مععوعمالممعك هكىفرسر مص لهفقو عنستطستق ةمقع ءقيعأو

 معمر د4 ذللسم رعوبضت عع فعتمترخر نسأ طمع ع1 تللم 0مءاعتسمه ءانبس مدهع؟ ءتئاتكو اله اهو
 نسمع الع ةءعلمغور هءعاوتنع» دصعماع مصعتتمل. 'لكسسص ءقوئاقتلم ءزدق 5ع هم انتقلت 1عالاتتل
 رنعودضتتس هقمصح ساتع هنومع ءىقىمغاعم مادمت ونسمع ه0 ءقدعمفميس للتسمم معا ةلتف ممذغ دلته معع
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10) 



10 
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 نوكيف هل ذكلم ةقيفكلا كلتب ضراوعلا قانا ربصي .ىنتح هيلع نر لخاو دعي دكحاو

 كل اننا نرقلا!لعأ و شوغنا ! وضعي اصوصخ#ا ايلعا خعيقملا "كلتلا ضرع: ةاني' قتنيح ؟ ةفلع

 مولعم ىف فباس ماعب نوكي امثأ ىنهذ ملعتو ميلعت لكو مجتق دلما ىلا نومرغيف هليصختأ

 ناعذالا ددرنب نامزلا عداقو نم ادافتسم عيطلاب نوكي كقو ملاعب سيل ىمل ملاع م ام

 روصعل ملعلاو امسابق املع ىوسيو ركفلا لامعأو تحلاب نوكي كفو اهبيردعن املع نىمحنيو

00 

 تامدقم ىع ن قى فيدبصتلاو خئتراشلا لاوق الاب بلطي روستلاو فيدصنخلاو روصتلا 3

 ع 0 .
 7 ادي اني

 باتك نود يفاشم ميهلعتلا 8 كمدعلا نس ترجو ةرببغل الس 0 وكيل الءانذ برقأ وف ام

 نيودت ىف اوذخا ممهلا تفعض املف اهب نيلغتشملا ةرثكلو هقحاسم ريغ ىلا 3 لصي اخامل

 مععالعمع جعععلسمغو ءوصت هلهدعدعتغو لاح نأ [هعان](هععت ةعوسأةغو مةعلل ءونح ةعلعماةلتق

 ج0 ؟للمتس دعمدسس ءووعماتمس دنءعاعنعملتي سس ءدتس ةعلعصاتم ءزدك لع ذللتع م:هعلتءوعف ةععتم

 لعمنملتطسعو ونسمع ه0 دللقتس ءةوعمنحتس ةعععلسمغو مدئهرستمتس ؟عمامس ءلامردسمعو هع ةصت_صت

 طمصستماتسل ةوععاتا1 هةنععرعوععسأتك 0عم5لعمتسم طقصع هععمتمهتس هتطت ملتسمدضمملأ جالسصأو 1غ2 نأ

 عمرضتس و ناك عدن م0551لعصغر ةندمتنع ةصععسلهصختلل - وغع1دع106(4. سمع لمءعصلت ها

 لتكععمل1 ععصسك (مصوسهتس ةعاتم ةمغعا]ءءممقلتك صمص همتقأ مممعععلعماع عععماتم هتاكطتنو لسقع

 دل ونسملعمصسوتع هطز ءءودتص دئعاهتج هع ةعلعماع هل معوعماعتس 0مصعتا. [1ماععلستم دعم للحد

 ءمزس مهنمكتس“ مهكنرل عدو ءكعماأتك طسزسم (اعس ممدتكر لغم نغ دصعلف 5معمتشك 20 ةيصلعتس معرض ةع

 معاعرنهغو ءغ طقعع ةعلعملد عسمتسعم ةرمعال دنس  طمغععلمتس ةعتامسلم هع همعندتمهتطسف

 دعمكم جدعون, عا للعام ةعاعمأم "ه0همهلتقر هع ةعلعماتجه ؟وآه 11د تمن 2010086 عأ معرن-

 دمدماممع لموصمملل ءممغصععسي ذلله نيحعتعمع لتعتك لمءععمانطسعر طقمعع حعومتساس"و لمس

 ميم عنءعلتسما ه2 مرمعستئدتؤو نمهع 1هرتصمتس ة5زل]1هعتوتست طقطعمغعري مع ءمصعاهعتوصعفر زا(ه انا

 مغعضلسس هعئاتكذتسم ءمممتألم ٌذصلع ءمرس ممتعا ةصاعتض[ تس جناعتس همص متقأ 1لهدعف معرتواتوع

 زو. طروعستعمصمغ هس لص 0هءعصلم ءعر نسمع ءمومتغت ةهعئلتمدع ىدصغر دنع ةتصغ (ة 110

 دعقلح ه0 ةلتم. لامر ومعو ذم ةصقاتعتنمصع ءمرضدتس ءما1هونت ةماعطحمغعر هسللم جلطتطتعم اتطتر

 انس مع ةعاعسفلم ه0 مملحممو مدئ0مهعمتعاتمتلر ان ممماع» دمس]نملتصعص ءمضتس ناك

 نعمت ممكأ ءرفصغ. (نمصص ذععم ةمتست 0عطتلت (هععصفتعو لمءاتممم ةعترام نئهلعمع ءمءعمعسماب

 ه6 لع ممصصسااتق ءدسضحتس ائطعمو ءورصمموتعستمغعو ةعضصمسع هطوعيس مرتع اناعضاععو هغاتص طععت

 جلمسسطبمعمصع جنعمتس عمامازلاتتط 0 ععقدمتم دعوت 5 ةوءعصاعمر دله نك وتتم نصم0 ؟ عال عصأو 60 210-

16 



104 

 دحاب اهيلع :لالدلاب فرعت امنا تامولعملا عيمج نأ ملعأو منش مهضارغا ىلع لصح

 روضح ىلع فقوتي ظفللاو ةدهاشملا ىلع فقونت ةراشالاو طخلو ظفللاو ظراسشالا ةتالتلا رومالا

 عونلا ةصاخ وهو اهفرشأو اعفن اهمعأ وهف ءىت ىلع فقوتي الف طخل امأو هعامنو, بطاخملا

 ع دب د 5

 ع

 مولعلا تظفحو لاومالا تاطيضو تاناويحلا رداس نع زانماو لعفلا ىلا ةوقلا نم ىناسنالا
 .٠ دا يح

5 

 ةخباتكلا لويكق ىلع لباوقلا زداوغ تلبجغ ناز أ ناز م رابخألا تلقتنذاو لاهلاو

 لوا تاسوستلا ىم تاكاردالاو- مولعلا ددجتب وه .امثأ :لعفلا ىلا الوقلا ' نم اهحورخو ةقطانلا
 ع دي

 يناحور اثأاذ ىوكيف اضح القعو لعفلاب اكاردا ريصي نأ ىلا ةيرظنلا ةوقلاب بستكي اه مت «!

 ةععارممغو عماصتتم ءهمصقتلته ةصغع]]: عععصإ6ب ع طوغعع1هعأا10. (0طر وعام ةعلعضأاتهع 01111183 0

 مزمأ عم ءمعممدعءانصكاتت ن1100 مع نصقتس طقتناتللل (كالتتل 1عالاتلال 101 ءدصغاتتلو معال 1110561811010 ءلللب

 هرم ممعتسو ةعمت مامون. ل10 مف مكلم دئاتكتا مائ2عقمعصلأتلم ءلاتكر هانت ع5 220052003 عار ه0

 ميمعفءماتم 1[هوسعماأتم لمكوسع ةسلتغمنسسور ةعضمطسسم هلله فملتنتممع هلقفتعاو ءقا ءاذصكعلا

 هرسصعم 1للوه رععد نقلتغمنع ىرسستمت 1عننلتمدتنسه ءغ صمطتلتككأاتقيو عا م12اع7ع3و 0

 صك ععلعا مرئممرتم ءقا. 1نزوةءءماته زعتغاتلا عوأ ءولط عغ 5عأ1 نصلتللل (041111 ]ال5 65

 ءيمءوزع ءمااعنع. كعوسع لسطتسمس عوار نستم ام ةعتطعسلم ءغ !عوعملم معهمرتح طسصقمت ععص عاتق

 رتسكنمو ونمع ع عدا منع مماعصاتملأل هل عع معملعس مجولسعاأم ظحعتتع ةهرهتن عع ذل

 زوما عرج ةصتسقأتم طقع ؟معيالغمعع مصمعععا[ دعستعو هع هلستصتئاهنقمعر ((مءملسقع عا معان

 عوام حط جمترسم مرم[ععام دعك منمع ء(ا طتقغمسحمع ملط تصم ةدععتأام ه0 جلاعضتسس مائممةعمتقع

 مزم(,  [ازرمعو علف رصعماتطسك طتسمستق همممعتطسم ةصصفغعفمع جل ءمصقعودعصسلمتس ةلئاعتلل ةعاللج

 رعدلز ءع اعوعملال ءممكمرتسمتمع ةانصغز ةلنمتط عال عملت جعععلوع مععععمدع هدأ 5301 معدل ةمنتف

 للازسو ىسرممتمعلمصعتسي طقعع ناعم ءمرضتدتتأاتلم ةععلجتعملمر لتقععسلمر ةكدتلسد (2ةعاهللممع
 ه( نوري مزار ل ا طوععلكمعأألم. هعلعصاتلم هع ةمععتلمألم مماعص(نلماتزغعع ذص طمتصتسمع ءالثح
 ةنتصغو ةلعم انغ عكر ننأ اله مر معلتعت5 ءوار !ه(ع]لععلتسص ةاتصممعللاعصأ. ةصتسق عطلت 18010-
 مهلتم ءزوكومسع (ممصمتكنيم ع ال1 مماعماتملا هل ةمعاسس معولعس همم طتقأتم عمعاتا1 05م 1

 عع معمعررنممتس رع معطنسق ةعمقتاسك ممطر ءءاتق طفسمأمتستسس متسم همصقافعي لعتصلع ةعععلاسصأ
 ءور ننقمع 91 ةرمععتأ]هللكمف ةعواتأل ات( 111' نق( ال6 و نلمح 1ص معرنءءمالمرت علال ع1 3ع(ا0111 ©أ

 روعرتتست 1ماع] ]علقم ءمصتت عرئامصااننعو ركع نأ زص ءووعصلمتم ةمارتتانذالعيد جطغعفصأ ةكولتع 10

 كرك تماعمأالم ه0 معبأ ععنلمصعتس معرض علان“  (نعرئااتلال ةعللاللا ءقأر ةطلللتقتللا ر:دعمس هل عدن
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 11 ليثشم ؛الينالا ككلذت ةدانا رتكا# عئافصلا نيب. ىم. ةياتكلاو القع كيفت ةيعانضلا .تاكللا

 اعمل" ىلا ”اهتمو 'ةيظفللا' تابلكلا ىلا ةيطخل فورحلا روص نم لاقتنا اهيف ذأ راظناو مولع

 نما لافتنالا "كلم ايل لصخكف امداد كلذ سفنلا دوعتيو ليلد ىلأ ليلد ىم لقتني وهف

 د ليصخحف خلويكلا مولعلا رد بسنكي ىذلا ىلقعلا رظنلا ىنعم وو قول نا 7 خل الولا
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 لكلا نها توصقملا نأ مت حنف  ايندلا ىف ملعتلا ةرمث وه اذهو ةنطف كيزمو لقع ةدابز

 ملعب اهنع ريعيو تاداعسلا عاونا سأرو تاياغلا باغ كو .ىلاعت| دللا ةفرعم ملعتلاو ميلعتلاو

 ةلدالاب تياثلا ملعلا ىم بولطملا لاكلا وهو تاماركلا اولوأ ةيفوصلا هصخي ىذلا نيقيلا

 تيضق ىتح كبلق ىلع تبلغ ةفص هلعجت نا ملعلا نم كلغش ىنوكي نأ ملعتملا اهيا كايأو

 .٠  1ع 3 5-2 3 5 72000 : | - 2 . 3 01 7
 نأ ى دود كردلا نامض م روكي ناك ىدايزلا رفاط ابأ 1 داب امك عزخلا لدنع «.أ

 يدمحتم لمعفتسمستسس ءغ 5مععن أ هلمصتك ععصسعنسع ذص ةصاع]] ءىءقممصص نافع مسعم جطتمنءسوتع ءالور

 رحمت. ظملعسس ملم 1هعدل ماعد ننمع 20 ديتاعق مععلمعصأ 1هاع]] عءلدسص سعصلمتم ءاللعتسمغ

 ممتمكغسسو ةسنعتل ةماعلا هرصصعف جيتاعم ناتلتعمتساو ءوغ ه0 دمغعا]ععمتص ةسععسلنطتور 100

 لمعءعوئتمسمهم ءأ ةمعمم]دغلمصعم همرط م]ععنذاتتو نات هلعطالك عه ("ةطقتأاتلل مه18غ 2 5ءاتماتك ]11(ءانةتاتللل

 1هرتستتق 20 همعلمصعو ؟ععطل5 ءعمععدودفقر ءغ مط طلق ه0 هعماعصلمم. 1آطدع مهنمصع 06 همم

 حيتعمسعصغم 20 جاغعنتس مممنعاسمغو ءغ تاك ةمتسم تقعتف ددممعتقواتع طستع همععوعممت ة0قا6-

 مملغو 1غه نغ معمل عءامتس ةتطأ لع ةتعمم جل دعس ةلوممتحتس ةهصقعتملأ 1هعدل(هغعتط ءمرس ممتن عأو

 حغوانع طقع ذص مع ءفصفأدغ ةمععم]ة نم ةمغعا1عءاسملتكر نسح لمعتمدع ةصاعم ةصعمعدتادع مهع

 مدمس. آملع ةجتعنمع 1مغع][ ءءمبق سعععتغ ء(جتم ةماعا] ا ععمالمع ةتتععفتتس ةلودع طلع ءقغ مت عاتقو

 نسعس ع لتئئنعملم ذص طمع مسملم معممعتع ةنمنلعسو. - 8وعع1دعألم. 10ءمتواتتع هطقعت

 ج01 عقأغو كا01111111111 1102212 5ع1عم(13عو 1مك 000215 ءأ لتدءعدل] ءهودع ءمعمأ160مع122 10د

 رىعععاوأ. 1لتع ءوغ هرصصتسسس ءمصقت|لهضننس قصتك ءغ هتزادككلز5 1ءاتذءلغمنك ةدسسصتسمي ءأ لله فعصتقم

 ةهممعال جمع ععلعملح ةطقماسفو نندع '!طعمدومطتع معهردتمه عيغ مععدأتهعتطسو ععدتتمع لتحتممع

 لمدتع دمك سعالك. 1ط[لمعع قع معنلععألم مع لهءضممتس ةنعاتتسعصاتك هغمطتلتكمسس ءمدتمةنلقم

 كععملدك 1علتغمسو © هن10105ءر هز اع 20 ]1 غئعتدضتست ذ(تلتان12 ءمصل علف و انا 08 كل عمانح ننهلت-

 مك ع1جلقكو ناتقع (اتلتللل (0(انللل عمد هععاتمد كن عاتتأو كحك نغ دسم متطاتسلحتف ع ظصعتل ءزاتق معلم 8

 معمععلكممع 255ءفانأاتلال دوم رمدئم1(ع21 ممكدهتؤ و انا للاع 161" 27ءزر/02 مصتسسقتلل 6ع

 نسمع لم معتم لع معلعسامصع ممعصمع 1عمعالتق5ع (مهلتان'ز ٌلئصتللف 5:10 41111113 عقأو 116 مع“ 0

 معاعمأتمتمل ؟لتلل نطق ددتتمأ35 20 هدلناعلل



 1ظ36

 معنأ خداشملا ضعب ىع لقن كلذ لجأ نمو اهمادعأو 52 2 | قارحأ ركذ

 ةيلتلا ىف ميعن وبأ دركذ امك هناف ىراوخل لأ نب ديمحأ هللاب فراعلا مهنم ميبتك اوقرحأ

 تي هر 7-5 الا رطل ات اذ كا دل ةبتك لييخ قلل لبق م ..طاخ انموي ةبلقي ىطخ  سافللا»بهملجل ملعتلا نم ع د ا

5-3 
 ترفظ امل - نكلو :قر ىلع لل تنك ليلدلا معن لاق مق. ةءاس ىكيي سلس انانلا دا 0

 ءيلوالا تاقبط ىم هتمجرت ىف نقلملا ىبأ ركذو هبتك لسغف لاحم ليلدلاب لاغتشالا لولدملاب

 1 3 َح 3 7 58 9 6 ب 0. | 0 . . 2

 كك ب -2 اك كلغلا ب اورمع ابا. نأ تيراتلا ىم ىتكلا ىف ركاشع نبأ لاقو ءافعضصلا ([- |(

 اهقريحإو كسنت مث فقسلا ىلا تيب ءآلم هرتافد تناكو  ةّيبرعلاو ناوقلاب سانلا رملعا
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 تالاش) لاف. هنا: عدو .قارقلا؟نيدلا» أ قيرطي ءيقلالا مرش ىلع هتيشاح ىف ىجاقبلا اهركذ ةكداف
 بي 03

 تسلا ام مهبنتك مادعأ نم هلاقمأو ىداطلا دوأد .ليعف ع ىنالقسعلا رج نبأ ىنعي انخحيش

 © ارو ءومدعمماسع نس هعلهبس 4ع ءمرصط نعغت5مسمع ءعغ 0ع]1عغلمسصع ]1 طعم نط

 ]د ةيعمماتك درصمحعتسم ةمكتعمتطسع ءزسك "عل ةللسال ءيوغو نسمل مه دكان“ 202111105

 لمععمرنمعو ]خطرعمو عسمو كرصط هعوتمودع. لطم ءورتاتسل هاتكللعل'و ؟انتأ 477:60 ظ عنب لق ظل مدمو م ةاطعم-

 1هعدد معرت[عءاسقر ناتتر نغ للاي 27م ذه همعتتع كتم 1147م1 مهلاهغر تانتص 5ذ(ا0ل15 ةانتق
 قمعتس ةسممونمتكدعغر طقمتستمتطاتك تهممفععؤسن5 ةمهنغتغ  كلئودحسلام ءلدكه مجم 0
 همطتتغ لتئتمتطعك ذمزعءامر نسحه 0تعاسكو ائطرعلكم ددتك ه0 رتمدس 1ظنمطتقتتف ممراهغفو 1طآ معتع
 نرعععع مصمم ]1جعسماطس ملمع ءمصقعلتغر عع: رىى0مالتصسمدر ةصواتتغو 05 لسععق طقطاتت هل 100-

 رستم رصعامس. ةعمتسعم ممدغوسحتس 20 نص مععسعمتر 20 نسعس رضع لمدجتفاتكو ةستتأت انك
 مووونم لزعععئنمصمع تع جطوسسامتس عين.“ اكدت ائطعمو ةممق ذم جيمحتس 0عصسعتولا. - 11
 710/عممم ذم قمح دتكهر وسمنس اتطرو ةدم 1هقوطمأ - ءا- بما( ( (ن]دهدعم ةمصعأمالاتنم ) ةصاعالاتلا
 لزئعرنم معطتم لتعتع طمعع. ىتستلع نستل ندلتغمسس ءىا لع ؤور“برع» 1من ةاهر نأ ؟عقاهح
 رنعمأغم هرم هدم لكتب هغ اتطعت هست 0ع/ملعرنعمعست  وعمزنمعضتسأ عصتس ءانتص همهصاتللهر نات8ع
 م هع معمرتطسسع ددط]عوامع 820عز رصاتغاتككنق له 10 مع(" ذص ممتع طتقغضسمع ةدقع اللقب
 نيحدنس ةمكعتموتغ ىى(نهعصمرستسم““ مهسضمت طقعع ااا لت" 183 ءرن- ءل- ه7 طمتستساتتلل 00 امق5لح
 روف 1نتغ زم 0مءوئتمتك (0هرمصت ءأ( ائمودمع جمطتعمعو ةربكتسكونع لمدصتق تكوتع 20 (ععاضتم
 ولزو طك معماععم. "لكم دع فض ج0 هتلفسم طلع صح ءمنغ 111هقودع فرسطسعوت(. - ام

 مماثك ذللتكو ندده 2ءع/غ رسمت عتمت فمرسسعمامتت عفسسماتعمع ]اروع ر طغت 2/6171- © -
 14/6 بيرس ممودع مغر هلع عت موتغو طمع هطقعض هك ]1ععنرسسو. © هدعقأاأ و ةمواتتغو ء>ع 0004067
 مموطعو 167 11هزر» 4ع ع0670116, ته عمقتلل هاتفه ءة5عار ناتقع طل هد100 11 4/ةاقناح هللموواتع عز
 فروز]ومو هل لع]عقمصعرس كتمستس ]نطرعمرختس جللمدععت(. كم عطممغو معدممملتغو هممص !تععتنع
 ىتتونحتس هعمتمأم ممداعستملأ (220ععر هعامتتع جميل منع نىدلعملأ لهافر معوتتع عمر (00 ل5
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 أذا هنأ نوري لب ةداجولاب الو ةراجالاب آل .اهنياور سحال زوجج هنأ نورد اونوكي مل لاقذ

 هلاتمأو ىراوملا ىيأ نبأ مادعأ ى 1 اباوج عذب ءمزقلا تيقكا# وكالات اب ةباوجتو ل ؤزفا اووتلا

 ةيبلقلا ةقالعلا ةذام مسكنت ال هوك عيبلاو ةبهلاب هكلم نع هجرخا نأ هنا مهمادعا ىع#

 ىف ةخعلاطلاو رظنلا هركص 8 ملمخبو دبلا عوجر ل١١ لاك ارطخي نأ نىم ليما هلو ةيلكلاب

 ناعدو ا هناحتشسا هللا قدس مانت ءاققم كلو ١م :تقو

 الا متت ال ةيدبالا ةداعسلا نأ ملعا» ةيفصتلاو رظنلا قيرط ىف بينذت

 رهمت اذا التم رخآلا ةرمث امهنم الك ناو رخآلا نودب اهنم دحاوب ٌدتعي الو ليبعلاو ملعلاب

 05 هيلع ىف نكي امل هيف رصق ول نأ ةبجوتب لمعلا نع هل ةحودنم ال ملعلا قف لجرلا

 لتءدغر ءالقنفه دع مممرط ععد دصحصتت طسلاتق ذللتسك؟ع ةعتماو ذمحتعمتمدعز ةسنمم ممالك هع0ع-

 طوصغو ناتحصلم ونستك ءععر طمع غعةنلسممتم حاآاقنغمو تندلقغرو بص هممص 06 ل3 عمات طقط ءانأم

 [آدع لع ءدتتقح هعمفات عزا غو 0ةدصطصتتتص و 00100 ءدع هةعتمامضتست 0عاعلمصمع مهععوفتعر !هعئلطق

 [عرعم لسد ءيدع نتمتس لهفتي 0100 هررتستم حاكلععهغو طسصع >عآ لطم ءمرتتتت ءقلتقح هممص

 عوئعرس !1[هعدماعاعرسم يدعي - 1آ1هعع زللع. قع دعنمر دتغ عوتتلعتس ههتصمالو معوممصل1غ

 موغم» ةصغتستسملف مهئتممع طقطتنم كمءةتمفع ءللذتمركسس معممط ءالعمزنانتال و هعواتع مهل120 ع

 مه !ائطعمسضحس لعاعنممعتس 1م قلقغ 20ه, عم”« هلتمضتسومع. آللل هط ةمظنمست (هغعرط ةتتعأم-

 ضاهطتسوم طق معهم ماعت لع م نلمم عرس مقععات عمتم عع عرضتس ءاعتنم هضنم 0عقرتت لعس نتحس 50111101 11111011

 ]عز ائ>ععامأ جتسمتعس دهتماتك ماعيتغانتلل مدلمتاتما. 1 "هعامكودع مدغم 0عا1عنممتم اتطدنهدسم

 ننمع ص ن2عو05صعتال ؟عصتغو طقعع عقار نتم4و هذ ندتع ائطرئءو5 0هههقمسع ءهغ ؟عملتقفمصسع ؟ع]

 حاتم مدنلمسع دستعومو 1دعلغو دمماع1تع5 ةلتتمعتك جصتسم ةصطقعرنعصانك همط هدنطتلل 165601

 معوسع سسغتف ذللع ءىغو ونتص ةمذأ 20 ائطعمو مععيسضسعمسلت لعمتلعتسم ذم دصعماعت ؟عصتقغو ءأ

 هنملتسسس ةغودع !عوعصملت هتمتلتمك ضلت مع غةدممدع وسمات صوسع ذمفتساتعأ. 11دعع ةساعرم

 هععد مدغم ماهصع ج]لتعمو ءوؤغ ج كآاغت 1261 1:عءءآقتب

 ذم مءس ل1 ع 15 همصغءعسم]دغ1مصأق ء(مانر عهأ16صتنتذسم(ءع]1ءعءعسه]أ و.

 1[ ءاتعتكمم جعاعرمم ممص معنا ععاف للغ متكأ ةءلعمأتم ءأ ةعاتممعر معومع جلغعت ةنمع انه نآ] هس مولع

 ءدؤ دامطتت ممعاصتل. آن ندوسدع تاتعغتك عنا حانعمتنك تنعتستع. (0نقصلم 7. ء. دلع هلعصاتمسمل م61-

 زععامسس ةتطأ ةعوستوتكتكو ممص مماعوغ سمس عستم 10 ققظعتمكم سم4 ذللع دكعماتم سمعت تنس

 دول دس ةعالمسمع همعواتوعماعد 5ع مرمعطعءم عار ةقعصام لانك همه معناه يوءام © همسلو



 هبلق ىلع بصنت طئارشلا نم هونيب امسج صضاتراو هيف كعاجو ليعلا لجرلا رشاب اذأو

 ةدهاشللا ةقيرط ةيناثلاو لالدتسالا ةقيرط امينم ىلوالا نانقيرط ناناهف اهلابكب ةيرظنلا مولعلا

 فقيرط كلاسف نيركلل اعيجم ةبحاص نوكيف ىرخالا ىلا نيتقيرطلا نم لك ىهتني ىكقو

 ليلشل ةقيرط, نروكي نأ .ةبشي وهو نافرعلا ىللا ملعلا فير نم. ئدتبي ايهدحإب نكد 5

 5 فشكني .مك بيغلا "نم. .ءىدتبي' ىقاثلاو لالدتسالا نم. ؟دتبا' تييحح مالسلاو ةلشلا

 ديجو تاحس هل فشكو ردصلا حرش 00 ثيح بيبكلا فيرط ومو. ةداهشلا ملاع هل

 رظنلا بابرا لاق نيقيرطلا ليضفت ىف اوفلتخا نيكلاسلا نأ ملعأ نيقيرطلا لخأ ةرظانم

 ٍحازْملا دسفي دق هنأ ىلع ليلق لصاولاو بعص ةيفصتلا فيرط نال رظنلا فقيرط لضفالا

 ىع اوفصت ال رظنلاب ةلصانل مولعلا ةيفصتلا لا لاقو ةدعاجالا ءانتا ىف لقعلا طلتخيو

 10 نولضيف دكهاشلا ىلع بداغلا ىوسيقي ام اريتك اذهلو ابلاغ لايثل ةطلاخو كولا قوت

 ريبطتو حورلل ةيفصت هتاف فوصتلا فالخ ىوهلا عاينثا نع ةرطانملا ف ىنوصلختي آلا اضِيأو

 ممررنم دز همرات5 (مهعامغ ءاواتع ىكات121112111 1112 120 م62036 5واتع ة>67ععغا 5ععءات2 01012 عانت ة قو

 ناتمك جنعئمزلعد لع طمع مع مئه مموج عاتمغو ةصكتصس لن صخغتا" ءزاتك ءمدلك 0هءمتصسحع هةمععدل 2 052ع

 ئنئمعي ءغ طقع ةسصغ لاذع لسحع ؟1هعر 010301112 م1101 912 201012210015 و م08661101» 5

 رصكمتكتك لتعتغدس. 11درضنتل ؟لفيساتتال انا واتع 20 جلاعرنمسل نغفللط مع5>2عطتغو ذه انغو و0111 دك

 حرصطس]هغعو ءمم1ستعنك لسميستست ممتاتلل 51غ. نت كتمنس 1عماامفتف ةصعضعلتسهغاتنع, 0تمات ءعطت

 مهممعرات 5عواتاتسااتت". فللغععو جه 12 هءعلعمامع 20 همعماتغمصعتل هاتط]ت ل1 هدنعات م0 عضعلتكاتل

 ءع ممطقطتاع ءودؤو طقصع كيتمدع تمس فكطعمطخستو ةنصتعا آلا (2212/47ز) و ل2405 معا 317عانح

 رو مرعم(مقمصعتل اصععمت“م ملعععد هدصدصسلم ةمعمعمتغم ةمعامتغو لعتنص0لع ءأذ ممسصلانق 1511115

 رررهم1 عداد“. [1آدعع ءوع دزه ة[هطعسسعلتكقو هدسسفنن آلعإن (2ع846), نيتحصلمونتلعسم ةصععمأأ

 حج مععاممتك ةهرعرتالتممعو ءغ ندط 1م51 202] عامك للكتمو 1هعاعتال كاتقتال 10 ة011ة5اهطقأ

 0 ءعاورسعم عم رمد نر 051 طف ل25 7135 1م عدن ع ل12 غان 1. - نأ طقق 085 15

 زمقزكاسصغرو ذم ؟ةعحسم جاطغعتماأا هرتصتمم علو انا52 م"هع1عنعملم هلأ. مت همععت]هنمصت 5ع 0ع0ع-

 متصغر ةامكتتمأا كلهن همععات] هنممتك ءددع معهعاعععملفس ر نانمصتمتال 9818 مان"عهتمصتقف 1

 عزاور ء( ندأ رمعاقتت جكالصعمهلأو مهل101 ك]طظغر ءاتلل 165 12 ةلغر 116 110 م1831114ا1113 18

 يىرتضتس ممتع, ماعلا عععمكوسع دصعلتح ذص هممغعمقمصمع معرعامرعطعامر م -  (نوصغعه نأ مانا-

 و عمفنممأ كسلعمغر ءمصغعملاممغ: آلوءعوئتممع ةمععد]دئتمسع ىرسمدتمنقمع ممم هقمععمأا رمتعاتمدع

 يرورتم ءع ماععمسونع ءممكعتومع طصفعتممممملت؟. [طلمع لع ءدسفف امكتفتطتلله هةةهعجتسوتد»ع

 هع مر ننم0 ةمغتعتت ممددتصغو جعقاتمسممار زكه انا زص ءتئمرعض 1ه010ةطغو ع 502 0551114

 نتتم زم لز5ءءمامنمسع مالتغملعع ةعوسممسف تع 0100 '['طعموومطتمع ماهمع همصاتضفتاتنتت ءقأر



 كلي
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 ككمللسملا ةيوعسص اهأو خيمتالا مولعلا نم ضيفن راظننالا الأ ىقبي كف لايك ولا نع فباقلل

 نات جازملا لدلخشخا امأو ىلاعت هللا هرسي نم ىلع ربسي ىذأ عم ملعلا كا 8 مدقي كنف هلعت» : 0 500000 : 55-0 0

 7 1 ل 00-00 !5 0 000 00007 2

 د0 ةاييردحا فلكتف باح امهنيب زاكج ,امهتم# لكل نيعف-رابتخالا ىلا: 'راضتفالا ىدل

 لباقلا شوقن عيمج عم رادلل ءولألت ريظ باجمل عفترا املف ليقصتلاب ىرخالا لغتشاو

 دانلاوا انعلاو قكلاي .ساولل فيرط نم لصحك لوالاف ةيفشكلاو ةيرظنلا مولعلا لاتما هذه اولأ
 ملع لك نال لوصلل فلطم مّلسن ال اناب مهيلع ضوتعاو ىلعالا ءالملاو ظوفش موللا نم لصحج

 امك بردتلاو ملعتلاب الا منت ال ىو هيف ةخسارلا ةكلملا نع ةرابع اهلوصحو ةريتك لداسم
 1 2 0 ١ ءءء 0 ' 3 5000 ا 0

 ن __ 5 ا و ]| ل - .٠ الادألا ( ىاكصي 3 ىنأل فيسكلا فقيطد ةيظنلا مولعلا لوسصتح ندي هل تساكلما ىلعلو فيس

 مولعلا نأ فيس دق هنأ لاقي دقو نيقيرفلا نيب ةظهكاشل اهنم ضرغلاو ةياغلا لوصح لوقي

 نانقع هماسكتسا مان عدغر جكواتع ءمرج ه 1هلكتك همتصتمدتطاسك ءأ اطصفعتسةغلممع للطن 1358و

 زغه دع متطنا هواععو متكأ ةصعاسضكأ هصتك 0هءاتمسمتنات» 0051م هتانلال ءدفمععأافللم. © دم0 لعاسملع

 ل15 ءدلغدغعسرب رتهع دغلسعغو ءزددوسع 0[1همعتمسو د1 ةلعس ر طقعع ددتمتسع 5ءعمأتمع 10ععاال ةاعطل

 رمتمسمتغو ءهاندت م12عاعرنعو كل طعلتك هتغو تت 182عده ءعدحص 1جعئاعسد تعل0ل)6. 10 ةتصصتتتلل 6و

 ندوا ع "1طعموممطتح غغصمءرمسعسكتتال رمال ممتع كامضيسمغر 51 هموم ةصعالععغر ءتسضقنت

 مم(عو6. طظحعصملا 10مم ممصتمأا لسقف مدعاعكر وننقع ةءنملمعملم ءغ مادمععملو لع مدعععاا عمالح

 ءع عامرتح هعماممغو نتكوتع لس هعسس]دعلم عمذ ه4 معمعساسد 0علسجتغ. .انصتعتتوانع مهتأت

 روتر جكوتعمفطحمتع دصاتتتكو 112 انغ جتاهعم دط تصح تععسل عمدة عمات.  ةلغعرتو مهمتك 0معامتل

 ودكتلتغ هيستسمتال ّذص جن علمتم ةاتانتسرو د]غ مند مواتعملم هءععدمدتد ؟نتغ. ثسامعم ددط]قغم همتامز

 رستتتا مماتغ نصه ءتدل هرصصتطاتق ةعات]ماتعتق دصتتال 0مم0هى11 ةممهضنل6. طلقه لت:عاتلا ؟ى5ع

 ادم عتمعد لم ءعئتسمساتسال كم عمات أل جكلك جرضانتال عغ 1ةمكا1 160531011. ظل مدنع5 2عواتأ1 ان هانا 518 6

 ةممللو عع ][ةطمرعو ممونععلمععم ءدع مطسلف طمع ءغ دصتصلم ةلتمعزت 0ع. (0مممصت (دتطصعم ٌرْثَك

 ممغعو5(5 م055عووز5معتت حطقم]سغمددس لمعسم حضن هماتك همس ءمصععلتلز ن113ع5ل5 ءعصاقت 00 ءاعتسو ©

 رصسلغع م0 مودز6هصتطاتق ءمصكأوغو ءدرتاتل2 016 م0556عووأ5 ةزودت ل عدغ 1؟هعدلةلتعرمو ننق 5ءاعما

 حمتسم ضتتتأعات 1ه510عار ءعغ ناتحعو انغ ةصغعد لعرت هطصفاتةكاتت عوار همه ملكا 0ت5ؤءعدلم ءا عع

 هعملم جطوماحتمت». طع 1ممامكهدع وننأ ةصغتكح هس لمس ةمعظعلتاتل“ و طمص ع1 13غ 5ع م0851-

 لعرنع لمعئتممك همععت]دنلكمم معع حتمتس ةسكاتتاتقو معواتع ءعصتص 1068 ء1 طقطعتعقتت'ر هل

 (ةمكغتتستتتم 00 معه (غععسرر هع هديسصتسملا» عغ طصغعتم آل هضتست 00عام و712 7055106.

 1) تدر اتنا> مهد ا1 ن2 0150168410. 1لزعزام“ عله ( انك كاتزناله ل012 ءقأ 06120-

 ةئيئكسلو لمععتمممو ][[نعع هسسعرتنك ءةدضاتتمس لنص لننتط مرق عصتتك كلل, ه0 له ععصفعال ؟عاعللالاب
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 ثحابلا ىرج نأ ةيكح ىمستو ةيقيقألا مولعلا وهو نايعالاب فلعتي اميف ةصحنم اهترتك عم
 ةرابعلاو ناعحنالاب قلعت اميفو مالسالا نونا ىلع تحب نأ يرو هلقع ىضتقم ىلع

 ةيطفللا ةيلآلا مولعلا كو ةباتكلاو ةرابعلاب فّلعتي اميثو هوك فطنلاك ةيونعملا ةّيِلآلا مولعلا
 هلأ ايليصخ ىلا ليبس ال ةعبرالا ماسقالا نم لوالا !اذع ام نأ مث ةيبرعلا ىهمستو ةيطخلا وأ

 ىلا نوغلابلا جويشلا مهنم سانلا نأ مق اضيا ةيفصتلاب لصح كقف لوالا امأ رظنلاب بسكلا

 ذأ فراعملا نم ىلاعت هللا هكنم امث_ راظتنالاو ةيفصتلا فيرط مهناشب فئاللاف نيتسلا رشع

 خويشلا مكح عي ءايبغالا نابشلا مهنمو رظنلا فيرط ميدقت مهقح ىف دعاسي ال تفولا

 خي. فام ::2يشرم--الا+نأ -امأ ولخي الف قئاقحكا خهفل ءنودعتسما ءايكذالا نادل 25

 عم رعام ملاع دوجو ىف ريدقتلا تدعاسي نأ اماو خويشلا ىلع ام مهيلعف ةيرظنلا مولعلا

 ٠١ «شارشج لابقالا مك رظنلا ةقيرط ميدقت. هيلعف رمحالا  تيربكلا .نم عا" هنأ 0 ّئ

 اذِبا ىنفذ ال ةيقاب ةيعنب ارداف نوكيل توكلملا

 ندمرستتم مائاناناتتل ذانطقغةصغمم همعععمغر جلودع طقع ةدصغ 00ءملممع معداعق و ءعغ مطتلم5همطتءوع

 جممعا]جصخكتسو كأ ننتك ّدص دعتنممألم رئهعمصعتس كاهل سععرت هعوانتنن» - 1 ععدلعمو هاذ دم

 ةوصدغعمسلم مععملقتم 1كلكددست هةعوستنمس. 5 ععدصلمسم ةمععامغ نن0تعج هع ءاممس0ممعتت. 11 لهع

 ددصغ 0وءمتسمع ةمقصتسعم(14]2ع5 حجل ةعماعمقتمم مععاتسعماعدر انغ 10عتععه ءغ ه]لدعز (ءرااتنل

 همععامغ ءامعمقمصعتم ءهغ ععقمفتسدتسر جنوسع طقع ددصغ 0هءمتممع ةمكفسعس 3145 30 ؟ععطق

 ددتغ ه0 ةعتمطتعمسس معضاتصس عماعدر نودع جعمطتعمع لتعتصكتت“. نقع جتتاعتل م122عاع» 00ص

 مطتاهدهمطتعمع معءعممعمعتعو صنللط هلتح مهعمصع جدعوستجلا ممدوسمغر صتقأ 5مععات]200ملق اتكاتر

 ءغ مرلستتتل ععصاتق ءانقهس ةصتست مانتتعمأمصع مهندتأ م0(و6. - 1)ع طمرسصتصتطاتق 8114612 09

 ندتأ لوتد ةعمعف 20 هعربغمتص ةعامأمف 0ععدلعس معمم عصعضتمغعر هممغعغ ةللقتس ؟ةدبس ةصعععلتو

 ندح ةصتست ماس عمصغت» ءغ مهعمعمتعن هدطاتستمءعم زللمع 0هءمتممع جه العم !دعوتعملهع ء>عىمع-

 كممكترر ءمنم معرع معاونعس ممص ؟معللع ممددتمغ تحسس همععت]دنممتق معتسك ةصوععلت. كاتكتع-

 مست ةمعمت“لتنسسم ءدلعتس رئمأم ءقأ نسمع كعصاتتل. ©0000 جساعس جغعلصعأ 20 لاتاتعمع5 ةآط86-

 مزمدمدرو ونت 20 ةهغءالت ععملمك ؟عينمه معحتست ممكعتتهف 055ممدلكل كدسغر 2052 1121 208 65[201أ

 وندتم جنتغ عمد ممد لسعدمغ هع تم 0هءنلمتم ةمععس]هلكتم ؟ةودعمرو ءغ مس انك العد نت00 ةعصتطاتق

 [معنعملسست» عوار جستغ ؟ه]مصغمم لتكتما دلك 1م ءرضاتقهأاتل“ 510102 ؟ملعمعأع 00 التطور 0
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 10 طنع هدد]مطسعع رعمطبو عميتتم# قعر ء( ترن عمذ 0عمعغ ؟تذهنل 5مععاتل30هصلك مالللتق 10515665 عر

 ممدكعم حناعص ؟ةقزك ءمالعءالك معمق عاد هال ؟ممعو رصتملت ةمطقغةمغحعسسم 1هغعأا عءممملتسس

 مسهاوهصلهقر ؟ءعاتءلامنع عوكزقانئ05 جعاغاللف 211011813 0



 ا

10 

 فاز

131 

 مندوقايللا هبانلا
 هك ا ا ا

 بلاطم هيفو

 بلطم

 ةيبرعلا مولعلا موزل

06 0 6 ١ 
 ةيحرشلا مولعلا نببب نم ةيلايكلو ةينهذلا ىناعملا يق

 0 50-5 0-2 . 21 00-2 , 8 01 3 1 01 ا 1 : 2-1000 و ٍِ

 ل امنأ تاغللاو ىحخدلا 13 ىو بلقعل أ مواعلا نيدو اهدأ وم. ظ*افلالا انه. امي ىرمل ىدا

5-5 

 خيل لآ[ اهتلالد ةئرعمب اهظافأأ نم
5 

 اهصاننقا 0 ىلد ف ىلاعُمأ نم ردامضت

+ 
 || دي وا اح )|
 نم ىنعذلا ىلا ىناعللا ردابني كتميبحكاو خكسأر +لالكلا 3 ”ةكلملا تناك أذأو اهيلع ةيطخلو

 اء

 اذه تحابملا ىم ىناعملا ىف ام ةذاعم الا فيي ملو مهفلاو ىلاعلا نيب باجحلا لاز ظافلالا

 1 اعملا ناش اهكلم عستا امل هيمالسالا خللا نأ مت ذغل لك ىلأ ةيسنلاب طخلو ظافلالا عم 2 3 ٍ 55 2 5 2 3 0 عا ا
 أ

 ( 4201 0 ن1 11

 3 0 111145 © ان ذ 5 ار ذ ل1 41) 218841143 10'1 ١ 131 خ13 11113

6031101 

 11 1:06( 05 111151111 2851و. |ا'11 121 11111515 11 81آ5 © آن ىف 5517117.

 لسمءسوو سط] 4ع ةغسلتأ1 ك0 ءامعتس جدن ننال ]ذص عمسقهع جد هطت وقع ا صعوأعدودزاةغع

 وعنن 2 ع1 نر. - الزووستكت قمصعد له ءمسمستسا ممم 2ع1عضتمسأم» متكأ ه0 ةعصغعصنمع ةمعع]] وع

 كنك ءا انسمفعتس هعممتك مدضنتسس ذص 0مءعتمستو5 ]1ععملتطمور ونسمستسس دتلقحتسا2 مهلك ءهمصقامغ زم

 معمطتك ءمرضسحوسع رسفتعرتم (ةععمسسسعماتك)و مدعاتس ذم 0لهءمصتمتع مهنممحلتطانعز طقع جسععتم

 همععامسغ ه0 ةصغع]]ءءامدمر ء( ائمعسمع همس متكأ صاع مرتعاعو عالطغ ءديضانتلل ةعماعمأةتئانلللو 0(

 ذه دمعسقلطسك ىدصغر ةكوصسع لص ةعماعماتتك كتععملتك معرسم قععنع ممنععغ ؟طتق ذللمم ةزومتع

 8عدمغطسك ةتئسسأ ءمس ءمومتغممع همقمصتكرو ونسه >:ةانه ء( مولاهم ءع ةعتمام 1للهف دريت

 رستم(. طع نسمصلم 1؟جعدألغمم رعد ز(ه ءجرععوومم ةماعلا ععملتل دمعمت قظضسمتاعع دمطععت عاب دعم

 نع ةعمئعصغلمع دع ؟رعنطتع هلقتم درسعمت هكلععوماس ؟ءاسس ةماع» ةعماعماتمم ءأا ةصاعالتععم نمي '

 ءمضست هطاعمفست معتم ععمعر معوسع ةلتسأل ونستلودمتص مءعدامغ هتكت ةاسلتسس 0ت5وستكآت(1هصتطانم

 معو عسل ةيضاتتال طم ءدن0 عضل. 1 ط[كدعع عع عمألم هعصاعم (ةقلاتتلل انظ22 ءاترلا ؟عئطتع هغ عع مانت
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 القت تناك نأ دعب ةخءانص خيعرشلا مهمولع اوريص اهبانكو اهدوينب نينوالا مولع تيسردو

 نومداقلا باتحاو برعلا ةغلب اهلك مولعلا تحصاو ايسنم ايسن ةيمجالا مهتغلب ىتلا رتافدلا

 اهسوردل نسلالا ىم هاوس ام نود مهناسل ىف ةيطخلو ةيظفللا تالالدلا ةفرعم ىلا مولعلاب

 جيلا ىف اهتكلم ةعانص .ظخلاو .ناسللا ىف ةكلم:.ةغللا نا. تبت (:نقورا| اهبا ةيانكلا تكا

 ىف تسمدقت !ذا ةكلملا نال ةيبرعلا ةغللا ف !ابصقم راص ةمجعلا ةكلم ناسللا ف تمدقت !ذاف

 ةقباسلا ؛ةيجعلا ةكلم وكي نأ لا, .ىرخا ةعانص قب ةكلم اهيحئاص نيك د

 ليق ىمجتالا دخلا ملعت هل فيس نم ناش اذكو مجعلا ءانبا رغاصأ ىف امك مكحاسن مل

 يح 5 ١

 لأ بننكلأ نم ىنعملا لقن نع نوادعي مهسورد ماجعالا ءاملع ضعب ىرت كندلو ىبرعنأ

 طخأو ةرابعلا ىف ةكللا بحاصو تخش ضعب ةنوم مهسفنأ نع كلذب نوففحاب امهاط اهنأرق

 ندمع ذص تسحواتحونع ]ئمعده ةمععامننس 1 نءلملع دععمو ذسمعتم معاتوأمدتق ا

 ]ههعتسك مرما]جغمو تندص لمءاتممع ددمز هدئانت» مهمطعألمج ةعوطاتسس ع( (هدنوصم 0عاعامع قع

 هعمغو لمءوتمسمك دسمك ]1ععملعم ص 1؟هركصمتس ةيضتق ١ةلعوعضتسغاو م1181212((05 22662 202 هلك

 نسملتلممع مرئممدعمغمع كاتم. "لكس متأ ءدجفاتنعتمغا 1معمل(ماتطسق دصحعمتك ذص ذثك مدهعلتكو

 م( لعوزلعرتم لمعئتمسحيستسل  ءع(عر مدخل م0 ما1]1هدئانتطص 1ممعصسدأ و عمه 1ه(6>معاجالمصع لط 5185

 لمعئتمممك نمصعكت] ةحنصغ. (نهلنععم طخ انمعدتم ءدينعتف ةعتمات ماهحصع هااتحتممأ] ةدلتغ ةددصخكب

 هع لمعوتممع هرصصعف ]ذم عدم جيتمطتعم ةملسافع معم0لنعضتسا. 100 ءنملممتستسا 1عتغتس ءاتلامدتطاتق

 هناك 1انزغ معمتنممع رمالممتكر وسعه عطف أ معمامتم ءا ةنتماح ذم ائصواتق 1مكدالانتلل ةعض-

 عمانمع ييمفسسماب هدهتموتو هءاعتم ائصعستفو نستمع هطاتنعيندنمع له ءئهصغأ عا ةاتلتانتلل ءقئئاتتلل

 مصانع م(.  (هدممامغ زعتكسر ةءلامعمسن مدعم ءيدذع هعمل منعم لائم عاتمع دلوع ةعات مان ةتلا ةلاعلللو

 تنزدك ؟معس]غمف دمحصاتت مممرتمه عيا. ]كغ ييمصلم ذم خصوم [هعدانمك انمعدمع ءداعرمع مدهعععق-

 هلك لم ةعسممع هيمطتعم ممن مملعتاو تنصر نتقهملم 1هعملغمم ص جاع مدتهعععةوتك هلم لاحت
 ممم ذعر نست ذللعتس طقطعأو ذم جلع ؟معمانمنعس 1لمصعمتس ةتطت ءمرسموتنمتو ملقأ 10مراع [هعنلقف
 ازمعردمع ءدءاعردعر نانلهع ماهعععقؤلاو ةط]لل0 0 مصنع 1مكعلعسغعو دغ ةععالتغ ذه مهعاتأتم

 هريئعرئمرتتتم منعضك. 1ظملعتم ممنم قا ئللتسؤو ننت ةعتماسسمسس ءداعينمتس ةصاع ةيئهطتعمت» لتح

 لزئننع. ]1آمع لع فسح ؟ل1لعف مصخغشت ةطغعفدعرو نع ممصصاتللل لمعأال اصاعرب ءذاعرلم ازط ةانلل15

 ةنزف دعصماعماألوف دع ]ئطرتع حتمصمغعو نغ ةدغك طقطعممغع طمق ةومتعاتسس !1ععلقدعو ةلطت ةمقتك طقع

 ممقمصع ]1هطمرمعرد كدمعتمصلمع هطقعتس منك هلتعسز سك ددتصاتعمساعق و, لتتس واتأ لتعالمصلق عا
 ةوتمكتمع معر1أعءامس ؟معمال منعم ةتطأ مصمم مكتغعو طتق ةينانطانق ةنمعتةعلعاع مماعقأ

 زل

10 

 ا

10 



 ايي
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 نايبلاو وحنلاو ةغللا ىو ةعبرا اهناكرا نأ ملعا ىرعلا ىناسللا مولع بلطم

 قيرع ةيعرشلا ماكحالا طخأم نأ نم فيس امل ةعيرشلا, لهأ ىلع ةيرورض اهتفرعمو بدالاو ثا

 نوصقمب ةيفوتلا ىف اهبتارم توافتب دكيكأتلا ىف توافتيو هب ةقلعتملا مولعلا ةفرعم نم كب الغ

 لصاأ لهجلل هالولو ةلالدلاب ىصاقما لوصا نيبتي هب ذأ وحنلا وه معالا نأ رهاظلاو مالكلا

 ريغتي مل اهتعوضوم ىف ةيقاب عاضوالا رثكأ نأ الول ميدقتلا ةغللا ملع فح نم ناكو ةدافالا

 هلهج ىف نا مها وحنلا ملع ناك كلذلف رثا هل فقبي ملو ةلمجلاب ريغي هنأف بارعالا فالخ

 كلذك ةغللا سيلو ةلمج معافتلاب لالخالا

 00 000 ناسألا لقال نعي بدآلا ,ملح» نما انوضقللا نا املعاو' :تاييدالا + تلطم

 نم ضعب ركذ عم وحكذلاو ةغللا نم لداسمو عجسلاو رعشلا نم ةكلملا هب لصح هداسع ام

 ل]بمعسدقو نط1 4ع 0هءغععاستو !1معات2ع 221626 ن1126 1214111. ل 11ةرئانللا

 1نصلحتسعمسغم دسصغ نلانهغت هز, !1[عدتعم]ووعتحر ععوستس عه 2طعامرتعو ءغ طاتتقتقل 1018و 0

 نوومتغم !1عوعدصص 501010535 هط 10 معععوودتته ءعوأو 0000 هدتماتج تعنت ءقأو 102112 513411-

 ىرتس 1ءعدلتسسا ءعووع جعمطتعستس. (0هعمتقممع دعوتك ل0ءنلسمسانتلر ننقهع 20 ]ذم عدمت ةنقع

 ارز عحترت كمععاوسأو هقرتعتتع طعلللف م0636.  ظو دله مزن ةاتاعللل ءعوأ 2ءعءووزاقك عده 0تهقءعملتو ناتو

 رسدز دك طقطعمغ دصمتصعصتس» 20 دققعوتعسلانتن طصعتلت 0130 صتق. 4معرنطتسا» 3ا06ءل2 عقار عاهت0-

 رت جعل عدس ءودع ردمحتتسلتل مجمل ءصألر 0032000010223 عد مدعلسأ صعق هرج مصأ5 30 ةعصقاتتل

 ةسصلعملسس ءمهكمتسسحتمع 0ععادعدمامس ةكوتع ةزصع للف ءاعدعماو دنعمت 5 ءدعمصستم عمم ةهتعصم

 سس طع ءم]1هعتمتم ننتلعتم معهعرسأ((عالع هممك عمتدعأو متقأ دطقتلتلل 8 مهمتك :201ءدس 10د ةنل

 عمحتس ملستغتدسل 5ءع25255عغ معوتع 11ةدئتمصعتس ة0ستئلووعغو وناتم0 هععاتق ءوأ لص ه3 مدناع

 ععمتستس ة6ءدعر ونندع لع ؟عدجتممتطاتق اعدعاوغز طقم 11عدبتم ذم اتمأ1عداواتلال 11113010265 317 عللاو

 زم انغ 1هدسمع معهستاتكتدع هلل ؟ءقاتئتسس :عواغع(. 1آذع 0ع قتتوح ةكعصاتل عدول 3118©

 1213لهزتأ5 دههزر2عضا] ءقأو تاتكلل 111 عدلان 1عط01ةطغو الط انطل 7 عاؤاتلاا 1102من هان 0110 5

 مع زمدزععرس اهغعالت عدم. 11هع 0ع 1عدتعم]هوعتح لتعأ طمص م65

 لرمعاتق نطق وانه عدنا ءاندن ع طا جه101ط تع. - 10 نتم0 ةانتلتو طاتطتقمأ 011111

 مهوعوسعملصسست» ءوعر ءدع لملتعلم عمرتتسر نت ائصعاتقع هرععهتت لقصغعو ءوغ ةعتعان5 طسونق آاتص»

 عندعو ودتأ لص عم ممدز(ن5 ءقأار 0100 نتتك لهم ععصعالت هدنمصتقو ءأ دمعات عمت» أ مع0عوام عتب

 هع 1ءونطسع قعدطتعست معن عءنع ذمغعالتعت“. 11هع لع سفح ءمالتعسسا ع هرجع ءمرتتنتو ونت

 للعام ةعدطمس دصعسمرتغع» (عمعمغ, ءقر وستطسع معمطدطت]ت عع ؟معملغقم ةعودتس ممووتغو آس
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 خبمد رظانل اعرا دمك 3 نإ كلذ دوصقملاو ةماعلا رابخأل

 - دب 5-3

 هذا !لذه !.ىكحح .!ذأ مهنأ مث هحفصن أذأ مهنغالب حانمو مييبلاسأو برعلا مدلك ىم ءىتن

 اسللا مولع نم نوديري فقرطب ملكا لك نم ثدثخالاو فرابذأو ب.علأ راعشا طظفح وه اولاق
 اكل و

 نورخلتلا هيلا تبهذ#ام" الأنا مهمالك_ ىف: مولعلا. ىم كلذ اريغلا لجدول ذلاا3) ةيعرسلا ا 7

 اهتفرعم . ىلا فسيح بتحاف ةيبلعلا تاحالطصالاو عيدبلا ةعانصب ميغلك كنع

 خكلملا كلت مامث نع ترصق ىرخا ةكلم هلكم ىلا تقبس !ذاف ناسللا ىف ةكلم هنأ هيف
- 

 37 / 1 د : 0 1 2 50
 تناك ىرخا تاكلم اهتمدقت ١ذاو للهسا ىلوآلا ةرطفلا ىلع اهلوبححو تاكلللا لوبق نال ةقحاللا

| 

 ىالطالا ىلع ايلك

 ىضسستصميم مرئمدمتس دطجت (طستعمتسر نتمهعقاتممعم لع !عجتعم] همته ءعغ عنوتسطتل(103و 0111 اتق نانا

 نمو فرضت رتمرنممغ ممضاعتس م.0عاتمرتنتس كيسمطتنسو ءغع ععصعد] 0 عزمم عع طلقغمرتمك نصلك عزودلعق

 سعير مرت مكت رسمحتتسع لاعممف. طلمع دنع 104 ةقدعومتل ؟0ه1نعضتمغور دمع نن10 ءي لتعاتم ةعوطتسي

 يي دوضتك هرئهالمصتك ععصعضاطاتك ءغ عدع ٌدتكر نسمع كمائاتتل ء10نانعضألل م0 م0514 ءاتتفضأو 601010(5-

 عود طمو اتطرعمو ع1 هالتغعم دمهمت كعماعس ؟نمعتنع(. [(تونع طمع ةعلعمأامع ععستق 15 [عطمتح

 رعرتتمأارو مصفامتسع عمر ننمل ننتك ءمستمم قسط ددعتسمرتلغعر» (عصعمل هكلاتع عمزلاتتل طتقد

 ئنمتحتس رو ء( نتم0 ممهضعم [][نعم]عمقعنككترسمك لعقسسسمغ ءدع هرصصاأ لمعنلتسم 1. ع. ءدع له ءسمتف

 مات[ ه1هعتنعتع هسغ 1ععدلتطسعو نسمصتمس ذص للعالك ءمرضنسس جلتقستسس 00 ناتسمتستتت ما'ةعاعال 1للقق

 رصعمألم ممص 1م عصلخااتلا, مامعاعانقئ01 00001 ممكاعرتامرتعد صم جل ءعءعياتصغ ءتمألع جياع

 نوممضسس طعم عمرضنس ءا (عسستصم[هعتدف جلطتطعماعع. ةعونع ةجط عم دصلع (عسممع طقتشتتل

 وولزا10 2ءعمءوووللف ءقام

 يم عنق نطل نان3عزل01[1 ع عمو ن100 015 1111150116 عع 6115 01310 5

 ء( []عوفغمع ءا 5ه] سامع ءرع معون10 معا 1 ([ا15 عوذع 202 م0165(, 2151 7م ع1 )81165

 عريعزمامم. - (نةسكم طسزمم رئعاتم عم سمعت ءعملم ءقغر نسم للف معتتنح ؟هعسلامك ءوأ تم

 انميدسح. ©سملقأت ردك ]هعدس لحتس ؟هعنانمم ةلتف هععتمهكتن للم ةعععلعمو ظجعملتمق ه0 عدس

 سيمنس معن [ععلممعتس معضالسعأ فممض مماعقغر مه ة0ل1]0ع5 متاستاكم ةهرداتقر قا دل [هعادلنمتعق

 (معزلع معمتمزعصلمع ءع سعنصعصلمف ءغ نسحصلم حلتمع [مهعاملاهنعم ةلئفف معمعععلسصغو طلق ةللقع

 رمعامعامصغم نصلع ءردتقأع همماعمأم هع زمكتععس ءيعاسلعملا] ءغع ةيسسسم معد[ ععالممتق ّذط 0

1) 

 10 همست لنل]عسال(مه. 1آ0ع قفلثتغ زص هرتسعو !معس]ل(ةاعع (ععطصت فق ةتصع لتعم سستم.
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 ىذلا ىنعا فلكم لك ىلع نيع ضرف وه ىذلا ملعلا نييعت بلطم
 ءاملعلل نأ ملعأو ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق هنمصتي

 ءايققلا لاقو“ ةةنسلاو :باتكلا وه نوتّدشلو نورسفلا لاق ملعلا كلذ نييعت ىف اًميظع افالتخأ

 01 2 ىدلا) ييحوتلا مب كردي ىتكلا ,ملعلا وه ىوملكتملا_لاقو .مارخلو لالخاب. ملعلا وه

 ال لامعالا طرش ى ىتلا ةينلا نال رطاوخل ةفرعمو بلقلا ملع وه ةيفوصلا لاقو ةعيرشلا

 ليتشي ىذلا ملعلا هنأ فيقحتلا ىلا برقالاو ةفشاكملا ملع وه فشل ليما لاقو اهب الأ حصن

 ا( 1 دع لح نيزفلا ىنأل ثيدلل نتمخ: نعا مالسألا ئيب(مالسلاو ةالصلا هلع اءلوق هيلع

 05 [5) كلا ىابملا ثوجم, نا مهضعت هيلع. دارو ىكملا ,بلاط_.قا ييشلا رايتخا وهو

 آم عنك سطأ] نسهعسجتةءسع 0ع 0 عنععدستس 3202 هعاعسالتو 1118 نتقنالا ان 1185-

 وسأ1ن ننع طمتسوم مءا]زعأ1مددع !1ععأز هطصهدعاتسو معمم طفموأ ]1ءععرد 5ععءعءووةرأ0

 415 ءىعء 0عطءغ - آموتم» 0ع زلاه هععصاتقق 0ع نسمه ءىغ لتعفسس كلطا معممطعأوع:

 رورو نمعرنعرتع ةعلعمسألمتس ءيغ هلكلعاسمت نمئاتدءاز نكوانع ة11هطحسسعلمدمت ءغ لآكهط حست ءلقصةع.““

 مكممو دم هلومتكظءدصلد ذلله ةععصغج 6ءامو حجطتعع ذم دعمه هعصاعمالقق. 0( هرهصت ةكوانع

 مدممسمع 1م(عرررر" عنعو هممغعملسمغع عودع (نمردماتزلل عغ كدصمفلال .١ لدسئعمممس] ؟هاطسمغأ صلت عودت

 ةلعمفمتس ]ضع ء( 1ال1ءن. '["طعم]موعأت ةءطم]ههنعأ ذللقس عدهم هدكعمقمتس ةاهكاتتتطغو ناقه هم

 ممم[ عووتممعتس تسلغمغف ط)ع1 معو عمتكتع نسمع ظيص لمس عسفتتت 1عوعلك ءوغ. ”['طعموممطتأ ءعمدعمأ

 ءووع دءاعمالحسس همرلتك جنوسع ءموتاهتمصاتتم ءمعصض16مصعلللو نانت5 1ةصاعصمامو ناتهع مهلتغتم

 طمصتغملتك ةعملمصاتلل ءقار موعم1ععام ءووع ممص م0656 متقأ مع ذللعس. همست '['طغمدومطت

 جمفعتم لتعاتسأغ ءيوع دعاعماتمتمس ةصغتتكتك اطلع.  ةغمتصعس هدسمتاتلا دمقحتسسع ؟ةيتقتستاع وار

 ءووع آللذسس هءاعمنمسمو نتمنا م20مطعأو زمدع ؟؟ععطلق ءعممعودعتع: ىرآاظسص لمص عسةم [كلامستعمت

 عمصسغ نملصسوانع رعد “© عع نسهع دسصغ رعاتوتسح. 1طلفقم ءصتس تغ 0طوعملعصغو هدسصتطاتع [1ةلمستاتو

 زمر نص عطترت ءيأن. طلدعع نستلعتس هرتصتم ءدؤ هع, ىلآاع 107:5 1[1ءءعدصتوم بكتت صمصصاتااا جلع

 لعوعمتسغم دنس هطاتعدغمعتحس ةنملتت طمس نستمصوسسع ؟دصلقس ءماماننسل معم0عرنع صمص متعأ دع

 معمعووزاهمنك عدلت. نأ ا. . ههوسع 20 طمضحتس ممرصعتلتمممتس 127م7 ممل ؟تكتأو عدت همز

 عع ءمعمموءعرتع ][)عمدس ءّزسكوتع جغئتطاتلد 1مكو رئهعلمصتك انكاتر ةكواتع ؟ءععطق 0 ندتننما «م2165510-

 مسد ةعلععر نه نغ عدن كعمفاتس 1ماعللتومن 8 ن متستع تكودع ه0 رصعضلتعت (عدماتقر !1ةععو

 ماتجعومصلك ء م[ععوغلمصتك كهلهغ معععووم ءو6 81 دلع نقواتع 20 دصعمععيس ظمتصملطقمب



136 

 ام كلم !نأو موصلا ماكحا مّلعتي نا بجج ناضمر .ىا شع ناو ةولصناو .ةراهطلا ,ماكحا

 هكسانمو جحا ماكحأ ملعتي نأ بج ع اطتتسأ هل ليج نأو ةوكولا ةيفيك ملعتي نا بج : د م م هازال 6 8 206 "1 00 5

 ةيناخراتانلا اهيكذ بابلا اذ ىف ةروهشملا بعاذملا ب هذع

 مولعلا ءاهس ةقيقح نأ روهملل لنع رويشملا 0 ملعأ مولعلا ءاهسأ بلطم

 م ىرخلا“ لعب هم" اهكاردأ "نم" ةلصاتخلا -ةكلملا و١ اهي تقيدضتلا "ا ةصوصخلملا ؟لكاشلا كنا

 رش ةخةبشاح 3 كيسلا لاقو ةلويكام ا هسا وا ءاش ىتم اهراضختسا ىلع اهب ,دنقي ىلا / َ 2
60 

 فقلطظي "لق هذآ مك“ ىبنتا هل" لاماش ىلامجا موهفم" ءاراب عوضوم ملع"لكا ملا فاول

 ىالطالا كلذ نأ ىلا مهضعب مالك ريشي سىق هنكل اَعّيْيَح ١ ىدابماوأ لتاسلا 0ك لكلا كالا

 ذا نيملعلا نيب طالتخالا مزلب اير ناو تيلعملا» زوجنلا لديبس 012 2 ججارلاو ةقيقح

 10 ةنلخ ةيينشال تح ا نازبامنب للف رح ملع نم اكلم نوكي نأ زرع ملعل قدايملا ضعب

 زعزلصتا مرمعععمام لتمءعمعر ءغ هل طمصق ممدق1لعغر رهالمصعتس ةالمأق 58612 هطقعرتا نضع لعطعأ.

 كأ لعمتومع معنعوت مم ممتم 11[ععودممع ةعسلامم كك ءمصمععلتنس معتعو مما مصتق ةاقلاتلم ةقمختع

 مرمرممستمك زص عد هطوععكمصلمع (عمعرنع ءعنرط هرمز(ع6. [11دع ةدصغ ةعماعسألقهع دصقتل722 لذ
 رناعمامع لع طمع رمهغعتم نتمق انطعتس ءمرسس عال 00 1مم ع مألاق وو 16107110114 ©.“

 ريبوعنفق مطل وممعمتغسع لع ممدضامأ طاق 00 ءغععامس ةرحستت. ع 0( ماصتم ا"نلعم
 مموعرام دا طمععت كلورصتمم لمءستمحضتسو (انهع عا عرت 5610 رسهص لهل م055112غ. م1011
 و نتراتعز ممنمصع نقاتعمدصانع. كزئمتظعمصغ عصلس لموصدمتم نتصاعمأودع ل0ءمتمسهع مده متتقم أ
 وضح مموطوعممعتس ع( لعسم مف مئتمصعسر ؟ع] 1هعمانمتعس عم ءمطت مهكهتقتالل و ننم01 طقعع
 لموسمتم ممساهكتس دصعصتأع ءمرص من ءطعس لانصكنتتلو ال2 [معواغمنع همطتم للقيم ل0 ءانطوماتع
 ئعرممتع ؟ماسسسمو عمر معوعم امنع هنأ ةلتتك ءمرتنسس ةعصقتتفق ءفاللمةهتع ءأ ءعم]163136 م05511-
 صك. همر ى]رم#رك ذم مماته ةنتك رسفعمتسأ ءورسسعمامست ذم اطنخ 11م(“ هلك ءتماتق
 معع طفطععب المرمعم بيزدكنأو لمعفتممع هلتومسأل يئتمسفععاك ممقتال عقار نسما معأل اصطتمسح
 هموم هك وال! ءععلكع موتمكمع معدممملعغ عع( طقصع مرض مأععانسس. - لتءلملع همصصتص# (00-
 نتمحستس آصاعسلمسس لع لمعسمكتطسع ءع ملص عأمتتك ذم نصلك ةركانتلل انقات؟مهطااتتو عا همصهصانألا
 حملعو رممصعساب طقشسع نفاس معلمصعتلل ؟؟عرمسل ءقذع ةلعمت عمللمصعتسز هك ؟لعل0 رض عاأاع ءقأو عمللا

 نعم مطمعتعحتس ءغ( بكس !مودعملت ةطاضتقمتس طقطعنع. فلتموتم ءصلس ةمعرع همالمصعق (0110-
 زن رس لمع ست مدضينس معوعددممعم ءمصاشسصلعسعماسعو ءكنتط ملص عامان ةلتوسمل طنوسق لمعنتمفع
 لموسدم ذالتسك مانعتسو ءووع مموكعغو وانه دع ل 5ةنترسصعص زصماعر» عمه (ها] عرنععبر م. انءعاصلع 220-
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 ةالعأ ,اهّنأ فيرشلا .ديسلا راتخا ءامسالا ىم ليبق ىأ نم مولعلا ءامسأ نأ ىف اوفلتخا مهنا
33 

 ورمع هب مداقلا ريغ كير هب مداقلا نأ ةددعتم دارفأ لوانتي ىلك ملع لك مسا ناف سانجالا

 فالتخام ضارعالا فالتخا نأ ىلا ارظن ةيصخش مالعأ اهنا ىاوحلا ىيدلا نكر لاقو اصخش

 مسأ هنوك فراعتي + قاضالا ٍفكرلأ نع لوقنم ا كيفحلا ةمالعلا  لاقو مدقللا| .مكحع 3 لاَ

 كيذا عضو, ,لغجج نأ زوج هدأ لليد طصو ةفاضأ تانكرف مولغلا" ءامبأ نم. ىتكو .سدج

 !ذح ىلع رابشعأ الو عضولا موجعو عوضوملا صوصخ رابيتعاب تارمضم ا عضو لييبق ىمه مولعلا

 ةيناهربلا ةيرظنلا تءانصلا ىف وه امنا اًقباس ررقملا هجولا ىلع لداسملاو ىدابملاو ع

 تايبدالا ضعب ىف امك فلكتب الا ,ميظي ال دقو هلوصاو هقفلا ىف امك ريظي كقف اهريغ ىف امأو ٠

 معسلستم ءدغو 0هعءئم5و ءالمتسساتسع 0ئ55ءصغلعضع 0ع ونتتهعق(005عو 30 0100 ععطتتق 10103

 ممستمسمو لمءعتسمسسس معستمعدصأ. ذعر 20 كر عر ةامعمتغو ءددع عم هماستمسا م10م112 ععهم-

 متعوو ممرصعسم ءدتس 00ه ءنلسقع ءكادزانق15 ءدذع نصلك عذد]ع ننتلو ونتم0 ماسعف اآص015102 همز

 ممعطغعسلهغو تحص 0لمعستسمهو نغ عدصت 2610 دلمسصط»ةغو غةصونمتس 1ه0ل1؟1ل سنس ءمومتامنم هلت

 نذل دزغو جاوطع ءدو نغ ةسعت عدت ج0نتطنةغ.  .مطتت - ءل- لأ: 11 ماو ءمهصغ'ج ءمصاعتلتكب

 اله ءعددع ممصتسد مءهمعتج ةهلتك1لنهلتحر 14 كمععاوسفرو وتم( ؟ةعقع نته] 1 (ةهلعم ع1 3عء1لعصج

 (مالعدر ونسهع ءدع زالتسو ءيتكائعمله ذص !1هعلك >ةعتك معصلععسعغو مدعم هتطتلم مدفصلمع هتصغ

 [لوءنئدزسسك طع سعلتغو نكاتتت ![0نصعصلأل هطقاقععو وننم ددتساتك 1:ءلطاتتلل 28 0

 معرع ةمصعد تم معا 0221734112 201216458 كع2مءاتعاتلال ىأأو 22111غ5 عنو 00 ءاعتم ةتكاتتلل 20111128 55

 ءزمكد»ل001 ءمرصممو1غ2. قل1نطت ذمكأ ذص رسعصأع1 ؟عملغ و 2301113132 201181011 00 ا1ز 310

 طمسموععصعدتسم طقطعت ممدكع مهغتعمع معمهمتستساتتل , 2امدع طقطتنم هطزععأل مع هع ممدتك

 ءغ ممطت1هع نم119ععودلتعقو ذم نسه ع1 ءىمموزلمصع ممص صمتكأ طمع عدمت ءاعسلطتتت ءىغأو 104

 دكتك ![هوسعصلا ذصمءلتجغر, ونتم مدتصاتق همددتص# 0ءملتممتضتتل 0ع 1هلن؟1نهه]ت طك انقاننو عادات“

 آم عمق تطأ ن2 عما غتر ع عمر ودم 0 هطق ءعغعسسص ذص هم صص ]115 46 ءعمزمأ5 همم

 ءوغ 0 عءععمعرستم جه غامر. ع 8قعملسم طمع ءيعن لل ءءوووزغوم هطز ءععاتر متصعأ مت هرتاتنتت ءأ 00 عتق

 حصص عععمسلمسس دظملسسم دنمانذ 0عرمممفععمكتتم 1هعمس ممص طقطعأ متعأ دع ةهيننطتق ءمععم]هنتكم-

 لعرمم مع دكت كتكو لص داتتك ةسعم د2000 ءدعامتمكععاتك ةممممعغ معععفدزاةق ذللهي هغتص لدعتكمزانع

 لعصأتم ءزسكودع مةصعت ملكو 12000 صمص جممدتن عا هتكأ 0لهءاتمدع متن 20طتطعمعو هغعذص همهصسلاتو
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 دحأو ماي ةقلعتم تايبيندو تاحالطنصأو عاضوأ ندع نع انرابع خعانصلأ نوكت مير ذأ

 رعب هذه تامدقم ىلع ةينبم ةلداب لحأو عوضول خبتاذ ضارعأ تايتا كانه نوكي أ

 ؛ 1 7 30 2 0 5 3 0 ا ١ 5 ا .
 نأ زاوج اهنم عضأوم ى اهب عفتني كلصاقملأ حرش ىف ىلازانفننلا خمالعلا اعيركذ :كيلج ةددافلا

 تيدخلو رهسفنلاو ةغللا لعدع. اهنمو رخا ملع لعد هيلخ 5 خير وحتلا ىدايلأ ريويعت لاك
 ا

 0 3 || ع

 لأ اجانك ناك امل <ناشنالا“ نأ باتكلا "له عضو نم نمرعلا" نا ةهلعا داس

 5 . 1 م 10 1 01 1 7 0
 مولع عاوناب ماعل الوأ هما اهيلأ ةليسولاك وح دهام مولعتا نكلت ملعذ بدجحو معلص هلودسر

 نم ةربصب ىلع نوت ل اهفينترمو اًمسعلا 3 بنكلا فانصاب ملعلا مث ضروف ١) اذه اهنم نيبتيل

 يعىدب 3 لاو مل اعلإ ل تح ملعب , اهقتو اهلضفأ ملعبف دل و مولعلا نحب سياقبو درمخأ

 لمعتصتم مطئام[]معتعتكر نسمصتمس هصمدسعم هيناتك ةمعمع ةزومتظعمغ رصن]نغ هلتسعتس زعم موعز (ةهطاتنات

 مموزغ تك ةيضسر (عضصتمم]هعتمضتتمي هطقعضجالمصتتسر نقع عع نصف ع معملعمأاو 2(1 امتطعطو انأ

 للتع جععزلعممم ءودعصاتملتم صمص ممعل1 نعماص“ لع هط]ععأم دتصم معا“ ةياعاتتل ءماه(10528 م186-

 رمتكدزك هم عز د( ناننامه. [[1دمع هممالكلم قا معتمد , ءةدصعتع 00 ءالككتسساتق 1 //هتنم02 ذم

 نورسسعس أمهم كاتم 20 هرتسك 71ءعمث20 ءمرستس تم1ةغو ءدع نتف دتات]انه 19 علق 1تاتعااتتت 2م عم

 ممووزهو ؟عاسن ذم عمر نس لعسممف نصل قار انععع معصعتمتم ةاصفعتمسمسع انهتاتق 00-

 ءقمحع هل حائععدسس نمصقتعتسعو ءعذص همر ننم01 ع ]عجتعم]0عاقر ءةعوعقأ همرةصاتعفو ©

 يداتقمدحعسم هلتتكوسع لمءاتممع مدهمرتمم [هدنسمفر ها ننقهع ةادصأ "عال ا13-

 (همء]نوزو. - 8كممر 10 نتمل هسعاغم» دس [تطتنتو طمع ءورصصمصعملم ةمععاوكتغو طمع

 ميزكدع. .(ئدسص طمصتمأ معععفوع دزغ كاتمتل ةصاققللا معرت[ععالمد عدد ع00عرئعو معرتالععأتم ةنتغعتل

 مطعم]ل1 ممص ممددتغ متكأ معرع لمعوتسمتس لع حتعرتم رنعرضاتتل ههل012 ءا معع لمءولصسحس آاتطدت

 للكأمأ ء( ءالقغعمرمتسس معهما العمل انا طمع لمعتسمع ءاتنت للقعععع همماناعأو ءملوصتعو نام

 ىفموسحتس حتمس هل ذللمك رصتمتسمغي ءغ مضسنسس عمتلعس ؟ةيئتمف 00ءنلصمق ممدقع لعطعغ(و نع

 مح زتم هسسسنتد ظصتق ةمصماعدعمغعز انس للك ملأ لمن ؟ةهسضمع انطعمم رممصع طقطتلم عمتتتتل 1م50-

 مستر لعتسلع لتوعمت(منتك ءعمضتس نغو ننال ةتطأ !معلعسسصم دلغر دععاع ام(غءعاات ىدعي لمءاس مهم

 ندع زوغعع ء( ]تطعمس ءمرسمحتمللمهعتس ةمكاتنتمغر عا ةصلع مرهععامساتككللاظ05 عمزلاتتلل ءأ ال

 لزئمتددزسمو معيد مزعزمغز ءممممدعمغ ةامانتص 00عءا6 ع( ءزاتقر نعنأ 0هءاتتممع ةلتعتزادك ءمعصأم

 نممعتس معمع دع 1عغر ءزمكوتع لاتقر ننم اللن4 مروع دع اعنار ءحمامنعغو 1016]01قصقو داتتم
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 1 .٠ 3 ع. 0 و 3-2 5 1 2 تا 3 ٠

 :ياغو كاكلا كلذ عوضوم ى 2 ركاب ىللح هلاي هاوعد فشتكلو مولعلا نم املع

 عدا "انيرخ نىخنأ ىسحكف هنيدرعو

 5 0 0 ا
 تأديب ١. ةبقو اهلردلو اهم هيد توافنلاو

 رو 9

 5 1 1 8 2 ا ا هك 0
 رك ه1 هلا الخ عج اهجأ هلع مر اصعأو م2 د ادعو ٠ نيفلومأ لاح ملعيو خد راوغغ كك نحل اعاخاد اهم

 1 0 526 5 0 0-2 3 3 5 ءءاكلأ [_ء|
 ةيكرلا سوفنلا فقيوشن منم دافدسيو هيثم ىع هربغ عفرب و هننجرد ىع ئالخلا 3 للاعلاب

 5 1 .. ا مس 5-8

 نيلوالا راثأ قلل ردا رارماب ءافنقالاو ءادنقالا ىسحم كلا كمت درو خيناسنالا تالاهكلا ىلا

 رام ل توا اراض ) 2 0 52 رخعلاو ىنيرحالاو انكم الا ١ عا“ ايالا ةدفاشم ع تلمح ءادطلا دز م ىو دل 32 كلا 0

 2 تان ه4 -2- ثان 01
 2 حميع د 3 9 0 2 32 * نأ ليبسلا عأ وس ىلا ىداهلاو ليكولا معتو رجس د دح كا ةبفاعلا كمه 2 در ماد خدع اعلأو

 ت2

 ء1 لع طسزسك لمءعستممع هطز ءعءعامو لع ةديستسم قع ءغ لع لتعمت(غملع ءمعمتأم ةذغ 0تكنص عامي انك

 ادممحتس لع عم هتمامصعتس ءهمصعأ مأهغ "عدمععأم طقطتغم ذللتطسم معلب نحت م3عقاقتع 1201115181

 ةعمغ لعتاملع عقمست !اطعمرضسس ءمصلتئاتممعس لتوعصت(ةيعنل, تانعامز 1 (ةلعسم 015 ءلرصعمس 1هاعل عمه

 عءماخسسوتع دصصلقغسلتصعت».  طلمعع دعلعمألم عك تهل 1220 دقا2غ 20 مذ ععاع ةعواتأا"ع2005و

 بتل هععنمنمععترد 1معلغو ونمتطتعك ءمرضتتص ؟لغعتس طقطعمع موهوتغعو ةسصوتتع هتطأ ءقكعتع 0ءءغ

 مط ةللتك معطسعو ونستطاتق مع ذص عئضورنعتت 120112401 1ععجلتللا عوام سا ورعو ءمعم05عوأ

 نمصلت غل مصعرلل 211240111112 , 010111 120162111 عغ (عا22م113 0110 51 علت, 011312535 كا

 دع لتومت(دغعرم ءزاقرو نانأ رطهعمم جمعامسلامنع ةطضتتكتلاو ةستستساتهغ, 0ع5ع هلطنمت ماسك هعودم

 ءالععمغر دكوسع نغ 1م0ع كللعتدكاتل“و 1غ مالنقع 10عصاعق ءانألدع طمصغ معز ععاتم ماتم طاتتص قصف

 سنس هع ييعئفعمضتع 20 ![هسيلمطتاعد دعست منلممعس ءع يستاملمصعس عمر و000 لتلت ععماع» ةئطت

 ءععرتامو معلمرعنزل عع م0542 0ئا12 0ط هعسلمو ممصهصغ ءممدصسواتع طتعغمسممست 22601[ ات.

 (زُومكأاوغ عمتسو مهاننلتك ارقزاقتلل ءعهع ءانمأ1 01 داعتلل دلما عمأج ءمصدعت لععدصل] هع طتعغامستمك

 مرهعمعجنس تعععوقمممعد ه001سععصلتز طدسضص 1عتنتع هعواتع هعملمف ؟1لعصقك هعوسع جتك 300ن-

 عملك ءرعمأءطقغتن

 [معمتصتتك ًانعدس 1هتلقكتتت عع ظدئععاووس ءمصلمصحتلمطعتال 1مكقتلل ها همه ل0 ههاتةصنك

 ءكدتكمتلم م05 تهل 205 طعمعطعأم [كاديستخست هع ةدلمام هئلعععتغ. ًآللع دصتطت هةدتآعأع ء( دمع

 همالسسع دعمت عع ه0 مععاحس تمس لسعتم“ 1]!1 ع ءدمملتع مممأع نلاناتكقلا14 عفن“ طص هم 8لتت-

 تمس ممعمتل ممصم 20 ءةتتصولتع 11 "ععارأ 0
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 فلالا " فأي

 ديد نب ليد خايبشلل :نامالأ خفرعم ق ةنابأ "١ ”ءابلا 3 قاب ةخابلا حرش ىلإ عحلانإ ١ 0 ضصلل 26[ 4 00 1 3 ا 0 0 0 000 20 . 0 ٠

 ١ 0 ء..كإ . م - هما م ل 6 2 5 1 7 7 تأ

 راسم الأ فينا هلل ني هلو بح ةرهاقلا ظنه ىرو وغلا م 5 ماهالا بسمك ىروكسرافلا

 اددوت نأ. مكرمأب .هللا نأ .ىلاعت .ةلوقل , ةءارزوو ..اهناطلس "هيلع , لوغي «تفيرقشلا عراشلا ظنت نك

 ىأ مامالا خيشلل ىعئاشلا دهقف يف ةنابأ ا" يالا هذه فقيقحن' ىف بتكف اهلها ىلا تانامالا
 أ

 :دامعبرأو نيننسو ىدحا ةفس قروخملا ىعفاشلا ىزورم ا هلأ وغلا ديحت ند نمحرلا كليع مساق 1

 نمحرلا ديع لبعس لأ هذيل :نابألا 2 ا نمو خيعفاشلا نيب رو يشم كاكا وىخو

 11111 © 1016131 '11'1'انل11ه1 4ك ا11' 14 ظابآآا"
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 1. 1 طحطقغي ببسسعمسأامتمم ائطسخت 2074/, لع نسم 110ع ]نغععوتص طهي - 2. ]طوع

 ىمعر ءمرصمعملتسس لمءنلممحتس ءمصالصعمك لع معطسق 0عمووتتعر ةسعامدع هطغعتلط [ظ[همعاتتم
 11ر17 عرب 210ه1مممصبسعلا 1« عععمر نسخ طصمتس 1نتغ ه0 (عصاسس ءةلطغعلعملع (نةطتعقف
 ©طوستحصسسسس. 1معمتغ ]ذطعع معطتق طلع: ةهسك 1)عم طقيصتستسم تهنعوعمت ءاعمب ع لوس
 رمغ منعامر# زم عمو كبي (هدكامصاتمممواتم ةصسصم 964 (لمع. 4. اللوك. 1556 (طبل) ةمالهكوعأو
 و مع زطأ (منحتس مءرسطاتعمع جلست متعومنمصعس ه0 همضعحتس !1عوتف لتكتممع هدنلتمةنمسس صك عمتقكءر
 نأ هع كملمم دموع كغ كمسسأ ءزانق ءفصقتلتمستت ممهقعمعا فمصللعنعو ةععسم لست (ن0رهمت عانت
 السل: ىركسطعع دتمه لعتف لعرموزلع تق رسيستغعنعو سك ذللتك ةزصغ لتوصت.““ 1ةودع !ئطتحس
 ومع موتغو نسم ذم طمع ؟ةدتعنال مس ةنطنلتسو زمومشسعنعب ع 3. 1طكصفنر لع لسع هطقع
 زعم, هسعامرنع ةطعتلعط كطمظتنام طصمس لات 7عممنتز» #لطل- ٠» ه]رتام لعل 1101111010100

 61مم هرر# ]ل ءممءعم , رسمتسمم ةمصم 461 (ذمع. 31. 0ع 1008 (نطضل. 1ظطتع اتطغعتن ددفعمفقمل
 ةسعام م اماعرم زماعمع ةطملتتامك مصقععءناتك قار اماععمع لاق هممعملتععو ةدصغ طقعت ةدصأ1-
 معصم ( 1لمس»ما) اتطخ 1اطمممار يمل مرصممختتغ هسعامتك لتكمسلسك هطقلتغم رادع كا
 را - مرع - "ملتسمت» 17 عرب ]لهن 1!امماس"# ؛, ددلعم 27101 ءمع]ل7 لتعنتكو وعتتخل ةلططم 8
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 ف . هلا ةقف 3 2 أ ل . 2: 5 1 0 ١

 اهبتك ةدامعبراو نيعبسو نامت ةنس ىقونملا ىعفاشلا ىروباسينلا ىلوتملب فورعملا نومام نب

 خيشلل تنلا متتو, اهريَغ قف ىجحوت داكت ال اهبدارغو لداسملا رداون اهيف عمجو دو عمجو نر

 دل كل ردعامج  ىرخا, تامثت؛ ىلوتملا ةمنتلو اميدق ناهفصاب :ىوتفلا ىف دايتعالا اهيلعو
 ع

 ىريطلا هللا دبع ىال ةدعلاب ىمسملا ةنابالا يرشو هقيرط اوكلس الو دوصقملاب اهيف اونأب 5

10 

5 

 ىدمالا قورزاكلا دمحن نب نانب نب دمحم خيشلل اضيا ىفاشلا هقف يف ةنابأ * ىفاشلا
 الك نب قبحأ رقعج نأ مامالا ىضاقلل ةفينح' نا ىلع" عنش نم' در ىف. ةنابأ ه0" ىفاشلا

 هبثر هنأ هيف ركذ يلا دحالا دحاولا هلل نمل هلوأ رصتخ ىفنلل ىخابلا ىرامرسلا هللا

 هكولس ىف  ةكجحصلا راثالاب كسمت هنأ " ةالولل ملصا هبهذم نأ ىف 1! باوبا ةنس ىلع

 مهتعانش بجوت ىتلا ىف ٠ طايتحالا كرت فلاخملا نأ ىف * طايتحالا ةقيرط هقفلا ىف

 لوقت ةيناخراتاتلا ىفو لوالا ريغ وهو ةفينح نأ هقف ىف ةنابأ 1 اوركذ امع ةيوجالا ىف ؟

 (زمع. 29. كر. 1085) 0عءعووزل. هعتموتغ ذللسل نموسع 20 ءةماتغ 0ع ممعمتكرو ءمآ1ععااونع

 زطأ ونهعونلممعو ددلتو هطولقك ءغ دتمعان]هننعور نانقع ذص هلثتك اطعم دلع 1ك عطلات 0[.

 ررعاملع: ةسمماعرسعمسفست ةسمم]ةصعستر 0000 ةعتموتغع هطعتاعط ةطقطظنتام 71011 ءزعأب - هل- نرد

 راد: ا/هقدا] معمل عب 71ه ميست»معا لزاغ ظو/مطعتا#ةو دممادادلتك ةصصم 600 (ذصع. 10. >0

 1203). 1ص طمع ازطعم دمقودتسد ]ك1 هطقمت كم لهتسءمفتتم 8ءةموصكمتنتت» ل015 ةدمععسنت

 (11718لز ممدلةكتتم نتن. - 40 2101ءمء/ل1 كمممآ] عيصعسفسس دصتتلغا ةلثف عانجمل رص عصغو ءمرصع

 ممكن عرتاتسغو 2ةعومع (ةتصعم زه ملك هز]اهغلق 2ع5ممه0عزاتطغو 20116 15 .[5112 12812551 ١18011

 (نورستس عمامتسستم 1ص ]تطعم 16هننثم1 و 00001 ةمكعتمأتكو 2 كطقطتنم لاا( 450ه7]ه] 11 عر»#

 مز مموزغان5 عيال - 4. []طحصقغو مهيتاعتل لانك كةطقفظتغعالط (22ءامصفر 06(200 ةطعتلعط

 ةماطمطتاو 1101 ه17112060 15 لن 15 ءروتامنن طعن 010 هت ءلأ 1ك مست" 016 ليسقلن ع ة. 1[طحصهلأب

 مرسم عملتسسل معلم هل مصعد مصاص علق مللاتت2 ناتأ طصقتنتت 477 107م ذص] هت 318[. ثلتح

 همررع (دلطت ططدص عالم [هدقس 41 لوم“ ]11770 عزا 450077 كممسسم»: 8ه7172.  (نهدوس

 رمعمسهرخهغعو 5ع طسصع لتطاطتتس و نتا ؟عئطلق 1طءكمتغ: طهسق هزغ آكلعم دصتعم نصت ءاعبو ذم هع»

 ءةرتكم 01915155عو 011011112 1 م1120 ء>موطأ 11. لآ( 1101: مع 00 عءاطتطدتلل انكال1  ةمالاتطلو

 وتأ :ءاماتطاتعدع مردعوتسارو جععمتستل 00ج 5دتنسحت» ءقوعز ذص هععسملم و ءعددص طلق 2020100 هتطاتق

 هءرتامع جانعغ25(021ز ذط (ع[10و عدلا 182 001 5علا111 1201022121 ]1 ءهدعمدتطاتق (تا055ز 122801 د

 آس ننه7غ0و 205ءرم32105 ءزاتك مهران ههلتأع زس ذلام ؟ءيودتتن ذم ننتصأامو ونتتطاتق 0ع ءةسعتق

 1و1 ماهصع ةذسغ عمدنماطدصللز ةذص هعزلغمو ناتج 2360026 1ةغهااند2 01عام :ءاءللت 2055111[. ل

 6. 1طد صمغ 0ع لسضمم»تن0عصانم [طةصعل عد. ظدع طمع ائطعمر وسن 051 عدع هط تالله, ودعتس ه6



 .هعيرا خس قود لياولا ىرجكنسلا كيعس ند هلأ كيبع. .بحمت نذل تيت ق3 ,ةناك) كخم 5 000 10 م : ١0 ذآ 5 :

 أرقلا افم"“ قل ةكناثأ" م اييرقن ةدامعبرأو

 1 دكت

 ارشالا يسع رابخألا ءالتنبأ أ ةبرقلا ءاغتنبأ ص ةلوج ىبأ جاهخم 53 ماضوالاو

 قعر اضأ) كلوؤأ رعت اش فاس راكذاب امد لأ“ |[
٠. 0 

 .٠ 3 ©

 ا 2 ّ ميد 2 انضيأ ىلد لومح لاقحم مسارش 3 ا 3 0 01 ١

 بي ع

 | ترشلا . يححلا لنع 3 يلا دى (, ريهونت ئيشلا ةقلئأأ لإ ملفات افبيحام دلل كيح
 كر ل 7 ا 6 ف 0 0 6 : .

 ع

 1 :. 3 3 25 0 6 . 200 5 0 0 2 6. 6.٠
 ْيايشنلل كيبهبد نبأ ةليسم 3 خلت تاحبالا 8 تلاهعسلو (نيمدا ةكحس لاوس ى ىوذمأ زو .6.

 ع 3
 .. 5 0 4 م 0 6. ..| || 00 1 م ْ
 دنا هج عروب نيعبرأو عبرأ لكي ديني عمت قوما ىفنحأ ىلايكرشللا 0 ند 6 ليحأ نيدلاأ 0

 ةدرفم أ خب ودالأ لاحبأ أ  نبعلا :ق ناب خيداولا ىنعي ةخابيقعلا حرش 3 2 تتاكشالا

 نوررتتتطعت  هرتهك زلال ن5 , لص هرعرنع 1م” ل منننورع رصسلاكح لعمزنمرتاك كاتظأ. - 7. [طعصقلم

 لع ءللذنتع معموطعاتوم, هسعامدنع قلل الع 0 عاملا لعن كمن مهاورم# 17” 6411, دسم

 نم نقرعو ةصصنسأ 440 مقكصع. 16. كسص. 1048). - 8. 1طح صفار نةعاقنتع لع ةعماعماتلت5 (نمرهمت

 ممورساتك ءغع هسساستمو ندعم هطعتلط ءغ انععام»» قطتي الم عستنعلا ل1 ءآق طعن ىلطق 1 0ل1ط ( م

 نورس ممومز(. 1عءءعووتغع زللع ةصصم 437 (مصع. 19. لدأ. 1045. -- 9. 1-1[1طدصفأ 5 طك1-

 1[1 ةحصر لع حتنتس مكونع ءعضمسضطسم ذص اتطتنو ك2ل7(1/10 ةط قات لعام ءمدص ممدتتفمو نضع ١10

 رنا زم اننععد ةلتس هدط 71ن:1/ن. - 10. 1طن عطقغ ء1]-عءممعطوء 6 - 11. 1ط غ1 عل

 مآ طور مرعر معدماأمو نسمع كلك معمطتك مه 1عصتصتكق طم ماطأك عواتتلما ح12 آ1طغتطقت

 ءادسمطغقزو فرسسعمامسمم دس اتطضس 1/1/7 لع جعاعمللس لوف هطققتلاعا لعلك هنتقم

 ركمدباعتس ةعدلسس مردع دع 1عرتا ضدصكامالم ءهلصك ممعالعد, لع نسح ؟10ع اننعمس ةلتسس.

 13. 181110] ءآ-1م01/6و يدسسعس(هتتاتك لص [ئطضس كل ن7(7 هل- همتارو يسعسص ؟10ع ذص ءعمع

 لمس ]ننعم ةللزس. ع 14. 1[خ1-] طغعتط ٌةّزر همدصرت عدلت 12 علت اهغ100عق ءمداتم علق 7616 عللل0260-

 رم ةمعرت 351هععدس مم علكععماتم. (نهيسربمكستغ طسصع اتطسسي ننل اهعلمتغ ؟عنطتق: 1مدعيرستكولق

 ممعست((عصلتع. 1منسامكم علا 8عبعو وسأ معععمماعم يمملتغ ءاعير ةطعتلط ف/نعرسف- ءل- لم

 110 //يتفاقنن عل 17 عزب ملل - مر: - "م]دممعسا ركع ]ممم دسم دات ردعموع كهطقتكتتؤل هسصت 902 (دصع

 9. توون. 14060). - 15. اك4-1خططغعغط ا؟1-له117 ار عم 46 حط 1 1 ءقسقرر6 مت-

 ممخلمو ةسعامرع هظطعتاءعط 11ظدصعأللام 12 - هل - ل: كقلاتسعل طعس 0 ارتست ظعتا- لان /خم-

 روم درممعاسم ذم ل ععرردام ةصصم 744 (ذمع. 26. ة1هن. 1343.) - 160. ظ1-ةططقغعط ظ1-

14١ 

 لا

 10 3 هرسكآ] عيب عرمسعس انضم اص فضيعم لع7م7ع/ب زانق عنكم ذم !ئانععمس اكح لعدامسسا (ل؟ أ
 امتلع ذص لزئمرعد قئص. - 417. 1طلغ]و ءمرصمعدلتسس لع دمعات ءديصعم(5 ةلتض ماا علطاتق ءا
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10 

 | 0 رع او | 0 ا 3 1
 تهت 7 اح تت 0 تك سستحت ١ ع6 2يم 2ك .2 ةهتافتتلا تسلل هو

 ئي . 8 2 دا ند 0 .٠
٠ 

0 - 54 
 لأ | دل] ا بحيلا ؟كفلاتخ هلل, تةيخا ل57 لف

 كاكا ادعبس ىلا لوحقملا  ئاوغللا "لع نب دحاولا دبع بيلا ىنال ةغللا ىف لادبأ ا١]
5-4 

5-3 

 موقي فريح نم ءاج ام برعلا مالك ىم هيف انركذ باتك اذه هلوا ىف لق ذد

 ب 7 5 و - ) | ( ف ثا أ نك 0 ش5 2
 تك

 لبا اناعد انمتأو ةرمهلأ ح ونغم لاحدبالاب دانمجرتو ايطسو

 مل بايلا اذغ ا 82 برعلا نأ ىلا انباهذ هبلا انقبس نم ىلع فالخلا

3 

 ع 9
 2 66 .٠ .ء.ا[ 00 6 0 ... 3 هم! 3 | .+م ه6 .٠ ح 4 5 1 م

 مضي ظن اينو ةدامعيسو نيتسو نينتا ةخنس ىوتمدا 3 راغلا ةئايذ ىب ليح ىد كمح ىبيدل

 2 ع 5 كك ستوك كس كيتا 3

 ءاحنأ اك ات ةييطاقلا حوش نىم تاطدل) اك نم ىلاعملا زاربا ءابلأ كيدشتو نونا

 ىمرسمموتغفر ه هك / مات عرب كمل هعتمغسس ءغ ه0 هعلتصعس ]!غعئوضتس ةللمطعطعع ل عععكنت

 رمرعملتكتع ؟عرتطتو طلع: ةطرهسك طثعم ءممموضتتو ضعوعمزت ءاعب - [18. كلط لقلو !ائطعن اعجتع

 نما عاعمك , مط مموزأاتتك هط قلل /1هنبإةا قلل - ءا- مولتن ظعوتت مللت طءعجتعما]هعم , نحت هععاساتت

 عدا همصم 351 مع. 9. طعطض 962). اطلزعتغع ددط دصتقست : 116غ ءىغ اطعم ّدص نتم ءو 0 ءمطاناق

 ]1معسمع جيضوطت دع ءدسصت عر هكتسااكو 1م نانتطتع ع1 مط ةمتاتم, 521 دص ظصعر ؟ء] تنص صعللم العلة

 مرنم الغ عرج ممصتختل.  طمكعضت مدلسساتكق ةناعتت عدس 48007 تنص ةهنطم ائاعنمع ظاتلر دمص 15007 :

 صحتد ن0 ءدس ممر ]ععورتج حكعءارساتك , ةلوتتع ]غ5 2 2ة600ههع عمران, 0ات1 هضأع 205 06 ءهج

 لعرل دنع هع موععسمغو 015ءعقوتستتكو 10 10عم ؟ععلستتمر ن000 هدد همذانته ةعماعمام ةعفطعع ذم

 ماسعسصتع طتسزاتك ععمعتتك ؟0هءومطسلتق ممص ءمصعسلغام 10 ءععسسغيب نغ ]ئاعرمتس ]اعله ةمل011111-

 (ممعمغو ك5ع0 طقعع ؟معدطسلم ممص ل1 عضتصغ صتقأ 0131 ععام, هتعمت  ءداتمصتطسع 1ئ5ذلعرسز غم نأ

 لتتم ؟هعدطن]و ءزتدلعس هتعمت 6 ءدالمستك مزئهصاتص ءلملمطع دم لهمطتتع لته]1ععءاتك (ةطخاتتتتل 1211

 هع طمطعهمسغ هتستلتغتلتستكو نغ همص صتقأ نصه اناععو 0511 ءعوصئغإ] - 419. [ط مم عآدط نلعسو

 ءمرص معصلتستس و نطأ (عدععممتت" 10 مهمادءعامع لع ءدلجتجصم ؟جنملت هتطامغم. قةتتعامد“ ءزاتكق ءىأ

 هاطعتاعط ةطقتنتام 1ع]ة- هل - ل11 مآ: ظعتن لآل -ءآ- 1( المطل (ه الما , تلك اتطاتك عنا

 ءهدع مدعتق هممزل1 ةآعيسمطتعل. (0طتنغ (نمطتعمع ةصصمم 756 (صع. 16. لقص. 13553).- 20. ]طعم

 ءا1- حاعط طة ةسععمع كطعزاعط لعرب - علل - ل7: 1101 هت ءلأ 17 عزان 11101 متوتر علل 8 عزرا رنا

 لكسر دممانكمم ةهسصم 762 ()مع. 11. اللوال. 1360). - 21. 1ط عدم ءال- رص هفصمن ستخص 112

 ءاد-درم ٌةستو انماتك ءمرطمت علامه مدحتست ءمصصتمتك ه7 ةهرعأ , 0ع ندم 710ع ان ععدتس طلح هدط
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 ىناليكلا ماظنب بقلملا نمحن نب دنمحا نيدلا باهشل ةيفنحلا ىواتف ىف .ةيفاش..ميعاوبأ

 هلوأ هاش ميعاربا ناطلسلل اباتك نيتسو ةدام نم هعمج ناخ ىضاقك ريبك باتك وهو ىفنخلا

4 
 ريهجتلا ةنوم ىلع مدقي اميف ويربأ ا يلا هرادقم ىلعأو ملعلا رانم عفر ىذلا هلل كمحلا

 نامت ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىسهقفالا دامعلا نب كمحا سابعلا وبا نيحلا باهش عِيشلل

 5 ليوأتلا لاطبا ٠ نيسلا ىف قأيسو لاسباو ىرامالس لاقيو نامالسو لاسبأ "* ةئامنامثو
1 

 امك ةنس ىف قوتملا لبنخلا ءاغلا نب'نيحم , ىبا تيكم"كعباا نإ دنا
 ل

 ع

 د اهعيرأو 01 يي

 مارجالاو داعبالا ملع

 ماعبف (ا2دعب اما اهمرج راآدقمو ملاعلا زكرم نع بكاوكلا داعبأ نع هيف تحي ملع وتو

 10 افرعبيف اهمارجأ 5 لابمالاو مسأر قلاب هفرعم نكمي ىذلا ضرالا طق فصنك كحاأو رادقمب

 ئرت .كلذلو لوبقلا ىع دعبلا ةياغ.ىف نفلا !ذه تكحابم.. نا: ملعاو"'نضرألا مكك اهاند

 رلزرمو. - 239. [ط ءدطتس - 5 طعطتو عا مط سسصعم ددهعصمتغملتصسع ةتستلع همعضتر نتم0 (ئهلطن-

 انطقص كرس ممكدستغو ءيفمقدأام ( 1ءاممم) ][آهصعلتعم ءمصاتصعمو. 1[لمهصعللاج كاع - ءل- لد

 ترن عأ عرب 7101, مممتسعل, يوعممسستسع رائماعع» كش منغو طسصع [تطتلاتلل عع هعصخاتتلل 5عائقج

 عزمام همعضتطسم ذم نهكسم ةسانممت ة1ا”ما» خامل فموعددتل. طمعمتغ دله: آطهتتف ةذغ 1آ)مر

 وننأ مطمعسس ةءعماتمع ءاعوجللع ءزمجومع مدعم ءداسالتا ءنم. - 23. كطخاقو لع اثكو

 نسمع مرتمعععلمصسغ همععمتص هلمحصقصلا ظ[ممعتمق. ةمعامنع هطغتلط هطمظتنم ؤذاعامأ - ءل- لق

 ان -!هاامع لقت»علا 18 ءزا- ءاآنستنل قر عمل ععفو دسماتانتم حصقم 808 (ةصع. 29. لاتص. 1405).

 ا : د4. 3طعُ] 6ع 5 ء]حرسُذصم ؟6] ممالنتك 5ء]ةهررفمص 5ع 3ْةطعقلث لع وسم 7106 ]!1(عروتر

 اا

 معزوم. د5. []طغم]ل ع1 -( هكتار, ع معتم ءمتتم لستق. قسعفمدتنع (ندلطت [1دصطقلتام لقاع

 1711 ي ظق عنا 1101 نت»ءل طق ءرو- ءار عيت»عو دصمالاتو هضم 458 (لمع. 3. آل عع. 1065).

 20. 1]1دد ءعآ]- حط'ذل رع ء] - مز عذر. اهعزعسأاتق لتكامص تهل 51ع]]ةلئاتللت عا

00001 00601٠ 

 كعماتم طمعع دمعت( لع ةاعاا مس لتكمصاتتق ه هعماتم رصتملت ءمز:مورتكواتع ءقتنانللل 1111عالتح

 (نلتمع. ]لزوامصغم ءمضسس امكتعمتكتلل لانهم 0 امنع نصفي نأ ةعرصت 01 ةرصسعأاتلا (ءالادعر ل11 1م

 1( ستاتمكطسخونع لعععساأ مماععأ. (نمرنممردتس ؟عرتم ءعةضتتت دتقعصتغان00 ءملعس دصمل تمعن 0ذعااتتاو

 نسم مدع طسزسك ىمرنصسك. قلمسعم لت5ودتمتالممعف طسزمق ةعصاتمع ؟ةهللع ةطقاشصتو نست مافتتس

 ةررس [عرمسأ. لآجمع هان ةدحتكحتس ؟1لعف رسالغمو طمتستمعفو نتمصلم طقعع جسلتتتساو ءقزمتلم ةاته 111-



 عمهزز

14) 

 يا

 كلذو ىرتفم بذك الا اذه نأ اولاق»و نودصي مهتيأرو مهسور اوول اوعمس اذا سانلا رثكا
 0-لا

 دوعسلاب الا ريدقتلا كلذ ىلا ليبس ال هنأ مداقتعاو ةرطانم او ةسدنهلا ماكحا ىلع مهعالطا مدعل

 ةيسرافلاب نيريخألا نكل عبارلاو كثلاثلا ىف ؟ذكو دداصق عست ىناثلا ىو لداسر عسن

 مث ىلبنلل ىلعتلا دم نب ىلع ىنأ نب ىلع نسل ىأ حِيشلل مالكلا ىف راكفالا راكبا

 نيتلتكو قححا نس رقص ىف فقشمدب قوتملا ىدمأالا نيدلا فيسب فورعملا ىعفاشلا
- 

 رظنلا 2 ملعلا 1ص را عيبج ةنمصتعم دكعاوق ىلامت ىلع بترم وو ةخنامتسو

 د10 20 ذاعبلا 3 5 (تاوبنلا 3 6  مولعلا ماسقتا ىف © بولطملا ىلا لصؤملا ىقا ا

 ىماذلل كبعس نب قي راكفالا راكبا 8 اضيأ هل زونكلا زومر ةررعاختو مانالا قوقل

 ؟1عءعاعصا عمر ءغ 5710645 عمو معوعت] 2عمعلعصسأعو هع لت غعماععر طقعع هدحصتق طمط 2151 2[ ع5ذوع 11ج

 لهعزد. 8ك عومع طمع متعدسلنسر ندته عوانلمك ععمرس عمتمع ءغ هملعدمع مامصع معدوعئسما عا ءع»

 سمعو طقضتسم رعت 01:طعصعأإ هصعتب 205 م0556 0عوعتازأ هتكأ هط ءمو ندأ 20 112 ءمعمودد

 جقععمسلهنو عغ معمماسك ةعععلعمج عج دمه متطمسع لتس علمكم. ع  [منعع فرس عملتعم ننمع طقصع

 ععاعم نلمس هعامسغو ءقأ ائطعمع ةمكعتمكتم 5077 ءزز» © -

 27. ثكطاطقمع ءا- ح(لعمعو ءهمرس معسل لاتنال 4121345 عأ م0613 ©00218ع15 عأ 011341101

 مدعنتطستك ءمصعافمسو. ةسععام» 17 6د740- ءل- لة: 11101 هتوتت:ءأ عدن لل م]متوتتءل طعنت كلطل- 5

 767-1 71 «1هما4 2/:8011, نحت ةهصصم 573 (ذصع. 30. لدص٠ 1177) هطللغو مدنماعتاأ اص مهلا

 مدعاع ممك عت (8جعاهأتك ( 126:77 )و ةذص دععاتسلو (000عدد (مد470و ءغأ دأع ممالاو 1ص اعاتو أ

 وناتدرناو. ]لنهع مموغعلمدع5 (ةهرطعم معرقزأع هةعتمامع ةمصغ - 28. كطاعقع ءا- ح[طاعف دو

 هتك م1عاممطوروتءعدرس و ءمصكعتمءاتت> 3 هطعغتاعط 41771, معه7: مخ عزن للطغ ىللغ ظعتا

 110ه1ءمتو7»ء0 11م7ءعؤن, مدتسسس [آدصطدلتغمب ممداعد ةطقظتتنموم ونحت ؟دلعم اعقك- ءل- ل:

 لتعاندرر ءغ آلدددمععأ لعععووتغ دصعممع ظدكس 631 (ةصع. 7. 0ع. 1233). لاطعا كلهممدتغتك وأ

 آس هعام (ممم0# (ظصلحتسصعمأفلو نسمع هرصصعف نان معدات ممعع ميتسمتستقم ءمصاتصعما طمع هدنلتصعت

 آلع هقعمؤلنقجه - لع ةمععمج1جنقمصع - لع ءمر وتم4 24 14و ودم0 نانتهعز 111, م0116 ل

 لع لتكتكتمصمع هعءعنتسمحستسا ع 06 معومطعإتو - لع مووينضعءملممع - لع ممرستمتطاتق

 لع طصفسفكت. 1طتصع اتطستست جتعأم» ذمذع عيروتمةغلل11 مع5 عت موتغ ذه مدت معص0لنو 18011: ©أ-

 ممر. - 29. ةقطاعممع ءا1- حكلعؤم, همتعئاععتتا عماتاتلللو 010136 م08اه 11071017111160 لق ا
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 - 37 مي . . 1 .٠.6 6.6 0 هد 0 5 ...,

 ميل رسكي ماذج هرتنو همظن نم هديذ عمج ةدامعبرأاو نينس ةنس قوتملا رعاشلا ىنأوريقلا

 دب

 فيبعملا ..ئركفا :نتيوردلا ىكرت» مظن, .راكفالا راكبا ب ٠ خيقيرفاب ا ناوريقو. "نفيلا |

 دّلكم رداسملاو لاعفالاو ءام»الا ةينبا ا ٠ ةدامعستو نيعستو نيبنثا ةنس قوتملا هداز ىتامب

 نع سمخ ىفوتملا ىرصملا ىدعسلا عاطقلا نب رفعج نب ىلع مساقلا ىكأ خيشلل

 ىم انالوا ام ىلع دلل دمحما هلوا داجاف ءافيتسالا قيرط ىلع رداونلاو ةغللا بتك نم اهعمج

 خاتما ةينامتو نامل يع لل هباتك قت ركذف اهعمج نم لوأ هيوبيس نأ هيف ركذ حلا هيعذ

 ىمرإل ءرمغ وبا دازو الاثم نيرشعو .نينثا هيوبيس دعكذ,_ ام ىلع يلرسلا ند رك

 اولعف , كلذكو . اواداخو اوبرطضاو اريتك _ وكرت رق مهنكل هيولاخ نبا كلذك دازو ةريسي ةلتمأ

 ركب ىال وحنلا ىف ةيبغيأ 0 :تايسيخ ةرشع تلت ةنس بجر ىف غرف هنأ ركذو امهم

 ع

 خاببق كيبزو ةخدامتلتو نبيعبسو عسن نس قوتملا ىوكنلا ىليبشالا ىديبزلا سسك

 من0 لق ]رونق ((مضهبموق ؟عأ كماسو هرتدنتممع >] لتعدنم نمدضسممكتتغور جط جنتعاماع 1مىمو

 نأ ةهمصم 460 مع. 11. للمك. 1007) دصمرنسسك عقار ءمصلععاست. لكقل]عت» جسععسس (هلطاتق ءقغ

 آ[عصدفمسوع ها (مم" هممت تعط ككتعدع معممدتع ةزع لأءلامعيب - 30. ةطاعقع عا]-ةكلع هد

 ممقرسم ةنععاعسم ه آد ءحتماط 1مم دلعم 21لمع]بسملع]ب لتعامو فماتت. (0طتتغ طنع ةصصم

 092 نم«. 4. لوم. 1538460 31. ُقةكلطصتمغ ءعآ]-حوسق 56 ءع1]- ح81 16 ءاددس ءوذل1 و

 (امرحصسحع عمعمستسمللتعدع صمرستسنسلر 1:عئطقضيتس عع ةصلسلت(؟هرئننل. آهاسصسعمو نمم0 هطعتلعط

 4111: 1عوفا /للغ ا ءرو لمركم»» 8 عروس هعمل“ كعلم طلعوز مقسكوم ننك ةصص0م ة1م (دمع. 22. لادم

 1121) هطتتكو ء اذ طرتم !عءعتعم]هعتعتم عع لتعغمرصس كتم عاس] هعستس ماعصتم زج ءمال ععتأو تغ هدسطصتق 018

 اع ةمععامما مللعسصتع ةنملعمت همعوسع همس مدلسمتم "عممدناهكتغ. آطمعامتغ انطعمع زاه: طمس آلم

 مرنم طعمعظعتمرو نسمع 1ص 00م5 كسصانآاتغ كاع ظمسسقر 1هيان36, 001 10هلئاللف5 لانك

 مال ءينغو منغ ىولمممت]ب , نست تمص آاتطرم دسم نعععماجو هعءامعتساو ءدععتصمأو تقنع هملطألاتللل

 هئساتع. 1[1آن5 يعسماتع , وسمع كام ممق]ب لعلتعر كلتا طعام ظعون- ءامع"(ي "1 عتصات لتع هه

 00101. لقت, قبر لعتست نيمونع ءأ لات, ]2 ملمممتق] مهسعح هلق نصحعتاتسغز دساتلامو (ةلطعم

 هرستكعضتمغ هغ مسللم هرعلتمع هع ىمكتعع لع طمع مع لتدعستسا. [1لعرد ؟لكلنتلل ؟0ل011115ةلئاتطأ اه

 امكصتغتكتم معئطمردص مآتاعرنمدحتسم ءزءونتطاق كو موقأب كال اردو - ؟لوعر»(ي اعتعاستم ةعزع 16065 116-

 منصأ. ]1ذعم نستلعم معأ ةطقماععملجع يتبقح ءعماسس ةلملتب آن ءمتوسع ةع همسع دصعموع [آ1زعط

 همست 513 (ذمع. 14. خس 1119) ه0 ظمعتس معيناسدجتفوع مهتما ع 32, قطصتقتو !ئطعتن عله

 نعد هدمع معامتتم نمتعاتكر نانعرل 6«ةسسفأتعند ةعكتللهستتك كانا 185 ء* 1101من لثعءنا لل 501

10 

 خلا

10 



 هز

5 1) 

 رو ده

14 

 كانسأ قب ةداعسلا باوبأ م علل ١ قع كد بدالأ باوبأ ان“ رىعدلا رداوذ نم بادكلا اذعو

 فدع قوما عفاشلا ىدويسلا 0 ىكأ نب نبحرلا لمع ىيدلا لد خيشلل ةخلاسر ةداهشلا

 بيا ع
.1 

 نب نابتع خيشلل ىسراف اتولصلا لباسم ىف ةداعسلا باوبأ اه ةدامعستو ةرشع ىدحا

 ا ١] ىقوتسلا نب دمحا نب كرايم ىيدلا فرشل بدالا ىف شامق وبا ا  ىونزغلا ىمح“

 كانك 83 رشعم و ىدأ ع موجانلا ا كح 8 بائتك اضيأ سشاوق ىدأو ليصوملا برش 8 كليب ةزمهلا

16 

0 5 1 0 / 

 نيسكل نب نسل ديعس ىنا> ةرداسلا تايبالا م رنلا ماكحالا هدابعل عرش ىذلا هلل
- 

55 

5-7-6 1 1 5-6 . 2 ّ 2 
 :نغاقلا ملع ةمعأو مل تابيا هلأ ديم (نويمدام» نب عبدو ني هيح لكي د مي قروش ىوكفلا ىركسل

-_ 

 0 5 6 ا ا 5: 2 3 1 0 5 55 0 0 ١
 سوح خييبب قوتنا هج املأ ى 0 أ فسوب 0 25 رت أ ىيحنا ومتتأ مان لأ ميشال

 2مانعنل#خ ءلتلتغ. (طتتغ حصصم 379 هع. 11. كدت. 989). 708670 دسماعتات نتطاتق ءععغ ةسطتمع ؟عاتس

 نور. - 33. قط غلط ءا1- «ل عطر ]عت[ هعتك. - 34. قط صقط ءآ]- هعمل عار 0ةهعاقأات5 لع

 «دسكأس (عوامملمصتكو هم ممدلتاتك هط ءتلط هعطقظتنام لع/م/ - هلل - لفن: كال - هن - لتس 18 عجب لاا

 لق 6ءب» كميرا دسمزتاته ةصضصم 911 (دصع. 4. لدتص. 15053). - 35. ةكطوخفط ءل-هءفلعاب

 يدعم مدع5 لع مرععدلممع. 1ءردزوع. ق4سعامرن ع تاعتلعال 0/1سمعت قع 1101 متت ءل ]رمت

 رممو. - 36. قطس (تسةعطي ائطعت' ماطتاهم]ووعتعسمو ذم 0 00 مل- لن ل10" ءأ طعنا

 را ]17:61 ]5 رون عار معا مترا طة 27ئ, نست ظآدمكتلل ةصصم 037 (لصع. 3. كسع. 1239) لععععوأاو (ةطاضتلل ]

 لتعغمدخمتس كتصسعس] حعتسس دمدل لكقسلتس نص ءما]ععلغو تأ لآ مالنا م0551 8[. 17867 ؟لعنع هعا

 مرممع ل1دسكتل. فقلئسك نيموسع ![ذطعع لع ةعسمامعتد زسلتعتدسمب ندعس قكآاتي 21عام" قةطسآ

 رسوكدلل) دس هرعانع دو ؤتر» ]دسلهغو لاا (؟ننمع]ب ةصععتتمان5 عون د 37. 1ططقز ءاد

 جتلصسو ءمدسمعم ل1 ندت> لع همصل1 لم متطاتق ةمغاعع ءمص0خطعمصاعدو ده ظطعتاعط ةطمقتام 97676 ر-

 60- 01: م 1ر60»7 ظوتا 2101, متست»ءل طعن لطل- ءل- ءءاممس, نمت هصصم 847 (ةمع. 1. لآكمت. 1443)

 موعد عيار ءلتقتس. لطمعامتا راه: آهسك 1)عمو نست تتاغمدتطنسق ةدتق ]عومف معوعفعت مكان

 38. ظا-فطأمغع اخ1- 5متر عار حعهسمك دعاه ه15]عق رو هط لقبر زينتا 11مم 8]1 عنب 2870ععقا

 ممم 6(مدصسفأتعمو ننأ هصصم 275 (ذمع. 160. ةآ1دت. 888) لمععموتاو هلي د 39. ظاد

 م4 طةع اغ11-1 ج2 ءغر نمعامفت5د لع ععلعماتم مطحاطستب نسعص ءمرصممومتأ كطغتاعط 1ظصقناا

 1/77“ - ءآ - لأ لآل, 11« كن 7101 منرات» ءأ 187 نو 7 وترك ان لل7رعت (هرصتسفأت تك. 0 طتتا
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 فانكلا .ىق قي: ,طارقبل :هىفاولا».نطارمألا اباتك هوهودبايديذعبا 2. امس 0007
 قحسلا لئاضفب« ايكخالا! فاحتا مم + نيسافتلا . ىما,صصقلا ىسحا ىف .صصخلا ندا

 ديحن نيدلا لامك فقل ئيشلل لا هوامعن تّدج ىذلا هلل ديل هلوأ رصتخم ىسقالا

 سدقلاب هترواجحام ىف هفلا ةنامعستو تس ةنس قوتملا [ىرصملا] ىنناشلا فيرش ىنأ نب

 5 ةديع راصف هفّلوم ةقثل سرغملا ضورلا ىلع هلقن ىف ا!ديتعم اًباب رشع ةعبس ىلع هيثرو مو ةنس

 امب بيدالا فاحتا) م راربالا ةيلح ىف ىقأي راكذالا تكن ىف رايخالا فاكا -000 0١

 سيخ ةنس قونللا ىسلدنالا فسوي ىب دمحت نايح ىنأ خميشلل بيرخلا نم ينارقلا ىف

 قوتالا ىرطملا قمح ني ىمحم نيحلا امج نئيشلل رئازلا فاحتا 0 هاك

 نميلا ىنأ خيشلل رفاسملاو ميقملا فارطأو رتازلا فاحنا م4  ةنامعبسو نيعبراو ىدحأ نس

 نيملاعلا ناطلس عراوبب نيطالسلا فاحنا 786 ركاسع نبا مامالا ميشال ل فاح 50

 ردا نمل اًديح هلوا ئسدقملا فطللا نأ نب ديحم نب دمحم نيدلا سمش خيشلت ةلاسر

 مصمم 743 (نصع. 15. الآدن. 1344). - 40. ظم10 جلست 5, !ئطعع لع دصمتطلق عتقفذهصاتطاتقو

 بتزسك هسعامر» [1أمموعرنماعو ها. الع دمظم ك4 ظايع من. - 41. ةكطن؟مس ءا-لعطققةقو

 رتمعئمرتمع منلعطعرتتسمع. .انمسك ءدع وصح عمامتألق (نهرنوصت. - 42. ]اطقم ء]1-حاعط1 هةر

 ورسم عصلتسس لع معمعؤاممانح 11عدوستغمع 1[ عنمده]رتستغفصمعر ننم0 نه ةصعتمتغ: آطهتق آمر

 نزسك رسمت ععصسنم ةيععالتع عع. هطعتلعط هدطاقلتعسأسسك لك عزنم] - هل - ل: 110/1 هتنتسعا 13 عنف

 ال6 ى/م»رك كطمطتام [ع3لعور ملسكزو وسأ ةسصم 906 (تصع. 28. لدأ. 1500) هطتتغ ةهتمقتغ الطلو

 بتس ]111 ةعهدم]رتستك ماعامألم هدلتقو ؟عرئود عت ةصصم 575 (صع. 30. لسص. 1470ل). وأ ةتتكعلل

 زم ةعماعملععأس ءىجتنم لتقممكت سنسر ءغ( نست طعصسمأ- ءل-لتص ذص ئتقر وسمع ةلتسملع معاتتاو

 هسعامرعس 1معدماعاعس اتطخت رمملار 010و]ربمع ةعوستفتلار عد نانقمع جللعتناو كاتتطتسمتال 0ع

 نيمرععوؤير. - 43. 1[غطقفك ءآل-حلعط رع ةفسعو ردع0أ هل مصعق 0ع دعطات5 015ةصتق 53

 ©نمكعرن ]خطرسسس 1177 :نمأ هل- للعم. - 44. 1آغءطقك ءل- جل1 طر 0ع ؟هءدطاتلتق (نهروصت ةاطاتقت-

 منمرتطتع , هسعغفضدع هطعتلعط للتي 1ظ1«بررمت: 11071 هتةتثء0 1ظءزا 7 (ة1ا ل1:007188و دج 0انانن0

 دمحم 745 نسمع. 15. الآدن. 1344). - 45. آحطغشك ءآ- عدت ذاهلانأه معئعورتس 260115 ءللتاأف 3

 هز ءتاعاط لوصم] - هل - لة: 111ه ميروتسعا 1ظعر» لآتسعا ل111 ءبت»ةى نست هطتتغ ةصصم 741 (ةصعب

 927. لوم. 1340). - 46. آغطقلك ءل- عدت دمام ةزرستلتلق ءأ (ةعااتلتللاا ةلعمل عوغلمو انطت

3 

 10 هنطقزوؤئعصلستت ءأا تطأ معئععطملاتتلل ءواأو 01[2110:© مارعزاعا» 471 /رءرربب عري. - 47. 1 ءطقك

 هل-عمتر». قةسعفمر»ع يع 8طعتلعط طمس لقت 244/7“. - 48. آعءطقلك ء]-وع]قفاسو ل10

 كناصأ لمعامرتسمو ننمع اهلع ةماعص0لعمصأا. قةسعام» ةطعتاعط ك7 عسم - ءل- ل: ]1من علف

 1ر6 7110710111160 17 عنا ملآط# ةسار“ك ]10ه0ل0عوم قيمرتكاتك ءذأ طلتصع (3ةعاهأاتلال ؟عائاا5ؤ : لرقانك
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 ندلع ني لح ىننز تيحم يشل تافقئفاوملا ّغ تاقتلا فاحكعإ ع4 لأ :فالخل قالخا ىم

 اهحرش هلو ةموظنم ةنسلاو باتكلا هيف ةباحصلا ىم دحا ىأر ففاو ام ىنعي ىكملا

 ىأ نب دمحال ةرشعلا ديناسملا دداوزب ةريثل فاحنآ ه. ةقيرطلا حرش ىف هركذ اضيإ

 ىلا هلل نيل هلوا ةناينامثتو نيعبرا ةنس ىفوتملا ىريصوبلا ميلس نب ليعمسأ نب ركب

 0ك 2 ديمو قليلايطلا كاذب نإ كيسم كتاوز زرفإ هلأ يف ركذ هنئارخ_كقنت الو

 نب دبعو عينم نب ديحاو ةبيش ىأ نب ركب ىأو هيوعار ني فحكسأو ورمع ىنأ نبأاو ددسم

 قلك 500 ةنسلا بتكلا ىلع ىللصوملا ىلعي ىاو ةماسا .قنا ىب .تمحم نب ثرللو دكيبح

 نب دمحم نيدلا سمش ظفئاحلل عمال حانتفاب عماسلا فاحنا ها مباصملاك باتك ةنأم

 كيذا لصف هيف ركذ ةدابنامثو نيعبرا ةنس ىفوتملا ىقشمللا نيدلا رصان ىب هللا دبع

 يلا مهما ركذ كعب هباتك جتتفا ىذلا هلل دبحلا هلو هسيردتو نيكجحسصلا لضفو هلماو 0

 053 دفدلا تناك ن١ هيملا ىف ىاي كلام أطوم نم ىقتنملاب .كسانلا تباعلا فاحتا دن

 1 ننأ !1جنعع نتطستغ 0ع ةعدغطات5 ططحأ أ ةننك دعععوووبتتو ءعنب د 49. 1]عطقلق عآع

 (ط1عؤغو 0هعاوكات5ق م08العاتك 0ع ءمصقعسعك1 همتطاتعو ءلتغتع ه هطعتلاعط 7101011760 186 لآ:

 اورد ل710 21مل. كمط فممععمكت ههتطسك ةساعتص ةساعالتعتغ 10و ذص نتم دعصاعماأته انصتلالك ©

 ممعزتك ماممطعتمع تكترد (نمهرنهصم ءغ ظسدصمه مصقعصضأتل. طسصلعتس ]ئطستسس .ءمرضتس عمان0 لمح

 موضتحتغو نانعتل 1ص كرست عمامتت1م انطاأ 1074م7 ءمرصتسعت01:قغ. - 50. 1آغطقمل ء]-اعطان غب

 ح00: ةمسعستم 20 لعععمب اتطدخوو 71ءدمبا1 ل لتعغم5د. ةسعام»» ل17: ءل 18: ل88 8عءقب» 8ءرب ]ةرنمأ]

 [ز2 رو ىك علو يوفر“ , نمت 0لعظتسعاتك ءدأ ةصصم 840 (نمع. 16, لمل. 1436), مهسعهغ ذص طمع آائطامو

 نق تتزمع 1امتاتاتتل ءىأ : طدتنك آلعمر ءاتزاتك (طعفدتسأ ماتط لانق13 ءدطقتن كاتسأتتل' ءاعر 5ع ةععل عمم 55

 ج001(ةيسعماو ه0 ةعرع ءورعممرتو ءالذتمزئاتتم م10 مط ععقنعمرنتس ءقعصمصتعمي ناتقع ص ل1ءدل0120 كلان 120-

 هنا 1 عارم ءدقر 11012208, 1105000 ءلار 157 ملط لبست 1: اع 8ع: 17 ه]معن]ب قللت 187 ء]ب» ] عرا

 م4167 ك1 ءةله , ل ]نعل 1 ءرن 710714 , 4ظ0 1 ءد» طمتضنلا 1 طهن»ا] 8ع 1107 توتتنت عل 17 عزب ملط

 (رددت»م ءأ كلاتع 7 م76 ل1 هنيئن776 مماتسعسأاتتل. كلل دصقاقم ائطستق 21ءع/4847 هرسك مع عمال !ئ-

 طرود لتكمموز نست عوام - 351. [خطقلك عاد ددسن لع ةمعتعسملم اتطرو ل عرصست'. كن ءامتنت 7

 ى]رعزربو - ءل- 011: 11ه]رمتست»علأ عن كطلمأامأب عزب 2كععق»-ءل- لقد 10 عوار نحت دسم 0

 ةصع. 160. لسا. 1436) هطتتغر اهسلمغ طلع مدهععئئماتمتم هدعتعصاتمع ه0 مطتنتلل عع ءمللاتتلو وناتت

 ءدسسص معامسغو زاعتس !كطعوضتنس لسمدنتسا 50/47 ةصفعتمامالاتلل3 010111120116 و ننأ1 0ع 115 !1ععانم- 0

 معو طفطعس(. 1هعامتغ ١ءنطزف : 1من 18)عمو سدزسك ائطععو ممرصتسع ةمولسك هءاعطعقعمو ةجععتس

 نرخ كم. - 52. 1[عغطقك ءا-غط10 ءال-هدمتلعو ءمتغمرسع آاتطدخ 110164116, بدعلت 1ننفنلن

 11672: ءلتلأت.  ؟10ع ذم ]نئ عد 11ن». - 53. آغطقل ءع]- 13 : ءولر (23ةعاجلاتك 0ع معوو ن8



100 

 ىدحا ةئاس قوتنا ىطويسلا ركب ىليأ نب ىنمحرلا كليع نيدلا لد خيشلل ةلاسر قرش

 ديرما فاحخأ هل بوتنأ حالصأ وغرلا اهمامتيب ىرواحاب ىلا هفيلات ىف اهدروأ ةدامعستو ةرشع نك 6 عوا 1 3 6 06. 5 .٠ 1 - .٠.6 . 07 0 ١ 1 ٠.6 ١ م

 1 ىلع نب ليحأ ىيدلا باهتش لضفلا نأ ظفاحلل تادلجم نامت 3 ةخعيرالا ديناسملاو

 اقثأ روكذملا ىطويسلل ةلاسر- ءالقتلا رابخاب ءالبنلا فاحنآ هل كابس انك دعا هه هع
 بي

 فادخحأ هدم ىكملا وهذ نب رمع ىيدلا مكان خيشلل ىرقلا مأ رابخاب ىرولا فاخا نب

 9 0 ع 5

 نيثلثتو ىدحا ةنس ىفوتملا ىدادلأل ىوانملا فورلا كبعب فورعملا كيح عيشلل ةيسدقلا

 10 ظفلب رذص اميخ لوالا نيباب ىلع ابترم ةدنسملا ةيسدقلا ثيداحالا ىم هيف دروأ فلالا دعب

 لونا ىذلا دلل دمحلا هلوا فورخل ىلع امهالكو ىلاعت هلوق نمضت امين ىاثلأو ىلاعت هللا لاغ

 رعوع مءاتوتمودمسمسم ةنعامتع ظطغتلمط لع/(]- هل - لفن لا ع»-”مليرسمت ظعي مللت لعلم" ىو
 نيورعنلم حصصم 911 (ذمع. 4. لمص. 1505). 1مكععمتغ كلل (هغدنص اتطدعو ىو 116766.

 5و4. ]ع طقأغأ ء]-رس هدأ لو هبىدسصعس(مسضنم آاتطنخ لعمق" ءا ءاد-1 م1040. ببعسس 10١5ع ذص ]عرف

 لبزرن. - 5ك. 1]عغطقل ءالدحرص دةطةعمهخغر ةزصلعرب ءلقاتمللانللل م10مطع406011286 (026 18 (1©-
 مرح ]زطرتم كيمفقصعماستعو هعلاتمعغ ص ءمممرتطمو ("ج6(01طلتللل 5عال هقمطمط أله أ 01184110١

 رلمومب(0و هعنم ؟ملسمتمتطسك ءىمصقاحصفو ةنعام»ع ][آهظنق ل1: أ/نللآ خانعآراط - ءل- لق
 م1 8عرب 17هز» ملععم/من#, نسخ هطتتغ ةصصم 852 (ذصع. 7. اللمع. 1448). ظحع طمع
 ازارتم ةلتسسص يععع ممتع, وسعبس ةعمرتسسم ءلللتغ كدط نامألم ل( ءأ-سوورنملأ تهأ- 01614
 لع ندم ةصاروم ع 560 1ع ءل]- مم طخأمر نوعامتتك 50111 ةلل ©0211225 1110111111 211-

 نمرتاملتم عمحتامنع همصفمت سمس ةنعاملع فورم رصملم ]!مسلاهلم. ع 57. [غطغقخل 61-
 نىمرعقم طتمافوسم ردمقتم تعطلتسس ( 8[عءعمع)ر ه ةلطعتلمط رس - هل - ل: 01م“ ظعتا 1
 7/1677 ممكعتمامي - قمه. ةعطغكر ذم ننم ]تطعم ءي لتقاتمعاع ءيطتطعمغنمعو لص ناتتطانق
 رمل ممن ةهسعامرن نص ]ذطبت رك عون م7مر6ك وعوتانسك ماي اذلعتساللا - 59. 1[ غطمكتفذغ هدصلل او
 نلت مصمعم ةمصعامع , نسمه هكظطعتلعط 721ه مسسعلرو دلعم ل1 عانق را - 7 - "مارك 11 1
 1100/07 ءأ ردم مسك مصمم 1031 (صع. 6. لمحت. 1621)ر, هما1 معلن. طريماعمع طتع ع نتهلتغ0-
 نتطنع عدصعألم مفر نسمع ةمتعامرتاملع ةامطتاتكمع ةدصنم ذص لممطنخ ءةمتاتطسع ةلبطقطءاعع هد
 لزمحقفموم زم سمرخصتس ميتمدنع ذللمع يطتطعصمس ونسمع ذعنطتع ذمعمتسما: طلتعأأ 1رءبدو ه>ءعا
 نري زم ممهاعتمدع ذآلهعر وسمع دعمطسس 6)1ز معز ءامتس ءمصاتضعما. ستات ]زارت طمع
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 قوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيحلا ىقت جيشلل ىاقتشالا هجو ءاقب ىف ىاستالا

 ةسمخ ىلع رصتخ عابطلاو ةرشعلا ىنسح ىف عاضتأالا 4 مام لو نيسمخو تحس خذس

 نب نسحلا نب ىمحم خنيشلل خلا قالخالا ىم بهو ام ىلع دلل دمحلا هلوأ ةمنتو لوصف

 ظاعنا 4 ةلمرلاب ةيرق طولبلا ريد ىلا ةبسن ىريدلاو ةنش قوتملا ىريدلا ىلاعلا دبع

 2007 رانا | ىريرقملا ا ىلخ (وبإ:كامحا: نيدلا قت. ئينشلل :ةافلخل . نيّيئطاغلا رابخاب .. ءاغنجلا
 1 .٠ 1 16 3 3 6 ا نأ 1 0 00 20

 ةيرسد ميملأ معد ىزيرقمناو ىكفالا قاد نم فاقلاب ءافلخأ ةخدامنامتو نيعبرأو سي هج ىثكي مل ايمي

 [ةعتملا طاقبأ هنأ جحصلاو ودعم ظصح 3 لماتيلا طاعنتا ككيلعيب لكم زيرقم انك

 هدي

 ا ا 1 ال ريدم ءاقلا لئاصق ىف .ءءاقثألا 0ع دانس ابك ,لماتملا كنار
 7 ب ردح 0 9-3 6 ْن ىد

 خيشلل خلا باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل ديحلا هلوأ كّلجكام نارقلا مولع ىف ناقتالا 0

 يان لجتك هزغ ]لعمر نس) حتضم5 نته0لل6هماننلا عمملظم5 1ص حج]قمدتستم طمصمرتع لتعمت(مغعطاتخ

 مال مءوحتغ. 21هدنم7م6غ حسغعتس للعام ةتعاما" جط تعطع /2101:ةررعا ظعرات لك! معاان اص ةذعوإ مام.

 60. 1عغغعئلودمعر لع ءممداحصألم رةهنمصتق 1ص ؟ءعطتع زماعر» هع لعماكدصلتك رو هنتععامرع "طعتلعط

 101:8 - ه0 - ل11: 7: آف ءعد» كارل - ءآ- هلا كم8, لءاكطصسعام ةسصصم 736 (ةصع. 16. كهصب 1385).-

 61. 1غغ10طقثو طرلعرت5و نوعاملتتم 0ع معالم مصعات عام لت صتك 12114864 ءأ آط0ه]ز5, ولعساصولاتع

 ىمتقطسو ءع هدمماعرسمعمام صعافمور 2 هطعتاعات 210/,متوت»ءعأ طعنا 1«ي0ن1 ظعءتن لااا - ءا- «/

 1047و نتأ حصصم . . . هطتتنر ءمد>ممد1605. 1معلمتأا زاه: آنك طلعم مرنم ؟ةياناتطاتق ٌأذكو ل085 د

 نممععودأتا. 12ه دممءالجكدع ةسعام» جه 120» مل-ءا]أ, ماعم اآكهسساوعي - 62. ]عش 2

 ءا-اط مص د1 5و طتعغمستم اكطمل حرص طمنعتست لضم و هتتعام»ع ةطعتاعط 1 عمل ءلأ - لن: ل170

 ]آقءر» مآ 710 ع2و رممرتأتم زص كععرمام هصصم 845 (زمع. 22. )آوت 1441). طسغ مناع

 11 م/معم ةعيتاط ءصلاستس مدخم 2/0/ل7م و, هع لععتحدصلسس © عالملع هآ- ل تم ء. قص ععلع رت عط 0لهعااتلال

 (ة1ممهتعع)و عا لعق دممعلا حعتك ءوغ ةنتعام» ح 2لمم_ةعر نعم 8مل ط ءالعتممم.- 63. [عغئقمغ2

 ءاددش ه6غءحستسأ ]و ءعمموزنم 0ع ندعنطسو ةكعوعر ما. 18ععقمسو ازطعم زمععتطتع [ءقغق ءاد

 سم ا1ععط م1111 5 ع 1[؛غ1قغج عاد ه ع دستستلو 0ع نسم ؟10ع زمانه - 604. 1عغعوصو ©هلل-

 معدلتسس لع متع مكطتك (نهعدصتم دط لقرب ظ/ل» ل4 ءءملمبن 6 علتغسس. ع 65. [غءعقمرم ؟ها]سسصعم 0 '

 لمءوتمتكم مرضهمتعتك ه ةطعتلعل لء7/7- ءل- لن لال - ءر١ - "هلدصمت» عنا للغ طع كميرتاف, (عحضت

 دصصم 911 (ةصع. 4. لكسص. 1505) هطتتغو كدصمموزغتسر (100 زغه 1هعامتغ: طهسف آ2عمو نست ]مط تنل

 هوم عااتتل كعلم ك0 0ع هوع]إو ععزتع]ورزا ءنع ب ©منه زصاعتل 1202111226009 0815[21 مانأ-



 هيقلبلل مولعلا عقاومو هرغصتساو ىجيناكلا هكيش فينصن هيف ركذ اهديفاو هراشأ ا

 دازو فناتساف ريبخذلا هفينصنت كعب اعماج اباتك ىشكرزلل ناعربلا جو هنا مت هلقتساو 1 ت6٠ | 2- | ها[ 4 70 ١ 3286 تبكامدعأا ٌ 1 2 0 1

 ىف ىناي اضيأ عل ةياقنلا ءارقل ةياردلا مامتأ " ةدرفم فيناصت عاونالا بلاغ ىفو لاق

 5 باجا روكذملا ىئويسلل ةلاسر ةمالا هذهب مالسالا صاصتخا يف ةمعنلا مامتا 410  نونلا
2 

 اهمامننب أون 3 در وأو ةدامنامتو نينامتو نامت يد لاوش 3 اهيتك ركفم لاوس نع هيك

01 

 و -
 فلسا رداسو مهل نيعباتلاو باصعالا نم نيكسارلا ءاملعلا لاوقأ عا تحن 05

 ةخذرعم هنم ضرغلاو تاقثلا ىم ةءوهسم روما هيدابعو ايندلاو نيدلا رما ىف رم بدسو مهلاعفأو

 10 اذع ةظعوملا ملع هيلا بانك ام لشا نفلا !ذمو هولذ ام لانيو مهب ىدتقيل رومالا كلن

 نطعمستسمانتال ن6 ]1ةدزيصاتتت لنانعو دس نم اتطستسس 00هنامز15 دنا مع0ر4ز: تأ ل1166 ءآ- 011 د

 807876 ءعلتاتتنللل همريتنزت ع1201'خغر 5ع 3(1و ان اتألا050116 م1عالاتلال 21101011322016 ع]1عكءأز

 قعزملع حتغر هعو ممدا منهن ةمذع [اتطعصسس 108/00“ ءممكعت مداقذعغعر ةصاعا] ءعدتقدعو 801

 27عءم/عو]ر71 يدع همسك هرصصتعر ونتتطانق هرماتق ةذغو ءهمرصمإ]ءدسست ة1(ة006 5ع ةهتطعصلأت همعدنه

 معدعانكم ]ذطرخم دسم هءئموتصتم !0هعم5 ج001لئ55ع ءةتسسونع ماه طمكالئاتكتكقعو الغ ؟لهتش 1011811

 جل 1ظةعماتلال 1 مررت نت عطا جدال تن0112 (ن0ئجطاتلال و نانعل3 ل202 602501 طعدع ا1مععما15دعغ ءأ

 11زررمم' هآ - رملي" عنب ذمهنىتموتكدءا. 1 آدءمتونع جللتغو 0ع ماسستك طقضتتس 00 ءالم دانس

 (نمعامكنق ةزمعت]ةنعو ءيكممعم. - 00. [نسفتس ء1- ل1 ؟دزت عغار آائطع]لتتك دس ةمرئاتتس انقاتق

 و هوتمانكر, ونانأ هرانك 7 ءعمميرعء/و لع نسم ذص ننعم م دعحسم كتغر !عوسصتب طظهلعتت ةنتح

 نمررعب ب 67. 1[ نسفنسس ءآ]-متسس ءاب لع عوتتم لتكتممي نت كعوطتطاتق معدع هءعء235 مممانأتق

 مءانوزم [1ك]درصتعم مواعلدعأام هزغز نمعامضتك هط ذللم ىويرب/# رصعمدع ظطقتكممل ةسمأ 889 (ةصع
 9, 1["عطر». 1483) ءلتعتكو نع معقممصكانتس ءقوعأ 20 لنسهعقتمصعتم هل اصلا ةلمع م1001 [ةلانع

 "نون 1 لعالم هانل0 "عا

 ن5. 11 رس ءا-حاطق. 100عا» ردع 1000180111 1/0.

 [آدعع هدأ اله لمءعستممي دمع ذم ءالؤنور ؟معاح تأ زللمع ممكلمطعتلر اة عطلتق طقعع (ةنص
 نمو ردم لمصمم نيم دعمك ةمععامك دتسمضست لمءعغمدحتس ةنا1تلع ةصقاضعامرسس اضاع

 هن( 1مل ع (5. ء. هقدععامك ميمرطععمعرو نست نس ءميضفتس 110عئانسأ ءا ننأ طمذ مضمدتسع
 عمي عتصأ) هاتمسضسسوانع ممداعضمنسس اميمتستك. 1ظاعسعمام طصّزنخ لمءصتصمع ذص دععطاتق همه
 10 داوم( ع هرنع (عواتسس !هعنمآ]ءانتل معلععماتق , ؟صتفواتع ءزاتق ءقأ همعمصتأأم طقتناتتلل 18عالاتلللو ان
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 ىف هترايعب هداز ىربكشاطب ريهشلا لضافلا هلقن دقو هناعوضوم ى دللا فطل انالوم هلاق ام

 نيعباتلاو ةباكحصلا ريس باتك ملعلا اذه ىف ةفنصلا بتكلا نمو لاق مث ةداعسلا حانغم

 ىناعم ىف قايسن ىواحطلا راثا امأو ىهننأ كلذ ردغو ىعناملل نيحابرلا ضور باتكو داعؤلاو ا - : 3 26 5 9 1 ا 1 . 2 / ع و 6-1 ع م سا » |٠ .٠ ٠ 0 || م١ م 00

 2 1 - 5 .. ا 0-1-2 539 1 3 1 0 ٌ > . ا
 لح ىد ملعلا أدع فيرعتل رياغم ىنعم ةراثأ ىتعم ناث هب فالعنن أم عم لكيم حرستا راثالا

 هنكدف (82١ كعسعلال| كح نبأ مدلسالا حبيش لاق 0 ىعمب ؛تيدخل لوصأ .بتكاةق ام

 0( : 0م

 : 59 0 11 0 7 0 ل 00 0 42 0000 هب 1 م
 ىلاعم حوش 3 خفنسصملا بنكلا ىلأ جينحأ ند هكلولدم 3 نىخلن ةرثكب دمعت يم ف

 ىواكحطلاك كلذ ىف فيناصتلا نم ةمدالا رثكأ كقو اهنم لكشملا نايبو رابخالا

 لقن دنع هيف ميضوت ةدايز ىجايسو ىهننأ معريغو ربلأ فكبع ينببأاو ىناطخاو

 سستغعسسع ةللم5 لمءاممعو , هع 101 طعمعظعتت ذه جلتمو فصآعضدتستتقو 000 للا ذص صمق ءمصغت]ع-

 متصغ. طلمعع ل0 ءوئلسف ةتغعتال دمعت 0معع 2ععنعمووتتو ءعوأ م22ع016دغ0م11طسدع. - 113عع هطططتقو

 ودمع عع رتع زللع معتفعكةسسك 10م1 قرت ةعم0لع] جهل ؟ةطمس هرعت هانم 11/147: ءآ- ؟ءمع

 01ء1/ ةمكهعءعاتاتتغو "عمعفقنج هدصغأ ع اتطعخو 710:01 ط1هاله دمذنت طار ماامأ,. طلءنسلع 1 معان

 [مقرت»ةعملع]ب ةمغع» اتاطتخمودر ينك لع طقع مءاهتمسد ءمدطصمهوتات ةدصغار ]هتلفغ اقزرع» هآ- ن4

 همء ©1- 1ه«ارنةزاء همع ءآ- ه1, 1 هنلا ءآ -”ةيرعآأتا ةسعاماع 76702, ءغ نيبهع ىاتطغ ةلكقن

 مد 7 ءالمتم# , 4114 ةمكعتمءدسسر ءكفططتس عطه هطتغخم» دمكم هدط ننام 11008 ءآ- 0117

 ةزسس] كس ءورصتس عصغمتتم ل515 عم]غققتس ءزدك عع هدصصتطاع تكور ونتهع طاع معياتسءعم. (نعمأغ

 دتس >ةئطحسس 47/7/47 دعمكت لتك ءرذم حط ءور نست 0عظمت قمصخ طسزسع 00ءامتمدع ءمدعماتتاو ةءأح

 1[ن1نمع زغه هغ ضلع هتغ طمع 1هءمو وسم هععدصلسس ائطعمو لع متمعمتتك لهءئتممع نته0160-

 همدلتع ؟هدع 121مل م". ةطعتلعط ءا - دامس 15+ ظهز» لععءملم»دق ذه همعنع هدم 1801/8ءآ ©آ-

 رك" للعلغ: ذأ حمرع ممسعتسك 20طتطعطتعو هده ءوغ اتطرتم ممفعءعتماتم 20 ءىياتعدكمصعتتل 50-

 ءةطسلمسسس ةمنكتغمقممصتسسز كذص هدعمعر هع0 أهو دنغتس مملقممع ءّزدذ جالتوست0 ذمقتنأ هلم

 ةصلهعتمتف و هرمانك ءدغ انطعتك همصفءوعماأك 30 ءديات ءهقمصسعتت كعمفاتق :ععمسلتاا 20110طتتنلت أ

 20 ءدعمعلتعمله5 ءدسضصص لتعم[ غهغعو.  طكتمع ددسلفع طفشت 0ع طقع مع دعمت موعراتطسأاو 1 46-

 1امممةو ]12/161182 181 4ل0- ءا- ةءم» هلتتئوصع. ثكسجا]ت هدرئعرس حيبغعتس طستانق "عا ءءمآتعه(0-

 معد 1مد عمتعد ذمكع . تطأ ؟ةعاطد 17مم: 21[ ل عادات

20 
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 ةيلفسلاو ةيولعلا راثآلا ملع 8
54 

 بيا
 م |

 ضرالا هجو ىلع اماو ودل تانداك وهو ءاوهلا ىف ىنعا ضرالا نوف اما هتودح نال عاونا ةتالث

 ملاعلاو ءاهسلا باتك اهنم ءاكحكلل بتك هيفو نداعلاك ضرالا ىف امو لابل_لو راجالاك

 نع ىلاعتملا دلل ىململ هلوا كلم خيرأتلاو موجانلا ىف ةيلاكل نورقلا نع ةيقابلا راثالا ”. هس

 دعب ىنوتملا ىمزراوجلا ىنوريبلا دمحا نب كبح ناجرلا ىأ ةمالعلا ييشلل يلا دادضالا

 دنسلاب كلب نونلاو ءابلاب نوريبو اهيدايبم ش ىتلا لوصالا ىف فالتخالاو ممالا اهلمعتسي

 مزراوخ ماقملا ليلق هنوكل هب ىمس ىناربلا ةيسرافلاب وه ىطويسلا لاقو ءابنالا نويع ىف امك

 ةعبسو :ةمّدقم ىلع نحكم دابعلا رابخاو دالبلا راثآ «“ مسالا !ذهيب بيرغلا نومسي ايلغاو

 بئاجت بحاص ىنيوزقلا دمحن نب ايركز لضافلا ييشلل لا كدايربكل لالثلو زعلا هلوا ميلاقا

 69. 1ل]١11 ءهآ]-ةغعطقع ءل- ه] 17غ( 6 ء501117-1 ءا. 0)1ءا111159 71

 كال 110111111 © 00000000

 ركمعع يغ لمعستمم ذللهي نسحع 0ع معممدتطتق ءمرصممدتكمو ننمع هعضاستمس جاتوتمل عع

 معمدتصعسغمسل ممص طقفطعمغعر كعصت(دكانل“ [000عغ ةتتكعتلتل هقلتكففق 011ملصتق 0111و 01136 ءقأ

 ننماعع. 1طظحتممتسغع عملسس 5ع] ةدمدو اعلمي 1١ ع. لص ةقاعري هلم طعم داتصأ 12اعما5 حقو

 رعا زم ةممءعملعتع (عنمعر نغ ]آدجتلعم ءغدسمصتعمر ؟عاتم عضم نغ ظمةوزلتلق. - لمنع ائطدنموو

 نمد مطئامدممطت مطرفتعأ لع طمع مم فمسورمكسعصتساو قا 167/10 ه]- ةءزرتم# 106 ءآ- ع١

 70. 34-151 طقس 13-151 حلعتزو ءععمص ع]-ءممعاسوص ع]-لعطق]11 7 عغر 120211126013 811061-

 ةنكم ةععمالمركتسس مممعععمت(مرضسي ؟ه]مصعم لع ةعضمممستم كو ءطضصم]0 موته نصمل كه ةصعتج

 ملغ: ]دسك هزغ [8عمرو ننأ متتستق ءامكتك قار ناتقهتال انغ األ ةلتلعو طقطعوع ءاع. ب (0 مانو نت1عو

 م ةاطعمتاعط مءعنعودزرسم 411/7" رأر» 7107 ننت»ءأ 17 ءراإ ل]تربعلا 13 8"هل008 2:119©*12107001 و

 نك ممكغ ةمصت 430 (نمع. 3. 0عم 1038) هطتتغي دص ءمستسماسس 8/عقو- ءل- ل11 7

 ماى همدصممدتعتسم. 1>مممتغع ص عم كسعوصم]وهوتمف ه مممسالتك جلطتطتنمم ءغ لت عرمهق همتح

 مزمصعو لع ءايدعمنودر نسمع ئلامسس متصعأمتد ىنضأ. 8/07: تنطق يا هتسلتدعر انك ذم

 0 ق- ساذ 1اءعوتمسس. كععممسلسسم قمزرل# طمعع اود معرقأتعع ةمصختك 0 منا# ل. ع. مالهعاعتلل

 زعمق و عع زآلع طمع صمتصعم ةنلتغو نسما جلتصملتتم اطبعكع (ةصرتق لص ]آكطمزل هنن عمت ةانادةان(1(و

 طسزوكوسع (ةمع زهمعمامع معمععتمسسمسم ةذع ةمرعالممن6 - 71. كنطقم ءلتطت1 غ0 5 ؟ ةلعططةح
 ءلدتط خل, دماسسعم ممعأمعنمصسع ءغ ةعراعس كتيسماتطسك همهمقافصفر هنزانق امتاتسس طمع ءقان
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 كثغلا هيف ىكل دابعلاو دالبلا صناصخ ىم دهاشو عمسو فرع ام هيف عمج تاقولخملا

 راوسأ 3 ةعبارلا راثآلا ل خداينسو نيعبسو عبرأ نس هقربلات خايراتو >لاتمأ, ىلا امك نيمسلاو

 نينسو ىنينتا ةخنس قوتمللا ىلصوملا مهيردلا ىب كمح نب لع ىيدلا جات ييشلل ذعقاولا

 ادا نبا ميفربا نب نم نيدلا' ىضرلا ةعيير .ىب ركام "ىف. ةعيفرلا راثآلا. #٠ :ةدامعيسو

 >0 1 ذل ربقلا تاذع. تابثا © 2 تيدخا .ىن. نيجحسلا رابخا ىفا نيرينلا راتآ

 0500 لك لبا نيحم هللا دبع قال ةيعرشلا للعلا تابتأ» 4+ ٠.ىقهيبلا نيسحا نبا

 ةيالولا متخ باتكو باتكلا اذه فّتص امل هذا ىكبسلا اتلا ركذ 8 ةنس قوتملا ىذمرتلا
53 

 بصعتلا ىضتقم هذا كش الو هلثم ىف هركذ ىغبني ال امب هيلع اودهشو ذمرت نم هوجرخا

 بجاولا تابثأ  ميملا ىف ىنأب لصفملا تايبا ىف لصحلل تابتأ سب نيقيرفلا نيب ميدقلا 0

 (]1هرتح طمصمدنناتع 222] ءدامغأ نوع ءاع. - مطعتلعط دمعت كدلللالك 707:01“ 0 أذ ءإا 0

 (نم0218::2و نتخ 10لعرج جتعغم» عوف اتطعت 4زمتا ءآ-هممل يعمق طقع ءمال1ععلأ هدصصعف (عالةلاتل

 عع طمرستساسسم ؟161425ر ناتهف همعممد1غ ١ع1 ةهسلتكتغ ع1 ةمدع 1016.  ةعمصسعم ةصكاتساأ تتلو

 1صكتعمتتسأاو ؟عصاتكأعك ددتحعتاوو نع 1ص (ملتطتع 8ع هه1عغ. ثةطقم]سغتتت يؤ هراتق ةضقم 4

 (ةمع. 27. لصص. 1225)ر. - 72, ظ1- ةعطقفع ظ1-ظفطتمغر 0ع دطووأاعضتلك هانت 21

 دمعغم»ع تاطعتلعط 17 - ه0 - 02 476 17 هر» ل101 هت ظعتن- ءآلمت»عقأرت» ل1075778و حما ت0

 دصصم 762 نسمع 11. ثور. 1360). - 73. ظ1-ةعغطغس ظ152118-1غو 0ع ئعطاتنق

 لتعمتم ظعطت1ة0حستس و هسعاما"ع 77007: - ءل- ل: ل101 مترات عا طعن: 1آه]تت» 11 11 هنننا] 5

 171 7ءالؤو دصماثات0 م0656 حصصتتت) 900 (ذمع. 14. © ع(. 1555). (هرسصصعيص هرنهغ طمع هتك ص !ذطدنه

 117-1 ء7- هء]و كدعودع دجتغ ععمتتك ع طعطزتلتق لتءعنعمي - 74. ةكلعطقس عا د-صت ع عتستو

 ئيدعاوتتك لع طتعغمتح لسممدحتست ]تطخوصتتص م7 ر 20 معيط 2010 همتأقنلل 76101225. تع

 75. [غططغقن 0ع ممعصم هعمسا تر جدتتعاما»ع لآلثا طولا“ مللد»ءل عزت - ءا]رموعتتا 13 ءقآرم]ب.

 76. 1]غطط6غغ ءاآل-11ع1] ءآل-وطمر 12 ءعغو 0ع ءةسكتف !1ععملتطتن, هنتعامتع لكلا 4ك/0714]

 1101 متون عل ط3 عزا م78 ][07- 181 ء]فرر» 1" عرج علاق دمما'أتم ةصطصم 255 (اصع. 20. آل عع. 868). 10ن-

 عل- 07: كملرم مهمتك ممك(وحقتس طتصع !ئطستس ءا هرتك 7( هلن» ءآ-مءاميرعأ ذص ]هععتس علتح

 ل5وءأ 20 ءدكدتتمو دس ندنطع "1" عحصعلل ءدعمدتاتددع 1][[هدودع بس ةصطمصد عوج ءمدتتاتتةزذ5ع غعواقع

 405 ءووعر معوسع 0تطتسس ءووعر نمتص طتصع 1)00 ؟عمتدأل 1ةصاع» طقف 0سمق [دعاتمم عد (ةطمظتامك ءأ

 [طدصءالغمم) هرتعم لعمتكدصلو هنغن - 77. [عغططغغ ءآا-دحمط ج55 عأ]و ءديياتعمكم 1:عطؤاتات112 0

 هردعرتتك 7107/مثثع7و 0ع ونتم ذماعد ذم !ذاععو 21نري. - 78. [عططقغ ء]1-1؟ةقا1طر, 5

* 20 
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 دب همم  سالمامبااااس 2 هب ع
 0 22 . هيث 5 .لو مم ْن لأ 5 0 4 ف م - 5 .٠

 للكام عاضقالا ةراجأ ١/ بيدوعلا ملحد قى بيرعلا رجمقأ ؟ اهحورتش عم ءارلأ ى ىلإب لاسر

 م 0000 0 ..,ْ :ةرذل ا 0١ 5 / ١ دعا
 عجرأ خيبيي قونلا ىئدبخ ىقشمىلا كف لكيع ند 01 5 ميعربأ نيحلأ اعرب خيشلل

 نيعبسو عسن ةنس اهب قوتلا ىفنلل ىرصملا اغبولطق نب مساق خيشللو ةدامعيسو نيعبرأو

 اجأ م افنأ روكذملا قلل كبع نبال ةدملا ىلع ةدايز فاقوالا ةزاجأ ما ةدامنامثو

 قمح ىيدلا ىقن ييشلاك ءاملجلا ىم عا مهعيجن طافلل مه خعامج اعزاجأ ةماعلا

 نب لمح فعج وبا ظن ل ادرج مهنم فندم هناك اسس نيبعبسو نينتا ةنس ىئوتللا عفار نبا

 حعملاو لوهكملا ةزاجا ما مهئرتكل .فورثمل ىلع مهبتر ىدادغبلا«بتاكلا ردب نبا

 نيسو تلت كيضدبب اهب قونللا طظفاشل ىدادغيلا بيطخلاب فورعمل ا لع كر ليحأ ركب نال
24 

 0 فورعلا رمع ىب ليعممأ ىنيدلا دامعل ةلاسر دابيذل بلط ىف قدايتكلا ٠5 ةدامعترأو

 جذرفلا رصاح امل كجنم ريمالل اهبتك 7 ةنس اهب قوتملا ىقشمدلا ظفاخل ريثك نباب

 ركب لأ نب ىنيحرلا ندع ىيدلا لدلخ حيشلل لاسر لزعلا ع لو

 وحاتم ]نغعرته 2864 كنس ءورصتصسعمس(ةيتتك كستق كرضس عضم“ ةطتقتع. - 79. قكعطتت ءآ1- عطهدتاو

 0ع ؟نعلطاتس امسكت مات مرتطسم ددعاتنم ام عل 5 80. 1 ةععا ء1- حج ءاذنو همصلاتعألم 6

 معتمد عسمغ ؟ه]هسسعمص ةسط طمع نعمام هطعتلعط آ[1دمعاظنم 8هارعرن- ءل- لا: 1" مليا طعنت لآ: لق نا

 ىلق0-]- ]رمعع ]2 عع]) علو مخ هطتتغ دمصم 744 (نصع. 20. 81هن. 1343), ء( هطعتلعلط [1هص علام 051

 1826: 001 ءوع]ل 871, 0عظدسعغمك ص ةععرمأام ةصصم 879 (تصع. 18. ةلدت. 1474). 81. ]لح

 ععا ءا- حان عملو معضصتموأ0 مدتتكمتسضتلال ص (نورحدصم ]1عععضلم ناله (ءةرطواتق ةاهطاتأاتتل2 ؟0111-

 ماهمصسلجدندتس و ةتعام»ع قل60-ع7-[مممع دمملم ]1جتنلونم. - 82. 1[]ةجعغ عآ]- ةسسطل أو معا

 رستعوأزم ءكموسنممتك ؟ت]عمتسم ذم (نهدندسم 1عععصلمرو نسمح رصتاان طراد معتق ءيتاتصأ“ 11 هدئانحس

 ممستمم ماسععو ]نغم ءم]ل1عععصمغعو مغ هطغتلعط 1 0عقق- تل- لأ 2101 منستنءا ظعتا 10407

 نتث ةصصم 6072 ((صع. 18. لدا. 1273) هطتتغر ءع امص مهتئاعتط مدان ةلام]ئغ, ءا [[هقلق

 راقت لور" 7101منوت» عل 17 عزا - الرمد عارن 1, 1 ءل» (نملقط 8همعطلملنر نحت عمه ماه ماعت' دتاتل

 نمملتصعس ذص هملئصعتس هلمطقطءنعمص لتعممونتا - ه3. 1[زذدعغع عآ1-سصعز طس] >6 عاد

 رص هلل ندر معضستعمأم طسعسمواتع ةمعموصتاح ءا لعوتلعنمنج اتهلعسلتر ةننعامتع 1آ1دلتات لانا

 1761“ ل]ت» ل 18: ملغ, ددلعم 1ل6],مل4ط5 8«عالمل# دممعالجلنم ءع 8حعطلمهلأل دصماناتم ةسم

 403 (مع. 9. ©0ع6. 1070). - 84. 1 نطغ ل, ندعامطتق 0ع نيمعتعد00 ةهعاف طعالفو تعالت

 11دكات 1/0 - علل لاأر» ]لود»017] ظءر» 0م 11 نسععالعاتمر دلعو ججمعا]دندف 107 721747, نست

10 

 10 1زحرسحفعأ ةصصم 774 (ذمع. 3 لنآ. 1372) 0عععووزغور ظكستعم 21هرزن# ةعتممتغو تكتسح آرهصعت
 «ةكاعال سد /نرمع هطونلعععم6 - هم. 181- كرم 11- د21, انطعالسكق 0ع هطلتعمتمصع

 رماتص عضم ءمصوعس ماتك ه ةطعتلعط لع7//- هل - لن: مطل - ا -«ه]ررسمت: طع: لطف طعن“ كه
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 ا 1 يللا قدرا دبا قا دوادا اديقفلل هستاهبلا ؟ةرخا" 10.401 قوما! طويلا

 تايناليغلاو تايعلخلا' ثيداحالا ءارجا مب اراخب ىرق نم لادلا جتفو مضلاب ةندواو ةنس

 - ميل 5 ا هوكأو نيول ءوجكاك نلف 7 ماحس امأو أاهلحت 83 لك تكلذ روغو تايدعلل. ا

 ى دلل ىيلل هلوا 116 ةنس ىوتملا هداز ىربكشاطب فورعما ىفطصم نب ديحا ريكل قنا لضافلا

 دادلا لك قاعلا تبيح نب نسح ىلع قالا سيكنتلا سانجا م1 ملا دوجولا بجاو

 3 سانجالا 1 ةعابج نبأ ناعربلا ىضاقلا اهب حدم ىنلا لا عيس خيف دروأ موا“ كيس

 3 نالتكللا 1١ 815 ةنس قوتملا ىبمصالا بيرق نب كلملا كيع كيعس ىال هقفلا لوصأ

 اهعمج 8894 ةنس قوتملا ىفنخلا نك دمحم نب محا سابعلا ىا مامالا جيشلل عورفلا

 00 ليحت 0 ىلع ىسحلا يأ ميشلا نأ مث ءاولخلأ م عون فطانلاو بيترنلا 1 8

 نتأ ةسصم 911 (ذصع. 4. لدص. 1505) لعععووز6 - 860. آلز : ء(- ء1-ط ءطقتسلر, 300401

 لاوسصعم ءمصكدأغم ططمصسعألاو 1س[ 1567: 1110/2120 0106712 و 11016110 31110 ....

 جامنعا» 11عا5 ءىيغ ننطلق 8ولعطقعو. - 87. ةكزرعذ ءا-ةط جل 1 طر تنهلئمدصع5 31

 دتط فنعسأم لتر تهم]1عءامعو دنغ ةتصغو نلاتهع لتعاتسأت“ 111707 4 010776114 17 /-

 وعر ما , لملر41 ءغ جلتقعو نتسحع هدصصعف 10مم عتمه ورحت ع2201تأطاتصأاتا“. "10ه عاونتق 9

 ءزيكلعس نمدلت 2 ؟ةتتك جتعامرتطاسك همدصممدتامور انا لكاس طر عءرنر (هعلهك ذص ]عدته لآقتر. ع

 88. 43211 ءا-:ص عرج ةطتطو ندعاذدضتكق 0ع ءموعمتتممع معوعوودتتدع 1061 ءهعتواعماتهعو ه

 31ها15 دصععتقعستسسم لان /[|رعق» ىلآد»سعا ظعرب ل151 هركم , ؟هلعم '1هعااقرت»ةعملعآ  لتعأم

 ءعدصمم 968 (نصع. 22. 1ك)ءع. 150600) ممم 10, 60250 ماتقر ءأ ذص مهع1هل أ 0هطعتلو 17868 01136-

 علممسعد» عع ءمرصتصسعم0هنمصعست 015ممولغتك. طمعلمتغ 1م: طردتتق مزغ آلعم معدن نع ةدجتفاعسال اعياد

 89. كزدفع ءا1- عصر 15. فةسعام» لاني لآ: 1ظلهعمت: عزت ]101 متتنعا 1هع]# 1107ءالا, نحت

 دسصم 803 (ذمع. 22. ةكسع. 1400) هطتتع, حقعتغ طتع هعماعتط (2810هقو نتقك طع طمصم عطل

 (نةهلطت ظوتءتن- ءل- ل1: لا لعصمم مدهلعونم - 90. 4-11 ممقر 0ع معتم كمتتم لادستفمالاتح

 لعماتمعو ةتتعاماع لقا ذهن مل0-ءآ - »87: ظعءر» (6ه»ءنط» ملعتبسمترو ةهمصم 215 (ذدصع. 8.

 [رءاس 530) لعطسعغم. - 91. 43-181 مقر 0ع مدعععماتك لاتستكرا0عمغمع ةععاص [ةتتكر لاندع

 هسعام» ةموع هطعتاعط طممعاتنم طصقس ل1: !هاارمو لاتنعا 1 ءز» 1101من ءا 17014/ ,  عست

 دمدم 446 (ةصع. 12. ةكمع. 1054) هطتتعو ذص هلتص عيد ممص :ءلعوز(. ودعم 7107 هدحتغ

 رمي وندم4 ععمتتك طع]]دمتمعصتم ون. مقاعد هطعتلعط 1آهمعاظنح ل1717 معه71 لآ2 ع

 1101م7 لوز هدن# ءد ةداتك جماع هملتسمكتا. - 1 آدمءاقاح ههنا 1ع 11ه“ 1617
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 قبامحتالا فاتك ىفنخلا قامركلا 'راوصنم# نب. سنعات عمجتوا ىقاكلا ٠ بيترتلا لع اهبتر ىفنخلا

 عمجو ىخلبلا ورسشل نب ليمكام هةعيببم دادغب 8 ىدرجسللا لكدنع هضعيب تح اضيأ

 ديشللو تاعقاولا اهل لاقي اًسانجا ه* هنس كيبيشلا زيزعلا دبع نب رمع نيدلا ماسح مامالا

 5 يف اهدروا 11 ذخنس قوتملا ىطويسلا ىنيدلا لالج ييشلل ةلاسر ةيكبسلا زاغلا ىع ةيكذلا

 :عبراب ىدفصلا نع لاوس 52 ىكيسلا هزغللا ام لح ىلع خلمتشم كو ىواحناب

 سابعلا نأ نيدلا باهش ميشلل ةرجافلا ةلمسالا نع ةرخافلا ةبوجالا 1* اتيب نيرشعو

 ىلع بترو ىراصنلاو دوهيلا ىلع اذر اهبتك 1م ةنس قوتملا ىكلاملا ىئارقلا سيردأ نب دمحا

 ةلمسالا ىع ربح ةيوجالا 5؟8* عم ةريقم ةخفارقلا ىلا ةبسن فاقلا جدفب يارقلاو باوبأ

 40 شكارمو م8 'ةنس نتاكارمب قوثملا ىكلاملا بسلا "ئسوم نب ضايع" لضفلا قا ىضاقلل ةدكلا

 ةليسالا ىبع ةيضرملا ةبوجالا 48 برغملا ىصقاب كلب ءارلا كيدشتو فاكلا رسكو ميملا مضب

 ئوتملا ىفاشلا قارعلا ميحرلا ىبع نب ىمحا ةعرز نا نيحلا ىو ظفاذل كات

 لع يلعس رسهتعمه آائطسسس ءم11ءوعنار دع نسم درسا .12ءءاعّزع» ل ظدعطلحلا دلتوتم عاقكأكو

 ومع قلو وستسعل ]عن ءازانموتب ظفافلبف ةسلتكتتم طقس 10و12 - هل - لق دهم" عت ه00-

 6/- سامنر نأ هصصم 536 لمع. 6. كسع. 1741) رسمنا ررتسس كانطتتغو كرت 4ع (؟ةعقه 0هعستقأم)
 هوهععدسزاور عننهع 717 ملم(/ لتعدسفبرا - 1 رءدتومع هطعتلعلط لاا 214/5 دمه“ ظعوت» 210-
 1رمروز» عل عدو, نحن هةصصمم 537 (صع. 27. للسلع 1142) لعععووتغو لع ءدلعتس ردقتعتلم 1111

 فنزل
 مرض ممونلا0 - 92. 181- ظل ىذط ءغ 1-11) ع ءاعأر ءار ةمماموتف هعصت متت ةكانطل ك0هطا]عقم0-
 صحسصو ونمدتص كطعتلعط لو7/7- ءل- لن: كموسانر نسخ همصم 911 (تمع. 4. كلسصع 1505) هطلت هرعتت
 هبم [1مم2 زمععدوتا. 1ظحجمامممحتا طلع زم دتوتمات نسهاسم» ؟ءستطسك ذللهو وسمع فدل ذم
 يدعوا نمصع ةده لع ىوركعل# جلسملسس ةطغعسع ءصمصتمج عمل - 93. ظا1- ظل تطأ لك 1
 1" حلعطت ععوعر معومممعتم مل نسدعفانمصعم اصمتمكم عسميس كطعتلعط 81هلئاعتنم ىقعابمأب - ءلا - لنا
 ل451 1ماارابع ل1 علأ 8 عرب ]ل5 (ه"هرلارو وندك همصم 084 (ذمع. 9. الآه“ 1285) 0ععءعققأكو
 جل مءالوامصلمد كملهعمو ء( (طتتئانهصمو ع001لنغو ها معرع ءقمتنمح لنععودزا. (7(001 01
 هاو (مم(نمر ىعمتغعتم (نهطتععي - 94. 1-11 1طءغ 1:1- 8160 طهطا ع ءار 0
 10 حل وودععنممعك ذةهملتعدنمفو هسعامنع (نةلطأ ةاملتلعتتم للنضال ولاا لال طعن 0 01
 ((عناح هرتسصلمار دصمتامم 81معمعطتت ةمصم 544 (صع. 11. لآهخ 1149). - 95. ظ1-1ل151-
 عع 31-121 عدن لطتر غر معهممصقم ه0 ندمععالمصعق 81عععوصمق.  (هماتصعما ةعماعماتقك ( لعد
 ممم. وسمك 11مظاع ةطقظنتنم 11”ء8- هلأ - لف: لاا ةمد*م كلاتضنعأ لع را آنا - نآ - 01
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 الا ااه داكلا وق معلا ل شش# ايفا ةيمرملا ”ةايوجللا ٠149 '" كا متانقو ققوشع :ةنيب»ةرفاقلاب
 ةبوجالا 9 ؟.* نس قوننيلا عواحكشلا نمحرلا ليع نب ليكارم نيدلا 7 خيش 0

 باجولا دبع ييشلل ملا دولْلِو لضفلا ىذ هلل دمحلا هلوأ ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمثا نع ةيضرملا

 ديع ييشلل *طقتلملا ةليسالا ىلع ةطبنتسملا ةبوجالا 6 #5 ةئس قوتملا ىقارعشلا ديحا

 هتيأر ام ىلع ا.ا» ةنس دودح ىف ايح ناكو ىفاشلا ىواضسلا كسم نب دمحا نب نمحرلا

 د00 ل مالسالا ةح .مامالل ةتيبملا ةلسسالا نع ةتكسملا ةبوجنالا 1  هفيلأت رهظ ىف

 ام ىلع هلل ىمحلا هلوا ءايحالا نع هيف باجأ ه.د ةنس ىقوتملا ىلازغلا ليحكم نب ديحم

 لضفلا نأ ىيدلا باهش ظفاحلل ةقرفملا ةليسالا نع ةقرشملا ةبوجالا .٠ خلا ممعو صصخ

 لامج طفاحلل ةيعوملا ةيوجالا ا. دم ةنس ققوتملا ىقالقسعلا رح نبا ىلع نب دمحا

 ةبوجالا !. *  ةنس قوتملا ىطرقلا وبلا دبع نباب فورعم لا هللا ديع نب فسوي ىنيدلا

 هيقفلا اغبولطق نب مساق ىيدلا نيز خيشلل ةفينح ىنأ ىلع ةبيش ىنأ نبأ تاضارتعا نع

 1هعل2و نمتك ةصصم 820 (ذصع. 18. ]"عط. 1417) (نهطتعوع 0عظتسعأنتق ءقاو عطاتل 1251.0

 96. ظ]1-ظ رى 164غ 831-181 عدم ل طخ1ر عن لع 72016هصتطاتق ماتممطعأاقعي 01136 13 123

 ؟هءوندع هستصسغو 211امع كذظطعتاعط ىرعرررو - عل - لتر: 1101من 12: قلل - ءآ- "مآرب كل

 مالمو دممد6تم دهصصم 902 (ةصع. 9. 8عمغ6 1496). - 97. ظا- اخ 215غ 11-81 ءعم0طخ و عار

 معوممصسود 0ع [1]سصدستف لمع كءممكم]ل غمرت عع كمكمدتتستر 2110ع اهطعتلعط 40- ع - 7

 رل ]1:60 كرمت هت12و دمماناانم ةصصم 9600 (ةصع. 185. آل عع. 1552). 1]هعامتغ ؟ءضاطتم : طهسك آلعم طعدتعمم

 ءعاتطءرعولت هع. - 98. 81- ظخز ىزذط عع 110-81 هغءوصط ءععغر تعوممصكو عللاتفو ىانمعال (1136-

 هنلممعو ءمل]1عءاومع رو جه 5طعتلاعل ةطمطتنو قلقا -ءآ- أتت هت: 187ه: لك]7د»ءاأ اعرب للقع7 كك عطا

 ناتأو نا ذص (ءع"عم ج70 عتجمطخ 1ععلور دلدتغ ءكصعو ةصسصنت>» 1023 (ةصع. 1. طعطت. 1614).

 99. 8-21 11ط ءغ 1605-11 حلعلع1 +غعغغر ءدممصفت 20 نات3ع5306265 0طقغاتم ءع1ه016ةه[ع3و قلل-

 مع 8ظ0هززمأ ©آ- 1م لآدع 1 متتا ل10 مهتت717 الأ عزت ]101 هتت»ت عل 0 ]| 0220/71, 1201:1160 0

 505 (ةصع. 10. لد]1. 1111). فمداموعتد هرعتتك 17174 0170-67, ةصمتعمد 13: آطهتك طم

 مرنم طعصءقمعتتك مععم]ت دعتطسع ءغ ءمرصصسس هتطاتق ءغنمل - 100. 151 - ظزرو1ط عع 81 - 11د -

 هطعم ع1 ءهغر ءعوممصدد 20 نت2عقالمظ25 11عأاتلل 1صز ا عاعصأعو و ةتتعام»ع 1طمطلام ذ76] مط -

 هل- 12 لااا آ/لسل17 ل ]رت ع0 ظ عزت ملل لآ: ظمزت“ معك ءملم228 , دصماتاتم ةططم 852 (ذصعب

 7. 1١د. 1448). - 101. 1-81 ءا ظا- ١1 تهنط ءغر دسسعام»ع طهلات ل ءناام- هل - 00

 آوت 8 عزت قل طلمللعأب (نم2::0 , ؟حلعم لآ: قلطل-ءآ - معرع» لتعاو ءغ دصمالات0 2280 3

 نسمع. 9. 0ن6. 1070). - 102. 1:1- ]151 ءعر ءةممصفد 20 ءدو ونتتقع 181: 4ك:

 آطصمسم قكآتع 8047/0 هطز ءنغر :ءعللتغم حج لهعتكءمصكدلام طمصعلاتنعم كةطعتال 7ءند- ءل- ل
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 نع اًلقن ىواضسلا هركذ م11 ةنس قوتملا ىاجرلل دمحم نب ىلع فيرشلا كيسلا فقل

 يلا مهلملا ففوملا هلل ديل اهيلوا ةلاسر 270 ةنس ىوتملا انيس

 1 تاطولغالاو ىجاحالا ملع ا!

 وهو ىنعملا ةفلاخم ملك خيخضاك ةيبحا عمج ىجاحالاو وحنلاو فرصلاو ةغللا عورف نم

 ال نأ اهيلع اهقيبطتو رماظلا بسحب ةيبرعلا ىعاوقل ةفلاخملا ظافلالا نع هيف ثحبي ملع

 ةروكذملا ةيتيلل نم ةروكذملا ظافلالا هعوضومو ةروهشملا كعاوقلا درجوب اهجاردا رسيبب

 10 ىلا يايتحالاو لالتخالا ىرطت نع ةيبرعلا ىعاوقلا ظفح هتياغو برعلا جعاوقل ةفلاخن رهاظلا

 (مو:» عزا (نماةاتعوع]رلب 716غ ر نست هطتتغ ةصصم 879 (صع. 15. الآه 1474). - 103. آآ

 [كز أذ ط عغر معوممصقم 20 يسدعد(نلمصعف لعد حصلت نانأ نصلتق ظنتغ ع« "عونطسم '!'ءطرعتتو 7ءعلح

 لزأم جدرتعم مه ءانكدأسسم ءاأ همطقلتىدزددو فعول كورك ل7: عرب 17107017760 ل 010006, نصنت

 هصصم 816 (مع. 3. ةمدن. 1413) 0عععدوزكم .(هرسسعسمزتهغ طمع هردتق 5ع م62 ع معادتممع

 هعممؤنم زللاتسو متت. -ح 104. 11-11 عار معةممصكه ه0 لععوعتم نسمعقنتمهعق. آطاطءالنك

 هع هطعتاءاط 12 ءيرأع قلاع ملل: 1ظلهدعاز» ظعرب لطلعلاعأ 1 كندم (ةكتععممسملو هتك ةظط0 7

 (نمع. 5. للمر. 1025) هطتتغو ءهمرصممقتامك. 0لتاسح ةزع: لحسم آلعمو نست همتغتلجتع ها ذصح

 عم1126[ ام.

 و 105. 1ل]» عءا-هطقزأ 5ع« ءعا1-هعط] هنقغ. 10هءؤئتسقه 10عمدناتت» عا انقاتق عل 01:012

 مممنمعأ طحعع د0 لمعوستمسمع ةععدصسلجعتمم 1عدتعم]هعتدعر ععدستس وعل مدع ءأ ةزصاقحتق. 1/0

 ل1076 ماسعدلتمق هيغ ده متمعساهست 077:نوءار ءملعس دصملم 1هتسقكاتقو نعاته 00/41/61 و 7*3 5-

 طاتسو ّذص بتزدك ةزعماتعدغم 1زمعوذع ؟1لعفتسع ءمصضلتعام. (محعتنس» هساعتس ذص طقع ل0ءامتسق

 لع ممعاطانعو دمع 1عوتطسم انمعدمع جيدطتعمع ةمعتع (مصسع معمسعمدصار ء( لع مهتمدع ذللقف
 بسس طتق ممعئلتمسلتو تسد عئسراتعئطسك ءغ مماتك مءوعدساتكق ممص ظمعتاع ةمماتعدمس ممققتمن6 0اط-
 لعععتس طسزسخ 0لمءئتممع ةيصغ ذالمع ذمودع هءعقو تطأ عم صملمر ندم لتعفتس ءةار 1عواتس»
 نر. 1كزسك متمعررتم ةهساعتلل معاتصاسع دع 00ءملمتف ائموتمع ةيئهطتعمعو ء( ظصلق ءلانق ءقأ
 يفرد مدتمتلم 1ةعمالغماتلقر ؟هءعقر نسمع 20 ةمععتعسس دئءوسلتق آائمعاتمع دعدطتعوع عزام
 10 زم عمت نسكت تك جععمرسسهلهصلت 5مسسانق لعصتوتع ءزانك ظصتق ءىار ]1عععق اذصوعاتقع ةعطتع
 دع مه دتنتم زمععمعمنطاك (نامك مرمعقامتتع. ]مغ ساعت طقعع 0هءاتسه ءقتتل 05 هقاتققتلل
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 ةيبرعلا مولعلا كعاوق فلاخي ام اهيف كجوي كف برعلا ظافلا نأ ثيح نم ملعلا اذع

 اذع ىلا جيتحاف دعاوقلا كلت ةفرعم دركاميب اهيف اهجاردأ رسيئو ال ثيحب رهاظلا بسحب

 نفلا اذه ىف فيطل فيلأت 080 ةنس قوتملا ىرشخترلا رمع نب دومحم هللا راج ةمالعللو فلا

 ثلث ةنس ىفوتملا ىقشمدلا ىواخسلا نبحم نب ىلع نيدلا ملع ئيشللو تاجاحخل هامس

 نيزغلب ىرشختولا ىتيجحا لك بقعي نأ هيف مزتلا فيقدلا نتملا اذه حرش ةدأمتسو نيعبراو

 رعش لاثملل اهنمف ىنعملا اذه ىف ةيريردل تاماقملا نم ةيطلملاب فيعت ىتلا نوثلثلاو

 دانزلا ىراو لضفلا يف ءاكذب امس نم اه

 دارتب ٌدمأ عوج 00 ل يع اذ انه

 رعد

 نايس هناي علو الضف قاف ىذلا !ذ اي

 نيبع هقباصا رهظ ىجاحملا لوق لتثم ام

 معععمودتتموم نمم0 ؟هععد ص ائصوعتف ةعوطاتسس 125 عطااتطأات1 و 0126 ععاتلت5 00 ءامتس تاتا 31:8-

 طلعجستسس معرع همععلعرم معماندعمدنع ؟1لعصكتو 12 نغ ةللهه طتق 1عوعتطسع ةلسمات لك ءوتاتمت

 معمتنقمصستك هع حمم]ز ءدعع طحت ؟جعزلع هذ. نه لع يستمد طقعع 0هءئلصسف هدطصأل0 220ع5-

 مورتته ينل الع 0هءانودتستتك لا” هل1ه] 110 ]رترا10 136 010“ 2متض ه7 ]دهر  نتكخ ةططلفع 38

 نصمم 16. كمل 1143) 0ءءعووزغو همانتك ءاععدصك 0ع طقع رصهتعتتتع ءمرتممونتغ ة111ن0لون5ع ةصقعتتس

 مونغ 761«0101.  ؟ذطعتلعطل 177: - هلآ - 01+ ملل: ظعورن 7101 متن عا ذعءططاممت 102 ءدالعا#و عدت

 رسمرءمسو يأ ةسصم 643 نسمع. 29. 011 1245), هيطقلعس طسزسم ائطعت همدعمصسعتس ءىعماتعمستاو

 رم ندح ع ءددس هزطأ 1[عععرص ههمتمدوتغو هدغ ةتسعسلتكق لهمطاتعق 2مسبمرعامب" 1 10عتك لسم ةعصتقع» 5
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 رردهأك 2 هع ذمذم ؟عيوتطاتك ةصعاسكد هدطزسم ععنعأ. لآ طري: ءم7: ىذه عزت لقا 17 هس”

 1ل/16/272, نأ ةسصم 568 مع. 23. ةسوع. 1172) هطتتغو 0ع ءدلعتت مع هةعضتموأا. ع (2166-

 عالم هعزجنم همصكعمذانسست [1لطدعتعممسم تنسو ل1167ءاةنيءا ةمكتمأام ءأ طتع هماتتططع ع1عععهلهو

 نغ معررج ءديعرطمأاو ءدعمآدم عتتتق ور ؟ءعذاتك 105 عم هدن هتاتاتك :

 © سو نتن ءىععالتك هدعدعتهغعز نسأتمص نسلنا مدع ءرع زم ععمتت 1عمتغمطناو ةةمالل]هك ءهدععاتاتكو

 ننال مععوممسلعغ طتق ؟ءعانأ5 دمعتك: 1هددع5 جلزناؤو 4

 [غعءرد :

 © تو ودنن ئ1016060ه6 مرهعقؤومو ءغ نعت هانالممت 0ع0ععمس5 ءمصافتستسةك ار

 ©نأ10 مءوممصلعغ طتع ؟ءرتطتو هعصتعس حنت عأك : 1)هعوادس ر 0100 مععءاتودذأ 0ءاتلاتك#
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 لم ىوط نال ريماوطب هلباقتف دارب كما عوج هيف رظنت نأ هيف ةلئامملا ةفرعم فيرطف

 نيع هتباصا رهظ لباقت كلذكو دازلاب دادمالا ريملا نال دازب كمأ لثم ريمو ىنعملا ىف عولل

 ميسقت ريغب ظافلالا بكرت اذاذ نيعلاب بيصا لجرلا نيعو رهظلا اطملا دجتف نيعاطم كلوقب

 وهو ناعطم عمج نيعاطملاو راموط دحاولاو بتكلا ريماوطلا نأ وهو رخآ ىنعم كل رهظي

 5 سفقف هيلعو نعطلا ريتك

 بجدنا نب ىلع نيدلا ات خيشلل ةيلاعلا ةينامثلا اهيلع بلاغلا ةينامتلا .تذاحالا 1

 لالخ خيشلل ناسليطلا لصف ىف ناسلمل ثيداحالا !.. 4 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا نزال

 صخش صضيرعت نع .اباوج اهفلا 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب. نمحرلا تبع نيذلا

 ةفيعضلا ثتيداحالا ٠.١ ىناسلبط نع هناسل ىطل ىروغلا سلكم ىف هعم ةشقانملا كعب

 10 يئوتملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط نأ نيدلا دجم خيشلل تادلجم

 آلع مهقمصعللا مه020113515عو وننهع طلق ؟ءرطلق طصعقاو همعه0م5035و ةصال0201عاعص لاننا

 ط1 عون: ؟”ءعطح ورآا01 هنقللع 6202: ( ةحسعف جدلزاتله كلطم )“ ءمرصمدتندسلو ةذاتصغ انتل

 رمونع 1 عممصك» ؛ 1 هدمم ةدحتس 1لعرس ةلعدتظعدغ ن0 ريم# ( طبصعو) ءغ بث“ ةئستلع

 ونتما هسة 00ل0 طن 0: ( دلز نناح كطم)زر دن» ةصلس ةتعمتظعدا 17:040 آ[ةه لة ( دلزانك ة تع

 هكطم). 1ظظهةعرسم دحمام ؟ععطم رر ل طم]»هزو مه(0]*501 هقرن0» (لمدنجسسم (300 مع" ءتمقذتغ هءادلتك)““

 دنس ؟06ع 711م4 ءمصسصومتنهسلح ىدصغز ,71ءمنم» ءةدتس 1لععم ةتومتظعدغ ناتم0 ة20/1:01: (001-

 ةمتس) عع نيم»» حتسحتسو نمعتس هعس]مك رصقلت عمتد ]دعقتن6. (تهمصلم طقعع ؟ءعنطخ دتصم (عمم1ع

 ةعتطتمرو جلتمم نطل دعمكسك همعدعسس عاتب 1'ءممضف» عمتسم 2 ةذصعت]دمأ 270 ر ؟هطمسستسم ةلوصتح

 فز 1 وه 10 123(. ©هأ 776/7641 2 هدر عات] 3 لآ 777/0 ءاتللل اننأ رررات](05 طمقأعو طقهقأد 0021003. 1غ هدع

 طمع عونه ل ن01عدصلم ةاتطأت

 106. 4-11 طحقنغط 151 - 1 ط عرسدس 13 غر هه0110طعذو 01136 1180 0800835 م236-

 هكممعح ةممعالمعت ةماعمت هسعامبع هطعتلعط 107 - ءل- لا لل ظعت» لهزعأات ظكامسقن 805/1060

 رسمته حمصم 674 (تصع. 27. كمص. 1275)ر. - 107. 4-1:1خط حل 1 غط 1115-11 ةطو 13

 لع ميمععامصاته ممدستلتك 1ءن/معمبر حج يظطعتلط لعالم - ءل- لن لطل-ءآ-هلدسمتت 180: 8

 1876“ كمي, نك ةسصم 911 (نصع. 4. لسص. 1505) هطتتك ءمدصممقت انقر انا نءاعاا ءنعا ل168

 رترست تتزدكلمسم مموادمتسو 015ه ءمامنلمسع هرع (عصاتق تاننع 0 لص همصقعقكات ةهاتل 6/4107 ذص-

 هنكتكمو عننص ىصاخم نكاتنس ةممدست تك 127عوم» لتقف مانكحصغعس مءعامنمتنع ؟انل نعوم - 108. لح
 10 ةكطحلتعط 12-151 جت مار ضهلتقممعم عمط]ءوامع 2لعتر ودمع ص ؟ماطسست هتطاتع مآنمتطاتق ؟م116-
 عن( ؟طعتاعط 716ر0 - هل- لف» ملا 1هليق» ]71ه]رمصتصسعا عرب 7هعبآ 11نسمالل# طالق اهتنقو نان
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 شروع نبأ ىلع نب دبحم نيدلا ىيكام خيشلل رصغخت ةسدقلا كتيداحالا ١.5  مأب زذنس

 ورا نس كما نيعيرالا 'لذاضف' ةى القورملا تحتل ! ىلع نققو:داملا هنأ هانا درك ف ]1 أب تسلا قاوخللا

 هلا ةعوفرما هللا نع (نيعبراب «اهعبتا .١ مك“ ىلاعت هللا "ىلا 8لنسملا نم نوكت نا ظرشب..اهعمج

 ثيدح ةنامو !اذحاو تراصف اثيدح نيرشعو كحاب اهندرا مث معلص هللا لوسر ىلإ ةدنسمه ريغ

 ]لا ىراعلا لعل اا ةيسدقلا تيداحالا 11:1 "فيس امك  ةينسلا 'تاقاحألا هيفو ةيهلاا5

5 

 31009 نفكرلا دبع نيذلا .لالج عيشلل :لاسر ةفيرشلا ةنظلسلا ق. ةقينملا تيداحالا اا

 نم هيف درو امو ةنئطلسلاب مايقلا ةليضف نيبو فرشالل اهعمج 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب

 سانتقالا نساحا !١ هلو رصم ىحاون نم طوبيسو ديلا ناشلا ىلعلا هلل سململ ايلوا ثيداحالا

 خيشلل فئاطلا نساكم ىف فئاطللا نساحا !ا» 2 سرهفلا ىف ه,كذ سابنقالا نساحم ىف

 ديشلل ساحل ىساحا !2 افنأ روكذملا سوماقلا بحاص ىدابازوريغلا نيدلا كجم

 حسمم 817 (صع. 23. 31ه. 1414) هطلت - 109. 81-خط ج0 ؛ ط5 151- 00ه 0عزجر عاب (020100-

 معد لتكتممعو ونسمف هطعتلعط 2101من - ءل- لأن: 7107 هنو عأ 8ع: لل: 1 ل88 011 0

 638 (زم٠م. 23. لدا. 1240) 0عءءووتغو ذص مسمعصسلتسسس "علعول .دضمع تص طمعو ةعو تك

 ءقلؤذكسم مرممطععمع نملتعسم ن0 دصعتتتم ءزدكر ونحت ؟ةهكعلعمامدس نسهلعدعتماح 2011 هطانتات

 ىالتوتعو همرسصتسعملهغر 01هءءودع حصصم 599 (ذمع. 20. عمن 1202) مودم 1ئةدعاب ذآلهه عد وصح

 لزقلمصع هما]ءوتددعو دغ ممص صمتقأ ءكللنح 20 ةسعامد انعم 1)عز عءامنم كسسعتلم2عام 11

 لعتملع جلتمم سحلعةهوتماح ضدلتغممعم جلزدصحتغ لتكتممعر ه 1)عم زمكمر (ةهصوتقتلل ل 0

 1؟هصسغعو "ءمعقنغمكر مصالح ءزده ]عود ةسعامرت(منع ةمغعممدتام. 115 لعمتوسع هصهلال ءأ 11

 200101غو ذغج دتغ هردصتمم ءدع (”ج016هصتطاتك لت» صمتك ءهعصخفتتال ءأ نسقللل 211 عع»ءأ6 6)1  كلعس

 10ع هده 1110/04 كمت ةزرعأ كدمات ءماطتت عتمة. ع 110. 11-خط ةلن(ط 11-60 0-

 ع17 ءغو 50110معد همطعامعو 113عأ8انكو 3110015 ل76 17 - م: ]. - 111. اظ[1- خط جل أ غط

 ا[ 0165-1 مذ 1ءغر ندلتلمدعد لع كما مصحنتع دصهز ءىامنعو نسمه ةطعغتاعط لم7(7- ع0 - لنج 480-

 ءآ- "«أتسم ظعتن ملالغ ظءلب» كميت و دك ةسمم 911 (ذصع. 4. كمص. 1505) هطتلعي متم ءمت

 مروان تم ندعاحتت فال ءعوعتن ]طل يمسك هع تطت ةدسمعتت ددلععصستعت لتعمت(هغعس أ مكلعسأ نهلتانم-

 معمر وننقع لع طقع مع ءدكافص(6 طمعمتغ دله: 1مسك هلأ 186م لتومتادنع ةسمدنعمم مهمعاتكم

 عب. - 112. ةكطقمأم ء1-1ءغعتسفمر لع مداعطتتغلتمع ةعالفر ءالؤنف فعدمأعق ءأ مز"هراط

 هرهكمست ةماعدععملت. فمر, طسزانق عسمواتع ةعاقكاتك تاتعامار تنص لص هقلق]وعم عتاد

 5110111 01212611026. - 113. ةقكطقعأم ءاآ1-1عغمتل و ]ان طعع 0ع >1 ءمنطاتع ندنطتق 17

 ه هطعتلعط 210ز0- ءل- لأ: 1سم, (هسصبسوأ ةنتعام»ع دسم0لم ]دسلهغمو ءمرصمووز(نع. ع 0
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 نساحا ١!! ةوفصلا ةوفص نم هرصتخا ا” نس قوتملا ىمرلا دمحا نب ميعربا ىيدلا ناعرب

 ةعبرأ ىلع بتر [ةدامعبراو نيتلث ةنس يوتملا] ىبلاعتلا كلملا دبع مامالل تارضاخل ىف نساك

 مظنلا ىساكحم هيف عمج خلأ ن ..اسحالا عيباني تارطق لسرم هلل دك يك هلوأ اباب نيرشعو

 هللا دبع نب دكيحم نيدلا ناسل خيشلل تادلجم ةطانرغ خيرت ىف ةطاحا !!1 روثنلاو

 5 اهرسكو خيجككلا نيبغلا حاغب خطانرغو ةنامعتسو (نويعبسو ايثزرحديي كدب قونلملا ىبطرقلا بيطشل نبأ

 ىف كناعملا ىلع درلاب ىفاشلا ياجتحالا ١٠١ ةبطرق قرش نم لحارم ىلع سلدنا نم كلب

 ايرلاو :ىالطلا ىف ةليخلا قعولا ركب وبا :ركنا ابل. هفلا :ىبيلا نيج .ىبارهاطلم قانغلا ىالط

 نباب فورعملا ىرسلا نب دكمح نيدلا سمش ديشلل ةأرقلا ىف ءارقلا جاجتاحا ١١ ناهفصأ

 10 وتلا ىوحنلا نسح نب دبكم مسقم نبأ ييشللو 14 ةذنس ىونملا ىرسصملا ىوحكنلا ٍارسلا

 ةخمحر ةفينح نأ لوقب جاجتحالا 5  ىنايفصالا بغارلا دمحم ىب نيسح ماماللو |

 114. ى4طغمتم عاد د عط ةدتصسر ءماغمرسع انطسخ فذورتموا ءآ - :هرتموار هج ذطعتلعلط 1(1]80:- ©ل-

 00 1 «]رقت» ظعرب مللت عل لمتبصتست نمل ةصصم 703 نتصع. 15. ذسع. 1303) هطتتغ ة0هدن0 38. --

 115. قط ةعاأم ءآددصعط ةقتمر هردك ةهصاطم]هعتءاتسر ذص وندم اصقمت 450-61-7 2

 [مرمراتنتك ةصصم 430] هعصاعصاتمك 1عمالمف ]!!عدلدمع هرتدغعمصتك ءغ ةمانأوع معع ؟لعلسأأل 0113411017

 قمتغم هما]]1ععز6 1هعلمتغ ؟عئطتق: آهسك ]آ)ع6م و نسأك لعرتتكتا عماامك هعدلاتت عاصتتتا> طعصءلح

 كءعمراتلوع ع. - 1106. 1[طقغعأر طتئغئمرتح ©(عدمدهلمع ماتمتطاتق ؟:01نسستمتطاتق 602518 5و

 هتتعام»ع ]7ر1 - هلل - ل: 1101من ءلآ 186:  لط0/ه1آ]1م/ 1[1:- ك1 آ[,عا11 "007(  01088 و 0110

 هسصم 776 (ةصع. 12. لدص. 1374). - 117. اظ1-1طغ1زنَز 8-11 طه11و ©1030 ]05و انآ

 مصاننمرتمع ءهدغ ةعماعماتمع 0ع لل»ورتاألم ءدع رتاتأاتق ةطلصامالاتن> لتعم دنمدع هلام ( 1774© 61 -

 1671/لأ). - 11 ز» ظعرب 7 ه1ثوررم 7”ءيببمببم طمصع آاتطعا]مصص ءمدط ممكتتك ءانست لا ظ عزت ]1 7

 كلب

 حماس دم لتكهرعانم ءغع غعممدع جلطتطعسلسسص معمضمطدععغعور ءغ لع نننهوتع ع (نهف1لفتس ءمزتح

 ممصعرع(, 1ظعكمغمكتغ جبمعامر» طقصع هرتمتمصعتسو اتت طمع نلانهع لات ةم>0عصاتهع !1ععلطاتق ءة5عأ

 وصمم. /172  هساعتس دتعنف هوا 1ك ةطممست. -ح 118. 1طغاتزذز ءل1- ءممعدترو 06 (ةدانق

 ومدصتعأ 1[ععلممع ؟هسعهرم جسعامتطسع كطعغتلعا هز عتروو - ءل- لهب 7101 ميرو عا 17 زن - ءاوعر», دل ع0

 11,7:- ءلممر»ي لتعامو 0(«ةهسستصمأتعم ةقعوج ماتمو دصمان(نم ةطصم 316 (ةمع. 25. 1"عطع. 928)ر هةطعتلعط

 10 11: 11هءونر» ]101 سوت»ءل 17 ءر» 1ظلمعمب» جيس حتتعمر ددمالات0 ةطصم 341 (ةصع. 29. دق

 952), ءغ آسصهس 110:62 88ه: ]!1ه]مستسعل 1طاهعأتا 1ةرم]مسق. -ح 119. آظا1-1]طغتز هل



 عهزل
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 1| ![قوخللا ىفنحلا نودبع نبأ هل كيع نب لديكم سابعلا ىأ خيشلل هيلع هللا

 ةيسن ىقابيشلاو 1م ةنس قوتملا ىنابيشلا نسحلا نب دىيحم مامالل كلام ىلع ٍجاجتحالا 8.

 ةليبق نابيش ىنب ىلا

 باسنحالا ملع اقل

 ندمتلا متي ال ىتلا مهنالماعم نم كلبلا لأ نيب ةيراخل رومالا نع ثحاب ملع وهو

 ةسابس نعو نيلماعما نيب ىضارتلا متي ثيحب لدعلا نوناقلا ىلع اهدارجأ ثيح نم اهنودب

 ام بسحب دابعلا نيب مخافتو تارجاشم درت ال تيحبب فورعملا رهاو ركنملا ىهنب دايعلا

 0 6 0 30 4 1 "5 هود

 ىلع ىراجملا ف ندملا روما ءارجأ هتدداثو رومالا كلت ىف ةكلملا ليصحت هنم ضرغلاو ةغيلشل

 نأ بداص سدحو بقاث مهف هل نم الأ هكردي ال مولعلا ىدا ىم ملعلا اذهو متالا هجولا

 نامزالا نم كحاو لكل كب الف ةدحاو ةيتو ىلع تسيل لاوحالاو نامزالاو صاخشالا

 حمو عساهم دع ؟ءعطتك طصمتسأ لقد( 112كم تكتزاتك آ0ءاتك رتتكءرنعوأتتتو 06م20هدتأ3و 2401©

 هطعتاعط طمصعألاو 417148805 110147111160 1ع قلطلد7ادأ 111 45071 201:10 0

 299 (ةمع. 29. ةدتو. 911). - 120. ظ1-1طغ1ز هز دل1د 81211]عو ججعتال ع10[23 3

 طسحسس 7110/27: ةتعام»ع ل]سصقتت ل!101110]/10 17 ءرن- ءاقرمدمت» كلر عطار دحمان ةهططصم 189 (ةصعب

 8. 2[1عع. 804). - 57626678 ةستاعالل دمز2ع2 (مةحلتأ 2 تطات 1267173

 121. 11د ءعآ1-1طغ15نط. 100ءامملمق م236ع[1ععاامت73ع 11طل

 1[وعع يؤ لمءيتمم اللهو ص ونذ 0ع هععمنتم ةهاع 1طع135]0 انطلق 01131111. 8

 عمزتللل 11غ906 عغ 2020121217 0101013 020108]600عو 5126 01132 0151035 مع21ععاع ءمطقألاات1 عا عانس

 آت هعوستاو (013(ءصتتك 111 هدخنسس هععمقلما“دست 20تستنا"10(2 هج 1[ععتطاتم زاتكأتكق مع20عأر 1غه انأ 10 علا

 مرص سس عنعااتسل طقطعماعك دجسغمم هألعأو مع1أععاع م؟جععاعمنت. طن ءاصلع نددعتتغ 0ع 108(73عو 8

 لعد عمر 01100 دمر اتمكن 0علعم لل غدد عأ لاتكأاتتل لئلتم ع1ئ24 1115 عما ممككةسأر 112 انغ هان1136 0ه150-

 رعردزوع ءغ هممغعسعلمصعف ماعز" ككعف 200؟ءدصختل 0ع عمور نن100 لطملت دع ؟عامضع ءعغ 1ص(غء0ل-

 هءرء مادعدتغ. للتح طسزانق 00ءىتسمع معتصسعأمأو 11126 201عدقأو انصار ه]له ءدي 0ءءانعاتك معص0عطأو

 ومع ءر2 ؟عمغعصانتم آككطقلتكدع معهطدطتلت2 ماناقصغاتت. طلمتك ءزاتق هنأ مع>19عام طقتاتالل 00

 ءوعمتألم ءغ مدعادأ15و ءزاتدواتع نات]لتاق5 نة عجلغاتل 1ص عمو ان "عمق ككلتلع5 نقانق 0هماتتطع اع

 مدلمسمع مسك غتأد جلست هتكض عمت.  طلمعع 0هءامنصح 20:200تدد ةدتطاتلا5 ءعوع عع دمه ملقأ ةط

 ءم مععءلمتكتو ن1 1م(ع]1[ععنت عام ءغ 001616 ددصم م3عللغتق عدن. طاعمصتس معع طقشستمعو

 عع 4620م0178 26 71111 536115 11111111 عات2 0061220116 1220011111 50111111115 163 1164 0110115 (ع10-

 ممرع ءغاذص 000115 د61(5 1ع5 مععات]أ د1 220060 (مدعاقس0[ةتع عع ءعععملدع دزمغ. 110م 0
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 باستحالا بضنمب قيلي ال كلذلف رومالا بعصا نم كلذو ةصاخ ةسايس نم لاوخالاو

 ناك كلذلو هنع ىلاعت هلثأ ىضر باطخل نب رمعك ىوهلا نع ةدرجم ةيسدق وق هل نم الأ

 لما روما ىف رظنلاب ريخل وبا ىلوملا هفرعو هللا فطل تايوضوم ىف ذك ناشلا اذه ىف املع

 ملعو لق مث اراهجو ارس اراهنو اليل عرشلا ىف ررقت امو ةسايرلا ىف مسر ام ءارجاب ةنيدللا
 قركذو ةصاخ هيف فنص اباتك رن ملو بعنملا اذه مزاول ضعب ىلع ةليتشم ةيندلا ةسايرلا

 ركذ ةداخ باستحالا باصن باتك هيف لوقا اصّخلم ىهننا ىفكي ام ةيناطاسلا ماكحالا ىف

 ةماقالاو ىناذالاك ىلاعتو هناحجبس هللا لوقب عورشم ّلك لوانتت ةعيرشلا ىف ةبسكلا نأ هفلوم هيف

 ست فيعلا ىو ةبسحلا باوبا نم باب ءاضقلا لبق اذهلو اعدادعت ةرثك عم ةداهشلا ءاداو

 ايلكم ىف اهركذ أب بتك هيفو نيسمخ مامت ىلا اهركذف روماب

 10 ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع ىنيدلا لالج عيشلل ةلاسر لافطالاب لافتحالا

 معويمنتسس يا 01 15هالئصسس و ونصح لع ءدسكح (مصااتتللا7000 لك دضتتماتك مزةع1ععغ نعطلع ىاتقعأس

 معرنع لعطععو نست متععتنع جلقمعع عع مط هتسمتطسك دمت لت( ةنتطسك هلتعمو دمكطتاتعاسك ءوار عسدلتق

 01و» 8 عون- ءالب[ماغ/ط ظمتغي ءغ معمماعنعم طقعع 0لهءعستمسح ؟مصانل طقطعأ لتعمت ؛ةللقم 113-

 نعمك لتعاح ]ساركمل/ه]ب طهطعع ذص هرععع هدم ]1هن:11]0. -  !ط1هللخ لدن 1غارعت» لعطمتكو
 ءوررل ءوذع تتكون 1عالاتلال هككتلتاتطت و لانه 031:عدئاتا“و ان( عدو نسمع 1ص 0هءاضمد 0ع متسعأ معان

 مممعوعمام ءععتم ]1عوع لتحتسم كئحصتنه ةئصغار لثع صمعاتوعتعر ءامدص ءا مهلقتس هطوعسا ءمااتت

 [روزملع لتعزغعو لمءعمتمسمس مكس مدكتك هككتلتكق همصصسلاو ءمرصر] عع طنزاك دصتصعتت5ق هتعاقو

 ح معومع دع قلتمدع ائطسسو ننأ طقصع معرس عع معملععمم ندعاعغ جئافسعس ذص هزعتع لأ - لن

 1و 11/ - كلام عأا لع ءد دست عاعماع» لتكمساحغتس ءوووعهي - 11معع زللع ةيسساتتت.

 لنرئامغ حساعسس 0ع ءد مععم]تميتاعع اتطعع 26/8 مل - 21/164, سعال نانا 5ءتموتكو ّذص عم طقعع

 متاب الودعم 22عقعءار هطأ لع 1ععع لتحتمم لتعسعو ءمرصمت»ءطعملتغ هدصصتحو نتقع 1ع1أ آل ءاتذ

 زم ]1ععع زسكوتغو ندهلته ىدصغ مادطآتعم معععاسسم ةهللعالمو مدععاتتس هطقعتاتدللم ءغ ىاتمتق 53018

 هبموماتمو هممكعودتمصتك 8لعأ ددمطحستسعلمصمفعو عتمتستلس كهعمجتسوتسع 1اععدسلمعر >ععاه م10-

 دسمان مأمز نسمسعع لمسلتعت5 نتموسع دصاتساتك ءدع ممضاتطاتق ةللاتسك طلةءانع/ ءعدع ؟هلسصكو لتقم انتل

 طوع ءرع نكات عععرام مععسأت معتم نتهعلمتل رصتصعتد فرص منعطغعملل. - 11جعع سجسصعاو 0عتصلع

 معععموعأو لله نغ مايتطعتلاتق ناتصوملت ةععصدتاتق ءمدضص] ءدان. 5 ع0ل لع زملتعتق نتلعتس دلال 61

 ازطرأ مععدإز دععم ءدكامسغو لع نتتطاتق !10عم ةاتم لل ءعالتتتقم

 10 41292. 1-151طغ1151 ط1651(112و نوعاونطتف 0ع سعه !ئطعنضم »نصت ه ةطعتاعط لع7(7- ءل-

 017: مآآ - ءآ - "ه1 011: 18 عزا مآ عبس كميرا نحت حصصم 911 (لصع. 4. لسص. 150:5) هطللكو ه011-
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 نب دواد ناميلس نأ خيشلل نامزلا ثادحا #7 امامث هيواح ىف اهدروأ 11 ةنس قوننلا

 قادحا 12 اراخ ىرق نم اهمضو ةزمهلا حتفب هندواو ةنس ىقوتملا ىفنكلا ىلدوالا ديحم

 هر كنس قوتملا ىلصوملا ىابيشلا ليعمسا نب اناعم عتفلا ىنال رايخالا ىالخا ىف رابخالا

 عيرأ ] نس قونملا ىجورسلا ىلع ىنب كمحام خيشلل فنراولا مظنلا ع قداقكلا نادحأ ا

 ناميالا .بعش مالعا ةليضف ىف ناسحالا 1" تاداسلا بارحا ا"  [ةنابعبسو نيعبراو 5

 كلب

 ديرملاو ييشلا مزلي اميف بالطتلا نسحا !18] ىماطسبلا دللا دبع كيحم ىأ جيشلل

 ىنلا هلل ىبتل هلوا كلحم ميلاتالا ةفرعم ىف ميساقتلا ىسحا 1!" [ىفصرملل بادالا ىم

 ىفنلل ىسدقملا دمحا نب دنيحم دللا ىبع ىأ نيدلا سمئش جيشلل يلا هتردقب فلخ

 رومعلا عبرلا لاوحا هيف ركذ ةيفرعلا ميلاتالا ىلع بترم ردقلا ليلج باتك وجو ةنس قونملا

 نيرفاسملل كغم 56 8 2 لاقو دصاوخو هنداعمو هكلاسمو ةغرطو دهرهذو هلبجو ديكابو كرو هدالبو
| 

 ممدلضتكو عا تطعم دم طم7م2# غممدق 1صك عنق. - 123. ةط لقغط ء] ع ءعردشصر ء؟عمأ3 14200135,

 حمعام»ع كطغتلعط طدصعأاد قللتع الل7ءززاالا 10 هدننن0 13 عزت 1110/1 110712 كه. 01

 124. قط لمع ء1-حلعطط هدو 0ع مدمدتطاتك همانطتمزلاتن1, 2110406 ك1: 1/ه1ه] 1110/لع 1 عا

 1517021 51,272 105278, دسمدتغمم ةصصم 003 (8. كسع. 1206)ر. - 125. كط لع ءآاع

 طع ءمتعر لع هراتسسم ععمعرتع ؟ءوتل ءمقمصستك, ةهمعام»ع 8طغعتلعط 1701, هن»7»ء0 1367: ملل: اء” و

 معكم ةسسم |[ 744 (مع. 20. ل1د1: 1343)]. - 126. ةكطعفط ءا-وج0ةغ6 ةوعصتسد مالم

 كس ( عع 81هطحستسعل 0عوءعملعملسدتت). - 1927. 1-21 طعؤمرو 064 رممعمد تاتلتاقغع

 1مكاتكت 1 هصتك 0ع 01؟عءرتوز5 501 هععاتد و, ةهسعام»ع 5طعتلاعط قلق 7107, مررج١7: 0 4500271187: 18 عو-

 عمر72. - [128. ةكطعحم ءعل- ؛ءعغاقمطر لع تعاستطاتو 00ءامزأ عغ 201110 220ءو512115و 1401©

 721هر6.] - 129. ةكطعحم ءع1- غءءدفتسسر 0ع ءمعمتقممسع كتسففمتل. 1 ه]سسصعم اطعم 5

 مععطتع: لطدستك ]لعمرو نك مماعصألو دانه ضعمكتا ءاع.ر ةنعامرع ةطعتاط 1طآدمعلاو ه7 ءروع- ءل-

 041: كلان كللاعلاعل» 1101 متهتتتعل 1 ءز» ل]ت»ع0 710ءم00ععقغو ددمتات0 جهلت .... (0ماتف

 رسهعمأ ؟جلمعتقو ةععدم لمس ءكتسمتح دع دكان ءمرصتستتمأ "عءعماه ته ممولغتتسو له نان0 2116401

 وناندسدتس دضتس ل1 مدضاعل طقطتغةعخسصو زاك نطعور (غءعطاتوتال ءمصاتس ةماعلا , 1131218 110213

 ]نلت 02 (83عااتقو ؟مهقر 10لن0ص35 ءغ 1 مرممرتمم 0عووتطتغ. 1 ءعءوتم غم طاتقو 1صوتتأأو

 ذللسل دصححتسع ءوأ معععدددعسسو ءأا تس هءا ءغ معتم معمق عم منعنع طمص ممدكاتسأ“ 1لءةةملع

 لتعأغ, هع ذللسل ءمسجموستك5دعو ممداوسحتس ءكتسقهأو معر2عممذدعأ ءدوتع 1ه0ةق5عءار لنص عصفأ مدع

 ءوزتتل مه1:ةكدضعأ5 عدول موزددءعغو ءغ نتقع ممص 1م5ع 1510155ءغو ءو هع نييمعمعم00 ءتء طمتستح
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 امو هتبثا هيلع مهقافتا عقو امف سانلا نم هنع صحفلاب هدعاشي مل ام ىلع ناعتساو جسارفلاب

 ةفرعم' ىف ( .ئقلتلا -نسحلا 1, ] ... ماع ةنس .تبتك :خضست اهتيأر ؛ىتلاو ةذبن. ةيف اودلتكا

 نيعبرالا مرش وهو ثيدحلا نسحا #1 لاعفالا ىستحا ا, 111 كفصرملل مقرعلاو اريكلا

 مورل باتتك ربهاشم نم هذأز ىف واب ريهيشلا ليكم نب كيكم لضافلا ريمالل ةيكرتلاب

 امكيبملا :مظنلا] ىف لتعف 1ذكو نروتملا نم نزولا «فناو اه. غيفراخمجسلا ار 0 ا
 ع

 رعش ديف هلو ىابس

 مدركم وأ ضوبف زأ نايلاط نادوم ةلج وجحامه دوشن

 دبع حيشلل ار وجعرأ كولملا ىم كيبز ةنيلم ىلو نم مظن ىف كولسلا ىسحأ |!“

 هلو ءابلاو لاحلا جتقي عييدو 105 ةنس قوتملا ىميلا عيبورلا نباب فورعملا ىلع نب نمحرلا

 لاخلا قي“ مالكلا ١ مذ نوم نقتنملا مالكلا ىسحا ادع, هقابس طك ويعتشاللا كلو

 متطاتك ة(ن0355وع 1م0هعممدعو هدصصأ1 ةعو ذص 0انتطاتق ءمصفقعمكأووءعصغر 5ع 3ععءانتت أع ءائطتطاتتقةءو

 زم وننتطتك لتهوعموزووعمغو عزعولهدعي - طدعس مادو 0000 ؟101و ةعتمااتنت ه3 3220 4

 (1مع. 26. ة[هرن(. 1023). - [130. 3 طعمحس ءال- ةه]1هعءلعأو لع همومتقممع م101عءالمصأتق أ

 جووعمعأ هصتق ذم ١515 معن[ عءاتنمدتك ةماساسهلتمر هسعامنع 71ه« ]. - 131. ةططقحس ءعا1-ة1* هلو

 مروعمامصقئسستسم ؟هعغمرسنسم. ع 132. قةطعمس ءا1 طق ل ءطو همرستس عما ةقلانك 113 7 8

 سصدلئنلممعف ةيسولعع ةعئتماتك هط ظكرستمع دصعتقئوتتسم 1101من عا آف ءرن ل1101, مقيت»ءا ]ىو

 0ننوعملع] لتعغمو نبدأ تصتق هءاعطءنتئسمستسس ]طخ عاتدع ةهتمامرضسسس ظنتغأ ءعغدصمم 1039 (ةطع.

 11. كسوع. 1629) هطتت(. (0ه]1ععتغ نص طمع اتطرنو عمد ]10ءمو هدونلمصتك 5ءالمامز:ا011 21053108عو

 نأ مسسصعمو ممقالعمو معاعسسمغز نسمل 1لعرم ؟ععلغ لص ئتكر نأ ةمعااع ؟؟ةدكاتك ةالطأر الأ صلف

 وع عاتأ انا. كعءرت معزا ذه ءاتز> ؟'عرتقاتق 105 :

 مذ هعسالم طعمتعمم ائطسسس دسصعسس» لم اممتم دلقمت كعسغ تع ةحتلتاا طاطسس علا 2و

 لمص (ةصوتقتل معن همصفعاسكأ54صعتس ٌدص تهعالف دصمصهفال عدت ةصقاتغات1هطلطاتق لانك

 لاتتعمعق ه(001051 م11: ةطاتطاات1.

 133. ىطمعمص ءل-وهما1سلعو همنسح موللم ذص هنلتصحسلتق مءوتطاتقو وعنك اننطا 660

 سرع مستصأ. ليزسعا (؟بيعمك ائطعت) ه هطعتلعط قلطل - أ - ”ه]تسمت» 167: لآ آل عزف علف

 مدلعم زار - م7"ءاتت” لتعم و نسخ ةصصم 925 (ذصع. 3. كفص.ت 1519) هطتلغر ءهمصللغه. آلع

 ءيلعصس سطع اتطعسسص 2: ع7ارعا هآ -سمءاو/0ل ةستمعتغور لع نسم ذصلم. - 134. قطقعس

 ء«1-]طعءاذرسص , هةعاععام هع هرعرنع 12:مست» ©آ - ممامسر لع نسيم ذص [ناعتد ةطلتم/.
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 عفانلا باتك بحاص ىندملا ىدنقرمسلا فسوي نب مساقلا نأ دكيسلا مامالل قاقحا انم

 ىلع نا نب ىلع نسفمل قنا حيشلل ماكحالا لوصا ىف ماكحالا ماكحا ا! هدب ذنس قوتملا

 موهفم قب -1١ كعاوق عبرا ىلع بتر 41 ةنس قوتملا ىفاشلا ىدمآلا نيدلا فيسب فورعم ا

 د5 اذضا|ليف ا ميجرتلا ق..* ,  نيدهتجملا ماكحا ىف ا - غيعمسلا ةلدالا ىف 7 : مقفلا لوصا

 ىلا ةباتك نم ارصتخلا ثجاشل :ىبا, نأ ىزاريشلا ”ةمالعلا نوح لقت لاند ١ ةتس افلا" ىم5

 ةدمع حرش وهو مانألا كيس ثيداحا حرش ىف ماكحالا ماكححا |! قيس ام ىلع ىهتنملاب

 نب ديحا كيعس نال موجانلا بتك نم داعسالا ماكحا !#» نيعلا ىف ىنأي ماكحالا

 نمحرلا دبع يرغلا نا خيشلل نلجحم راعشالا ماكحاب راعشالا ماكحا !*8 ئرجحنسلا نيحن

 هححم ىلع لدي اميف باوبأ ةرشع ىلع بترو دادغبب د٠ ةنس ىوتملا ىرولمل ىبا ىلع ىبا

 ىور.امو ةباحصلا هب لثمت امو هنم معلص هللا لوسر هعمس امو ءايبنالا نع ىور امو هتعاركو 0

 نم غرفو ةيمكح تايب ىفو مانلا نم هظفح امو داقزلاو قاّشعلاو ءاملعلا نعو ءافلخل نع

 135. 1ط ءوع. ةسعام» ءقأ آ[سمتم 820 ل1 1عممفر» 18 ها 7”ىير“ك كوسم" منال 1160 عب

 ون 1لعص تطعم قر( ةعستمعتغع عع ةمصصم 557 (مع. 21. 8ع. 1161) هطتتن - 136. 1طاطعشسم

 ء1-حطاع خسر 0ع مضمءامتتك ]ه01كمضس. فسعاورر ةطعتلعط ؟طمطتنم قلل: مععن» ل7: 2ع

 لكل مآ: ك7, ؟دلعو معترك ءل- لو لتعفك عع حصصم 631 (تصع. 7. © عام 1233) لعظم ءعتقر طسصع

 ائطرصسس ذم نسمكتم» طنصلحسعمساف لتهممدستغ: 1ع ءمر نسم ذهغعالت ععملمستس هيأ معع متم متم

 لاترتك - لع ةئسسسعماتكو ننقهع 0هعاصأتل“ ءاع هانعا6م206(1 مموزاكو ل لع تقر ناتهع 3 ؟انلالل

 م ءعئمدتطستق (ل11:ز161,2070:) هطوعتتك هند جدصا ع لع رمهز هن سصتصمتلاع هديعامدتاهغع 10 ءامعمسم ماعز

 هع فرص مدتضمم له. 0( مدع جطوماسغتس ءووع لتعتغ» ةمصم 025 مع. 12. آل عع. 1227). آلع ومتح 5

 لعس لمءقموذسسم فلق” ممق مءاععغو قا 10ر85 ىعذللم اتطعم ءوصصمعسلتسمس كس ءههآععأب

 صفع مع كل: ء/مو مغ دسم ل1ءععمسب - 137. [1طلقس عءآ- ةطلعةسر ءيىياتعقنتم

 نملتغعمصسسس لمستست طمصتصسسس. (نهرصسعم عمتك هرغعرتق اترسلعءأ هآ- هل[, لع بدم ذم

 ا[نئعمد لتس 1لعصلاستسم - 138. قطلعقس ءال- هق'ذلر ائتطعم ةقنم]هوهتعتنرو ةنتعاماع للا

 ممغ0 لات»نءا طعون 7101 ممسسعل كن زمن. ح 139. ةطلعفسس ءآل-1ةطنفم لع مععاتم م8865

 المم]مسسصعسو هل ةسعامسع ةطعتلعط لا ا/عد»هز قلطل- هآ - "هلت: 171 ل 111: - 01] 07/28 و ن3

 ةسصم 397 (نمع. 12. 006. 1200) ظدعطلهلت هطتتغو معن لعععس ءةممتاح لتوعوستدت: 6)1 تقر

 ودمع مممططمغو ممقوتم ؟عآ1 1دسلمصلمتس ؟ع] مءمممططصلفتم ءووع - لثعاح ه معممطعأف معم- 0

 ممصعاونم - نسمع نع ذتك 1ءعوعدصم 1)ءإ (81هطحتسسعل) ةسلتختغ - جمممطغطعوسمأاو ننهع 5هت

 مممطعأوع ءلتلعمصع ع لتعم د لكطملتقع - دترتم ل0ءانق ع ةحسمصتطسسع (سوفانعأق) - ةعوعاتو

 مرممتم اقام - 159 ةمدسمتتل ل026 ةنتعامال 216220112 (ءعواتعرقغ ع ودم 010هعنعأز. ع ةطقم]ت-
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 نيدلا سمشل .ةلاسرا راعشالا' , ماكحاب.. راعشالا .ماكحا ١ 1.0 ١  هرما ةنس ةكشلا ىذا قا نينا

 سزاخ ..ماوعالا ' ماكحا !18) ١91١ ١ نس )نونا قلخملا ىلبتتمل ,نباب: ريهشلا تنسو ل 6

 اهعمج ملأ ميلعلا دلل ليا هلوأ ىراخبلا مكن ءالعب فورعم أ كمح نب كامن ىلعت دلك

 ماك ىحالأ 3 :يناتلاو رهيسبتلا لامعأ 3 ىلوالا نيننلاقم 00 تبخر ةردعو رسعم لأ تاغيملان 000

 ىنب دمحا ىاعملا نأ .حيشلل نييقارعلاو نييناساركل سالطصا ىلع ةرظانملاو لدتمل ماكحا 180

 ىم. ىقشمدلا ملسم نبا خيشلل ,ىتيكلا ,ماكحا. 18 .٠ هد نس قؤتملا ىدزدتلا لاا

 ىفاشلا ةماقع ىلا نب لمح نب هللا ىبع سوتفلا ىا ىضاقللو ىفاشلا ىللرغلا مامالا ةذمالت

 ىهتنا هلثم فينصت ىلا فبسي ملو ةنسح سدئافن هيف فيطل باتك وه ىوونلا .لق ىنميلا
5 5 

 ا أ

 00 ا / 5 1 5 ١ 0 ١
 6 وتملا ىف انيلإ لي نب نيبسح نيحلأ دامع خيشللو ىلعالا رغم كيعبعي قل ةزمهلأ

 وو ىدرغملا ركشلا ىليأ 50 لايكحام 52 ىبكل ملاعلا ىأس لي واخ ماكحاأ ع اي/ايلاب/ دبي

 ننس قا همايك دصمعموع آلة هنلطتززر_ عع دصصت 575 (مع. 8. لمص.1179). - 140. لك طلعةغس ءاآ1١٠1ع طلقت

 لع مرنعلم ممقدعمو. 'امعاحم ذطعتاعطت فاعروع- ءل- لا: كلماسمتسعا ظعتن 7 عار طلم1ءالاو

 مسلمو 1ةرء- للرسام لتعم كغ رسمت ةسمم 971 نصع. 21. قكسو. 1503). - 141. قللطلعةحس

 ء]-ةهرك ةرسر هاه مقاكم]معتعسس.  ؟؟ه]نسعم معقأتعع ةلط ل76: ىخامأب طظعرو 710]رمتستنعلأ 10-

 ملم ددلعم قللع كمر لتعامو ءمصقعت مامن ءا تلح ةمعازتعمك: طظمنق العم ةعلعمأت

 هع. (06ها1ءونغ حسعغم» للسما هع هربعتطمسك قللت 11«'ىطمست جلتمضسسومعو عا تس لمفق ةععالممعق

 لزةممعستغو سدس مرتمع لع همعنونتممتطسمو وننحع 1ءاتععسس دمععععونس ءللئلفتشمار ممهاعتتما

 لع معاهم عتند زدلتعتدستم مينا - 142. قطلعغس ءلدّز ج01 56 ءا-دصمم هاق هلة 15 م126-

 هءماه (طعم]وعتدع مصغر يودع هع لتم]ءءاتعمع ةععدصلمسص (ةعءطصم]هعتحتس لكط هدتدكمص أ توزئاتتلل ءا

 [مدعودصم سدح و ةنعام»ع ةطعتلعا» قللت ربعنا قلاندعل طظعر» ظطلقاماهلامأب لل ءلم 7706 و دهمان

 حمصم 656 (ذمع. 8. لدم. 1258)رب 143. ةطلعغسص ءل-اعطم داطعر ةامغناه 0ع طغعتستقل

 مطعملتنم. 1اسععم لع طمع مع ةعئتموعحسصغع نغ هطغعتلط طا: كلوا لفن مععارعاقو دصلتق ءاع

 لزوكمساتك 1آرصحسأ ةطمظنامع 6مم ع (نملطأ ظذطمظتناح كقلطال مانا قللالامااعل عنا

 111متر علل 172 عرب قلل لعام 7”ءسعببنو كسك ]اتطسنصس رءمءعم# ءاعويدصتعس ةممعالفغ ءا

 مم1نطسم ةةععقتك ماعمسسو بع ئللمتس ه صصللم ممععاأمماأم ةنمعيضانمتل ءقهع همصتعصللاز ب

 لعزملع ةسخسص ةطقظتاو لعسأا- هل- لزب لطل-ءأ -ءابار» طع لظلطعمن» طرورعتم# (ةلط اككسعر

 نرطع ذم ةعوومام دممعسمست) ر دصمتنمسق ةسصم 772 (نصع. 20. لدا. 1370), عع هطعتلعط هطقظتام
 110/0 - ل - لر» 110: ءز» 1هر» 11ه]ميصتض علو دسم دانك ةهصصم 777 (ذصع. 2. لكانض. 1375 ).

 144. ق3 طلع (عط 111 همصأ ء]- غل عردر ةامكتأم همالك عاقل 0اناتللل هطلت 01ئانئ01 11011201 3116101

5 

- 

 كو

1) 
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 ىف .ىخلبلا رشعم شالو لأ للا! قيعخ قب اا هلوأ ةمتاخو باب نيرشعو ةتالثو ذم لاقم ىلع

 ريرت ىلع ةلالدلا ماكحا 1١ ىرجنسلا ليللل دبع نب دمحالو كبريمالو تالاقم عبس

 0ك ٠ نتا ةنسا قوتملاا لينخلا !,خاصلا» نبا ١ ىمحرلابسبعا) نبا :لنمحم» نيذلا "سيش

 ,88 ةنس قوتملا ىفنحلا ىلامكرتلا نبا نامثتع نب ديحا نيحلا بات ديشلل فيسلاو ىمرلا

 ييوتملا ىطلملا دمحم نب اجبرس نيدلا نيز خيشلل ةعبسلا تآارقلا ىف ةعيشلا ماكحا !عم

 كلا تدلل نسخ نيإافسوي نيحلا ,ماوقل ,ىسران .نيطالسلا ماكحا, !89 .  دم نس

 ءاوأ . كلكم ؟ياطلسلا ماكحالا ام. ةدأايعستو عضب ىف ىقوتملا دادغب ىضاقب فورعملا

 نيحم نب ىلع نسحلا ىنا مامالا مميشلل يلا نيدلا ملاعم انل مضوا ىذلا دلل ديحلا

 0ك 0 مو ناب نيرشع , لع بتر 0. ةنس قوتملا ىفاشلا ىدرواملا

 امام عت هما منس»نعا ظمت» لل اءاملم» 212عل”ءان. 0( ممك ذم معهعامتممعتسر ؟ةعتصات

 نقله ءةمزغم ء( ءممعامع15هصعتس لتكتكسصر, ءغ امعامتعمو ؟عنطتقت  ظروعستممأك معمعسأ اعد لتعم

 1يدن1 لونك هلع طلعده ءاع. اتطعمو ءزمكلعس نعدأت ءىرسممكسعضتمسأ لااا 1710م 17077/

 هنزاتك هوردتك ةعماعر» هكععاتمصءعو ءمدسم]ءءمنغعتسسز ممانا"و 2س ع]ب ا قل]ت»عءاأ 1ع قلال- م7 -

 رعالا كرم. 145. [طلعخسس ءا-ل11ةهلعع ج]ج عئعطبتع عادت هّم] عغر  ءهورحتت لامتلاك

 همعرتتو 112547161 (مد/ ع« ةيررعاو لع نبحم ؟10ع ذم انغععج 2م. - 146. [طلختس ءآ- عوقب لع

 رموماعرللم ؟عرفاتاتلال م2010, ةغ07ع هطعتاعط [[دمطحلتنم 57 عرروع- مل - لرب 1

 اورو 4ط0- ءآ- ”هارتسمتن لادن - ءعمتئعلرر دسمتتاسمم ةصصم 776 (نصع. 12. لمص. 1374) - 147. قطع

 اعمدسس عاد عدس 6ع ءاد-هعزكر ءودلمع لقعملمصلت ءا لتعادلتمصلتو جسعامرع 5ةطعتلط 1آدمعء-

 اآغو 107 - هلل - 011: ترن ءلأ ظعت» 01 [رتتنمتت طاردة - ءآان ع عتتجمتا6, دصمتاتم جسم 744 (ذضع. 0

.(1343 .:1121 

 (نمردصتو ةتتعامانع هطعتلعات /كءقن- هل - لون رك عمازرم 8عر» 71ه1, متت عا 17167ءا7 , دممانأته ةطلو

 788 مع. 2. 1عط. 1380)ر. - 149. ل طلعقس ءآ]-هع]هغعامر كامنتنم كان](ةطمللات172. آن طع»

 مهسنعسكو سعدت تطعتاعال (/ مانو - هل - لق: 7ع طورت - ءا]رمعمت» 1109 عقرا# لانس ؟دلعوم 4

 148. كطلعؤتس ءآل-عطتن ءغر هاما ةطتلاوتانلال 06 ةعواأعرال "عععمس 10 ملطف

 ظمع7لم0 (ل 1لعرع ادعاتلحلعممتم) لتعفتم ءعغ ةصتغم هدععسلت لععلطلتل دضم1(ا0115و 0182205111.

 1450. ظاحدخ طلاعؤس ظالم نلغععصتت عار كامطتام ةاتلاةصتعم. آه]نسصعم مع ؟لعتمأ ءهةهمتاه 0تق-

 ممدزغعمتس عع ؟ءرتطلق ةصعامتعمك : امسك آط)عم رو نست ممطتع هتنعمم معاذ عاممتمق رسمصت ؟[عدامكتا ءاع

 قسععمرع هطعتلعط ةطمظتنم طمس قلن( !]رمدمتت لل ظعرم 81ه]مستبعلا ]1مع»لق (د ؟ءعملعملد

 ةواتح "05ةععج رولا مورا“ “) و رصمرانم هصصلم 450 (طاصع. 28. 1"عطرع. 1058). - 1ظمتامرصعم» زاك

 اتطرت هلمعصمحتغع ةطعتلعط لع7//- أ - لأ قلل - ءآ- "هلرسمت» 17 عن لط8 183 عاب" ههنا, 01 م
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 ىفونملا ىلبنحلا ءارقلا نيسحلا نب دمح ىلعي ىأ مامالا خيشلل ةيناطلسلا ماكحالا آذا درواملا

 ىذلا هلل كمحلا هلوا نّلجام راغصلا ماكحا 1 ورفلا لمع نم ءارغلاو م00 ةنس دادغبب

 ىفنحلا ىنشورسالا دومحم نب سمح متفلا ا نيدلا كجم مامالا ييشلل يلا دتجح ترهب

1 

 5 امب ميلقأ مسأ نونلاو خمدكلا نيشلا حقو لمه ءاولأو ةرمهلا مضب هنشورسأو هب فرعي

 اأدفلا ىا ىيدلا دامع ظفاحلا مامالا ييشلل ثيدحلا ىف2 ىرغصلا ماكحالا اد رهنلا ءآرو

 دبع نب فقحلا كبع ديشلتو 78 ةنس قوتملا ىفاشلا ىقشمدلا ريتك نبا رمع نب ليعمعأ

 نب ديبحن ىنيدلا ردص خميشلا هحرش ةياكابب هم" ةنس ىقونملا ىليبشالا طارخ نبا ىنيحرلا

 رسكب ةباكابو ليسو تادلكم تال غرم بدك بأا زخئس قوتملا ىرعملا لحرللا نبأ رمح

 1() تاراينخألا 8 ردعصتخت ىسراف ةيوامسلا مدلعالا - :خيدالعلا ماكحالا وع سلدناب نادلب انهلوا

 ءالع ناطلسلل هفلا 1.1 ةخنس ىرب قولا ىنزأ أ رمع نب كمكم نىيدلا 0 مامالل يموكانلا
2 

 هصصم 911 (مع. 4. كدص. 1505). - 151. 11- فخ طلع ةدس 51-81 غدصنت عا ةنتعاماتع ةطعتلعط

 1لممطملتعم سمس قكآتا 7276: 1101من علأ عزت - ءا]عموعفز» رقع( (1. ء. معالتم) و دجماناتتم

 ظدويطلملأا ةمصم 458 (صع. 3. ][)؟ء. 1065). - 152. ةطلعؤتس ءال-ة1عطغقتس (نهرسممواتتغ

 طمع ؟ه]سيسعمو ننم0 >ةعطتق ةصعتمتغت آكهسك العمور هنزدف معمطقتم معمععفلالغ ءاعنو هطعتلعط

 رلمصسعطنم 1آسمتس 11070 - ءل- ل: كلط ارمامآ 01ه متنت» عال طعنا لل]ننناأ (ود"عد]عتتق و نست

 هسصم 032 (نمع. 20. ىءعرب(ب 1234) هطتتغر ء( هسعاما» ءاتنحس ءوأ ائطرت ءءاعطعستست 1مم. 10

 و مموستتس هزات ةهكعتموتغأ لمس ءل- يزف. هعوسع (مسعص ذللسا ةسط طمع نصتلم ةصصمغتتغ

 0وىاعررم]ر هيساعم مامعد ءنا '[عمصكمدحسم. ع 153. 4-11 طلعةنس 86-11 عطوه ةغهح

 ننام ممم. "[1مدلئ(مصععر نسمع عنط طقع ذصقعتماتنمصع ءما1ءععععسمأ 1[هكام 8طقظنام هطعتاعط

 اصمت رنا - لل - ل1: ل 1/علم ]1تهن» 077 ]17 ءر» 0“ ]ارز ]6 عءازرأا» طلة عدأرعل# و 2 01اتلنق

 دممم 744 (زمع. 20. 3آهن 1343)و ءهغ ظطعتلعط كلل -ءآ- ممعع طظعرا» لااآ-ءآ - ]ب17701 1111

 1ر6" 151,247, رسما تنك 8سعتمع هصصم 5852 (ذصع. 24. آمن. 1186). 1طآسراتك !!طسس

 مرسم ءمامأتف ءىغ هطعتلعط ىملر»- ءل- لن 1101متر ءل ]طف ءر» د م» لات 171هد1١مأ ل8"1081و

 ونت ةصصم 716 (نمع. 20. ةآمعغ. 1316) هطتتك ءأ تع همرسنعماأمتتت كانت ؟01تستمف معتق عل مةأا.

 10 154. ]4-11 طاطعغتسس 151- ]هت ععغعر لع ةتومتك ءعاعونطنق. (هدسمعسلتسص 0ع ءاععقممسع

 طمس ةنمعرفاتنمدد هقاعم]معزعم معيوتعع ةعتماسس. آطسفسس 1 /ل* - ءل- لقتل ل110/متستةعل

 1ر26, 0م 1]عمسنر مخ ]آهجدع همصم 606 م(صع. 6. لسا. 1209) هطتتغو ءمضصمونمتغع ةلاسال هةسدلح

 اههو ل1( - هل - لأ: 1!1ه] مست عل 18عرب 1ك ممم ءعرنوارمأر نسح 0ع ءهسكه ةنط (نطنلم لل /-
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 ىف ١ نيتلاقم ىلع بترو مدل تارايتخالاب رهتشا كلذلو هاش راح ني ب ولا

 علا هنالا غباوس ىلع هلل نمل برعملا لواو مهضعب هبرع مث تايبزلل ىف »" ةيلاثملا تاّيلكلا

 قوتملا ىجابلا ىكلاما فلح نب ناميلس كيلولا ىنال لوصالا ماكحا ىف' لوصفلا ماكحأ ادد

 سيردأ نب دمح دكيناجاملا مامالل نارقلا ماكحأ ا١© سلدنالا دالب نم ةجابو 750 نس

 ركلا نب ىلع نسأل نأ ئعيشللو هيف فنص نم لوا وهو 8.2 ةنس رصمب قوتملا ىفاشلا

 ىرصبلا ىدزالا فقحسا نب ليعمسا فحسأ ىأ مامالا ىضاقللو 28 ةنس ىفوتملا ىئدعسلا

 000 د ىردملا ىقتحا ىمعلا كادزي نبا .ىسوم نب ىلع ىنسحلا قا خيشللو #80 ةنس قونالا

 ديحن نأ جيشللو #1 ةنس ىقوتملا ىواحطلا كيح نب دمحا رفعج ىنأ مامالا ميشللو

 ىلع نب ديحا ركب ىأ مامالا خيشللو 5, ةنس ىقوتملا ىوحنلا ىطرقلا عبصا نب مساقلا

 نيحم نب ىلع نسحلا ىا مامالا ييشللو ان, ةنس ىقوتملا ىفنحلا ىنزارلا صاصخملاب فورعملا

 ديع نب كيكم ركب ىنأ ىضاقللو 5.5 ةنس ىوتملا ىدادغبلا ىفاشلا ىسارتايكلاب فورعملا

 11 /ءاةر ه1 ظا- 41هةوعءا هءاعطعةكتس. طلتك مععاتمتس ءقغ ّذدص لتتقف 5ععالمطعفر نالقتاتللل م10

 تمت ءرددلته هفصقمععي وتقع ءيعسم]فع ةتمغر 24 ونتم4 مدعتعم]ة عت معووصكان"و م05(ة2101

 مدين عمل همم  آذع وتلحس 0هءؤدق كللسا ؟ءعولدمع دعدطتعم 0كهههحتك هسزسعك امتفقسسم طمع ءوغن

 اردتم 12عم منو طعمع#ءأتك ةسماتق ءاع. - 155. [1طلقغس ء2-1هوسأ]1ر لع دامضتم متسع

 ماممسم لادصفو ةهعام»ع آ11هاتلتنم 4817م1 501ءانسمت» عن 117/6 8076, دحمان 0

 474 (نصع. 11. لمص. 1081). هظودرمأ (1. ء. 8ءّزد 5. دج كسوددأاو) انعطق 11ئةمهصتقع ءوم6

 156. ةطاعؤس ظ1-((ه ءدصر دغمكتكه ءمجقصستعهو 0ع تتطسق ماسععو دتموععتسأ صك

 ءوصضسس ؟ظنتغ طصقتس ظةطقطتنم ءغ لهءام» هدستستاتك (11ز0]16ل) 27101 متتءاأ 17 عنا 1ع ب نانا ده

 ق3عورمغم ةممم 204 (ةمع. 28. لكدص.819) هطتتعغ 1طدصع هععاتش هدنصأ ؟ةطعتاعط 4ك: 77ععمون» خ77 1 ءري-

 ءا]ءمز» كه, نحن ةصصم 244 (ذمع. 19. كمان. 838) دصم تانك ءوأ ع مورو (جلطت 1[صمهسس لقا

 1م: 1مع ةظوتنهت] طعن 1: ]رمع معلق هكر دمم»دتتك ةمصطم 282 (نصع. 2. ل[همغ 8953) - هطعتلعط

 [1همعاتتنو كات ا]نمععتت مآ: ظورن 81:4 11: 7”ءج0/0 كت917, 1م ن5 3810 5 (ةصع. 24. للص.

 917) - هطعتاعاطط طصفسس لآاع لعرم» ىلآتةعال 18 عزت ]101 متهتنعل 1" ءآرامم6ر ج01: اتاك ةططم 1

 مع. 1. لوس. 933) - ةطعتلعط قكلتع 31هأ,هتستتعل (معقن عن كعالمث (نمزلبرآت# 2 هطلت لأ كنكو

 رسمتك ةسصم 340 تسع. 9. لمص. 951) - 8طعتاعط طدسعاتتم آسف قكقتن 8 ء]ب» ل]تتعلأ 7 با

 لآ: طمع#و ؟هلعم لمددمو (عيمودعتمك) لتععتم عع رسمتك ةمصم 370 (ةسع. 17. لل. 980)

 هطغتلعط هطمظتنم طصمس قلطانءمعمتن ملغ عن 2101, مسنعل 8معللملف, ؟دلعم 1كعيروأر "اع

 لتععم5د ءغ دممرض(تتق ةمصم 504 (ةمع. 20. كمآ. 1110) - (:جلطأ 31ةلئاتنام 11دظاع قكآنع 8 عب

 للم]ءهتت»ء 1 ء» قلطله7]ع]ر ؟دلعم 1 -ءامج ل2 لتعفتك كغ دمماتأدتتك ةصطم 543 ةصع. 22. آهن.
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 ئذ رمآ' لك ىقح مدعم“ هللا ركذ' هلوأ" ه0 تش قتلا 'ئكلاملا ”طفانللا يبرْكلا ' باب اظطوركلل ١ لا

 ماكحأ رصتخختو ه1, ةنس ىفوتمللا ىطانرغلا سرف نب كمكم نب معنملا كبع حيشللو يلا ا

 ماكحا صيختلتو 580 ةنس ىوتملا ىسيقلا بلاط نأ نبا ىكم دمحم ىأ جيشلل نرقلا

 قونلملا ىفنحخلا ىونوقلا جأرس ىباب فورعأملا ديمحأ ىب دومكم نىيدلا لاه خيشلل نارغلا

 5 هلوا ىجفاشلا مالك نم هفقل د0 ةنس قوتللا ىقبيبلا نيسحلا نب كمحا ركب قالو اب. ةنس

 ٌةحلا نبع بحكم ىنا جيشلل ثيدحلا ىف ىربكلا ماكحالا اله حلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ىكملا ىربطلا هللا دبع نب دكمحا نيدلا بحكم نيشللو ثيداحالا بتك نم هاقنننأ 03-3

 امدر ىكل ناسحلاو ماحصلا حبق عمج 0 بانك اضيأ وخو ذكمد 4115 د قوتنا ىفاشلا

 10 مهنملا 8 ىيدلا لامج ركذو ىفاملا هذبيملت لف ذك 0 ملو :فيعصلا تيداحالا در وأ

 ةعستو  تياح غلا ىهضتت اصيأ ىرغصلاو ريبك للحم ىف ىطسولا' ءاكحالا ذل نأ قالا

 1148). 1معلمزغ همددك ءزادد ؟عطتق: (ءاعطعمغم ]لع معدعععلتغ هرصصع مععمألتللل ل71
 ميمي ا هع هطمتاعط ق4للا- مآ -ةررمرو رن عزا 11101 هنوت» علا عرب _ط' ملمع 0( ]0711/8 101م
 مصصم 597 (زمع. 12. 0ع(. 1200). - (نهرسمعملتسس ذ5(ة00هزئانتظ ؟01ةصل عمانتل ءمص1ععأأ
 تارمزاعط قلتي 7101, موتنعل 71ء]1جم لا قةطقغ 1هلنط (هقعو ددمزظتتتك هططتم 437 (ذمع. 19. لال
 10435, ء( ه(معمأمدتنتس 110سم طلعات عئلل 6] ءعامدمد طقطنععدماأ كةطعتلعاط آ1طهصعطلو ل عتت7(7- 60 -
 لب ]1لم]رجتنن0 18 عرو ل41 عل (نوعبمتر ؟دلعم لا» ركعتي لتعادك ءغ دسملاانلتكق ةصطم 770 (ةصعم
 10. ةدسع. 1368), كه قكلني ظ8ءاب» للسعال طعن ءا]رموعتت ظعتامعلتو رسمت اسدك ةمصم 458 (ةهع»
 3. 126م. 1065)و نبك همسك ةستمر 0000 ؟ءيطتق ةمعتمتغ: اهسك طلعو ددتملمدانسس لهده
 هامور كع للعقم 1آسمتستن 57ر2 فرعوعأل. ح 157. ظ1-ةطلعؤتس 11 - لك هطغقر ةاقلنأف

 را

 ىدزمرتم. 8[جعمسسم هرمنك ع نةتطسم ؟غعنسع ؟0]هستمتطاتك هممفاحمم ء( ننملتمصعق ءمصاتسعطقو
 ونيمل ةطعتاعط لان الو عهتنات عل اة - ه7 - ]معمم عرب لطل- ها - «ه]رسات» قدعبلق 15/891718 نست
 هممم نه مع. 24. لكمعام 11856) هطتتار عع ائطقم نملتقمممتتطسك لعاعوت(. طوضعم ةطعتلعط
 ةاردلتنام 11ه طآر- ؟ل-لورج ل ]رننعلا 8 عرن كطلهل]م] 1 هطعرتت 71عز7و بحت دصصم 694 (نصع. 21. 0
 1294 هطتتغي رسحعصسس ]ئاطصمس همسومموستغو ذص نيم (نملئالمصعو عرامع ةتتعامت ل اهغنق ءأ ماثم-
 10 ططتاءو كال ععنغي مممكع فيسعم ةمعرع ءغ ةتمع نآلع لية معممع ةتملاتقممسعم عدط] ءعنمع آلعت
 لن يبتلع لتعتا 7ر6 لتكعمساسك ءزاتهو ءأ لعرمما- ءل- لأ ذص هزعتع ةانم 116/7 كرا
 وحسسسسعسمتفتي فسح نيمونع /2/- ل/لت» 11/- ]1مىام (ةئمتسته دسعلتم) ذه صحعمم 1؟:01سسستصعو
 بن زيد / - همعزر»« (ممنضم) ةعتموتعدعب طمععوسمع دستلاع دتعتسا صممدتعسس 01 10صعق
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 ملا 0)

855 

 لك ماكحا اد. قايسو ىبسدقملا ءايضلا هللا دبع ىأ خيشللو ىهتنا اًنيدح نيرشعو

 «ا خنس قوتملا ىفاشلا ىكبسلا ىقاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خحِيشلل لدك ام. ةيلكر

 00 دل ةيرولل ميك نيابي فورعملا ركب عا نب ليكم ىيدلا سيف حيشلل دولوملا ماكححأ ه1

 ءاشنلا ماكحا (01 , ىرصملا هللا ءاش امل تاجتئامملاو تانارقلا ماكحا 0. دهإ ةنس قوتملا

 هلوأ باوبأ ةرشعو ةدام ىلع رصتخ وفو ىزولمل نبأ ىلع نب نمحرلا دبع جرغلا ىنأ خيشلل

 ةرمحو ماشهلل ةرمهلا ماكحأ ا!  ىبرمغلا ديحم خيشللو يلا نعولا رباج هلل دبحلا

 تيد دامو كعدبب 59 ةمظذ |[ كم ديب قوننملا ] ىربعلل و يرمع ىب ميعربأ ى بتاكل ناغرب خيشلل

 ىيج نب لاله مامالا جيشلل فقولا ماكحا #0 2 لا ارطع اًبيط !ديح هلل ديبحلا هلوا

 ىفنحلا فاصخلاب فورعملا ورمع نب كيحا مامالا خيشللو 15 ةنس قوتملا ىفنكحلا ىرصبلا

 3 510 .٠ 5 2 ٠رج 5 3 0 3 2 ً 52003007

 ئيشلل فاصخأو لالهلا ىغقو نر مج فاصخأو لالهلا ىفقود ن أروهشملا نادخو قكأ] نكي نيني ىقوتملا

 نورا صعرنعي. -  لمطعع» ءزمكلعس ةععستعصألو وسعت» هطعغعتاعط قللت قكطقاملامأ, 121« -

 هل - 011: 111 0عم00عد3# ىدتوكتغو 1صآكتت ©0121261201ط1غتت. - 158. ق3 ط ]عمد اعد]1] 56

 جالعازط1ت رصد مع20ه11. دءودلوع لع جععطو متع7 هحلتتكودع ؟ءءطتق 1لعص ةتعمتءعدصاتح

 طسعو ةسعامرنع ثطعتلعط كةطقطتنمو 160078 - هل - ل1 ل472 8 عءر» 410 -ءآ- ءمرلا 190172 010

 دصصم 756 (دسع. 16. لدص. 1355). - 159. قطلعقتس ءآددص ء7810. ءقصمصعف ٌدض 20-

 (حصلتك هزلعمتطت5 ههعملتءلتق هطوعععدسلاو ةسعامرع كطعتلعط ه7 مررببع - مل - 7)» 0

 8ع ىلطق ظعا» ]لم عواعاقر ؟دلعو آطانن- ]1 هت ة11 هآ -زمسقم لتعام كا رممتتاته ةلطلتتف 1

 نمع. 11. ال[طهم6. 1350). - 160. ةطلعةسس ء]-ءاعتمهصقنغ 56 ءاآ-دسمدت ةمتذز ةغر :ءواناقع

 ممر نم ءلمسسسمل ماهم ءامضتتم عا مرداس ت عاتمصتتسم ةتعامع له: ءارمملام]ب )1 عرب ح 161. كطلع ةدد

 ءا- متع دامصتتح ؟عدتصمتسامسل , ءمرصمعملتسسل مع غعصانتل ءغ لعععتت ءكقرصتتف 05 زكاتتلو قتتح

 كم١ع لآ“ (/ مه لط0- ءآ-هابسمت» طعنا ىللغ طا - ءزرمسم.  طآصمقمتغأ ؟طتع: آمسك 1)عمر

 رسط ءءئللت ئىععرم ةماعععدس :ءعللعسف ءاع. طلع ءعدلعسس مع ةععتمعتغ ذطعتلعط 1107 هتتيت» علا ]ب هتزاز» نم

 162. ىكلطلع ةدص عا-ط عرس عار ءءعودلمع 1آديسعدعر ةط ظءع/كت» ءهأ 11هتنتنم ملم مووتاهعرو ةعالع

 هعمل ؟بددفو ةسعامرع هةطعتلط ظمسأر متن - ءل- لق: طا هلي 13 ءرن لنوم" لماع [دصما“أتتهم ةطتو

 732 (ذمع. 4. 0ع. 1331) ]. 1طصعتمتغ نطلع: 1طهسلمعتم هزغ 8عنك ]دسلع هدمكتأ ءا 00هرتكعرو

 ءع. - 103. ةطلعقسس ءالددك د علو مءودلقع مهتكدتتتس ص (نهمدصم !عععصلم هطوءعن؟ةصلقم

 رسدسر ةمعامرتطسخ هطعتلط 1[آدمعانم طسصفتس 1127147 عزا 7”مآرثرم 183م7, دممتناته ةصط0 5

 (مع. 5 خم. 859), هع ةطعتلعط طدصعتاو طسصحمس لت ء0 17 ءزن لتسير ناعم 1210550“ لتعأم

 ء( ةصصم 261 (ذصع. 16. 0ع. 874) دصمرسنتم. 1[1دعع لسم هرعجج مدلعم همددتصع رز 11 7

 8//- 112147 مع 711- 161,«دد/ر“« ءع]عاط صفت. (نهدسمعصلتستل ءعمضست 20هصفكتغع ؟طغتلعط 1صمتم
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 باتك وهو 85/ ةنس ىقوتملا ىفنعلا ىضاقلا ىكتانلا نيسح ىب هللا تبع ديكم ىأ مانمالا

 ىراصنالا هللا كبع نب دمح فقو اهنم ىرخا بنتك هيفو امهنم هرصتخا هنأ هيف ركذ سيفم

 ربغو 407 نس قاوتملا قنلل ئنانللا نبا ذللا رم" ىب قع اولا" ةلاشر فاكشالاو در تا

 ىلع نب كمحا ىنيدلا باهنش حيشلل ماهبالا نم نارقلا ىف ام نايبل ماكحالا | كلذ

 ىلع نيحم ىنال ماكحالا لوصال ماكحالا | هم" ةنس قوتاملا ظناذل ىقالقسعلا رت" نيا
522 

 فرشتو ' ماكخالا“ نع ئؤتفلا ”ييمت قة" ماكحالا' 111 م1 نس قوتملا قرفاطلا" #0 ف

 همك ةئس قؤناملا قارعلا 'نيكلاملا "سيرد نب'“ةبحلا '"سابعلا “نأ "يللا قاض 000

 لمش م 0 وعو هيلع 35 هفلاف مهضعب ركنأو مكللو ىوتدفلا نبب قوفلا عدا هيف ركذ

 ىفنُمل هقف ىف ماكحالا 1 2 نلا ناوكالا عيمجل كلاملا هلل نمل هلوا ةليسم نيعبرا ىلع

5 

 10 ةينامث ىلع بّترف 80 ةنس قوتملا ىفنلل ىفطانلا دمحم نب ىمحا سابعلا نأ مامالا ميشلل

 / 7-5 هب 57 : 1 1 ؟ا 3 7 9
 ىيدلا ءابيض مامالا خايشلا اضيأ ىلينخم دعك ىو ىناغدصلا سايعلا كيا خيشللو اباب نيرشعو

 لات 17110, مات عاأ ل0071لع7 عزب 11هوعقر» ماخمعقأت , د0عجع [ططفص ع[ اة ءاتكو وقاتأ 3250 7

 (زمع. 2. قمر. 1055) لعععووتغ. 1ئطعم هقلتقو دعتص ةتتعام» ع زآلتق 0 نمطاتق هرعرتطاتق ءانح

 مرموزممع ماعم“ طع ءدلعس سمتعتتم هلتت ءيتكاتسأ ائطتر نغ آلأ' حع[ 2101 هته7»ءلذك لقط

 ال0777 قكيندا"غ, نمت لتكءجساسك ورم امتار ءأ 1: رورو هدعافطتس طآقصعالتاحمع ل1011 هلآ:

 1ز مر قر مللمل آان - ءلمضمقر ونحت هصصم 979 (ذصع. 20. لآهت. 1571) 0عععووتغو ةلئتوتتع.

 104. ى طلعةمتصو ءدممؤلام ءمرتتتس. نتهع ص (نمدخعصم ةتضمطتط010عاعع لتعاو ةانصغر تتتعام©

 ةزرمزاعاط [11دكام ك1 عزاأط- هلل - لأ: ل1 ءل عز: لآ: لآ: 11ه“ ملك 00714118و 0 01ا10 30 2

 دن 6. الآمر. 1448)ر. - 1635. ظ1-1طلطعقسر لع ميتصءامتتق ]10]016ئاتتتنو 2116106 4

 11 1طن اعل م78 1 عرا مل]دعل لعملة دصماتطمم ةصصم 456 (ذصع. 27. 1كلعع. 1063).

 166. ]خ1 - 4 طلع ذر لع لتكوهتستمع اماعن 1 ءامومر زهلتعتم (مقل/قك) ءغع لعسععأاو ةعطلمسم

 ( 1مثم"ورك) لملتعتك كي طصمتستر ةهنعامنع !1هاتطتنم ةذ/ع)اا- ءل- ل:  لاتضامانطاق للآت#ءل

 12 6عزإ 176 (م7/لأر دسمرعاتم ةصصم 684 (صع. 9. للمس 1285). ؟'ه]سصعس نته02ةعاصأف 1136(0-

 عنمصدعو ىصاتصعمفو نن00 ةهنعام»» لتعتأ همست ممكتتكدع جل "ءاعل] ءعصلستس 201: عئهةتلاتتلو (انأو تانك

 لتعوستسعم دماغ ]عمم ءغ نملت كس (1لس) يدع قىصغعسلتمودعغر للطن صععدتز كدعن طصعاملا

 رمعرتانتك : 1رهننو5 1)عوم هرصصتانللل هلنعمفات1ةئانتلت هرستسوم ءاع. - 167. اظك1- ف ط ]عذر 0ع زاندع

 1[1ممعقانعم , هسعامرنع ةطعتلط 11حمعاظنم طصسحتس لاا طهط اند ل ]تتنعأ 1 ءرن ]101 ميست»ءلأ اا ناقزلاو

 رسمد'اننم ةسدم 446 (ذصع. 12 قمر. 1054). (0مان5 ءزسق اص العلسأل 00عام همصلأذ 015م0لأان11 قام

 [كمصلعمس رععس ("ةعاهتتتغع ةاطعتاعط قلل * هلام ىكعع]رمن. ع 1ع زسسع طمصطدلتالنعم 00010

 ل

5 0 1 
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 يف ريبك باتك وهو 8 ةنس قوتملا ىلبنلل ظفانل ىسدقملا دحاولا دبع نب كيحم

 2007 نوبل ةيدايملا لاو يضم "موب نالحلا فيرشاللا ةيديرلالوضصا" ىو تادلكم نامت
 ع

 ةتامعبسزلا دولح

 ماكحالا ملع 11

 تامّدقم ىم ةجنتسملا ةيبيغلا لاوحالا هب كيرا تايلقعلا ىف فلطا ىتم مسا ماكحالاو

 عورفلا ىلع فلطي تايعرشلا ىفو اهنامزو اهناكمو اهناكرح ةيج نم بكاوكلا ىف ةمولعم

 لالدتسالا وهف لوالا امأو هقفلا ملع ىف مالكلا ىأيسو ةعبرالا لوصالا نم ةطبنتسملا ةيهقفلا

 سيدستلاو ثيلتتلاو ةنراقملاو ةلباقملا نم بكاوكلا عاضواو اهعاضوا نم ةيكلفلا تالكشتلاب

 ناويحلاو تابنلاو نداعملاو ولل لأوحا ىف داسفلاو نوكلا ملاع ىف ةعقاولا ثداولمل ىلع عيبرتلاو

 امب ملعلا هتياغو نارقلاو راظنالاو تاكركلا فالتخا هيدابمو اهيمسقب بكاوكلا هعوضومو

 ةعتمسأنغ 47 هطعتلعط طدمسطدلتام طامطنم طصحس 127/4 - هل - ل1: 110 هت010 ظظعتن لطا-

 67- م0120 ل/!100200ع52و جم تتتك ةصطتم 6043 (دصع. 29. ل1ه). 1243)و 12381112 01150

 ؟ما]سستسس و ءغ 0ع معتم كتمتنك زدصتف 76202107 ؟كطعدتأ ل1760 8 ءنن 10/8. ما 2عآء عاتق

 1161021 ه7تو ذص آل ءسحصمو نانا ةععاتلم 0ععلسم دل

 168. آ1] ١ ءا- ح طاوس. 102128 10111

 الو 4/7 ممدصعسم عوار 0500و تطأ لع معطاتق ؟جغلمصمألتطانق ذم انطلل'عاقاتتلل 11511108411

 كاهكاتق هءعءاتأ م5 و ن1 ءدع م1جعررتووزق همعصتقك همصع]سلانصغانا'ر ةزئصت عدن. 1لهعع ةددصأ 3518و

 0ةغعطتتق عمزاتتلل 220056 5310 معتل ع (ءرطماتق 5كمععاقمك. آم معطاتع !1ععدلتطتع نسا 111

 مموع لع جيغنعسلت5 لدعتف هععمس0مضستكو ناك ءدع نندنتما“ مرتسعامتتك ةدصلهسص ءصاملتطاق لع

 مسكات 06 نسمه "ع ص ءهدجتأع 177+ ©7- رعب ؟دكتسك 1 6عنت". 10د جتاعتلل 211011 8568511 115111-

 مدح 1مللعدغ دعاعرسو ءدع 8عاتت2(هصتطتك ء0عء]عونطاتق هطوعرتاونو ءوللاتللا 20511086عو © ءاع

 جقؤئمتتنت ءممكأع]]دغنمدتطاتور نسمتعصاتك هتطأ همممدتاو ١61 هممزادصعأه ىاتطغو أ (51عملاتتلاو

 ععجغمل عد ءغ ندحلعدكتسس (عمدعمصسست» ؟1هركصفصغر ءرئعمضتقو ناتت ص طمع ددسصلم ةسطآسمقتت

 رص مءععصستتم 1هدوزلتسس , >ءعععمطتلت تن> ع ةمتسملتدس ءداسصغا و ءوصعاسلعصلأذ ءهغ معوع-

 لتععملت. 0طرءءعدسد طسرنك 0مءعئتسمع ةسصغ ةداعالمع غدت مادصعأمع نتقلل تقع و رات

 ناتع ملسعأمتج 011:عرتكزاهك 2011112 305مععؤاتتا أ همز 020108155 كاتتاتتات115 0عه10116 انك

 كلمتك وأ فومتغم دعتتال ؟اتكان1ةكانتل هدي 1ععع ةمرتتسر ناتقع 1)ءده ءدذ دصماع ىاتم ذه طلق
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 اممو تادرفملا عفانمك اندنع هفلخت ناكما عم كلذب ةداعلا نم فقحلا ىرجا امل نوكيس

 رمقلاو ةلينسلا ىف دراطعلاو دسالا ف سمشلاو عضاولا اهمكحا كقف دادغب :ينب منكصب كيشي

 ماو: موبعلا بسحب !ذهو كلذك لزي ,ملو كلم اهيف تومي ال نا فلل ىصقن ند 5

 بسكو دعو شضرم نم 3 مشب ام لى مكذأ كبلع ليس .صخش دكاوم تملع ىتهف سصوصخلاب

 م ال ىكل خيراونلا ىف ناعمالا دعب هدعاش ىف ةشقانملا ىكميو دواد ةركذت ىف اذك كلذ رهغو

 ئ ئ 32 ملع ميرحت' ىلع ءاملعلا نم اريثك عا ملعاو ريخل وبا ىلوملا لاقو هاوغد نالطب حزلمل نمامرلي

 ذاشلا نع ركذ ىقو تاذلاب ةرثوم بكاوكلا نأ داقتعا ميرحن ىلع مهضعبو اًقلطم :موكدنلا

 ناب هتداع ىلاعت هللا ىرجا نكل ىلاعتو هناحجس هللا الا زقوم ال نا 'نقتعي مكننا عا لاغال دذأ

 نكح له
 ئ

 ىغبني مذلا ثيحو هب سأب ال ىدنع !ذهف هللا وه رثوملاو اذك كنع اذك عقي

 10 بحانض' بنطا "بالا ؟لهأ قو ئربكلا هتاقبط :3ئكبشلا "خويا هركذ مموكدلا لخط نها

 قعرت مهاتكتنر 38018212 ةصان[ همك همصقزللم 0ع1لععام ءعيوع ممدكسصغرو انغ .٠ . دجع0ت عدتس عصح

 نرتس ةئيسمات نم ننلتغمععد. 1كدمع لمعتممعس ةتاعتت 0ع لتعممتس ءةدعر معمطقغ 18ةعطلقم

 لمس ءمصقتكتس. 111منعب)" عمت طسزاتق انعطتم ظيصلقتسعلس(2 ه2 ممدنغانم0 (ل2701ع ]3012 1هقاتغاتتأو

 حصص 501 ذم هتعمم 1عممتقر 381سم دم [زمعتمعر طدتصق ص هدوئاامتتم ءقوعأ. طلاتصع آل ءانق

 متصوانحت ذم طقع نننطع معععس دممرعاعي ءوذع ةمطتغستس 0عمععرعت6. (0نم(1 هدصصتصم ءاعطتت

 زلودع ءيعصماسسل يع رص مع ععصعتملت. (0نم051 هقكتف مععان]]ة2ع5 ةرععاقفو 118 ان 76 ©

 ةهلعرج طصصستمتم مهنملتعتم طقسا زعممععور 1ظهعئلع نطأ تع ممدعددعتنعو نسأ دتمزطاتق دللاتتو

 و نندع رمعلعأم, وست نتدعمأتكر ننمع رئعف حلتمع ءنسص دصهصعمما. [1آهعع ننتلعتس لتعأغ 1/0010 1١
 همعرنع انو 1 تل” أ. (ددصوانحتس ةساعتس و همعده ص ![عوعسلج طتقغمدتمع 530105 00110 8(3و

 مس نملك طقعع مععاع مصاعملعتتر لتكمستمست مماعقأ جافسعم ةصلعر نسما للمس ةنعاماقتع
 ةعوبشمب نص لسلتعمعر ممم معوععممستم ةعودت6سر نسمع ءمهمغعم0[تن مامصع القد ءةوهع

 مق /-1]رعن» لتعت 8لدعمم دتسسضس لمءامرتنتمس مهين جقانم]ه عتمس لنلت ءمسمسس لتع للكتسم اص
 نملك نسم 1111 كامص لععامعمعو ه ممصمت]اتك دتعرم مصصتتص همتصمأم ذآله زللت لغه طقطعأاتلاو ءال
 نسح ءاعاازو معرع عمه زمعمف دته ءكا”لعتعماتمع نتطسحن». ب م/ورأ# (سموعدعر انا (10ءاض 0
 زد 1امعاا ]عمار ممل ةهغر للحتموع [ءرتامرل: 8 عولععام حمام ممالك 5(ةكانتكر »عطلت غل طلقل

 زرع هىدع ىنكحتس ءلللعت ماسي كت (ميسعم دصقمتنع عم طمع لطم هل طيتصع ؟ع] ةللطتتس زةائاتتم
 وو عيركانتل ءتعمتع مدللي زلم (ميسعصر انا ][2ءنه كنانه فتق ءاللعتعمو ىلا ةغلاتع 0 0111110
 نسنمل هلكعممت همت هتك ذم طمع ةعماعماته هتطت] اصتتعمتم. 0000051 انف نت معاهم وأو 1716110 ©-
 10 مدصلتو زك قار نمت ةقاتم زمدتم ةنكمسس المت عمنمع ةمطقع عع ىعلفن ع قةقعامد ائطدت 1100
 67- مم لع/ لع طمع ةيتعمتسعسام جلضملتنت م7105 ءأا ردمعمتلل نع []0ننتكتل', ةلاهسسعل 111111
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 نال موجنلا ملع ريغ موجنلا ماكحا نأ ملعأو لاق نعطلا ىف طرفا هنا الآ ةداعسلا حاتغم

 ملعو ةغرقلا ملعو لأفلا ملعو لمرلا ملعو تارايتخالا ملع اهنم حورف امهلو ييبطلا عورف نم
 موجنلا ىف اعركذ ىنأب ةريثك بتناك هيفو ىهننأ رجزلاو ةريطلا

 ىيوتملا ىمورلا قاذ انالومل لمرلا رحب ىف ةيكرتلا تايونثما نم دومحمو كيحآ 8

 10د

 ثيل ةاور لاوحا ملع

 عورق نم ملعلا اذهو كلذ ريغو مهليدعتو مهحرجو مهناطواو مهلئابقو مهتايفو نم

 هكذ امأ ىهتنا ةريتك فينئاصت هينو رخآ هجو ىم ثيدلل عورف نمو هجو نم خيراونلا

 0 لاخلا ءابثلا ملع هنأ ىفخي الو تيدلل عورفأ ةلمج نم ةدروأ دقو ريثل وبا ىلولا

 ثيدخلا لها حالطصا

 ىيعتم "لم مععدسلم. آطلاعلغ موسع: ةعسواموتم زد0نعتدسعد ( ل1147 هآ- +هزتس) لت عدخع هل جعل

 ةمدمتستد (1ا» ءآ- هرتز ممكاعمتم» ءعمتس ؟ان]ئم لتعلم هعاطسعاعم (8(:172)ر, ذاك تع مهتف

 ملغ مهن ط عت 206دعو م10 ؟عنم 0[عوعض طتغتع ةصواتقتل 12016110 17 ععطتاتال عاب ؟زلانللا 0

 معاعملدب دكه نغ 20 0لمءاستمممك دععسصلفتتقمك مطروتعمع مععاتسعمن. - الندومع لمءامتمم ماد

 وععتسلةحم همس ماعءانست هغ ظا» ءآ- ]لاقدر 118 ءآ-"هصمآ, ةظ1د» ءآ-زكأأب 11+ مآ - مر”,

 ل لاء مع ءا- سير. - [[هعدكوتع 1116. - لآمأغ لع طقع مع ءرمافمسغع ائطعلر ونسمع

 ماد عسط 20رو# ءمرسس عانت 01" قطاتص 01.

 169. ةطس عل رج ع ل1 حج طسسلر 11/17 ءعوم# ةهضءعتسسم ه 1101/4 هموم آمون 8سصنب 001

 دسمم 953 (أمع. 4. الآدعغ. 1546) هطتتغو عطل

 170. 11د عطط7فل هدر رىذغ ءعا-ط جلت غط. 100 ءنملسو ءعقتلاتللل 12للاتللا 01136 830 ©05و

 وننأ ءاتدنم ما'همطعغنعو ج01 عحدصغو معضم صان

 ]لدعم لمعصتسو ممدعاع» ةلته لععوتطتغو وسم ةةسممعع ذللت مصمتعاست ءغاذص ننح ىتطس

 مهن ىلسغو ونتم دس 1و0 دمترعتساي ءا نتقتعصاتك "عمر هططصلت ةئصغ أ (ةصوتمست مهطتأ 8لعس

 طقطعدمغ. طءععنمعع زوتمس مص 20 لمءتممم طتعامعتعمم ةععدصلةسقمر سمس 20 ههلن0هصقلعور

 ةيكامصغومع لع ذللك مساح ةعوتماو. - 1[1دعع طقطعأ 2101/1 قطن لربع", نست ءدض 20 0م-

 ءقتممم جلت 6مصمألع5و ةععدص لهسعمم معاععأاب معوسع (ميسعم ]دنعغ ذلامتس ءوعع هععتم لمص (ةعوت-

 ممامعتدس مهن 6غمصم متمرس لم عنتممتلل همتالتسانتلل 1 هدنانتلل (1/17 1 67-707
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 10ظ0

 ىفاشلا ىلازغلا دبحم نب بحكم دماح ىأ مالسالا ذذخ مامالل نيدلا مولع ءايحا ا

 تيهذ ول هنا هيف ليق ىتح اهيظعاو ظعاوملا بتك ّلجا نم وهو هم ةنس سوطب قوتللا

 عبرو تادابعلا عبر ماسقا ةعبرأ ىلع بترم وهو بهذ امع ىنغ ال ءايحالا ىقبو مالسالا بنتك

 دئاقعلا دعاوق ملعلا لوالا ىف بنك ةرشع اهنم لك ىف تايجنملا عبرو تاكلهملا عبرو تاداعلا

 5 داروالا راكذالا نآرقلا ةوالثت ميخلا رارسإ مايصلا رارسأ ةوكرلا رارسا ةولصلا رارسا ةراهطلا رارسأ

 بادأو ماويكلاو لالكلا بادأو حاكنلا بادو بسكلا باداو برشلا بادآو لكالا باذآ ىناثلا ىفو

 بداجم حرش ثلاثلا ىفو ةوبنلا قالخا فورعملاب رمالا عامسلا رفسلا باذآ ةلوعلاو ةيحصلا

 هال مذ لاملا مذ ايندلا مذ بضغلا ةفأ ناسللا تافآ نيتوهشلا ةفأ سفنلا ةضاير بلقلا

 ةبشأ ىيحوتلا دعرلا رقفلا اجرلا فول ركشلا ربصلا ةبوتلا عبارلا ىفو رورغلاو ربكلا مذ ايرلاو

 مس ست نا 1 46 ]3 1 10 ؟ٌقَيَحح هلو!  ىلاعت هللا ىمح .ةلوأ اياتك ماوعب.؟ ةلمجلاف توملا كذ كفتلا بقا لأ ترانا لإ

 171. 1 طوخ ه ]سنس ؟ 0 - لزهر 0هءستمسدستسل "عاذ عاممتف 51518 عداتمو ةتعاماع طمس ةط نا

 11هززمأ ©آ - 1ث: كلا ظظ انجل 17101ءموتعل عن 21ه ]متت عا ( عمهم, دمماناته ص اتتطع "ل

 هصصم 505 (ةصع. 10. لسا. 1111). 1مغعع 11105 !ئطاعمدر نات م1عاهغ15 ةعطقاتق ءئعااقسأ عا ةلتتطأو 5

 ه4 ممعلموزعدلصمانتلل عون ءغ دصمحتس هدئاسر لغه نع 01 ءعنعمغ: ىرظهأ ائتطعت 0ع عءاتوتمدع 1كلطدرستعم

 هرصسعو معرتسعمأ كك 11 ن0 دمدصعاعأابر هعاع معرضلتا طمص 0عق10ءع ونعم اتت“ “<. 1ل15مووز615 00

 عوأ لص 011341101 م2165 و 01101112 مال1122 ا1ان5 5360105 (136اه1و 5ع0ا1208 1220165 11511 ©0609

 عرالم حكععاتكو ندأ ةصتتطصمع معنصت موتر نطمح 11105, نحت ءل ةدلسكمععو دانس. اآنمدولاتةعوانع

 مهرتك ع لعععتم ءممتغطاتع همصقأحغو 01:12 31عاتتت طغت لص مالطد مهتكاع طمع ءواز 8ءعصاتقو

 نهزل ؟نصلامتس ءعصغاح 120عأو 227:5( عالق مانل عم 600 طتقر 112(5)20 م1"عفاتللم 17:5(ة1ئ13 5المأ5 53013عر 8

 رعزسصتتر ملزواعتم معنعومتمس هلممتق 11ععووصحعرو مععلتفاأتم (نمددسصتو 1201301011645 83628عو م6-

 رمانمروع همرتهسزءمعزر لسه ذم همععتص0ه: طمدععءعماو كطت ممام5ولاتع ءهةمتعسا1 و 1ة01عهلأ

 ننمععأمك و همصزانعتتو مععاتس !1عامضتس ء( 11]]1امضتسي ؟مامع ةمعاقلتق ءا ةهائاةيتقعر 1

 [مععملمرنتتس و دصاتوأ قر مهعقعست ماه طمصععأتل و 1ك01ع5 م0 مطعلمعزر - دم (ةاتقهت آمال مام

 رمتسمطتاتسس ءمرضلتعو دصمضنتظعدنتم ]ضطتلتصسسو معضت لع متسلل كلطاأ ءا رعت ؟ءعمعزعوعي 3

 المعدوم ءهمصغضطعأحو لهتسطمتانلل خه همم ةعاتتللو 11م علهألم دامت 11 معالم 0510م

 متع معرعدكلم لت عمت(حكتسس ءا طوممتعتم رو 91ه عرندألم ةاتمءعرنطتاقع ء( ؟ةصتاهأقز ل ذص ل8158:

 عما مزوععصاأتم و مهاتعماأتمو علواتمتلاتللل عار 12عانتقر 5معقر مهلاتءا[35 و 7128 350660و ءاتلغاتق

 10 نمتسك ][نعأو ديسمبر ةماعمألم , ةزصءعرتكمقرو ءمماعضمادام آلءأر رصعلل(ة600ر "ععم0300 2015.

 ©مدمتق زعتكتا" ماتط علاق ننهلهعتسام فتغام ءعماعع. هظلسصسامع ائطع ودا ؟عتنطلف اصعامتغ: طرهلن-

 لحام هزغأ ةماع هردصتم [2ننك اآدسلع ةسصرام ءاعبو ذم 0ءعللعماعتل اصالةكأؤ, انلالق دع ءلاتق 5



10 

5 

10 

161 

 ىلع تلا ىف كالمالا فّتصف ءيشا ةيراغملا ضعب هيف ركنا برغملا ىلا لخد ام لوأو خلا اريتك

 كلذ نع بانذ هنّين ىّدصو ميشلا ةمارك اهيف ترهظ ايور فئنصملا كلذ ىأر مث ءيحالا

 ىف ىكبسلا نبأ اهلقن ىلا مهزارح نبأ ةياكح ىلا راشاو ريل وبا ىوملا لاق اذك عجرو

 باتكلا طالغا تععمج دق ىزوذل نبا جوفلا وبا لاق قفاشلا تؤقاب جيشلا نع هتاقبط

 ءطيس لاقو سيلبا سيبلت باتك ىف كلذ ضعب ىلا تشاو ءايحالا طالغاب ءايحالا مالعا هتيمسو

 نم هيف ام هيلع اوركناذ هقفلا نوناق هيف كرتو ةيفوصلا بعاذم ىلع هعضو رفظملا وبا

 ركني ال ُمصت مل ىتلا ثيداحالا امأو ريخل وبا ىلوملا لاق ىهننا مصت مل ىتلا ثيداحالا

 نأ طرشب لب هفالطا ىلع سيل كلذو لوقا ىهتنا بيهرتلاو بيغرتلا ىف هزاوج اهداريا ىلع

 قوتملا قارعلا نيسلل نب ميحرلا دبع نيدلا ىيز ظفاخل فنص دقو اًيوضوم نوكي ال

 رّذعت كقو أ ةنس هفنص ىذلا وهو ريبك ايهدحأ هثيداحا ميرخت ىف نيباتك .4 ةنس

 ىبسملا هريغص فنصف 4. ةنس هنع برغ امم اريثك رفط مث هتيداحا ضعب ىلع فوقولا

 ممدصتتلاه م عم معمممطةكتغ 10عموسع !انطعسسسص 2/- 177/4 5. ءاتغو تمد عطل 0معاتف 17 4 ءمدط 5

 1[خووؤئمو معتم طتتع ةتتعغم1 ؟مععأعو معرع كمرطماتا> 05128 عوار ن1ن3ع عل مع5هممتم كةطعتلعطل 670-

 20/2 >ءمادعوعمأمكزا ءغ دذطآ] معو ممأكو "ععاتسل ءزاتك ؟ن1ك5ع ءمصقتلتمطتو 1غ8 ان عقل م150ع85 5ع

 لعدم 240 ذلطس ةمعاتسد مع. وسمع طقعع 11011 قلة: /غارعت» , طععوتتاعم» جاتصس ععم5د طلقة

 151 112ه ءرعتمتو عحفطط 11971:- ءلووارف ع ةسعام رت اهنع "ةطعتلعطا 7 معا كارملست#7 ذص هرعاتلع كاتم

 1م معن كمدصستتماعدك ذا. لآ [/مت»هز 11: - ءازرمسدم هع هعمصعم اتطخخ 11: نم( ءمل] عوعتمهدع لتعتكو

 دمسسسواع (؟جعاهكدسم ةصكعصتموأ55ذع رول: هآ-هآ را 2 هعجللأ 11-21 ناك ءغ مهتاعلتل 0

 مع لوتس ذه انطعم ىاتم 165/5 107/5 (ءنعتكدء. 11طدزاتك >؟م05 451:711:0107 ع“ ةتناور 8

 نطوعدتس ىسست هععمضس لمست 015.كماتسدسم كانك مز2 ©012م0501556 ءغ ه0210312 ]11115م1110عصانقع اص

 ءم معواعدتووعرو اذ تغ دس 220165 معق طقسا ءعرئامع جتعامرتاهغتك ةقفت]ل 55م قعدت علام

 ]وعم زله. - 467 78/1,عمز» ءمصصو لتةغعو 0ة010ههعو ةمععرضاوك ]ل1 دمص ءةعرعمطتتذص 025 ةةقعو

 نممصتمتم ءمعتغدعت ممععوغو ةللطسصت ءده ج0 ةستقنمو 20 طمصست ةىءلامصا[م5 ءغعد دسقألم 39 عل

 (عمل05 جغمض]تقوعي ع 8ععدصلسم معدن ننتلعرب ةعصاعماتمسل ( طفعع ةرتصغ ؟عائطه ةمعام215)

 طمع ّدص تصلك عواتن» 0161 ممص مماعدأو 5ع0ل ءمهلتأم ءدغ ةامعتعسلهيم دتغ طقعع صمص ءزل 8

 هردام1مصع لعنه هزص(. 1طماطلت 761: - هل - ل: ل طل -ءآ- "ءااد» ظعءرن- ءآ/056772 17 عآق و ونحت

 ةمصم 806 (ذمع. 21. لسا. 1403) هطتتغو سمو ]ئطعمو ءمرصمموسمتغو ذص ن1 طدق 62011هصع5د طص

 74*11 دلاونمك ءيمدحتم 11دروععس فرس ممكدتغ ةصصم 751 (ةمع. 11. للهم“ 1350)و نان0 ؟ءاتح

 ممانع ةهيصعم ماسععو تتهلتنممعع همصلستس 1آم(عا]] عععع ممصتتع آطلعتملع داعرتم ةصصم 7600 (ةصع



 1ظ2

 قاحلا' للا قيقا لوا *رايخألا ١ قيما ءاكخنلا قالام مجيرخت ىف رافسالا ىف رافسالا لمح ىع ىنغلاب

 هتك نايبو هجرخو هيباكو ثيدحلا قرط ركذ ىلع هيف رصنقا ملا نيدلا مولع ىبحا

 ضرغل داعأ امبرو ةرم لوا ىف هركذب ىفنكا ثيدحلأل ركذ فّصملا ررك ثيحو هجرخ“ فعضو

 دّلِكم ىف هتاف ام: ىلع كردتسا م0“ ةنس قونملا ىالقسعلا رح .ىبا  ظفاحلا» «كيطلت لذ مح

 و اضيأ م.1 ةظنس اهب ىوتملا ىرصملا ىفنحلا اغبولطق نب مساق نيدلا نيز خيشلا فنصو

 لح ىف باتك ىلازغللو ءايحالا تيداحا .ميراخت نم تاف اميف ءايحالا :ةفح' دامس! اباتك

 ةتيبملا "ةلمسألا ١ ىعا ةتكسملا ةباوجالا' اضيأ« ئمسيو ءايحالاا .لكشم» ىلع اءالمالا ككل تلكش

 ىلع نب ديحن نيدلا سمش نئيشلا رصتخم امدوجاو اهنسحا تارصتخ ءايحاللو قبس امك

 هكذ امك هريغ ىلع حجارلا وهو رصمب ءادعسلا ديعس هاقناخ عيش ها“ ةنس قوتملا ىنولجععلا

 10 ءابحالا باكي ةامس ها. نس نودملا ملادغلا كيحت نب ليدأ خيشلا ءبخا ردعشخ#تو ىوانملا
«2 

 3. آ[2عع. 1358) هعصفتتتل مآل تلا 01186 2052 7216276128[, مع12506ع>16. 0012( م0ةانتأ 1عاخاتت

 زتطرصسس دستممن عسر ةصقعض مستاودع ةلطتس ل7 - (( انام هنا متنا ءآ - هور“ لق هآ - ةوزك“ لا 1هلغ171]

 ها« للا 11-117: ناي دم مآ- لاا“. []معامتغع ؟ةئطتم: اطصسك 12عمو نست 0لهءستسمف ءاتوامصتق

 رمعوروعزامكز( عام. - قةعوداتعوعلغ طلع ّدص ءمدددتس علا 0122015 10 ماتأطاتك 20101010111 111101

 جن عبغممتطسعرو ذم ممدصتصمم00 ءمر نات عده ييمنمعتغم ةص 0عصمصسمن دسم 8ه01(هصتتنتط 106 أ

 جتاءا(مرتاماع 1زمععرتام ءزاتكر نانأ ءودك ءرينندعتلاو ها تطا 67 مسم#7 (2011هصعللل "عمعاتتأو 0

 ممص متكأ معتسح ؟ل1غع ءمرسسعتسمدنهغر جغمتسعم ةمعمع هل ءمصقتلتسس (ن00تاتسوتتع عه 7عمعءاتأ

 رنعوزملع لتكءماسلسك ءزانك ط[امطظنم 11 11«زت» ملءءم//2, نحت ةسصم 852 (ذصع. 7. اللمس. 1443)

 5 هطتتعو رص ؟ه]سستصع هي لمنع ةنملمتغع, دمع ذل1ع معدعنعسستمءنم6. هطعتلعل [طدصعالنو نتمواتع

 27 عززو- ملأ - لاز» (نممقت» ظ عزا (نما1مسامعع]رلب 7/8. نحل هطلتغ ّذص فعوعومأم هصصم 879 (ةصع

 18. ذ1ج1 1474) ]تطسسسر ّذص نسم ههلئ(1هصع5 ماهعاعر 15535 ةعمرتذاتسلل اة عاهكتتغو 01016 ةصح

 ةنتمنس 10لرمعأا مآ - أر را لاتضمع لماع سنن 1ءآالاأز هلمللااب اد 1! راع - اعمل

 زرموع [انطعسم همس ممونتغ دل لت ءهدالاماعع ذم 1/نم هطحتمم ءةيرصاتعمسلممر ةلطسونع ةصفعضموللا

 117 - 117/010 11م7 7171-7171 ن/. 1 لعس ممدستسدلاتلر نأ ةصاعو 0!عاتتت عوار طا طر مقنع

 11/1 - 1117:1161 هنن طل - ل عأ1ءأا 1071- 71هام]رآرتا عا. (هدص معسلتح نتموتاتع مآدتتح هرعاتتف 17

 ييقامصك ننمدضتس ماملعط عت ءا مهعوامصانتكةتسست هطغعتلعا خر عربع- لأ - لفن ل101 مترست»ءلأ

 لعرب م6 ملزي»7 ءمدحصممدتتغو نصت هطعتلعط ظتغ ه0 همعصمطتسس ل1نكدءعمكع ىعأاأ هآ- همم

 ( مصمم 813 (ذمع. 6. )آمن 1410) هطلت(. 11هع همدص معصللت12و 1[ ك11014168 (عقاهأالل' و عاعلأ5

 10 مداسمتس ممعضممتغ. فلئثح ىفرسرمعملتح جهلمضصمتستسا مدع ةنتعامرتك تادعئللط للتنعأ ]لق ءنا

 1و موتتعلأ (م/مجم//, نست هصصم 520 (ذصع. 27. لوص. 1126) هطلتغو ء( هماتك ىاتاتللل 12511 مقتأ
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 .. -رج 5 3١ ١ | 2: 5 مدنا ١ م: نه 5 م 3 0

 رعاخو ىنهيلا ربخل أ نبا ىبكا يركز لأ خيشلا رمعتخو ىهيلا ديبعس ند ليحل ماخاو

 لوالا نم امج رغصأ 0 رصتخم هلو 17 ةنس ىقوتملا ىلصوملا ىسوم نب دمحا سابعلا قنا

 رصغتو 1! ةنس قوتملا ىطويسلا ركب قل نب نوحرألا ديع نيدلا لدلح ميش رصقذتو

 هلل ىمحلا هلوأ همحح رشع وك ىف وهو ىلاليلاب ريهشلا رفعج نب ىلع نب كمحن خيشلا

 نب كمحا نيدلا باهشل يرفلا لوصحب مهملا ءايحا ١ تاحلاصلا متت هتمعنب ىذلا

 خيشلل تيبلا لأ ليباضفي تيا ءايدحأ طنز“ مث اس ىلو .ىذلا مدلسلا ليع ىب لمحت

 دا حلا ىقكو هلل محلا هلوا روكذملا .ىطويسلا ركب .ىا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج

 ىيدلا ىقت خيشلل ردع سوردلا ءافلا ةعنص ىف سوفنلا ءابحأ ا! امير نيتس هيف

 || ٠ | م 3 : 5006 3 "دال" تسلا ىلا تبيع ن2
 رام الام خيشلل ثلا رابخأ أه +بهلآ ةئس قوتملا حك ى

 ا

 مداسن جغلاو منامك جقلا نأ هلوأ ىفاشلا ىرصملا ىركيلا ىسحكلا ىليأ نب ليك نبد 0
 هل

 : مج بشلل رايخألا رابخأ !/ رصناخم
 رحم 0

 هن

 ىذلا ومو ىحلاصلا ليلخ نب دبحا سابعلا ىأ
5-9 

 ار مااا 11-1,  لعتملع ل10 هت ءأ طق عرو رككمف لا 7” عرربعرون - كطعتلعط كلنا 707070

 7 هلم طورت ل طة: 1[ ]رعقر» ]” ءريبعرب# ج لات !هااناع قل تجعل عرب للعم للعتو272#, نبدأ الع

 ءودصمعسلتسص جلتسا ممن دمعمت يلتمع ءعلعمعر ءهلتلتغ عع دصصم 622 (زصع. 13. لمص. 1225)

 هدزنغ - هطعتلعط لء747- هل - 17: كلل - هك - ”هلرتزال1: ظ عزت لطق 8 ءب» كميرا, تت ةصتم 41

 (ذمع. 4. لدص. 1505) هطلتغ - هع هطعتلعل 071012متوت»ءأ 17 عرب م7: ءزن لوم, داعم ]2

 لتعؤتو و زاك ![ئطعالسك كسءوزلغع» لععتسمتس ةصءطعأومأ مدعععمم كفدصم[]ععاتنات", ءغ ؟عنطتع ذصعمتغت

 ]دنع 1)ءعمر تهنزاتكق عوج طوصق همعرج 20 طمع معتل نعمصااتل“ عامي ب 172. ]طعم ءعآع

 رسهطحزو ةمتسفع 15112060 عمتلت1 معتعءماتممع ءكفدت مدن هلهو ةتعاماع 7ع( - هل -

 ل را 1 ءز» 1101رمت»د2 عل طعن ملط ل- ءآ- ؟ءالمسر مهتم دصلخم 547 (ذصع. 1. لآهت. 1443 ).

 173. 1[ط عم عاد عاغر دمها "عواتدءأاملم. هعدمعتمسامو (ضدلز[هصعف 0ع عةسضضتخأطاتك ءمعصقم

 مرسم ة11هطحسس علتكر نتهع ةطعتلعط ل77 - هلل - لة: لآطلا-ءآ- »لرسم طعنت لطف ع]ب“ كه

 ددملم 1دسلهكتد همالععا6م ظدمضلتمتع ؟ءنتطتم : ًطارهسك 10عم ءزردكومع ةسحتلتسس ةنالعأا اع. ع

 174. 1[]طنرعف ع]- مم1تقر همت معصلت انت ع جرتاع سمس عصام طتعغمستعم هطاتغءندنم 1ه16-

 متعملتو جسعامبع هطعتلعط ةطمطتنم 1 2ع7ق- هلل- لةر» #7 ظعءر» قلل - ءا- عمرا المآط]: 6, 01م0

 دصصم 756 (ذمع. 16. لوص. 1355). - 175. ةلعط طوع ءآ]-ةاعط عممسر ممالاألمع 90ما1110110111و

 حسعاغم»ع هطعتلاعطل كهطقظتناكو لكعضم] - هل - لقا 2له]متدترنعأ  ظعتن لطق ]مدون عابس لعد“

 (هدسمعس لنسسو 0100 دصعتمتغ ؟عنطتو: طرولعءععم ةمدنطمع 1ععيصلتعدتسمع ء( هعمطوتتت هلمدنعق

 511315511205 5مهر:ععماعو ءامب - 176. قةلعط طةغع ءا- حلعط: عذو 20001036 0101111

 ه1ععمضع تطعتاعط قلل: 7مطارلع ملاتسعلا عدن 1210717 كم7. طع طمع اتطانو ءماطمعص لتاتتن
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 راعشالا نم روبقلا ىلع دجو اميف رابتعالا ةياغب ىم.ملا هفيلأت هنم نولوط ىبأ رصنخا

 ديمحت ركب ىنال العلا نب ورمع ىنأ رابخأ ام  ميعربأ نب فسوبل ىدهملا نبا رابخا أم

 بجنا نب ىلع نيدلا يات ييشلل ءابدالا رابخا )1 80 ةنس ىوقملا ىلوصلا ىبتج نبا

 ميعربا نب فحسا رابخا ام.  تادلكام سمخ ىف ريبك وهو 1 ةنس قوتملا ىدادغبلا

 ءابطالا رابخأ اما #7 ةنس ىققوتملا رعاشلا ماسب نبا دمحم نب ىلع نسحلا ىال ميدتلا

 هيادلا ىبال

 ءايبنالا رابخا ملع أما“

-_ 
 نيودتلا 0 غو درشأو ءاملعلا اهب قع ل5 لاقو خايراوتلا عورش رم رم وبدأ ىلوملا هركذ

 كود د نيودنلاب دارغالا نأ تفرع كفو ىهننا ةرجغو ىزوجنا ىبال ءايبنالا سصصق اهنم

 2ع

 عسب هلمعصمكتغ 1 117 دصكعءتتمااتتل: 1 0* نما ءآ- 26م7, ءهدسصتصسم ءماطاتط علق 12011112ع-

 نع هعمس] ىدلتطاتو دمكعتمام. - 177. قلعطط طمع لطصع ءادص ءطلتو طتقغمدتمه متصسعمتق آطصح

 ءايصعطلتو ةسعامرجع 77متر“ ظءرب 16مملضب. - 178. ةقلعططةعر طلقغتم ةطأ قس ظعصت

 ءاداشر ةسعاورع كالتي 8ع" 110141160 1 6ءزن 701ه كاتو دسمالاته ةصطم 335 (ذصعت

 2. كدع. 946)ب 179. قطط طقم ءع1-ه0هطغر طتئغمدتع مطت]و10عمدتتتس. مدقق جتسصأامنم

 ونيتسوسع ؟01هيصتمتطامك ءمدفافمم ر ةسعامتنع ةطغعتلعط 10 - ءل- ل: ىلل طع لزعا لج 00و

 مامرخخنم ةصصم 674 (ذصع. 27. لوص. 1273). - 180. ةلعططةغعرو طتقامدتع 1: 1معألا 7

 ةار»ه]رقر» ]1/- [8 علا ,  ةسعاماع ممضاه لآءا('1] مدمن مآ: ظعتت 11010110 101: لق قد( 101.
 رسمتعنم ةسصم 303 (ذمع. 17. كدلك. 9153)ر. - 181. كلعططغع ءال-ةغئلططغو طاقغاضد

 ردعلتعماناتتس , ةنعام»ع 111 - ل0

 182. 11د جلعططقمع ءعا- ةمطأ1و م. 8 وعوتمه طتقاممتقع ممل قتال“

 110/11 ملا 7/7 عض» يحص ةماعع 0هءسضتممك ةععتصلممعمف طتقغمرتمع نملك عؤولتق ممصتأو
 جك ضصممفرو ءورص ه تك 0هءانه دنملتموع ندعامنمتسر هط ةتكودع 0ع ءو !ئططوو هزم عان] هدن عد
 يوع ههرسممدتامور نأ ]5/5 هل- نطق ر ةسعاممع ةات- ءازرمسم هلتمدودع. 1آ1هعع ناتتلعط
 زال. لورد معمم ةقفرو وسما ذللتل طقصع 0هءنتممتس ةعرمتنمتتس (عمعاهك عتسغر طقع لع هقلتقح

 ءورط معععودمتتم مهمستمتت 0هءعلممتس صمص 0021101
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 ىنأ خيشلل ةكماربلا رابخأ ا ىرضصبلا كيج ركب ىقأ ىضاقلل لئاوالا رابخا ء*

 نب كلاخ ةيمأ ىنب رابخا امم  هأي خنس قونملا 2 نبأ ىلع نب ىنمحرلا ديع جرغلا

 ىرصبلا ىنتنم ئب رمعم ةلببع ىأل نزام ىنب رابخأ مح بنئاكلا رد نبأ 000 ئد كللأ

 02 لكل قيحم نال ءالقتلا رابخا 5“ "بلاغ قال“, ةماهتا راَبخا" 6 “ 7.1 نس قوتملا

 ىاهفصالا نيسنل نب ىلع يرفلا ىنال ىكمربلا ةظحج رابخأ .٠[ يتدخل ةقيرط ىلع ةلاسر

 5 6 6-2. 2 تدر رم دش دث) اكل رايحا لأ ىيحا ىب هللا كيبع صتفلا ىالو "51 ةذنس قونملا

 نئب ع نيدلا حج ان خيشلل جالكلا رابخأ رابخا اذ را قونملا ىردع دعملأ ىتملا نب رمعم

 روكذملا نيدلا جانل ل يح رابخا ا كلكم وهو 4/2 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا بجنا

 نب ىلع نسلل نأ مامالل يراوخل رابخا 1 اضيا ىالودللو تادّلجتم ثلث ىف ريبك وفو

 183. ة4لعط طوع ءا1- درج م11و طتمامضتم ماللطل010101:11111 1الاتلل و, 2110© (20ط1 ل

 1826“ 101متر عل مور. - 184. ةلعطط ع خ1 - 8 ءعؤسستلع عار طاطقاملتج 82و26 11و

 جمعامدع كطغعتاعط 461 !/ه»«ز قل لا - ءآ- "ه]تردمت» ظعر» لل: 11 - ءآز من(: 120110 8310 57

 مع. 12. 066. 1200). - 4185. قذلعططذع 8عءعصت 01227372 طلقامرلت (0237730 3111و

 دسعغمستطسعك 1210720 1367: 11 ءدابام» (0همهج 705 ءغ 47: عر: لللالنل. - 1806. ةلعط طق

 8 ءمأ اخ1- ف ط طغعر طتعغمدتح فةططدعأ لهضتتس و جتعغمساطات5 477760 8ع: 7 عيا 1158و ءأ

 450ه1710] 18 عءرن- ءل]رمدعقزا 11 ظل“ 27- 12/175 (ةعتطولزر. ح 187. ةلعططقع 8ءصخن 81ه

 عامر طتقغمدتد طلدعتم1: 0لدضحتل و 211660ع 4ك 1 01867 الآ هت» من“ طعنت ل1101 عهئات26 طمع 8و 1001- 5

 00 هسمم 209 (ةمع. 4. 3121. 824). - 188. قلع ططذمع 11 طة عغور طتقامز1ق 10112618

 "1"طغسعأ و ج5عامع 4كق7 6/478. - 189. 4لعط طوع ءعا-(غط وعول 23عاهغاتك 5

 ممعغط هلل معععم قمم لع طتقامعتو ؟رنمانتما عادت امنع اصقت عمئاتتلو 216امع قكاان ل 10

 1210/1/17. - 190. ةلعططت» ل ةطاعدو طتععمرسح ظوحضصعع لمع لوطتخدو جتتعامتطاتق قل آ/:/-

 للم" م78 8 ءرا- ءقلموعت» 1و ه]متن#ر دصمانطنتع ةسصصمم 356 (دمع. 17. 13 عع. 966), ءأ كلا العامل

 0162001147 1 ءر» ل]1ررببءل 6(ءدستصمفتتعم. - 191. ةلعططة ع 11-11 عزز ةزو طتقامنتم 11هززذلأو

 دتتعام»ع قلل 0186206 111 هترنمت“ 18 ءزن- ءاربم1]رمتا)اث4 180518, دممانانتم حصصم 209 (ذصع. 4. آلت

 824. - 192. ةلعططةذ» 1221183-21. طتئغدتم 11211هَّلأ. 1'ه]سصعمو جمعغم»ع اطعتلعط

 10 - «0- 011: 478 8 ءر» 4لعزءعط 8هعج1ل408. دطمتطنتم ةصتتف 674 (ذصع. 27. لاتط. 1275 ).

 193. ةلعط طوع ءآ1-اعط م1246 طتوغؤموءته 1كطم] ل! ةلئاتتلت. 0 مددك 12183عطان111 4110111 1

 هسعام»ع 10 - ء0- ل: ممم00 1دهنلهغم. - 1ع ززولعس ةعتممتأ 10:12. - 194. ةكلعططغمت

 ءاآ-]عطقتو جذزو طتعامستم 1[كطق ءززا مستتر تنام ع سقت لط1:!]/ م5011 مآ: عت 05 عقلا
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 ننال خيراتلا ىف لوالا راثاو لودلا زابخا ا! 0 ةنس ردصمب ىقونمللا ىدوعسملا نيسح

 لع ,ىنلحم,يمو..[.فلالا نعي ةرع عسن ةنس ىوتملا] ىقشمىلا فسوي نب كمحا سايعلا

 لالخا عم ءايشا هيف دازو ىانلمل يرن نم هصخ ا(... ةنس هفلا اب نيسمخو ةسمخو ةمكقم

 بيبح نيااومع نم "نسح -نيدلا رديل | لوآلا راكذتو لوكلا رابخا 1 ,يلودلا ف 0 ©

 را نب ميعردأ نب كدمحأ رفعج ىنال ىدعلا هللا بع دمكم ىننأ ةلود ىنعي ةلودلا

 نب. بحبنا نب ىلع, ىيجلا ياتل نسرادمل»و طبرلا رابخا_ 11 مليدلا رابخلا ١3 ا

 هدابا نمو نامزلا رابخأ ا.© مامنل نايمرلا رابجل ا نا حنش ف ونملا ”ىداوشلا ياللا

 وهو 4 نس ىئوتملا ىدوعسملا نيسحلأ دكيح نب ىلع سس ىأ مامالل خيرانلا 3 ناتدخلا

 10 ةميظعلا ةينبالا رابخأو اهينداعمو اهراهنأو اهلابجو اهندمو ضرالا ةيييب لوقلا مدقق ريبك خيرات

 ممالاو ةرباغلا كولملا رابخاب عبتا مث سانلا نيابتو ميلاقالا ماسقناو لسنلا لصاو ءادبلا ناشو

 16 06, درصمتنمم ص ةعورتمام ةصمم 346 (ذمع. 4. قرد. 957). - 195. قكلعططةغ» ءاع

 لمدرجعو] رع ةهغاطقع ءعآ]-هككولر طتقامتتو 0و طققأ أ ةلاتلال أ 1201111116263 7624601:11112©  م110-

 ممتض.  ؟هلسصعم ءه م"معاونلممع عا ييتسواتممتسأاه نتتصواتع ءدمتاتطسك ءمصقافسفو 01100 م01 /-

 هلطاناو ىلع 172: 7؟مينبر“ك 12 نممعالعلم [نست هصصم 1009 هطتتغإو هسصم 1007 (لصع. 253. كسل

 1598) ءمرسمموستغ. (هآلععتغ للسما ذم طرعععس ةسسيسمتس عع طتقامسته لعنماقأ ءعغ مانعد د0لت-

 لزأ ممكدم مغمسعم عتسن] كنس ءضمرتطسع ص رسنتلاف لي: مهفاتتك. - 196. ةلعططقتس ءآع

 ل هدنمأ 1 ن ل ع اعذم» ءآ]- هدع ولو هسعامانع 8علر٠ - هلل - له: ظل معو طعنا (20»01“ ظعرتا مل 6

 114/علم, رممتخ6تم ةهصصم 779 (زصع. 10. 01ه. 1377). (هدصمعسلتسسس طتقأفمسعاتس دطتوتاطتستعع

 نورس ممدلغتسسو ص ننم ما'همطعإغمعر لكطملت هع ءغ مءوعك هفمرصسعتسم» دما. - 197. قلعط طةن

 ء«]-ل عرج ]1 عغو طتئامعتم لو مهعقنمع مضقضصعتمتك فطسم 8[هطحسسعل ةطلمللعط 8آعطلتو ةننعامتو

 الا ]ل هك" ل ررنعل 8 عرب 1" هلا 17 ناد ءآز عسا" لرت» لق ع 198. ةكلعط طغت لك1- ]ل عن]1 ءطتو

 طلمعمسضصم مممكتسعتزمدع 1)ءنلعص. - 4199. قلعط طمع ءال-عمطهغ مع« ءادرسع0ةسضتقو طلقغضسه

 قلب

 معمم طتمختس هه( ءم]] عيذمصتسم ةهسعام»ع 1(ل - ءل- لفن للا طعن لضزعأات طعرن- هاعنق ظموأ لو

 رتمدعنم ةصصم 674 مع. 27. لمص. 1273). - 200. قلعططةع عا ءمطط ةصو طلقأامدته 120-

 مهعطمستتس, جدسعامرنع 1عربرسمرب. - 201. قلعططةع ءل- جءعرسفصرو طئقامادلمق (عا2مما15 أ

 ءورتتتس , سمك يعمام معنلتلععدصغر ةهسعامرع آسمتس لاناغ رمق للف طعن كلم/وتتسعلا ظنا -

 1109ءمز: 116ءم'/لغر رمممرتكمم مصضم 346 (ٌُصع. 4. قرض. 957). (0مدق طلقامزلعانتلل 1138110111
 1( اي

 نم ةهسعام» ةعمصممعتل معمعستغاتغ لع ظعمعم عامطأ (عمععوستكر لع ءّزسق تنطتطانقر دهمصاتطاتقو

 ةسصتمتطممو ؟هلتمتع عع 1هودتع لع معلتكقءعتم دصمعمتمو لع مشسم»لتتك ء( معممدعهتممع لص 16-
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 جورم فيلأت تقو ىلا ةتس ةنس ثداوحلا ركذ مك ءايبنالا رابخاو ةيلاخل نورقلاو ةرتادلا

 راصتخا ىأر مث هيف هطسب ام لامجا هلعجن هيف طسوالا باتك هعبتا مك #0 ةنس بهذلا

 رابخا ط,] انف نيثلث ىلع نامزلا رابخا بترو بهذلا ورم هامس باتك ىف هطسو ام

 80000 دلك ةنس قوتلا ىلحلا ةديمكح نب _ىيك ىط نا نبال ةعيشلا ءارعشلا

 ااا )2 كر سو كنس قوتملا كوسلا ئيك نب كمحم ركب نال ءارعشلا رابخا لن

 نب هلل كيبعتو 0 ءارعش رابخأ وو ميحرلا كيع نب نيسحلا نب دكمحم ديعس شالو

 ندردإ اكلم رابخا 0  كلحم نب ليحمل نايبصلا رابخا 28 ىوحنلا كيحا

 2 57 لل .نيفراعلا رابخا #6 خنس قوتما ىطرقلا دمحم نب مساق ظفاحلا مامالل

 قوتلا ىوحنلا كيز نب نبيكم رهزالا قال نيناجملا ءالقع رابخا .2 ىنزاريشلا ةيوكاب

 ه-
 ةخعيبر ىب رمع رابخأ 1 سودبيع نبالو ىزورملا رصن ىنال ءاملعلا رابخأ ا.ه "نه نس

 رتتال هدد ءلتسمفعسس 011ع1مصمع ءغ لع طمصستمساسس 011 عدوزاةمغع. 1)ءزصلع ندصقتغ 20 طتعامست هنن

 معو معلتغمدحتسسو ممرات[ هدمتتت 061ةعمضتتس ور كدععم]هرخنس ماتهعع عمل معتسلو عغ 20 طتقأمستمتسم

 مرمماطععورضاتتل. "لكس ءممضتودغ ةاعمام ةجط ةمصم طآاعوتنمع هعدجام تقواتع 20 ةصصتتتس 332 (امع.

 4. 8عمأ. 943)و ونتته (عادلم01ع 0هما15 11077 ت7 - لهعءابع) ءمدص ممددت(.  ههغ !ئطسضسسص 117

 6] - 26726 000 معان اعتسام 5عمالمصعف (/07:0ز) لتكنتطستك هةءتتمدتغ طا - لكتىه# (صعلتلتلطل)و

 واتم همسدع 1لعتم عجم عمم و اص دأأم دكان ءا]دطمجطتست رو همدصمع2010وزاتق (84(86. -6 

 عوعم خطر لبىعم# ةمستسماتتس ءيطتطع»ع لععععدتك ءيتغمدسعمواتع /]]107] هآ- كديعآانعا» 2001-

 موون - [ 202. قلعط طمع عا ءطمةهعق عال هطلت عا طلقامستم م06(ة2:انن1 كطتخا 60113113 3ا1-

 «امع 11: 451 1هبير 7" ه1'نم ظمأ 18077400 11627ء88, دططماتانتم جصتم 630 (ذصع. 18. (0 0غ

 1232]. 203. ةلعططةع عا-دطم هعقيب طئتقامرتق مم8اهتاتلل2. كس عام ع5 ذاتطغ لقا( 6/17

 1110ه1رمترنتر»تعل 8 6ءر» 7«! نع كم7, نسأ هماتك كاتات2> جلمطقطعلعع هدلتسوكلغو ء( حص»صت0 5

 (نمع. 2. كسع. 946) هطتتك قللت ك0 110ه]هت»1160 13 ءنن- ء11ءموعقزا 1 6زن ىكط0- ءآ- *ءآرأت#و وعلتأ

 ممقاوم "عءععصمانمرتعو "عععموعأو ءأ 620[0لم7/له] ظعت» مقللتتءعلا ((تدسصتسفأتءدنف. - 204. ةلعطع

 طقس ءعا1د5ه طر ةصر طتقغمزتق ماتعا0الات10 و 2110101 ل1101 011:60 12 عن: ل1070. 205. كلعاط-

 طفت ةها]حطق خم ل ه] سمو طتعغمرتح ؟كدصعغمرستت» فصله ]تق عصمت نال و ا1ءام)ع 1طصقنتل 57

 («وة» عدن ]1101 متوتردعل (م لانو دصمانادم ةسمم 242 (ذمع. 10. 81هت. 856). - 200. ةلعط طن

 ءا1- حماكتمو طتقامتم رمو وال عمرتس ةمتسغت مالت سصصر جمعام»ع ؟طعغعتلعط 187 8مقمتمءف]ا (1ظ ه7 عل

 ك1«. - 207. ةلعط طع هعدلقم ءآاددم عر عسل سمو طلقامرلل مائات02411111 12161 6505و

 دتتعام ع 41: 1هج]رمت“ 11101, منصبت عا 18 ء» 7ءق0ل (ءمسحصهاتعمو ددمأت6 جسصم 325 (طصع. 19. 001

 9360). - 9508. ى اعططذ» ء0-1 ]حرصه طئعامستم ؟ز هزات 00 ءامااتنالو 21101 طانتق كااا ل057“

 11167 ممدين هع 151 080. - 9509. ةقلعط طع 0مم 8 عم 18 هطتمب طئعغورتح 0ردمتت آذءم

24 * 
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 ويزعلا نبع نب رمع رابخأ 8. 1.“ ةنس قوتملا رعاشلا ماسب نب ديحم نب ىلع نسل ىنال

 نابعالا رابخا نم نايعلا رابخأ |١ 4. ةنس قوتللا ىرجالا نيسحلا ىب ديحم ركب ىال

 رابخأ اظ» بم ةنس ىنوتملا ىنيدراملا مث ىطلمل محم نب اججبرس نيدلا ىيز خحيشلا

 ىوحنلا ىديبزلا دمحم نب نسحلا ركب نأ مامالا ميشلل ةبطرق لهأ نم نيرخاتملا ءاهقفلا

 ةروبقلا رابخأ ا!“ ديحم نب دمحا ورمع نال لافتخالاب ىمسملا هبخاننمو 71 ةنس قونللا

 صاصقلا رابخأ "*#* 2 [11 خنس ىئوتملا] ايندلا ىأ نب دكمكم نب هللأ دبع ركب ىأ مامالل

 نييبطرقلا رابخا 0 0 ةنس ىوتملا ىلصوملا شاقنلاب فورعملا نسحلا نب ديحم ركب ىال

 ركب نال ًءارعشلا ةاضقلا رابخا 8 ١ ه6 ةنس ىوتملا ىصحلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل

 ديكم رمع وبأ مهيعمج نم لوأ رصم اناضق رابخأ )00 2 ”ه. ةنس قوتملا لماك نب ديحا

 10 قالوز نباب فورعملا ميعربا نب نسح دمحم وبا ليذ مك “4 ةنس ىلا ىدنكلا فسوي نبأ

 ][2جطتمر هنتعام» ع 41: 1]/مده7: م78 186: 11010101160 162 8 ءقدكت» ممقاهو 101:10 0
 303 مع. 17. لدا. 915). - 210. للعططقمع 0دددمع طعم فكط ل- ءع1- ةسذمو ةتتعاماع 7

 1276“ 1710171760 18 ءيد- ءارمدعر» ملرم"# , دمماناتم ةصطصم 360 (ذصع. 5. المال. 970).
 511. ق3لعط طف ع1 - حوجقمر مماللمع هكلورتمد عي ءدع طلقأماللو 911201012 6025 م161101111113 0
 هطعتاعط 7من ءل- لن: هك عزم ظعرب 871ه مسسسءلو مدكستسم الآجل جنز دع لعتملع 81دعدلتمت
 طوطتعمساعو ءأ رصمرتامم هسدم 788 (ةمع. 2. 1'عطب 1386). - 212. قلعططغع ء10-1ه ءةطق
 ء]-رو وم (ءولعط اعطت ءدصرو طتقغمدتمه لمسك ءهمصكات](هدئاتلت مهو عل هدمت 1صاعلل (نمرنلنطعطةعوو تتح
 نمرع ؟طعز اعل ارصمس قطتي 8 عزر» 777 - 11 هدمب» 13 ءنن 111011011160 2708208 (ةتدتتتت160(2و 0
 همصم 379 (مع 11. فة. 989). 181ءاتمدو يع طمع همعنع 0ءاعوتغ قلاع قس للعلا طع
 71ه1رميروت» 60 ذه آاتطعو 117/نلل. - 213. قلعططةمع ءعآ1- ءم طلت رو طتئامدله ةعرلاتل101:ا013و
 جامعامرع آسحتم لقد 2ع“ 4500717 17 ءرن 11101 منوتز»ءل 1617 مل70711*12* ه4[ ططمانأنته 0
 281 (مع. 13. لآدم. 894)]. 214. قكلعططغمع ءال-ءلعأتةؤقر طتقامدته (ةللئوصتقو ©
 راقد 8م]ر» 71ه مندت»عل 17 عنو - ءآ]رمعمت» ]1هوث27خ, دلعو ال ععادع] لتعأمو ءغ دتماناتعم ةلتتع 1
 مع. 9. 1"عطر. 962). - 215. قلعططغع ظ:1-( ه0 نطت1إزنأمر طقم (201 013 قو

 ةسعامرع (جلطتن 1/007 ظعرب ]ليم 7هلقتطفر سسمتناجم ةصصم 544 (ذصع. 11. ة1هت. 1149 ).

 فب

 216. قلعط طوع ءآ]- عم لطغغ ءا]-وطهمرعغر طتقامسته زان0لعاتتلل م06(ةاتتلل و 0[3110 0
 17261" مل]1رمع0 عرب 16م7, رسمتتكتم ةهصسصم 350 ((صع. 20, 1"عطت 961). - 217. قلعططغت
 بيالطخنغ ة8[ز رع, طئوئمرتع زملتعسسس 1113م عممتسس. طلسسكر وننأ ءمذ ءم]1عوتغ تقواتع هل
 ةممانسا 246 (ذمع. 28. ة8[هم. 860), ؟ظدتغ قلن 0سم“ 1101 مست»ءا طع 7”ىببرك لكل. 1ططممع

 ]1 نععنموعس ءمماتسسمتتا للطن ]101,مسوتسعا ةلهعمت, عرب لاسم 01و", ؟دلهو 11

 اب مسح
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  ةنس بجر ىف نامعنلا نب ديحيب متخو راكب ىضاقلا ركذب !لب مب ةنس ىقوتملا ىرصملا

 0| لكان دمج دنس قاوتملا ةيالقسعلا ا رخ نبا ىلا نيد ةمحا نيدلا! باهش "ظفالل ليذ: رق

 رابخأ صيخالتب ةرعازولا موجن اهنم تارصتخم ليذلا !ذيلو رصم ةاضق نع رصالا عفر هام«

 ىفاشلا فيطللا نأ نب ىلع هصخ رصتخم اهنمو روكذملا رخ نبا طبسل ةرهاقلاو رصم ةاضق

 تي )| راحشسلا ىنيحللا نبع نبا ىمح ىيدلا "سمش اظفانلا هذّيملت .ةليذا مث ! 1... انس

 ىفاشلا ىلع ىب رمع نقلملا نبا مامالاو رسبملا نبا اضيا مهعمجو ءاملعلا ةيغب دامسو 4.“ ةنس

 نيحأ نب قيحم نيدلا سمش ظفاثل مامالل فشمد ةاضق رابخأ 142 ى.# ةنس قونملا

 دال 1 ىدردللا ىفحال ماشلا ءاضق ىو نميق ماسيلا .ضور .مهيفو . ع ةلئس .قوتملا_ىعذلا

 ىدادغيلا ىاسلا نب بجنا نب ىلع ىنسحلا ننال دادغب ةاضق رابخأ م1١ هنم معا ماشلا

 ",1 خنس قونملا ىرصبلا ىنثملا نب رمعم ةديبع ىال ةرصب ةاضق رابخأ )/. ك4 ةنس قونملا

 ل1ءنتسرو ونمت ةمسصم 387 (ةصع. 14. لوص. 997) هطتتغ. 1هعمأتغأ د زدلتعع 227/م» هع طمتغ ذص

 1101 ه717:60 18360 - ءرجمتب»م» دمعموع اعز ءاط ةصصتق 386 (ذصع. 25. لوص. 996). - 11وصمع هعتعتم

 فهتتسسهسدتغ [طلطدطتنم ذ1ء]آ - ءل- 0171: لآن ءلأ 1 عءتن لل: 351: 11ه“ لععءم]/ 70, تك ةصطو 8

 (مع. 7. الاد. 1448) هطتتغو ّدص دطهعمم ؟01نسستصعو 01100 آههءعضموذأ 1170م7 5“ هنت 0017

 71165.  طاسععم طسراتق ءمماتما مهمتك ءماغمدممع ةجفاقساو ان 1-171ا'هزةد» 7-777ه]ب »أ ا:

 هزات“ ءملأ]غا ل1“ مع ظلال - انما" عار ةسعامتع كذآاا (معمماع) 17 هير دصملم ]ددت0هختر عا

 جلتمم ص وسد تطقظناو 476 ظ عت: 147«42:77/ دصصم 900 ةصع. 2. 0غ. 1494) مماتمالد ء>تعع7 مسلم

 1[رعزملع ءمماستته516 هرانتق 015كمادلاتك ءزانك ططمطأت كه عتوع- هل- 07: 1101من عا 18 ن ل0 -

 ء]- ”ه]ررنمت» لع طرامممتو عدت حصصم 902 (طصع. 9. هعمغ. 1496) هطتتك ءغ اتطستس كاتتتتت 81/11

 هآ- 01م7 ةصكءعصتموأ. -  لمه0ل16ع5 ونسموتع ءهالععتغ 167 - ءاربم'نمددع» ءهغ اسصمتم "كطقظتاو

 11:- ©111:0107:2:» 0701 عزت ل72, نحن ةسصصم 804 (ذصع. 11. تسع. 1401) هطتتغن - 218. ةكلعطع

 مطوع هه0قطقغ 1طتسعو طءور طتقامنته 00ئءدص> 103122562011112 2110غ0ع 1دتتنتت

 ىك/رعررتو - ه0 - 041: 1110 1ء متت: ءأ ظ عزت للت»60 1)ععءابعال#و طحمماتأمم ةصصم 748 (ذصع. 13. كمان

 1347 ). 1لء 11دلعرمو ؟ع1 ممسك 0ع زد01 ءقطسع هرسصتمع قل/70»7 طمني اتطرسم ةععموتا 1//-

 1غ م1:0] 117- 2 ءددئتر نتقص وتحتل "و12 ماسك ءمرص منعطعسلتغ ندمت 10هددففءانق. - 219. قل]عطع

 طقع ههم1طقغ ظحعط 02و طتقغمدتم نهلتعتس 8دعاطل20عصعتاتنت و ةتتعام"ع 481:174507 ل

 13د /1:]ءآ ا ءنن -ءاول7 1860عآ ل401, دمممدظاتم حطت 674 (ذصع. 27. لدص.1275). - 220. قةلعط طقم

 ءملكطقغ 8دععدو طئتقأامسضتم نا01تدسد 8دقععصفأاتسل و 211610ع لاآقع 0620م ل1 هتوم» 18 ءرن- ءا-

 01110:/201 معد" و دمماتم ةطصطتم 209 (ذصمع. 4. ]151 524). - 221. قةلعططذع ءملطقت



 1ظ00

 هن ةنس :قوتملا لاوكشب ىباب «فورعملا 'كلملا' نبع نب :كلخ-. مامالل ,.ةيطرق ةاضقرابخلا 111

 عالقلا رابخا ا م. ةنس ىقونالا ىتفاشلا ىلع نب رمع نقلملا نبال رصم ةاضق رابخأ

 بهذلا يورم ىف ىدوعسملا ككذ اهبناجتو ايندلا عالق هيف ركذ ىاديملا نيسح ىنال

 ناكلخ ىبا هركذ ىجاهنصلا ميمت نب دادش نب زيزعلا دبع دمحم نال ناوريقلا رابخا ا

 ركب نأ نب ىمحرلا دبع نيحلا لالج عيشلل ةلاسر ةرونلاب ءالطالا ىف ةروثأملا رابخالا م

 بتاكلا ىدادغبلا ىسوم نب نارمع نب دمدم ] ىلابز رملل ندلكتملا رابخا الإ ىطويسلا

 نب ىيكلو كلام باكا نم ىسحا ىب كىمكم ةلابز نبال ةنيحملا رابخلا 75 0

 ةنيدم رابخأ ا  دخيرت ىف ىدوهمسلا هركذ ةبيش نب رمعلو ةباسنلا ىديبعلا رفعج

٠ 

 دبع ىيدلا فقفومل رصم رابخأ 1! ىدطويسلا ركب كاف نمحرلا دبع نىيدلا

 ( ه0 هطقر طتمغمسحم زسلتعسسم (0هرنلسط ءعدفتسسسو ةسعام»ع آسمتس 11/0707 طعن لطا- 9آ - 167ه

 داعم 11 8ءو]ري مما لتعم كغ دسمتتامم ةسصم 578 (صع. 7. ل1دن. 1152). - 222. ةلعط طم

 ىاطقنغ ل11 5ررو طتامرتم زسولتعمس 8115 عصفتاسست و ةنعأم7ع 171: - ©1101: 0101“ طع: لآ:

 كطوقتغمي رسمرنأمم ةسصم 804 (ذمع. 11. ةسنع. 1401). - 223. قلعط طقم ءا1- ءاعتا1فل طتقامتو

 قىفيع]1هرتدحص. ل710 18م موعاز» ل1120 لععوتطتع ذص طمع هرعععو ه 211م8 ذص ل1077 6آ-

 عمم 1دنلحنغم و ىفا(عالم مجسصلت ءمرضتسصوتع دعو رصعت نمر هطت]ءو. - 224. قكلعط طقم 11-

 ©( جنم هدع ةصر ةهنعام»ع قلت ]1101 هتتر»ءا لآل - ءآ - ههادن 1 عرب ك]1ء000 ظ عزت 1 سات ذة 111
 [مسلمأ طمع همسك طا: 1210611 ءائمن. - 225. ظا1-خلعط طقس 01-11 هغط تت عغر (مةعاففاتق لع

 مسمع ممع رمعلتعمسعما لعمتلهنمدتن "عار دسعام»ع ذا عتاعاط لع7// - علل - لذ: كلل - ءآ - "| 1

 12ءرب لآن 8مزب» كميرا. ع 226. ةخلعط طفع عادرس هنعءدل 1 استمر طئتقأمدتم د عاهمط3 810010
 ةسعام»ع ]100:0 ار رت |[ 7101 منضتسعل ]عن لسن: ظعري 81لهععم طمعألم لق, ةعتطو ءتاتلتاتككلتتمو
 رسمرععمم ةسصم 384 (نصع. 15. 1"عط» 994)]. - 227. قلعط طقم ظ016-1 غعدعط طلو ةتنعاملع

 ل: [/عاع], 0 11رسمنا عرب 1عم 8ء7ءامو دسمااته ةصصم 599 (ذصع. 10. مءراب 1202 ).
 558. ق4خلعط طع 11-151 ءلتنم حر هتعامرتطتف 181 - ءةممااآع 1110107117160 1321 - ل5011

 لتومسلم آصمسستن 71071, 7”مل*زرع 10: لوم 0 ءقلق (ءدعملهعتكاه, كان 0سم“ طعنت ذارعةان

 1رجسلمغ طسزدخ همانق قعر لم ذم هدم 1هب”(]ب ( طتعامدتح). -- 229. فةلعط طع مدع لتس ءا

 ع ردمر طزقامتم نسنطتع كدم , هسعام»ع 1” مآرب عزب 11 ءعاز كارمآب. - 230. آيا- ةلعططقت

 31-11 عمك 12 عار لع ىسفتفو نتمع ه0 فصملعصسلمس عنمتستسمالعمتس ةيتهطتعمتس دن مانأ عائاتطأو

 دمعام»ع ؟طعتلعط لع]ا- هل - لفن لطل- هآ - ««ليسمنا ظعت؛ ىلطق طعام كمبربران. - 231. ةلعططقل
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 تادلكم .تس قيس رح اث# 11[  نس قوتملا فوسليفلا] ىبدادغبلا فيطللا

 ىميف ةدافتسملا رايخالا ايخالا) ]#1 1 خنس قوتملا ىدادغبلا بحكتنا نب ىلع ىسحلا

 ةريهظ نباب فورعملا دوعسلا ىأ نب دكيحم نسا أ نيدلا حالصل ةدانق لآ نم ةكم 3

 رمع نيدلا لايك بحاصلل ةدارج ىنب ركذ ىف ةدافتسملا رابخالا ا ىدانلإمل هركذ ىكملا

 بلكي ملغ كتبب "نم ميعلا ءانباو' 11. ةنس قوتملا ىلحلا مقدعلا < نك“ قييحلا“ باو

 راجنلا نب دويحم نب دبحم نيدلا بحمل قاشعلا رابخا ىلا ىاتشملا رابخأ م

 قطوتشلا نيذدلا "لالخ ءيشالا ذكالملا زابحا" رس وعم ةرش  ىوتملا ىنادغبلا

 هللا فيع نال تامانملا رابخا م» ىسرافلا ىلع نب نيسحل ةلاسر ةدحلملا رابخآ اب

 كلا ل لضوملا رابخا ||. هياذلا نبال 00 نايك 1 0 ىلا صن نب نيسح

 علا كابع نب ليعمسال 2 ارز ولا رابخا 7“ .كاصلل ةاحنلا رايخا ا 2 نييدلاك 0

 لآل 15, طتمامتم فك عوجماتم ةتعامانع ل!110100177ع-ءل - ل: ل10 - ءآ- 1س“ 80عجال/ #0 [ماطتل هعهاحمو

 رممزنغ10 جطصم 629] - 232. قلعططةع عا-دمهو حمص م1111 ظ. طلقامزز3 0110112.0[31160 عال

 مماسستسمو ةسعامتع لادا[ مدع: لل 8 ءر» لنزع ظمعال 02, دمماتاتو ةصقم 074 (ذصع

 27. لمص. 1275). - 233. ظا1- كلعط طقم 3160-11 5غع160 هاب طتغاضرتم ععصاتق (6100 13

 ل1عءءوع اةسمععدتتاو ةتعام»ع اع/م]ر- هلآ - 07: لآل: آس ء]رابدتنت 11101 متات» عل 18 عزا 47 1عهن0

 1112, ؟هلعم ط5 1 عه]ف"« لتعام. آهتسلمغ طمع هرتك لعيبملنخ - 234. 51- ةلعط طقم

 1[ 3105-1 عءأ1ذ ل عار طتعغمدنتم 8اتمتتت لع" (00, ةهسءام»ع العنا 1[ عراب - هل - 0277 01701“ 1 عدا

 ل160 ظورن- ءلمااد» ظلم1ءارنو دمماتطتم ةصصم 660 (ذصع. 26. الو. 1261). - 1زلتن 77- 5

 ل 00 ّذص ءفالعوعتو 11ج]عطعمعأت ءلتعدنأ دادنصعغ - 235. قةلطططقم ءاد دود طغقءر طئقاضضتو

 ةسفماتسسو ةتتعامع ل101, - هل - لة: 1101, منوتنءل لعرب 010ه]ت110 19 عرا- ءآن عزز امم 802100

 رصمرنتم ةسصم 0643 (ةمع. 29. آهن. 1245). - 236. ةلعط طؤع ءاددس ء]1 متاع ءار ه004136 3886©-

 1هرحدسس و ةسعامعع هطعتلعط لء7م7- هل - ل: كميرا. - 237. ةلعط طقم عاد سآ]طخ ل ععو نه

 ءادمنتق 0ع طقعمءانعتك ل11711061 لت ءاتكر ةسسعاما ع 170وعقز7 1 عزا لل ]منوي - 938. كلعط طغت

 ء] - رص عم حرس هاو طتعامعتم كمرص مت هدانتلو تاتعام»ع 44: 40067177 170ث عرج 172 عزت زا1مو» لل]ر عز

 239. 4لعططةع ءا-دصهصهز آدصتسر طتقاماتو ةقا0201201:111, 211016 6700-1781: ور.

 240. فةلعططةع ظ01-1ةتنعذلو طتمغمرتم تعطتع ة[آهددا . ةط لل 707/7 مدت م0518, ءادزاتك

 مدصته ؟نعدك 72104720ةنم ذص لئقمصع 11هدن]عصوأز ةدتكن - 241. تلعططقع ءآا-صسط أكو 00

 مم دست 23 ءمانانالو ةا1ءامدنع كمل. - 249. قلعط طق ء1-1ه عمرو طئقامدتح ؟؟ءدتع

 ممصتس و جانءامتطسك ة1درنمت7] ظءر» 4880 707 - كع]ر28 و دطممتتاأتم ةططم 385 (ذصع. قو. 1”عطت. 993)ر
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 ميحربالو مإ*أ 2 قوتملا ىجلادمهلا كلل لديع نب لايام ىسحلا نبالو |" زخخلس قونملا

 ىلوصلا اضيأ مهعمجو ءارزولا هنانكا 3 حار دواذ نب ليمكام هيف ضراع ىنساولا ىسوم نبأ

 ةيواعم ىب ديزي رابخا ع مخنربغو ردنقملا ءارزو كببذ رد قوطملات فورعملا بناكلا مذفلا

 لديحأ ىب ليكم روصنم قالو 1 نس قوتملا ىديوملا سايعلا نب كيكم هللا كيبع ىال

 نئاوفب رابخا م هخيرات ىف قأي -ىميلا رابخا ا 1... ةنس قوتملا ىوغللا فقلا

 انيردح نبقلتو ةندأم ةببث حج رش بوقعب نب ميحربأ نب ثكمحام وكب لأ خيشلل رابخالا

 نب لياخ افصلا ىوأ نيدلا حالص ييشلل عارضلا عارتخا | بمآ خس قونملا ىلينكلا

 سمش نب ىفطصم نيدلا ملصم بقل وه ىرتخالا 2.8 718 ةنس ىقوتملا ىدفصلا كبيا
 ناتحكسن وو فاضملا فذحب ةغللا ىف روهشملا هباتك ىلح فلطيو ىراصح هرقلا ىيدلا

 1طران - هرمون 11017071760 1876+ ملآط0 - ءار»ع]ن]ع 11 عرج نننغ, طمماظأتم ةصطم 521 (ةصع. 17. كحصم
 1127, ءأ 15هآرف»س ه8 ءرن للعم 17 عقار يحك ذص ائطعو كتم 7/0 متستسعلت ولن 1ك هصتن4 ل عت
 مث ذم دك همععع 72هعم( ةمكتمأم ةعرست] دنت. (ن011ة«ععرسمأا ؟' ءوتعوو ءاتقس ذه 5618و
 م1111 معنا 478 18 عر» لكسز ءآب , لان 1]ممد عفا لآ: عبر ]1ه]رميست»#ءأ 01ءدارد/طام أ ل8 1ع
 411: 1/ماه]ب 177 - م15 , ببن مدلعم 1101هممعع لن دس ءاذس هرعظع هدم ا ءملعمو لكطهلتكمع
 7100و" هلتموودع معوعموعا - 243. قكلعططقمع 5١ ءعج10 8عص 0110211782 16011
 راق 4007ه 1101م1: 60 18 عرب - ءآمطا اع 7”ءعسنلنر دممدانتم ةسصم 313 (ةصع. 29. الآهتنأم 925)
 ها قكانع 71عنيوت» ]1101مبهت»60 ]اء لقر»عا قس]بع»# ةنعرتعم]ه عمو دمماتنتم ةصصم 370 (ذصعب
 17. لدآ1. 980). 244. قلعططغع ظ1- آل سوسو ؟510ع ةدط 10708/] ظ01- آل ل00. بس
 545. 1]عط طقس طخ 2ءوب مث 0 ع] - حلعط طّةرنر كفمصتس ءعطامتألات5 هعطاتتلالل ع 1 عاطأ2 110110
 حتوم ع ؟اطعتلعط قلقوع زرعقر» 7101م0 18عء» 1طهلرقت» ءر» 7هعيل. - 2 246. آلعطغت 6
 ءلدرس جعطتتمو 1مكعمألم هم1جدئانتل معاه لمستتتل 20 كديصصسفتات 00 ءضاسقت'اتل1) 1 15[1م-
 احولتكو كر عرورم- عل - ل: 11101 نهتنعل 18عرن 40 - ءآ - "هلرتسمتا 18 ءن- ءآماق علو درجمالالتف ةتقتلو 06
 نم 12. لمص. 1374). - د47, [زعطغتمعق' ء1-عطتعف'و ةهسعامدع 8طغتلعط قهلغ]غ- ©ل- لاا
 لنهر 176117 18 عنب 1ع كمرك كلت و دممالاتته ةطصطم 704 (ةصع. 2 066. 1362). -
 د48. قلعط ععدتم وع انغلسص طمصمتق عدس ؟عصا 210:11]:- ءل- لة: 0151 هركم 176 كل عتق-
 هل- ل: (مم]را وام 1" سدممك مام لعملع طمع ممدصعس ج0 ]عدتعمو ءّزادق 1ةتطمكاتتمو 118 انغ
 دمستسهانكاسك 17/4 هذكع طرمع]ما (ذ. ء. لئطع ى. ةنعوتعمم) ةماع ععستاتعجاسس 47/18 هدمتكع
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 1 ةنس ىقوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل

 جالتخالا ل هم

 جالتخا ةلالد ةيفيك نع ثحاب ملع وع ريثل وبا ىلوملا لذ ةسارفلا ملع عورف نم وهو 5

 هنم ضرغلاو هعفنو هلاوحأو هيلع عقتس ىتلا لاوحالا ىلع مدقلا ىلا سأرلا نم ناسنالا ءاضعا
 ع

 لكاسر ملعلا اذه ىف تيارو هلالدتسا ضومغو هنلالد فعصضل هيلع كيتعي ال ملع هنكل رعهاط

 ىف ىكاطنالا دوأد حيشلا لاقو ىهتنا ليلغلا ىقست الو ليلعلا ىفشت ال اهنكل ةيصتخ

 وع ىدامو راخبلا وه ىلعف نع نوكت ةيدارأ ريغ ندبلاو وضعلا ةكرح ٍيالتخا هتركذت

1 

 ندبلا لاحو عيطلا رادتقا هنع ردصيو عاندنالا وه ئداغو عامتجالا وه ىروصو ركبملا ءآدغلا 0

 ادن. ظطحعئاوسغ لهم جععطعأ7 موو 203لال5 ءأ ةطتصاتك و 1111110116 411121 6ع همر عتمه 341112 ءقأ 4

 هملتصعتم انطرأ 710ج” , مدتتممع طقطتنم ميتسقع عغ ةععسصلمع ؟:عئطوسضتتت ]1(ءئهعر أ ءاتتان

 ادملع ءةيععمفتسا عغ زمغع ؟د]عسف هللا ءقأ.  آلزدتغ ةاتعاغم“ عام0172 511غةطإ1

 1/1/رت. - 249. []عطغ1م ٌةحر 06 معطع4ممتعويب دهسنعامنع "ةطعتلعط 1 عت - علل - ل: ل7غ 82 عد» 450-

 76-67 80882, دصمالات0 ةصطم 756 (ةصع. 16. لقص. 1335).

 250. 11ص ءا-1اعطغأ118]. 100هءامتسقر ءزي 02201 2220101011 201015

 منع ع

 [آ1دعع همععتعو هون مطوو1هعممرستءهدع. 810115 451: ///,ع» ءدحص لعظمتا مع 00 ءامتسقتالو د

 نسمع ص دضسملصتس 1سصوطتتغو نمم ءدع 6222016 عررطبهرحنست طقمضستمتك ةهكتمأسصاقتلتم 2 ءةمزأع

 1مصلع ه0 معلعتس عدو ونسدع 1111 ؟دغدم غعيصممع جععللعع ممدوتصسغعر ما2عا1ءاتهأات1.  طةكت1و

 هقلتغمك ظصتموسع طسزسمك 0هءاعتممع رصحسأ [عواج دديصأ جاامسعال م0 ماع 1ه01ءلمزطانتت عمان

 ءع ره مءاسهغقمستك 0111: دل( هغعص 10ع5د ذص عد مممتلج حدلصملسنس ةصععرتاو عقم الزل وننالعتس

 رسس]غم5 لع طقع لمعتمسو نتدعاوفتس طععك عمرو جحعمسعم ذللأ1 دعوسع جعوضمأ0م 72ع0لعططتال و 26011

 مالنعسأل دلاتس ءدجصراعصس:. - 1 طدمعددوتع 1]11[ع. - هطعتلعط 11مسب 0 ةصغقمءطعمتتك 18 8

 12 ءج07ع 1 لتعتا: 17/1/2707 رسمتك ءدغ دمعت طر هعاتتم عغ مع ممرتك ةصكتم] سس (ةنأتفو نانا م01 عمأأ

 ع« ءددتكد ةععصاأع و دءئلل ءعع ؟ةممرخعر ءغ ردهغععمتملال 1. ع. كطتقو ونت لص 52مم7عق 01550115:نصأاتتو

 ءغ [هرسملل 1. ع. ءمصعنءالممعر ءغ طصقأتل 1. ع. ءعجم]1هموزقصعز ءغعدملع هداكتس للعممؤتام ههأاتنهع 0

 ج0 ممدطسمست ءاللعتعم لمست طقطتكع دتتاعتت ءمممرتع ءمضلعس مهقمصس عت 20 ةللطسست عتق "عند

25 
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 ضوم نم جلتخدا وضعلأل عقيبس املا ةمدقم وخو انعوصخو ايو :لولولا عم ضرالا لاحك دعم

 حصا ملتخاملا وضعلا سونيلاج لاقو اقافو مصالا ىف كرخأ راخبلا هباشي طلخ نع نوكي

 عن الأ ضرالا ىف عيتتج مل ملأ ابك راضبلا همحت, فئاكت مام ايوق, نكيرملا ول ذا 01
 اهدادتشال ماسملا فئاكت عامتجالا هلع نال ىيبطلا ملعلا ىف رظنلا داسف نم اذهو لبثل وح

 زب
 بابصنا دعاشن انالو اهتبرت ةّكح عم ةوخرلا ضرالا ىف عقي مل مث نمو هفعضو مسلم ةوق ال

 سكعلا نود كيلدتلاو مامحتسالا ليلق ىف اًدج رثكي يالتخالا نالو ةفيعضلا ءاضعالا ىلإ كاوملا

 ننهلاو نييقارعلاو .سرقلا : نم موق' ىلا .تسنو اماكحا دب اوطانأ تقو املخأ هلا شانلا دكا 0ك

 ةكرح ىلا هتكرح دانتسا زوجج ميلتخملا وضعلا نال نكمم هيلع ليق ام هيجوت نأ ىلع

 10 ىبتنا رفاظ اذهو ماكحالا ىف ىلفسلاو ىولعلا فباطت نم كانفرع امل هل بسانما بكوكلا

 اهلحم ىف ةروطسم ةروكذملا لداسرلاو

 طفطعتعو نسحسس (عرتنج جل دمغتستو 5ل1ع 0128183 5 مزاعم دس عاتأد. 1لنع 6062201 م6150

 ءيغ رسم طلت ونت ممعرسطبو نعسعمال ةععللعأو لغه نع ءال طتصمانع هدئاقكتلو 0111 1732011 01

 دمجال معمم يع ةععمصلسس ههتمتممعمت مر0طقطت]ىةدتسمتس عع ودصصتاتست ءمصكعمكات.  ةلعسمم لتعتكت
 11 ءررر طرحت (معرصعمع هردصتاتلل دعت طدنمزلاتتال 52 هلكذلتلات113 عقار ههلل 851 202 1016 «قوعأاو ؟320-

 رعي ىرط عم ممص هممدمتوودنعمفمر تغ كللت ذم عنه ممص ءمصلعصكجمغتتو هتكأ ةاتط 1100
 ء( ئتك ونددع ءمصس ةئستللع ةنصغ. قةلزاعتع (ميصعسر طستع هرتصاممأ] ءرل0للعلللا 10655عو ءال
 رعيداتك مطوقتععم دصملع ةمغء]]ععالك ءطهاتتلو ؟هاتققلال عطلت م1111 ات طق ؟هجمر"عو ةانط
 زآ10 ردعيرساطرو هع جععتسستات] عمغو ءقوع لعصعدمطعتل م0101ئا111 دع ءمالاتتل 0و عا10طع 01 ةقلو
 و ممم معتم فعمورتك ةستاماعس ع1 1طمظضسمتكمنعسر طتمع نعسمت عرس همس ةع010عجع لص علو
 ررم]ل1و وناتحتتتك15 طاتاللات5 516 58188 ةععتسلمسس و 000 ؟1لعرصتاتو و دتهنعرأمتال 2022151 طه

 رمعسطعو دمكضسمم ءقلكشصلتورو ل ىيئنمسر ننم0 نعصم»ع للم مرهعءامتع 11 ج2 ءلاتظ أنو خ01
 مرنم هدرتمسك جوده جطاففمع ءع ,لععمغر ممص دعم 510م ؟عيوه. - ل1ملم ذتعت 0001 اء
 معمتنمصع ذ!اتسك نعسمع 00ه ءامتمسحتسم مرت هرعاتس أ و ءأ مهعددعأو دع عم 0علسدع عانس 128 عدووعو

 [ممعدصت, [آهلنو دغ 1 عرضا عسر ءا 11:,ء/نللعو لمح ةسعامدنعك طقطعسكتعو ءأ لتعاح كورفت 601
 71701 0ترن عل ]7/ - ؟ لن ب را ]مجمل لع زللج لمعتمم ؟عتساتتتو ان ةطومختتقتاا 06 طقع ه0(0-
 رماونع ممد يمفامن دعا مسصعم ظعمت مماعقأ, دغ ةينممسسعمس متم 111هرضنس 0عغمزطاتصت ؟ءااتتت لك
 1 2-5 3حلعمطعأت عدس ىعصعماك رصماتع مماعؤغ ع رصمات ذغعالهع ك معوممملعسغلق معصلععو انغ اع

 ور نيم (ع لع 71 مععلمرمعج ءمدممانانتلل ةانم 11011012 أ زملعرست هدتننس ىاتط ؟هعع 477:48 00-
 بتتساتفر ةمموععأ. - 11هعع ©6ةلعمتق. - 1نطعاات 1هسلقتت كاتم اهو نقلت 06و عءر 1 طاتصأات1
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 2ت2525505157ب157ب1تل 2 2 ت21 77 7ات7اب7>>تت+ْ#ل--<< 3-9

 طارقبل ةيدغالا حالصأو ةنمز الا فاليخأ اها“ ىيزوالاو ةفريخ نا ٠ قالتخا أ

 هيمذمل ةرصن هفلا ىمامالا هللا ىبع نب نامعن ةفينح ىنال بهاذملا لوصأ فالتخا اه“

 00 2 4 1 ةركذ اغا دنس قوتملا «١ ىفاشلا | نسيردلا!ىب جيس مامالل/, تيدا فالتخا اع
 اأن

 ءاهقفلا ضعبل بوقعيو رفز فالتخا اهد .. خنس قوتنا ظفاشل ىجاسلا ىبكا ىب ايوكز

 مقلم ةخعامج هيف يع ءاملعلا فالغخأ 4 لزاونلا عومجا#م 8 ىشكلا ترك ن هريعالختو

 تاياوولا فاالذخلا هل لاقبو "|: خمس قولا ىفنشل ىواحطلا لييح م ليحأ رؤعج وبا مامالا

 11 كاملا لع ىبااحيحا زكي: ىبأ | مامالا : ويشتخاكقوب ادرج .نيتلثوا'فيذو ةنأم: قى هو
52 

 فالتخأ م هم ندي قوتنا ىنامعنلا ريطخ 52 نيس ىلع وبأ مهفمخو ايو فيي كرولا

 ف نيعباتلاو ةباكصلا رغظم وبأآو ٠15 ةنس ىثوتملا ىفاشلا ىلهابلا دمحم نب دكمحو ءاهقفلا
-_ 

 251. 1اعطغت1 مكر ؟ةهتعاممك لمءستممع طسفتسأ 4ك ق1( 107:ةركمع ها لعمق. 252. 1اعطغتس

 1ذ1 ءا- ةعسأتسم ءغ 56 1ذاذط ءعا- حعط 0137 عار ؟ةرتلعافمه اعلا م0]ئا1111 ءأ "ععاج ه]تطت عضامزتللا

 مرد ممو160مو ج0ع0ع 11مم معر:«/ن ع. - 233. 1[اعطغ1181 هونأآ ءل عل جوطتاطو ؟هعاعاقك

 مسصعتمتمصسص لتكءتماتمدضصسس. فكممامعتحرو نتح قلل: 1م لمتنا: ظعتن 4كط0ل0712]ل 27-

 ل7472 ةدمتت لت5كماتسحس لعاعملز6 - 254. 1[لعط ناقل ءاد-ط حلل أطر ؟ةضعافمك نه0160-

 مسمو دمعامعتطسسعك طقس ةطقطتنم 1101م: 8 عءرن» 1 عر درسمردمو هصصم 204 (اصع. 28. كاصت

 819)و هدزدك ]!ئطصسس قطن طمر»» ذص هردعنع /277- 110هزت»ن6: 710-17 ممععقع ]هسلهغر لطت 1 عب“

 كللامأاع] ظعءر» 01012, ؟تلعو 111 (01ءملم لتعم كغ دطمرتامو ةسصم 263 (ذصع. 24. عمان

 876)و. ءغن طمطظنت كلا 7 هوم 2مل منوم ورا 7”ملثرع كمزنرو دسماثانتم ةطصطصم 307 (ذمعب

 3. لدص. 919)ل. - 2535. 1[!عطغن]1ذ5 2ه1ه2 16 آ' جعمطو ؟هيتعافم صاع 2مل ءا آلوعاتأطو

 جتتعغمرضع نم0لدحسص كمعتقءممعت]غم. لكدمأقغ نممواتع طسزادتف ]ذطد4+ ءمانمرسعو نتم01 72عم/# ذم

 هرعرنع 11 ءهزدون' 6 -:ءامامعت7 ادسساوك6 - 256. [طعطغتلذ1 ءع] - ه] حصقر 532136 5101:1111

 لمععمرتتتس لئ5ءكماتسدعو لع نستطسع ممسلغ دعئتممءععتصغو نغ طصمتس [آدصتاكتنم قكطنن ل ورم" لآتسعل

 ظور» ك1لم1ءمتمت» عل 1مم دممدخاسسك ةصصم 321 (ذصع. 1. كحصت 1033)و كتزدك همانك 1111710

 ءا- ”ةمم41 1ةمك سا مامتس ور عا معد" هعصطتتل م عتساف ء ماسصععم ؟مهعاعتلمع لتحتعسمس عع لص

 ءمتمسعس ةللطسل ءمقوتغ طصحتس 11دمتظاو لآ]اع 8ع“ ىل]رتنعأ 1ءنا لل: لعدم نست ةطو

 370 (ذصع. 17. لد]. 980) لعععدوز(ا. ملقا لكل 180:ءقز» 1 عءد» 12(]/ماق» 1لمد» م02 نست

 ةصصم 598 (ةصع. 1. 066. 1201) هطتتغو ؟جستمك هماتصتممعف 50ءمزلاتت)1 م0! عالم 011

 نأ طلع معمدتسأ مصغر ءغ كسك ءمهعد ]مرضت ءم]ل1 عون -  هطقظتام 17101 ههتنعل ]لق عزا

 1107 1111260 1807172, مز[ 1115 2220 1 (ةمع. 1. لهص. 933), ؟'ءوزرحنتك كلنا ل1012017 ع7"

20 
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 ريرج ىباب فورعملا لمح نب دمج مامالاو هدد ةنس ىثوتملا ريزولا ةريبه نب دكيح نب ىيك

 امنا اهيقف ىمحا“ نكي مل لاقو لبنح< ىباىمحا .بهذم: هيف ركذي"“ ملا سن قوتللا» قى ذككلا

 قوباسينلا رذنم نب دمك ركب وبا مامالاو ضفرلابا هتوم كعب, كومر. كلذلو 'ىمتنا | اند نآك

 ءاملعلا فالتخا ىف فنص هتاقبط ىف ىزاريشلا قاحسأ وبا ييشلا لاق 1 ةنس قونلا ىفاشلا

 ةوحو فارشالا باتك اينم فلاختم او فئفاوملا هبتك ىلا جاتحاو اهلتم دحا فنصي مل ابتك

 باكت! نم" فن ئولوللا ىربطلا زك وبا 'مهنموا 'ئهتنا ا هعفذاوا»لستكلا "نسحاا ن1 51 5

 بلاط !ىنا نيب, كم“ ىمحم "قالا لورلاو سفنلا ب كملعلا فالتخلا ضنا !ماخا 05

 ىف ميهئالتخاو راشعالا دع ىف مهفالتخا هلو ءوج ىف رصنخم وهو 55/ ةنس قونتمللا ىسيقلا

 ىناتسحسلا كبح نب لهس مئاخ نا مامالل فحاصملا فالتخا 16 .. ءرج :اهنم.,لك مبذلا

 10 بلعتلاب فورعملا ىبح نب كيبحا سابعلا نأ خيشلل ةاحنلا فالتخا ه1 56 ةنس ىفوتملا

 م/م ورا 1101من عل عرب 1ظماءعق»مر نسأ ةصقم 555 (ذمع. 12. كعص. 1160) هطتتغو ءغ

 اسس 11ه منروت» عل ظعءرب 1101متجتتءل 1 لع": , ؟دلعو لاو لعبأ» لتعامك هغدصصم 310 (ذصعب

 1. ل150. 922 ) ممم تاتقر 0ع ءملعتس رع ةعقمسءعضمماب طتع (مسصعص دعما مدس طصقتاتت 47160 2

 11 هتنم7 ءدصت هآ ءقتتكمتس لص هزردعاتع دريم »مص (ءاتوتكدع ؟هاعمتعو ل0100 فطسصعل همص لكمعتف-

 ممكن[ غدنعرو هعل درصعستك '!'"هلتقممهتسات5 هلا. 1لنتمع ممعكغ رصمر عر ءاتلمدس طقعمءاغعأل ةثطت

 مما ةهكتا. كطعتاعا» قلت 7: /مع ك/سمعسم دس همعاع دام 1 مليمعما لتعتاغو ططصقتساتلل 51385-

 لع لانا ظمات» 7101 متوت»ءل ظقعزب 8لمردلعت»» ملنمطت رى ةهسصم 309 (ذمع. 12. الآكهتع 921)

 لعكس معاستسو همعرتج 0ع جيتك ؟1ممدئنتتط 0ءامددسصت 015كماتمتم ةعمتموتودع اهلل م2عذامصاتقي

 مكن نحمس صمساطسق حلتاتك دهتموعمتغعو هعوتتع نان1 ع1 همصقعساتمغأ ؟عأ1 لتكودءصامكعر ثق ءقمعاع ممققعو

 نأ 11-17 (يو ؟هآسسعم 1ةعطلتتلال عا دصاع» ]لطرعمو مدععاوسغلمدتسام5 عا نات]لسوتستمو عدم

 ةعملسس. ب 11معم 1][عي. - زرءمتوسع !دسلمصاتك هيفا [[دصعاتند لاا ظمأ“ 1 هع“: و

 نأ لتكءعمدأمسك ظدنغ ل1101 هنو ءلثك عرب كذارمزم'. - 257. 1طعطغنالمل ءا- ه]حدسصق 11 عآم

 معا1م 1ع ءعآ]- عدطرم ؟ديتمع 111هدكاتت>ل 00ءامدناننل ةعصماعم 3ع 0ع حصتقتق ع ةرتآ13ق)

 طن 7101, منروت»ت عل 1167م عر ملط 178ط (مقعمو دسم“ تلتك ةصصم 437 (ذصع. 19. كدلك. 1445)و

 نص ؟مهعلعنأم همرصمعصل1 هدو ءملالععتل. 1لعصد دم ؟مقعلعتسللت5 ةزصعت]ةيتطاتق ؟ةيتقف ءمدتتن

 ععوراعصاتمك غمرت لع صتصعللام لععاتسةتااتتلت رو نانه12 0ع ددهعأمصلل5 طمقأتلق 2عععطقال ل[. لس

 258. 1[اعطغنز1م1 ء] - رم عوذطتآلو ؟ةسعامه ءدعرت[م]دنالاتتتل (نهرنهضأو ةانعاما"ع [طتقتتطت

 10 721/117 كذ7]01 ظ عر 11101 متوتردتعل دكعزءوام78. دممزتاتم ةصصم 248 (دصع. 7. ]آهن 862).

 259, 1]عطغن1غ1 ءا- مسطقتعر ؟هرتقمع لتفءماتمسمع دست 1(2مدئاتل1 , انعام طانق هطعتاعط

 ل: !عاطااو ىلاتةعا ظعت» )هرم مةسسمتتعم , ؟ان]عم 1/مء) لتعم ءع حصصم 291 (15.
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 قوتملا ىفنلل ىسوسرطلا ىلع نب ميعربا نيدلا مجانل تافنصملا ىف ةعقاولا تافالتخالا ا.

 ريعتخت وهو ديناسالا لاجر ضعب ءايسا راصتخا ىف كيناسملا نامتعا رايتخا "0 بد. خنس

 دوعسم نب نمحا .سابعلا نال رابخالا ماع ىف رايتخأ "» ميلمل ىف قأي كيناسملا عماج

 ناك 00١ كلادخ قايوراتحلا حشا رايتخإ اد# .١ 14. ةنسا قوتملا ئجروكل :ئطرقلا

 ؟مع ظخنس هفّلأ ىصلل ىلع نب نيسح ىنيدلا لامج خيشلل راوبالا تأارق نم ريتعأ اميف

 ديح# هللا بع ىنالو متيهلا نأ نب ىيكح نب هلا دكيع مامالا ييشلل هقفلا ىف تارايتخا اة

 ةدرقملا 00-2 ىيدبلا تاراينخا “1 ا اضيا ىلامثل لع تارانخ لاقيو رهزأ نب

 «. ةنس ةفلآ راطعلا نيز ىجاحكب رهتشملا ىراصنالا نيسح نب ىلع خيشلل ىسراف ةيكرملاو

 تايد هلا أ ينانلاو تادرتملا 3 وألا" نيتلاقم "لع 3و

 24. 32657. 903) ممم»غدنم و ءغ هطعتلعط 4017/05 عز: م1760 8 ءدن 18: آطعجتعماو عم و دهمان-

 ن0 هسسمم 395 (ذمع. 18. 004غ. 1004). - 260. .1-1طعطغ11دغؤذغ 1-81[ حءاع1وغ 11 ءآ-

 رج هد دسم ء1ذغرو ؟ةعاعاملن ع5 نتقع زص همعتطسك هءعتسمتساو 30ءام»ع طمصعلتلم )هزت - ءل-

 167ه: ظءر» م18 1 7ءننع#و دطممالأاتم ةطقلم 7538 (دصع. 25. آ)لعع. 13572). - 261. []لعطغتح

 ومع 1؛اسسق0ل ع] - رص عووص 10و همت معم01053 عععصقأم 2011121112 202111101:1512 7110111

 وندأ ءالقنك مهمطعغتعد 6ه010عمتصغم  طظفغ ءمتغمسسع اتطعخ لمت##* ه7 - معمار 0ع نبتم 1

 زم ]زن غئعنو لور». - 262. 1اعطغ1ع معو 0ع 0هءومتمم 02016 صتتنل ( 5. طلقأغمس أ ةتانتل )و 3211607

 ل1: 1عط 5 مل ات»60 ظعت» ل1ءو' ن0 (نم»058 لك مسنءزغر دممدنتم ةصصم 601 (ذصع. 29. ةكستع 5

 4204). - 263. 1]عطغ1ج ةعور ءههمرساسعسأةملاتك !ائطتت 210877, 0ع ونتم ؟10ع ذص !ئ(عند

 رز. - 204. [لعطغ1 7 هدر 06 ؟لسمتناتنلل م0طمتت1 2عععمف1 هدتطاتق (نهنهطأو 01136 85 0

 معمتسسغ .  (هدرمموكدتغ طسصع !ئنطعدص هطعتاعطل لعضم7- عل - لأ: 11هععفز» عن لل 112572. نمت

 حصصم 954 (ةمع. 21. 1عطا. 1547) عدس عأات5 عقاب - 265. [اعطغأ1 ور دة( 06 لاتتتك م0653

 جسععمرتطسس هطعتلعط آسفس 40071 ع: 7” ه1 نم 8 4آ1/*7ءةا]ر عب: ءغ لقا 177

 1101متر: ءل 186: لعام". تع اتطع» ةمكىتطتغتت» ونتموتتع ل1101/11ه1 ملل: 777- ل لاو

 لع وندم دماأمد دععمم ءرتي - 266. 1[1اعطغ1ج ةعوغ 1 - 8 ء0ل1 1 لع معلن ءدتص عطف 5111-

 مالءطاتق عع ءمرسمووز(5.  ءموزعع. (نهرصموونتغ طحسصع ]ئطضتصسر 0 ههطسعك ةععقمصتطسع ءمصح

 عغوما[عتظرو 011322 م1108 0ع دتسم]1ءلططعو م056غ2ع210» 0ع مرض مهد105 ةعلغو ثةطعتلاط ل

 ل عن 1105627 4:02, ؟هلعم 11072 27: - ء1ما1م7“  ءمعصمتطتله ةكاتك و 3220 770 (ذمع. 0

 16. كددتع. 1368). ل
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 تارايتخالا ملع

 رشلاو ريل نم نامزو تقو لك ماكحا نع ثدحاب ماع وتو موجكنلا ملع عورف نم وهو

 تاقوأو رومالا ةرشابم اهيف بحاسي تاقواو رومالا ءادتبا نم اهيف رارتحالا بجج تاقواو

 اهضعيبو ةيريخلاب رومالا ضعبب ةصاخ ةبسن هل تقو لك مث نيب نيب اهيف رومالا ةرشابم نوكي

 5 ىم امهنيب ةعقاولا عاضوالاو لزانملا ىف ربقلاو يوربلا قف سمشلا نوك بسحب كلذو ةيرشلاب

 تقو رايثخا لاوحالا هذه طبض ببسب نكمي ىتح كلذ ريغو سيدستلاو عيبرتلاو ةلباقملا

 عفذو رومالا نم كلذ ريغ ىلا بوثلا عطقو .ءانبلاو رفسلاك اهدصقت ىتلا رومالا نم وما لكل

 هيفو ةداعسلا ماتغم ىف ريخأ وبا ىلوملا هركذ ام ىهننا دحا ىلع ىفخي ال نيب ملعلا اذه

 رشعم ىنأ بانكو ىناردنكسالا سومتوردو ىرصملا سيلاوو سويملصب باتك اهنم ةريتك بنك

 10 باتكو ىركنسلا ليلتل دبع ىب دبيمحا باتكو ىريطلا ناحرف نب رمع باتكو ىخابلا
 و 030

 اياب نبرشعو نيلاقم ىلع بذر ىلارصقلا ىلع ند بوقعي باتكو ىقربطلا بوبأ نب ديحت

 507. 11د ءا-1لعطغ1 »م هعؤم 1آلهءستمسد ءعاععالمست5 للعراتتلا 0

 [كدعع هوغ ةمععزعد ةقاعو]وهتمع ةدتطز ءءاهو ءدوصع 0هءاأمتممهر ننهع لص ؟1عق طعص ءلعقفك أ

 رسدالعلعمك هدزاقكلك رسمت عمال ءهغ اعط ممتمو 10عموسع درس لم دممدط عطاه ةصوماتتللغو (اتتطاتق 5ع

 معوعمند جويومعلتحسسع ءقكعملسم ءوغر نسمتس ذم ءدر نسمع 0 ذلله ةصعطمدسلم ؟هنتكاتسذتسسم

 هسصغو ءعغ لعمتوسع ّذص ءدر تطأ معتمسلع ءوغر نقسم معرط ةممعلتحساسع معمم مع. طل ءةةملع

 نوملكتم رسمسعمام ةمععامتس ة0فءضمفتسس عيا نستطسخلمسس هعوماتتك ر ةلتتك ه0 ؟ءاتععتس ةدع-

 عددسسوم هلئتف هم ذمعءاتئوسرم ءغ 10 نستلعسو ونسمهنعسسو همآ1 ذص طمع المع للولتهعأ ةتعممور فرز

 هع ]سمو زص طقع ذلادحتع رمحمعأمصمع ؟ةكدضتت"ر عغ نمهتعصسسف طقعع لسم ه1لعنو هنتغ ةتطأ امى عع

 هممموتكم ىسصغرو جنتغ ننمدلعهطدسس (ءاممعمصتنتسو ةنغأ هعيقلعس ء( نسمع ةسمغ ةلتقع ةعصتقعو

 1هردسممتأو ذاق نع ناتتك هع ءعرئامع همعمتاتمصتق طقتشتللال 5كاهللمصاتتال 1201عطااتتل 20 هراتك 000-

 صوتنعو ننمل جععضعلأ هتمتغو ةتطأ ءتوععع ممهقتغر ةلكع طمع هزأ زاعربر هل96 علت علت

 ءرييعضتعملصتمر ةلكع مدصصاتق 20 عواعسط تمص ءعاعملقنت ةععدص لانو ةلكتع دلتسا ندا. آنانلتغوك

 طسزتخ لمع ئتممع رسمصتتعمام هعستسأ صصص ةصمدمعأ. 1[آدعع ةسصغر (عنهع ال1هأ]ه لطقن'ا/لرعق»

 ذد 11/كاك] هآ-ءمالعا مممواع. - اكملت حتت لمعات لع طمع لمعوتسم اتطعمس نءعات نصسععتتسكو

 10 نأ [2101عءررتمعتاو , ]1 1ءراع 1 عوزررتافرور 1)ه»0ا] عني لك 1ءدجمس لا ةرنيع, كلتا للم وارم* ظفاللافو

 01ج م» 187 6مزب ]1/01 منا 1 لع»# و للتبعلا عنا كطل - آ - )017 كةيزمة. 871ه]ر وتوت عا لق عد

 ملا 1لرمر»# , 7” معنا ظعءرت ل76 (مد”(ناغر صل هالتك ىلتاتتلل لص لنتهكه هععالمسمعق ءأ 'اعتساأت
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 ىلع نبأ باتكو ىدنيلا هكنك باتكو رصن نب لهس باتكو ىليأؤل نابل ىب رايشوك باتكو

 لفون باتكو ليس نب لضفلا باتكو فسوي نب ديحا بانكو رشب ىب لضفلا باتكو طايل

 0 سلا تاكو 'نادقيلا [ةيحا" نب لغ كتاتكو :ةيوخاو روجام لهس قا باتكو ىبصملل

 83 1 دنا اا باتكو ؟ناوعمش“ نب هلا" بف: تاتكو "لاله قب مدانغلا' نا“ باتكو :بببمدل

 ىسراف ىفشاكلا ترايتخاو رصن نب ىلع نب نسممل ىا بانكو ىصييقلا ريعن نأ باتكو ىمقلا 5

 مالعالا ىف ةينالعلا ماكحالاب: ةامسملا ةيدالعلا تارايتخالاو ةيتاخو نيتلاقمو ةمّدقم ىلع

 فيس كقو ةيوامسلا

 اا ا 0 كلف رغم قرغملا ىيحم' نب  ئيج ركشلا قا تارايتخا ا"

 فلوي نيدلا رفظمل هفلا ىزاريشلا دوعسم نب دمحم نيدلا بطق ةمالعلل ةئيبلا ىف ىسراف

 رخل :ديها ىف ةيناتلاو تامدقملا ىف لوألا تالاقم عبرا ىلع لمتشم دكيفم باتك وهو نول 0

 نيمدقتملا ىلع لكشا ام هيف ررح مارجالا داعبا ىف ةعبارلاو ضرالا ةييه ىف ةثلاثلاو ةّيولعلا

 "+ 5 راتخملا بهذملا نييعتل كاردالا ةياهن فنص ام دعب هفّلا هنا ركذو
 ىطسخا تالكشم ىلل>و

 ىمتغمه لك تسذغو لادم“ 86: طع ل78, الد]ل7 ظعوبب مع, 1غعدعأب 11:05, 381 ل:

 1610/1/41 و ط7 - 10/17 ظعءت» ظععأب“ , ل1ت»ءا ظعتن 7”ىتبركو 1017-107 8عرب كمأ] , سر

 ]لترا عدد عتن115 , م اروع كمل 01ه“ ءلدكومع 11ج عذر ل78 8ع: قلطت»ءل 17 ءضلابق , 777 - م

 1آ8ءرا- ءلارمعأا , لد 1ع]همتااقت» طعنت 1177, 11: ءامأ71م]ب 18 عر كضرسعمت» , قطن 11معر» 8ع

 77 00111112(  , ل19: 1ا/لهوز» (نم51:2. م81: 77م5 011 آن: رهخ77 1,72 مرب روور». 1 جمعوجعو 601111116

 رسمتك اطعم مععوتعد5 1771ه 1"00 , ةسعام»ع (م5] أ و م00 ءلصتمر لتفطتتع ةععقممتطتع ءا

 مدعاسكتمصمع همصفعافصقو ءأا انطع» طا - 11:1 نهانا 701 - ل/مةهرعا , ةصكست ماسك 117 - لك ]ان 177-

 4171/61 لا ©1- 7717 ©71- 56110707161 و انك لقتل هطغاعج ]121034035 ءقغن

 268. 1!طغنر هعفغ 45 1ءارم]1 7” هوم 8ءرن 0101 مصتنعا 11هعج]ت 8# ءغ نتهع كداطأ

 جاتو. - 269. [اططغ1 ع هعذغ 3106211-81 6ع2و معتوز أع. 1تطعع» 0ع جهممصمتدتو 2020-

 فزز

 لحس هقلتكرور نسعد تع ءنم0لتةمدتستاتك (0018 - ه0- 017 111010101760 17 عرج ]1ءو*نب0 كت اعت ذه

 نكسست 1101 هز] ع١ - هل - 2111 7 ءمامع مل 57م2 ىفىدصممكتتا. آطلتكتكمك ءوغتص وتتهأتما“ 5ععاتم8عذ. 0

 رسم دعتغ 0ع مءماععمرب عمتك ةععمملم لع ظعتتتك ءمعممرتتس كدمعت مدس (ةئا0ه 0ع هس

 (عرعدعو ننمسأم ع لتكعمسلتك ءم2ممخسن» ءمعاعونسم».  طظحماتعدتع ص طمع اتطعم معو لن

 [[هرنعدر ونتمك 8زهمع5د ذم لمطتم مءاتودععقسعور ءغ ءدراوممتتغ 10عمو هطععتسم»عو ةلسصقع

 معدالو هكعودتع ذللطسس ءمدصممودتكدع لتعأغ همعنع 2817 (قنعأ أ - 207: ةطعماسامو انأر 0

 ل15كماتمسحتس مدع هعنع225 ةسم]عدتو هاو هجمات ءقمعار هع مهتاعتت طقتناتتلللت7 0
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 ليمكام نب ميدركلا لييع ليعشس ىيأ مامالل راحلا بوكر 3 راطخالا ذب, .راكفالا كلت ذصالخو

 هل ةئس قونلا طظفاشل ىناعوسلا نبأ

 نالخآلا ملع بأ

 لداضفلاب ملع ومو ةيناقاكل كتاوفلا ىف نيدلا ردص نبا لاق ةيليعلا ةيكلل نم مسق وهو

 5 ىالخالا هعوضومف اهنع ىلكخضتيل اهيقوت ةيفيكو لئاذرلابو اهب سفنلا لكيلا اهناننفأ نس

 ملعلا !ذع ةدئاف نأ ىحو ةيوق ةهبش انههو اهب فاصتالا ثيح نم ةقطانلا سفنلاو تاكلملاو

 هلوق هيلع لكي امك ةفالخ رهاظلاو بيغتلاو- ليدبتلل ةلباق  ئالخالا تناك اذا تدك
 0 . رج ١ ا

 يف مكرايخ ةيلهاإل ىف مكرابخ ةضفلاو بهذلا نداعمك نداعم سانلا مالسلاو ةولصلا هيلع

 اذإو هوقّدصف هناكم ىع لاز ليجاب متعمس !ذا اضيا مالسلاو ةولصلا هيلع هنع ىورو مالسالا
 ل

 » زع هلوقو 0 وق نع لأز لجرب منعم 10 هلأ للجو ع ”ةلوقو هيلع ليج ام ىلا توعيس هدناف ةوقدصت دن عقلك 2 لإ )0 3

 رمغ جاوملاو جاؤملل ةعبات ىالخالا اضياو اضيا هيلأ رظان هبر رمأ نع فسفف نلل نم ناك سيلبا

 عع]ععامتس ل ةععمعد عن - 270. [11- حلا طاقسو 4ع مهكتعدألممدع 1131110111 2110056 ]سقت

 [1دلظاتع لكن رمىد'ن] لآل - هل - [عمر»أر»» عدا 110101711: الا1ا - هلو عزرت' ينن8و ةطص0ا'أات0 310 2

 (ذمو. 28. 006 1166).

 571. 11: ء«]1- ح]زعطا1 ©. 100 ا12353

 لكدعع ءوأ مدس مطتلمدهمطتمع م:هعانعدع. آطص ذم" - ه0 - ل: ذه لآ - 1 عمان 20/-

 5 121 عم1:نءإ/ ءدس لعطمتغ معلن لهءاضتسقسل 0ع تان طق ءعغ لع "ةغ00م6 ءقه 6012م213201و نأ

 مزمغ هملتسمع هرمدتسعس(ام و ءهغ لع دتنتك مم00ودع عد ؟ل(مصلتر نغ ةصئلنقق جط 115 ةطقاتم عقم

 © طز ءىمدتس طسراتق 00ءمتمسدع دسصغ رم: عور 1هعدل(منعو ءغ ةمتسم ؟ة0هصقلتقرو نتقتعساتق طقعع

 زااز5 مموعلتغو عقل آنصسسك (متسعم ة5ءائانمانأاتق عطهكلمق رعقاهأ ذظ 60و 01100 انتقل 0عزلتتتللطل 3

 هع طمع 0مءامضتمه ناتلتاقك معطءومتكاتل'رو تكاتللل 1110165 ©0222065 ىاتطأ ال1113( 10طلق ءأ 001:1عءا10ط15و

 10 نن00و 51 ةمععلعرال ءاءاعازطملال 57مععاقكر 002118 ءقأو ان[ ءأ للطسل لتععدسم معهمطعأوع ةرعدأع

 1ملنندغ: ىو 1[هستصسعو ةدسصأ 1ملتمحع 10لتص حسنت ةصفافتت تلت ءا ةيععطأل. ن1 هماتسأ ءدقمأ

 زماعر» 0١و (عصممرع ذعمممصغمعو هراتست نصموانتع ةانصغ (ةطممتع [ةلامصتكتست.““ 1لعدم لت>3قةع

 نولتغتت: ىو 0 نحصلم جسلتغك طتمصاعلتل 10 ناتتلتل ىاتاتللل 12111355عر 6علتغع ذآطن0و هغ سس 0

 1( -- دملتغمو طمرصتصعتلت دقات طنط ةانقتلل ة1تان(ةك5عو صمم]166 سعلعسنعز مءعاتسنعأ منم1ععغم 20 ةصلست

 جل عونممعرسب كك مهم هلئاع» ةصلتاحتس.4 © 1لعرد عسمواتع ؟انلغو 0500 1آ0ءةده ظ>ءءاقاتذ لنعاغ:

 رى 560 1طآزذ ظنزأ هز ععصتاو أ مرهع5 هيت ءمأتك هوا 2 م2عءءماتكق 1دهرصتصست ةنتز““ ء( ةللطتلت



5 

10 

201 

 نأ بأ 7 روغنت ل ىو ةر وصلا ليباقت انريسلا اضبأو هضرع نع َج يب ثيح ليديبتلل لياق

 ىف ةخسار ةيفيك ةكلملاو ةيورو ركف ريغ نم ةلوهسب لاعفا سفنلا نع اهب ردسي ةكلم فلخل

 نوكي نأ ىههف ىلوالا امأ ةيدع رخآلاو ةيعيبط امهدحا نامسق ىو ةعرسب لوزت ال سفنلا

 ىدإب اهب فيكتي ثيحب هيف ةنماك ةصاخ ةيفيكل !ًدعتسم ةرطفلا لصا ىف صخشلا جار

 بطرلا درابلاو ةوهشلا ىلا سايقلاب بظرلا راثلو بصغلا ىلا سايقلاب سبايلا راحل جاولاك ببس

 ءادتبالا ىف لوازي نأ ىف ةيداعلا امآو ةدالبلا ىلا ةبسنلاب سبايلا نرابلاو  ةايسنلا "ىلا ةبسنلاب

 ةيور ريغ نم ةلوهسب لعفلا هنع ردصي ىتح ةكلم ريصت هيلع نرمتلاو ةرركتبو هرايتخاب العف

 اهليصحت' ةيناثلا ىلا سايقلابو سفنلا ىف انماك ناك ام زاربا ىلوالا ىلا سايقلاب ملعلا !اذه ةدئافف

 ةعيرشلا نأ ليق اذهلو ىقالخالا مراكم ممثال تتعب معلص ىنلا نع ىور ام ريشي !ذه ىلاو

 0 | دنا ليصفت متاو”اذكو لمكا ىخح ةيلمعلا ةيكلمل ماتسقا" نع لطولا ”كتضق "لف

 اهنم ةريتك

 روآ1س 00165 ةعودتكات»“ (ءعرط مع جتت عطكاتتلل عا (ة22مع18216هأ1112 208 08مهتع وأ 1ه306(11صتفو م2

 نغ 0ع دعومغت هانم 0عمعا]دضتعز “© ءغ لعصتوسع للص: ررالزغنوع طقطتغك همصكمضمتف ءوغ طقطتت

 كم ممدتكو وننأت صمص دصا1 2غ م1.66 --  عمموص لعبت ؟عرتم مماعوغو ةصلم] عت ءووع ؟هعات](ةغعطتو معت

 نانحتس ءز2 ةمئنسف ةعالتممعع 1جعئ1ع ةذسع تالق معلن (مقمسع عع فصغعسم]هنمدع مع00عوص(أ. هع

 ىناغمم جسغعت نمهلتكمم ءوغ ةمطتلتم ذم ةصتسفر نتمع ممم ءءاعتتعم» ؛هالتععرو ءدوسع ءدع لنه

 طك مدخل طسق هممقاقغو نانقتالتال 216ج دهم1ةهلتقو 166128 معد" ءمصقات عات )ل

 ءوا. ]0مم ءممقتكاألع لص عمر 000 اعدت معذتس عمانتل طمتصتستق طهتاتلله ة)ااتتلت عقأ 50 نسهلتح

 ىنعس معمم أت هع ذم عم ][جدنعماعمو لاه انغ عع قتقو 1[ععتددتسم (عرطمءز وس عصام طقع ؟معملاغع

 1سم ه1: 116 غعاطم ءائدتل عدغتاال ل100 - ةضلسم , "جعلمسع ةرئهعو ءغ هق]ل00 - طتسستلا111

 مصعد م15نعم(1ةهعو عغ 1عتلم - طسستلستسو مجنمصع هطاتختممتقو هع ظتوتلم - ةزععمسل 120100

 طقطتغجح دذتم1لت(غةغ05. 1 ”دعالامه عم معلع ءمصقات عام1013 هعتلل 2012 م2135 18 0 كممق[3غو 0100

 طمتصم دغهعتس هط تمستغعم ءدع تطعم ةهيطتختم جععملت مهعمصعست ةمتغو ءغ تلاد مءلاععوغلملتع أ

 معو عر عرممأل ءعععءامنتممع 1هعملنمم ء؟دلتغو ذغه هغ [هعتأع علمع همصغعسما]ةهنلمسع عدع طوستمع

 هعالم م50لعدغ. آنوعنلتغمم طاتزاتق 00ءمتسدعو ه1 معامل (ةاعتط ههفاتعت] علت 5كمععاقفو مئ00أم10 ءىأ

 ءزانكو و000 دص ةصتصم !جنعغو ذأ 1للحسر نسحع هفمصقشسءاتللمع مهتكاتاو ءزاتكق 001م3120. 106

 1لعسس ةصلتعدغو نهم م«هممطعغم لتءعتكدع ةدلن6ت1: ىو ]115خانك كسور نغ طمصمو د202عق 20 معع-

 1ععنمسعتت» معضل تسعدتس “© ءديسواتع هأ> هدسفدتص ]1عدع ل1هط حست ءلهمو 26نعق5أ6123[13 2

 مدعومستس مطتلمدممطتحع معدعاعدع 220060 معج1ععقلموتسسم هدرصصتنانع ةتططتأات 50 320 عدقؤع 0تعلح

 منيب - لوعع ؤةول»- ءل- لن. - الع طمع لهءهتسم دطاتلاخ !ئطاأ ةعنتمات ةاتطأو الأ 6
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 ىفونملا ىلازغلا دمحم ىب كيمح دكماح نأ مامألل راوشالا نم ةاجنلاو راوبالا ىالخأ دير

 رضحب ربيهشلا ىكمربلا نامتثع نب رفظل ءايفصالا تافصو ءايقتالا ىالخأ اذ“ ه.د خنس 0 5 ١ 0 31 210 0 5 كب 3

 ناطلسلا تععت هلوا ىف ركذ تالاقم ثالث ىلع بئرم رصتاخ ىسران وهو 41 ةنس قوتملا تقلا

 ىدسالا كمحن نب كيح خِيشلل راكذالا تامهم ىف رايخالا ىالخا م2 ' ناكح نافل

 ماللا ىف ىقأيسو ىسراف قارشالا عماولب ىمعملا لاللل 'ىالخا يه هيج نش قردللا ىلا

 ديزياب ناطلسلل هفّلا .ئارسقالا .نسمك نب دمحم .نيدلا لامج ,ييشال الامل اياك ١

 ىف ةيئاتلاو هسفن بسحب صخش ىالخا ى كوالا تالاقم, تآلثا لع بترو دلك

 هلوا سانلا ةماعب هتالماعم بسحب هقالخا ىف ةتلاثلاو هلونم ىف هتاقلعتم بسحب هقالخا

 ملاعلل رصتخم ىكرت ةنطاسلا ىالخأ 0 ملا ميوقت نسحا ىف ناسنالا فلخ نم ادمح
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 10 ىلع نأ سر خيشل قالخأ اند | لس قيودا ىربسولحأا ىفطصم كجوكب فورعم ا

 5272. ةلعطاوع ءا]- حطمؤع 66 عاصم عز ةغ سدتس ء]1- ق5 طعةتطو 20165859

 هع ]نطععدنتم د مهأتمر هسسعام»ع اصمت 41 11 هتنةلأ ل101عمت»17:عا ظعر» 7101من عل اء متم7فو

 رسمان(نم جهصصم 505 نصع. 10. لدا. 1111). - 273. ةلعطافشع ع1- دغء]عأ) قر 220165 م1011

 ع نمم]ز(منعم مجمزلاتت».  (نهدد ممهتتغ طمع ءمرصمءصلتسسس معنوتعمتس ل11010] 00“ 1 2 1

 18 عممع[قر ؟داعو 1100]» 117- 71بد]# لتعفنك ءا دجمتندتتق ةسصم 964 (ةصع. 4, ألله7. 1556).

 [رزحزئانزل ءدأتم معه هععلمصعورو ءغاتص همم ةستأم 1هن0ع5 هسلامسأ ا0/ع37701 1110 هعء]ع-

 طروميرب - 274. قلع طا1نع ءآ- حلعط عفو 20017635 0 ما01201:12 12 126014801115 06 >عطانق

 لزدتمستم هنملنمدع ةصقاتط عملته, دسعام»ع ةطغعتلاعط 7107 مود ءأ ظعتت ل10] هت: عل ىملععل# (001و

 ررتمرننتم مصمم 808 (ذصع. 29. لدص. 14053)ر. - 275. ةلعطلاذع 121- ل ءاذلو هرنك ءاطتعاتتس

 لعلم - ل - 021 آر عاما 67 - خم[ اع صك تت ماتتتسو لع نتتم ؟10ع دص طن عنت طرت. 18 ءرتوزععي ع

 9576. قةلعط ]نع 3-11 ءردقلرو هرده ءاطتعسسسو نن00 هطعتاط لعب - هل- لة: 110/1011 0

 176 17110111170 ل عوعر» تت كدلتحسمم ظيبرععتاو 77 ة» ءموعصمتستساهأم و ©012705ا116 ءغ دم

 (نعو مععالمصعق للف ممهتنتكو 0118111113 8 لع مدمعطسع آملنك10ه1 جالمصع طقطتغام كانأ 10111

 ةععتسلم 0ع كسك مممرصتطسع ممالمصسع ؟ةهيستلاتقع دص لمدصم هدفي اعزتاتقه 0ع ءزادق >ت0دتةطاتق ه0

 ىردصتس عن متمتل كنس دمنا نقصتلتسع طقطتنم ةعلغ 1طصعتزرتا ؟ءدنطل5: آطمتتق ءكلرو ننأ طمتصتمسعلل

 همالنسم ءممفانسامسع مدهعلتغمرم هرنعمكزا هع - 277. قلعط]ذع ءال-وس](ةط عغر همدلح

 معملتستس (ةهصعلعتسس لع دصمتتاطاتع كملمصففتق ه تنم 0لمءام 7751م لوا”, لطكلازااا هوس

 ممررا1سوغم عا ج0ه1:610 ةصصم 1004 (ذصع. 27. ثتع. 1595)ر ءهمدم05ل(012. - 278. ةلعطلٌ هو

 رسمعصسلتسس لع ءطتعمم ه هطعتلعط 1ظعورتد للاي ل7: 1ظلهوعا ظعلن كطلمآامسأ» 21: كك

 آ
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 ٠ 5 م ع - 0 7-6 < ه٠. 4 هةززأ# 108 000 2 34

 هلوأ تالاقم ات د ىلع بلد رمل رعمعخ ومحو 13/07 فس ىقونملا ايم يعيني نبأ ىلإ كديع نب نيسح

 ةءنأ تاعوضول ا ىو 5 ةأرعالا رييصنو 5 ::داح الأ ببكين ذكر لاقيو ين ككل ةجومد انأ مهللا

 قونملا ىناهفص الأ نيبحم ئد نيس مساقلا وبدأ ماهالا وخو بغأر قدلخا 8 متالا عرب تانك

 دلل ناش ةفورغملا هللا. رمآ نب ىلع“ ىلوملا نكرم العلا الك ووو وج ييوكفو اقام

 ع
 ىاللل نيب هيف عمج دهمأ ىلا كيسنو اشاي ىلع اهدارمأ ربمهال ماشلاب دكفلا 1/1 نس هنرداب قون

 ١د .

 ع بي

 رعت لاك ةهدكع خيراشلو ةنس دم 3 ةنسدح تادايز دازو ىنسخو ىرصانلاو

 2ع

 ةسحلا حالعا ىالخا كلوا" كنز خيرت تمتخ مرج ال

 اذه اكْيَسَي اروحامو اباتم هلعجو هفّلوم ىس هللا ركش رمالا سفن ىف عيبلل نم ىنسحا وهو

 دارفالا لضافا نم هقارعا بيط هقالخا لماك هنأ ىربعلو فيلحللا ريركتلاو فينملا فيلأتلا

 كمحأ نب ىمحإلا كبع نىيدلا لكضع قالخ) )»“ ' تاوغلا نانع اهفطل كيب بذحت ةرذأو
 هه

 وانأ ةسصم 427 (نصع. ة. ل07. 1035) هطتتك هورس ممول ءاذص هعرع هععقممعد لتستعسس. لن ور

 ؟عرطلع: 0 ]1)ءدكو 20 1ع موك هما عرتاتماتك ءام. ع 10د هراتك 1هععض طافت" 1017018 67-

 هقاناقشع مع 1ه1 طرأ" ءآ- أع ر ةهغذس همععع 1101074 ف انهلسع 007*187 رجب نفطست ور

 279. قةلعط]1ذع آد دست 18 2 عطخطر هتزدك غهذدنت همدتتعط هدأ ق4ق17ءايعسس 777- 110وعزج رب

 ههه: ءا 11/0/1072. آل ءءعووتغ مدسآم مموغ دمئاتسم هدععتلل هوو. ع دق0. ةلعطاتم

 41قت. 0مدك نمعاعمسو 0000 310115 #47 عرب لت" 011ه]و نأ ؟انأ] عم 161:- ءرمت# ةجرعا] هع

 طع ءغ ةكلعحمممودأت ةسصمم 979 (ذمع. 20. 31آدهت. 1571) هطتتعر ظسنعم 511386 هاتما"عاتم 24

 رع همس ممدامتاع ءغ ع لمع ممدصتمع مق عت مست (011ءعتغ ذم عمر وتدمع ص همعتطاتك لء7/7- عل

 08101, المدة" - ءل- 0:11 تا 1101و مدنهع ع متاتطكاتل و ءموتع مس-ل[ءطعتك 2001(هيدعمأاتق مع حصصت

 همداتسسس ةسحتغ 8تموتغ ه0 حماتك 0ععتعمحصسلمتسم وننم ذآالسل ةطعماتتغب معرعمس طمع

 (نعرلع (مسمسكرو نهم ذآ1سل ظمتعسس يغار ةنوهتظعمنع ؟بطتم قلاع هلا هلع

 1١( ع. رسمععع طستمت 476 هماتست عدضألو ناتلقع ةططتلتال ١3 ( اد 9. كسع. 1504) هثنوصتة مص

 [لزع اطعم مسالعطعم» طعما لصطتع هدصصتطاتك ءىا نات00 20 حعضعاسسم عطغاتتال آمكانتال ةكاتصعأ. [آلنصحتم

 ]نعنع ةسعامرتك دلت معصسصع» عاب معهعستهومع ع سعات ]هطمعتم تيس هلكعتما طسزتم !ئطدت

 ءيمعال] عملك عع ههتمنممتم ؟عمسمأمع قسعف. 1ك( معملععأم للتو دصمعو معمل عع ىانصأ ءزاتكلاتع

 معممع (تعاسأعو) هممت عوز ذلل1ع ءوع عد تمم لمءاتك لص ععمعتع ىنم يعع]] ءمنععتستتكو دم مصلل

 رصعسأدوتتع ءزاك حجئاضمطانصغ دصحستات ؟ءعصتكامأتد كدهع عدس ءهمئلتق. - 281. قةلعطتمء

 ءمات معسلتسست 1هقعاعتلم (لترع) ىىدعاممعم ذه نسم 40مل - ءل- لن قلل - ع7 - لتس 17 رب
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 عبرا ىلع بترو تالوطملا ى ام ةحبر طيف. نصخ ا ءزج ى.رصتخ وهو 01 ةنس قيوتلا كلا

 رت ركذي. نأ دارا :ىملا ةيافك :هيفو اغنأ اركذ اًمِيِخ قاوبلاو؛!ىرظنلا 7 لامجل اق انوألا

 ليلا هلوا لوقا لاقب 4 ةنس قوتملا ىلامركلا فسوي نب كمح نيدلا سمش هذيملت هحرنت

 ماع فورعملا ىفطصم نب دمحأ ريكل وبا ىلوملو ملا لداضفلاب هنيزو ناسنالا فقلخ ىذلا هلل
 و

 ىرجأالا نيسح نب سكيحم ركب ىأ مامالا عجيشلل ءاملعلا ىالخأ ظل هدأ

 4. ةنس ىوتملا ىزاولا رمع نب ليكحام ىيدلا ركذف نالخأ ا )”“. ذخنس قونملا

 نب نيسح انالولل ىنسحل قالخأ اندم ىلادمهلا باهش نب ىلع ديسلل ميتكم قالخأ 5

 نيسح نب ىنسحم ازريمل ةيسرافلاب فلا 1. نس قوتملا ىورهلا ظعاولاب ريهشلا ىفشاكلا ىلع

 5 هخيرأت ىف لاقو ةلهس تارابعب ارقيب .ىبأ

 د نه ع 2 نهم 0 د 2039

 ىنسكام قالخاز سبون م2 خبرات لد هنشون ىمامننب ىنسكم قالخا
- - 

 مل 176, نحأك ةصصم 756 (صع. 16. لدص. 1355) هطلتغو همالستق 0113عواتع ذص ائتطعتم ةسم]ت

 هرتتطنم هطكتم ءما]ععتغو ءغ معرع نتمكنمال 5ععالمصع5 للكل كلكو ناتقهتاتللل ماللطتف 12600 ءانمط عال

 (طعمرتمع دمدصتس همنا همصاسعأ. (نعععردع نعد ص 1150عد> هدمتاتطاتق 1:عووصغاتللو 01136 كانط

 4171776 111 - ل وجم >ءءعمهعطحساتت  طمعع ةصلتعمنتم هتك علعغ ءار ونمت ططغعطلم]1556ع ؟عاذ6غ «0-

 رتنسسرو نلتدع ةانرخه 0نعاو عدصغ. 8هونعم 015كرمدلتسك ءزدك هطعتلعال ذر عرنوع - هل - 011: 110101110

 1261 1م 1ك 416»6 نصت ةصصم 786 (ذصع. 24. 1"عطتض 1384) هطتتكو ةلطتل ءمدصتصس عطاقكتف ءقأو

 جقطتطتنك ؟هعطسك ىرا((67ع (لتعتع ةهحتعامر) - هع (لتعم ءعمز. 6 1هعامتغ ؟ءاتاطاؤ: طرهلتق 1)مو

 نأ طمتصتصعتس هضعمتتغ ءسوتع 5( ناتطاسك هدرحصوحتغ ءاعب - 810115 سموانع 627/://:41“ للرتناعل

 1160: ]11:51 هكم, 1ع ةرتت*نةملع]ب كم عم مدصتسحهأكاتكو همت عطاقت ات 1 11150 هزدانتق همططت مودات(.

 282. 3 اعط] مغ ءع1-ه]1 هدو 1201645 51"هائا112 00ءاهداتنتو ج0(10ع ةطعتلعط آدم 487 8ع

 1101011060 ]7 ءر» [7هدعنا ملزم" دممدنانتم ةصصم 3600 (ةمع. 5. لو. 970). - 283. ق1عطاقع

 1/١ - هل - لا: 11101 مرروت» عل عزا دوم“ 1متر نمت ةسصصم 606 (ةصع. 6. كسل. 1209) هطزقخم

 284. قلعط]ةخع رسمط ععرتس ددسمدنعم 5121 لتعمتامنع همصقمتعانلو هلاعاماع العزل 70 ل7: عنا

 د1 ءارااآ 11 سلم. دوق. ةلعط]ة ع 010-151 طوزصست. (نهدسمموانتغ طمع همانك عاطتعاتسا معان“

 هزمع 81011 همداع» ظن وعتر» 13 ءزا لآ: (نهد]رازلاو صح ط11- 17: مقادن طا 81 ءر*عام# (ءوص ءعامدهتما» 11 ءلئهس

 (عمقزف) معممرستس حكت“ ءغ ةصصم 910 (تصع. 14. لمص. 1504) هطتناأي مدتصعأمأ ل166 ل1015: 3) ءزد

 1109 ءقز» ]ظ ءراب ]8 قمم داثلم [معئلتم هل ةهتمقمصتف (عصرماتق 0عوتعم صل ١ عفاتتل طتصع مهن

 مسك 41/74 11101,ىنن# ج0 ظطصعس معضلتعنتتل ءقا. '1'ةصسرمرتو ءزادنهك 50 هس ةءاتتطع

 ؟؟هعلطتخ ل774 11و

5 

10 
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 ديكم ربي ىلوملا مجرن كقو قنرشلا دالب ىف لوادتم ربنعم اباب نيعبرأ ىلع بوم بانك وهو

 ماكلا يد 12 هداشنا نم .ىغارخ ناكو_نيفراغلا, سبقت دامس _.نمقثو دازف ىمزعلاب ريهشلا

 كولملا ىالخا "ل  ءارعشلا نم قرافلاو 1 ةنس قوتملا ىرتقدلا سيردا نب سنبحم

 ةمالعلل ىسراف ىرصانلا قالخأ ام م0 ةنس قوتملا ظحالمل رحب نب ورمع نامثع ىال

 رصان اهريمال ناتسهقب هفّلا 1 ةنس قوتملا ىسوطلا نسلل نب ىبحم نيدلا ريصن فقفا

 |( لعل دليعلا ةيكللا قب ةراهطلا باتك_ ةكجرت! نم, شمتلا امل. مشد ميحرلا ىبع ىنيدلا

 دبع نب دمحم ركب أ ميشلل ىنلا ىالخأ ادم ىزنملا و ئدملا ىمسق هيلا مف هيوكسم

 باتك ةمجرت وهو هما حرفب ىمسملا ىلاونلا قالخأ 85 ىتسبلا نابح نبالو قراولا هللا

 ءاشل ىف قأي فداقلل ةصلاخ رصتخم ةصلاخلا صلخأ 1. 2 فاكلا ىف قأيسو وطسرال ةسايولا

 ءارلا ىف قايسو ءاثولا نالخو ءافصلا ناوخا لداسر ىأ فاضملا فذحب ءافصلا ناوخا

 نتحع ةسصسس 900 (نمع. 2. 0ع. 1494) ةملتعدس؛6 آطتطع طتع معع سهلعد وتمام متنه لتكتكانكو

 جلسصم لست ةعوالس غم ءغ تس 0دعقطسك هتعصس(ملتطسع عغملضت.  ؟؟ءهعئددصع ذآطسصس 110115 رموز“

 1101 م1070, ؟هلعم 7- لعت»# ةهممعا]دضتفو ونصت مدعنتطاتع طسع للسمع ؟عآ] ةدعقم ؟6] كلت اتح

 (ةالكو ةهتمممهعوسع ةسصم 974 (تصع. 19. لدا. 1566) جطومآنسأعر عيوتمصعتت كانقتل صفع مولا

 4715 ©1- 071: 46: 1/6017 1101 متون عل ظعرا 105 12 كا رع, نحت ةصصم 83 (ةم0. 23: قرنا,

 1574) هطتتغو ءأ 1م"2ع#8 مم8غاهم. - 286. ةكلعط]غ ع ءآ- دما نلعو رظ09 1211119 ©

 4لاع 01]ررمعت» ملص ظعتن ظملت» ظا- لفلرقاسر دمماتطتم ةصصم 255 (ذمع. 20. 1)ءع. 868).

 287. 4لعط1معم ا1-خ ةعتعتو معمزنع. مسك ءاطتعستسو نم 5ذع 00ءانعوتسساتق أ ةاتطاتع 5

 اتموتسسم كلمعأ» - هل - ل: 101م متررت»ءأ ظعءرت- ءاقرمعمت» 1066, نحت دمصم 672 (ذصع. 18. لنآ

 1273) هطتتغو دص (دطعداؤم طستم طاطزاتق م01 معامع /7ىق»- هل - لنج 7-450-ءآباو 717/7 -

 16011 هع]رعت» مدرس مموتتغو حدس طنع همسه 24716 8ءرن 717 ممء7لا لع مطتامدهرطتقه مدمهعفن عمي

 1م ءا ةصكفت منسم ةهط ذللم تدصفتعست ؟ءالعأ 2 معق»- ءل- 01+ لمح مدععو لع لتكءقماتمم

 ككحتلت كغ لمرسعونعم 2001016. - 288. قلع طاغع ءادصعطتر دصمتنعو مموطعامعو 011(806طانق

 هاعتاعط للتو ظعات» 2101 متت عال ظعتا لطلمااعأب 1771- 117م هه 161 11هطاناب» 171810.

 289. ةلعطافع ظا- ل ءجذلخنو ؟نلعم 10عام مسعأب مكنت مام.  ؟؟عنوتم اتطرت قةعم(م(ءاتف

 1 م5ءقو 0ع نبه 510 ص 164ري هدط 7/46. - 290. ةكلعطآ]وم ءل-لعطةغ]1ذءغر ءهعوستح

 هلقمدتسسمس همعضتك 71107:6/. آكمتامدسع اتطتت 7/7[1:ءع ءآ- [معمقعو لع نسم ؟10ع ذم آناععو

 زك. - 291. ةلعطوعقم ءا1-وهكذي ,دصعع ةلسععتامتتقر, ندم لتععسس ءوغ مدعم ماعمتم»» 0

 1117 ه]أدماتت ءآ- ؟هركأ مع آما ءآ - مكر بم ؟10ع ذمكعو ذص آاتاععع 1
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 تثتحبلا بادأ ملع 1

 نع هيف ثحي ملع وهو ةداعسلا حاتغم يف ريكا وبا" قوملا "لاق "ةرطانملا ملغ دل نا

 ريغلا ىلع ىدملا اهب تبثي اهنأ ثيح ىم ةّلدالا هعوضومو نيرطانملا نيب مالكلا داريا ةيفيك

 ثحبلا ىف طبذل عقي البل ةرظانملا قرط ةكلم ليصخ' هنم ضرغلاو اهسفنب ةنيب روما هيدابمو

 ركذ ام ضعب دروا مث هترايعب ىفطل ىلوملا تايوضوم نم هلقن كقو ىهتنا باوصلا مصتايق

 ش 3 9 نيدفا ركض نا كو نم مدخي فطنملاك ملعلا !ذهو ةيئاقاكلا نئاوفلا ىف نيدلا ردص نبا لاقو تافّلوملا نم ان
 اراهظأ نيبشلا نيب ةبسنلا ىف نيبنامل نم رظنلا نع ةرابع ةرظانملاو ثحبلا نال اهلك مولعلا

 برأ

 توافتلف راظنالاو راكفالا فحالتب امويف اًموي كيأازنت ةيملعلا لداسملاو مصخلل اًمأزلاو باوصلل

 ةراداو راكفالا ىيابتو ءاآرالا مداصت نع مولعلا ىم ملع ولضي ال ناهذالاو عدابطلا ,بتارم

 لوصالا ةياررو طورشم ةربتعم طرشب هنأ آلا لوبقلاو درلاو ليدعتلاو حرجلل نييناذل ىم مالكلا

 2902. 11د ج048ط ءآا-طوطغط. طلوعستمج :ءععولفستس ةناتق للةمانةطل

 طظحدلعس لتعم ق7: 11ه::م1هءر"ءا (ممك لتكمسغهسلت). كطمالح قللت 1عطلع» ده ل17 67-

 معملع/ ءدسس لعظمستستغع معرع 0م ءمتمسحتسر ٌّذدط 00182 0ع دوكنمطع 0113611( انلخر 0112 512020 1ةهاعال 015-

 مسمعمستعم مرم1عععملمف هلك. طر ءءاس ءزاتك ةيتعاتستعمأه عاتطغو اه عطانق طلق ةعصاعساته 015-

 ممكمصاتم ءمصقنع ج09: يسدتتستسس لئك5ءيتلتكنت ءلانكواتع مرتصءامأمه >5 مع 5ع هكمتهع 5. ةتتمرت فكم

 عع كمستسانك ءزانك طصتق ءقأ دعومتسأ ام ظجعسلادنلع ؟هيتتق ععمعتتطاسع لتكماتناقهنمصتف تاعصلتو دا

 نع نسممععنمدعتس مسسللع ءممككأم مرعسمع ءا ؟؟ءتانمك مرقص أ [عقاعاتس. - ادفع 41211 ]عم» هل

 ممناحسس ه ]1مل ]بيما اطلكمالح هممدضت لارا 0عمممرسكتا. 1طن ءلصلع معععصفعغ همصصتتلله همععوي

 يدع لع طمع لمءصتصه ءمرسصعسمرطصلف ةانصأ. طا خول - ءل- لن ذه طا - طة ماقا 1/1 -

 17م عمة نءا لتعغعو طقصع لمءنلسحتم 20 دصقافتت [0علعدع ععركتذتست هقذع هرصصلاتت)لل 00 انتم ةكاتتلاو

 مهرج رز - 8هلرا]ر متسع ءا لأ - 11 هنيماسعب»ءا ءحعرجتست ةمععان]جاتمسعست ليتمزتتس 1ععلمتنم عمت لع

 مصملتعممع رءامتتكتو صاع لسمف معه هل ؟ءعمتامغعيس ةهمعتتعم لمس عغتلطسدصو ناتث ءمصغنت للك ماناذغو

 قمت صءعصلرتررل,. - 0 نمعقانمصعم ر5ئعرم هعلعساتكعدع 0ع لتع ذص لتعتس ةتتععسأاتا" همصاتماته

 ردعلت(مالمصانسب هغ ءمعلاملتتمصاتتت كعرتتعو 1غ2 انا مائهراعرل 532105 هه(101ةيئانلتل ءغ 1م1]1عععنتستس

 عمملسم هسالم لمءعستمم ه ءمالتقتمدمع همتمتمصسس دس علت(ملمصتس 015 ءستنمنعر ءغ ذلله هعدسمستف

 رمعمتمممعدكتمانع اسساتتستف ةذغر نسح السمع 1معاتمسع5 20 جيعامتامتعتت ةلاعتتسو ةصظتمععس لقسم ءأ

 ج]لغئعتسك مرسم طم دصلمتسو ءغ ج0 معمأحصلتتتت عغ معماطدصلتتت انغاته أ اتنخو (انةهعانهتط طقع للق-

 نءم(معلمصعق همصلتغنممتاطادك عمك تكهوتستف ءا هطغع ةلمصت دءوس]ميستتس متم ءامدلتسس 20501 3(2ع

 ةنصغز حاتمودتص طمع لتدءءمامممعق ءوقعمأ هلاععءوالمصعق ةيسسمعمصأعوو ناتمسضتس ءدعضمأو ذم
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 وج ءن دجو ىلع كثحا لأ بن رم فرعي َن وناق م لب الف اع وجيب ريغ نوب اكم ناكل ظلم كون

 ناكل هلأو هلوك ىهننا تحلاأ بادا ملع 06 نيناوقلا نكلتو دودرهلا و امع لوبقملا دب

 ا تم هد تافلومو ةئفوا ةداكم اكل" "تاوضلا ".راهطأل .كتنكلا "نكي هنلا 030 أ راكم
 ارصتخ و _/ب ها م كن هم رم تت أ

 ققت ميكلل ىدنقرمملا ىنيسلل فرشأ نب دمحم ىيدلا سمش لضافلا بادأ ا : 2

 اهفلا فلا بنتك رهشأ كو ةدامتس ةنس دودح ىف ىقوتلا ساطسقلاو فداكصلا بحاص

 بيرت 3 ىناثلاو تافيرعنلا 3 لوألا لوصف تلت ىلع اهلعجو نمحرلا لبيع ىيدلا مكانل

 اهيلعو ملأ لقعلا بعاول ةنملا ةلاسرلا «ذه لواو اهعرتخا ىلا لئاسملا ىف ثلاثلاو تحلا

5 
 7 د رن

 جدت ا ليملت ىمورلأ كل لاقيو ىناورشلا 3 نيدلا لايك فققوشأ رسخا تيب اهمشأ حورس

 ىلعو هقوف طخاب هنع زاتمم ىتمإب يوزمم فيطل حرش وو عسانلا نرقلا لاجر ىمه امو دللأ

 ىقيدصلا ىعسأ نب دبحم نيدلا لالج ةمالعلا ةيشاح ايلجا تاقيلعتو ىتاوح يرشلا اذه
 2(6د2

 ندلتقممع صمد ءدكامصن. ظعودألم زعتطتع مععععددتتم هتف ءوغب ننه 0100 لتكمسعهغنمدتك هذع

 معمموءمتلو 0غ م0طمطتلتع 8 2ءّزالعسلت5 لتئاتص عامسأ ات و ءأغ طقع ؟ءودلمع 00ءمتصقتل ةظانك

 لتكمسككسلا مصكنشضسسأ. [طلمعع نيبالعس لتعتغ خم - ءل- ل2, ىّزسك نطق ىردهلتوونتص طقع

 015 عماهقلمدعك ءةووعمأ جل عمءولمسعو هم عمصأ عد“ طقعع ؟هاطسصغت 51 ذللطمع »دمص ج0 ؟ءععدتت» 06-

 رهمسفؤضمصلستس طمع غسان صأ انو م201ععام ج]غعنءدلممع5 ةضضمعمصأعو كنصغك طلع طمع لهءسمتسه

 انطرا ءدفافسغ ه ممونعتتمرتطسك ءلتكأو دمهعسقتلل مدتاعتل همت معم015 عع ءمصتصعلاةنتل. 1ع

 ءمزلاتلل2 211111610 51124 50116 2[عق. ل

 293. 40ةمطو مءودلمع دلتا عمت 1 ةدتدست ءغ مطتلمدمدطت هدطاقلتعدتست 5/7 عرررع- ءل-

 11101/01111601 ]لذ عز ورز" رك 11 0ع عقرد# دك هتومت" عمت, نت 10[عدح ةتتعامد" عمأ ]!ئطخوضتس 547/7 ها

 (786: معو ءغ كمعو هصمتتتص 600 (ذمع. 10. هعمغ. 1203) هطتتغ. (نهرصممكدستغ طمع هماتقو 0104

 ذم دام ععمع»ع ءءاعط ءتسستست ءوأار ل عزت - هل - ل20 قلآ0- ءآ- مم]بتمتاو ءأ معل' انعم هععان طعف

 لتكتكتغو نطمستسس ملف 0ع عظمت غةمطتطاتورو كععسصلد 0ع لنك مموتكغقمصسع 035 ءعمامكل مدته ءأ (ةمانق

 لع يددعك نم متطسع هط مهم لع همكم مءممموتاتق دعت طم عمتغ طلع 0ةعاواطتق ؟عنطلعق: ند

 عزغ لمعمرت ممعصغلم ءام. -  لطلسلغخ ذم تلطس ءمصدرسعسأوتتل ءدكاممتأو نانمزانت2 ؟ع]اعط ءنلسطتانك

 حم ععغممعرط طقطعع دتضصس كهمطقلتغس5تسددسس 71 عر7(7 - هل - 01: 11 هما كارت" ةمايناق و 101 - 8

 ءمعمماستس هغتتسر 0ت5كقمدلسسس تكرمت 1 ل1م71م]و عصمت ندع هدععانلام دمصم دتدجتغ 11

 مرسستس عمامتستت5 ءاعودصم غدت ةهلستعغمر نغ جلط هم لتكاأم عممكتتو كاتمعا» 205ءضتماأتك هين لل

 تس دسصتت[غمع عاووكدع هع ةممعملنغعو ءدفاقصار ع]امودودياتسمواتع م1ةعقامس نلكوتسمك ةهتمفتا 5
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 وه امع ليع#:لقعلا :تهاوت ةنملا «فنضملا لاق ةيضاللل هذه لواو ؟0ظكنس قومللا

 نب ىيح :نيدلا :دامع لضافلا ةيشاح :اهمظعاو .ىاتلا, لتقفلا لكاوا, نأ تنك خلا روهشملا

 كلس خلا انيلع ةنملا هلوق اهلوا امامث اهبتك رشاعلا نرقلا لاجر نم وهو ىناكلا دبحا

 اهديفاو اهيناعم ةقدو اهتحابم ضومغل دوسالا ةيشامل اهل لاقيو ثيدحلاب لمعلا ةقيرط

 5لاقب اًمامث اهبتك ةينامثعلا ةيحافلا ةلودلا ءاملع ىم روقكيدب ريهشلا دكمحا انالوم ةيشاح

 ةيشاح اهقداو يلا ناسل رومالا ىف هب ناعتسي ام نسحا نأ ةيشاخل هذه لواو لوقا

 ىلع ىئاولمل ىمو 18» نس كنقرمسب ىفوتملا ىدارفسالا ديحم نب ميهربا نيدلا ماصع فق

 ىلع ىنيدلا ءالع :بشاحو حلا ناسحلا رومالا هب حدي ام ىسحا اهلوا ىمورلا ىسح ريمأ

 نيدلا عابكاش خقيلعت دامعلا خيشاحو حرشلا ىلع :قلعملا تاقيلعتلا ىمو هدأز ىراهنب فورعملا

 لمءنئسذساتك لواآ - هل - لأ - /1101ممنون» ع0 عزان ىلع'نا كمل ع#7 10ءماسنو نحك ةسصم 7

 (ذمع. 17. لصأل. 1501) هطلتعم 1معارتسمغ 1آلدع ةزع: ؟ةنطح جمعامدلت5 ىر 0نتللخ ةذغ لمعمل

 ردعماتق““ معمعلسسا جط دتمر ندمع ؟نآ]عم للعممغاتلم عع. - مههتموتغ آ]وك (ةصغاتتلل 30 هلام

 نكوانع ةععاممصتك دءعسدصلمع. (0مسنك عامدوددضتس ةتصص]تموزسسسسسو 0100 ةصعلمتا: ؟' نطو ةتعاملذك

 رار هات هعانتل 2جعععوقتامه هماطتم ادت ممدلاو عقأ ءعرتوهمت“ ءاعر ملط ممواتتا 91 10 ع1 5قلتلالق ك71100-60-

 0: 7” 21م ظعتب مل]قرسعل 7كهع1مر نست كدععملم لععتسم تحتك آ11نلوسع 20 ظمعتت معدوءضمقتا

 زكاقم نأ "هللا لدطعأور ء( عامدودع ءزدك م0ماع هطوعتس(ةهنعتد» لت5ومت 51 (ةمصانتل عا ةعماعطاتقح

 رخص ةمطقلت مععرس ءىقلتعتسمودع لتعتصغست“. (0مدصتسات نات! ةدتسمع ةدصغ عاموذدع 81011 هموت

 ل1: علو 12 نعمج معممرستسدلاو وننأك (ةطممرع رم صمفاتمع ؟1ءامتعأ5 (0(طتصمصتعمع 110انن

 معروض موتغ ةللهك تئودسع ه0 ظصعتسو جلطتطتغتو 1هردصتساتو رو (نم7م66© - ملم“ عع هرجلتكتت" ؟؟عانانأك

 طف: طنملعط ءعدتستستلو نام اناا هغانال لص عطابق ءوعوزلق ءاع. - 8ةدطقن] ا ةدتسمع 0عدالاتع 5

 طمصسم ةمغعالت ععماتكدتستسك 1ث( - هلل - ل: 1 ه]راز» طعن 101متر: ءلأ لوك ن٠ (مل)ا8 و 1 0 م

 مدرس متنعمملقع حصصم 943 نصع. 20. لدم. 1536)ر هلمصقكت(. (1هوددع ؟عائو 30 ؟0هزتت همهم

 711 6م':01 دسعام»ع5 طقطعمأ ؟تنوك قلل -ءآ- "عارف كارا مالاقو ل1101 هنوينعا ]ل هلنآتز قعالاقو اناا

 ل لمت , 1خدصتسسسات 1105011 ]1ل1- 17708, نتخ هدلتغتت" ؟:عنطتق: (0مالسسح 2>ةل10و 0113 1658

 حععمعلتسسات» ءاعمو للم( - هلل - لق للغ طظعر» 7101 مصتسعلاو ؟دلعو 1105هنينق عل ةهجمعا] جكتتم أ

 رم مرتان ةصصم 875 (تمع. 320. لمص. 1470), نست ئللذك هصصم 832 مع. 11. 0ع. 1428) ةعاتمدلار

 ع( رتستس 0هءاس لان - آ -ةرجنرازا طع ةنعد»ةناغر لاذ ارا ةسملع] هموصمتستسةلاتلل. مم عم ل165

 مند 20 فسصتسعما(ةيضتست ]126م 701 عتهت» 20 عامدذدفه ط0 0- ءل- لنردأ دهتموعضسأا كآء0707 - ءالح
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 هلثا فطل هدلولو دامعلا ىلع اهقّلع 15 ةنس قوتملا عاجش ةيضرخ فورعملا ىمورلا سابلا

 ىققوتملا ىمورلا ىتشهبلا ناضمر ييشلا ةقيلعتو ءاملعلا ضعب ىلع ءارق نيح هيلع اهقلع اضيأ

 ةقيلعت قو اريتك لالل عم اهيف شقانو اضيأ هيلع اهقلع نيسح هاش لضافلا ةقيلعتو 1/1 ةنس

 نيبرقتملا ةقيرطل بادالا اهلوأ ىديعسلا متفلا ىنأ ةيشاح دوعسملا حرش ىئاوح نمو ةفيطل

 نم نمل !ًديح اهلوا نانس رعاشب فورعملا ىمورلا فسوي نيدلا نانس ةيشاحو حلا كيلا

 العلا نأ نيدلا ءالع لضافلا حرش اضيا نتملا حورش نمو يلا ءاشي نم ىلع هلضف نم

 هلل ىمحلا هلوا باملا هامس ناسارخ رضفب فورعبلا ىدارفسالا ىشهبلا دبحا نب سيحم

 لاقرب حرش وحو ىناليكلا ىنيدلا بطق حرتتو لوقلاب حرش وحو يلا دوجولا بوجوب دحونلا

 طوسبم حرش ومو دماح ىنأ حرشو خلا ليبسلا ءاوس ىلأ !ذه ىذلا هلل كمحلا هلوا لوقا

 ناحمرب حرشو راكفالا ملع ىف راكبالا فشك هاهم فحسا نب نموملا دبع نب فيطللا دبع

 لة 17]خمع ]و1 لع1,م0]مر»ع ك1ممز ا“ ءموممرستمدكتك ءأ دطمزغاناتك ةصصم 929 (لصع. 20. 01

 1522)و ناتأ هزناتك 11140- ءل- 01 دجمعملتعع جتتغن - ءزده ظلمك ط117/6ه//ه]رر نبتأ 20 10علص

 هماتق هممعملتءعتم ةعتموتا, كس ةءطمامم تمت تتزتكلمسس لمعان هلزنعغإ - هطعتاعاطط 02

 1816عد116 1706, نسخ هصصم 979 (زمع. 26. ا1١هئ. 1571) هطلتغز لس دحتع ممعيت ةكدلساتق ا/70/

 1206م2, نمسك ذص ةممعصلنغع هسه ءاععدصت 20 ز11د5 عاموهدم رصتسلعتسا همصاتف لع147- © - 01

 لز5مانغهكزغ6. ب 1]© هعووه هاتفه ه0 ءهمرسسعسامتتنتللا ل116ءم101 ءلتلعحسصغا قلطاان الما كالو

 نسأ ؟عطتك هملتعتعت: ظمصت رمممدنعو ؟تمتس دئاتستامغ تكور ونتنأ ه0 اع ةععوعاسصا ءاعرو ءأ اة71070-

 0271-90: 7” وهبرك 108, كا" (ممقاح) كفل قعممدستمهكتكو نات اصعامأا هع: آطرقتتق ءأو لانك

 هع همرأذد ده طعصع»ه]ع زك نتطستغو يدتطاتق ؟ن]غ ءام. - ر3ل (غعدجكتتلل 1051111 1610 0

 ءكمرستس عصأمرلم5 همر ممومعالاتطا 11ه 2ع سدتسساتق ه7: - عل - 0: م 1:10 1101, 0101160 لق عنا

 417:60 18911,عد717 11 عراق , لهل ]ك0 دمت (61هدمتح اكطما:ةكدصع) 00812011123415 و 011

 هرماتق ةكاتاتنمو 00100 ؟عىطتع ةصعلمتغ: 1طجسف 0)1عم ر وننت دمآات5 ءيتقاعمسأاته هطقمأماأو ظئاتتغاتل ءاعو

 08*11 ذمكءكل موز6 ءعغ دملستل (عدطتق نط ع م1 33 عاتتلت عهأا1112 01111116213110 11111215101[

 011 - 60 - 0171 15212 , دخل [هداطصتتله اناتغاتت“ ىو( ]م6262 ب رم ع7“ عع ؟عئطتع ةطعمأا: ًطماتك

 آرودو ونا 20 مءعنتتص نندستاعتت لنعتغ ءاع.ز - للاب 110770, ءكنزاتك 0ماتكق 30120011122 10

 عمور ع درع سلتا ةذزسانق ائ74572, نت (ءدععمتص ءمرصتنعسامتلم 2001036 عع ؟عنطتق ةصعامتات

 اردتم آلءم هاته ننملتق ءزده ءووعصاتمع همصكتعمتا ءاعي ح لآ -ءآ-7ءا7]11 طعن لاا - آ- 0

 8 6عز١ 15: 1/معو نتأ همت عطا ةتتأتتلال كامات ةصومتت موذغ (6/رك ءآ - ه7“ لأ 7371:  ءآ - 4/47 حا

27 
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 يلا ماعنالا ىذ هلل ديلا هلوا لوقا لاقب حوش وهو ىراغلبلا فسوي نبا ميعربا نيدلا م

 نيب. ىقو دما نس ,قوتلل, جالا محا نبا نمحرلا» نبع ,ىيدلا نضع ةمالعلا تان

 ديحت انالوم حرش اهرهشا حورش اهلو يلا ةنملاو دمحلا كل هلوا رطسا ةرشع ىف اهلك اهدعاوف

 1 1 3 7 0 ك1 : ا

 كلذ ريغو هاش انالوم ةيشاحو رقابلا دمحم ةيشاحو ملا باطخل ماهفا ىلع هلل كمحلا اهلوأ

 لقأ وخو بإثب ةكمس قونللا يجعدربلا لييكام نب لليحام نيدلا ىوبكام حرمت اضيأ حورشلا نمو

 هلوأ 12 خنس قوتنا ىنارغسالا محم نب ميخربأ نيدلا ماصع فقول حرشو خيفنخا نم

 هلوأ اضيأ ةيفنخاك وهو .ىدنلل كمحا انالوم حرشو يلا تببطعأ امل صقان ل نم اب كديمك'

 -_- رش وهو ىدنجيربلا دمحم نب ىلعلا دبع لضافلا حرشو ملا دوجولا بجاو اب مهللا كهساب
2 

 ء؟ لعصتودع 1801م1: - هل - 0 1 هلف» 11 75: ظتيلع/م و نمت 1مدئاطلتله نقانق

 ملم - معيار“ متع هرحلتكتت: آهسك طلعو طعصع ءاورضتسي ةتعامرتا ءاعب - 294. 40ةطو

 معومامع متسع لمءعنموذست ل ل100 - هلآ - لنزو قطا ءآ- هاتوا طولت كقللتسعلا 1ر8 دحماناانك ه0

 756 (ذمع. 16. لكدص. 1355),. ونمت ذالمضستن ظيسلفسعما2 ةهرصسصتق لعععسس !ائصعتق لعق مولاو عا

 هزم ةسمعامتغ: 'لكطأ هزغ ]مسح ء( عمتتم ءاعمب - طاسسعو ذم طسصع ]تطستس ءهمرصتسعضامتتل ءدقاقضأو

 نيمحسس هةاعطعنتسسصم ههنتموتغ 3آمالح همدخعع» 2101 منوت»سعا 1لهينور 1'ءارت"عر نست آثهاعطقتةع

 هطتتع كرتعح ةصصتل 900 (مع. 2. 06غ. 1494). 1كمطعع طلع ممحسعم(ةيتتتتكق ءاععمصف (عدانتست 20-

 رمت ءغ ةصعتمتغ ؟ةئطتم: طمسلمساتك [0ءادصن دله عمانتل ءاع. ب ([هعقدك ج1 عاتتص ءل10عرئاتسأ

 وزع ةمطفقنلتئد5سسك ل11“ لاا الماأب 7لم] موت ءاأ لد" لعءارأ] 8, 10ل] 3/7 - كمال هم عاد هلطتط ةأاتكو

 نييأ دعئطتم هينلتعس: طمس للعم نسمل زمغعاأءءنمسص همطتع ادينولضته ءوغ دعس مللق ءلاتق ءامرزو بح

 1 ينرنترا عا 11 - 18 /ع[بر» : - 81 هلل1ع ممداع» ذلم# ةلئاواتع. - 200 عاع) ع2 59

 ةوتمعكعضستسأ ل1101: نرن - هلأ - لقد 71ه]رمستنعا طظعرب للماعست»ءل ظعلمقو ةصسصم 727 (ذطصع

 27. اللوز. 1326) لعكطصعضنتكر ءهنزانق ائطعع دصتصم»»# ءوؤغ 1[آدمعلل(1 نمو - دلع ةنطال15ةلطانق

 1لواترا - هل - لا: 1 هلر» عرب 81ل01ءمتصتعلأ 11عام نسخ ةهصحم 943 (طصع. 20. كاتصت

 1536) هطتلتغو ء( زعطتم اصعتمتغ : 1من لحسصاتك "1'ع نست حمص اضتصتساتلقرو 0186 0علتقال ءاعبؤ ل

 ىآهالح همونعر» لقسعل لعرب كزمك فسسعم(ةينتق ةيسطتغس [[آهصعظتعأت طقطعغو ءغ ؟عرتطتق

 زهعامزا(: "لكسم ممرصتصعرو © ]1)ءتعر وننت جطقمانأاج ءةتماعمام ؟تنعرتكق ءامبزإ - طلع تعال

 نمدتسنمق قلال- ءا- 08 ظعرب 71ه1مستنعل ظعزعسلمر يدك (عدمتس ة0للتكتسم جلصملتتنس 1ع

 (ممعامتزكو ء( ؟عيتنتك اصعامتغ: 1آمسلمستتك '1'ع ننأ مئعوع5 0عمصضاتانتلل ءاتها1018 ءاع.و ل اللد
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 هيلا

 0 ردا 5 ىفنحلا لق نذل ىلع :فقبلعت وعغو م دمي قوحللا ىلاجردل كيوتكلام 5 ىلع

. 
 اهضعب تدجو ةداعتم سن ىف اهتظحال امل فيرشلا ءفقُكل ىلا ةبوسنلا ىتاوخ نأ ملعأ 2

 لمح ىيدلا سمش ىلوملا باذأ اك ىهنتا اهلقن موقلا مل اهيلع دايتعا فيي مأو امبيقس

 000 ليحل اريك لاب ليوملا باد 4 نشا قوتملا"اشانير لامك "وباب" تورعملا ”حراميلس« با

 اضيأ محد هلو لأ مهللا كح هلو 17 قونا هدأز ىربكشاطب فورعأأ ىفطعم

 د00 كا نيحاكلا  ىيدلا ؛نانس باذآ 1507" اذج" نيفم نقلا !ذقا كامي عماج

 دا ا ضاقلاا ب بادا ]5م آلا © 05 ففتي ملو لاقو تايوضوملا ىف

 ةرظانملا ماكحأو راصتخالا خباغ ةبذ :فلوملا فكل ىمو 4! ةضس قاوتللا ىرصلما ىراصنالا

 6 هن

 يم101ةمودتستسع اعبر 20 كت" ار ملغ ا ءنت 1101ءمتون7 0 ل0102, طم اتلتك ةططص0م 8516 (ذهع

 3. قمر. 1413)و ©ه]05 60121262631115 م0115 3ممع201> ءوؤ ج0 (ءلطا112. - 12701 :رل ذم

 صع ءمرستصعمسادتتل ىكانأ للعلا: 83كمقو ءاننص مهضاعتلل عا]مدقكدستسو نتهع دم ءنطغق] 1 ةدتسم 8/0 ءر"رك

 نئاطاتتمغاتلخو م1(05لاه221 عمك ذص مامكتستكق ءىيعيصماداطاتك معضد معدتو ءمرعت ماقتل 101:6لق5ءللل

 1لعموسع انك 150ع5 طقطعسلج ممصد ءدوعغو عوق الص انكاتتلل 10 عانت 1:عراعرع زتع ممر 0طقاضأ ءاتتل

 ةناددع. - 293. 40ةطو مءعدامع ة1ه]]دع كا عروع- ءل- ل ل71 ءل عزت كه907ءندمتاو 1110

 لعلم ظمماإم ءمعممتستسمتلل عا دصماغتت ةسصم 940 (مصع. 23. لدا. 1533). - 2906. خكلقطو

 «ءيمامع ا10ه11هع قلد ]رعا» ىللتدءعل ظعرت 011م , 1ع, قرت: ةعملع] ءموعممدرستسةتلل ءأ

 رسمانكتل هصضصم 963 (مع. 10. للم. 1555)و وننأك ؟نطتق آهعامتغ: طمس المسستق "1!'عرو ه ])ءانه ءاع

 ةسعأم## ذةمدع ءورصتسعس(ةضننس جلصملسسس تعلعم دم طممع تطعيس ءوصقععغعو نست هرصصعف طاتزاتق

 لمعئتسمع لت عدل منعم ءجماتعوغب - 297. قخلذط ثنو - ءل - لو 1ك عبرن. 1آهسلمأ طسصع

 اتطسس ملط 17ءلرعق» ذص ظنا - 710144, ؟مكعادت» (هيسعصر ّذص تس 20 طيصع تعوسع لتعتس

 صمصلتتتط ءمدضتس عها تن1111 6012 م111[]05 ءووهم. - 298. قى لنذط 11- م07 71م0 طق علا

 10/1770 معن كال معمر درسمانطتخك ةصصم 910 (ذصع. 14. لكدص. 1504). -  طرومعإورعم اماعت'

 !ئارتموو وسأ لع حسع لتكمسنمصسلت هعقماأت عدصغار ممستسمملأ هدصغ 6م مزعأ ءآ - ]باداء

 1/1/4111 ه7 - نمزج عر عل. - 299. 3خلذط ءآ- عذعتي ذمكنصتنمصعك ههه50]دنمصتق و 311101

 تارعتاط قات قلنا - ءآ- "«لترنمتت 11هوعقزت ا عرا 17101, مترات عا كم7 عربب# ]لنعمل . دممنات0 هلو

 ٠)  1021(1ص2. 17. ىكمان» 412

 -ف م3
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 يبلات» تادأو 'مرارعلا« والف كادر ملكا, »أ

 كلو ناببنلا 8 ىوونلا مهم ةخعامج فينيعتلاب ةدرغأ لاقو رمسفنلا ملع عورش نم ةربكذ

 ايذ؛ , :عواوشلخوا|! لافتا

 قونملا ىيسلل ىقشمدلا قع. نب:ىفح ىيدلا سمش ظفاكلل ىلكما ءايثلا تامل

 5 ىذلا هلل كيلا هلوأ ليد نوديبع نب لكديحأ لجالا خيشلل ءايشدل باد ا “او نس

 ريرجح نب لليحام مامالل ةسيفنلا نالخألاو ةنييحا بادذآ رك خلا نيدحوملا نم اناعج

 ىب !تبحا ةلودلا * ءالخ" نيدلا“ نكر كيشللا"ةولخلا باد" اخرا نشا لا الا

 ”“| خس قوتلا ىنانهسلا كيكحام

 سردلا باذآ ملع - م

 10 اذه ثحابم ىفوتسا كقو هسكعو داتسالاو ذيملتلاب فلعتت باذاب فلعتملا ملعلا وهو

 ملعتملا ميلعت بانك ىف ملعلا

 300. 11دس جلغط (ن1ةحك ءغ [خ1-(هم' دس ركع جه06ط عدهلتطت. 10هءنملسق ءعاتلةتئاتال

 1ص (هرندصم ععلامصلو ءأ ءزدق ع0لا011(3 05مل" ةط تلات

 1 5/7 ةردد*سملع]ب عدس لمءوتسمع رو“ ةمطزتعتغع عع لتعتغو دسسلغمو دللقتس ةءمدسضتكتس نقع

 نكمهقعر نأ رااعمعبم# ذم هرعتع 1ع نويل.  (نهدصم]ءءاتكتت هتتاعاتطل اتاعتصساف 0835 ؟عاتأة قع

 301. 4لقلقط ءآل-طحرصس ةدصر ؟01تسصعم لع نءعتلتق ص طقلصعتك هطوعظاةصلتقو ةلتعامالع

 [1دطخت ذر عرررو- ءلل- ل: 11101011160 ]لق عزا ملغ ]زو عوعآرعلل طلموءقنقو دصمالاته ةطلطم 765 (ةطصع

 10. 0066. 1363). - 302. 34لمط ءآد-ط هلعمسسفو :ءععسلقع مطنلم5همطمااتتسو ةتتعامسع 8طعتلعط

 ءممءعونم لل عر لطل 12/1 /انرن. آطممتغع ؟عطتلك: آطهسك آ)عمر نتتكل 208 59

 نستمع [)وز 1عنع نعي, - 303. 406-1 11-11 هرسأ 0عغ 5 ؟ آظ1- خش لعطافذع 11-1115(

 معومامع !دململطتاعم هع رصمدنعع مععلنموتر ةسعامانع طصقتس 1101م8 عزت لع“ 1008و

 رسمرخمم مسصم 310 (ذمع. 1. ل[دن. 922). - 304. 4 لفط ءآا-اعط حال ءعر دععاتلفع ةمللاات-

 لكتصنع , مسعام»ع هطعتلعاطط غمار - هل - لادا للم, - هلأ - لعيمآعأ لد علأ ظعرإا ل

 فرز

 رمىكورإ)/016, ةطمانأاتم هضم 736 (ذصع. 21. فثسوع. 1333 ).

 305. 1لس جهلقلط ءال- لدمعو. 1لوعوتمم مءعمل مست لص ةا10115 0طقعللان طل

 10 ]آمعع لمعستمم معرتاتسعاأا ه0 ذصقنممصعف 12م0هطتقر ن2 015ه ماتلاتق م1260عم(01:عالظ ءا
 مرمعمعمامر» لتكمل ننس نمعامتتع 0عطع(ا. (0نمعونمصسعف طسزسق 0مءنتمهع ذص اتطاو ا

 6[ - م1 ءم/]7 مامحصع ةوآك انطكاتلل
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 ضعبل ةسايسلا باذآ #2 ىسخرسلا لصضفلا نب نيسحلل ةيئناحورلا باذآلا 4

 فسوب نب ميهوب أل خساببكلا باوبأ جيدافمو خسابولا بابرأ جباصمب ىمسم ا هصخامو نيدعلا

 خيشلل ةيعرملا صلاصملاو ةيعرشلا بادالا م. 11 ةنس ىقوتملا ىلخلا ىلينحلا نباب فورعم ا

 ةيفوصلا تادأ [ "1 خنس ىوتلا] ىقشمدلا ىلبنخلا جلغم نب كيحم نيدلا سمش

 باذآ "أ. 81 ةنس قوتملا ىروباسينلا ىملسلا ديحم نب نيسح نمحرلا دبع ىنا جيشلل 5

 ملعلا باذأ #0 87[  ةنس ىفوتملا] هيوكسم نب كمحا ىلع نأ خيشلل سرفلاو برعلا

 نا» ةنس ىئوتملا ىطرقلا ىرمنلا ربلا دبع نب فسوي رمع ىنأ ظفاحلا مامالا يِيشلل

 يدنلا تبادل 20" ١ منا انس قوتلملا ىقاهفصالا, نيشحج نبا ىلع يرغلا قال ءابرغلا باذآ

 وتلا ىطويسلا نيحرلا دبع نيدلا لالجو م.١ ةنس قوتملا ىسدقلا ديحم نب ديحم يشل

 ا" ةنس قوتملا ىوحنلا ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبال ةءارقلا بادآ # 11 ةخنس 0

 306. 4-11 لذط ط1-1آ دطةسأ 7 ععر 1صقاتنات 1025 ةماسأ أ ت165]8 و ةاتعاماع 1108677: 1 611-

 هام ل17 ذءمم/])دن. - 307. 4ك0لؤغط ء] - وز جذق ءغرو ةمكقضتاتمصعق ته كماتسمع مسدطا]تعةعو

 جتعامدنع ناتم لحم ؟عاعرنع. 8 ونمرج طسزدق ]انطع01 ءييعععموتأ 102/317 12 7م 6672و

 ؟دلعم 16: - عامنا م72 لعأنتك أ 1201:0115 3220 959 (ذصع. 29. ])عع. 1551)و 0م1150116 ه1

 ذمهعتموتا 71هدهط1]: ه:آتارط © -"ةرراععأ همم هوعرمأأ] هلتمأاط هآ- [ةوراععأا, -ح 308. ]11-40

 رس1- هطوس 17 عع دع ع ظ1- 11 عدةالتط ظ1- 31 عازر ءعر ءةصمسعق 1ععفع ءمصقاتلاتاا عن 2

 هطوعةصلمو ةتعامرنع خئطعتلعط طقصطولتنم ىذ/عتسع- عل - ل: 1710من عا ظعت» 7107011 1)-

 ه»ءعو/رع]# |[ دصماتغتم ةصصم 763 (ذصع. 31. 0646. 1])1361. - 309. لقط ظ1- 8117 عأو

 1ممانغت 10 صعد "كسدكمد تدل, 01([200ع كةطعتلاعاط قللت( للا - هل - ”ه]ربربمت» 10د عقز» ه8 عزت 1110101217( 5

 ىو/عرران 710م8: و مممز6دم جصطتم 412 (ذمع. 17. قصدت. 1021). - 310. قف لذط ظا-خسعدط

 لامع 11 - #1 هنو ةمهلل110دمع5 ععصاتق كعمطاتس عع 8ءمودصسو جاتعامع هطعتلعط قلل ل

 ل1760 عدو 71:18 مممءق] [سمداتم ةصصم 421 (ةصع. 9. آ)ءع. 1030)]. - 311. فقةط ءا- ذآ

 دمك ت1 هصعد لهءنتسحعو ةمعاغمنع كطعغعتلعط طصحس طلطحطلت# 4ك( (01»» 7 تر 1ع لال - ء-

 م ور»ر» ال ءرردقر»#  (نم«ليبطلو دجماتكتم ةسصصم 463 (ذصع. 9. 006. 1070). - 312. 4 0مط- ءعآ-

 معطمدسةطقر ةمكاتام مدعو معتععرتأ همالاتلل و ة11ءام1ع 411: ط/ه»«ز ملا: ظعد» 11ه: ءازن ل لاو

 رسماننمم ةصصم 356 (ذمع. 17. آ8لءع. 966). - 313. 4061 ء1-1ءغلك هر اصمقاتغات10268 20 ع-

 ةموصقو لانصلتعد :عللعملمو ةهسعغم» طم هطغعتلعط 1101011160 طق عزب ]101 مترورر» لآ (00031, د0 أانو

 دصصم 808 (ةصع. 29. لمص. 1405) , ها لع - هلآ - 017 ل80 - ءآ - ]زل 011 507/116 و 10 1ا10© 0

 911 (ذمع. 4. لدص. 1505). - 314. 406ط ءا- ءاعز+2قغو ةصق0غ1100ع5 20 (نمزئجصانتت 10

 [1عوعدلست , هنعاماع 1آ1 (ن0ماءةلم 45011«], عن 710ت7ن» (ةتصطتقاتعف و 1201610 31210 7

 (زمع. 12. كنوع. 880).
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 فحكصملا ةباتك بادأ ملع أه

 نب ىنغلا دبع طظفادلا مامدال نيتدخأ باذأ إب نيمدقتملا ضعبل نيبلعتملا كذا اد

 رهاقلا كيع بيكنلا ىأ خيشلل ىيديرملا باد 0 *.1 خذنس قوتملا ىدنالا لبعس

 5 ةشيعملا باذإ 7-1114 نس نس قوتملا ىدروريسلا هللا اح د

 كولملا بادآ ملع دارا

 ىطويسلل كولملا باذآ

 315. 11د هلغط اعاغمط ءغ عا-رصمم طق 1آ2هعصتسم :ءعولقسس اه [عقوتاط ه0
 (نوروطصم 0 طة عطا ةص ل ةلاتنلم

 راد: || ]رع ءعولدم» كيعوعدأ (0هءدمتعمع (]ل1» ءآ-!نئف) هدطز ءلغز دعاه ؟عنمو قص ملمطقع
 طتاتسك هل همععس ةعتطعسلت (ل» ءا- علماقا) "ءاعععملقتت ءقذعب

 316. ةقذط ءادس ه4 عدل 1 ادستمرو ةمكاتكات 0005 015 عطانا 2161016 011008121 5عاعلع.
 317. 3 لنط ء]-رسمط ج0 لن غطتمسرو موانع هصعف (؟هل16هطصقس أ هلئاحنلل , ةننعامنع اطصقس 1[ هللا
 مق0 - 7 - عارمنام عرب كمال قلن, رصمتامم همصم 409 (نمع. 20. ةآهت. 1018). - 318. قكلغط

 و عا -سمدعأ لتدر زمكاتطتاأمصعف 00116 هرسمدلو هطتعام»ع ةطعتلعلط 401 7: ءزأآأ] كلا هآ - اق“ لق ءدا

 مل1011ع]ر كم]رم”معتلمغر دسمرتامم ةصصم 563 (ذصع. 17. 0ع6م 1167). - 319. قلةغط ءا-

 را ج15 طعاأاو اصقانأ 10825 11 أاتكم

 320. 1[ 1رد دلقط ءا-رسو 1 نلع. ]طلهءيتسح لع اصقاكات 102 1

 لرلمعع عدا فعمتاتم رسمتضمتل ءأ [معملةطتتس ر نانتطانك 2ءعععق هرتصمأل عقذع لعاعمغو انا ءمالاتللل

 نعيمه دععاع ملصتصتكعماس. 1 ؟نوزمععس طمرنق لمعصتسمع ءيماتعملمدعتس ةصكعصأعك ملم

 عنط 117 67 - ؟نراععأ.

 321. 4لةط ءاآاددس هاآتلعو امفاتأات(10265 1ءعاتللل و, 21160 +.
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 ءأر زولا بادآ ملع

 نأو هزارفأ ىلا ةجاح الف ةسايسلا ملع ىف يردكنم وهو :تانعلا ١ ةوككا عورف نه. ,هركذ

 هلاتماو ةراشالاك لقتسم فيلأت هيف ن

 ىنيدلا بطق دادجا نم ىولهدلا دويكم ناخ ىضاقل ةغللا ىف ءالضفلا باذآ رم“

 م بيترتب امعالك ءارعشلا تاحالطصأ ىناثلا ىفو ىدنهلاو

 بدالا ملع +

 ع

 طاغلاب هلا نييئاطلت 0 مل ايل اهتدافتساو مولعلا ةدافآ“ قف تن 51 بطاختلا ةدداف

 ايعاونأ مسقنا امولع اهلاوحا نم اوجرختساف ءاملعلا هب ىتعا امم اهلاوحا طيض ناك اهلاوحاو

 سفنلا بدذأو تاذلاب اهيلع سردلا بدأ فقونن ةخيبدالا مولعلاب اغوجسو 0 رشع ىنتأ كك
-_ 

 322. 11: 301 ءا1-+0ه د5. 105 ءستسح 0ع زمعة 0ع آآ؟ عوز عوام

 117: عجز“ ءددم ةماعت ممع5 ماطتلهدهمطتقمع معدعاتعمع معععموع 11 ءقعععملد ممتع وأ

 مل 0مءئتمحس كة مدع, معوتتع هراتك ءوغ عل [هعدتص مععم]ت ةععت جنم طتعت" عر طمتسكتف 0م 3

 يعاعمأو 003ع 5ءمدتدلتلال عغ عع ما01عو50 عدل (ةعاعصمأاو انأ 1:7/7ع# أ هتسنتلتق

 303. هذ لؤط ءاآ- خه لطحاقو. آصف( 00225 110 هرالتال ع 12ع01(1نا111. ”1'مع[ةأاك

 1عيتعماهوعتعدع و سعدت (00/17/ هن: كل هلت 1211, 1عمل, نست دملتك ءدأ ءرع رسمت هدتطتع (011- عل

 02 »1ءاعلعممتو مكصعتوأ (مل# لكامت» ةمصم 823 (ذصع. 17. لص. 1420) ءمصممدتتغور ءأغذمص

 لسهف مدعع5 ةلمطةطءانعع لتئممدتغفك لتكتكتعو ذم ندمت مرلم11 ؟هعءمطساو مععتعو م"هكعتأ

 ءدوتع جمهطتءع ءغ ةملتعع ءجماتعوعز ذم ممداعمتم»ت (ةنستصم]10عتدك م0ةاق_اتتلا 160625

 324. 112١ عآ1-ع 0ع. طاطن1و1 م وم

 [لمعع لمعمتسم دصسمتغ 2 5105 ذص ائصوتد ةعوطتعم مس تص 1هوسعصلم نسميس ص ةتطعصلم

 آماله لقت /[/رع» لتعغعت ذكمعر كد ناتلتكمم هعضصمستتتت 2110 01ئه2 ءغ ءم]11هومتمضتسل رض

 0هءعملتق لتكععملتكوسمع لمءاضمتك هنمل1مدتك صمص همتكأ ؟ءياطتك طمضسوسمسع رمت( هام هتطاتق ةصصم-

 (عووولغو ءهددئهع ؟كعمرضتتل 00ءامزنمتل ذم ءمصفقغ عملتك مءعوعملتك طعضتسس دانه م طاتتلل 1155208

 ةدسغو 12 نغ ع ذللك 0هءنلممك ءاتععععصغو نسمضتنت هانت ءائانك 0500ععلس عمم عرتد ءدرأ ءاو

 ودمع اللخ لمءوتممم مطتلم[هعتعدك (ءلعارعءا) دممعالمك كسصغر نسمصتمس ؟ععاج مهتتم كاس لأ مرنم

 (علعا ءق- لمس ةصسسعلتحنع تتلفتكومع ةصتست دصعلتمتع ذصلع معملعغر ذغعس ل0 ءةلممم ةعفطتعقفو
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 ىتلا اننعيرش عوشول طقف ةيبرعلا طظافلالا ىع مهتكل اضيا ةيبرعلا مولعلابو خطساولاب
00 , 

2 5 

 هماسقا ىف .اوفلتخا ىبهتنا انأدجوو اقوذ اهلمكاو تاغللا :لضفا ىلع اهالواو عبارشلا ئنسحا

 ىذآ,.. ىلا ؟"ساطشقلا* -ق"ىرشخولا مسقو“«ةينامث اهنا دفيئناصت ضعب ىف .ىرابتالا ندآ كال:

 ىواضيبلا ةيشاح ىف ايركر ىضاقلا ركذو ساتفملا حرش ىف ىلاجرمل ةمالعلا هدروا امك اهسفق رشع

 ولولا 0 قئنصم ىف اهدودح تعمجح كفو لاق تاارقلا ملع اهنم كعو رشع ةخعبرأ اهنا

 عوضو#و برعنأ مدلك خيددالا مولعلا عوضوم نأ ةبلع درب ىكل مهلعتلاو ملعتلا مور ف يظنلا

 ىكيسلا هلوقي امك ٌلقتسم وه له ىاقتشالا ىف اناتت كعسلاو كيسلا نأ مث هللا مالك كااعلا

 قحلاو نايبلا ةمتت ىم عيدبلا ديسلا لعجو دعسلا هلوقي امك فيرصتلا ملع ةينت نما أ

 ىف ةشقانم ديفحلا ةمالعللو ةربتعملا ةيتيحاب عوضوملا رياغتل قاقتشالا ىف ديسلا هلاق ام

 للكل ىع هب زرتك ملعف بدالا ملع اماو لاق ثيح هتاعوضوم ىف اهدروا ميسقتلاو فيرعتلا

 نيممتمس ذم طتع 0هءىتمتك (ةصخغتسم دم ؟١؟نطق ةيهطتعو ةموانتكل ؟ءضانصغو تانلط اعن ظ13(08و

 1عومس هرسمتاسسس مان]1ءطعستسم ممهعوامصلموت سم مهواتع ءوار ةعهلتمأه هلأ دم ذم عاتقتلات12 م1:3651680-

 نموزررو ءأ مدت 30 هنعمل لان03عتاتتلت 013111 30 1هاعللل05 52225115 مع11عنالك5ل1ل28. - آت عاتق

 ندع قلق ///يعور»,. ع 1[ لمعت لع مدعقطسك مطتام1هعتمع ذه لت عهدك ةطغعتسغ ةعطف عمات كن

 11,1:- قمار": ذص اتطدخم نتملقتس هعام ءودع داهغتغو 201:07 د08 7 عم ده لتطت”تو (ةت/ مدر

 نع عئزرع ةهسلئلعسوتسااتك لكم7زكنن# دس كىقىسسعمأدتتم 50 هرنك /11ن/نا4/ ةصلتعدغو 000ععتسس هلع

 ردتاغ.  (ندقطت 28 ةنيم لعمتوتع ٌدص عا1مووزك كاتتك 20 ءمرصتسعساهللاتلال 12 20/02ةطاننلل

 0113161101:0عع1111 8168و 30 ونتهه ءغ 00 ءاسحتم عععاقأ هالاتالل 01ةط1 عدت 1ع و .©0111116-

 مممر'مغو لتعغودعو هع ءعمضتست 0عاطمست المصعد ص ائتطسمو نانعست طلاا]اا 7112:11: لآ 70111 ©] - 1

 مع م] - 1«لن» ذمكعص مدعتغو ءم]11ععلتقدع. ةنععمتصعم عل همممصتغاتت'و 0ط] عنان 0015 31:00

 مطتام]ههتعوضتس ءودع ةعضدسممعس 3قعمطنسسو معععمفت وضم ؟للفضتتس "عم هطر ءعلنس هام هد ال

 [رعز, طعزملع ىءعررونل هع كمل ةماعرع عع لتكمسعممأ 1ص عم ]عمو نطأ لع 00 ءامتم ةتئاتنط 0 عالان

 يمكؤنامعملم جعئاسعر تاضس لله ةزغ لمعفتمم ةطقماسامر نغ ةعءيرزسيت 0 ةامضتغو هس ءمدسم] وأد

 رسعمضتس لمءتممع 1؟عدمتممس ععوستس هاتغعدلت تس ( 1/7 ء7- 1ءد"رك زر نتم0 ثذم'0 همصغعسلتغ

 مءعرزننل لمءصامحس هدعهماأع لتععسلت ( 1/» كد عل ) ءمدصماعصعصفعسس ءووع لتعتغ 0هءتمدع

 يرمون مدتف ( 17» ءآ- طعام. 5ءل مءعسص عقار ونن00 فعءيرورل ذص للم 1هءعمو تطأ 0ع لم-

 تممتلاتتلل معارتت ءمصفعاتاتعم لم جعئاتعر ةقوعاللا ملم ماعت' 0ط] عع 01عيملادنعتس 1200هلز(ةغع

 زموزومزن. - اع سلئانسدتسسك 11/40 لتكمسع م مدعتس لع لعاستهصع ءاأ لت لكتمصع 0هءاضتح

 ممضتنس مطتاو] وعن ءمضتنس ةدم اتطعو 2127071 ذمكعس سس طقطعع ذطتونع لتعلغ: 12طتام15 عتق ءوأ

 ءى 0لهءنتصحرم ناتمع ءمصاعو لانه ذص دعضسممع جيمطتعم (هحص 0[1نسعسلم نتقتس ةعتطءعصلم مدانصتام

5 

10 

 از

10 
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 مللعيو؛ ىارقلا» لوانتني ال هرهاظب برعلا .مالك نأ لوالا ناتكب انهو ةبانكو ثاطعل ارب رعلايءالك ان 0

 « زلط ؟ نك «ةرعلا#ككتنيا هالك ترغلا!مالكب نارا لاقي ١ أ الا" اصيل ةللخ قع ررتجا تدالا

 | مب
 ع دبدب

 3 .ءم.أإ . م | ِ | مج رج - 0 ا 3 1

 اهر وص تريح نم أ خغللا ملعف اهتاميغو اخداومو اه ,داوج اننيبصح در تادرفملا نع امأ

 مع . د اهيصعل اب : د انببتتو ملعف ةيعفلاو ةلاصالاب ضعبب اهضعب باستنا تيح نم وأ فرصلا ملعف طقف اهئتايبفو

 ةدافلا [يناحل ايتيداتو ةيبيكرتلا اهتابه رابتعاب اماق' ئالطالا ”قلغ تابكرملا نع امآو ىاقتنشالا

 اهنحت لخاد نايبلاو ىناعما ىملعل ليذ عيدبلا ملعو نايبلا ملعف يوضولا بئنارم ىف ةدافالا

 ملعف اهرخاوأ تبيح نم وأ ضورعلا ملعف اهنزو تيببحح نم اماث ةنوز وملا تاأبك
 ببن

1 

8 
-_ 

 [لزع لمم 0155ء(ة مطلق ءهممتكدك ءةدكامسأاو ماللتاتا11. 522202 ءاز> سطس كامات أ 20102

 جعععمطتتل همس ءمرص م "عطعصسلعرتع (نهدصتم , جعوتع مطت]ه]هعتوس دمتمتلع 2 1514015 (00ةطنتو

 متهأ 2مغع لتعومو ددط ةععوتمدع ةعمطسس طخع ةمغعا]ت عأ هعئاتتم دعت ءاتلللو لات ٌكنعهطءق 110111-

 مدن ةععمملمستس عءودلمف اذصعسمع ءمرعوص16وعو ل هععاتطظ ات, 5671/1/2000111و ءاتزاتك آ0عانك 1156-

 معوضتعو لزععمعو 0هءسصتممف مطتلم1هعتعدك لتك101 دم ممتسممتمم ءا هةععتضس0ةتتقف. ©5006 4

 مرتامرتعو دغلصسعدغو 01515160 صعتال لص 115 عودا ؟ع]1 معو ل1علممصعف عم عم]تكو 0080 ءةتاتتم

 دنمطق4وملممرو 1مهاععت عرب ءغ [ظمحممكو طقصع ةعلكتس ءهووع 0هءهتمدس !عدتعم]هعتقع ( 177 ©/-

 7مع]ما) و, ؟ء1 ننمد40 50105 ءدضتتس 220005 ءعغ مصممو طقصع ءووع 00ءمضتمسمتت ؟1ةدتوصتف عد3320-

 دمه ءدلند عل 77 ك7 - هزل و ع1 م0240 ءدتتتس 1صاعا دع تمص 01( مص عال "ع]1 2653111 13111 1م

 ونددتص 0عتك غمس و جكوتع طقصع ءقدع 0هءنضتممتت ءاينسم]وعتدع (1717» ءآ- 2:11: ءمعز - ا

 للورد ؟عمدوست كمععد 01 غلمصعس همت م 051635 ]15 نط عتتواتللا و 5ع عقم ععفت مانام 3111111 ©0192 205111-

 كمستدم ءغ نتفاأعماتك ةزعمت 10دك ممع5 (/2672ل) ءددتتتم معتستغكدك 101 ءعمغو طقصع 1عتكتلل 55

 هردامحعتس (1/1 ءآ - همز و ؟ع] لتحاعماتق ءدمرتسمساأ داعمأت عه(10مع5ر ن3 0111 ععوصغ 2 مالح

 رماد هزومت ل ءداتممع , طقصع ءعيوع 00 ءلمسقسل 5عماعمأ ل قتئاتتل1 (177: 1611-67 و ؟عأ 5

 عملمو وتنجح ةزعمأ 10ه مصعد ؟للهع ءدع ؟عنطتع ءاتعامسكتعر 01؟عقمك ععهلسو معنعمت ءاتتةغتق طقطءعقأو

 طقصع عودع 00 ءامتسمسل ء>ىمموأ ا مدتك (177» 61 - عير مل, 00ه ءامتسدتلتل هنطقهأمع 105(03مأ5 7

 7604-671 عمم ءمدصم»ءاطعملأ1 غةصوتقتل 32 معه01ءعرتط لم ءامتس ةتااتتلل ل1168 عع 13 ءيرات» ح عا

 نسعد لتعلمصعف هددت مم51605 ماتت علك ةهعا]اتكدك و 0113625 01غ 111اتاتلال 5مععاعأاتعو طقصع 55

 لمءعتسمسس م:050015ع (ل + ءآ- هم:(07ل رو حسغ ءزءاكاتك ؟عءدطذاتاتستر طقصع ءودع لمءاعممسمل طجتاط٠

 رض مساتنت ( 1/72 ءآ- متماأز. - د00 حعئنصسعمغ 20 00ءتممع لعمتك ةنقهو 0لت5ومل س05 12 10

 تك هوو ع1 كععو 1هدددمم 5هضامغات"ةجعر ءغاطقمع ءعووع لهءعتممتس ةهتماتعقع (1/1» ©آ- آ8آمأألو

28 
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 موظنملاب صتخي وأ طخ ملعف ةباتكلا شوقنب فلعتي نا اما اهيف ثحلاف عورفلا اماو قاوقلا

 هنهو: تارضاحل ,ملعف ءىشب نصتخي ال ا .ءاشنالا:ملعف. رتنلاب .وأ رعشلا نّضرقبا.ىمصسللا| ملعلاف

 ضعب لخدبي هنأ اهلصاح هجوأ ةينامتثب رظنلا درواف كببذ روظنم اذع 00 لاق يراوتلا

 ميرانلا لعدح نأو كبك روكذم هنأ عم هنم اهضعب جرخابو ماسالا نود مسقمأ ّى مولعلا

 5 ىعيشاولل نيو بن روك وم ىحنلا تاودعو لماشتم سيئ نا لكشلا انودم ايل ىلا

 ىدايعلا لماتلا دعد اضيأ عيملل

 ديح نب ميعربا فحسا ىأ مامالل لدخل بدا ا" ىناعمسلا نبال ءالمالا بدأ و

 #[1 خنس قوتملا ىخلبلا هللا ىبع نب محا مساقلا ىالو 81م ةنس قونملا داتسالا ىدارقسالا

 9 خذدس قوتنا مورماب قفل ىفنذل اي ليك د ىلع وعلل عورفلا 82 ءايصوأ لإ د ا“

 (0وحو الصف نيتالتو نينتا ىلع بترو ةكمب هداضق ىف ايعمج نلا نيماعلا بر دلل يفلت ر لقا محب 0 : ىلإ 60 : او _ 0 0 : 2 9 8 ١ 5-5 ١

 ىعإ] همععامتنسع هزم عماماتس هرتهعمصسعتل م0نالعدتسو ءا طقصع يدع ذلتعتس لوءاضممسو 0036 (0070]/)

 67 -ءارمث» ( لمعستسم ممقامسضسسل دصمدع ؟عرئطع ظنصلعطلأ1) للعدتاتللو ةلتأ 10[018هعل32 105310 ةللو

 طفمع ءىوع لمعءاسممسل معلعمنا هدنهكمصع مععنع ةهتطعملا علات» ءآ- تعامل , هسغ لعمتلاتع 5مع-

 ءكممعع معع طمع معع ذللطسلر ءهغطقمع عوذع لمع تمم معمدضتع "ع5ممهم0عصلأ (477: ءآ-1ن0آءمل/ عاما

 ةصاطم]هعتدتصل و هنت طتعاوسم ةعععمد ءعملد هز - 121ن(0 لتعم ذم طسصفع !ةعمتص ةلطتتع ةصواتتح

 معملستسم ءقىوع. [1منع ةموستكتةهصعتس للحم هءاسرد]حتت ءوذع كاهلنتغو ءانزانق كاتطتتم طقعع ءقأو

 حاتوف 4هءسممف لن زوزمصأل كسطزاعتعس لمه 1نلكدعر نللتقع املطعال 121لل م01165 2012 16362563 (111و
 ب

 حاتمع زملع ءهديعاسلعملممو نومصوتتمتال لم ثق دعععمف ءمصااتلا“ ك1 جماع طئقام» حسم ءا !1عدتعم-

 1ههتورس لمعئتممك ءوودع لتعمم اتطعتك مععدبلتدعتطسع (ةدعامئممر طقصع يدع معرس لنك عسل (ةاتطانق نإ

 همماععحسو ونستح اطعم معرسحتح طقتستسس 0معءاضتمديضتتل طمص كلصغ انما عتذدلته. - لل مودواعتاف

 طمع ننسنل معةممصلعملسس ةتغو ذموع 11نيل ذصلتعمغو ةتودع ءاتهتت 20 هءاعرهم هطّر ءءممصعقو

 رع طعمع ءهمصقألعردنمو "عةممصلعالا م5[0ا٠

 325. 1[ 1عط ءا]- سلق ةمكاتتسأم لع لتعامصسلمو هتتعاما"ع طنز - ءوعررب نوني ح 326. آخ 4عط

 ءآ1-) د11 ةمقانانأتم لع (همأعهو هسعامضتطسع آصمس قلقا 1«آرمع 1 هلي 13 ءنن ]10من علا

 1ع ءرءاقران 1ل1- 0.1/0 ( مممعععمامانعزو دصماناتم ةصنم 418 (ذصع. 11. 1*عطس 10927 )و ءا لطانا-

 هنو ل]رتدعل عرب لطلملامأب ظمل لتر رصمتناتم ةصسصم 319 (ةصع. 24. كدص. 931). - 327. ظل عط

 ءلد- حسقتقي ةمكاتكتام دمه هلما(دع مرضت. 8 عمنصعفع طتع اتطعع ه0 ممتعو لمتكرتا0عصانهع 5ع-

 تنسلميسمم كغ دصفعمأ ةعقاتسممت . 0( ه]11ععتغ ذلطسس 810ه11ج لل ظعت» كقلمارعتست»ءاأ لومآاو

 لامك 1ظمسعاتمع 11دمعاتءانتكر نات ةصص0 931 (ذصع. 29. 006. 1524) هطللغو عم (علظ م016و 0

 10 ز1لعر2 ا[آعءووع ةدلغر ءهغ معرج ننتعتصاح كنده ةهعواتمسع5 ال5153. ًاصعأمتغ 8(1: آطبهتتق هلأ
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 قونشملا نرغملا ريزوأأ ىلع نب نسمح مساقلا ىنأل صاوشل تاكل لا ةبنعل أ بنكلا نم

 ىنوتلا ىفاشلا ىدرواشأ دكيح ىب ىلع نسل ىأ مامألل ' ىيدلاو ايندلا بدا 1“ ةنس

 نيدلا بدا ىف ثلاتلاو ملعلا ىف ىناتلاو لقعلا ىف لوالا باوبا ةسمخ ىلع تشر 0. ذانس

 حيشللو حيدملا هناويد ىف هركذو ةيكللا عراشم هيف دروأ 4.“ ةنس قوتملا ىنايلط ل رمع نب معنملا 5

 ىملسلا كيح نب نيسح نمحرلا دبع نأ ميشلل ةيكصلا بدا مث## قارس نبال رصنخم

 هللا كيبع نب كيمحا ءالعلا ىنناأل ةخلاسر _-_- ىنأ ئيشلل ندكلا يدا سرتم*ا معبأ تس قاونللا يرعم

 ىنأ بهذم ىلع ىصاقلا بدأ | 7/4 ةنس قونملا خاجح ىنأ نبأ ىيك ىب دمحا سابعلا 0

 ]نعم مدتطص0هنننت [هردوأل0م ءئننلب - 328. 1[ عط ءا- اعط 2318 ةققر مقالك 3111160111112 12-

 (عمامعت5 جلستمداهصتفر ةسعامنع آآ' ءوتعو قكآاا ]عدة 110 ءقز) ا عءزن لل: 710ج ]د58 010

 هصصم 412 (ذمع. 17. كم. 1021). - 3929. ظلعط ءآ1 - لسصم'رت 56 ءا1- لأدو 0

 لع دصسصلم ءع عءاتنعتددعو هل طصمتص كاطقظتنم 4ك ط1: 7ع مدهت» ل7: طعنت 1101 هتنتننءأ ل1606[

 ونمأ1 ةصصم 450 (ذمع. 28. عطا“. 1058) 2207015 ء5ذأو معا 00120116 ©ه3م112 015م0516غ3. كُكلعزغاتال

 اص معصم 0ع عمقممعو ص هععدضملو 0ع هةءاعمقمهو لص (غععالم 0ع ةمهاتغت هصع ءآت)عامصتقو ةص

 ونسمسنم 0ع ةمكلغد مسمع دصاتصلتو دس نستسأم لع ةصقاتغت أ مصع ةصلقتهع. - 330. ظ1ظلعط عآد

 عم11ئلعو ةمكقغسألم لع د15 رصوتسال عدم نمط معصلتتتس و ذا نان 411: ا/ه7]/0 ىلآ0- ©آ- 1101112 و

 1 6ءزن 0م ل7 نمل نأ ةسمم 602 (ذصع. 18. ةكسع. 1205) هطتتغو دذهه 0عيممصفات2غ 4

 هممت ءصغمتسل.  (نمردتص عرس مزتهغ طمع هردتق ذص 722م7 عام مهمععوز 71 نم. 1 ك)6 ءدلعسس 7ع ةءتمقتغ

 معرس ننعم هطعتلعل قللت 0 هن» ل12ع]ب 68, بنت تع هنلتاتع : 6 ةنته جكوستع ]هتك لمدصتمو عام.

 331. ظل عط عا1-عطمط 4و ءمدسمعم لتس لع زمقاتغماخمصع (عقاتاتتل و ةانعامع 181: 07مم.

 332. ظلعط ء]- ههططعغو ةمكاتكتأم لع دنغ5 هةمعاهلأو هستعام»ع ةطعتاعط قلاع 480- ءا-

 01111101: 1105621: ظعءد» 1101, متوترنعل كم/عرمَءو دصماناتم ةصصم 412 (ذصع. 17. ةهدت. 1021).

 333. ظلعط ء]آ]- (عطتطو ةدصفنكتأم 12علتعإو هننعام"ع 7:76 1867: لل: 150/78. بج

 334. ظلعط ء1-ه د1 سدعدتمستو ةمكاتغتالم 01512 م255عالان11. "1 عهعاهكتكقو 01012 511 م5لغ

 ل1101 للرت» عل ظعت» لطلمعلاعأر 2لهع»# , دصما"تتتك ةهصطصم 449 (ذصع. 10. ةلآهتنم 1057 ). ع

 335. ظلعط ء1- 1ع لط لطر ةمداتغتنلم لع ءمتدغماتك ةمهاع عصلتعو هسعام»ع ةطعغعتلعط كلا مالاات 10

 ل170 ظءر» 7 هلم لةط» ملط 17ءزامو دصمتغتم ةصصم 776 (ذصع. 12. كلوص. 1374). ل

 336. ظلعط ع]آ- ءعلطتو رتسكغقغتألم لاهلأ1 65 هةععاتص لمست لهءعاضتمسدسست [1صقست قكآاا 117
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 لوا وفود نتن .قوتملا' يفنللا قيما :١ ىصاقلا !ميهربا "با: بؤقعي "افسوو نبا مامأللار كنك

 رفعجت نالو "م :ةنس قوت. ئفنتلل ويوغلا دنع نيا سيفلللا ,ىع !مزاح١ نانا عوضاقللو | "87 اذن

 ورمع نب ديحا ركب ىثأ ماماللو هليكي ملو ٠1 ةنس قوتملا ىرابنالا فقحسا نب كيمحا

 و ىف ام ةياغ عماج بانك وهو اباب نيرشعو خدام ىلع 55 “| ذخنس ىثوتملا ىفنللا فاصخل

 دللا ىبع نب دمحم رفعج وبا مامالاو 0. ةنس قوتملا صاصحلا ىلع نب كمحا ركب وبا

 ع#». هنس ىفوتملا ىرودقلا ديحت نب دمحأ نيسحلا وبا مامالاو ٠ ةظذنس قوتملا ىاودنهلا

 نب كبحم ةّمثالا سمش مامالاو 61 ةنس ىوتملا ىدغسلا نيسحلا نب ىلع مالسالا يشو

 10 ىوتملا ىناولحلا دمحا نب زيزعلا دبع ةمدالا سمش مامالاو ل“ ةنس ىقوتملا ىسخرسلا ديحا

 ىردفلا ديهشلا ماسحلاب فورعملا كزام نبأ زيرعلا كيبع نب رمع ةمدالا ناهرب مامالاو ه1 ةخنس

 مرتسسمر نسخ 0ع ذآل]ج تءامنج (ل»7/) ءمدسممكستغو ظنتغ اسمنت للا( 7 م17 7 عا 1

 لق,« «لضور زملعرع ةدسصستق لهم عقل عتقر نسأ ةصصم 182 (ذصع. 22. 1"ءاططب 798 ) دتمالاتلتق قام

 12ج008غ تتح 1727ع]ر» 8 مرو- ءقمع7/0 111 ى:. 1 لطتسم ةععساأتل نصا 110161111160 167: كةرداع

 ]كمص عاج رو 1مم اناتك ةسهم 233 (ذمع. 17. ةطسع. 847) - لآاع 18 هت لط0- 7 - |رمتا: 0

 ل30 -ء7- معنعسر زملعرع [[1هصعل أ ءانكر دسمان انك ةه20 292 (ةصع. 13. 01. 904) - كلكقدع لهم

 17760 126١] 1:*:آرمع مبلل". ونمت ةصصم 317 (دصع. 14. 1'عااب 929) همعدنع طمصلتتقت 3ط50-

 ]سغمو هطتتإغ - طصحس لا( 8ع“ ملطرت»ءلأ 13 عزان مت: 1215: [آةصعلخادو نلتك ةصق0م 1
 نب

 (زمع. 16. 0ع. 874) هطتتغ ءهغتص ائطعم ىدم معع ءعصات ءا ؟لمتصال ءقصالف للكأ50 مهتاعو

 مرمعوؤمصغمدتنسمك طساتق 0مءالصسمعو أ ىاتتطتللانللل 01100 54010535 260ع5وهللاتللل 556 م015أو

 ىرسم]ءدنع عيا. 1كظنمع لاطسسص طمصمتضتقعع ءجععمعنتسغ ءا [سدقتست ل0ءنتممتساتسس لاتكتك قنص مدت

 رام أ ةلاتلال لاتهتز> ك5ععاتط لهل جتناتنال ةصمأ16 عطفا عاتتلل ملاط12 24201 5184و ان ]رقت 1

 1آ726]ب» 11760 17 ءعز» خ72 لممدمعو دصمازتااتلتك ةطصم 370 (دمع. 17. لدل. 980), طسحتط لل«

 لور» 8لم]رمسمعل 17 عن ق4طلمل]هلب 110200ممنا6, رجم بتتك ةسصم 362 (طصع. 12. 0ع(. 979 )و
 آس قللت 1]رمععقزت ]نرجع 17 ع: 110]ممتستنعأ ,001(  دمحم تلتك ةصطم 438 (ةصع. 8. كول
 1046), هطعتلعط ءك-تئاخيس مللغ 8ءعب- ءا/رمدعب كمجلة دسمتامتق ةسقم 401 (ةصع. 31. 0
 10 1068), طسصحس 87 عررزرو ه]- متصسعا (ذ0م1 طصقفتسما"اتس) ل101 0710 ]15 هدا رم ]7600 العر" (59//:7و
 رممدخننك هصصم 483 (ذمع. 0. لآدم. 1090), طصمصس 57 عزز)و ءآ- مةرتتءأ مل 0- ءآ- هتنادن علا
 ل1160 716//1107 , درممز'(تاتك ةسصم 456 (ذصع. 25. 8ع. 1063), طقس 1007/0411 6آ- (ة116أ
 مرماطوتتم آصمتسمتنتس) 0147“ طعن للل- ءا- هسا ةاتن المتعال, "؟داعم لت نادك 1ل0دمم1 01 ةدئاإلالو
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 لك بيفقع دروأ هنأ هلوأ ىف ركذ حورشلا نيب نم مويلا لوادتملا روهشملا وهو هإ“| ةنس الينق

 ركب اوبأ' مامالاو هوك لوقلاب امهنيب زيمي ملو رظانلا هيلا ياتكج ام باتكلا لئاسم نم ةلئسم

 راتم ا نيأ ىسلل ”نيدلا 1 رضا مامالاو.!!00“ هند. قوتملا' هداز_ رهاوخ 'قورعملا :لككم ىبا

 ىضاقلا بدأ مر#»#ب ىدنجلل مامالاو ه1 ةنس قوتملا ناخ ىضاقب فورعملا ىدنجزوالا

 مسم نس قوتملا ىتاشلا لافقلا ىلع نب كبح ركب وبا مامالا هيف فئص ىفاشلا بهذم ىلع

 نسح كيعس وبأو “و ةخنس ىقوتملا ىربطلا صاقلا نباب فورعمللا دبحا نب ديحا سابعلا وباو

 وباو هلثم كحال ,سيل ةيعئاشلا نيب روهشم هباتكو 7.6 ةنس ىقوتملا ىرخطصالا دمحا نبا

 ىوغللا مالس ىن 0 ديبع 000 عم ةنس وتملا نادل ىباب 36 نييحلا ىو قي كو

 ىورهلا ليحأ نب لبيع لأ ا مم خط قوت 1 ىدابيعلا ليحأ ند ديحت

 ىضاق عيمج نب ىلجم ىلاعما ىأ باتك اضيا هيف ةفلوملا بتكلا نمو هيف هفلأ ام حرش

 وناتأ 1ماعر[ععانتق ءقغ ةهصمم 536 (ةمع. 6, ثسعت. 1141). (نمردتت عدا ةلئلاتق اتزان 1111 0

 (عرسممرع جلس ملمس هءاعطعم ءوؤ عع مدندع هعععمتم ص طمتستصتتست طفصتطاتم غءمتضدت. آطلزعتغ تتعامل

 زم 1متغمو 5ع م0456 018265000065 كام عس]مك طسزدق ]ائتطعل عن ءمرصتص عتت0ةو5عر ونستطاسق 1ععامدت

 هرجاتق ءعوؤو معوتتع (ةرصعم (ءائنت5 عغ ىانأ ءمرصتسعسامتت ؟ءعتطف 1هعصسلل وسهل نصواتتع لتعلم

 ريتك -  ءمتوسع ءمرصتسعمسادغل دنصغ ]سقس قلاع 8 عقل“ علت 0101 منهتنعا ر ؟دلعو 1707/ءد»-

 عم06ء/] ل1ءاندك ءغ 201:غاناق ةصصم 483 (ذمع. 6. ةآدعغع 1090)ر طصقسس 107]ر»- هلآ - ل: ا

 1361: 110757“ لتامر ع2, ؟تلعم (نم2]0 1كم لتعاتك ءغ دلمالغاتلتك ةصطم 592 (ذصع 6. 1ع.

 1195)و ءغ ]دهس 1ط10زءر:0:. - 337. ظلعط ءال- ءملطتو ةصقفؤكتخلام )015 5ءعمطت ات 00-

 طتسمتس آطصقسستأ ذ/مر2. 5 ستموعستمغ 0ع ذاله طقس لقا 8ءآ» 11070711160 1861 ل7

 (نم7 7 ك]1رمع]فو دممالأنلتك ةططم 365 (ةصع. 10. 5عوأب 975) , كلتا [عمط طابع ل17 1 نان 70

 128678 , نأ ىو 71[8:- ءعمودود لتعأدك ءغ رممالأاتات5 ةضصم 335 (ذمع. 2. كسع. 940), ءهأ كلان 50

 1105011 ظءرن ملطت»ءل 15101778, دمم»ادلتك ةممم 328 (لصع. 18. 06 939). 1كمزسك ذأ ا[ئطعد

 رماعم هطمظتغمك دكان "عءعمانتك ءعىغر هعونع تلطتق دلتسك ةتستلعتس دعت معتغ. 11105 مورو ةععدخت

 دتصغ للا اء" ]1101 متهتت عا ظعءر» للتضءعلرو ؟نلعو آاطدن- هاء لتعأتتك ءأ 101:15 0

 345 (ةصع. 15. كمت 956)و لآن 01620 ('(مىفتر» 3 ءزن كك ءاأرن» آبعانت م10 عاتق و 120111115 3110 4

 (لمع. 23. لو. 58385)و لكل“ 1] دعت: مآل: 8ءدن ملآرتسءل 8 ءر» 71هزرمتست»تعل 141176, لتعلم

 كوارزنن ]دتلقغو قللت لع 1101رمت#17 عل عدن ل7 ءلأ 18:08 ]17 كر" عملو 101115 ةطقط0 8

 (ذمع. 3. آلءع. 1065), ءغ لتئءكرمسادك ءزانك قلاع كه عرب كلل: ءل 11ء”ءم2ر نست ذه 0]ماتك

 عاتاتالل 1مىع هورس علاقتنا 0012م051116. 1 )ع ءدلعسس ع ]طلو ءمال70511م1111 70
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 ىيدلا ىضرو ىطويسلاو 51 لا قوما لورتعلا ىراسصنالا ه2 نب ايركز ىضاقلاو 0

 دادحلاب."كورعلا٠«لفحا مبا, ىشتح اني واذ( يظاقلاوبلاتاوبا :ةرشغ لع ا كتوم وهوا كلا

 هإك ف: قيبك  لشعا ىلع قد :ةباتكو يفازلا لرش“ الييصمالا "بانك ة/تراوكن لا" قداشسللاا كَل

 قونملا ىوحنذلا ةيبنق نباب فورعملا ماسم نب ذللا ليغ نمح ذل ماكل ا

 دللا قيع كنمك  ىأ ”بيدألا لضافلا عرش اهاجأ دش هلو يلا هدماحت عيمكي هل كثيح
 6-00 نان جد 0 2

 ناي هلوأ اذَح لبفغم رق وخو م 00 قوخلا ىسوبلطبلا ىكيسلا ىباب فورعل أ 0-5 نبأ

 مهبتارمو ةبتكلا فانصأ ركذو ةبطخل ريسفت هضرغ مرا" يع اكاد تلا همهلمو نايبلا ىلوم هلل ١

 هتايبا حرشو داداغ ىلع هيبنتلاو هننكت ىلع مالكلا مث مهتعانص ىف هيلا نوجاتك ان زل

 011هزمل/م 8 مءدن» لعت»# , ]00ءدع ]آنك1عصكتكو ططمداتاتك ةصصم 550 (ذصع. 7. ائآطهدنام 1155)و. مل

 1: مع 1 ه]يازا اعنا قلطلماادآ 11 سيمغر ؟دلعو آا)ت ل120 عربرتت» لتعاتك ع 1110111115 0

 6492 (ذمع. 9. لدص. 1244)و (ةلطخ 72م" رع ظعر» ال1 0ه]رعتتن عا لقلنادات“# 210518, 015

 هصصم 910 (نمع. 14. لمص. 1504) و ذويراانو 1؟ءال]8- ءلأ- ل: (/معتنت , ءكدزاتك هماتك معا 0عععطل

 قمتم لتمتطسغعس ءىغر (نهلطت ةطقظتتج قللت 210ه متستسعاأا 11«عمن» طعن للتسعلأ وقت“

 داعم 10/0/00 لتعامد رو ءاد 1غ ص فمسصعماهتم ذص لتطتم لع نملتعتتك ]جتتلهغتق. آطاطعت

 مك همععسعم عع نلت قمصتك. رسما نكسمعو ءدسسوتع هءاعطسودغع قلق 1:لرمع ذاق" تقم

 338. 150عط ء]-اعؤغتطو ةمكاتأتم ةهتطحع ور نتم0 ههانتكر هط قلقا الهرمون علا كلطا-

 هل]مآ عزا 11هدانربب (عدتستصسحتعم و داعم كات (6ماءنانم لتعأاو ءغ سمات ةهصطم 270 (ذمع.

 11. لدا. 882)و ءمرصمموزةتنصر مددعأدنلم لتعتمتس ائتطعم لعواننساح هط معهعاهتمستق مه]خ تقع

 علو ناتهتطوانمتلل ع5 هرصصعف همسرم]ععالعتس 1معامتغ 1(: 1آ”ممعرستم5ز5 مهعرضت((ع2للق. ًطقتتف

 ررعم مرنم ماعم هرسمعف ءزنك دتعاسغع5 امسلع لتعمتموليسمف كم. - للسلن ءوسس ماقتل ذص طمع

 هرتاتق ءديفامصساو عمممسومع هعاعاط نتسصسس ع ه0 لتكءععملسس ناتلتككتستسسل ةعضتمقتغ مطتام]ه عنف

 دعمع دسعتخك لقلقانب ةلماروتنتنعلال لالماامآب ل عرن اللهاوتست» علا ظماو]ة يقر ؟دلعو لاننا - ءوعزرة0

 للعؤتو5 ءغ دصمرظتاتك ةصصم 421 (ذصع. 9. لمص. 1030). 0لتنسس هلع: آهسف العم ءاموسعصاأتمع

 لمرستمم ءزالدوانع زمكماهغمزتا ءعاع. ]للءءامعمغ لعتملعو 5ع مدع لت مصعتت ء>امصقتع 101ا0155عو

 رممعمعموعغ ععمعانم هعلتم عةوسع ةعضاطمستسسو ءا معماأعرع نسمع ته دص ءييعتقعملح هتاف 2ع0عق-

 خوركتح ةانصأ. "لستم (ةصقتغ ةعتم هل نيمععإلممعو [ذطت ةدطاتلعو ءزانكوانع ءالا01"عق 0ع(ةععاتشأ الو
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 حوش 5 تلاثلاو طلغلا ىلع ةيبدسلا 5 5 قاتلا و خبطشلل حرش 3 لوالا ءأ تأ ختلت ىع مس كلقو

 لاول كمحأ ىب بوهوم روصنم لأ حرش اهنمو بانكلا بدأ حرش ىف باصضنقالا هاهسو هنايدأ

 قونللا ىسوبلطبلا لايحام نب ودل ىلع ىبدأو ىوأرضؤل ا لايام نب نامجلسو 0 قيودا

 )*ه. ةخنس فيودملا) كب رافلأ مي د دأ نب فحساو هاج طخادس قونلا ىماذكأ دوأد نب لديحأو هب ةمس

 355 0 371 0 .6 1 |:) | ا . .. 0-2 .٠

 ” ةنس قوتملا ىجاجزلا فحكسأ نب نمحرلا دبع مساقلا ناك ةصاخ ةبطخ ميضعب حرتشو 5

 ىجنزراخل دمحم ىب دكيحاك هتايبأ مرش مهضعبو ه.. ةنس قوتملا ىوكنلا رخاف ىب كرابمو

 ىراينالا مساقلا ىب كمحم ركب نأ بيدالا مامالل بتاكلا بدأ 1 7 نسا ىوحملا

 ديع ىو "7. ةنس ىفقوتملا ىوحنلا ساحنلا كيحم نب دكيحا رفعج ىاو 06 ةنس ىوتملا

 ىوغللا 0 د ليكم كيرذ نبأو »5 ةنس قوتملا بتاكلا ىملوصلا ىويك نب ك.دمحكم للا

 ذأ 5: ك5 خنس قوتملا ىدقصلا كييأ ىب ليلخ ىيدلا مالمتو ا: خنس قوتملا 0

 ىتفملا بدا 6 5[ ه0 ةنس دوجوم ناكل] ىماطسبلا عاجش ىال دئاعلاو ضيرملا

 ع دمعمدمك يعماتعدصامس طتطعم ءةمتصر وننعست 1120/18 لا آمن ءلعآ هآ-70118ط ذمعتستمكتكو

 زم ع5 مدعو لتكتكاتك ءقاز مسكسسم ءمصاتسعأ ءمرصتسعسأمسعتمسل ذم م2ع1مامممعتلو ذم 6ع

 رسممل [عوامصكللا ءعسمرعوو ءغ لم (اعضاتم ءعما]أ ءمصختام ؟عدودمف. 1 طسصع ذم ءكفرصتت عمأقط00 هءعانأت

 عده قلاع ك1مهئب» كلماتنا عتب للرتتعا ل عمم( علقو دممسادتك ةصصم 465 (ذصع. 17. "8ع

 ,1072١ ه07ءمزرجوزت 1 عرب ]101 متجت»ءل 701" انممغو كانا ل78 17 عمت 172 عرب ]7101 منررت7 60 18070 -

 1/58, 101:انالق ةصطم 576 (ذمع. 28. ملمت. 1150 )و قد علا 8 عزو: 71)ههن10 ل00 (مللا1 و

 ةسصصم 598 (ذصع. 1. 006. 1201), 15: 1مع طعن 2اس 1ع هلفو دممانأداك ةسمم 350 (ذصعب

 20. 1"عط. 961). شفلئأ هكعموستنستل م02ع1دانمصعتت ءعماتعدءانصغو تنغ قللت: [عمعفت: قطا - ©ل- 5

 م01: ظعءت» 1| رمع 26( 6و دطممدناستك ةصصم 339 (ذمع. 20. كلدص. 930)و هأ 7108" عآإ 60

 1 0//ر» ((ممسس هلل ناتقو 1ط01ن15 ةصصم 500 (ذمع. 2. عم 1106)رو جحلتأ عوف (ةظأاتتللو

 دغ لقلات»ءل عرب 7لهارمتست» عا 1كم” سعرة و دممائاستك ةمضصم 348 (ذمع. 14. آه 939 ).

 339. ظلعط ءا] - اعمغتنطو ةمكانضسغأم هعئتطحعو ةسعامسضطسع 1آسصفست 461 8 عق» 110111160

 لوزن - ءقعادق» قيال: طاطتامآ]وعمر رصمتتانتم ةصصم 328 (ذمع. 18. 066. 939), قلاع لور

 للتو ءا طعن 2161 ميوت»ءل 28 ءارارلمع (ءدسستسفاتعمو دصماتاتم ةصصم 338 (ذمع. 1. كداع 949)ر

 انتع كلالماآعأ 21ه1رميست»عل ظعتي 7" هلرثرم كأن ظتتطحم دسصمعتم ةمصم 335 (امع. 2. كلتعت

 9460) , طا: ل)ه»ء2ل 11هارمتصستسعلا ظعرن- ءالمععت» طءعدتعمامعمو دممعمم ةسصم 321 (ةصع. 1. كهص٠ 0

 933 )و, ءا ةفدلفأ»- ءل- ل1: 1ك101171 ظءر» 1ط8ءع كهل علو دصمتناتم ةهصصم 764 (ذهع. 21. 0

 1362). - 340. ظلعط ءاد-س عمتلط 6 ءل1- هتلر ةمماتنتالم ةعورمال ءأ 515غ مصاتقو 36101

 لاا كامرا 8ءوامت## [ندأ متحعتغ كنعد ةسمم 335 (تصع. 17. ةكسو. 1140)]. - 341. 10 عطط



 حالصلا نباب فورعملا نيحرلا كيع نب نامتع ورمع ىلا ىنيدلا ىفن خيشلل ّغ

 مساقلا وبا تيشلا اضيأ هيف فنصو عفان رصتخ وهو 15 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىروزرهشلا

 تيدحلا ىف ةدرفملا بدأ 80 .. )0 غنسا ىقوتملا ىفاشلا .ىرميصلا ىنيسخا ,ىب سكحاولا دبع

 هنع ىور 101 ةنس ىوتملا ىراضبلا ىفعلمل ليعمسا نب دمحم هللا دبع نأ ظفال .مامالل

 هاقتنمو رجح ىبا هلق ةدوجوملا هفيئاصت نم وهو رازبلا ميجناب ليللل نب ديحم نب دبحأ

 ميدنلا بدا م*ت# 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نيحرلا دبع نيدلا لالج عيشلت

 بدا نمت رن. ةنس دودح ىف ىفوتملا مجاشكب فورعملا نيسلخل نب دومحم متغلا ىال

 هفنص 4 ةنس قوتملا . بيبطلاا ئسخرسلا ناورم, ىبحم“ ىب ,ىتحا١ سابعلا 20 ناكلا

 نبع :نعتس_ عا مامالل بسلم لامعتسا .ىف بدا. مدت: ءاوولا بداررسسم "نساشلا 0007

 زييشلل كارتالا ناسلل كاردالا م0 ها" ةنس ىفوتملا ظفاثل ىناعمسلا دمحم نب ميركلا

 ءادرس نه آ1غ1 16 عا - صدق (ع1غلو ةمداتمالم ل1طهكانأ ءزتكونع ننأ لطسست ءمصفت]ت(م 0021م عه-

 لتس ناتلع ءمدسمموتضس ه كطعتلعط ةطقهظتنو 1 «ع#7 - هلأ - 017: لآن قبر" 01ر2 01: 17 ءزن لآ 0-

 هآ - "أر 01 ذم عع رى ددلعم آادن- ءاممكن] لتعام ءغ دصمالاته ةططصم 6043 (ذمع. 29. نع

 1245). ]آل)ع ءدلاعسم مع ةمئتموتغع وممنوع ةطعتاعط ةطقظتام 481: عمم لطا- هآ- ج20 3 ©-

 6]/مو عزا رك ءرو عر" أر دممالغاتاتك ةصطم 386 لصع. 25. كوص. 996). - 3492. 180 عط ءا-دم 11106 4غ

 حل معرس ج01 6هطصمتسمتال معرضه عسف رو ةنمعام»ع طصخسس طلقات للثا 45007147: 0111160]/110 ل تف

 151071 لمزلا 807/78, رطمماثكتم ةصطم 250 (ذصع. 9. آلعع. 869). عموم عوغ ه0 ءزاتق ةاتعام1-

 اهغعم لات»علأ ظمر» 1101,متهتتءأ عروب - ©7]ء717 ظعحتم». جنودع طلع نصاتق عوأ ءدع اتطنتق

 تاتعامرت5و نات1 ء>وامصغرو نأ 107 12ه مءاعتا. كذطعتلعط لع(7- هلأ - 2:1: لآطا -هأ -1

 12 ءنن ملل 1 ء]» كميرا. نك ةسصصم 911 (دصع. 4. كسص٠. 1505) هطلتغو م001018 عا 640 5ءمهج

 سمس ءلزلز46 - 343. ظلعط ءآ-معلترمو 1مقاتكتالاف 001620101:15و 21101016 411 1/017

 اله أررتنننأ ظ عن - ءق]ر مو عزو ر حل عم (0:/(يق» لتعام عع رسمته كلنعو ةصصتتللل 350 (ةمع. 20. 1”عطا.

 961). - 344. لكل عءاط ءآل-صع1ور اتطع» لع كلغ هصتسقعر دل قللثا' طماع ل]/ت»ء0 2 عدد

 1101م1: 0 111 ءر٠ مارب كعمل ]ردم !1[8علتعمو نست حصصم 286 (ةصع. 17. لوص. 899) هطتتعو آ[كطحلتكمم

 كطاطدمألننم 717101600 ءهمدصمموا تق. - 345. 0[1لعط ءا- د0 حمعؤر 1صقالكاتاه 11 ءعتسم-

 صصص - 340. 10 عط 11 1ةتسفال ءا-ط قع ءطر ةمكفناسأم 0ع جلطتطعصسله 203 0زئاتتتت ع1,

 حتتعغمد"ع آصحتم [11هلات لاني كمآ لال - ن]- [مممارر» 1[ عر» ]1071010111607 رك عبرت ملال د00 10110 0

 و362 مع. 28. 006. 1166). - 347. ظا1- 1 ل فلع ]خل ةذص آظك1- خلع عةعو ءهمعصتالم ]له عاتقع

 لكس ءمستسم و ةتعامدنع ةاطعتلعط ل14 - هلأ - 2: ماتا ظل بانت ]10111760 طعنا 7” د1“ لنا( 0-

 ممو6 (ممتصنط هالعمر 1ةظمرظأاتم ةصطق0 745 (ذصع. 15. ل151. 1344).

 فني

0 

 با

 _- م

1 

1 
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 كاروالاو ”ةيعدالا ملع. 8ع.

 يركاصتو اهيطيضو اميكحصنب اةر وهم ا داروالاو ةروتاملا خيعدالا ىنع هيف ثحي ملع وهو

 مولعلا ّ كريم هيدابمو امهطدارشو امهنءارق تاقوأو امعراركت تدالعو امهصاوخ نامبو امهتاياور

 ابي

 ةلعب ثيدحلا ملع عورذ نم هلعجو ةداعسلا ساتفم ىف اذك ةيويندلاو ةينيدلا كداوفلا

 ةرمعلاو محلا ةيعدا حاكلا رفاسملا راكذاب ياهتبالا اًلامجا باتكلا اذه بيرت ىلع هبخ ىلا

 داروالا نيحلا ءاهب ييشلا داروا ةولصلا راكذا محلا راكذا راكذالا راكذا ةيختنملا ةيعدالا
 ىلا

 2 1 سس 0 ...ء١! هي( 4 0 0 5

 ةذعبسلا داروألا اهحرشو خيكتفلا داروألا اهحورشو ةينيزلا

 خسأ رك 9 316 ديس قونلا ىكلا كيك ىيحلا بطق اهعمج ةرمعلاو محلا خبعدا 1
08 

 348. 11ص ءعل- 0:12 ءعغع 5ع« ءا]- ةسنقل. 1ط0هءنلساو م1عع00(3ان11 أ

2116031111113 1١ 

 [آدعع هدو زآ]1ه 0هءنلمحر نسدع ننقهعتتغ 0ع مئعءعودلمصتطاتق 2016 1هصع همدصس ع200055 ءأ

 لع معرتعممزك هماهملعأ5 انكا1 1ع0عمالهو عءغ ةترطلتا 00ءعغ عدصعط100(03 عزل ءوللاتلال 111مل

 1ععالمصستك ءمصكأل( 102مل و 31104011(ة411112 385عا[100عللر 11160165 مععات]1328عقر 01101165 1عمعد

 ععملهع هزمغر (ءاتماتكو نا10 1[عععملمع ةزصغو همه201100ع5وتتعر ءدع لاتتطاتق ءدللاتلالت 5

 لعمعملعدعغ طمامءمأد طسزسمك 0لهءمتسحع لعصمصفضةصااتع 1ه لمءامتستك 1ععدلتطاتقو ءلاتكواتع

 صلف عدا طقتتتلال م2021 0طاتلال عأ مع10مم دلتا 0013010311111 60عصلاتم عدو 0086 12000 0ع-

 عمرت ا عطوختت“و لغه ان( ءدتاتللل 15101 1ءاتعأتف طاق ج]اعرلنمودتع ؟ل(هع ءهمز2 مهتعطاتتت“ 11م

 ومنلعس ع اتطعو 71/1 ءل- عع عا مءعمعاتنح همصخاو دطخ لله له ءنتمه 10لعم 0معئتصسمع (020ذ-

 ةمصحأتل هسطز1ءلعطمكعتع نسمصتمتل ![ئطعم5 عمل نلمصحألعف لص نكاتلال كذاتا112 00مل. فى لسملسسم

 رسل طمع جيسون عمانتل 1م ةعضتماأتلف جععمضتصسغو ةطتوتع ةععدسصلاتطت هلت صعتل اتزان 205أا1

 همعرتتك حجآمطحلط ء(لعتطت هدو نسمالاتلل١ 200035 50 طصمو معا عصتغر عامتضتل قاتلت 211عداونت: ل7

 111107 ط8 0اس /ءات“ 67 - دنا دكا“ 7 - 110 سس م ل“ ةزرءأ ع7 - 7077 706 ©آ - هنرور»عأ 717 - لك ل“ نر

 آلآ - 1:11: مأل ع -  1 اهنا“ 6آ- 00 /ن(رر» مله » ءآ- مزز مل ل-7م» م7- 5074

 را“ 717 - ذك آرعق]ءا 8 ءارام» هلد لنزو ب لآ - انا" 2-2071 عقر لن عقر طسّر تكواتع ]تطل ءمرصتتل عاتح

 اجرتنإ ب 7/7 - ل1" 117 - 11 طرأ نرعأ ءعغ همرستص عداهت 15 ب لل - انا" لنآ - كل ءار' ن1

 349. 4417 عع ءا-ط هز 7286© ء]- ترض عار م"ععوالمطعق 18 536183 مع1ععط10310826 ©أ

 دلما مللمصسع الررو»ءا لتعاد "عائمسلمعو ونتهق ('0اآ - هلأ - لة: لله]ءمننت عا 1ع نست هللط0 38
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 مك 0 1 ١ . 6 مج مال 0-0 ٠و دا
- 
 -_ل

 ببي
 بلا 1 ا ١ 5 .٠ تاكا 08 1 7 5 : ا 0 1
 لي ملأ هدبعل فيطللا هلل دىمحكا هلوأ نوعاطلا ىف اهلك باوبأ ةخسمخ ىلع بترو هلث» ةنس رطفلا

 مامالل ةيبرحكلا قاعتلا ىف ةيمسرلا ةلدالا م#  ةيفنحلا ضعبل عورفلا .ى مالكلا لدا ما

١-3 

 دارا 0 ق ودملا ىدرورهسلا

 طل تاودا ملع م

 4 5 - . . له 1

 طخدلا رلعدا 3 7ةفييتحا

 10 نس نيننسو ئتامتالت ىلع مهحالطصأ ىف ااكفلكو رودلاو لاثو خبهلا ملع عورف نم ةركذ

 (زمع. 17. 8ءط. 1580) هطتلغو ءدع تطعم هدام ,71/7ءبنو7/# 72 عءقق» دص 0عععدت 1هآتتك هةءاععامك هلت

 1معامتغ ز(ام: آكمسعف ]عم ءزسدودتع هنتحتلت سد هنا ءام. - 350. ظ1- 40:12عغ 1ك1-

 81ه م( ةلعط ةطعغرو مدنئععملمصمعم هعاععئمعو معلن عوس عساف م0هطدنلم ءمصالصعضم(عو. كمل غ1

 انطسن 77”هورك ء7ل- نعم6ر وبدهست كطعتاعط قلل - 7 - "هرعت 13 ل: 1101 هتوت: عل  ظظءدافت# طمعاع

 [عوان 101 (ةداسن لعّزشصتل) هسصم 538 (تصع. 7. طسع. 1434) جلمدصقتلا أ معل' (ان1520116 ©8ةطلأقو

 ندحع هدرصصتح 0ع معدل عمم ةعمصغو للئكممهدت(6. ]1طمعمتغ 18: آردستك 1060 ناتأ 5150 5110 م10-

 ماللتممه يأ ءاع. - 351. ق4 له11 ءاآ- اع عا مسرور دعم نتأ 10 ن00 00ءعصملاتتت ء5أو 16

 لمءععغو جنتعام»ع نسملحصس [ططدصعأللد. 1ءمالصعغ ه0 مهدناعك لاسفوت10عصاتمع ةععاتض هدة, ب

 352. آاكا - 0111عغ ط1 - ظحفس15عغو 1صكال 010065 عع انها «معالاثع 06 ععنئعهلل5

 تا طعالتزو هع يعملن طسك ةسكاسسعسلتكو ةسنعامنع ]سمنت ل110]مت»تنءأ ]17 ءزا ل1 ءزاوتأل# لزرع

 353. 4اقز111ءععغ ع] - عمم >6« ء]-طمعطقمسرو ة1مقاتكم ات مصع5 0ع هعاعصأله دصانلتا155 ع 0ع

 معصم هكمععم]ماتكعم جسعام»ع كذطعتاعط ذرعا - ءل- لقد (نم» طق عزت ]710ه]رمتنتنعا ثواروت' لح

 مم, طمماخأتم هصصم 632 (ةصع. 260. هع, 1234).

 354. 11د ءلعركوا ءع]-اعط 2غ. 10هءملمم 1هك(011112[1111162 010

 ل (ن]جحرتامرخعرر ءريمموز((هصعتس طتتاتق لمعاضممع ةمكتعصتعم ذمارتذ هنأ ةم»» 27-1

 355. 1]1س ءعال- ءلرقس 6 ع]1- ءاعوؤس. الوعاضمم معا 0001:1121 عا هن لل

 10 1051, ةردت» نسملع] عدس 0لهءستمستك ةماطمعتم]1هعأدع ةععسصلمهستم ةصصاتن عل هغر 01 6نعطقو ك0 6707*

 رص (ضصستسم[هعأد ةعاضمصسمتتمزئان13 ص نصلك عقانتط 1هلتعمسع معضم لحنتات (860ع0(2ان13 2



0 

0 

1 

 دع

 03 2ع اني

 لاوحالا لدين د روكذملا ماعلا 5 كتلحابو برمد امد نيرشعو خدام ع روكلاو خدم جدتي

 ىداب 8 هرك ذب مل 0 عج موجحا ىنلا ملع عورش نم أذعو لاق روكو 2 2 ةيراجل

 قونما محملا ليلا كيح ى د ,ةعج ىعم ىكأ ميشلل موكاذلا ماكحأ 8 راودالا أ

 رصتخ ىرغطأ ىنمحرلا ليع 0 فسوبب محيشلل راوسالاو ذرى ماع 5 راودالا )هب نإ مدبب

 ب

1 

 7 : 2 . ديالا حيئاسلا  ةئاودالا 75 خلا بابلالا ىوذ بولق ىلع صانا ىذلا هلل ةدكملا

 0 حجييفاسلا + وددلا "51 111 ةنس اهيضاقل بلحي اهفلا ار ىيدلا 0 ونت رمصخخ# ةيفاولا

 انيس نبأ دللا كيع نب نيسح ىلع وأ سيبدرلا خيشلل خسلعلا حكوددلا )1: خيفاكلا ةيعدالا

 ىبأ مهنم اتيدخو اميدق ءابطالا نم عمج اهعمجب : :درقلا ةيودالا خيودالا "0. ةذنس قونللا

 [ 111 ةكدضدبي قوتملا ىدادغيلا فسوب 2 فياطللا كىيع نيدلا فقوصو نر وكام ىبأو كقأو

 بيرد يع اهفنص سمدنيم نبأ ليضفلا وبأ خيشلاو أرهيبك اياننك فشديص را اعمج ام . كحل

 ةمطماتال كه]دسنتتم و هع مم يوان هعمااتتل عا كتعتسال ةسصمالاتال طسصفتلاتتل2. 1115 لهءعستمد

 زعاذتس نيممعرستغ 0ع كرصتستت(ة(1هصتطسعو نسمع ذص 0لععاترتوات هانز ا0ق115 معض10مل1 ءعغ ءيعاأ هطكتعصتتمات

 آراعنغ ةساعتس قللت - 7ع و ءحص معهاتمعتع 20 لمعنتممم ةهقانممهتأهع 5ععات0035185و ((118111-

 نحمل ءدلط رم ءةدمزغع 0ع ةقا0001:0118 0 600111011٠

 356. 1-11 05 ةعر 0ع دقسم]هونح زدلتعلمسمو ةسعامع تطعتلط لاا كلمن ءآرم» لوم

 لف عرت كل61مندي»عا ظملزلب# كعامصملتتم , 1101610 تضطقم 272 (1مع. 18. لوص. 885

 357. خ1 - رك ل ىذسعو ءمسربعس لتننل 0ع لم ءاضسأمو 11من 11(علوللاللل1  عأغ ك1 11111 01085411130

 همعغنم»ع هطعتاعلا 2م عرب قا ءآ - «هلرتسمت» 11«علتةانا ع ةمعامتغع ةاه: طمسف آثعم نحت

 ةصتنصمو ؟ضمرستتل ءملمغمسضدتس ةطحسملمصاعم ةرسر] نإ ءاعم. - 358. طا طخ ل113 عغ طا

 ما ق1 7 عغو ممععوالمسعك ءالععمفأنم ىداتح مرماطوأامع. (نمرسمعصسلتستس و 0000 رم - ءل-

 زى/عر2 ]لهلعاطت زملتعأ طسراتك دتتنطلؤ ةسصم 999 (ذصع. 20. (0 06. 15390) تهمز2م 081111,

 359. ظخا-طط ل1: ءغ اخ! - هطةغ1أ1 و عار معععونت همعف ه1: عماعز. ع 360. ظا1- 15 0117 ا

 1[ئ1- (ج1ط137 ءغو دصعل1 ىسعسأم همضلتهلتقو ةسعام»ع ذطعتلعط 7: ءزرأو قلاع ل78 ظوععفرا 2 7

 ل077ع] 11: كا عو دصسمتنانتته جلع 428 (ةصعب 25. 0046. 1036). - 361. 11-1 0117(

 ائ1 - لآ س1 10 عغو ردعلت ءديصعصاع عتس مات لهو وننمع دسنلال >2علل1ع1 م10115 ع م05(عا 108

 جعامتتك ءم]]1عععسدساو نأ 107 77117. لانا ىذعءرسأبلنر كل0ه:مهلكرتع- لح لقت كقكالا- ءآ- اسانر“

 12611 7ع 80ج70/06, 1501ا:غاتالق قللت | 629 (زصع. 29. 066. 1231)]و والذ دلو 00

 ءتسض ذللك لسمو ءمالععععدسعو ص ءقمدصمعصلتاتتس "؟0هعالهقو ]ئاطرعصصت عمم108101272 201205101

 هاعتاعاط 47 !/ه 01:71 طا 1101م0, نمُك هررتك عكمستص 20 هملتصعتس فةطغعععلهعت هلمرصقتتاب
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 نارمع نب فحساو ها ةنس قوتملا ىسلدنالا ريرعلا ىبع نب ةيما نتلعلا وباو ىكبا

 وتلا ىروصلا نباب فورعلا ىلع لضفلا نأ نب روصنم نأ نيدلا كيشرو بيبطلا ىدادغيلا

 دبع خيشلا مث مظعلا كلملل نومدقتملا هيلع علطي مل ام كرواو اهركذ ىف ىصقتسا 5 ةنس

 ىميملا . هباتك ىف. عيمللا عيد 0 نس قوتملا ,ئقلاملا راطيب» باب كوردملا نيكل 0

 5 اذكو راطبب ىبا تادرفغم هل لاقيو ىنعملا اذه ىف عمج ام عمجا راصف ةدرفملا ةيودالا عماجب

 وهو راكذالا راكذا ا" عسي ال ام ىف مالكلا ةيقب قأيسو تادرفملا ظفل لكلا ىلع فلطي

 ىكملا بطقلل محلا ةيعدا ىف فيس ةرمعلاو محلا راكذا "» قأيسو ىوونلا راكذا رصننخم

 قوتملا ىفنلل ىمزراوكل ىلاقبلا مساقلا نأ نب دمحم لضفلا نا يداشملا نيزل ةولصلا راكذا ا“ 1
2 2 

 ىف سوكنلا لالذآ 1 ءاشل 3 قا راربالا بلكي نسولا ىورودلا راكذا كد هكإ* خمس

 10 خةنيدملا ءارأ اا اددح كنس قوتفلا ىطلملا ليد ب اهككرس ىيدلا نيزل سوكملا لالبخأ

 لاا 5م11 010ه ظعت» كالا - ءآ - هحاس لضم 1مغر دطمتنأاتتتق هضم 529 (ةصع. 22. 0ع. 1134)و

 لو: مع ظعت» لسا معقل ل1علتعدكر 1غ ءد]رأل- هل - ل: كات ]لل هننعت“ 17 هنو: 7

 ل78, ؟تأعم قارن - هوم # لتءاسك ءأ دسم اتاتك ةصصم 6039 (نصع. 12. كتل. 1241)و ونانأ 18 104

 مضصصعتمتو لا - 717171: ظ1- 7لههلعاعءعر» هدصصعتس دمهاعضتعس ءلاابلتغو ءغ عد معمادلتكو نصهع تحت

 لمعءال مدئامرتكق ةهعامأك صمط ةصئسقل»عضاععدصغو ممدو ذطعتلعا قكلاملالآب عت: كلارت»نءا 710-

 معآ, ؟هأعم طارت ظعضام» لتعفك ءغ دصما"تسك ةصصم 046 (تصع. 20. خد. 1248)و ونتتك هدنسأو

 ازطرخنم ىتم لمت م]- هلمتررءا ءآ-هسرت ع7 ءىللتعمكتاوب ذكح نغ طمع هرراتق هددتطتنتنللتل قصف

 ررماعستمتم (؟ةعامصاتسلل ك0مزمىزكةزتساتل ءعوعأا. ا؟دلعم همسصتصع 117 0ع1 طا: 1 ءقامن» هءاع-

 طعوس ءملعسومع هم06م ةهيصصعم ائطعتيم دع نستطسق لع معد عاتتم ةتيسرمأ1ت كطاتق ةعااتتتو ل11" ة-

 لءا 1مكعءتتماك ىانصأا. (نعاعرهر وسمع طلع دكعععسلاج ةسصغر 510ع ةدط 2706 706 مق60. ب

 فرز

 302. 10لعاعذم ءال- ح0 جلعقسعو ءمرسصعتل مزنه ءهمعانماتمصاتلال ماهل“اللل7. 1طصتغمزظع 0معأق

 راتب“ ]ل - 2ث معتمر لع نحم داملتتص لنعمل. - 303. فلل عاعذم» ء]-طهز] ١6 ءآ-

 اندصرع غو همعااماتممعف ملمع لص ةمعرتم معرزعورت مماتممع عا ؟1ةتادنتمصع ًانيربب»ءا لتعافو 01[2116©

 نما - هءل- لن للعم.  ؟1لع لع طمع اتطعو ةصاعم ددط لل ةرعا ءكآ- 7ملنز. - 304. لل ءاعذت

 ءا-ةولقت ءمعائامكممعم مامع مانععماتمماقر, ةلتعاماع /ءاز) مآ -ة»ءع]/متزأب (هعممسعمام ؟كطعتلعله-

 رختحتز 7 [/ لآ 17ه ]و تزنتت ءعأ  ق عزا مل آ7* عاما طة ءععا]# 121, مومو عورربت 11ه عاتحو 010

 ةهصصم 562 (من. 28. 004. 1166). - 365. 4 0ل عاعؤس» 11-101 ءدك ءرلذو ه0علا 2100269 213عر

 جانعامرنع رالءمءعمممو ناعم ظل: نعا هآ- هل»م» لتعمعو نسمعص ةكماستت 5104 ذم !1عره قل.

 10 366. 102161 ءادص هلعنفرو لع ؟ءءاتعملتطام اصاعس عضاعمسلتف و ةتتعاما"ع 72عاما - ءلأ- ل1: لع»أرز

 ]آن عزت 1110/7116 171ء7ءامو دم ماأت0 هلم 788 (ةصع, 2, 1"عطر 1386). - 307. لحذف ء1]- دع ل ص ؟أ
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 تادارآ "٠ .. مولعلا تاءوضوم ىف هركذ :[*1 ةنس قوتملا] ىاراغلا تيكم :نصق نال .ةلضافلا
2 

 فيلأت يلا همعن ىفاوي اًديح هلل دململ هلوا ظعاوملا ىف رصتخ راربالا تارايتخاو رايخالا

 ةكافأو بلاطلا ةدارأ رم ىطساولا ىيهمعلا د نب لايام نيدلا سهمئت خيشلا
 524 «(عرد

 تريدخمل ىف تانيعبرأ مي. . طايخل ظطيسل تاارقلا ف ةدكنيلا ةديصصقلا شرف وهو بعاولا

 اقفح نم لاق معلدج هللا لوسر نأ ةعونتم تاياورب ةربّتك قوط نم درو دقف تيدا امأ ةريبُغو

 ءاملعلاو ءاهقفلا رمز 5 خمامقلا مول ىملاعت هللأ هتعب اهنيد ركل ا 1 نيعبرأ ىنمأ ىف اع

 هل ام بابلا !ذه ىف ءاملعلا فنص دقو هقرط ترثك ناو فيعض ثيدح هنأ ىلع اوقفثأو

 ىلع كيتعا نم مهنمخ اهبيترتو اهعمجو اهفيلآت ىف 2دصاقم فلتخاو تافنصملا مم. ىصحي

 نم مهنمو ماكحالا ثيداحا ركذ كصق نم مهنمو تافصلا تابتأو كيحوتلا ثيداحأ ركذ

 دصق نم مهنمو قداقرلاو ظعاوملا ثيدح راتخا نم مهنمو تادابعلاب قّلعتي ام ىلع رصنقأ

 ء180-1 ط11 عار هعمنعصاتمع 0ع دعطع معوعمامماع (81ءلتمم) , ةسعامرع قلآتع لالمع» 1101م مت7 عل

 1م"( [رصمتاتم ةمصم 339 (ذصع. 20. لمص. 950) ]. آةمسلمم»ع طمع هرنع تذص 110710711 ©7-

 هر. - 3608. 108غ ءا1- جعاعطو ذعر معو همالمالان12 عغ ةئطت خله )154011012. 2001م 61-

 لتمسس عجم ءسأل مههعمعنعأ, 0000 ةاطعتلعط ذ/عررنع- عل - ل: 10/ ه7111060 15 عزت - عع عز»1" ل (0 1240“

 (01ترم] عقلا ]1 عنان مرسحمكدتك.  [هعاجتغ كد: طمسم ])عم (ملتك يدحلتك عمهم مدلك 2عواتقأ

 هع. 369. 1عمف4عءعغ ءا- فغلتط ع 1150عغ عا- عذطتطو ؟هاطتساقك 003 عمات ءغ ]ه5-

 عالم لمغماتكو دنتقكتتل (1. ء. عمادسدعم) (نهعزلمع ةمكنسعامع 0ع معععمع1 هدمتطدع (نهدوصتو

 دحمعام»ءع 5251 ءآ - 121«(. - 370. ةكلعط دن أ ممغر وننه00هععسمتستمدعي نمم نننلو ةعترام ها

 معرس 20165 هدعتمسم دلتقعوسمع 0لهءلسمك معضاتمعساأتم زمهععطتصغت. 00 ذآلمسس همععأاوأ 5

 رسم أ علك مع تتعامل غهغع5 دمك 220 نحتص ءوغر 11هططستس علعتت 1[ععدفتس 1041 لتعتعدع: ررولانأ

 ونه 0دعتسغأد 2016هصعف 20 عدت دمسعا عرضت عوتط كم ءعامسأعم معالصعأ ءدكواتع 3ع5ععاوف 22605 002عاو

 طسصع عودتك ءكامطتغ آل عنك لثع رعود عءلمصتك ذص ءمعات ]121500دكا0](هداتنللا ع 51101112 00640-

 رتنسصعو وتقع (2جهلتغنم ندحتصولسمسل دصان]غلك كنك 20 »05 م20مهعجأم ءقأو ءمصقعطاتتل[ 1811111

 ءدحص كنطاعوؤوع 20ع1 ءعووع.  ؟ذعهن لمع ةصصت عا هطت]ل عود عع هعمت مامزنمتل ماتت الات 064

 حرمت ءمأم ءىدسضدتاتسغعو 0156ءعووعضتسغ جماع 1ماعع هع تص ءمصقتلتمو وتم0 ص 6012م026200و

 مال ععملم ءغ هملتصحملم ةععدغل داتصغ. فلئأ هتطآ معهرمدتعضتساأو (220110طعق5 0ع ءانآغات 5

 لرعز جنضتطاتغمددتسواتع ءزانكذ مدس م:هطدقعقمصسع ]دسلمعو ةملتل 10 ءععضتمغعو نغ 02016همع5 0ع

 مدعععمألو مهعالغعت5 ج1عمعسعصغو ةلتخ ةص مدس عت 02ح2015 20160 صتأطاتق ةعوانأ عال عاتاتلأاو 1010

 عمعرتمو ماكتك 5مععءاممسأو هلكت ءاععععمسغ لن هصعك لع حاصمصت قمصتطاتع هعععرتو عغ لع ءمدطتتات ع“-

 كتكو نقع طل عدس طمستص عرتومع ةهاع7ءعلممأاو دلتت ءوه ءازععتع همنا عاتهأو 0113111111 5



 كح م مهنهو تتانئتسا. ادلع ام 1كمف نم مهنمو نعطلا نم ملسو هلنس جدص ام جارخأ

 مهنم دحأو 1 ىو كلذ ريغ ىلآ هلالي ةعيدسبب نيبح دعما رهظو دنع لاط ام حميرخت

 حبلا فاضملا فورح رابشعاب هانيأر وأ ةربخ انببلا لصو ام كل در ونسو نيعبرألا فكاتكي هناك

 ىباب فورعملا ليحأ 0 ليكم ىنيدلا سم. ماهألا مايشلل نيعبرالا لظفل 3 نيعبرأ ل

 هل

 2 ىرجالا ركب ىليأ نيعبرأ دع كه”. كنس قروودملا ىهيملا لاطيلا

.. 

 4 1 2 72 3 1 31 9 3 ١
5 . )00 1 

 خيشلا وح قر نكي ىأ نيعبرأ "به مدلسالا 8 ىف ىنذابالكلا ركب ىليأ نيعبرأ 0

 سمنش مامالا وفور« دلخالا 3 ىقيهيمبلا ركب نأ نيبعبرا "1 هلإإ كيع نب كيحم ماعلا

 ىلع بترم ثيدح ةغدام ىلع ليتشم وهو 506 ةنس قوتملا ىناشلا ىلع ىب كمحا نيدلا

 10 نيعبرأ "د خعافر نىب كيز ها ىنأ نيعبرأ ب يلا هقح .ءافك هلل نمثل كلوا اباب نيبعبرأ
 بي

 لجأ نيعبرأ ب 6 كدب قتلا كديحأ ند لايام نب 525- وف ىيلايلا ليبعس 3

 عرج ءغ جط هدصصأ امظضصحاتممع (ا012 عوار ةلثل عده حكلعرانع ]دطمتةتاتلأو 011311113

 حل هآلنسمس هرتتعتسعتم "ع؟معمت ممدكسصأب هلتت 0لعمتومسع األهه (”حلتغمصسعف ءالععالع مدته عاات] ءتئاتطأو

 سدس (عديعتف ءغ مجماتستك ءوعر ءغ مماعطضصغعملم ةسلتعس قطع دماغ ةسسلاتعس لمص ءمدص] "هطقع

 ندعو عع نسمع ةسصغ ةلتق. ]ل11 حزم هرصصعفك ننوعاحطتق ذائ05 (0نهلضجععصدتسمف (قلةم'ننز ةرمعاس

 ]حمنصغو ءغ لمس انطأ عمصح 1105و نسمرضسم همماللأوص هنآ هص05 معضل عصتغو 0112111 11108و 01705 مست

 امك عدتساتك و 1"عمعمقءطتساتك دام نغ ائاعهك زمئاتملعق ععصتاتكا هعوتعلاله 165م1018111118. بس

 311. خرط د'تمسو 0ع ؟ععطو 77- لمنور هسعامرع ةطغعتلطط اصمت ه7 عررنع- ءلل- لقا لال 11

 176: ملقت»ءل 7”ءسسعنقر ؟دلعم ةارس- ءالعا/(7 لتعام ءغ دممتاتم حصصم 630 (ذصع. 18. (0 عن

 1232). 372. ةكسعطح'أمر هتتعامانع كاتي 88 ءان» ]10/0111 ظظعءتن- ءا/رمد عزا م0177 0

 ل1عوودع هممم 360 (ذمع. ق5. للم. 970). - 373. قكعطح'تمر هننعاماع لقا ظعات 10/160

 12د 1 «آياتر» 1ع مليك و دمماتأتو جسم 4660 (ذصع. 0. هع. 1073). - 374. قرعطعنأمو

 ةانعامع 1 - ءآ - ةن1/م» ماع ظعء]ب» لعمال لعن. ح 3735. طحعط دامو هننعامنع ذطعتلعط سقت

 رات 8 ء]ي» 11ه]وستتعا عدد اا لمل]قمآر ل بمسمععلمب ع 370. ةسطهنتسوم نبته0ةععصمتتقع 0ع

 رممعطاتم و همعامر»ع اصمت اه عررنع - ءلل- ل: مطتع 8 عءاب» مللت عا ظعر» للغ 8 عق]رمع]# كطقللتاممب

 رممدخعنتم ةصضصم 458 (ذمع. 3. 1ع. 1065). 1116 اتئطعع ذه نسجل وتمام هةصتاتطاتق ءهمصاتصعأ

 عمال هلل لممعو. 1معاجتغ زكهز 1رمسك للعم مملح ننحصامسس ردع عاتع عام ع 377. ةطعط ةنثمو

 ةتتعام»م ق4آتا'1[ ]ع عا» 7ءنل 17 عزو 1! ركام. - 378. ةطعطحنتسو هدتعامر"ع لاثع اال كلآت»ءل

 1[ 11101 متهتنعلا ]عدن ل]ترعأ 180744. دحماناتته ةصضم 412 (ذصع. 17. قلم. 1021).

 خرب
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527 
 نب كيحم نمحرأأ دكيع ىنأ نيعبرأ ا ءرصملا مهربأ ند دنيحأ وه. ىناريملا كبعس

 قوتملا ىروباسينلا ىف وداصلا نامتع ىلكأ نيعبرأ أ اذ زخدديي قرودملا ىملسلا هدم اح

 [71 ةنس ىوتملا] ىلصوملا ناعدو نب ىلع نب كمحم رصن ىنأ نيعبز)" . لوم ١25717 نسس

 نيبعبرأ م5 ١ 8*. خنس قوتملا هللا كبع نب كمحا وهو ىنايفصال ميعن لأ نيعبرا زم“

 ر

500 25 0 6" 000 0 0 : 3 
 جدصأ وف ام هيف رانخأ مز خذنس قونملا 0 كيحكام نب كليبحم نيدلا سمش خئبشلا

 طع 1 1 0 ,”ث كا 0 5 3 5 7 3 8

 هتاعومسم ئىم ةيذ عمج ىقشعمدلا كمدكام نيدنا سه نولوط ىبأ نيعبرأ ل خبلدعلا

 1 و 5 م وعو حج رس ٍ ْ 1 - *: "رز 1

 ىم اباب نيعبرأ 3 ايباكح نيعبرأ نع فيسنلاب ةدرغم انبرد نيعبرأ مم اهنم تيطاح لك

 ب
 ٠  5 0 15 0مجإ ءءء. 2 1 14 م 6.٠ .: 2 0 0

 نارقلا لداضف كاك ىم افاقننأ يخأ اميبدح نيعبرأ ىأو نأ فيبطللا وبلأ لل نيل هءلوأ ملعلا

 319. ةحعط دنتسرو هدعام»ع للا ادا قد ءلأ 8 عدن ة81ه]ة» 11177718 ]11من ع 380, قع

 طمنتمسو هدسعام»ع للان قلل - ءآ -"ه]رتنمتت ل1101 071160 17 ءت١ 170ععقز» ه01عءت#7 و د متنأاتو ةطقو

 412 (ةصع. 17. كمر. 1021). - 381. ةطعط ه'نتسر ةسعام»ع لكاتب 011107: الدطتتا# 187541,

 رسمرعندم همصم 449 (ذمع. 10. لآدم. 102). - 352. قحط متم, ةسعام»ع قلوب مع 7ع

 لف عزا م6 طق ءزن 77” ءل' دو لل متودق#7 [سصمدنتم ةصصم 494 (لسع. 6. اكو. 1100)]. ع 383. ةكرنط ةه'كمر

 هسعام»ع لاا رار ىلآتتعل ظعبت لطلم71علب طب ه]ركستر ممماأتم ةسصم 430 (ةصع. 3. 0 كان 1038). -

 384. كحط هنتمو ةسعاماتع 0عتةئنملءأ. 1 ضلع لع طمع ائتطدعمر قكقدعت» ءآ-]/م0011 دمع عت مامر ةصاعوم

 قوز. ةعط هنتسو ةهتعامت"ع 11070111760 ل3 عزا ملت 211:- ع8 611,7 7”عربدعز#1 و 0010 ةطق7ت0 0

 لمع. 18. 0ع(. 1232). (نههنمعأ طلع (ههعامصقع ]هم0ةغلمصعم 1)عز ردهم ةك عا 5عومعتتاتم هم.

 380. كح طصنتمو ةسعامانع هطعتلعط ذقعرسع- ءل- ل: 7101 متستسعل عدن 11101 هتنت»)ءلأ ل عبعت"او

 سلوم قا: - ءازرعسم»# لتعام ءغ دسمرتعتم ةصصم 833 مع. 30. 5عمانم 1429). هءاعوتغ طنع تدلثتع

 نلمصعم هءمالعدتسمم ءغ 1معمص 0لتكوتسع طضععتئوزيسعودع لزعامه. ع 387. ةكعطقأنتصسو 3001056

 لا: 1107" امس لعءعمم#7 عسمس ل17. 0( هللءونع ذللع ةدلتكنممععر ونسمع ءعغ ؟ةطلق ءأ

 ععمكس 016 ءعسصغز 0ع طمع حسم ؟10ع ةدط قءانان ق07ننءا. - 388. قرط ةنتمسرو 2000©

 هاروتروو - ءل- ل11 ]1101 متستسعل طاتن لا 12ةمععآعلم 0( هآ]1ءونغع ذلآع ذص طمع ندعاحطت ه0ن-

 0مصعوو ننقك مدع ةت0ل7ععوغر دكه دغ كلم عمأدع دع سهل دعتساف 0 ههل عه ععصهستتك كعممج مال

 ما ممدز(05 ءعغ هسعامتامنع نسه0ءمعيتصاك كمعلمدتتس م0 مطعأامع عامطتلتتع 0عمرعمرماوع ءدوعصأ

 ءعذم كنك لع وسهلعدعتساو قمتانتطسك 0هءستممع ةدلئ 0 مدمأتم جععععام». 1 معمتأ راه: منت

 للوم طعدتعمم ءع كعيسعسان كعب ا طرةعاوونعو 7ز] ١ ن0120جعأمأه ةلتقك 01105
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 وح ركاسع ىبا نيعبرأ ثم نحل ىصخ ل ىلا همعن ىلع هلل قديش هلوأ ىسدقملا ءايبضلل

 نوعبرالا اهم تانيعبرأ عمج هدأ ةئس قونملا ىقشمدلا نسل نب ىلع مساقلا وبدأ ظئاكأ

 :تنانليلا .نوعيرالاو .داهلل ةماقا ى داهتجالا 4 نوعبرالاو لاوعلا لاديالا“ ف نوح

 5ءاينما لك ؟نسيلو ؟ هئزقن ىسحو هظفل لزوج ام رانخاو اهحرشو تانيعبرأ ثالث عمج 515. ةنس

 دلل تبع ودا وف ريحا نبأ نيبعبرأ كأ نورشع اهضعبو نوتلت اهضعب لب اتيدح نوعبرأ

 مسع خس ىوفملا ىروباسيمنلا برح نب دمحا نيعبرأ مك #«  خنس قوتملا ىضاقلا

 ليكام ميشا وخ ىلكرملا نيعبرأ دول مجكملا 0 رج نبأ هوكذ ىزرخابلا نيعبرأ ع

 10 لبعمسا روعملا نأ نب لدب ىيدحلا رحب نيعبرأ 1 1م خنس قونملا ىمورلا ىلع ربي نب

 ءلتلتعر ع اتاطعو 7ء7:/07 717 - نم” هنن, زادك تتتعامان 12/1 © - ل11: 11102000652 ءهعار هع ععاقم

 آمعامتغ ؟ءرتطزك : طهتق 106م مم ةمصتسعتعطتلل طعصع1 علمت كتمان 121011630186 ءاع.

 389. ةكرعطدنتمسو ةسعامجع 1طمظلت لآل 1عاوقت» دملآ#: ظعتن- ءالمدعت» 10:1ءدآارعا او ؟ذأعو 2

 ملي(“ لتعغم ءغ دصماتامم ةصصم 571 (ةصع. 22. لدك. 1175). (ن0ه]11ءوعتغ طع ماننعقه و

 نأ ]11 - كارمن للا - 1 خمل7 (9محلضدععسمستمك ط]هصعمق) و ط7 - لماما لا ءآ- هطظ0لغ7] هآ- هضأآ

 ( ©. لع حتسمرحسسس ةمصعءامااتتت م:هععامصساتعوستستمق )و 17 - لاتمثل لآ ©1- ة]0]11 لآ ةءعاق»ءأ 67 -

 رزق (9. لع هدحلتم ددسصسم ص طغعالم ةدععم ععععسلم)و 2/7 - لامن ظآ- 70من ءأ ( يي

 نناطمممع د. ص نمهلعدعتمام تعطتطاسقع ه0م]1ععممع)و ودهع هدحسعق 0عاصععمو 1عععطقءطاتقغات1.

 390. كحعاط ة'تمسر ةنسعامرع اه عتران- هلآ - 011: مآل طق عزت الم 1عقرتتمتن ر "ت1 ع0 الآذز1)ر 04

 فرب كذئءام ع( دصمرنننم ةسصم 940 (ةدع. 23. لانل. 1533). ق4لمعصمكتغ طنع نعد © نهلة ععصقللاق5 «ةقكومضالع

 نورس ةصامتلم دصقاساتحتا. 151ءعزغ ءده ملل همعفر ونتمع ءأا طععكلأاونع لتعالمصتك ءا ءاعووصسنتد

 ةرنوعتس عم ةصععصتموأ ءةيععا] عطدمأو هعومع (مسسعم هرلطعف طاتتال ءالاتتلل 1130ج ععط مسالا ءالصأ ءلأو

 ردم ممالك جلتمع علمتم ةلتمع ؟تعتصال عدصغ مامرل ع0. - 391. قكعط تنتمي ةهتتعام7ع (ة0ا1

 رانا لطللما]عأ, 01ه وتوتتنءأ ظعت» لارت»ءلا ظظعت» كا” مارق ؟دلعو لاننا - هاربا للعام. بس

 3902. لعاطونأم, ةهسعام»ع ةا»مأق» آظءرت- ءالرمدم» زهلتعع 81آهلئلتاتعمو ددما"اته ةططم 4

 (لمع. 12. 8عم(. 1333). - 393. قسط هنتسو هنتعامانع ل1760 172ه: لما 1501211 0

 همم 234 (ذمع. 5. ةكدع. 848). - 394. ةعطحنتسو ةهتتعام»ع 801ءعد#,  طهشلفغ طاتصف

 تةعافتكتسا 17 11مزت» ذص 117- 11هزعرم. ح 393. ةطسعان هنتسر هنتعامسبع ذطغعتلعط 710/07/11160 ّلظ عنا

 10 12" ىآغ 1س ؟هالعم عمل للعم ءغ مممزتكناتم 22520 981 (ةصع. 3. 8191. 1573). ل

 396. ةرعط حد ذصر هتعامع عا“ - هلل - ل: 1307 13 ءد» م ط1: ردع“ لترنمت] 1 ءارء أمن. طلاعامكأا
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 ىبأ ةعانصلا ىف مدقتملاو ةعاجل حيشل خينادلبلا نيعبرأ مي 4.1 نس اهالمأ ىزيربتلا

 نيبعبرأ نع اتيدح نيعبرأ عمج ه4 ذذس ىفوتملا ىلاهفصالا ىفلسلا كيح ىب دمحا رهاط

 مامالا ييشلا رت .ةيلاع ةيتر !اهيف وهظاو ةعساو ةلخر, نع. اهب .نابا ةنيدم نيعبرا ق اًضيش

 ىدنقا هم ةنس قونملا ىفقشمىللا رداع نبأ ىنسح نب ىلع مساقلا ىبأ ماشلا ثدحم

 نم نيعبرأ راصف ةباحصلا نم نيعبرا نع اهلعج ناب ةبارغلا نم هب ىقأ ام ىلع دازو هننسب

 عمج اذا ثيدح لك اباب نيعبرا ىف يرخو تربنعأ اذأ نيعبرأ نع نيعبرا ىف نيعبرال نيعبرأ

 نيدلا فرش هعبتو ملا نيتملا ىوقلا رعاقلا رداقلا هلل نيل هلوا اباتك راص هيساني ام هيلا

 ةرمح مساقلا وبا ظفاحلاو ةينادلب نيعبرأ عمج ىف 3 ةنس قوتملا ىاولا دمحم نب هللا دبع

 ديحم نب ديحا سابعلا وبا تيشلاو اهلك سابعلا لداضف ىف هنكل اضيأ ىمهسلا فسوي ىبا

 ىناهفصالا هللا ىبع وبا ظفاحلا وه ىفقتلا نيعبرأ م 9911 ةنس ىوتملا ىبلخلا ىرهاظلا

 ءده ةسصم 601 (ذمع. 29. ثكسوع. 1204). - 397. ظا-ةعطمنتم 8-11 ن]42ه135عغو نانقح

 لعدعتسغوم (مدلتغممعد تعطقسدعو وسمك هطعتلعط ءمرصتصست متمصتق 22051ة221236ع ء( 32151 جام 5

 طعما موعتحع لآ 11" م1770 182 ل101 مهت7:0 ذا 1ع ه1(, 31 1701:1115 656 0

 576 (نمع. 28. ل151. 1180), ءرع ةتعامل3غ6 (7303عأضأ8 51101011 00011111 185 10ج

 تءطتطسع همالععت6. 1طانم لتعلك معمطقعتك دع 1همعع مئه عععوذاتتت عغ 20 جلع ععهلملل 15 عالاتح

 لنقلمسمع عتععؤدتم ءهدوع. ظزسمك يعد ملمس ادتغمكت5 ءىأا 220160 صهسامس هر12ع ؟هتت هذاك ذطعتلعط

 اسمست 4181 1عامدقت» م72 8ء» 1 هعم7: 881: ملعارف» 101 ءوارعطفو ندخل ةسصصم 571 (ةصع. 22. لاتل

 1175) هطلتغو عغ ممتستتم 51:1 1للتنك 1مقلكت انتل 51 م6135164 ع0 ن100 داتهك 2010صهع5 عع 01

 نتن 20دعتسأاو همعاممتسصل م"هماطعأوع لعمان هكلتغو غ2 نغ ال]]طهع نتهلضهعتمأو ءووعطأ 211110

 ه2 وعهه0لعدعتمساو دةعلف 0هءالق جدعععمامعو 00203 عامنم طمصسصتستطاتق ةععاماقعو 13 8

 نعطاطسع هما]1عءوئوع ءغ د وسدلعم عتماو همعلتك معهمطعأومع (2هللئغهع. ه1 معرض ءممق10ععوهقرو ءمصصعأ

 طنع اتطعرع نيدلعدعاتساو فمتغحرم ءغ ةنموعت]دع (”ه0ئ(هصعفر 20]عءالق ٌدْنكو ونتتهع 2221082 ةاتظأو

 !نطرختسس مععتاتدععس ءككقعاسم(ا. 1معماسمغ لغه: آطرهتت5د آ)عم مماعمأتو ؟1عامدأو 1هدانو قاتم عام. ع

 المس ذه هما: ععملتهق سهل عدعتسغو هلت قمصتطسع هحعططصتم ةععدف هسصغ الع” ءل + ل7: قكط0-

 هلالهآ 8 ءز» 17101 متست»ءل 11 ه1, نحت همصصم 749 (ذمع. 1. كم, 1348) هطتتغو ز(عد [

 لت 1عءاردةرر» 11 هررنععم 1 ءنا 3؟دببإك كيملبتسفعو ىزسك اعدل (همعف ادلع 01225 20121151 1

 لق موأ 1دتنلهمغو ءغ ةطعتلط قلقا /]عط اع م ]رت» عل طق عزت 1101 هت: عل 1 هعارآرظ»# لل 07181, (انخ1 0

 696 (ةسع. 30. 02غ. 1296) هطتتكغ - 398. ةرعءطحنتمسرو هنعام»ءع [دطنت كلا كآلهأاعأأ 11

 ناعم معمر لتعم |[ ءع دمماتاتم دصصم 489 (مع. 31. آ> عع. 1095)]. - 399. ةعطقنأسو

 ةهسعام»ع كاتب 1101متر ءل ر داعم لمت زمع لتعم. 8هسوفتغ عمه (هه0تقغمصعمف ءعرع لسمطسم !نطدأق

00 
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 قيحام#ذللا ::ىبع .اوبأ 0 مامالا وه 00 نيعبرأ 1 2 داهل ل ضرف ةماقا ىف داهتجالا

 نب ليخحأ ىيدلا تك محا 5 نيعبرأ ل ؟.و5 نس قون ىروباسينلا ةلإ) قيع نبأ

 ونا ىوسنلا ن .رابغس ّ نىسح نيبعبرأ 5.“ [111 كش "قيودا مكمل ٍءريطلا هللا كيع

 نيعملا تملا ءاجس”فييطللا“ نيته نوءاذللا نبع ”قوااميفإزا ع“ ليروجحاللا ناكيرا 000 هز

 اهعمج ةنس قوتملا ىسوطلا نسحلا نب ديحا ديعس وبا مامالا وهو كنواشيوخ نيعبرأ م

 ظفاحلا رمع نب ىلع نسحلا وبا وه ىنطقرادلا نيعبرأ *.1 نيحلاصلاو ءارقفلا بقانم ىف

 نبأ ننكم نيكلا شمس ظفاحا وه ىخدلا نيعبرا © " "سما نسا ىرملا 200

 توعلشم ” ىيذلا تعس نيعبرا 83 رذاقلا نبع طفاش وكأ ىواضرلا نحرا 00 00

 10 نمحرلا دبع نيدلا لالج وهو ىطويسلا نيعبرا 76. 717[1] ةنس قوتملا ىنازاتفتلا رمع نبا

 يف ىيديلا عفر يف ىناثلاو داهلمل لداضف ىف امدحا تانيعبرا عبرا عمج ىطويسلا ركب نأ ى

 كم7 ةصكعصت ماتكر 035 قلنا عا قلرنعلا ظعتت 21ههعد* لله علرت*ءلق اتد010عمونم ح 400. ةدع

 طونتم 11 ءعا-ّزذطغلر 0ع هدعنم طعالم عععوسلمو ةسعام»ع 171: قلعفق» دصم0لو 120320. آس

 ةتممزع ائطسسصن 111- آز1:10 لا ةءات»ءأ لمتلل ءل- زنا. - 401. ةطعطةنتسرو ةتتعامانع

 آ]سصحس 11ةطنت للا قلطله711ع]ط, 1101 هترنتت:تءل 1ع: قلللعلاع] ظن ثهلن و ؟هلعم آلآ - لل

 لزوعغم ءغ ممماتأغمم هسصمم 405 (مع. 2. لدل.1014). - 402. ةكلعطونتم 11 ءادط هز زر 0ع وعند

 معمعوتصسمات مسعر هسعام»ع ه1]110آرآر - هلل - لفرز: مانعا ظعر» ل طلاملاه], 1 مطوع”: كل علقو دجماتو

 هسصسم [ 694 مع. 21. ةلو؟. 1294)]. - 403. ةكعطدنأسو هت16101© 110501 1361: 0

 5 رثءءمممو رسمرتكتم هسصم 303 (صع. 17. لدلك. 915). - 404. قكلعطوثنألو 2110© 02

 1آ76 ل0071ه] عنج ملآط0ل-]- 1ءاثركو هلعم 121,مزءرت#0 لتعام. آطصفعكتمامع ةادتصطأ 21-6

 11-1171 ماز:. - 405. ثكراط ح'نأمس و جتعاماع آسصقسنت للاي كمال ىلطت»ءا ظظعتن- المعلا 1152و

 مداعم 727:1, 4 معرب لتعام هع مممتتطتم ةصصم .... (1]60ععزغ ءده لع رصعتأاتق دجمط3عطهتناننط

 ل" هعمل هع كةدمعامرتتت. - 400. ةعطةه'تسو ةتتعامانع 4871 !]/معه1: مآ: طعنا 01 هن“ لآ -

 11 اس 17آ- 1876ج, هلعوم 2)1هعمار»# ممرصتسدكم ءأا دتمزنأتم هصطم 385 (ةمع. 5. ط'عطط

 9953)ر. 407. ةكرعطحنتمسو هسعامتع آآدلظتع كار عرنع- ءلح ل: ل]101رمستسعا عزت لله هتةت»ءاأ

 12ءامزء. - 408. ةعاطقثتمو هنسعامنع آآدطلت لطل-ءهآ- تللق» 18م]راممن. - 409. كعطق أو

 10 ةتعامع كمل - هل - ل17: ل11 عمن عزت 0من 1ك ا مسن و دصمتناتم جلططتم [ 792 (ةصع. 0 1ع.

 1389)]. - 410. ةعطحنتسر ةحيعامتع لع]ل]- ءلل- لن: كطل-هآ -"هلدومن» طعنت ىلطق عاب" كب

 [ضلتلتع طتع ندحكتمد»» 9 هه لندععسدسممو منسم لع آدسلع طغالت ةدععي كةععتصلمتس 0ع دطقستطاتو

 مخفر ممععمصلسسس (هآ]عصلتف و غءعيماتحتس ةئسيسا تنس ءكلقاتق 11271 ةصاعن ممدتاتقو نان ةلئأقللل 0ع
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 دكيع ليعمسا نأ مالسالا خيش نيعبرأ + ةنيابتملا عبارلاو كلام ةياور عم ثلاتلاو اعدلا

 دمحم نب فسويل ةكحصلا نيعبرأ 81 ]ل ةنس ىوتملا ىورهلا ىراصنالا ديحم نب هللا

 ئمؤرلا , ئىفطتصم نب سمحا هداز ىربكشاط نيعبرأ 81“ .«١ ةنس قوتملا ىللينتل ىدابعلا

 كيحا هلوأ ةيياطملاو حازملا نم مالسلاو ةولصلا هيلع هنع ردصي ام هيف عيج- 11 ةنس قوتللا

 نب دبحم حوتغلا ىال ةيداطلا نيعبرا 82 . خلا هلالج بانجب فقيلي !ًدمح ىكاعت هللا

 نب انين نيعبرا الما دنا ديف, ركذ همم ظنس: قوتملا. ىادمهلا ىداطلا ىلع ني دبحم

 تروأو ةلئاضفو هتيجرت ركذف ةباكصلا نم دحاو نع ثيدح لك اًضيش نيعبرا نع هتاويسم

 ةنسحسم تاملكب عبتاو هبيرغ مرشو دداوفلا نم هيلع لمتشا ام ضعب ثيدح ّلك بيقع

 وهو يلا هنآلا غباوس ىلع هلل كمل هلوا نيقيلا لزانم ىلا نيرداسلا داشرا ىف نيعبرالا هاّمسو

 هلق امك اًضعوو ايداو اهقفو اًثيدح مولعلا نم بيصن ىلا عجري اهالجاو بتكلا ىسحا نم 0

 "ب ةنس ىقوتملا ىتيبدلا كيعس نب دمحم هللا دبع وبا نيدلا لامج هعبتو ىلاعمدلا نبأ

 تكور نتهع معوتع >عدئطتق هعوسدع هعمقات هممعضتا 0. - 411. ةعط ةنتمو همعام»ع ؟طعتاعط - عآ-

 كاذخس قللت ]ورد 017 قط لم/لعأ ظعور» ]7101 متوت»ءا قلعت” # 11 ءر« عمة دمماتاسم ةسصم 481 (ذمع

 27. آو. 1085). - 412. ظاد-خعطحنتمس ظ8-1 دةطتط ءغو نته0مدهعتمسأاك (720155ع5 ععصتتح

 امدعو ةهعءامع ]هدد عن 7101 مدهترن عل 15/07 [آدمطقلتكمو ةططماغتم حصصم 776 (ةصع. 12. لكدص

 1374. - 413. ةعطح'أسرو ةسعامانتع ل7760 هنن ]1تاهركع 1غ. ؟هلعو "1ع 7: ردت ةعملع]

 للعأم ءغ دسماناندم هسصمم 9602 هع. 20. الله7. 1554). (ه]لععتغ طتع ءوه (”هلنغممصعفو ءدع ننتع

 طق معممطعإوتم لمعم عع 1هععقلك دتكاتتلل 552م ةجمورعنب ع 1مممتغ ؟ةنطتم: آمسلم 10د :

 1عععاكمتس و دلع دتمز ءىامغأ 01 عمتادكلك ءزانك صك عمزا ام. -ح 414. ظآ]-ةخعطقنأم» 11-

 1" 5:12 ءاو دسعاما"ع 41: [/ماتعأر 101 هتات7 0 18 عزت 11071 مته17160 1: لل: 17 1 0

 رممرنكتم ةسصم 555 (تصع. 12. لوص. 1160). - 11غ, هع وتهلعدعتساو 2016ههع5 ءاع هدنع

 نت 20د عأضأو م1220ءمأ 01012 مع72ءمادكر 01136 هند عتأدع حتتعغمدل(ةنع انطلاتق 50 مانت م10 ما ع3

0 

 ملامصكتعو ءدلفتمم ءديععمزموع هئستتأ تندد ؟لغهع عمرتتتل ءغ رم عت مدسنلل 0عوعضت مانمصع. '1'عدلتع

 ةمصتطسك هتسعداتو مءدعععماو همصصتلاعو ونسدع ذآلهع ءمدصص] ءءومكفتتو هةمطزدصحتغو 01 ءممصعف

 معمععمتمسدع دماتعتتغ ءا لتءعنج ءاععدصفتجح 3001036. 1 مع هرسعرو ونتم0 ذمكعت مات قه 107 -

 م انانأتن لآ 2510 ءآ- امة" 81ه ده عنااسنل هل - نعام ذ. ع. ملت دوتمساح ه0ئ60هصعفر نتتطاتف

 ءنصغعو مءععام لتضعسممكت» 20 هددت تلتو ءهعرئامع معجودتتمف1تهصتقو ءأ ؟ءرنتطتمق زمعامتا: طمسك 0

 مم ةسرماتق ءزدك طعمعلعتتك ءاع.و ء]1عوعمصالكدتسااتتلل عأ م[2عواقمصاتفدزدطانللل قار هغ 1ععامرعت 0

 ج0 دططح عمدت مدهيناعست 0ءمتممستس 0علمعتغو ه0 مهلتقمصعدو لدعم 50 عمم و ماطت1010 عنو

 ء( حرمعاعتم هممعامس 3201. 0( 117712 - ء7ومبرب 78 27م0 01316. لكاتننل 5ععاتأاتت هنأ لعت7 مآ - عل - ل7

 قكلاعمأام] 2101 موت ءل طعم كم0 102هآاءعنا]رغ, نست حصصم 6037 (ذمع. 3. ةكسو. 1239) هطلت(.

50 
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 مراكملا نأ نب دمحم نب ميعربا نيدلا ناعرب مامالا خيشلا وهو . ىسواطلا نيعبرا

 هللا ىلع نيلبقملل ةماقتسالا رش هاهس الصف نيعبرا ىلع لمتشم وهو ةنس قوتملا ىنيوزقلا

 تلا ةماقتسالاب هدابع رمأ ىذلا رمالا مكاحلا هلل .ديحلا هلوأ .ةماقالا زاد“ ىلعو !.ناعت

 ىفاشلا .:ىقشمدلا  ىسحلا .نب ىلع مساقلا وبا ظفاحلا وه ركاسع ىبال : لاوطلا نيعبرأ 5

 ة ىلع ٌلدي امم لاوطلا ىم اًثيدح نيعبرا هيف عمج حلا ميظعلا هلل دبحلا هلوا ه.| ةنس قونللا

 نبع نيبعبرأ 80 طسو دّلجم ومو مقسلاو ةكصلا نيبو هتباكت لداضف نع ىنيو هتوبن

 يق فتص دقفلعا نم لوا وه ”ىؤونلا"مامالا" لاف". نش ؟ةوتملا ؟ىفرورلا كلاي 20

 [10“] ةنس ىوتملا ىكملا ىمتيبلا رجح نب كمحا نيدلا باهش خيشلل ةيلدعلا نيعبرأ

 كيحلا هلوا ناخ ناميلس ناطلسلا ىلا اهادهاو لداعلاو لدعلاب قّلعتي ام هديناساب عمج

 10 رساب نب ركب ىنأ ظفاحلل ةيولعلا نيععبرا 515 خجلا ماركالاو لالخل ىذ كلما كلام هلل

 415. ةعططد'نامو هنعامنع هطعغتلعط 1سقصن 20110 - ه0 - 071 1318 ه]رةتز» ق1 ل1107/011111160 173 عزا

 مآ: 11ج ء]نا" 1:  (نمتن7م118 , حل عم ل ه0م#05 لتعأو ءغ دصمااات0 83180 هي... 1116 انطعن نت30:3-

 عاصاأم هعماتممعم ءمدصم]عءاتنتا, ةصكعءض مانكوتتع ءقأ اون 6]- 201 ءانضعأ 181:0ع5111 هاه للاع]ب

 1 هن16 م56 هلم لن" ءل- [عوضصعا. طمعمتغع ؟ءنطتع: آطمسك آكلعم ]303غ1 0هديتتسةغمدأر ونخ ءانآح

 (هرتتطاتك ةدتم عتمس مععافتل مةععامأا هع اس 416. آخ1-ةهعطتنأم ظ1- 11 ذل سم ةعاسأ2

 1]هدصعومعو جسعام»ع [آهظام كطقطتتنم لانا" ]عادت مل: ظعرن- ءالرمعمتا 1)ةدعءدارعافر ؟ داعم 2

 5 4و8“ لتعغام ءغ دطمانأتم ةصصم 571 (ةمع. 22. كدا. 1175). - آم طمع ؟ه]هسصتصعو 0000 طق

 زمعامتغ: آطمسك آ)عم عامتموو ءعئعر عع دصعلت هتك هسطتغتم ءىار ءما1 ءععلغ ونته0ةعتسأد 11]ةتناننل

 1همعتمرضتس ج01قمصتسسو نمقع من0 مطعأتمسم 8[هطحسسعلتك لعيد هصقانتكمأر ءأ 2212168 51011

 ءزانك هداعملمصأ. ظروعإغءرععمر ننمع هعرئامع عزصغأ 20168همصعق ءا ننقع ةاتط]1ءوامع 150عزو 00هعغم

 417. كعطونأسو هتعام»ع لطللاعل]عأ] 1 ءرن- ءاتتمالا»ء]ع ل1 ءي"معدبقو طخمالأااتم ةططتم 181 ( 11

 5. ل1هرن:6. 797). 1116, اعوام 2/ءيمعبموور مدتستسمق ظدتغر نان1 لا مأنن ءلتلتان - 418. ظ1-ةدس

 طدنتم 4011-11: ء(ن. هطعتلعط 57ءزباآط - هل - ل: لجعل عا 1ظ1هز»» 20 ءقازر عنا ل1677: ونحت

 هصصم [ 973 نصع. 29. لمل. 15605) | هطتتن ءهمالععتغ طتع ندلئ06مهعق ءعوقو 036 لاتقأتاقل (607)

 ء( لوكانت ( 4077) ١ءدمتعلانطغأو مكه انا عدتاتتلل جاتعا0م8عق همت ع22013عا. 1001 عءوكتغ ]1طائاتسم

 10 ونت ؟١عنطتع دمعامتغ: لمسك آكلعم مءومز عمطععس همت عامرتموو ءغ ععمععموو ءاع.ر ةسللقسم

 ىو ءطرراانا ]12ر/نن. - 419. ]1خ1- ةعطم'نتس 0101-1 117 ءار نتهلضدعاصأفم +8

 دائمعو ةسعامنع [!1ةظنت لاني ع]ب» طع 7 اعنن» لويرواسن -ح 420. ةكعط وتس 0ةطقسأإ هاو

 نندل0مهعأتسام (2مهلئ(مصعقرو ننقل هدتتعم معرن ةعرتعتلل 0عععرس ةاتعامرتس 20 مهر عاقتت 1ع1عاااتت»
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 مل نأو هتابورم ىاوع نم هجرخا يلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا 1. ةنس قوتملا ىفاشلا

 دبع نب ميعربا ناعربلا اهعمج اضيا هتابورم ىلاوع نم ىرخا نيعبرا هلو نسحلا ةجرد غلبي

 قاتسرهشلا لضفلا نب كيحم هللا ىيع وبا مامالا وه ىوارفلا نيعبرا 51 يىوعابلا فيطللا

 ا0دل]] ىضر# مامالل هنعردفللا ليضر. ناحثعا لداضفا قبر. نيعيرأ 08: ب[مع] :ظنش» قوتملا

 ىضر لع لداضف ىف نوعبرالا هلو ةنس ىقوتملا مكاحلا ىنيوزقلا فسوي نب ليعمما ريل ىا5

 ىف نيبعبرا ا ىمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا نا ظفاحلل سابعلا لداضف قو هنع هللأ

 نيعبرأ 85 رفعج هرق نيعبرأ #2 ىدنجحخلا ديحم نب هللا ديبعتل ةعبرالا ةمدالا لداضف

 مم ةنس قوتملا .ىروباسينلا نزاوه ىب ميركلا دكبيع مساقلا وبا مامالا وه ىريشقلا

 نأ مالسالا ييشل ةنيابتملا نيعبرأ 700 نيدلا فيفع مامالا وهو قورزاكلا نيعبرا

 زع ىضاقلل هصخلمو مم ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجخ نبا ىلع نب دمحا لضفلا 0

 نبأو ىطويسلا نيمحرلا بديع نيدلا لالج اضيأ اهعمجو ةعابج نب ديحم ىنيدلا

 ل عزم - ءل - لن: ل «]رقتر» طعن مآ: (نملمعع] عتب 02, لسهعرع ذطقطتاءاتكو وناتت ةصصم 960 (ذهع

 18. 182عء. 1552) هطتتك طسصع ةدعاقكتسر نسخ ؟عئطلو دمعامتغ: ةهمع 12و دصسم0هدنانتم لهدصتسمو

 ءئنبو عع تك (220166ههتطاتق 0عمعورسفتغو وناتهع (ةصواتحتل جمعاممت(2(غ6 ج!تمدتسمه هتعفف هط ذمذو

 معاوغمع ةكسغعر هعودتع متسعم عرئجلسمت مانلءطعتغملتمتك كدمسعطتتست 30عءماتتق ع6. 1لعي» لتقف

 ندد0دعاسغو 62010ههع5 ءّزادكلعر» ععصعتتف م"هنتلتغو وتقف 80711: - هل - 011 1807/1171: 0

 671-450 - 71و ظنت كلل ععتل ح 421. ةقعط ة'تمر ةسعام»ع آصقس قلالاع 4500777 ]11016 171-

 هرثء0ل 18861:- 1/0077 كامل ءد1 4112, ؟دلوعم لك ءرامم# لتعام كا دممتم ةسصم [548 (ذصع. 29. 1192

 1133)]. - 422. 4 طو'ثم 0ع معضم اآكطملتامع 0/1 هد ]آ) عده معممتغامك هتك ةتتعأم7ع

 اصمت 160/2 - هل - 271: مآ: 1/627 1 ود: 017 ل3 عزو 7 ءدر“ك (مجبما»# ل احلت ععو >مم1ا10 31180 5 ٠...

 1لعدج دلتقك ونه ءدعنساو هما ءعتغ ع معضد لكطقلتكلع 47, كن آ2عدك 5جعون 106 تعدت

 طسع 468:1 هتمدتغ [1ةلطنق 481: 71ءادترر» 176 186 7“ كمبو. - 4903. قحط وأو

 لع حلعمفقطسك يدمكتتم» طصمسمت تتر ة0(غ0:ع 08620ه]]1ه] عزت 2101 متست»ءا 110]ءرتلة.

 4024. ُةعطو'تمسو هتتعام"ع (نمه], لور. - 4923. طعطحن صو 3112016 1113113 7

 60 - ع] - [:ع"ادز» 1 عنان 11 ءيماستو 278م هالو محلعم (نمو]رعت»# لتعغم ءغ دسممتطنتم ةسصم 4653 (اهعم

 17. 5ءم(. 1072). - 426. ةرحط حث سر جدتعافما»ع اآسصقتم لكزز ءل- 011: 12من. - 427. اكض]-

 خدط د'أم 010-1 غءطقتم ءغعر سهلعهعتمسأم 520160همعفر ناتهع هعواتع ؟ءاطتكق طعواتع هعطقات

 ننمعمتسسغو ة0عءامع هطعتلعط - عا - زهافس للان آلملل7 لات ءا عر: ملل: 151 17هل» 4520125 0

 ممم" غنم ةصصم 852 (صع. 7. ط1درنن. 1448). -  كددطسصتس ةئئتاتتلل عدتاتلل 01016 (نة ط1 1 - ه0 - 0

 110/16111760171: ل ءربجمم. 11]00( ءععحسغ ءاتحتس ءزسكصسم01 3016 هصعف لء7ل7- ءل- 0: 410-
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 معم نس ؛قوتملا "ئسوطلا :ملسا نب ىيبحم نيعبزا 0 ٠ ظفانلا ئسوم نب: نبيكم نّتش

 عتفلا ىنأ ليكم نب دمحم نيعبرأ 25. ىرقملا ىلع نب ميعربا نب دمحم نيعبرأ 4

 برشم ىلع .اهحرش ىمارسقالا نيدلا لامج نب دومحم نب دمحمو ظفاخلا ئراخيلا

 طرشب 511 خنس ذخكمب ايعيج نرع نب ىلع نب كبكم ىنيدلا ىبحم نيعبرأ ا ةخيفوصلا

 زبغ ليلا ةعوفرم ىاعتابدللا نحل نيغيرا !انيعبتا !اميرؤو. كاعت هللا 11 هجدستلا هوما نوكأ نإ

 تيدح ةيتالمو دحاأو تءاجغ انيدح نيرشعو كحاب اهفدرأ 0 معلص هللا لوسر ىلا ةدنسم

 ديحم ركب نأ نيدلا لامج ظفاحلل ةرايزلاو محلا لضفا ف ةرامحملا نيعبرا' مدلل !ةّيهلا

 بحاص رفظملا ككلملا .نيبعبرأ نا [“*] ةنس ىئونملا ىسلدنالا ىدسملا ىب فسوي نبأ

 ككس  قباءاوهو“ +: نذوملا# يعير عمدا ةيقلفلا ثيداحالاب+«بذاهملا»ا ليرات

 يئوتملا ظفاحلا ىسدقملا ميهربا نب رصن .نيعبرا 5  ىلامركلا خلاص نأ نب لئيعمتما

 فرش نب ىبج نيدلا ىيحم ماشلا ثدحم مامالا وه» ىوونلا نيعبرأ م# 1[1.] ةنس

 170-67: رك0هبرتراخ كه 1آحطنلم لان كندا 7101متر عل طور للودوم. ح 428. ذحعطةث ألو

 هحاعاونع 7101,من7:7060 186ر» قلعاعت» لكنهم , مجمدتاتتم ةططم 242 (ذصع. 10. 81813. 856). ل
 459. قحط ةه'تمو ةسوامرنع 111011071160 ظن: 157117 167 ىللقو طععامد»ع ( (نهوصتل. بج

 430. ةعطدنأسرو جمعاممع طلقات ل11011ه7:1:60 1 ءنن ]10| ه11:60ل ل1: [/هنا» 801/172,  ءغا

 11710101111160 18 عد: ]11ه 1رةراتع0 13 عزو ل زرت م1 - عل - ل2:: م عوعر»(2 ءوه ءمريصتس عداملاتك ءعوغ 20 دطعسأعللت

 كنيس. - 431. ةعطدنتسو ونتهق 110/6 - 60 - 081: 111016111160 12ع)ا مآ: 16: 198

 311عئودع دصصم 599 (زمع. 20. هءعمزن.م 1202) ءد ءمملنقمصع ءمآ]1ءعتأو ان ءداذتق ءةووصغو ده

 ندئطاتك آذعدق ذمدع 1هودعمم ةهلمعتس» عع ةدعمع لتعتسمم دللتك هسطز هصحتمدع تقلع هعتصاأقو نقلا
 هرتعم ه 8عم ذموم لعتحدسعو هلله 1ءععمن لتكتست ةسعامدتلماع ةصاعت م0518 ار ءزملع 1 علصات
 نمد 115 2001036, ذكح مغ (ه(5 دمرصتالج هعطاتتتال عا انصهتل (130110صعتط 0151ه هنن ©0121 ءأع-

 موون. سس 432. [81-ةعطحنتأم ظ11-1هلعطغ6مم ءغر نهللقمصعق ونن20:ةهعلصأو ةعاععامع 0ع
 رمعاتك موععومتمس مك مصتك ءأ ؟زكزاهممصتق ةدعتمعر ةسعامنع [ط[هظكاق ل عضفأ- ءل- لف: لاا طعام

 7101, متتوتر»ن عل 17 عرج 7”عةارك 13 عروس مارب عع لتسلم ]نيعقو دصمتتنتم ةسمم [763 (ةصع. 31. 0ع. 1361) |. ح
 433. خرط حاأمر جدمعاممع 11717: ةلماعمررزع» آل سحسمع 0هرصتصم. - 434. ظ1-ةعطةنأس 1]-

 31ه ح02 0 ءط ءغوم نصهلعدعتمسام مدماتغمع (”ه01هصتطاتق ءمعصمترستسةنق - 435. ةطعط ونام

 ءالددس هرك د ل ل ةزصر نسحلسدعتساح دمعت مئهععممستقو ةتتعاماع كلا( ذد'أ 1ونسأ7 40: ملا
 11 1( عرسان ددلعو 810-11 مملسلسقلا للعام. -ح قلرحطدنأطدو 311010: 57

 1وور» 8ع 1[ه]لر» 1!1هعمل0عءععغر دصماتتتم جصصحم [490 (تصع. 19. لآثءع. 1096)]. - 437. لد
 ار حاتم 151- خ/ عرج عجز هياعغمدع اسمتس كطقطتتنم 1101 ة-عل-(1:: 7 ]رع طق ءرو ]ب ءر* عزك زا معقم و
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 ىيدلا لوصأ ىف نيعبرالا عمج نم ءاملعلا نمو كيف لاق 4/1 ةنس قوتملا ىفاشلا ىوونلا

 بادخل ىف مهضعبو بادالا ىف مهضعبو دعولا ىف مهضعبو داهتل ىف مهضعبو عورفلا ىف مهضعبو

 ةليتاشم انيدح نوعبرأ قو هلك اذه نم مها نيعبرأ عمج تيأر كقو ةحلاص دنصاقم اهّلكو

 ني ءاملعلا هفصو كقو ىنيدلا دعاوق ىم خميظع ةكعءاق اهنم ثيدح 1 كلذ عبيمج ىلع

 ىفخ طبض ىف بابب اهعبتا ث ىيناسالا ةفنرذكحم ملسمو ىراضبلا مك نم اهيظعم

 ءاملعلا ىنتعا دقو لا نيضرالاو تاوهسلا مويق نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ىهتنا اهطافلا

 ديحأ نبأ نمحرلا دبع ىيدلا ىيز ظفاحلا مامألا حرش اهنم هحورش رتكف هظفحو هحرشب

 مككلاو مولعلا عماج تاج روببك حرش ىو 015 ةنس ٌقوتملا ىدادغبلا بجر نباب فورعملا

 00000 ا دك ىذلا هلل ديحلا ءلوإ ملكلا عياوج نم داتبدح نعبر جرش رف

 عورتمع 01 مصحتتمو طلمظغ10 220 676 (صع. 4. لكدص. 1277). - فلثأ هذا 00ءالو ةثأو

 مل مطمن: ءما1عععحتمغ لع ءاتعتمستك معتصعتمتتكر ةلتثت 06 ءزدك مةعععماتعف ةءعدمصلهستفو ةهلتل ع

 ةدعرنم طغعالم و هلتت لع ل4 ةقوعلعدو ةلتأ لع :ةعودلتق ؟كمعو هلتل 0ع ةعمنعصاتتع طمدت 0 ء0 عا عناق

 طمصتكمو ناتتطاتك هدسصتطات5 دععمسصعسا2 [دتتلمطتلتم ةمكتصأ. لكدص تماس ءوغ سصتطلت

 عمدكت هتك دنئمسسعما1 ءمالتععمعو ندحس طع هدصصتطاتق ذصكتغو نته0عدعتسام ةعلتععغ انه01108عقو

 ودمع زآلوه نعد هدردصعف ءهمدصرت]عءاسصأاتلو 113 116 0136335 طقتشاتللل 422016 0طلاتالل 103

 مصفمت تسص ىهلغ "ءاتنعتمدتكر 10وهع (هلعو نسملع حتعت لمعأت (هصوتتقتل ءهعصاضاتتلت 0عقعتلت م5 ءلاتطأو

 هاضكدست ن0 205 ك]دستعم دمك: عادت ؟ع]1 ةصواتمسم لتست لتقس ع1 (ءرناتمس مدهسعتم 151 هتصتعتلتو

 ء دمع ةسدصغ ءلسكاسم01. 1لءزصلع نيمونع رصتطأ 1عععيم ةعلمدأتو نغ (ةصاانتت 0ع

 لعات ئععععس 206 لتعمممو ءدكوسع دمعتسمتل مهعاعتم ءدع همعتطمسع ىوزأ]ر د 807/6 ءع لل

 1آرءماوسع زنك ءقماتغ 50طواتط>1 همت ممك15 و 119 4312ع2 116 311640165 2011 011111161131

 لع مءععاذ ؟هعسسم ص لثك هطكلمتضتسو ناتقع دصتصاتق 20156 ءئقصأو هةعمامانمصع. ب وعم 1ا1عي حج

 زمعتمتغ ائطعع ذغهن طهسك طعم و دصسصلمرخننس لمدرصتصمر نات ذه ءمعاتف (ةتعوسع جعاعتلال5 5+

 عمم الزعت 06ءم دمدعممتاتت هعمل ممونعضنصأ ذه طلق 0ه016مصتطسع ءمرصصعسامس0تق ع

 مدعم هدتمع ؛؟جلعصسلتوو ةغه نغ مرسلا مدد عصامتت105 ءهلعنعماأاو نغ اصمم 1131517 7671 - ل - 11

 لآ - هل- «هارتسمت» لكانت قلاتقعا ظمع]للا02, ؟هلعو 17: 1؟ءزعا» لتعادك تأ 1201ااتللك 2210 5

 (لمع. 17. لما. 1392)و ونت ءمدطتس عهاقتلاتللل كاتانتل صوتك ت ا: لات“ هآ- هآاأنإ م6 61-0

 1. ع. هماص دعما ةستنتك (120دعتمساأو تد056ةهصسص ءدع لتعاتم مممطعأوع ععوكتكدزستف. 1آنئطعس طلع

 ردمدعمت5 ءوؤ ءعغ دصعأمتغ ؟ءدناطتك : طمع آلعمو وندأ ممطتم مءات عاممعت» معرب[ عع ءعاعب ع الاعتأ
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 ىف يعاضقلاو راججألا ىف ىنسلا نباك خعماشل معلص ىذا تاملك نم اعوبج ءاملعلا عمج كفو

 رادم نأ لاقي ةيلكلا ثيداحالا هابس اسلجام حالصلا نبا ورمع وبا ظفاحلا المو باهشلا

 2000011 !نق ةساحم "ليتشاف خعماشل ةريجولا تاملكلا نم اهانعم ىف ناك امو اهيلع ىنيدلا

- 

 5 نيدلا مجان حرشو ىهننأ اهعماج يبن ةكربب اهب ىلاعت هللا عفنو ترهن خاف نيعبرالاب هامسو

 ىبكافلا ىلع نب رمع نيدلا ياتو 7. ةنس قوتملا ىلبنحلا قوطلا ىوقلا ىبع نبأ ناميلس

 مامالا تِيشلاو م.* ةنس ىفوتملا ىزيربتلا ىسكحلا نب فسي نيدلا لامجو | ةنس قونتملا

 غرف ىفاشلا ىسيلبلا رمع صفح وبأو 411 ةخنس ىقوتملا ىليبشالا حرف نب دمحا سابعلا وبا

 ىدنجحلا ديحا نب ميعربا ىيدلا ناعهربو نيعملا ضيف هامسو ه5 ةنس رخآلا عيبر ىف هنع

 10 هحرش ىلورزاكلا ىزاريشلا ركب ىنأ نب دكمكم نب ديمحا باهشلاو هدأ ةنس قوتملا ىلدملا

 فطني ال نم ثيدح لاحصب مك ىذلا هلل ىبحلا هلوا نيدشرملل ايداع هامسو اجوزمم

 جحسمعام»: ؟انعت 0هءان ءم]1عععرحتسا ظفئعلعسلو5 لتعغمدتست م20 مطعأقع عقك أ كدأ122011012 و 11 1071-

 هقومدن»6 ذص هرععع ]111- 1زامسر هع 000108 ذه 111 - 511/15. 11هلئات كلا لنص" 1ان1:- ءادولك]ب

 لن ءدحتغع 71ءزانع ( ىموععوسمس) , وسع ا - 2/6041 طا لكمه//نعءا 1. ع. ههلتقمسعق اتطقك عال

 عدلعو ذمدهتموز(. 0( ةمعدس هده لتعم ملم مءاتنوتمستك "عنا. 400:03 موسع للعام طاطعطتم

 ودتقعس دع ميسم ءمدصم]ءءاعصاتمب سمع ءدصلعسم ةنومتلا ءمهممصعتس طقطءطقصكو 1ك انغ مق ءةؤانك

 ذلاع متئوتمغ هممدعسس نتهلن 6قمصعم ءورصمرنءعطعملعنعأ.  طوونعو ءمءم# تنهلتالمصعع طقف معانوس

 كمكتاو ءمقوسع ج0 مسسمعتلاتن> 020:2 عأصغج سمرات تلتتلا ءا لاما: ةمكصت مولا. (لانم

 5و [معام ممص ةزمع عامرتمه لتعد] عدنمع ةانصغر 10ءانقواتع ءدك مائ05معللو 860ءوؤان لا15:ة2ع 5:01اتتأر 0

 ءىمفز ]انتل ةمععمرتو هرموهكز(. - 113ععم 111ج. - 1لءاملع ةوتموعرتنمأ 601211621431105 [ظ1طةصح

 طملتنم 2لعزتو - هل - لازو ك901ءةرسان» لانو للا - ءلعمم# 1ك ر نسخ ةصتم 710 (ذمع. 31. لهن

 1310) هطززغ - 10 - «0 - 01: 0مم“ عدن ملغ ظ ه8, عيسخ 731 (ةصع. 15. 0ءام 1330) هطلقغ س

 ل بأي - هل - ل: 7”عديبر“ك 8 عرن- ءامعمت» 1 ءاتاعتو نسأ ةسصم 804 (ةصع. 11. ثحنع. 1401) 0ط]116 بس

 كا ءزلعط ]سمحتم 451: 1عال اراك ل]رتتنعلأ ظ عزت _1"ه0ز 151,578, درممانغاتلتكق ةططم 699 (ذصع. 28. 85عام

 1209) لا 11هر5ذ 0مم" 867/56 كطقظتكمو ولننك هراتق كمان دصعموع 1عاطاس ل ةلعطتع ةمصت

 8و5 (مع. 3. 1عطس 1451) ةهطوماحتع ةلطسلومع ةصقعت موتا 1 قلا» 1- ]1و بس 80« - ©0-

 ) 01: 18 هآرنر» 17 عل: مل ]رتنءا 11هزعرنا# ]1160 عءرننو ططماناتلتكق ةصصم 851 (ةصع. 19, ال1[. 1447) بس

 ك1 6]رايآ - هل - ل: مل رتتنعلأ 13 زن 1101 هتتات: عل 13 عزا ملآ8 ظعء]ب» كار سبق لك تنل": ان عاكأتتتلل

 ىمرستسعمامنتم جلسصتمءنتغو ]ئطعسسوتعو ن0 ؟ءعدنطأؤ ةصعتمتا: طكهستف 1)عمر ونتنأ 721غ عطط

 1 مسح

 رعتامنع 1هوسعادع ءعمرسسسي نلتأ همص 0[1وسنصغتت و ءمصطس»هكلغ ءاعبو ةصقعتموأا 11008 1817107-
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 نيعبرلا كدارذ رثن دامس اح ةنس قولا ىطلملا ديح نب اججرس نيدلا ندز ضيشلاو خلا
 تن 2

 ةبهرلا رعاولل امد نيدلا و خييشلاو ءارجأ خعبرأ ةيواونلا نيعبرالا كداوق شن قل ةياومملا

 اجوزمم هحرش اضيأ ىولعلا هللا دبع نيدلا فيس ريمالا ىب روصنم ىب دوعسم ظناشلو

. 

 ٍلوقلاب هحرش ىفص نب نيبعمو يلا هراونا تاكبست رون ىذلا هلل ملل هلوا ىفاكلا هاّمسو

 ادي
 نيدلا حلصم ةمالعلا حرشو يلا ةمعنلا انيلع متا نأ ىلع ةئئاو كململ هلل هلوا اًريغص اًحرش 6

 هنأ فثأو اهنايب ىف اونود ام لضفا وهو [44 ةنس ىقوتلا] ىراللا ىدابعلا ىدعسلا ديحت

 هب قطني ثيدح نسحا نأ هلوأ حورلا نع ةيلاخل نادبالك مورشلا رئاس هيلا ةيسنلاب

 دكيحا نيدلا باهش ظفاخل مامالا مرشو اشاي ىلع ريزولل هفّلا خلا نيبملا فقحلاب نوقطانلا

 بي

 ىجبالا هللا دبع نب ديح نيدلا رون حرشو يلا رصع لك ًءاملع نم ةقداط ففو ىذلا 0

 و, علار»و بس هطعتاعط 267: - ءل- ل27 كك عءرمأزع عزت ]101 متهترت عل 11167772, دمماأدلتك حصل 8

 مع. 2. 1["عطاط. 1386)و نصت ددم5 نصهغسما» 1همعاعمإ]مو ةصف عت موزات 17“ 1من هآ- مم"

 617 - 721106161 للا 105/7 لاعتما70 ءهآ- هان وان» ءآ- عوممهماورروأ ب ظطعتلعط 17771 - م0 - 1 و 01

 همرستس عماقسلانتل كانتا 1آمقعت موتا 117 - ل ءممار]رف» را - ه8 ءارارعأ - 181جم ]1و0 8 عر ]11 روعت»

 19 هز - ء1عرتنأ“ دك ءازك-ءل- ل: قكطلمأ]م]ب ىل/عم# ( لتقل و نان1 ذغع> ءكمرت12عطاقلام 8510و 011

 مععطتو ةمعتمتغ: آطدسع آ)عمو ننأ ][جسلهغعمصعم ]طسصتصستت هكتمااتر» 1آطسداعهكتا ءاعبر عدلت

 جلستمعمتغ ذالسسومع ةصععت مولان 16-107 لإ بس 2310: 8 ءر» كهرب كتزاتك ءهماطتلل عماقتلالك 2815105 5

 ىمصختستل 000 (ءرننك جينعاتنس ماس هلستج م طقطعأو ءغ نه ةمعامتغ: 1)عم ]حددته ءأ عنونتمم

 ونم0ل طعمءلععمالمتم هسمع“ 2005 ءمرصم]عوتع امي ع تع هند0ز نممتتساتق 11108711 - عل -

 1101من ءل مذم'لن 10/02 ةرمب# [سمتتاتلتك ةسصم 979 (ذسع. 26. !آهت. 1571)]ر تزانك ءكهدصع

 متعمأةرتاتكو لص انقانتت آ' وزع ل7 معالم همصععالأ ماتو 2م3215(23435ة511111112 0م115 ©8514 6011111

 وندمع 20 ذللمستس ئدلتنمصسم ءنمآتعمعلمدعتتل ءمرص مموتلف كتصأو ؟؟ةتنسصوتتع ءقأ سم0 لنعدصأو

 نعئعممو فدصتصعمساةجمور كنس للم ءورصمدعدعمور ةئيصت]ءو ودع ءمممتطاتق ةصتعو عمان5

 1معمتغ ذهن 1"م1هطعضتسدم [1هودعاحر ونسحس ]1ووسعصغعو ةدتصعأقسأرو ءقأ ءقر وسمع 51 ماعت

 معركمأ نمسا همم لسعأغ ءاعب - !'عجلنقمصعو ةل]هك ممرتتم همرستس عسامأت هيصأ آ[سصقتم [آهكاع 977 /ع7-

 171-20 170 ظعد» 110" 11 ءةا]رعتتت 1117/2, دطم1اتا5 تطل 3 (1من. 29. لدل. 1565 )و.

 بزاف مرصتسعماةمتاتقو ط1 - مار 7100-111 ذمععصتممتع و (ءدعاتسم 20دتحامتت طقطعع هع ذه

 ةمعامتغ: طردتتك 1)عمو ونت مدات] لغتان صعتال 11120115112 00أغمءاتنال هلأ (ءادممز15 ةععاتط» 02116 0

 عامي ب لاللن» -ءل - ل: 1101 هتهتس عل ظعتي كطامألاع]ب 1زنر تحزدك مدصتس عمامتأ انكي انطم ؟ه]هسصتمع

31 
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 معيمكي هلل ىبحلا هلوأ ندلكف ف ىسراث حار وحنو نيدباعلا جاهنمسو نييلاطلا جأرسب ىمسملا

 قوتاملا ىفنختلا :قوزهلا «ىكملا .قراقلا_ ىلع , دوملا .استنا .سزرشو] , علا دمعت ,عيتح انيح نا م

 اضيأ جي وزمم حل حرشو عجم يملَل ىاف هذا هنظأو دداوفلا عاوناب اعماج افيطل احرش [.ع ةنس
 و

 نبا ىلع نب دبحأ نيدلا باهش مامالل هجيرضتو ملا ءارعزلا ةّلملا مالعا عفار هلل دمحلا هلوا

 و رمع ىنيدلا جرس خيشلا حرش نمعو :خبلاعلا دكيناسالاب ءجرذخ مدا ةئس قونلا ىالفقسعلا رق

 وصخ وبأ ىضاقلا ىعهو» ىنعدولا نمعبرأ 1 منا نش |قروذلا ىفاشلا ىقلمأ نبأ ىلع نب ردع

 نيعبرأ هيف عمج [ه1] ظخنس ىتوتملا لصوملا مكاح ناعدو نبأ هللا ديبع نب ىلع نب كمن

 دمح ئيشلل ةيناميلا نيعبرا 2*2. اًياتك نيعبرا نم هذخا ىورهلا نيعبرأ ما ةبطخ

 رخك' ماماللا يدل ”لوضأ ىف نيعبرا 83 7  ىفيلا ,لداضف قب .اهعيجس ىترقلا قست د ندا

 10 2 ىنيعبرأ ع كر قنيويح هدول ةغلأ ك1 |( قونملا ىزاولا رمع نب ليبحت ىبيدلا

 2 ليؤمزالا زكا, نبأ“ وبا": دوقسم ١ انثلا "وبا "قيدلا' دارس" ئضاقلا مفتت تلك

 مرسم عاد صفاتك ءغ معرعأتعع دقت همتكو 1صقعتماتك ءقأ ألا" 1071-6: هم6 111:17 أ - 01١1و

 هعزنم زمعلمتاأ: لمسك عم تنس هدصصتطات5و لانك ؟ليسمنتطسقو متم هدرحصتطاتو ءزده طعدمعءأذو

 عباد |[ ة1١ه115 ل7: (نمم: 31 ءقلغ لل ء»ءعبم# [ظةهصعلتتمو ةطماات15 ةططم 1044 (لصع. 17. كاتطب

 1634)و هدزاتك همرستص عمامتاتك اهنت ؟:عماتكأاتق ءا 20 015 ءءطلاتست اتعااتهقاتكق عقار انغ 122 (010عدم

 ععراعمالج هررحضصعو هعاعزئم5 مةهعواممألف كاتم عرعأ ]. -  لطدماأوأ م13عا61ع3 001211162131115 5

 ععدفتسي جلصتخغتل» طقطعمفر نمت هع ذصعامتاأ: طمس ]مو ونسأ ؟ءرئللج ةععنمع ةماعملعماتق

 ةمونملزغ عع ]سمس ذعار ا - هلل - ل17: ملت ءلا عت لآ: 1: 110“ هدم, عنخ ةتو

 85د ((مع. 7. ل[1مم(. 1448) هطللأو ءحانفحلتلا ءانتط دلعي ان[ ةتتع(93045(011 011235 م0186 1115

 حللعم»ء(. 1دءمتومع ءانمدس ذطعغعتلعط ةطقطظتنام لا( - هل - لن (0نم» طعن لآ 181:- ءآتتنم1ع]لاو

 نين هصصم 8504 (تصع. 11. ةسع. 1401) دحممزتتاتك وأو همرسصسعس(ةينتص «01لل.6 - 438. لد

 طونتمس. (نهلطخ قلاني رت وع» ل1101 متوتدعلأ 17 نان لق: 1ظعرب 0 ءقلملطعأ 1211 17 ءل' ل ]0عتع

 31هدس]عموتكو دلعم 77”ء0: م6 لتعفتك ءا ةسصم [594 (تصع. 13, للمدن. 1197)] ددمظتاتقو 1]60!ععتغ

 ذم طمع همعرنع نسهملعدعتمام لتعامح طمصمءماع]عباتك ظمتعمسانن. - 439. ةكعطق'أس. 116” عم#

 طمع تدلئانمصمعف دع تدل م عتسام اطعم معمعانت6ك - 440. 11- خعط دمتم ١-11 ءعددوسأ ءام

 كا عزاعاط 71ه رونو عل 17 عرب لل - ءآ- اعرب 0 (م ميم عمه لع ءتساساتطسع 1 صمصمفع ءم]11ةوزغ.

 ىزز

 10 441. ق3عطحنتمس لع متمعمتتع مءاتعتمصتف. (0هرسصسممخستغ طمع هرردك آطصمتس مقل" - هل - ل

 1101م1 17 عزا 0" 1غ مستو ندك ةهصصم 606 (ذصع. 6. لمأ]. 1209) هطلتغو ّدص اتقاتتط لخلل ىانك

 1101م١ علو ذاط] تلودع معع نددلعدعتسام نسمععن مصعد رسعامزمطز7ةلعممه 0لتكمموتت(. طلءاصلع مه-

 نمره ءزانك ةعممسمتتسس ءلتلعسسا (نهلطخ ان”( - هل- لان لان ل/طرعزاا لل ع]رتنااا طولت لطف ظظعأب»
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 لذ مد 8 3 ىلامسو نارقلا رغأ - ىمسملا هيانك نم 5

 تادلجم لاجرلا ءامسا ىف لاجترا م“ القتسم اباتك هولعجو هوبتكف ادرفم بتكي أ زاجأ

5-1 
 ىلع هيف كردتسا هم. ةنس قوتملا ىفاشلا ىخونتلا ىرهاجل كبح نب فسوي احمل ىال | 3 ١ ما 1

 كاتكلا ىف ءاضترا خ00 ءاضقلاو مكلأل طورش ىف ءاضترا **#  باعيتسالا ىف ركذي مل ام يي

 بأم نس اوت عوكنلا ىسلدنالا فسوب ند ليحت نايح لأ نيدلا و أ خيشلل ءاظلاو

 روكذملا نايح ىأ ىنيدلا ريثال نيدلكم وكنذنلا ىف برعلا ناسل نم برضلا فاشترأ

 نأ هيف ركذ يلا نييبنلا متاخ دمح انديس ىلع همالسو هتولصو نيملاعلا بر دلل كمل هلوأ

 ليهستلا حرش هباتك ناك املو باوصلا هيف ام اولفغاو باوبالا نم اريثك اولمعا امبر نيمّدقتملا

5 

 كردت هيناعم تراصف لداوزب اصتخم !ذه نوكيل ليلعتلاو لالدتسالا ىع هماكحا درج اعماج

 0من ءمنر نمأ ةصصم 6052 ()مع. 1. كمر. 1283) هطتتغ عا كاتطتتالاتلال كاتم 10ه مكذأ 7201و

 ع هطعتلعط لووبم7- ءل- لن 17 77 عىل, نسا هصصم |6037 (صع. 3. كسوع. 1239)] 0ءءءووز(ن

 442. خر طحد'تسو هنعاماع ((1ارمجم77.  لظكذأغ طلع (ههعامغتق مهكذ ]تطاتأ ةنعامتك لعام( ة» 707 -

 مهب ذمكتماأتم 0ع ندم ذص ]ننتج قلت# ةعردصم ءيلكم 8 ءردصتمتغ ةساعتل لتق ةمدتاتك ءدحص هع

 مويوقتس 0عوعتطءععو ننمل هع 1ععععتسغو 12064 طمع ههاتكعان] هنت مععام]ت 226 2241121 68[. ب

 443. 1 غ61]1و ماسععد همامصتمم 0ع هممستصتطاع ضدهلتنمصمس متر ةانعامتع قللت ]عزز

 آوت عت 7101 ميوترنءل  لا]را»# 1ط' عرببب[لت كطقطتنوو دطمزتأتم مصل 5ك (ذصع. 10. 1)ءهع.

 1162). - 8صلستغ حسوامر»» طلع هسممأ]ءتعو وننهع ص أطال 757765 هدردتكود 1انعلوضام ع

 444. 1غ10طقوم ماهعتنسس 0ع ءمملتنقممتطسك دتانصعاللق م"هعاماز5 ءأ زن1لز لع. 445. آ1مغ(ز-

 هكطقو لع !انغعتمك 1210 ءأ الع و هسعاماع لاآ17- هل - لا: قالت 21 هانت 1101 منان” عل 17 عزا

 ]وتب 4007/52 ((عدسستم هأأتعم و 1201610 ةصضصم 745 (اصع. 15. كمن. 1344). - 4460. ]معز

 عاطقك ءا- لط ةعوطو ةمعطتنتم مدعالتك جلطتأ ءدع اطصعسمه ثل'مطستمتب هوراتكق عائوتطتلل تان عانللل 0ك

 هماسستسسسس و 0100 4171/4“ - ءل- 0171: مات 17« دسملم ]ديتالحغتك مص ممعاتتا“ 1معمتغ زمن

 لرجسك ][)عم مجسم لمدحتسس 0مدصتسمو عئهقم ءغ 1مكمأ» ءزمم ءىمصاتصعمغ لمستمسم هموم 81هطقستس علو

 مممماطععئمسحسص ةتعتللم ءئع. ]لزءزغ ةسعغعمد ذم طمع هررعتنعو ؟ةضم5 00ءام5و ماتلمدت5 ةعامتتف 1م( عت

 لحس ماسعع دمتغم ععمتستس اتعمع مدتممك لتات ععماعم ضمعاممدعي ندتلونع لص عم ؟عطاتتل ءعاااتال 11

 ءودءغو ممص 32112201:عععوعم. ع  (ندص جتاعتال ءمدرتتتت عضاةزأ15 ة0عام115 ذه !نطرتانتتت 7

 !دنمرت عع ممأموتم» ءيدعأر مدممموتنلمصعع ةتسم]ت عمو ءزسك ةنوسعمس(ماتمصع ءغ مرمر هطهنمدع 0

 ييدتك انغ 1116 ج00: ئئسصعمام نتدعلمسس هتطت معممرتح طقطعءعععز نمم ؟هعاتتط ءقأر ان( ةهعماعطان©
34 * 
.: 
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 ببكرشلا لبق ملكلا ماكحأ ىف ليوالا نيتلمج ى هلعجو ركف لامعا لأ جاضكإ ل رصبلا جملب

 عيبج ارقتسا هنأ ركذو ىرغصو ىربك ناتخضسن وه ليق بيكرتلا ةلاح اهماكحا ىف ةيناثلاو

 ككلنذ جر سا اثرح نيعبرأو خعيس تغليف ةمعقتسملاو ةخنسكاسملا ةعورفب ءاجيلا فورح

 نيذح نم مظعا ةيبرعلا ف فتوي مل ةاصنلا [تاقيط] ىف ىطويسلا لاق هصخلم نم .باتكلا

 عماوجلا عمج ىف تديتعا امهيلعو لاق لاوقالاو فالخال ىصحا الو عيجا الو نيباتكلا

 امهنم ةدداف رثكاو مظعا حالف نبال .ىنغملا ناب بيبللا ىنغم حراش ىسولا نبا هيلع ضوتعاو

 [ام0] ةنس ىقوتملا ىنالطسقلا دمح ىيدلا بطقل رصتخ ةبكصلاو سابللاب ةخبترلا عافترأ 70

 ةببجت شوقنو ةبيرغ روص هيف ىلاملا روتسد هل لاقيو شاقنلا ىلم بانك مسا وه كنترأ 7”

 نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش خيشلل كلحم دالوالا دقف حابراب دابكالا حايترأ 61

 ىلع ليتشم ومو خلا هلعف نقتا ىذلا هلل نيل هلوا م2 ةنس ناضمر ىف هفلا ىواضسلا

 رع] ةنتعأسس دمكمععأوع معرتعأمأ ممكدعمأو هعواتع لمهتس رمعصأتق ءمصاعسأتمصعتل 1عوتل 1 عنعصأم طللق-

 ممقستع طسصع ]ئطصحست ةنتعغم» ص لسفف همرصم]ءدجتممعفو ميامدنعتسس 0ع دتكو نسقهع 0ع ؟ءعنطلتق ةصاع

 مرد ممول مصعتم لتععسلح ةانصأو مهو( ع1 هزاع 06 تفر ناتهع ممقأغ ءمدض م05110صعال 016غعط03 ها

 ركودصسالل طقف لسحف ءىوع لتعتما عععمقأ02ع5 01]120عز22> عغ 201201ع122. ُلثع عا(0212 2110101 و

 عع هرصصعف ]نغعدك جلمطقطعءأل علم عد]جنتست تانتتل ةمععاعأطاتق ءدتئنال 0عرتك وعلق غ3 5

 ندحسس نسم مططملتم معرقءومكتدل ءقدعر نملع ءالععاحتس ءوذع هيسسحتلل 0113013 عاصافق 5ءماعتل

 ]نئعمدستسست دهماعتعس ةسغعتم طسرسق اتطعت+ هع عد ءعمتنمدسع هته ( 1101ه1,/1لءعع) ماتت ءاتح

 مستتر ننعم ذمقع ةتعأمال لص هراتك ىاناتتلل ةءرتمس عمك 8معاتتودع. نمير ذص همعتع هدم أ

 ءق-7//7 لتعتعم مسالم ]تطضسص طلق لممطتع ؟ه]مسصتستطاتع دصهز هدععرد 0ع اطمعتم ةضدطاعو

 مفعم ماسسس ءعوعر همعواتع اتالم ءدععممعوو نست ءفمصضندل1ءنلمصعتت ءغ هاط[10هوعتعس لأ ةغات0ً انا

 مرممعو لمع. 1جاعحع نسموتع هع مدس ذم اتطرعو لميس ءازرعمو»ق' ذللك ؟هل]سسصتممه دص انقاتطت

 عاتات71 ؟00مقوع. رمت - ه/رمءو# (مهتصعطو و(ان1 ل110 ع:/#11 7©6- 7ع ءمرصتسعال (ة(15 ءقاو هطزاعلغ

 كو هماتك 77 - 710عاتت# هط كا 17م7, ءلتعسو ةسرتاتتف للتم تاتلئاتكوانع ءووع. بح

 447. 1مغ١1135 ء]-«هأغطءغرو ءمسر,حعم لت نت 0ع حسعصعمام لن عصلتاه5 0همع ؟عواتاتتق عا 50616-

 اهاتكو هتعامر»ع (ن011- ءل- لت 101!1ممرنت» عل (نمع1 61/76, دصماناتم ةسصم |[ 686 (ةصع. 16. 1"ءطان

 1287)]. 448. 12 مغءصلعو نتم0 دمدصعسص آتطعت 381دصعألك ماعامرتق ءقا. طممعس متغتت' 26317

 71/7 - 112:6 هع العمسمم رئمسمف ماعاسسةموسع رستعهطتلعم ىفمنمعع - 449. ]عغقرنؤذط ءا- ةلعطش لو

 مامعمكم لععمستسر تحسس [نعضس !ئطغععمضس معنلتغضنس هللعنا. ؟"هلنصعمس معمام عمو عتتس لاتع

 ىمتقنطسك كن صعاسمتممع ءممقافصسفم عمم ةطعتلعط ئيعروع- ل - لفن ة1له]رمتست»ءا لعتن لآ 0-

 67 - «ملررجمعت» كع//امم# دمعمكع ][خمحصحلطمص ةمصت 804 (ذمع. 28. 0ع6 1459) همتصممداتتا“. آطسعامأغ

 ايس
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 نمحيلا دبع ميشلل حاوفالا ضاير ىف جحاورالا ضاهبترأ 0 ةخيذاخو باوبأ خسيخو زخم قم

 هرابخا ةرد ىلع ىنعلطا ىذلا هلل نمل هلوا باوبا ةسمخ ىلع ةلاسر ىماطسيلا ىيحم نبا

 معر» نس . هغلا خلا
4 

 ىقيطامترالا ملع *م)

 جرالا 50* 2 ىماذإخل ناميلس نب فسويل ءاجرلاو فول حرش ىف ءاجرالا يرا 50

 ىطوبسلا ىنيدلا لالج خيشلل جرغلا 8 جرالا كر ئروغأ نبأ جرغلا نذل ةظعولا 3

 هطقن ىلا , ملعلا عاجرأ 50 هيلع دارو ايندلا نأ ىبال ةّدشلا دعب جرفلا باتك هيف صخ

 3 ذز وجرأ م ..1٠ خنس دورك ىف اهب ىئونخلا ىو 1 مج طظئاحب فورعم أ لداع نوب ل

 ةروجرالاو ةدايتلث ىلع داز ام اهيف ركذف اهحرش رت ىبطرقلا هللا ىبع ىال معلص ىنلا ءامسا 0

 رببعت ىف ةزوجرأ ضورعلا ىف روهشلا ركلا وهو زجولا نم ةلوعفأ ةرمهلا مدضإ

 ىرفاعملا نكسلا نب ىلع نسل نا يميشلل ناسنالا قلخ ةفص ىلع ايورلا

 13: آهلتق آ)عم وناتأ 0مءا9 502 5ءلأع معملعأإ عامي - 450. 1(:1عةلط ءا1- هع خطر ةهععم-

 كاملتم ةمتضسكمسست ذم طمداتك عجت0تهدئانست. "[1عهعامضتفو نانتصولاتع ءةممتاتطانق ءمطفاقصسفو اتعلم

 هطغعتلعاط قلل - ءآ- "ه]رتومت» عن 7101 متهت»ءل 18ءءامتس# ةصصم 843 (ةصع. 14. لانص. 1439) ءمرصع

 مموتأ6. 1هعامأغ وزع: طرهسم ط2عمر ندأ درصتطل دقت" جدشسأقسل 20133011 5118110111 2361 علا اع.

 451. 11م ظ1- خذ عز ؛طصس ةاأ1ءلعأ. خدم 1 1

 أ
 [لوعم ءوؤ ءد لمءوتمسمهو ندمع 0ع ؟ةعاساتطاتق مععمأت ةتطاتع هسص عمت ةعتك

 452. ةطكدحعحدز ءال- همز ذر ةعماتعمفلم دمعأتق ءأ همعأرو ةا1عام»6 7مل 17و 9076771 ل0-

 كلديؤت»ة. - 453. كاش هزر ائطعم ةعودسصعمات مدعهعم ءلعتر ةنتعاماتع كا آ/مم از 1طن: - هآز 0118.

 454. ظا-ةخعدزو 06 عوسلتم. هطعتلعط 2لء//7- ءل- ل: كميرا ذص طمع ءيتغمدسع 8

 انطرخ 21- طهجدز طماع ءآ-ءآرتالعءأ , هط 11: لطلب سبرع همدصمموتاتر ج00: (ةدسعسأتك ةنتعأف

 ءلتلز6. - 455. آل غ' ءادت آد 115 هم ءةغاطتم مءلسعألم ةعماتمع د0 مانصعأف عانق 2001©

 11 هاروت: لأ 10: ل07 ق0, ناعم ظل« هرعبس لتععمو هع ذم آسسصعاتم دممز'ااتم كدنعم

 ةصصاتست 900 لسع. 2. 006. 1494). - 450. 0 ]10342646 (1؟0ه 2 7 ءرعدنر 0000 ءوؤ ععصاتق 0

 رسعغض ذص م050013 مما لعتكمنم) ممقرسه دصعأتم 12 ءرعت مرج مودتكسلل 0ع همست هتطاتك

 معهمطعغوع. فةسعام» ل1 4كط0ه71ع], (ن0:88"0 ذلاطسا لعاملع 1موع ©0011121ع34115(2 ءوأر ءغ 310-

 مانسك ئيعوعمام ممدصتسم 1عوءوصقانلا. - 457. 0 ]426غ لع زماعن مر ءامالمصع ههه 21011310

 عععاتظ ل1212 12001012 224126 طمصصتستيو هجتتعام"ع ذطعتاعط 481:77 معدنم7 ل77 18ه - لع
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 كدي قوتنا نيمماجلا ى داب فورعملا ح راح 1 ىللا ديع نيك ىأل خكباقلاو 0 3 فر اسحل همي

 ١ نيدلا ىلو مامالا ييشلا حرش اهنم ورش اهلو خلا امعنا ام ىلع هلل نمل هلوا

 نييساملا نبأ ار وجرأ ميك لع نيعمأ 'اهسو كاظم قوحلا قفارعلا ميحرلا كيع ند ليحأ

 اتا 2 از ىجرأ 1 م1 خلس خكمب فلا كايا د ليمحأ نيدلا باهش خيشل دنلا حرتو

 دزولا ليحت ندا ىبهيعا فظن ىأ ىيدلا نوعل طل ْي وا لول عر نبال دوفقعل أ

 سابع نب لمحت نيدلا دامع ميككلل قوراغلا قايردلا 3 ظر وجرأ م1 هل. خةنس قون

 كيحم نيدلا ىضر ييشلل تااطلا ىف ةزوجرأ 8 [1401 ةنس ىفوتملا ىرسيندلا محا نبا

 نىب دكيبحم ىيدلا ردب هدلو ايحرش مم نب ليلخ مالك نم اهعمج ىزغلا ليكم ىبأ

 جي لأ 1 سببدرلأ يشل بطلا 8 الز وجر ا خلا ميهاعلا ظيفتلا ا ل هلوأ لايام

 يلا ضرم عرب هتك طفح بطلا لوا "8. *نس قيوتملا انيس" ىبا ذل للكل ا

 هاد خس 8 لأ ىكلاملا كشر ىبأ ليبحأ د لايام كيلولا أ حرش اهنم حورش اهلو

 .11/١ - 458. 0 مز 15 ءغ لع :ءلسعاأممع معا دعوته مطعاتو 3110101 لآتا ل 160

 م1 لهمأ]م] 1 ءدب 11 زاير دلعم 1201: - ءاررمعربات» لتعام ءغ دصماتاته ةصضقم .... طصعتمأغ هلعت

 ليدسو طعم مرنم طعصعلظءاتكو نسمع همصغتلتع ءاعمي ع (نهرسسصعم(متم5 دم تلافتس ةعتمو ءنلصأ

 كطعتاعا 1ردورن 71” ءة- هلل - ل: لاا آس“ هع قكآبت» عل ظعت» قلقا عا -”ءاراد» ل" ع7نرو لنك 0

 هاطلزتع هع كمرسسعم اماما ةاتلتتلل ةصقعات مدل: طل - لق ان مه لعل 001 زراسعأ ةطاننن - هليرمو-

 مر ءهأ هطعتلعط ك7ء)مط - هلل - لق: للتوعلا ظعرت - ءازرمقرسو وبدت 1 عععمع هةعرلمكت( هص00© 9

 مع. 22. لمص. 1387). - 459. 0 مز ند عغ لع دنع هعاتعنأتك لنوتامدنتس ءمدصترتات 3801و تتح

 نكمرع 11: - ءلممآل. - 4060. 0 زاد عا لع حيكع هعئتطعسلت, ةسعامرنع آلآ ةيتعو ل01- هلأ -

 راد: طماع زر ع١ 77ر1 عرب 71ه متست» علو دسمتسمم ةصتم 560 (ذصع. 18. لو. 1164). ب

 [461. 0 عز ند عغ لع طعتمعم مرهعقامصاتمستسم نع لتعامي ةناعاما"ع 60 11110/- م7 - 0

 11010171160 17 عز ل ااارو ]0 عرب قل/نمعل 100ريعةئوعب»ةو دسمتتانم ةططم 686 (دصع. 16. 1”ءعطاب

 1287)]. 0 © ز ند هان لع انئعته لم ء لعمر سمس ذاطعتلعل 722072 - هل- ل: 110-

 1منوترا عل 18 عرب ]101 مستسعل (ن]سعق ع 0هءاستسح 12107171 ظظعر» ىللآت»ءل همصععقوتاور ءات م05[عذ

 كلتسك كونك ظعلر»- ها- لاد» 1101 مستنعا 18 ءرن 7ل6م]/مسنسعل ىرصتسعساهطتك ءقان طكمعامتغ 1(

 1ردننو 12عو ومععرتمامدتا ةعلعصا] ءعبدس 403. 033 2ع4غ 0ع رصعلت صحو هتتعامدنع ةطعتاعط

 ١عوزو كاني لا 1106 طق عزا ملط لع17م], لانو كك ومر رصما'اته ةصتتم 428 (لصع. 25. 04. 1036)

 [معامتغ ىزعن 81«لنعزسم 14 ءكالعتعي دع رسمدنطأ ةعيسمعم مععاع تيسضعصطتتس ءاع. طماع هلتمك همزضح
 رسعمامسس ذم ونص ةعتمفتأا لانا" [مءآأ ل 110]رمتست»ءل 17 هزت ىلآتنءعا لات» 10810 1هلئلكاهو
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 حنيحال اضيا بطلا ىف ةزوجرا 7 يلا سوفنلا تايحب معنملا هللا نمح كعب اما هلوا

 ضورعلا ىف ةزوجرأ 76 كش اهتايبا ددعو 1 ةنس اهيظن ىنيطنطسقلا بيطأخل نسل ىبا

 قمح ضدارغلا ىف ةروجنرإ "041, ه» نس, قونملا : ىضورعلا ىلكأ ىلع نبا دمحم نيدلا نيمال

 كالاطلا نعيفرلا نيالا نيطفلا لاف تلراوجتا 40 وتس يسع قوحملا -قاهإ با لعد ىبا

 ها ةنس قوتملا ىللل ىوحنلا برح نب دمحم ناجرملا قال فورثل يراخض ىف ةزوجرأ 6

 ىسهفقالا دامع نب دمحا نيدلا باهش ييشلل اهنع وفعملا تاساجنلا ىف ةزوجرأ 08

 تالا كدا ودزأ ليث تاكدلا فشك /ق «للكلاو زاؤمسلا» ءاخرأ.: ة,. اضيا هل اهحرشو

 نبأ محم نيدلا سمشل ةعمللل موي ةباجالا ةعاس نايب ىف ةعمدلا لاسرأ 5 رفثل بتك

 ٠ ءيا كل عا /  : : 2 / : 00 0 1١عب 5
 داشرأ 1 ْصَلأ (ضعب 02 تاتوالا ضعب عقر ىدلا ىلل ليدل اهلوأ خلاسر ىقشمىللا ىنولوط

 قوتملا ىدادغبلا ىومحلا هللا دبع نب توقاي ئيشلل تادّتجم ءآبدالا ةفرعم ىلا ءابلالا

 باتكلاو باسنالاو رابخالا ءاملعو ءارقلاو نييوغللاو ةاحنلا رابخا نع هيف ركذ ل" نس

 وندأ ةصصم 595 (نمع. 3. لمع. 1198) هطلت 1معمأغ زج: طظردعسدتكوزك معدعستل(عملتف. آمنق

 1آرعمو ونتأ 51005 ةصتسقتلاتل2ل 5ع طغعمت عملت مهعقاتلالا ءاعب - 404. 0 مز نم ءغ هاته 0ع دصعل

 لمحو امعععسألك عا ؟لوتصات ؟؟عرقتطاتق ءمصفافسفرو ونقلت 47760 1انن- ءكلرمعدنا 1171-7

 1/1- (008107:10218 ( همصعمصهتمد» (نهدهامصاتسممو]ت(هصسخ) ةصصم 712 (ذمع. 9. 81هن. 1312) همصح

 (عروتز/. - 405. 0 ن5 ءا لع معمدولتعر ةهتعاماخنع ل111: - ءل- 0: 111010170 18 عد» ل

 ال1101 م06 و دسمتتنتم ةسصم 073 (ةصع. 7. كسل. 1274). - 400. 0 زم ءغ لع طعضولتع

 ةمطتس مهعاتمصسعو ةتعامتع ل110, متوتاءا لف ء: ملل: قا ظلمهم, دممتتامم ةطلتم 733 (ذصعم 2

 معمر(. 1332). 467. 0ع ن2عغ 0ع هدمعستمتك دهتكدأوصعر ةتعام» أ 1) 7؟ راو !1١آع«لنعو.

 468. 0 ]02عغ 0ع هدهدصتكو نمتطسم اناعندع ممدتصعادساتتت', ةتتعاماع لاا رجعت ل110-

 16111160 17 ءر» 11من: 11 ه7ءا# اع: ةهتطتطت ق1 60و 1201610 3220 1 (1ه عنب 4. متن 1185. بن

 469. 132]0عغ 0ع ذصمصات ص (غمطاتكر ندحع ةعطموءانس أت“, ةتعام»ع 8طعتلط 57ء7مم- هل-

 ]1760 ]لف عدن 117/0 مل نم/ععع#. 1 لعرج ءدجص مرضت عماوأات5ق عوار ب 470. ]ءططت ءه]-هم ا

 ىع عل - اعذ1عار 0ع لعيععنمسع (ءءطصخسضتسس ء( دمهعاطتصماتمصاتتس. 1طهسلممتسع طمع هاتف ذصاعت

 انطرنمو عا ءا-رو» ندعامصاعو. - 471. []عوق]ل ع1 - ةسصنفغع نمعافطت5و 0ع يات قنممع

 اطمروعو ونه مالعععم لتع ؟' صعستم ةسلتتتساتلخو 11ءامانع هر عرربع- هلآ - لد ]1101 نتن ءاأ ]آننو 1

 رز ةرمعع/ع] م. طمعتمتغ ذاه: طردسك 1آ)عمر نست هلته (ةدممتسو درصمرس عصام ميمع ةلتتق ءاعدتوتتا ةاعي دع

 472. 1[ ءىوطخمل ءلا- حلتططغير لتعععام ءمضلحنمدحس 20 ءمعدتقممعتس مطتآلم]وعمرتتسر ةتتعاملع

 ها عتتعلط 5 عنا ظور قالملاعا 11 هتهعمف معطل لنر دصمتنامم ةسحم 026 (ةصع. 30, ]8 01. 1228). ب

 ]طممؤعس ةللع دص طمع ائطعم ع مامساطاتك >ه]نستصتاستع همصفافساع عع هط 187 7701/ءزبابب هنن
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 مدقلا نيج“ ىرفلا ا ىلا" ناوخالا !كاشرا١ تيل« لاكلخ مخبأ ركنا :اةندالا قامت لك

 قوتنا ىراصنالا ىمهينغلا ديحم نب كيمحا ىيدلا باهش خيبيشلل نامزلاب مدقلا نمو تاذلاب

 لكشتسا هنأ هيف ركذ يلا نامزلا لبق دوجوملا هللا كمح دعب امأ هلوأ رصنخم [188] ةنس

 باوسصلا ةقرعم ىلآ بابلالا ىلوأ تاشرأ 6 هيلا بتكف كيشر رغت نم هلأسي لسراو ' مهضعب

 للم ةنس دود .3 قوتملا 'ئفنخحلا ئدتزاللا قيخا" ب اومحم نيحلا نشل ا (ضارتلا ف ذب

 ةفرعل ىجارلا داشرا هامسو ةعبرالا بهاذملا هيف ركذو اباوبا هدازو ةيجارسلا هيلا مض رأ

 ديحأ سابعلا قال رداذلا لضف طوطخ عضو ةفرعم ىلا را *.م 2 ىجارسلا ضتئارف

 ةتلث ىلع هصخ مث ةمتاخو ماسقا ةثلث ىلع ةلاسر [ه.د ةنس قوتملا] ىدحجلا نبا بجر نبأ

 مهف ىلا بغارلا داشرا 80 روكذملا ىجارلا كاشرا 0 رفاسملا كاز هايسو ةمتاخو باوبأ

 10 ةلبانحلا عورف ىف كلاسملا لصفأ ىلا كلاسلا كاشرا 68 هءاهلا ىف ىنأي بلاطلا ةياده

 ممللمم عروسات 2( عمدنسس و 1عدلعم10عمضتسسو 1عععمرضتتل (نهددصتو طلقات عمات ععصدعد]10 عتقأقم

 رئاتطر ةعستط جرئاتتم عغ هددطلاتلال عمراتتل, ناتأ1 0همعا"ذ مات1ه1هعأعد مرد ممون عدنان. هس 473. ]م ه4

 ء] - اعط ىةصر لترععلم 1ممععتملو ءماط معملتان> 0ع 15 ءسستمسع 1صاعا» ةعاع مت( ةغعال آلعلو

 نندع ءةوعمالم آلعأ زمولسفك ملتكلطتإ“ ء( ندفع (ءاطممرع ةمععاقأكت"ر ةانعامنع هطعتلط 57676 -

 0 - 011 ل]رتنعل عزت ]101 متروتتت عا (/[عميسكت»# منع ةر دمماتنتم ةسصم [ 1044 (دصع. 17. كاتطت

 1034)]. 1معلمزغ ؟عرتطلق: طرءوعسستودت5 معدعيست((عجللك. ةطهسلأحكتع ةزغ 1آلءاتق ةطصغع ا

 ءداواعمو اع. لدرسمغ ةتعامال نتعسلمسم اص لت 1ع هنعدو لع طقع ردت عالاف لمعان 1556 215155011

 د0 معو هعدختنال ان( عا ؟لهدط ءهمصقتلتل مدحدتنعإز هع زعلت“ 30 زساع770 عدأفم 2687م020188ع. ل

 474. [عدطغشم0 تن]1 ءآل-ةالطةطو ل1 ءءءالم ءهم:0ةغمدنس 20 ءمعمت0لمصعتت 516305 0ع لاتاع ا

 اطعم ءلتغمنعر جسمعاورع ذر عررنع» هل - 01 11ه]بترااأ 13 ءز١ ارت: عل لطرمب"ءعرت02 [ططهطصعألاقو 010

 نرعو ةهسصانتص 725 (ذمع. 18. آ)ءء. 13247. طووئعد طستع ]تطبق ةامعتنم ط[سصفتمأ 8207 - هل - 0

 ماسسطاتكق ءيمتقطمسعك ةسعاو امقعرتأاو ءغ ةليصات]ل مةعععمأ9 01134001 5ةعاقتاتلال 0101000 ةكانتل

 جلاء ذلطسومع آمهعص موتا ل": 67 - اة 0+7" ةركعأ لعماقلا طا - كن دس 475. 1١ ءطشمل

 ء]-طةترعر لتيعععاتم ةنعمصاأتع ه0 ممنكتمس 0عاتم ءداتمصستك مهعدامسأاتهمع ةعاتق 10/37. "2 ءامغاتك

 ذم (مع5 مدرئاع5 ءهغ مصعاآ سكتمصس يد لتكتكسمر نمعتت 41: ]ما 8/5 ل]ت»ءل ظءنن 1غءزعآت طنن- كلرنعر

 | دممراسسف مصمم 805 (ذمع. 29. 81ه“ 1446)] ءهمرص مقاتل. 65(12805 م0108 ءزاتق 12 (ذأطاتق

 ءةممتزغطتنع عع ءهمصعاسئزوصع ء>عءءعموتغ طقمعأوتتع ءمتغمرسع» 1م53مدذأ 70 7208017-67. لس

 470. آ1ةهطقمل ءآ]-هّزتر 0ع وسم ججئ000 لزءئؤبس ءقمن - 477. 1[ ءوطقغم0 ءا1- :جعطتطو كتح

 1 2-10 معمم هتمأ101 ه0 ةصغعا]ععفحص همعستف 117061 178-67, 0ع نبتم ذص ]ذ(ءرنذ 20 01عااتتل. بس

 478. 1موطقغ40 ءاآ-وة]تلعور ل:معءالم ةتصالق 20 5185 م3055(12365ز1085و ©012م6ع201112 0
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 داشرأ 54 هدلول هفلا هنأ هفلوم ركذ يلا داشرلا ليبس ىلا ىداهلا هل دمحلا هلوا رصتتخم

 داشرأ ممل. داصلا ىف ةركذ قأي بيبح نبال ىراضبلا مك نم ىقتنملا ىراقلاو عماسلا

 ىجاييدلا دمحم هللا ىبع نأ نيدلا ىلول فداطللا ملع ىلا فئاطلا داشرا م فيدصلا

 حلا ميوقت نسحا ىف ناسنالا فلخ هلل نمل هلوا رصتخم وهو ةنس قوتملا ىفاشلا

 خيف حرش ظنس قوتملا ىوسربلا دمحأ نب دشرال نيدتهملا اياصو حرش ىف نيبلاطلا داشرأ مل

 حلا هتردقب ناسنالا فلخ ىذلا هلل دكململ هلوأ فراوعلا ىف نيدلا باهش جِيشلا اياصو

 ميلعت بانك عبيف مجرت ىمورلا موصن نب ديجلا كبع حِيشلل 0 نييبلاطلا داشرأ ل“

 ميلسلا لقعلا كاشرأ م0 دابعلا داشرأ مع اياب رشع ةثلث ىلع بترو صقنو دارف مّلعتملا

 ىلوملا مانالا ىتفمو مالسالا ّيِيِشل نامعنلا بهذم ىلع نآارقلا ريسفت ىف ميركلا باتكلا ايازه ىلأ

 ديهعلا لاطو ص ةروس ىلأ هديوست غلب املو ةرع زتسرو ى قؤخلا/ودابعلا":ىلاخم نب دوعسلا ىأ

 بابلا ىلإ, ليقتسان لولعملا نبأ عم ناخ ناميلس ناطلسلا ىلا هلسراو #9 ةنس نابعش ىف هضيب

 مرمعوعماتف لدعم طادمطدلتغنعأ لعتعهنتمرو ونتم0 ةصعلمتغ غ2: آدم 182عمر ونت 20 تمس >ععاتس

 نسلتمتك لمعأغ عع, قسعغمر» هع طسمع [ئطصسص دم نكست لتأل ىاتأ ءمرصممداتتكدع طقم.

 479. 1:ةطق4 ءا-وةدسن' ع ءع1- ءمستر لتمععأم ةهملنعمامك ءع 1عوععصفتمر ءمتنمسسع هع م

 طظمر ]رات ةءمو لع نمم ذه [انغععد ه0 لتععنتعو ةط 6545-752 جلمعممنو. ع 480, آ1ءىءطخمل

 ء55041-1ءر لتمعءعاتم حست. - 4ه1. 1آءوطقغ4 ءآل- متكرو لنمءعنم هرعت 7ةعقصأتفق هم

 ععاعم تمس دمهطغلتغقغستو هتعامرع 71771 - هل- 0:1: ك1 450471 ]101ه 10:77: ذا دلو

 رممخعتم ةصسم , . . . (نهدهمعملتمسسو ونم004 دمعمتغ ذه: آردسعك 182ءمر نبأ طمرستمعمم ذه همالسق

 ءمهكال سمع صضعوكلا عالم - 482. [عوطقل ءا1- عقلت طاسر لتمععاأتم 5001080111, 601111116

 مستمد همعتو 717 ءدايرم 6عآ- 701160176 , دس ت0 ل5160 183 عءر» لك]تبعل 1707م ءمم دصممتاح

 (77 ءوهيم) ةطعئلطت ذعار - ءل- لن: ذه همععع لما“ ىراتعمتغ 1منمتغ ذكاذن آهسف 12و

 وندأ طمستمعام مواعسأتو عالج ءضعوكزا ءاعنب - 483. 1ءوطقمل ءا- ةلتطتمو ؟ءمولم لع

 انطست 167 ءآ سما ءم/لةمر يمدس ظطعغتلعط 40- ءآ -وعزألا 88 عن لامعا ]نسر هععطعاججم طخف

 زالزع عا ةدعغم "عا حبصممغهغمر ج0هعمقتتغ ءغ معمع (معلععم فيتغم للك ممدودتغ ع 484. [حة 4

 ءادتط غو لل معءالم ةعمممرتتس ]لعلي - 485. 1ءوطقمل عاد حعأ1 عاده ع]تمو لأ مععاألم ةوصقع

 ممعمغل5 20 ممهعوؤصقمعك ائطعت هممطتلتقو ءمرستسعممعسمك ّدص (0هرعمسم هععمملمتم لتك ئماتممس

 ]سمسا للا 11 1/0 170ج و دسعغو»ع ذطعتلعط ءآ - زكةاخدس ء( ععمعم5 طسسممأ لآطدتت 1011

 نتن[ ون طعن الماءمتستسعل 177006, دممدتطتم ةسصم 982 (ةصع. 23. كرد. 1374). - هم

 طلع فرستسعم معتم انكونع 20 5هعدعحسس 520 ممكستق ]ئمعتم 0عوعت موتمدعع ءع زمس رمتنأ تلا

 ععمممرتو رم عم ءممكتسسس كت مدعءا كللمس مدعععس دمعممع عطقطقم هممت 972 (نمع. 9. لمع 1564)

 زم ءطقمأد ماتتح ءمصفت عممتتغرو ءدتصوتع ءاندط ععمعتو دنم 111 ءآ- 7141/7 ةدلععمم 50/11
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 مالك ريسفت يات ىكرتلاب اخروم ىشنملا حمح انالوم لاقو اًناعضا هتافيرشتو هتفيظو قى دازو

 هخاسن رشتناو هتيص رهتشاف ربكا ريسغت هير ىف لاقف نس دعب همامت ىلا هضيب رث رجكم

 هل لاقي راصف هريبعت فالو هكبس ىسحن رابكلاو لوحفلا نم لوبقلاب ىقلتلا عن عقوو راطقالا ىف

 ام ىلا غلبي مل ىضاقلاو فاشكلا دعب هاوس دحا ريسفت نأ مولعملا نمو نيرسفملا .بيطخ

 5 هيرنتلا ىوعدل ىفانما نم هيف ام عم هب فيفح هنا فذلو راهتشالاو رابتعالا ةبنو نم. غلب

 تاقيلعتلا ىمو اياوزلا ايابخ ىف ىرصملا باهشلا لات امك هدعس علاط هاور امم هنأ كش الو

 ىلا مورلا نم ا! ةنس قوتملا ىراصحقالا ىمورلا دمحا ئيشلا ةقيلعت هعضاوم ضعب يف

 وعديلا ىيسلمل .نيح . نبءدمح اهخرشر ةليوط,ةجابيد لفيرشلا ريشفتلا |[

 يلا قلل نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ نم ناكس ةجايبدلا لوا فلاو ثلث ةنس هداز كريزب

 2/6/0470 رضتكأا. 111غ تكوصع ج0 ممتد 1111 هطاطلقسس دكلغو ءزنكواتع 50 معطللاتتلل ءأ ؟5(ع8

 امهم ةسمم همانعدحتغ. 810115 همدغعع 710/عتروت»ءل للي ندعلر# (عسمدكرم نتم طمع ةععللتك اتلعتعع

 رمعيطتم طلق همصقتعممكتا 10] ا ركدهأد# 1214772 720زفتن. "ة'ددسس 111407 م05( دصطاتتلل [0أاتل1 0

 متللع ءهدجععتممتغو (عصماتمونع طمع ؟عنطتق ةصلتعمدكتغع 1 رعت»» طلاع“ ل١٠. ء. ةهصصم 973 (ةصعم

 29, لسا. 1505). 1ديد مرسم ءزاتك 0تد]عهطقمت» عع ءةععيس ]دمتم معن 0ةعام5 015 معانععاهسأاتتو

 6 مكمعتمعم ؟لعمستس ءةنملتغمسس [ئطصسص طقصمسلكعع مءعععامتس مضمطةطقمع مدنمماعم ءديتستقتس

 سك فرص مموز(ممعرم ءا ءاععدصتع» هتهنممعتسرم لاه نغ ةاتعامت 76/6/64[ ءآ - دور م5527 011: (0 نمل

 زماعم دماغ ممعاعد) جمعا دععامس .(نممقتمغع نيدموتعر همرصتسص عساف مساس هتنللتمسم التنخ 00عال ممدعأعت

 كد ممقأ 1165570( زادك هتعاما" 8*0:]8]:/720100 عوار كا تن مات* ءآ - ا ءربعنأأ ه 00: ا

 وردد ممقتكتسم 20 ذللسس عضولسمس ةسعامساهعتك هع هعاعطبتنمكتم معك ءعمتكمعر ءاوسع طقعع ةعقاتستمتتام
 مزز

 ةمستلم زانصضع لعاطعمتعر 1[ن[نمعغ دمساغو عت دمقتسغو نتقع م10 طتطءدصأو (هزططاشاتق 3110601 11112111-

 (مغعرم ةط هددت ءةضمدنع ةتطأ هيسموعأ 8 عومع لسطتستس ءقغر نسلط ذلقو نات3ع هلط هلئتق ةحتح

 همرتطسك 0عمدنمرسفتعو طماع مععو عممعتغع ؟هرئامصو ةتصوعاتلدسأ هدههطتقر انا اذ - ءل-

 116 ذه 11مم ءآ- جعمارم لت. آ1منعع دممعسم لت ئ عع ه0 همصصسأاه5 طسّراتق ءمرصصص ءعماقتتت

 1هعمو زللح ]حسام نسحس ةطعتلعط لقرسعل ]ندع قع قومر نحت ةصصم 1041 (لصع. 20. لملم

 1631) هطتتكر همودع ه0 ظسسحتمس 101/0: همصآععك. لاي كمثل ءمدصتصعساهتتتم ذان0 مهعقامطأت

 مممعمقممصعس ننمودع ]1همعحتص معوعستعتغو ذص نحس 1101 ه:ل طع: قلماءمستة عا طلاس

 170862, 76عق»ءاسملع] كععممدستسةلاتكر ةطصصم 1003 (ذصع. 6. عم(. 1594) هز 110

 مرض ممول(. طرمدعإدنتم ةمعامتغ ىزع: (نء]عطعدنتع ةتغو نأ 1عومتستست ىاتاتتل ءانت 01ععالم06 أ

 1 اي مءاتعزومع ؟ءعتنمنم ةهطاعومجتغ ءاعمو ءعغ ىرسسعسا(ةيتنق وزع: (نءاعطتنخعم هتك وانت ةماعس ائطتت عدت

 هدتترتت زانكوزأ ءاع, - قةممعملتءعرس نطمواتع جنه عمهم 30 لتسستلنطنس مهعصع ءمزاتطت ءا3111(2 0
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 نيدلا ىعس نب دعسأ ىلوملا ىلا اهادعأو فصنلا نم بيرق ىلا اهقلع ىسدقملا فسوي ىبأ

 لاق. هلوقب. لضافلا .كلذ .مالكو نيتمالعلا مالك لقن هيف, هبأد ناكو ارداز .سحقلا لخد نيح

 هدبع ىلع لنأ ىذلا هلل كيث هلوا مهنيب اميف ةمكاحل ت ىتفملا لاقو ىضاقلا لاقو فاشكلا

 ميشلل ةميقسلا عدبلا لاطباب ةميوقلا لوصالا ىلا ةميلسلا لوقعلا داشرأ 64 يلا باتكلا

 ىذلا دلل دمحلا هلوا رصتتخ وهو #1 ةنس قوتملا هداز ىضاقب فورعملا ديحم نب دمحم

 ىلإ ةيدوسنم صقولا زاوج 3 خلاسر عئاط يل زا ملا داك خلا باطشل لدعغي لسيرلا لسرأ

 90005 لرالل ايناوبا ةعبرأ ىلع بترو هعرم' تابقاو اهلاطبا ”ى بتك ىلج ىلعب ”فورعملا :ئفملا

 5 ِ ١ 1 ا 5 ١ 1 5 : ا
 داشرأ 00 ,ىسأوبسلا نيدلا سم ودنب خيشلل ماوعلا داشرأ ا اهيراكامو ىوقنتلا بوجو»و

 ى :راصنالا ىكعاشس نبأ ميهربأ ند لايام نيدل | سمنت ميشلل دكيصاقملا ىنسأ 6 دصاقلا

 علا هلشفو ناسنالا قلخ ىذلا هلل دما هلوأ رصتخم 781 ةنس قوتملا ىواضسلا ىنافكالا

 مهعتسمسوك 1غ ةطغعتلعل 28 ءللرغ- هلل ل: عزت ة”عدرك 710ءمل لعدن, ءةدسفعمسع 1]8101دع لعمل 17 رب

 كون - هل - ]17 , تحلل معرتعورتس ئاتالاتك 111 ععمدم]ررسحس ةماعهسنضعغو هطغنلتا“ 15 هصعرت نص طمع

 [ئطرم ةعودتكتم عدس نغ ؟عنطخ ةللمختس لممعتس ةعمضتس عضلات نكئتس هس ذللتسعودع لمعان

 همالسع رصعضأت 20 !!غئععوبس ةكلععمت ة0طتطتتم طمحسسلتم للة عتا 72 ءعد]ر الكعك د ب70: عمإ (نم07ر نك“

 1021 11لنيلنك“ر ءحودع لعتصلع زماعع هع مصكلعنمم 1طمعامتغ دام: آمسك 1آ0ءمو ونسأ ]ئطسص

 معرتاو دال0 مه(6ع1عوزإ ءام. - 486. []عوةطقل ءعآ1-هءنثأ] ءال-و ءاترم ءغو لل ءعاألم هةمط قاتلا

 رص عم ننس 201 معاص عا مأو "ععاو جطمأأ قمصع 501210 داتن11 11105ةتئ10 21 عامدنع مطعتلعط 77070077(

 لذ ءرو 1101من , (نمل)ةعملع] مود مدستسدكم عا دصمت'انتم ةصصم 1044 (ّصع. 17. لسص. 1634)

 للممعغ جسعأغمر» ص طمع ىرسمعصلتمو نسم دزع ةصعتمتغت: آمهسك آلعم, ننأ 1ععمنمو رصتقأا تنل

 ةكعماتم ءامودعماتمع ءاعر تحسس تمعامكتس 0ع معسستكدأ ودع دد]لمعممتم 1 وتم هرصصر نست الآس

 انهو 476 لءاعانن معممرست صهغمو جكتضصطس متم معمل ةععست دع هل لطم معاقغحس لمص ءغذل نسمل مدع

 ععئطتمف ةامطتلا عملسسصر دعت مهلتددع. آ1لز5مموستغ ةيتاعتال ؟علاتاهلتمد علال لق ناتهكاتمت' هقمتأقهو مالت ]انانخلل

 لع معاجامئلمدع (2دعامكاتقو ؟ععانص اندم 0ع معععموتامأع ةلتعامزت (هلعلل ؟11هدئاتنلل 00 ءامدتتتس 5علتتعه اذ

 عمال لع ءالونلق 11101112 00 امرا 0 للم عادا هد ع طمتسشأساتن11 20173111111 1111'1"1 561101050-

 ركاتتل و 021:11 0ع 7ءوعوولامغاع ماعاد ءزسدونتع 100لل5. - 487. [ءوطقمل ء]- حك ةستنلل

 لاعععأقم تلعأو هسعامنع ةطعتاعط تايعروع- ءل- لن كن مموعت. - دهق. 1[عوطقا ءل- قعتلو

 ل1رنععالم معصم 20 معهممقتكم رسححتسع ةضلسف. هدد معس لتسسسو نانم0 هج كاطعزاعلا ى/ عرربو ماد

 لق: 7101و ءلأ عرب طا” ه]رق» آلار» ذاق قدروا: للركب ذعار مممخب بنتن دسصصمم 749 (ذصع

 1. كمر. 1348) هطلتغو همرس ممدلاسللا عقأ ءغ زم امعاطتا: امسك 1)عمو ننأ طمرستصعتت ءنعمتتا
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 نوتس هيف ام ةلمجو هداز ىربكشاطل ةداعسلا نسفم فخم وهو اهفانصاو مولعلا عاونا هيف ركذ

 ةثلتو هماسقاب ىضايرلاو ىبيبطلاو ىهلالاو فطنملا ىهو ةيرظن ةعبس ةيلصا ةرشع اهنم اًملع

 باجولا نبع رصن ىأ نيحلا يات خيشلل هقفلا لداسم ىلع رهاولل سنافنل رهاملا كاشرأ 84

 5 تاأرقلا 8 ىهتنملا ةرك ذتو ىدتبملا داشرأ 1 ماو لس ىقوتملا ىنيسحلا لييكام نبأ

 ها ةنس قوتملا ىطساولا ىسنالقلا رادني نب نيسحلا نب دمحم علا نا حيشلل رشعلا

 يانحل كاشرأ 84 1.1 ةنس ىقوتملا ىلتل نويلغ نبا كمح نب معنمللا دبع بيطلا قالو

 نأ خيشلل نيحلاصلا تاياكح ىف نيديرملا داشرأ 61 هككذ أب ىعرغلا جاهنملا هيجون ىلأ

 ةظرصن ىف برعملا داشرأ 51“ هآ]/ ةنس قونملا ىزولل نبأ ىلع نب نمحرلا دكيع جرغلا

 10 داشرأ 812 هلكي ملو هدد ةنس ىقوتملا ىيفاشلا ىبح نب هللا دبع نورصع نأ نبال بفذلا

 ءغ مرةعان]ت( عائم. - 1 عمعمععأا جاتعامال ععطعالت عا ؟معمأعم 00ءالممتناتتللو ءزانقوانع !ئطعدن مسك

 ياو نصلع 1 هد ةرجت*ةسملعآب هراتك ال1 را ن]: ءل- ءعملعا طقتتقتتم  (نمرصتس عاتما8غ 01121520 562:3-

 عزمأو 00ءملسممكو ندقتتتال 0عععسم ظمصلهتض عصاق]لعو ةاتصك ةعماعتل ةمععات] ه5 ةعو ههللععأ آم عاعقو

 31ءغهمطرتة1مدر ططووأعو هع 81[دنطعوص 205603 تكاتتط ذانتك 5مععاعطاسور ءغ اعد مدع نةعر 5644

 (لهءوتسح دداستعس مدطاتعحس طمصف مءعلمدط]تءدع هممفنضتةممع 303ه9 ةصلنلو طاطتعو ع( ةلستح

 متقدم معا 0هددعواتعمع ( 16080“ ءآ-جءروعقا). 18جعاعنعد ت30جعتصتل هنعدذه 0ع هددصتأااتق

 4هءنمأم معوووروع, - 489. ]عوطقمل ءل-سفطتعو لتمععام ةصععض1051 320 5

 ردد عدس أامم ةممدد نممعق نت مصتطاتك لسسضلتعتس , هةسعامانع هطعتلعط 107 - هل - ل: لاا مد" 460-

 5و 61 - همءآآاأآط آرب 171ه1رميروبنعل 11نوغقرنضو طمماتاتتم ةتقطتف 875 (ةصع. 30. لاتص. 1470). لس

 490. 1ءودطقمل ءاآ1دس نط (عل1و لتعععألم نعمتك ءغ ردعتت 01136 ةلضتمس] ءات]اتن2 112 11511111 261-

 [عملمرتك 0ع لعععرب :عءععمعكزمصتطسع (نهرعدصتو هتتعام»تطسق كطعتاط لآن - هنود ول - 0 1010

 ]3 كن - «11/مو عزا 17 هنو 120م“ (ه1منونع8 171 يقلقر دمماامم ةصصم 521 (ذصع. 17. لقص 1127 )و

 ءأ ل411: !/هيررنآا» مآ - هآ - هرجمدا' ةرر» 13 عرج 11101 منوتتنت عل 11: (1/م7ة/1 11016818 و طححالأتتك0 0

 389 مو. 23. 1ع. 998)ر. 4901. [مىطغ4ل ءآاددسم طغافزو 01:ءانش ءلاتقو ءانأ 6022م10ط8-

 انمصع هرعرته 4/::71] 0ع مدععءعوماتم لانك ةععاتصلهستكو ن0 مكنت 0عوعرتط ءغاتتتو ه]اتق «8[. لح

 492. [1هطخق4م4 ءآ]-رصه 2101م و لتر" ععالم (2هصاتتلل ذص طتقأامرتتق ههطعامزلاتتق, 31166016 481: /-

 لاهت"0] ملآ0- ءآ- "ه]بتدمت» 16: ملل: 11: - ءآز مسمر دمماكاتو ةصحم 597 (ةصع. 12. 006. 1200). ب

 10 493. 1عءوطقمل ءاآل-رصه'عتطرو للععءاتم ءزاتك ننأ هععامتس كطمظت اة عدرد 0 5عرتاع 061عطقاتالاتك

 ءوغار هتزانك جتعام»“ ءوأ 11: لآن 0و” لطلم/لع]ب عرب 8/01 مست» ءل ؟ذطقلتاقو 011 0

 5و (لمع. 19, 1'عطدم 1189)و هرعرتع ممم0منن ةطقوامغمو هطلت - 494. 1عوطشمل ءا-دسه عطع
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 دمحا نب باهولا دبع ييشلل كلجم ءارمالا ةبحص طورش ىلا ءرقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغم ا

 ىف ىناثلاو ريمالا عم ملاعلا ةبحص ىف لوالا نيمسق لعجو غقرو ةنأم وك ىف رصتخا 2 ىارعشلا

 ةموظنم ىيحوتلا صلال كيفلأ كاشرأ 868 1:1 ةنس ناضمر ىف هنم غرفو مهعم ريمالا ةبحص

 كاشرأ +851٠ 1.1 ةنس قوتملا ىماشلا ةاشبرع ىنباب فورعملا ىبحا نب باهولا دبع ميشلل

 ىلا نيدتهلا داشرأ ©0/ ىفنمخل ىنفغتسلا كيعس نب ىلع ىسلمل ىال عورفلا ىف ىدنبملا

 طورش هيف نيب ىطويسلا ركب ىا نب ىنيحرلا دبع نيدلا لالج ةلاسر نيدهتجنا ةرصن

 دمحم نب ديبحا باهشلل عنمتملا كسانم ىلإ عرضتملا كسانلا كاشرا 6 فلطملا داهتجالا

 مامالل رارسالا فداطل ىلا راظنلا كاشرأ م1 مثي ةنس كلو ىفاشلا مالسلا ىبع نباب فورعملا

 ةمالعلل وحنلا ىف ىداهلا كاشرأ ه.. 1.4 ةنس قوتملا ىزارلا رمع نب نمحم نيدلا رخ

 ةمدقم ىلع هلعجو مركملا هدلول مزراوخ م هفلا ىنازاتفتلا رمع نب دوعسم ىيدلا دعس

 ةااتنسر لتمعععتم معواتوعملسمس طماع لمع ءمهكد]غ مو عع 1"هعاتعمو ه0 ءهمه0160همعفو وناتتطاق

 ج4 ةمءاعامنعسم طستعمصتسس ةليصتغغسغتت.  آله]دسعسو ن0 ةطعغعتلعط 7-4650 - :مم/آرث5 2ع

 ل 1رترجء0 كرمت 718 مدس ممكاتتك. 8 هدواعو ءمتكمرمعم دع عم ءىمصعتسمفكتغ ءهعصغتم 10110تطتب

 لمفطاتع مدعلطمسوس ءمصكغفصغعسس و ونسمقتاتلال م1068 0ع ه0نعامنع ائغئععوع كنس ظسصتعم رو مهو( عمم

 لع ةمعءاعئمنع طصتعت كس !!نععدلم ةعلم  ةطوماعتغع المس معصعع طمسفلطقم ةمصت 979 (ذمع.

 206. 3151. 1571). - 495. ظ1آ1-1ءوطش40 ءا-دص 0110 لترنععأتم 1ةماتع053 20 هزص علا

 رسممصمءاطعتكسسسمسر ءةعصعمو 0000 8ةطغتلطط 4ط0 - ءآ- :مءآرآر مط عن قللتسعلا ك1 نهر ؟دأ]عو

 لهطوزرم] لتعععو ءمص0لكلتغ. (طتتغ ذلالع حمصم 901 مع. 21. 8ءمان 1493). - 496. آءوط غل

 ءادرس هطغءعل1, لتمعءالم طعصع ء0لمءعأ 0ع مجدعععماتك زاتتتق 0عرتكةاتكو 3110605 +7

 47: 8ءرن ذهأ0ل 1101 هع]ررن# [آدمعاتتندم - 497. آول ءآ] دعم طغءلتمرو تمععأمتم طعصع

 1مكعصتعغممتست 20 لعلعمعأ همعرم كاتسسمتانتل كاعتم ءمصكتأ (هدهانتس (ل11:7161:20:1). "1 »دعوتك ذه

 وننو لوآذآ - ءل- 017: لآ0- ءآ- "ه]رتشعت» عزان #4 8ءآب» اكميرتبا# ءمصلتقمسعع ةعممودتغو عطتطاتق

 20 عمداسسم 174/40 ذم لدتهتكم»00ءصغقر وانك ذم تهدف 01 غانو معم9عصتملا م0686. ب

 498. 1هطق4ل ءادص ةدزلعب لتيعععتم 0ععمأ ؟ععووتسلا 20 ءعععوسممتقك عأ 0طوعم32088ر وانت

 ]م 1؟151(ةالمصمع 526592 7ل"ءأ لتعأو ؟ءروهطتل' , 316 :ع ال8 ع](6ط - ءل - لأ ل7170 176

 1101 م1و17:60 ذطقطتغمو ؟تا1عم 1 - هلل - ءقىءاب» لتعم. اللومتك طلع ءوؤ حصصم 847 (دصعت

 1. ل151. 1443). - 499. 1عءوطش4 ءادصه؛عجغامؤمعو لتمععالم هنن01هذهدضتنت 20 ةنطاتل اة 3

 وعععرععامرضتست , 32عام" ع ]سقت 101/7“ - هلل - لان 11101/01111207 1311 01247“ 1! يجف و 100110 0

 606 (تصع. 6. لدا. 1209). - 500. 1عدطق ل ءا- طش لن. لز2ععقنم 01:3 ععصاتف. 0ماتك عطق121123-

 ةعصسسو 000 >1 ءضات0ن 6 سوذسصستت5 الم: 0- هل - 011: 11م0 182 01707“ 1 را هساتا# طلتلو 0

 2ك14161ع«"ءربب ةصمم 778 (ذمع. 21. آهن. 1376) ذص آ[كطمت ةععجستته همت ممقاتتغ. طلائز وددت ءوأ لص
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 تنلاقلاو لعفلا 2 ىاتلاو مسالا 0 لوالا مسقلا ةخملكلاو وكنذلا فيرعد 8 2 تقلا ماسقأ ةختلتو

 ريَغو ؛اجورمم :هوحرشف, ,هباككأ :١ ىديا ىف, الوادتما اعماجن افيطل 'انتم» زاصخ, فرثلا
9 1١ ١) 

 لع ىيدلا ءالخم ىراخيل ع ىنيدلا ءالع خميشلاو (ذاو تسلا محلل جف نا هذيان مهنذم
 -_ ا

 دفيلات لوأ وو خنس ىيرشع هنسو ما“ خنس هغلا كفنصمب فورعلا ىماطسبلا لييكام ىبأ

 5 نيب اجوزمم احرش حرت ىزيوبنلا ناخربيماب وعدملا لييكامو ىنزاريشلا ىلع نيدلا فرشو

 1 57 5 5 ط م 1 2 0 0[ 9 | 8 ادد 5

 _- ك.ليكحامو خذ ميلاعتلاب خعوضولأ _طافلأالا وأ هلوأ داشرالا عدصوم انج دانعم زوبأ 2 هلو هبارعأ

<2 

 نم غرشو اجوزمم اغيطل احر فنيص ناك فيرشلا كيسلا كلو ىنيسكلا فيرش نبأ

 تكةيبحفم نب لمخحابم ىنيدلا سمو لأ وظاونلا فيدردصت كوتا هلوأ ما“ خمس زاوجشب حفملات

 لأ تاتشرأب ةعأ ثلا مبانكو 04 000 د جحتتفي ام ىرحأ نأ هلوأ كشرم ا ةاهستو ىراختيلا
 هن

 دللا ركذ لضف ىف زيرطتلاو داشرأ هل ىسلدنالا نمحم نب هللا كيبعل .باوصلا ةباصأ

 ١ 0 هللا لديع تاداعسلا | مامالل ريرعلا كيانك انو دان هببأ ةخكذس قوما ىئميلا عفابلا لعدسأ نب
3 

 زم لن عانمصعررب عا نعد مهئاعك. 1لا1ه لمءعغ ندنل ةزغ لانلردم (ةجطاقحتك) ءا 72677114 ("2>0)و مقلق

 حساعتس مستسف ةقتغ 0ع همرمتمعو ةععتصس0و 0ع عطور اعضاتح لع مدتضاتعسللف. "1" عدضتق ه2ة0عاطدغ

 مممانئكنمك عع نطعتنر دصس]ةصصسومع دم دصفستطسع ت5 كرص] منت ءزنك ؟عجهطدمت“  [ةودع ةل]سم

 ءوردتس عوامل دمع مغقر نغ ءعابتص 5ع1 ءهمرصتس عمامجتتك ةانتق 200عنعسغ ؟عآ هددت( ءعطأ انغ 015 امتنان

 همعامرتم دذزمأب لامع ك/ر شر" مارنن ح ذطعتلعط ل1 - هلل ل1: لآ: ظمر من١: ح للع- ءل- لا

 رم 1: عزب ]1101من ءأ لق ءدافتسقر ؟دلعم لل 0عمنازاةزك عع لتعاتكو نلت ؟هططتال ع2121:111111 51311205 121م

 هردصتم 1مقتلق همعاذ ماتسانللو 15 ملصغأا ةطصصم5 طهكتتق ةصصم 523 (ذصع. 17. لمص. 1420) ءمدتم0-

 هنن( ب ره م»وركس هل - لذ: مآ: ذآ اسعق - 1101من ءعل ل ءاسأاعقو طلاس لاتا هم عم هالات

 نأ همرصتسعم(مسم ةربم عرفت جليصتقعمتلو ءا متتسسم ةمقل وتم عتقست ل قل عقتل زانق م2005 و

 لعزصلع ةعماعصاتمم ةللطسكنهكتع.  طآصكستمفم ذللاع هدا طل هنللأأ, ها ةمءامملأ ءع دصعتمتك هلع: له

 رمعتسم زصتتعمامتبرسو نسمع درصمحتسع دمعتعأ نغ "ءاتوستق ةصاعممصهأتر“ ءاع. - 1101 هتستتعلا
 182 مرب كرمز 110ععءانجن و اطلطسخ 111 - اك ءيرو ل1 11/1 - كر عرمأرك لم زمنا نك ءهمالتتلل عه ةلئلان111 عا عع

 عمصتعسو هنت (عدعتتس 2001ل5غو ءفميصصموستغو ةلطتسوتع ذص تعطع هطتعقم ةمصم 823 (ةصع.

 كوص. 1420) مطقماكتك. 1طصعمتا 1غ(غ: ا ءعركدك (غع هعصلأا هع مصل ءعرتاتصخك عام. ع هغ لعصتواتع

 كرر مرررو- هلآ - لفر» ]11ه 1رموست» عل لق عزت 110[ متراتدعلا ظو/ء/ مت", نست هملستص عاقل انتل 5اتاتنلل طق عت مك

 للا - ]11 ءارقل ع تغم هرلتكتنت: (مستنتصو وننم لاتطعس ننتكتم طمصم هردتصع معزا اع,

 501. 1« ةطقمل ذلم زةقط أ علدد ءرع ةطر لتعععأتم دل هئاتسععصسلاتتت 1:عائاتتلو تاما 086200-

 هللمأ 1 عدن ]1101 متاتسعلا لقاراللعايوت. -ح 502. لعوطقل رع ءعآ]-( عارنامو لل: ععاتو عا هائل

 ممم لع ردعرتاتك ءزاتكرو ننأ آلعدسسد هعاعطبوع ءغع ]لتطبستم ءزدقه ءيتستسللال 2ععااقكو 3116601

 آسصمس لان [عءعءامللاأ لالعاب ظ عتب لعمل )"هلق 7” ءرسعتر دصمتتمم ةصنم 771 (ةصع. 5. كلت

10 
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 ىلع نب نيس ليعمسأ ىأ ربزولل ربيسكالا 0 دالوالل داشرأ نى“ هدمت يلو

 خيشلل كلجم بطلا ىف داسجالاو سفنالا حلاصمل داشرا هد“ هاد ةنس ىقوتملا ىدارغطلا

 ةيلكلا نيناوقلا قى ىلوالا تالاقم عبرأ ع بشر حبمج نبأ هللا ةيف ب ليعممأ ىنيدلا فوم

 ةبكرملا ةيودالا ىف ةعبارلاو ةاوادملاو ةكصلا ظفح ىف ةثلاثلاو ةيدغالاو ةيودالا ىف ةيناثلاو

 ةيوتسرد نباب فورعملا رفعج نب هللا كبع كيكم ىأ خيشلل اضيأ نكنلا ىف داشرأ ه.ه 5

 رمع نب نيدلا سمش نب ديحا ىيدلا باهش لضافلا خيشللو ر”, ةنس قوتملا ىوحكنلا

 قئأتو فمعتلا لك هبيذهت ىف فمعت :فيطل نتم وهو ةيفاكلا راش ىدابآ تلودلا ىدنهلا

 جيوزمم حرش ئدنهلا نتم ىلعو خلا ىضريو بجي امك هل كيل هلوا فئأتلا فح هبيترت ىف

 ١ للك ىب امك داغللا “قر داضرا _ةم.10: لشن ىئورزاكلا بيطخل لصفلا ىأ ةمالعلا لضافلل

 ريهشلا ئيوخل ةللا نبع نب كلملا- نبع ىلاعملا ىقأ مامالل مالكلا ىف داشرأ ه.ب . ىطرقلا 0

 قونملا ىراصنالا وصان ب ناميلس مساقلا وبأ هذيمات محول اح نس قوتملا نيمركلا ماماب

 1369). 10عررد طمع هزدتع ةسستم 1ص ءمالمسعم :علعوت 6 - 503. 1ءوطقمل ]11جسا1ق ل, لت ءعانو

 ص نكست 1للمدسس و ءفدصم عملت لع مماع ءععع مطتلمدهمطتعم و ةسعامرع 11 ءعوتنو لاقيت 7

 11/1 - 1105621: ظءرا» م18 16 عارمة, دصمانمم ةصتم 515 (ةصع. 22. للمهن 1121). - 504. 1 عدةطقمل

 ]زد ءىذلتط ءال-ةم1م5و 6 ءال- عز هغ0و لتمععأالم 5غ ءكمدتتتتت003 3112210111111 6 0٠

 (مدتك دمعلتعاتسم ؟01تسصتصع ءمرس مرن ءطعسعمستس و 000 تطغعتلعال 1107607 8ع- هل - 0177 11017 2

 11 م1110 11 لعبا ءلتلتغع. 1آلتكممدتتغ دلل ذص لات 6001 0155 عاهل مط عفو 01131011 10

 لع قمممتطاتك همتك ععودلتطاع جعتغو ةععمسلم 0ع معدعلتتف ءغ ؟لعاتم عائله 06 همررق ءرا3600©

 هدمت( منلك ءغ 2ع0عادر نسمح 0ع معردعلتتكق همرصمموزالف. - 505. 1ءودطق4م 11 عآد مهطااللو 5

 همانك ععدستس هل عمس ةتستاع و جسعغم1ستطسع هطعتلعط قللت 1101 مدتنءلا قلل0ل2]07ع]: 1 ءر» لام"

 6ءدسصسماتعم , ؟نأ]عم ق7 721 موامممعءعتن] لتعم ءغ ةصصم 347 (تصع. 25. ل1هدنام 958) 220160و

 عع هطعتلعاط طعصمع دعستم ك7 ع]اآ - عل - 027: ل آرت ءل 1 ءزا كار عروق- هل - ل1 شعرا 01ه“ 111

 10661108402, 1ماعت مان عاع همعتتك عدس ةانعأ ل//ا6.  "['ءدعدك ءاععدصق و ٌذض 0110

 مععمماتعسلم ح]قمدتسفتس مص مرمطوكتغ تت0أ6(هصعتل نسمتال لص ءدتت 015 ممصعصلحنس هدتطل

 مورع عع ءسكذ ةمتسستم 1ماعملتغ. 1صعتمتغ زغئغ: ]ردتتك 1آلع6 ملثك نتمالتق 0عطعغعت»“ ء( مآدععأ

 عع 30 (عمتسس 117:01 ذه طغعصع دمعتتكمك هغ تاتلتفنسكتستك ل11 ]/م017 1ك 112 مت

 71012 111015/ 6 (عاموددغما) ءمدصستص عصامتتاتلت كتتمعتغر نأ عدو 2001036. - 506. 1: ةطقلو

 هاته 1ععتعم]هعتعسسم هتتعام»ع ]1101 مت»1160 ]عزت لطل -هلطت]بت (نمملياتم ع 507. 1[ ءىوطقم 0

 11 ءاحلع ع1 در هدف رصعغ مط و تعسر ها1عامنء طمس ل1: 7: ءابآز لطل-هآ-»ءآف]ب عزت لاللمالعب

 لوم عار و, ؟هاعو 11 هنن- ءآ - ]ممتن عزو لتعام ءأ رمماتامم حسصصم 478 (ذصع. 29, كم. 1085 ٠

 (مرسسص ءعصاقكسف ةل1هن0 يع 0ئئكمساسك كتفك ل1: 7ءعادةرر» هلل 1عارببمتت هرب ]المعشق ل1187, نحت
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 هقفلا حرت 3 داشرأ ه.1  قرغملا نايح نب رباج خميشلل رببعتلا ىف دكاشرأ هى.  هأ“ خنس

 نماحب نأ نيدلا ,نكر .خيشلل ,لدبلو فالكل ملع ىف . داشرآ ها. د, علا ىف قايسواربكلا

 [فينصنلاب هدرفأ نم لوا وخو] “11ه خنس قونملا ىفنخلا ىدنقرمسلا ىديمعلا ليكم ند لءيححام

 ىفوتملا يفاشلا فشمد ىضاق ىنيوأل ليلخ نب دمحا نيدلا سمش مرش اهنم حورش هلو

 5 ىغارملا نيدحلا ردب مرشو “كه. خذنس جينم ىضاق ىلودلا نيدلا لحوأ ىضاقلا حرشو لان

 دادعألا اةفرعم ف داشرأ هأأ كلذ رمغو ىدنيملا نيدلا ميدكان حرشو ليوالا رديب فورعملا

 هاش ناورشل هفلا ىزيربتلا بيبطلا ماهب رهتشملا دمحم نب كمت فنذولا ملع ىف ىسراف

 ركب نأ نب ليعمسا ىيحلا فرشل ةيعفاشلا عورف ىف داشرأ هأ“ باوبا ةعبرأ ىلع ترو
 ه-

 لمعو ىنيوزقلل ريغصلا ىواحلا هيف رصتاخاو هل“ ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىنييلا ىرقملا نبا
 10 فيرش ىنأ نب دمحم لماكلا فقل ةمالعلا داشرالا حرش نممو نيدّلِكم ىف احرش هيلع

 دبع نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلاو ءالضفلا هلوادتو 1. ةنس ىوتملا ىسدقملا

 ةدصصم 512 (مع. 24. كد. 1118) هطتتعغ - 508. 1ءوطخم4 11 ء1-غةطاسو هماتق هدع120ءهلاثح
 ىسسسر ةنعام»ع هطغتلعط لاقت» ظء» 1هيروات: 710ع]ب 582. - 509. 1 ءةطذلو ءكمالتاط
 همعته را - 18081 217 - 816ءر لع نسم ذم ]ننعند 124 هعضصم تلغي ع 510. 1ءةطققو
 لع لزولعءانعد عع (ممتعد و هسعام»ع هطغعتلعط 128077 - هلآ - ل1: لآنع 11م8 10| اقتعلل

 126 171101 م1760::5 0208 كهيسمم«ءمبل# 1[آطجمعألافر دممالاتم ةصطقم 615 (ذصع. 30. للفم

 1218). [طرتسسم طتع ءوؤر نيك لع ذللح 0وءضلمد ةعمدمدنتس ةعتموتا]. [سسعق ده طمع هزانك
 وردس ءمامسمو ةعضقمدءضسصسغر نأ هر عزوز - هل - لو لآرسعا طعن لعلمأاا لودمءةسنو (نهلطت ا0ةح

 5 رمممعأ ةطقظت نقعسمر ونت ةسصم 637 (ذمع. 3. ثسو. 1239) هطلت - (نهلطت لسارعل- ءل- ل

 10:72, نتن ةمصم 658 (نمع. 18. 182ه. 1259) زسلنعأو 81دمطععمع مهعأسلا ب ل - هل - 7
 7116( عارن, ؟دآعو 860" 1ءما] ءموممدستسةلت5 بس 2الءزرس - هل - لف 2100206 هع ةلئلع ب

 511. 1ءةطخمل 11 رصد أ 1 ءغ ء1- 0484و لتءععءانم 20 ءمعمتامصعتلل 11112101012. طاطعلل معا

 هزعتس لع 0مءاسضمه ونسحلعدغمصسص (ةلتكسممت مرححسس , ونعسس ل1101: ظءزت ل10 هتضتنعلأ

 31علتعسد '[!'ءاطستعت ءةصفتمر داعم طلبو فعممدستسةه مور ك/8"موتاعا|رفلاو فاطم وكادت ءاذط (1184 10د

 مرتغك لتعممدمت. - 512. 1ءوطقل 11 مدمس 8-11 كت زن عر ءمدصمعسلتنس 06 مئهعأءزوأا8

 رسم هطقظننعأ ةععدصلمستتفو وننم0 كعك -ءل- لان 1ددنمق] طولت لطف ظعوطت» آاننان- ءتينوعت“ا

 اعمر يطقظتامر ونسأ ةمصم 836 (ذمع. 28. تسع. 1432) هطتنغو ع اتطعو ظم00م2 هدو
 10 تتزانك هايعامر» (هسمار# ءقغو ءمصعلسمهك لاو ءا همدصتضعل 0110 (0طانك ؟؟ه] تست مت طلاق 25221

 ننماضحت(ا. 1نءلملع هرانك 17/40 هودحصتسعماهلت ةانصغ الغ 00ءالكذتسانق ءا ةدطاتلل ءأ معتلعنأو ءااتح
 لتقنمصع دصكاضتعااتك 11101/ه11160 12: م8 ك]رع»أرك 710ءعم00ءدمر رهمااساتك ةططم 930 (ةصن
 10. الور. 1523)و هدزتق همك ص ]1(ةئوعمرصتتم رصقمت طابق (ةيتاسع ب دلع 00ءالكذزسانق 4
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 ىلع نب كمحا لضفلا وبا نيدلا باهش ظفاخل هحرش اذكو دل ةنس قوتملا ىرجولا معنللا

 نيدلا ملصم فقل لضافلا اضيأ حرشو نيبيظع نيحرشب دم" ةنس قوتملا ىنالقسعلا رح نبا

 دمحم نب ميعربأ ىيدلا ناعرب ممظنو 11 ةنس ىونملا ىفاشلا ىراللا حالصلا نب دكيحكم

 ىرسملا قريصلا» نبا ةقدسضر نير دمحأ !همظنو م. ةئس_ دودح .ىق قوتملا :ىفاشلا_ىقابقلا ىلخلا

 ىفوتملا ىنالطسقلا بيطخلا كبحم نب دمحا سابعلا وبا تيشلا هصخو 1. ةنس قوتنملا

 كيحم ىلع نأ خيشلل ةيلينحلا عورف ىف كاشرأ هأ" راعشالا ءاهسو ةراهطلا ءانثا ىلا 10* ذخنس

 دبع مكحلا نأ مامالا ّيشلل نارقلا ريسفت ىف داشرأ هأ“ ىمشاهلا ذمحم نب كمحا ىبا

 ريسفت وو ها" هنس ىئونملا ىليبشالا ىمضللا ناجرب نىباب فورعملا ىيحرلا دبع نب مالسلا

 دقو نأشلا !ذه لها نيب اميف روهشم وه ام صاوخلو رارسالا نم هيف ركذ تادّلِحم ىف ريبك

 ميشلل ثيدحلا لوصا ىف داشرأ هاد عوفقولا لبق اهب اوربخاف ارومأ هتازومر نم اوطبنتسا

 60 - 0171: 11101 هتروتت»ن © ]طف عزان - ءآرب مد زو ل الز علو دصمالأاتان5 ةططم 889 (ةصع. 30. كفص. 1484). ب

 [رضسمالعصس دسم00 11هرلات مانعا - هل- لن: لا اعلا كلآتنعا ظعءتت ملل: طا: 1104“ ل 1601,

 رسم مس5ك ةسصسم 852 (ةمع. 7. للهم. 1448)و سمع دم 1110 ءمرصتس ءماقتأم5 223ع205 ملل 05م

 طمرصعم ءمرستصس عمغدغتف 11130 عوغ عزع طعصع دصععفتق ءهغ ةسطاتلتق 710:7: - هلل - لب 117

 18 ءرو- ءقوم]ا] طم ظطقلتكوو 10016315 ةصصم 979 (ذمع. 26. لآدت. 1571). ة1عسنعع ذالممل

 يدضدصسمأا ظم»[ءمتن- ءل- ل: 1” هارق» ظعتن ك1ه1ءمسسنعل 1ظهلءاغ (ملقافع كطمكتامي ندت

 كرعد ةمصانسل 850 (ةمع. 29. لآدنغ. 1446) هطتتغ ءأا 477260 عن كمهامعم 111:- ء7وعف» مز 111870

 ونحت ةسمم 900 (تصع. 2. 0غ. 1494) لعظتسعاسك وأم ونمدتح ءلاده ءةيععمسأأ نقودع 20 هنعلتسسمم

 دمنا 11مم ءأ ةاطعتلط لآ: 1م اد لآرت»ءاأ عت 1101 متست»علا 1ع1رسانأ» (005167/04 د 015

 حصصم 923 (ذصع. 24. لوص. 1517)و ءمانمرصءمواتع 1آط5ءهأ مذلأ 1:7(. - 513. 1عوطقم4 1

 11ه آب ]-1ل دم اط ء117 عاق 0ع م2عععماند زدعتم ططدمطملت لعن ةععتس0هستتمو ةنتعاماتنع 5طعتالط لل

 ل1: 01101رمتتنت» عا ]عدت كللتنءل ظعد» 01ه هت»ت»ءل 1(ع]تست. 514. 1ىدطق ل 11 غءع1وتر» 1]-

 ( 606 2* حمو ءملتسعمامستتك لم (نمعدصاتتل 1هةعضاتكق مآ1هستطسق ؟ه1تننستستطاتك ءممداعصو. كسعغمت"

 مطعئلعط طصفس لا !]م]ء عت ل0 - ءآ- ؟ءاذت» ظعورا قلطل- ءآ-«هلتسمت» طرمتلنسم ك1[, ؟دلعم

 لا: 86" عزمت لتعأمك ءغ رممظ تاك ةسصم 536 (ةصع. 0. كسع. 1141)و ءورصتس ءعاتماةغ ذط تم 11

 ةععدممك ءغ مععمأ تل هينعور نسمع زمغعتت 91205 00ءغئمؤ5 طساتق ععمعاتت5 هماتكدتسامع كانصغز ؟ةنته ءانقس

 ءرع ءزاتك رممصتأك ةععممتك ءاتعسعرتاتمسأ عغ معان 1انكات1ةتئانللا كت عمت ءعدامد عد مما عدل ءححصاغم ع 0

 قلق. [ءىعطشغمل 11 هدشنل ءادط ه لن غطر همدصمعسلتسص لع ميقمعأمتتك معا ةملتقمصحعتمهعرو نت

 ماعتاعط طقس ك1ه/م16- هل - ل: 7” هلع عرب كارع» رك 7[ ءمءمنرو نست ةمصم 676 (تصع. 4. كدص

033 
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 اهنم سورش هلو قايسو بيرقتلا هاهو ايناث هرصتخا ّث حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك نم

 ىراصنالا مساقلا نأ حرشو ىرجوللل ناعربلا جوشو ىسدقملا فيرش ىا نبا ةمالعلا حوش

 هللا ىبع نب دمحم ركب ىلا ظعاولا مامالا ييشلل ةيسرافلاب مكلْلو ظعاوملا ىف داشرأ هل

 ناحيرلا ىأ ميشلل موجنلا ماكحا ىف داشرأ هلل هد. ةنس دودح ىف قوتملا ىسنالقلا

 نيدلا لوصا ىف داشرأ هإ» 0. ةنس دودح ىف ىئونملا ىمزراوخل ىقوريبلا لمح نب نمحأ

 للضف ىف داشرأ هأل | لوصف ىلع رصتخم ىنيفغتسرلا ديعس ىب ىلع ىستخلا لأ خيشلا ا

 نباب رييشلا نسحملا دبع نب ىلع ىلاعملا نأ نيدلا فيفع مِيشلل دايجلاو ركذلا بابرأ

 ىلبلأل هللا دبع نب ليلخ ىلعي ىنا مامالا ديشلل دالبلا ءاملع ىف داشرا ه“»> ىيلاودلا

 هنامز ىلا داليلا بيترث ىلع ءاملعلا نم مهريغو نيثدخت هيف ركذ ةنس ىئوتملا ظفاحلا ىنيوزقلا

 هر ىنز غ يدل بشلا هبترو تلا ناسحالاو لوطلا ىو هلل ديحلا لوا ةيحات ءآ كلل 4 11

 1277) هطتتك دع اتطعو 07م7: ء71/مع041], هط 21: - ءقعم7/]ر مدس مموتغمو مهمآ ععتتم "هس 1للسل 16غعطاتتس

 ءريموعمموزغو ءهغ طقصع ءمتغم مسعد 1ع” جممعالهكتغر ناك مم62(5 ؟10عصقلتست ءوال 1صاعتت 5

 ةدنص كفررتتسعماوأأل عدنصغ 5ك ءرضا 01( ةدتسلاتق 1771 ل8 ىك)عر»أرك 110عم0ل0ءودق , 9 -60 -:11/]1307 

 لا ءر١ ها 1 1عايدن» مليون. ح 516. [عوطقمل 11 عادم عرج متغج 56 ع1 -طخلع عرصو ةهح

 عمغتتم لع جلطم“دقمصتطات5 ه0 دصم»عد دعس 082005 ءعغ م22عمعمات5ق 5ةدماعم 3ع. 8ءموذععو

 حمعام»ع ظذطعتاعط 1[مدمس 11 ةتاع للا 1 ءآب» ل1101 6111110 1ع: ل0071ه] (007/11258, 010

 سعد ةمصاتنص 550 (ذمع. 7. ال[. 11535). - 517. 1ءوطخغم 11 ةهطلعقس ءعآ] - ط0] 4 0

 ذمماتغدأم لع دعسم]هعتد )ه0 مسمر جستعامانع هاطعتلعط قلقا 1" ة[رارتن ملآت»ءعا 8 عءر» 110/1 هتاتاعل

 117717 ]21,01مه7"عستت»#ر طممدعأنتم قكسعو ةصصتتتل 450 (ةصع. 28. 1'عطب. 1058). - 518. [][:حوط ش4

 1 هدرتا] ءلح- لتمر ءمدسمءعملتسس 06 معصعتماتك مءاتنوتمدتقر ه هطعتلعط ق1 1ز مدمن لآ 2

 كنا 1غهث1هع]رركت# مرسم مووتغتتط ءغذص هععاتمسع5 (ركمود7) لتكزكاتتت. -ح 519. [ءنطغم 13

 1541 ةعطقغط ءا1- ل عزلع» 64 ءال-ّزذط غلو ةمقاتكتألم 0ع م13عقاقطألت عمالاتلالل و 0111 10ءانتش

 ةعررمعر" رمعماأع مععماسما ءغ مانعممع ةدعرضمع زماعسأل ةنصغر جانعامع هطعتلعاط لركر - ل- 0

 طن ارث ء/ب]8 ملآغ ا عءر» مطل - ءآ - دهمآروكةرد, ؟دلعوم 11:- ءالعتمم]ا]8 لنعنم. ح 520. ]طش

 [1 ه]دسُه ءآ] - طغ150. ةمدوقكتغأم 0ع دحتعته 0هءالك (عنهتات77.  كهطعتلعط 1صمس ل71 2

 1110117 12 ءرب ملط للملامل, لك101/18 (نمسيمرتم آاكا - 1[1جطلعوم تت ةصطم . . . . هطلت عءعصقعأا لص 6

 انطرنم ضدلتقمممسمود حاتمدوسع دتعمه هءعغمو ةععسس لستم 01لتصعتت هصمأ 00112 1501016 20 (ءالت اتق

 كماتتسو ءأ هدتونع 10مم 761 مءعلمصأت ةزصوعن]ونع ءدمانتغ جغاقلطاتتكمم 1معلمتغ 1(: آطهسك [0

 كمرستصم ]دمعتغعمصاتس ءغ طعمع# قمضس ءاع. طلتمممدستغ لطم لعتملع ةطعتلط آططمصعألاف 26ة1-

 60 - ل1 ((معةر» عزا (011مطععآم, عنسأ هصصم 879 (ذصع. 18. الآمن. 1474) هطاتغر ةعءاتصلطملت
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 سيخءانلاب مب هردصخ ركب ىليأ ىضاقلل داشرأ هاذ“ كفاكلا : 3ث ؛ اي ورميبعلا ةبافك حرش

 داشرأ هلو 508 ةنس قوتنا نيمرحلا ماماب فورعملا هللا دبع نب كلمأ كيع ىلاعلا ىأ مامالل

 قونلا ىفنخلا ىنلاتسكرتلا دمحأ نب هللا ةبم ىنيدلا عاجشل داشرأ هان“ ره دقو اذه ريغ

 5 09 يسب ىبح 7 0 [ىو انفع كك 0 _, 7 ةرخاعناب يكل ختسلا :ىيت .داشرأا اكطلا ةديقع سرش هلو] 7 ةنس ةرهاقلا

 نب تمحم نب كيحم هللا كبع قال كاشرأ ها» ها خنس قوتلا ىوغبلا ءارفلا دوعسم

 ةيداشرأ هذي [ هأ:“ زم قونملا] ىلينخا لبقع نب ىلع ءافولأ ىنأل داشرأ مه“ نامعنلا

 ناخ ليحكم ن لك هل اهلسرأ ماكح نس قونملا ىم اذ ليخحأ ىب نمحرلا لربع انالول ةلاسر

 اهلوأ مالكلا ىف ةلاسر ةينيدلا كداقعلا لئاسم فيقحت ىف ةينسلا تاداشرأ هاه جتافلا

 ركذب ناطيشلا ءايلوا ماغرأ هال اداشرأ رشع ةسمخ ىلع بترم لا ميلعلا هلل سمحلا -ِ 0 7 0 15 5-1 9 ََ : 2 ا م 1

 ىرصملا ىدادحلا ىوانملا فورلا كبعب فورعملا دمحم خيشلل نامحرلا ءايلوا:هيفاتم

 ]1 ئععدمع. 1لعدد دلتسال ودموتع همانقر 1[ ءوط شل ةمقعق مس 0ع طتعقغمعته تعطأق (ةعكتم ©011-

 ممونمن ل. - 521. [ءوةطخل 11 هطوعط 51187 ءعغ ظاس 8 عترص ءءعا1و 0ع وسم زمانه ذم 1ع

 1ك هةعمم تن - 522. 1ع ذطق لير ةنتعغم»ع (ندلطت قلقاع 8ع ءلسعكوتع ءمأأ 0116و 5

 1مكعتمأامو جهدعام»ع آسقس قلآ2]1:17:4 كلا - ءآ- 2ع: ظورن قكلطلماا مطر دلعو آدةمت 101-

 11مم عمو 1.١( ء. ][صفسص نعطاسست ل1علتمدع ءآ] 81عععدع ) لتععم عع رممرععتم ةسصم 478 (ذمعب

 29. كمر. 1085). آطلنع لتنال نتهوناتع هماتكق 175/0. 0ع نتو كتم 1اان21 ءقغو ع01لز6غ. ب

 523. 1 ءدوط خل و دسعام»ع 66]510- ءل- ل51: ط1 طماد/لعأب 1822 قىلآرت»ءل ل1 ءداان12 1طآظهصعللتفو

 رجمدننمم (نعطتعمع ةسصم 733 (أمع. 22. 8ءمغ6. 1332). | 1لعرد همرصتسعسأ4ةكلا12 01036 12 هراتق

 4171:1066 د 1 ءاراممم# ءلتمتس.] - 524. []عءدطق لو ةهسعاممع ل1018 ©آ- دال: 7117 - 1ع

 1761: ل1 عونا لل عر 8 ءوع]ر عمار دممااتم ةصصم 516 (ةصع. 12. طآمدن. 1122). - 525. 1ءوطغلب

 حوعام»ع كات قكللعلاعآ 11ه]رمتتةتتت علل ظعتت ك1101هتروتر»ءلأ ف عر - ءاربمترج مرن. - 53926. 1: ءطقشلو

 هسعام»ع 4كآت* موك ملل: ظءب» 0ءمن] [لممطملتتكم [متنمم ةسصم 513 (ةمع. 14. كمت م 1119)].

 527. 1[ :ذطخ لأ ع عءغو 0دعافطكر ننعم 810112 همداعع كال - ءآ - «ه]رتدمتت عت قللتهعا ل (78و

 نأ ةسمم 898 (مع. 23. 02غ. 1492) هطتنع ةداععسم 710 هنوت2ءل كرات ظ(41/ ( ةعمانتعم 2غ0131)

 رساسز ب. - 528. ظا-[]ءدطد مغ 85-1 ءعمأ ور عغر ةمقالكات10265 م؟3عع]منتتع 201 3

 0ع دعقعملتك 120عز1 حععدمدنع عدعامس0دك. "[طدعافصتق 0ع معاممطو وتعدي دص وستعمل ععتس 110

 لك ممدتغتكو ون01 162 1آمعامأأ: آطردتت5 ]لغم هدمزعس(ا ءئننب - 529. 1[ءعطقتسسص جن11258 ءاآ-

 هطعءزغذسمسو 22غع232 ن2 جرطتعأق 5دلفصودع ءمرط 22ع1201:3100ع 151041011 3201م2 آ0عأ

 رستم ءتتعمملز5 ةامرد دعطص7» 120عغ ةسعام» كطعتلعط 7107 هتوتتن:ءل 1هتن(ممأ 1100/0/8 كل ةعد» ب

 دا
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 بكاوكلا“ اءاجا يفودشلا"بهاتم"ق اياك "كلنا لاف نفت هذا نيف "اك ن7 ةريطا عب لا

 لوالا باوبا ةسمخ ىلع بترو هيلا قاحلالا رذعتل مهدرئاف مهنم ةعامج ىلع علطا رث ةيركلا

 يف عبارلاو دوصقملا ىلا ةراشالا ىف ثلاثلاو ركنا نم ىلع درلا يف ىاتلاو مهتلالج ىلع هيبنتلا

 ةعيسو ةنامعبرأ ىلأ مهمجارت ركذ رت فوصتلا لوصا نم ءىث ركذ ىف سماشلو ءايلوالا تاقبَط

 ةيمالسالا ةسمكل ناكرأ ه" ةفينح ىا هقف ىف دافرأ ها“. افورخلا بيترت ىلع ةمجرت' ىيرشعو

 نيحم ركب نال دامعلا تاذ مرأ ها هداز ىراهنب فورعملا ىقرزربلا نيوم ىكرتلاب اهمظن

 ميشلل بيرغلا ريسفت ىف بيرا هز"  *هإ خنس ىقوتملا ىلصوملا شاقنلاب فورعملا ىسحلا نبأ

 راكبالا ةلمسم ىف راكنالا ظلازا ه* ىزولل نبا ىلع نب نمحرلا سبع , يرغلا ,نأ . مامالا

 ةلازأ ه» 1. ةنس ىوتملا ىلبنحلا ىفوطلا ىوقلا دبع نب ناميلس نيدلا مجن مامالا جيشا

 م0 ةنس وتملا ىزيرقملا ىلع نب دمحا نيدلا ىقتل ءانغلا لاح ةفرعم ىف .ءانعلاو بعنلا

 ودا ؟دآعم 450- ء7- ”ه1مديرك لل تكاتل, ءأ م05 ةصئاتتتل 1030 (ةصع. 10. 2601. 1620) هطتتغ ل1(

 زم طمع اتطرخمر دع صاع عين هزاتق 0ع ده عيضتتم هدكمدضس 1161007-117: ل1 - 10070761 ةصكءاتطم تتح

 مرصممقنتعدعر لعتملع ةساعتت م1125 ءماتاتتلل ©008001155عو 011095, 011081311 038 م1011 طق

 رمد ءعرنعرتع ممص ممن عاطأا كعمدضدكتسل 0عدعتت مدءرت(. طلاحتمأغ هراتق دص لاتأ0016 23م1[, مالل1102 0

 هيام مسع 20 1]1هماععست عماتتس لتعصتةمغعس هممغ عسر[ ةصلمسو ةععسصلمسم 0ع معطل هطع ةط11-

 مك مرسل عضل 0ع ءمصقتلتت لعردسهمممأضهلمطعو نلان216012 0ع ءلقفعتطاتق ههط ءام1ا0111 0

5 

 5و لع ممدصتت]ا]5 كتكفتسأ معلم ءامتتك. ظموئعستم 51135 030:15 ععطاأمازلانا2 11 علطأا 5ءماعللل ءال 5

 جالمطقاط ءلعع معععتضتع. ع 530. ] .١1804 0ع لسع طمصعل عم. 531. ظ1-ةحءاعذم اا

 لعط حرس د ءغ ظ 151-1 حدس أو عار ءمطسستمسم نانتصسواتع 2061 1ك]ددستاتعوعو ناتقع ل1172: 13 ©" 2:612118و

 نلوم لعام” جملع] لتعطتكر دمعفنتعع ص ]تصوم (ندنعتعت ه0م12م0ه5هن16غ - 532. 1م ءعدص 02غ

 ء]ز تسد غ0 طمسعاتو معرس مم طاتق مفاتن اتعأاتك و ةانع107ع للان 1ع“ ل1101 011:60 13 1ا- ه]-

 ةمودعنا 11ه: , ؟هلعو للمععامم]ب لتععام ع( ةصصم 351 (ةمع. 9. 1"عطا“. 962) 2201430.

 533. 46, ءىيورآت ءدلنتم ؟ءيئاطورحتسس (نمردستل ةهيفل دال مدئانتس و ةنعامع تهطعتلط طصقسس ل647

 لامن" 0ز ملآطل - ءآ- "ه]ربسمتا طعنا ملل: آطادن- ءآزرممستم -ح 534. آهذلعغ ءل-1 ملط ةدعر مع

 سعيت صمت هطفصلهضننس 1ص نسممعوالممع 0ع ؟ةنعتصتطسع ةمغامعاتفو ةسعامر»ع هطعئتلط طقس

 را هزتز» - عل - 017: ا907ءعقزد م1: ط7 عنا لآل - ءآ- مدمن 1/1- 1س 1آ1دصط لتامر دتمالااتم ةططم 710 (ةصع»

 10 31. 1151. 1310)». - 535. 1هم1ءعغ ءاآ-(ةه'دط 21١6 ءآل-تمقي ع22000 22014812 أ

 1حموزغملتسسس ّذص ءكفمعمتامصع ةاهطننق 22151قعر ةاتعام“ع 1 ع]6- هل - 01: دملت7ءل 8ع: لاا

 110غ دمماخمم هصصم 845 (ةصع. 22. ل]آهت. 1441)». - 5306. 1آهةذلعغ ءا-وطمططقأو
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 فورعملا دمحأ نب ديحم هللا دبع ىال تاهبتشملا ثيداحالاو تابآلا ىع تاهبشلا ةلازأ هل“

 كرايم ىب كيعسل ءارلاو نيبغلا ىف ءارملا ةلازأ هإ"# 71 ةنس قوتملا ىرصملا نابللا ىباب

 خيشلل نعرلا ةلمسم نع نوولا ةلازأ هل". 14 ةنس قوتملا ىوحنلا ناعدلا نباب فورعملا

 مرردلا ىف! يعازا مزن ا ١17 117 نس قؤعملا 'قطويشلا ركب. قا قب نمحرلا كبع نيدلا لالج

 نب ندحرلا دبع خيشلل قافوالاو فورخلا رارسا ىف قافالا راهزأ هت ثيداحالا راعزأ ه.5

 :لكاخو نيناتكود ةمدلقم ![لغ.- لبترو' 00 ةنس تيجي رهش ىق+ ارصتخ ؛هفلا ئماطسبلا بحكم

 ىنأ عييشلل راجحالا رهاوج ىف راكفالا راعزا # رلا هنامسا ءامس ىف ّكحتملا هلل ىمخلا هلوا

 ند نيللاا لالجب“ ماكخالا- زابخا ى“ ماكذلا راعزاا, هت* --+ :ئرفاقلا ىتافيتلا محا نئابعلا

 ناكل دعيج سوماقلا !ى.امك لابجل تارغك + ماكالاو نوكذملا--ئطويسلا وكب. قا نب :نمحلا

 راعزأ تعد هم“ ةنس ىفوتملا ىلانكلا كشرم نب ةماسا ةلودلا كيومل راهنالا راهزأ هت 0

 قاوتملا ئمورلا هدار نيك هقودب فورعملا 'نلبكم" نبا نامثع كوملل لثاوالا فصو ىف لداجلا

 معرمملم لسط1(غهمصانتلل 2 ؟ةدنوزطاتق ءمعدصتعتمق ةغ ("20160هصتطاتق هطقعدستمرو جاتعامتع قلقا: 40-

 هقلم] 1101 هتهتر»تءل عزت قللتسعا ]116:8 ؟دلعو 8057:-77ءلالا لتعاو تأ دممز'أتو ةصصلو 9

 (نمع. 1. كمر. 1348). - 537. 12م1 عع ءا-دمأ1 ذر "عيممأم هنصاعم مهمتك 0ع ]ن(عرتف

 ءه( 184, ةنعامرع هال ظور» 710” ء]ب 0( مددحستس حت عمر ؟ات1عو 167:- ء7لعء]ر]ر ارو لتعأو تأ دصمتنأاته

 هصصم 569 (ةمع. 12. كسع. 1173). - 538. 16م1 عءغ ءال- ؟ حطصر معسماأنم زدطءل] 1 (ةهغف ص

 و12عمالممع 4ع ماعمماعو 2166056 ذطعتلعط لء7م7- هل - 01: 4لط0- ه1 - "ه]تدمت» 1867: لظ2 8طن

 قدرت, رممزنطتم ةسصم 911 (نمع. 4. لسص. 1505). - 539. ةكعدوطتتعو 06 م2هعأعمالق لاتكأف

 هةعودم0ه115. - 540. ةكعطق»ع عاد جط جل 1 طور 10ع5 301600121. - 5414. قخعطق»ع ءآح د

 ج1 شعر همس معملتمل 0ع مرتك ععتتف ![1فعرمضتسم ءغ ننه07جغمضسم (ة]تةصصفست عمرضصتسوم ن000 ةطعتلعط

 مل6-60]- "هرمنا طعن 0101 من1060 1 ءءامم»# دممعمكع ]آكعزءا» دممت 848 (ذمع. 20. كرد. 1444)

 فرس ممواتتغو عغ دس م2ع1ه6ممهعسر 05 آائتطعمو عع مصعاسكأ دعس لتكتكأغ. 1معامتغ 18: 1رقلنك

 12عمو هءعمدغم 1ص همعآ10 همتتمات111 5110101121 كام. - 542. ةذعطقع ء]1-ةك اعذار 02

 0ع ععومستنو ةسعام»ع هطعتاط ق1: 1مل805 ل110 1ءةركو]ت (ملبنتت ا ع 543. ةعطقت

 ء1- جاع ةسسر (نسهع ؟هد ماسعدلتك ءقغ د ةتمعسلممت هممت» عععمصلمسس مضصقتل م/0"(طو ءغ د208-

 رص هذزعمل6ءوغو اتغ ذص (نددتتكم ]1ءعتغتع)و 1هدئعو ءمااتسس 0ع م3علنغومق م20 م05110طاتللاو

 جتتعام»ع لءاأآ - ©0 - 08: لآل - هآ - "ه]بسمت» 1 عءر» 458 8عءآب» كمررساغ درمم0لم 133080. لس

 5344. ةعطقع ءا- حمص طقس 110عو 1؟ستساتلل و 2116106 11101061150 - «ل0عمم1ءأ 0؟(نام 7

 116075180 1221:412, درمماانم ةسصم 584 (ذمع. 2. ل[دن. 1188)». - ة4دق. ةعطخم ءادز ءسفتلو

 لعوتمغلم مسسمضلل مكتمل معائتستل ةن8عانجر ونممس ك1ه12]1 0/17 182 ل1101 هتنات عل 10/7/72

 لعموم 121 عم]ر طف عملع]ب للءعغمعر ةتلغفمم 11:0 1لك/مب» 'ل'ععنم هطغاتع 1015ممدوسع مهتسم ل
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 ناطلسلا ىلا اهأدهاو ةيكرتلاب فورتمل ىلع لساوالا بتر 1.1 ةنس ةينطنطسق ءاضق نع اًلصفنم

 ةماش ىاب فورعملا ليعمسا نب نمحرلا كيع نيدلا باهش مامالا يشل دلجام داركالا نم

 ىنيدلا باهش بيدالا خيشلل ضايع رابخا 3 ضايولأ راعزا هب “15 خمس قونملا ىقشمدلا

 ى ةنس ىف ىرقملا تام] ابابكل ىف باهشلا هركذ رصم' ليزن ىرقملا ىنزغملا .دبحم نب. ىبحإأ

 لدلج ميشلل رصتخت شوبكلا رايخأ ىل شورعلا راعزأ هم [فلالا دعب نيعبراو ىدحاأ

 خكدافلا رانا ه3 شوقنملا زارط كح ىونو ىطوبسلا ركب نأ نب نيحيلا دبع ىيدلا

 اضنأ هل ىيفاشلا هقف ىف ةضورلا ىتاوح ىف ةضفلا راهزأ هد. روكذيلا ىطويسلل ةكافلا ىلع

 هباتكا نم اهدوجل روكذملا  ىظويشلل لاسر: ةرقاوتملارابخالا بى .ةرئانتملا زاعرالا هد 0

 10 ديحال ةيديزلا بهذم ىلع راهطالا ةمنالا هقف ىف راهزالا ه»* ةرئاكتملا سداوفلاب ىمسملا

 عاونا ىف راعزالا هد“ 1[. ةنس ىقوتملا] ةعيشلا ةمنا نمر ىفيلاو نيضترمالا, لك 0 2 0

 ؟عس ةنس قوتملا ىدادغبلا راجنلا نبا دومحم نب دمحم نيدلا بحم .ديشلل راعشالا

 حامطقطءنعع عع هطتتغ ح دصدصعستع لملتعأو (نههعغصاسمموات معصمكتك ةصصم 1013 (ةمع. 20. ل[هخم
 1004. - 540. ةكدطقمع ءال- عدس لط جغعأمو طتقفمتتح سحستس رج صمكأ اهتمت لل" - هه - 2

 هع ركم1مقب» مل- ن1 نتصل مرتو انصم 501 نستمع ورسمت عط عضد ةتتعامتع طمس اعط - هل -
 راق 0- ء7- "ه1 هنا ظنا 1عردم8] 12ج ءد[ءعطفو "دل عو للآلات ظارمتسع لتعاو ءغ دصمااتته ةطه0 5

 نمو. 2. 06. 1266),. - 547. ةمطقمع ءاد عنج ذقطر طئقامدتم ةظ40/1 ه ذانوعأانأات - ءل-
 زد همععع 77مل/ينم ]دسامتمي ةسعام»ع يطغتلتط ططتلماوعم م ءآاط - ءل- لق: للعلا لعل
 زلم]رمسنتسءل 21«عزب )2 8[آكهىتم ذمودتلتمم 81نمع. ع 0طتتغ طنع ةصصم 1041 (ةدصع. 20. للسلع
 1631)]. - 548. قكعيطقع ء1-همندطرو طتقامرته 11هطعوهز ممضتسسر وننمع 1مهق ءقغ ائطدت

 لكاس لمد عيوأر ةدعام»ءع ذطغتلعط لوا - ءل- لة: ىلطل-ءا-ه]ردسمت» وت ملطف 1 ء» كلاما.
 549. 151 - خعطق» 1-11 ةتط عا ؟10نعو كانماتف مالأل03112 51186812 0001عللظ 5031862[عقو 10101:

 ىو رصملم ]دساحغنم. - 550. قعطختع ء1- 110 لط عغو عامذذدع ه0 هردك طم:(012ا لع

 وسع ةطقظنتان عمر ءىملعسس ةسعامبع. 1106 ذمه - 551. اظك1- قة مطقم 310-11 غعص غطت او

 ىمعامنسد لع ندلتقممتطمسع دتوتلل دنس دحلادنتكر نسمع هموتتك دسملم ]دسلهفتف ءدع ائطنو انو
 10 1*عمانل 171ه1ء]ا] قر ءا دمكوتمام ةعممس لتس ء؟لتلتكم -ح 552. ظك1- خس طغقسو ههاتق 0ع لات

 [رصحسمخسل ماعمتضتس 20 دصعماعس 7عالتغمسس  ةهلط لقتسعلأ ظعتي 7” هليرع ظعء 110/4 3 مل

 معمر نمت نصانك [ضمسمستس كطتتقعمضس ظدتغ [؟غ صمم 340 (ةمع. 16. كلملع 14360) هطتتغ]و ءمدضح

 ممولكتس. - 553. 4-11 عطقس 0ع ععم عتطسم ممقسمفسو هنيعامدع هطعتلط 010/4 - هل -

 1101من ءأ 186: 110ه] ت10 1طن: - ءارب عزز ام 8 عام ل6 , دسمرتاتتم ةصنم 043 (ذصع. 29. ل1هتع

 عا
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 راهزألا هه» روكذملا ىطويسلا نيدلا لالج ةلاسر راثآلا نم ءارعشلا هّذع اميف راعزالا هم*

 هلوأ زار ىشلك ةريظن © موظنم ىسراف نشلك راعزأ هبا ميملا ىف قايسو جباصملا ىرش ىف

 وو ىمورلا نامتع نب ىفطصمل خغللا جاضأولا رعزالا هدب ين ىنسف راونا زأ ةكنأ ماد

 يف ةيرهزالا هد» خلا ناحجسلا كلملا هلل دمحلا هلوا ةيسرافلاب ةيبرعلا تاملكلا رسف رصتخ#

 بقلملا هباتك ىف قرف ام هيف عمج هنأ ركذ ىورهلا دمحم نب ىلع نسح ىلا ديشلل وحنلا

 هيلع كازو رداخذلاب

 ريراسالا ملع هدا

 عطاقتلا بسحب همدقو ناسنالا فك ىف طوطخاي لالدتسالا ىع ثحاب ملع وهو

 هرصقو كرمع لوطك هلاوحا ىلا اهقيضو اهنيب ةنداكلا ةجرفلا ةعسوو ضرعلاو لوطلاو نيابتلاو

 ضعب هيفو ابلاغ دونهلاو برعلا نفلا اذه ىف رهمت ىممو هرقفو هدانغو هتواقشو هتداعسو

 ةداعسلا حانفم 3 اذك ةسارفلل دابذ هواعج ىكل فينصعت

 1245). 554. ظ1- كعطغعو تدلن0مهعو طلقام21نقعو و0135 م0686 61101

 "ل مدعامتدمو ةاتعاما"ع لعأ(7- هل - لا: كميت غ دمملم ]1دتتالقغم. - 355. 11 - قعط هدو 012111161-

 مسك اآص هردك ل1ءد4م01],, 0ع وننم ذص !ن عد 717 لتععام». ع 556. قعطقمع 6 ة]1هط عصر

 ممقسح معمتعمسس 20 ةتستلتقاتمعس ءةضمتصتق 671م مس. آمعمتغع لاهت هرستصسع ءزدفر نت

 ع [سستمتطامو ءدتكاعصاتمع هام. -ح 557. 81-قةمطمتع 117-81 غلطتطرو ءوسمعسلتانسس 1عالتح

 هموعئدمطتعسم  دص نتو 1151م 13 0(اررسمت» ]نوع ؟نطم ةعوطتعم مععتعع دماغ ءاهكتت

 آ1معمتغ 1(: طدسك ])ءم مءوت هءاعطرةوملم ءاعي د 558. 4-11عط ةدتز كغ هراتك عل 2111112-

 نعال و ءاتزات5 جنعام»» مهطعئاعط قلاع ظمعدمت» ل7غ عز: 17107١ ءل 17 ءرتعيم# هع طلع ءد

 ال ءعتمدع ؟دنعتتنو ونسهع ذص ائطعم كددم 2077(" ءموعممدستسمنم لتووتمدك ءرتار ءهأ 8

 2001ه عت ا2 320]عءلوؤع. ع

 559. آ[طص ء1ج5 هاتر.  قةرد ع اتم عمتسعماتك مدلسمتتسسر معلم ءأ ؟ممصاتق مصر ءءامصلتم

 رلدعع يؤ ذللك لمعفتسمر نسمع 0ع حنودسسعساتك نتهعستغو نسطسع دع اتمعتم ذم 5015 طم»

 رصتمصتف ءزاتكلاتع مع0لع ؟جغمصع طقطتنم 1آماع75ةءاتنمصتك ءأ لنور نص ءعاتمصتك [هدعتئان ستكر 1[ه 00 صلكو

 همدخلتل ةصاع"ءممعلتستكو نتتقع دصقماتق مع0عدوتع دماعمععلتغو ءزدكوتع ةصواكأتمعو عم 11

 طمرستستق مدعلت تتصكتتو نغ [هصوتعلم طععرت6معوسع ؟كامعرو لسع ؟ءاذوامك ء( رصتفعيتمعو 0ل51-

 5ع ء( مهد معرئامك. لسعوطعف ءع معدعمسع 1آصلت ذم طقع لهءئتسح جلسملسمتت ءيععاطلممأ

 رسركغصغ نمموسع 0ع ئللحك همدصسلات ائطستر جنمسعم ءدبص ةممعملتءعرس لمءاضصممع "معا

 همدفالكتتتصس. طلمعع ذص 11107 ءآ- ؟ءاللعإ 1ءودطا ال.



204 

 ني 1ناعحتلوي سابتمالا]سانسا فاز ميما زف لقا زرامملا ضن كوضالاب سانا

 افورخحو روطسو تاملكو ناونع ىلع انيحرأو مكب ةخنس فلا رصنخ وخو ئايسلل ىيدلا تابغ

 ساسا ها"  هقفلا ىف سابتلالا ساسا نا  ةفيطللا تاسابتقالاو مكلملو لاثمالا ىف اهلك

 باتك وهو ه*ع ةنس ىقوتملا ىرشخترلا رمع نب دومح مساقلا قنا هللا راج ةمالعلل ا ةغالتلا

 5 ةيوغللا تازاجنا هيف ركذ هساسا وه لب بدالا نفذ ناكرا نم ىوحفلا ميظع مجحلا ريبك

 مامأ هب قوطنم ريخ هلوا برغملاك اهداوم بيترت ىلع ءاغلبلا تاريبعتو ةيبدالا ايازملاو

 [ ىناهغصالا ليكام نب رمع جييشلل ] ةخلاسر ةخحاصفلا ةلعاتو ةغالبلا ساسأ هك يلا مدلك

 ىنميلا ىفاشلا ىميضخعلا لديكم نب ليعمسأ جبذلا ىنأ مامالا خيشلل فيرصتلا ساسأ هثو

 ىقونملا ىرانفلا انومحح ىب لييكم ىيدلا سمش ىلوملل فيردصخلا ساسأ 81 “4 خنس قونملا

 10 يلا هّنالا فيراصت ىلع هللا دمحا هلو ةمتاخو باوباو ةمّدقم ىلع رصتاخم وهو م# ةنس

 560. 1ةّمه عآ1-هودلر ءمرصمعمسلتاننت 0معاتتف ل1167, لع نسم ذه ]1 عنج ل117: 01عاتا. بس

 561. ]همه ء]-1 ءتط ٌةقر ةمصلقطعم(2 10عءومزلتلالل١ عز (نهرننسم ءغ (:20110صتطاتق 21134011112

 (©هرسصمعسلتسسس و عت00 11/1/ةررا» ظعتا 01 مز(ا]:- ءل- ل: 110دءقرنن ةصسصم 897 (ذصع. 4. ل0

 1491) ءمرصممدستغو عام (16تطتس ر ؟ءينطهر اتمعدم هغ ]ناعمه لتكزولغر ناتقهع ةاصعاتل» 8

 مرممدتعمطتمب ةعماعصساتمك عا 10ءم5و (نمرعوصأ ءغ "هلت مصسس 1ةععاع لل عغمو مصاتمعسا. - 562. [ة فه

 ءا11-1عتط هدو !نطعم د10 ننو١. - 503. آ[ةمه ءآا-ط ء1ةعط ءععر نص لحتسعماه ء10062113عو

 حجايعامرعع زخم لمءنموتسم لا”0/7هأب لاننا ]عائقا ل1 ه]رنرنتنا لق عزت (01ده» 7سم ]رد]ب عل" و 0

 5 حسصصم 538 (ذمع. 16. لدلك. 1143). 1وغ طنع !]ئطعد ةسما[تتت 1312]1:0ةع2 5ع2162113111111 م61

 معوسع ةماسس هماسصعم مطتلام1هعتدعر هعمل ممسك ءزادك ةطدصلفتس عطغتلال. ©عوؤعرتاع ذص عم (؟ةطق-

 ]حنممعم ؟:ةيئاطورضص ء( ][هساتغنتمف مطتاو]هعتعدم عع 1هعنالمصعج ءعضتلتغمستتس ةععتصسلان22 01:01ص عال

 1هداتستسو نه0ع ذللدع طحسكأامع كاتصاأرو نأ 1ص 110ج. طهعامتغ غ2: (0مانلظ11125 06 0110 5

 ]هوسأ ممقوتكو متسع متستل هرصصتق 01ة00هصتق ءاعب - 5604. آهمه ءا-ط ءام عط عع 56 ءمتل عا

 ء1-1ءوؤط ءعغعر نمعامضك ةزستلتف ةععسسس عصقو [ ةتتعامبع هطغعتلعل 0 م» عن ل10]رمتةتنءا 15-

 لمار ]. - 565. 1[ةذه ءا- ؛عورأتك ظدملدسعمام 1عرتمستف عنوتستل غ1 ءمعر ةمعامدرع هطعتلمط

 1]سخن كلتش /لسعأرا]ر ]ل ىدرنم1ق] ]ظ عزت 1101]1/نوترنعل 11 هل/ ءررا# ]تدعي ذطقلتااف و 101:10 0

 626 (صع. 4. لدص. 1277). - 5606. [ةذه ء1- عددتل ظتصلقهسسعساو 1دتممأ5 عاقل11130163عو

 10 حمعامنع اظ[هل1ه :5/عرروع- هل - لقز» 110101: 18261: ظل متراعم رطل ءربم ار دجماكاأنم جصطصم 834 (ةطعب

 19. 8ءعمغ. 1430). (هرسمعصسلتسسل ذص مهع1هلل0صمعتلتر ءقرمتلك ع( ءمصع] سقت هصعتتل 011:1ةانتلو

 نمل زنع ذمعامتغ: آهسلم 10ءدنص مم مسلك دعتتك ءلانك طعمعقعلتق ءاعمي - طئاتتسك ةتعامالتق
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 ةاسسلا ساسا هلم ىيدلا ساسأ هب هحرش مل خلس ىتودفلا (ةاش :نمكم هدلوأو

 ساسا ه1 ك7“ ةنس قوتملا ىدزالا رفاظ نب ىلع نسحلا نأ نيدلا لامج هيقفلا ريزولل

 021 قياوفلا» لوصأ جروس فيو هعاوقلاب سايس ه«.يإ «١ ىقاتملاوا نوشملا زارَسا' ىف ..قاعملاو .ملعلا

 فرش مامالل رصتخ .سانلا هلآ ةفرعم ىف ساسا هبا . ءافلا ىف ىأي باسلل ىف ةيناهبلا كئاوغلا

 ساسأ هب“ د. ةنس قوتملا ىومتخل ىزرابلا نباب رهتشملا ميحرلا بع نب هللا به ىيدلا

 1! خنس قونللا ىطويسلا وكب أ نب ىنمحرلا 0 نيدلا لالج خيشلل سايعلا ىنب ليضف ىف

 رداقلا ىبع ىيدلا ىيح ةيمرلمل رعاشملاو نيطالسلا لداضف ىف ةيمالسالا رئاعشلا نيطاسا هيل“

 خنامألا داعش مامأ ىذلا هلل كمكلا هلوأ باوبأ خعبرأو ةمدقم ىلع رصناخت وهو [ ا." ةنس

 ىلاعما قال نيدلكم, تايفالخكل ىف بيلاسأ ني“ ىدنفا ىيك ىلوملا ىلإ هأادعاو حلا ىمظعلا

 1101من عل خمر نست دهمصم 839 (ةمع. 27. كدل. 1435) هطتتغو 11100 ءهورتتعطاة415 توأم

 507. [ةمه ءل- لتصر ظطصلحس عساه "ءازوتنمصتق. - 5608. ]هوه ء]1-و1 ع ٌةقعغر ص لقتس علاه

 هءئتممعو ددلطسغعس مدهطاتعحس طمصح مءلمسط]تءوع ءممكنممع ج0 ن9ةصقتر ةنتعام»ع 11! ونعم

 لستم معضام لءعضمأ- ءل- ل11: لآ[ معن ملغ عزا 1( لعلة دحمساتم ةسصصم 623 (ةصعم

 2. لوص. 1226). - 569. 1ةّمه ءا1-ه]نس 5ع عآ-رص ءصتر ؟نصلقسعما2 00 ءاعتس قلنا أ

 ععماعم لحسم ص 1075( عالتتك (نهرتدمأ ءأ كدعدامع مماته ع. - 570. آ1هّذه ع1- 315810, ءهورسح

 دعم مسك همعتتك ل1 - 1" عمق 711- 81م نرء/ لع جمئاطتسعاعمم 0ع نبق ذم ]ننععه 270( ةعحصم

 عراب - 571. ]ومع 11 سه 1 1ءعغ ج1عغ ءل-هففرو ءهمرسمعملتندتص 04 ءموصتاأم) ع 11

 طمتصتستستس و جنعغم»ع []صفتم كوع” ءل- ل: طة هامأطمأ ظعتت قلطل- ءآ- "ءارا» 11 هن 0081و

 ناعم م2 ظن لتعأم ءع دصمتتطتم ةصمم 738 (ذمع. 30. كدلك. 1337). - 572. ]همه

 1504ط1] 8ظءمأ اظ1- ةخططغعمور لع سعضفتم ثططدعألهعسمو ةتعام»ع ةطعغتللط ل6ء767- ء0- نب

 لآغ0- 7 - "هته 1 ءزن مط 8عءلب» كميرا و دسممتنمم ةسقم 911 (ذصع. 4. كدص٠ 1505).

 573. فعةغاسم ءا-عط عفت ء] - د1 درست وز: عغعر ءمالسصسمفع ةوتصطم]هرحنس 15]وسستلعمدناننت 0ع

 ردعيتغم هم]ئقصمستسم عغ ءعرنعصممتدتتنتل ذص عصام 81عءءووصمر هنتعامتنع 7101/6 - هل - ب

 لاا - ءآ - 007" 1821: 1101 هتدتيببعل 170ععضبم 1قطع ءر آسحتسم 101 ددمعتي تطت ةطعدطمم

 مصفف اتغو ءغ مدعا1 ءمعمرع سمات 81ةءءدصأ | دممعسم ةسمم 1033 (ذمع. 15. 0ع6 1623)]

 (نودصمعملتسسو ّذص معهع1 من مصعتم ءغ ندهغمم» ءمجتام لتعتكسمو وسما ةصعمتغ زاد: آمسقك 1)ةور

 نتأ ءىو+ 1سصفتساتك هعئعطته هت هتان 1206413 ءيععالاعمنو ءاع. ق4ةسععم» هطفاتعغ ةللطسا 810ه115ع

 116 1 عرا0لن.. - 574. ةعيولتط 11 ءا]- اعط1]ه421ج ةغر لمم ؟>ه]بسصتصقو ٌذص انأطاتق

34 
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 :نيب' فالخل + ةيف اركذ 5/0 ةنسا وتلا نيموكلا ماماب: فوزعللا' ىيولملا هللا تبع. عب« كلل" نك

 هدروأ رخآ ليلد ىلا لالدتسالا ءانثا ىف لاقتنالا دارا اذا هنا ةيمستلا هجوو ةيعئاشلاو ةيفنلل

 داوملل ةموطنم نوتفلا ىماسا هم: ٠:قخاملاب٠"ىئممملا هباتك 4 ىلازغلا ةعيتو هرخا تورط لوك

 5 ىيدلا لداخل حيشلل كتيىحذلا كانا تالا عورفلا ى"1 كفدلم ال١ كاس 61 مل" نس

 ىب هللا دبع دمحم ىنأ مامالا جيشلل ةيفنلل ةلملا نيب عقاولا فالكل بابسا هم. ىطويسلا

 يلا معنلا غبسم دلل نمحلا هلوأ ه1 ةنس ىوتملا ىسويلطبلا ديسلا باب :فورعلا نيحم

 انالومل“ + ءنغلاو «زقفلا بانا :هم.*4 + لقشزافلا < ميعربا مي, ىتمصلا بال كماجتلا ]كاش اك

 روصنم ىب كمح ركب قا مامالل ةرفغملا بابسا هما ىداباتلودلا مساقلا نأ "نب قئمحا

 اباب نينامتو ثالث ىلع بتر ىفنللل هيقفلا

 راد * رنج: ءلم]] ملل - هآ - »عنز: 8ءر» قل80ه7]ع]ط لمتسءةرتخو ؟دلعو ]ط1 هن» ظلآ - طله متت»عق) لتعأم

 ءعمممم 478 نمع. 29. كمرن. 1085) رسم غنم و 1ةدئ135 هراصالممع5 عا همصاعم ات هصعذ [طآمم ع1 ةطكاتنلل

 هه( هطدطتغمسضنتل 7عععمس ع6  لاطعتسسص ةتاعص 4547 (1. ء. ممهاع5د 5. دذهع هممط160ه15)

 زمكوض مدتغ مهماعععدم نتم0و ونسمصلم دطعلتف ذص ديعند0تعمأ100(2ع 30 دج]لتل عانت 0

 نيضممعتسع ددسلغو طمع 1هضسساف 057:05 ملعب“ 1. ء. ذه ةلتهرو اصلتعوأ 5 ععاتاتتك ءقأ ءاتللال

 اص اتطرنو ودم 71م11,مل- زمدنتمام. - 575. 4ةعذؤساتأ ء1-1ه مدصو ممقصتح 06 همدهتصتااتق

 لمع ستمسحسسم و ةنتعام»ع 810هل1ج كب عرربع- ءل- لة: 11101 متو ءأ 136: ]طهننسم ل" ءنام6ر  حما'اته

 دمصم 834 ((مع. 19, ظعمأ. 1430). (نئهرصتصعمس(حاتتق لانا ءىغ ظلتسم ةتعاماتف 110/1 4117:60 كاءعلو

 نسأ ةممم 839 (ةصع. 27. لدا. 1435) هطتتلغ - 576. قكعطقط ءا- اعط 41184 ءعسفقع 015ع2-

 مزاولتف لم معهعععملمس زدسعتق لعتك هلع. - 577. قةهعطقط ءادط جل أ أطر هقلتكقدع (20160111و

 جنعامدنع كاعتلعاط لع7/م7- ءل- لو كميرا. ع 578. ةعطقط ءا-اعطتل فكر ههسكفع 015م1038عو

 نيمع زماعرع ةععاحتس 1[1هم عظات عديد [1هعبسص طقطععو جمعاممع هطغتلعط آسصحسس قلاع 110/هتلاتتثعلل

 1001101 1 عنج 111ه ]عمت علو ؟تلعو ةظاندو-عآوث ءيرإر تل 1لل1- 13010752 ءمعص هدتحتط قم عا 1001:1100 0

 521 6صع. 17. لمص. 1127). 1آمعمتغ ز(ه: 1آهسو آلعم ]نطععدلل طغعص ءطعامرنانست 080011 ءاع. ح

 ة79. قدطخط ءاآ- دز ةتطر ءهدمفدع متعمعان] ورتاننرم ةاتعامانع ك0 - ءآ- ءمنز» عا 13 علت 11*11 1

 منن. - 580. قوطقط ء]- دج عر ل6 ءآ- عط مسمر ههتتكدع مهتتز ءائاهغلك عا 01911 مئا11 0

 31ه]1ج همداعو ل71:60 17 عرب لآ 1ءاردفتس 12 ءماءامطامللن. -ح ةقهأ. ةوطخط ءا1حدط ةعط4قت عار

 هماتك لع هقسعتم معصتعسأهمتف معععمتمتتسر لص هءامعتساج ننتمه ممتن لت تكاسم ةستعامانع صفت

 قن 18 ءا» 1101 متروتتعا عدن 11 ووب» لتضع ءمصكدلام آل ةصعاا ود
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 لوزنلا بايدسأ ملع ةدأ

 هل

 اهناكمو اهنق ذْبأ أ نر وس لوزن ايم هي ديدي 05 كبت اتححامب ملع وو وبسفنلا ملع عووش ار

 رومالا كلت طبض هنم ضرغلاو فلسلا نع ةلوقنم ةروهشم تامدقم هيدابم» كلذ ريغو

 ل 1 نب ع ادب مللت صيطختتو: مكلم عيزشتا لع: ةتطابلا لكلا !دجو. ةفزعم ةقدتاذو

 يح زد هضيصخت لع ليلولا :ةوقيو»اماع وكي قف اظفللا ناو تبسلا صوصخ .ةربعلا

 امير نأ ماكحالا طاينتساو نارقلا ىلاعم مهف «دتاوف نمو هادع ام ىلع صيصختلا رصق ببسلا

 متف اولون امنيا ىلاعت هلوق لثم اهلوؤن ببس ىلع فوقولا نودب ةيالا ريسفت ةفرعم نكمي ال

 ناب الأ كلذ ملعي الو عامجالا فالخ وهو ةلبقلا لابقتسا بوجو مدع ىصضنقي وهو هللا هجو

 شط 0 دهاش نمم عامسلاو ةياورلاب الأ هيف لوقلا لك الو ىركالاب ىلص نميفو رفسلا ةلفان ىف اهلوزن

 582. 11د ةعطقط ءا-هم ن1. 10هء؟ىملمو ءعمراتسو 00136 ع9 ءامملتق كانتقخنك

 ع( ؟هرعوزطاتق 353222 أ 1212

 [لدعع لمعئتسدو ناتدع مه 00ءامأنمدع 1ردف» (ةماع7مءامتتمصمتق (نهجصتعوع) «مصقألأانأأو

 ونيدعتغ لع ةسكتك عنءادنممتك "كنسسمنمستسل 581 ؟عموسمو 0ع (اعيمم مرتع ءعغ 10مم ع9 ءاداتمستف

 ءمرتسمسرب عغ 04 لتتم ءزرمددسم01 معططق. طرتم مأتم ءزاتك ىاتطأ ما23عا215532 2018 عا 5 011]122 انك

 معمعنأو. طتلمتم ءلاتك ءوؤغ لعظمتاتم طقضسم مءنتص ر .عغ نات]ل1غ35 ءزاتق هعمصتطتل“ 18 عمو 104

 زصلع ءهدوتلتس» هدمتعمو همعممدءغتتو 0 1)عاتق 30 1عععق مهعوعطعطلقف 121015:ءاتتلاو أ

 وندم 1ءوعع5 ل12 ءدسكدعتتس 0ءالمت(لمصع 5ععاتطلاتللل 234111812 511812 5مععأقأللال 1611(0025-

 نمر عع همتمأتممع ءمرسانتلو ن1 كامنناتمأو م13ععاماتع ءدلتقدع 5مععلدلتع ره مصعتل طقطعصلقطنو

 [ةعئاتكولاتع ؟ءرتطو معرع عع ةدعمع نصل عرذد]19 عو5عو 32 عاتتط عر أات12 131262 20655عو 110 م10-

 طعضتعو ذآ115 ه0 ءةمععتملع ودتللحنم ععلعععصلج ءووعي (0نم051 ءهسكح مماه هلأ, ةمععاذأا عم

 ذللدحس مءادعنمصعتس 20 ه2 مءعوؤملعأوتت ءقوعر ل36 ءةداتتو "علت م0518 5106. 1م عط 8

 ممم 10 معقعععملمسل عع نه00 دملع ةعماعمالهع (همودصت ةصغعا]ت عسصخكت عا 1عععق علت ءاتطأتتلو

 ونممتحتس هدعمتسد5 دعو ناتمد2000 ؟ءرونن5د ءعماتعدسلل هتمغر 11 ةعانع ممط م0551184غو 0111 ©0عطأ-

 قلمصع هقتمكدع ع؟2ء]دنممتك ءةمرخننم ءةمخعمأ. 1آ10ع ءدلتغ ؟. ء.ءتص ةللسطل ؟:علاواتتال رى

 مم عرسأ 1سعضاتعو 1ذطأ] (ءعتل ةمعلعد 10ءز.““© ل5 ءاطح» طلع ممص ءوهع هرلطأل0 266455811111118 5

 1ص م؟عءدصلم ؟عءعودتد ]لكتطا]طسس همصك عئاعتنعز نسمل علتعئتتست عملات 21 5110111111 006101111221 ©011-

 ععمكات] مصاص دسم عيا. كد ؟ععم دللد "عطه معمععتممع آم0ع 1ماع]]ت عاصخاتتلو 01100 5ءلطلاتكقو

 معكع]ونو ءووع معورععأت م2ععولممأد هممصماغدمءدع راع 1هعاعسأتان11 عغ عماكاتتلو 0111 طلتطلق ةقاكتلو

 نم هع قمكعرئاقسأو مرععوصأت“. ملامتصسعمو 3غ 770/206 لتعتكب لع طمع مع صمد طتقأ 5311 00

 يع هع هسعامرتغمنع مه0ئهصسسص طتقغمسعحستسلا ءغ ةسلتاممع (عءواتسست هعان]هغممنصت. ع آم

34 * 
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 الاو ةثدالل عوقو مايا اهلوزن نوكي نا لوزنلا ببس ىف طرتشيو ىدحاولا لق امك ليزنتلا

 نمو ةداعسلا حاتفم ىف اذك ليفلا ةصقك ةيضاملا عياقولا نع رابخالا باب نم كلذ ناك

 ةفلوملا ١ ٍكتكلا

 فنص نم لوأ وهو [1* ةنس ىئوتملا] ىفدملا نب ىلع نيتدكل معيشل لوزنلا بابسأ هد“

 فرطيب -فورعملا نمحم نب نمحرلا :تيع خيشلل [ عج ةدام ىف ] لوزنلا ابايسا ا هم6 ' دي

 ىنسكي ريسالا كيحا نيدلا فيس رصنلا ىال ةيسرافلاب هتمجرتو 5, ةنس وتلا ىسلدنالا ١

 ييشلل لوزنلا بابسأ هم [ه1 ةنس ىقوتملا] قارعلا كعسا نب كيك لوزنلا بايسأ هدد

 لوا هيفا فنص ام. وهشا وهو. *1+ ةنسا قؤشلملا وسفللأ ىدحاولا ديحا نب ىلع نسل ىا مامالا

 ىفوتملا ىربعللل رمع نب ميعربا ىيدلا نامرب مامالا هرصتخا دقو حلا باهولا ميركلا هلل نبل

 يرفلا ىنأ مامالا خيشلل لوزنلا بابسأ هد ايش_هبلع دري _ملوتةحيناسا نوت ا

 نيدلا باهش طظفاشذل خيشلل لوزنلا بابسأ هدح ىدادخغب قر نبأ ىلع نب ىنمحرلا كبع

 ءقلتكد ةتياعتم 27ء]ونتمدتع دلكعتنعملج عود مملتغأم دطهكتتلع 1]53أاو الغ ؟عالقاتف نك 1مو15 016طاتقو

 ننتطاسع رعود ةنعمعستماو عكعامأل ةتمغز هلاموستص ذللج عععمغمر نغ طتقأامتتح ءاعمطقماألو 30 ةعلح

 ءماتمتل ه0 مسضتسل 06 1هعاتد موعاعستف ؟عاعرئعم[له ىةسصغب - 11جعم ذه هرع»ع ل1717 ©1-

 ممم0ء/ 1[عوعمصخت. - ]منعم ائطعمو لع طمع 0هءامتسم 5ءاتمأم5 همدطأ 0324101

 553. 4كم طقط ءاآ-صم ج51 ءقدلتكدع 2861ه نمصتقو ةنعام»ع هطعتلط +0

 ل17 13 رن - ع7 ءلعرتمور [ مماته هصصم 234 (تصع. 5. ثسوع. 848)]. 1120 مدتساتك 1اتتغو 001 0ع

 طدع لمءئتسم ةبسترفت6ن -ح 584. ةعطقط ءآل-ممد 1 | ءعمفتس ؟هكعاعملت ]و ةهنععمع ةطعغتلعط

 لال - ءآ- "ه]رتومتت  .ظمت» ل10 ]رمتت»ءل 41:72, ؟دلعو 1110147" عزك للعام ءعأ 120110 0

 402 مع. 4. كنوع. 1011). 110« هما ؟١عرناتغ معاتقذعع 41 7110و“ دال ءةزك- هل - 037: اا 2ظ171-

 راوأ» 7”م/نعمرب#م. - 585. 4فعطغط ءال- هم عأ1و جنتعام"ع ل1107 هتنا17:60 1آ82ء7 للعمل 1" علا

 لدمتسامم ةمصم 507 مع. 4. 8ءعم(. 1171)]. - 5860. كوطقط ءادمم عل, ةمععمبع هطعتاعط

 [1سمنسص لانا 1غ معمتت ملغ ظعر» للتنعل 1170/2 طماع مرعاع (نهدندصتر رطماثأتم ةصضم 468 (ةصعب

 16. كسع. 1075). 1104ع همانك ذصاعس هرصصتمو نتمع 0ع طقع مع ةعتماو ةدصغر 6هعا]عط ةطلستاتت

 هاو ءأ زمعامتغ ؟عدطلق: 1طمسف آلعم ععمععمومر ]ئطعدلت ءاع. كم ءةمصمعس 0تننص 11110 ؟0عقعأ

 [صمتس 80 ]رازن - عل - لة: 1 ا” م]راتت» 17 عزا 0م“ لماع" ٌذاحو دتغ ةلتعام 1 (ةهلع5 هدت1((عظعأ 2(

 ونسزلوسحسص صمالأ ج00عمعع. (0طتتغ ةصصم 732 (ةذدع. 4. 066. 1331). - 587. ةكوطقط ءل-

 مم ج1, جمعام»ع هطعتلعط ةآسصفتص قللنا ارم مز لطا-ءآ - ]بتنام 1862 لل: 151:- ءازهنات#

 1آ2«8؟00//1) -- 588. ةعطقط ءاد-صهمعنآر هسعامتطسع ةطعتلط 1هقلتم ىلا - هل - 01

10 
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 بايل داحس اضيأ ىضويسلل شضيبني ملو مم ةنس قوذدملا ىنالقسعلا رخ ىبأ ىلع نب دمحأ

 نب ىلع نب لكيحت رفعج أ حبيشلل لوزنلا بايسأ ه1 ايش امك :لئاجتراناثك وو لوقنلا

 ادا انك نما, لوأ كطلا "ىف |!تامالعلاو بايسالا ه1. هه ةنس قوتملا فاردنزاملا بيعش

 لأ جييشلل تامالعو :بابسأ لإ كرد ا اوفنصف فلذثل نم ةءامج هعبت م طارقب مامألا

 ةتلك ىلع بترو دادغبب هلجال هفلا ىسابعلا هللأ رماب ىدتقملا بيبط هللا ةبه نب ىنسلل

 ا 3 دئاهري تبثو .ناسللا عي. .فقطن ام ىكوا نأ هلوا للعلاو ضارمالا ىف اهلك اًبإب نيتامثو

 هللا ىبع قال تامالعو بايسأ ها“  ةروراقلاو ضبنلا نايب ىف تامالعو بابسأ ها" خلا

 نيدلا بيجن مامالا خيشلل تامالعو بابسأ ه8 انيس نبأ ذيملت قاليالا دبحم دببسلا

 ليبس ىلع ةيبرجل ضارمالاو للعلا عيمج هيف عيج ىدنقرمسلا ربع نبا ىلع نب كمح

 القن المجم العب عون لك فدراو اهتامالعو اهبابسا عم ةّلع اهنم شي ال ىتح ءاصقتسالا 0

 اع 0)

 47 أ

 رش ببسب باتكلا !ذه رهتشا دقو يلا ةغباسلا هدامعن ىلع هلل ىيلمل هلوا بطلا بنك نم
 و

 ]رتل ظ عزت ل72 1381 1207 لعءهم]سقر مجممانطتم ةمصم 8529 (ذصع. 7. ة[كدعع. 1448), هع ؟طعتلعط

 ىودتر#/2. 1ل1ع هتك ّدص ءطقتساو مادته ممم ءدقضدكتغ طلع هدم !ئطعسسصر نغ 1زمكعذ 1510عطأقو

 ءمماموانسس , 10545 7017-67 مك وكتموتلم - 589. ق4عطقط ءادمم عّن]و ةمسعغم»ع هطعتلط

 لكآقتع لوز ل1101 ه77260»7 ظ عت: مل: ظعتت كا ممقط 171مجع720ء_ منغ ر دممتاتم ةصصم 588 (ةصعب

 18. لوس. 1192) 590. ظا-ةخعطغط رعع 41-281ةهسفغو هماتق 12عللتعتنتت 06 ءقعتقأف ع

 زملنعتك مممعطمرحسس. 1خمسصتتعر وننأ 0ع طمع مع ةعتموتغ كتغ آ[سصقس 8062ع”م| (1آذمموءضهغعو).

 '؟لكدتسص كتدص عععن6 دسمغ دصتلا مموععلورتك دعامقفو ننتي دع دامتتس 510عءطتقرو ءزدكصم0أ1 همعدو

 فرم موون ءسص(.. - 591. كك طقط 1ع ح]دحسصق 5ءضموتغ طمع همانتك ؟طعتاءت

 ظعرن 88 ةمام71ه] رو دمعلتعدك كططقعألمع كلهعاع#0 ةةمسه71مليرو ذص طسّراتق مدتم زنأك ا

 8دعطل هلت و آل1طن0و5ع معع هءعئموتسغو له ءهجتغميم ونهع هرصصأ2 0ع رممعطت5 ءغ 1 ملظعمت (ةطانق

 حومصك لتكتمأ““ 1طمعامأغ زغ2: (0مانلصسست 0ع ندم 1هوسمطتمع نم عمه ءانز نقوادع 0عرتمصعاعملم 0

 هزغ لزم رمعمأم عنب - 592. ةكوطقط مع ج]دسقغو 0ع ءيىماتعدلممع مانلاكات5و اعتز ةتئانلل

 ءع دكز5 ؟1ع1 تنعمملتو. - 593. ةدطقغط عع جا]اوسقتأو هنعام»ع لآن 4ك/4171ع7 17/7 -

 كعب 0 ل1101 هتان ءل 1/21 عفر لتك كمدام ذطعتطلخ ل87: كنبم. - 594. خذ عطقط رع ةاوسقغ

 8هزطعتلاعط طصحس 2اءزأأط - ءل - ل: 2101 منست» عا 8 ءرب لل: ظا» هم" كس عملاق ءما] ءععتغ ذص

 طمع همعتع هدرصصعف ةمكعست(هغعق ءغ مجم1طم5 مهععس]ةععع مص ماعمع ءع مع عععو دغ هنتللعتض

 ةمطسضسسزغةغعلال ءاته1 ءزاتك ءدتتكزك ءغ 1ه01تك هرصتغاع“عغ رو ءغ هتسعتأت5 ععطصعتطاتق 5111111118-

 تدب ةدصفسل1 مهقمممعتسو عد ]ائطعل5 ممعلتعمرتتس 0عومضسامتتر, هكنطرستغغعععم 1معارتغ ف

 لجسمك طلعو مرنم طعس علظعتت5 ءزتك ةصوصاتق عنب - كنع اطعم رمهعممتت» عامرتقتت 20عمأ5 ءقأ
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 د م8 1 0 6. 2 58 5 ١ .٠

 وزهم فيببحل حا وخو ىنامركلا بيطنخخلا ميكح د رضوع د رسبعل ىيدلا ناعغوب فىفقح

 هل

 فص رخآوأ ىف كنقرممب هفيبلات نم غرف داري ام ىنوف بلاطملا مضوأو داحات هب فقد

 نكي غولا ناطلسلا ىلا هادحأاو مل“ نس

 هتنحمأو هتنمزأو تيداحالا دورو بايسأ منع هاد

 كتيبادح ملع عورش نم هركذ تكهدبأ مه را مة ئعوضو#و

 هعتم نقول ما ءءاسنلل لضخ لكما ةتلل ىلا ىرابلا يور نا" ىف ادفلا) رصتخإا |١ د

 رانصبالاب كردي اميف راصينسا 6ك ءاسدلا ع اسدل عفر هاهعو هتنسأ رك 83 0 7 ىرجولل

 «,لنا نس.« قوتملا < قارقلا سيرد ,نب. ىمخل ا نيدلا «تايشالا حيشال ةلمسم ١ نوط

 ع ةنس قوتملا انيس نبا هللا لبع نب نيسح ىلع ىنأ سيئرلا جِيشلل راصبتسا هث»

 مرمماع» همرصسصعس (ةهاتسم و اعطت 107*201: - هلأ - لنرن لا ولقد ظوتت للا طعن 11ء]نأناا 1661و

 رمعلتعسم5 ءعمععأع آمهاصتعغدقو ّذص 1للسسس ءهمدطممددت6. َللتصتكءاتا طسنع هرعرت ءاععدصألر ّدلط 0

 كل لا ءورعوأمع ءا جععاترملع نهعامكلغر أ 008[0365(0ع5ذو 51018 0312 ©7>م عال م015أو

 ل1 نودوهدحتعو عدس ةلطسلومع دص تعاطع كهدسحسءدصسأا ةصصم 827 نصع. 5. آلهع. 1423) 5

 ركمعسس ردعسفت5 كمكعع ةطوما سمس ثسداغفصمم 071ع] ظءع هطغدلتغ

 5و5. 11د ةدطقط تهمعش540ل ءا-ةطحلتغط >6 حعجستس ةغااطق 56 ةهسسلعأتأس ة(1 طخ

 [روعئننسمد ءمرنتسو ن02ع ءالذاتق م«همطعأتعتق ءلتععسلتك ءهدسفدتت جاغت]ععاتصغو عا

 (ءرت ممز"ات121 10 عمزلات220114و 0اتتطا5 102112018363 5

 ل هرصعس ةمدانس لعرضه صفاعذك ننذ0 ةثغ طسزنخ 0هءايتسمع هطز ءءومندصو عنق 105/11/71“ ةم00عأ

 زماعع لمعستمسمم عا (:2011هصحت لمع 0عزتلكه[95 0 5ان1

 596. [1هطغا] ءال-][عمدؤذ هاله ءآل-صت1نذو ]دحعمنلم مدللقتتاتتال 5ا1معال 11011 2عق.  (هدنم عت

 لئسسوص نسم هطعتلعاط لعامل - هل - لفن لطل- هآ -«لردسعت» طعتن ىللق ظعولم“ كميرتءاغر نسكت ةصتو

 911 (صع. 4. لسص٠ 1505) هطتتغو 0ع نتهعكاتمهع ©0122 05انتاو 111111 1اتأات1012 ةلغو انغ [عططتسأق

 [معمزعرم كسعوامرتم ؟1لعرنع دم مهسضدلتقم مصاص عمغو معع صغر 10 نل3001 لارعت»# ةدعوع طععقك علو

 ردعزملع ممم زاك لص ؟هقعلعنأو ةعجدتضجانسسص ءلنتلتك طقصعوتع ءمتنمسعمس 1!هركو ه]- 05( 0

 60-617, ]مهو مول ح 597. 15 نطق ةد معا عوام همعصتخغلم ءمالاتللو 01126 51511 م10 مأات 2111

 (نتموسحعأمام عسمعدالمصعق , ةهسعامدنع هطعتلط ىذةعآمأ - ءل- لن: قللتدعا ظعر» 1 ل”ن5 (0017" لاو

10 

 ا

 10 رممرزكنم ةمصم 682 ()مع. 1. قرر. 1283). - 598. 1[ةزنطعءذس هسعامتع ةطعتلعط 1: ءييثو لأثال

 ل7: 1لموعاز» ظعر» لطلعلامع]ب آان كنسمر دممالاأت0ه ةطط0 428 (ةصع. 23. 006. 1036).
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 نكسم نباب فورعملا دبحأ نب نيحروأا كديبع خيشلل ناطيشلا نم مسصشعي اميف ناطبتسا 611

 يارخاتسا 4. ةولصلا بيغرت بحاص هركذ ناسحسا .. 1.0 ةنس دعب قوتملا ىواضسلا

 رفعج نب كمحنل ةجكايبلا لفغأ امل كاردتسا ك.,»  طارقبل مهسلا وهو لصن عمج لوصنلا

 روت و مقملاب لالحتسإا كريملا ول داكلزب كف ةموعا وهو لادا عبشا قروغنا «قادمتلا

 لف[ ساوالا نملك نبا كلما :تابع قاورمب وبا .ظيقفلا+ اهغلا "هلام كلذ عيمج ىلع بزعلا

 كسلا فلاش ىلا رم الا اءلسسإا 4 برعلا »ىلع يجحلا» "ليتضفتلا“ةدلاسر« ى“ :لسوخ»+ خوبأ

 بهاذمل راكذتسا 4.0 8 ةنس ىوتملا ىدوعسملا نيسح نب ىلع نسل ىا مامالا زيشلل

 ندا هللا ةبع "قب" فشوي ورمع قا :طظفاكلل راثالاو ىناعملا نم ًاطوملا هنمضت اميفو زاصمالا“ ةمنأ

 نأ مامالا ييشلل ىجفاشلا هقف ىف راكذتسا 44 0 #84 ةنس ىفوتملا ىطرقلا ىرمنلا ربلا دبع

 حالصلا نبأ لاق 85. ةنس قوتللا ظفاأل ىدادغبلا ىمرادلا كحاولا دبع ىب كي ا

 599, 1[ةؤ1طغشصو معيصعلتد هءععاتلاقو واتتطاتو همصغت 5ةغقصقلال 10101121101, 05(3110ع ةطعتلعط

 لآ0- ءآ- 7 ه]1101: شعت ىلا ءل كعءز]لرامم# و ؟هلعو ل21 151: لتعأو ءا ططمالاته م05( ةططاتنال

 1025 (صع. 10. لوص. 10616). - 600. 1ةغؤنطعةسو ةمم»هطقغمو 000 هماتق جانع(م“ ]111

 1 ج46 ءآ- ؟م144 همدصتصسعسماةغ. - 601. 15 (ةلعطعو] ءاد-ص هدا ةعانوعأالم ههعلا 185101,

 جمعامرع [11[ةمموعرجونع. - 602. 15410 ملعب ةسمما]عيس عماتتلل عمتئاتلللو 0126 ص همعاتع 2677 ا

 هرستكسد كانصغم (0مدك 20 همضصصحتسس اتطدت 7247727, تتزاتك هتعاما" ]1105070 ةىامبد 11160

 ا ءر» ل وركم» 11 ءررتلم776 مدس ممكئضتسم 0( طتتغ طتع ةسصصم 371 نتصع. 7. لسل. 981.) - 603. 1ه-

 104181 ط11 طحععو تدعاقعتكق لع دعوعمسسسعم(ه0مصع م2هطقمطتاتلو قعوطعو هعئعرتق طوصتستطاتق

 عءودع معدع1عععملمؤر. ندعم لاثاع ل11 همام لل 0-ءا-ه» ع1: لق عزت /7101عمتهتر»ءل لت/ع# ل ندتك ءماط كان[ انك

 ه0 مءعادعفس لسنحص قا ميو ةعاموتك نمل ص 030ا341 510 م1031: عرونر 1 ءرووه قروطتطاتق «5ذع

 مروعا عنعملمو5. - 604. 15:10 جلعؤعو مءععمرنلمنلم عءمزتاتتتو ناتهع (ءاطممدتطاتق منهعاعتاتك

 جعاو داتصغو ج10غ6ع ةطعغعتلعط طمس كآن(: ![/ مدمن: مآ: 1721: 11 05ء7)7 ل11 وا 06 دم 0ا'أات0 0

 346 (نصع. 4. كرد. 957). - 605. 15210 ءاطقمو ]1طعالر ناتم 121110113 50[ 81 01101

 مرمكتسعتمتسنست ؟ععماتعتعو ءغ لع ةعمتنعسالتك ءغ تعطسق طتوامدتعتم و وسقف انطعع 7101م0116 هما

 ماععالطتدخو دسعامرع 11517 ل16 ليون( 73 عدارك ظعت» ل0017, 111: لآ - ءآ - ارعرعر» ص7 عرب“

 (0007:62, دممانانته ةصطصم 463 (ذصع. 9. 066غ. 1070). - 606. 1510 ءاعؤم»و ممعيسما 21م ع

 لسع هطقطتقعمو ةسعام»ع هطغتلعط طصحس 471: !/هنحمز 11ه]متهت»ءاأ 1 ءن» لطا- ءآ-ة مارق 0

 11ه ظمع1,0/08 آ1- [جظنعر دصمانامو ةسصو 448 (ذدمع. 21. 81ه 1056). 110م هزبتقو انغ
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 د ا[

 ملعي ال ام ةبيرغلا دوجولاو رداونلاو كداوفلا ىم هيفو تادلجم ثالث ىف سيفن باتك وهو

 هريغل دجوي ال ام ةريجولا ةلدالاو راصتخالاو ةغالبلا نم هيفو هم لثم ىف هلثم عمنجا

 هراصتخا ةدشل بهذملاب فراعلا الا هنم لقنلاو هتعلاطمل حدصي ال نكلو هبراقي ام الو هلثم

 هتيأر لاقو هنع القن ىكبسلا هركذ بهذملا فقكح نم ىلع همالك سبتلا امبرو هزمر قالغناو

 با ع

 5 ءىشلا ىأر مث اهضعب اهنم حلصاف اماموأ هيف ىأر كلذ سعب هّناو ءابصلا ىف هغلا هنأ هطخب

 نمحرلا ىبع نيدلا حصان خيشلل كابعلا ىحناص نم ىقل نمب داعستسا 1: . هكرتف اريتك

 ناحرلا ىف خيشلل داصرالا فالتخاب داهشتسا 4.. 21[ ةنس قوتملا] ىلبنمل مجنلا نب

 نع اورخع ىصرلا لقا نأ لاقو :ةيقابلا راثألا ىف هكذا نمرزاوشل اىكوررسلا نكح 1 10

 يّذملا اذه تابثال فيلأتلا !ذه عضوف ىرغسلا ةردادلا ءارجاب ىمظعلا ةردادلا ءارجأ طبض

 ىناغمادلا ىيحا ىضاقلل رابخالا راهظتسا 8

 111:- ء7ى27147 لذ نك ممعنممدسس ته ؟ه]هسصتسمه ءمصغصسعأ. 11140 (هغ تعد 20 015ءعملسمت تغ01عقو

 (06 لتعام هزص عد]مسم ءع ءجم] ءملممعم مهتمك ءمدصم]ةءلغتعو نه0مغ ذص ةئستلل ؟1]0نستمعو انغ

 ءومتلعتل دعلم , كلغ ءمصز0صعأم داتطأ. 1طروعاعععو لص عم (امصاه ءاموتعمسأاتلم عن ططععن 10من عط8

 هع (مماغج جرتعجاسعماه همصعتقد 1م عطلات صان (3ط[غ2 صات]1ادك جلئتعك جغغد]ء2تغز 2عومانع 30

 دل ةزيستلت ملتصعرل ءعمرتاتس ة2عععدوزك, ةعمسعم صمص هئ51 ع1 همصكعمتن نغ ةآ]طدسص ]طن 1ةععهخ

 يع وسع 10عمو حلعينهغعر هتك 0هءاتمسم هطقظتنعو همعصتاو ءوأو م10 ماع“ طتال]1212 )15 ط76-

 مزئمععرج ءغ 1مل1ءمسضسنتم م.جععاسد1هصعتضو 001047 ونتنم0 هدعمرع لعالم ءزات5 ٌدْنِه 0طقعاتتله ءقأو

 نأ 0هءاضتمحس "كطقمظت ان عدست ةععات72 لم ءموممودءانمأ. - 1[1دعع ثدا/ن# ءزع 211010111206 1مكلاتك

 11: - ءلعمام]ب مءاعرا عع(: ؟ل1لتو ةصوتتتاو طتطقصتت 1ل]تانق ماطهمدأت ةعلل معانات, ءاتللل 1206 0ماتك 121121

 جعاجأع ©0012م038111552ر م05[ةوونانع 12 ع0 ءظ01ع5 جصللل201عالات55عو 01013710 ماع“ م2162123 2

 نورععدتئدعرو 0عزصلع جساعمتل متتصللات]7 ءاائدك5ع 1م(ء]1عدتكدعر 10عموسع صعصلهغ108ع هاتر عال-

 مملزوووهي. - 6007. 1و(15:50و ةطسم]ه مدغم هنتحتات1 ءلاتكو ناتك م؟هطتو 1061 ءهد]لغماأطاتق آةهستح

 ]زميتغعم هاتنسعو ةنعامانع هطغعتلعط 2717 - هل - ل: ملط0- ءآ - "ملبس 8 ءرن - ءارتعزت» [1دمطهلأغقي

 | رسمرتنسم ةسصم 634 مع. 4. 3ءرا. 1236)]. - 608. 1ةغءنئطط 50 (ءوامللو ءزع 05ءمزل58-

 لمص ةقاض صمت 1 نهتم 01 ةرتوأاهأع معاتلاه. هطعتلعط 417:1 ابا ل1101 مترو: ءأ 13 ءنا ىلع

 11878 1( رمومم"ءعجتن# ىدستسعرسمردغ طمع همصق هد ذه ظل]- لك1]ر/» 1 - مع, عار ءغ لتعتكو

 نقاعمممرزلمو مدياعك هعوسمماأمدتك لتعأ ممص ج0هماحتع ممادتكدع مدهتطاتك كععدلل مهعكأ. 8ءعلمقلا

10) 

 10 زئيزغسع طمع هسه ج0 ذللمتس م؟همموزقمصعسس ممطقصسلمتس. - 609. 1ة قف غمطةع ء1-علعطط ةدو

 ازارعم طتقغامس مست دطعتت 01512115 و ةتتعام"ع (نةهلطت 70
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 تادرفملاو ةيودالا صاوخ ةتاعتسالا ملع

 نأو اذحو لاقو ركسلا ملع عورف نم ريل وبا ىلوملا هركذ كيدحلل سيطانقملا باذنجاك

 ملعن تننأو ركسلا نم فد٠عب اهدر كيم دبي ماوعلا افرعم مدعل ىكل خيودالا صاوخ عورش نم نراك

00 

 هعورف نم كعب ند اديس حالصب 3 مهملع مدح نأ

 محاولا فاطعئتنسا رورو قونملا ىرصبلا رهمع كيدز نذل رعشلاب زئناعزنسالا 51

 راداودلا نبك هفلا ىلازغلا ةبيصق ىكأ نب ىلع نب دمحم نب ىلعل ةلاسر مراكمل فاعستساو

 نباب فورعملا دكيحأ نب نمحرلا دبع ىيدلا نير ظفاحلل نارغلاب ءانغتنسإ . 1)* مالح خلس

 دآم رسفتلا ىف ءاتقتتسا . 11: , واولا :ىف قأي .ةياقولا حرش _يف ءانغتسا 45.١ باهولا كيغ

 نايبلا ءاصقتسا 410 + ةنس قوتملا ىوفدالا ىلع نب كبح ركب نأ مامالا ييشلل دّلجم

 610. 11م ءا- 15 (1ةصعأغ طأ ططقت؟ةقو ءل-ع0117 عع دع ءاد ص11 81086. 100ءستمسم

 وارسم طاتق 22ع01ءوتط عدا م7122 عغ 2622601 هنصح هتسطم] أ ءللتتت 620أو

 الغ 7.6. ؟1نأع ممم عمعاتك ؟عضتس دع هط عساف. 810115 ل51 /81,عم»» مءعلعرتغ ءعدحص 30 0 ءملسقك

 رجه عأندع هععاتص 0155و ءغ نسهص0515 و 1هوانتغو طقعع 0هءيتمو 20 ةمععتعو 0هءيتسمع 0ع ؟110-

 طاتك مءرصعل1 هنن ه5عمالعأالك معجاتسعهغو 1431042 و 0110طتقلال ن1 عت ههعملتاو مططوت ءوع

 مهعمصتك طسلاع "ع1 1دعتغر 53عمع هد 1034136 360ءموعااتإ. 8 ع0لق 20و 1عمه2ةصختقتت ؟ن]عت

 ممص ءووع ءداتكدمل ذنملطعاعساعتم و انغ 1112 همععلعطسع ددهعتمع ةصطات11161أ1131

 611. ظ15-1 لفصمعغ ط11] ةطق'ن عر [ئطععو ص وتتم ةتتات ]اتنل ءقلتطتألا1112 111101:3411و 3 ا1-

 كام ع كلان 7620 0120“ ظممد" و ةجمماظأته ةطصصم 263 (ةصع. 24. 58عام 876). - 612. [ه 1مل

 ءا-رس عع ةطتسو ءهمصعلتمام دصتق ءتعم»لتقع ءغ ةصم]مرنهنلم ععمعموزاوأتق. 12 عءاهطتكو 01

 م72 ظوت» 110 هتسترنءلأ ظعوتن ىللق ظعر» لآن (هنءةلم ( ]1 معنآغ ]101م مستتعل# 1لآ- 1 مال“

 ةصصم 878 (ذمع. 29. 3151. 1473) همرحممونت(. - 613. 1و نعطصغ طأ1]1 (هعوصو نان ةىو

 ونتحتس (نمرنجس طمستما ميتهعطعءأ ةسعامرع طقطظتم 7ءقن- ءل- لقت هلل - ءآ - "هلرتسمتا عزت ل آتتعل

 80ع70408 آ[[دصطدلتغمو ؟نأاعم 182 1ءّزعاط لتعغم ءعغدصمانادم ةصصم 795 (ةصع. 17. الكوك. 1392).

 614. 15 1 عطصقو ءمصصتعم(ستك لص (نمححسسسسو ة0ءامرع ةطغعتلعط 1آسصمتس ثم»- علل لن: ل0-

 6 - مءر/ مات. - 6015. 1هذغ1ؤ عطصمم همرصتصعساةتالاتك هرعدتك 17 2ءميرعار لع ندم 10عام !ناععد

 717 /مم. - 610. [1هغ11غمرو هممكات](ة(10. (0هرصسص عصا قل 115 (نهرئدطأ نعطغاتتلل 50112110121 811-

 نمرع هطعتلعط طقس لقاع 1ع“ 7101و ءل ع١ 478 ل ل/ عمة دمماناكتم ةصصم 388 (ذصع

 3. لوس. 998)ر. - 617. [ه؛1 ءد ءا1-ط ءجذصر 0عيدمصقأانها6 معن عءام لع نصه عواتمسع مط

032 
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 [18] ةنس قوتملا ىكملا ىربطلا هللا دبع نب. كيحا نيدلا بح خيشلل ناورذاش ةءلتكتما

 ةياهنلا ءاصقتسا 41 1.4 ةنس قوتملا ىكاطنالا دواد ييشلل بطلا ىف: للعلا ,ءاسقتساا 5

 ساّيعلا ىنأ ّيشلل رابخالاو باسنالا ىف ءاصقتسا 1. ميملا ف ىنأي ةياورلا فلتخم راصتخا ىف

 ثحابم ىف ءاصقتسا 44 دهلكي ملف تامو !كّلِكم: نيعبرا ىف هدوس ىرذالبلا رباج نب لمح

 5 ةمكقم ىلع ةلاسر 1[ خنس قوتملا هداز ىربكشاطب ريهشلا ىفطصم نب دمحا ىوملل ءانثتسالا

 بهاذم ىف ءاصقتسا 47 ملا هتاذب دحوتملا دلل سيحل ايلوا ةمتاخو كصاقم ةسمخو

 للعلاو ضارمالا ىفاشمو للعلا ءاصقتسا 7 2 ميملا ىف قأيسو بّذهملا حرش وهو ءايقفلا

 ميشلل ةلباقملاو ربل ىف ءاصقتسا 146 1.4 ةخنس ةكمب ىوتملا ريرضلا ىكاطنالا دواد يشل
5-2 

 لباسم ىف باسحلا قوط هيف حرش رصتخم وهو ىونلل ىمزراودل ثرللا نب نسل ىلع أ

 10 نيدلا ناعرب فق ديشلل تاكنلا ىف تااصقتسا 0 نيداطخلو ةلباقملاو ربجناب اياصولا

 هداتعساتمو هسعامتنع هطعغتلعط /71018آ - ءلل- لذ: للرت»ءلا ظعتن قلالعلاعل» 1 هطعت»6 ]ل ءآطنتو دصماناتتم

 هصصم [ 694 (ذمو. 21. للو؟. 1294) ل. - 618. [هغ1 غ5 ء11-1ءآ1ر ذمهءوانوقهنم معهلععأه

 زمكسسزغمكتتت. مسك ددعلتعمسو جتعاماع ةطعتاعل 12071010 471076, دد0150 2110 06

 مع. 4. كسع. 1597). - 619. 1و(1غءدؤ ءا-صتطغقو عغر ءمتمسع اتطسخ 11/1677 67-7" -

 ملرما لع بيم 10ه ص اننعد 310. - 6020. ]و نعوذ 11 ءلا-ةسصعذط مع ءا- عاعطط ةدو

 حمواتسمنم ةموسنمتال0م ععمعدم]هعزدستسم ع( طتونممتحسضمس.  مهطعتالط ل1155 للارت»ءل 13

 لاق» 187م لعم"ةر سك طسصع ةساتتص [ئطضس دص نسهلعدعتماح ؟ه]مسستصتطاتق معاستف ائصعتف

 لعووتموععمعو هطتتغو ةصنعوسمت»س للص ةطقو]كزووعم - 621. [1هغ1 در تهعاقهلاتق 06 ع86-

 5و وقممتطاسع ءهىءءعمانمدتم, ه ا[1هأله 41د ءل عر: 71ت1هرثمر ؟دلعم 1 همر ةرج»ةتنماعأب همدستسدتكم

 ء( حممم 962 (مع. 20. ل017. 1554) رسمرتكتمو 5ءاتامأتف ءأ تذص ماتدع] هل هصعطلو 1 ط1 0

 هع ممعاسوزهصعتس لتكموكتغتك, 1صعتمتغ زله: ةطهسف ]آكلعم نمتامنع ةطقواناف ماتهع0للغ0 ءاع.

 622. 1و 1 هومر 06 ؟مستتك 015كماتستم لمسك ءمصكس]هدئاتنلل. (نمدصستس عاتامتأاتق 0مءاناق ل00:02:/110:©آ)و

 لع وسم 0ع ذم ]ناعم 2,0. - 623. آ]ةلنتعوؤ ءال-11عار دععيسمتم اهوماتأكأ(10 0ع ءقاتكأف

 ه( نيرون مصتطاسو دسمرءطمصتسس ءغ ةصلظضسمت(ةغات102و جاتعامنع كهطعتلاعط 7001م0 ل178 10/61:

 ررمرنمم 11[عءودع حصصم 1006 (ذمع. 4. كسع. 1597). - 624. 1(15ء5ُذر 0164©

 معرع معلسعممصعتس. (نهيسمعصلتسسو ذص وننم ةطعتاط للاي ىللغ طا - رمهعت» ظعتن- ءالرعت" هلأ

 لما ؟هعمك هضاطرسعاتعمع مهمصعف هع نعاس ءلمصستق مع جعواته(66همعتت ءا ءعنأ]قع 1هلقأ

 رص وسمعمقنممتطنك لع ]ععداتك ءمدصمسغنمسلتق ءدرمددستكب - 6025. [1و(1ءدهفغو 5 مسح

 هععتعدنمع لع معممموزقممدتطسو ةنطاناتطسع. هطعتلعط ءيعععونع ةمكاضعأاسك 20/1: - تل -
1 
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 كلي

 اناكبأ هيخ. ترواو لدلل ق3 ةينيعبرالا ١ ةيرورضلا :تاكنلا ' هيف ' عمج ىعشفتلا "نايك نب ويهرب
6 

 ءالضفلا ضعب هحرشو ةبيرغ رداونو ةبيجت

 هايملاو نداعملا طاينتسا ملع

 تامالع نم اهل كب 3 تايندعملا ذأ هايئأو ندعا لح نيبعث نع هيف تحي ملع وو

 ةسارفلا ملع عورف نم وجو اهقورع اهب فرعي

 ىقصوملا رب قبب رمح  نيدلا ءايضل :نيعم نبال خيواتلاو للعلا ةق:لاا قيعملا ظابفتسا

 امدسجات ريغ نم كلملاو ىجلا ريخست نأ ملعاو رحسلا ملع عوير نضل

 0 روضح امأو اهتطساوب كدصاقم ليصخت طرشب مدازعلا ملع ىهمبي كدنع اهر وضحو

 طارق ظعتت 71ه]رميضتسعل ا ءءعر# ىللععتع ذم طمع اتطدنم ةيطاناعم م0 051105ء3و 6665510

 زم 9 نهلمدوعمهستع لع (طعمام وتد هةمود عمد ةلعععملمم.  رءواعرأ ذم هم ل

 دام عامل مدنع5 ءغ 1هععالمم دمتضمف. 0 هتلمس 5ع طعصف دعاك 0طن ضاقت ننال نسموستع ص ]1[ تسح

2» 

 6206. الس زد غلسطقغ ءآل-دص ءملتص رع ءاددصت عفط. 8 هعئتمم ردعاملاف ء( 20005

 ع (ءراتذ ءاتعنعملتع

 [[معع وا عه لمعءمتممي لص ناله ناتمعيأاتعو نن012000 10عد رصعأد]1 همس ع( 201101

 لعئعئيأ ممدكتس(“. آنطأ ءملص دصعاملله مءءوصلتعع ةدصغر طخ عاومو ءهدونمنع 0عطءعصغو عستطاق

 عماتستس ؟عممع معمم ممدخسم(. 1علععم» لله ج0 همعلعم لمعمتمدع ماطزتسأ1 0 عد مالا 3

 627. آ[1ه؛1مطغغ ءآ-دصجتظو 06 ءةلتقتم ؟هعامزناتتل ها 26«عاو عرس ممم لعلستغتممع 77: -

 720011 ةتعام»ع 191:16 - هلآ - 0117 0130“ 12 عدن 12 ع٠ 1107876 دصمالاتتم ةطط0 623 (ذهع.

1220 1 27 

 625. [لسس 1ةلمعذل ءل-جعرجؤط. 18هءمتمج ةمتسمك 0هعيسوصسم ةتمعمصلتو 60011

 همر ممزختتت كمععتع ةصلساقك هعاتأتؤ معمر عععمامملأ

 [ثاتمعع ه4 لمءمتممك دصحعت عمق. 8 قعملمسس ءدتسص عوار لمعتممس للفم لفعيسممعم هن

 ةصوعامو زمعدصغمسلأ ءغ ىسط عدمت مم(عوامغعت معلاتوعم لتر ذغم نغ عتصع ءمرنممرتع حممد عمقا 2606 0

 هع انطلق مءمردعوءماعسأب لتعأ 3770 67- هنتر هه ]عععر دنع ءمتتست همع 0012 ©اتمأ5 556٠

> 30 
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 اهب كدصاقم ليسصح طرتشي الو راضعسالا ملع ىهسي ىسح ىف اهدسعتو. كدنع

 يقف. .ايضرأ» ناك ناو -ءايبنالا_ قالا ىكمي ال, هدجتف ايوامس' ناك .ناذ كلملا انحلا

 هريغو رداودلا تأذ باتك هيف ةفنصملا بتكلا نمو ةداعسلا اتفم ىف !اذك فالثل

 ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ئيشلل راهقلا دحاولاب راصنتسا

 5 دبع ءاقبلا ىأ مامالا خيشلل باسكلا' يف باعيتسا ه1. ' ةتاماقم نم وهو 11 ةنشا قاوتملا

 ظفاحلل ىّلجام باححالا ةنفرعم ىف, باعيتسا 4" ك0 نس قوتملا ىربكعلا نيسلمل ىب هللا

 وهو عا“ دنس قوتملا ىظرفلا ”ىرفتلا وبلا ىبع" ىباب' فوزغملا ذللا "نبع نناشد 022 5

 ةصالخ الوأ ركذ يلا نيرخآلاو نيلوالا عماج نيملاعلا بر هلل كململ هلوا ردقلا ليلج بانك

 ىببا لق برغملا لهال فورل بيترت ىلع باكتالا بتر مث مالسلاو ةولصلا هيلع انيبن ةريس
 10 اي ربتك ءىتن هتاف هنأ عم باكتأالا بعوتسأ أ هن باعيتسالاب لانو ةباصالا ىف رح

 (0نمل51 لمعرسممعو نطق هممدععماو مموج طاتقواتتع م26ع0ل01 ةعطقتطاتع نثق 057عرقوصخاتت طقعع

 لمعستمم لتعاتت 1/71 - ء72:11,0] 44, طعومع طلع ءمصلتالو م10 مواطتأاتلاو 1116 6011112 026 01136 ت5

 جقوعواتمرتك. (0000 ؟:عرتم "عمم دعد عمد مصعتم ةصععأت ةلاتمسعأو وأ طلع عا مع]1ععققو عد طمس طتقأ ذه

 مرخمماط ءامرخاتتلل م0[ع64(0(5 مزاه عقار ةزص (ة2عقاضتمو معق ذص لنطأم ؟عموونتت. - 1813ععو اص 7

 ه7- ؟م/,0ء7/ ]ءوعدصغتتل, - ]ماعم [ئطعمو لع طقع 0هءوتسف ءملط]م051605 ماهعأاأ»» 31105 1301

1/7 67 - 6 

 629. 1 1 معمر طأ11 6 ةطخ1ل ء1- ءوططقس هنتحتات نت ةطااتصم ؟10ام12 (060[1) 266م0

 آلنمسك ءمهوعوكاتاتت»> ( 116ءمت»(4) كطعتلعطت لو717- ءل- لق: قلطل- هل - ”هارتسعتان طعن ملط عب

 مكمل, دسمتنا(سأ ةصصم 911 (ذمع. 4. لدص. 1505)ر. - 630. 1ةئؤنذط 11 ءا-ط1ةةطو ةصقاتح

 ننكم معن ععام لع جاع ءمرسمسغمس0تو ةهتعامتنع هطعتلعل ط[سصقسس ل1[ ءعا لطلعلاس] ظوتن -ءا-

 مموعتر» مل ءلم»ةر رممعاتم ةص0صم 616 صع. 19. الآمن. 1219). - 631. [ة؛ةنفط 11 طه 11+

 ءادةم'طقطو ؟ها]سسصعم دمعمأل مدئعاتل 0ع معمتتتممع ةوعلمتنتتل م:0مطعأوعو جتتعامانع 1غ

 را ارا 01م“ 7” ىةاإ طعنا ملط لملطم] (نم لات ل١ ضفة دددلعم 11 7-80 - عر“ للعام ءأا

 رسمرننمم ةسصم 463 (ذصع. 9. 0ع[. 1070). 1هعامأغا ذه: 1رقاتك 1060 دتتت1200111123 0و

 مرتسسمو ءأا تاللسمو ءفمصعتنععممال ءاع. ةسعأامدا هط تصتأم مولمرلعج © 5112 مز0 مطعأفع ههقاخت

 831هاطميصتصعلتف معم[عرتأر تنص معععصوعأ ةمعلم5 مممطععمع هل هعلتمعس دلمطقطءأات ةكتتعودستو

 10 نوزاما. 17 ظهر ذص همعنع 1؟(لعا٠ 1طمهعتممتغو ةصوستغر ]تطيتست ةاتاتتت 1512485 هماطقمع

 30011 (115و حط 10 0111185 500108 55 60011111111101:805, 111322111111 111111161111121 11

 ذز
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 0 د ىلا كب توبا( هلايذ رق, ةيحترت |! ةداميمتو فجرت: فال ةقالخوتينكمو  .ةمماب ا! دبف 0

 باهش هصخو فالا ةينامث غلبي عيململل لعل ىهذلا لاق ركذ امم ابيرق هيف كردتسا ىكلاملا

 باعينتسالا رصت# ىف بايحألا ةضور هاهسو ىكلاملا يجعردالا ميخربأ نب فسوي نب ليمحا ىنيدلا

 ةديبح نب ىيكج ىط ىأ نبا هبذعو يلا السر ةكئالملا نم ىفطصا ىنذلا هل كيل هلوا

 اراد دتمحرت ىلإ راشا قف .ىنامثعلا . ناخم .ىيحا < ناطلسلا .ناكو . 1., نس .قوتملا- ىلتخل 5

10 

 ىوملا رشاب مث ءاحنا فرح ىلا لصو كقو تامف همامتال فقفوي رثو ىفطصم ىلوملا هماما رشابف
 -ل

 تام ءارلا فرح ىلأ لصو اًملو هداز ىربكشاطب فورعملا كبحا نب كيح نيدلا لامك

 نمحا رمع ىنأ مامالل تادلجم رشع ىكلاملا هقف ىف باعيتسأ #4 اًصقان ىقبف ناطلسلا

 نأ فقحل عيشلل ةركلا ميطست ىف باعيتسأ #1 8. ةنس ىئوتملا ىكلاملا ىليبشالا رمع ىب

 ك3 03 فوفحا ءافيتسا 10 [8.] ةنس تام قوريبلا كتبحا نبا نيح  ناجلا

 مروعععستكلل.  كمسصتس و عمدت, 0105 1دج0هغ ممدمتسع ءعغ ءمعممستسع جلاهغمو تتح دتئللتق

 ءي وستموعمغمو ءىماعع. 1نءزملع همصنمسهكتغ طمع هردعك للا ظءط» 8ع: 101: طن ![هلئلطتنوب

 نأ 1عرتع غ000عرج 506105 "عععطقاتلاو عار انأ 1267602 هادغاتتغو 2404115 ها01201 105 103556 00م

 ردتلا1 ءىعماع6م ومسعود انطعت ءععععموتا :5/ء7اط - هل - ل1: قل]1ت» ل 18 عن 7و“ 8 عن 10117

 لى 1هلئاعتغدو ءمالمس موسع ةصكصتموأأ 1801:0161 هآ- ه]آأ7ط لإ 111771 عععر» 177- ]1

 1معامتغ 12: طهسك 10عمو وأ ع2 ةموعاتد 1ععدغمو ءاعوتغ عئع, مسك ةكعتملع ةصعصلدكتأ 1

 لآن: 10و 37 هأرع ظعور» طلمتسألع 8ه«7ء5نر نبأ ةصصم 630 (ةمع. 18, 0ع. 1232) هطتتع هسلامم

 ل760 طك 01م6 ةدعمع دع ؟ولمدعتم انععلعحس ائطدنت ءةيمعععمع لتعععوع 10عموسع

 ءزدك آدم 10112 715/هرك م مءعرج جععظعوذاتك ءلقغر طعونع (ةتصعس ءوضتص ةطقم]» عع ز1]1 ءوصع

 هعوورتنال 1دتغز طقست هاند 20 !اغعرئونت 114 م20عئعوواتق ةووعاور ها كتله 0ععوووتل  آدنص ا[

 16 ءرن61- هل - 011: 1101 مدت: عل ظ عرب لآت»ءا ؟هلعم '1هع]/ قرت" ةعملع] لتعاسو ؟ دوت مصعتت هول

 لسسدتكت غو ةهغ تاس 20 !ئغ عدس 14 معم» ءعمتمدعأو كساس 477060 هطتتام 003 0ع ءةلتقذ هاتف

 ممص 20 ظصعتم معضل تس عطترم ءواب - 632. 1هةغنفط 11 ءا-1ءنط 31-11 عاتاءأذو 0؟ءوس

 مماسستسو 0ع زدعع ا1هلئاكتنعمو دسعامنع طقس 481 0160“ ]1760 18ه: 0ه» 71

 31هلنلعتاهر دممخكنتم ةسصم 401 (ةمع. 15. كسع. 1010). - 633. 1هغ(نُمط 11 ععونانط ءآع

 اعمر عير 0ع مهزءءاتمصمع هاعععمومدمطتعمر ةسعامنع هطغتاعط ءوععوعتع ذمكهتعأام لن

 هلم 60 1 ء: ملت»ءل 18606, دمماتاتم ةسمم [ 430 (ذهع. 3. ©ع6. 1038)]. ل

 634. [ة(118 ءآل-طم ءنعر وستا هزغ زدعف 06 ند دعطاتقو ناتقك نانأك 2001 عصق 116 م10 15-

 عمك مءاتوستغو ةتعامدع ظطعغتلعط 7101 موتدعل 17ج 1101, مسسعلا 8ع 11ه0]» 11106000652,
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 قىونملا ىطويسلا ركب لأ نب نيحرلا دلدع ىيدلا لالج يشل ءادنإ هلا لاطباب ءادنالا

 ناعرب جيشلل ةسداقملا ىدتعم ىف ةسعانلا عاقبلا ىسأ ه" ىرجولل ىلع اذر هفْلا 11 ةنس
 بي

 ىكسأ 1*ب سدقلا ملأ (ضعب مذ 8 حفلا مدح خنس قاودملا ياقبلا ردع ند ميعربأ ىيدلا

 1 وبثالا ىباب فورعملا لكيحتا نب ىلع نيدلا رع ميشلل نيدلكم خباحصلا خفرعم ىف ةيباغلا

 ببي ع

 همدقأا نم هتاف ام ىلع اك اردتساو ةمجرت ةدامممحخو فآلا ةعبس هيف رك هن وتلا

 هل) نمل هلوأ ةباغلا لسا رصتتخ وفو ةباكصلا ءامسا ىيرجت ىف ىهذلا هلاق مهماهوأ نيبو

 بانكو مهعذ لأ بانكو ملنم نبأ بتاتنك 2و خباكدصلا ةخفرعم 3 ةفتمسملا ةعيرالا تنكلا 8

53 

 مهبلع فشعللا اةدايز و ربلا كبع نبأ بانكو هدنم نبأ باتك ليذ وهو نبيينايفصالا ىسوم ىليأ

 اندزو لاك ,ىسومد ىنأل سو ربلأ يع نبال بو معل ىنأل عك هلم ىباذل 3 خمالع لعجو

 ع

 ىتاوح نمو دمحا دنسم ىمو فشمد خيرت نم صمح اولون نيذلا ةباكدصلا نم ةفداط انا

 رسمته ةحسصسم 808 (صع. 29. لسص. 1405). - 635. 1آهّز غل ءا- 1 ط غ1. 0ع ةطم]ع203 مدح

 نموعرستو. 1لزكمسعملم و ونسمتس كطغتلعط لعء7ث7- ءل- ل1: ىلآط0- ه7 - "ه]بسمت» طع: لطق عل"

 ىكمزرم/6, نسخ ةسصم 911 نصع. 4. لسصت. 1505) هطتتغو ءمصانه لارع»# ءلتلتك - 636. 4

 ءا]د- ط1 عقل عاد مم طتم ءغر ائطعالطسك ةطصمكمدعو ندعدس هطعغعتلعط 20161: - 0 - ل2: 11 ه] 7 ل1

 0:»م» 86ءعمقر نمل هصصم 883 (ذمع. 13. لآدم 1480) هطتتغر ه0 ؟1تمعنهسلم5و مهندسا

 11 عمموه]رصتغمصمق ءمزرت موون. -ح 637. كعد4 ءا- عطةط عا لمم ؟ه]مستسو 0ع معمل

 ةمعزمضتسم معهما عغوعو ذص نستطسخ ةطعتلعل لع - هل - ل: لل: عرب 7101من ل ءدبعتت#. "نأ

 161:-67م114“ لئعحتك ء( هصصم 630 (ذمع. 18. 0ع 12329 ) دم نانكو 11645 5ءراغس دمت]] لاننا

 0111084 011111[2 110 معاعرتاو عا ةدمم]ءدخع عام0عغو 01364 5171م01765[6 ةصاع ان 01115 لهو

 سورس عوومع ءمرضنتس 0عاعون6ف - آه لتعتع 82ععارعات# ذص ءيتغمتسع اتطتخ لده0 ءآ- عاما عاو

 1 عزر» 0 هيرربا- ءآ- ءعءارماعا ةمكت ماهر عمقع هلع امعلصبتا: ةطهسق آلعم ءيععلكم ةاتمنعتمم ءاع

 1]3ممععغ لعزملعو ]نطسضس ةذطغعتلعطخ 17 ل174 مطعاتمواتنلت ءعقوع عا 011213 201111183 0

 يصاتصعرنع و وننمع ّذص نممكتم ائطدلق لع همعصئاتممع 50ءلمزاتلتل 5011 ماتق .©00111116120161111*
 آل مرت دسعامنعد ةنصغ [كمطقصعمعع5 كلا 71ءن10ءآرو للا لا هع , مانع ل150 و تاتلادقك 5
 محمص متمأ ةممعملتدع عع ه0 اتطسسس هطعتاعطت لال: 21ءنلعآبر ها 321: لطل- ءا- تعم“ (نمهلس-
 رعموزف. 1آهردس همعرند 181:- ءلملأرأ» ةسحتتو لادن ]1 هنلع]ب ةهلتعمسم اتنععه 1201, قلنا هن
 ازئعنو قلت, لأ قال - ها - ارعم» اننعرتج ل1( كا لاني للعم اتعنو ثنو هن 400105 ةصوتتتكو

 ماسرنعو ممعلمك ءرع اتذو وننأ اعفذدع طمطت (هسصغو دع طئقغمرتم طلدسممعر هن همعنع ل م1100

10 

 تت

10 
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 ديس نبأ مهنود ىيذلا خباحدصلا ءاربعش نمو ءاتيدلا اصوبعخ دعس تاقبط نمو ب

 ادد نيتنأ نوفرعي ال :مهجرتكاو | سفن. فالارةينامت, نوغلبي قناتك .ىق نوما نأ قطان: :سانلا

 ايركز نأ نب دمحم نيدلا ردب هيقفلا خيشلل رابخالا ررغو راثآلا رردب ىمسملا ةباغلا دسا

 نبيكم نب دبح رخآ رصتخو خلا رابخل ميظعلا هلل نمل هلوا ظعاولا ىفنلل ,ىسدقملا

 ىقنلا هدلول فنص كلام نبال وحنلا ىف ةمّدقم ةيدسالا 4. 7.1 ةنس قوتملا ىرغشاكلا

 ىلع نب ىبحم نيدلا ىيحن ئيشلل ىرسالا ماقملا ىلا ءارسالا هز“ دىسالاب فورعملا لمح

 قوكلا ملاعلا ىم ةلحرلا بيترت راصتخا لصق هذأ هيف ركذ رصتخ 1م ةنس قوتللا قرع نب

 ليكشتو راودالا رارسا 1. لاحناب الو ملعلاب هروهظ نكمي الو لاقي ال ام ماقم ىلآ حاورالا

 ندكلا تايشلا رارسالا رارسا 4  هتافلوم ىم وهو ىوبلا ثبحاأ هكذ تايسملطلا ىف راونالا

 تانالا# ةيلالا راوتالا رارسأ 480 2 4مل* نس قوتملا ىقاردنكسالا ريتم نب قبكم نبأ كيحا

 طصسمتستأ 4ك تن ءل, ع عامودت5د د0 اتطنسص 157246 دع ءقموتطاتق ( 1هلهعاما) 2 ل1 مدتدعم ءاناتتم

 1رستسهمر ءا دع ممقاتك 50ءماتاتتلو 01105 187: معبر ثول - ءرتمع اتطعم كمدصرا عاتق ءوغو انغ معال-

 عمهم طقفطعدسمم و هنيسصعتلاتللل همعلمدنل 1ص 12ع0م انطعم 1دم0هغمتنم ءىراععع هعغم دصتالأةصرو أ

 رررمز هرخ ءمرتاتتل مدن5 طسعاتموانع 1سعمعمتاد [نتا. -  ط[وعع ز][1ع. - 8ةدسسصصسمتتت 0معاتك لد

 ء7- ج/#656 ءمصصموموتعضتسغ ذطعتلعط لدسكءعمصكدلتك 8 ءا» - عل - ل17 1101011710 2 ءز) 2

 ةمطمت برع 1710ءم00ءد# 1[1ةماطملتعه آظخا- ١١ ةتاعو ولدت [ئطعسسصت 1غغ 1ةمعلمت ءماعتت : آرمتتكق 0

 عامرتموو ممغعسصت ءاع.و ةصكعتمسأغ 100ه“ ءآ- ه1]مت* مع عجام»هن» ءآ- هللا. عا الل0] هتتضتنعا

 ل ءرت 0101م7 عل 1ك /ىي]1 عآم" #و دهمان اتتتك ةصصمم 709 (ةصع. 11. لكسص. 1309). ع 638. ط1

 4ع ءلل1ر ءغعر ةصمملسعأم دص ععمسس 2 عدتتر عانقت ط1 7116717: ظلتم ةنم 17- رءع]نن 2110-

 /هت»17ء0 داعم ملعمأ لتعام مدد ممددتأا. ح 639. ظا-1 دق خ15 عاددد ءعذص ءآ]- هه هر

 1غئعع ه0 ةمقممعسس ممطتلتعوئسمسس. (نمدصمعملتسسوم دهم نهم ةطعتاعط 71016 - ءل- لنج لل0ه/ هت

 لو: م18 151: ملم]ل2. نبت ةصصم 638 (ةصع. 23. لدل. 1240) هطتتغر دصمصعاور 5ع طلع طععاتنعم

 عمدلسك ممم1ععءلممتك همصففقعتععع ع دتتصلم قلسعم ه0 لمرصتعتلتم ظصتعستي 2ة6مطعطت 16و

 ءاتك تيدكم طمستمتطاع معععمتعدعئطاسك ءغ معلمفتع ءيوءماتم مدلحس هداعصلت تس ءعغ هك ءعمقأت مد علت

 عماسعمانتم ءدعموصعنع ؟ه]1هتددع ج0 ةئملنتمصعتس ةصعلةطتلتسسس ءغ ءعمدتتنو 00264 260064 8

 همععس] هل" معوسنع ءددامكأ ةصفتتاتكو كمعممدعأ مموونم(ن - 640. قععذع ءال- هل رنة 15

 (ءوطاعأ] ءا- حم ةعو هونك 0ع (ةلتكسهقئطاسعك هط قل/770 872 ءمرصتس عا2101ةغ111 عا هط م

 ءمرهممولئتصت. - 641. ]ه5 معوؤرع ءعا1-عورؤرمر عنعامأم دطزتواعرتتمدانتت رو ةتتعاما»ع ]عآم - ءلح

 ل1: ه11رتعا 17 ءرو ]1ه]رميستتعا 18 ءد» ]1هدرار» ]ع]يعزالعت انقر درممتاتو ةسصم 053 (ذصع. 20. اط[هتتأم
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 بوم بانك ومو ه.د ةنس ىئوتملا ىلازرغلا لكومكم نب بيكم دكماح نأ مالسالا ذك ةولنلا

 نب رباج ئيشلل تايباربلا رارسأ #8 خلا راونالا ضداف هلل دنمحلا هلوا لوصف ةثالث ىلع

 دبع نب رعاقلا دبع عييشلل نايبلاو ىناعملا يف ةغالبلا رارسا 46 [8/غ ةنس قوتملا] نايح

 ىف ركذ ئهسلدتالا ىنايلخل رمع نب" معنملا تبع ”ليصفلا 7 قالو 77 دنس ىوتلا ىلاجرل نحل

 5 راونأو ليزنتلا رارسأ 10ه عيدبلا ىف علاطما ىم ىسحا ىلع ليتشي فلطم مالك هنا هناويد

 2 وو 3 قر ري ى ث رب َ 3 هلرأ لحم 8 435 خنس ىاوثملا لالا مح ب ليكم .نكلا تك دامدلل دل 20

 لوألا ف ١ * ماسقا ةعبرا ىلع هنأ هيف ركذ ندا هناطلس راثآ نم رهظا ىذلا هل الا

 ىقبف همامتا لبق ىفوث هنكل تاوعدلاو تاجانمل ىف *  ىالخالا ىف #  عورفلا ىف #

 فوركلا رارسأ 15 ىزراجلا نيدلا فيرشل ليزنتلا رارسأ 1 لوالا مسفقلا رخو 52

 10 ه0 دنس فروخلا ارومأملا نباب فورعملا ىلع نبا دمحا نب دكيمحا ىيدلا باهشل تاملكلاو

 1284)ل, 7 6042. ]ةرمؤع ءا-ةصتتا هع عا1-ة1] ءط] و عع معععاقنلم انطصتماتللل 0151801111110

 معامنم ؟ءةروتطستك (نمعدستر ةتعام"ع آ]6]]0آ ءآ- 251/17 لآثا 11 هتنة0 1101 متراز7:ءلأ ظعت» 110/1: ه171-

 ردع ( 1مم, دممرعكنتم ةهصق0م 505 (ةصع. 10. لسلك. 1111). تطعم زم انعو هععالمصعق 01715 ات5و

 نمل زغم زمعامتا: آطرهسذ 1)عم طستصسس تق نتطاتغمسأل ءغععب - 643. ةكقورعقع ءادط ءعقثز هاو

 جدمنعامرخع هطعتلعط لاطق» ع 1و [سمتاتم ةسمم 474 (ذمع. 11. للنص. 1081)].

 644. ةعردؤع ءآ- ط ءاذعط عار طووئوتح ءاموسعصأاتقعو 0ع 0هءامتستق ل1168 ءأ ّظ 0و

 جمعغمرضتطسنق هطعتلاعط لكلا - عل - أرق“ 3ع: لطل- ءآ -"«]1111071 ل01(. 201130 ةتتتفو 4

 (تسصع. 11. لنص. 1081)و ءأ لآاا' الملا قطا - © - ج01”: 13 عزا 070“ ل01را0ن1: 1

 للممعغ طنع ص 702مل كاتم, ءىوع هرج مصعت هردصتطاتق طاتتتعتلا5 35501 نغةتلترو 011324 22

 مرد م]عءامضتع ءاععمص(نلمستسس ععصعبو ءدع ةلصعناتق هةمئنقطاتق 0هءستمهع 8604* 0011ةءاهم ب

 045. خكورؤسع ءا- عمعأا نع معمدم» ءآ1- عمدعتل ردو واعتم 2ع9ء]هلمصتق ءغ ][هسصتصق 121ا-

 معاه ممتمك جلا ععمت ءدعر هتعامانع آصقفتس 1مل" - هل - لق: ]101 متت لأ 18 ءنن 017“ طع م20 010

 حصمم 606 (تصع. 6. لدل. 1209). ؟؟ه]سسصعم غو 1معلمتاعمع : آحتق 1آ2عمر نبأ ؟ءوانوأه طمعا

 هدأ مداحتس هداعملتغ ءاع. للممعغ ةسعام#» همن ءووع ننهلض مدن: آكل مملمءامتتق --

 مرمعوعمالمق 0عتكهنتفق ع لع مممرتطاتو - لع ةمتمءهغنمصتطسو 1)ع1و 0ع زئكو ننمع اه011ع أ

 ماد ةصتتتتلال و أ ٌاثكو ن86 15:0نق متصل( علم ظلسصأ. ل[هرتنتسم (هتطعال عقأو طع مالم 0111-

 لعررب مدرناع مئمر505 جهطووااتأاوم. - 646. ةورؤع» ء]-غءءةدمأاو ردزماعرتم "1261310 ه15و قلت

 10 كىودنع ك/رعسأرك ءل- لرر 8من - 047. ةلععقؤع ءآدط ممالك 566 ءا- لع ءان نس ةغر 53

 [زئعرمتناتتتل ءغ ؟هعاتتمر جنعامسطاتخ ذعار - هلل - ل: ]ترن ءل 1 عر: لآت»ءل 151: ىآغو "0

 1طن - ءارببمتن(» للعم هع هصصم 586 (ذصع. 8, 1"عط» 1190) دصمتاتمر ط؟صقتت لان 1100

 هذ
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 ىلع نب دكيمحا نيدلا ىقت خيشللو ه.د ةنس قوتذملا ىلازرغلا دمكم نب كيح دماح ىنأ ماماللو

 تايتوكلما كالفا فئاطل رارسالا نيب رادا ىذلا هلل نيل هلوا [40] ةنس قوتملا ىثرقلا ىنوبلا

 ةردقلاو ءاقترالاو ةزعلاو ةيلزالا ىذ هلل ديحلا هلوا ةيلقعلا مولعلا ىف ةيفخل رارسالا 168 ميلا

 خيتو فطنملا ىلع لمتشم وهو فسوي نب نيسح نيدلا لامج مامالا خيشلا هفلأ ملا ءالعلاو

 راثالاو ةيناحورلا ةيفاشلا رارسالا 182  لصفلاو بابلا ماقم رسلا ظفل هبخ ركذيو مالكلاو

 [فمحا ركب نأ] ةيشحولا ىبال تايجنرينلا ىف ريقلاو سمشلا رارسأ 4. ةينارونلا ةيفاكلا

 لوصف ىلع لمتشي قالخالاو ةظعوملا .ىق ىسراف_رصنتخ : رودبلا راوناو رودصلا رارسأ كما

 خلا ميلعلا رداقلا هلل دمحلا اهلوا فوصتلاو ىالخالا ىف ةلاسر نيبلاطلا رارسأ 400" سلاجمو

 نيبلاطلا ريسو نيفراعلا رارسا 4م" هللا الا هلا ال فورح ىدعب الصف نيرشعو ةعبرا ىلع بتر

 نب نمحرلا دبع تاكربلا نال وحنلا ىف ةيبرعلا رارسأ 46 نيدلا ماسح خعيشلل ةلاسر

 1101متر عل عزت 1101 مو7»ءل 6 معنا, دممتطتم ةصصم 505 (ةمع. 10. لد]. 1111) ءغ هطعتاعط

 1هع]بن - 0 - 011: م ]رتر)ءل 1861: ه8 ودق (0ءوقتر رممرخامم ةصصم [6022 (ذمع. 13. لقص. 1225)]

 1معامتغ طلع زاد: آطرهسذ 1)عمو وندأ دسفمات 10375(ة210100123 كمطقعتتك ةانطال] ع5 عاتطفأامصالقضانتم

 عماضاسمل تمس وصور عرالا هام - 048. ظ11-ةعمذم 1ظ1- 1ع<ط ج117 ءعغر رمزا عظام 0ءءاتأأهو ©

 لمعئتمتك دمغع]1عءمملتطسع. (نهردمموستغ طمع همدعو نسم زغه اصمأغ: آطهستك طلع دعاععس

 لمائعمتمر عامرتهو هءاهتملتسعر مماعمتم هغ ةدط]تستغمغع مردعلتغم ءاعبو ءغ 1هعتعمتسو مطلام-

 عممطتحم» ءغ مظعمجطوىتعمتسص همس م]ععنع, كلطعتلعط طصفتس لعلام - هلأ - لق: 11012 16

 8كوب نومك 10مم ؟هعتتل ررانهماناك“ عع ىرهععلم““ مععطم ,ىل[م دعمت سسك“ نالغتل ع 649. طاح

 فمورعؤع اظ1-هطد ك1 ءغع 1-11 نط هص 17 ءغر هةععرعمو لعد لعمتانسس ءعياعمسأم ةمتضادملله ءأ

 دلت قنمصعع هاملتتع هدند1 دعت ءصاعد ][نعن]عماوعي - 650. قو رمذر» عا عط عرصق 56 عاد عقدت

 ردرتواعستو ةماتك عع ادصمع لع 0مءوتسم زالة" ءعسز را , ةسعامتنع ة1طتن- ءآصم] واقع |[ كلتا لعن

 ل1760 ]. - 051. ةكعرفع ءعآ]-هملنتع 56 جست عادطم لندن, ردو ماعلا ©0101 12 أ

 ]سصتمح []تصفتضتتل. (هرسمعم لتستل معي استر ك5ععلمصعد عا ممفععذاتد ءمرصم] عءاعمقرو ةتتعاتتسعمأت

 مدعدعمع عا ءع ءاطتعأم. -ح 639. قكورؤع ءعا]-م]تطتمو جيتعوممو 500105هزئاتز. "1 مةعاكاتق 0ع

 ردمضسس لتكءكماتمم ءغ ؟سكعسسم ذم رز علم نهم" ةععنممعفك جل ماس عضل ]ز(عئدضتس اص كمسضستتلم

 وولف 616] 27116 011م“ هاططكتمسمسم لتكممكتطتق. 1معلمتغ اه: طرمستم طلعم مماعمأت, ةععملا عام.

 6053. 4 وهموم ءآ1- ةعتكتمو ةعووسم ةماس كت ه]لاننل ءغ ؟ل(هع 5ا10105هزئانتل. "1 هعاوكاتقو 2116001

 ماعتلعط ظموؤرو- ءل- لن. - 654. قعرؤتع ءا-ةععطتو ءعار سويواعتم !!موددع ةعمطأ عوف

 0مم ععدستس هع عسسس اهنا ءععوب ؟هعتاع هغ د0 لتهءععسلسسم تاناع. قلقا ار ع»ه7ءاأ لآ - آل -
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 هيف ركذ ةدئافلا ريثكو فخأملا لهس فيلأل وهو ه0 ةنس قوتمل ىوحنلا ىرابنالا ىيحم

 ءاطعلا مجنامو ءالطغلا فشاك هلل دمحلا هلوا هيلا بهذ ام حكصو نييوحنلا بهاذم نم اريثك

 قوتنا عئاشلا ىنروغلا ىنزورألا للوكام نب نمحريلا كلديع مساقلا ىنأل دقفلا رارسأ “هه ملأ

 ىأ جتاوفلا راوسأ “ه1 ةخيدرغ ىلاعم ىلع لمتشم لافقلل ةعيرشلا نساكمك وو 70 ةخنس

 قولا 1 دنيحم نب دمحم كماح ىنأ مامالل تالماعملا راوسأ كه. ١ هئ» ةنس قوتملا

 را 40 . «"صلخملا ىلازغ :سرفلا ءارعش»!نم وعاشلا .ىسرافاا , ةموتكملا اراوسالا "1511 ه5 هني

 رارسأ ك1 مورا . لا لدلح انالوملو “41 كك ىوتلا ر اعلا مههربأ 2 ليكام نيدلا

 10 موجحنلا رارسا 40 2 دوبرع دقو كصارلا نسح نأ ميكحلل للملاو لودلا ةفرعم .ى موكنلا
 و

 18 6رب ]1هأرمتوت»ءل قلينام»# عدس هلل ءاتكو نطق ةصقم 577 (ةصع. 17. ذلمت. 1181) هطتتغو ةدص طمع

 ]تطعم رسامه ععمستسس هل عمضنتم 1تعاطم لمع معتم ءونتغتت تعض 0ةكلاوتتع ٌآلدتطو نللتقتل 31م5 تقع

 ماعردم ين 1معامتغ امن 1مسع ]لعمر نست (عوسمءصغم (هالتغ ءغ لمصمم موعطعأ ءاعن ج نرو. كلعنفم

 ء]- 1 ءنطر رسوواعتم لاسم م 0 0عصاتمعو هلتعاما ع لكطثا' 1عاعفت» كاد وأ -"«لرتومتت ظعتن ل1017 010-

 درعا لل هرحممسم 1مم” ممن كطمطتنحي دسمرناتهم هصصم 461 (ذصع. 31. 0عء6 1068). 111غ آانطعت

 ةعما فص( درئاتتتل تمس مكمتتل ماعصتك 20 همضصحسس هرعدتف ل11 ءأر/ق077 ©آ- ث]/671ءقو 6ا05]0 9116107“

 (07]01 هءاو هوس ممدتامم هوان حا 650. قكمرحفقمع ءال- عر فعتطر ةععمسم ذص ]ذغعتك ةهاتملتطق

 كرو مران ممكزاأوي. - 657. ةقكمرمفصعص ءعآ1- اعز لعطر هععدسم دصعم0هعتأر, هنتعامانع لاا 1

 1ع عل 15 زن م27[ عىض»» 1ع/رمدمو ءععررر# 1 ءععل7ت [للحسعلتاحو دصمتتاته ةهططم 502 (ةطع.

 28. 0066. 2)1166 - 658. قعمعفمع عآد سهفسعآأة غر هينعقمم 01111101010011 5001ةللات1و

 جنعامر" ع ]صمت لقكأاقا ]ظل 017120 110ه[, منوتتتءلأ عرب للموت عل ا( [,مجم/ةو دصمللاتته 23110 5

 (زصع. 10. لنآ. 1111٠8١0 659. 11- خم عؤذعص ائك1- 81هلعانسعاو ددتةاعالتقه 511

 ( مسك معرسزعاتم ممنامع معروز كتم ظمتطاسك قضتصاتسس ((/مجنلن قعدمرسامهغل. ع 6600. كفدعفم

 ءآدرس هنت هلت لو ردو ةاعرتم دمالل !(هكاتلالو ةتتعامرنع قع عترعإب طصلمو ماتلمائاك ةعاجألف 35610201120. ل

 661. قعدمع ةعصحس عطر ازطعس رصوت ساعي مرلالت2.  هقصم معيذت حصص جهنمعامدمتطنق كطعتلعل ل ع”( 0-

 ملل - ل1 17]1ه]مدصتتعل ]عزرا 1ظا" لبس للامور دسمتتامم ةسصم 6097 (تصع. 20. ملوك. 1229)و عا

 ذكمالد همذانم لعام ءل- لرو 1م بنون.. - 6062. ةعدمذس ءعآدص هز ندد 10 5اع115 101:11(35و

 لع مومتنمصمع لوز ممقاتمستال عا ةععامتتاتنتت و جهنعامرع لان( طل يدمنب لعيعينأ 1٠١( ء. ةكانوال0120 )

 مطئامدممطم. 1كحئامغ ندمونع طسزمسم آتطرأ ؟عيوزم ةيمطاعممي - 0063. ةكقحعفع عآلدصم] انتو

 عنا
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 قايسو ةخيسرقلا ةلاسرلا هاهم باهش نب ىلع كيسلل ذخقنلا رارسأ 1 رشعم ىال طرب

 ىفنحلا ىسوبدلا رمع نب هللا ىيبع كيز ىنا ةمالعلا تيشلل عورفلاو لوصالا ىف رارسأ

 مولع نم راوسالا 1 خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ريبك كلكم ىف وهو 57, ةنس قوتملا

 باوبا هذه لق خلا دودولا كلملا هلل دكيحلا هلوا ةعنصلا ىف رصتتخ راثسالا فشك ىف رايخالا

 شرغملا نسحلا نب بيعش نيحم ىأ ةمالعلا حيشلل كيرملا ةعرنو كيحوتلا سا 10 ةيحلا

 بالرطسالا ملع 6

 ءاطلا راوج ىف هنال اذاص نيسلا لّدبت ىقو فوقولا لها ضعب هطبض ام ىلع نيسلاب وهو

 كيال ذهو قاشباا ندا 2:ل1 نحل كلومللا نسيماونلا !موفقاو“ نيطاسالا نوطسا 0 ١

 (هتسمعملتستسر ةتعامرع لاني 7120 ىءام. - 0064. كقعقفع عاده معاعاأار رمجتقأاعرتها ماتط ءاتم

 "ا مدعاقكطتعر 1128/61 (ن عار عار دغ ةصانو ؟1لعطتمرو ةصهعتماسمكرو ةهتعام»ع ١ ءررررنل لل 18 دب ه]ر مد

 مه. - 6005. ةكعرفمع 11 ءا- هدنا ركع ءع1ل-[هدمانكو سرواعتم ع ميتمعأمأأ5 عا مههعععماتق

 لوسم لععتك هلم.  ؟آ'ه]سصعم دمهعصتتتلو ةاتعامع قلآث 7ءنأ 0طءنلم/1م]ب 1 عر» (0رسم»

 1[لدمعاتغمو دصمرعأغمم حصصم 430 مع. 3. 066. 1038). آمعامتزا ز(2غ: 1رمسو 106م مجسم وزنا

 لمرسامم عام. -ح 6600. آك1- كدرفم رصتص هآ]نس ء] - جعاعط فمر رصوتةاعمتم ءهرنع لوعملمأف

 مممطوختتس ذم ؟ءامرضنتس 0عاعءاتوصع. (نهدصمعملتسس 0ع مطتآ]مدمماطتم طعس ءاتععو نسما تانعامال

 ممدنامم هدماعمأاتمع هممالصعع لن لغ 1 طمعامتا زاد: طمس العمور عجن ةسممأل عامي ب 667. لعوب

 ءا- ةهسطأ لو طمصلحتس عمات 00ءىمتمحع 0ع نصمم العم ءع لعاز لمع نعممتعرو جهنعامر"ع 5طعتلط

 له ءقنمدتسم لآاا ل11ءلا» ىك]رمعنا» ظعد- ءالرمدمب» 7ل2ع]ب ل2 !8آهلئلكتاحو ططمز"غات0 2210 9

 (1مع. 7. لوص. 1193). لس

 0668. 1]1]ر» ء]-حوغ عمآ]1ٌمط. 1)وهءامزومح ةفا؟و]ةطتت.

 اثم ملعاء"7م6, مغ ممهصتتلللف متعه طسزاتم دعت معتنع مامعععو معمميتع ]تاعنو ك5

 ةعضطتغمس جئامسفعم ها ]زا ععدس 2 عل جل نصعاحتس ذل ءهوغ تم 5060 ريتا مكانسرو عا طوع ننتلعس
 تكلا منلمك ءوغ ءغ سمعتك ؟دلعمغتس ور 10عموسع ةاللوسس لمعمضتمحتس ه0 ]زا عمس 5/0 1"عز ءعالطاتك 7

 669. (0هعنصس ءع]-حعجغاسو همام هم]مرصصهلاتنل عا ميتصعأ متانتللا 1ععتطلو ةاتعامت'ع

 ا31ه11ح ل7760, ىذ/ م6 معممتستسدغم. 110ع هماتكر نأ ا: - ءالمنام# ذه 1 ءلسا"ءأ لتعتاو
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 هجرت لا اذاعضالاب+ كاعسا 416" !ئدانجلا نيا ةزكذت:ىا“ءام ىلع: تاغيررتلاوأ"يسارغلا“

 ىفوتملا سوماقلا بحاص ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط ىال تادلجم ثلث داهتجالا

 فرشلا بتر توافث ىف فحتلا فاعسا 41/1  ىنميلا بحاص ليعمسا فرشالل هفلأ ما«. ةنس

 فيدصلا فاعسا 1/7 ىبرصملا مساقلا كا نب فلاخل دبع ديشلل لوصف ةعيس ىلع ةلاسر

 ةطوملا :لاجرر» اطنملا" فاعسار 10 يبعتا ديس (قوتملا عقلا ضل وكي نا د

 أب باهشلا بيترتب ريغصلا عماد ل رصتخم نم بالطلا فاعسا هلو ميملا ىف هركذ قب ىطويسلل

 ىكركلا ىسوم نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلل فانيتسالاو عطقلا ةفرعم ىف فاعسأ 4*

 ميعربا نيدلا ناعرب حيشلل فاقوالا ماكحا ىف فاعسا 4.0 هما“ ةنس ىثوتملا ىرقملا ىجفاشلا

 لالهلا ىفقو هيف عمج رصناخ #4 ةنس قوتملا ةرهاقلا ليزن ىفنللل ىسلبارطلا ىسوم نبأ
 فالكل ىف فاعسا 4/2 يلا ميوقت نسحا ىف ناسنالا قلخ ىذلا هلل ديحلا هلوا فاصخلو

 مم

 هبلع مدا رافسأ 10 1م ظخنس قوتملا ىوحنلا "0 نبأ ردب نب نيسح ىنيدلا لامي

 معطتع ةتم عت]هعتطتو ءغ دهمتك ماعم و - 670. 1580 طأ11 1580, همتضلهللم ة5ءءعمقتومتف

 ذم عئملسس لاسسكم“ن0ءعصاتمع 1712/40. "لطتح ؟ه1تدستسمي ةط قلطنن 1 ه110]منصتسعا عا

 1تمعتأر 11: سمطا لتر هسعام»ع (متسىدر نتك ةصقم 817 (ةصع. 23. لآدن. 1414) هطلتكو ّدط م1

 مسمعت متم آلعسمسمع رو]ت" و 1ود»م77] همس موفق. ع 671. 1و' غل ءا- غهطقكو ةدعاقضطتق ع

 لتوامصتتم عدل تسس ه0طتل1غ(هعلكو ّذص ةعماعمب ةععالمصع5 لتكتكدنقو ةنعام»ع ثهطعتطط 460-6/-

 1ةقمآنع عرب لكط1*7عيعتر» 6»210.. - 672. 1و :ذك ء1-هجه01 عر همتكتلهغلم ةهتستعأو ةانع1015©

 1:11: 41760 18261 ل طلمللعأط ك11همس"#ةرو دمماننتم ةصصتم 449 (ةسمع. 10. الآه. 1057 ).

 073. 15:57 ءآ- محم طةغغدورو معععمفأ)م ("20160هق2101012و وان1 خه نطو 110602116 و 0ع تو

 زد اناعرد 210م ىعردصم لغر هععمتظلاصسأ. امير جسمعاما» طسلمق [اتطستر عءمتغمسعس آاتطدت

 لاس همعلرا» ه0 لتهمموتفممعس همعستك مهمل ءآ- هللرلت ر يمل مك هفرستس الت 012ةطتغانتو

 زاهر 19: (” ءه10717/5-7 ةذصكنت مامتسو ء01لل. - 674. 1و: ذكر لع هردنممع 2

 هع لع ممكح م"همموز6نمصسع اصل هععسلمم ةسعامنع تةطعتلعط ظو»]منن- ءل- لن آد" هارت 12 عا

 روم« ءزبم 810نذ ذطمطتغامحو رصماكانم ةسصطصم 853 (ذمع. 24. ]1"عط». 1449). - 675. 1و'غك 11

 حطلعنسس ع] - حس عذلو لع دامعسأتق 1ععمعمستتت.  (نمدص7 عملتستسر ذه وننم ةطعتلعل 8017: -

 هل- ل: 1 مهآرارب عرج 712يم 1'ءممام/مودت [امهعاامم ةصوستلتسسك (نجطتسمع عع حصصم 922 (ةصعب

 5و. 1"عطا. 1516) هلمرتكتاتكو لم هرعتمو ناعم 117 هنمن 711- 11:1/7 مع 111- 55«111(ي لتعأقم

 ىمزدسحت(. 1معامتغ زاغ: 1هسك 1آلعمو ونتأك طمستصعتس هزالكتع 011410111(0025 01681716 عام.

 676. 1ه:خ/ 11 ءآ]-اعطخا]م 1ك, 0ع لنه]عءاتنعد. قةسعامر»ع لوم[ - ءلآ - ل11: 110وعقز» 18261 ظعل»

 11: ليا (دسنسحتتعمر زتمز"أاتم ةصسصم 651 (أصع. 11. خر. 1282). - 677. قعز1ذ» لل هس
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 خيشلل رصتخ رافسالا ةدرشأ نع رافسأ 1. دقعلا رافسأ 484 قأي حابصملا ٍءوض حرش

 سدورو سربق ةوزغ ىلا يرخ امل متع ةنس هفلا [مد ةنس ىقوتملا] ىاقبلا ميعربا ىيدلا ناعرب

 ىضمأ ىذلا هلل ديحكلا هلوأا شيملا ةعلق منتف ىوس متفلا مهل رسيني ملو ركلا نم

 | / ءكئينللو / تاتا دان د كح 816 01

 نبب ميركلا نبع دعس ىنا مامالل رافسالا ىع رافسالا 4م 11 ةنس ىوتملا ىطويسلا ركب

 وهو براقتملا تافحازم يف ىماظنلا مظن اهنم تاموظنم همان ردنكسا كم قايسو نايح

 مظنو اضيا همان درخ هل لاقيو خلا ريكتسد ار هدنب وت ايادخ هلوا ةروهشملا ةسمخ نم

 0| 55| ىديحالا مظنو ااضيا ةسيخ نم وهو 15: ةنسش قوتملا ىداوتلا ريشيلع زيم

 ]نطعت ةكلدستو هنأ ])ءاتق م2همتغأتق هز. "١ ءعاتغ 11105 قلل: 15ه ل ورم 8ع: 7 هعنا 11و

 مطتلمده طع طعصع ممععتنتو. - 678. 1ه1ةع ع1 ودطةطر همسصصسعم اهتم خطت 1217:06:77:

 0ع وتم آمكعد ؟10عصاسس. - 679. ةكعأؤذمع ءل- 2 ع0ر انطرت- 260علعمتؤم. ع 680. [1ه1ذع ةه

 حوطعأ1 عع ءا- ح51 ةعو ؟دعوغلم هط تتكر ودق زقمععت ةدعاسمأ .  (نمهدرم معسل تصدر 0100 هطعتاعط

 8م م7 - ءل- ل: لظاة"ه]ق#» ظءععلت |[ تأ ةممم 8855 (ةصع. 13. لاهم. 1480) هطتتغ] ةصصم 4

 (لمع. 25. 381جم 1479) ءمرمممداتتكو ءاتتال ءىمعلأ11همعاتتط ءمصغنو (0عمصتستم عغ [طملسمت هطأق عار

 معوسدع غمسسعم ةلمماتستك همهم ععاعأب انغ م22عاغع» 38ءععرت ه6. طلسم ج]تقف انتطع5 ءدوات

 [معاجزغ 12: آطهدتك 1)عمو نست ةدعضتست طغعاطتسل معهعقوما مولا ءغعع اس 681. ظ151-1ة هم

 ءدا]عرم ءعآ1- جغع1ةدعر (2ةعاقمنت5 0ع معوععالممع نم عانت انو ة10غ08ع 5طعتلط ل6747 - هلآ -

 7-4580 -711011]/0 167 م58 ظءآب» ك١ مرساةرو دممجأتم ةصصم 911 (ةصع. 4. لادص. 1505 ).

 682. 1-81ه1ع هص ء]- حه1ٌةعو ؟دعولألم جط 11 معضتطاتعو جدتعامر»ع طسصمتتط 4ك رد 0

 رن - ءآ - خع”أدر» ظعت» 0101ءمت»ت» عل رك عرب يدخر دممكاطتم ةسصصم 502 (ذمع. 28. 0ع. 1166). ل

 683. 15-81 1 ةعو ءمالمرسع ءمرصتس عماقسا 1م ععدستل جة عدس ه8 ه1معمل]1 هج الم ع]رات» ءمدتممدتاتو

 جدتعام»ع 41 11011707. 1١10 ةماكعو. - 684. 1ةلععم 0 ععص حرم عطب 8 ]مععع ممقرتقغأف ةانأ

 طمع ممصسصتمسع ء010عمصصغرو نغ طعنت, كتزاتك ءقعضمعم معاتطاتك ةصمععأ ءعءاتك دمعات 11016 ءام#آ

 مدس ممدزغسسل ع5 عغ 20 هماغتتا مدلك ءةمعستساتتل عدل ه1 همعتا (]2/0716عء) مععاتسعأ. 1معامأغ ةزع: 0

 [زءادكر ونت عد ةممدختتم هعدامرعتست 20] نغم ءعععرر ءأا هلتمك تعلم 17" ءاتنمتسع]ب (اتطعع هدجتعساهع)

 مروع هع 1عرن ح لعتم0ع 21“ 751غ ا عمق ةمصم 9006 (ةمع. 28. لامك. 1506) 2201:3115, ءانزاتك

 1]4عرىوص لعد ءنقمحسص 20 موتك نمتصتم سعال معطاتسعأ ع تدق 471717608 716111410014, 1 0
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 ايلا ملع “4مم

 لك ىلا اهب :لكسوتبي و. .بولطم لك اهنا'لانب قيودلا لاق اهتاريقات صاوخو اهرارسأو ىسخلا ص

- 

 .٠ هم 0-7 6 .٠ .٠ مج اي ١ م 6.٠  3 1م 51 .ء.. محا م. +

 ىلاعملا ىف ىلاعت هللا نذإب ةرهاطلا راثالا نم كلذ ريغ ىلأ ريخ الا هباوج ىع ةنسلالا سرخو

 فورحلا ملع ىف قايسو ىهتنا القع الو ارش ركني ال مولعلا نم ميظع وس !ذهو روصلاو

 ىلع نب دمحم لهس وبأو هيولاخ ىبأ اهنم تكافالا نب رغذ اهعمج ىكسالا ءاشا 11

 815 (زمع. 13. كمر. 1412) [عععومأار ع ءدرالصعال ةاناتتات 2/7/1270 دالاا71/ م71 ك0 1ءمرزر1 71 عما ءاطاتما بح

 11/76  نتخ ءاتهتص رصعاضاتت>ل ل/11016ءءم727 ةلطتطاستاب  طئلتستتس معاذأ نعو ءءاعاه تعا عع

 ©6011م05118 116

 685. 112 ء]-حورسّشم 100 عانس 2

 1. ء, هم]][ عيدصتستس [آ1) علو 127 5(عال1 0111111 م1111 عأ 1111114611113 210م1:13111117, 0111115 171113 0

 روس ز 1 عواجصس(. 2٠ (0صصتعو ةصوتتتغو (085ع نانتك 1ط(6ع20هغو عمزتنللل 06 0غ1هعهغاتل“و متل

 5 هوم طمستسعف هددصتاتالل 12010100312 012 م0163 1انظأو عمزلات121 1511 355100 مات عأاتك ءعغ مانتك 12أانأ-

 (نمصتك ردزتواعرتم دممم أ [ءعقامسأانل“ عا جظعومم 1'عالاتتلل 17ععم20ز(ةتئاتتلتل 00ع005ءاتطأغانت“ “١ آننلتاوك

 جستعس نسمع ذم طمع مهسصلم ذصلع معمل علك كاست ءهعئصتكتت لص عمر ن0 طميستصعم تست طقضتتم

 ممرستمانزلل معكم طعصتعمع ءديعامأتسسغو ءانللل ؟؟عمعرجهسأات“ ءا دمهعمأ 1هعاسصساو 0000 111

 طوصمستس جطنصلمماتم نتاع 000 طمتصتمع5 ه0 ءزادك ءمصقتلتستس ءمصكاتعأاتهاو 7م1366ءما15 لاق

 ممععمغاو اتم عممعوسع هطرصتاععءمصغ ننتص "عدممملعنع ممدختصغو صتقأ 1هسكاح ذللا ةصمطععدمكاتتو

 ءع نسأ هآتأ ء/لععندمه دمكتئمعف دسصاأو ننأ العم معنستغغعماع امنه لص ةعصاعسأتتق 0ع دئعطتاتق ةزبتح

 رتاسملتطسك نسحصت دم ٌةدسهعت هتطاسك ددعسلل ةصكمشمملتك ةممدععمأ. كذا طمع دتز أ عالاتتتل امم

 زماعرع 0مءنتمصمعرو نتم0 هعونع ]1ععع مموتاتكتو هعوسع رهكلمصمع اططم170طهضنلت. - 111501

 1آ172)27. طروعاعععو ١106 دنلط 7/72 67 - 1/071

 680. 4كدرسُم ءعآ]- غم ءلر همصتصم ]عمصتق. (011ععععصتصغ عد مسلعل مطتأ]010هعأتو اتغ طا

 1101م 1], - آت المآل 1101 ميجوتتعل عزا مللغ ط1 ءعبمنو نسل حصصم 433 (ذصع. 31. ثسون

 1041) هطتتكعي ءعذص هاآسصتمع نكسوققم ةعجععماه همدسمه "عوعصقالا ح هطعتلط م06 - هل

 (1 اي
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 بوقعي نب لييكا مم رهاض وبأ نيحلا ليجحام خيشلاو "4و. نس ىوتملا ىناغصلا ليكحام ىبا

 هم

 ةباسنلا ىمحأ نب ىسحلا ىمكم نأ حيشلل نكامالا ءامسأ هد الآ م اظن 2ك 1 مدبب

 قالو زخم ديي قونملا ىلادمملا رفعج ىب تامكايم جقفلا قال نادليلا كايا “مح 6 ىدبي دغلأ

 |. كندي قونللا ىرسبلا ىتلا نب رمعم ةلبدبع نال لبذل او 99 ىوح نلأ نسا نبأ 3

 ىطويسلا عمجو 15. نس قوتنا ىلاغصلا ليكم نب ىسح ىنيدلا وصرت بدذلا .ءامسأ 11

 بحىذلا ءاطسا 35 بيذهتلا تاهس أدرج

 | ا 1 2 01د
 اجيلا ءامسأ ملع 41

 حوش ىف قارعلا هب حرص امك ثيدحلا ملع فصن اهب ملعلا ناف ثيداحالا لاجر ىنعي

 021 11كم: 8 ءر» ]101م متست» 0 كمع]/مغر نسخ هصصم 650 (ذصع. 14. اللهم. 1252) هطلتقغ ل

 ةاعتاعط 21670 - هل - 017: كل آثع 121 لله /هنورربعل 8 عز 7 معا ]1سم آل ا لقو 120 1:ااناتك 0

 817 ن6مع. 23. اللوم. 1414) - هع 5طعتلعط لء7/7- هلل لة: 40 - ءآ - "ه]رتسمت» 16: ملط ظ علا"

 كور. نمت دصصم 911 (ةمع. 4. لكدص. 1505) هطتتغ همسسومع ]ئطعسص دمكعتمدتغ ل1 همت أح

 /موءل, - 687. ةدرسُو ءآ]- حرص ةلعتمسو ممرصتساد 10عممتتت.  (هرصمدمتغ طمع هده هطعغتلعط

 لآ 11ه]نمتهتت عل 11 هعمت» عر مل/تسعل 6 ءمعم] هعتكاح ةصصم 428 (ذمع. 25. 0ع. 1036 ). ح

 688. قةدرسُف ءآا-طس ]لعمر هممسدتسو» (ءطاتوتاتتت و ةاتعامدتطادك 481: 1/611: ل101 0111160  ٌلظعلا

 لوك“ 11 ت70: , ده مةات0 ةدصصم . . . ءعغ 487: /ما]7 171 معر» 8ع ق480-عآ -"ه]رترت4]: ٌل 51:671-

 0ع رممركنمم جصصم 560 مع. 18. مر. 11064)ل. - 689. 4قعورسُف ء]-طعطعسم 56 عا

 جوزرتو ممرطأت62 15101 ع 2تاتكأ1و حج عاما"ع 1110710111160 13 ءزرإ - ءققمعمت# حتت ا160.

 690. ةعرس ءآ- اعط عأا]و ممرستسو علم. 20161« كاع 0167م ل1101101“ لق ع77-61720-

 11رمباتنم معة, دمماغتم دصمم 209 مع. 4. آوت. 824). - 691. قكعرسُو ءع1- ل أ طور 28

 ]سممدخدسس و ةتعام»ع 1غم1/]0- ملأ - لف: 1105017 17 عزان 11010111110 ذك عجأ/ ل112 ص 120ذ:30 ةلتآ10 0

 مع. 14. الآله. 1252). كمي سمومع [مهععداسسم ءهالععتغو ودع 1'ءارلعأآ لا هقتنا# ©آ-

 ل16 1مكعءأ مك

 692. 11د ةقردش ءعآ]-عتز غل. 100عنممأ93 111139 00

 ععزاز نمع عمركتسوم ونصت ج01 هصعك مهمه عمستص ا“ 11هدحدسل عدت ءهمعمتأم أ 2101302 م81(

 لمعمتمدع تىدلتقممملتو ءممعفنتغو نع 10 2( عقم ذم ءمصسعمامتللم عتوستات 30636 0و
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 فين اهلاوحا ةفرعمف ةاورلا نع ةرابع كنسلاو نتمو كنس هتاف ىنيدملا نب ىلع نع ةيفلالا

 ىلإب ةعامجب فلتخملاو فلتوملا اهنم عاونأ ىلع هيف ةفّنصملا بتكلاو ىفخي ال ام لع ملعلا

 ىهذلا نيرخاتلا» نمو. ةطقن /نباو.ةلوكاشإ قياؤا:ئدادغيلا تيطخلواب ىطقرا ولا ميملا ((قليل 5

 ىنيدملا نب ىلعو ملسم مامالا ةبف هتضراكم ىنكلاو ءاسخلا اهنمو مخربغو رح نبأو ىزملاو

 5.دللا دبع, ىأ مامالا !باتك ايئترت"ءاهنسحلا :نكل بلا فبع ناو هالردلا وشب ردو 21

 وباو ىزاريشلا ركب وبا هيف فنص باقلالا اهنمو قايسو ىنكلا درس ى ىنتقملا ىفذلاو مكاتل

 اياتك بيطخل هيف فنص هباشتملا اهنمو ىزولمل نباو ىتأيسو لاجلا ىهتنم هامه ىكلفلا لضفلا

 هيف :فتص :ئدكلاو باقلالا : ىعةدرجلا. .ءابسالا .اهنمو..هتاف اميءاهليذ ما هباشتملا ص خلا ان

 دمحا ةيثيخ نأ نباو تاقبطلا ىف دعس نباك اقلطم مجارتلا عيج نم مهنمف دحاو ريغ اضيأ

 نبأ

 جان ءامرعاط 5عوانعمس 478 1 ءر» - ءار» عل, لتععتام لت لك.  (نهههاقغ ةتتاعتت 1112 عدو ةءامدأ (ةلتطاتق

 (ك20) ءغ ءرع (عرعات. دكن0ل هقلتععأ عمه هاوعدمتظعدعو نست ءالونح معممطعألعد (22010ععتصغو عا

 ءومضتسل عائامنل ناتهع 20 طمو مععنلصسعمغ ءمعمت م معتم تست لنه 5ع1ع20836 م8122 202514101

 صمص ةهيصرم[ختك مطلب ءيغ.. ةطتطع» 0ع طقع 0 هءملتمو ؟ةجتتق 2200315 ءمصقععمأال ددضغ كلئت

 نحال مسس 11:17م مع ل1117 مدع هع ؟عجاتصغو ت11 ءزاتذات001 3عاهخختص و 06 نعطتتطاتق

 م انغععو 717+ ؟10عصقسستا عقار ءمصكعت موعراتمأارو نأ 100هعم111., ]12/1 «11 طوع 0402.

 11/1174, لآ 2المءاع ءغ صاع ممداععته ع5 آكل: ءزعاتة, كل سحق, ط1: طهر“ ءغ وتم ةدصغ عاتواتأ

 قاتأ مدلممعتس همدستمو عغ قمعممستمسا دتساتل ءفصز نصوععسملل ةسماعتت ةدصكأ انغ اصقتت لو

 ل18 1311 - آر ءل1:2 و 17 ءداقر ملل 18ءود]»“ 10:11:51. لططد: قلقا - ءآ - عر. جكاوتطتعال م13

 هعئعرتكق همانتسع 0ت5ممدزغتك ءىأ انطعع طصمتست قللت 450ه4710]: 11847. 8 ءةعاعتعو آلة عارف

 هرجاتك ك1 1 عتنم لق 50 ء]- 8مم نسما ذصكعو ءمدسص عضم“ ةطئغعو ءلتلتل ةلئاأ قة

 صممسمتطاسع طمصم»تلظعتد هدمهغعم5د ءم]11عععضتساو دغ لآن عام“ ذا“ امغر لطا إ/ هلا ل ءاعفو

 نأ [نلطعمسص هسننلو 0ع نسم ذم !ذاعند ل17 ةعسم ءتتغار ل11 عام ءآ- !ععتل] ةصقعاتت مولغو ءأ

0 

 ل1 - ءازرمع#.  ىلئأ ممددتصم ذماعع هع ءماصسصتخام ( /1]110/65151) فقص ععقؤعالاتطأو ان ك1 -

 ءال]ماغط ب بحل اتطسحس 16/11/05 هآ -د»01ءءم82]م كسممكمتغو ءغ لعتصلع ءزدق ةممعص لت ءعتص لد

 جانعغحتلر نتحع ءبدص ةصاعو ؟[سععنمصغر ءلتلتغ - قلتت ممم ممسعأ همسه طمصمسلو ةغناتق

 (0 ع( همعممستمتطاسو ءددغم ءمرصممكتعضتمغ دلتل طلقوعدجطتمم ذص تصلك عيدتست ءم]1عععضتساو ان

 لاب كمل ذص 1هلمعاأ, ءغ 151 لطق ]121,ءعاا]رمتتنع للت#»ء0 1 ءر» 2م]ءعق» ءغ [سصهتت كأن

 م1077 0/1 /ركب# ذم هدتك 10”, هلتأ ءم]11ءععيضتسا ةنعامرتعو هءعرئاه 120 لتعصموو اتغ
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 ام ىلع ننسلاو ةتسلا بتكلا باكتأ نم هريغو ىراخبلا لاجر عمج نم ميهنمو ميل َّق

 لكل ؛ذه ى نيب
 هل

 ىدابالكلا ديح نب كمحا رصن ىقا خيشلل دّلجم ىراخبلا مك لاجر ءامسأ 11*

 نفأ ليحا ركب ىلا مامالا ”ريشلل "ملسم مضت لاجر ءامسا 40 مك ةنس قوتملا ىراكتبلا

 مامالل نيكحصلا لاجر ءابسا 6 7” ةخنس ىوتملا ىلايغصالا هيوكنم نىباب فورعملا 016

 وصن نأ قناتك نيب هيف عمج كه.“ خنس قوتملا ىسدقملا رهاط نب كيحم للضفلا ىأ ظفاشل

 وبا يمِيشلا اضيأ امهنبب عمجو ابييلع كردتساو ترراحإ لع ديبدرف ىف" ىسحاو هةيوحاتم باو

 ةتسلا بتكلا لاجر ءامسأ 10 [*1] ةنس قوتملا ظفاحلا ىنايلل دبحم نب نيسح ىلع

 101 11ه ءأ ل51: ذم. ةلتأ 1105و نتماضتس 20عق ةدتقمععاو ءعقغو نغ 1882 ك2, دلتت

 طقعع لهم ععمعت2» ءمصزاص>عءاكاتهأغر 065125388465 11151111 21101011121 1065 ءووعأ ةاتقمععأام 0

 عماد (0ع نسمه معا زس ]غمره 1278 هةععصم ء2لغ). هلتل 0عمتونع ج0: 1هصهتأم5 ؟م116عععسم

 وناتمو 801/4" 8 عاعمتوتع ج1عغ0م1عق ةعرع !ئطخورحتسم هقصمصت ءمرزنتتل عع ءالقغمزانل0 م10 مط عات ءمز“انتم

 ممدستس 21هغو 1غ 10 هونت 02220 111(131(25

 693. ةكددسسف >21زنل 5 ةطتط ظ1 8 هلعط ةعأو ؟ه]تسصعم 0ع همدتتمتطانق 2010

 دس اتطعو ه5ع747 ه١ 801748 مدس ممدلتغم هطكت3مستس و جتتعام»ع ةذطعتلعال قللت 2ثهم» للعلا

 لع 1101متر: ءل 12674502 8018/78 و طحمتتاته ةطقو 398 (ذصع. 17. عما م 1007 ). ب

 694. خدم ءاّزْذال 5حطتط 21ه د]1 ذدصر ممصتسم 2016ه ه2 01011 1م ام 2 111

 درس مموتغم هطو1مدنتسي هتعام» ع هطعتلعط طآصقس قلاع ظوات» لدنءلأ 1 ءد: لآ ة؟/ م ]اناظر "لع

 ل1: ل1 ء]مممءق]ب لتععم هع دمماتغتو ةصطصم 428 (ةمع. 25. 0ع. 1036). - 695. ةكدسُ :1ة1

 ءال-هعطتطعاسو صمردتسمد 301100311011311 12 تمطاتق الم/ت/ 0571011111. 122313 8+7

 007*411 271ه1,مروبر»ت عل ظ عزت 1ظع]رقت» 210ءمل عدم نحت ةسصم 507 (ذصع. 18. لاتصت 1113)

 هطتتغو ههالعوتغ دص طمع اتط»»و (هجه0ئ(1هصهه12105و و105 لآ لل مود“ هع 181:-171ءرنزرمممعءقا ذص ع5

 اتطرت5 مععععمم د عردصغو ءمدوتع ج0 هلسمج ءفمرصتصملع ةععدسلما» هنلتمعتس جلمطقطءان عانت

 لتئئممودتغ 5ه:ةدوتع 2005 (ةرصعساتك هدتحتا. 1ع ؟عغ ةطعتلعط قلطن [ءايدغت» 1ةهاندلاهأب 181: -

 ءالرمدمت» 1ع«قع» , نسخ ةسمم 418 (ةصع. 11. ]عطس 1027) لعءععوولل - 696. كلعسف تنزذل

 مهمدمعس ةطت 1 كس لو همرصتسو 52016همدس متل ذص هرعتع موتنءعنر ننم0 للان 10070

 ءلتلتغو هطودتمدصحس و هاتعام»ع للان لآ: 1ظ05ءم:: 8 ءر» ل101 هت»ت:ءا ل هه اتا ]1 ةلطاقو 019

 دسصم [ 498 (ذمع. 23. 8ءمغ ل 1104)]. - 697. ةدرصُف عزّزذل ء1- ههعءمط ءآ1- ةذ؛غعاو

37 



200 

 جرس خيشللو هنارصتختو هلايذأو هبدكلبت 0 فاكلا 3 ا لاهلا اب راكنلا نبأ طظفاحلل

 ىمسيلا اطوملا لاجر اولا 11 رن 07-0 قوتملا نقلملا نىباب فورعملا ىلع يد مع ىيدلا

 ءامسا. 0:6 ١ ىنأي راثياب» ىهسملا راثآلا ىناعمالاجر ءامسا 411 1 هركذ كيس اطيدلا كنا“

 ىورهلا ىلع نب دمحم ييشلل فيسلا ءامسا “ ميملا ىف ىنأي اهبحاصل ةاكشملا لاجر

 مدلغب فورعملا لحاولا ديع نب لامكم رمع ىنال ا 2ك نم“ ا كنس 5 وتلا

 ليعمسا ىب كيحم هللا بع ىأ مامالل ةباحصلا ءامسأ ب" 2[ ةنس قوتملا] بلعت

 هنع سراف نبأ فيرط ىمه هيوري هناو هدنم نب مساقلا وبأ هركذ 01 ظنس قودفلا ىاحاتلا

 فحسأ ىب كمحم هللا دبع ىأ ظئاحللو ةباحصلا مجكم ىف ريبكلا ىوغبلا هنم لقن كقو

 ىلاهفصالا ىسوم . نأ ظفاحلل هيلع ليذلاو 5*٠ ةنس قوتملا ىناهفصالا هدنم نباب فورعملا

 ىقوتملا ىوحنلا ىلع ىب نيسخلا هللا نبع قال بهذلاو ةضفلا ءامسأ 7 ١" [.1 ةنسا قوتملا]

 ممدستسو 30160501112 0 ههدع ائطرتم ضه016هصحتنل قص مصأ1عأك 071015105 0:1(211طانق [2

 151:- 611:©]ز (مر» كا كل( - ل - 087: 01م“ ظعر» ملل, ؟دلعو 11: - ءارتنم1 عب للعأو ءا رمز

 هسمم 804 (ذمع. 11. ةكسع. 1401). 1116 هرسدك دست 7267247 1م5عءاأمسزأو 100116 1طكله ام

 ءزدك بكدعملمممصمعرو ةممعملتعئطسسع ءهغ ءمتغمستم ذم انغعند 7ك( زمحعصتعو. - 6098. ةكعسف

 مزّزذ1] ءا]-رصو15جغغ5, 0ع وندم ]نطو 15:4 ب7 - مملعتام ةمكعتتمام 1104 طاعة. لج

 699. ةكورصُؤو ءززذل مهعفصسأت ءآ1- حاط ةعو همدصتسم (2011هصهس هدتتنل 1ص ]نطو 2116472 67-

 ه8] اا هطكعتمردسس.  [؟10ع متعود ددط 71/74. - 700. ةعسق عازذأل عال -داتنط اع 8

 نىدلتقم محض مهرس ]نطعت 11757044, نسمع جتعامال طئاتزاتق 0معرضتفو لع نتم ]عله 1/1117

 هوغو آمدع ]العون - 701. قعرسسف ءآ1- و عأتك همرستسو ءصقتقو ةنعام»ع هطعتاط 60

 16د م78 طع" ءمور رسمتناتم ةسصم 433 مع. 31. ةسع. 1041). - 702. كوسه ءآ-ةطم 272ه

 ممدستسا م0مقامتكاتتال , 31101016 ل1 دهن“ 1110 1ءمتت»ءلأ 1861: قلطلا- ءآ - مارآرتار ١1 ت0 1

 1727ع8 للنعام [ءغ هصصم 345 (صع. 15. كد. 956) ردمرئاسم]. - 703 ةعرسق ءا1-هدطقط ءاو

 همدصتسو كهعلمستنتل مهمطععوعرو جنعامرسع آسصقتت للتع 460ه11ه], 17101 هنأ ظعتن ظوننمقأ

 1870717147 دصمتتاتم ةهصصم 256 (ذمع. 9. 1)ءء. 8)869. - 1رهسلقهغ طسصع 1تطاناتتت 0

 17261: 171606ء] و لتععمو , دع ةزدك فوعصت(ممعتس معن 107 1ع, نسا ةللحتت جآط 31016006 0

 معومعمعرتغاو همصفععاتأاتن2 ءهقيذع. 2 26ع/رعم# دصقز مد“ رساتأاه عع عم ّدص عاتاتتلل هماتق ل1077 0

 ه]-؟«1!ممم ع ىدصفاس]تا. 1اعدرد 11دكنت لآن 40077]ع]ب 171101 ه7:17ء0ل عت آل: طمع ل 1/4

 ماعم 188 71ءملعء]ر لتعفتك ء صمم 395 (ذمع. 18. 0ع. 1004) لعططصعغتقو 11م5 ءهمآ1ءعأكو

 نسدوسع هراتك [آآهظنم للاي 31:54« 1؟/م]ام# [نمت دصصم 581 (امع. 4. كيد. 1185) 0ءء5وتغ]

 ماما هكزغ6. - 704. 4عدسف عال -110ط لطعغ دع ءعآ] لع عط عطر همددتمو ة3ععضأل ءأ ا

 ةهتعامبع للا قكللمأاعآب 717 - 1آ0ععمز» 1ءرج ل77 (ةهتستت تعمر 1201:6010 ةضلم 385 (ةصعب

 هز
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 ىوغللا كيرد نبداب فورعملا ىلا قبر محم كيا نبا 0 لئايفلاو امنا ةييقا كلذ م

 ل 74 تافقيطلا 8 نقاب 00 امس 07. «هأ خس فوج ليتل ةيزولل ميد نبا

 ظفاحلا| مظنو ىطقرادلا مث ىناسنلا ظفاشل مامالا هيف تفنص, رق فينصتلاب مضدرفأ نع ل

 دازف ىسدقملا ميهربأ نى ل ليخأ توهكام ىبأ طظناحا يمان ةعرتو ةز وجرأ كلذ 8 ىمعذلا

 ّىق قلارعلا ىيدلا ىبز طا (- لعيذ 0 هتان 5 !ربتك 2 ىسالعلل ليصختلا عماج نم هيلع ٠

5 

 هركذ ى 6 ل ظعرز ذأ ىبدلا و هدلو اهمض 7 ةددأز هل تعفو ان ىسالعلا بانك سشماوه

 نيدلا ناعرب ظفاحلا فئصو اريسي ايش هعبتت نم هيف دازو القتسم اًفيتصت هلعجو ىبالعلا

 نوتسو ةينامث ءامسالا نم ىسالعلا باتك ىف ام عيمجو اليلق مهيلع هيف داز اًباتك ىلحلا

 نبا دازو اسفن نيتلثو نينثأ ىلحلا هيلع كازو اسفن رشع ةثلث قارعلا نبا مهيلع دازو اَسفن

 5. [ءط. 995)ر. - 705. كوس ءال- ءدطقتلو همدصتصح نتطسستصو ة06(م5ع 5طعتلاط للأب

 ل ء]ن» 01ه متستسعلا ظعري - ءالرمععت» طنعجتعما معمر, ؟دلعو طا: 100ء20 لذععم ءغ ةمصم 321 (ذهعب

 1. لوس. 933) رصمرنم. - 7006. ةكدسُف 151-(ه*دم 151- ]5 ءءارسو همددتست (هةصك

 جدسعسقألو جمعام»ع هطعتلعط م عروع- ءل- ل: 7101 هتستسءعلا عن للف 8ع“ [آدمطهلتاهو 110

 101: (هه/ شن - ءازرمت سفر ءأا لتعام ءغ دصصم 751 (ذمع. 11. الآدتتأ. 1350) دممجنتو. - 707. ةدرعُف

 ءاد-ردهط2001غطتسص و صمدستسو 20160 طهتأ هز. 17106 دصاعطد هدط 76ه عايأ ه7 - رسم مل-

 021/47. - 708. فخعسسُه ءآ] - محم 0ع]1] 1 ةدذصر, همدستسو 201008351011011 12261736 250

 هطغتلعاط طصقتس 10هنعم» ظعرت لل: 1عع”ما262 [دصم» دمك ةصقم 245 (ذهمع. 8. كم“ 839)]

 لتئءكمسالسك طصحتصت 8طقطت ممسك ةللمو دم اتطعم ةتمعدادتت ءم]11ععت6 18 كنصع ةععناأل ةسصأ

 آسحتس 1طآطدطنت لالءولق ءغ 120" هعما6. 11 ةلظنم 1)هءآبعآا# 0ع ةدقعدس ١ع 07ليسعا ءهمصاعتنتا

 [طسمع ةععدضتق هوا [طقطتم لاا 21هأنتستنا للسعال ظعتن طا هلرفس 210ءه00ءد# لتعفكمسدلسك

 ءزاتكو واتأ هرماتق م12عءءمامرزكو نانعات مآاسند طنععنمعسغو دمتلاتك 2001(ةيصعمأام ةدع ائخطعو لمربي"

 1615471-61, همزاتك جاتعام7 4747 دار هستالتام 1طلعتملع طستع ةعتعأت 1آدظقنت 7ءقن-ءل-

 لع ذم عامدذتك د0 آائطسص ل7471 دصحعوعتسأك 205ءتماتك صمحه هممرصتس» كك هطحتق ج0 ةوناو

 ونندع مموغعد ظلتسك ءزدك 77”ء:-ءل - ل: للاي 2مم« للم "أنقر ولتم5 4/78 7ءءعمقات ءالهأو

 ج001035غو بتصلع !ائطستس ةماععضتتسم ءمصآععأغو ةتتعااتتلل ءالتعاتم طاتالع10 ءعمالاتتل , 0005 لصق دم

 1ءععملم مدقوتس دصحعمعسول. 1 ءعمتودع ططمطنم 801م - هل - ل 11ةهلعطأ آاتطعس مهتتعتك

 كاتمم] ءةرصعمأتك جمعاتنالل 2م20ممدانتغ.  اوردتسمو هساعمل (:ج016هصمسهدئانتت ةذص ]تطعم 47471 ]1هدنع

 لوكمرحتسس صتسعتضتس ةعربععمامدستسس همام عياعمعغو نمتطسو 78 - ء]"ع]بف امعلعنس 27 ١

* 37 



200 

 نانثاو ةدأم هيف ام ةلمجت اًسفن نيثلثو ةعست سيدقتلا لما فيرعت ىف ىنالقسعلا رجح

 ىسوم نأ ظفاحلل ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكرتشملا ءامسالا © قايس ام ىلع اسفن نوسمخو

 فص معلس ىبنلا ءامسأ !]١ ريرضلا ليعمسا ىنيدملا ييشلل نارقلا مهيف لزن نم ءامسأ «.

 ىسللا ءامسالا4"نيعستو "ةعشت لع بعتقاو ةنسأ قوتملا "قاتلا وحلا " ىب ا ىخ" سنخلا كلل 2

 5 نىب نيحرلا كليع خيشلاو ىنغم لا هامسو 15 ةنس ىئوتملا ىوغللا سيراف نب ليحأ ني وبأو

 قلع بسانيبل 0 نيعستو عدت ىلع اهنم رسصنتقأ 7 اكمطدمب ىقوذلا ىلطساولا نسل كلكيع

 ريدان ىضاقللو ةدامعبرا ىلع داز ام عيدبلا لوقلا ف ىواضسلا ركذو اهحرش رت ىسلل ءامسالا

 ند خسأرك مآ خس قون فاادبلا نباب فورعملأ مداذلا كيع نب دكيح هللا كيع لأ نيدلا

 هيظن اباتك ىبطرقلا هللا ىبع وبا عمجو ىتأيسو ىقوتسملاب ىمسملا ةيحد نبأ اناثك انك

 10 دين حاكنلا ءاهمسأ بأ 7 خقينالا ضايرلاو ةيوسلا خكيبلا هيفو ايحرش 2 از وجرأ

 نتوتساح لسمو ج0 ءءعستصأ. 111: 11هر» قلععم/ 6 نيتموسع ذط 0مءاع 10717 هألآ 9-5

 رالسسس ماسصعتضسسم (متعامسأو 2015:6232 طمددتمتطانق ةهسحتغو ان 20605 طئا112عالاتق هط ه0 جل]]هغنقو انغ

 زملو 1 نعااتالر ةاتكلل1128111 عطاتتتلل انت ص13 عأطأ2 اتهام 11101011 ءللاءنعدتعنم ح 709. 11-

 ث ددسن 3108-11 طغدر 1ا[ععاو ممصلتسو 511215 ءعغ 1عرصتمستق همز21221012125 311601ع 11325 ل

 زمن ع 710. ةكعدسق طقس هه 2112 آذطتس طك1- ((0 2 حصر 20111923 -601:01 06 ناتتانانك

 ىورولم همرهمتعأا 2عتعامأ هدصغر ةسعامنع ةطعتلعلل ل1604: 1ءدبمت] 121 عسا“ (1. ء. نععم). ح

 711. ةخددرسُم عاد معطتر هممصتمم مهمطءامع (81[هطحسسعل). ةءضتمعءحصأ 0ع انك 1 1

 472 18726 417760 11م". ندك ةططم .. . هطتتغو ءغ لظ 21112610 201381868 20716182 نأ

 زلعرب مانصص عتق طمدصتمان71 آطلعأ كمال عصصتسسس ءوأو ةعومتعرزأ حج ل61:1105627: م70 ل نا

 5 11( لعجتعم]10عمجر نأ ةسصم 395 (ةصع. 18. 004. 1004) لععععوزغ ءعغ ]تطتتتسا كانا 8

 زمهعرت موزنغ - 8هطعتاعا» 7-40 - "ه]رترومتت طعن: كلطا- ءآ-دوم]ردتنت ]7 دقاق ندا ةصصم 744 (تص عم

 20. 1131. 1343) هطلت(. عوتع طلع طتتتعللا1112 201381862 1201:عملل 2011121111 ©206551[و 3غ

 ىدسص همدصتستطسع 101 هم]1يصصتطتو ءمصكتعما]ن ع6. 1[لعدط ذلل1ه م0و643 601212161346115 68غ

 ممر ممم ذص ]ناطرخو (7 2602 ةسماتنعك وتهلسم ععرتاو 2عععروعإ ب. -  (ةلطت 21653 - هلآ - 0

 اان كا المآطم], 11101 تتنت»ءأ ]17 عنا ملطل- ءآ- لة, ؟سهلعم ل21: - ءارتءعةامع للعأتك عا 0

 797 مع. 27. 0عغ. 1394) رسمت (ماتقو 1مهقعلعس] ننس لعععتس 1ه1خهددس ( 4"7607:ء2) ءلتلتغو ذم

 ندم ممكؤمته اتطرت مط 157:-67ل2]ه6 ىدسممفألا ءا داعم 71016 ةمكساأماتو 0ع ونتم صاف

 تالعمجلسس و يعععمست(. للتن 4ط0ه7]م]ب (0ه ل82 نمد آتطتخسس ذص ؟هرحصف ءةضتمتق 4

 10 مال ءعتغو ذللدصوتع فرصتصعمامكتك يا. 1دصلعس دصمععتعسر انغ زملنم 510عطتقر مهعافسغ ائطتت

 187 ءارز ما ك5 هدماوروأ كه ]اة ل]ب لمعمل. ع 712. فعسف ءا-هالعفطر همرصتسو ءمصزاتوألو 06
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 ىوثملا سو 1 يد ةزدذر 7 فرو قا ني د00 .ايتادتاب رشا ةاونلا سومافلا بحاص :قدابازاؤزيفلا !توقعي ن٠ ةبك فاطابتا :.يدحلا

 قوتملا ىدر ورهسلا ليكام نب رمع ىنيدلا باهش خايشلل نيعبرألا ءامسالا باز“ حارسا

 ىلع ابطاوم ييشلا ناكو برجم ريثأتو ساوخ هلو يلأ تنا الآ هلا ال كناحجس هلوأ 18 ةنس

 هدالوا كنع اهدجو مراكملا ابأ نيدلا رخن ئيشلا نأ مث تاريخلا باوبا هل تحتفناو اهنأرق

 2 ةيسرافلا "نمر ئقرراوخل اذواد نب دمحم "اهمجنرت. رث .سرفلا .ناسل ىلا فنصملا حرش لقنف

 ىناديملا ديحا نب كيعسل ءامسالا ىف ءامسا #0 خلا دوجولا فلاخ دلل ديل هلوا ةيبرعلا

 موقالا رونلاو مظعالا مسالا “5 هيبال ىماسالا ىف ىماسلا باتك نم هذخا ه1 ةنس ىونلملا

 موتحملا رنكلاو موتكملا مسالا «م مظعالا وسلا ىف مخنالا مسالا .8 فورلمل ملع بنك نم

 ىفاشلا ىجفايلا دعسأ نب هللا دبع مامألل رداقلا دبع خيشلا بقانم ىف رخافملا ىنسأ +

 ىسدقلا لديخ نب لديح ميشلل دكعاوقلا وير ّق كيعاقملا ىنسأ 3 باح خئس قوتنا

 11670 - ه0 - 01: مااا 11,“ 211ه]متست» علا عزو 7” معآ 1مم 01, ةسعاما» (نمتةامخ و ءمل] ءعوتام

 0طتتغ ممم 817 (ةمع. 23. للدعغ. 1414) و ءغ [انطعع ءرادك تقلل مظهع 5ع 1ع ل5171: ©7- هةر.

 713. 1ظ11- ةددسؤذ ظا-ةخعطهنأمو همدستسف 01130:ةعتماأمرو جهنعام»ع هطغتلعط ه7 - ءل-

 0م" 1 عءر» 1101متر عل كم/ م” مبمع»ل2ر دطصماننتم ةصصم 632 (ذصع. 260. 3ع(. 1234). [آصعامأغ

 ا[ذطمرع زغئه: ©1هدتو نتطتو ممر هدأ ][)ءاتذ مدعاو» اع عاني دس ةتتعامز“ 91161165 20111131

 جرععوموم عع ززععو ةهدىم]1هرئهلقمك طقطعطوغعر ءهغ لله دعوللمع 2ءةءلامطقغعو ممدهاةعوتع 1ءالعل(ة خ5

 عمستسمع ءأ دمعت عطدمنت. 12 هوئنو 8طغتلعلط 1هقل» - ه0 - 0: لطرد عن ذلاه همس لل

 ءزد5د عادتك ءهغ ةرتعامستع ءمرصتصعم (ةعئاتس دم ]ص عممتم معروتعوتل ضقمصقكتلت 6. "لكس لل 0160

 186١ 12 همنا ]121م1مم7"ءعدنت#7 طقصع معرذتلعدتم (مدمكأ]دلممعتم ذم ةعدطتاعممل ؟عطالغر 034 18

 ا1معامتغ: طردتتك 1لعم ةمتسممالان12 02ع2غ0:1 عام. - 714. []ةرمذ 11 ءع1- حوردُشر

 0ع همدصتصتطاتع و ودعدس الم 167: لآ: 1162002, نمتخ ةصصم 539 (ذصع. 4. كسل. 1144)

 هطلتع ءدع ]أئطدنم مهنتك دات ه54772 لا هل - هداب»# 0عمممدمعتغ. ح 715. ظ1-1هدد 1:1- كغم عدد

 ىبم آن 1- اخ نع 4-1 ]عزك حدلرو 201242 113:12210121 أ ]تطعم 3عغء2طان12. 1ءاطعات 0ع د75( ععاتو

 1[1عئععدسترم. - 716. 11 - [ةدح 11 - ةكعاعط حطتو هم 3118115 55أ 1211128 06 1510

 رسدمتسلم. - 717. 11- [هدص 11 - 11 عاع عءاتتتو 2011612 0661101511111 ءأ (ط 5211115 215602014115. ل

 718. ةكوصو ء] - دم ع[ ةلعطتو ةستمع علقم عالانالل ع10210532ا012و مه2ءمزت عاتق ذه كطعتاعط

 ل آ0- ء1- لن" , دسعام»ع طسصحمتت 40011ه] ظءد» ىلع'م0ل 7” ه«ر/# ةطقلطتخام و 101610 3220 768 '

 مع. 7. 8عمغ, 13666 719. قكلعصسف ءعاددس عءممأ ل, ةماعم ل مصعف ذانط]تنصس ع5 لذ 5

 اسصصلمس عصغم و جنعأام»ع ؟ذطعتلاعط 1101117760 مق عت» 110/7 متتنترجءلأ (00052 ل ثءلقر ده 0110 0
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 نب ىلع ىيدلا ع خيشلل دراوملا بذزعأو ليصاقغملا ىذسأ دبا“. ممك خس قوتملا ىدسالا

 هس
 8 . 0 | .. 6 5 .٠٠٠ . 0 . ١

 نورسعو سهح و ءاسنلاو لاجرولا نم ياح و. بيديب ميد عيه 495 لك ا ديدي قونملا ىسدقملا ليحأ

 و 0 0 0 نعل 92 0 ع 1 1 5 : 3
 ىفنخل ىلاقيلا مساقلا يأ ند ل.يكام 2 امش در مامالل قادم دح ءاوسألا حرس 3 ىتسالا كزلإ

 قيل اوس الا: ىاوشا سجل تتناك داب 6 حاتفملا نانسا . هث» ةنس قونللا

 امل عنام ال ىذلا هلل سململا هلوأ رضتاخم [40 نس قوتملا] ىقشمللا نولوط' نب. ىمحم

 1 ا 2 6.6 ءءأأ . . 50 5 كل 0 03 5 4
 ةرضاقلاب ىقونللا ىعنتل اغبولطق نبأ مدربات مايشلل سوللل _بعبك 3 سوسالا اذه خلا بقو

 باب فورعم أ 2 لجأ نب كبح نيدلا رع خيشلل سوبحلا ةعانم ىف سوسالا 5 م1 طخنس

 ةلوسأ داء اهنايوجاو ءاحطبلا رعاش فيلعلا ىبأ ةظلوسأ م1 خنس ىقوتملا ةعامج

 10 ةلوسا 1 افنأ روكذملا اغبولطق نبا مس نيدلا نيز خيشلا اهعمج ىنطقرادلل مكاكلا

 808 ((مع. 29. لدص. 1405١ - 720. كوصح ءآا-دد ءعمهأذ4 >6 ة'لكهوط ءادطم ء1: ة810و

 ميمممدتنم جهلمموتسم ءهغ هوسمغممعم لسا ةموذسمع. هطعتلط 1هطار» - لس لة ملغ عت ىللاقعل

 71106400ءد2, يدخ دسسم 690 (ذمع. 4. آلءع. 1291) هطتتنو ءمالءوتغ دص طمع نهعاقكات مائه أعوام

 اتم (ةرال ؟لعمدر نانحتس ؟عرطتسمكو ةغواتع طقع ةسصغ ماتصعتلم ؟ذعتسأت ننتسوانع. - 721. طاحش ةسو

 وسسعما(ةعانك همرصتساستسل ![061 هما عرصصتسستو حجاتعاماع 1سصقتلتل 7671:- هلل عدأ 1 10

 726[1دا 1*457ءايدقت» 8 ءءء [آدمعلتامم دجمماككتو ةصصم 502 (ذمع. 28. 0ع. 1162).- 722. طعدقم

 ء]- د1 غغفمطرو لعصاعو ككمكتد. "اعدعامضتك ديتاطسعاتعاتكو 0ع نسم ذم ]أذن عنه 71 ؟10عصلتتتل. ح

 نزل
 723. قة وركؤذع ء]- حوطتو ةعر 1مرده 0عوزلعيمتمرتتسل لع مدضمدوسرستق ةيصقصأتاتتل. 1/106 !!(ءرئوسس
 71/نر. ع 7924. قورنت ءع2 ء1-لعطعطعطر دسئللادع ةيتععمع. (نةهدصمعملتاتت2 406 ائقو
 نتمع لع رمعممع 18عزعط ىدلتكح ةسصغو ةتعام»ع مهطعئلط رك ]رعرروو - علل - 0121 110101111760 لق عزان
 1/1 12 ةمععآرعلم [سسمعسمم ةسصصم 953 (ذمع. 4. للدعم 1564) |. 1طمعتجتغ 1(: آطهسق آلم
 ندعم ةلتومتل لمصغعمس معسسم ذسررعلتع ءاعب ح 725. 181-هونق 1ذ ]اعع1117ءهغ ء1-)]ه115و ©
 :مقمصع هةعلعملتو هسعغام»ع ةطعتلط ((ىءضن» لا: (ما1ياععلبل 1[آجدمعطظتحم دجمتتأاتم (نهطتعقع ةصصمو

 879 (زمع. 18. )آهن. 1474). - 720. 11-هورثه 11 ةذهق ع4 ء0-1 ءطاطقو 0ع ةنتاع ةعاتقتتقو
 هسععمسع ةطعتاعط هع هل - لق: ]1101م7 1ع: ملطق عاب. ؟نلعو لا: ل ءعلسامم لتعأام ءاأ
 مصمم 819 (1. لآدم(. 1416) رصمتناننه. - 727. 125111 غو (ع02عقاتمطع5 ةهط 1 1: - «121“
 1 د ممقاح ععتمصأك ظماأ/ م0 ممكزأ3ع ءهتاتت ن6 16870558. -- 728 آو 8:11( ءاد-ط ٌةلعاتو

 وددعوانمصعم لسلتعأور هسعامدرع 10ه" 0عما16. (ه11ءوأغ ذللامه كطعتلعاطل 7عقر» - هلأ - 01:1 (نعقر»
 (©ه17/ةءع]رم دصملم ]دسلهنمو. - 729. ظورر11عغ ء1-طملاعسر وسحعفقمصعق 0ع دصسعالع
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 قسوم نب..ىلع ىنيدلا ءالع ةلوسا هك. ىونسيلا هدد ىلع نيدلا ءالع خيشلل مكحلا

 امهنع اهظفحو قازاتفتلا دعسلاو ىنلاجرلل فيرشلا نع فخأ مع ةنس ةرفاقلاب قوتملا ىموولا

 اك. نودمؤاهتيوجلا نع راظنلا ريكو. ةلوسالا اكلت“ نقلي ايلدج :اًفّقحم ناكو. اهتبجلا عم

 عبارلاو هقفلا ىف ثتلاتلاو ةوبنلا رابخا ىف ىناتلاو ةيمستلا ىف لوالا ةيتاخو لوصف ةتس ىف اهنم

 ملاعلا ماظن طبر ىذلا هلل نيل هلوا فطنملا ف سداسلاو ةغالبلا ىف سماكلو لوصالا ىف 5

 ىلوملا نأ مث همك ةنس قوتملا ىيقوتلا نيدلا يارس ىلوملا اهنع باجاو خلا ناسحالاو لدعلاب

 ةيوجاب لصالا نع الوأ باجأ مدد ةنس ىنوتملا ورسخ المب ريهشلا زرمارف نب كمح لضافلا

 ءاش نم فقفو ىذلا هلل نيل هلوا راظنالا تر ىف راكفالا كقن اهاممو ىهنلا ىلوا اهيضتري

 بيج لاق ثحابلا لاق هلوقب امهنيب مكاحو نيدلا يارس ةبوجا نع باجا مث ملا ىوقتلل
00 

 ىنيدلا سمن ةمالعلا ةلوسأ )“أ يلا مدوقلا ىللقعلاب مدأ ىنب مو ىذلا هللا ليشلا هلوأو 0

 انزع د22 ىف ةعطقأ نيرشعب موي ةلاجخ ىو" م ةنس قوتملا . ىراتفلا ةزيح نب نبكم

 م01 تمر ةجعغم»ع ةطعتلعط 02-60-47: ل1: 1آ2ء0ءأب 80: ءممن. ح 730. آظ 111 ءغش4ا1ة-ع0ل- لت طر

 ون دعوات مسعف ل6 - ه0 - 02:11 م76 ظعت» 215م 1702, سك هطتتغ (نهطتعدع ةصصم 841 (ةصع. و. لحل

 1437). - قةعءوعمأا دموسسعساو 5 اع” ل0118 كغ كلمنا 1/4 هعاز16و ءهأ 0 عقاتمم ع5 ءتت

 لمعئتسد عمرتتس عزسستأ] تنس 2عوممصفت5و "علصستغ 1ظهتغ 0121ةءانعدك جلصملسست هدطغقلتق و ©

 مرمممدستغ طقك نسمدعمنلممعد. معودع (ةنسعص نآلسع لتكمسغقغم» 20 عوق مءعوموصم0عع ممانتأ

 راتمع دعماعسم ءدتنما 0عوعت موزع ذم هعرع ةعءلمصتطمسع ءغ مصعاسكع1ت ودع. طعاسم زآ]وصس ةعتغ ع

 دك ؟هصلمع ظاوسم/]م] , عععبس0لو» 0ع طتقامستتك معممطعانمعو (ةاتقه 0ع زاتتعور ندقهعأف ©

 كوب ممم عامتتكو ندتصأد 0ع ءامودعصاتمهو هع لع 1هعتنعو. ًطصعامتغ ز(5: طرهسد ]عمو وسن هملتصسعا»

 مسصلل لدم قم ءع طعمععه]1 عملو مععلنمدتغ ءاع. ل ءوه مءوموصلتغ 810115 ه7 - ه0 - د

 ل ءن 167:06 , نمت ةصمم 886 (ةمع. 2. للدم. 1481) هطتتخ "لخمس 810115 دطعتتنتق 01160

 لك ء ساعد و سن ؟د]عوم 110116 12/1, مد: عوممدستسدكاتكو ءأ ةمصم 885 (نصع. 13. اللمع 1480)

 0عءءعوولتكو معوممملتغ معتصم 20 ةععط ءيرباتست مهعلمصسع تعم ةم(عالت ععمنطسع ةمرعمطوغهو أ

 طقعع مءوممصفود ةمععتموتاأ ثهع0 ء7- هرك» لق "600 ءآ- هبناست. ]ممتع 1اه: آصف 1)مو

 ندا 20 مزعغئمغعس لتكممصت+غو وسعت ؟ن]6 ءاع. 1)ءزم0ع مءوممصلت( ءالقطل 2858 2

 مك"( - ءل- 03 كاتاتتطواتع ةصاعع ممصتغ زن01 سس طغت نكتس ندع ؟مهصسأ]2 20طتطتغو ىرآلاعأ(

 ل15مسعو6مر“ 4 - ,,طلا لع تعوممصلعصق.““ طلع 0ةعاجطتف5 زمعامأتل 8(1: 1رهدتك 1060و ناتتث 5 مسح ا (

 دوصح رسعسأعم طمصمروكزغ عام دس 731. 551116غر وتدعم مصعف ءعد01ةةسذسا ك7 مزن و - تل -0

 هلوامت»ست»ءل 13 نب 11ممعم 1” عراة, ةممم 834 (ذهمع. 19. ؟ءمام 1430 ) 0لعقممسعا. نأ طمع

 هماتك (2ةعاوكتك نصت115 للعأت همتستك ؟عونصمنتك 0ع ؟تعامت 00ءامتمتكو ؟1عاصأت 0(8ماطأ5 025 [ةلقو
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 لَ فرصتي ام نمفا هلوا دلكم ىف هاش ىمحم هدلو اهنع باجاو رطاوخل ذيمشتل اهبتك

 يارس ىضاقلا ةلوسأ #8 مت ذخنس ىناضمر ىف غرفو يلا مالكلا ىقن عيدب هيناعم نايب

 هللا ىبع ىنأ ماماللو ليصخلا ىف اهدروأ 1. ةنس قوثملا ىومرألا ركب نأ نب دومح نىيدلا

 اهتبوجأو نارقلا ا «“*  ةخلوسالا كلت حرش 1 ةنس قونللا ىرزلل فسوي نب سيحكم

 5 .1٠ ةنس كعب قوتملا حاحصلا رانخ بحاسص ىزاولا ركب نأ نب دكمكم ركب ىنأ ىيدلا سمشل

 ةلوسا :**] اهيلع دازو ىراصنالا دمحم نب ايركز خيشلا اهصخ مث لاوس اتدأمو فلآ قو

 سيِلَي ام_فشكل ميحرلا متف فايس قبابلا نامغ نب تمحمرنب نيحالا ان 0

 ةظعماللا ةلوسالا "© [ىنايثعلا ميلس نب ناميلس ناطلسلا مساب اهفْلا ميدقلا دمالك نم

 4.1 ةنس قوتملا قارافلا ىمحا نب دويحم نسلم .نا نيحلا نامعل ةعباحلا ةلرلاو

 ن ميحرلا دبع نيدلا سمش اهبيطخ نم درو لاوس نونامثو ةعسنت كو ةيلصوملا ةلوسالا هل“

 ونئملا ىقشمىلا ىفاشلا مالسلا دكيع نب زيرعلا كيع ليحكم ىأ خبيشلا ك ىسوطلا نبأ

 ونيعرس 50 ؟:عددص0م5 ةمتسصمو هعتموأتغ. 1عدممصسلتغ ه0 ذللقك 21ه1مست»ءا ىلع ظلتتف ءلاتك ذص

 مماسصستمعو نت00 معصعع ظمصسحلطقس ةصصخل 841 (ذصع. 5. كسل. 1437) ةطوماكتغو ءغ ةصعامأا

 10: خوصصع هز عمر 30 دزاتق هةعماعماتقهك ةعاتأغع 0ععءادتننودطص 035 ءدواتتقأا1 211111111 5

 ءعمعملسمغبر» ءاعمب - 732. 185111 ءغر طتهعفامهعق لان01ه5 اة” - هل- لن: ل1ه]تناا0 11

 لآل 8ء]ب» 0ممم#, نمت ةهمسصم 6082 (ذصع. 1. فرد. 1283 ) هطتتغ ءغ ذآآمه ذص هده 7

 مسمرمدست(. 1طسفتت للاع 4ط0ه71ه]ر ل1101, هترات» عا ظن: 7 يترك لعمر ست ةصطتع 1

 (زمع. 20. 2121. 1311) هطتتغو ءعوه ءمرصتتت ع2ا15(8 وألا ع 733. 812:51116غ ظ1- ( هد 'ةطو

 نندعم ل مصعو ءمردصتعمع ء( معوممسود لع دك لهنفم. اللنللاع لسععصاذع 03650102ع5و 5

 كرر عرجو - ه0 - 027 ل411( 18 عقب» 11101 مب»0»17 1861 ملط ظعاب» 1انعق و  ةسسعام» اتطتخ ل1011:

 1147-1 مموؤغ ةصصاتتلل 660 (ذمع 26. 3055. 1261) 0عظصسعأتق م0ممقانت. 80ه(105 طاتلاتف

 همعرتم ج001ديسعمساتنك دسعامه ذطعتلعلط /كدقمت" أور طعنت ]101 عن»7#ءاأ ل5078 ةعموسونتسم 01016. ب

 [734. ظورك 11 ءغ 81- ( هم * حصر ونتهعق(لم0ع5 ءمرتهصتعمع ءا ؟عةممهكد 0ع نه لهغنقم عهتقع ل760

 176 1101, هتروتر»ءل 17 عرب ميس" ان 180/5272 ممسدتصع كملغخصست 0 طسصفمتعأ هذ07ءعقزرنمت» 121: ذك لا

 مرسم مددتاو ءأا ل"ه1] ءا”ءآرأت» 18 المعار هه 0105 دهقس [عالفتست]اف ءاعملا» ةطصقعتت مدتا ]]. ب

 735. 15-11 5111( 1-11 ةردأ1 ءغ دو ء 1[1- آخ 51 عا 1خ1- ل ةرصن عار نان 34500265 5

 ه معومممعم نهتح مماته ةسعامرنع 17100 - ءل- لن: لآ 1 رععمتت ]10]رتنتنا لق عتت للرتنعا لك” يطو

 )سمعتم ةسصم 009 (ذصع. 3. لمص. 1212). - 736. 8-21[1هرك11ءغ 01-11 25511137 عاو

 ومدعفنمصعف 81هدن]عمععم و هعامعتساو همدتعرت ماتت عم. 15[11ذدك ءقغ ائطعت ه معو - هل - 7

 ل80 - ه] -ءآرا 1 ءرد-ء7/ىف ىمعممهتمدنع ][8[آهدهلعممأ ه0 ذطعتاعط ذطمطت قعد للاا 60

 ملق0- 1 - هجاعع آ8ءر» لطل- ءا- :ءالم» 12سعداععطتو نست (نةهطتعدع دمعسوع ذطقطقس ةصصخل 0
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 ىنيحم نب ميعربا ىيدلا ناهريل ةلمسيلا ىف ةاوسالا + 111 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نب ع

 قاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت ةمالعلا ديشلا باجاو [01. ةنس ىقوتملا ىوحنلا] ىسكسلا

 نب دمحن هللا دبع ىننأ خيشلل مولعلا نم نونف ىف ةلوسأ 0.0 01 ةنس ىقوتملا ىكيسلا 5

 2 5 5 كبازبا نف 0 | ١١ 5 ءءء ت0
 ةلاوس نورشع 2و [ هلأ اكد ىثوتو ] «+نأ خذس كلو نيمرخ ليون ىسنونلا ىغونأولا ليحاأ

 هلضفب ىهشي وهو ىنيقلبلا هلاق ام كرف اهنع باجاف ىنيقلبلا ىيدلا لالج ىضاقلا ىلا اهب ثعب

 ىاعلا هيكومب مذق امل ناخدارم ناطلسلا نم ةراشاب اهبتك ىركبرابدلا ىلج الم ةلوسآ 7

 000 000 دل ند وو طملود ااءاملع تتار, ارايتخا 13 - ةنس: ىكصلا 7 سيراكت ١ ون

 مهنيخ لداسرب اهنع اوباجاف ريسفتلاو ثيدلملو هقفلاو نايبلاو ىناعماو فاحنملاو مالكلاو ةسدنهلاو 0

 مح 0

 مع. 26. لو. 1261) هطلن(/ - 737. ظ8ظ1- و 11هغ 11-81 ءعانأ1 2 عغو نتوععالمصع5 ع

 57[ ءوزروأات. "1 عدعاوغتد و ة2(م"ع كظطعتاعط لو7م67- هل - 02:1: للط0ل-عآ -«ه]د» ه7 86+ لآن 8ءآب»

 كور, رمم250 ةصصم 911 (ةصع. 4. لادص. 1505). - 738. 185-181 1116غ 11 عا-ط ءةرد ع1عاو

 وندعمقممعم لع ؟معسسأو ىلا هدحامع آكل ترك“ حسعام»ع 8071 (نن- ءل- ل17: 1 ه]رةنر» ظق ءرن 1110| ه0

 (ملاءع8ق68و دمماأتم لععو ةمصاتالل 850 (ذصع. 29. ل[دن. 1446). - 739. ,[125111-1ع+خ

 11 عا-حعوطأ1ور ءغر ونسههعدالمصمعو 0ع ]تمعاتح ةقط1 عدو وناتقك 11010111160 86: 1ظ:© لذ ءرو ع

 | رتمسستس هعلعمك ةهسصم 760 (ةمع. 3. 1)ءع. 1358) 0عقتصسءاانذ ] م:0ممواتت. 1عدممسلت4؛ 80 ءةق

 تاعتاعط لهءاتكدتسسو 1 مع#7- هلأ - 07: 472 ظعء»» 4ك80- ءا- هر ك08572, نت ةصصم 756 (ةصع

 10. لوص. 1355) هطزتغ/ - 740. ظورجز1عغع 11 8خمهصنشص دمأ» ع01-1 3128و نا1368010065 0

 ممصصتتلاتؤ لهءئتسدعنس 5مععلعطاتع. ؟ةعتصأ نسمهععاأتهمعفو وعته5 هطعتاعط لقي 177

 110/1 01117:0 13 عدن م ارتد ءل 717 مجوز عش 157252 , !8[ءءعدع ءغ 8[علتصسهع ةآصوتتلتصتتقو لدتا ةقلع 9

 (مع. 14. آلعع. 1357) مهغتد ءوأ | ءغدصمم 819 (ةصع. 1. 81د. 1416) هطتتغ] , 30 لءلغ71- ءل- 1

 8م7ع74702 ]ملتععسد دمتكتغ.  طلتع لع ةللتق :ععممدصعسسد 0عاتغز '!دصعاقساتك 719 011326 4

 للرععمدغع معامامكتغو خله (ةصعمسو انغ 0ع ءزدهك عملت ممع غعوالست هصتاتلل ط0صم1 عانت 2ع00عرن عام

 741. 15111 عغو نتتقءعواتمصعدر نتدك 10115 لع عز: 12 اةعقب» زدعكم ؟كهلامسأ ل107:/11060 و

 ءكتررت همرستأدغ1 تت عاتكأم هرضعتت7> 03655 205عمتنععو ءغ 111م حصصم 1049 (ةمع. 24. ةم. 1639)

 رصاتساتك م01عوومد15 ذم جاتأد قم/# ةدععتمعجعغعو 20 ؟1مرساتنت 00ءاهماناتتل تان1هع الألئ 05 عنملانف

 صسلتغمستك ءعما1مدمل0م5 معمممدستعغ. (هدمم]ءءعقمصاتع ةل]هع همكنعرد 00ءام235و 25110501181

 ععمرم ءمتمسم , :معادمطرةلعمس و 1هعتعدس و لم ءولمفسلل 5عماعم([ةئئان12 00ءاهلطة13 2 م05110815و

 لمعمل عمندسر 22016 هصعو ءغ( هيعوعوتس ءمرعدصتعدتت. ل1طد]1غ !ئطعالتق ه0 ءده ؟عدممص ل ءعتنصأب
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 كافتسا: هنا بف. ركذ حلا هنيد رونب لقعلا رون ىلا اهلل ىملا هتك !ام لوا ':ميحرلا/ ةةبع ذولا

 كوملا قم وعز نيدلا' ماصع:نم وهو" متغلا ىأ نم وهو :نياحلا ريض“ ىوملا ىم.مولعلا تاكل

 ناخازربم نم وهو ىلاخلكل نيسح ىلوملا نم اضيا قخأو نيدلا سعس ىوملا نم وهو دوأدا ةرق

 نأو ىيسلا نم. ومو دعسأ هدلاو نم .وهمو قاودلا_ نم وهو نومك .نيدلا لامجلا نما وهو

 5 نباو ا ىفنمل :ىلوملاو: ريسفتلا :تحم. مدقو الاثتما ..بتكق. .بتكي.... نأ !هرمأ. ١ ناكتتار ناكل

 نبأو ىمشج نباو ىدئنص نبا ىلوملو ىتمصع ىلوملاو مجت دوملاو ليوطلا ىدعس ىلوملاو ىقحلا

 فسوي مامالا ةلوسا #7 نيعلا هييصت البل هبتك ام لسغ مث بتك نم ىوس يبرعالاو كواد

 ةراشاب اهبتك فلطنملاو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدللو ريسفتلا نم !.ه> ةنس قوتملا ىقشمدلا ىبا

 اًييضاق :هنوك لاخ.كيعمب.:نيهشلا كفسوبي ا نت محا ا ىلوملا ىلا اهلسراو ,ناككزرش اطلت لا 07

 10 دارو اهنم ريتك ىلع در بنتك هتبوجا ىلع مامالا فقو املو اهنع باجاف ىليا مور ركسعب

 هرماب ىتفملا ىدنفأ ىبيكإ ىلوملا ىلا اهلسراف حوجيملا نم مجارلا ملعي نأ روكذملا ناطاسلا

 نع 810115 67-67-4650, نأ 1عدممطكاتتلل ةانانتلل هط طقق ؟ءعىطتع ةهعامتغ: طهسك آ2عمو وست

 ممعمغعم [سستمع معءاتعأممتع دسمع ذل]هستمصمتلا ءاع. اكدمععوغ هع ةمكاتاساستت ءقذع 00ءاهتسةفوتتع

 0101 قكددع جه 1011ج هعمل - ءل- لضم, طمصع هط قلق: رهو طصصع هط طعم78- ءل- نار طسصع 3

 دآهالج (عسمآ 12م0, طسصصع جه 31011 هىع'ل-ءل- ل2.  طءدعاعععد هع 0101 عدو د ملكها

 110ثعءم1: 11118 طصصع حج 11 نسم آان طسصع ه لوتس - ءل- لق 11ه]عستنلو طسصع ه

 12ءما76, طمصع ةهط 4ع'ه0 مولع ةمنمو ءغ طسصع لعمتوسع هط م//-ةعيرورفل. 856 د ةدلغعسو
 لل" «07 ]متن دعتطعمع زمككمسص ءقذعر 10عموسع دع رمهملوغم دواتك[عءلدوع. 1ممعستمأغ 0155ءى-

 (ةلمدعتس 06 ءيعوعمأ همعدمتعم. 1 عقممسلعحتمغ 20 ذآالهك ممدعم 810115 127: و 111:- 811/8

 ىكم115 0*5: 171- 1م, 81ه11ح لعمر, 810115 1:ءاء, 810115 ل2ظ5» عسر لكل ل و

 آد: 120م1, 11/7 - 4"هز , ءغ ممدع(عم طمع هلتل. 10 ءلملع عم ةسعام» 0ع]ءوتغو ناتقع ةءلمقءالقأو

 رعتاتو مع 1ةهكولمم معاعرعاسر ل - 742. ظق79116غ) نتدعداتوصعؤو 0135 [1سقتت 10517
 1[ دن- لة ءءامطمر دممم 1055 (نتمع. 17. 1"عطع 1645) لعققصسءادعر لدكدات كسمانمسأ 1116071: لع
 همدصتلاتو جعنعسلتو زماععممءامممتم فعمصت عدعر معا 2013 هدهعهعر لاتعتفما0عصانتقعو ]ل0 عا

 حرمطتعدع ء( 1هعزودع هعتمسزغ, ءا ه0 ا1ه115 4ةد»ءا 8و طدتبركر 1140 ت0عممدمتط ةانتلاو

 10 تدرس طلع لزدلعرع ءدفاعممتم مس عاتوع ءووعغعر متكأغ. 1116 ه0 ءده :عدموصللغو عا ءاتتط 1[

 كاب

 47 نسدع زلاع معوممدملعتمغ 1ءعلكدععر مهعممتم مهقاعتل عمرضتتا كعسلزتام 5ع1تأ83716+ كلين
 رععم رممالم ]دسلهنمك ءموممدهعم0أ1 تنتلسفر تغعع ممالمع لم05ءدصلم5 ءووعغر تقلا ةءهلزاق
 هوس 20 310112 77م مهمل ]كا - 8[هكت تتسع سفصلمتمر دغ طماع تاضتامو16 01] 00163



 م5 ضعولاو راكنالا توعبم وخو معلص لوسملا باطخ 5
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 5 نادي 8

 ناف ركذو ىلاعتو هناكحس هلوق نيب فقيفثوتلا فيك ىلوآلا ةلمسملا ركسعلا ءاضق ةيترب افيوشتو

 1010 . 3 هدأ . ناكلاب |(مق' ا. كامن 2 5 ْ
 أآنأ لض رد مكرضي ل مكسفنأ مكيلع اونمأ ىنيدلا اهدأ ب ىلاعت ةدوعو (نويدموما «<9من ىركذلا

 ىلوالا ةيالا ناذ فيغوتلا ىلآ جان ىنح نيتيالا نيب ىقانثت ال هباوج ىف ديعلا لاق منيدنعا

 مهل
 ةيناتلا ةيالاو خلداجتا كرت كعب ةظعلاب .. 1

 ع ع ع 2
 1 هل 4 ١ محب . م ٌ - م ّ ا .
 حد د لد مدع | ربك لا -.ك 0 قو اهب وسبل م و نينموملا 0 بس اهممه نأ أ 9 نينموملل باطخ

- 

 6 8 أ 5 1! 17 يدب | ا 1 | 1 ء..مجحلإ 5 ءءو
 2 ىهملاو تفورعملابد رمالل لماش ءادنعالا نك - ح ىف ديد أ عه ءادنقاألاو مهسفلا

7 
 ِباطخ نأ ىقخي ال مامالا لاقو ىئانتلا نوكي فيكف اضيا ريكذتلا امهيف لخديف ركنملا

 معاص هل اغيرشن باطخناب هدارغأو :يفنلل كنع ةمالا لوانتي هصودختلا معلص لوسلل ىلاعت هللا

 عاطتساف اركنم مكنم ىأر يه معلص لاق كفو تيك انلوضأ عك 8 مك عم ةعايتأ دارملاو

 لما ع 0 2 1 ُ 00 م 1 1 |
 2 5 ل م - 0-2 2 ن هيلا نسم تت ا || ترسل عرلقرت هطتسن مل :ا5 دكتاسلبد ءطيسبن مل .اق مذنب هيغلق هرغب |

 ركع هعهتموزأ زعتر ؟ءيئطاكوسع طفت دمهعمقتلل مهعاعلت مهام 0علتغز نصلع 1؟ةهعاانال وأو

 سغ كملغممتتد ]سدس طغعصععم]1ع عع دصتمأ عع ءديعامعععار كوع 11215 )00165 ءةقانعموزك

 لعاعممعن.  ظصسمح جدساعتتت ن02ععام طتغ طقعع: (0همد2000 هنمغ ةلآ1 لدم ؟ءعودف ءمردمأعأ

 ءممعلتممسل] ىو لكغ مسصسمم عاوع (1. ع. مع هعووع5و 1[عوعععع (نهعوصتسل]و مقتل 22عع 0

 ممملعستغ 50عاتطسو “© ءغ رب (0 نست ءصع0لععدصغاو هكنمعال 505 ةمالهع ؟ءوانوع. لوم 20ءعءطأأ

 ؟ماناذو نست عرسه عتغو لسع لن ععا ؟نعرتاك 4“ 21,40 طمعك لسمدك ؟ءروتف هاولتتا هتطأغ همم

 معمس عمم عر نغ هممعئاتدلمصمع ءوععععم(6 لطص معتم»ع ءمتس ءمرض معا]دعأ 1[ععمتتس و متتكواتتت 4

 طمستسعع مدمهمعصلم5 ءغ 0عطمءامص0لمو رو د( هنغ ؟>ةدئاتذ 1ل1ع ءمرصتسمص]مصمعتل و 1]2(ءرع30000

 رستمدور ءمرصتصسعم لع(. لم مموئعم1ت0منع عم 1)ءةدنض هل]موست 50عاعو 1. ء. ءءاععمو 50عاعق

 مروععع» مرئهرطععمسسو نسمتطسك ممص مجهص لهتتتت ءعأار نأ ة0:صهمعقسا ءغ طم ءصااتا“و هع 5010 انأ

 لع دداستع ءممكستممغ ةمتساتسوانع 20 1عدععس ةهجماتععمار نانقتطتتف 2620/4468 لتدعتاع لتحععسأو

 جمال معمصعتس طقصع ءمرصمءطغم لعرنع معدعععماو مععئع ةهعلعملا عع تمز تح مطونمعملتو ااه

 سغ دممصتنتم طتك ءعنمدص امعآتلهكن. (0نمدسملم زعتندسع طخ عوده ةتطأ "ءمانعممماإ# - مقتل

 ءمصغضو ةعماستكوم هسل] ترص ءىوع لسطتسسو وستص هرتهنتم 8عز 1:>عءعافأ ه4 !1ءعدعتسو ءانأ آل ءانك

 [دهعدغوم دتمعس] هنت ءمصكعرسدي نغ طآطمص ءظاتك نستلعتس ماهمععأغو ةعععمتس ة8لسط حسس علمصمسس ةذستتل

 مدس مع ءطغعم لمغو ءغ ونتم0 1آ1ع ماسك هج 1آ8لعم ءمصدمع]]ءعفمعو 10 ؟ةعاسمب هلا 20 نس مرندع ءعاعلتك

 طمصمعدصلسسم , ذك دنغ ننم ذللع حهععمم هزغ طوصمععو ةترسن] ءزدك هععاقاما"عق هدتصعصأاتلو الغ له

 ائطعك معتمعت متمصحسس همووعمدتننس (2؟هلتن“».  نتل7 ككومصع لتحتغ ءاتمتت مرئمرطعاه ىر0نتع

 كتصسوتع 5:ءعاضمتم طمتسصتمفعتل طمأن ؟10عغو ننمعمل ءمرتعت ععاع ممدقلغو طلع عتدص هما عقأ 8311

38 



300 

 رخآ اهلحن نأ نيمالا ىداصلا ربخا دقن مكسفنا مكيلع اونمأ ىيذلا اهيا اي ىلاعتو هناكجس

 ركنملا نع اوعانتو فورعملاب اورمتدأ 0 لافقذ يالا هذف رمسفن نع معلدص ل تعءببوح نامؤلا

 ا ع

 ةصاخب كيبلعف هيأرب ىأر ىذ 1ك باجاو ةركويم ايندو اعيتم ىوهو اعاطم اك تير اذا ىنح

 امل قفاوم ىسح مالكلا اذه ىئتفملا لاقو فيفوتلا نوكي نأ ىغبني اذكه ثتيدثملا ىكسفن

 5. مكبلع" اونما" نيخلا“اهيأ'اي""كلاعتنا لوقف" نأ ككراتملا "با هللا "نستختا قفا الدنا لودكالا

 مالك 6 رهظي' هبو“ ركنملا“ نوع -:هنلاو ؟فقورعملاب رمآلا' ؟بوجو "قى" 200 ىكا هدا كاكا

 2! (قهنلاو تفورعملاب رمالل الماش 'ءاوتقالا7 نوك ىلع" باولل ىف رشتقيا نأ ىقيي 15 20

 قداصلا ربخا سقف يلا اونمأ نيذلا اهيا اي ىلاعت دلوق اماو هلوقب مامالا ركذ ام اماو ركنملا

 ىدنع لوقلا اذه هريسفن ىف لاق ىنزارلا ىيدلا رخمن مامالا ىنكل اقيفون نوكي نأ حلصي خلا

 دانهر عا هز طمع مهللممع صمص م0هو5ز(ر اتصعاتقه ةاتهر ءأ هدأ هأع نسموتع هتطتا] مائه6ءدغو ءمدلع

 عمم“ هغ ننحع ممرنم. (مم0 حستعسس ؟ءرنطع لتكتسم ةااتصعأ رو0 ننك ءظع010عائاتساو 511معلل 85

 ةمتسسمع ؟ةواتهع““ زدس 1/7 - كن لنع 7-من هلت لتغو ءد ج0 نلسق (ةصمماو

 ءووعر نطل مينممطعأاو لع عمات ءةاتمسع طسزاتق 7 ءاكاتك 106210 عمفتف عقممضللغ: [سسضفاتك صفط لة ات

 ؟عمطزم ذطأ ءوغر دغ دما لا وزاتق 0ع ععام ءا جطقأاسءدنف ةطاعلل 705 ةصران112و 168 انأو 0

 مدفمتعأك كوس تتحسس ءدلغفتسو ءممتلتمنعس ءدما]ععاحسسر دماتص لام هءاع7لك معطسق مرهعط عطاقتست

 هع طمتستمتم هنز نكودع همر[هنأخ جلصتبتدعلممعال ىاتأ ٌةموتاتك ر انتل م2ةععلماتع ةصتصصق (12 انطق هانتتهع

 هزار“ ءغع ونمع ددصغ ؟ءاتوده ؟هلت((هصتك ؟ءرئطو. 1 طغه ءمصعلتمسا طق لم ؟ءاكاتق م0551.

 ]روزملع 3كم: 11دعع مدلعطععو ةموستغعو للعام ددصغ ءأ ثق همصتتعمتعسأ عنو ناقه ذص آتطعتك ع

 5 مسضمعتمتتك 0هءعمات. '['عدلتغسس وأ ةسعام امنع ل[ 011هع ظث عزان - ءأآ- 17701 ء[ع و ؟ءاتطد

 رر0 ونحت هنع010عرتنساو داتررعال 505 ةصتستمع ؟؟ءوارهع ءاع““ امعات] عددنع 1هائاتاتق ؟ءاتكاتتلت 00

 عععنسم زسطعملل ع ذهز هعمتس ممماطتطعسلأ1, ءوونع تقتلك ةممهعأاو 0000 ذه هئطلق

 معوممملعماتك ]دنع(,  (©هدونعدتغ ةعتمتمع لص لهنم مععمممكم ذم عم ةعومت ءووعنعر نص0م0 ةممات عقم
 زآا]ه ج0 ءتمس مععءامتس ءةرصمءطعسلمغع دمهم 0هغتتمر انغ "عناع 1هعاقساتقو ءغا ةصاعظ لل تاانتتو 2ع

 زمزاتسمسس ءيععوءدسنتك. مما ؟ءععم هال جلغعضتس ذللسل ةعاتصععغو 0000 لتحتغ [ردةئ11 وو 00

 جاتععرص دعرتطو لتحتسم حناتصعغ: © وننأ ع010ءعرصصغو عتمعا“ 105 ةطتتتقع 8(1565عو لقلط

 506-777 هدلنلزغ ع.“ ءمدستسملع طلع عيونك زللل ءمصعتلتدعا ممدكتس(. آللعلغ غةسسعم
 17 - ه0 - لو 17/جن ذم ىرستصعمامتتم ةنم (هردصتر رع هيه ةعماعصأتم 1للسل ءالقفتسس
 10 مهمطعأوع ةنان]ءوئنع ءةووع 5لعز. - 11دعمذونع 111م. - ايتو سلتعد لحتس ؟هعءاعالف ءاع ان انك

 ونيندعفنلمصتك ةصسه]لمعزو. - 743. ظ1-1هطغمعقن رع 11- '! ءعمطاطغغر طعم عرق 1
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 ات وشر نمل نسا قاوتملا انيس قباب ويهشلابغللا: دبع, قب .نيسلللا لعب نا لينا خيشلل

 تكنلت نيبم بابلالا ىلوا مالك ىلع وطنم مهفلا ىلع بعصتسم ملعلا ريثكو مجمل ريغص

 ميفانم ةرشع ىف فقطنملا دروا تاطوسبملا رثكا اهنع تلخ ىتلا ةبيرغلا دئاوفلاو ةبيجتلا

 دوجولا ىف عبارلاو سوفنلا ىف ثلاثلاو تاهلمل ىف ىناثلاو ماسجالا ىف لوالا طامنا ةرشع ىف ةهكللو

 ةداعسلا ىف نماثلاو كيرجتلا ىف عباسلاو ىدابملاو تاباغلا ىف سداسلاو عادبالا ىف سماشلو

 هقيفوت ىسح ىلع هلل سيل هلوا ىف لاق تايآلا رارسأ ىف رشاعلاو نيفراعلا تاماقم ىف عساتلاو

 ةناطغفلا تذخأ نإ ةكحلا نم الوصا هيف كيلا تدهم ىلا فلل فيقحت ىلع صيرفل اهيا

 نب ديح نيدلا رخ مامالا حرش اهنم حورش اهلو ىهتنا اهليصفتو اهعيرفت كبلع لهس كدبب

 رش وهو خلا هناذل كنمحا فحسي نمل دمحلا دعب امأ هلو 44 ذنس ىونملا ىزارلا رمع

0 

5 

 ةسسسا

 ع( مطتلمدهمطتعوو هدتعام»ع هطعتلعلطل 1 عزأ5 قلآثع لل: 17هدءق» ظعتذ: 4كط0/ه711]م) و د1 عو 0

 ىم ؛ل1ننم ءع حصصم 428 (ذمع. 25. 066 1036) ممماغنم. 1116 ]ئطعع مدحت وستلعمم ءوأ

 حسطتختم هع1 ءعملتغقمستع ماعمسور 01 علتك ةمغع]1ععممر معقععؤتك 0هءامتسم ؟لسضمضمسم 1هاعاات ععصم

 قسسسرو ءغ ةعمنعمالقك ددطأتلعو عع ممتعفم هع معدعععماو عم عد] هتف ءةعماتعدغعو ونيتطاتق دقعتست

 مدن ا[ئطعمرختسم ]جغمرتستس قع(. '[سدلتغ ةساعسم ذه 0عععسس دمعاطملت5 ( 71ء1747) 10 عتعوتسو

 ءع ذص لعمعرم مجمصتطاتق ( لجت7ض/4) مطتلمدهدطتحتسو ذم ءدضتسصواتع مدتتسو 015مدغةقغ 0ع

 ءهمد:ممدتطاسكو ةذص كععتملد 0ع ةدمعععاعطسعو ذم عالج 0ع ةصتستقر ذم ناتقتتأف 06 ءةدتكاعمسأتقو

 ذم نستصغم 0ع 1هصحغغممعو ذم هعدعاه 0ع ةدصستع ظمتطاتع هع لع ملص ع متتمو ذم هةءماسست 0ع

 عمدسم 5دكمانسسل 127710 (ةءز هصعألم) لتعم و ذم هعءادكو 0ع 7ءاز ليونعو ّدص هممصه 06 هاه هطتطاق

 ةماسعمالتسسو ذه 0ععلسج 0ع دمزعاعمتتكق ؟ءركتانس (نهرهدصت. 0لتغسس ةذعت ةرهتتف 1366 مدم

 دناتلتم ءلدك مهمتال6. 0 ذن وسأ 12عمك 031015 جععبسمنمع 18 ءمومتقمدتكر يرامسمكت

 ةطأ طنع معامعتمته مطتلمدهمطتعمز ودملقأ ةصغغ]1ععنتدص مدمس نه مععطعسلتكر ؟هعئلتف نطت تتا

 زللهعدس معضتس ةتمعت] دسم ءموصتغم ةععتعمتو هع لتقؤقمسعاحر ءغ سمع دعوتاتمساانر. - للساف

 [ةطرختسم طسصع ءمرصسصعسغوغ دسصغار نغ آسصفسس 17" - ءل- ل: 1101 هيضتمء0 عزت 0107“ 1! انو

 وما ةسصم 606 (ذمع. 6. لدل. 1209) هطتتغ. (لتعتع هع: ظءدعستووتد معهعست((ءصلتق. 1هتتك

 آلعم ندا م0 ماعز" ءووءصاتقتم كاتقتلتل 1262ءااتت" عاممتمس ءاع.و ءغ جلطتطعع ؟ممصت]ةتت إو 6“

 (لت»تغع 1!1ع) - ىر 407/76“ ( لتعم ءعمزر ءغ غننص هطاغععءاقسلم نتحسم ؟ءمانعمهص ل0 ؟:عطعسس عطاعت'

 1مهءطتكتم ذم ةسعامت عسر ءنسوتع ةعتاعم ؟(م0عغ فمصقتإافتنع. 1 آجمع هط قسعمتس تع وتلمس

 1مععما1مودتتك ءمرسصتسعمس(ةرتانتسم ءلاتك (ك/م»/) تلم ءعئوتممعتس (لم7/7) ةجمعال دكت 1ع
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 بي
 5 74 5 ّ 5 1 هينا م. 7 2 7 7 2 : 00
 كعثو كيساأل ةعبيل دحد نم ألف كدانك نأو بقاثلا ردملاب اأديوم ناك سيبو نأ ةبع 0 2

 ءإ

 دي نمو نييلعلا ئىم ةدافخنسملا هيناعم نم هلنع ام رو ل ءالجالا ضعب كلاس
 ا 9

 07 يو ١ ار 7 0 0 07 . 1 1 : م
 تاللكشم للك هاهيو روك كلا لضافلا هب ضرتعا ام ضعب ةبوجا ىلا راشأو باجان هريغو ىنزأول

 01 ع
 7 ٠ .٠ 8 | 2 أ | 2و 5 ١ 7 .٠ عع ه.ء٠ . 0 مه ؟66 ح . 2 ل

 نير وك ديلا نيلضافلا نيحراشلا نببب مك او 155 خنس رقص ىف هفيلت ىم غ رثو تاراشالا

 ك5 10 )ع 000 0 .., | م 56 1 ل١ ؛ مه 5 8 7 0 ع ٠
 كر استناب اهينك 7ك" خنس قونملا ىلاغخلاب فورعمأ ىزأو لكمح ىب كم ىبدلا تلاحق فققكاملل

 مالك ىلع تاضارتعالاو ثاحبالا نم هل ام هيلع ضرع امل 'ىنزاريشلا نيدلا بطق# ةمالغلا نم
 دب

 نوكت نأ كب فنئآللا امئأو ريسي ريثكلا مالكلا بحاص ىلع بصعتلا ةمالعلا هل لاقف مامالا

 ثاآلأ ىذامج رخآوأ 2 غرثو تاوكاخحاب ر ويشمل ا بائكلا 5 ريصنلا نيبو ةنردا (ك-

 ممنم»د ةهنعطعومأ ذم هنمعمامس ائطعمر مام ءآ - ةءارمسما دمعت مام و معاعصساع نت0لةنن

 رعتعم ةرععامنمو كمرصملمأ معتصم ةصصأ 597 (ذمع. 12. 0ع. 1200) ءيععموتأ ءملعسس هنلتصع

 ةوروتمو ذكم دغ آلا مسصتم !هعتعمب مطووتعم ءغ معمم طر ةلعد ل1510ءعء(ن. 10 ءصلع ءوصحتس عم (ةعتانتل

 همرص ممدوس٠غ حتنع عملت نعكتسسك ءا ةمطاتلتودتسسك معق» -عل- لق ]1101من عا 12 ءنن- ءالرمد هتف

 172, ننأ مصمم 672 (ذمع. 18. لدل. 1273) 0عءعوول“ آطمعلمتغ غ2: آطقتتك آلعم ناتت 9

 طعمتعمع لتكممددتغ هل ةعضصسممعتس ةط تمكتسك اهملع هضلتعملسس عع. عع دصممععو ةطعتللط 1 ءيراو

 (. ع. ميتمععرد) هلق نكس قذف رصعماع ةعاتاهو ءا طسصع ائطستس ماع ءءاعرمو همدصتمت مؤلف

 مامصع معيممملعسع.  (متلمص عمتس عد همالسماتطسق هط م معاعتدغعر نع ممالمصعق

 لمعئتمسم ؟لسوسضسس ءعضتلل (مركحتسو ع ءمرسسعصافسم ]صفت م42 ةلتتكومسع ائتطرتق ءهدماقكو ونسمع

 زموأ مرمعمأم ءووعمأو مصظضمم عا. 8عءاعمنأ دعتعتم دهام عع ةعوسع ه0 همصصتللك دعقمومصلت55ع

 مممعأو نسمع زلا1 دتعم لمعام ءع طعمع رصعتتعم هطز ءععم ظيعضم(“ 1ماطعتس طسصعو نان ةصقءتطتلاتلا

 1167/7 دناوآر/ء اللا ءا- المار هطعماكتع ممعمكع كمكمع ةصصأ 644 (ذصع. 19. اذآلهت. 1246 ).

 [ميعرع ععصاعماتحك طمضتتس لسمتنتيس صاع مرعاسست طغعصع دصعضأمرتنتت ننك 12000 12 ن0هطقساتتا"

 لنز ولتعمحتا (هلاع- ءل- لفن ةلمامتستسعا طعرت» لل0ه]رمتمتسعل ]ظكفستو 1 ء]ل0:2(0  ءمعص هلت ةاك

 ه6( مصمم 7606 (زمع. 28. عما. 1304) دسمرنتانكو لت5مدامام» ةتطغقلتكو نحل د لو 00 ءنقوتتسم

 (هاآب - ءل - لزرب كن محغ هل ةعتطعصسلسص ءديعالفططكتتكو ءادصت) نانمع ءذم]هرتدهدعغ ع4 نسمع

 ل ةمسعمكممأ طسمسأ هاطزاعتعسلم ءيوعمعري ككل طممق0هق5ع(. ًالتعتغ عمل زلال "ل8 00 ءاتقذتسااتك

 كرز مممعنم (نهملعصسممتسع نيتلعس ءيسكدتس دس نت هتانلغتنت لتكمسامع [دعتأع عوار جهغ اع ةمالسس

 لمععع زماعع تالطسس ءا لمعت“ لئز نلتعدسع. 1لتمع 1مهعاتتت ءقاو انا 1'عبا4728 ]تطدناتنت ؟لاناعم

 11مل قمما لتعم ءمرصممصعععأ.  ءعماععغ للص ذم طصع لمسملمعا دععيصلا هصصأ 735 (اصع

) 1) 

 ثنا

 (1 اديس



 عا

2303 

 كاش 35 ذانعبا | بانك ىرنسنلا 0 ءاميلا كعسأ نب نوح ىيدلا رحب جيشللو ؟هم مس ى

 05 ل الإ تيوح لضافلاو .اضيا بطقلا ,تايكاحم ىلع ةيشاحع هلوزاالختس .ق

 نب دمحم نيدلا ناعجرب مامالا مرشو 107 ةنس ىونملا ىومرالا ركب نأ نب دومح نب

 ناب فورعملا روصنم نب دعس ةلودلا زع مرشو كم. ةنس قوتملا ىفقندلا ىفسنلا ديحم

 ىيدلا سمش دكلول فل ملأ هقيفوت نسح ىلع هلل قيحلا هلوأ [11] ةذنس ىئوتلا ةتومك

 بيب ع >2
 1 هيب . 5 3و ٍِء رك ه١ 4 6 | 5 , سس ا ءءء

 وه امي الأ لالخأ ريغ نم سيبرلا ظافلا عيمجاب هيف ىلأ اجورمم كلامملا

 امو نينلا ريصنت ةمالعلا نرش نبو ءاكحلا بتك نم هطقتلا ام يزمو مالكلا اردنا ةرووضت
 يد 0و0 ع 0 7 سى

 ١ 0 0 تح 0002 00 ا 1 حرث ذم
 ع لمثتلو لوصالا 7-6 تنتتعلل تاراشالل 2 ابانك راحو يمس رب د هركفب دطيننسأ

 رصتا قال 'تاراشالا مظنو ةنس ىقوتملا ىلبلل نيدلا عيفر حرش اهنمو لمعلاو ملعلا تامهم

 26. لوص. 1354). هطعتلعلطل 8ع - ءل- ل1: 1101 هنو: ءلأ 8 ءر» لع'دلأ 7 عري 01100114, ك0انأ

 ممدذغ غو لئلا ءر»# ةممعااحطفعتمع رو !ائطعمسس ءمصغم »ععوتمع دماعع ]11م5 حتضمعك لتعتسعم لمع ءقفو

 ءلتلتع. لطم دمتكقسست مس عمانتل كا دعتسعأا ة110ه]115 ك7 عرربع- عل لة ل1 عا 13 عزان كلل 7ع و

 داعم لان لع عجم /ممعارم لتععتك ءغ ةصمم 940 (نتصع. 23. لمآ. 1533) دصمرظ تلتقي انغ ءعغتص ]ئطصسص

 (001 ءللظنا1 , كلا م/م دمك مدس , عا1مدذدهك ءمرصممكاتتكا“ "لكم 1518 طعصع دنت عزتكاتف

 11ءاناالمأ]ه] ك1”(, يحن ؟حلعو 211 عم/لك» ممسصتسحتس» ع( دمصم 994 (ذمع. 3. 182غ. 1385)

 لعكس ءامك ءيغر عاموكمم دع ءمرصتصسعساةستتسا لأ معمق“ - هل - ل11 ملت موكانأأ. ع 0

 ج0 ]!خطعدصت 187: كضومع هععاموعضتسغ دلتتم دنغ طعصع معسضتتف ه7"( - هل - لة: 7107 تستعلا 187 عزا لآ

 آف ء[ي» 0مم نأ ةسصم 682 (ذمع. 1. كم. 1283) [عععودزغن ب 8061من - هلل لقرن 110/ 0

 اقع 71ه/1ءمتوت»ءل لل ءءمرل طصحتت 1آ1دم عال عاتكر ةصطم 6088 (ذمع. 25. كقص. 1283) 0 عبس ءانتكو

 هك لست - ءل- 06م16أ ذم طور 81هنعن , لان ]لك ءزباتنتاتتعأ ءمعممستسهاتك ءا دص0م [ 6

 (ةمع. 4. لصص٠ 1277) ] دصمتعتستكو ونمأ ]طعس عسسس 1معمت عماعتت هزع: آةمتق 1لعم معو ءزدق

 هسمحتاتت مدلعطععلتمع ءعئنو ذص ىسسصملمسم ظلت ةسكمسك 121 مامت 111 - ]1 ءزسا]/: عدس 05انتأب

 غو اتغ غءدععدسم 3200ععار هسللو ؟ءعطم 12م7 كونمع هرحتعدم دتغ ٌادصصلت هاتأمو متقأ هطأ ةعرطتقمتو

 ممغغدجاتعك 101 1جوعتفطوعغ قلستئءمتغ ءعاتمتص ةئصع دلل لتئتستمعي ونسمع >عآ1 ءهدع اتطعتع

 مطتلمجممطمضسس ءعوصع ءمرسسعمامبتم همي - هل - لن ةتطأ هدف عتموععماب 561 ممرعتم

 سعلت6معممع ةمكعم ءعنمغر اه دغ اتطعم ءزدك نسمعأ ءمرضسعماقتاتك ص هراتك 157/71 جهل ءنعام

 [مععتموتغ ذالسس ىزعسلا كوع مع ءآزمتسم] ةمتس دسأآتستناامأ ءآ- طررب ممم ءآ- سمأ. 1 >ىئامخغ

 مهعاعععد ءمرسسعماةتتاتك طع - ءل- لفن لءاع7ل, نمت هصصم . . . هاتتا ة8[آعاستعع همسك 6“

 ل11 >1 7١
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 نب ديكم] ىدوبللا نبا نيدلا مجنل اعرصتختو 41“ ةنس ىقونللا ىوارضخلا ىسوم نب حنش

 نب ديحمل ىناعمل ىف تاهيبنتلاو تاراشالا ## 111 ةنس ىوتملا ميكحلا ىقشمدلا نادبع

 ديحا هلوا ةيئاخو نونف ةثلثو ةمدقم ىلع بترو 1 ةنس رفصص ىف هفتص مدقتملا 'ىناحرتلا لع

 نيدلا نكر مامالل رارسالا تاراشأ 5 خلا ءالقعلا لوقع هتيمولا راحب ىف تقرغ ىذلا هلل

 تتامو نيرباسلا لزانم نم اهترصتخا ةيقشمدلا فسوي تنب ةشدا ةضيشلل ةيلعلا لزانملا ىف

 ىب كمحا سابعلا نأ نيدلا مجن ٍجيشلل ةدرفملا ةيودالا ىف ةدشرملا تاراشالا 70 ١ ةنس

 ٍجاهنملا ىف عقو ام ىلأ تاراشا 76 ك0" ةنس قوتملا بيباحلا ةيلاعلا نباب فورعملا كعسا

 كرابم نب كيعس يشلل تاناويدلا ةنسلا ىلآ تاراشا 0 ميملا ىف كاي تانغللاو ءامبالا "نم

 10 رصتخم تارايزلا ةفرعم ىلا تاراشأ امهم. 11 خنس قوتملا ,قىوكدلا ناهحلا نباب فورعملا

 ييوروتتأا قللدأ ااوعر» 1لكعل']ر ظعر» 01250 ظمل71 ممن نمل ةصصم 663 (ةصع. 24. لوكط. 1264)

 0عععووتغر 111سلوسع لص ءمتامرسعم 1ههسمسس "ءلفعوتخ ااءزتو- هلل - ل: 161:- ءال08102 | 1101م1

 18261 قلطلمر» 12نروعوزرع/#م 1[0علتعتكو ةصصص 621 (ذصع. 24. لهص. 1224) 0علتمسعأات5 |. ل

 744. 15-151 طمع ع رع ا["ظ1- '1' عمطتط غم آمللتعأو ءا ولاول مصعد لع ةعصاعمسال 15. 071160

 عزب للغ ل67زممعغ دسصتتد صدتلمكاتك ءمتصممكاتتغ طمع هرباتك دصعمذءع ذوركعت» ةصصل 729 (ذمع.

 رو. 06غ. 1328)ر, 1[1]1لوسع ذم ةصاعم[نع(لمصعتسو ع5 تهلوقذعق ء( ءمهمعاسكأهصعتت 01 ععوتا

 [معمزغ هزع: آطدسك 10م ندأ رصعماعم 1ماع]]! ععماتسسس ذص دتقتلته ل151 صتادنلق مان 112112181

 فايز مم - 745. ]5 طقم ع] - دق عدو 1آمللعله 37عوط 0111111 3110106 180/1: - 90 - ]111 77

 رطل - ن1 - ”ه]رت2 م1: عدن ل11ه1ءميروت» عل 1ك عبتجمتن []صفسص [[هصعلطتعم و دطماناتم ةصصم 543 (ةصع

 22. 315ن. 1148). - 746. 15-11 طفمعذنغ آظ1- 1ع طم 117 عغر ةآملنعلو هءءاتلام 0ع ط1 ا

 ج15. 1آهمع ءمتغمرسعم لقعرتم طدسمعءءعممر ظلتح ليىئبركت لمءانكوطسح ء اتطنو طعنا

 ه7- عمت": هلوضصمكتا هع هطتتع ةصمم...-- 747. ظ1-[1هطةعذغ اظ1- 81ه ءوطت ل عا نسل

 لئن ععماأم لع رسعلتعمسعمانم ةتسوماتكطسم و جسعامنع هطعغتلعط 2اس - هل - ل: 1

 ل1760 17د: 11: عل 1[1ءلئعم, 1 - ءايلضسعا فعممتستسمام عا دصسصم 652 (ةصع. 21. 1"عطان١ 1254)

 ردمرنننم. - 748. [1هطفنذتغي ةصلتعتك هم 12112 210110111111 عا 01610211121 6118110125

 ص اتطعم 71:17 هععدسضتسا. آله ]نئععدنص ل02. - 749. 1ة:طقعفغ 115 ءاوذس ع(

 ءا]د-ط جنط ةصقفغر زملتعتد لع ائنمودتك طعوندستسسر ةهنتعامدنع هطعغتلعط ذعقا ظعت 2100 ء]؛

 10 ©ءدسسملتعم رو ة1ة»- ءال عارم ءمعممرستسدغم ءغ جصصم 5609 (ذصع. 12. ثسو. 1173) 0 عاطصعأم»

 730. 1هطفمذن ذ1م دمع أ1 1 عا ءا- عذر ةعفخغر ةسلتعتق 20 همعمتاتهط علال 115130101111111 512110
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 11 كاان دو دير انزجبلا نىهاسالاو ” تارآوللا نم 0 0 2 امد ندكزا فاح يدم

 كك دلو ركلا ارجو ىمجلاو برغل او ناسارخو قارعلأو ماشلا داليب خب راوشخلا بادعأ هركذ 2

 ملق هيلا هلوصو ىف بغرو هبتك ذخا منرفلا كلم راتكنالا نأ ركذو تسردنا مهروبق نا

 ارا ام زثكا ١ ىسنف  ةريثك ينس. نم !ذالب.لخدو نكاما .رآز هذاو ركلا ىف :قرغ ام اهنمو بج

 نيديعصلاو رصم رايدو ةسدقملا ضرالاو ميذرغلا دالبو ماشلا تارايز هيف ركذ هنا عم هنع رذتعاو

 مجتلا دالبو نميلاو نيمرشلو دنهلا فارطاو قارعلاو ةريزللو مورلا دالبو رججلا ردازجو برغم او

 هركذ ام تبتاو همدقب ضرالا لك لجر الا داقرلاو نيكحداسلا نم حا هكردي ال ماقم اذهو

 نب ىيكج نيدلا ىيح مامالا خيشلل تامهبملا ءامسالا نايب ىلأ تاراشأ 0 هملقو هيلقب

 8 عقو ام كب كر وأ خلا تاعوذدحألا ا هلل نب هلوأ “كبك خضس قوتنا يفاشلا ىوونلا فرش

 (هدسمعدسلتسس هطعتلطت 481: /]/مد071: ل76 ظعءعتا م58 8ع" كلق], 1ع" ءم#ر ندا [1هلعطأ ةهصصم

 611 (ةمع. 13. ةآهل. 1214) هطتتع 1همعمتغ قط طمع تنطع ءعغ هددصتف ؟15ة1(ة0صلت5 ه؟ةعالهع 10

 هاواتع ةعماس] مزج 22 2(رطتسم و لان3ع (ءعانف رسمت ومع 110ععدغو 0عوعتطتغ 8ع دصسلغو لتعتغ 0و

 ممص ؟10155ءر ننمع طلقأمةينانسل 3001م8 عو 1ص 8معمر معاك, ا[كطمسضدعؤمر 01ددساممتمي آل دعم

 ءغ تمس ةمكساتو دسمتتفك ءمرصت0 ء22012عصقك هعوتتع 0 تطاستس ءوذعر ناتم ذ5عرمات1ن نت ءمدضتتم 0ءاعغو ةتصغم

 كة دسمع لعتصلعو 17:21 (ظتعطحتنلننط ةصاضتموتتتل) 1ضمط عمالاتلل1 1عععتلل 5عاتمأه 5118 55

 عع نغ 24 ةمكستص ؟عملطعأ همامهذعو ةعامتصعسم 5ع 5١00 ممص 520151ءععلسذءر ]ذطط0هرضتنت عجم

 مهيضعيسم هسلتق ةسصيمعرسمتم ءقوع. 8ع 10ج ؟زوزامهذع ءغ هع مآمسعطسو حمصتق (ءالتقف معه ع7855عر

 رغم نغ دصاتل(3 ءمراتتتر 0026 110155:عغر هطاتغتك ءىقوع6ن نه 0ع ع لعتص0لع 5ع ءةئعاتذقأو

 متطت1لمرصتستتق (قسعصس 1050و ةدعرتح ءمصستسعت0 هاو 0036 لص هوقو ذم اعتق 1عهص عما اتلو ده

 عرج ددصعأم (دلدععلمهلزو ذم ةعورمغم ( 2/1“ ) ءغع لمحطانع لكععز مال كام ماأث5 مهتاتطان

 م8610ءة» لو دم سصدعنت ةظتعدع هءععلعصغقلتو ٌدص دصقت]ت5 دصفتلتف و لص (ءالالأك 1262011110

 ا31عوهممغهستمهو 1«ةعلعو ذص طسملتقع هدتدر 1عءووع ءغ 021علتمدعو دص آعصعص عغاتذص نتف

 طعءرووجتتال 51516871296. لل نم معرعوعتم ةأغمزئاتتلل عغ 0عىم(مرتاتتتت ءعانتصلعتتت عئولاتتال 255 وتل عأات]و

 دتكأ ننأ (ءرعدت» معلع كدم لتس عس لغات“ عاو 0326 221218غو ططعتطم15 ءغ هدلقسسم ىف 111810

 همماصمع6 - 751. 1[هطفعُذع 112 طءعرؤص ءاآل - حورس ء]1 - سنططتسقغو 1ه016153 4

 ءعماتءدكمصعتس صمدستصاسل 1مععيض متلو 2ا:ءامدنع ةطعتاعل 2107م6 - ءل- لة: 7 هله 17و كار” وك 0

 رك ءمءم# 1آسصحتس 5طقظتانعمو هصصم 676 (ذمع. 4. لسص. 1277) رصمتتا0. 1سعأمأغ (3: 1قاتك

 للعم معرب ىيعماحضس ةانعامرت ءاع. قةلعمأ طلع ممرصتسم ةمءعتناوو نانهع ذم (عماتطاك (22010طانتم
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 تاراشا «ه)] هيلع تادايز عم بيطخل بانك ابحتلم ةمهبملا ءامسالا نم ثيداحالا نوتم

 تارايز نكذاى. اقلوم.عمجا نا,ىقاكعا نعي, قلاس-» ناااركاتن ىناراولل نيالا تاراوزلا نك

 ةفيرشلا ةخكرابلأ دياعملاو نيحأاصلاو ءاملعلاو نيعباتنلاو ةباحصلا روبق نىم اهل وح امو فقشعد

 اهيف امو فشمد ةنيدم ركذب هيف تادتنباو فلولا اذه تعمجت ةفينلا ةميظعلا نكامالاو

 [رشاعلا نرقلا نايعأ نم ركذ امل ةبامعستلا دعب فلا هنكل هتمجرت ىلع فقا مل هرخآ ىلأ

 يوتملا ىفنلمل  ئسوسرطلا ىلع: ىب ميكب نيدلا مكن | ئضاقلل .تالكشلا طبض قت تالا

 نيماشىب«ليلخا نيدتحام قيرايورلا + نيبعتا نعي متارابعلا ملعا ىاتزان)ا د١ 00

 ىنيدراما طبس كمح نب كمح نيدلا ردبل ةلاسر تارطنقملا عبرب لمعلا ىف تاراشالا «ه

 دوعسم نيدلا ىعسل فوصتلا ىف تاراشا 1 تاراشالا ىاضيأ هاهو اهيلع فّلع رق ىفاشلا

 هععمضنصغو لصسعع اتطعم 7270141, ءدع نتم مما1012 ءاععتغ ءعغ نتعرت 2001(ةنس عصأأو 311:16.

 |[ 752. [ه:طةفعفغ ز15' ةرسفلعتس ءا- عازر ةعقفغو اصلتعتط 20 ]وعم 1513010011113 531311111

 جانعام"ع 11: - ءا -رزمي م10.  آنمسع و 1ةسموتتغو 015 ءكمان]هرتنطت 12عمزظاتلال 2 186 معالتغو نأ ]مط

 مالت ععمعسوم ّدص ننم ]وعهد ةدعرد آلوسممعأ ءغ ننقهع ز1ط1 ءووعمأ ةعرات] نه 50ع16ااتن1 ماهم عغ3ع

 طمضتتسونع لتع كمسس]هدنتنم و ءغ ؟1هدكاتالل 00عاما ةكوتتع 52م ءامزنتسلر ن3 ةةععالم طعصعلتعاو ها

 مماطتلتد 1هءدوسع 1آمكتعصتم عغ دتص ءصاتمم مرت عتل0121عطغتلا“ (نمرص ممكانت ةعتفتس طسصع ]ذطدناتتت أ

 1مععأ1 زم عم جه لعدم لممع نعطتق طلزسصعمءاع معمسومع ددعمجطتلتسمت دص 1112 همدفأ ءاتقتناتتلو

 ءغ ننمع ممر لتعتك. كتطتل نيتلعيس لع ةسعامسم لغه ]ه1 عطقز 812[(2ع5 م0856 5تعات1ا013 0

 ةعضمستاو ننمصتمتسس همسصتت]]و5 ؟ةنمد ةمعت عدعم ةععنلا لععتست مص ءاضمهغ]. ح 753. 15 طقعوت

 [1 لطمطغ ءآا-سسع طاطعأ1ل]ةغ ةصلتعتم لع ؟ءيئطهضس لأكل هعمل عا 111180108 ©و

 ةتعامرع رلعزررب- ءل- لقد 1 هأرا» عرب ىلع 1سونئم لقسلتعع المص عال كتعوو دتمزلأاتته 3220 8

 (1مم. 25. 1ع. .٠)1356 - 754. 1:طفمعذغع 11 ذاطس ءال-1طةعؤفغو ةملتعتج 06 ةةعصام

 اماعن معامل أ مصاتللل 5ع. كمدصصتمرئاتتل.  ]للنو 1؟01نسصتصحرو ن5 1274/17 ظعر» كاملا لهما" او

 ةصصم . . . لعظم عغدمقو معرت هءامعتسام ءةمتتح لتكممدكانتك. (نهدرصسعتصهرنفغ ّذص كانه مائه ع[هتمصع

 ممرستماو م0 مان ع(مضتنلر نانتطاتك آلءده مهمته هز(. - 755. 1-11[ ةطةعفغو نقعاقكتتق 0ع

 نكات نت20دصاتمق كمععم]هرححس طمضصعمماأ ممهنضدل] عامضتسسو جنعاماع طع" - هلل - لق: ل10 011111

10 

3 ١-00 

 10 عرب 11ه1متوتنءل كنانا ]17 - ]لملم ظطمطتنم.  ظمصداعد دممعصلتنععع 24 ذلطست ل301

 هاتكوتع ةصقعسضمو أ 10/07 6ءآ - ثءامسام/. - 7556. ]ةطقسفنف 11 ]1 - غعوه091501و

 فرسمعصلن نص لع سكمسسم و جسعاما"ع زمن - هل - 1: 116م0 ط2 ءز» لت ءال و 09
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 ريبكلا عماجل تاراشأ مد خدأ اذهل انأاده ىذلا هلل ديد هلوأ ردعلخت ةنس قوتلأ لليحأ نبأ

 تاراشأ اهم. ىنامركلا لضفلا ىال اضيأ ريبكلا عمال_.ل كتبكن حاضتقا هل لاقيو ةيفزللا ةقق ىف

 ةياقولا فقيقح ىلا زموأأو ةراشالا ها ديهشلا مكاو ٍءرهبالا رمع ىد لضفم نوما ومتا

| 
 ىفنلل ىلا ةكرشلا ندب فورعمأ لليكحاو نب وبلا ليع ىضاقلل عورفلا ّى زخكلا 2-0

 نب دكمحأ ىب لمكم هللا دبع ىاأل ريبعتلا ىأ ةرابعلا ملع ىلآ ةراشا 0. 91 ظخنس ىثونملا 5

10 

20 

 قفكسا نا بانك ىلع ءيذ كمتعأ حلا حأور الأ كلاخ لإ 'قيكل  ءلوأ نس قوذلا ىملاسلا ومع

 خيشلل ماركلا تيبلا ةيعكلا ءانيب مالعالاو ةراشالا 7  اباب نيسمخ ىلع بنرو قامركلا

 ةيفرحلا رأ دسبالاو ةيونعملا كراش الأ بك مكه نس قوما ىزيرقملا ىل ع نب ليحأ ىنيدلا ىقن

 50 ىلا ةيفولا ةراشالا ل“ دلا هلأ وه ىلاعت هللا كبح دعب هلوأ رصتخم ىلازغلا مامالل

 خيشلل ةرازولا كا 0 |" روع *ةءاقلا قى: ناي" فولسلا كدأرف ليذ ىف ةموظنم ةيفرشالا

 حعب اما هلوا [/1] ةنس ىوتملا ىطانرغلا بيطخلا نب دمحم نيدلا ناسل مامالا

 دمصم .... ًامعامتغ ؟ةيطلق: طكدسن ]لعمر وسن سمك لتستعتأ ه1 طمع ءاعب - 757. [ةطفغعذت

 رضا- ل ةرسخن' طال ]لك عطاعو ةسلتعتح ه0 اتطسس 207- لات 17- 1ععءعاا» لع زدنع [1آهص ع1( ةتاتتللو

 دتتعامنع 4117/60/17 لك عبرت. 1 لعسص اتطعع ةدممعالمعع 1112077 هع 77271- لام 177 -

 زرع ماا». - 758. 1هطةعقغو ةملتعنو قكا]رأ»- ءل- ل11 11هزم017:]0 8 01ه" كقويار#

 ءأ 87م1 دسممتاو تك. - 759. ظا-]1هطقعءعع 6 15-11 ءرصعو 1ه01كاتللل ع 21015 34

 جععمسهغمسس ءمعمت ممصعتت !ئانعورضتست 11عام ع ءأا ل مل'] ءا- ععرع لع مهدعععماتم زدستع 0عمتك ةلتكر

 دمعامع للا - ءآ - رع“ ظعتن 1101 منهتنءل 11ه ءا# زهلنعع [ظهمءاظلتتعم و ؟تاعو ة81:- ع7 - ]عآم

 ممرستسوأم ءغ دممزنن10 جصصم 921 (ذمع. 15. طعطع. 8)15153. - 760. [ةهطقععع 115 زلطس

 ءا-1طةغععغو ةملتعتنسسس 20 هعلعمؤقمللل 1ها1227م12عاو0مطأ5 هع. 5012110115111 31010106 ل

 لقلللدأاه]ب ك10]رمتتتتنعا لظقعتا مارتسعا عرب روم" ركملنم#, دجمعاتم ةصصم .... آمعمأا كفن

 جتك ]للعم ةماسكتاتست ءضعوامرت ءاع. 1116 ائطعتس للتو 16 معلا 12 ع7 من18 ذط انكاتنلال 100353(

 هراتدوناتع معا" ننتمواته عامان ءدمأأغو ل15موودن. - 761. آ[1-1هطفمع ءغع رع .11-81ةسب ةهل1 لاننل

 ءغ 1مكغلغتأم 0ع ءمصملتغد [كهنطح لعاسطعو 31عءعءنوع ةعدمعام و حسعام»ع ةطعغعتاط 1 عقل هل ل

 رمح /17:60 طورت مآ: 71معرمادبتر رسماتنتم ةصصم 845 (ذمع. 22. ل1هت. 1441). - 2702. 15-11 طةعءأ

 [ي:318-1: معرع1ج ععو ةمللءقسص 5010 ععصفست متعلم ءعغ مز كاعتم ][ئ(ةيوعتسلر ةتعام»ع سقت

 معا.  (نهدسمعملتسسس نسما ذاق دصعتمتغ: ظودع [هسلعسس 1ع كيععافأ ودح تلاع لتعمستك ءوأ

 ءنى. - 703. ظا1-[1هطقم عع 81- 117 ءلتجر ءغر ةملن كاس 1آهغععتتال لع هتساناتطاتق مععمأأ ةعتطانك

 26/ركت. (نهمقمس هان اص طمع ممقردهأع اتطعسع 1 ءممقل] ءآ- عمر لع نيم ؟1لعزم ]اذ ئعدورا يمد 0

 764. 1هطقع ءعأ 115 هل0نط 11- 111 ءذع عام ةآملن قسد 20 امكان[ هدعد ؟؟ءعوزضوغنع. هطعتاعط

 اصح طرة (0:- ءل- لق: 1101 متوتسعا 1 ع- ءا]آرماأط (( ]رمال نحت ةصصم |776 (ذصع. 12. كاتضت
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 عورفلا ىف ةراشأ 0# ءارزولا ضعيل هفنص يلا ريزولا هرزاوي نا هكلم لج ىذلا هللا دمح

 نب رصن هحرش 880 ةنس قوتملا ىفاشلا ىزارلا بويا نب ميلسلا حتفلا نأ مامالا ييشلل

 ثيش نسل ىال ةرابعلا ليهست ىف ةراشأ 1 84. ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىسدقملا ميقوبا

 نسلملل نب دبح ركب ىنال نارقلا بيرغ ىف ةراشأ 7ك“ 11 ةنس ىفوتملا ىدابقلا ميعربا نبأ

 5 هللا دبع ءاقبلا ىأ ئيشلل وحنلا ىف ةراشأ 7 ه1 ذنس ىنوتملا ىلصولا شاقنلاب فورعم ا

 ,“إ خنس قوتملا ىهكافلا ىلعلا نب ردع نيدلا يات جِيشللو 11 ةنس ىفوثملا ىربكعلا نيس ىبا

 ىباب ريهشلا هللا دبع نب نيسمل ىلع ىا سيئرلا خيشلل فطنملا ملع ىلا ةراشأ

 ةناملا ىف] ءارعشلا رابخا ىف ةراشأ م. اضيأ ةوبنلا تابثا ىف ةراشا هلو 5+ ةنس قوتملا انيس

 ةريس ىلأ ةراشالا 01 نس قوتنا رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع كمحا ىال [ةعباسلا

 1374)] هطتتغو طسصع ]ئطعسصص 1ص آ'ءعولبت ءات)050ةئ2 ءماظ12100ا121 5ءالموأزك. 1سعامأغ دهن

 1دموعرست ةنز5 مدعم( ((عملتك. طردسم 1)عمو هنزانك دم ءعاملاتات ىانط]ل طلاق ءوغو ناتهتط ان 11130 متم

 هل 5[؟ءولرحتك جلست مزون عع ءاعمب د 705. 1هطقن ءغر 06 م2ةعععماتك لدعم 0ءاكهكقو 81601

 عزعتاعط طصقس 481: //هلا']ر رئعاأت» ظعبن طنط 1غ( كطعطتنمو دمتم ةصصم 447 (ةهع

 2. كم. 1055). 1طسمصع اطرح ءمرصتص عما هكتك عنا امع» ظعتت 1 ه]رتت» ل10عم00د# ظطكتخاهو

 ننأ هسصمم 490 (ةمع. 19. 12ءع. 1096) هطتتل - 706. [وطقعءعغع 11 غعو'طلشآ] عا-1طفع عار

 1 ملتعتس» لع دسط]ععدصلم ةصغاع» معامل ممع هع. همت 0الاتتلتو 3111016 451: 1]/مدعهت كك ارعفاأب 1 نا

 11 (68/08, دمممدكأتم ةهصصم 599 (ةصع. 20. 8ءم(. 1202) . - 2767. ]هطةمععأو 0ع مودتق

 رح ء( هاطوعمدتك لتعلم صتطاتع (نهدندصتو ةهعام7ع للاي 8عءآب» ل10|مججوت» ءلأ ظعت»- ءآ - مدمن: 1578و

 مداعم 8ءمءعمود] ةهممعالمعم ءغ دصصم 351 (ةصع. 9. ظعطعب 962) مجمد. - 7608. [ةطق عا

 [رعلعضتمسغ طسصع ةفتالسست ةعتتماأم هستك ععوسس تعم هطغعتلعل لل: ءعزا قلطلملاعأ 13 ت1 - ءل-

 مرموعت» مل/قعب» نر نسل ةصصم 616 (تصع. 19. لآدم 1219) هطتتغو ءا ةطعتلعاطل 107 - هل - 02: 01107

 8 مرا - ءلمآن 111:6, نيبحتخ ةصصم 731 (ةصع. 15. 0ع. 1330) 0لعءءعووزم -ح 709. 1هطقعءغ

 لس ءاددصهصامعر ةملتعمس» ه0 هقعمقمس 1هعتعمعر ةنعام»ع هطعتطط ظعيرأو للدع لا:

 11056: 1 ءن» قلطلملاعآط ؟دلعم 17 ىضدنم دجممعا]اونم ءا حصصم 428 (ةصع. 25. 0عء[6. 1036)

 لعكدصع(م. 1لعر» دعتتموتغ ىر [صلتعتسست» ( 7//15:7"ء1 ل “© لع همصخسس 20026 م10هرت1 0026. ل

 770. [هةطقسم عاب طلطمععممطتمع ممقامسسا (ةععسلتل ةعماتستلو ةتعامانع لاثاثا لآرت»ءلا عنا

 12611 4500777 1 عءدب 1" دططمتنكتم جصتم .... - 771. ]وطقسءعغ 115 ةاز١عغ اك1-

 10 311 سدغؤهكمو طلطموعدمطتم معممطعأوع ءاءءنموسست ( 7701 موت»ء0) عع طتع(مدتح طاكطقل 1 هرئانطط ل

 ةنمععلعمستس. تمص ءملتسسر 0000 ةاطعتلعط ل7 - هل - ل: 112411 ءا7(0 ظعت» (17] ل1852 نست
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 مسابلا رعزب ىمسملا ريبكلا كيس نم هصخ يلا راهقلا هللآ دمح كعب هلوأ رصناخت وهو 4 ةنس

 نم ناك] ةنس ىفوتملا قارعلا لمحا نب روصنم رصن ىأ يِيشلل ةرشعلا تاأرقلا ىلا ةراشأ »

 رداظنلاو هابشآلا مخ فاقلا ىف ىنأي ءايبنالا صصق ىف ةراشأ ا“ [عبارلا نرقلا خدام

 قون ىفنأل ىرصللا ميجكان نباب فورعملا ميعربا نب نيدباعلا ىبيز لضافلا هيقفلل عورغلا 5

 ىكبسلا حاتلا باتك هيف ركذ ديلا معنا ام ىلع هلل نيل هلوا روهشم رصتخ وهو

 فلأ دسافلا عيبلا ىلا رنكلا حرش ىف لصو امل هناو هلثم ةيفنكلل ري مل هاو ةيعفاشلل

 داراف طباض ةناهسمخ ىلا لصو ةينيزلا ىناوفلاب هاميو اهنم تاءانثتسالاو طباوضلا ىف اوصتخم

 ىناثلا عونلا فّلوملا اذه نوكي نونف ةعبس ىلع اًلمتشم فباسلا طمنلا ىلع اًياتك لعج نأ

 داهتجالا ةجرد ىلا هيقفلا ىقتري اهبو ةقيقللل ىف هقفلا لوصا كو دعاوقلا ةفرعم لوالا اهنم

 نف ثلاتلا ىضاقلاو ىتفماو سردملل ماسقالا عفنا وهو لاق طباوضلا ىف ىلاثلا ىوتغلا ىف ولو 0

 هممم 7602 (ةمع. 11. لوح. 1360) هطتتغو ع طئاموضهمطتم دمعممر 17/7 - 2مل" 111 - 8 (ىة11 طق عانت ناقو

 ءيمععموز6 م 1معلمأغ زغ2: طودغ ![دسلمغممعس 1)ع1 معمم هوزوولزيست ءاع. - 772. 1[:طقعءاب

 1ملزءلاسسل 30 0عععرب 2عععموأزضصعق (نهددصتو 3116غ0:ع ذطعتلعط قلق رالوع» ]110757 ] ءنإ رع

 ل ءققو دممزككنم ةصصم . ... | 11همدتغ ةصغعع 0هءعئمزتعو هةععدلت ونتقتا ]. ع 773. 1هطقشععأ

 [1 ءاعاؤو5ه ءل-عمط1ع هو ةم01 نصت 06 طاقامعتتكق معهمطععوتاتتت. 110[ عدغس ]ئه (0/لك

 774. آ1- خ5 ططغط م6 13-1 ءائؤتعو 0ع تكور نتهع ا ذص لانك مهنا طانو همععتدلأتطنق ةصاعت

 مع ةزستلتلو ةسدصغ ةزطاونع معدممص0لعطغو دتتعأما© 27618 - 6آ - 011001 186ه: 1ط7هلف» ل م“

 لسمسضسكءمصعسلغم طقم عقلعم طعصع دصعستغمو 15 2 ءرام ءمعممتستسدام ءغ ]1ن5ددع حصصم 970 5

 (ذمع. 31. ثكسوع. 1562) دصمزتات0. (نهدصمعمسلت سم 205ةذطانتتل و 01100 داود آصعامتغ: آهن 18م

 مرنم طعمعطعتتك نسمع مصغتأتغ عئع.  (نهدصصسعيس مخ 30عام ذص عم تطعم 107- ءل- لذ

 مطمطتغف هةعئتربذسس و ممممعاونع طآجمعظغعمك هتستلك هرعتع جلطتتع ءقياعتعر ةعوصع كتل ذم

 ءعماتعدملم اطعم مععمج ه0 قجدغ 0ع يصسغممع ءغ ؟عملتغقممع 911055 معر1 عدتقمعأو ءمرصر عد لمت

 نمرسممدت5دع 0ع معوعدأاتكق ءع ءدصتس ء>ىعءماملمهمتطاتو ر 111سلونع ةمكعتمو كوع 777 - 7 عمان 71/-

 2, ز6/. 40 مءوداحتم مجمعمعوودك ءنهغ يتسم ععم(ءوتسفتسر م20 ماعععم ]ئطعمص ءمرصممصعتع

 نمصعغنكتتغ ةععسس لمس دصعاط هلمتم مدهععع0 عمغعسمو ننأ 5ءراعسم هعاعساتقع ععمفءرتج همدان من عطعم ل عاب

 نسمضتس مدضععسس ةععتصلفتم طمع همدق ءاللغعع عار غم: ظعتسسسس ععصاتق 0ع همعمتنقمصع ؟نصلقع

 رصعم(ممنتم 1. ع. لع معلصعتمأتتك لاتتتك مهمدنع 01ء5. 1آ1دع ءمعمتةمصع زانلك معرتغت5 4

 عمدلسمس كزا1140 ؟ءا ذم عدممصقتف لاتعتك لهصلتق ءةيعطتغتع ح هععسم لهدم 0ع معوماتقرو نتم0 0

 مغ ]مدع دممصعغ مو:غغد2 م7:01عوومرتار ة[طسكت ءغ )ه01غ1 تلتعوترسمتلتل ءمصقات كانت - ععما1 م2 0ع
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 ىف سماخلا رزاغلالا نف عبارلا رمع ييشلا هوخا همناف نفلا اذه متي ملو قرفلاو عملل

 هيبحاصو مظعالا مامالا نع ىكح ام عباسلا ماكحالا نف وهو رداظنلاو هابشالا سداسلا ليث

 ةئس هفيلات هلم تناكو 111 ةنس رخآلا ىذامج ىف هغيلأت ىم غروفو تاياكلمل ىف وهو زيداشم او

 ةقيلعت اهزجواو اهنسحا تاقيلعت هيلعو هفيلأت رخآ وهو ىسلمل كعوت ,مايا, للخت, عمر رهشا

 5 يح نب ليد كوسا خقيلعتو !."| خنس قون ىسدقما 2 مئاخ نب ىلع :مالعلا ميشلا

 997 نس قروتلا هدأز ىملامقب ريهشلا هللا ىمأ نب ىلع ليوطاو , 115 نس قوخلا هدأ ىوجي ريهشلا

 ىاب ريهشلا ىفطصم ىلوملاو 1. ةنس قوتملا هداز ىخاب ريهشلا كمحن نب ميلثل نيعا ىلوملاو

 هءلعو 1.5. ةنس قوتملا هدأز ىمزعب ربيهشلا ليكم نىب ىفطسصم ىلوملاو !.5 ةنس قونللا ىمايملا

 0 ير ١ 1 0-5 .٠.6 2ك 00 00 .6 5 2 .6. 1 04 1 ٠
 ىوملا خقياعت اهنمو ىسدقملا ىع ييشلا :قبيلعت نى وس هايدشألا 2 شماوع ث الأ كليجون هل

 10 ىهننأ ملأ ردامضلا ىلع علطأ ىدذل ىلا اهلوأ هدأز كربيوب ربيهشلا ىنج دك ديك ند دمحم هنا ملا ردامضلا ىلع علطا ىذلا هلل جمل اذ كريد ييسلا عل ' .

 يىمز نصعانممع ء( ةعممضمانممع. 110م ععصس5 ممص معضل ععلغو معمماعععد ذللسل ةطعتلعل 0104

 زوم ردك ه0 ظطصعسس معجعلمعتع ح نسهر (ا12 06 هققتطاتم لاتتتكق ةعمتوتل 2015 - ن1 01

 لع ج]1جعززو لح هعد سم لع تتم سمعتم لانانع ةماعلا هع ةتستلتق ءعغ ةصهأم عد كاتصأ 000 ععطاتق

 يع )ه0 كمرصمسسص ل هعمغالسان12 0ع اثكو ندهع تأممأغ هط طسمسس طتقعات0 عة لطل0]0711)

 قمموسع 0تئكمسالتمق معمل عتونعصاتح مهمات ر ةغوتتع طمع وأ ععصاتق م3110 صالات.  ظءماععا

 طمع همانتك لكمرسفلمأ1 هةععتص0لم حصصخل 969 (ذصع. 11. 8ءمام 1501)و م0500083131 5عا> 05

 ءيمعمنه قتعطسك تطأ همعمسو ءّزسك ععطدتع همت متعطحكتعو ّدص ثم ءامفطقعمملم ءمصعستسمأا»

 ركع ][زطرعورحتتص نهم5 ةءيتموتع تلقسسك ظبتغ. طظاسععف جل دلطسس دممعصل16ع5 هقلت م05ات ءااتظأو

 وندحسسس مسماعطعستسم ءغ طعععتووتسم ةطعتلعط ءيتلتتعستسسم ل7: ظوتن 6 راد لك انف ءزا

 7/16ع400ءعلو عمك هصصم 1036 (ذمع. 12. 8ءمغ.م 1626) هطتتغو ةسعامنءت طقطع# - لعتملع

 31ه11خ 71101 مرد ءل ورا ]11ه]رمتسهبسعلو لق مةعملعء] ءمعممرستسهلتك ءاةصصم 993 (تصع. 2. آل ءعب

 1556) مهمتك - 810115 478 ظور» لست” ه1/مألر ؟هلعو ( هنية جملع]ب لتعامك ءا ةصصم 7

 (ذمع. 10. المان. 1588) لعظصعءته - 31هأ15 40 - ؟ - ءاد» وت: 21101011160 510

 ل11 عملع]ب ممستمحتتك ءعغ هصصم 1013 (صع. 20. ة[آدن. 1604) لعظم ءاننذ - ط1كهلاه 1

 ناعم قاد سعير متنا ةممعاا دعك ءعغ ةضمم 1015 (ذمع. 29. قمع 1606) لعاسمعصت5 - للمالم

 111ه ظعرن 8101 متست» عار ؟هلعو لعن ةعملع] لتعفتع ءعجصصم 1040 (ذصع. 31. كسلع 1030)

 عمم صعغتك. 0 رصصعق طقع هممعصلت وعد معدعتع» ءحسر نممتس ةطغتاعط لل قل معمللءون ءلللتكو

 مصخكتس ذم دسم عتمتطمع ءةييعسصما مكس هرعتتف ///- لعام صك عمئات مااتل'. بح هرم حممعمل16عف

 10 ءهلزلعندسغأ لآ1هأ]1ه 7/01 ءل 17 رو 1101 مندتتن علا . لل 021112 , 28 ءاسدماعأب 0«  عاد 0الللل م

 رز

 [معامزغ رغد: آردتف آ0عم نأ هيئعدسم رصعمأاتق 510غ ءاعو ةئمسعم نلننذ رصعلتحس مدتاعسم ]طخ
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 نوي

 ن1

 تاكرب 0 رداقلا ديع نيدلا فود >قيلعتو مخ فى 'فلا اكهديب ءاضقأا تاقنك طسشساوا ىلا ةيخ

 01 ١ ١ ٠ هو 3 00

 تاءانتنتسالا نم هلفغا ام هيف ركذ ْيلأ ىلاعملا كاردال ءالضفلا للغا ىذلا دل ديل اهلوا ىزغلا

 [ىب] حلاص خيشلا ةقيلعتو ١..! خنس لاوش ىف سداسلا نفلا رخآ ىلا لصوو تامهملاو دويقلاو
6 

 0-2 .|| 1 1 نا هلرلا 4-2... ىلا
 ري ور ا رار . تاظنلل هارىكل 6 ذل الا هملا ةكلضلا ةمدن ا اصح

 5 قنصملا, كيملت اذلو. ىتاطرمتلا " كمح نب .نمح
6 
 ودل

 نم غرشو لا لاجولا لك بولق ضرأ 6 فراعملا مامغ لبأو للسرأ ىذلا دلل لل اهلوأ

 ىيدلا جلصم ةبلخاو فورعملأ ند ىلا ربخ 05 ىفطصم َّ ولو ا. نس َّ ايعش.. 3, كديلعتنلا

 3 اذ 1 0 2 :املأ .فل .: 700 11001
 ىلا دلل لدم لوا ردامضصلاو ناعنالا رد ويمد ,نىهدمم ىلاثلا نغلأ لع ا َح رع خل ريب ّى لأ

 لع تانشألا
 بترملا اذه مساو ميجان نبا هب حرص امك رنكلا بيترت وهو ىناثلا نفلا باوبا ىل

-_ 

 لع مسسمعتتع )م0125 ةهسصم دصتللءولسسم (ذصع. 9. 026. 1591) طصمص م720ع2عوقاتق هنأ 015011

 كتان 1م ع1 عععتاا ع]1نسأإ - من ء”وإس ءل- لذ: ملال - ءآ- هلق“ عر 8ع” ولأ 01 ممعت

 لمعمزأ( زغئج: طمس آلعم نمأ ترنمو طعصع متعتتأمو 1لهدعمو :عللتغ وندأ هملمصعو ءمصعمتقمأ ءاع

 قمللعرع طلع ءةجععماممععرو معدن ءقمصعو ءغ 0118 ءعد](ةهاعفر وندقك ذل1ع همعواعدععوعو هع رمعموع

 ماطعورحكفل ةمصت 1005 (مع. 15. ةكسع. 1000) ج0 ظمعتس ععمعرت5 هعدال م1:06عووعوغ ع 8طعتلط

 كانا |[ 1 ءنا] ه21ه]متستتعل طعن 7101 مدصتسعل 1 ءسمت"((ى]ضر ظلتمع هصتق لتكعأ ماتم ننس ةتتعام تفر

 ىتزاك عامدددع (هؤدس هتك ءمرطصم]ءءممصختت“. 1طصكعضمامع ددطصأ 7616/1“ هآ -]ءاما]ل1“ [11-17ات قت و

 عع ةمعامتسمسغ هلع: طدسك 1)عم ونسأ ةصطت»عرت هتطتتت 60هعصتاتمصاتتلل عامله (عراندتت ؟01لتدنص

 وتسمضتست معيض عععمضتتم [ئطغعسع لتستعتغع ءاع. ظءماعلغع ةممعسلتععس مدعمنع ةطقطتص ةصصت 4

 (لمع. 9. لةدن. 1605) - ا1هأ15 771 هرم ظعتن 121 عق»- ءل- ل: ؟نلعو لءاعآا 210ع]:]:- ل - لا

 ممزستسهكاتكق عغ ةطط0 . . . 1201غان05و, 20 ععطسق هععاتط اند ءمردتس عماد انتل عدت ةلستخحام

 مدت ممدستتغ ةمكعس ماسح 1 عرننمأ» ءآ- هللع]رل)» مع ءآ- ل]ر عراق". آمنمتغ ذكم: آلمتتق العم هتزاتك

 يوعمألو ممصعألمز" عد ناتحنط 6 ةانأ ةتستاعع ةتطتونع ععوممص لعماعع طقطعوع ءاع. 81ه]]ذع بسس

 مالكه لهصتصغو ودمع ائطسس ةدسسم ؟كدلغفسم قلقضع0 هطغتاتع 1لعصد هردع 4ع78//, ععمس 0انتنن

 مرصتنم ععمعتم ةععتصل] لتعمموستغو ءغ طقعع لتعمموتتم ءماعس ءىأ يسمع آاتطع مك عمعو نغ

 هادا لا لات» لتدعتاع لتعتغو فقودع همدصعم 0علتأ عل ءآ-رعاوترو. - 111- لعارآاا] مما ص

 هلتسعسد ل1 عععدعدنمأ 810115 همكاع» 717107077017 , كل 60عم115(011123 ع 3810 ... 21201115و

 نأ هربصف ةذص للسقف مدعو لتحتولغو وتمضنتل ة]لاعره مركم ليته هع عد نستطتع ه0 نآغعمتمدو

 معمم عمار ةلغععد مم0ممولاممعو لدسم 0لعتكمنمك ء( نتدعفاتمصعم ("ةعامغر 111هلومع ةمقعت مولغت
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 هببف ركذ ,ينيلقلا ىمهورلا ليلخ شيوخ ريهشلا سوحكم خيشلاو ملأ انيولق ملاوع ظرانأ ىلع هلل

 ةرانأ ىلع هلل دمكل هلوا فلا ةنس عرفو بيترتلل نيلباق ريغ امهنا ىلع ءانب ثلاتلا نفلاو لوالا

 هدأز ىبلجح كرت رمهشلا زبزعلا ديع لضافلا ىلومأو لأ ىناميالا سومه. راوذاب انبولق ملاوع

 5 نباب فورعملا رمع نب دكيحم ىيدلا ردص خيشلل اضيأ عورفلا ىف رداظنلاو هابشالا «ه

 روكي ملو مقني مل هنأ الأ هيف بتكلا نسحا نم وه ليق .! ةنس ىفوتملا ىفاشلا ليكولا

 ىفوتملا ىفاشلا ىونسالا نسح نب ميحرلا دبع نيدلا لامج خيشللو ىبسلا هكذ اذك

 سمخ وح ىف ريغص وهو ةدوسم نع تام هنال ىكبسلا لوق ىلع ةريتك ماهوأ تيفو م خنس

 ٍبكوكلاو .ديهمتلا امو دايشالا عاونا : نم نيمسق ى  ناباتك هلو باوبالا ىلع بنقا 15

 10 ليلخ نيدلا حالص ْييشلاو ىكبسلا ىضاقلا بانك هنمض امم نامسقلا ناذهو ىردلا

 دبع. .نييدلا يان صيشللو اا :ةنشس .قوتملا "ئناشلا :ئيالعلا قتل

 18106 ه]- ]لرع"اع/. 1 مممتع زاد: آطهتتك ط)عم مدنم 111 سكنه مصع دصاتس0هرناننت 0101312 205610-

 ممسب عامي - نصح كطعتاعا 77101 هوت: ءل (نم1ماعبا[# , ؟دلعو 12115 12107117 1116-11 ةجمعأل ل

 الآهدعع ذص اتط»و ةدمر هع ذ/ءةطانو- ءآ- ةث1(م» لة ماعملاع]ب ا ظامانسملع] ةططتسع 5

 نتعتمغم ج رسحصات 11552. '1'هزدصت لئطسس هلتمحكأا م2ةعاعم ععصعتا مدلستاتتت عا امم

 وستممع وندحع 01هممدتقممعسد ممم ج0صتغ مصغر ءا ه0 ظصعتس مع عمتغ ةمصم دستلل ءعولسم (ةصعم

 9. 066. 1591). 1معامزغ ماه: ةهسك 12عمرو وندم0 رهسهل05 ءهمرضلئدنط 2050151 [انططتطت انف

 هواتذ 25061 1][ندووكزغ عام. - هع لعمتوسمع ا81هللذ طعصع مصعتتنت5 ل0 - ءآ - هسا "ع0

 (مجهأر لءاءا عا لع]ب ةممعا] هطتك. - 775. ظ1- ةقططقط 6 ظ1- ل ءامةتدسو انطعع ءزاتقلعس

 ةععمسس عمار ةسعامدع ياطعتلعط ةمل» - هل لذ: 1101 منوسعلا ظعر» 0م ظطقطتلهو 101:- لمع

 معممتستموغم ءغ ةصصم 716 (ذصع. 20. 81د. 1316) رصمتتانم. كلسسعسضهنمت 1116 ه همهصتنللتق

 كنا

 ذم همفنستك طمردق ععمعتتم ائطعمو هتفأ ينمي نغ 50872 مممصعتغر تلقسم اذسف ءا همر ععالم»ع

 ورع. 126 ءحلعم مع ةهتموعسمغ ةطعغتلعط لعب /- ءل- ل2: لآل -هآ-ء]ف» علا طلعوا

 ررورمممم كطقكظتغمم ننأ ةسصصم 772 (ذصع. 26. كلدل. 13750) هطلتغ. للسلع عةيصعم طستع اتطنو

 ةمكسمأ عمعمدنعو ر نغ ننتلعس كم7 لملتعمغو نتمصتمتسم جاتعأملل 1202[انا5 ءوأر ةصاعوسمتس 1[1!نسند

 متلو هدييورتطعرتعأ.  ظدسنم وأ امهعاقكتك ع« نيتصواتع 72ع”«"5 ( عمفتس 10]ئ15 ) ههصفاقطق

 عع ذم ءقفمتاح لتحتكسك. 1لعصد مم ]نطعورستس 1/710 ع لكم لما #10 0ع تهطاتق

 10 مهعانطسك ءدع ععمعتاطاتك ءمدتدتسر 0086 1هاعل 56 عزستللف ةدصغر ءقأ جاتعام1 و ءعغ طقع لات3ع

 مويناعو ةععنممعسس فمكاتكسمغ ائطعت كلملتعتك ىمازم هع ةطعتططت ذهل ءل- لف لكلملاا عنا
 1621702 ل16 5طملظتامعو هصصم 761 (ذمع. 23. 8و. 1359) 0عظبمعان - لعتمسلو 8ةطعتاعط
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 ميدحاذ نبأ ةركذ امك عيب يم ىسحأ وو بأ مدبب قودملا عغاشتلا ىكيبسلا لع 0 باعولا

 ىكيسلا جالا اكاننك» نم ١ ءطقتلا م. نسا ؟قااوخلملا ىفاشلا ىلع نب رمع نىيدلا دارس خيشللو |

 نوال يتسلا قاوتاملا"ىفاشالا ١ [لظوينسلا * ركب“ نبا قب“ ىمحرلا٠ نبع 'ئياحلا لالخ 'كبشللو ةيفخت

 هدعاوق ىف مالسلا نبع نبا مالسالا خيش بابلا !ذع صنف نم لوأو :ةيوكتلا دفايتتا ق

 ريو هباتكب ىكبسلا لصق دقو هعايشا ىف ليكولا نباو ىعاوقلا ىف ىشكرؤلا هعبتف ىربكلا

 دعاوناو هقفلا ماسقا عمجو هتبطخ ىف هركذ امك كلذ ىف هل هدلاو ةراشاب ليكولا ىبأ باتك

 بولسأ ىلع ابثرم تفّلاو باوبالا ىلع ابدرم نقلملا نبا ٍيارسلا فّلاو هاوس باتك ىف عمنجج ملو
 مع م0

 وحب ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل وحنلا ىف رداظنلاو هابشالا سك ىهتنا رخآ

 م دمع 5 م 1 ب 0 ا م م
 بتر يلا رماظنلاو دهايشالا نع هزذملا هللا ناكاس هلوأ ريبك كلكام وجو افنا روت ىلا ىضويسلا

 10 .- 60 - 01: ملآط0 - ءآ - +مءر/ر5 ظو» مل: كما كطمكتاحور ةهصقطم 771 (ذمع. 5. ةكنعت

 1369) م0265 و ءاتزان5 !ئطععو نغ نمت لعدد 207 )عزو مممصعغو هدردستاتتلل 04 طقع 8

 مساءعطعمتسسو ءوو - ممم هطعتاعط ذم( - هل ل7: 01ه“ ظعب» للغ "ظطققتادر ةسطم 4

 (ذمع. 11. كسع. 1401) 1201غا5و نان1 ىاتان2 !ئطسدسص ءامند ءدع هرعنع 10 -ءل- لندخ كان

 «م11ععترق - ءهغ 8طعتاعط لعء767- ءل- لق: لط0- ءهآ-”ه]سمت: 1ع: لطق 8ءقب» كوررتا# ؟كطمكتتمم

 ةسصمم 911 (ةصع. 4. لسص. 1505) طجمزتغانا5. اةدضسدغ طتنع ذص هرعنع لع 171م1 61

 ووط ككنان5 وناتك ذه طسصع ءهدصماتتتل م0031 ةدتغ هطعتلعط - ءآ - زذاخيس 187 4ل67-0-:ءاأ» ذط

 آانطعو ظل1- (نمنم(50 311 - 1ك © و ءاتتلتواتع 5ءعاتكاتق ءقأ 7ع"/ءوعزبخ ذص اتطعو 7277- (نمم10 أ

 107:- 61-ه261:47 ذص كاتو ملع7(18. كما]غ عمر د مداتع ذم 30 معرس ععضوضلمتم دعا قكتك لن

 تطعم هدم 14 ءعتغو نغ ائطسسس 6741-15 كتسقتلعأاو نغم م22عاقهاتممع ه3 زموع 1م

 (ه]1عولغ مدماعد لدعتكممتلعمتمع ءزسكوتع همععععرو همعوتع دم هلام مموعاعنعو ائتطعم ذللمع

 ممز هصعامع !1عوعدصتت» ز أ لك”( - هل - ل ةططس- هل -همم1عاننم ةعتممتع يستلعتس رمهغعستعتل معلا

 هدمتتد لتكممدعمع رو ءعم (مسعص دلتقمست ذقت ّدذط 01027026800 ةععاتكاتق ةان12.66< - 11عوأ 111عي

 776. ظا-فعططغط رع 231-181 ءعوذتمو ؟ها]سسصعم دتقعماتللل 0ع تك ودمع زم عمقا انعم

 ةمغعع هع ةتستاتك ءغ دمهامعد ةسصغور جه ةطعتلطط ل3لع77- ءل- لو لطل- ءآ- «هليتسمتا 1761

 2 ء[ي» كمي رمملم ]دسلدنم معتم. آمعمتغ ذات آرحسك 8عم نحت هدتللسسم دنت ةنيستا عد

 دلطاوسع معوموصلعماعس طقطعع ءاع.ر ع( لتكمموتكتس قاتم وعراعتل كممدعد. هزم عتاقع ممتاعق

 هراتك ةصاعوممستم ءالكعتسمغ مرهع[دتتممع ءغ ممرصتسع ةزصعات]همعأ هدحاتتتسو عا همزماتق 0

 اتاطضدص طسصع لعااا]ب همم 1! ءاعات» هممكاتنتا“  .ةساعف 1صوعرطل ماهع هانا ز(ه --ح 811

40 



 برعلا مالك طباوض ىف بلطلا ىلوا بيردت " ةيوحنلا كعاوقلا ىف ةيلعلا كعاصملا ١

 زازطلا ١ ه٠ قرفلاو. عململا ىفإ قوبلاو, عمللا »7 ؟تزعلا, مالك نما ءانبلا قف بهمذلا دل ا 7

 ِهوغللا كارتشالا سب بسارغلاو دارفالا ىف بداذلا ريتلا , تاحراطملاو تارظانما 1 راغلالا

 هدكم دس قوتنا ىكملا رفظ ناب فورعاأ للا كديع نب ليحتل خيشلل ىونعألا طاينتسالاو

 ىناقتشالا .ملع م

. 00 5 ١ 

 هكاللإ] نيد ةيساخم بيسي ضعد نع اهضعب ملكلا جاز ررخ ةيفيك نع ثحاب ملع وهو

 نع اضيأ هيف تحجي ذأ فرصلا يرخي ريخالا كيقلاو اهرهوج رابتعاب ةيعرفلاو ةخلاصالاب ٍ راخلو

 ةروكذملا ةيتيكلا ىم تادرفملا هعوضومو داحنالا مهوت عفدناو رخآلا نع امهدحا زاتماف

 1716500-117 117 - لك 7/نءا لع ظمصلحتسعصاتك عئوستا جان غ15 لب ةععدسلم : 1600 ه8 ©1-7ءلءا لع

 مرهعععمات5 لنئقممصمتك ةكرعدطتوءوع - (عماته: فنلعقلءعا ها- لععاعأاب لع ممكن ءانمطع 5ءاتططوطتك

 قةروطزعن - ودوام ل7 - طرمتنم مع طا - عر ع لع ءممز هصعءاتمسمع ءا 015 هصعاتممع -ح نانتصاقن

 1,(ع لع لتءنمدتطسك ةدعمتوسوننعزو - ةعدجاجت: لآ - ]1 اهق" 1 06 لآ - 117 ةرانا ح

 ةعماتسم: را - 1ءار» 1//- ط2( لع ؟هطتع ةتمعدلتك ءغ للعقممصتطاك معنعوتستق. - 777. ظ1-

 1و طخ هلع [خ1- آه عطءدرج1 6 15-11 غامطةغ 21-121 صع11 0ع ءماعمعصتق ؟عرتطةلتطاتك

 هغ 06 ءاتعتعملم دعمكسر هتعامدنع ةطعتطللط 1101 هتت»ءلأ ظعت» قلللا-هأادعأ 11م7, 11: 1 ههركعت»

 معمم أت صهغم عا حصمم 5608 (نصع. 23. ةكسو. 1172) 0ع1سص ع6

 778. 11م ءلا-1وطغ1ء نع. 1لهعنتسم ءارن010عا3عب

 [1دعع ءوغ ءو 0مءاتسمو تقع ص 2هاتمصعتس 1طيمخاتت تاو ل192 1:00ع5 هلتقع هط هلتتق لعدطتك ةصاانتت

 مرمراعرم ءمصك عمتعسانمتط ننهع ةماعت» ؟عيئطسص مرتستا كانت أ لعلك هلاتتلت ةمكاتللل ءا>كأقأ (ةتلل

 معرب مملمصعتل مدلرصمكتمتلل 0201 مع“ هععانصلهعتحتم دهاتمصع طقاطألا ءدتئاتتطل 655عطا1 8ع.

 [عوئساعاتم ممداعتم» ءيعاسلتغ ؟ةئطوضسص 11عدتممعس (ىخمزكزر وعتمصتمستل طقعع ن0( 0ع

 ممنمصع لأ ءاتمصاتنتس مرتسمتلتم ءا هدععاسصسلدعلح ةعلاو طعوتتع (ةتتعط ءقوعصاتقتلل 5مععءاهأ 50

 ممسك 1هرحسمتس.  ظذزع ماتا هددتقح ذص ءايدصم]1هعتم نتمعيستكتل“ 04 همصق عدتعساته ٠؟ءنطهرئاتنم

 راكم ءا الثمآرمعم "ءومععأم ءعمرتتس-م طمهغعرتمعو ذم 11عدمتاممع 5:عرنم 0ع همصكت عمتعمساله عقر ءعاتت

 ءمورخستس 1هرتسفعر ذغه نع تلاح حط طقع للل عرود ىلا هك همتستم 0033120116 11131121 ء2206120116 55

10 

 10 لمعئتسحتس تمص[ ءع]]دعتس 0 1طرءعءاسص طسزاتق 00ءاتسقع ىاتلأا 150065 ةزصعاتلةعو 5

 وله لتاملعرت ةمععامف دصملم همرصتس سمر مامن.  كزمف معتمعمتم دصات] ةصاتعتو ىانطغو انغ 1686و
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 ةيعرفلاو ةلاصالا نأ اهنم فرعي ىتلا دعاوقلا هءاناسمو فورال يراخ هعاوق اهنم ةريثك ديدابمو

 ملغ قعاوق نم ةطينتسم هلدالدو ملعت هجو ,ىابو نوكت فيرط ىاب 'تادرفملا نيب

 ىلع باستدتالا اهب فرعي ةكلم ليصخ' هنم ضرغلاو اهتالامعتساو برعلا ظافلا تادرغم عبتتو

 فرعيب اهصوصخ رهاوتل لولدم نأ ملعاو باستنالا يف للخل نع زارتحالا هتياغو باوصلا هجو

 9 اذ نار ناعتشالاث رهوللا ىف ناكل نأ قلك هجو ىلع ضعبلا ىلا "ضعبلا 'باستناو ةغللا "نم

 اوتسكاسا اذهلو امهنيب ةطساو ىاقتشالا ناو ةتلثلا مولعلا نيب قوفلا رهظف فرصلاف ةميهلا

 فيرصتلا بتك ىف ركذي ام اريثك نأ مث ميلعتلا ىف ةغللا نع هريخأتو فرصلا ىلع هميدقت

 ةلمجا نم. !اذه نأ ىتح ىدابملا ىف اييكارتشال وأ هدعاوق ةلقل امأ هنع !درفم نودي امّلقو

 كلك ل5 ردألا سفن. ىف داحالا مرلتسي ال نيودتلا .ى .داحالاو  ايهداحتا ,,ىلع, ثعاوبلا

 نأ هقيقحو لمعلا رابتعاب ةراتو ملعلا رابتعاب ةرت خوي ىاقتشالا نأ ملعا ةيناتاكل كئاوفلا

 ونيتطتك هرتعدمج مدمصات 001مل ممتع ]نا ععمسضتتت» 2051عاج ةسصغر ءغ آله 0مءنمتمو 0ع [عوتطاتق

 ونمدعسع وناتتطاتعق ءمعدمدءلغترر نتمل عدس رتهنلمصمعتل صاع هع طقطعومسع ؟هععع ةئصماا نمو مهعممع

 طقطتنم دتئعمتلظ ءقالمصتك مراسلات هع عا 0[عرتك هغدعو ءعغ نس ؟ج60صع لعرستتس طقعع معاتومأ أ قلاتل»

 قةعومسص عصاه ءزاتك عمعالأذ ددتتصغ هد عود]تذ 0هءالسوع 07ع300111150 ءال م5222

 عزم جمل هددت ؟ععطمستمس ]ام عاتدع ةئهطتعمم ءةمرتتتسواتع انكا1 521210. © هم جسععسب طقع ل0 ءلسم

 ةصغعسلتستتعر جعوستسلا00 ءىأ [معدلغهغلكرو نتح ععصعد]م وتد لدكأم 12000 ءمعمموءأاانن““ 1ةصتف

 لعمتدع عم مصفأحغو 0100 ءزاتق هع ءمصنضد "لغته ذص ععصعقألم عتل طلاس. م5 00

 ءد نسمع م0همرتع ءيوعماتتك ؟عئطمضمم ؟مععتدلتسسل ةنوصت عممأكاتت, ه0عهمهودع ع ]1ة>لعمآ1هعتوو

 ءغ عع[اولمصعع ؟عرئطمزلاتت)) 1221161136 12 61511111-11211 51 12ه ءقوعصغألج ادنعطغو عطلات لأن“ 10

 ءيرسم]هعأتحو 51 لس 1هركصقرو هعمطاتمأاتا 1م 11عداممع ععوستس 20 ءدلتز هصلع ت5 ستسعم اصاعن لق

 ع5 00ءائلمسحك مملعغو معضتس ءاتلانع 1تعلغو ءاجتت01هعتددد 1داع7ءعلعمسو ءوهع ةدصغاعت طقف

 لسمك حتصسعس[ستم. 1طلحصع هط ءدتكدتس همدصن]]ذه ؟لكتس ءقار ءقسص ةماع 1[1ءديتمصعتلل ع م05:

 1ع عم1هعتددح هءءعسلمتس عءووع. تطتلمرستساتكه عد صمص هةعصمعأع ذه ]نطلق 06 ؟1ءةدجتومع

 عممستس جاتعدلل ءمرصتس يصمد دكاتتخو عغ دونم غو نغ 5ءمدرهنو ةهط تلله ذم 0هءومتممع ؟همدقتلا

 معلتئدعت ةتتغ هآ]ط مدسعلاملعب عمال هتئتسس ءزاتك جلتغ 0ط كمرستساتطأ9 لاهع ذه ىاتزرن[ ءغاتمأ

 ممكصعتمتمعو 1(ج نغ طقعع دعو انطق 02للكةئئاتتلل هزغ عده نص اتمهتال 0 ءامسمسل ءمصزامععض0أ: «دع

 وانه همصز نس علممع (هسعم ةص ةعض ماتمدع هريللاو مجملم ءدضتست ءقصراتم ءانم د 1 1م58 00050101111.

 تسععمت»» اتطستخ 21 - ل عمامة /1- 1ك معو ونعأ دسممعأ ممله, طمسعم ءاجتتم]هعتدع هلطتطعمت

 رسسملم داع نغ طعمرتحتس دم000 نغ معدحتس ةذعمت ءعغعو نتم0 ءآمسنم مهتعانأغ ءهدو ةعوسعماتطاتقم

 121725 (؟ىطععدمم) مكس 5. ه. مععممصلعع ؟هعأ 127م (؟يطغععمفم) (مص مل اتاعرمق
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 ىنعم ا ءازاب نبع عضأولا نأ ىلع ةانب ىنعم لاو لوصالا فورد ىف برضلا فئفاوي االثم براضلا

 وه قاقتشالاف بسانتلاب خياعر هيضتقي ام ىلع ةعرفتملا ىلاعملا ءازاب ريتك اًظاغلا اهنم عوفو انورح

 دجت نأ وع عضاولا نع رداصلا عيرفتلا اذهب ملعلا بسحب هديدحتف ذخألاو عيرفتلا اذه

 هانرينخعأ نأو هنم هذخاو رخآلا ىلا .امهدحا 9 فرعتشذ بيكرشلاو ىكعملا ف 520 نيظفللا نيب

 5 هقفاوي اعرف لصصأ نم فخات نأ وه لوقنف لمعلا رابتعاب هانفرع هملع ىلإ دحأ جاينحا ثيبح نم |

 دداز لمعلا رابتعا نأ فقلْلو ىهتنا هانعم فئاوي ىنعم ىلع الاد هلعجتو لوصالا فووتل يف

 نأ ىلع ىضقناو لصح دق عضولا ذا تاوضوملا قاقتشاب ملعلا بولطملا امنأو هيلأ ياتح ريغ

 ضعب نع لوقنملا فيرعتلا هيجوتل رابتعالا كلذ علو ناسللا لهأ نع تايورم تاقتشملا

 ىف ةدئازلا فورحلا ذا .اريدقت ولو ةيلصالا فورحلا ىف ةقفاوملا امهيف ربتعملا نأ مث نيققح

 10 اهبيترتو لوصالا قف ان ول ناصقن وأ ةدايوب امأ اضيأ ىنعملا ىفو عنمت ال لاعتفالاو لاعفتسالا

 وهف بذل نم ذبكك بيترتلا نود فور ىف اقفاوت ولو ريغص قاقتشالاف برضلا نم برضك . ٌ 9 . 1١ 03 هولا . 016 5 1 ٠6
- 

 2ج016د]165 نتحست 20 ةعطقاتللتر 112 116 2012346111 و 16زئط 01111 211010113 30 52511121 1

 ءيمتسعم لمس ءاعوتددع ]ئنعرتوه ع( طئصع ؟6ءعو ماسنع5 علم >تودو ه0 ؟ةعتقك 0055

 ءيمسسس عملهف , مائهدنغ 10 ط5 غ0 مءامنمصتم دمساسدع ممداس]من. 1نيددم]هعأم 1علغمد" ههصقت ةانغ

 زم 111ج 0لعمتكدعنمسع ءغ ءاعءلنمصعر ذغ(غ تأ ءّردك لعطمتام جقمصع طقطتلل هءعضم026 طانلاتق

 لعادل ممتك د مرتسلم هلمعأم7ع م01 ع5ءعمأتكق عم همصقاعأو 0500 صاع لتقف ؟00ع5 ع1ههطعتس

 زمهعمتجك (هنط لص هعطقات لاتقل ٌذط 0010م051هضدعرو ذاك نأ اندصقلالم اتسئاتكق 1ص ة]لغعتحتم ع

 سءعادنم نطأ همعمتاو دزغ. (0010ه051 ءاجرسم]1هعتهتط 0005101 ةتطتتتقو (6[113طاتق 811 00أان5 5

 و ونقعماتنم ءعععو ءدجص 0عظمتسات5 رهممصع طقاطتألمج مجهجعمو. 1للقنم ةعلضع 0م ءمصقتكأاءالع
 هامكتترس اكو 0100 ءعادوعع ممتستكتدو لعمتكدنم 0علسعدطتعو ننقع هس لله ذم !ئغعتق 201١ءولتطاتف
 ود ءعمامغو هأ ةزئدتلكعدأم كك نتاطاتمكسو نلتقع هنعمل 0دنمسل ؟106أ5 مدماطلا11786 75ر00.

 [كظنعمدوايع 111م, - ؟؟ءةرحبس ةسباعتم عقار نتهعقاتمه علت 0ع معهست كاتم عدل نهتح طعواتع 2 ع55ة51 820

 ءووعو متطتل ءمتس جلتتسل نددعسساتك متقأ ةكعساتمم» ءاجطتطم]وعتقع ؟؟ءعرئطمتتس لطكت ع01:1101و

 تنل زمكعماألم لود 1جعاج ءغ حجطقماساو ةذغور نتمهاعمساتك ؟ءعرئطح لعرتكهله عع ل0111
 1وهعم وعدم طمس معاعصله ةزساز ءغ 1هدامهكع زاله ءمصقتلعيهنم همس صتقأ مهم0ه5زه ءقأ 4

 رسم _»هططصلحتس لعظمتنمصعتس و تهدزاق ممصصاتلاا ؟ءنع منال عت ةننعامالعق دقات
 [ضوددم]ه عند دصتسماع جتتاعتل ع2 لنعاغدتو هأ ذم لسحطاتق ؟:0نطسق ءهممك عمتعمسأتد ادنص د [م(عنثق

 م0 ءدلتطسك ةمعععومتر» ]1ععغ (مصسغتسص 5سم هلأ( معو نتمصلموستلعسسم ]تن عنمع هعماكتلعم دم 1مم

 10 منطخ لعسح (ة0/1/كآ) كا هءعامكد (/1/) هممط دم معلتاتطاو (انهتلئأطالك هدف مااطلال 82 ءال

 زو سدس ندحتس لص ةلومت8عداتممسع دحبغ 1ظمدحسه ةنتوعمله ةتغ 0ععمسدصلمو انععغ ائاعتدع

 مجلزئءولعم هع ءحسنص 015مموزغنم ءةدعلعتت» ةزمغو نغ 104 ههلتغ ذص ؟عنطنصت 0/01: هل6 3 0011©
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 ظفللا التم ةلمتكل هتابالقنا نوب 0 ظفللا بّلقت وه ربكالاو ردصملا ىم كلذ

 الثم نيهجو ىلع نييقابلا نيفرحلا عوقو 000 ةثلثلا تالامتحالا هذه ىم "5 ىلعو ظفللا اذه

 نم بكرملا ظفللاو لكم كمل مكل كلم لمك ملك تابالقنا ةتس لبقي م ل ك نم بكرملا ظفالا

 ءادتبإ ةعبرالا نم كحاو لك لعج نكمي هال كلذو ابالقنا ىيرشعو ةعبرا ليقي فرحا ةعبرا

 ةتس ىلع ةيقابلا ةتلثلا فرحالا عوقو نكمي ةعبرالا تاريدقتلا هذه نم لك ىلعو ةملكلا كلت

 نم بكرملا سايقلا اذه ىلعو نورشعو ةعبرا ةعبرالا ىف ةتسلا برض ىم لصاحلاو رم امك هجوأ

 وه ظفللا كلذ نم فتشم ظفللا !ذه مهلوق ىف عقاولا قاقتشالا نم دارملاو ةسمكل فورخلا

 ٍلوصالا يف ةميدقلا بتكلا نم ىقاقتشالا ثحابم ىف ليصفتلاو ابلاغ رغصالا ىاقتشالا

 ةعانمصتك 0م". (هملكأ طقعع ءمصحتعمتعمغأك (ةصاسس ذم []ئغعتكو صسالع ءديضسص 0ت5مموتلمصتف

 مهعمصسع طقطتنمو ءمصقاقغو نغ ذم نطو رزملعلدم لعتكونم د زم05:5 , طقعع ءيغ ءايرسم]هعتح

 مهره. 51 لعمتوسع لسهع 700عو هممكعمتتمسمغ دم مامتطسم 1نغءعمتكو دعو نغ ةئرساتلآ 2 ء قم

 121161198 12 هعاعرتك همصوأعأو انا دط 7006م 7هم'عم 0عرتكدخنم د 1:01م عمر طقعع ءاجرت 010 عنج ل1 ل غاتت

 رسمعترسو, -  [آلع لطسمس منسم ]ه016هغر ءاجت0010عزذ ءون سم]عدعو طصتصم» ءغ سهزهد. 8

 عوععأاولت» 1. ه. 1ص لعلك هن مصسع معا ععأل عا ظتختتاو مهتئاتعأمأأل ةعال51 ءأ مهقوتكأا ءأ 101081

 جاتو 0036 2 هصمرصتمع جعاتمصت5 لعملك هصغتعز طقعع 7عرنو ءمصقاأمفغ ذم غ0( زم162510هتطانق

 مومو ع ]نعمته همه مموزا3ع نم( 502 كانه ءمامغر انغ 70 دع (هتطسم ائاعرتف ههمدتمموأاه هعاع

 1محتعركتمصانسل هدمددع عقار ناتمدتمحسس دذصعاتأمع طقع معو ائننعرمع ذم دمتم هزه ممصترو ءأ ماها

 ذللح نتماعدع ممدتقم جلستغقغتسو سحع معاتوسمع آتنععدع لسمطاتعق دطملتق هما]10ءدتأ ممووههأ

 تانسمم ؟هءعرد ع ]ناعتك 7[ بكر قرع ء 310 ءمصفامستعتم , طتصع ةعرع زصك عتكتمصعم ممءعاسمأ

 [ماعت» هو [متسملمو ههلملمو 1ه]متنمر ةهيضملم أ هململم. "١ هجرع ؟ععم بسدلسلتنععد ؟تعتمأت

 وتقكتمرل زمك عرس ومعم كانك متع“ 0( همدتمتس متع جه عزم عاتلاتم نسدكتم»» ][ذاعتك طقععم ؟هدع ةصعتمعتع

 ممع6عوغو "ع5 مءاتوسمع ]غعرمعو ننحتسعاتطصلاتع طحت نلاتهأاتم» معسل مصاتتس م0851 طت]تانس

 ج0طتطءهكو هعرع مةقمصتطاتقو اذغ 72000 0عردههفاتن قطن ءةقغار ةمآالععأت ]مموذات21. 1280

 رعرعم ماسسصعتلا ععرع مع نسمكمما» رصات]نمازعدعن ءكلطعتغ ؟ذعتصات ناتهغان01. 1ص لعمل مدن عرنعممل مط

 ؟ه0ع5 ع نتتسوانع ]1اغعدتك ءمدممودزاقع 5عوتاتسكاتت“. 1 ك(ردسم]هعتح ؟عنور ونسمع ةهلتعدكت»“ ل10

 متلعدتت ىو 1آهعع ؟هرع هط لاح لعتجمتم عك“ مغ ماعسسومع دمتسمرلا ع 1:مموتام ءممتمعلمز'

 وتدعو( مدام ءارسصم]10علعمضتتم معامله ءيغ ع ائتطتتم ةمقنوستمق 06 ممتصءمتتكت
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 كيع دكيلولا قالو ا. ةتس قونتلا ىفابلا .متاخ نبا ىمحا رضن ىنال ءاهتالا :ناقتشا نا

 كح نادليلاو عضاوملا كاملا ىفاقتشأ ٠ ١ "4 خنس قونئلا ىورهملا طع ئب نكلملا

 ىسراف ماكحالا ىف رامثالاو راجشالا »م هك. ةنس قوتملا ىمزراوكل ىيح نب ىلع لضافالا
 نيدلا سبشل هفلا مجنملا ىراختبلا ءالعلاب فورعملا ىمزراوكل مساق نب دمحم هاشيلعل هب

 ْر راك كيرفأ ءانكو لديح هلوأ ليد هجاوخ

 قوتملا ىب اين ١ ىروباسينلا ر نباب فورعملا ميهربأ ى د 3يح ركب ىنال فارشالا بهاذم

 بحاص] ةريبق نباب فورعملا كمح ىب ىبك رغظملا ىنأ ردزولل ةعبرألا بهاذملا قو [ام١] ةخنس

 لأ طظفاحأا مامدلل نيدلجكام فارطالا ةفرعم ىلع فارشأ 5 [51. ةنس قوتملا فيناسصنتنا

 10 ىلا ىداهلا هلل نيخاأ هلوأ هءأ ةخذذنس قون ىقشمدلا ركاسع نباب ف ةورعمللا نى يكل ىب ىلع مساقلا

 770. 1هطغا1عؤذع ء] - حدورسسقو هيرسم]ه عتق طمردتمات12 6 21106013115 قلقا راهو“ ملل

 ]م 111 ءانرر» 8 مآق7غو دصماتغدم ةصطم 220 (ةصمع. 5. آ) عع. 835) ءا 41 ]معآ 0 لآ - ءآ- 7617

 176: ما“ ل1 »عمق ةصصم 256 (ةصع. 9. ]آ2ءع. 869) لعكمسألم. - 780. 1[وطغاتعُمع ةورسم

 ءادرس هزت خئ0طت1 روع ء1-ط 010 ةصر عءيدسم]هعتك همدطتساتللل 10ءعمرظاتات ءغ اناطتتتطلو 2116401

 1107]ءأ - «7::10/01 م18 13 دن 11101 مترات: ءأ 12101001: عاتتت#7 و دم مائكأت0 ةططم 500 (ذصع. 18. ط0

 1164). - 731. [1- ةدطزذمع مع 11 - كعطسقتعو جدئطمتنعو ءا ظتعفتق 04 ةقنم1 0ع

 رولن نمستم. مدع معو نعاس 0000 47 ت]نمأب ل101111:60]110 1آظ كنت (نع شتا 121/0101: عتتزاا)# طف اتن ول 115

 داعم ل]أي - ه0 - 02: 1301176 لتعادك و ذلرعزند- ءل- لقدم 1ك مزرع 1101 مهت7260# كما 08قاتتأ.

 5و [مممزغ زاه: آطردتتق ءا عاورتح هسضعونمرت ءاعمب - 782. [ةطخعفل ءادص ء1مر م205مععأاتق ةطلللل3ع

 ذم مرمعوعصاتمك يدتصوتعو ةاتعام»ع تاطعتلعا 1 - هل - ل: مآ: عري 71ه هتتنعا 1 آ[1:-ءاا0ه" عقر

 17175276, دمما"د0 حصص 763 (ذصع. 31. 0ء6 1361). - 783. [:طعفقل دله سعل عوطتا

 ء]1.- عمط عقل مممدمععاتك ذص 015ءكماتسمم ةطعسضلكمدحتسص ( صمطتلتسس )و ةتتعاماع لقي 8 ع/»

 7107 هنت عا 17 عنا 1 م]رقرر» الان ملد»# ةطقلطتامر ؟اتلعو 1281: 1101:لسعش» لتعأم ءغع دسصم [[ 8

 (زمع. 3. 1ءعطسب 930)] رصمتامم.  كتستلع هتك لع ةععاتك نتهفتنم»# هدنئاط00هجتف ءلتلتغ آ[' ةدلع

 ارد: 01غ (// ع١ 71ر8 رن 7101 مترنتت: علو "حل عو ل1: 1106772 ءمعممدتسحأكاتك | 3110101

 مرات عغمدحتسل ةعضمامرتانتطر نات1 ةصطم 560 (ذمع. 18. 3057. 1164) هطتتغإ. - 784 1ة:طعقأ

 هلو ممم: ج11 6( ءع]- هغعقلو م05مععات5 لص 60عما60مطعتلتل ؟:عئطمتنال 12 1264 540

 لم لعدم ج01( [هصداتتات نمطاتخ ؟:ه]سرستمتاطاتك مصقاوحسفر ةتتعامرزنع ]سمس طلتها( ل1: 1عءامداز لآ

 10 رورر- ءا]ر مون 101 سععابعل و دلعم ل1 قلعؤوقعق» لتععغم عع دصصم 571 (ذصع. 22. لاتل. 1175)

 مممرعمم. 1معلمتغ ز(ه: آجاتك آ8لعم نأ 20 مءءاوجت ؟ذقيس لل علغ ءاع. الآلمصعغ ةللاع دع ؟ةنطد
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 اهديناساو ىناسنلاو ىذمرتلا عماجو دواد نأ ننس فارطا عمج هذا هيف ركذ ملأ داشرلا

 هجام ىبا ننس اهيلا فاضأ دقو ىسدقملل ةئسلا فارطإ ىلا لصو مث مجتما فورح ىلع بترو

 ةيشخ هجام ىبأ ننس فارطا هباتك ىلا فاضان صقنلا تارامأ هيف هل رهظ نأ ىلا ربسو ربتخاف

 بتكلا فارطأ ىلع فارشالاو ًاهيف فنص ام مامتل نيكحاطصلا فارطأ كرتو هنع هصقن نم

 خيشلل فارشالا فارطاو 4. ةنس قوتملا ىفاشلا نقلملا نبأ ىلع نب رمع نيدلا يارسل اضيا 5

 ورهلا تيعس قال .تاموكلل ضماوغ ىلع فارشأ هم هسرهف ىف هركذ ىطويسلا ىيدلا لالج

 تيداحأ + لوصالا تانارشأ “© 2 ىرقملا ىلحلا ىكزلا ىبا ىيدلا سمشل فارشآ 4

 هرق ىوقلل ”جيراوتلا ىارشأ مه  ىياقلا ىمح نب لالج ثيدلل لوصا ىف رصتخم لوسرلا

 يلا اذهل اناده ىذلا هلل ديل هلوأ رصتنخ وهو م ةنس ىفوتملا ىامرقلا سيردا نب بوقعي

 ا كارلا ركذي مهخواةمالاوب نيعباتلاو اةباحضلا ابك م :ءكيبنألا  زركذخ قلخل لوا" نم. دي 0

 ذم ظطصع 201 1هصتتست م0512 (©17(لك) ع همعاتع الونعنت 11: 12هم70ذ5, ع لمت»# ع0 6و قتأ هانم

 110206 ءغ لل ءىم2 ءمححسسوتع (ءوانسممتك (”ة016مصقلته ءما1عوتددع هع ذالك دلجطقطءقةعءع

 015ممو155ع. 8ع مموغغج 1زم016ع5 عمم عطعص0تو5وع هعرع ]ئطعوطتست 2201460 0

 ه 210عه00ء:6 مصقءعصتمأام5ر ويتتطسع طع يدلتقمسمعو طسمست 358 71هيعءعأ» د0010عمثغع هع

 ةتغعتس 11105 ءعم[5مهمدع هع ءةيمستمةدعوع 0همعع ةتطق ممهصتللم 0عقععتع ةمعادستءتك هه

 لع قسد هع ةملتعطاسم (2ه0166هدعد ط[صفست 151 714767 ج0زهمحعتسدعو ؟تكعس صفع ذم آاتطعم

 دم 1ك وص سه عم عععمأتو 02056 مصعم عجم ذص همطسق 82747 هطحتقعر نهمدتقس طقعع

 راو عرتو ةلتمف معملعءام ضمعامتو عتغر هع اتم كللتك ممص همصفتوممعدع. 1م0نءءو هلتمو ]ئطعوحتست

 (تدلنقمدهلتسس 207- 1ءار"/رك هله ه1( ء7:0105-7 دمك ءتتمأم5 ماتو هدادتغ ه1 - هل - 0171 0117

 عر ل16 18 - ءارمما عن كطقظتنمر نسخ ةصصم 804 (ذصع. 11. ةكسع. 1401) هطتتغو ءغ هراتف

 117 21- 1:17( ءلتلتغ ؟ةطعتلعط لء471- ءل - 021: راهنت, بدن 0ع ذلكم دم ءهدنملمعم ]طه

 ىزز

 كممضتسس مدعم ممسعتم 1ةعزك. ع 785. [هطعقملو م2هدمععأت5 ذص هطقءسسأةغعو ءوعتستساتلللر

 دا1عامع ل ارار كم0 11 ءر٠ عمن, ح 786. آ[ةطت وك و ةتتعاماتع كار عرربو - ع0 - 071: 171: 77 ن- ء0-

 ظله1ءار6 2106-201 ((نهمدمصت 1عءامدء). ح 787. آ[وطعةكفغع ء1- هددت ]هع ]6 مقص متمسس

 لع ءالقغلك مهمطععمع. (نهرصمعصلتس» 0ع مرتمءمتتك (”ه016مصتتتو ةتعامانع 7677 2 عا

 هالماروت»نت»ءل (نةردن. - 788. [ةطعقع ء1- ءعب ةعتلعطو ةماعم لهدم طئعأمرتةمسست. (هدصم ص لتانتح

 دس 1سم[ سعال مصعتلر ع5 نةهعادطتك ءعغ ءمهمعآسعتهصعتت تكمموتكتس و ةتعام»ع 810115 ©0747

 آه عنا 18612 30725 مهري,  ططمالأت0 ةصقتو 3 (امع. 30. هءمغ 1429),. ةمعمأتعسو اا

 آيدستم آ)عمر وست سم5 20 طمع لتعتعتغع ءاق. طعمه وكنت" ةتعام» هدمتتسات يعومسعرو معءوصقعأ 0

 لعتملع معمجطعأوم ءغ تلا سكملمورعو ه عمتك معممطعأمع طمصسودع 5ةءاهغهرتطاتع ءع ءرع طصفتستقو
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 ىلازغلا دمحم نب كيحن دماح ىنأ مامدلل نىحافلا تارا بل  ةخمتاخو تالاقم ةتالتو ملقم

 ضيراوتلا فرشا 0 ءانلا ىف قابا :فحشأ قنا .هببنت» حوش , ىلا قاوشأا1نرزوا همر نس تا

 نم رصنن## وهو 01 ةنس ىقوتملا ىججالا كمحأ نب نمحرلا دبع ىيدلا دضع ةمالعلا ىضاقلل

 !... نس قوتملا رعاش ىلاعب فورعملا كمحا نب ىفطصمل ةيكرتلاب هتمجرتو ,فقلخلا ءادب

 نا

 ىكلاملا ىناسيلتلا ىوزرم نب دمحا نب دمحم نيدلا سمشل فرشالا كلملل فرطلا فرشا

 نأ هيف ركذ خلا كولملا فوشا لحم _ ىنّلحا ىذلا هلل نمكللا هلوأ رصتخم 0 ةنس ىثوتملا

2 
 لئامشلا مورش ىف ىنأب لدامشلا مهف ىلا لداسولا فرشا 7 رصم صئامصتت 3 ىةاخلا 0 0

 لييحام نب كيكم نب ةيشلا ديع رصن نأ ىضاقلل راصمالا ءاملع فالتخإ ةخفرعمب راعتشالا 0

 10 راعشالاو رداونلا نم كولملل امب راعشالا هد ([70] ةنس ىوتملا ىفاشلا غابصلا نبا

 ل ا كت
_ 2 22 

 م( لعوزمتغ ذص كفرستسعت>0ه:هانممع 6/0701. 15 طعقمع عاد ةلعط 20و ةملاع500:
 همس ر ةسعامرع آسفتم لاا 11280 2101 ميوت»ءا عن ل101 ميستنعا 6 مسم18و دج هدتاتتو
 همصم 505 (ذمع. 10. لس]. 1111). - 790. 1هطغقعو ءمدصتسعل(ةتلاتق ذه هزناتق 164/
 م4 12::1معقتو لع دم ذه !ئنععد 216 ؟1لعملسس. - 791. ةهعطعوقك ءل - عع ةمعتلعطو
 ميمعمامماتمسنسم طئمامرتمستسس. (نهدصسمعملتسس نىعدالممع رماتسلت 1صعامت عسكر 266غ0:6 ((ة0طت
 همنلن (نمسزدسسم 407:00 - هل - 01: 450 - ءآ- "هقتهمت» عن لآ ءل 178, طممالأاته ةططم 756 (ةطعب
 16. كوص. 1355). '"لظسععع الاسا >> مانع 71:ءاهركه هع: ىلارنءعلا ظهقاهو لل 115
 هع حصصم 1008 (صع. 14. لدا. 1599) رممعاتمك. - 792. ةقطعوك ءا1- ةقعهكو ه0طتلتعوتسم
 معوذمدسص همطتاتئدذسم مءوأ ( 116-201: طا لعمال 4 ) داتطل16غهو ةتعام»ع دال عقراو - ت0- 08
 711071711160 1,76: ل 1ررجءل 186 ]1ع جنم 187نمعل»# !1[8ةلئاتغهو طمماتاتو ةصطتم 781 (ةصعم
 19. قمر. 1379). (0هرسمعملتسسو وننم0 زله ةمعامتغ: ةردسك آعم وسن دصتطت ةعلعر» 160
 مماز] ودرست معودسص هم]110ءوكزغ ءاع. ل[هصعغ ةتتعامل 15 016جم 5
 ةووع رجوع طقطت6ةغمعو هعوسع 24 طقصع مدنممموز0هصعتت ءمصلضم صله قع م5155, 015[1ممقانأ(
 جديع ]طعس ذص لسقك ممهاععو نتقمسسس متم 0ع جلع غطاتع طمصس ءتسحكتس مععاتلتةهتطاتكو
 مموئعتم» 0ع دمتعاساتطانع ةعورزمال معهمرتلق هيلا ح ققوطعولك ء1-1ءعوقتلو م2ةع-
 وئمصنكوتستسم ج0 هسعسغمرخنسس ه0 ةمغعا] ععملسمس ]ئطصتسص م/عضمق7. 150غ ءمرستمس ممم
 طنزانق همعيتو. - 794. ظا1-1هط' ةعر هعممؤتام ءمعمتاتمصتع ت5 ىتستمتم ةصاعال 7110 95
 نمطتستو همطتلتسسس و جسعام»ع (©جلطت للتي 27عع» قلطل - هآ - ؟ءزرزقل ظعتن ل101ءعتت»ءا 6
 10 7161, مور عل 1اطدن- قوما اعزب كطمظتنمو دممتتانتم ةهصصم [477 (ذمع. 10. آهن. 1084)]. ح
 795. 1 1-آ15ط ' دعو ممالاتم ؟ةععاع للءامرتنا عا قضمتماتللل و 01183 728عق 31060265 طقطءدغ.
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 فورعملا ىوحنلا ىرسصبلا [هللا دبع ىب ليقو] كمحأ نب ديخ ىمزراوخلا راعشأ 1

 راعتشا 7  ةتسلا راعشأ 0  ىداطلا ليخل كيز راعشا هلو 7. ةنس قوتملا ميجتلاب ا ١

 ةليبق نينامثو افين هيف عمج 151 نس قونملا ىنابيشلا رارم ىب فقحسا ورمع ىنال لدابقلا

 قوتملا ىسابعلا وتعملا نب هللا بع سابعلا قال كولملا راعشاأ 01 نتحكم ىف اهنم ّلك

 ىب ميربأ نيدلا ناجرب مامالا رعش ناوبد وعغو ىعاقبلا راعشاب ىعاولا راعشأ 1 [111] انس 5

 تاعمللا ةعشأ مل دطسوتم هرعش نم ديللو راعشالا ريثك وهو هدد ةنس ىقوتملا جاقبلا رمع

 خط ىدحلا كلخ ييشلل ةعماجل خلال لمعلا ىف ةعماللا ةعشالا مم هليملا تقي 1[

 هيف ركذ [00] ةنس قوتملا [ىقشمدلا ىكلفلا] مكنملا رطاشلا نباب فورعملا ميعربا

 رامثلاب هاو مهضعب اهرصتخا ف ةيضايرلا مولعلا رثكال اًراذم نوكتل اهعضوو اهعرتتخا ةلآ اه
 راتوالاو عافشالا م.“ . ظيناخو اباب نيثلثو ةمدقم ىلع بترف ةعمال ل ةلآلا فوطق ىف ةعنايلا 0

 796. ةدط: نع ظا1- ا[ طم 19 حم عددرم1 و ءةراصستمو 71170101" عهج11111 1 2 01117160:/1110 17 عنا ل0

 [ ةزكع تغ داتن ؟هاسسغو 827: 4600ه711ه7] ظمعت' 6 6:ةسصقأتعمو ونت ؟دلعم 4ر7 ءمعممتستح

 مدكتر» عع ةسمم 320 (ذمع. 13. لوص. 932) 12015 ءداو ءلتأق. 1لعدم ءةضحتصو 1"ةجتغمع

 276:0- 1- 71627 ءمال1 عونا - 797. ةعطنقع ع]1- ه1غغعغو ءقتاطتلل8 5115062853 8عالم ل

 7908. ةذعط' ةرع ءعآ - قط مثآلر ءقدستسو 51 طاقات و 311610ع 41 لكتب« ل::742© 181+ ]171 ير

 876264225 ممم جصصم 250 (ذمع. 9. ]ك)عع. 869). (نه11ءعوعتنغ دم طمع ائطتنو هع(موتساد ءا

 نودع ءيععلسمغ ئيتطسعر نتتهع دتمسعتملدع ؟ه]سصعم ةطصم1] عدل. - 799. ةقطنةم» عا - ممآ نأ

 قمسستسد ءودتت و 2116ا6>ع كل: ]مالمو 450ه7]له]: ظعءتن- ءابرجما عدبتن ل6852. دهماات0 ةطتو

 [ 296 (ةمع. 30. 8ءمأ6. 908)]. - 800. 1[ه:طنفمع عال - عملتو هممال2 ءممكعء5ةغ0235 0ع ءمعسصتستطاتق

 7111- 86عل1. 1و 8)1:مم7  ءقماستمتتتت [كتقتتلتل 80711:- هل - 02: لة ه 1ر17: 18 عدن 01201“ 1 ءعاجتو

 ردمرعكاتأ ةصصم 885 (ةمع. 13. ل[دسضن 1480)ر ونحت دتات]أ2 م082368 تمصل0خ01غو ءمزاتتلل ملف فام 001

 نعرنم رمعلتأ كدصغ درمطإ نو. - 801. ةكدوطتعغ ءعآ1 - [ حدس ةقغر 2011 همآ1عم0ومتتت. 15106 لع

 طمع ]نطو انغئععدسم 7108. - 802. ظا- كقطتعع طا - آرفستهغ :جلتت ةماعملعمغعو لع

 جلطتطعملم ذصكدسصعسغم همستع ءمودلتو ةسععم» ع ةطعتلعط قل - ءل - ل: ظءع 1[هلن» |[

 101:71 ] هكعانمدمدمم , ؟د]عو 167:- ءاو] مناة" لتعام ع دصصم [777 (صع. 2. كدص. 1375)]

 ررجم1610. 110م ع ةمقك1126240111 مآ1قمع طمالا12 ءدوع لعلك عغ 2 هع 1ه15:عطأ4111و 6 هذ «300ر

 زن

 كمت نسعسم مامعسمع 00 ءئتمسمتتس» دممعط عت هال ءعدتاتتل  ؟عاقطكت. 180562 ج]الودتف ءدع

 ل1جغعط عرس دقن عت5د طسصع اذطستس ذم ءمرهمعم ل11 1هردمس "ءلعوتغو ةلاتودع همصعسم 0علنغ 777-1777771

 ]لر]- 7: 0776#  ىر ]1115 113411 182 126556 51112(125ع201 11211تهه]أ15 © عغ عمغتتت ٌذط 12610- 0

 لمعلمسعرس و (عاعتسأاد ءهقتغفك ءعغ ءممع]نم1هصعتس 015ممونتغ. - 803. ظا- كعط15' 76
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 سيشانتلا لاكشأ هه (.٠ ةنسإ قلوتملا ىراضبلا .ىدابالكلا !ميهربأا نب . نكت نكبر قاع تلا

 دودح ىف ىئئوتملا ىدنقرمسلا فرشا نب دكيحم نيدلا سمش ةمالعلا مامالل ةسدنهلا ىف

 ىب ىسوم ةمالعلا لضافلا اهحرشو سديلقا باتك نم الكش نوثلثو ةسمخ ىو ك.. ةنس

 ملل ىملل هلوا ريخ هخضيرات ىف لاقو كنقرمسب ماد خنس قونملا ىمورلا هداز ىضاقب ريهشلا دنمحت

 .قيملت ةيشاح اهنم تاقيلعت هيلعو فيطل يوزمم حرش وهو خلا ردقب ءىن لك فلخ ىذلا

 هلل دملل اهلوا ةديفغم ىو ىديعسلا جانب وعذملا ىنيسلل كيعس ىنأ نب سمح متفلا ىقأ

 [14 ةنس ىقوتملا ىماظنلا] ديح نيدلا يصف انالوم ةيشاحو ملا هنيكحب ءايشالا ريداقم ردقم

 متغلا نال ظل لاكشا مه اصضيأ هداز ىضاقب فورعما دمحم نب دمحم ةقيلعت هلداوأ ىلعو

 نب لديحاأ مدلسالا يشل ضاوفلا لاكتنا) 5 م11 زكلس قوتلا ىطلبلا ىسمع ب امتع

 [1 - ك هغؤرر مدعته ءغ ادنصمتت12و ج6ا6مع ةاطعتلعاط قكلتع ظعقت» 1101611160 1821 1

 167602 1807742. طمماخطته همم 380 (ةصع. 31. ل[آدعغ 990). - 804. ُةهعطلعةل ءل1-غةعأفو

 مممموت لمصعك كسصلهغمصتع. (0مدك ععمرسعستعمسسم , ةدتعام»ع ]سمس 00 ءاتكوتسم ا/لعلرنو - هل -

 1101/0170 13 12 1177 عرك كيوم" ءم7102و دهماخأتم نتطعو ةطصطتتتلل 600 (ةصع. 10. هعرغ. 1203)و

 ىماتمعسد هعتمأم ننتسواتع م10 مهد16هصعف (5. ةءطعسمتو ععمتص ءامتعد) ظاعس عم غمس تعال

 آ555 همررر:تعصأ وكلتك عوأ تع طعصمع معجتكنتك عا 00 ءاتكدأسساتك ل!1:تنه 1361: ل11071/01111:ع0] 111114

 ناعم (ه01م0ع7] لتعمتك ءغ ذدسصمتءعدهصلهع ةهصصم 815 (ذصع. 13. كرت. 1412) 120163135, ©

 20 (ءعيصمات5 همر مموزنلمصتك كذعمت 8 ءدصلسسص ؟عتطتكق نقاتت' 12762010 3.١( ء. ةمصم 815.

 [ممتمتغ غم: طرجهتك 1)عم نأ هررحصعق 72ع5 تاتا 1هغ0 ىعهكلغ ءاعي ع  ىل طسصع ءمزرتتت 1831م

 ءلععوصاعرمو ءكأ غءدات5 20طتعلاتك ءوأر 2مم ء2016ء5 (1272عم1) ءلتكدع داتصغو 30 0135 معالم لأ

 ياموودع لت5ءمدأخ ءزاتق 451 1/611 11ه]منست»:ءل طع لطف ىذه10 110دءفا# , 107 540

 معممرستسوغتو وعتهع 30 لتةءعملمتس تانألعك ددصغع ءغ لغو ةمعامتسمسا: آهن آلعم نست ةدمتعماق

 ده 1ةهنمه معنسلا 0ععععرزأ ءاعبو ءهغ عامدددع 31هلآ1دع هموت 1 ءعأ]ر - هل - 0: 110/0114

 [ 3نجوم هممم 919 (صع. 9. للمدن“ 1513) صمتتتإ. 5ع مدتغ المك مدعصمع ة1هطقسءرن ةسصق

 879 (نمع. 18. 8151. 1474) ذص نكادس طل ملة ءرا» آظا- آل[ يتعرو كه تذمعمتغ ذاه: مم

 م ونحت هكعصماتمتم ءاععدمأتي نغ ةراعم010ع ءامنو دزغ ءعاعم. قةل ةمتعقسمسا ءمرصتات عطاه531 0عطتوالع

 هممعم لت نعد ءلتلتغ 710 ميروت» ءل ا ءرن 110 متروتسعل و بحت 1ع (نمل] ةعملع]ب ههعص هدطتسدلل 34133.

 805. مى وطلع ذآ عا - اعط جغغو ةءطغعرمملو 5عتتمأاتتت3عو ةانعاغم7ع 411/01: 011ه 1867 ط1«

 76[1ء/6/2, رممزن610 ةصصم 599 (ذمع. 20. 5ءعمغ. 1202). - 806. قو ط]عُذل ء1]- 1ءءقذلطو

 ءءاعرمملع مهن( هممتك طعضعلتئمطتس , ةتعاممع هطغتلعط - ءاتذافس ل]رت» عل 17 ءز» كل7ءةزسمن

 هلا

10 

 فرز

10 



10 

 فهززإ

10 

1323 

 ع

 لاكشالا ا لاكشالا مث لد هفيلات خبر

 دلت موح

 هريصو هيلع ارق لعف ام ىلع مدن هنأ ركذو باونلا دحا ىواتفرلا ىب ىنيدلا رصان مهمصخ در

 لديحأ ىيدلا رمصد جيشلل لاعفالاو ليذلا ةراهطو لاوقالاو ىارلا ةباصأ ه1 ىهخوبش ىم

 قيلخل لصفا قلخ ىذلا هلل نمثل هلوأ اباب رشع ىنثا ىلع ةظعوملا ف كلكم وهو ىذميتلا

 نبأ ىلع ىب ديبحأ لضفلا ىنأ نيدلا باهش ظناحلل ةباحصلا زيممت 3 ةباصأ مأ. خلا

 باعينتسالا 0 م ديذ عبج رايك تاأداكم سيخ 52 ىو وأ ةئس 8 د ىقداقسعلا مح

 ياكل 50 لاا لالح ةيشلا هصتخلو ' اريثك مييلع فردتساو .ةباغلا ىسأو هيد
1 )> 

 161711 مهع]عو 1001650 تجطقت0 940 (ةصع. 23. لدل. 1533). كهل غءرصماتق م0510 طنق

 دملتءعدصلسس تغعنطتع 1:ععطتو : هءطغعسمأو 20 ظمعسس معجلتعأو ةاتصأ ( نمل 1هتتاتتع ءآ- هعالكأ

 1. ع. هسصسم 922). - 807. طا- ذدوطاطفا ظا- ةطوطأ17 عار ةعدعدع ءدلواتتكأاهع 0ع

 همعمهكقمصتطتتع تكدس ءلععدلت5 طمصعممات مديضهللءاتذ ءمصومات قعر هسعام#ع ه/عت#و - ه0 - 1#

 10101: 867 40-ءآ-"ءآغ» 21 عمن - 808. 1[هطاق ء]- طقغعرو ةمعتاملم 1ه]عمصتق

 مدد 11: - ءال]ء مانام. 1 ”هعقعدا سك نسعد 8071(: - ءل- لة: طا هلرقت# طعنا 01ه“ 18 ع7

 21 همدكغةجسلصط>» 309 عوهستانللل  كات1112 لآ مقر» - هه - 011: ظنت - ه1 عرك ممم#  ادطلتلال م1381 ء-

 مرسم ءهما11عوعتغ. ل1هدعغ هع لعتملع 1دعا هددت ممعصل 6غ عصاتمتللا ءولكقذعر 115 نأ 20؟عئوهست

 ]1]ععالممعو عودت عسا ة7عغ عانت 182 211111عم10112 212662240110111 511051111 5عءامءع6مم 00( طنتغغ

 8ءعر# دمصمم 885 (ةمع. 13. لآدم. 1480). - 809. [ةمطعغ ءعا-عت:و مع ءا1- 2 ءدكذلب

 منمطتغوه ءمصقتلتت ءغ لتعاإمماتتت ءغ مات1135 كي15(2013 تأ 1ةعامزات12. 0( ماتك م2131 ع(1011111 0

 مماستستمع ءمرصم»عطغعسمستم ءغ ص 0نم0ععتس ءدمتغم 015ممدلتغتس و ةهنعاماع كذطعتلل ل( صة»-عل- 4

 كلو عل "1و لع2.  آظطمعامتغ ذغهد: لظدنت5 آلعم وناتآ 2عو م2ةعقامم قولت ع هلعه716 عامي اد

 810. آ1ءمطعغ 11 عغعرددور17 ءا-هدطقط ءار مععند ةمكقضأم لع لتهالصعالمطدع 1265 35

 معممطعأوع. 9 هتصسواتع ؟ه]دستسد دمهعهسه ذه نتتطاتق [آدظام ه1 ع) مط - ءل - ل1: قللت ال هللرآ قلأرتغعل

 1[ عند ل72 11: 11هرت» ملعءم/(116 نمت ةصنم 8532 (ذصع. 7. الآدمعغ. 1448) هطتتغو 50م5 ل1هطقتسم

 ردعلتك ءهالععتغو وسأ دص انطعتك 15/7 ءزدمكوسع ءمصاتستتهأ2 5ءتتاع ءغ ذه كلعدلأ - ءآ- عارم أ

 مرسم عام جم غدت د2 1غ(هدومع ةطق هدحتعكمو ةدمم] عدت. هطغعتلعط لء7م7- ءل- 027: ملآل0- لآ -

 كمت, طمع همانك ذم ءمدت معد لتأ ؟هدصفسم 5ع0لععتغ ةصكءعستمأت 47 - ءا- 2:66. - 811. [5طةلطو

 همآعملما» تعم ردع. تمرر ءمامتتاك همعاتم ععدسس هاتعأ ]11 لي, لع نسم ]عنو لن 110 هانتل.
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 نبأ ىلع نب دبحم ىدبحلا سمش طظئاحلل رصتخ فيلعت .نبتلا "لصف .١3 قيصلا ىنكعأ مل)

 لضف نب هللا دبع هجاوحلا  فاسوالا فادصا ما" 40“ ةنس قوتللا ىفنلل ىحاصلا نولوط

 دلجملا ىف هكذ امك مهفصوو ةميتيلاك ءارعشلا هيف عمج ةنس قوتملا فاسصولاب ريهشلا هللا

 تادلجم بدالا ىف رهولا مامكأو رردلا فادصا ما* 2 هخيرأت نم كثلاثلا

 5 بالرطصالا ملع ىماد

 ىم ربتك ةفرعم ىلا اهب لصوتي ةدوهعم لأ لايعتسا م نع هيف تحي ملع وع

 علاطلا ةفرعمو سمشلا عافتراك اهبتك ىف نيبم ذخأم برقاو فيرط ليسا ىلع ةيموجنلا رومالا

 نم وجو هبتك ىف نبب ام ىلع ةلاآلا عضو ةيفيك ىع وأ كلذ ريغو دالبلا ضرعو ةلبقلا تمسو

 دقو لصالا ىلع لمعتسي دقو نيسلاب اهلصا ةينانوي ةملك بالرطصاو رم امك ةييهلا ملع عورف

 10 ارم ليقو سمشلا نازيم اهانعم لاقي رثكالا وهو ءاطلا راوج ىم هال اًذاص لديت

 812. 4و*]/م» 12/1 - كر -مدكعتدع كزمتعمع 0ع معدععأوسأتم ظعمتتل. اللهصتسددح همت م01

 دمعام»ع [آدظخات هل عبردو - هل - 0: 1101م0 1ع: 47: 1ظآ1: ط1: ذع7]71 آآدصعألأت ور 0

 همصم 953 (نمع. 4. الآكدنغ. 1546)ر. - 513. 4.081 ءآ]-دسففلو ءهمصعطقع 0عقعمت مة هطلتتلا

 (ه]1ععتنغتذص طمع انط»و 7غهزو قلطلاملاعأ 1ع: ل0071,1- ه)1[مآطرو ١150 71 هووارك لتعاتق ءأ

 ةظطم .... 100161159 م0605 ه0 ةموغوتن هرعزتأ5 7/4/0 ءاو هغ هم 0ءعوستطتغو تغ 10 دص

 رما]سمتسع (عئاتم طئعامدتمع ( 1671:) هدمع ءهمرستت ءات مز6. - 814. ةق 05 ء00-1ه عد

 ىبجع حاعرسقستم ء]- جوطععو همصعطقع دتصتمصات172ل عا هه]ز7ععو 110ننظو 0مان5 مط11010عاءاتتم

 ماسضطتع ؟ه]1طهسستسأا 166

 كلا 815. 11:2 ء1]-جة(:ءما1ذط. 100ءنمتسق ههه

 [آ]دعع ءوأ عد 00ءامتسحو وناتقع ]1 064 ج65 انكاتك 128111126241 76©ءمأت 011361115 للم

 حل همعدت نقمصعرم ةمتت](ةلئاتللل 1 عتلاتللال 25170501016 د7ا02 مع25:عدمتطتت» 12 1ةهعئالتسست ه 060

 وصف عمت( مصنع م"هدعتتط0ه و ونانأ دس ائطرتك جقانمصم201615 ء>ئممصتأات1'و ان ءقأ ج]641060 هةهآلقر

 ىوعمتاأم طمضمدءممأتر مادعد آكتطامعر ][دقكتلم غءعرتوسضتسر ءأ ننقع ةاتصغ دآلتقو 561 0ع مةعلمصع

 ممدتقمستق ]اتسم ةمكعتسصعست كععسصلسم» "ععملمف ةذص ]تطعتك طسرات5 ععصعتتكق 0985. 1501©

 معراتسعغ ه0 مدعاعد دقنمممستمع همععج]عدر دنع ماعد لعيسمطفاتتهطتلل واع 4516715 310+

 عردععو ءوأر ءهاتزاتك جلل ]!ل(عره ذل# ةعتطتغانت و ه( ةماععلمسس همصكخ عمتعماعع ده016 انقاتت

 10 مدكتعر ةسغععلسص انغععو لع# ذص ذ20 متت( 311, (0هصأقنلل لاتاتأت 2 م0513 وار أ رك

 نقزكونأنك ةهرتطتعت».  ؟'هدع زمدم هزعمتظطعممع لت لمت» ائتطعحس دماتعر ؟ع] هع داتل ؟ه]دنصك ةمععاتلا2
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 نمو ةارملا وه نوفالو مجنلا وه رطصاو نوفالرطصا اضيأ ةينانويلاب هل لاقيو هسايقمو مجدنلا

 ىلقلا ناتم' لع ةرك نودختتي' اوتاك لئاوالا نأ لبقو 'ايموترطنما' موجنلا' ١ ملع ١ ىمم كلذ

 سيردا نمز ىلا علاطلا اهب نوحكصيو ليللاو راهنلا اهب نومعقيو رداودلا اهيلع نومسيبو

 كح قحدأو ذكلا ظسبف ةييهلا ىف ةقرعم هلو بال ىهمسي نبا سيردال ناكو مالسلا هيلع

 رطسا ليقو مسالا !ذه هيلع عقوف بال رطس ليقف هرطس ىم لاقو لمان عيبا ىلا: 'ةتلضوفا 25

 لآ اكارتلا لاوحأ ىكردم» ىا باب :ةراتسا ' ىما برعم : ىسراف" ليقو لجأ مسا -تثالو عمج

 مولعلا متافم ىفو فورخل رييغتب الا قرف امهنيب سيل هذال باوصلا ىل برقاو رهظا اذه مهضعب

 ىرازغلا بيبح ند ميعربأ مالسالا ىف هيلع نم لوأو سويملطب هعضو نم لوأ ليقو لوالا هجولأ

 [نيبعالا ءايضو راكفالا ةذكاهبو رطانلا ذفح] هيف ةفنسملا بتكلا نمو

 ىنيدلا لامج نب قازرلا دبع مدانغلا نأ نيدلا لامك ئيشلل ةيفوصلا تاحالطصا 4 10

 هائع]1دع ءزددواتع جعطقاتتةل0. 2ععع 1"/245مرث ينموتتع جممع]] دذدعو تكدس 45/ع* ةغعءالقتسو

 1م عجم ؟مععجااسسم ةتعمت 8 ععغ. 1طاتسع 0لهءمتسج 0ع دقوستم ققاععسسستمف لتعلن. 1/10

 عزطآ هءعاطعسم ءمرصمدعدعدع عجلت صغات» 20 دصقاقت» عمطقعتقع 60ء]1عوالقو كاتمع1116 1312 611101

 لع]زمعدعدعو ءمصتتص هع لتعم ءغ ممعاعت 01313ةز55و ءغ تكوسع 80 (ةدصمتع 10721 ( ظطصمعط )

 طمعموعمزاتتل 30 زدكأدتط :ءعاتادستب 26700355ع. 170750 جساعسب ظلطست ظدتقدع مممتفسأ 40

 ممرستس كنس ءعغ قعمتلممع ةقا"هطمسستمع ةسسط تغنت. ططسصع ل1 سصد هدط عد ذص مادمت عسل "ععع155

 (عغ ه0 ءدلعدلمو 70ءوق5وع) ةزطتوتع طمع ةمماتتتس عدأات72 1ةطط1عهفدع. 0000 30 هع 0عاوضتتم

 مدعم هعدلت5 معلمو ة55ع ةموزواتع 20 0د2ع5ا(0ممعالظ ىو ل1107 50107010 و ( عتتتق طمع 5

 0عاتس عوج غز ؟ 22 عءعوممصقاتت> هودع: رماه« ط6 ( آرمط لعاتسعدكحذغ)ر ““ عغ تصلع ق0

 دللسل ممرصعس 1ه9عصاقدع. ملتت 245740“ مآهعدلعطت» ؟هءدطانا] امل هغ 7246 ممدمعب ةهووع لأ

 01نتمغ فلئت 0ءتصلع ؟هءدطسالاتسع ؟دعاتمل قذع ؟>0هآ]نصغ ةعهطتءدن» ءعدع معروزعم 25106 6

 1. ع. ةمكعصتعمو هك48605 تكاجمز"ات2 01100 صمصطصتتالا1 معوع هءاع235 م2هطوطتاع ءةووعه ءا 94

 متن دغعرس مهدعتسع 30مع0لععع ءممغعملسمغو تنص 015ةنتسعس ماع طقعع مم ؟0ءوطاتاذ همص

 متكأ ص ]لغتك رمتغقأك همصعمأ ءادانسس.  ةئامسعم ذه اتطعو 71/111: 01-67 مدتمدت ةعماعماتق

 0عقعسلتضتس 1نءصتوسع جلثأ مداستنل وناتأ 11150 ةدمقااتتت عطأ1121 2(6028 ان>ععدتأو 201423 انلللو

 ء( مراسم 001 4ة20م0ع [؟ادسصأ ءزاتك فعمتنةمصعتم طفط د ععتغرو 1071817: ظ عنان 111 0 متنا“

 ؟تناكدع لتعتسغ. آس ائتط»أك نست طقصع 0هءسمتمسحتل اة عاقمأ ماتت علقت“ | 10/عأ 67 - 1: (مأدنقا'

 18ءأزءا ءآ- هرم و 1021 67 - 0:01: ]. ب

 516. 1: :1[ةطغغ 8-81 ست117ج ءغر ةعصتسم]هعزمع 8هكمطتسل و ة116104ع 8طعتلعط 767207-40

 ...٠ 7 81010جآرمت: مق: مآل - ءآ - "تعم 167: ل سا - هل- ل: 11572, ةممتكأتته :1 01 - 90
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 دعب اهفنص لأ ةيمسلا مولعلا ثحابم نم ذاجن ىذلا الل كمل هلوا عيرافتلا ىف ىناقلاو 0 20000 نال ا

 هيلعو تاحالطصالا كات كع هذف نوعكل نارقلا تالب وانو نجويصفلاو ندر لءانم سا رش
 3 -_ ب

 الهتتشتم لوالا مسقلا راك املو ما .خنس قونملا ىرانغلا ظوهحح ىب 3َه- ىيدلا سمشل ةقيلعت

 اع ىب رديح اهصخ .ليوطتو راوكت نع روح ريغ ىلاقلاو وشحو ةييرغ تاحالطصأ ىلع

 01 0 10 1 30 0 9 هواوي 9 ... 5 ..[ 5-5 م

 فلخ ىدلا هلل دمك رصتخالا لوأو را اين ارد بترو ةنس وخرأ ىلمالا ىولعلا ردبح

 فيشعت "0". خنس قونملا درعلا نب ر وهشللا ىلع نب لمد ىيحدلا ىيحك خيشلل و خلا فيش

 ىسوبدلا كديبز لأ در يف مالطصأ ماب  خيطلمب 115 خنس رفص ىف هفنص تاحالطمالا ىف رصنخ

 لصالا ماو 1 ةنس قوتملا [يفاشلا رق ىفنتلا ىناعمسلا دمح نب روصنم رفظللا قا مامالل

 ةزلل ىابيشلا ىسللل نب لامك ىنهتجلا مامالل عورفلا ىف
 تن .

 07 رببكلا رم ربيغصلا عمال فندص م ةرمبغو اجلا ىلا دنع هأو ر ةباكصأ ىل لع هالمأو هّلوأ هفنص هنال

 (هرسمءعصسلتسست ذت لمقك ممرضاعم لتوععأنمنمر اته1ا22 مائ108 لع !0ءدعمصتطاسك (ععطصتعت5 هدلتمع

 دامطقطءنلعمو ممقاعتم» لع ؟ةقتك لص لتقءماتمو كنعد ععمعتطسك دعت. آطصعامتا 2(1: آهتنك

 1روم نتأ 505 2 واتهعقاتممتطاتع لهءامتمهتستسس ]ذطعضدكتغعي ننمع !1نعرذتس ةعرت ماقتل (ع2عضأ عام.

 مطل - ك7 -"ءععمع طمع ءمدسمعسلتاتتت ءمرال ممقاتتغو م056(نقنط همر 12 عصام انس 12 همعانهن ل1

 عا - م2: , ]لمد(5 ها 1 هتمأل(1 طراد (ن0م” نر ةعئمام نحت ممع ج0 ةكاهه (اعتصتم010عاقهقو 101

 لممعملتن ءعس دل ذلاطسل مصدقعءغ دك]ر ءرربد-علا-لضن 1101 متنانت» عل ل عنا طل هتاتنم لك هتاف", طخ ةطططتو 4

 (لموم. 19. عن. 1430) لعععووزا.  (ناتسس 5علتم مهلق ماامال (ءعائطلل ص010 عأوق عبذتناتتلل 85[518 ءا [ةناه

 دات مع (12 همصاتم ءرنعأ ء( موكاعرتمال ممم مانرعدأه عقدعغ د عمات ممتطاتق ءا ةتططقعتطاتقو ممالمدق

 انا هعلتصع هلتم دعيجدنم ءاعوتأ 1ظ7ء20لعر» 1 ءر» مآ: طورت 17 ءقاع» م1عوم# 17078. نت ةلقط0 ء.د

 هانزز(غ. - 11هعع ءمئامرسع رام ةصعلمتغ: 1مم آ)عم نست طمرستمعو نعوكألا ءاعمم ب  اةنستاع همانف

 ىدس معمل هدسسم لع عضنستصم]هعتتم ةطعتاعاج 1101ه - ءل- لقرب /110]رمتست» عا طعنت للغو ؟ت1عو 1010-

 قمل موعممدست محكم ءأ دصصم 038 (تمع. 23, ل مل. 1240) ريمناتتكو 11ة](عمهع مرح ممقاتتغ 12625

 كولن ةصصق 615 (نصع. 30. ا81هرن(ب 1215). - 817. 15ه ن1 ةسر ءدداتعمدأتم 0ع ؟ءاساقساو

 7620 1) ءآرالوتر ةحعامتنع اصمت لانا" ارينا ءد* ل1 هدمت“ 17 ءرو لل هر مرنت» ءال رك عرين نددغ [[1ةص عاتاقمو

 ممدنعو كطقظتنم]و دهمعانم ةصمم 489 مع. 31. آ8لءع. 1093). - ةاق. [8خ451-1 11 ع1-[هماتأو

 جيوط عاين مدس 0ع مدعنطسو لمعتم 11دصعقننعأ كمععتملتط سكر جسعامرنع آصسحسس لاتتتكق ءمهقانل(ةةدتتتم

 ( 11 لزاعءابنا) 81ه]1ءمسستسعل طظعورت- ءالرمععب» كار عامر لدم عالاوم دصمتناانم هصصم 189 (ةصع. 8. آل ءعب

 8504). 1لعرم انطعم 2/مطوبن/ زمكعتطتعع ء( دط هننعامرع لع/ جممعالهنتع ءىغر نتممتقتل ةللسست

 مسسصم ءىفرسرمموستغ ءغ لتقءمدلتك ددتك للءعامكتاب لاسر مناع هساعس هلتتواتع ءاع ءلاتك 11011

 للسس ىدلتلعضبسا. "اكد ءلتلتغ 7/7 - لنست لآ -ذه«وعاراس. للا لاو طا - 1ك 6417و 1171-7

 هك 32-3

 1( خد 3ك يحمل طوسبللا وو اق كطبيب قونملا ى

 -آ +7

- 1 



 اكفب
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 ةيفنحلا بتك ىف تاياورلا رهاظو لوصالاب دارملا ه هذهو ريغصلاو ريبكلا ريسلاو تادايؤلا

 قوتملا ىفنتل اغبولطق نبا مساقلا نيدلا نير يِمشلل لدسولاو لصفلا نايب ىف لصالا م1

 د02 نداكلا, سمشلا ليج نالاو|,ةاريوتلاقورظنلا ميرح' نى. ١ ليضالا) لصالا الل 1 نس

 ةركانلا نداوخح قبر لوصالا (لثصا هلا( 102 نسا قروتملا ١ ىيفاشلا »ب ئواخكشلا ىمحلا سبع نبا

 يلا ةرخافلا ىنماحنا ىذ هلل نمل هلوا رصتخم ىريمضلا سبعلا ىال كيلاوملا ماكحاو اهماكحأو

 حالصأ ,ل** ميل ىف ا لي عقاولا للخلا حالصأ ءان“ .قالخالا مالصأ دلثا

 دبع كمح نال ةديبع نأ طلغ حسالصا مل داصلا ىف ناي ىرهوجلل ماحصلا للخ

 ديح رفظملا وبأ محرشو +1٠7 ةنس ىقونتملا ىوحكنلا ةييتق نباب فورعملا ملسم ىب هللا

 اميلس ىنا مامالل نيتكحملا طلغ حالصا مل“ ١812 ةنس ىثوتملا ىورملا مدآ ىبا
 اك |

 ءادال عبطلاو قطنميلا حالصأ ملذب ملا نسا (قروديلا , قاطخلا ١كيكم نب ديح

 (ج001ةمسعساو) , 2/7 - كةررع» طآ- 1ع ءارا» ها 5-17 معآف»: ءع طق اتطتت ةصغعل]: ععصلت عانصغ معلا

 همعرد ماكس عتمدلتو (7/7- (0:/) ءا 60160 طع5 م"0طمطت ]1 ةدتسممو انطق هععصتم ءوؤ لع طآطوص 10

 ]طرت - 8519, 451-81 11 طءعذص ءآ1-1ةقآ 56 ءعال- د جو1. ذمكنفتأم 501102 064 ءدصم-

 دزقممع لتعز هصعالمصتم عا مصرس ءاتمصتمر 311620« هطعتلعط 7ءق:-ءل-لة» (نيعضس ةظاد» 017

 [لوصعل62و 1201610 ةصس20 879 (زمع. 18. اآدن. 1474). - 8520. 451-1 11- ةكقأل

 ندنعسغم كه110خ ءع طسصسح لع ةماعينلتعنم مع ونستك 1*عمامغعمعءطسس ءغ 1؟ةموعاتف 1ععداو

 جاتعام»ع ك5 عرربو - هل - 07: 110/مقروز» 0 1ظ861 ملط0- ءل- ”ه]بسمت» ك١ ءط/رامم# ظطقظتتتو 010

 دسصم 902 (مع. 9. 85عم(6. 1496). - 821. 4كمأآ ع1-ه5رنآ1, نط 0310262411112 120811111011

 0ع حتسمنطسق معهمعتتك حكانضمرعتسدل مرع2ع0120هصتطاتسوانتع دقن ه10عتعتد هغ لع معدعلانعاتم ههعهلت كتكو

 هسعام»ع لدن ا]ملو 121م عزبش 2. ((هدصممعصلتستدم و 0000 112 اصعتمتغا: طدسك آلعم ؟تدنتنطاسع متهعلنغم

 عامرمتمدو 1د006 03عمتووزيسترو ءانم. - 892. 1ة1ؤط ء]- ةلعط1]ةعر همم ععالف 1120111111. ب

 823. 1و1 قط ءا-اعطحاولو همرتععأنم هن 1ص ]نطرخو لم7227 هطوتمدتتل. ؟10عدعم !ماععق

 لارم. - 894. 1هلمط اعطط1مد]ل 11- 8دطقطو همرمعععأم 51 هدنسنل خص 1عدتعو ل707"

 مدل لتعامو 0ع ندم ]نعود ك0 10عملسسم. - 825. [ةلاغط عطقالدن ةكطت 0ءع12ر

 هور ععالم ءسمزتست و ص 0705 47 086206 ةصلتعأتك ءدأر دتعامع كاان ]1101 متست»نءعل لك50ه770/

 لعن ك10ث71:» (ةسصسصقتتعم , ؟دلعم لار» (01ءملم لتعام ءغ( مصمم 267 (ذمع. 12. ةكسع. 880)

 دسم عمم. 1 ططسصع ]ائطعصحسس ءمرصتس عدادطتع هدأ 411: 1ررجنا م ءر» ]1107 مهترنتت» ءل 17 عزب أ لمتر» ]117 عل" عدصتر

 وما هسصمم 414 (دع. 26. اللون. 1023) هطلت ح 826. آهلغط عطقلمغ ءال-مممط 2 0016غطتسو

 نم 2ععانم عمهم 1" عدلتتمم دس مءاتساو ج1 ءامدخع اصمت قل( الو /عررب ارو 11هتر10 17 عدن ]7101011760

 16/014452, دممزأاتم ةهصمم 388 (ذمع. 3. لوص., 998) و9272 1هل]وط ءه] -ممضصا16 19
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 دودح ىف ىئثوتملا ىسيرلا ديحأ نب يديكم نب ديحا سابعلا وبا هحرشف تافرصتلا نم عاوناب

 قولا ىورهلا ىرهزالا ليحأ نب كمكم روصنم وبأو بيرغلا قا ااظاعلا دازو 5 .

 مد ةنس وتلا ىوحنلا قاريسلا نبا نسل نب فسوي دمحم وبا هتايبأ حرتشو ا. ةنس

 دهبّلعو فورم ىلع 11 ةخنس ىنوتملا ىربكعلا نيسلل نب هللا كبع ءاقبلأ وبأ ئميشلا هيثرو

 نع نب رك اتركوا خيشلاو ©787 خنس ىقونللا ريرضلا ىروباسينلا رفظلا نب نسل ان

 ديحم قال در بيطخل بيذهت ىلعو بيذهتلا داهعو ه. ةذنس قوتملا ىزيربتلا بيطخلا

 معن دل كر لصالا ىلعو ه1؛ ةنس قوتملا ىوكنلا كايف نباب فورعأأ ديحأ نب هللا كبع

 ىوحعذلا كمكم نب ىلع مراكملا ىببأ اضريأ دصخو و خةنس ىوتلا ىرصبلا نزمدحح نب ىلع

 ءادعئوطأ رو ةمكسضتعألم دعسممتع ءغ مهعاتتتع 20 ل1علمصعتل ذ5عمواعال 1نعطق1 021112 60132168-

 نمنررو. - 898. 1ها1ذط ءآ-دس ماغ1 2و 1مقضناعأنو هعئاتت0صتقو جتتعام»ع هطعتلعط اتت 5

 لوءنتمح انسطنغم 7 هعيآا 8عءر» 1: 8مع انعجتعما عم و ؟تلعم 101:- ءاع2[آ41 لتعغم ءا ةدصتصم 4

 (ذمع. 19, كرس 858) مدمرتنتم. قع دمام ءدع ءمرسمءعملتتق 0ع مطنلم1هوته ه4 تك ءءملستم

 نقنلتئوزستمو ءدصوتع ه٠ هةسمدتس ظطتلمآه وأ ذلطتا ج0 ؟ةعتم5 طتقتق 00ههغئ4م5 !ائطغععع ة0لطتطعتع

 هنلسعضتسأا. 1110 ءمرصصعماوأت ةسصغأ قطان 1هط ا اع ]1760 طعن ل10 1عمتروتنعلا 1ع: لتتع0

 1ع كمعد حصصانتص 460 (ذصع. 11. للمدت. 1067 ) ردها 6انانكقو وناتأ طمصصتتااوك 01ءممصعو هم

 ءدمتغ 0ع منطلق مدعم نقتغمغتق 2001036و ءا كاد 1101 ث101“ ]1010111110 13 1: 4/160 رك ت] ع"

 قمر« عمور هسمم 370 (تصع. 17. لتلب 980) رصمتاتق. 1! هنودذ ءزدك عماتعمتا لان 1/4

 ةتروتإإ 18 رول ءاقرمعم» 1: - ءاعا," لأ عميس هان ءاحك و سك ةهصطم 385 (ذصع. 5. 1عطض 995)

 لعوعووتزغو ها هرانك هلمطقطءنعع لتوعدوزغ ةطغتلعط لق: 1[ عا لالعاب ظعتف - ءل]رمدعقل» ملقا ء*او

 ررامرأناتك همم 616 (صع. 19. للدم. 1219). 1ل150 2ءءممصم؟ءائاتطسأ ءأ 001ءعاتاتطأ 4/11 لآ:

 171 دهنت 18 رول هارد ماع 77 ع١ زن نمطو»# لآ - 10 1ءعرما» حصسصم 442 (تصع. 26. اللآدت. 1050) عتمه عطتقو

 ه هطعتلاعط لقي 72م1 "انه 7”هلببرو ود للف 1ل1- اء عاأا لا - 1 ءامادنغر نست ةسصصم 502 (ةصعم

 11. ىسسو. 1108) دصمتطتاتك بوك ءغ هرانق ةاناتتل 16/0245 ذصكعت مدت(. كلل طمع 1ع

 را - 16 ءاف]1 مقمنحساسصسص ةكتمدتأ للثا ]101 متسنت»ءا قلللمااعآ ظعت» ىلع (كدةدستسقأت ءاتكو

 ماعم قاس - هاللي موعاروع]راط لتعامم كي حصصم 507 (نسع. 4. 8عمن. 1171) دصمالااتاتك. قسط عار مدس

 مب

10 

 ا

 10 زموسس معاسامكتا قلد لمان ىللن طظعرب ظلعتستم طمع”, نست ةصصم 375 (صعت 4 31301. 985)
 لع معان هقأار ءغ ممالمدد ءزسك ةعمدتضتتس ء0نلعضسصسغ للا ارت ع[نمةر» لآ طعنت كل0]ر وتتسع
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 لدمج نب ىيكإ نيدلا نوعو ا[. ةنس قون ىزرطألا ديسلا دكيع ىب رصانو هلأ ةنس قونملا

 دوأاد نب ديحاأ ةفينح ىنال فطنملا حالصأ ملك [ه51. ةنس ىوتملا ] ريزولا ةريب نبأ

 قرغملا ريزولاب فورعملا ىلع نب نيسح مساقلا وبا هبّذعو 15. ةنس قوتملا ىرونيدلا

 اشاي لامك نباب ريهشلا ناميلس نب دمحا ىنيدلا سمش ىلوملل عورفلا ىف ةياقولا حالصأ ما“

 ةيادبلا ىف هديحا هلوا حاضيالا دامو هحرش رق هحرشو ةياقولا ننم ريغ 95. ةنس قوتللا

 نه ؟قبنةيف نا هلا ةبزم لك بختنم اًيواح 'اباتك ناك امل ةياقولا نأ ديف ركذ خلا ةياهنلاو

 هليكتو ريبعتلا لصأ ىف ريغت عونب هكقنتو هجحصت دارا للخو طبخو للز و وهس عضاوم

 تافرصت ىلع هداونحأ عم ةعيرشلا ردصب روهشلا هحرش ناو ليدبتو تابتاو فذح صعبب

 قسف لئاسملا ريرح ىف ءاطخلو لئالدلا ريرقت ىف روصقلا نع ولك ال ةدراو ريغ تاضارتعاو ةدساف

 9". ةذنس روهش ىف هعورش ناكو همدق هيف ّلِر اميف الآ هرثأ ىفتقاو للكل نم هيونج ام اضيأ ىف

 عدس هان عاتق و ةصضم 501 (ذصع. 7. الو. 1165) طم انا15 و 152“ 26 40 - هآ - :ةإ 0

 1101ه عجن, هسمم 610 (ذمع. 23. 1213. 1213) 2016انا5 و ءأ 7#4:-0- ل1: 7 هلو

 11ه]ءمتن7»ءل لا: 1ظها] عع !١1 يتسدك [ نحت ةصصم 560 (ذصع. 18. ل09. 1164) 06ءءوولغ].

 829. 1هةاذط ءعآ]- ممدصغأ]1 2و. ءةسصعصلوألم هعطاطصهمأف , 211210176 لآ 1101:1700 47171:60

 72 همم60 10871: مع"# ر دص مااا ةطصم 290 (ذصع. 5. ][0عع. 902). 1106 هراتق >عع082071-

 110581 8 ءد: مآ: 11ه عا" ءاؤ و ؟دلعم 1/-71 ءدف» ةجمعال دعته. - 830. 1عافط ظ1- 11 1ءفو ءاو

 ومرمعماتم همعمتك 772ءميعا 0ع مدهانطاسك زاتعتق همععلملتطادعو هتعامع 810115 57 عررجن- ءل-

 411160 136: ك01ءقرممت, 161: ظلك عت «!ممعام ءمعممسستسدغم ءغ ةحصصم 940 (ةصع. 23. لانك. 1533)

 رسمرتخسم. طلع رستب(مكأا (غءوطاتتت>ل 0معدتق 772م6 ءزادكوتع همرستسعساهعتت. 1طنءاس0لع ةلطل

 تورحتس عه( 315 عقار ىردسعمس (ةسستصوانعو نانأ غد 1م متغ: طرهتتلم دس ذم ةمتغألم ءأ 8طع ةعأق.ر

 ةممعا1]وحتغ 10747. اك دعدغع ةذطأر هتسح 77عمهيع# 0ءاععنتتس ءمصالصءةغ 012811113 0

 مممعومس لمرات ءأ (ةصعم همصصتتللم5 10م5 ةمعووعو دس وناتتطاق ةتعامرتك 50601018 13مقاتكر

 طقللطس المدعم ءغع تسطعءللتغوك ةممدننعدغز 5ع زوجتك مدقكوتل 01600 طعلل  م1111115:3111 111630102

 نمحلمتس ءسعملفعع ءغ مععمواتعع ءهغ عمت عوععمس0م نسقط همصلعستدملم ءغ ةانطو 0

 معجم عءاتمععدس 2ع00عدنع ؟0]ستكدعو ءلاتكواتع هفرصتت ةطاقتأاتت2 1015و امل» ء/ - عز عر"[م4 لن عاتب

 مر:هععععلتفتم ن1100 ةعماعغم(035 ؟هلهدمه ءغ ءرع ةرتطتغتم م01هغ45 ءغ 0مممد110هع5 هدتن01 10116

 0عونكنغأمك همصغمسعمغرو صتستح ططععلنمنع ٌذص ةيئعكاتتط عمامائان12 ءا>طم0مو1100ع عغ ء2102طانق ذه

 جععسردأنم ن12عوونلمصتنسس علمت لمصع ممر نوع«. 5ع لحس 10 ءعلقذعو نغ نا10 2110101 1126-

 هكالت(منع ]دموتك ءدوعغر لعرتم طف 3عأار ءزاتك ةال(6ل2 130812 ةعاططمءلل معا267عأاو طتقأ ط1 5

 ءزدع هالعملعتغ. 1 72277(/ممع]« هراتق 3عومعقواتق ءوأ ممعمكت طاق ةصصتل 928 (لصع. 1. 8عمغب
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 لصالا نأ ملعت تناو اذه ناخ ناميلس ناطلسلا ىلا هادحاو ماعلا كلت لاوش ئلسب متخو

 كورتم هنكل احجار ؟ٌقيفم ناك ناو عرفلاو روهملل دنع ليعتسمو .بوغرم دركذ ام. عم

 ةقيلعت اهنم تاقيلعت هيلعو نيمدقتملا ىلع نيمدقتملا راثيا ىف ىلاعت هللا ةنس هذهو روجايمو

 هلئاوأ ىلع مرح نب دمحم داش ةقيلعتو 11 ةنس ىوتملا هداز نسح يامل ىنب هاش دمحم

 100 ةنس قوتملا ليوطلا ىلاب ىلوملا ةقيلعتو 4“ ةنس ىفوتملا لالج نب محلاص ىلوملا ةقيلعتو

 أرغب يف ةراهطلا باتك ىلع ةقيلعتو [10: ةنس ىئوتملا] هداز ىلازغب فورعملا نمحرلا دبع ةقيلعتو

 ديحم لضافللو علا هباب ىلا ىمتنا نم لاوس بيجج نمل كمل اهلوا رغصالا نيدلا جاتل هدر

 ىنذلا هلث' نململا اهلوا اضيأ ةراهطلا باتك ىلع فلع هم ةنس ,قوتملا قككربت ربيشلا لح نبا
39 

 ديحم ىضاقلل وكنلا ىف حاضيالاو حالصالا مل“ خلا أرونو ءايض نيدلاد72 ىف ملعلا لعج

 مه. خنس دعب قوتملا ىوحكنلا [ىضاقلاب فرعد] ىئاوقلا ميعربأ نبأ

 1521), 111س0وهع دم قصع 8طعرتكول ءزانكلعسس ةصصق معج1ععضتتت ان1غمطم 07621111: 0

 هطؤت]ل(. - 18[وعع طومؤئوماتو. ع مع هرم نا13ععات2 ل164 طلع هما 1202112365 ةظعأط 71

 نغ غ6 ممص ظكنعتغو ءهدمأ0ع 1تعتضتع ءغ حط هديصصتطاتق ٌلط انكاتتلل 100841111 0م115 3114612 21

 16م ممد]ارمع ةملع ةمهكتتسو نانقتتك15 نللغةغع ءغ 0هءفلتسد م"3عممه0ءعغعور هععاتعتكات“ أ

 0عونكتتغ4سعز دغوسع طلع دم5 عدا 12ع1 1>ءءاوأو انغ م215605 م21021طات5 مجدعقعنوغ ظ[نعع5و 4

 طمع هردتق ةممعم لن ءع5د ةءعتموءعنتصغو انغ /!10/|هتةة:ءل كارمأب ط2 ءدن- ءل](] طل هع هنا 006©]) و 5

 همصم 939 (ةمع. 3. ذسع. 1532) - ذعر 01111:60]/710 172 1107 هن0و نات1 اهطغاتتلل م1113 28

 0هعامحزغ س ١10115 80727, ظء» لءامث7, دصصم 973 (ذصع. 29. لاتلب 1505 ) دممااهتاتق - 8

 1آ2078 71/17 - 1 ءدصأ] و مما[ اتتتك طقم 977 (ةصع. 16. لنص. 1569) - للا - أ - 0و

 مس( سملعأب «هودمدمتسدكتك [ءغ ةمصم 977 (تمع. 16. لمص. 1569) دطمداتتتتك]. 107 - هل- 0

 //- لدم" (الآتسم») ذم ممدصاتمودد هده 20 ]ئطستس 0ع مادمعدنلم دعو 186 12 ةصعامأا: القات

 ١111 ونانأ ممعوعو ءزدك ءدءدملتغو ونطأك 5ع 20 ءزاتك ممرماعس همصاععن ءغننو 14 ءوتغعو نغ للسسم

 معامامرعغ.  التع معتتتلو ]1101م0 1 ءزن لآةو ؟تلعم 1815272 لتءندك ءا ةصصم 982 (ةصع“

 23. كرر. 1374) رمممدنتاتكو 20 ةيصلعسس ]طعس ةممعسل1 ءعدد ء0لئلتغو ناتقع 18 آهعامأأ: ًارقاتق

 ]دعم ونسأ هععساتمتم (مصوتتقت» ةم]1ةملمرععمم ءغ !]!نسصعص ذص ةقرتع مءاتولزممتف ممول ءاع.

 831. [:1-1ةاذط ع 10-51 طقغطرو ءيدعصلمأم ءغ كممسند ء>تمم51010. (0)مانتك ع2ظ37211118016 1111و

 خمهأز

 10 جتسعامرع (نهلطت 27101 مترنت»0ل ظورن 1 ه]رتت» (نممالا مةهسحسهأتعم , [؟انلعو (ه2]0 لتعأام ءا]

 ممقوغ ةمصاتنت> 300 (ةصع. 20, 1!"ءطا. 961)
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 تيدحلا لوصأ ملع ما“

 لماتق ىتعملا ىلا ارظن لادلا ىف هاندروا انكل رهشا لوالاو ثيدلل ةيارد ملع هل لاقيو

 كيحلا هلوا ىطالخل بسال ةلودلا نيع ىنب بويا نيدلا مكنل ماكحالا لوصا ىا*#

 اهيلع هباتك بترف هجوأ ةينامث ىلع ماكحالا لوصا دجو هنأ ةيف ركذ يلا ءآلالا ىدسم هلل

 موحانلا" ماكتحا, ق5نتك .ابتك ركذو "و

 نيدلا لوصأ ملع م

 دقفلأ لوصأ ملع مله

 هعوضومو ةيلامجالا اهتّلدا ىع ةيعرفلا ةيعشلا ماكحالا طابنتسا هنم فّعتي ملع وهو

 ةذوخام هيدابمو ةيعرشلا ماكحالا اهنع طبنتسي فيك اهْنأ ثيح نم ةيلكلا ةيعشلا ةّلدالا 0

 832. 11م هدنغ1 ءا-طعلتغعط. 12هءمتمه 0ع مكسعمتتم 5قكءعماتمع 03016 هصقسأ 3

 [1دعع لهءنتسه 1/7: 027 هلع ©1-7ع011] يحموسع ةصمع]] ككاتتنر أ ناتهتت لان32 مالتاتق 220111

 ربا هعتك ؟هلعوطتسم ءوؤرو (ةسعم ءدت 20 [ئغععوتم 71247 عز ءءاستتكر ؟360همع طقطتام 00

 ]لمع ؟ءاتس ةغعسأغع ءلم 0٠

 833. 0541 ء1- حط اعذسر معتم كمته ةفسو]هوتمع لدلت كدسضصمعو ةدتعام»ع للعزتس- هل - لد

 للا 1 6تن م27:- ءل- لءاماء/ ةسطسسعفنعم اكطقللدنعمدأ (1210711412.  آمكمتغع دكه: آمسك 12م

 طعم عظام لتعم طسعغمعأا ءاع. لآطممعغع ةسعغم» هع معتم كرته هع م]هعتمع زسلتءةمعتمع هءماف

 مد عمتكدعو 10عموسع طصتع هنسصععم هممت عمتعماأعتت ائطصتس وستست لتوعدو تعدو. ظعوعاعمعو هرعت 5

 سساغو 0ع ةقضنه1هعأق ل101613113 00111610184+

 834. 11ص هد 1 ء0- ل15. 10هءئتمح مهسعتمتهدتست مءاتعتمصتقم

 آظدلعتس 2/7- 12 عم7» ةدجمعا] جغدتو ءغذص 1[! غءعه 72 2 عاهطتغاتل

 835. 11ص ه5دذ51 ء1- 41 ء'ط. 10هءوئتمه معتصءأمأمراتتلل لاتك15»

 [1جعع ءوأ عد 0هءئتسج ونلت2 «0عضمذءأتساتك رو 00012000 ءعععاو ]1ءوعملتق ةمععلملتله هد

 هوم عمق نستك عنوداتطسك لععتحدسله ةتصغ. (0طّر ءءعنمس ءزابك كادصغ ةعضعاتس عماد 1ععأف نصتتتعمعملتمب

 ويمتعسستك ونتهعضغتع و وصسم120060 ععععام !اععملتخ دملع 0علسععملد هتصغا. 1ظظزسدك معمعتمأت 0

 معمعالام دسصغ ءدء مومتقمصمع المعدمع ةعدهطتعدعر ءهغ مدعاس ع 0هءئتمتق 1ءعملتطاتكو نغ
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 ةيلقعلا نم ضعبو ثيدحلاو ريسفتلاو مالكلا لوصاك ةيعرشلا مولعلا نم ضعبو ةيبرعلا نم

 باتكلا ىنعا ةعبرالا اهتّلدأ ىم ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا ةكلم ليصح' هنم ضرغلاو

 ثداوحلا نأ ملعاو ةكصلا هجو ىلع ماكحالا كلت طاينتسا هتدداف سايقلاو عامجالاو ةتسلاو

 تمأاد ام اهعاطقنا مدعو اهترثكل اهنا الا فيلكتلا راد ءاضقناب اهسفن ىف ةيهانتم تناك نأو

 5 نم لمع لكل ناك املو اًينزج اهماكحا لمعي الف نيرصاحلا رصح تحن ةلخآد ويغ ايندلا

 لاعفا اهتاعوضوم اياضق اهولعج هصخي ليلدب اطونم عراشلا لبق نم امكح ناسنالا لامعا

 لصاحلا اهب فلعتملا ملعلا اوهسف هتاوخاو بوجولا نم عراشلا ماكحا اهتالومحو نيفلكملا

 ةعجار ةّلدالا اودجوف اهومعو ماكحالاو ةّلدالا ليصافت ىف اورظن مث اهقف ةلدالا كلت نم

 خمرجلاو بدنلاو بوجولا ىلا ةعجار ماكحالا اودجوو سايقلاو عامجالاو ةئسلاو باتكلا ىلا

 10 رظن ريغ نم اًلامجا ماكحالا كلت ىلع ةّلدالا ىلتب لالدتسالا ةيفيك ىف اولماتو ةحابالاو ةعاركلاو

 ميتمسعامتتك دمعادمط و س1 نمعو ءدعوعدز هممدستقو ءغ 0هءاهتسج 5820160 طتتستر م1122 0عط1لا16

 مءوئتستك هةمععس]ه515.- آطظكرادك صنت هتاعلل 1ذط 300151556 1ةعاتلاهغل5 5مععءاقأاتلو 68

 ]1ععدلتق ةمععلج]] ص  ءدع 37عات17262015 ©01:11111 011361101 (0023520و لان513و 01111111111 121

 لمءغئمرتتسم ءمصقعمقات ءغ ةصهلمعتد 0علسععسل1. 10ءدتواتع ءزراتك نن]تأوك همصعاذغ ذم طلق 5

 لاددغم تهغمصسع 0علسءعملتق. - ة3ععمدعو طسصقممع (ةظم01721ع5 (طمع ؟ءاتس ةهقك) 0

 ممرع هع مرمماعرع ءرلعتسم ءدع طمع مدجسصلمر 20 نييعدت 1ععدسص لت صمستم هطآ1تعدغم معهاتمعأاو

 عد ممتع ءغ ةمدقت ةصتطاتك ةصعاسكدع ددصغو غ5 (هتطعم انغ 0 ءدهاتست ردات] 0101 ص عللت كا م1

 زمظصتختس ر لات 3:20 طماط 0ك لمعه طتغر ةصصستسعا:ةطتلعو ةتسغو 0ععنعام نئ3ع 20 ه35 5مععءاقسأ

 مص (ضدعامصسكتس ذص 220012 ع1 مد: عان1ةجئ15 : عع تتسع هدلتصع5 طمصستماتا77 30105265 ذاة40غ0

 ]عونه ]جامرتع ةدصعأتام ءغ ءدع ةنتهسسعسغم معملعسأتر ننم0 ذص ذ]1ه0 ةذصعتللهنس ءدلقغر هططم>13ع

 ةزمغر ءدع آالتق 0ععرعاأك معمممكلغل مسعف 1هرتس ةتاتمغو 0انق1012 0ط] ءءام ةعاملمصع5 طمصستساتتات 1ععتطتاتق

 لتكتمست5 دلك( عغمرئانتطو ا عانقت 1120ةيصعمسام 0ععجعأاو 1ععتق !1جدامدتك عاتصأ ا مآعطع الأ

 رستصسانق هطاتعدغمرتم. طاتسع 0هءئتسحست نتمع ءدع ]ل15 0عورنعأق معملعغ ع( ءدع طلق ةتعاتس ماك

 ممم مكسر لع (زمسكم1 0 عصختمسس) همددتسمستس(. ًططءلملع ةذم عساف ةنععسسعم 2 عا عه

 ءىمصستس يتلا عا ءمدطتلتاتمت ©0ه5مععأاتأ ةاتاطز ءءعمتصغأ. ةعواتستعمأو ةعتفت» 1عللتدتع 1ه1:عصعالاتلأ

 20 (نهرهطاتتلل و ظكلاتظ2312و 0112111826112 0000111 025 عطقاتالل ءأ ةصقه]0 عاوتلو 06عءلعام "عام

 معلتعسع ه0 ؟>دعتح ععصععتر 20 ععصتاتكق مآعطع هط]تعدغم1ن2, طم113401101111و9 856105 1اال

 10 ماممع لل كعجضتساو دئعرتاتال انتر" هطقس 0لهيتانتلل عا ععصاتق 1ه0111دئعصق. "!ل"اندت 60 علا 31ان[ 0

 زم نملك ءزتذانإرل ءدع طلع هععمصصعم(5 طقعع 0ععععنو 5ه00هءاسهاتمسع 0عاتعءعمله ءةدودغو هتللق

 ا

 مهممصع طقطتنم ةذصسعس]هرتتنس 0ععءعععمرساتتسو ط151 8(1 نأ 0ءعءععغننتت هلتوتم0 ءععدطصولأأا 8
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 كلتب لالدتسالا ةيفيكب ةقلعتم ةيلك اياضق مهل لصحن ليتمتلا فيرط ىلع الآ اهليصافت ىلا

 طابنتسا ىلأ اياضقلا كلت نم لكب لصوتيل هطئارشو هقرط نايبو الامجا ماكحالا ىلع ةلدالا

 ىم اهيلا ا!وفاضاو اهونودو اهوطيضف ةيليصفتلا اهتّلدا نع ةيدزلل ماكحالا كلت نم ريتك

 لوصالا نازيم ىف ىفنحلا ىيدلا ءالع مامالا لاق هقفلا لوصا اهب فلعتملا ملعلا اومسو فجاوللا

 ىلع هيف فينصتلا عقي نأ ةرورضلا نم ناكف نيدلا لوصأ ملعل عوف هقفلا لوصا نأ ملعا

 لوصالا ىف انل نيفلاخملا لازنعالا لحال هقفلا لوصأ ىف فيناصتلا رثكاو باتكلا فنصم داقتعا

 نامسق انباكا فيناصتو مهفيناصت ىلع دامتعا الو عورفلا ىف انل نيفلاخملا ثيدحلا لعالو

 عوشلا دخل لثم عورفلاو لوصالا عمج ىنمم هرودصل ناقتالاو ماكحالا ةياغ ىف عقو مسفق

 بيترتلا ىسحو ىناعملا ىف فيقحتلا ةياهن ىف عقو مسقو امهوكو ىديرنابلل لد

 يف اورهمتي مل امل مهنا ريغ عومسملا رهاوط نم عورفلا يارختسا ىلدصت نمم هرودصل

 جل ععععسغ م  طلمع معمممو1 60525 ععمعظ21 ع5 همععامسأعو 20 72605222 0103 طل 118151511111 اع

 ءءراتك ةعئتسسعمألق عراه لععععغو ءممعاسلعملم 0ععتكقسلو ءعةوعطأو ءطاتعإلاتطا ءأ 31

 120003 ءَز ت50 ء0هه01410565 ء>ءممود1ءا"ان2غ عم ءمهقتلأ هر انغ 0مع ط3 51881112111111 11

 متمس مك عمتع عسغو 103عمقال طمعتست 0عععععورضتسم مهجن ءات]ةج1112 م8116121 ءدع «0الا0113 5

 هةمععادلتطسو 0ءلسععمل1. 1آطلقم معممموزقمصعع لعظمأتاع دمع عووءمانسغو هروأ عرسه 6ع ةعمتمأم

 ءريدعدسمعو 20]ءءقلموسع مءططق ةلتتك طسع جععع0عمقطسع 0هءىمتسقس ةصلع ءدداقتس 0517 لي( ]ب

 (ممتسعتمتم لدعتعكم»ت0عم202ع) ةممع]]دعدسغ. - ]سقس 476- ع0- 0: طدصعأاه ةص 0مءتع 0

 ءا-هوع/7 لتعأا: 3كممر متم كمأد لدعم ءمهمنطت عع مدعاعست همععلمل عدد 00ءمتمفع مرتع كرا هام

 مءانوأنمصتك ( 117+ هه17 60- 02) هدطز ءءامسم 10عموتع دععءعوودسم ائطعوو 0ع ذل1ه 0هءملسه

 ةععتصسلمس 2501 ءمصقعووزدصعتسو ءانأ جاتعغمرع5د 200366 ةتمغر ههدصمومت. 1130 ععرن 7و مم

 انطءممدسص لع معكمعأمتتم لدعمم»م0عمقمع ءلتغفتس ءووع دسدغ هط طقعمعلعتق همتمستممعسم ع

 ممامعامأتف م0582 هرتمستمدأ هممموزغوسم 5عءامص6مطسقو ةنغ 2 2016ههدعتم همطتم ذم مهعمطانق

 لاعتك ةمععلملتطاتق 20ءعووصغقطسعو طمضصتس ةوعتضتع هرعمتطسق هتتالمدم 20عمد ءودع طقط عد لقت

 (0معجو ةسكعسس 0ءغمرتسل ه0560ئانت2 0 ماتعأق ءقدع ععمعمتفر ج]غةماتستر ّذط نات0 8

 معمل ءءلم مءئتصسدع هوان01ئ535 ةيمدععدغعرو ءنصت 51205 ة0عغ6عو طقطعةمغعو ومن معتسءرمأته ءغ

 مدهنعو لعتكه نفك جدعودع ءهدللعدمغو هغ هدصغ انطعت 21ه81ه0-: ءآ- هام“ ءهغ 1415 ءآ- ]م01 ه

 21102 مدرس مووت دلتتودع.  قةلغعصتس ععمسو ءمرصم»ءطغصسلععع همععدر ودقع ذه هعماعماتقق

 جءوم مه قذتسع ةمودتعمسغ عع للك مووزئلمصسع ءمدصتمم0ه عدتلءدصغو كس ةهط ئآلتك ءلتأم هصغعر وست

 مده غو ةمععأه1عو ءرع ةعمفات عمضتست 0022 20015 عمصغ معاستتست هطختم 0ءاسععمع ءمههأف هذه 0

 ىعدسعم وسنه طخ ىهطغلتغهغعو معكم ءامتمتس ءغ معممووتةمصعد مطنلموهطتعمد ممص معمدمءدوعتسأو



1334 

 مسقلا رجه ث لوصفلا ضعب ىف نيفلاخملا ىأر ىلا مهيأ, ىضفا لوقعلا اياضقو لوصالا فّئاقد

 لوأو ىهتنا ريخالا مسقلا رهتشاو ىناوتلاو ممهلا روصقل اماو ىاعم او ظافلالا شحوتل امأ لوالا

 بتكلا نمو هيف عابجالا ىكحو كيهمتلا ىف ىونسالا هركذ ىيفاشلا مامالا هيف فنص نم

 يات ياهتبا هيف ةفئصملا .ةرلا 5 50011

 5 قوتملا ىوحانلا ىرسلا نب دمحن ركب وبأ خيشلا ومو وحكذلا ىف جارسلا نبا لوصأ مل“

 حرش اهنم حورش اهلو لاوقالا فالقخاو لقنلا بارادضا دنع هيلا عوجرم بانك وهو ]1 ذنس

 نسحلا ىلا ئيشلا حرشو ا" ةنس قوتملا ىوكنلا ىامرلا ىسيع نب ىلع نسلل ىأ خيشلا

 فورعملا كيحا نب ىلع سرشو 811 ةنس قوتملا ىوحصنلا ناشباب نباب ريهشلا ديحا نب رفاط

 10 نيدلا ءالع ىضاقلا وه ماجللا نبأ لوصأ مل" 1. ةنس ىفوتملا ىوحنلا ىدوزلمل ويزعلا نبع

 ىوقتلا لعاج هلل ىمحكا هلوأ لبنح نب كيحا بهذم ىلع صتخم وهو نس قوتملا لينخا

 ءةورتست له01ءنسم "عموطت 20 همتستممعست ءمدئتتمو نان1 طه همصصتتللتق 5عءلمهتطاتق 0هءملصسقتس ه

 مموج جاتعسمتت ةعواتمظأان5. 1 )ءلصلع 7عرع ععطصاتق مدئ05 26عا]ععااتتت ءقذع قتلت م1017

 رعمطمرتاتسل ءغ دعماعمالهتنانالل طمصضضمدن عت ناتمقتال 210ماعت ةصتسمت اتت طعطءتلتسعسل عغ 405م0:

 ععمات5 جتاعلل مهو[ ةرتمك ؟ةيمقع هء[ءطرتاحنعت ءهمصقءععاتغتتت ءووع. ب 112عع 474- ءل - لة.

 طمسمع نست لع طقع لمءسمتمسه ةءتمقتغ طصقست م7042 طدتا. لون ءم# ةص 0م عانع 111140 ءلاتف

 ]نطرسسس ءمرستس عرج هدنهغ طمز سقوف انصفمتسعالل ؟1ضمرضتس 00هغمدتنمم 1دسلعست ؟عاععام ح ىلا طن

 لع طمع لمءوتسم هلتامك معماتسعأ ءاتنقص 1112/07 61-10٠

 5 836. 0و1 آ[طم - ءاو ءمءؤزو معمسعمأد عمدسس ان عدلتق 7567-187 يلأو ونت مآ1عطتاتك

 ماعزاعط لقت 8عءا» 17101ممرروزر7 © ]17 ءرو- ءقععر»# هيتس حا1 6115 10 ءوكاتلا عا طقم 361 (ةطع»

 24. 066. 971) هطتت“. 113غ ائتطعم ذص همصقتلتامتت 100دغاننو 01138200 01136 1720114111

 1جحاطمردصغ ههتصتمصعوواتم دص 011عروده مدهضاعو جطغعسصغ. آلطتس مانسعع همرصتصعطع9أ1 ىاتطغو 0غ

 كارءوزاعات لل: 7]رمدع7: مل]8 1 عءر» 1و0 1701170118 ((ديستس هال ءاتقو ةططم 384 (دمع. 15. 1”عاطان

 9وو4) ردم مدد - هطعتللط 461:11 مع0: 1/2“ 1ظءرن مل»ء0 (ديستسحات عاتق و ؟لانلك0 2

 18« ءد]1//مللدج لتعضتك ءا حسصم 469 (دصع. 5. ةسوع. 1076) طحمزتإانا5 ب ل7: 161: 60

 61 م0118 (هكسصتس هات عاتق , 1:- ءالاملدقد]/ كمعممتمتسدأاتق ءعغ ةصصم 528 تسع. 1. لوا. 1133)

 10 مرورا من15 هع هطعتاعط للان 11:50 156 1361 ىل50-ءآ- هاد ل مدنا 8 2 ةتاطتط 316115 و 0111

 دصضم 607 زمع. 25. لمص. 1210) 0عوءووزال - 837. 0ورنآ1 1[طسص- ء1]1 ءزز ةدهو ةمتصم صلات

 6ع معمعت متتك نسق ةععتصلمس لتكهماتسحس ل/17ءلاأك ظوري ظلهتنانمار ةحبعام»ءع (ندلطت ل7(-عل-ا
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 جوزمم حرش وهو ةنس قوتملا ىازخلا ركب وبا نيدلا ىقت ميشلا هحرشو يلا نيدلا لوصا

 ميملا ىف أب بختنملب ىهسملا ىتكيسخالا لوصا م" ملا هلاضفا ىلع هلل نمثل هلوأ

 نيج كبأا نأ, مامالا .لوصا +. ميلل ىف قي نارقلا رهاوج نم. مسف وه نيعبرالا لوصأ دل“

 ىَرق نم ةيرق كيناسراو ها" ةنس ىقوتملا [ةاضقلا رخفب فورعم لا] ىفنأل ىديناسرالا نيس ىبا

 ىقوتملا ىفنحكلا ىزاولا صاصعلاب فورعملا ىلع نب دمحا ركب نأ مامالا لوصأ, م |

 نيعيطملل ةنأل لعج ىذلا دلل ديل هلوا ىفنكل شيمالياب فورعملا مامالا لوصأ 050 0. ةنس

 01“ ذكس قولا اوتيل ىسخرسلا كيحأ ىب دكيكم ديحألا سمش مامالا وسو يلا

 اهب لمكاف ةناغرق ىلا سرك يرفلا هل لصح طورشلا باب ىلا لصو املف مزراوخي ىجكسلا ىف هالما

 لوا لا ةتس قوتملا ,ىفنتلل ىودريلا ىمحم .نب ىلع مالسالا رخن مامالا لوصا ماخخ ةالما

 ىلع وثحم ناعربلا ليلج ناشلا ميظع بانك وهو ديلا مسقلا قزارو مسنلا فلاخ هل ديحلا

 11: - ©/ءززمب» 11آدمطدلتاوو دممتلكتم ةصصم .... 1معمتغ اه: آطهستك 1040 نسأن ماعامغعس

 كصلحس عدس 8لعز 1ععلغ ءاع.  (نمرمسعس(متسس ذم 11130 عدن دلستدععم ةعئموتغ 5طغتلعط

 1667:2- 60 - 021: ماد, ظعام» لك!مدنمةر دممظدلتك ةصصم .... آم قمتغ طلع ااه: آهتم 1066م مجم

 طعم ءقعأتتك لمد ءجتستتو كاع. ح 838. 0و1 11- ةلعطعتلع هان, مهتمعمتأد 47518616-177 ةدط

 هممرستمع 7/1- ]1:1 ء امل مماو. 710١ءدمتع اننعتو 110. - 839. 0811-11 11-ةعطق'كمو

 مسضمعتمتم سهلسد وتصنف. 1لزع ةدعاونتك مهتف ءوأ اتطصت للعم ]ر» 1/- (60” نور لع نببم ]نعد

 لاو ؟1لعدنمت. - 840. 0وثآ1و متم عمتم آصمتست لقت 8عق» 7101,ه7117160 17 عنان - 0

 4:01:10 آلم ءاظاحعر [ ظهر - هآ - م0101 موعممدستسمات ء] ةصصم 519 (ذصع. 24. قد. 1118)

 رسامرنو أ. ب 470440 همت ؟1ءماتتتل نعطتم 27م يعن ع عيل. 0هن1 معمعمتم طسفست

 4ع 8ع" ملات»ءل ظءر» ملل 16 1[ممعاتنمعو لءووالع ىقعمممتسمات ءغ جصصم 370 (ذهع

 17. لدا. 980) رصمعخست. - 842. 0و1, متمعمتح آسمتستن [طآدص ءاتاحع ؟دلعو 17م4: لتعاتب

 ودمع دكه ةصعمتسمس(: لطدسم آ)عم نست هطعلتعمؤنطاسك مدعوجتاأ طدعولتومسد ءعاعب ح 843. ه1

 مهمعمتم طصقسصت معرض ع- ءآ- هقسسسعأ ل10ه]ءمست»سعا عرب لل»عل ظكورم]لدف ]آدم ءاظامعر نصن

 ةسصم 483 (ذصع. 14. لسص. 1439) هطتنغ ءغ تلله لتعءاوحتأا قينععانع ص 1؟طمر ةععموتطتلت

 (ناتتت 20 ءهدراتغ 0ع مدععقمصتطاتك م0 عنعوواتق ءعدعغر ذم ]ئطعماماعسم عقاتأتاتك هنأ هم عام

 [آرءيوفمحس هع ءممضلتغ ةطتوسع لتععفنح منه معمل عن - 844. 0و1, متمعمتم طصمتست

 لها" - ءآ- ةءاذت» ملغ علت 11ه]رميمتمعل ظءسلعم# 1آدمءاتامعر بت دصصم 452 (مع. 16. ة[آهمخأ

 1089) 0ءءءووزغ. 1للع اتطعرر وندأ ذمعمتغ ذاه: آطهستك 106م حمتسممان خ11 72هلمز1 هع 501اننل

 لتووتطسغمدت ءعءو ممعصأت ءقأ ؟2هلمرت5 ءغ ةيتودسعماتق ظسمتف ذللطسعالمر 10ءوهق ؟ءمانكاقق



3360 

 تقلغنا دق همامز ءاملعلا ىلع ىصعتساو همارم ةيلطلا ىلع قات تارابعلا رجواب تارابتعالا فاضل

 هجملتو هتايبخ فشكو هجضوت ءابعاب لوكفلا نم عمج ماقف هظاحلاو هنومر تيفخو هظافلا

 ام أ. خنس ىقوتملا ىفنحلا قانغصلا ىلع نب نيسح ىنيدلا ماسح مامألا ميبنم

 مامالا ييشلاو .* ةنس ىلوالا ىنامج لتاوا ىف هفيلاتىم. عارف هذآ -هرخآ قا اركذا (قاكلا

 و مظعأ هحرشو 0". خنس قوتملا ىفنكلا ىراخكبلا ليحا نىب زيزعلا كبع ىنيدلا ءالع

 تاكبش ىف مسنلا روصم'هلل نايكلا :ةلوأ رارسالا فشك هامسو. اًناببو ”ةداقا' اهرتكاو حورشلا

 هرك خنس ىونملا ىفنحلا ىتربابلا دومكام نب ليخكام ىيدلا لوكا خيشلاو خلا ماحرألا

 خلا ديجنا همالك تايأ نم مكحلا ةضاناب دوجولا لمك - ىتذلا :دلل قتلا كلوا قتلا 1 ءامسو

 ىضيش ىنتقدح ةفشاك هللا نود نم اهل سيل رارسأ ىلع لوصالا نم لمتشم باتك هنأ هيف ركذ

 10 جرخاف هوم موي ىزاريشلا ىيدلا بطق فقشل مامالا كنع رضح هنأ ىلاهفصالا ىيدلا سمش

 ل ئقمصتطاتع طعععتعمتسستك ءمرصم] ءءلطتمع 0ع ءةزدك 0عمز0لععتم دذد01هوذك 0عدمعضدسلسال ا عقأ كاتقوانع

 طقطعمو ؟تستم 0لهءانو معوزداتغ.  ؟؟ءئطو ءزاتك 1ةصاعرنلنننتط 0600ل053 عا ءزاتك 016000065 ةعطآ م1218

 هع ةعماعصاتقع هطاتوسمع ةتصغ هطوعاتتتهع. نه 0ع ءةسكح متل ؟تعت 0هءمتسد 31105 م2عععا-

 1عمغعو همعرتحتس ءما11هءدستسغع ّذص طنزمق ]تطعت ءةعمموتاألمصمع ة00هعمدهصلهو ءلات5 0طةءان2[21(ةطانق

 لعائعععملتم ءغ معطسع ةصععماتق 0ءءادعدسلتكر دغ طق 1105470 - ءل- 021: 1105عقل: 161 ل17

 ىوع]رمبام عرف 1[[ةمعاتنمهو ةصسصم 710 (ةصع. 31. 1ه3. 1310) رممالأاتا15و 0111 ©85:111111[011011162 51011

 12-717( زمول مدزأا. آكص 8صع هع هراتق ةاناتتل مدلنستق لتعطات5 كمحصةل21 مدحلست ةصصق 4

 و لمع. 4. ةسع. 1304) معم[عءلددع مهسوغ - ةطعتاعط ط؟صقسس 4-هل - 0: 61-400 - هدأت 2ع

 ل160 80711 /» [آدمعاتنجرم نسأل ةصصم 730 (ذصع. 25. 0ع6 1329) هطلتك. (بهرصتط»ص 5

 دك 7كمع7ر ها مع”م» ةذمكعت مامكر هرمصتسسا لمهتساات5 ءا ءموصتغنممتطسك هتقلتطتتق ءغ هعماتم

 ىفممتطاسك 1هعدم]ععمموزتساند ر زمعامتا( زام: طردسد آكلعم ةمتسمتانسل لص 0 هزانا0 1ءاتطاتق 101018غ02ذ

 مب ةهطعئاط لقلقسما- ءل- ل: 10!]1]رمي»7»ء0 عنان 1]1هلت»نا0 ماع 1[طهص عالة تت

 ةصصم 786 (زمع. 24. 1'عطر». 1384) 0عععدوتل“ 1ص ءمرصسعماهلا0 262" طصقعال مامر ءغ 2 ”ءةلطتق

 زمعجتعماع: 1دسد آلعم نست يدهس ألممع هدمتعمسانهع ءدع دصترمعملتو ةعطممتك دانك عامعلموأ طعق

 نعمكمك مع[ عمل( ءغع.: ق4عءطعي مدس ةمودتغر طماعلل ملسعأمأَه همصالصسعأ 566518)12و 018غ

 مم متكأ ][لءدد "عءامرنع ممودوز(. دس دحتع دمتطت 87 عز»و - هل - ل17: 1و م] 4728 م2260 عامال 18 عانو

 وع حمانا 1[سددتس ةتنطنلتعستسسس (00/ا, - هل - 01: كار اسم لتعو نلتم ء الزله ء>20عقوعتلتاو م12656هأ عطل

 10 ةدتسدعرم لطسسصوتع كءعءاع» نستموعمدعتمام 72ع"مب"5 ىمط ةمقلتسك ءءعمملعدلل لوععساتطاتقك عنك

 لتدتمودع. ىو 111 ؟ههععمآأت هممصعما ةص70(ة6همع5 تانلعع رو ويحك ه0 ]تطسسسس 10مل - أ -



337 

 تلغتشاف لاق هحرشب كيلع متفي ىلاعتو هناكجس دللا لعل, لخ هّلح ردقا ملو اريثك انامز هيلع

 رظنلا لخ) نيناوق ىلع هتسيفأ تضرعو !راهتو ليل هملات تت لزأ ملو اراهجو أرس نينس هب

 قاثلا نم ياتنالا الأ مهفلاخي ام دجا ملف ركفلاو شيتفتلا عاوناب هتامّقمب تضرعتو

 يهني مل 8 لدكلا لعأ هز يكاي امم هيبشا امو كلذو فبكلا ىف هينمدقم قافنتا عم 5

10 

 ةهحورش نمو ىنكمأ اميم ديدامض نيبي رصنخم حرشب اديف ىهننأ هدرط نيعنو هحرش ىل ١  5 50 5.ء. عض مل 5 0 ءءء و 9 : 7 0

 حرشو 71 خنس ىنوتملا ىيفاشلا ىدريراجلا نسح نب دمحا مراكملا ىنأ خيشلا حرش
 ءاقبلا نأ خيشلا حرشو 7. ةنس دودح ىف قوتملا ىفنكلا ىرارتالا نيدلا ماوق خيشلا 00

 نسخ ديع نىِب رمع يشل حرشو مه لس قونملا ىفنتل ىكلا ءايضلا نب كيحأ نب ك.كيحام

 دقو خلا ىنابملا ةدهمم ةعيرشلا لوصا لعج ىذلا هلل دكململ هلوا نيدلجم ىف ىناجنررالا

 همم ععددت. ل1طسلخست (ءةصممعتك ذص عم مع213613200 ءمطقاتتلكأ و 240116 13112 زانق 8

 عماع عع دصتطت همصقعتا““ 1ةهودع علوم طقععرو 355(102ع 10 عاده ردةدهتستم 1ة01طات5 ع نط مم 5

 ه6 ءعععاكتك ةقطت ءعمراتس ءدجم]تعدالمسعاتل 2معج1عا.66 ل00 12 عأن11 عقار ن6 12 ©6©0© 060

 ماسععم ةسصمو ءكمصت ءغ مدلحسم 0عوم0ممععطم و هعع تع معع جماع ةلطسصت 2201( 52:1 0451565 عقم

 كعومرصعصأ دل مصعد ءزاتك 20 ءةهممصع5 مطت]1م5همطمطتست ع>ععأر ءلاتكلا1ع م136121553 115

 علل( هدتطاتس عع ممكأ0عمدغنمصتطسو هدطر عمت. ةععمسعم هتطتال 1م عست ن00 11102111 5

 ممن معتسال ءقوعغر ءدىععرماتكق همصعاسك1هصتطاتع ءدع ةععدصسلمو نتقطتت15 طانزا75 م2ع201552 40 ذص

 وسملتغمغع مص عمسعععمغ. 1ط[معع عع طتع ةنستلتم 24 ألله مععاتسعصغر نندع 0121عءاتعأ !ذعلاه هك

 حت طت1هرصتساتك غعدصعم دم دعواتعمتطاسك ]خطسصتس ءعماتعدمع ءةزدمسودع 015ممو16هصعتت 06وءمتطءنع

 صمص همصات علم - 130116 ءهمردت70 ءطا251 1112 ©012م6ع2010ةانت2 12عءمأغو 12 0110 01122411122 1113

 ممووعغ 10لعو5ك ددقك ةعمي]ل ءدنع6  (نمرحست عما3ج105 5021 م5ععاتساأ مم1خ0 هطعتاأءاتا

 41760 1867 11هعم»» ل م عر»ل2 ذكطقطتنوو ةصصم 746 (ذمع. 4. 081دت. 13453) ممءنمصتك - ه8طعتلعط

 (01: من10 - هل - 02: 01 [1دصعالاذو طم تاتك اكعد ةصصاتلل 700 (ذمع. 16. 8عمرغ. 1300)

 هاطعتاعط كلتا عع 1101 متضت»ءل 83 ءزن للرتنعا 8 ء:- ©0] اع ]1ءقبغ 1آدصعألاقو 11

 ةسصم 854 (صع. 14. 1"عطا». 1450) ءغ 5طعتلعاط 02ه" 8ع: 4آط0- ءآ- هو]ردقت» 46 128, نادت

 ذم همرستصعمسغةسم لهم ؟ه]سستماو ءهمرصم]عءائعمامع عع ةزع ةمعامتعساع: آطرهتتق آلعم ننأ متسع مت

 1ءعتك كطصلحسعس نس 1عمزغ ع0 ع[وصتسس ءاعر مهععوأ هعر ةهاع»ءعلعسأب 1هعارأ»- ءل- ل1

 11601 ه172ل 13 عزا 0م“ 1801 ]ا معمعءعمامرع عدم و 1[ 0ءز'ة ذه انكاتتل ؟00هق5عر ءا 1مم انقل
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 ديبح مامالا ةقيلعت هيلع ةرصتاخملا تاقيلعتلا نيو !ذك هلوقب حورشلا نم هادع امو لوقا لاقب

 ديبحا نب الوسر نيدلا لالج ةقيلعتو 111 ةنس ىقوتملا ىفنخا ريرصلا دمحم نب ىلع ىيدلا

 نب كيحم نيدلا سمش خيشلا حرش ةصقانلا حورشلا نمو 01“ ةنس ىئونملا ىفنلمل ىنابتلا

 دمحم نب ىلع نيدلا ءالع حرشو طقف هتجابيد ىلع وهو ما** ذنس قوتملا ىرانغلا ةزمح

 ةورسخ المب ريهشلا زرمارف نب دمحم ىلوملا موشو ريركتلا هامسو 05 ةنس ئوتملا كفنصمب ريهشلا

 ىفنتل اغبولطق نبا مساق ميشللو ماوملا مامتب هب نودشرتسملا رافل مث ولو همد ةنس قوتلملا

 كيحت بطلا نم بيكارتلا لوصأ م ميلاقالا لوصا م» هقيداحا ميرخن م1 ةنس ىونللا

 نيمسق ىلع بتر خلا داشرلا ليبس اناده ام ىلع هلل ديلا هلوا رصتتخ وهو ىدنجكل ىبا

 ساسا ور فيرصتلا لوصأ مث/ ىدنقرمملا ىلع ىب محم نيدلا بيكن ةمالعلا خيشللو

 10 مامالل كيحوتلا لوصأ م. خيراوتلا لوصأ م3 لاينادل ريبعتلا لوصا »© فيس فيرصتلا

 ةهلطتطعأا ررانم7]من6 - مع. له هعاعتتتك ةاياعتلل هملطتتل عا 35115 10دططتتأه انكاتتم أ

 (مزع هن وزع). 6 ©“ قممعسلن نع ع5 ءهمدصم ءصلتمددف 30 دععط عار مات هعضا مس ءعاتانسأ طق 176140 - ©0-

 02: م18 ظء» ]10ه 1ءمب»ت»عل 121, عزا" [1هصعاتتج ططماناتتتك ةططلم 666 (نصع. 22. هعرأم 1267)و ءأ

 ل ءام1- هل - ل11 1غ هدام 1ع: لاتسعا 1 ءانلاباغ ]ط!طدمعاتتج هصسمم 793 (دمع. 9. اآ)ءع. 1390)

 لعركمسعاتك.  (نمرصتس عماقسأم5 همس اطاعع"05 ءفمدصربمداتعاناتسأ ةطعتلعل ذ/ءرنع»- هل - 01 0

 126 11 هرونجم 11م7 ةو ةسصو 834 (ذمع. 19. ظ3عماب 1430) ططم5غاتا15و ءاتزانق ءةءماتعمأام مل2ع-

 ؟جغمصسعسم (ةصخاتنت همدصم]ةءاتغمتخ ب" 476 - ه0 - 0171: 78 طعنا ل1101ءمتوتناءل , "ذأ عو 108011114766

 ةممعا]دعت5 هع ةصصم 775 (ذصع. 23. لسص. 1373) 2201:411115و 0111 0معم11 5110 52012611 26/747

 زسمووسنأ - هع 110115 11071071:60 17 هنا ل" ء» روعي و اتا عم ]11011 121,05" عام لتعاتتك ءأ ةتطو

 883 (زمع. 13. ل1ه(. 1480) لعظتسعأاتق : ن1 51 هراتق ةاتاتنال 20 ظصعتت مع10115155عاو 151

 1و0 ماتم معا[عمأع مم( ءووورغ. - مهطعتاعاط (ن(معقن» 11: (017:لءوع]ن [طآطدصءاتتدو (ا11 0

 879 (ذمع. 18. ا[آدن. 1474) لعءعدوتزغو ةهلئقمصعو جععطعوما ءاندحل/ن - 845. 0ةذل

 ء]- ج ءدلتسر متسعتمأو ءآتسفطتسل. - 846. 0و1 ء1- عد ملعت طر متسعأمأتت 60151100111

 ةتعام» ع 1101 ه1117:0 ]17 ءرو- ©77م]رمز عتت08.  (نهدس معج لخسحات >0 علتعاتتل و د 10135 مه1:غ65 150 ان

 ىذز

 ه زغم ةممتمتعمو : 1هسك 1)عم نسم0 صمد ذص حتمسس >ءءامس لتععدتع ءام. يهنستلع هده هطعتلعل

 مءنمدتسسص 1 رأط - عل - لذ: 11101 متاتنءل 1 ءن» مآ: كورسمت" ءمتنل# ةتعاما"عاط طقطعأام ب

 10 847. 0541 ء]-ععورتأكر مممعتمتم 11ةدئتمصاتتتل عوتلتل 21؟د]تاننص و ونانأ ]!طعد 10ع22 عقأ تكانت

 مئهعوولعمام 1ن(ع - 67 - غمومرك - 848. 0و1 ءهلك-عغه' طاع مرتسءأمأ 323 15

 عورس هت مرلاتا0 و ةتنعام"ع 710م2. - 849. 00و01 ء1- عده د مااعطر متم ءامأه 1560118311112. -

 850. 05141 ء1-عجسطتلر معتمعتمتحه تساغتك تمئاتق 1)ءغو ةنعامنع آسمتص لان عانقت ةظأ-
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 ءانبلا نب نامثع نب دكمحا سابعلا ىال ةلباقلاو ربجلا لوصأ همم ىفنلل راغصلا مساقلا كا

 أ مز درب كييشلا ه:ام 1 ءبدعلأ ليع هديل  مهلهع ٠ دولا يي ُك | مه“ ديالا
 3 0 0 زم ند ل0 0 ّ روح حا

 لوصأ هم“ ةريتك لوصف ىلع لمتشم رصتخ وهو خلا عاطقنا الب ءابحلا قحسم هلل دمحلا

 ةمدقم ىلع ةلاسر !.0 ةنس ىفوتمل ىراصعقالا ىونسبلا ىفاكلا ىسحل ملاعلا ماظن ىف مكحلا

 ىربكلا ةعقولا ىف رضح امل هفلا علا كلملا كلام مهللا كل !ًديح هلوا ةمتاخو باوبا ةعبرأو

 يف هحرشف ةيكرتلاب هحرش هنم اوسمتلاو رباكالا ةنسكحتساف [..8 ةنس ىركاب ىمظعلا ةكرعم او

 قوتملا ىلعابلا دمحم ىنا ييشلل اهيلع مالسالا ىنب ىتلا ةسمخلا لوصأ مم [.ه ةنس بجر

 ,ىرصبلا ىلع نب كمحم نيسحلا نال حرش لوالا ىلعو اضيأ برح نب رفعج ديشللو ةنس

 ةردلا ىداشلا دللأ بع نب نبيكم ركب وبا .مامالا وه  قاريصلا لوصأ ممم ةئس قوتملا

 يأ نب روصنم ملاص ىنأ ِيشلا لوصا م1 مهنيب اميف ةربتعملا لوصالا نم وهو *. نس

 ىروزم» [آدمعاتلم. ع 851. 0531 ءادّز عطعء ىع عادت هعقطأت1ءغر معكم ءمتم "علت عنمصتق

 معع دعوته ل هصعتت و 2061056 4151: 1من[ ع  مل]ر١7260 1ع 0171م2 187 رد هلل عرور1اع رهط

 852. 0 هنآ, معتسعتمأت 110م1 - هل - 0211 01:ه» عر لطل- ءآ- ماس ةظ81 71هجعأب [هماجتقو

 ونسخ محسوس كمطتتغ ةصصم 536 (تصع. 6. كسع. 1141). (هرهمعملتس قا دتات]اه5 هعءاتوص

 مدسم]ععئعسو ءغ 1غ ةآصعمتغ: آطرمتتك آ)ءم 1دسلعسم ةمكصتاوس» 22عرأت هام. ع 853, 09ه]

 ءا-طسلعسسمو معتس علمته 0عوسعم 0ع هملتصع ددسصلت. '1ءهعامضتق هع تسمن عالمصعو 011341107

 هدماتقطسد عع مصعاسكأودمع ءكمصفاحسفو وناتعتت> 110501: 7110لأ 170516708 16*40, هصصم 5

 (ذمع. 10. لوس. 1616) لعظتصعانكو تهم2ممداتتغو ءهانتطص مالعم2ع عرهكأ1 ءغ هءعئامفستمأ ةهعتأت 240 5

 موتحس همصم 1004 مع. 27. ةكسوع. 1595) ةماعمعووع “م 1آممتغ ه ؟ععطتع: طمسلعم 'اكتطتو ه

 لرعدعو ةصمعاامسل (عصعمل] ءاع. التعت ةمععامف ]ائتطصتص ةجزرعمطوتتمسكغو 140116 عاتتلل 1716

 مرستس عسا مرض عمتك معاعسنمس(. هم ؟عملغ دمعمكع ظعزعط ةصصتن 1005 (ذمع. 15. ةكسع. 1596).

 854. ظ1- 0 هن1 ظ1-لكطحدسم عر ظدصلمتس عساف لانتصوتعو نانتطاتع 2065 1ك1ةسصتعد كانو عنوانا

 يغو ةسعامستطتع كةطعتلعط قلتي 7101, متست»ءل 801,718, دمصم . . . 0ءقدسعغم و هغ 5طعتلعط لور

 ظعو 81ه. 440 مدتمءح اتطعتلسسس لات اةرمدءق» 71ه]متستس عل 17 عنو للغ 80م8 نحت ةطلطح ...٠

 هطلتغر همرصتسعس(ةجتسس ءمدطمموانتا. - وو. 05141 8-11 عزم عذر ميكمكمته آسفتسأن

 ظوأن» 271010101160 17 ءزن م0ه7]ه] كءر»ءرك ؟طقظتاحعر ةمصصم 330 (ذهع. 2. معمم. 941) 0

 لعطسعن. 1آنع ائطعم معدع هعئورتك ه دءعامع 8طقمطتانعدع ةقوععاتك دصهعمأ ةعقالمل 841.

 85و06. 0981, متهمعامتمه ؟5طعغعئاطت لقكقاي ىن7ن], 71هسوو» 8ع: لطغ ك1, 1 قللخ 1مم

 هعزءوا1 م06. - 857. 0هن1 ءا1-1وطععغع مملسءرتد ههمرجوعدقممدتك. "مدعم ةطعتاعطت
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 سارع هوجو رس ىبذلا هلل دململ هلوا لوصولا سنارع هامنو مورلا حياشم ضعب اهحرش ةلاسر

 قونتملا ىرزلل ديحكم نب دمحم نيدلا سمشل رصتن# تاارقلا لوصأ مم» يلا مدقلا

 [ديحم نب] نامقل نب رافغلا دبع نيدلا يات مامالا وه ىردركلا لوصأ م1 2 ها** ةنس

 ىجيصالا بيرق نب كلملا دبع كيعس ىأ ييشلل مالكلا لوصأ ما. ها ةنس قوتملا ىفنثل

 ىفوتملا ىوغللا ناعرب نب ىلع نب دحاولا دبع خيشلل ةغللا لوصأ م 61 ةنس قونللا
 قوتملا ىفنحلا ديو ند دومحم نيدلا ردب مامالا وه ىشماللا لوصا ما" 1: ةنس

 ءالعلا ىأ تيشلل باملا لوصا ما خلا نيعيطملل ةَنِلْل دعو ىذلا هلل دمحلا هلوا ةنس

 نب كمحم لوصأ ما* [511] ةنس ىقوتملا [ىرقملا] ىادمهلا راطعلا كبحا نب نسح

 ىأ خيشلل هللاب ءافرعلا بعاذم لوصأ مد تادلكم نابث 3 نسا قوتلا ريرخلا 252

 لوصأ ا“ ىدنكسرملا لوصأ م41 ”''ةنس :قوتملا قليلا ”ككلملا نبع نك ا ل

 ةعبسو تاماقم ىلع موظنم ئكرت فلا ةنس دودح ىف قوتملا رعاشلا ىيوطبشلا "ىبك

 را ءزت»» - 017-0 120176 و 01161173 5 مزرعززعاط هدحتست 1111161186 011212262634115 قأو ©01121622-

 ىيتسسوتع ةانسس ةمكعتموتأ 4075 ءآ-ممو0/. آ1معلمتغ 2(1: طردتنق آلعم نبت 12عأع5 ةموصفدتناتس

 جعئورصت اوله ءيطتاوعدغ هانم. - 8358. 0و1 ءا1- ءاطا :ةقغو همم معسلطنس 0ع ملط مذتق

 معععمفأ هدتتست ؟02ةصتعدت انو ةاج01 م6 اهم عررجو- عل - 011: 11107101111160 13 19 111011011111160 ل تن 2"67و

 رممر"ننم ةهسصم 833 (ذمع. 30. 8ءعرغ. 1429). - 859, 0و1 ظ4>156-81ء»ءأر متسعأجت8

 اصمت 1 - ءل- 0171: 450 - ءآ- عآد ا" 13 عن معنا |[ عن 1101من: ءل] [1دصعاتلهع ةحتتف 2

 نمو. 28. 06. 1160) لعكمسعءان. -ح 80600. 05151 ء1- لع عءافسسرو مستسءامأ2 01800طتقو 2005©

 ةزعتاعط قلع كم0 450- ءآ -1767ء7جب 160 (0025 لعمرو دمماتأختو ةصصم 212 (ةدصع. 2. كوت

 827). 861. 0581 ء1-1هعطعغرو ميتسعنمتد 1ء>0ءم1هعتهعرو ةسعامتع ةطعتلط 404 -6أ-
 م0720 176 ل72 ءر» 801م» آنعوتعم1معمو دممدغتم ةسصم 4603 (ذصع. 9. 006. 1070.) ب
 8م. 0وزنآ] 1-11. ةستقطخرم ميكس كمتم آصفست 8607“ - ه0 - 0171: ل1 ه] 1110 عن 7620 ط1
 ]كدص ءالادعو رجممجطتأ ةسصم . . . .. آمعلرأغ 12: آطرهتتق 106م نست 001 عدغطاتق 123015انن2 220-
 رمتوز( ننعم. - 803. 0و1 ءالدحرس ة'عطو ميتمعمتد :ءلتفتك 20 10ببدصو ةتعام»ع هةطعتلط

 ل411:707/: 11هعه7: 18: ل]رتتتءل للا“ 11عزجلارا# [21ع»#و 1١ ء. (نهدندست 1عءاما»ع] و ططقاااتف
 دسصم 569 (ذمع. 12. ةسع. 1173). - 804. 0وهن1, مدتهسعمأذ 2101ه لنك 161 1
 1216م, دممم . . . 0ع2يصسعال. © عم ؟ه]سصتسقم. - 8603. 0551 سمعة عوطتط ء1- 0« 1

 مئال]هطرو ممقمعتمتو ةععامسسسس همتسفتملتسسس 101 كتآاغمضستر ةسعامتع ةطعتلعط للان ا
 7111101160 1876: 67-450 -هم61ء]ب 12627عس# و ةهصمم . . . 0عطتصعام. سح 866. 08151 ظا-
 312 جو اعوم لن. - 867. 0541 آلدطجو 8طعط غءركذ, متم ماه ممفاهع 7”هلرورد 5/1 و
 نكرعو ةمصاتتم 1000 (ةصع. 9, 0ء6غ 1591) مممدنغاتت. 280 ةطلف ةان1ءلعاتالا و 10 6088658انقو 5ءماعألا
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 نيحا نب كبح عييشلا وه ىجنقيلا لوصا م فبداطل ىلع ليتشم وفو ةيتاخو بعش

 لوصالا م1 لأ هركش نم نسلالا تللكت ىذلا هلل نيل هلوأ ةنس قونملا ىفنللل دبح نبا

 خياشملا ضعبل ةلاسر نأ جحصلاو هل ليق اًذك طارقس فوسليفلل قررا ةلاح فلا طب وتظلاو

 بهذيلا بلاط اهيلا ياتكج تايوطم كصاقمو تامهم لوصاو دعاوق اهنأ هيف ركذ 1:4 ةنس

 برعلا اهعقوت ىتلا ظافلالا انهه دارملاو نيداضتم نيينعم ىلع عقي ةذغللا ىف كضلاو دادضالا م

 مهلوقك ىايسلاو قابسلا ةلالحب نيفلتخت نيينعبل ايدوم اهنم فرأل نوكيف ةداضتملا ىلع

 عش لداقلا لاقو روفاك دوسالل

 لمألا هييلْيوأ ىسياىتفلاو ... لذَج توملا الخ ام ءىش لك

 لقع وذ مهتوتي الو ريسي توملا الخ ام ءىش لك هانعم نأ ىلع هدعب امو للج لبق ام ٌلدف

 عدرمو عغ همدعاسك1 هطصعرت 01؟1وان22 ءغ دتتتلغ2 12ععئع 013 ءهمصاتصعءطق. 868. 0و1 11-

 آل حج وص 1 مةسعلمأزو هطعتلعطل 21101011117260 1761: 411:0 167: 11101 هترا#0 7077

 طدصمءاتغةمعو ةصسصم ... لعطتسعأل. طصعامأغ 18: آظرهتتق ك2لعم نتت ]ئه عاتقك عمان2 0101 151

 عرجنمك ةعاتصغو ءمرسمم2غ ءام. - 869, 0541-81 عء-12-151ط عرج ةطتغو معلسعامتت ءأ

 معوملدع 0ع 0هءئتسد ]11(ععدعتات 2175063, 311040عو ن6 نا10عدد دلعم 01و 5

 مطتامدهرطم. 1عوعععو قصعم طلع مةعامضتف هطعتلعط ونعص لهست ةا160عد> طقطععغب ع 870. 281-

 05831 1ع ظ1- اطل طعزع ةطاغو معتسعتمأَت ءغ ؟عوملقعو ةتعغم»ع 8طعتلعط آسصقسس ل11011/- 60 - 1

 11ر6 18607: كعب 77ءموم# ظطقطتاندو 2201:6130 ةطط0م 676 (ذصع. 4. لدص٠. 1277). 1همعغ

 1للعو انطسنس ءهمصغسعع م2366ءمأم ملفت, مهتصسعأمأ2 عرقكأ2 هع م20م05105065 م1261 م 3

 سمات ءهغهقو وتتطاتق 0ءمنسدع اهطقطتع3ع 54101055 632علع 202 م08516 ل 871. 181-

 ىةقلط 20و ؟ءعطو ةعمقستل هممموزغتست طقطءضق. 127200 1ءدةءمعمدمطتعع 0105 ةعمقاتك 2قطع

 1مد1نعرط مص دع105. طمع 10عم ءدع ؟هءعو ةصغءالت عتصغتعو و35 ةعدطأ5 ةءعصقتطاتو ةزطأ

 1من عر (ءمصاعةجتتك ا15112م304غو 143 116 51 43241112 ]11623122 271121 5م60438و 5ءمىا15 طقهطءقصأ

 ديمو, ونمماعتل نغع» ![0ءنص طقطعوغع عع ص( عءعع0عمغقطاتق ءغ 20هغعائ61 6082080834101, 116 5

 ودنم ةلاوتغمدس 1عرك» ةجمعالهن. ظوقعو لتعغت

 (08عو15 معوو 51 هععلمأ5 دم0ءرطر 16915 هو. 1آطععمو ءاتقطت (عطاهغ ءغ 5265 ءانالل 24

 [لتع مص ناتحع ؟ههعدم 72147 (1عرذك) ممةعععلتتسغو 0113118 01136 5011184111 و 0612085 2821و 0

 معطل ةمعودع طسصعت: © نهعكلتم معور هدعععمام مممدأعر 1عرتق رمممعسا 1 (17684) قار معع انللتق
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 ديع ديعس وبدأ ميشلا مهم ءابدالا نم عمج يش | ةمصو بظع دانعم اذيه ليلا وأ كش

 ىوحنلا برطقب فورعملا رينتسملا نب دمح ىلع وبأو / ةنس ىقوتملا ىنمصالا بيرق نب كلما

 ىباب فورعط أ مساقلا 0 للامام وكب وبا مامالاو رسب ضدي ونا ى كنلا ديوناسرد 1 ب

 311 نس قوتنا" ىرحنلا ناعدلا نبأ كرابم نب ديعسو + ةنس قونلملا ىوحنلا ىرابنالا

 ىضاقلل ىراينالا ىبا بانك ريعال##و 4.5 نس ىفوثملا ىلاغصلا لمكام ىب ىسح لضفلا وبا مامالأو

 الم هدلو رصتخللا اذه تكن 2 |..د خمس قولا ىرصللأ ىديهنلا رداقلا لييع بيدك ىقن

 هبه نب نووملا دبع ىيحلا فشل بهنلا قايظاتل اال فانا ق قاب :جرفنلا فقئاقد

 انيلع تلبسا ام ىلع كدم انا مهللا .هلوأ رصئخم ةنس ى وذا ىلايغصالا هورقشب فورعملا هللا

 نانا ددصف دظعطأع ءأن ؟معت]لغ ماع معصم هج اهلهم لتماتم عدمعسملت مدعلتنتق ءوار ههتسمطتاتو 601

 طوع ]وعم زلعررر ودع دلوع ه«لسنن» (سهعصتتتلر ع2'290). آطلع ؟هعلطسع ءزدكسملت ماسععو مطتام1وعت
 ممرتأ موعالات0 و 1116 ةزرمززعا قالو رمق 450-ء]- ١ ءلءإ ظور» (0"عنا» قلعت»ومقو ةسصم 212 (ةهع

 2. قرر. 827) 1201:6115 لآن( لآل 1101 مو17» لأ 1 ءروس- ءاررجمو1 عوف“ اعدت ج1 عاتكو لع

 مويمم8 لئعوتك كا دصصم 206 (ةصع. 6. لنص. 821) 11101611115 راطاا ]ط1 اة كد]] اقعد 110711110

 ىورزمو( نمر مسصم 250 (صع. 1 1"عءاطاخ١ 864) مجمت'انتتكق - لطي 71ه]رمرررت»:ءلل كل طاملاس] طق عنا
 ل رع 0»120ث1 010 عق]ب 1 ةلطتتلا لأ 0115 و 0 347 (نمع. 25. 381ه. 955) لعظم معغتك - طمس 2

 17 م١ ]11011ه111160 17 عرو- ءاعايعت» 0 :ةحسنصه أ تعانق و دل عو كن - عامنا د2 لتعاندم ءعغ دصصم 328 (ةصعب
 18. 04. 939) قعقسصعامه ب اهمال ا ءر» 110“ ء] 610-111 ء] ]رار 6 هت جات عاتقو ةططصم 569 (5 0.
 12. ةخدتع. 1173) 0ءلنطعااتق ل آصمتس لااا آمل 11د م7: 18 عد» ]101 ه7:11260 ذك ]راتن8 و هطلت

 005 (تصع. 16. لسا. 1208) 0عتسءاانك. ااطسسس [طدمتما 111: - ء7م7:| ن8 ذص همت عه لنخنتت 60مل
 (©(ةلطخ 1276 - ه0- 011 ل0-آ- كلمن“ 1 ءرسف»# 212:8. نك همسصم 1005 (ذصع. 15. ةذسع
 1590) 0هءءووزأ. 0516 31011 2مم ةلتسع ءزدم طمع ءىمرص معسلتسسسم 12 001 هعدت جآطمطهأط عل عاتتم

 01ععوذزغو عا طمعع ءهلئأم زج ةمعامتا: ًالبهته ءل نمت هةهمتعسأاله 502 5م1ع50108 اع.

 872. 3 لطخوعؤ ء]-ط ءطز عر طسسنتمم ةماعسلهمدتق لع لعيسممفانهعممع ةمطغللت هكنسس قص ءهتلطلتلع

 110درهم.  ؟ذلعدطس ]ذنععد (ر ددط (معنل2. - 873. خكلطقع ء42-1 ءعطعطو لتقف
 حاتسعأ ر ةتعاورع تان ع” رك هلل - لفنان ملط ءآ- نسق عن 11مل - هلام 1:7 مأ تاق و نع
 مزمل ةممعالجعدك عن جصصم . . . دطمت(ا5.  (نهرصمعسلتانس ذه ةصعاستءطق : (0 1)ءانتوو 5
 لع ][دسلحتستتف مرنم عم ندم مم5 مع[ من لنوا ءاع. ة1ههعغ ةبسعاممو هع 20 للصم ةمرصموصعسلاتت
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 بهذلا قاوطاك فلأف ىلاعتو هناجس هللا ءايلوا نم ىلو هفيلأت ىلا راشا هنأ هيف ركذ يلا

 فيش: ئطويسللا فارشالا فارطأ م4 2 ىرشختولا ىاوطا ءاهب ضراع ةلاقم ةدأم ىلع بترو

 نب ديحم نب ميعربأ دوعسم ىنأ مامالا ظفاخخل تيشلل نيكحصلا فارطا مه فارشالا يف

 [نوديح نب] ىلع نب لديكم نب فلخ ديحم ىنالو 7. ةنس ىفوتملا ىقشمدلا ديبع

 ناكو لاقو فارشالا لوا ىف ركاسع ىبأ مساقلا وبا ظفانل ايهركذ [.1] ةنس قوتملا ىطساولا

 هيلعت» كاأرأ نما هيف .انيفك .تاتك اًمهوو. ءاطخ اًمهلقاو  اًمسرو اًبيترت امهنسحا :فلخ .باتك

 م“, ةنس قوتمأا ىناهفصالا هللا كبع نب دكيحا ميعن قالو دحا رخآب لغتشي مل كلذلو

 بتكلا فارطا هلأ هم ةنس ىوتملا ىالقسعلا رخ نبا ىلع نب دمحا لضفلا ىا ظفاحللو

 ىف ركاسع نبأ لاق ه. ةنس قوتملا ىسدقملا رهاط نب كيحم نيدلا سمش ييشلل ةنسلا

 ىبأو نيكجحصلا فارطأ اهببلا فاضأو ىننسلا فارطا هيف عمج انضيأ ةتسلا فارطأ وو فاريتالا

 حط تضم ةيستعمتسل آطلعأ1 1ج50801 هع ةءعءء]و1 ءدععانوغمس ةق3عر 10عمواتع هع [ائطصتس 80 20

 هموعرتك 41:مانع ءا- لجء7عا عع مدتددء. ]لز5موواتتغ (هأات12 18 ©عمأاتتط (؟9615[26و د2 ان طانق

 رست( 15 ءقأ هزات 4176و ا0]ا5 01[3110 701107: ,ع | عر # وام - 874. طغاعذكل ء15-1طعقكو

 جتعامرنع كميرا. 110 ع ةماعو دنط 1:7مرك - 875. فهععملت ظ8-1جطتط عاسو 1ه016ع3 ه4

 لسم هرعنو م5016 هصحلتد ىكع/47و هتنعغمرتطتم هطعتلعط طمطتأم طسصقس لقا ]11م0 11 ه]رطن» 1

 11101 ه117:60 ظن: 05620 102: ءدآلع# و ةسمم 400 (دصع. 25, كسع. 1009) لعقسعغمو ءأ لل

 11101 مت: عل 121م1 1 وت: 21101, هت»ت» عل ع١ ملل: |[ عن 11 عررنل] 11 ع2, ةهصصم |[ 1

 مع. 15. ةكسع. 1010)] 0عظتسعنم. - اآنطسسسوسع !ئنطسس 11ةقات 481:1 ءايدةزز) 1871 م5077

 دس ةصتغلم همعدتك 15/7( مطصصعت7 0226. آطاطع» 722727هركت ور ةصواتتغو 312 0ط 015ممن160ط عت أ

 01مم صعسمو غانطل م10 ماعم 12212017222 5141011111 © ءاهزانئ2 ا1111ئا1112 216621 023ع1ع عطلت ءعوأو اط

 ندم بص دمك ع عماتمسم صك عمات ءووع جلاس ةسسكر نست السم (مهعاحتم ]غو ءحسصوتتع 0

 ءةسكحتس منللمك ص نتموسحتم ت]10 هرععدست ممصتغ. 1105 ةععدات ةدتصا 41 71 مل» ل1170 16

 لة لدااعأ 1ع م]رنراغر ةسصسم 430 (ذصع. 3. 066. 1083) عطس ءاسعر ءأ آ1هظاق ل1 1/0077 ل ]رتل

 ظء»» 47: ل1: 11هرت» ملععءمل16, نست ةسصم 852 (ذمع. 7. ل[دنأ. 1448) هطلت - 876. كل

 ءع1-عم6غمط ء]-وءزؤغئغغر ةصلتععو ه0 دعرع اتطرتوو ندلتقنقممسسص ءقصمصت موو جتعام»ع ؟طغتلعط

 هر عرربو-ء0ل-017: 1710]رمت»ت»ءل ظ عت 1 لرق» 710عم00عمنر رممعطتم ةصصم 507 (ذمع. 18. لدص.1113),ل

 161 لكن ذص همعانع 1؟17 لك نما مدهتغع» ملت نعد 111هدحتست عدم ائطعمرصنصت ءمهانصسعأت آه ذآآ1هر

 دموستغو 1ه016ع5 همعستست 6807222 ءما]لععتغ حلو نصعاتم ةصلتطسمك همس 80747 ءأ 111 11هرعأبو

 كه نغ دع ممعمرجندت» ه1]0عءعئورتتسا 5د0عامك ءةمعع عع. 10ءزملع 5و ]تطرح ءديديستمةك1 ءا
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 هشيقلاو صقنلا تاراما هيف ترهظف هنربنخاو هنربس ىنأ ارث هتعمج تنك .'ميف تدهرف هجام

 دي

 اهصخ مث نمو ىهتنا ىرخا اهحرطو ةراث فورحلا جعار لئخ هبيترتو ةريتك ماهوا ىلع المتشم

 تامو بيترت نسحا بترو ىقشمدلا ىبيسحلا [مرحا نب] ىلع نب دمحم نيدلا سمش

 ىفوتملا ىزملا نيحرلا كبع نب فسي [ٍياجحلا ىأ] نيدلا لامج ظفاكللو 40 ةنس

 5 هل, خنس قوتملا قارعلا نبا ميحرلا دبع نب دمحا ةعرز وبا اهعمج ماهوأ اضيأ ةيفو 00 نس

 ع ةنس قوتملا ىهذلا دبحا نب كيحم نيدلا سم ظفاكلل ىزملا فارطا رصنخو

 فارطأ مب  [اضيأا ىقشمدلا ىنيسلل نسل نب ىلع نب ديحم ىيدلا سمش ظفاحللو]

 رجح نبا ىلع نب ديحا لضفلا ىال نيدلجم ىلبنحكلا كنسملا فارطاب ىلتعملا ىنسملا

 ةراتخملا فارطا هلو ةرشعلا فارطاب ةرهملا فاحن٠ هبانتك ىم هدرفا مم* ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا

 10 0/1 ةنس قوتملا ىنميلا ىجفايلا دعسا نب هللا دبع مامالل ئيراوتلا فارطأ مم+ مخص دلجم

 ءرعم102:3511 10 1304111 ءوأرو انك 12 0 هزومه 0ع1عمطتق 2ممهعععطغو 1لطتستواتع 20111405 5

 عع 015مموز(هصعال 5140522232 ءمصقسعلع 1ه15:عطتتقعال و 01736 22000 هملتصعات 2]مطقط ءعلعاتست

 ةعيسمعطةقتتو 22000 ةهعمئئعطوغ6 - ظقمععم 111ه, - 1منع» عموو وانأ م0002 1ه01ان22 56م8-

 مدقسص «0ئ0همدصغو ةدتغ اهعت»و - 031-0: ل1010141:0 1671: لآ: [ ظورن- ءاقلدمعب»] 662

 10176:1ع/2 ور نك كاتاتتلل هراتق هماتطع 015ممودأتغ ءغ ةطصم 765 (ذمع. 10. 0ع. 1363) هطتتع

 1م 016ئع5 ةعوسع همر مهو5114 11غ ل وتب ا7 - «0- 077: |[ 4111:7707 ] 7757 ظوتت 450 - هآ-

 5 11ج و نك ةمصم 742 (ذصع. 17. لاتص. 1341) 0ءععءعووز6 ل اذلعع طسلاتق 9١151 0ما15 1

 ةمعغار ءمدواتع قكلآثن 7هن“*ه لات: ءل عر: 4ط0- ءآ -«ءآبا»» ط6 - © عطفلو ةصصمم 820 (ةصعب

 18. معط». 1417) 0عكمصعغتكو ءما]1ءععت6 1هلنءععو 7121-7 دم 0022م عه0111122 1ع06ععااتلأ

 1[1ةطخت ىذ/رعتراو - ءل - ل1: 1101!1ءمت»تر»ءل 1361: قلطت»ءل ط2 عءابعلخر ةسصم 748 (ذمع. 13. ظماتم 1347)

 ردسهما"غان15 | ءا طقطنم كا عررووع- ءل- 011: ل10/هتز117260 18367: ملل2 8 عءدن- ءا]لرمده) 110862112 2)1-

 ن1 ع/2]. - 877. 1(عمك ءا-سممدسد0 ءا-د2 ه:غءاأذو معءعمم؟د06 جلستستعاتلل 310 02ع

 1سلتعسس 20 210:0 ]محتسمت 17 1ظهبننع]. آطلدم ؟0]نستسحو وا15ع 451/5011 60

 16د: مآ: 161: 11هز» ىلعءم//28و ةمصم 852 (ذهع. 7. ال[كوننم 1448 ) 2001:1115 5م121(213 ©

 اناحعم هدم 1177 ءهآ- مهآرم"عأ 858 هالم»اوك ءهل- هعرممأ ءلتلتك. 10لعدم ّدص ؟01اتطت37 0

 10 1هملتنععد د0 ندلتغمسعو هع1عءامك همرسمموات1. - 878. 3قعمؤك ءل- :ةهرج ةمالططو م15

 طلسغمرتدضتتسمس , جتعام»ع آسسقسص 45007707: 1367: لعدم 7” (لنغ 7” ءضسعءمقر ةمصم 771 (ةصع

 5. ةسع. 1369) علم 0
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 تاروزملاو خمعطالا ملع مب

 خيعطالا بيكرت ةيفبك نع ثحاب ملع وه لاقو حلا ملع عورف نم ريل وبأ لوم هيكذ

0-7 

 عالطأ ممأ 2 1:1 ةنس قوتملا ىرومغيلا فحسا نب ديحن عايضلا ةمدانم ىلع عالطأ مد.

 قاوطأ مه“ ممم ةنس قوتلا ىعاقبلا رمع نب ميعربأ نيدلا ناخد خيشلل عادولا 2- ل

 ىلع ليتشم رصتخ# وهو ها. ةنس ىقوتملا ىرشختولا رمع نب دومح هللا راج ةمالعل بعذلا

 هسفن ةماقم ردص لك ىف بطاخ ملا ةيالا نم ل ردا ام ىلع هدمحا هلوا ةماقملاك ةلاقم كام

 بيطا هس“ ءانلا ىف ىنأي حاتفملا صيخلت ورش نم لوطأ هم“ لا مساقلا ابأ اب لاقو 0

 879. 11م ءع1-جا' 1 سعغ ع ءادم 3 2384. 0)1ءمنمج كطمماتر» عغ 7طوعاتتم

 11111111٠

 31ه115 4 قد: 81 عض» طقسع 00 ءملمسمسم 1مغع7 مه8غغ5 5مععاقلعو معلتعاممع "عاععغو 0ن ءاغوتع

 ءودوع 0هءئلسدتسو ونتقع 0ع 5جنهممع نان2ع23[غ, 0112 كطأ هدم101 ءع ةدلتطععو غءعيممءعوصس عاتق

 مم عمتعس(غعع ءمرصممصعسم01 ىذسغو هعودع !طاطعدص 0ع طقع معتصم ؟10155ه. 1قعع 1]1ع.

 فمع لمطتسس هسلطسم ءوز ودتع طقعع ءهوستصسقمتت2 هلك 06 وه ةعتغ هماتق ]ل6541 لق ؟آ-- ل7.

 880. 1غغقخا1قنو ءمدغعسوم]دلم 0ع ءمرصمم43005ع ه22ع50 مات, 2116105 11/0710

 رعد 15: 1.مع 7 هعارتستم و طممد6تم ةصصم 679 (ذمع. 3. لآدت. 1280). - 881. 1ععنا1ذ' هه

 طهزز ع4 ع1 - علق ءهممغعمم]دلم ع معمعومعتسدلمصمع ؟21علتعقمصتف و ةسعغم»ع "ةطعتاط

 ظ ودرب - ءل- 02: 1 ه]قت» عرب 0مم“ 8 ءءاقو دممماتطتم ةسصم 885 (ةصع. 13. الكوت. 1480),

 882. قغسؤع ءآ1- ل ع عط عطر غهجوتعف ة02عوعو ةنعامرزع تعم 0هءنعدتسسم لات هلاعأب ]101710

 18 عزو 011ه“ 2متدمطرد] عر دمماتكته ةصصم 538 (ذصع. 16. لتلع 1143). (نمرحو عضلات 0

 معغوطتك 20 1مكاقتع ءممكعوذاناتتل همصكمسعمك ءغ ئه ةمعامتعمسك: آطردتبلم ءةدصل متو طعص ع عتقو

 وسنهع دم رصع ءممغتلتع ءانمب - لم زمزم هتسعت]همتتم 3 عاهطتتت12 5ع امواتنا ة]10وانتكتع ععطتق :

 0 46د, 1عايوزر» ءاعب - 883. ةغ121ر 1هصعاسوزتلاتك 020111623510112 20 هماتك

 71-671 ن]عو 4ع ونحتم 11غ6غ2 12 ؟10عدضت7ت. - 884 ةغعغئوجوط ء1-غ37371طو. 115

 ه(1همدسصو ةسععفم»ع ةطغعتلعطل 461:121هل 5 للرت» عا 8ع: 7”هلبع 1112712 و ؟دلعم 381 م2

 11ءزام لتعم ءع دصسم 776 (ذمع. 12. لدص. 1374) ميمو. - 885. [عئطقغع ءا-ةع عقد
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 وحنلا ىف رارسالا راهظأ همآ فورخل ملع بتك نم راونالا ءادباو راوسالا راهطأ هند

 جالصم هحرشو كلكبغم رصنخت وهو 10! ةنس قون ىلكربب ريهشلا ىلع رمي نب لابحت لضافلل

 ىو هلل كململ هلوا رارسالا فشك هاهو اعفان اًحرش فئصملا ةذمالت نم ىشمالوالا ىيدلا

 راوسالا راهظأ همي نتملا اذهل فيطل حرش اضيا باصقلا ىباب فورعملا ميعربالو حلا ماعنالا

 5 مهيدياب ام ضقانت نابيبو ليجنالاو ةاروتلا ىف ىراصنلاو دوهيلا ليكبت راهظأ همه ةارقلا ىف

 عما خنس قوتملا ىومالا ديحا نب ىلع دبح ىنأ جييشلل لقوا ليتك! د امم كلذ ىم

 نس قون ا ىنويلا ىلع ند ديحأ سابعلا نأ ييشلل زونكلا ءادبأو زومولا راهظأ حا
 سمبل

 ةنس قونملا ىنيدراملا ديح نب كيح ئيشلل عوطقملا عبرلاب لمعلا ىف عدوملا رسلا راهظأ

 ياي رشع ةسمخو ةمّدقم ىلع وهو عوطقملا عبرلاب لمعلا ىف عونقلا ةيافكب ىمسملا هرصتخت هلو

 10 نسحح' نب عفترم ىلاعملا نأ نيدلا ىيحل بئآغلا بالرطسا نم بداجتلا راهظأ ,هكأ

 ىنع 1506 ء]-دمتب ةرعر 0عرط0 2501283010 316320111123 أف 123211عقغ10(2 !طتدت]لا112. ًاراطع#» 0ع

 رسخت طدتق ]1غءرتورااتلل 5ءعلعالكر. - 886. [1ععطقع ء]-ةه قلو 1132116513110 11و

 درس معدلتسسس لع عدس همغم ه0صدم لمص نتلعر ةنعامرع ملم طغعصع دهعضتغم ل1101 011160 17

 رما» ل78, ؟هأ]عم 207ع276 لتعام ءغدصصم 981 (ةصع. 3. ط1هت. 1573) ظ05010. 11110 15

 هوا 1110578, - ل - ل2 الامين ع72 هصتتك لتك كاسل هائاتتص جاتعغمدلك رو ءعغ طسصع همررحتت عدا قت ان ن1 عنص

 5«12]]/ 67 - هد(“ ةصقتأ موتك. 1آممتغ ذكهد: آطرمدتتك 1ك)عم طعصع هل مدنن» 03160121 ءاع. 1.180

 ناتموتع ]عم 101- ء/عمدد(آ5 لتعغتك مدحت ءداقتأاتت2 ؟عطاتقأاتت> 20 طتصع (ةدكتست 01016.

 5و 887. 1 غىطقرن ء]-عمدعؤرعور دمممت 1[ عوام00 37232011112 06 جاع (001ةطان1 1ةعععض1]0. ل

 هوو. [غمطقس غةعطل11 ظ1- 1 ءطنتل 5ع 11-81 ءوقعور 0عغنعءالم 12165م01361081595و5 03

 لو0لهعز هع (نطستمقنمسأ ذص اتطستم 31هددتعتك ءغ 18؟هصععاتم هلصتمءننسغر هغ لعرطه دقات ه0 ©02-

 دلع( مصتق دصتتغات2ع 10ءوائاتتت نات معمعف م5 داتصغ (ة]لطتسو ان مع11:15302 1261101

 ممص جاستغغوسغو ةنعام»ع ةطعتلعط قللتع 1101/متهتتنءل ملغ عن كللرتنءعا (0دصهت 5 5لهو 010

 همصم 456 (ذمع. 25. ]1)ءع. 1063). - 889. 1عغعطقس ه]1-ءهدسات 56 1ط48 ء1-]لعهصنت#و

 بيات ءونم دزئوم مدس عمت عمة عمدتست ءعغ 0عنععام طعفدس هدنننس ور ةانعام»ع ةطعتلعط 8

 477260 12367: ]#8 1816و م4160 ه0 .... - 890. ][غئطقصعص ءعآ1]-وزع» عاددسانل2ل ب

 لعامءواألم حععدسأت 0عمموزات ّذص نكات (30:ةصاأتف دطعوععات, ةهسعامدنع هطغتلعط 1101ه: ءل 0

 171ه /رمترترتءل 171م6 ةسمم . . . دممت0.  [لعدص طسصع ]ئطيضتس ّدص همدض معضلتنتنظ 7ع0ععاغ

 ذم زمام هع ممعسم ءغ نهتم 0ععلس ءدصتتلح 015ممقزكاسست عأ لاه اصكعتت مااتتظ: 1124/01/61 © - 0

 10 ل ع7- ها] 08-811 ء]-سمو10. - 891. 1 يطقمع ءآ1- هز ةتطر مددمصأ [؟عداقكلم درت ة اتا

 هرع جوونوادطتم جععوصت. "[عذعامعتك 06 دقسو]هطتم و هسعام»ع 110/1: - هل - ل1 كلا عناف
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 9 رمغلا ءابنا ليذ ومو رصعلا لعا رارسال رصعلا راهطأ م7 بالرطسالا ىف ةلاسر

 [ميخربأ ند ميحرلا كيبع نب هللا ةيع] نيدلا فيش ىضاقلل ىوانغلا راهظا مك اييرق ىنابس

 ةنس ىف قونملا ىفنخل راجنلا نب كبح لصفلا وبا ييشلا اهمظن ةينيس مارجالا ةيقن

 2 اهلوأ 5

 سيبلتو اد ىذ ككشأ 0 هلل سيدقتو هءدسلو لديح لعد نم

 ىفاشلا ىسدقملا فيطللا نأ نب ديك جوزمم افيطأ حرش اهلو ةمدلا لا ماكحا هيف ركذ جا 5 0. جغ ِ ا ا . :1 1 7 1 0 5 5 1 : ١

 [خلا رودصلا حرشو عرش ىذلا هلل كبل هلوا] مامللا وح مالكلا رحب هاهم ةنس قوتلملا

 م11 ةتس قوتملا ىقانكلا ةعامج نباب فورعملا ركب نأ نب ىبكم نيدلا رع ىضاقلل ناسللا 0
 ع

3-39 

 6 161272ئ2757ئتئتئ1756222222 22 2 7 21 1 5 9 ”>ت>”ت>ت”تت7تتتب

 ل171  ظ عرب ط880هثمت: مكممغ2. - 892. آ[غئطقع ءا- هددعر 0عصممطفاعهأم صك وتلو لاتقع

 20 ءمعمتقمصعست جعوسملتسسس لمعت“ (نمدنسسمطتع ذص طمع ائطعو هراده 77846 ع7- جارمت#ت» 220

 ءمرصتس سمر دس لمتل. - 893. [غئطقع ء1-1ءاقلزعدر مرمصت 1 ءوامنم 0ءصءاممتتم 31هكاتتو

 دسعغم»ع زس0لخعع ماع" وهم ءل- ل: [ 11 ةهاهأامأ 8 عءنن 4ط0-ءآ-"ءآباسو 8 ءرا 18ه]ةد]

 هطمظتنومو دلعو 2: - ءالم» م لتعغم ءع ةسصم [738 (ذمع. 30. كدلع 1337)] ممن.

 594. [خغئعطقع همأ'دس ءغ ظ15-1 [ةدسر دمممت ؟عةامتم عجئمتمع 1ك]دتمست ءغ 0 ءهصمصعأ أتم مو ع ام

 معمعوغ مست.  ظوقرسم ص اك لعونسعسمو ( كمن ءزر وسم ةطعتلط ق4قانن7/ه017] 17711710

 8 ء:- ءامعززرم» [1طدمعاتنمم ةهصصم . . . 0عططصعطسو ءمه0ئ0ل36غ 1هعمتغ اان 5

 طموغ آ2عز ][دملعرد ر ءءاعطنةممدعسم عع هدم عاتل قمقمصسعسم 2 20ع2م03 نك ه0 ءاتسم

 نك 1

 [عمعموعغ ّذص ءم دامضتأو 0ع كتعمقفطسعك (1. ء. لملهعتك ء(غ (طضعاتمستك). 271707160

 1361: 7-412:7ءا46“ /110عم00652 ؟طقظتاوو نحت ةصصم . . . هطتتغو ءوزرتتتت م ءاععدصغءستد 4

 للاسم ممقرسو ءمدصممودتعو هدخ ةةئندسص 20ستعءعدتغ ءغا همدسسعم 0علتن: 8ه]ت»- ءآ- عااد مع

 0/7 ءآ-7ةرام. -  [آمفمتغع زاده: آردتتك 1)عو نحن 1عععق هلتغ ها مععامجو ةرعضتا ءاع. ]. ب

 895. لك ةزأط ءآ1- درج 15 ةغر دطتعدعتلت 1 ءةنمصاتاا 1صاتوأ 3131:1112 ةطتعام"ع 0862:00477ع7: 7 عد

 121ه مت ءل 111- 1]ع(1. - 896. آل*'خصمعأغ ءآ1-1 معقصر همتغم]دغقم طمرستمتك 20 ةعصتا(ةنعتم

 انمعدمعو ةسعام»ع (ندلطخ 1ع - ء0- 0: 1101 مهت760 1 عن 458 8ع]» 111111 و 1170 187 0

 ل عجرم لتعم عع دمسم 819 (ذمع. 1. لآدم 1416) رممعمم. - 897. آل*خصعأغ ءا- عت قطو

 همتسداهتتم قدك وننأ ةدمعتغر 0ع هنمطتلتعصلتق ءةفتطاتق [زسسك طغعععلت عت ءا] طعضوأ0ن(ةكاتتتو
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 نوعب ىمسملا هحرش هلو عماج رصتنخ ىتم وهو 11 ةنس قوتملا ىفنلل ىاملل [دمحا نب]

 ىفاشلا ”نكبسلا قاكلا ”ىنحأ ”ني«ورعاا خجلا ؟قفتلا «راملاو [ةقللل !ءاعبب ار ابععالا | يك اا لا

 ىرزلل بلاغ نب ىلع نب ىبح ىدنكلا ٍاتلا مهول ىدبملا ضارتعالا م1 ه1 ةنس قوتللا

 تلختت نأ نينو راذلا .كلخد «نأ كتفلطا نيب ىرفلا نع ليس امل هدر" ىف ةعلا هن فا

 قصير سك لاا نوح كلوتلاو ا (ضارتحالا 4.177 تيبن اهنع اناوج هبتك اميف مهوو كتقلط رادلا

 ىلع هل ةيوحنلا لثأسرلا نم وهو 11 غنس تام ىطويسلا نمحرلا نبع نيدلا لالج يشل

 فلخ نب ىلع ىسملا نا ظفاخل مامالل تيدلمل ىف ماصتعالا 1! ' ةتاغلوم سرهفا ىف هكذ ا

 ناكيلا نب _سمحم ركب“ قالو: [81] ةنس قوتملا (ىلاعلا" لاطبا [ني انكلكلا دكا 01

 نب رمع صفح ىأ مامالل فالخلا ىف ماصتعالا 17 1. ةنس ىقوتملا ىدنقرمسلا

 اضيا داضتعالا هيف هلو ها خنس ىقوتئملا ىفاشلا ىسخر سلا [ ىزاربشلا ىلع نب ] ليكام

 ةمععمس»ع 110115 7001417 1367 476 |[ 8ءد» ل1160 ] لعبسم#7 [1دصعاتتدو 1201:0130 2220 991

 (نمع. 15. كوص. 1583). - '1ءدغتك همت معم01هدانق ونستلعتس ةهغ دمهتعتتح تطعتتساتتكو 20 لاتعلم

 ورحتس عمامساسم .ءمملععأا ةصفعت مان وو 41 0-7. 6© - 898. ظ1-1غنطقغع ط1 طءعءو

 ء]-0] ممعع 6566 ء]-صقرعر 00ءابرصعسأانل2 ءدع ةعاعطتاةغع مه:20151 عا 1عصلق ©ةهأتتتللو

 هسعغم»ع 10076 - ه0 - 0: 7: 861 40 - ءا- ل همام كطقلطتاحو دصماتاتم ةصطم 7560 (دصع

 10. لوص. 13535). - 899. [:1-1غ1:80ط ظ81-1 نط ل16 همصقنأوألو 2101658 5

 107 - ه0 - 01111 101:06. 60 16: 478 8ع 147:5 لعسع# و نصت ةصصم . . . هطتتأو

 طسمع ةضدعاوضتسم 20 12ين - ءل- 02+ مءاعا1عملسصم ءمصمموستغعو نس طلع 0ع ل15ستستسع ةصاعت

 1هردست]وك 101 دتععرم (عرو ه1 مدصتتس 126233235 و © ءغ رو 1 مدططتتتت»ت 12435 و 01101140 (ع““

 مدفن ]ت5 ءهووعغ ءعغذصم 0هغم "عوممموم ّدص ء01:ع5 106010155ء(. ن2 06 681153 60

 زم طمع ءمعوعوعوز معيد ةعمانعمتغ - 900. ظ11-1:ة0ط ع 1-11 22111: هممموزأم

 هغ حجعدزم حط عم نست معونع طعصع 1دعلغ معوتع مععدطتت, ةمعام»ع هطعتلط ل6/47- هل - لد

 7-80 - "هلم كميرا رمماتطنتم ةصصم 911 (تمع. 4. كدص٠ 1505). ءرنسعأا هراتق 30 ءزاتك

 نندعامكسك ععومتستس ه0عمور نغ دموع دم ةسلنعع همعرتاتتس كا101:ا122 1200(. - 901. 1-11 غ15ٌةطنو

 انزطورع ددطو[ لزدعتمفو كسط نسم نسلم لع 0هءضتمم د01 ممصحلت ةعئموعحمسأ ط؟صمتس 12

 اة 1:7]/مع012 مل]# 1 عدا 11721هرك عنان | ملط0- ءآ -1»ءلعزب ءرنل] 1861107 11ملئاكاقو اتا 0

 |[ 449 مع. 10. 8[آور. 1057) ] هطتتغ ءا كلان علان" 110ه]رمتستنءل 13 ءتن- ءآزز ءلئافتا دك ل1107” 0111و

 نتت ةمصم 268 (مع. 1. ةكسو. 881) 0عمءووزاب - 902. 135-121 ةدصر اتطعع ةدطق10نةمئاتق 0ع

5 

10 

 ا

 10 حمام 01 د1عءانعمم هسعام»ع آسفتس 4كم 11ر5 0م" طعن 7101 مسعل |[ ور: ىلآغ طذاضساتق]

 ىمرممر وج ؟طقظتاحر ةصصم 529 (ذمع. 22. 0ن4. 1134) 0عظتصعام. 1لعوت 0ع طقع >8



10 

349 

 فورعملا هللا كبع ىب كيحم هللا كيع ىنأ مشل ةديبعق داضلاو ءاظلا ىف داضتعالا .*

 وركب أ خيشلل بولقلا لالمعأ 1 دح نس قةوتملا ىطلملا ليكام نب اججوس ىبدلا

 ياجتحالاو] ةفينح ىنأ لالتعأ 44 0*1 ةنس ىقوتملا ىرماسلا ىطئارخل رفعج نب دمحم

 نب هللا دبع نيدلا ظفاح مامالا خيشلل داقتعالا نامتعأ 1.0 711 ةنس قوتملا ىفنخلا

 نيزل ىدمالا دامتعالا ف ىدمالا داينعالا 1.6. ا. ةنس قوتملا ىفنكلا ىفسنلا دمحا
 مشل

 لال لقكتلا ىذ ىلع لكوتلاو دامتعالا 11 دبدح ةنس تام ىطلملا دبحم نب اججرس نيدلا
 ةهيشسلل

030 

 هتاقلوم سرهف ىف هركذ ام ىلع هل ةيتيدلمل لداسرلا نم وهو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ىيدلا

 بيبيبطلا راش ىباب فورعملا مهربأ نب ليحأ خيشلل ةدرفملا خيودالا 83  فابتعالا 15

 ةوتموتغ ائطسس 1/2010. - 903. 1-1:[1غ14ط 80و هحتستلتت ةصصصامض300. (05406 0ع 1( 5

 1ع هن 1210. حج "طعتلاعط للتي لااعدق1]ع] 11101771170 ظعتن 4ك 80ه7]هأ اح ةطصتسقأتعو و 0

 171477 «معممرمتسحغم ءا ةصصم 672 (ةسع. 18. لسا. 1273) ممم و ءهمم1ععاإقي. - 904. ظ1-

 11504 ظا-هدهطتط مع ظا-آ]هغ1نأءن0ل 1-81 ءزاأطو 505 هدهح عا ء>تم102200 مع21ةعءاقو

 جم عغم»ع 5طعتاعط 0-7622 - 02: ذك ء»ازع عدن 210 جترنت7: 0 ل1167ءا2و دممزاتم ةططم 788 (ذمعب

 2. 1"عط». 1386). - 905. 11151 ءع1-ءه]134طر ءديعدوونلم ؟ه2011112 5م6ع010538و 8310405

 تطعتاعاط قلاب ظءوا» 2101/مت»ت»ع0 1367 لموزمت» لكم"( دكمتجعر» أو دممالاأته ةططم 3927 (دصعم

 29. 006. 938) 9006. 11151 ثكطت 11د م1126 ءدءعتكدا0 ءدع 01ءات5 4كلتا 1707170

 ويدعوزاو | ممهدعتمأو ؟مهقععسأت ]و ةهسععام»ع هطعتلط 8طتلمامعم 1101مت#ت:تءل 8ع 4007117: 5

 10:62:12 , [1ةمعاتتدو ؟ان1عو 181: كطللات» لتعغم ءغدصسم 299 (ةصع. 29. ةثدنع. 911) 2001610. ل

 907. 1خغاتسق4 ءآ1-1غ1ءم0و ءماصصعس» 20ع1و جدسنعام»ع كظطعتلعط طقس 110للأ1ت- ©0- 1

 لكةلدل1دأ ظ ع ىلسدعلا 77ءدعر# طقصعلغعووم دممزنات0 ةصصم 710 (ذصع. 31. 1191. 1310).

 908. 1-11 غنسذ4ل ظ1- لد عل1ذ 11 ء1]-1 اتسُم40 ءآل- حدد ءلتو همآاسسصسعل 1513و 2110101

 2681: - 20 - 02: ه8 ء»ازه 13 ءرن 27101مميسهتتع0 1671!1ءا2ر, دممعأتم ةهصقم 788 (ذمع. 2. 1”ءعطا

 1386). - 909. ظآ]- 1[عنسغ0 ع 11 - 1 ح1 حاعاعسا1و ةكدالعصتت» عع 80ه 18 0

 ونت ةتغعاوست ةتكعاصتاو جتتعام»ع ل67 - «0- 017: ام, رمماظكتم ةصضم 911 (ذصع. 4. لسع

 1505). طوغ اتراتق (22ءاهط01112 ءزاتك 0ع »ع (ه016هصحتتمهو انغ مدع ذص ءدنه1وعم [ئطءوماتس

 511010123 1نممعنب - 910. ظطآ- 1غءاقسسقلو حجلصتما ءانآاننت 0ع 22ع01ءهصجتعد5 هتضتم]161طات5و 0

 ةسعغم»ع هطعتاعط 417:60 ورا 1[هلف»م 1 ء]م !1ءلتعم , ؟دلعم 1882 - ءزودسا» 1 أم أ
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 دبع بيدالا ييشلل ىنتقي نم ناش ىف ءانقعالا 1111 عي. ةتش ىووحتد, قب قاودتلاا!!!ىقترتلا

 زاوطلا ىف ركذ امك شوبحلا لتاضف ىف ةلاسر وهو ةنس قوتملا قدملا قارع نب عفانلا

 ىلاقبلا مساقلا نأ نب دمحم نياشملا نيز مامالل بارعالا ملع ىف باجمالا 1 شوقنملا

 رجح نبأ ىلع نب كيحا لصضفلا ىنال بابسالا نايبب باجتالا 1" ه4» ةنس قوتملا ىفنحلا

 ديشلل راججالا راجتأ 18+ لوؤنلا بابسا ىف مضض كلجم ىف وهو هد“ ةنس ىقوتملا ىنالقسعلا

 نيحلا 0 مامالل هردعنن و هل كنس قودملا ىلاعتلا ليكام نب ىكلملا ديع روصخم أ

 نارقلا مأ رارساأ ضعب فشك ىف نايبلا زاجتا 1 1.1 ةنس ىفوتملا ىزارلا رمع نب دتيحم

 خكافلا ريسفن ومو 40 ةنس قوتملا ىونوقلا فحسا نب كيكم ىنيدلا ردص ةمالعلا خيشلل

 لقني همالك جزمب مل هنأ كبك 0 يلا ىهمحالا ةيبغ وع احا 3 ىطب ىذلا دلل ىومحلا هلوأ

 10 لب طابترالا ثيح ىم ناسللا مكح هبجوي ام ريغ نيركفتملا نيلقاعلا الو ريسفتلا لهأ ليواقا

 ةيدمصلا تادراولاو ةيهلالا تابهلاب ىفتكا

 قنعو ةمصتتست 400 (ذمع. 25. ةسع. 1009) م6102. - 911. طا 1 غامر هطقعتتتأم جااعطأ3

 عاوكت5 ءمرتاتالل ( 5225:هزئاتن2 )و ناتك كم2 مهتهطخاتتو 2110606 هطعتلعط 1ظطتلم]وووم 4580-7-1:

 1ر76: 17 11160عو6و طممكت0 ةطصطم . . . . ل عدعغوطتق عون لع ؟ةعضتختطاتق طلمل عوجلطمةات2و اغ

 ذص 777 - 1 اردع 117آ- 71هجناد]ر رصمصعأاتت. - 912. ظا-]1زذط 11 خآص ءا1- 1 ءفطو دتتةطالاق

 ءماتعدنم 0ع كمءستسم ؟عدتمصسس صقاتسسس و ةتعاماع طقس 7621: - آت ءدأر ]غل

 1[ 6١ ل7*17ءاردتر» 18 ءءء [آدمعظتنمو دمماناتم ةطصصم 50602 (ذصع. 28. 0ع. 1166). -ح 913. طا

 آ1زُذط طأ] طءرؤم ءل- جوطٌةطو همسك سستعمطتلع ذص 0عيسوصكننهالمسع هةتققتلانتظ. 1 'هطسصن عم

 وممتتال 06 هدرز 65:؟1هكلممتم ؟عزتقاتاتلل 201ةصت عمانتل , 211101 41: /7:]60 م1170 13 لآ

 1 11ه" معءم1/08, رمماامم همم 852 (ةصع. 7. ل[1هدنا. 1445). - 914. 1و ءا1-1]ةو

 ارم وت1]هوسدعصساه دصتسمو ةتتعامتع ةطعغعتلعطل لطتن لآ80- 67 - هج ءلء]ب 186١ 11 ع1

 116/ءقغر دصمتنامم حصصم 430 (ذصع. 3. 0ع. 1038 ). 1متغمرصعس طتزسق اتطدت ءمصاععتع ط!سصقس

 1107 ]رر» - هلل - ل2: 11101 هد:17:60 13 هنن 01ه مب» 1 نسغر يحتل ةصصم 606 (ةصع. 6. لاو]. 1209) 0عععقو1ا. ب

 915. [زذَم ءآا-ط ءيؤصر 0ءعرسمصعأاتهتم دتتف 06 رممصت 1 عواد مطع طهططتن]]هةلانتللت 10

 فلز

 رسمتك (نهرعدصأ (1. ء. مرتسمع 8م هل2ع). (نورصتس عماقتتاك مدلسسفع هان2104عو 2 هطعتلعط ءدناتح

 لت نعونسم هول»-ءل- 0لخرن 11ه1رمست»علا 1ع 1م'لرمع (ننعءمضر نسخ ةصصم 672 (ةصع. 18. كادت

 1273) هطتتغو همصكعءننك. 1معرمتغ 1(: ةرهسق 18)عمر ننت نط ع1 مزعءاتمود كانه ةعقصق معانا ءعلع

 10 جموع ونجح ةطوومص010لزغ ءاع. ل[1هصعأ جتعامزتو ه6 ةاتتق ؟ءدتطلق همرصتسعطأ3 1216101641111 أ

 ماطت1مدممطحصغسس ممص جلصتفءدتقدعو نت معو جلتمك ممعل0تنعمغتع نسحتس ]عدم ائمواتقع عوتتتقا

 طفطتغم همصغءدننتد رجالمصعر مغ 5؟ععم هع ذص لمصتق لتكتستك ءا مءتءع]ةهنلمصتطاتق 3عاعنطتق

260111671155. 



1331 

 مهنم ركذف ةعامج هيف فنص لاو ريسفتلا ملع عوزج د هلمخا نك ريل ونا“ ولاة كارت

 ىنارلاو ىنامولاو قاطخل

 خيشلا هحرشو ٠.1 ةنس ىونملا ىطسأولا ديز ىب دمحم هللا دبع ىنال نارقلا زاجمأ 11

 اريغصو كستعملا هاهو اًريبك نيحرش 5, ةنس قوتملا قاجرلل نمحرلا ديع نب رهاقلا دبع و

 نب كبح مامالاو 1.1 ةنس ىقوتملا ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخت مامالا هيف فص نممو

 ركذ دادعالا ثيح نم ةقارس نباو ىنالقابلا ركب وبا ىضاقلاو [0] ةنس قوتملا ناطخل نيج

 ىف نيرطانملا زاجحا 1+ ' ىايورلاو ىناكلمزلاو عبصالا نا نباو ىقامرلاو فولا ىلا دحاو نم هيف

 تاضارتعالا نع هيف باجا لوصف ةسمخ ىلع رصتخ وهو قاقناكل ىرغشاكلا هللا ىبعل فالثل

 ديل هلوا هيلع درو امع اضيا باجاو عامجالا ىوس ةيعرشلا ةلدالا ىلع ىسنالقلا اهبنتك ىتلا 0

 دعس ىلاعملا نأ يِيشلل زاغلالاو ىجاحالا ىف راجتآ 8 خلا داشرلا ىلا اناده ىنذلا هلل

 916. آلس 1و2 181-(ه*حص. 10)هءدصتسق 06 هيمعا]ءصاتح دصتعق 01 همك ههرةصت

 10112 417/6“  ءدسم دماغ مدعو ءلعوعفعمو ءمدومتعمع عمعململعك .ءمدصتس ت08

 سسأ ع مدوسع د 121041118 , 1010416, 1! سن, 0ع ءد ههتموتعدع لتعم

 917. آ]ْو 7 1ظ51- ه0 2*ةهصو هءعععا]وصاأتح تنك 1م ©01321036 و 23116106

 قكنلعاامأ 2710| هرست»ءل عن 27620 71175216, دصصم 306 (تصع. 14. آاتطم 918) مممد:610. طه طسصع

 ائتطسس هطعتلعط قلل - ءآ- هنآرف» 86 ق4طل- هآ -هلرتسعت» 30106, دصصم 4 52:14 35 5

 1081) لعقتصعطتدر سماتععسج ءمدصتسعس(ةرتتس ءمهكععغو دطقز هدنعنت 03 11م5 011م6111 أ

 راس هد: عررت. ظ]سععو حاتت 06 ءقلعد م36 ععض مد عضسسغو نغ ط!صقس لطب“ - هلأ - 13 0

 رورو #00 112, نمتك ةصسسم 600. (ذصع. 6. لنآ. 1209) هطتتغ - ةسصحتس 21070 7 ع

 0101 م1126 12141146, ةمصم [358 (ذصع. 3. وصب 998)] 2020115 - (ةلطن قلق: 86/ب»

 800/10: - 1 ك0هاعم مهنتمصع طقطتلتا متت ءوتناتتل 3 مدتسم ةمعاماعمو هع 20 متللتق

 نكوتع مهومعاتعسو - 1هزورسوران بس 101 لآ 1هعالو ٠ 27هس1 طار ع 1اس

 918. 1غ ءآ-دم هممغعأ1» كسر 01ءانم هدتعح لتكمسعفسغسس.  (نمدس معملتسس 0ع 0151ةءنعو ص

 معءاتمسعو ندتسوتع لتحتكمسسو ذه نتم 4011ه. 1(معآرعل 16/0076 د0 مص د0 ءتمصعو

 رئعوموصس0عاو 01135 (061411468 ههصاتد توات عطاه دع ]1ععع مءمعاتلهو ء«عععمأتف 15و 01186 6011111111810

 كتسضستتس 0ءامرتس همصقعموس ك؟امطتلتسممتعرو ةهتمدععمع كتسسآ هد عءاتاقغو 036 ءهمصاته 5

 موس لت5ممأوغو كمععدسغ. آسعمتغ ذاه: آهسن 18ور ن1 205 20 591312 7ع6اهت2 1116 عام.

 919. 1-8:1] هدو دمتعه 01 ءهمدأك ءهعيعءعا] ماتم ص 10عز5و ءغ حعمت عمه اتطاتكر جاتءغم13 طك ؟طعزاعط
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 ىلع ضارتخالا ىف زاجتا 1. 2 ىلبنللل ىيدلا [قرئاصلو:ماءاةنس قوتملا ىريظأل ؛قارولا ىلع 1

 رم دنس قوثملا ئقشمدلا _ مث: ىونوقلا.:سحا» نب. دوم. نيدلا يلامج ةيعاشلا ةتدألا

 بعهنذم ,ىلعبرضتخم  ىواتفلا ةبوجتا 4 .ماللا ىف قآب برعلا ةيمال نرش ىف بجكلا تحل 37

 يلا نيبلاعلا بر هلل نمثل هلوا اباتك رع ةعبرا ىلع لمتشي ةفينح قا

 5 فقئفولا دادعأ ملع 1*

 فقئفولا ملع ىف هنايب قأيس ددعلا ملع عورف نم هركذ

 نم ثيدح ىف لهانمل بذعا 1 لاذلا ىف أي داعملا رخن موشب داولا دادعأ 1#

 هل ا ىل اهدروأ ةلاسر 1١ ةخنس قوتملا ىطويهسلا ىيدلا لالج خيشلل لفاح وهف ملاع انأ لاق

 ناوقلا بارعأ ملع 1

 10 زيجنلا.. لعام ىع :قيقللا ىف هنكل ةداعسلا حاتفم ىف ام ىلع ريسفنتلا ملع عورف نم وتو

 رات 1رن ع8 كمن أ 161: ملف 117 مم»مع 1ظلماسأ" رو درمماتااتع ةططم 568 (ةذصع. 23. ثلستشع. 1172)و ءأ

 ىمقرن- ءل- ل: [آدصطدلتلو. ح 990. 1 ةدر لتعلم مدته لص ةلكو 01136 31عاتتطم ء0ا15 1«عولتطانف

 هطزاعتسهأااتدخ, ةنعاما"ع لعتافآ - هل - 01 !1ه]يدسسسا ون لطسعءلر مدتسستت 1ءممتتو لعتصلع

 [«رديسممع ةمودتلتمم ءغ حمصم 770 (مع. 16. ةتدع. 1368) رممرتاتنم. - 921. ةكقدط ءال-هّزهطو

 نتممطتا وتصف متعه طتاتسس. هس عماممتمك هةعصتستف ]لمت /ءأ 17- 4مل و 0ع نسم ]1ع

 ]رايز ؟10عوناتت. - 922.6 0 0طع4 ء1-1عغقلا هو 101130ا0]ان12 1650015011112 00101010١

 (ةهسرمعسلتسس ه0 ممعستعس لقت 2هسيمع يدهغت0م0ععتسم طئطعو5 مسمع ءعطعسلعمف. طهعامأغ

 راه: ]دسم 1066م دماتط 001:12 00121180 اع.

 11 601٠م 084 ء1- ه1. 1)هءتسم 064 ماتتتعاتك (113013(هز011 .9923 ”5

  1لق: 11]رعز» معاعمغ ءددم طماعلل ممجاعو ةضاطتسعالعدع ةمععاقه]ووز ةعفاتت وكلتك ةاناعتل

 هنا 1777 7 - :ممركع 0عوعرتأاط ءااتت

 ء]2850-1. م:دعمدتنوألم ؟1ةللعأ. (نهرصتاسعصاةتتاتك ]نطدنخ 1207/1 116-61 0و 1050 .9024

 لع نيم انغئععد 722:47 ؟10لعدنتع. - 925. 40 جط ءا-دص ءدقفقطتلو ل1هلقولتتقت

 مدعادغتك 0ع ءللذنم مهمطعأادع رر 001 ل1ءلغ: طلعو عطقتلالك 8ىات12و 6116 182810015 ءقأو““ ه "1"

 ةاطعتاعاط لم7ي7- هل - ل كميرا نست ةصصم 911 (ةصع. 4. لاتص. 1505) هطلتغو ©6012م0514115 ©أ

 همعاا هانم 1/1 - 110:18 115 ن5.

 905206. 1110 ١1م 00-11 2: د2. 10000103 11451011111 1111110

 10 آلا ةسعام»1 همعرتك 71 ان] ه1 -ءءملعا مادععغر طقعع 0هءهتمد ّدص مهجاتطاتقا 9

 نوءدمتعدع 5مععزد]تطابك هديسعتضدسصلق هون. 1عععنو (امسسعم 20 عئوستم ةمتعقتل معااتط عأو 011
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 عاونالا نم ناقثالا ىف. ىطويسلا هككذ ام رئاس !ذكو ىغبني امك سيل القتسم املع هّدعو

 ىتلا رومالا نم هتاءارم برعملا ىلع بجي ام ركذ مث ةمدقملا ىف فبس امك اًمولع دع هناف

 عونلا !ذهو كداوفلاو مولعلا ريثكت دارأ هنكلو نآرقلا بارعا باتكل ةمّدقم لعبج نا ىغبني

 ىقوتملا ىوكنلا ىسيقلا بلاط نأ نب ىكم مامالا خيشلا مهنم ةعامج فينئصتلاب هدرفأ

 0١ لخ نسل وباو. ةضاخ لكشملا ىف هدباتكو خلا هركذ لج هللا ليحح لعب امأ هلوأ 00 ةنس

 تادلجكم رشع 3 وخو اهكضوأ هبانكو ةدامعبرأو نيتلت كنس 8 قومي ىوحدكنلا تو مينربأ

 ىقوتملا ىسقافسلا نمحن نب ميهربا فحسا وباو يلا هبانك ظفحت انقفو ىذلا هلل كيل هلوا

 قيك دلو] انايحلا ”نارقلا ”بارعا 3.١ نيجلاا هامع تادلجام قااوهو .هتما قلحا .ةياتكو : ا ننس

 د0 كاكا اونو ,نايحا نأ دخيشل _ركلا ةبف ركذ ملا هباتك ظفحب انفرش ىذلا هلل

22 
 هعصيخلات ىف راخدساف دوصقملا هيف قرفتف بارعالاو ريسفنلا نيب عمتل 8 ىيرسفملا لبييبس كلس

 لمءعتممست ةجطقم] نحس طقطعمع دتجدع !ا!نتصص ءقا 1 لعد لع هعاورتق ءهدعوعقعمو ءمردمتعمع

 عمععزعطتع كتععملصسس ءوار ونمقك اوزان دس هرععع 11[ءم7: معمعمكعع ءعذص 0هءمتمتم ذماععتف

 مس عرضمغو انغ لص م22ع1وملممع 0عطمم صفا جكتسانك. طن ءاصلع معو ءمرصتسعت2022غ كر وننأ [1ةدتمصعو

 111ه (عوعاوغو هطقءعلدصلمم (316ع5 وندهلعع طمص هتكأ معدعأوهعممست ائطعت 0ع 2ءدتمدتطسعك ةصقات طانق

 مردمت علك 1مكعاتعمع ءمصكت عمتي جاكمسعم 00 ءملتممم ءأ ذصكق تت مسعف هكتلعم حصل مان ءوعع 01د. ع

 طلادمع مدئاعرم ععدستص 3 غعدع ؟مععلما عدد مادععع هعمدعدلسس ذم 5عتتماتك (مهعامستمغو نغ ةطعتلط

 طمس 21716 ظعرو ىلطغ 125 (منع2 (مةستسفت عمفر عانت ةسصم 437 (ذسع. 19. لهل. 1045 )

 هطتتع ءغذم ائطعم ىدمرو ونسأ زم ةمعمأغ: طءوعستووتك مههعست((عطصلتك. آطمسلعاد 1)ةنكر هدزانف

 ممرصع» عامتمدنست ءوغ ءاع., 0111د1(هغع5 منهععاماتع اهدعاوأ - لآن مد01: ل7: 1ع 18 ه1, نرد

 11ر6 عديم ةهنعاتك و ةصصم 430 (ذمع. 3. 0ع(. 1038) 0عظتصعءتكو تزانق آاتطع» 0عععسم

 ؟ه1نسصتمتطسع ءمرصمعءاطعمسماتك هددصتستس ماهمتكدتسسم قاس قلقا ءعأاي 40ه17ه]ب 17 كن - ه0 عمرو

 قطاع" (ممحسصتس هت عاتق ر ةصصم 616 (ذصع. 19. لآهجأ. 1219) طم[ ا0115و ازا15 015١

 امكعض مطتسم عع هصصتمتم ءءاعط عم تسسم و 1غم ذصعت متغ: طمس آلءعمر ودأ ممد مس ةعاذععو 2عللتلتغو

 سغ ائطصدسص ةمدتسك مدعسمبتو (ءمعععرسات5 ءاع. - لقا 1: ]رمع 17 هلنقن» 18 عدن 1101611604

 هوك عءرونو ةمصم 742 (ذمع. 17. لمص. 1341) دهم1ن15.  آراطع» ءزدك مج3ععع]ءةماعطت 5 عماتقأةأع

 هد معرضدغع ءغ ماسعد ؟ه]مدصتصم ءمرصم»ءءطعسلتا. 1معععتمفتكق هيأ 1010140-71 لا ة"اط 117- (00“ هد

 7240-61 ءغ زمعامأغ 18: آدتتك آكلءمر نتن همد امس همطتاعو عللت0ت6, نغ ائطعمسس موتك طبع

 (عمعمعرمستك ءاع. ةسععوعس رمعس لم صعتت [هعتغ همعضتف 1-هل“, ةط لطب 11ءيوبات» ذاطعتلعط

 سالم ءمدصمووزغخو 1ل1سلودع ]دملهغ "1هصن ه8عومتفتس (ميصعمو ةمونتغي ددطعاطم لمص دماععمععل

 طتسص (نه2هصتر نت ئعوعؤتم ءسح 0هءاضمسج 0ع 2عجتممتطسعك ظمهتتطسك ءمدز هصعتمأار دعه انغ
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 هيلا .هيضف' هيلع سانلا "فك .نق# اياتك اةتوكل» هبارعا نم ءاقبلاب اا , بانك ىلا ىقبر مآ كك

 جيشلا هصخ تادلجم ىف مجمل ريبك اباتك ناك املو تلقب هل ناك ام درواو ميقلا ةمالعب

 ىف هيلع ضرتعاو 71 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىدخرصلا هللا دبع نب دمحم [نيدلا سيش]

 ىفوتملا ىبللل نيمسلاب فورعملا فسوي نب دمحا نيدلا باهش خيشلا بانك اماو عضاوم

 ة بارعالا ةسمكل مولعلا عيج هثال هيف فنص ام ّلجا هريغ ىلع هلامتشا عم وهف ه1 ةنس

 وشح ىلع لمتشم وه ناقتالا ف ىطويسلا لاق كلذلو نايبلاو ىناعملاو ةغللاو فيرصتلاو

 لب هنم هبارعا صخل ام ىسفافسلا نال هنم مهو وهو ىهتنا هدوجت ىسقافسلا هصخ ليوطتو

 هيف هشقانو نايح ىا هخيش ةايح ىف ركلا نم اضيا هصخ نيمسلاو تفرع امك وكلا نم

 هدبع ىلع .لونأ ؛ئذلا هلث نبا هلوأ نونكملا .باتكلا «ملخ ى* نوصملا ردلا) هاكر اارتك

 10 يو هناقبط ىف ىيدلا ىقت اهدروأ 8حبأق نع ةانس بجر طسأوأ ىف دنع غرفو يلا بانئئكلا

 حينومسسعسمت» ]ئطرت دص لتكعرتكو ةطعدنت 00 معاععأزغ ءاتنمس ةذض 1677/15 5110و 18 2
 ئصتمس هان مصعد, نسمه قلقت»“7/ءعأ ص لتطرنم كتم اماهعأامم مءاتونععمغ ءمالعوتغ ءغ يتمصتمسس دس
 هو 1عوعملم طمصستصعم ةفدتلال ءطهصغو 0معالا 50و ان ئعرتد ل1107 ما3عم05163و 125 ءالاتتاو 513 0

 وعرطو رر(0//0 (لتعمز“ 6“ لتكقنمحتك مس عم دممآعم ائطست تع ماسه ؟هطسستسم 035151 0]228:

 يوععو ممالمرته ءزسه ةعممساتس ء0تلتغ هطعتلعط [ ةقعصم - عل - لضي] 7101 مستنعلأ ظعتن كطلماام]

 ممر ملم يطقتتامو ةحسصم 799 مع. 20. 182عع. 1389) 0عظصعاتقو ءاتطتواتع لص مآ طاتق 5

 يما وكتع حاتطت] هدصتنسسوس مسعس آانطع» هطعتاعطت ك6( - علل - ل17: ]160 ظعوتن 7 عوز“ 2652و
 فرز ردلعم ىءسأ» لتعأت ءغ ةصصم 756 (ذمع. 16. كفص. 1355) دصماتاتلو 0عضانةهلتت15 مانسم همصاتس ع

 ميممتع طسع ممص ةمععءامصكتفي طقسا لسطتع هرصصتسس لع طقع ممهتعتتم هع مامدتتس م1660515-
 هزسرسك هى(. 11مم ستسواتع ءطتتص ءمصرامسعتغ 00ءمتسمف: 1"1ءءتمصعو ظصقلءور دمام 9
 عدستسمعدفر 1ةدجتعم]هعتدسر 0م ءمتممسس ةعماعمانمضتسم ءا ل0 ءاتممتس ءىممدتانهطتقر ءةطظلمخاتع
 وأد يسسودتس كمر ذص 1ع عدس هطغعضمأاتك ةدمعسا سمع ءا معواتعتغةعلك ملططتمقع ةععاتققأو أ
 مماتمدو ءزدك ةور/معبردم ؟عممتضةتتس ء03لت55ع للعلا لاهو انا هرحصتطاتق مئهاطو عنتر. - 11م0
 ةتصعم 1" لمءانمنك ذم ءةسرورنعتت. كورى عدتسر نأ ه0عصتطتسل طقطعوو دمهتساتطتع 061ةءااتس

 ندفنكتغ ؟عديتمصسسسم كدهمسسس صفات هس ء لتطرتو كعضو هغ مماتنك ع 22077, 10 نص00 فثعسش»
 نيموسع ؟عغ هةممعرتذاتاع ةلطسع ةطعتلعط كاتم ممل 11متر طسصعواتع ّدص دطات]ال5 1
 ©متك عساس نه00 ددعلتم دصعموع [ظعزعط هصصت 734 (ةصع. عءعم(. 1333) ةطوماكتغو 1هكءاتموأا
 10 777- 72و" 777 - ]1051/7 لأ 1 67 -[61(,ط ك7 - همز ور كوك تمعمتغع ذه: آطمسك 1آلعم نتت !ةطرئاتس
 معركلم ورم معموعامحتا هع.  قةلززعععمع طنع ]زنءمغ, نسمع 1هع7ف - ءل- لن: ذص همعتع 4



3200 

 خيشلا سرد ةرم رضح ماشلاب ىضاقلا [انخلا نباب فورعملا] هللا رمأ نب ىلع لضافلا ىلوملا نأ

 هيف ىرجو هفنص ىذلا ريسفتلا نم ىومالا عماإل ىف متخ امل ىزغلا ىيدلا ردب ةمالعلا

 ىلوملا لاقو دراو ريغ اهرثكأ نأ خيشلا لاقن هخيش ىلع نيهسلا تاضارتعا اهنم ثاحبا ايهنيب

 0 115 نوكذملا لوما ناار قب كلذ ىلع ا ارصاو. قزاواب اهرثكا» نأ « لكداقتغا ف (ذلاو_.ىغ

 دانك اى فنص رودلا, ىف | لاق. تبخر هيف, .هقفاو: ير قنا ةظفاحلا ب ا ١ رفا. نييمنلا _ ةمجرت و

 اماتتكي نأ هلاسي انايبا خيشلا ىلا بتكف ةديج اهبلاغ ةريثك تاشقانم هيف هشقانو هضيش

 تاضارتعا فيزو نايح ىأ مالك اهيف مجرو اهنم ةرشع يرختساف هتاحبا نم باهشلا رثع

 ايلخ ىضاقلا ىلا اهلسراو نيمسلاو نابحح نأ نيب ةشقانملا ىف نيمثلا ردلاب هاميو اهيلع نيمسلا

 ردب خيشلا تاضارتعا نع باجاو ابحي لا الكت جلع هنقالك حجرو نيمسلل رصتنا فقو

 ردبلا بانك ىلع هباتك اوحرو ماشلا ءاملع اهيلع فقو ةريبك ةلاسر ىف همالك كرو نيدلا 0

 جلصملستس ةمرصتسملع دصمصنمتا. 810115 طغعصفع مجعتنقو ةصوتتغو 4/6 86ه: ليسهللع] [؟هلعم

 ل6: -ءا]رتورن4 لتعمتك ] لكسلعتع آكلدسقفعأت حدلتوتمسملم ]1عءنلمصت ج0لكتغ 5طعتاعطت ءهيسلتغعمدستست

 18 ءلر»- ءل- 01: 6 1مسهسنو حس طتع دع هعلع ءةاطعلعدلت 0سسمجرتدلتعد 1ععلمم عدد مهعاتك ءهمدضع

 رصعصأ هت همدتهمتعأاو نمعتت ء050عدرهغو ةطقم]؟ عع( طلتسمانغمعلم 0ع هم ةصاعل 1مو0م5 ه8 عقأو

 ونتدع ةمغعر» حاتح دمممصتكم ىذءسضم1 همسه هطعتلعط عمسص (ءقعتت. كدطعتلعط 86م" - ه0 - لرد

 رموز هرئعرط ءمرضانتم مدئاعدط هانللج ةهيععامتغهغع ةاملتلتكعس ءووع فصغعسلت © 4ع ؟ءعمو دغ متطت

 وانتلعرس معرضون هفاتتت طقطعم و ماهمع همصغ دست ذ5(ة(0عطلمست ءوغر "عوممصلتغ 81011 476. هغ

 نئععواتع طقصع ةنمتم هعماعمالمس ةعتاتع» 0علعسلتع.  ظدسلم ممذغ 810115 دمملم 1ددلهغعمو م

 طتمععدمطتمس دمعلنع كوستر دع نسح معاكم ءعدتغو 11دطنت 10 1هي» دم طقع 1ع هععاتتلل 5

 فموعمصأترعو نانونعساتق لص هرعدنع 710207« لتعتغت ىر (نهدصممدستع كءضت»# اتطعست ىسص هطغتلعط

 عادم 715 عمغعو ذم دمت ] ةقونع رعطاتع عدس دممتعتتسملال مها علت 11 اع معادامجت ا. 2 دمحم 1

 ل72 ممصصتتالامو ؟ءعوسف ه0 8طعتلعل عل" - هل - ل2 ةعتموتغ هط عم معاعصقو انا 5

 ءك مرمممصعرععو ص ندتطاتع 8/67( - ءل- 017: ]1جمكدتك ءعووعأ. اهتم 1دعأم 1 ءا» - ه0 - لن: 0عءععرم

 ويهعولمصعف ممهلسحتغوم دس نستطاتق هرتستممأت للاع يروم مدتماع5 0عادآتغ ناتقعلاتع م72

 ءهمصغعو للك مسأدعرعهغر ءضضمدتك ةئجتتك. 0( مسكعسأ سدس صلع صحت و 0100 277-1207“ 7-2

 لا 61 - ستان عء]قد]رعأ ةءاز» لطف 11 ءيرإإانا همم ق7 - كسك ةصعستموتغو د0 لهلتععس دصتقتا (1

 تنس 1ءولموءغر كعمل مدرتاع5و كانكععمأغر ءلاتكواتع 5ةعماعصمأتقتال م10(0عرتت ءىذع زات0ذ ءدصن لاا

 11يوم همتمتوممعور ج0 دعومسصعماه 2 هطعتاعط 8607“ - ه0 - 0 ذم ءهمصاضدتتاتت 2000563 0

 معوممصلتغو ءزسكوتع مآ1دعزكتس ّدص (3ءاهنات 601050 علقهتسعدتا. 0010 معرن] دنداندنغم 5111 0عان

 طدصحمءعمت اتطعاط نس 471 ذتقو لتقف 8607“ - ءل- 01: سيدست دوغ, ةهماعموويعضمغ ؟لاتومع
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 ىب لهس متاح وبا مامالا ءامدقلا نم نارقلا بارعأ ىف فص ىممو مدقتلاو لضفلاب كل اورقاو

 ىنوتملا ىوحنلا دريهلاب فورعملا ديزي نب كيكم سابعلا وباآو 1*٠ ةنس قوتملا ىبطرقلا

 سس

 ىلع نب ىبيج ايركر وبا ييشلاو تادلجام عست ىف هباتكو 5050 ةنس قوتملا ىوحنلا ىلقصلا

 نأ نب نمحولا كْيَع تاكربلا وبدأ خيشلاو تادلكم عبرأ ىف ه.' نس قونملا ىزيربنلا بيطخل

 خلا ميكحلا ركذلا لونم هلل محلا هلوا نايبلا هاهو هب ةنس ىفوتملا ىوحنلا ىرابنالا تيعس

 10: آب .ال.طشوتما فينصت ..هباتكو .. 18“. "نس -قؤتملا ٠ ىلاكمقلا+ ءارفلاب نأ" نب نيسحلا ناقل

 مي. خنس ىئوتملا ىوحنلا هيولاخ نباب فورعملا دكمحأ نب نيسح هللا كيبع وبأو هب

 مدلسمتسم هع ممصخكس 0ععم]ةعمصع نك دماغ ممامدعم لع 2عجتممتطسس ظمهتتطسك ذص (نهدهصم

 هطحتتم هعئمدعحسمغر ؟دععتسأا طدقتس لاثن طنا ىكمأآ عرب 10]هتض1160 عز ءقامناقو ةصقو

 248 (زمع. 7. لآدم. 862) ردم تتتق - لآن 116::مايتن لآ0- ءآ-1»ءلء عتب 11515 |[ ء»

 ىك0م/1ءقزرنا:] 0( م,6 8[هلئلكتامهي ةصصم 239 (صع. 12. كلدص. 853) مرمتأاتتك - ل1

 1101 م170760 172ءر» 7” عتن0 (ةيستس هات عانكر ؟نأ]عم /7108م”"ء0 لتعفمك ءغ ةقصصم 286 (ةطعب

 17. لوص. 899) رسمك - لان 1هطاناع لاتسعا ظعر» 7”هلرررم (ءدسسسفلاتعاتك و ؟احأعو 1/10: 1أب
 5 لزونتك ءا صمم 291 (زمع. 24. الود. 903) دجمز"اتات5و ل لآثع لور“ ل1101: هتزا1ع0 ظعتت ل4
 1726رو - هررع]ر]رابع (مديصتصهأت عنكم ةصصم 338 (ذصع. 1. كسل. 949) رصمزتااتاتت5 - لاا 7

 1ورربمت] 17و 11741هرك اكلة ءلم7]: (ةيستم هات ءاتك و ةصصم 455 (ذصع. 4. لوص. 1063) 22011105و
 بيزسك تطعم ممععس ؟هالسستمم ىرسراعءفع - ةطغتاط قلاع تمتع 7" هاه طعنا ملا#
 رج1- 10بءاأأ]] 177 - 1:7 دسصم 502 (ذمع. 11. قسع. 1108) رصمزنتانتكر نانأ 011340001 نط
 نووكععنع - ةهطعتاعط 4:21م ء»م]جاا ل60 - ءآ - «ه]رترومب» 17 عزا ملال: كمال لنا ات 8 1 ةطحتس هلت ءاتقو
 نأ هصصم 377 (تصع. 17. ل[هن. 1181) هطلتغو ىةدسسستواتع هزرانتق طع صفع ملم 1[معارمتغ 18:
 [دسم 1)عم نست رصمصتغمدتستت» ةدويزعمو رئعزعامجتع كاع. -  لسفتس [1ةظاق (07:1م مز - ءأ- 7
 لانا: 1عايودرر» ]وترا مت] ]8 رنا ]101 مدست»ءل ]هر م]رامقرو ةسصم 535 (ذصع. 17. ٌثسع. 1140) 1201:1315 بل
 10 1:01 زعآر- ءل- لرد 11هدعءار» 13 ءب قط ا/عر»ا آل ءضلاناقو ةمسصم 643 (ذمع. 29. الاهت 1243)
 رجمرانسفو زادك ]تطعم دمعات متم بيغ ءع طقسا دصحعمأ مععاتفن - قات قلاامااعلا 105 قا
 8ع للتنعل (دستسفاتعمدر ؟نلعم ق1: 1ك, م7ميمعق]ب لتعامك ءا ةمصم 370 (ةمع. 17, لأم 980)
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 فرح لك لوصا حرشب ةحتافلاو نارقلا رخآ ىلا قراطلا نم ةروس نيثلث بارعا ىف هباتكو

 «# خنس ىقوتملا ىدادغبلا فسوي نب فيطللا دبع ىيدلا ففود حبشلاو دعورف صيخالتو

 بارعأ عمج كلملا ىبا ثيملت ةزريحح نب دومح نب فحكساأ حييشلاو هكافلا بارعألا ل" ةنانكو

 نارقلا بارعأ 83 خفتصملا بشكلا نمو فارعالا ىلا بنتك 161 خنس قونلا هذأز ىجاناشنب ربهشلا

 نارقلا نم تيبلتنلاب ور اميف نارقلا خف

 نع بارعالا 13 > نفاكلا ىف ىأي ةيفاكلا بارعا 4. >> ةسامحلا بارعا هلو 11 ذنس

 ىوتملا ىوحذنلا ماشغ نباب ربيهشلا فسوي ىب دللا دبع لديكم ىأ خيشلل بارعالا كعاوق

 ىف ىناتلاو اهماكحاو ليثأل ىف لوالا باوبأ ةعبرا ىلع بارعالا دعاوقب روهشم رصقخ وهو 1 ةنس '

 رام 15.  آطاطع# ءزردك 11ءعجتمسمعو طصق]عو نتوعتسأو (ةصخاتللل كان131ةلاننلط 2 ك3 117 - 1م

 1ه0ع تكودع 20 (نهعدصت معتم ءمدحم] عءلضتعو 20 معتسقس ؛ةهحصعت 11274 لت ءادس ءرييآأ همم عال

 2001036 مماتسمستت تمالك ءانز 50116 1146286 انقاتك ءكاتللل 5116ه عأه كزاتك تكاتك 112 م10ما11 120163-

 نقموع - هطعتاعط 1101:6هرأ ء- ه0 - 011: 450- 61- 71ءاوز 1 نو 757 80عج1002, ةصصم 9

 (ةمع. 29. 0ع, 1231) 2260176155 ءانزانق ]1[!طءع 11ةدتمصع5 8صقلعو معلن 3ع غةصخاتلل كا

 همرسم]ععنئدع - ةطعتلعط 70::1ع 8ع: للهأت»:0 ظعت» 1ظ8هتمعمر لتكفكمداحتك 311:- تعلو

 ود /1ءدتمصعع ظطمدالعد دآ]نسقع ةصفتسس ل وتمتم (نمعدصت مهعتسس ءم]11ةعتغ ائطصتسوسع ذدصفءععتموتا

 1501. 1معمتغ هط 11ةلعرد ؟ءعطتقو 5 وستطاتق !ائطع» ظءزيمت»» ممم06 ]دتلهعنو - 1

 417:0 ظوءرت» ل101 متل , ؟تلعو 211:1 4زسملع] لتععم5 هغ حصصم 986 (صع. 10. لآدم 1578)

 رم م6115. هس موستغ تقوم 20 ة5هعدادست 47” لم ائطعتكق 0ع 21ءعدتمدتطاتق ظصقلتطانك ءمرعدصأ لك

 مسدس عدمت ءانقس 160/لعأ ءآ- ليما 0ع تك ؟ءدئطلع ننقع ذص (نهزنذطو جتتغ هات 107:10« , ةلتأ

 12و76 حتت 01/11110//)1 1 عاتتل 135.

 927. 1عوط ءاد-ط ءل؛ ؛طر 2ععتممعو ظصق]عد ص نت30160هصتطاتق هط513عر ةتعغم»ع ؟طعتلعط

 ل17[ ءعام كلقلمااع]ب ا عءرن- ءا]رمدعفت» 4 قلع (عدسصتس انعم و ةصصم 616 (ةصع. 19. ة[آومعغ. 1219)

 رصمدطت0. 10 عرص 06 2ءرتمدتطسخ ذللآذ5 دص هجوم هط9115 هءلموزل - 928. آءّوط

 آ1- 15211722 2ءرجتممعد ظصدلع5و ععوستسمانءعدع 12مر 76ه, 0ع سه ]1غ ءطه 727 ؟10عهوخات7.

 929. 1ءّمط حص ءدزجنه14 ءال-ذءؤطر يىراتعدتم ءويدالدستسم 1ءديتمصاتتم 12ة]أ انهو 2161401

 داطعتاط قللتع 71ه]ءميستسعل لط00ه7]ه]ي 8ءرب 73دك (عدستسةقاتعم , ؟اتآعم 21: 111:1 ايت» لتعم

 ءغ ةسمم 762 (ةمع. 11. للو7. 1360) طممةغ10. انهت معسلت انتل انات]عو (001640 ت]- »مذ 01 التت

 ءغعتس وههغ30ر ممتغم 0ل15وهررد ع مدلسستتلل 06 م0 م0510 هتادات5 ءزاتكودع "عوعولتؤ ل ةععامم له
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 اهنسحا مورش هلو ةررحم ةرابع ىلا ةراشالا ىف عبارلاو ةملك نيرشع ىف ثلاتلاو رورجلاو را

 لاقي حرش وهو م1 ةنس قوتملا ىكيفاكلا ناميلس نب كيكم ىيدلا ىيحم ةمالعلا حرش

 نب ديحم نيدلا لالج خيشلا حرشو يلا مالسالاو نيدلا دعاوقل عفارلا هلل نململ هلوا لوقا

 ىوحنلا ىرعزالا هللا دبع نب كلاخ ئيشلا جوشو هلمكي ملو مع ةنس قوتملا ىللل نبحا

 ق يلا نمت مهلملا هلل نيلمل هلوا بالطلا ليوم هاهم يوزمم رصتتخ حرش وهو [1.5] ةنس قونللا

 1: ةنس- قوثملا ىسدقملا فيرش نا نب دمح نب ميهربا نيدلا ناهرب ىضاقلا هللا 0007

 هلوأ دعاوقلا دقاعم لح دامسو 10, ةنس ةدعقلا ىذ ىف هفْلا ىليزلا دمحم نب دبحا ءنثلا وباو

 قودملا قريترل هللا ىبع نب .ليغتالا رب توك ييشلاو خلا ءاملعلا ءامعا عفر ىذلا هلل نيل

 جوزمم حرش وو يلا مالسالا ةملك كمحم ةلودب عفر ىذلا هلل دنيحلا هلوا ةنس

 10 خيشلاو 1. ةذنس دودح ىف ىفونملا ىلسعلا ىلع نيدلا رون خيشلاو بارعالا جضوتب ىمسم

 وكنلا لعج هلل ىبحكلا هلوأ ج وزمم حرش وهو عانقلا اك ميركلا ديع ىب ثمكام

 0ع م2ةعمموز64هصتطاتق ءهغ ؟ءتطتق ننهع جط تللتق معةووصخغتع ل عمق 06 ؟ةوعتصأل ؟ةرتطتو ح

 نتمسك 0ع لعيسم مكؤضونلمصع ءصاتط ع1 2 00طتكق ةععات7ه لمع.  (نهرصسعساةحتت 20 ةلطتل ةيدغفصأو

 نانمرنتسا م1202 ىدتسم5 كعضموعرتتمسأ الث نست ةكدتستتق 110/16 - ه0 - 011 1110101110 1 تن

 ى07ءقز701: 10 ءرزو وسخ 1هدحسستلمس ج0طتطعأ رر (م74 ( لتعغع هننعامان) - هع ( لتعم ءععمز ““

 ءعممصمم 879 (ذمع. 185. 1151. 1474) 0ععءعووزك. 1آهعلمأغ 2(3: آرهتتق 10مم نست نط 2132

 معاذ كمصتكف ءغ 1061 1كا]دسستعدع ءععولا ءاعم. ع هطعتلعل ل6747 - هل - 07: 7110101160

 ل 1ررنءل 11ءآرم7/8, نحت همعتتع طمطلتتتط معز ععام ةمصم 864 (ذصع, 28. 0ع. 1459) هطلتغ - هغ

 5 هطعتلعلط 121420 ظءر» لطلادااعأب مساع ((ءهدسستصهأاتناتق و ولت ةصصم [ 905 (دمع. 8. ذنوب

 1499)] هطتتغر ءهمرصتصعس(ةنتت موانع ذان0 همه معم01050و 17101567 1018-61 ةصقعوطتإام و ا(عاءأاتتط

 دلسصتمءنلغ. 1هعلمتغ 12: آطمسك آلعم نسأ 71101هون#ءلك ذمعمتت هكذا ءعام. 8 وددعم ءمرصتصعما 31

 هنصغ ]11ه (نهلطت 1807 0:- هل - 017 181ه] 1: 182 ءد» 11101/ملر»17 0 1ظ7 ءن» ل58 كل]آر هز" 1 ع7

 حصصم 922 (ذصع, 5. 1"عطض. 1516) دما انا15 - 41 1|7ءعزااب لآ: ءلأ طعنت 1101 هقئ110 77

 نين همدسصسعم(غمسسم دمعموع 107: /عم' 0ع دصصأك 967 (ذسع. 3. 006. 1559) ةعتموتغ ةللسسواتع

 1آ161] ل” عقل ءاعممنت0 دممعالهكذك. آطكمعلمتغ ذغد: آطردتتق آكلعم ناتت طمتاللل3 111011111931 0

 ءاعروجزع هام.  هطعتلعطل 71677110 1361: ]1 ددد017 1عءد»: للاعلاطعأ 121771281:18. ةطلق0 ...٠

 لعام سعنتكر وننأك ءهمسسعماهتم (ءعيفتس 2001ل3غ ةلطسوتع 210/41 ء] - 25 ةصقعاتأت م5

 10 ]معامزغ زغه: آرداتك آل0عم نسكن مع مءعوصتتتصص ل1101 متزاز:ءلذك 0هءامتسمسم [1ك]دطتتل ء1ع9ه516 ةاع.

 كاطعتاعط 2هلر»- هل - لن: م72 لع, نحت هسعد ةصصانتتتل 980 (ذصع. 14. الآه. 1572) هطلتغ ح

 كاحعتاعط 110, مررت ءل ل عت» لال - ءآ- عع” نست ءماتمتم عصا قتلاتت 1105/7 7 - 011110 ةصقعالت مدلل

 ءاودع (عداتتص جلتضلكءاتتا“. 1طصعامأا 168: آرها1ق 1060 نلانإ]إ0 2 0
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 ىنانكلا ةعامج نب دمحم هللا دبع نأ تيشلل بابسالا فتوا هحورش نمو خلا لئاسولا معا

 دعاوق مظنو يلا بابلالا لوا لمج ىذلا هلل دململ هلوا يوزمم رصناخ حرش وهو ةنس قونللا

 ديحا هبر وفع ىجار لوقي هلوأ ىديحالا ديحم ءاقبلا ىال دىعاوقلا ةكايبب ىمسملا بارعالا

 اهامسو ةزوجرا 150 ةنس قوتملا] مياهلا نب ىمحا نيدلا باهش حيشلا اضيا اهمظنو حلا

 انفحا ىذلا هلل نيل حرشلا لواو اهحرش مث يلا ميلعتلا ىلع هلل نيكل هلوا بالطلا ةفح 5

 هلوأ نيرخأتملا ضعبل بابلالا دصاقم هحورش نمو 450 ةنس رخالا عيبر ىف غرفو حلا بارعالاب

 ىأ مامالا ييشلل بارعالا ملع ىف بارعالا 1". خلا انيودص تحرش ام ىلع مهللا كدمح

 ىف تاكركلا راورسأ ىع بارعالا 1 2 84. ةنس قوتملا ىدحاولا دبحأ نب ىلع نسحلا

 ةنس قوتملا ىوارضخلا ةرذع نب نمحرلا دبع نب نسحلا مكحلا ىنأ خيشلل بارعالا ناسل

 هيلع هيبنتلل هتركذ امنأو ةيجتملا نيغلاب بارغالا ىف قأيسو بارعالا لماوع طيض ىف بارعالا 1" 0

 جلستست 1مدنتسم 1ععلغ عاع.  ىلئسك لعتص0ع ءمدصصعصادتتاتك ءهمد>معص01 555 41102 61- هدا(:

 1مكعضسمطتك ةزستت]ونع غءدطتصت همدصم]ءءاعيصو جمععممعرج طقطعع ةطعتلعط 451 240ه11ه]

 11101012160 12 كا ل عزنا 1228و ةصطصم . . . 2001ة:اةتا12. 1 طهعامأغ 13: آطبقتتق آلع0 ل1 89

 مر:لهنمو هممحجتغع ءاع. 1 ءاستعدتم مدعدجطعدعتس همعدتتم (001:010 ©آ- "انآ و ظ2ءأرزعأ ءآ- مم

 ةسكعضتمأا دس و 0علتغ 451: 66ءم 11ه1, متوتر: ءل مل/ترب علل.  طممتغ 1م: آطل1عتغ نحت ؟عطتقتم 011

 ماتت همعتغ: طهتتلوم ءانب. - ولعب 720060 ]11ه ءددعدحتغ 20 ؟طمحصمت» ممقرت تخت 15

 07 عا هطعتلعط 57 ء] مط - هل- لق: قلقدسعلا 8 ءرن- ءاقفق» [ ةسصصم 815 (ذصع. 13. ثمان. 1412 )

 رسم تانك ]و هدضسمعمونع ةصقءعضموذغ 10/ر/ءأ 7-1401. 1 معمتغع زاد: آطدتتق آ0عم معم ةصقاتطتح 5

 نمصع ءغئع.. 1لءزصلع لاس ءمرصتسعسادطتق عقار ءمررحتت عطاوتلات 120114 2 ؟ءدطتق طمعا مأعصاعتل :

 آبدت5 1266م ونت 205 11ءعدجئممتطات5و ظصهلتطاتك 0هدقحتغ ءاع.ور معصوم ظعطاس ]ةلعطتع ةهصصق 5

 مع. 17. ل07. 1392) ةطوم]ست(. 0 هتلمنم 0عطتوتتع 5ءتمأمالات111 م051ة101235 3عاه45 ©01116-

 (معسس هممكععأا 1غ ةصمتعس(ءعدص : آه لمتطتتك 16 0 1)ءات5ق نتم0 مععامرو 205453 3معالاتأقأل ءاع٠

 التودع ممصعم 0ءعلتغ 71ءءادنل ءآ- ه1[ مل. - 930. 181-آعؤط 11 ذآس ء1- 1 وطور ءهممهل6

 0ع 0هءنئتمه 8عدتمدسسس ظصماتستس و هسعغمدع ةيطغعتاعط 1سصمتم 411:17 مده7: 476 1361 60

 711/202, هصصم 4608 (ذمع, 16. ثكسع. 1075) 0علقتصءع(ام. - 931. .1-281»ةفطو ء>ءمووتام

 سوو عت مرسم ؟0ءملتسس ذص ائصعدمج قةعوطسسر هنععم»ع 8طغتاءال ل01: 11م7 عت ظل05011 1

 ل60- ءآ- "ه1 7101: 18261 0 له 11ءل]ر معو ةصصم . . . ةت01ن0. -ح 932. 1]عةطو ءءعرمقلا10 0

 0ع لعطمتنقممع 2100© رمعوععمغتستا» طقطتنم [1عدتمصستتس ةصقلتاتطل 100 717106 وأنا 02

 ل ع/” م85 طخع هدتس هماتك (ةصغاتتال ةسصمأقكت , تغ ةصستسم5 20 ذلطسا جئعملعععسغ 1عءنمعق.
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 ىسلدنالا ىنالوكل رفعج ىب سمحا ] رابالا+ يمال , اباتكلا تاقعا ية 2 نارقلا نراضعاد ل17

 نب فسوي دادش نبال ةريزجناو. ماشلا خيرات .ىف. ةريطخلا ىالعالا, 15. ...[م»» ,غنش قوتملا

 دوعسم (نساكلا نال ' قيوتخالا (ئالخاوا ىيوللا ىالعالاب درس؟ افرع تسي ق ويلا رك ا

 ناولملاو قالعا هعيج ءىت لك نم سيفنلا رسكلاب قلعلا ه6* ةنس قوتملا ىقهيبلا ىلع ىبا

 5:تودحي:بيرآالا , مالعا , 186 .  نولوط .نب ىمك هحرشو ' مالعالا مالعأ] از" ١ اتا

 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب_نمحرلا دبع نيحلا لالج ييشلل ةلاسر بيراحملا ةعدب

 ردب خيشلل دجاسملا ماكحاب دجاسلا مالعا 1, ةظةعدب نجاسملا تاكم نا نادل 421

 نم ىننسلا مالعأ 1. ب1 ةنس قوتملا ىفاشلا ىشكرولا هللا كبع نب, نيحم نيدلا

05 

 933. ة'وطقم 11-(نهع:دصرو 0عءولعو كريس ول مرت (نهدتقسا ل: د4“ للءانع. - 934. 1ءمط

 ء]- ]عم غاؤطو ةمهعععمتنتم ههتطوستسر هتعامانع 11:- ءاماطاا»“ [ للدنعاأ طعون ل لي»

 م4078 ةسمم 433 (ذصع. 31. ةسع. 1041) صمم تم]. - 935. ظا- خلذع ظ1-طآك طقخأأ ءاو

 وزد مهعوامملمدنعع ةسعامت ادلع مدس مها عماعق. 1طآتئامرتم هودتمع ءأا 1ع موامتستهعو ةا1ع[01ع

 111 5160040 7”, وهبرك 1861 18 لا* 1127 ءنر ةصصم 632 (ةذمع. 26. ذءرغ. 1234) 0ءظيصعاإف.

 936. ىلاآاذع ءآ]- مسج] 21 ءزصو م2ء00م5و102ع5 (مهاعف) للعأ هغ همعاتكو ءأ 1201685 10110

 1[مدفصتتسر ةتتعام»ع لاا 17:آرام وقنا 111م0 1 عد» لل: ظعقطمعاقو ةسصمم 544 (ذمع. 11. ط1هتع

 1149) رجمز610. 17عو ءاتزاتك مااتتنحلتق 47/20 عقار 1عللل 013111110116 16110583111, ©« 4

 5 لتعرم ء(ن ممعاعرم هزعمتظ عون, - 937. [1 نص ءا1- حافر ء>مم51010 1201111211111 210111111

 طسرسعوسع اتطست ءمدصصعماةضك رو هسعامدنع ]10/1 هت11760 طعنت طلي. - 938. [1ةس ءآ1- ةدتطو

 مقاتتسأتلم ماهل عصاتم و 77/-71ء]ر م” :آط عووع معجم ج01هس. "1 "ةعاققتفر عطعسس كهطعغتلعل لو/01-60-2

 ل0 - مآ - "م]رررنمت» 186 ملط8 ظءآب» كميت ةدمصم 911 (ذصع. 4. لكادصي 1505) 201015,

 نمرص ممودتتغ 0غ لعيصمصفنةخععو 711246 دس ((عصسماتف 81تطقستس ءلفصتو دعت 2013132 ءقوعر

 939. [1ةدد ء1- 5814. زمقانكتكم مهءعسسصط عصف ةص "ععدلتق وندع ةذص (ءةرصمأاق هطوعنا 208

 ةمصغو جدسنعام»ع كطعتلعاط 1860“ - هل - ل: 7101م7: ءل 12 لطلماادع], 7/ءم[عد]رت كذطقطتلمو

 هصصم 794 (زمم. 29. للم. 1391) مممرتننه. - 940. 11خدص ءا]1- ةهمعسو ةت>ناع0

 يدلئالمصستس. آنمتك ههمرصتصعس (ةسمدناتست 20 همدنق 807/1 كم] ]نر 0ع وننم ]ننعم قمم ؟10عهوج

 ندر. 941. آ[1خدص ءآ]- درسه عط عار ةمقاتكتاأتم طاسزاتق (ةننوع 111عءعطستم لعدعمال لص عاهة طانق

 10 ممدصتتلاتق دممرتاتكف ءغ دعس نمدرحصتسو ةسعامانع كارعآراأب - لآ - لفن لآرتسعا طع لطل- ءآ- همت

 تامكتغوو ةصصم 547 (ذمع. 1. ط[1دن. 1443) مهغنم. - 942. [1 غدد ءآ] د20 126 ءوزطو 0
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 قونملا ىقشمدلا ككل ةيزروشلك ميك 6-1 7 نب لكيكام ندد سمن خيشلل نيلاعلا 5

 اميف امهدحأ نيرمأ ىلع نمض ملا فلخ ام مكحا ىذلا هلل كمل هلوا رصتاخم وهو 50. ةنس

 (00 نبل ىلخ المتشم اهماكحاو اهماسقا. نم ٍفلتخي اميف ىناثلاو ةوبنلا مالعاب صتخا

 ىكيلإ 37 نباب فورعملا هللا دبع نب دمحم نيدلا سمش خيشلل ةوبنلا مالعا ** اًباب ه

 0 سروهف 8 2 تاكو هقنو تبدح ماسقأ تلت ىلع ةخلاسر وهو ىطويبسلا ىنيدلا لالح

 ىقتلا بابرا ةديقعو ىدهلا مالعأ 12 نيسلل نب لضفلا ىلع نال  ىرولا مالعأ

 حلا بلقلا ةءاشغ عفر ىذلا هلل دكمحنا هلوا ةيمالكلا ثحابملا نم لوصف ةرشع ىلع 0

 7-0 بأ ىلع نب ديحا لصضفلا ىأ نب ددلا باهتش ىضافلل م السالا قى رصم ىلو ىمب .مالعالا 1م

 جك 1 ءغمرحتست معع 0لمدحتساسسا ت1200 12و 31عاما ع ههطعتلعط ى/عرربوع - عل - 0: 7101 هت1260 8 ءرد

 لآ 8ءآن» (هيرور» ءل -زمسأورعأ آلم عد علف طفمطةلتكأعو ةصسصم 751 (ذصع. 11. اللهعن 1350)

 ستمر. 943. ةاآ1فسس ءا- م0 ط0383عغر ةزومد م0مطعنمعو ةتعام»ع ةطعتلعط 1مدمتص

 451:11 رمده7: م18 عزت 1101 متتن عا ل1 هممء" 02 ظطقطتتنمو ةمصم 450 (ذصع. 28. عطا 1058)

 مسمع 1م.  (نهددمعسلتستم و, 0100 162 ةصعامتغ: طردتتك ][0عم نانا "ع5 عوأومه عملا عا ءممقأت انتا ءاعم

 ءعغ لسمو جعلعس]لم5 هممنصعغو ج]لغعصنسص لع عم ونتم0 ممممعتع 20 ةنعمج معهمطعغقمع مععتسعأو

 ج]1غ عدس 0ع ءادموتطاتق ء( لعظمت نلمصتطاتكو ونتتقمع 1 ءمصغضقجأ قع كانطغر 11 عتمأت اتطاتتل 3اخغ

 ءمرس م1عءئوماعرت. - 944. قةلاذسص عءع] - ممط037536 عار ةلعمجه م"0مطعغنقعو ةسعام»ع ةطعتاعط

 كي وعررتو- هل - ل: 1101 متت: عل ظعت» 4ك آط0له71هأ 111:82, ؟دلعو كا: 1 هركع» لتعاو ءا دصطم 5

 (ةصع. 25. 8عرغ. 1169) مممرتعننم. - 943. كلقس ءاد-صدفد, هزعمج ؟1ءامم33ع 0ع ةزئعمتل

 دقلممع هظسلغعصت هدععدسلا دذص نسدعدأالمسصع م200عدصلل 20 تمد ةطسكتتو جنعام»ع 5طعتلعط

 ل ءامر]- 0 - 017: كميرتنات. "1 عدعاممتك ذم ("ع5 مدتاعدر ءالدتنح مجهمطعأاألعوو لاتعمم10عصقتنلو

 لمءوتصمس معلعوئت هدمصمع مععاع ةععلط ءصلتر للكتكاتم عغدط ةتعامرع زد ءةلملمعم هعع مامات

 داتمزناتتلل مضلل ع7201ج نق. - 946. 11 ةدد ع] - 1 عمور ةمقاتكتأ10 طمتتمات 11.5 تا110ع ه1

 ل71: 1/71- 10/17 ظعرن- ءا مدع. - 947 هلقس ءآ]-طم لهي ةلعمو مءءامع "هع ء( 6

 طمصسصتصتسسس مامدستص. آطتطع» هج ةطعتلعط :57/ع74آ - ءل- ل2: ىلآتع 175 0: هن» 8 ءدن ]101 هتهترنءل

 كد]مهمء" 02, دمصم 632 (ذمع. 260. 8ءعمأ. 1234) ملم»نبمر 111آعععمع ءمرسموفتلتع عغعذص 0ءعءععتم

 عععلمسع5 0ع نتهعدنلمدتطاتو ممعاممطر ةنعت5 0ئ5ممدتعتك. 1معمتغ 2(1: آطمسك طعم ندأ ؟عاضستل 0

 ءما:لتك 201عىوجزغ عن, - 948. .11-1ةسسرو هسمالأله ءمانتتر نانأ1 2 (ةيصمم»ع آةلادسمن 8

 قةعورمأم ةسمععدضتسغر ةتتعاماع (نةلطخ ك1 ءاار-عل-لة: لان الهللآ ىللرتسعل عرب لآ 1: 11هرد
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 ميراوت نم ماركلا كلب مالعاب مالعالا 118 مد“ ةنس ىوتملا ىنالقسعلا

 خمدقم ىلع ابو ج0 فشلا دفنا اكدر كنس قونلا ىفنخأا ىكملا دبحأ ىب دمكم نيدلا بطق

 مامالا خيشلل ةكم

 قوتملا رعاشلا قابلا كبع ىقوملل ةيكرتلاب هتمجرتو ناخدارم" ناطلسلا ىلا «كودعاو "جوبا رشف

 بورحلاب مالعالا .٠٠ بكلذ ىلع هثعب فيتعلا اشاي دمحم ريزولا نأ هيف ركذ 1... ةنس

 5 قوتملا ىسلدنالا ىراصنالا ميعربا ىب كمكم نب فسوي جاجا ننال مالسالا ردص ىف ةعقاولا

 نب كيلو يورخ ىلا ثداوحلا ركذو هنع هللا ىضر رمع لتقمب هيف أدتبا خيرأت وهو 0“ ةنس

 ىبيح' 'ايركز ' ئبا ريمالل " هعمجأ سسنوت' ىلا مدق امل ةريرلمل نالبب ىيشرلا نواف 0غ

 فلا !ذهب فراع مالك هيف همالكو هفينصت ىف داجا ىنيدلجم ىف وهو كك بحادص ىبعفخلا

 ىضاق نباب فورعملا محا نب ركب نأ نيدلا ىقت ىضاقلل مالسالا لها جيراتب مالعالا هدأ

 نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلل ماشلا لداضفب مالعالا 1م" 2 همدأ خنس ىئوتملا ىقشمدلا هبهش

 لد دمصمم 8529 (ذمع. 7. لآدعع 1448) لعلطسمعنم, - 949. ظ11-11ةسعس ط1 جاًدد +0

 ءالدط دع مصر م0005 ةلعصمتزلانتا1 (عرندع 5ممعاهع. 11 اتك(همته 81عءءوعو سمس هةطغتلعط آسقتس

 (نم15- هلل - 03: ل101 ه60»1:1 ظ عب: لى آرت: ءل 1ع [1دمعطتحو ةهسصم 988 (تصع. 17. ["عطط 1580)

 نمر 6مانعو ةهمصم 979 (ةصع. 260. لآ1دهت. 1571) ءممكععتغ دس اص(0063هصعتت عغ 0لعععسس هقمتغق 015م0-

 ةزامسم عمتصواتع ةساتممم 71م0 هطفسلتع. 'لكدعءلعع ءدس ؟ءعماتغ ل1115 6-7-4860 بن 80ه ةاهو

 ءيامنمكر نأ ممسكندغو د ا[ عوزعو 7101 ميوت»ءل طهعابم 21- 414. (طتتع ةل1ع ةصصم 1008 (ةصع

 14. لدأ. 1599)إ. - 950. .11-81خدد ط1'1طممنطر همنغأث5 طعا]]هدناتست 1110 ]1ك]ةتتتأ ع5401:1111و

 هتعامع 4:77( 75ه ظعتت 7101 متون: عل ظعت» 1 هلراتت» ل1151 لن لم158وص ةصصعص 3

 مع. 10. 1"عط. 12535) ممرعغت0. طآلساماتمو ذص 013 310101 2 5عمع 001215 ةصعارملا عال عطغاتك 011

 موضدغ تكواتع ه0 (ءةةصماتقو نا10 7176/0 ظور» 1ع" هىمماعد ظلمت: طا 1؟هد]أ0ل ذص !ل1ع50-

 ممامسته رئعطء]]جكتع.  (ننسص "لدم عمتنت ؟ءعمتكدعغر طقعع لسم ؟ه]طسستسم ظسصتسم للاا 2/0706

 1« 11هريذذ خكتعمع معتمعتمأ] ذه ء>طهه ه1, 6 هدطصتأطاتق م20ط 25 عااتتل, 0180100116 لات

 زد زللتك لعمرممعانهغو ةمكنست طاسراتق ععمعتلك 0012م05110ه15 20120452 828111111 ©88ع. بلح

 951. 11-151 ةدصرو مماته طتقامستدع ططسم]أ مستلم و انعام ع (نهلطخ 1 عن - هل - ل11 للا ظعأبت

 1[ عر: مل]ر»نءل 10 ردن عوار ؟دلعم قا: (نمل]ق ك]رماراعأب لتعام عا دصصم 851 (صع. 19. لاهس. 1447)

 نمره. - 952. 11-11ةدس ط1 عل طقتأ 11- هطةدسر لعدم صقألاهأ10 51 نهم

 1[”مهىعماسكو وسعتص كةطعتاعط ظو»]رابو - هل- لقت طا ه]يق» لعن قلطلا-ءآ - «ه]بسمنا لك سان" هدستكؤأف

 همع(مس(ةطسك ع اتطعو 461! معسست للغ عرب 71هةءمومررسعا ]اهاوت ةىيعععموتك 0 طتتغ ذلاع

10 

 عا
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 فيطللا كبع نيدلا يارس خيشلل مالكلا ىف ماللا عضاومب مالعالا 1 ديناسالا فذحب

 نب ضايع لضفلا ىأ ىضاقلل ماكحالا دودح ىف مالعالا, 42 ى.“ ةنس ىوتملا ركب ىأ نبأ

 نيدلا مجان ىضاقلل ماكألو دوهشلا حلطصمب مالعالا 1٠0 ه** ةنس ىتفوتملا ىتبسلا ىسوم

 نم كيزتسا !دمح مهلا ام ىلع هلل هلوا م. خنس ىوتملا ىفنحلا ىسوسرطلا ىلع نب ميعببا

 متخ نمب مالعالا 41 اضيا ىقشمدلا ىفنأل يارسلا نبا نيدلا رصان خيشللو خلا هدامعن 5

 قوتملا ىطانرغلا ريبزلا نبأ ميعربا نب ديحا رفعج نا ظفاحلل] مالعالا نم سلدنالا رطق هب

 ةمتاخو ةمتتو باوبأ ةسمخو ةمدقم ىلع ةلاسر رصت# ماكنيبلا ٌكشب مالعالا 10 [.. ةنس

 نم هفلأ ىفوصلا نمحا نب ىسيع نب مح نيدلا سمشل حلا تاجردلا عفار هلل نمل هلوا

 ظفاحلت تايفولاب مالعالا 166 ةروراقلا ىف لمرلا نم ةعاسلا ذلآ ةقيرط هيف ركذ 18“ ةنس رفص

 ميج يطالب 11١ اا درسا قونملا ىمذلاكمحتا بأ ىمحما هللا قبح . قنا ١ ىيحلا |! نسمش 0

 حمسصم....-- 953. [11-1غس طخ دس ءرك؟ ة0ط1 ءل]- ]غدد 281 ء]- 1ع عاصر 200012 100زت11و

 هطأ جعقنعدألسس ذص هعدفمسع ممصعصسلسك ءوغر ةسعام»ع ذطغتلعاط هى"( - هل - له: قلط0- ءآ- 7ءازر“

 86: ملط ظعءانو همصم 302 (لصع. 3. 8عمن م 1399) دصمرتغتم, - 954. 11-1:1ةدص 11 طو 4

 ءا1- حط]طعقسسو ةمقاغتغلم 0ع ]ءعتطاتع ممعصحتط هدصعتعسهطاتكو ةتتعام»ع (ةلطت 7

 11407 ظعءر» لك10عه دك علا, ةدسسم 544 (ذصع. 11. لآ1هت. 1149) دمعات. ع 955. 11-151 عدس

 ةمكالغستم لع (عحصستمستك (عءطصتعتك ءعونستسس ءأ ]01 تندر ةتتعام»ع (هلطت اعزتس- ءل- ل: 18 ]ب رد

 126 م12 1مع(56 [آدمعطلحو ةهصصم 758 (ةصع. 25. آ2>عء. 1356) 0ءعقطصعام. 1معامتغ زاغن 28م

 مرنم تك نسمع ةمكمتعهكتغ [دسلعسس مدنم طعصعظعأتو دمدتسف جتتععصسلدند ءاع. 1ع ءداعدت 2266125

 هعصموتغ تاطعتلعط لامع - ءل - ل لانو - ءآ- ءءم»(ر 102 ءداعام [آدمءاللوب ح 956. ظا1-[1ٌةدصو

 ممم تلقسسمعدس ةعمرتنتس ك5مععامقمكذدتسامرئانتلر ونسأ كس نمعقنطسق 1115مهمتمع 11هماتعستمأب

 | دسءاممع [طلدطتت قلاع لموقع“ ىلآتدعل 8ع: آظا»هلقن 1ادن- ءاعماعت» ( ]من112 هصطحو 8

 قصع. 21. لدم. 1308) رمم>ننم]. - 957. 11-81 ط1 هط400 ءآل- ط1 هلع ٌةددو زهقان(

 مهل هتك هع رمتسمعت5 همصفضت1ع(مم15 هلعمودصستلتت. 1عهعاوطت5 همت معم01ه5دمو مص ة1م470-

 لمعقممعسسو نتتصوتع ءهدمتاحرم ءمرصم] يدعسفتس ءغ ءمهعا]سهكتهمعسم 0تئ5نتطسغعوو وسأ زاه ص كمتغ:

 لدسع طعم وندأ ععدلمو ءةععرتغ اع. ث]رورررو- هل - ل1: 1101 منست»ءل ا ءر» 15ه 17 هتان ]160 كاكا

 اللمس د دصعموع كدكم ذملع حممأ 943 ((صع. 20. لمص. 1536) همرصممودتغو 2260هعاطواتع ص 0

 ءيممصتغ طمض]هعتسسد ءدع ةرتعصم هنسمنأاهوع ةمماتعدملت. - 938. 11-1:1ةدس طخ 1: 7 1و

 مملقم عكس ءقمرتنتل طمتستستتتم و 20116« [طآدطنم ه5 عررووع- هل - لة لادن 450ه71]ع]7 1110101110 0

 18 عدن 471760 61>)1ء88. ةصنحم 8 (]مم. 13. كم. 1347) رممزننم. - 959. .11-2:1ةدد طخ
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 11 نس ىقوتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ييشلل مالسلا هيلع ىسيع

 ىنلا ةيور ىف مالعالا 1.  ةداينامثكو نينامثو نامت ةنس هلأس لداس باوج .ى اهبتك ةلاسر

 نيحرلا ديع هركذ ىماطسيلا ليلاخ نىب هللا دبع ىيدلا لالج جيشلل ةخلاسر مانهلا ىف معلص

 [ىفنحلا ىورهلا ىكملا ىراقلا ىلعل مارحلا هللا تيب لداضفب مالعالا] 11 داقنلا ةرد ىف

 5 ىرمنلا نمحرلا كيع نب دمح هللا دبع ىنأ خيشلل مانالا ريخ ىلع ةولصلا لضفب مالعالا 0

 ىراضبلا خيش رابخاب مالعالا 1#  ىمثيهلا رجح نبال مالسالا عطاوقب مالعالا 11

 [101] ةنس قوتملا ىرذنملا ىوقلا دبع نب ميظعلا بع ظفاحلا مامالل مالس نب دمحم

 سمشل ماغدالا ماكحا ىف مالعالا 12 ماسجالا لكمب توملا دعب ساورالا ماملاب مالعالا م

 ديل هلوأ ىرقملا لديحا ةزوجرأ هيف حرش م ةنس قوتملا ىرزمل دمحم نب يحكم نيدلا

 ييشلل مالعالا 1+ نيعلا ىف ىأب ماكحالا ةدبع حرش ىف مالعالا ملا رصح ريغب ركشلاو

 مهزعر» 15ج 20008 06 كعفاتتو هنأ 1آلعءاتك م20مزالات5 هذك, '1!عدعاقغتق وعسنعت> هطعتلعط

 لوالي ]- ءل- ل1: ملط - آل - "ه]رت» ه2 ظعت» ملآط2 ظ عاب" كميربا# مءوممصكأ مهمتك 10م دعم نتكث تتح

 1ماعرترنم عمت عردغ ةصصم 888 (نصع. 9. عطس 1483) ةهتموتغ. (1طزتغ ةل1ع حصصم 911 (لصع. 4. كانص

 1505). - 900. 1ظ:11-1خدص 11 ن7 عءغ ءا- حعط1 11 ءاددم ءطفتترو (23عاهغ05 06 5مععأع

 مممرطععمع معع ةمصصتتتسس ؟كهدهر هنعامنع ةطعتلعط لولمث7 - هل - ل2: ىلطلهلاعل, 180: 7

 1822510702.  (نهرصتسصعتسماندغ ذلطسص 450 - هآ - ”هآرتوم» ةذص همعتع 100:61 ]  - 12عام. ب

 961. [ 11-11 خسر همالقه 0ع متععماتطاتك لهدصسك 1)عز1 ةدصعاقع (1. ء. 1هءءدع) و ةسعاماع لا:

 0( 1م طلع عمو طمس ءالاد]. - 962. اظ11-1ةددر هعمموأام 06 م30118[2365 5

 مرنم طمرصتستس» هماتسمر جمعاماع ةاطعتلعط قلاثع للامام 11101 مقرات 1301: لال - ل -

 رامون... - 963. آك11-1[ةس طخ ءقحع غن ظ151-11ةدحو ءةبمولالم 0ع 35عات15[7262 15

 [كادست , هتعاماع 11 110ه“ 1ظ1ءةنارمررسن. - 904. آ11-1ةدصر ء>مموأالم 91136 ءأ 104010

 مز ءزاعطت 80118 1101, متت: كل 17 عرج كء7]نن» , ةهتعاما"ع طسقتم [لقهطات 450-] - هادنقت»» 13د

 لقل- ءآ- نمم# 11002 هصصم [656 (نصع. 8. لقص, 1258)] مممدنكنم. - 965. 11-11 هدو

 هرعمموزانم 0ع طقطتاونتممع هماسكتتنتل م0546 1201غءارط 12 10مم ءمدموزختز2. - 966. 11-11 د

 11 ةهطلخس ء؟آ1 - 10 عط ةسر ءدئممقتاتش 06 ءعاناتق ةسقعتنا6هصتق: 1[1(عالقللات111. ك7 تنم - ©0- 8

 1101م1: ظ عرب 1710ه1متت» عل لعسسع»ةر نساك ةهصمم 833 (تصع. 30. هعمغ 1429) هطتتغو آط

10 

 كاب

 10 ]نطعااو ءمرصتسعساهنتق وأ 0:شععا لآدم ءعاتك ظلا- 7100. 1 معلرتغ 3(1: ظهتتق ءأ

 جدعالم زمظصتام كام. - 9607. 11-11خرحر همدصتصعساةتئائ5 0مءاا5 011061 ©أآ- 4/710 06 للتو

 ازاعرته لق ؟10ءمادرنب. - 908. 11 - 1[1]ةخدسر هءمموزانمر ةتنعام»ع هطعتلعال ل04 - ه0 - 7
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 نمل خيبوتلاب نالعالا 11 ةنس ىوتملا ىيفاشلا ىونوقلا فسوي نب ديحم نيدلا ءآلع

 قوتملا ىواضسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش ئعيشلل رصتخ# ئيرانلا باحا مذ

 ىوارغصلا كيجنا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا ىأ ييشلل تاأرقلا ىف نالعالا 1. 5. ةنس

 ىزوجلا نمحرلا دبع نب ىلع يرفلا نأ خيشلل نابيعالا رامعأ 1 4 ةنس قونملا

 هلو تام نمب هيف أدتبا يلا هقلخ فلاخ هلل ديحلا هلوا رصتاخ ه9, ةنس قوتملا ,ىدادغبلا

 ىطويسلا نيدلا لالج عيشلل رصتخم نايعالا نايعأ #47 نس فلا ىلا ىهتناو نينس رشع

 نب ليلخ ىيدلا حالص خيشلل رصنلا ناوعاو رصعلا نايعأ ؟* هرصع نايعأ هيف عمج روكذملا

 ىاهفصالا ةزمح نب ىلع يرفلا نأ خيشلل سرفلا نايعأ 4 4 ةنس وتملا ىدفصلا كبيأ

 ىلع نب دكيحا نيدلا ىقت ميشلل ةمغلا فشكب مالا ةتاغأ 10 ه4 ةنس ىقوتملا بيدالا

 ىوونلا يهنم ىنعي ياهنملا ضئارفب ياهللا ةثاغا 104 مخه ةنس قوتملا خروملا قزيوقملا

 ىنيحم نيدلا سمش خيشلل ناطيشلا كئاصم ىف نافهللا ةتاغأ 0 ميملا ىف قب

 1110107077: 183 7 ودهبإك (ند عمم كطقطتاوو ةهطصطف . . . 201:10. - 969. .21- 11ٌةهر

 رسممت 1 عو(هغل0 "عمم عطعسمأت هدتف ءمرضتس , نت طتقأغمدتت ةضتسم 5تتمام2عو 5طن معهط أ. 0( هددم عملات

 جم عغم»ع يطعتاعط قه وتوم - هل - ل: 110]ء معا 8 عزت لط0- ءآ-ه]بسمتو هك ط7 امة ةصصم 902 (ذهع

 9. 85ءمغ. 1496) ممم. - 970. 11-1:1همر ءيمموتاتم دمعجأو 06 مةءعمع5وهدتطاتو (هدهصتم

 جسعغممع هطعتاعط قللت 1ءادق» لآ - ءآ- «ه]رتضمت» عن 4ط0- ءآ-1+ز10 50 عا»ننمغر ةصصم 6

 (ةمع. 14. كنوع. 1238) مممر610. - 971. ةكسقع ع1-جعؤص. (نهردمعصلتسسم 0ع 915 101

 ةمعءعاوئمااتسسو 1ص وننم هطعتلعط للا: الم»هز ]2 ور: 1-40 - "هلسمت» لعتست 05100 و

 هصصم 597 (ذصع. 12. 0ع. 1200) 0ءكققصعغتعو جط تك امعمتغر ونت ةءعرم ةصم05 5لدععماتسأ أ

 لعامععمو معنوتغ ه0 متللع ةصصمو. (0علتكتع هذع : آرهتتق 1060 هععوغمزلاتتلل 511011112 1636011 تاع.

 972. 1معوص ءآ1-هرت غمر مءوعمقأو ؟ةجورتتسس 5مععاةغمانتظ. 0( هددمعسلتسسو دع ونم هطعتلعط

 ل ء[(1-ع027-0: كميرا مم00 1دهن0ةطتك طمرستصعم مدعتص ءلرعو ةععوقم دانقع ءم]1ءوتنغ - 973. ةجذم

 ءا- جور 66 ةرقم ءادص ةقدنر دلع ةعاولف ممتمسء معقم ءا ؟1نغمدتقع ةسحتاتمر ةسعام»ع ؟طغتإعط

 هها47:- ء0- 01: 12164111 822 1667: 5هر/كءل2, ةمصم 764 (ذصع. 21. 0. 1362) 201610.

 974. كرذؤم ظ1- 1 هعور تت ءةيووعسس معتم كمعقر ةمعغم»ع ةطغتلاعط 45: /مهز ملل: 17 ع

 ل1هجتم 1و م]نم76 ظطخلما1مومو ةسصم 356 (تصع. 17. 18ءع, 966) سصمعضتم. ح 9735. 1عطةغط ءغ

 ءال-هدصس ءعر همزكتلهغلم ععماتك معع ةسمعاخممعتم 220ء2هعتكر ةمعام»ع ؟طعغتلعط 17هعطق- هل - لد

 ل1760 طعن ملل: 21هع»دم 1آنهامدتمععدجطم , ةمصم 845 (ذهمع. 22. آهن. 1441) مطمم1ن0.

 976. 1عطقغطءعغ ء1-1هططقزو همتهلهنم ءهرحتتسر نانأ مئ3عءءمام همعدتك 21/170. كدزاتك

 هيفا لعموم ءيغر ةجذ0ع ةنملعم6.  ؟10عمصع لع عم اتنعو 71م. - 977. آ1عط ةغعطعغ

 ءا-1ةجطغؤسرو همتنتلةغنم ج11 06 مءنطسو 8دنمممعو ةسيعام»ع ةطغتاط 57 عروع- 0 - ل
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 3 ةدربلا ةلبصق حرش 8 نافهللا ةتاغإ 1م +دأ خمس قون ةيزولل مب نب ركب لأ نبأ

 7 0 7 0 ةيوعلا ىفنتل سندوب نب رمع خيشلل فهكلا كر وس رميسفن 8 فيهلل ١ ختاغأ 08

 قوتملا ىناهفصالا نيسحأأ نب ىلع جرغلا ىنذل ىناغالا 4 كل علاطم ا تاك 8

 عمج مك 35 جوغلا يآ ل ىبللبلا ليكام وبا لاق اقافذأ «لتم 2 مل اشك وهو )ه1 نس

 5 فيس ىلا هادغأو طخ اةليحاو قرم هرمع ىف بنتك هذأو اخنس نيسسمخ 3 دعيج هنأ ركذف اذع

 هنو ةلودلا فيس رضصق كقل لاق دابع نب بحاص عمس املو رانيد فلا هل ظذفناف ةلودلا

 مئاعللو ةيكاف دعازلل وهف ةبيرغلا رقفلاو ةبضتنملا ىنساحملاب انوكحشم ناك ذا اهفاعضا فقحسيل

 10 عامسأ نع زعبي ام عيمج تدجوف مهريغو برعلا رابخا ىف هناحكاماب تنيع كقلو هريغ ىريمس

 711011711760 1767+ 44578 1 ع]ن» ظعد» (نميرررتا» ءآ-زمتسقو عار ةهسصم 751 (ذمع. 11. لآدم 1350)

 ررمرننم. - 978. [عطةغطعع ع] - 1 دطققمسر همتغ]دنم دكلتعاأ. .(نهدحوتص ءطاقتلال5 (35105ع

 مر لع ندح زمكم كعلم تي - 979. [عطقغطعع ءآ1-1ةطغقر همتفلقتم از 110

 (نروس عما وراد ةمسدامع 12م7رك  همعامع كطغتلعا (01نعم» عرب ة١؟ممع طحصعللاهقو 31180 ...
 رممر"غنم. ظوداعد ممقمع ع ءّزسق ذص ائطعم 11161472: ه7 - [مع]ررك ةصععتمأام ؟0لئل3. - 980. ط1

 ق4 عطةستو ءقمصفقمصتس ]ذطععر نأ ءدع هرصصتمتس ءهمصكعمقات ةلرستلتق ممص ءهمدطمموللاتك عقاب
 ةمعامرع 411: 1/ مز ل18 ظعرن- ءةطموعفزت 1ظ؟/هلكتقو ةصسصم 356 (تهع. 17. آل ءع. 966) 0عآاتط عام.
 رلورعوأ كلن 7101, موننعلا 7101ه1/ءالن : (0دهعجتكا ع مل ل1 [/م1"هرر نتنهماتتكتلل (61020115 38 0

 آ ]]زععملم ءمصعسسقمءرتا. 0( تنتصولات 2 ىلظ218 85105و مععممصملتغو ءغ ةعردع] (ةصغاتتلت لات 11

 زآا]سسد مرممرتح دصحصات ءيمر' هكتار ها قعءقركم - هلل- لعمم7ع/ هاطفتلتغو ونتت كك ددتللاع ةنتععمو سطتقتع
 ©نم4 بتسص 8/7: عرب مللط/0 حسلتك أ د5عغا: للتستقو ةصواتتخغو اعقل هل - لعممأءأ مهككاطط 0018
 ةنملمتغ.  طاسم هعرتاع ندحتم جافعيضمسس مصاص رم عضتنتق ةىغر ناتهص00وت10عرم ]ئطغعا» ؟عمعسضطاتق
 مع]عناتق همدنممتكدومع ءاععمصاتتك ممعالمدتزك رعاعراتق ءوا. ةطقالسعصأل ءصلتل عقأ 190 1ا05ر
 وزرو لونام ردم 65 هن همعدقأم ةصسلتقهدعتت ةهنععملتر ةعمتطوع ءغ ء1عوعدصاألمانست 11 (ع2قتانتل
 ونن01550 ىمرتو ءأ رمت هملات1و 1110 ك5 عصتتم 70هأطاتا ها جصلتالاتق و 1110أ113011 ©2250113110>7 ©أ

 مدامعدصدر مقمعأمأ 01ه مامك لما]عتم هع لعاوءزمنتم وسمحت. آئتطاتهلطععو ردعم هعصاع هعدكتت

 وعم عملععتسم رصتلتح ؟ها]سستسسم همصلسعأر ةلاقهتتعا م12عاعت زللطسسص ]اذ طعدصح مسآاتك ءأ 1هعقأو

 10 نين رمععتس ممعغت همصلكحطس]ءاسع. لكس ءانحس ذص طتقامدتتق مع دطتست» هلام ات110116 2112821
 مصفاتكمأتر, ءهأغ مك صل هدرتطله آ184 5ع 203112 30 31765 ءمزلاتلال, 0111 ءانتط لذه طمع ععصعتلع
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 ىقلو هفيلأتو هعضو ىسحو هعمج ىف فبسلاب زافف. مهبتك ىف ءاملعلا هدروأ كق كلذب هفرق نم

 ةعبرأ دادغيب ىوسب هنتدوسم تعيب دقو دهرضح الو هرفس ىف هقراغي ل ةخلودلا كضع ناك

 المج نيتلت لمح هرافسأ ف بحصتسي ناك دابع نبأ نأ ناكلخ نبا ركذو ىبهننا مهرد فالا

 تاكتسالا يع يكطتسي» كلاتا ىعب “نكي: مل "باتكلا "له يلا لصو املف- بدالا بتك "نم

 فورعملا مساقلا وبا نيسح نب ىلع نب نيسل] ريزولا مهنه ةعامج اهنم راتخا دقو اهنع

 لصأو نباب فورعملا ملاس نب دكمح ىيدلا لامج ىضاقلاو [71080] ةنس ىفوتملا ضرغملا [ نبا

 ايقاب نباب فورعملا ديحم ىب هللا دبع مساقلا وباو ريذنلا نباو [11/] ةنس قوتملا ىومخلا

 قارلل  [دمحا نب] هللا دبع نب كيحكم كليلا رع ريمالاو 560 ةنس قوتملا ىلذل بتاكلا

 “أ ةنس قوتللا ىراصنالا مركم نب دمكم ىيدلا لامجو [5.] ةنس ىقوتملا بئناكلا ىكسملا

 نب دمحا نيسحلا وباو ىناهتلاو رابخالا ىف ىناغالا رام دامس فورخل ىلع بترم هرانخو

 قضوفلا روضصنم قا نب ىيكجل ىاغالا كا راوخدلاو مكم نبا ادركذ ىديشولا

 ملكت معاطوس الغور مع[ عصئاتما عن د 5سم 0هءانك زم !ئطسعتم مرصع ءاتم72غ3 ةاتصغر 5ع0 مهلصقتلل 3116101

 (عمعأ "ةتكمصع ءورتعوتمرم ناتمس ةذص همعدنع ءمآ]1 ععصلم و ةصقألتغت عمت 010 عغ 6012م01268200 5عءعاتغات5 5

 0-0-4000 عم76/ معومع لمدصت هعوسع [مد35 لطلتل ه8 هع ةءوعععوطوغعو ءغ عع مامن مالطتق

 1[1ئعرتك ءدجمسضدكمس 1ص 1هدو 1دعطلحلعصدأ ننهفتما» ددهتلتطاتكق لعةعطصستةمتنمس 1عط 016112 قام

 [لوعع ز]1ع. - 15+ 721011 ءاا» ممت'دغو 10 ل6640 ص ةاتصسعةتطاتق ىاتتق ةعاتمءل“ هطتتق (0أ

 آنطرءهرسدسس مطتلم]هعتعمرتترسو نم كعتصسغاح ءههنضعأل ممعاقصغو ه5ععاتتت طقطءاع 015.

 آلع ةمنعرت طمع هزنك ه0 ةمداتس معن عمعضغعو همللمتت منهعاعال دلل م05663 ة5ععاتللل 515155 و

 تست ونت طمع ؟هاحهغر هءاعتم همام هةعوعم ممووزن, - السل 5111 0041 0ءا1ععنتست 111320

 نةساكلمسسم 1ةمقعل غم عالاتمأاو انا آآ/ ءوزنع |[ 1105ءقز» 1و١ لل: 1 عءر» 17051 لاا [عايدق» 0

 لتعدد ط5:] 27- 71هعابسءاغ, دصصم 418 (ةصع. 11. 1"عطانم 1027) مجمراتناتقه - (نةهلطت لوم

 ه0 - 0: 1101م1 طظعر» كم1 11لهت»عام#و ؟دلعم 101 7117 مئ27 لتعامك ءا حصصم [697 (ذصعب

 19. 006. 1297 ) ] ردها( انان5 - 12-1111: لأ» - 41: 1ءايدقت» لطلملاعل ظعتن 1101, متهت#ءل

 11ه1ءعل2 كعوتطدم ؟دلعم ط5: 8مءنرم لتعفك ءعغ دسصم 485 (نمع. 12. 1عطا». 1092) دممزنغانا15

 اظسستس طه - هآ -هنءلوأ 11ه]رمستسعلا عت: قلطاعلاع] [ عر: للرسعل] 11مم دنغ ل1ءمق]# 5 ستطقب

 هسصم [420 (تصع. 20. كحص. 1029)] رسم“ ناتك -- لوب - هل- لة: ل110]رميوت»ءلأ لذ ءنن 110/077" علو

 ل5072. هصصم 711 (ذصع. 20. 8آهت. 1311) دصمتتغتاتك و ناتأت 0ع]ععؤدسس ةسسس جلمطقطءانعع

 0ل1ةمدددغ عا 710/1“ هل - هعارابنا لق ءآ - هطارالا»» دمع ءآ- 1 ءاراببا# دصقعتت موتع بس لآ: 05]1 عزا

 4كلننءل طعن - ءامءو]نا 02, يحعس 811 ل1017" ءررب دست عجرم ج ءهأ 0لعدتعتع 1026):/ 10م7.

 981. ظا- ق4 عطقمتر ءقمالمصعم دلمطقطءنعع 035 مهوتاقعو ةتتعام» ع 7”ه]وو هنا ىلا: 1107
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 ىيدلا ناهربل طالتخالاب ىمر نم ةفرعمب  طابتغأ هل' 2فورصلا , ىلع بئر ةنس قوتملا

 نم همالك :طلتخا ا نم فورثملا لع بذر ىلكل ,ىمجتلا» نبا, .طيسب .فورعلا ,يبح نيا ف

 ىنأ مامالل ثيدحلل ىف ةبعش ىلع نايفسو نايفس ىلع ةيعش بارغأ هل" هرمع رخآ ف. ةاوولا

 لماوع :ظطيضر, رباوعأ 16 و( نا" عنس ,قاوتملا ىباسنلا ببعش نب دكمحا نمحرلا دبع

 5 ىف بارغأ امم الصف رشع ىنثا ىلع رصتنخم وهو ىراصنالا ىرزمل دمحا نب ميعربال بارعالا

 هب ةنس قوتملا ىرابثالا دمحم نب .نمحرلا ىبع ,[تاكربلا نا] نيحلا لابل باعالا لدح

 نيدلا ريهظل ىسراف ةسايسلا ضارغأ 1 خلا بابسالا ببسم هلل ديل هلوأ رصتخ وهو

 تحابملاو ةيبطلا ضارغالا 1مل هدحرش هلو ةنس قونملا ىدنقرهملا بتاكلا ىلع نب دمحم

 بيبظلا .ناجرإل .ىيسحلا نيسلمل ,ىب .ليعمسا ,لكاصفلا قاءىيحلا نول 000

 10 اهنم لك ىف ةلاقم ىيرشعو ةنتس ىلع بترم نيدلجام ىف ريبك وهو هإ"» ةنس قوتملا روهشملا

 رستا نيدلا ةرصن ىلا ىدعا امل هنأ هيف ركذ علا هناجس هللا ديح دعب امأ هلوأ ةريتثك باوبأ

 171ه:517خو جصصم . . . 220610. - 982, 1 عطغأتم ٌةغر ةاهطتك جعرصات]ةلتمصع لت عصاتق طل 10

 ءمرحتسو نات همصكتعأ وصمت ةعوددةماتتت و ةتنعام7ع 801111 - هل - 011: 1 هآرق طعن

 111 د1 عم 5151 16: - ءلمزعم# لتعم. آم هلتصع جلمطمطعءاتعم طلع مععوعصقعسكاتت >ع12402:عقر
 وتممرحتس ءالذنم ه0 ظمعسس 513864 ءمصكاتكد ةانصأاب - 983. 1عطعقط هطول ءاو ما 01م

 ممملسعم ىررمامع همصاتند كورك متت ءا كور متت مصاعد ك]رماتم. '1'ةعامطتق ا2010طعق 5مءعءاقطقو

 دسعغم»ع آسمس للان للا - ءآ- "ه]رمتا مل]رنثءلأ عبو ك]ممءقط 27ءىاقو ةصصم 303 (ةصع. 17. لانك

 5 915) سورا. - 984. 1عطبعقةطو 0ع 0عقمتنمدمع جععسسةنمدع ءععماتسسل طقطتغم 11ةدلمصتتس

 5مداتسس ؟جامتممعو جتتعام»ع 1ا"ه]:17» 1ع: ىلتنءا 1ءسبع": لسع.  (نمدصمءعطلتتتتط ّدط 0110-

 لعمزرس هةععاتمصعو للتكتكاسل. - 983. 1عطبؤطر معهعوعماد معنعورتسد 0ع 01316ءاتعد كتوطاتتسو

 جاعام»ع 1[عت1(-ع0-0: | ل01: طع” ه]نكا ] قط -ءا-”ه]رتنمتا ظظ عدت ]11ه ]نمت 4118012 ةلطتف 7

 (ذمع. 17. ل[هن. 1181) مصمزكنم. (نهدصمعضلنات12 0100 15 ذصعالمأا: ًآطرهتتق 1كلع0 155 ةكاننلل

 جامنغمرجز ءاني - 9806. كعطعقلط ء1- ه12ةدعغر ةماعصاتمص؟5 0هدصتص0018(8. 0مانق

 ممهدتعسم ه لدععآرا" - هل - لف: 210ه]ءميمت»ءاأ ءزا ىلآغ ىمسم,»ءمل: ى8تىتطحر نست ةلْلطتل ةمقع
 مرت عماقغاتو عقار همدص مموزغتدس. 0طتتغ ةمصم . . ..- 987. 4-81 عطعةلط 1-11'هط13 ءأ
 7ع 31-51ءطةطتغط 4183137-11 عار م:0همموزلممعك >2علنؤنمع ءغ نيدعوامتمصع5 للقتل 16هعو

 داتعام ع 7ءقرن- ه0 - 0171 م1: 1/0117 1 هدنهن7 عرب - ءا]رمدءنز» 110563212  ل301لا»ق 11ءلتعو

 140 ؟دحرسموهو ةصسصم 535 (ذصع. 17. ةسع. 1140) 0عظتصعأم. ()ماتق 1238221113 76151606 85611م411112 أ

 لسم ؟هآ]مسستمم كمرسرت]عءاعم5. 1015ةمموزكتس هدأ ذم ل عتمأات ةعدع 0155ءاهتتمط عقر ن3 ةلط عانق

 ماسرعد هةمرتاح مماسعمسغار ءا ذمعامتغ زله: طمدعستموأ5 ممدعتست(ا(ةطلتق. آكبهسلةطتق ةذغ آل ءانق

 عامرتموتو ءان 8دعوغ ةدعام» ذه عمر تتح ]هنأ - هل - لة: مادذندع 110م0 ءدناند]آنعأ الخ
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 ليكم ىب بحاص لمكم وبا ىبدلا دحام هيزو هلاس بطلا ىف ارصنخ هاشمزراوخ نبأ 5

 ةيفاشمزراوخل ةريخذلا هفيلات نم اًصخلم ضارغالا فيلاتب, باجاف هطسبو هحاضيا ىراضيلا

 قفاكلا | نبع د ىلع نيدلا ىفذ ييشلل ضيرعتلاو ةخيانكلا نيب قزغلا 3 ضيرغالا كح

 نمحرلا دبع نيدلا لالج خيل ءاضعالا ءاعد نع ءاضغأالا. 1م, دل ظنس  قوتملا ,ىكبتسلا

 لافغالا 14. سرهفلا ىف هركذ امك ةيئيدال هلئاسر نم 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب. نأ نبا

 ىقوتملا ىوكنلا ىسرافلا ليحا ىب ىسح ىلع ىلوأ ميشلل ىلاعملا نم جاجولا هلفغأ اميف

 نا حيشلل ظاعولا تافآ #1 ىلينألل ركب نال ثيدحال بيرغ ىف لافغالا 11 0 ةنس
 2 و د

 1 اًظعأو ةلوأ ناك 4 ل 3 ودم ىناهفغصالا ىلحكلا [فلخ نإ دوهكام نب لعسأ حونفلا

 نيدلا لامجل ةموتحملا تادابعلا ىف ةموظنملا تادافالا 17 كلذ فنصو كرت

 دوبعلا سداولل كيحلا هلوأ رصتخم [ىلينكلا] ىيرمرسلا دوعسم ىب كيمكم نب فسوي
3-3 

 لالج حِيشلا لداسر نيم هصقنو رمعلا ةدايز ىف هصنب ريخلا ةدافا 1# ١ خملا العو لج

 حسم ءصسلتس دمعلتعدسست هطفتلتعدعغر 1100 - ءل- لق: ىلا 7101ه: عا ظك(ليقأر ظعت» ل101 هنعمل

 8ظم/#7/4 ةللتمسك آ[؟؟ءولصتسص ه هع معنتفدعو نغ ذللس0 ءدحراتعدمعع ءع هيسعاتلقعدمع“ هلق

 ةعادع هدم[ علغ ءهصممصعم0و آتطدنو قلع/”(07], وندعتت ءزو هرعاتع ةاته ا - ]):ء[ءارأ» أ

 7//- 12101007 عدبترنث 1/14 نا ععع موز ح 988. 1-11 عطست لطر 11هدنع5 مهلطصقع لع لل5 صلستمع

 ةمغعم ملععمصوتسمأ35 ء( ه]1ععمستممو جسعام»ع ئاطعتلعال 1 علق - هل - ل1: مل 126:1 ل80 - هآ- 7

 كم8, هسصم 756 (ذمع. 16. لوص. 1355) 0ءعقيسءعنم. - 989, 1.1- 1عطلطغ حصص 6

 ءال-2: لطقر ]ئطععدنم ه ممءءولممسع دصعستات ا هرتانتم , ةتتعام»ع ةطعتلعل لع/47- هل - لة: لل - ءا-

 61:1201 18 ءز» م58 18 عءّب» كمهيرساغر ةهسصم 911 (ذصع. 4. كاتص. 1505) ططمزنا10. آلطتتق ءقأا ءزاتق

 يدعاوضتسسم (2016همحلتسسس و نغ 1مذع ذم ءهغه1معم ]1نطرءورانتو ىاتمدتانت> 2200عأ. ب 990. طاع

 84عط4ق]ر معد رصتصسك هعامع لع تك ةعماعساتتكر نتهك 7زز(ر ممص ءعماتعدتغو ةهنعاماع تطعتلعط

 لآ 472 11هعد01: 172 كرتردتءل 1لاير» عن 0( عدحصتس هات عمر ةصصم 377 (ذصع. 3. لآهت. 987) 0لعطنم ءام.

 991. 34-81 عط#4 لو معو لمطتمع ص ؟هءلطاتق اهدلن نم صنت 1هاندأ ا ةلتكو ةنعام1ع قلآاا طعم

 [لدصطو]ناه. - 992. 418غ ء]1-1ه مغر هه]ويستاةقغ عع مص عأل 02011112. 20012 ممدانتا طاتصع

 آاتطرحست ةطعتلعاط 41: 1/17, مك: م0 1 عرب !]1ه]رت»:0 |[ ظ عزا 1]ك1214]] كرعآت لظومل ل78 05(

 جصغعو ءممعامصدأكمر» ؟دمعروغو 0عتملع عمم دحسصعتع هع طلت مع ءونمع 0 طتتع ةعصصم 600 (ةصعب

 10. 8هءمغ. 1203). - 993. 1106-21( 31-181 هماجاأنس عار مئات (هدعف دطوناطصلتع2ع لع

 متقطاتك هدص عمرو ةسعاماع لوس - ءل- لة 7” عبر“ 13 عرب 1101 مهوتنعلا عزت كلل ءقثتنأ دك ءعز"زرا عت“

 [طكدمط هالته ].  (هرصمعملتسس ماه دمع متعمسف: آهسك نصتعم ة0ههنم نأ عامرتمدانق عا ة>ععاقاتو

 وو هع. - 994. 1180عغ ء] -اعطعأز» طأ مهقدتطتو 1زمكاننان6م 0ع ءمرصتت 0015 عاطأق

 هكمستعدزستق فصععماور نسحع ؟لغهع 1ههوعتمدنعرم عغ طرغعوت هعس م داتمص عزل 2003(. 1 اقم
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 نولوط نبا لئاسر نم نولمل ةراهطل عويشلا ةدافآ 10 11 ةنس قوتملا .ىطويسلا ىيدلا

 غلب اذا هب هرهجو عيمستلاب موماملا نايا مكح ىف كيفتسملا ىدتبملا ةدافا 11 ىقشمدلا

 ىجانلا ديح ىب مب ربأ ىيدلا ن اهرب ظفاحلل ء عوج ىفاشلا بهذم ىلع كديمكلاب درارسأو

 ةدافالا 10 خلا معنا ام ىلع هلل نمل هلوا [4.. ةنس ىف ىفونللا اهلينح ناك نأ دعب] ىفاشلا

 5 ىف راونالا خضانا 12 | ه.. ةنس كعب ىئونأملا ىنامركلا ةزمح نب دومحت ىنيدلا رونل وحنلا ىف

 حاتفملا ريبغت ةيشاح ىف حاتفلا ةضافا 11 ميملا ىف ىنأب هحورش نم رانملا لوصأ ةءاضا

 نينافآ 1:1 -  ئدوبللا -نبا ىيدلا مجنل ةيكحلا ىف قارشالا ىامآ ا. كلا د

 هل" ةنس قوتملا ظفاحلا ىناعمسلا دبيحم نب ميركلا دكيع دعس ىنال نيتاسبلا

 ىناهفصالا بغارلاب فورعملا ىمكحم نب نيسح مساقلا نا ةمالعلل ةظغالبلا نيتافآ ا.“

 0 راضتفا 1ب: ,, حالصلا بايرال "ىانتقالا 2*1 ,رميملا ىف قاب حابسملا نرش ه ماسلا

 كامتاعطت لو77- هل - ل1 كهبرباغر هسمم 911 (تصع. 4. كسص. 1505) لعظتصسعات. - 995. 1180+

 ء]-هطمورتتلعطو ةمدولعتاأم هطغعتلعطهرتحسصص و وتقع 2 طصتصل1622(1 مدصصأت نعال. آنهنف

 (2هعاجكلاتل2, 0105 17 1717 12سعمارعا# هتموت ح 996, 1180عغ ء] - مح 41

 ءادرس ن5 غء110. تغلتك ةصكندعألم (ةهصتق 56001051 0ع م:عءولمصع 21 عءبر#7 ةهط عمو انعلل

 آسصفتس م2عنمضلم معوعتغو ؟0عع ء]ونقر 51 2001ة81غو >عءلاذسملهو عا ؟ظهرصتتلق 16/110 0

 رسصعصاعسب [مدمضتأ 572 هسطستعدع 01 ععس0لو. 1 دهعاعمسأاتم كطقطتنكمع 1طلقظات 1301:17:11 - ©0- 0

 1" ه]رقن» 1 ءرن 1101من ءل 1076 ذنه دمعت مت عمف : لبقتف 1)عم مجم طعصعلعتتك ءمالهغ5 اع.

 [ظدنغ زللاع همنعج طدمطدلتكم ع( هطتتغ ةمصم 900 (ةمع. 2. 0ع. 1494) |. -ح 997. [1120-1:1 غو

 يآ اهماتكناتمصعد ععدستس ها عهعو ةتتعام»ع لالا - هل - لق: ل16ه]1110 1321: طل هتان 156111141125 61

 ةمسصسم 500 (ذمع. 2. معمر(. 1106) 0علمسونم.. - 998. 110طعغ ءآ]- حصا ةدخو ءالنقزو

 آسصتسسم 0ع ذللطدكنندعنمصسع معلم ءامأ هالات 0معاتأق ل1171.  (نمرصتسعم(ةضتتق طاتزاتق آتطدتو 0ع

 وننم ذص ]نغعرعد 110 هةعرسسم تان - 999. 1[خلطعغع ع1- #عععؤطو ءاللتوام 101 ةمعه عطا.

 © 1هوودع ج0 همرصس عمات 12 ع/وبأت» همععتك ل1717: , لع نبحم ءدلعس !ض عنه 11417 110ه. ع

 1000. 4ق236#ع ء]-ز1ةطعقعر مادعدع جسدمتهع. (0مادنق 0ع مطتامدمدطتمو ةتدعاماع لا777-60-2

 111:- 77م8: /ل2:. - 1001. ةك1آظدصتس ء]- طءقدنعاسر 015عدتؤد طمدامزلاتلا! 8562عال8و 2110101©

 رة, كم0 ل0 - هل - [[عسأت» 8ظءرن ل1101 مت»17» 60 رك عرس ندع آلا - [1ةطاعر دسمااتع ةلدطتم 562 (ةطغعت

 28.006. 1166). - 1002. 3ةكدصتس ءآا-ط ءامعاط ءغر 017 ءتذد ء1منانع2003ع عع2ع18و 8116101

 رزرسو ةنه0تىدأدسم ل11: ]عم وف» 110ثءقرن ظء» ]1هءمندت»علر ؟دلعو طن عجأقأا آو ه]0112 ل10.

 10 1003. 1[1- 1[عغناذطو مدهنعامعالم. (هرصتصعماأهتالك همعجتك 1/587 ذص ]نعجه 2147 ]دنع

 لوملن. - 1004. 1416-121 طر مهنعاوعأتم طمرستمتطاتق معمطتو هطاونق. - 1005. 1؟غ1]طعطقن
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 ها نس قوتملا ىمزراوكل ىلاقبلا مساقلا أ نب دمحم لضفلا نأ خياشملا نيزل بوعلا

 ىقشمدلا ىرضيلمل دمحم نب بيكم نيدلا بلحق ىضاقلل ضارتعالا عفد صضارتفأ 1

 كمل (١ ضورا ىف نيناميلا نما هيلع بقعت' نم ىح هيف, .كر 146 نس (قووتملا [١ ىفاشلا]

 ىقوتملا ىطويسلا ركب ىنلأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ييشلل ضارقعالا ثر ىف ضارتفالا ا...

 نب دنمحأ دومح ىنا نيدلا باهش حيشلل ىرادلا ميمت رابخاب ىرامملا ماحنأ !.» 5111 ةنس

 لالكلا ١ ءاكنلا  ءاما ى. حاصفالا ٠ .1.٠ دوهيلا ماحلا 1-1 440 ةظئس قوتملا ىسدقملا دمحم

 حاكضلا تيداحالا ئا:ىاكصلا' قاعم , وش نع. اصفالا 1.1 - ظغللا ىف هلئاسر نم :ئطويسلا

 نيجحصلا ثيداحا هيف حرش [51.] ةنس ىثوتملا ردزولا ةريبه نبأ كمح نب ىيحك رفظملا ىال

 حاضيإلا دكتاوفب حاصفالا ا(. هام ةنس ىوتملا ىسرافلا ىنامعنلا اريطشلا ىب ىسللتا لعؤبا ضخ

 ماحكصلا ىلع سوماقلا كساوز 3 حاصفالا 1 انيركا قاب ىسرافلا حاضيأ حج ورش نم وو

 [ظ1- كل عدطو عامرتمام فعوطتتاتت و 3606 76111 - هآ - 6»1و]رات]ا لآل: /077 7107م1

 1ظود: 1*457ءمدق7» 86ءعءا] 121,6:ممت" عدو ةصصم 562 (ذصع. 28. 066. 1166) 0عاتصعاو. ل

 1006. 11غ1 80 طر هطاتعمنم لسطت(ةغلممعد ج01 ععودضسمسدست ءةعمعالاعملت. (نةلطت ©0018 -ه0-

 1101متر: ءل ظعتت 0101 هتت»نعا 11ء2ل]رء»# 12 ةممعاعلم [كطقطتنم] , نت دسصم 894 (ةمع. 5. 2[1ةع

 1488) دطتتغو طلع نسعصسلمس كعيسعس عمدتاتتتل ءااتاقغب ونت عا هط اتطعسس 22:07 هآ- 00707

 هطض منور مرتو. - 1007. 11-181غ120طو هطآلتعمتم 0ع لسطت(ة86هصتطاتق 3056253210110

 ءديتسعسلتفو جتعام»ع تطعتلعط لكءاث/7 - ه0 - 0: 67-450 -"ه]دمعت» 1861 ل4ط2 8ءقم» ك0

 هسسصم 911 (ةصع. 4. لدم. 1505) 0عقدسعغم. - 1008. 11طغس ءآل- مم مهدس قدر هزاعمااتمل

 همصغعط(0050 112 م05141112 معا“ طلقأعمرتقلل 1672171 10/76, جسعام»ع ذطعتاعط 5767866 - م0 - ل7

 كاد 11ه ]رتسناا مت»ءل ظعوتت 201ه]ءميستسعلا 210ءمللعد2و ةمصم 665 (ذمع. 9. 0ع. 1960)

 رسمرسنن م. - 1009. 1غطةس 11- آل عطش لو هتاعم قست ك002عأ5 طم ءرتومكان72. ع 1010. 11]-

 115 ةطر ء>عم11 مدغم معتم متعاتق هملالتماتللو 01126 20مل نعئاتتالل 0عمماقسأ. "1'؟ةعامضتم ]عدت عم10 عت وتقف

 لءام1- عل - 02:1 كمنبال. - 1011. آ[1-1[ةؤطر ءهدواتعمالم معجم مأعاتق.  (نودن10 1

 عع عمت متت 582010 صتتنال 5321:1112. 017:-4151:77:01  ع١ 7 ه]برو 1 ءنن 1101 متت ءلأ 11: 170 قر"

 18//- 77 هين, نتأ ةهصسصم [560 (تصع. 18. 3و. 1164)] هطتتغو دم طمع همعنع 02016ههعو ذم

 تمطاتو ذه هطكتدك ءدءماتعدغ. 28هقم»د ءزدك للا( ل78 1ظ1معم) 1آءدد- ءاططماأ» 7

 لم”: ةءعمدعهتتس ء01036. (0طتتغ طلع حصصم 598 (ةصع. 1. 0ع. 1201). - 1012. 11-1:1همطو

 ءيمموزاتم ءآوعد دمكنغسعممصسست ن]تدسح هرعجتك 1074/7.  (نهسسدصعطأة5101013 انضاتق ءقغ آاتطعت

 10141 د 472:8 مدرس مووت ءغ دممتع ءمدصتت عاصهرعدصلذ. - 1013. 1-181ةذطر ءعمموتام

 هل]درعدهر 06 ج00: ةصدعصماتك (نم:51 ج0 ]1هتعمص هع767. 150:0: ةلله 5طعتاعط لو77- ه0- 7
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 ىيحم نب ىلع نيحلا ملع خئيشلل عبسلا تاأرقلا ىف محارشالا ةياغو حاصفالا !.ا» ميملا ىف

 حابصملاو صيخالتلاو ساوفلا بل نع ماصفالا 1 2 ء# ةنس قوتملا ىرقملا ىواخسلا

 | 15 خنس قونملا ] ىرماعلا ىزغلا ليكم ىب كيكم ىنيدلا ىضر خيشلل ىنايبلاو ىلاعملا ف

 0 خلا انرودص حرش ىذلا هلل سبل هلوا حاصفالا ريوقت ىف حالصالا ريرخن تنانير تحب

 اًجوزمم مح ردت حايصملاو ةيثايغلا كياوفلاو صيخانلا ند هبق ميج [ نين ] نم وهو

 اكنلا  ءامما. ىف .ىاصفالا 10. ,معملا ق أي حابصملا راصتتخا ىف حاصفالا اٌنبغم

 دّلكم ىف هدهاوشو هلوقنب طوسبم فرص ظغل' وه» ىطويسلا ىمحرلا بع ىيدلا لالجل

 صيخلت ىلع تكنلا ىف ىاصفالا 1. بفاكلا يف ىناي ةيفاكلا بارعا ىف حاصفالا 1

 4 ةلكت ثايبا حرش قى اصفالا 1100 ءاملا, كف سل انتل

 ىو 16, اتطعا] سصوسع ءهمسسعتسمدنهأ ذم ءكقلهلمعم هرعدتتست هانز. - 1014. 11-18:1هؤطو

 هعماتعماألم معدد مأنته. (نمرصتس عصامتألاتق 20 هردتق ل1:1/1دهن“ د 1710:6722 ءلئنتتل. 10١1عوكنتل

 لع عم انغئععد للفم. عع 1015. ظا-1[خةؤط رع ©طقغر عع ء1-1 عطعوط ةهعمموزام قمه

 ه( هعماتعدألم هرصصتصمم مع[ عءقنمذدتسو 0ع هعمأفغعمد (نهدهست معءعمو1 هصتطسعو ةنعام»ع هطعتلط

 1711: - هلأ - 177: مآ: ظعءز» 1101 هتروت» عا ركع ]راممق ظنا !1هعر»# ((نمعدصت 1عءامد» عزو ةمصم 043 (ةهعب

 29. 11هن. 1145) مممرننن0. - 1016. 115-11 ةطو ءممقتاتم هآمسضد ممعلسا]هع هعضاتس 1660و

 1111م هع 71عام, لع لمعستسم دعصاعساأهيضانللل أ ءانممو160هصتقو جاعا0ع كهطعتلعاط 186072-

 ه0 - ل3: 1!1ه]رمتهتراعلأ ظعتت 71ه]رمتستر»ءل (([رمعججم لب" 8# [ةمصم 935 (ذصع. 15. هءعماب 1528 )

 رمرنمم |. 111غ لعزملع (ءريناتنت همز94115[212626 ءقأر 001012162 ةت102210116و 001 2 ؟ععطتق ةصءعا مان رب

 [ذتك 1)ءمو نأ مععاماتج 205112 جمعازلاتلا ءاع.و 1ةصكعرت مولا: 1 ءأل"1» 6أ - 20167 لآ 16 1*1

 117 - 1رئن]ر. ]556 (ءرعتدك [ىذهاتلسف ]ل , ّذص وننم هرعتد 1611715, لهما © 1/1/4762 هع

 1مم ىمز هصحتن 10 ءلصلع ذص ءمرصتسعصامتتم تاتلتو هت عدمت ة0صتتقءانتك 1]طسصت ءدعمات عانت.

 41017. 11-151خمطو هآهسضو ء>مموزانم. 1كمتغمرسع هرعرضتك 11:51. 0ع وندم ]1غءنه 117

 تنلعوندر. - 1018. 11-121هةةطر ءهآلمسح ءحممولالم لع طمصتصتطاتق همصلانعلتو 3110601

 ل ءام]- عل - 01:١ ملط 0- كل - "م]ررتمت» دكميرترا6. 1[( هوددستتتتم» هل هقوتعاتتط ءغ ةتطم]1اتتتل تاتتللا 5

 هع ةنتعامدتطتع جلطه هع معمططصاكنطاتق تصم ؟01نسصتسع همر ما:عطغعسمانرل. ع 1019. 118-121 ّةطر

 يمموتاأم همس لع 8عرتمدتطاتع ععمسسما6غعدع مكرره ظسقفلتطاتكق. 110 ءدفتسع !]1(عنو كرك بح

 1020. 14-151ةمطر ءديموقأزاتم همس ءمصاتصعمك ةصض0م(ة0ههع5 ةدطاتلأع5 20 هراتقتك 5

 10 ب7 - ممم. سم0 ذص آاتنعرند 10 ءمرصتتعت2702ةطتخاتتم - 1021. 115-11 مطر ءطممقأانو

 (تورررتس عطا وتالقك 1:علواناتسط 10 0م عاطع 16/712164 ٠ . . . 01171011121. ب



3213 

 هلضافو نارقلا لضفإ) ملع 1.

 ناقتالا ىف امك ةيدالا بهاذم هيف لقنو ريسفتلا ملع عورف نم ريخل وبا هركذ

 ىيع نأ مامالا ئئيشلل دابعلا لاعفا !.* ابرق ىنأي ارقلا مأ ارقل ىوقلا لضفا [(.“

 نب مح ركب نال اهفيراصتو لاعفالا !. 01 خنس ىوتملا ىراضيلا ليعمسا نب دمحم هللا

 نم لوأ وهو + ةنس قوتلا ىوحنلا ةيطوقلا نباب فورعما ىطرقلا [زيزعلا دبع نب] رمع 5

 نممو 14 ةنس فنص بيدالا ىاهفصالا ىابلمل رمع نب ىلع نب دمح روصنم قالو هيف فنص

 نوتملا ىرصملا ىلقصلا ىدعسلا عاطقلا نباب فورعم لا رفعج نب ىلع مساقلا وبا حيشلا هيف فنص

 بّتر هنا ركذي هتيأر ىلا مث ناكلخ نبا هكذ امك ةيطوقلا نبا لاعفا نم دوج هفيلأتو هاد ةنس

 ةرعلا ىذ هلل سيثمل هلوا ىسامكلو جابرلا نم هركذي مل ام روكذو فورثل ىلع ةيطوقلا نبا بانك

 ىطسقرسلا ديحم نب دكيعس نامثع وبا مهنمو بّذهو هلفغا ام ركذو يلا ناطلسلاو 0
5- 

 1022. 11م١ 310ط81 ظ1-(ه "دس ١6 1204ط11]11 طق. 100ءنلط3 م13656811011013

 (01301 ]1150116 ٠

 اح نسعمع ءةس 712*481 ع» ذم مدهاتطاتق ء>عوععدعمو ءمردصتعمع همععهلتطاتقر ؟ةعققوانع

 ه0 ةهدععيسمأ سمت 026215 1467 06 هد لوتقت1 01:13 311لأ هع

 1023. 410421 ء1- ءلاعز 22, م22ع3ؤ3ةم 1 5ةوزنت معصم طوقمت(هلتق 1عءعمرتطاتق ننطلق مه18ع

 1عمئمرتتتس (هدصت هط]13غ3. 10'1ءدضتع مدتتلو زماخت. - 1024. 41:81 ءا]-1ط50و ةءالمهصع5

 عمرمهدئاتنم و 0(2110ع كطعزتاعاط [1طمحهحن لل! 410ه71ع7 ل1107,0111160 167+ ]هدد 017 07:11"

 ةهصسصم 256 (دصع. 9. 1آ)ءع. 8609) م2610. - 1025. آ47:51-1 6 '!' عود 115هط8)ر 6

 عع عمرنا 16دعلمصعو. عاستتقو ونات1 0ع طقع مهغعمتم ةهتموتغو ةدتغ كآاثا 136]» 60

 لق ون 0170ه" | 826 450 - ءآ- هتنأدن ] 0011/58 (ةتستص هات ءاتك و 1 81:- ©1016 0«  ع 0101084135 5

 ءغ دسصم 367 (مع. 19. فسع. 977) طه0هز:61115. 1ططدصع هععاتلاتق ءقأ ل11 ل!608»1101151

 1 رن 478 12ه: 0م“ لعد 1من ظطتلمآهعدكرو نحت ةصصم 416 (ذمع. 4. الآكون. 1025 ١

 هةعمتموز(. طدصلعسم ممهغعمتمسام (؟جعءامضتسأا كهطعتلعط 481: 71ءايعق» لآ: 1 ءدن لورم» كهل: 8

 11856 1 61:- ءقعمأ12“ معممدسمتسهغئاتك عا ةططم 515 (ذصع. 22. ل[و14. 1121) 22076اا05. كزاتك

 هماتكو ن6 1571 121671747 د>مممعأغر مدعدادساتلتتك طقطوءت» همعنع لزا7 111: - 0

 1101 لعتسلع دس ءمدصسعسماةتنعو ةمكاس آاتطسس 15- ءلعر1 نوع ذم ه»لتصعست جل]مطقأط معان

 معلعوعتوذع ؟ءرتطووتتع 08401 ع ناتتط ل116 ]1 غءدئقتئاتتط و 01136 ل1 طمط 012212612012351 و

 رمعوعمفن15دع. 1همعامتغ 18: طدتتق آل)عم عامدتموو ءغ سمعتم (عطعطأل عاع. 0( هرس7 61201360

 ونيتدع 111ه هريصتقءرتدغ ءدوتتع >ءءممعمموونإ - ءغ لآن 011007: ام 17 عل 60
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 رزاجيالا دصق ةيطوقلا نبا نأ هيف ركذ حلا هدماح عيمجب دلل كيل هباتك لوا رامخاب زوينملا

 ام ددع غلبف لاعفالا نم ريثك قاحنإب هنع هتياور دعب هكلصاف عضاوملا نم ريتك ىف لخا ىح

 ىبأ هللا لبيع ىب ليكم ىيدلا لامك فورا يراخم بيترت ىلع ا لاعفأ |,هز» ىلا هيف

 قيحتمل -.لاثمالا .ىق.. ىم لعقأ الكب  .لاعفالاا ىف ةيمالا 42 ةنس" قزوتملاا "ىوكاتلا ١ كلام

 و ةباتكلا ملاصم ىف ةباصالاو ماهفالا ال»  ارقلا اوفا 28 2 ىوحنلا بيبح ىبا

 خموظنم 0 ةنس ىقوتملا ىراقلا ىربعكلا رمع ىبا ميعربا ىيدلا ناعرب .مامالا خيشلل

 ةديقع قاعمل. ماهفالا» ماهق)..!.. .داصلا ىف :ئنآي ماهبالا" نم ئراختلا (قاملا هام

 نب كيحم ىضاقلل ميلاعتلا ميلاقا !.“  نيعلا ىف ىنأي مالسلا نبع نبا مالسالا خيش

 بدالاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ةعبسلا نونفلا ىف 11* ةنس قوتملا ىيوتل ليلخل نبا ىمحا

 3 ّح .: 140 يلا ءامسلا عفارو ضرالا عضاو ءايشالا فلاخ دلل كدمحلا هلوا باسحلاو ةسدنهلاو بطلاو

 كور« 0ع0م1 6, ءمسصاتسسعا أ هذع طميمتب»4» (معتسهتتمك) ءمعضمططتسمغت5. 0( مانك ءزادق اسعامتغ 2 ؟ع2طلق:
 1رجتك 1[)عم تتح هرصصتطتو !حسلتق ءزدك نفتلتك هع. 01همعغ ذص عمر 181:- ء[عاأأزرم متطتف
 نرمووتغمأ دنملستئددعر نه دغ نص مهاهلانك 10ه لكمدصتغمت عمت [1هونعر د]لهقتع ةتكو ودهع 1116 ءت

 نولئ 0 ععدغو ج0038نقمصع رحت ] غهدتانتنل ؟:عضطمعاتلل لهتتمال11 1عم21311غو 113 116 21111161115 711013

 دمع معءععصواتتغو ةصسسسمتس سمسم مهتالتستل ةعماتم ععضامراتتل 100118213 ان ءهدعم] ءمعأ

 ةععمصلمص هنعمصف ننتطسم ]نغعمع مممصتص كقصغتع لتعمودز مدد. - لنءزملع لوسآ- ءل-
 7110111160 18 عرب 4كطلهآ]عأب 11 111477: ءديستسهاتعاتكو ةصصم 6792 (ذصع. 18. لملم 1273)
 ررامز"6اتا15 و 1ر متنا عا ( ةعسعم ذم طرات» 0ععتسعمف) 0ع نطلق ءمرصجمواتتا - 1026. 41: ةل
 رصتمسو 1هردصف مرض مدن متتكأ هرك'مآ ه2 ذه مم0م؟ءعئطتتق هطعتقرو ةسعاما"ع ل1101 متل 1م
 5 2765/7 عدس ون تل. - 1027. ةقحكقز ءهآ1- ءهممقر ةةستلتقفع 1عءامستست (ن0هةمل. ح

 1028. 11-11 طمر» 756 15-81مط ءغعر ا 1مققلكتأم ءغ لهعفتسمف "عءاذ 0ع معطتق 20 5
 مماسمتتك معمانصسعمانطسك.  وقرممرو جسعاممع ةطغعتلعط طصسقس 80/- هل - ل: 1 هارق» م
 01ه لملم" [17- (0ن7 8. هصصم 732 (ةصع. 4. 0عءام 1331) سصمنتو. - 1029. ظ1-1طقسو
 يمموزالم ممرصتسامس ةمعع[مدنتسر ناتهع ذص 807/6 ههعدضاتسك. 10[ عدعتع دمكعه ىدط
 ىو. - 1030. 1؟طقسص ء]- حاط هدر ةمقاتكتأتم 1هغع]1ععاماتسس 06 ةعصاعسأاتتف !خط13 +4

 عطعناعطخ- كك -ذواذسص 15: ق4ل0-ء7-ءءامتر لع ندم ذص لق ؟10ءعوطتتب - 1031. 4 عدلتسم
 ء1-غءدلتس هلتسماح دمك مغ مصتبال ١ 0ع دعماعسم 00 ءامتستمقر ءدعوعفأت هممهستءعهو 26 41201010-

 موستنق لاسسفم00ءعمغانهو مطتالم1هعتور معلتعتسهي ععمتسعاتأ13 أ حماطس ءانعجو دمعغمع (2لطن

 71101 هر: ءلأ 176 ]تسع لا 8ءن- ءازبلرم]1] 1210:مهيرنر ةصسسم 693 (ذمع. 2. آل عع. 1293) 6060
 10 1معزمأ( ز(غ: آردست5 1لعم معداتاتت 07226011, 6518© 1نملهغه11, ءمعاسل ءرتععسال عام. دع
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 ةقرعم ىلع لئالدلا ةماقأ اضم + ايفارغج ملع ىف هب فقلعتي ام ئنايسو .دالبلا ميلاقأ [.»

 لاتقأ ا ردم ةنس قوتملا رخ نبا ىللع.ىب كمحا لصفلا نأ ىقيدلا تاهشإ ظفاحلل :لداوالا

 ونملا ىطلملا دمحم نب اجيرس نيدلا نيز خميشلل بكاوكلا ريخست لاطبا ىف :ةسكاولا وكرقت

 ةمحكملا ءاذل, ف قأيسو ىماظنلا فسوي خيشلا هسمخ نم ىسراف همان لابقأ !."8 مح ةنس

 باسنا ىف راعزالا سامتلاو راونالا سايتقا ا." يلا تسارت ىعاشداي ناهج ايادخ هلوا

 ىطاشرلاب ريهشلا [ىسلدنالا] ىمخللا ىلع نب هللا دبع سمح ىال راثآلا ةاورو ةباحصلا

 ميعربا ىب ليعمسا نيدلا ىدجحم هصخ باسنالا ىف ةميدقلا بتكلا نم وهو ه7“ ةنس قونللا

 سبقلا هامسو ىناعمسلا باسنا ىلع ريثالا ىبا تادايز هيلأ فاضاو ا.“ ةنس ىوتملا ىسيبلبلا

 رانملا حرش ىف راونالا سابتقا !."© حلا رشبلا فنص فلخ ىذلا هلل كيحلا هلوا

 م ةدنلا دع عيشلل سانلا فيرط ناني ىف -سابتلالا عفر سابتقا 11". ميما ىف ىنأب

 1032. ةعولتسم ءعا1- ط1120. كتسقنو (ءيطوماتتل. © ددع طشتع معضاتسعمغو 5106 ةصكف ىاتط

 117 لهو77هرارم. -ح 1033. 1ءمسعغ ء]- ءعا1ه3ت1و يعمم ءمو]سسسمقتا111 1136 38

 معمل (1مصعالل عدماطاتتتو 0111 م1101 ]110010 1ءععراتساو 3ا6مع 11ةظاع 5767668 - ©0 -

 /7]/1/0::411 ل آرت»ءأ  ظوتن مل: 262 1هل»و ةصصم 852 (ذصمع. 7. ط[دن. 1448) 1201430. ب

 1034. 1ءطقأل ععععاأ#» ءع] - دم عرعولع1طو 1ءاتولأوك هعيطصممتك همررت أ 3غ 01122 06 ؟ةصخأقأع

 مهتم ذ؟اعا]ه5 تطأ هدطز1 لعملت و ةنعغم»ع هطعتلعط 0-2762 - ل: اك ءمأزو 17 هنن ]1101متر ءلأ

 /1161ء12و ةهمصم 788 (ذصمع. 2. طعطط. 1386) ممم م. - 1035. 1ءطقل همقمسعط ]انطوت

 [همؤصفع هةءءدصلقع ةقلعدجدملعت. دعو همعتك :ندتسعتم]1 كد هطعتلعطت 7ع 88: عاب»قو 0ع

 وم ةصلتعو ؟10ءدغعع ذم ]1 نعنه 72/4. 1 هعامتغ 112: 0 1)ءانكو طم ءرتتاتال 1211201 41111112 وأ عاع.

 1036. 1هغلطغم ءا1- صرعة 56 11 عتسُّفف عادم طقتنو دداتكا1 2010 ]نطططتصالا1 ءأ

 /1همدصصو 0ع جعمعد]ه وتتم هممت معممطعأوع ءةغ ءعمرسر نات ءالؤنه قصمصتعم 02010ءماتسأو

 ةسعامرع لاان 2101 مت»ت»ء0 لطلهآاه] عن لل طمكلتت# [ 400هلنعت] , ؟نلعو 1805112 لعام

 ءغ هسصم 542 (ذمع. 2. لنص. 1147) رسم10. 2 ءرئانسعغ 20 هرعند ععمعد]0 عت عمو ةضانواتقب

 اتطتوسع لعاععممس دمكقضتغا 71هز0ل- هل- ل: 1هددمت7 80+ 1! ه]بتس 18018 ءكقرو دمصم 702 (ذصع

 3. هءمان. 1399) لعمصعسك. ؟كهمماعسعماو 187 ه7 - ها]م" ه0 ©ءصمعدلهوعتدم ىعسن سدت 20011

 اتئطسسوسع دمه موتغ 227- (ملع. 1 معمتغ غد: آردسك 104م نست ععطاتع طتتصقماتلل 016335:14 تاع.

 1037. 1ءعزطقق ءآ- حصتع مدعو ددتتغاتهغ10 1طنمصتماتللل .١  (نهرصسسعصامتتاتك هرعتف 116710,

 ودم انغعند 210 ؟10ءدضدرت. -ح 1038. 1ءانطقم عه1* ء]-11ع3طةفر ؟هعداأقك همترقن8

 هطوعبس ونعود معهم عملتو 0ع ترموتنممع لمع (دصورعنعمع) طمتصتستست. ©( هرصمعستستس مم

 اسمهم نععممصعسم و ذهدص ءغ مصع]هكتمسعت» لتعصتكسسر هنوعم»ع ةطعتاعط 7-40 -7ءازر“ك 8 عرب
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 0 |.""  ةيتاخو فيرطو ةمدقم ىلع رصتاخ وهو م01 الئس ىفوتملا ىسدقملا ىمحرلا حبع

 ىفاشلا [ىطولفنملا] دبعلا فيقد نب ىلع نب دمج نيدلا ىقت خيشلل ثيدحلا لوصا ىف

 ىوتملا قارعلا نيسلنل نب ميحرلا دىبع نيدلا نيز ظفاشل هركذ رصئتخم وهو «." ةنس قوتنا

 نمحرلا دبع نيدلا لالج هلكدجو وحنلا لوصا ىف مسارتقأ 1. همظن هناو ةينغلا ىف ه.1 ةنس

 5 ىلع بتر ملا طمنلا اذه راكتبال شرا ىذلا دلل نمل هلوا رصتخم 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 قى تاق 0 [اجوزمم اًحرش هحرش ىملا نالع ىبأ ةمالعلل هحرشو] بنتك ةعبسو تامدقم

 داقتعالا ىف داصتقا 1.5“ ةباذكلا ىباب فورعملا ىبك نب دمحا نب نسل ىلع نأ خيشلل ةءاوقلا

 مسر ىف داصنقالا !.#6 هم خنس وتلا ىلازغلا دمحم نب دمحم دماح ىنأ مالسالا خذ مامالل

 عورفلا يف داصتقالا (22 8ع خنس ىوتملا ىلادلا كيعس نب نامثع ورمع ىأ خيشلل فحدملا

 10 حرش ىف داصتقالا |25 4, ةنس قوتاملا ىفاشلا ىضاقلا هللا دبع نب نامعن ةفينح ىنال

 450- 61- ”«]رزرنم7» ل!1100006د2#, ةصسصم 856 (ذمع. 23. لوص. 1432) 7م1غ10. - 1039. 1ءغ1ةطر

 مداتنكألم ءيغعسمم»دلتك لع معتم كمتتك 0هءعمتسمع هدلتغمسهملتم ر ةسعامانع 8ةطعتلعط 1072-60-0

 111010171160 171: مآ: ظعرا 1آ2ءءاناع ل1 - كط0 | 21هبب/ءاب12] "ظطمكتاحو ةصصم 702 (ةصع

 26. كسع. 1302) مرمدتنتم. (نهدصمعسلخن ننتصر 0000 11ةظات 27621:- ءل- ل: لط0- أ - "عار

 1آ86رو - ءل]نممع» 1(ءغو ةسصم 8506 (ذصع. 21. لدل. 1403) دصمزغانال5و 18 07616 01#

 نوح عاطهز"مغو ءأ انغ 1000 عأو 7060106 ءديورتهك16. - 1040. 1 ءانج ةطر اصقاتغاتا10 «>14ءالت م0115

 لع مرتسعأت متتك عمسس جان 0هع ءزاتكومع 10 علك ءمصغ07ءاتؤتم رو ةتتعام8ع ل ع]1-60-011: 1 70-61--

 كر يودي, مصمم 911 (ذسع. 4. لسص.ع 1505) دصما"طت0. (هرص عسلتسس ذم ماسنعو 1100

 هع ةعماعر» ]نط»عمو لتععوننسسو و100 ةصمعلمتغ 15: ابدتف آلعم ندأت 20 مدلنسمتم 12162108 لت

 طسزنم رصعأطم ل1 لتععرتغ ءاع. [ (نهدصتصسعم(ةغعدف ذلطسل ءوؤ دتع نسلتغتعةتساتق ك7 لآ: 1/74,

 مرستسعمسأ هجم وندنع (ءةدانات 20صتقءنتا]. - 1041. آ1ءهعلعقطو ةآصقلكتألم ؟>ءا16ع22م012115 لع

 (همدصم 1عععملمو جسعام»ع تهطعتلعط قلاع لآ: 11معم» ظعر» ملآتسعل ظعت» 82 هاوهمو ؟دلعم

 11-11: عءالجبل عاام كمودمرستسهغم. - 1042. 1ءغؤ15504 11 ءع16-1غ1ه84, اذطعاطنه 20لنءات

 لع 5061 م«ه[عةدتوهصعو ةسيعامانع طسصقتس 76]110ا- ءآ- د[: كلآثثع 11110 10/011160 1ع

 1101170 ( معن ةهصصم 505 (دصع. 10. لدل. 1111) 0عظتسعإم. - 1043. 15(«1ة4و

 ل1 5دعراونتم منهلذغوم لع ءملزعزطات5 (نهرهدسصت ءهحعدرضتم0ل15و ةهتتعاماع ةطعتلعل 416 ل111

 ورا رمال 12من, ةهمصم 444 (ذصع. 3. ال1هث. 1052) رممدتنته. - 1044. ظ1415820-1و هزات

 10 مجملزءت» 0ع مدجاتطاتع زوستك همععمآتطسسك و ةهسعام»ع للا 1ط801:4/6 1101: طظء»: لطاعلاع]ب

 لولزونم 5طمقظتنعمو هسصم 367 (ذمع. 19. ةكسع. 977) 0عءعلتسعإم. -ح 1045. ظطآ1-1«غ1550و
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 دامع نب كمحا بايشلل داقعلا ةيافك ىف داصنقالا 4 ابيرق ىناي وحكنلا ىف حاضيإلا

 عشمسن-ا-تنللا سلسل ع

 "إم ةنس ىقوتملا ىروباسينلا رذنم نب دمحم مامالا خيشلل ىيدّتجم فالثلو عامجالا

 ىلع عومجنا باضنتقالا !.». بيطخالل لمعلا ملعلا ءاضنقا !.81 ميقتسملا طارصلا ءاضتقأ !.5م

 ىحيسملا ريخل نأ نب دعس رصن ىنال هصتخو نيبيطنتملا ضعبل بطلا ىف باوللو ةلمسملا قيرط

 رظانملا ضور ليذ ىف رعازالا فاطنقا ا. هركذ فيس باتكلا بدا حرش ىف باصنقالا ا.ه

 ميعربا نب ديح نب دبحأ دوبحم ىنأ ظفاحلل يارعملا ثيداحا ىف اهنملا ءافنقا ا.ه“

 رصانل مالسلا هيلع ىغطصملا لداضف يف ءافتقالا !.»© باد ةذنس قوتملا ىفاشلا ىسدقملا ىساوخل

 ىلع بترو ءافشلا هب ضراع 4,“ ةنس قونملا [ىلاملا ىماذلل] رينما نب ديحم نب دمحا نيدلا

 ][ذطءا]سك مملتعسمو. (هدحتسعمسأةنتاتكق همعدتتك 10747 0ع ععدصسصتتةغهو 0ع نام مدتنتلم زم

 م10لعصلنرل. - 1046. 1 - 1عغ1520و 13عءاقأاتك 12001615 06 هنآ 20353 1

 حعوستكتغمماتتم. 0( مدنك عطوغطسصتعمسسلم ةسسم]أاتق 0115عع2غ05  ءالفاتك 012 م16ءاعطق و 010

 ك1 - هل - 027: م1170 1822 11:0 ل نم/مو# ظطقطتنمو ةسصصم 808 مع. 29. لمص. 1405)

 1سم. - 1047. ا1ك1-1عء415 824. ءمرد معمل تاننط 12001: 0050طاتق ؟01نستمتاتات5 عمدت

 ممءطعمصكسسم 0ع هددت ءممفعمو1 0مم ءعغ 015دعمفتهصعو ة10غ02ع ةطعغتلط طصدقتت 0

 122 27-111010 ران مؤقت ةو ةمصم 318 (ذمع. 3. عطب 930) رممجنتم. - 1048. 1ءغ0طم

 ء]-هو1 م6 ءآ1-دد 156 ءاعاطتو 26أعووز 355 3طقوأاتأ2 5136 معواوهع. - 1049. 1ءغ10طخي

 حموات عماهغ10و هءاعم421221 هه7ع2ع 7صمه م0556 3عانممعر ةاتعام»ع [21- 1ع1,م1 1ث. - 1050. آ1-

 1ءغ10طقط ظ1- 11 عز باتو هردق هع 1620م016ع 1ععااقكتل أ © ؟ةستتك 3ءام3طاتق ء116]0 ت0

 0م هعمل مسعد عغ عةموصوزوهمع5 0ع معلتعتموو ةا3عغم8ع 12ع0تعم 01100312. 1 ةتاننلل

 «نماعءزأ قلل, 2لهع» ىه'0 8ءر» 417 عق» 21ءءا]7. -ح 1051. 11- 1ءغ10طقطو هجمات

 ءريعئعرسممره]16. (نهرورصعمأوتتات5 همعتتف 4ق4له)] 67 - 701/8  ةصغعو 01011161101301.60©  بل

 1052. 1غ غ84 ءا1-ح عوطتعو ممعودت5 102111. همسات ق1 1 هماتق 1غ 010] 7161111-61 و

 لع ندم ةمازو. - 1053. 1ءغ118 عا -متنصسطقلو معمسععمأم ؟13عو 06 2016ه طصتطاتقو 118

 حوععسساتت2 110101116035 ذص ءمعا1م5 امجعادسأاو ةا1عام»ع 1آدظقنتع قللت 11167110 471110 2

 1101متر:  ظءت» ظا”ه]ر» 12]/منمماع# 106م00ءد2 ؟طقطتاحم ةمصم 7605 (ذهع. 10. 0

 1363) ممم. - 1054, 1-81 هغ112 11 2عءلطقت1 11- لآدم ع1, معمدععنام 0ع معاق

 ءاععات ( 2101م7 ءانك) ءومءوتتك.  ةسعاما“ 1)(عق» - ه0 - ل: 4 لك]رتضعل 8 عند 1101 هتباتتنعل

 آف ءن- ءآر م1117 [ ل0002 !1ةلئلكتاو] و ندأ ةصصم 683 (مع. 20. ةآ1دمغ. 1284) 0ءعءءوولغر زلة

 اطتع ءوا همانق ق/ة/ور ءغ (مفتتس ذص 035 مه665 ل531 مزغو وقتاتتل م1101 2223105 هلانق «27عأقر
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 نداوق هيفو باوبا ةعبرا ىف اطسب جارعملا 58 ظسبو هريس ى::!ىاثلاو ؛ةلداصنف قى( لوألا نيد

 دمحن نب اجبرس نيدلا نيز جيشلل رعشلا ناويد رفاولا صاقتناو رفانلا صاننقا !.» ةريثك
 نيدلا ىفت خحيشلل صاصتخالاو رصممل نيب قرفلا ىف صانتقالا !.ه| بد. ةنس قوتملا ىطلملا

 لالج ييشلل صامنلا ةليسم ىف صانتقالا !.»» 1 ةنس قوتملا ىبسلا ىقاكلا دبع نب ىلع

 عاى ىوتغلا ىلع ضئارلا رادقا ,1نم+. 10 ةنتس»فوتملا ىطومسلا ركب سا ند دل

 ضرف ىذلا هلل نمثل هلوا ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىسوسلا رمع نب ميعربا قحسا نال ضارفلا

 مهدعب نمف ةباكصلا بهاذم هيف ركذ ةيتاخو بإب نيتسو دحاو ةحاف ىلع بتر ملا ضئارغلا

 نايبلاو ىلاعملا ىف ردقلا بهاو رادقا !م1 هك ةنس رفص ىف عرفو ةيقابلا بهاذا همنا نع

 ىف هدابع حالصل ثعب ىذلا هلل ديلا هلوا 141 ةنس قوثملا ىتسامركلا نيسح نب فسوي ىلوملل

 10 ةيودالا بيكارت ىأ بيكرتلا كانعم ىناتوي ظفل وه نيذابارقأ 4. خلا اريذن نيتآشنلا

 مموؤعملم» ءزانك 51136 20ه معالت (؟3ءادغ ٠١ 4 لصتهلانسل 20م105ع ص 011261101 23م1 شات 1

 ةعوعمكدك ل110 ميروت» ءلتق ةص معلمو 0عدوتطتغ ءغ دسلنك 0عنمع ءهغ ءمرصت>2006 22024. ل

 1055. [1ءالسقق ءآ]- ممكلع 56 ]مغزنوّذ5 ء] - 5811, مووععءاتانم ةتعدمعت5 عا ه0

 ءكفمتهسس [1هعدماعلك لعيستسدعس 01. (نهعمات5 هدعصتساتتل و 316016 ةطعتاعل 2627:- ه0 - 011: كه" و

 13 كن ل1101,67:17260 1116716. ةحصصم 788 (ذصع. 2. 1"عطانب 1386) رجمدتاتم. - 1056. ظ1-1 ع3 طةقو

 معمدقلم 0ع لتكوتستمع ماعم مءواتعأ6 مصعب ءغ 1زم01غهقمصسعسم همععاهل عمو ةتعام»»ع 8طعتلعط

 100/16 - ه0 - 871: م78 ظءد» 450-©] - ل كمل, ةهصصم 756 (دصع. 16. كوصت 1355) 20016110. ب

 10537. ط1 -1[ءعلسغمو ؟ءصهألم. © ههعقتم 0ع ءمر وسن مث1مو ءمءالتغر ةسعام»ع تةطعتلعط

 5و لوآنآ - هل - ل1: لطل - ء]- "ه]رتسعت» عزت ملل8 18 ءقب» كمي و هصصم 911 (ذطصع. 4. لمص. 1505 )

 رممرنمنم. - 1058. 100 ءا1- ق5 لطر اتطوع نست 0لهءغم213 1هعان]ةغعتط م126طع 8

 لوصلأ لع طقعمءعلتغهقطاتكق. 1015ممواتتغ ءانتت ةتمعاما ل51 15: [عمع 817]110: 13611 01101“ 82

 داطقلتاهرو هسصم . . . 0ع1اتصعأاتكر لص 2مع0طعلال , انها112 أ 5عدوعتساو 0ةجتأم عا هم ءلاتف10طعالو

 ]ص ءمواتع معمعمذعأ 0هءاضتسمحك 50101112 م1هرنط عمم أ 1123120111111 510150116111111 وان

 معاذ اتهم 5ةءاطم]دف معدعز ءئاتصغو هأ هرداتق ر 0500 ذغذ ةصعا مت: آردسق آكلعم ندأ ةاهغاتأ2 5326171( ©أ0.و

 ررعمدع 8ظدكحس ةسصمأ 847 (تصع. 1. ل81دت. 1443) ةطووارزغ - 1059. 1ءلقع ؟ةطتط ءل- عه لو

 015ممودزغم ءّردف نت [هعدالغماعتم مرضدعطعغ لع 0لمعتمسه ةعطاعلاةةلئاتلل عا ءع>م05110ه15و ©

 310115 7” ىهر“ك 17 رن ظل0ثءقز» 12م( مءاغر حصصم 906 (تصع. 285. لدل. 1500) لعكشسعام. آطسعامتا 12 :

 10 ]ردتق 106م نسأ 20 دد]نغءرد ءان]غمازئاتتت كاتمزناتنلل لص صان 0 لنك ععصامت النت عغ طمتصتسات12 1120111601:عقاذ

 رمزمز(إ كم. - 10060. ظءىدطهلعتسرو لت5معصفدامد153 2260103. هدع زآ]]12 ععدععو وأ

 همس ممو0(1همعتت ة5زعمتعدصف 1. ع. ءمدص مموز5هدع5 د2601 حض عصامزلاتتط كلطصرت] ا ءلاتتلل 81511011
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 ديع ىنال ةحاصفلا ماكحأو ةغالبلا ماسقأ !.21  اًثيدحو اًميدق هيف !اوفنص اهنيناوقو ةدرفملا

 11 ةنس ىقوتملا ىوحكنلا ىرهزلا لكيحأ ىب ديحم هللا

 نارقلا» .ماسقأا  ملع 11

 بحاص هعبتو نارقلا مولع عاونا نم اعوذ ىطويسلا هلعج نيبيلا ىنعيب مسق عمج

 هامس !دلكام ميقلا نبأ هيف فنص لاقو ريسفتلا ملع عورف نم هدروأ ثيح ةداعسلا حانفم

 اوباجاو هتاقولخمب مسق هلك قابلاو عضاوم ةعبس ىف نارقلا ىف هسفنب ىلاعت هللا مسقا نايبتلا

 هةوجوب دنع

 حاتفملا صيخلت رصتخم وهو ىناعملاو عيدبلاو نايبلا ملع ىف ىنامالا ىصقأ ا.

 ىرملا لكنم نب كبح ددعلا رس ركنم ىلع ترلا ىف كمالا ىصقأ ا.  ءانلا ىف قأي

 ىخوننلا ليكام نب ليكام ىنيدلا دز خيشلل بدالا ةعانص ىف بلا ىصقأ 1

 زيزعلا] دبع نب ىلع نيدلا ريهظ مامالا خيشلل مالسلاو ةولصلا هيلع ٌلوسرللا ةيضقا 04

 مءعومألمم. هومتموءمدمغ لع طقع مع 7؟ءاعرعم هع مععوماتم "عة. - 1061. ىعوفس ءادط ءامعط ع+

 ىع حطاقس ء]1-1ءوفغطعغو مهدتاع5 ءا1ملاتعملقع ءأ م23عءعمراج 1ةعات2013عر جاتعأم7؟

 4 0هآاع] 7101 مت»7760 طورت ىلت»ء0 ما: (ءدستسماتعم و ةسصم 617 (صع. 8. الآهمغ. 1220)

111016110. 

 ٠ 11 12 001320د جءوذؤسسد اظ1-(ه::حه2. 100ءامتسا لات11183180011112]111111 .1062

 لعودكت» ماسعدلتق ءوأ ؟هعله همععب» 1لعدج 0100 67 - نءررن2 1. ع. لانكز ن"ةصلاسل هذ عم م

 كورت 6 طقصع لمءنتسمسم ص 5مععزعأطاتق 00 ءامتسقتاتتلظ 01ةطت عقتناتلا1 11116184و 10120116 211640)'

 انطدأ 74/101: 67 - 52/061 ةععتأاتك ءوأو 0113462115 2322 مهتاتطاتق >عع5وعمو ءمورومتعدع

 ه«مععادالتطسع جعوعمسع6. ةآ1ممعغ طتع ءانقسو 187- «1عميلب نة ؟هلمتسعا 02 عه 011205 ا0155و

 1للسالودع 1'ةبرا» ةمكء3مكلكدع. 1 كلءنك دذص 5ةعماعطت 5)100 مع هع ةمقاتال ل2351 18 ع3

 رمعرتم معع عد نانحع هنعمل. آلذعت 0مءال ؟ةعتتق 20035 20 طقصع معرم 7عقزر020 عطا.

 1063. 4عءود ءا- حسسفس 1و ينعم ل 5703 06 0هءامتقو ءهدممو1(هصتكرو هرستغع 01 ءعملت

 عع هعمؤ عمق هسضتس. طمتغمسدع انطوت 168/115 67 -ةزكانطرو 0ع نتم ]تن عتج 210 110عوطاتا م

 1064. ةعدوج ءعآ1- حرص ءلو غءيلتساتك 812015511015 06 510149240086 ءلاتكو 001 1

 ]1 ئععدعاتس 5عمرععامك مععدتغو ةتتعام»ع ل1101 متت ءل 13ه: 11ءدعنآ» ]ل م». - 1005. لذ عدد

 ءآ1- ءدعوطو ةعمعرمم 010 ذم داع [ئنعجدساتست ء1ععوص ل محسمو 200686 ؟طغتلعط 7عقن-60-0

 1101م1: 1 ءد» ]101 متروت» عل 1 عيت لن. ح 1066. ى عل طتو ءغ ء1- عدقأذ]ر زهلنعم 1ععهقفو

 هدأ آطلعد5 طعدمعلنءدغ ه6 م:همتاتا5 هذغر جنعام»ع 8طعتاعط سقس 1ءا» - ءل- 0171 م7: 13
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 ديحم هللا ىبع نأ ميشللو حورش اهلو [.1] ةنس ىقوتملا ىفنلل ىقاتيعرملا قارولا [قبح ا

 ىسراف مالسالا مالقا !.10 يلا هسفن كيح امك دلل نيل اهلوا ىكلاملا حرف نبا

 ريسفتلا ىف كيلقأ !:41 ىتأي هقفلا ىف هيبنتلا حورش نم وهو ديلقتلا ءرد ىف كيلقا

 وهو باسلللو ةسدنهلا لوصا ف سحيلقا !.. هعلاط هنا ةمالعلا نع فشكلا تحاص ركذ

 5 رادقملا ىنعمب سدو حانافملا ىنعيب ىلقا نم بكرم ىانوي ظفل سكعلابو لادلا رسكو ةةزمهلا مضب

 ملعلا اذه ىف اباتك عضو لجر مسا سديلقوا سوماقلا ف ةسدنهلا حاتفم ىأ ةسدنهلا ليقو

 ىمورلا هدإز ىضاق لضافلل لاكشالا حرش ىفو ىهتنا طلغ باتك مسا سديلقا دابع نبأ لوقو

 مسوتي لخأف هلح هيلع ىصعتساف باتكلا كلذ ليصخ' ىلا لام نانويلا كولم ضعب نأ ىح

 ىملع يف ازربم الجر روص ةدلب ىف ناب مهضعب هربخاف هيلع دراو لك نم باتكلا رابخا

 10 هبّذحو هبترف هبيترتو باتكلا بيذهت هنم سيمئلاث هبلطن سديلفا هل لاقي باسخاو ةسدنهلا

 ل10 - |[ 1©6- هتنادب 88ه: 450 -] ©1- «ءساع 10ه جانت [1ةصعاتتهو ةطمماتاتو ةصتم [ 506 (ةصع

 28. لدم. 1112)]. ط]سرعوو ءيوامصسغ طسزمق []ذخطغل همرحسعمأوتتت. كلغ ءدلعس مع ةءموتغ 8طعتلعط

 راطن 4ك50677ع]. 11101 ه7:7760 ظءد» رطسب»ع]ب ا1ةلئلكتاوو ]55 هماتكق 1هعامأا 18: آطهتتق 0

 لتك ونسملأ هع ةمدسست 1د01086 ءان. - 1067. ةهعاقفس ءا- 1ة1ذسر ؟ةعقع ةهتطوصلت

 مدمس عو زمام 8[هطحستس علهصمو انوز(ة(هع. 28ءموزونعب - 1068. 1110 ه1ق15 0ع مئهطتطت غهدع

 1061 ده]12 ةيبعامرت دنع دلتعسمو متدقع. آلصتتق ©01111161131101113 320 هراتق ]111101011 16747

 لع نيم زمكو. - 1069. 161104 11 ء1-غء1ةلذرعر ه]ه515. (هرستتعلاةقلاتق (001ة1و

 دتعاو» ]ذطعأ 1 مم7ر6ك ءورصتس عا 0136 جتعامرتغدأع ؟ذسعن هءانكدتسست 70710715618 طتتعاتقو 011 5

 هتتص معج1عوملووع ممم. -ح 1070. 11611015 11 هورث] ءا- طعم 0ءعوو6 "ع ءا1-ط1ققطو

 5 ]::07:0ءم 0ع ءاعرمعماتك ععمسءتمع ءغ ةيتاطسعإ(1ءدع. -  قسعدطعو ةلطسل ممصعت 17672065 ءأ

 زمتتععوم 22000 17:06 مدهاحاتصاتهصأ. 103 عوأ عدوقعور اع #01 (:3عام) ور ه]هكأك ““ ها 25

 (عممي؟1)و نت رمعصفاتتتهتتت 5عانر 16 جاتك ؟ه]نصغر ععمرسعنتمتل ةلوصتلءهغو ©012م05148و 0غ

 11ء20ء+ 10عج هزغ دع هكمكتد ععمرصعتدع. ةسعامر» (مرجيوأ ؟ءعخم طقعع طقطعأت ىو 9

 ممرلعم ءوأ 5متر ننك مملساتك ]نطصتسص 0ع طقع ةعلعمسالم همت ممداتتاو ءأ 0000 157: 48864

 هطززعتغعي عدوع ممرصعس آاتطعتم ؟هلكدست ءقا.ن““ 1طص مضض عسامتتق اخطات 45/7047, نسعسس 15 طعصع

 رسعسكتم 0607 ة:م0ء] ]نب ءلئلتغو طمع مهتتندكاتت“. ]أ عدع نمل0ه22 3 ععمالاتتلل 100258 دم

 ةعصكتستا طسزنق آتطعت ةملستغو هعواتع (ةرمعط ءلاتك نممعقوالمهع5 501عع ممت16. دع ةذمعاملتق

 زعزع كتم مءانك موس ؟1ةل(ةصتطسو هممانمكق 0ع طمع ائطعم نسمعدتكل(. 15ه ن0هلقس

 جععقتغعو نع ءةمرتتس نسأله عوععرب ءعجاممدنعت 1مععمععو ؟ةودجأل طم سسطع "1رنم ماعم ام

 10 لهءئتمستع ععمرصءاتمع ءا حستغطسعالعدع ؟ءيوداتكدتستسل و عأولاتع 2011162 هقذع 2/7610. 11ه
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 بتكلا نم هريغ نود باتكلا !ذه هنم مهغي سديلقا باتك ليق !ذإ تيحب ههماب رهتشاف

 تبتك لاقيف ةعيرشلا ردصك باتكلا ىف ةينرع ةقيقح ظفللا !ذه راص لب ىهتنا هيلا ةبوسنملا

 هررحو ميد لب لوصالا باتك فنص ام سديلقا نأ لضافلا مالك نم رهظف هتعلاطو سديلقا

 سوينولبا هل لاقي لجر هفلأ باتكلا اذه نأ سديلقا ضارغا ىف ىدنكلا ةلاسر ىف ام هدئويو

 بلطل نييناردنكسالا كولم ضعب كرحن هدهع مداقت ايلف الوق رشع ةسمخ ههسر هناو راجكنلا

 ةلاقم ةرشع ثالث هنم رسفو لعفف هريسفتو هحالصاب هرماذ سديلقا هدهع ىلع ناكو ةسدنيلا

 رشع ةسماكلو رشع ةعبارلا امهو نيتلاقم سديلقا فذيملث سوالقسبا ىجو مث هيلا تيسنف

 مهنم ةءامج ةريرعلا ىلا ةينانوملا ىم «لقن/ ارق ىهتنا باتكلا ىلا اتفيضاف كلملا ىلا ايعادعات

 ىمسملا وه ىناثلاو لوالا ومو ىقوراهلاب فيعي ايهدحا نيلقن هلقن هناف قوكلا فسوي نب جاَجح

 نسلم وباو ."٠ ةنس قوتملا ببطتملا ىدابعلا قحسا نب نينح اضيأ لقنو لوعي هيلعو ىقوماملاب

 رمعرع دامس 322ععووزكزغ,ر ءغ تغ [ئطعتص 7ءععممجمموءءعمعع عغ آس هملتصعتت علت عععععو ةط م

 11د عائمكل6. 0( هه 12عغم ]ضخطعع هط طمع ةصلع ععصمم»ع ذلاتدك ملت ممصتعم طتلتغو 168 انو كاتم

 ]نطور م7 ء72022 ءمدصتس عت 072غ, طمع ءمدصمعصلتانتتو ء>ععمالت5 هعاعرل5 هءاماألقو 0036 ©

 يئطسسمععو ةهغعالت ععمالس» هزاإ - 85عع (0ه0] عملوا. -  ظذغع عمم طمع ممامع» 0ع ذه

 ]خطو ءملعرم 22000 ممعيع ءههم1:عملمهه]1 و وانتم اله07“- 5167164-67 , اتكا17 موا, 3 1

 1رءوويتموأ ظء72لعءور# ةدتمواتع معر1عوأ. - لوس هر 11125 مممضدعلممع دز طعصفع معدلات

 دممدععغو 672 0ءز» ممم ءودع ال عرمعمغمداتتل 311640عتترو 3غ ءاتتت ل19 ةصاانتل 2660207155

 ءغ م2 عرتددع. 1لعرم ءرع 0دعادطاب و وانعمم #2220 0ع ةمكاطتغم انطعت 2772016 هوست مدتغو 5

 هممكظسضسس هك 1 ط1 ءمتس طمع هراتك 2 510 0010 م0هوز6 010 ءدوع 1ععلطتعو تكاتك همرمعم 11114

 /4170110:2:5 [دطعت» اختعممتتسك ( 221- اث لزوم زو ءغعذس ندتس0ععلس ؟ءنطق ( عمن 1. ع. ةععاتم»عق)

 ل15نتطسغسسس.  ةععونع وده زل1ع ؟اععملغو [هصعع مى2عغنعرتغمر ن1ع20351 "ءوعاتتت كل عة 220

 204 55015 ععمرس ععماقع ةصصمات]نانالل  ءعووعو ءزاتلقلا1ع (ء21م0ع 1716720 ءرز» ؟1:تك5دءع. 1 ططدتعو انأ

 ][نطعسس ذم ةمعععمتسم "عوالم ءعرعأ ءا ءدمآتعدم عار مءعوعدط 22320355عو 10ملات 7

 يعلععتس ]ائطعمور وست 0ع عم لعممرستسد ةتمأر ء>ئمم9ا0أ556ه. 2 وواعو عنو 1ر6

 2/ء72025 لتوءمدآ سنسر لممو ]تطعمو 0ععلستسسس ناتقعكتنل عغ 0ععلطتالل1 01112410112 0عاعة>ل35عو

 ءمودواتع ءعأ 0ط12غ05 هءاعرتق 200109 ءووعي. ب

 طاسسعو طاعمعمتو ع اتمعتد ععوععو رص ةعهطت هدد نتقمفأت]ءةعاتصغر نأ 11ءزال 1896 75ه

 زكر وست سقف ءلتلتغ ؟عوتممعور نسقماتسا مرتو 12477162, مهد علما, تانك 0]113 605

 جت طحستكعر 21همستعم ءيغ هجمعا] دعم.  ؟؟ءعاعحدسغ كلامه ءانمسص 102 ءن 8و لامع 1

 31ءلتعددر ونأك ةمصم 260 (ذمع. 27, 00 873) 0ءءءووزاو ء 4ك مدعص 1714511 12 ءف
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 فيطللا ىيع ركذو تالاقم هنم ىقشمدلا نامثع وبا لقنو اندم ةنس ىوتملا ىنار,ل ظرف ىباا كتيبات

 الكش نيعبرا سانلا ىديا ىف ام ىلع كيزي وهو ةيمورب هنم ةشاعلا ةلاقلا ىأر هنا ببطن

 خسنلا نم رهتنشاو شرعلا ىلا كلذ ٍبارخا ىلع مزع عنأو .لاكشا ةعستو دام سانلا ىلماب ىفلا

 ىديزيلا مهنم هريسفنو هحرش نفلا لما نم ريتك فخا مث ياو نبات ةخسن ةلوقنملا

 5 فاجروبلا ءافولا وباو قاساردل ثرذل صفح وباو طقف ةسماخل ةلاقلا رسف هتاف ىلاماهلاو ىرعوللو

 نبال ةشاعلا رسف ىنارلا فسوي وباو_ ىسيباركلا كيحم نب كيحاو ىكاطنالا مساقلا وباو

 احر حرش ناتسرام ىضاقب ريهشلا ىدادغيلا قابلا دبع بكم وبا ىضاقلاو هدوجو ديبمعلا

 مرش رصم ليون ىرصبلا مثيهلا نب .نيسح نب نسلمل ىلع وباو ددعلاب لاكشالا هيف لثم انيب

 ىرزاوهاللو نراخل رفعج ىال ةرشاعلا خلاقلا ريسفدو هنع بأ الو هكوكش ركذ اضيا هلو هنتارداصم

 لاكشالا اباضق نم دري ام بارختسا ىلا ببستلا ىفو هباتك لاكشا [اهيلع] سحيلقا بتر ىلا

 00م" 11ه", همسصم 288 (دصع. 26. آلعع. 900) دطمتنغانات5. - لاا 01ج 1717

 ممدصصتتلالم5 ؛ةصخغتت> ]نطعو5 نندصقأن]ل 2. -  نءءلسسست> جمغعت [ئطسصص هع طمدصدع 10155

 عداوغت» 71-67-2450م,“ !1[8علتعدم و ذلطتسوتاتع نتد0:جعتصاك ةعءطعسمتا مااتق ءمصالل لع 0

 هدعوصمادت داعم جط طمسصتمتطاو نقتغفمست طمع ءصلس ه01عززن ءأا هعدفضتست ةءطغعت8ألو همدض-

 ميعطعم لعرعع.  نده 0ع ءدتقد تطأ م20مووتتكدعو نع مدعاعتم ؟ءاتودحس ةيتهطتءقست 120عمعاب

 []واعرع ؟ءةروزومعدك حجساعتت 1766 2ذذصح ءأ 1 عزز (ناحصح 0]123عرت هءاعط4(1ةغعلت 20عمأاذع ةاتطأت

 ررعزملع محسأغل دزعن ععمرس ءاضصمع معرتكت لعيمعمام فرضت عوام عا ءةعم]تعدتنع ةصقاأل(اعااتظغر ان

 162006. لمن ]رمت ةر 11لهيدفنقغو نحت يدتصكاتتل اهصكاتتم اتطصتس ءدممذدتغو لكل 115 110721/ب كاب

 11101" ت (هن18 , ل01: 1م وركب .1طقفادتنز اه018 و من11: 1ع اي عظن» م 1117 مح [رلنن عال علت 1110| ه11111601 لك ع" 68454

 ملا 7و“ 1مسمو ونمت ]اطسسس 0ععاسسسل ذه تفدصتات0 0112 1571: - عام7401 ءعطعوتع ء>ءوآتفانتتكو

 لكلا 1107,مسرر: أل 450- 7- 6املنغ لدلعجرع 8حعطله0عصقتف و (8//040 2701125141 0 عمم 135و

 نأ ءكدصتصسعس مهتما معاك مت ءاتانتلل 0012مهدانتغ ءا دءطعيسمهنو هاسسصعتلق ء>لم1عدةلارو لان ل

 110501: 17 هرب آ[10:ءاز» 8 ءين- ءل- عاطل عرب هدد , لآتكمدع دس وحتلتستاتكو (نات1 »مص ةمآ1سسسص 0 عالصت 05

 ]طرا هفرصسعماجنغت5 ءىغاو هعل عمت لصطتم5 ءزاتذ 10عم5 ععوعصقاتتك 30 0506©

 ر 1نععسحسس ]تطسس ءدعيأ يعضمأ لاثع لوزم» ]1 رامعقت» كه ملل ماتنق. اقع 10هنمنا0 501م
5-2-7 1 

 مرو 0علم بيموسع عيممداتتغ ائطت 0ةعلست ائمعمم طتصسمستصسدالعد ءا جممغامدصحف. (نهرستس م5

 دسكدعو ه0 نسدس /207:0لءد 8عمسضدم ]تطل كدت تس هحلتمعتس 2ه0لعوعجتغر ءغ مةكامصتقو 8

 هتتل 30 هماتطع1210265 م20م05110161112 (5. ه50ط 722241112 )و 011836 ءا>5138[و 2051011813 5
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 هتاريرح نمو كيرجتلا بحاصل خالبلا بانك سديلقأ حورش نمو ةرق نب تباتل هميف دعب |

 دقو روصنم نيدلا تايغ ذ“يملت ىسرافلا ليكام نب كيحكم 0 ىلع نيدلا ىفن ريو
 م

 01210١ الطبضو . ازا ديف نيفرضتم "هيو ق4“ رخاتلا "نم ريك "لح "زف ف شاعلا 5

 قوتلا ىسوطلا ندبحم نب ديح نيدلا ريصن ققحل ةمالعلا ريك هورروح امم رهشالاو اًطسبو

 ىذلا هلل نبلخل هلوا طينتساو دافتسا امم هب قيلي ام هيلا فاضاو ٌّلخ ريغ زاججاب #4 ةنس

 سمخ ىلع لمتشي باتكلا ناو ىطسجلا ريرحنأ دعب هررح هنأ هيف ركذ ملا ءادتبالا هنم

 ىف لاكشا ةرشع ةدايزبو اجمل ةخسن ىف الكش نوتسو ةينامثو ةدامعبرا ىو ةلاقم ةرشع

 امأ هيلع كيزمللا ىع تباثو ٍجاجمل ىتخضسن ىف باتكلا لصا ىم دجوي ام زرفأ تباث ةخخكاسن

 ىلعو فالتخا امهنيب اضيا بيترتلا ىف عضاوملا ضعب ىفو لاكشالا ناولا فالتخإب وا ةراشالاب

 دم(غء]1ءدتغو ءاتععسلمك لسدععمتغو ةيعاممعرط طقطعأ 776517 2عرو (نمرممو. -  هلئاتقك 76

 فرص ءماقتتم5 هط ةملعمد ة0401عر ونان1 2/7- 16740 همرممودانتغو 5ء21مغاتكو ةكت1اسسم طقطعأ

 11105 51-1 عآ,. 1 عءعمعتهدعتل ءزادتذ 0 عءاتم »عدم 1 ه7: - هل- 11: ل1 11 ]طر عق» ]101 ه7 0

 ورب 7101من: 0 ]لة مةدغر لتكءتمدطسك 06 /ةنرا]- ءل- 0:1 21ه دت , اتطحو هدم كه]ر]عأ تأ - 1111و

 دطأ مدعنعو 00ءئتسفستتس ممهتط عرس 20ءدتانتلتل ةعاقهغو ةمكعصتتغو ءةصوتع ةهمعااهكتغ 1670247

 6- هو),. -  طمرعم ظء,م» ءمدصصتم لسطتق ةهاصذغ ذم ائتطععم ةنموعداهدتم هأ 807805 (هعرجمو#)

 6ممععتك مرسم عمامعتسسم !ئطعت لععاست ءمرصمودنز(. - 1ءئم0لع ماسععو معءعمالمستسم دس طقع

 مع طعمع >ءيودغمصتسم دجعاتتك عم 01ععرعععع ةممننتععتسأو 22000 ءهمرصمعم01556ه ءغ دات ءاتطر

 م0006 ءدعماتعوغع ها كدكع معرد 03ءامص ع5, 1 عءعصعت هصتتسا هدهصتاتتا هء]عطءمتسممتل ها 2918 1و

 هدلكم ةعءطعيممو ةمقتعسع» ءتعمكتغ »تع ءىم016ةىدتسسنك ءغ ةدطفقاتعدتسمك طمع - ل -

 101ه آءوتت»ءل ء 210]ءمتدتنعل "158, ننحتت دسصم 672 (ذمع. 18. كمآ. 1273) 0عععووت6م ةللنلنا

 جاتنعربت عدو وسهع 51 ءلمععتق طدععدغ 761 ءمعئافصلم ءتعدععةعو ءهغ دمعت طع مععانسعتع

 10ءطدصضس طلمعتمتغ ءلتقم غ3: آطهنك 1)عمو ه وتم ةمتاستم مع06 و5قكم» ءاع. [طهمعأ

 هموم, 5ع 20 طقعع ءكعيمعمام ؟ءعععمقعمله 30ءعووتكدعر ممداوانقتل 47776 جءداتلت» 7 ععءاطقاتعتأاو

 ءع ءلتقممعرم ءمصتس 12بنزر4رتحمحسس وندتس0ععتس ائطعمو دعم يدهلعتم ععمامك هعدمعتسافم 600

 ممممد1لممعو همماتمعععرو ذص 1/6 ةاذدصح 70 0عععتم م0 مموذاتمصعع ماسك ءدذاهنعو عا هعر

 وتهع 0ع حموطعمم ذه ءلتقمدتطسع 1دسلمفو دمع عمتمماتعر ةط تتفق ةعروعمكدع ناتهع 300عوووتسأ

 مع] ةملتعأم لتونمعغم 761 ءمامحتسس ؟ةعععقتعرو ندتطسك دءطعسمتم ملمدععتا  طروعأوموو ذم

 ممصصسأا5 1هعزم ةالجعصتس لسفصتسس ءلتغقمصسمست» نسقصلفتس لنك مموزنمصتك ؟ةستعغونعتم عمل
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 ىضاقب فورعملا دمح نب ىسوم ةمالعلا لضافللو ىاجرلمل فيرشلا ةمالعلل ةيشاح ريصنلا ريو

 عفر ىذلا هلل كمل اهلوأ ةيشاح ريركألا ىثاوح نمو ةعباسلا ةلاقلا رخآ ىلا غلب ىموولا هداز

 هيبنت ىلا اهضعب ٍياتكج كناوف ىلع اليتشم ناك ريركتلا نا هبحاص ركذ يلا ءامسلا حطس

 عافقأ 1.1 ىدوبللا نبأ ىنيدلا مجنل سديلقأ رصت#و بنكف لياج رظن ىلأ اهضعبو ليلق

 5 7 خنس ىقوتملا ىلصوللا مهيردلا نب دمحم نب ىلع نيدلا يانل قائوالا عاونا ىف ىناذحلا

 [اح خس قوغملا ] ىفاشلا ىوفدالا نب كيكام ركب نذل عامسلا ماكحأ 8 عانق ا.

 ىبسلا ىئئاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل ءاعتنالل ىل ,نكا ىلع مالكا 8 عانقأ 1.1“

 عاطب عبيفش دلو مهيهحح نم نيملاظال ام ىلاعت هلوق ريسفت ىف عاشقا اى ؟ثا خنس قوتملا

 [ىنيدلا] رصان مامالا خيشلل عانقلا تن ىوح امل عانقالا اى.5 روكذملا نيدلا ىقت خيشلل

 10 ءاوهلا رك سانجالا ىلع بوم خخ ىخو 1. ةنس قونملا ىوحطكنذلا ىزرطملا دبيسلا دكيع نبأ

 طعرربلت. - 30 طقصع زلهقأ" - 0 - 01111 760625101612 8105588 نق: 31:121 ١158

 م ع_ارك ل078 ءا حذسع طغعصع طمعاتاتكق ءا هءاتكوتتساتك ل1150 1361: ل1101161111:60 11و

 (م0120ع7] «معمماتست ههغاتكر ناك ؛ةنصعص ن]1ذنه ةصعست !ضطدنق هةعمالستت 2082 710812685105 قا. ب

 قلتدع عاموودع ةسعامجتكق ةصمصإتستل 5 ؟ءدنطل5 ةمعمأامطغ: آطرهاتك 1066و نتك ء>موصقاتتت ©0لأ

 رعرتغ هام. لآكهدصعأ هءعرتمامال ءعداتل-لو 1260عه2510ه عدلت 0547 - ءل- 0101 ءمداتم اع 1511101 5و

 نيدسضتس ةلتقع ءعمموزنلمصع 1هم1 هلتقمع دمع0ل(هغلمطع عدته ءوعوصسغو ءا طقفع 06 ههنتكذ 8ع 4

 ععرتط داس 20نعؤعبر ووعي. - 1 متامرمعا» لعصتواتع طر ء72025 هههآععلا 121 ءلد» - «0 - 0

 فرز 6710-111. - 1071. 1سم ءآ1 - طم 50 عذعو ة1مقاتكمأاتو هقا151هع1عطق 50162011122 ©

 ععمعرتطسك وننهلمدكمدحتس (ةلتكس مستعمرات و انعام ع 107 - هل - 017: 16 173091 0

 18و - 100 ءج]رارر» 11هند27, ةسصم 7602 (ذصع. 11. اللوك. 1360) مممزنننم. - 1072. 1ءصق' 11

 حهطاعقسس ء]- هزرسُفلو ذدصقالفنالم هدم هعاعسصف 0ع مءعملتك دصاتقأءهعو 20106 416 ]ب

 71101/01012600 13 ءرن-ءام كر عمم ظطقخظتعو [مصصم 388 (تصع. 3. لدص. 998) رمدتم]. - 1073. 1ءصقو

 زمالك أنُم ةدقعمئآ[دعزعمك 0ع هدقمصمع 1ءعتقسه هتعه 1110 مجهعععمامو مدهانءانلمست قمن «85ع

 معوعمتكدسر ةنعام»ع هطعتلعل 10274 - هل- 1 لآن هوه: 450-ءآ- [الأ 8هط]قر ةسصم 1756 (ةصعم

 106. لوص. 1355) ممممننم. - 1074. 1هصقلو دمقاتكتام هالك[ هعنعم5 0ع ءدواتعدالمصمع ءكلونت

 لتكتمست: 1م دقات طقطءطابسغ طعوتتع 401012122 260116 12661068501 عالتو 0101 ه2>ئ2110184ا0126 ©

 كرر ءززعط 60-170672 - ل: دممم00 1ددب0وئ0. - 1075. 1-121ءصقنو ةمقاتكنألف 5201512016485 ©

 10 زك ودمع ىسط >ع1م ]دنعصغر ةسعامد»ع هطعتلعط طصقس 252" - [ ل - 0:] ظوتن لط0- أ - ةهلإنفلا

 1101ه (ءدسصتسفأاتعمرور ةسصم 610 (ذصع. 23. 1153. 1213) 22016110. البعز100595 0

 عمعععو معرضانتزل 015مهوزاانتصر مط 010 5. ©, جقفرع ءغ 026 20 ءانتدص ةمععاقظأا 18 56001058
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 حاتغم ةيبرعلا لعج ىذلا هلل كململ هلوا دعاوق ةعبرا ىلع ىنبو لصف ىف اهب فّعتي امو

 ىرعوجلت هيف ملعاو هظفحل هفلا نارقلا ظغفح نم غرف امل هدلو نأ هيف ركذ يلا ليونتلا

 قوتملا ىوحنلا ىفاريسلا هللا دبع نب نسح ديعس ىنال وحنلا ىف عانقا اد بيذهتلاو

 عضو ٍلوقي ناكو 1 ةنس ىقوتملا ىوحنلا فسوي لاملإل هدلو هليك مث هلمكي ملوا طم

 نييرصبلا دعاوش رسفم ىلا جات الف اًدج هلهس ىنعي عانقالاب لبازملا ىف وحنلا ىدلاو
 ىوتملا ىوحنلا شداب نب ىلع نب دمحا رفعج ىال عبسلا تاآرقلا ىف عانقأ ا.

 نو د ىلع. لال ةتاشلا تاارقلا ىف... عانقا اد. : هلثم تفلويإ مل باتك وهو ه4 نس

 هيف حضوأ هنأو ىسنالقلا زعلا ىال هنأ ىربعجلا ركذو 64# ةنس قوتملا ىرقملا ىزاوعمالا ىلع

 ىفاشلا ىدرواملا دمحم نب ىلع نسحلا ىنال رصتخخم عورفلا ىف عانقا !.4 بلاطلل ةيافك

 ليلدلا نع ةدرجتم ماكحا هباتكو اضيا ىجفاشلا ىروباسينلا رذنم نب سمحتو 0. ةنس ىقوتللا

 ئدعاوكت» ءغ نتحكم ؟تصلحسعمسغأ5 ءمصكافن تتنك.  طمعامأغ ده: طمع 12عم وست ائم عددتم

 جحروطاءدسدم ءكقدنعسم 2ع8ءاونلممتف 1ععلغ ءاع.ر 05064(300 5ع طتصع ]!طعاتتم همه ممقانأ55م 20 أو

 سغ ظلطسو 1موأسكو ممدغناتحتل مكانا (نهعهصسسم دطع72013 غعهستغو لطم هملعيتم 336 452065 ءاو

 ءغ ءاعوعوغ ؟هءع هلم د4 1عدتعمم لممي]مب» ه1 عع اتطانسسص 17018. - 1076. 1ءمّقنو امكان

 عجنو1هعنعصس. 0( مدك ععوططصس 21 ءاتطتر 201056 للاع 5010 11هدهت» 8ع: 45047147 كل

 6ءمسسصفعلعم. (0طزتغ طلع ةمصم 368 (ةصع. 9. ةكسع. 978)و هرعدتع همه0ت22 3طوهآتغم. 11150 4

 طمع مععلسدعتغ طلتسك ءزاتك لع741-ع01271-0 75: عسسل 21 ءتقر ةططم 389 (هع. 23. 1ع. 998)

 لعد هعانتكو وناتأ 016ع2ع ءمطقا عار م241:613 5101112 عا37010136168123 همعظع 14" ذص [ةعتصستك

 مموس15دعر 7015 6غندسع ةزعمت 8 ءعدجع ر ةلطس ءودص لتءممصع ؟انل عدمت مس ؟2ءالعتم 5ع0010155عو دغ صمم

 عرسماتاتو 06و10عمممععس»و وندمت 01643 مع0طقصألف ععوستل 21 6مزاتت2 8352 عطقأاتلال ءدعما1 نهم عا.

 1077. 1[1ءمق'و ةمدالكتم 53051ةءأعص5 0ع هةعوراعرم (نهموصأت عءعصفأهطتطاتق و جتعام»ع لكم

 لوزم» ملاتتءا 6: 18 86 802:1: (ءةسستسفاتعمو ةصصم 546 (ذهع. 20. هم». 1151)

 لعطتسوغم. آاطعع وست مدععسم مسلط طقطع6 - 1078. 1ءمُقلو ةمكالت00 530512 عصق لع

 1ععممصتطاتع (نهمدصت ةهمدلمعتدع ءمصضغدمعتمرو ةتعام»ع للان 472 11همم7 8ع لل: ك1 ماتت

 21008 ((نه»ءومأ 1ءءام»ء)و ةصصم 446 (ذصع. 12. قرط. 1054) دمماأان0. 108676 (ةسسعط 1108و

 اتطعت ةسعامءعدد ءوذع 4كآان قدمي - ء0- 0+ 067256, طسمءوتتع انت ءآقعع معد ءهدعماتعمت35ءهو نع

 ةامل15وو50 521512 عءمع, - 1079. 1ءصقلنر ةموالطاو ده 0812 ءاعصك.  (نهدصمءعصلتنتست 06 مقعاتطاتق

 لتعم همععاملتطاتك , ةتتعام»ع 4 اتن'110507]7: م18 1 عدن ]101 هت1760 1101:6270 ؟"طحطتتنمو دصصم 450 0

 (ةمع. 28. طءط». 1058) مممعاتم. ظكسط ءملعرم نكناو ةهتمدتغ 2101هت60 18 ف 107

 راك ومزديس# ظطقظتاور زادك (ةسسعس ]تطعم هئمتغه (هطخكاتتل مه 8عغ 32مان2062415 2110848.
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 ىئوتملا ىزورملا ثيللا نب دمحا نب كمحم لضفلا ىأ ىضاقلل ثيدحلا ىف عانقأ ا.

 ىفوتملا بحاصلاب فورعملا ريزولا دكابع نب ليعمسأ مساقلا نال ضورعلا ىف عانقأ ا.ه نس

 ىديحوتلا ىمحم نب ىلع نايح ىال عانقا !دل“" بطلا ىف عاتق ا [دم] ةنس

 ىطعا ىذلا هلل دمحلا هلوا فورحلا ىلع بترم ىسراف ةغللا مونقأ ا.“ 2 [..] ةةنش قوتملا

 5 ةميدقلا بتكلا نم لقنلا مكح ىف ةميوقلا لاوقالا !..5 يلا ىده مث هقلخ ءىش ّلك

 ميشلل ةءارقلا ىف ددعلا ىوقأ ا. مده ةنس قوتملا ىاقبلا رمع نب ميعربا نيدلا ناعربل

 يف ىنايقعلا ماكأ ا!د# [18*] ذظنس ىفوتبلا ىواضسلا كبصلا دبع نب ديحم ىيدلا ملع

 نيدلا ردب ىضاقلل ناجنا ماكحا ىف ناجيملا ماكآ ادم ىطويسلل ةلاسر نايصخا ماكحا

 ملا نجناو سنالا فلاخ هلل ديحلا هلوا ,11 ةنس قوتملا ىفنخلا ىلبشلا هللا دبع نب ديبحم

 10 مهلاوحاو نجا رابخا ىف اباب نيعبراو ةدام ىلع بتر

 1080. 1ءصقأنو دمك هداك هءنعسك 06 مع 3016هصقتأةو 31121056 (3013 77

 11101/01111760 13 ع9 م1760 13 عبرت - 171217 ل11 عي« مءدبنو ةصصم .٠ . . 2001:610. - 1081. آ1ءصقثو

 1زممانأتغ10 هداتع1 د عاعسمس 0ع ؟ءدكأ 3600ه و 31121016 4711: 1عءاوذت# ل1 د11077 ع7 4ك قاع 1/1- 717 عفو

 مداعم 52727 لنعغم ءغ ةصصم [385 (ذمع. 5. 1عط». 995)] رسماتطنو. - 1082. 1آ1همقلو

 زمكاتكنتنأ1م هدام دعاعد5د 0ع دمعلتعنصو. - 1083. 1ءصقلو مقالا 530512616ع8قو 0105©

 لقا 17 011/7: م78 ظعتن 1101ميوت»عل 111406. ةصصم [400 ةصع. 25. كتع. 1009] قم1610. ب

 1084. 0 ءصتست ء160-1ه عطعغو ءووودقم [عدجتعم]0عاعو. 1016م مم 31م3 7615161112 20 0

 5و جلمطهطءانعتسم 0ئ5ممدتكس. 1معلمتغ 1غ3: طهسك آكلعم نسأ هزموسأتق معطنق ةهله1ع2 م2:همءلدس

 علزغ ءأ ص 01 ععدتاأ ءاعمب - 1085. 1خ1- خذ ءرجؤ1 151- (ن عداد عار هعداعسا1ت3ع "عءادتع

 10و دع ائطرتك ةسفقوستك دككعععملتكو هتتعام»ع 1807 1:- هل - 01: 11 ه]رت» 13611 01101“ 12 عمو

 حمم 883 (13. ل1د:(, 1480) 7202410. - 1086. كل 2153 ء0-1 0120و 3222183615 1

 6 1عنقلممصمع ءمرعدصتعدو هتعام»ع يظطعتلعاط #1777 - ه0 - ل11 11010711160 1727: ل80- ه]- 60

 56717462, همصم [ 643 (ذهع. 29. الآدن. 1245) ] مممدانمى. - 1087. فكلعؤسس ء1-1ءرمهو

 و]]14و جترنعأت. "1عدعاولنتف 04 هالتك دكا تأ هزات 2110606 امري 2. - 1088. ةلعؤس

 ءادرمس عز هدو هم]114و دصمتن عمت (ةعاتست 0ع طعطاتق ععصامت استرو 3116106 (30طق 8607- هل - 0

 11010111760 167 ملط0ل071ه] ك]رجآاا# [طدص عااد ةصطتم 7609 (ذمع. 28. ثنو. 1367) 0

 10 ©0مسدك ةمعامتغ زاه: طهسك 10عم طمتصتساتتتل عا ععصتمانانل1 618220011 ءاعرر ءغ دس هعسااتتت (1180153-

 عامام ءةرصتتف 0ع 0عوورتمالمصع ععصامتتاتتل ءمائاتتتنانع 602015هصع 015م016ا012 ع8[, ل
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 فاتكالا ملع 1

 تلبوق اذا زعملاو نأضلا فاتكا يف ىرث ىتلا لاكشالاو طوطخلا نع ثحاب ملع وه

 املقو بدجلإو بصخلاو بورحلا نم ربكالا ملاعلا لاوحا ىلع اهتلالد ثيح نم سمشلا عاعشب

 ىلع ىقليو همحل مبط لبق فتكلا حول ذخوي نيعم ناسنال ةيدرجلا لاوحالا ىلع اهب ٌلدتسي

 ةيراذل لاوحالا ىلا ةرضخلو ةرمألو ردكلاو ءافصلا نم لاوحاب ٌلدتسيف هيف رظني مث الوأ ضرالا

 لاوحاب اهنم عقص لك ىلع كلذب مكجو ملاعلا تاهج ىلا ةعبرالا هفارطا بسنيو ملاعلا ىف

 حاتفم بحاص لاق هنع هللأ ىضر ىلع نينموملا ريمأ ىلا فتكلا ملع بسنيو اهب ةقلعتم

 لداسملا ىنعي ةيمللا نود ةينالا اهيف نيب ىنكل ةرصتقخ ملعلا اذه ىف ةلاقم تيأر ةداعسلا

 ةسارفلا ملع عورف نم هنأ فيس دقو لدالدلا نع ةدوجما

 قوتملا ىرضيخغأ) ديح نب ديبحم نيدلا بطقل باسنالا بتك صيخلت ىف باستكأ

 ءافتكأ 1. ىرشبتسملا ركب ىأ نب دبحأ نب ديك ءاقولا نسح ىف ءافتكأ 1.131 مق ةنس

 1089. 11د ء1-حاعغن1ظط 100ءامتسق 51

 [لوعع لهءئلمد نتهعستغ 0ع ]خصعتود ء( 8عاتعتم دم 5ءقماتلتك هدتسطنت هغ 63 م1:011111 228162( انقو

 وناتدصلم طقع 2لتز5 ةماتك هطزا1ءسصكتتو 034ءالاتق 1204 جتوتست عطغم معئاته أن, لانتطاتق ءعمأق

 رستس ل1 ععومج أ هرخهو نغ طعالمر ةمصتق ةصصمصست جطسصلفصسأعم 5ع1 ةصممأو 12طوةصغعد و م2201 م2401.

 مرنم دسكعرم غو 0غ ءدع تك 06 ةهتعماتمك مدعم عم ]هعتطستع طمرستستسست هذط عات1 02112 31 عاتتات عال امن

 معاقكاتت“  كادتساتلا 24222 طتتلاق ؟عأ عمهتأ 5ءقمات] هنتر 3246011313 ءلات5 350 ©0014

 معاستسم ذص (؛ءمعمتم لدعامس ةمقمأ تصغر ءدع ءزاتك نمل (ةغعو دغ دع ماتص01606 ع1 ةصصصتتص 01 1و

 هع فآمرع -هطعم ء] متلك 06 ءىعصقتم دجتصلممتفق همصز ءءاتتقتات 1ةعااتعأ. آه( لو ءزانك

 ونتدك102 2ءلععمسكتت" 20 ماهعدهك طحسصلتو ءغ طئصع هدتواتع ءدضصتنل 2عغد1 111ه ةهىعصغف 4

 ءانص هةمععءاوس68 معهمطعإلعع عتطاتساتس. - 0)1ءمزسهع هءقممد] وع ةصتنتقه 4720 ممتسءأمأ

 20ءاتسسو كت طعس5 معممتغسو ةزغو 20كتطاتسكسعو ءا ةسعام» اتطعخ 71ةران]ب ءآ- ؟ءا0عءا: ؟ذلتو

 ةموستغو (”جعغادغل 0ع ذ112 ءمرص معسلات هداننس ور ٌدص نات0 (ةتطعم ع5 ءنمات قصختت" ءقانقتق 1515

 1١ ع. نندعولمصعف م0122 دمعت" ةععاتس عمق م0336.  ةصاعو 31146111 2123 10

 ءوأو ءونطط معماتس ءعنع 20 هءئلسقك مطور 51 0عممط1132ع 5مء1]0183ع٠5

 1090. 1]عغ1ةٌوطو جدعوتتوز60. 1)ء1ععنته ءدع ا!ئطعلكق ععمعد]هعتءلف طقطتكتع و قلتعأ07

 0015 - «0- 011: 7101. متهت»ءل 18 عن 7101 مبستنءل 11ء20],ع»ةر ةمصم 894 (ذهع. ة. 1آ)ءع. 1488)

 1201610. - 1091. 1]عغ115 11 طسقص ءآ7-1؟ء1ؤ6رو 1مقاأكنأف هات عطق 06 طوصق 20و

 ةتعام»ع 110716111760 1361: 47170 13671: 452 8 ءاب» 10:1]1هل5:] 72. - 1092. 1]اعاتكآُذو
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 ئوتملا ىالكلا ىسوم نب ناميلس عيبرلا ىأ ظفاحلل ةثلثلا ءافلثلو معلاص ىفطصملا ىزاغم ىف

 ىال ةفرقلا ىف ءافتكا (.* هرصع ىف تاحوتفلا مدعل هنع هللا ىضر اًيلع ركذي ملو ه# ةنس
 هتردقب انأشنا ىذلا هلل دمحلا هلوا ه0 ةنس قوتملا ىوحنلا ىرقملا فلخ نب ليعم»ا رعاط

 ًارقلا هيف فلتخا اميف اًرصتخم اًباتك هنم صخ مث ىدتبملل ايفك لعجو طسبلا لك هطسب خلا

 ةرمع نا ظفاحلل ورمع أو عفان ةءارق ىف ءافتكا !.8* هنع ةمجيرتلاو هل ناونعلاك ةعبسلا

 ضاوخ نم ءاودلاب ءافتكأ !.8 7 ةنس ىقوتملا ىبطرقلا ربلا دبع نبأ هللا دبع نب فسوي

 بطلا ىف ءافتكا |. نينح نب فحسا نب نمحرلا دبعل رصتخ ءايشالا

 كالا مله 1

 اهنوك ىلا وظن ريغ نم ةرك اهنأ ثيح نم ةركلت ةضراعلا لاوحالا نع هيف ثحجي ملع وهو

 10 دحاو مطس هب طبك مسج ىو ةرك وه امب ةركلا هعوضومف ةيكلف وأ ةيرصنع ةبكرم وأ ةطيسب

 مدا منم هيل كعمع 46 ءهعمعلتقةمصتطاتق طعالت ولك ءاععا (معممطعتمع) هغ تتسسص 1كطقلتكةماتطتب

 ثم عام» 11025 41: 7-ءط1* ك01ءنسات» عدو العدس 1كعلم3 و ةصصم 634 (دصع. 4. 5عوام 1236)

 عمم عمنر 1عطملتكمسس 472 ممص ءمرصتمعا201ةغ, 01100 صصسللقع ء>ئماتعد» 2410868 ءّلاتك (412م01
 ومو لعمنسن. - 1093. 1اعغ116و 1زمدؤنكاتم دمهلطعتعص5 0ع 1ععلمسع همعهصتق3و 2066056

 1 ]1511017 161: 11ه1هرك (نوءدمت 1عءامزع كا 0ءدسدتسق عم رو ةصصم 455 (ةصع. 4. لقص٠ 1063)
 لعقممعغم. 1ممتغ زد: طردتك 106م وننأ 505 ممغءم13 انه 0عهجزغ ءاع. آطشطع» ةلصملتتس

 ]3615 أ رغد ءهمرص مد2ق415و 1غ نكهصخ دن عزهغو هع نان0 311001 م0562 ءماذمطتعظ 600161

 5 0ع عمور ص واتم ةعماعرت (نهرهصت 12ء(ممعو ذم ؟ةعتقف جطغعاتسغ ةعمفعصاأقفر ان 5غ 01851 115
 انطرت نملك هغ ةععسسعمات 1ملعرم - 1094. 1طعغن1ةو ةمداتكتام ةانلعلعمو 06 6
 ىرمدمستعك ( لسمعسسم (هعدصت 1عءامصتس ) 27“ هغ لطتع لسعر .ةتتعاماع [ط[ةلات لآ: 007

 1و 86: 45061101 16 450 - ءآ - 8عر»» (01:68. ةمصم 463 (ذصع. 9. 006. 1070)
 هلم نانم,. - 1095. 112115 ط0-11 و همت معص للان 06 226016108عو 010136 © 111 انك

 معمل مععات]ت دعتطتتق همدط مدع قلتو ةان111016عصا1صو 001 لآطظ0- ه1 - «ه]رتربهتا ور: 1: [مع 16

 170: - 1096. 1]1عغ116ر ةمقاتكنأتم همك عمو 06 11

 1097. 11م ع1-هاع32. 000113

 ]كوعع هعغ ءو 00هءنتمهر ناتقع 06 مءطسق نيدعتتغ ةمطقعتةهع 26010ءعطاقطاتقو 6(0118هال5 3+
 ةمطقععوم منالك مهعمصع طقطتنمر تغمس هد ةزغ ةتسم]ءدع هه همرتم05108و ءاعردعماوعتكق عم
 10 نمع]عونك. 0 طز ءنءنطنل ءكلاتك هيأ ةمطقعستر 0ا8(عطاتق قا ؟مطقعتق. ذأ 3114611 68 3
 انمه دانمعر ل مزع ممكانصلج هعءسسصس لهطتصتر لذ تاتزاتك 126013 73366 ماتطأاتن1 53+ (3ة1عو 34
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 ةغطقنلا كلتو ةيواستم هيلا اهنم ةجراخل ةييقتسملا طوطخل عيمج نوكي ةطقن هلخاد ىف ريدتسم

 هيف جردناف ةكرحتملا ركالا لاوحا نع هيف ثحي دقو ال وا اهلقت زكرم تناك ءاوس اهيجح زكرم

 ملع عورف نم امهّدعو ةداعسلا حاتفم بحاص هلعج ابك القتسم اًملع هلعج ىلا ةجاح الو

 اهنم رخاوالاو لداوالل بنك هيفو فقون لشا نيذع ىلع ةنيهلا ملع نيعارب فقوتي ليقو ةئيهلا

 نومأملا نمز ىف هوبرع دقو ىنانويلا سقولوطوا لضافلا سدنهملل ةكرتتاملا كالا |. 5

 ومو سدنهملا ىنانويلا سويسوذوات ركأ 211  ىدكنكلا فحسا نب بوقعي هحلصا مث

 ةعست ىلع ةليتشم تالاقم ثالث ومو ىطسجملاو سديلقا نيب تاطسوتملا بتكلا ٌلجا نم

 ةيبرعلا ىلا ةيئانويلا نم هلقنب رمأ دقو دحاو لكش ناصقنب يئسنلا ضعب ىفو اًلكش نيسمخو

 ىكبيلعيلا اقول ,وب اطسق هلقن ىٌلوتف هتفالخ ىف مصتعملا نب ىبخا سايعلا وبا هللاب نيعتسملا

 كتبات هحلصاو كيغ هيقاب لقن ىّلوت مث 0. ةنس دودح ىف ةيناثلا نم سماخل لكشلا ىلإ 0

 ىقت لضافلاو 40 ةنس ىقونملا ىسوطلا ديكم نب ديكحم نيدلا ريصن ةمالعلا 0 , رق نو

 هرصصعو اتمعدم مءوامع هع هم 320 هممععظعأعتم م0805 ءعطنع5 ءزدكلعسم ةذمغ دمممعمتاام لن صتق.

 1[لوع ماتطعؤاتتتت 6ءهأ710111 110115 ءزاتق ءوأر 85176 هءعماتاتتلل ع305(2391 زانق عقأ هزه مهمه قا

 0 سمهعتغ ةمنععلسس طقعع 0هءئصتمه 0ع معطسع ةمطقععمعتس هدممطتلتتسسس و دكه دغ طقعع لتئئوستمأام

 زل1ذ هءنلمسو همصغم ءوطتتو 260112 هماتك هكر ه2 عج 00ءامتسقسم ةمكعوموتت ههصقاتكطتع"عر 4

 ويم4 ةسعغم» !ذطعت 717/1: ءآ- ثءم062 1ععلغو سدت طقك سقف 00ءامتسمم ذماع» مهكأعو 66

 عمعولد]عو معدات“. ةلئت دسععسم لتعتمغعو 0عصمصفن ه6 مصعد ةقضمصمتستمع طنم كههطسع 0ذ5كماتمستم

 ممقموتسامسل مثال. 1[ 'ءاعمعم هع مممومالتم»ع5 لع طقع 00ءاملمج ةتمكءطاتساو 11 1١

 1098. ظ1- 0 لعدم 81 - 810 غءطق»» ءاعععر ةمطقعمتع 20طت16عوو نعم 4111017160 5

 6ممععم ءورصعو طعصع معتغم. آاطعسس ؛ةصمودع ا[كطقتتكدع 21ه ةعوطأعع ؟ةماعمدصأو

 للسسومع مموغعو 1 هعنأ 8ء» 1: 1هع 127:02 >ءءموصمرزغ ء( يمعم0ةكتاي - 1099, 0 ]ع3

 ل" طهدت ل جان 51115, همطقعتتعو 176000122 2ع 6ءوصصعأوع. 1[دسصععدكط» طمع 0م115 مم

 هءاعطءمتستم ةمنع» ظسعات لعيد ءغ قلسفعءدنست ةماععسعلتتمف هغ ع تطسم هههدامغ آئطعسوو ا

 ويتتمسوسةهمتسغع ممى عدم عءطغعيمملم همهفقمعمغعر عممراتتم غمصعم ده ممهصتلاتف ةءودماتك دهس

 هسملت. 710:1 هم آنه 4 :”اهطافع قطرسعل 8ءرد- ءآرسم1ءدعم (ةمجم»ع ]1عطقتتكجنتك هت

 الس ء عمدععو ائموده ذم ةعوطت وقس دان لسكسستغر ؟وتمهعسوانع 00116 17 طعم 001

 عدسلحس ةمكنءمزغ 80 ةءطغعدو» واتتمكتس نكوتع ائطعت- ةععوصلل كنعه ةمصسسم 250 (ةصوم 0

 13. 8ءطس 864). ظءاتودمس مدهغعم لعتصسلع جلتمسم ندتلمتم ؟ءجاعملمتم تاتكقكأ أر 0 ©

 11261 8 ءو 00م« همرمعوتك.  طموغعد ذللفتم مععمواتح دصغ دتع تلتف عستساسس 27هعط-ع0-0

 11 هانم ءل طعم 721ه]ءميمسعا 16, ةمصم 672 (ذمع. 18. ةهآ1. 1273 ) 0عقصععفو ءأ طغمع
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 نم ىضايرلا ىئانويلا سوالانام ركا !!.. 211 ةنس قوتملا دصارلا فورعم نب دكيحم نيدلا

 هيف بطاخي اضيا تايلسملا تاروهشملا نم هباتكو سويملطب نمز لبق ناك. ةيردنكسالا لها

 ةفلتخم ةريتك مسن وهو يلا الضاق ايناعرب ابرض تدجو ىلا كلملا اهيا لقو ىذاللا سحيليساب

 مالصا اهمتاو مات ريغ اهضعب ىورهلا كيعس نأ ديحا لضفلا ناو ىاهملا حالصاك تاحالصأ اهل

 5 ىف نيتلاقم ىلعو ضعبلا ىف تالاقم ثالت لع ليتشم وهو قارع نب روصنم رصن نأ ريمالا

 ةسمخ راتخملاو اًلكش نيتلثو ةعست -ىلع اهالوا ليتشم ىيرتكالا كنعف ثالثلا !امأ ارخآلا

 قارع نبأ ةخضسن ىفو الكش نيرشعو ةعبرا ىلع يسنلا نم ريثك ىف اهاطسوو الكش نورشعو

 ىلع ةيناثلاو الكش نيتسو دحا ىلع اهالوا ليثشي ضعبلا كنعو الكش نيرشعو دحا ىلع

 نينسو دحا ىلع ىلوالا لمتشيف ناتلاقملا اماو الكش رشع ىنثا ىلع ةريخالاو الكش رشع ةينامت

 10 نيب اميف باتكلا لاكشا عيمجو فالتخا لاكشالا ضعب ىفو الكش نيتلت ىلع ةريخالاو الكش

 يف ىسوطلا نيدلا ريصن ةمالعلا هّلك كلذ ركذ الكش نيعستو دحاو الكش نينامثو ةسمخ

 ردع أاتمك 107 #6- ءلل- 0171 110/10111116012 ءدن 1110 لك 21- 111510 ( 1.١ ع. همععاهأما" 510 الاتتت)و

 ةمصم 993 (زمع. 24. 12 عم. 1585) 0ءعكطصعأ نق. - 1100. 0 ]عدم الادهم أ1جانقو همم

 11 ءريمع]من 0ءدع آلآدنط هسمنتعأ قلعجدسلعتمسترو ونحت هصاع (ةددصراتم 2غهاعسمعأ ؟لدتن. 113غ (0هوهتع

 تصنع ءىغ انطعمختسص ءءاعطرةهرضتسسو نمل هدع مصكعو5وم همالست ذاتط. ةسعامات ٌذص ع0 2110وعنتغاتت

 1105171061: ظ/7- ]رايت و ءاز 0 مدتسععموو ةصوصستغو ةصكعلأت هعم 721026138

 مرمعواوصاعرب اع. ال[ملغو ءدكافسغ ءدئعرطمأو ؟ةعتهرو ونتهع مآاتتع5 035( عقتاتظاو ان 4

 ها 1/017*411 م1160 [ ءد: ] ملط كميل ظلعء«عوم#. 1[اهصصتللفع طقتضتس ء0ئ(1هطتتتت هةقغ1-

 و عملمستسس مم 20 ظسعتس معلن عأمع ةانصغز مع212ءاتكةزسسمتت تانأعلل3 ءدتلاتلال تانته716 ظنا م١

 راآسو» 11هوب» 8ع 1"نعو نمحع ذص ةلتتكق ةممععدمجطتع ع5 ءمماتسعأ آتط>»ه5ر دس هلتتق 0

 © ندع همم دمطق ننعو آاتطعمو طفطعمغعو ذم ءمضاننس مامسطاتق ميكستق !1طغع» ةتوتساأو ه01عرد

 عما عيسمأم ءمرصم] عءاتكتو ءدع هرتصستمصع 311112 01136 م1263ةلتتغو هل 1 عاصأل 011110116 0

 نتاطاسسمكتس“ 1طنطعم ممعاتسو لعتصلع ص ماسستطاتو ءععسماتم 1 عتصتت نا134غ١10101 5012622368 02112 أو

 معوومعأم 11: 1( ]لت ؟ء0 ؟ذعتمأت انصاتلل. لتقف ممدننم هرم ممطق ذص مراسم آاتطانو 5ءدعدعتساو

 تمص ةءطغعسمو دم ةععمسام هععم0لععسو دم تالتسم 0نم0ععلسس ءريطتطعم6“ آطص ةهدموتنهجطتق

 10 جحسغعرسو نستمع '0م05 ؛ةصاننم ]نطدئم5 طقطعمغو مدتتساتق ءمزئاتتط ةءعدوجتساه اتطاتتت ةءآط عسا

 نمغصسعغو هةععتصلسع نتعتصاف. 1ص صمصصتتالتق هءعطعسدتطسو نسمواتع 0152ةزاه5قك 16 ةطط

 يىصفمت عمت.  .كسسستسم ةءطعيصفكفتسس لئطتت جساس طماع هءاممتسام (3ه06 ءا
 نتمانس ؟1نعاموأ. 11جعع هرصصتم 911 ءا101 وزد ال5 “1١70511 - هل - 011: 1158 ذلط ع606151026 5
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 ىقبف تاحالصاو كلذك ةفلتخ ةريثك اًضسن كجو هيلا لصو امل هناو باتكلا !ذهل هريرتك

 ةريرك:/ نما: غزفو نرحف هيف .افقوتم ناك ام.هل مضنان  ىارع نبا حالصا ىلع رثع. نأ ىلا اويكم

 فيرصتلا ىف ةداعسلا ريسكأ !!.» ىمسملا ةداعسو ءكايبالا ربسكا ٠.١! 51 ةنس نايعش ىف

 ةمكحلا ىف مظعالا ريسكالا !!." 2 ه.. خنس قونملا ىاجنزرالا دمحا ىنيدلا ناعرب ىضاقلل

 ناميلس نيدلا مجن ييشلل ريسفتلا دكعاوق ىف ريسكالا ![* ىناهفصالا ورسخ نيدلا رصانل 5

 ىركالا لضفلا قال خيراتلا ىف همان ريسكا |(. 0. ةنس قوتملا قوطلا ىلبنلل ىوقلا دبع نبا

 نب دمحم نيدلا ناسل خيشلل رهاولل نم ياتلا مظن نم لضف اميف رعازلا ليلكالا 4

 ليلكا !م١ هءآاشنالا ىف ليلكا !!.« »ب4 ةنس [الوتقم] ىقوتملا ىطرقلا بيطشل ىب هللا دبع

 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نيحرلا دبع نيدلا لالج عيشلل ليزنتلا طابنتسا ىف
 الا ءىش نم ام هنأ هيف ركذ لا ءىش لكل انأيبت بانكلا هدبع ىلع لونا ىذلا هال ديل هلوأ 0

 [نطرت ءاتسمنو مممصععو ءغ كتست مسلسل ا!1عمعادت ائطحتس 710ةمعغعو هع مصسالاو 013غ هيعمل

 0ءممءطعملتكدع 2000 للعم دمأعر» هع 035عقو ءأ ءزاتقتم001 0016 ه0100265 3ك( عداققو مه

 الغ هذان م ءع[دجعغاتق طهع7عععغو دكواتع سس ةص 15+ 1ع81 ءلتاممعتم همقاتعدنقسنت 150155

 "ل"ددس ةزطأ] مه(غع1هع6ه ءووعو دم ندتطاتق 22عوز55ءهغ) 0م05012 م6>م0118155ه. قةطقمارتغ ةساعم

 معمعمك1 هطعل ةاتقلل 22ع25ع هطه' طّوص ةصصت 663 (ذصع. 24. 0046. 1264). - 1101. 1]عة11

 ءآ-حودس مو ءاترتع ممردتساتا2 ءأ 1ء11كقامدك صمدصتسهأال. - 1102. 1]اعوزدن ء1- ه ءملعغو ءكنعتع

 1ءاننامنعك 0ع 11عرجج 1هراطمتنانتت>  ععدستت 2016م, 2010:6 (نهلطت 80:1: - هل - 01: 60

 7617025 حصطم 800 (ذصع. 24. 8ءعوأم 1397) ةم01610. - 1103. ظك:1-[1اعور » 1:1- 4 غ5 حطتو

 ءازرتع عمعدعت كورس 06 مطتالموهمطتم و جتعام»ع 258" - ه0 - 011: 327:05" عم 3 وةرك 7,010. ب

 1104. 1-1:1]آعوذ »و ءاتذتع 06 ظتصلمتس ءمات5 ء«>6عع5ءم05 ءمردصتءعمعو ةتعام»ع 8طغعتلعط 3 - 5

 60 - 0137: ك8016 222101: عزت م آ0 -ءآ- مبم# 1مببر 1ةصطةلتكدو ةسصم 710 (ةصع. 31. 13. 1310)

 رسم. - 1103. 1]طعورز»>مددس ءطو آائطع» طئقامرتعت5 ةسعاماع لآ7]01/60 77 ع”.

 4106. 11 - 1ا!ع111 11 - تؤقطختتعر هه مطتاتتتت 11012عات111 112101018 0111 06 هعائام 0208©

 معوامصغو جعام»ع هطعتلعاط 72:7: - 60 - 0: 11107 ه1117:0 8ع 45007147 17 ءزإ - 76

 (011:82 [ 101 عمغدجم] دطمدنأعدت هممعغعصسأع ةصصم 776 (تصع. 19. كدص٠ 1374). - 1107. [1]عآاتلو

 م2003. (00مات5 ءمزوؤؤم]جنع. - 1108. 11111 11 1: ةصطقغ ء1- عءعصعأ]و ءهمزنمصذ 6

 ؟ءرمتغمقنطاتع 2عرع]دننممتف ءةضتعصلتقور 3عام2ع ذهطعتاعط لء77- هل - ل: 450 -ه7- ]011 0161

 ل52 8ء8ب» كمين غرو ةمصم 911 (ذصمع. 4. لدص٠م 1505) لعظمسعام. 1معامأا غ3: 1رهسو 106م ونت

 ]نطرختست هكعتم عم 228ءامكتغو ان ادت هقوعغ 20 هرصصعو معو ةمعزتأتك ءاع. ةسعام»» ذه طمع 0

 ائطرعم ءممغعصلتعو هتطتآ] ّدص مماتسام ءاتكاقتعر 064 نتتم ممص نان [ودتقت> هع (نهعوصم ءآتعأ معقل
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 مامالل ثيدحلحل ىف ليلكا !.11 اهنم طبنتسي امو يأ خيأ ركذف نارقلا نم هطابنتسا ىنكميو

 رق ءاآرمالا ضعبل هفنص *.0 ةنس قونملا ىروباسينلا مكاشلل هللا دبع نب دمحم دللا كيع ىقأ

 نم هليلكا ىف هدروأ ام هخآ ىف دروا ليلكالا ىلا لخدملا هاممو ثيدلل لوصأ ىف اًباتك .فتص

 دكيحن ىنال اهكولم ماياو ريمح باسنا ىف ليلكا !!. اهتاقبطو ةجحصلا ثيداحالا زومر

 موو ”“# ةئس ىقوتملا [كئاح نباب فورعملا] ىنميلا ىلادبهلا بوقعي نب دمحا نب نسم

 ليج ةمانثأ' قو ىونف ةرشع ىلع ليتتيو تادلكم رشح: ىلا متي ةدداقلا ميظع ريبك بانك

 ىف لاوالا ءاراو موجنلا ماكحا لوصاو ةعيبطلا ملع نم فذبنو اهتاقواو تانارقلا باسح نم

 مالكلا ثّلثمب مالعالا لامكا |!!! كلذ ريغو معرامعا ريداقمو سانلا لسانتو راودالاو مدقلا

 لامكأ !|» »,4  ةنس قوتنملا ىوحكنلا كلام نبأ هللا دبع نب دبكحم نيدلا لامج جيشلل

 ه0“ علا ى' ناب وكلا ى' هدمعلا لابكا 1 هلا" أب ميركلا بعاوم ليذ وه بقاوملا

 يومممدعغ زعتمسع ةئمودلمو معرودك هع ننهع ذصلع ءعدعملج ةذصغ ةلععنل - 1109. ]لعاتلو
 ورعمدج. ©مسه 0ع مع يدهئةمهدعمهر ونه00 آسقس للان 450هأاهأ: 21ه]ء مست: ءل عن كطفهأاعأ
 111:7 راكم مطتس و ةمصم 405 (ذمع. 2. لصلم 1014) عام ءاطكو ذص ءمرصتت هلام طططتتأ تان 0
 مرسم ممواتتك.  طووئمد ]نط 0ع مهتم ءمتتق (2ة016هصانس 5هالصقألأاو 111 ل
 ج41 هماتك 127747 ةجمعءا]وجحتغ 1م ءزاتك طصع 20185 11201000 طانتت»ت ه عمت 0

 ءدياتتسوناتع ء]هم5عقو ناتقهق ص 17/7 ىانم جءءوصقدعت غر 311. ع 10 [اع111و ءههدنمهق
 مكتسب ديت لمستس ععسعد]هعتتم ءمسوستع دءواتتم م20ءاتتق عئهكتطانقو 0 الآ 1 07160
 5 1[1مدمب» 86: لمعلا ورب 7هعاط 11ءسلفتاق ةهسعاف [؟حلوو ةظا: 1141 لتعام ءها] ةسسم 4
 (زمع. 13. ةسو. 945) رممعاتم. آ1ئطع» ممقعمتتقو 00ءمتسقهع لت5عور 0عوعتم ؟ما]سستسد انصمأ مك
 هع قعووم ةمععزعم (ريميس) فيسم]ءءععمق. طم صك هاتنكت مانعه لقمع 0ع ءممقفعل]ةةهصسس
 هورس مم معممصع ءعغ ءدعتتم ءمومطتقو ءاونع همدصتتلاه ةمقععأف ةمصغ 0ع مطوعوأءوور مهتم عامألك
 عوئممممسستمع 001 كمعتمعو 0ع ههتستمدتطاتقر ونتقهك 0:653]222 0ع ةعاع2 طلاع ؟ءطاتع1اتهأو 0
 مع ملت5ر 014ه 8 طمستمسستلل م"0مدعدنممعر 0ع ءمحسسم ةعاونتس !1هصوتقلتسع 66 08
 ونوع ةلزو. - 1111. 1طعسف]ل ءآ1- 11 ةدعر معن عوام ةموالغانالم 06 ؟هءطانتق نل114235و 0108
 مجم نتماتمز ؟هعملت ميكسمع مهلتعهلتك نعد طقطعمع ؟دمتقف ةنومت 8 عهللمصعقو 2101© مطعتاعط
 لوس - هل- لو 7101 م7:60 182: قكطلهل]عل 1 11711 (ءدسسهأت عمو ةصسمم 672 (ذهع.

 140 18. لوا. 1273) رصمرغت م. - 1112. 1لعسؤل ء1 - طع ةطخطو 003111118010
 (©(همنمسحكت» ذه طمع آاتطعو هردق 21ءمم]85 ءق-ممع”سر 06 نسم ]نغععه ل1470 ؟10عوقاتت.

 1113. 1لعرصُق] ]1 - هرص لعغر هلع معمل عع. 0مادك عموتستس ان عدتصر ذه ]16ج
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 فلتخملاو فلتوملا ىف لامكا !!» داصلا ىف أب ملعما هب لمك ملسم محص حرش لامكأ ا!!!

 كجلا' ىف ىأب لاكشالا "نم ةيبنتلا_ق عقو املا قامكا را ٠ ميملا ىف, قب لاجرلا امل ىف

 خلو 1*1 ةنس قوتلا ىوحنلا ىفقثلا رمع ند ىسيع ريع ىنأ ميشلل ىحاتلا 3 .لايكاآ

 وعش هيف ءارعشلا ضعب لاق اضيا وحنلا ىف عماجل

 رمع نب ىسيع ثدحا ام ريغ هلك اعيبمج وحنلا لطب 5

 اتم ةنس قوتملا ىدادغبلا بيبح نب ليكم رفعج قال ءارعشلا ىنكا !!م

 فيطللا ىبع نيدلا ففوبل سفنلا تالآ 1. ىشكارملا ىلع ىأل ميوقتلا تالآ 01

 نس ىقونتملا ىدادغبلا

 ][دسلمسلسسس. - 1114. 1اعدهذال عطدعط 8ةهطتط 110ه ] 1 صو معج7ععءاأنم ءمصصصعم( خ1 84

 ىو 2110:7101 ونتم همعدع ]تطعع 2100717 ده ظمعتتت معلصعطنتك هد  ؟؟1عدفتع ]م غعدد

 ىو. - 1115. 1لعسفا1و ةمكاكتأم مع ععام 06 همدصتستطاتق ؟1هميدل ص 2014من طا

 هطرتممتنط و 06 وستطاتق ع1 15وعءمقفت» 761 ءهمصفعصاتطت.  ؟1[ءوغد» 11غمنه 171070. ب

 1116. 1ع مقل, معج1عءوعو ةمكقغتأم 0ع ]هك 55 كاتطاسو ص اتط»و 7ع2847 هطحتتم. 1 عدطدت

 11 ئ عمه 20. - 1117. 1لعسقأ]1و هرانع ععوسس همعمت» هطعتاعطت ق4قثع 00ه“ 1ع 132 017ه7*

 1/1هءمر6 دسم“ عأاو ةسصم 149 (ةسع. 16. 1عطع. 760) لعطسعأالو وسخ 10عدم ]خططت لايت##*

 لع ععدسس لل عو ءهملظ م0و1116. لص 1411006 02115 م0848 نا105:02 طم5 ءهج010316 5628105 :

 قرد عممسسماتعج هرصصتسم ةهدصمتف 20 هتطتلسسس معولتغو ءدععواتم دقو نتقع 56 5

 ا ءرن 072ه" »مه ذه عد مهدات

 قملغعحسس يأ 1غ147 ةممعال جنس ج]غعصتس كم. آل ندسصوتع ءوغ طمتستمتطاتف

 عمان5 ءغ ]تطصقع 0.

 1118. ةلعسمو ء1-ءطمدمعُذو ذك ممقاقتناتتستو وانخ ماسستمتق ءممممرستس# طقطعماو 3401©

 لااع لدرمت“ ك101ءمتنت»ء0 ظعءلا 11ءطاط 8مو70402, مصمم 245 (ذهع. 8. كح. 859) دممهات.

 1119. ك1ذغ ء1- غءءورجاسر همه1ععءممسعد ءعمطعسعتلمتم ر 310106 لآ ]8 11:7 عو]رول

 1120. كآ]1ذغ ء]1- مع1ءدر ةمقاات0» عدأق ؟عدمتن هن مصتق و ةتعامانع 1101047 - هل - 11: 450 -

 7116-61 805ج10085 ةطلطم .٠ ٠٠ 1101:6110. ب
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 ةيبرلل تالالا ملع 07

 ملع عورت نم وو اعريغو فينجنلاك :يبرخل تالالا ناختا ةيفيك هنم فرعتي ملع وهو

 ىسوم ىنبلو هيلع داهل ل رمأ فقوتل نيدلا ناكرا دحا ملعلا !ذهو ةرعاظ هتعفنمو ةسدنهلا

 ىمر ملع فاضي نأ ىغينيو ةداعسلا حانتغم ىف اذك ملعلا اذه ىف دكيفم باتك ركاش ىبا

 م اهتعنصو اهعضو ملع نامسق ملعلا كلذ لاتما نأ ىلع هيني نأو ملعلا اذه ىلا قدانبلاو سوقلا

 بتك هيفو اهلامعتسا ملعو

 ةيدصرلا تالالا ملع 1

 لبق ةيدصرلا تالآلا ليصحت ةيفيك هنم فرعتي ملع وه لاقو ةميهلا عورف نم ديكذ

 ىلع لمتشي ىقزاضلل ةبيجحلا تالآلا بانكو ةريتك تالآب الا متي ال ىصرلا ناف ىصرلا قف عورشلا

 10 عضو نم صضرغلاو راكفالا ىهتنم ةردس ىف دصارلا نيدلا ىقت :مالعلا لاق ىبهتنا كلذ

 1121. 111 ءآ]-دا1ْذغ ءل]-طوعط1 76(. 1طهءنمتسم رج هعطتسقتاتاتت 5ءالل قتاتنتم

 للدعم ىو عد 0هءاتصمو نسمع هكقمصعست 0عيصمصفاضهغو ونتح ممهعطتسمع طعالتعقعو تغ

 11 مأع ( منير عسوس) كه ملتح ةمكفتسعماه و ءهمصمكضنتعملهع ةلصغ. 1ةماتصعع 20 مدتاعق
 ععمرم ءامتقع ةمععاه]عور ءزادكوسع نتلل(ةك هردصتطات5 ةممدتسعغ. آنمسم ءىغ( عاتعتمصتف همآمططتأاتتالو

 وندممتمت تعمفنك طعالمرخند ةدعضمتتتس ؟ععمصلامف ددقهتسع ةهلع معدل عام 1اتانت 11 ددع ١

 ى7مريمز» ]ل1طرححسس تكنلعسس لع طقع 0هعنتسم ءمدص ممومعضتمأ. طلقعع وندتلعس ةسعام»» انطق 11 ا/
 م1- هل 0ء/ رممصعأز دع ههمهءعمتغ طسع دلز 1 ءععع لهءولصسمسس عاج هع هععب ستتغاعملل ها عاقصلعو
 رصتقوز ]عد لدععم]هملتو ءغ مدممدمعتنعر طعصع 0هءاتممتسس 0ع ةصكضتسعماع طغالتعتك هلتقفوسع 0001

 ىلإ يدغمعنع لمحف مدضعفر ةلنععدتس 0ع طتق دصحعطتمتم دصكعمتعملت5 ءهغ ههمظعتعملتكو ةلاعندسس لع

 6هجرءاتزلل 51. 1كدعىاوصأ ءاتقحس 06 هد ]تطال

 1122. 111» ء1-ح]مغ ءعا- عدو 01264. 10هءنلتمسق 111101111 1

 1:1, ةرر*ةسم0عء]بر نست ذآلاحس دم مدعاتطسمك هقضنمصمتستمع ك؟مععلمآتطنق هسسعتمعر لتعأغ ءقذع
 حدس لمععتمسحتمر واتح هم مف تانتم عهامدناتتال ةقا مه هز 16مائات11 0012م 21ةط هانت 6081008 6ك اتنو
 ةصاعوانمت هطقعمر دعم دمدك همرموضتس ء0عاعقنقسسس دصعتمتمهل. 0( طوعمردلممسعف ءصتس (ةطغاتتل
 همع رمرم]غمرحتس ةمفامت سس عمامالاتتل مععلعأ ءغ ائطسس 0ع دصكضتتسس ءطاتق ردت هطتلتطاتفو ونسنعام
 10 1 سر# ءلتلعمتكو رسما ءءان طعصع رصهغعمتعسم. - 11آهعع ز11ه. ب 1076 - هل - 0110و هطقعالا ةغ01
 بيست مستسسمر لص هرععع هنل»ءأ سناء هآ- هركتلم» لنلغع: 1ظكمتكر نست ّذص طلق امقاناتتم طالق
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 دعب هليدعتب الأ ةيكلفلا ةردادلا كلت رطق فصن دنع سوسح ردق سرألا رطق فصنل ماد

 تالاب اهطبض .انيلع بجو ةفلتخم ةيرود تاكركب انسسحا ثيحو ىلكلا هفالتخاب :طاحالا

 مت هفالتخا طبضي كلذ هل نكمي مل املو هيبشتلا هل ىنكمي امل اهعضو ىف اههيبشت ةيدصر

 تناك !ذأ اهب سوسحلا تافالتخالا كلت ملاعلا وكرم ىلا ةسيقملا اهتافالتخا فباطت تارك ضروف و

 هاناشنأ ىذلاو تالالا تدّدعنت ضارغالا كلت ىصضتنقمبيف اهوكأرم لوح ةطيسب ةكرح ةكركتم

 ىلكلا لفلا ماعتسي ونسم عبرم مسجح كو يللا اهنم تالألا هذه دكيدحأشأ كصرلا رادب

 ةرئآذ حطس ىف بصنت ةقلح هو ةيلادتعالا ةقلخل اهنمو دليلا ضرعو بكاوكلا داعباو

 عبرأ ىو انعرتخ نم ىو لاق داتوالا تاذ اهنمو ىلادتعالا ليوحتلا اهب ملعيل لدعملا

 ليللا ليوحت اهب ملعب اهنأ لع ةيلادتعالا خقلكلا ند ىدحت تاعبرم تاناوطدسا 0

 [مطععمملتك ةمععامضتعر جكوتست]لهنلم ءوغ ماقصتغعأ طمضصتتس ذمكاضاتتل عدا مااتتل ص ةمععتعس لصعسآت

 ةماطوعمعتو هغ 1112 دجمغتك ءكعءاتأأ ةععاعقلع ها111ء1215 م625ع0ا01 205511215. 1106 جتاعم

 ردتصستسع 204 ![ضوندتلسمت معضلتعأ ممعاعرتتغو وننه12015 هكءرص1 01 ةعاعا (عرنهع  ءمزتت 31318 ءانتت

 ععرس1 ل1 دصعمبو زلاتسك كععدلأ ةمطقععتعأ دلطسع ونيدصقعماعي هةعمقتطتلاعسمم ءدطتطءعو هتعأ لاهي

 ل1836 عععمفنج غمغه ماهمع ةصغع][ ععامرو هعقعوس عت.  لدست ءندص ذه ءمعام دهماتع رص هعطغعم ماع

 عع 01ئءرؤو5 ةصتطت 205 عئنتطاتقو 2عععع5ددتام 20ط15 طق هع ةصق 111126010111111 325101011116011

 ج0 ءدلعدإ1مو ؟هءدصل1 ءدوعصغو ذم ونتماناتتل 12طص1 عمم مصع 20 عروس جقوتستت]ه0هطعتل عمران

 هرسصمتستت و ونتهع 5مععأع ةقدلست]ةأ ممدكدعماو مع29عمت عانت“ سم0 تندد عض مهمه م018أو

 0ل11ءعمعمأنتمه ذص هطوعموهغلمسع عمت 1]][دحنصت طماهغه جععاتتنع 0عظصتصتت م. 8 ءزصلع ذم

 1مكاصتسعمأت5 قاسم ممرسأ أك 1ةطصعمسلتك همععاونتس نتقصس (ةلتك ةمطقععدسس 0عظمتالوو 10
 ىنز

 015ممدزل مصعد ؟هسمعم ننمك كللآدعرو هذ مهلممعسم طقطاتعستك هعصاعأ (هالسك دداتصلتر هسطعتساو

 لئكعموز6قممتطدع ةللتك ةعمدتطسوس مععءمت عملت "عةممصلعصغر ودهك ةدطعسمغرو ندمصسلم كععو عمو

 عه دممغت عترسمأل عل ممم عصمت.  [(جوسع 1هعاتتس عقار الغ مكم مجمصع عمم نقع ذآلتم

 1ةمكاصتس عملك ءمصكعوتأا ؟01عطفسغو طمس طاتتمعالاتق 3114ع7>عااتا. 152 لعدت دصقاتلات0 6203 كانا

 الهر ودمع ذم ةمععدلو جقننمممدستعام 2012 مدعقسلم تتنفكتساتق. كلل هد معمم عودوا 1

 (1ةوئعمعدلسع) 1. ع. ءمرمسم ونتحلععمم مءءامم جتامتسو وتم 0ععاتمجنم عماتك جط ةعوسقعم

 دمتع ءرىداتكر لتكاممنمع هاعالممس ءغ ]هنتعلم ]و مودمدهتصسادع - 717- 1ه1ءما 17]- 1

 (ةممسأامع ةعومتمهءغنملتك) د. عي ةصصت]موو ونت ص مادمتنع كيعءعدات جعوسمهءنملتك 1121411, 1غ

 1ملع ممح ءموتم ةعومنممءاتدلتق ءمومموءدضدع - 102241 مل-مب/1م0 (ذمعسدسعم اتت ممهتلاتك

 ةمفضتعغتتس). طلوع دموامسسصعمكاتتس 0000 205 معهععع» دلته دمج عمتسسمر نسهعمم»» ممهتللتف 0

 ونتحلمدغنم ءيععاتك صفقاحغ ونت 1ونص ةصصسلت ةعودتممءانماتك ةيماعمأب ذه نع ذملع مهضتاعت
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 ماقم ماقث ةقلح نم بكرتو الولدمو ةبي» تالآلا مظعا كو فلحلا تأاذ اهنمو .اضيأ

 فيصنتلاب ىرخالا ىف امهيدحا بكرت باطقالاب ةراملا ماقم ماقت ةقلحو يوربلا كلت ةقطنم

 ةقلح ىمو ىربكلا لوطلا ةقلح بد رطقل واسم اهرعقم رطق راهنلا فصن ةقاحو اهرعقم ىف

 5 اهنمو ىسرك ىلع هذه عضوتف ىرغصلا لوطلا ةقلح رعقم رطق ردق اهبدحم رطق ضرعلا

 ملعي حوطسلا خيزاودم ةناوطسا حوطس نم عطس اغرطق خقالاح فيصن ىو عافترالاو ا اذ

 ىو نيتبعشلا تاذ اهنمو نييمالسالا داصرلا تاعرتخ نم ةلالا هذهو هعافتراو تعمسلا اهب

 ناتيظتنم ناترطسم قو بيجلا تاذ اهنمو عافترالا اهب ملعي ىسرك ىلع رطاسم ثالث

 يف دتاوفلا ةريثك انتاعرتخم نم ىهو لاق فطانملاب ةهبشلا اهنمو نيتبعشلا تأذ ماظتنا

 10 نيتبعشلا تاذ ماظننا ناتيظتنم ناتنت رطاسم تالذ ىهو كعبلا نم نيبكوكلا نيب ام ةفرعم

 مصرا عرؤأو طمعاأتك همعمموءواتتت“ - 104 61 - [م1هع (ةصكاتناتتط ءالأات12 321115 مات طانك

 1مكاست عادت 5. ؟مطقعنو ةصتلاهتف). طلوع زمفؤناتطت عطاتت1لو أ 101128 أ ان5115 310145 0111 ل

 حسم ]زةدزرصساتم و ءمرصمممتغت2 وأ ءدع ةمصاتلمر ونسأ 20013ءنتضو ها ءاع ةصسصاتلامو ونمأ هتسضعاتطسس

 مم]مو نمصفعسماعرب "عمر هععءمامك. ىلع عمرضتس جااعدأ لاه ةصقعرتأانك ءقأو انأ 5ع ذه 00085 5

 جعوتم]ل وو ةععوصالم 551 لحصغ ل مورنم ءرع ةصعاتأو 10ه عتغسلتست5 دظ011]3 ع 11020119 1110

 زا1 م ]حغعرتت 20015عز1 ءمصكعتمم ور طلع ءزدك ]جافا هممعوكم 1م5عءرانتوق عون ع ع هلسضعسأام 2601 350و

 نلت غ2 فرط مد دغاتك ءوار نغ ل1ةسسعاع» ]ملعتتك هددت هممعدك1 لتقسعنتو ][دنعرتأك همه عاجل 213 15

 عا جحمصصلت 1هدعت6ملتمت5 دعوسد]تو هزغ - ءغ لعمتوسع ءدع ةصصاتلم 1ج0ة1لنصتق 15 ءملظم81840 و انغ

 ل1 درس عاع» ]هاعرتك هت همصعدمكا لتعسعأمم ]دعك همصك عدت دمتصماتأق ةصصاناا 1همعاغتلتستق 5

 عز(. [مونضتن ص عطانا غ06ت12 طهقأ ص موموزكان111 عقأ ل 01)1 67 - ثعزرإ1 406 2710-61 (ةصقاتلاتح

 رسعمغمسم 20 ةملتعحمسلمسس مادصعاسسم ؟ةنتعملع ءغ د10 تلتصعتس) 1. ع. ةعرمتعاءاتلاتقو ءانزانك

 لتحسعاعرم تصف ماهمتإ نعضتس ]1دنعضملتسس مهحتللل ءىأر نست ماممتنعق !ةنعدلعو مدعدلا عامه طقطعءأب

 (هعمموكانل' عم مسصعأتتل ؟ءيئاتعدلاع ءزسكوتع ج]اتغس0ل0. 110ع ناتموانع ًاصقاتاتتت عطااتتت هل

 ةفانمصمردتو 1نلدسصتعتم مك عمانتل ءوأ - 1)ه(1 0941627,/51-67: ( ةصقالنات12عطأات12  ط1طاتت كانتا ١)

 (همعامغ طمع ء نتطاتكق هةصمصتطاتع ل10 ماعتعت5 طدقأ ةاص]ممةلاتقر نتتطانق جدلتغتلو 00عصمووءلكاننن لح

 10:47 767-67 (زمك(مصتصعمسأاتتت ىذصاتق). (نهصمصعق 010ماعتعأ لسم ءملعس ططم00 015م0هةثكتو

 نم قصمصعف ةمفاضتسعماتخ 1001 ءآ-ث]ر واوا عرب ب 7105-111 هارات ءأرعأ آر ارو عزا 1822 (لطق (الانللت عاج نانا

 10 كمعسات5 جقدتست]هعحسص). 110ع سموسع ج مهمات صك عمغانتت عغ 201520 0اتن نن]ع ءوغ 20 15ه قلل

 زماعر» لنمك داعا]مهك معصمدءءعملقتس. (0هدفاوغ ع ةتطاتق ءقصمصتطاتق تم ما عأقو 1101:5113 0

 ءىلعرم دمم00 لتئ5مموزال عدصغر نمن0م ءقصمصعؤو مقاس علان 12:41 ءآ- زماننا ءأز» ب 1-1807
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 نيدلا ثايغ ةمالعللو كلذ ريغو ىدصرلا ماكنيلاو نيتفشلا تاذو ىرطسملا عبرلا اهنمو

 تالآلا نأ ملعأو نيدلا ىقت ةعرتخا ام ىوس تالآلا كلت فصو ىف ةيسراف ةلاسر نيشمج

 تاذ اهنمو دكيشمج هركذ ىذلا سدسملا تاذ اهنمو ةروكذملا تالالا اهنم ةريتك ةبكلفلا

 ىسالاو قرقعلاو قروزلاو ىلالهلاو ىراموطلاو مطسملاو ماتلاك تايالرطسالا عاونا اهنمو ثلتملا

 ىصعو ةعمال-لو ىنغلاو رمقلا فقحو فطرسلاو مطبملاو ىربكلاو ىلامشلاو ىونللو ىسوقلاو
 تاذو لدعملا ةردادو ىزاكشلاو قافالاو تارطنقملاو بيجناو ماتلاك عابرالا عاونأ اهنمو ىسوم

 نعمأ هنأ ماعلا عقنلا ىف رطاشلا نبا ركذو فطانملا فيطو ةلاقرؤلا عبرو ةلاقرزلاو ىسوكلا

 لك ىف ةيكلفلا لامعالا عيبجكب ىفي ام اهيف سيل نأ اهترثك عم دجوف ةّيكلفلا تالألا ىف رظنلا

 عضولا فقيقح رسعت ةهج نم امأ لامعالا بلاغ ىف للخل اهلخادي نأ دب الو لاق ضرع

 اهمحارتو اهطوطخ نيب ام توافث ةرثكو ضعب ىلع اهضعب كر ةيج نم وأ تاحطبملاك

 1/ - 114512 ( نتدلعدصك ءقصمصتطاتق 015مامتعت5ق ةمقضتنءأانلق) لس 72201 ع7 - ام ه7 ءارد

 (1مهيصصعسفتسح 0سمطاتق ]هطتتق مكن ععنستم) لس 27 - 82:4 27 - 180:02 ( ءه1عمدز لعد

 جحمعمسمد0162) ءغ ةلتحر وتدع هرمصأ]2 515 00ءانكوتستاتق ©6711: - ءل- 021: ل عر7ن]140 ذطص أ

 معروزنم 0عوورتطتغو ءة>عءمالك تدر 0034 10ع78- ء0ل- 0212 ةصكءعمع'وأ. 10 غةصقتتتلل عانقت عقار

 زرت 2 عمتات1ل طق 26011112 356505013160111 21111611111 35م ءغ معدعأع» ممددتم2غ2 جلطسع

 مرستس ءرتممتأ 1244 ء] -ممم00عو (ةمكغتسم عدااتتلت 5عائقم عاتاتتست) و 0ع نحو لوتتو740 دم عمن مط علل

 [1هعزغو 1204 17011211611-61 (ستحص عداطستس)و ءأ ةمععتعد ةكاعم] حطتمعدس , نأ 1717. 11017 ه]/و

 11/1176, 112714712, 269م7 6ع76 و م عت" ءارتو م كدة, (نمتيدقر ل ءةتئاقر كة عمفاا, 16ه ]11من هلو

 01ه وها هعو ظلمعع ءآ- ءمتقمت و كله عرفو ل ات02ءار ىلعع ك1ه5هر ممهتعو ةمعلعك ننتقل ةطختاتلالب

 اتا 11 ,  ل0]110ه1/ءلو 1106م1” 1 , كرك عءطفر كا عاطتست, 1021 ءأ ءهآ - ممه0017, 11

 7072-61 و 272ءان1عاو 10 هآ- :ء»ءاي]عار 1ظهطعمع هآ - هه ءعربأيا[ن عم اس 131 - عاوز, /ياهر» ذص ]خطحو

 2/1 - 1ك 27 - مث درممصعغو هع تم ءدماهمهصلتم ةمواصتس ماتم قضم ممرستعتك دمصل غصت همعتع

 مموستفوعو ءغ ودقسكالك عمرنا ماتت عاتق 2ل3مصاتق ةتغو ذه تللتك مسالم ةمععمتكدعر ونسمل نط

 ودمدتك !دغنهلتمتك عمدلس 20 هدرصصع5و همعجدغممعم ءمعاعدإعو وسكت عام الكوم ةسرءلتست مماعقأو

 1موانتغو وانتم ممتصاتك 1م مآهعطسع همعرته غم متطاع نكدق طمصس ةصكاضتست عمامرعاسم 18115 هطصمطتاف

 ةزغو ع1 مدغمصع طقطتنم 0185 عءدالغ هك و عد جععتعونع ءمصعاعتعسلتو دغ ةقاممامطتم 11:7

 معا مهلممع طقطتتم مسمع دللعتسم دمفاسس عمل عسمع» ة]غغجم ءغع دصمعمت ةماعمداتاتت ةماعتا

 ءمرضتتس ائمعمه طقضتسسو نع ه0ه2(7هصتعو سغ ص ةقئضواهطتمر هى عققلممعتوو و 2 ءمءا7ءأر ها

 ماسستم دلتتك ةمكفصسسعصاتمر ؟ع] مهقممع طقطتغو قلك ءغ دمغتك همم01 زم هو عا يدمه 0زك

 اتمعدسسر هغذم وسهلعدهفطصمر 21: عما ء»مار 210هز موو علا. 18 تمقع ماستسمع هطوعت هك مدعو
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 طوطشل محازتو ىرملا كيركو طيخل ةهج نم وا تالالا بلاغو ةلاقرزلاو ةيزاكشلاو بالرطسالاك

 هلأ ىغي هل اهضعبو ةيكلفلا بلاطملا بلاغ اهب رسعي اهضعب نأ ةبيكملاو تارطنقملاو عابرالاك

 ةينط اهلامعأ نوكي اهضعبو ةصتخم ضورعب اهضعبو دحاو ضرعب صتخ .اهضعبو ليلقلاب

 اهلمح رسعي اهضعبو 3 نع ةجراخ ةلوطم قرطب لامعالا ضعبب ىنأي اهضعبو ةيناهرب ريغ

 ةلوهسب قافآلا عيمج ىف لامعالا عيمج اهب ررخي لأ عضوف ةلماشلا ةلالك اهلكش ميقيو

 تاعاسلا تالآ ملع 1!

 مم لصاح اذه ةخمبظع تادلكم هببثو نيب دعيغنو كلذ لاقمأو براوضلاو فيدانصلا نم

 ءايلأ 3 نك ةخسدنهلا ع ورش

 مزلعمسم جاتتك مكس عمم جلس ملمس ل113 ءكلعد ددصغر هلتق 20 مهتتعقم ةطخاتلال 0525:3610 ع

 عملا ككسصسغر حاتم ىسط نصم (ةصخص ]دلع نلتصتك عدئجلسم اتكاتتنمدكأ ممووانصغو هحلتح هسط همصصتسللتاف

 عمملتطسع مععدات دعتطسعو جلتح همعضمتتممعف معسستغغمغو نقع مدهطقطتاءعو نستلعسم ىادصغو هعوملنع

 منصعم 0عرمممكاندتأ ممددات مغر جللتك همعضدغنمصعك نسحعلحست هممد دتقأ ١15 1ص عوج ءغ 0122عالا

 رمان ءيععلعماع ه0 ظصعتس معلسعمصاتتو ةلته 0عمتومع لت نلاتسسع هصق موز [ةطغانل أ

 لع/مررستو كدصغر انغ زمقاضاتس عصأاتلال انه1عضسدلع (70/- 47ءا 7177- ك1, 77ء/).  طحصع هط ءدتتكمتل

 17 - ءلء]//ي/ 1 ةمكاضتنصعطااتلال ذصاكعصتغو نم هدططع5 0مء١ه0مصع5و دص هدصصتطاتق (؟ةعانطانق

 ز(ه معرتء[تصااتإ" , نغ 1هعزلع نسم 1؟ه]يساتق 2355علتأ] ء( 0طوعرلالد000ع5 ا

 معرف متعمستك معمطحتنع ممكقتسمفر ةللسلودع لعصمرصتسمتتع نسهلعفصغعس معنا ععتلل ( ل7 - 1057"

 17 - 110777111 ). بح

 1123. 11د جالذغ ءع]1-ةمُهع2 آ0هءمتسح طم1010 عامزلاتطتو

 وىتحلتم ددصغ 77/7 - كم( 0 (ةععمع) كه 2آ- 821 عمو»ل هع عتستلتلك جلتق. طظمضتسس تنللاةك

 10 20110 هدأ ©( 2 06 طقع >6 ه0 عالراأ 701011123. 11266 ءوأ ه1012113 6010ج

 وندحع 47 7/م/ر عن" ذم ممتئاتطاتك هقانمصمرستمع ةمععتملتطاتع مرسم ءرورتمك. ةغ ؟ءرعمو انغ ءواتتلعتص

 همنتمو (ع ممص ؟دعتغو طقصع ردمغعتدتس معيئاتسعتع 20 0همءاتممسس 06 تءاعجوزتلصتك ( 1م - ءا-

10 

 ا

 10 قمم, دك تللع 1هءعدسد دماغ مدياعو ةمعنملع5 ععمرسعضتمقع جغاضلطاتت(. (06(عراتلل 510

 لع زا]ج !!(ءردسس 28.
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 ةيلظلا تالالا ملع ا[

 اهفارطا ىف مسرت ىتلا طوطخلو اهلاوحاو سياقملا لالظ ريداقم هنم فرعتي ملع وعو

 طئاسيلاك تالألا هذهب راهنلا تاعاس ةفرعم هتعفنمو ةسوكنملاو ةيوتسملا لالظلا لاوحأو

 | ريخل وبا هركذ ىنارخل نانس ىب ميعربال نعربم باتك هيفو تاماخرلا نم تالداملاو تامداقلاو

 ةيراقيسوملا ةبيجكلا تالالا ملع 11ه

 تعيشسأو هتدعاش دكقلو ربخل وبا لاق ةييرغلا َر الاو ةبيحككلا حدانصلا اهيف اهعضأو عدبأ دقو

 عم تضرعت امناو لاق مث ةريحو ةشمد الا ةرظنلاو ةدعاشملا درت ملو ةديدع تارم هب

 1124. 11ص ءا-ة16 ء1-غ+11117 ع4. 100ءنلصو 1زمقاعات1726260111111 هن 2112 01

 [آدعع ءوؤ عع 0هءولمسهر وننهع ننقص 6245 تسصطتخقعتست عضمرممصانطتو طقسا "2060265 أ

 [1صعومو ونتدع 1ص عمر 1جغععاطع لن عاتس تع و 7210ه عدناتع انتاتطةيعانست 2ععءاقللاتتل أ 121615

 لهءء6 اآنانلتكمك لهءملمحمع ءمععومتع ذم ءمومتغقممع طمضدسسم لتعتي وسم طلق دمقؤدتسم عاتق

 ج0 عندهع 7. ه. 8ءومق؛ (طمضتهممنملته)و (مقسنا ( معهمعملتعداهسضمه) ءغ 2101714 ( هطاتوحه

 معمنتسعسغو همصقعومتتسان.  ططمقصع 0هءاملمحسس و نانقتت 41:18 ع» ذمصغعت» 00 ءاعتمسقك ةقا0 201013

 همععام]ع5 مرسصعسم دغر 1 «]ي رز ظ عرب كة: 11ه" منيع ذص اتطعم ةتمودامعت ندعامكتأا معدد 5

 ءلدعتك دعئسس عصف 0 عطه صفة

 1125. آل ءا-ةلقغ عا-هز1طعغ ءا- تان 516313742 100 ءنملمق 185111101

 11113 ط 1111213 5101

 [لوعم ءوؤغ عد لمءضتمحر ونس دهقم ذلله دمكضسعساه ءمهكدعمل0أ عع ءودصمممعملت

 موعمموءاغما, ونههلتم ددصغ كعئطقعمر 8قفت]ةهعو ةدطصطاتعوو مرهععاماتع ع0 هرتعدصم».  (نءالاعر

 ودأ للك مسسع ءممكصتحتغعو ذه للتلف ةعاطعتم هدتعهطتلتع ءأ معو هدععوم لتس ةعتمم 2ةءامفت

 آلذلخأ ءوستنلعس رو لنعنغ لقت اغلر ع", ءغ ةسلتكأ هجودصم» 53عرألتك ر 205مععؤات 143122 أ

 ءممغعرس مادعنممع هغسمم» ءغ معععمعءطقنأم ةصتست 0 جاتععاتتس. 1طلءزسلع دمممهعغو 5ع

 ةمكصسعم(او ذللعر وسحسحتع 1ءومع ذللتعتلم 0ءعءاممعماتعر عدت عماقتت هط ءةنعدتم (عا1ع155عو

 ونسممصتمتس مدهاعم» همععلملعم ءمممانسممسغ 00 ءمتمسمستسم 22(طعغعس و عمضتسم. ع (ةسكهع 0

 اماعملتعقمستم (طقعع هدصغ ؟ طم طز: 1/1/هع ) ءهعمموأالم 3عءان ج01: مكه هعواتعأاتا» كانط



400 

 ىانلا ريمازملا عاونا نمو ةردادلاو ةراقنلاو لبطلاو سوكلا تالآلا كلت عاونأ نمو ىقيسوملا ىف

 روينطلا رانوالا تاذ عاونا نمو كدودو ىروب اهل لاقي ةلآو لاوقلاو لاقثملاو ريفنلاو انروسلاو

 اهروصب اغشلا ىف خيشلا دروا دقو كلذ ريغو كنجو روبق اهل لاقي خلآو بابرلاو رانتششلاو

 جالا ١ ى"١قرارتشلا :مالعلا !ذكو

 ةيناحورلا تالالا ملع خا

 اهنم ًالتما اذا ءانأ وهذ لوالا امأ رودل دقو لدعلا حدقك الكل مدع ةرورض ىلع ةينبملا

 ءانألا غرفتيو ءاملا بصني ريسي ءىشب ولو اهيلع كير نأو بارشلا اهيف رقتسي نيعم ردق

 ليلقلا ردقلا كلذب ءاملا هيف بص نأ نيعم رادقم هلف ىناثلا اماو ةرطق ىقبي ال ثيحب هنع

 الذل ناكما مدعل كلذ لك ءانالا غرفتي ىيرادقملا نيب ناك ناو اضيأ تبتي ءىلم نأو تبني

 10 ملع عورف نم وهف الأو ءانالا ردق نيبعن ثببح نم ةسدنهلا عورف نم هذه لاثماو ريل وبا لاق

 موعع 71:52 عم. آس ةمععأطاتق 16عام طمتاتتلال 1طقألا11216101:11111 1211111182411 2015 ((710]

 رمدزاتك )و 16507 (يرسمدصاتال ططتصاتك)و 2 ءعو"ء# (هطعصسماوتطس مدصاتتل) ءأ 120267 ((7 طة

 رجمصده]1ع). 40 ظكوتاحعسست هممعلعع معمانمعسغ 2702 ( كعوتاحل)و قده (]تغداتق )و 276747 و

 (هنطو لسعانلتع )و 2161147 (ديمتمع) , (ممدم47 (ظفاسأف )و ةمكاتتست عطأاتنلل 01100 لذ ءانسأ 1278

 ( سطو) هع 207 (نطتح). 480 ععمسك لتس >ءاعراتطكاتل 161:01“ ( كاطقته)و 7

 (ىمونيلم دعرع 8لتسس)و 122805 (مدصقتعهلو ةصقاضتسس عصهغاتللل (085 62 لع (مهطاتسس) أ

 جانو. هطعتلاعط ذم همعنع 2/7 - ك7 دربغ ه رذع ءعمل01ةكونساتق م72" نسغ ص همءع لا - 10

 11 عاتق مالنا 11265

 5 11926. 11م ءآ]-د]ذغ ء]-ءنطقمسأ1 74. 100ءمتسو 12515111116260111113 0101

 1ضمرحتم ءهمصقاضتعأنم ه 1عمعم معععدددنتف معم0عغر نغ دتطتل هدصصتصم 15ةعانان11 51
 مممنمعأ طسع هلت زدماتنتمع هغ قلتد ذمزدكانقمع. 1116 هدلتم عقأ ؟8قو دس نات م0135 6510عاو
 نطأ هعماو ءزدك ممعاتم ذسما]ءند“ .(هملوز 1116 ]1 رصتصستسم مدعأع ةتتو عانت 20112 0عالانلا عا 9
 ماتت وعام كتر نأ مع عمأأنم وانت لعدم معدمسعم6  (نهلتع مز هكاتأل3ع 0110016 06989 8
 ج05 عاس5 وو تت كت ه0 همرهصقتم طسزاتق ناتقس أت (هاتك ءتعتقع هوم ةصكانس 011 و ق1 0عأغو 6
 هع وأ (هذد5 رصم] عام  ةع دعم مت سستم طسزسق 0تماتعتو رمعمكاتتهع 1عععدت طوص 015158غو 10
 10 555 ة9ةعاتهأك تنور (اتهطتقتل صات]] ن2 هاطتطلظ0 1778601111113 ©5566 5 [زننرنم01 00ءاملسقعو ان

 45177 عز» دامطتتغو لاتقل عصتتق ةطعطقاتته ؟ه515 0عاعوسصتسمكنت', 20 5مععاد1645 معماطعأ126ع 8
 معمنمسعمغعو هلتئموستم ءدع ذم مدهاتطاتك مطرتقتءوم ةمعهلتطاتك مسسصعتدسلمع ةتصن. ظألعتم
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03 
 علو
 سفنلا حايترال ةيناحورلا تالآلا ملع ىمسيو تاعاسلا نارود ليبقلا اذه نمو ى عيبطلا

 نليغل رصخ# بانك هيفو ركاش نب ىسوم ىنب ليح نفلا اذه بنك رهشأاو تذلالا ءذه بدارغب

 ىهننا ىرزلل عيديبلل طوسيم باتكو

 ىفاشلا ىكركلا ديح نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلل ةلامالاو فقولا ةفرعم ىف ةلالا

 مالكلا ملع نع ماوعلا ماثل !! ريسفتلا ىف ىنلمل طاقتلا !| + هما“ ةنس قوتملا ىرقملا

 ةلاسر سوفنلا مال !!#.  .ه.0 نس ىتوتملا ىلازغلا كيحم نب محكم دماح ىنا مامالل

 نيب عجاوسلا ناكلا» ل !.51 ةنس قوتملا ظعاولا ىساويسلا ميركلا دبع ئِيشلل

 عمج 7 ةنس قوتملا ىدفصلا كبي نب ليلخ نيدلا حالص ئييشلل عجارملاو ىدابملا

 نأ مامالل نيجحصلا ىلع تامازلا !1*  نلا اريمأ ىدابملا لعج ىذلا هلل دمحنا هلوا

 عمععزعز 3عععمفءعصلتتلال عقغ ةصقناتال ءطخاتتلتل 101م4": 544-67 ( عيدتف طمقتناتتل) 01 مام

 لروعئتسو ةمقاضسسس عمامالات111 مصمعاتتل ق6 عمدضاسست (60744 101: 6/) همدصعس تع ه] تمانع (ة"1ة])

 ندحتغو ودمتم ةصتستك عع داخمطتلل ءمصاتس هممقامتعالمصسع معععأمتأم (0معضاتس 0ع طقع 3

 هءاعطءمتسسسس ءوغ ائطعم طلتمسس 71ىثمع هد كال, 11ة/ءآ (ةعاعد دمعءعطقمت عمع) ذمف عت ماقت

 رط/27651: يمموتع 0ع ءدلعتم دع ءورص معسل دست ءغ 21 - 86047 ل ءبع»# اهعاهكتتل 0 مأ0ةاتال

 010 عن. ل

 1127. 1 - ق1 ءغ 11 محم 114غ عا رن و عأ زو ع ع] تس هل عار مقاتل الأ ان 06 ءهعصت هه عو

 تطأ هدأ ذم 1عععصلم همطقتوؤئءةملسسص ءغ ؟هءدلتف آمعاتصدماله هتغو ةسعامنع ةطغتلط 207 من - ءل-

 ل: 1" هلآ ظعرت 2101 متت»عا ]كعب ءلبغ 0[آ1ههت ظطقطتلحوم ةسصم 853 (ذصع. 24. "عطر 1449)

 110110. - 1128. 11غ1ءمغ ءآ1-] عمدو ءكمأ]1ععاتو ؟2انعأان10113 0661210111113. 0015

 (هرممصت. - 1129. 11زدم ء1- 21 ةدصتتر, م0 من1515 ماعطأتق ه 0هءنلمد دعافمطو هت ءععو

 ةسعامرع ]سقت لاا 11770 110]مبو1160 عزان 7101ه 6( 1ءمجل]غ, ةصصم 505 (ذصعت

 10. لسا. 1111) مصمم. - 1130. 11 دس عادم ه5 >ءارعممأتم معاأاتنط 2 هصاتتال 31

 'لمدعاهصق 5طغتاعطت ل60- ءآ- جعار كة ماعت (0همعممدغ معتمر ةسصم 1049 (صع. 24. قة 1039)

 رممرخنمن١. - 1131. 81طقص ءآ]- 5 عنك ق1 و 720001810865 401411111111 عع1)1 عطاتانل) 18 ل“ ءاتللو

 ودل هعتطعملا ةمتعنسس 1هعلغو ءغ نأ «عووتطتعم هظطعتلعط ه7 - ءل- لفن» 1616117 8ع 1 ]ب

 ىهر/ 202, دمصم 749 (ذمع. 1. قرر. 1348 ) لعظسعاددو ء]1ععنغ رم طمع ءمامستمع دسعلتمءت

 اناعرجك عدهف عع ممقرط هله لاتحع تل لماع ءأ 118 (ءزل م1135 كذا11 1261105 هعرتط ءطقص غاتالو

 طمضسوسع ممرستسو ةععمصلمسم هعلتمعس دلمطعطءنلعبس لتهممودتع 1ممتغ ذهن 1ةمسك 12ءمر

 ونبأ ءدصصر ونسنأ معلستتف ةعضتطتغعو 1كرصتستسس ءهمصفانغتتغأ ءاعع -ح 1132. 11عحسفغ ه]1ه ء]ع

 هحطتط عاصر هد جات 28و ونتتطاتع معععووزاوهك هاملتأ سمسم اذطعوضسنم 52747 12 ممصل 1

031 



402 

 ىراخضيلا طرش ىلع هدجو ام هيف عمج 0 ةنس قوتملا ىنطقرادلا رمع نب ىلع نسل

 فارشا يف ةيفخل فاطلالا !*#  امهيباتك ىف روكذمب سيلو حاكصلا ثيداحالا نم ملسمو

 مآ, ةنس قوتملا ىداباز وريفلا بوقعي نب ديح رماط ىنأ نيدلا لجن يق

 زاغلالا ملع 11م

 5 وبنت ثيحب ال ىكل ةياغلا ىف ةيفخ ةلالد دارملا ىلع ظافلالا ةلالد هنم فرعتي ملع وهو

 تاوذلا ظافلالا نم دارملا نوكي نأ طرشب اهيلا سرشنتو اهنسكست لب ةميلسلا ناعذالا اهنع

 هريغو ناسنالا نم ءىن مسا ظافلالا نم دارملا نال امعملا نم قرتفي اذهبو يراخل ىف ةدوجوملا

 ءاقخالا امهيف ضرغلاو قيس امك ةلالدلا حوضو هيف ربتعملا نال نايبلا ملع عورف نم وهو

 ايييلا تفتلي مل ناهذالا ناكما دنع ةردنلإ هجو ىلع ءافخالا ةدارا ناك امو دارلأ رتسو

 10 مث ىضرعلا ىسلمل ىع اهيف ثحبي ىتلا ةيعيدبلا عداتصلا نم اضيأ ايهودعي مل ىتح ءاغلبلا

 []سحس كاد 11 مد411: م76 161 01ه" 07)1"هعم128, ةصصم 385 (دصع. 5. 1'عطانم 995 ) 2201غ3ا5و

 ىآ]1ءوعزغ طلع ندلتامصعد ددصقكو نانقف اهلعف ةمهعمتغو نأ 2 801/8 هغ 110:71ن» م ععلجأ عحلقع

 ءووعمأا معوانع (مسعم لص عمدت ائطعتم ععمععتععممدع - 1133. ظ1- لغم [81- آخ طق1أإ هاو

 ءاعوعمماتمع هععنعئممع لع صمطت1ت هءتطسخ 1[دصعلطغحستسو ة316(غ605ع ل1100 - 0- 021: ىلآاع 1/27

 110 1ره1111160 1 عن 7 هعالات لة سمط لغو ةصصم 817 (ذصع. 23. الآم. 1414) 0عاتصع0.

 1134. 11 ءا-ة1]عطقغ7. 100ءئتصنو 6

 5 [آدعع ءوؤغ عج 0هءئلسهو ن2 ه05صعاط 01 5ءاطتتق رو ن2 ؟0؟ع5 ج]أوستل 22000 نانتلعس

 هععداغل هع ممص متقأ مع ت]قسدتم ةصجا رستم املتعدما معومع ؛ةتعم 1غه طغ دمعها عق عءاقهع لطم

 ةططمص ءدصغعو هعمل ممعلسو عن معمطعمغع ءغ 20 عن !نطغعصاوم هع ةجماتععمغو عد 1عوف انك 186

 معمطتع زملتعمسكمسو عم ةزمغ عرتط ةعمقسد ءهلعصأعور وسح رص مع 0زؤستسعس ؟10عغتم 1هعموتمطتم

 ؟7مما[و عمت 1115 زملتعدما ممرمعم عار ان( طمصستمتم هسغ جاتو عز. 1كدعع لمءولمف ه2

 زعزع هدأ ه4 ممعاعو 0هءهتممع 2ءيفتت ؟مع مل عدر يسمصتحسوم نت00 طقعع معةماعأل معدتك نانا

 هزعما6ءدغنمصتك ءوأو نغ ةصكه لعيسمصوننهطتغت. 1طماعصلتستاتك 311412 مع1 221812268 أ

 1هعمومتمطمو ذمعو]وعنع ممقمدعتم عع ؟ءاممع. 1عتملع تنس هممص متكأ جهنم ءعغ 24 طعطاعق

 ءعماهجصلمك ةعمواتك هععم]غءعمعر دحطغعإمرعو طقف 0مءمتممقكق ممص هنضفضتمغ 1( انغ للقف صع

 1401م جمعنقعنتك ونستنلعس عطعغئممتعت5 هسسصعضم» علصغو دم نستطسع 0ع مداعطع(ةسلتسع هةهصتف

 هععلعمغملل جوعتنتس ه1 ةسغعسم معو هععاتأغع ةصلتعدغم طمص ع ؟ءعرطلق أ 11 مدة 3غو 182
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 تاوذ لب رخآ ناعم ىلع اهنلالد لصق الب افورحو اظافلا نكي مل نأ ىفخل لولدملا اذه

 نأ ملعي !ذهبو امعم ىمسي ةدوصقم ناعم ىلع ةّلأد :افورحو اظافلا ناك ناو زغللا ىمسي ةدوجوم

 اهب ىصق ناق اطافلا ناك اذأ ٍلولدملا نال نيرابتعاب اًرغلو امعم نوكي نا نكمي دحاولا ظفللا

 ىدايم رثكاو اًرغل نوكي تاوذلا نم اهنا ىلع فورلل تاوذ نصق نأو امعم نوكي رخآ ناعم

 اييلبقت هجو ىلع ىفخل لولدملاو لادلا نبب ةيقوذلا ةيسانملا ىلا ةعجار اهلئاسمو قاوذالا

 لكاقلا اذوك ار اغلنالا تما. نمو اهديحشتو' ناعذالا "ويوفقك ”امهتعفنمو م ّيلسلا نعمذلا

 رعش ملقلا ىف

 اتغ ممر 0172535 معزا مصعد 3طو5ةنةعغوم آملتعقمع ؟ءاترطتمقو ه52ه0 معو ءممع"عامو "عقلعقو

 لن لئدع جعمتعسمقم هزم عم 1112 معو هطوعءعتعع 1ه0316ئقغئق ع >ععطتق عع ]1غعرتك ءهممفاأقأو

 ندع معو جطووئيدعأوك هط ةتعامر»ع جحمتسم ةآهغعسغقك 1آم05غهصسغو لتعم 1[هعمععتمطسع. طمع

 معممدءاأفاتر 123122 ء220 عد لننع 70ءعرط ء5وع م0556 ةعدتعتسو ءغ 1هعمععمطسس معمم لمرمآت

 مهقمصع. 51 ءدتس ع5 1ه01603غ3 70عع5 عاتطصغو 31 ع5 جآتقع هطومهعغوع ذصاعص 8131و 1

 زمل1ءهغه ءدأ 1هعمومكتمطسعو هغ هأ ءىدوومغلمع 1ئ؟ععمعمسست ةصغعط 00 2ت1و 0113462115 فاته 165

 ممعععامعو معو 1نل1ءقغه ةعصتعتمج قا.  ظامعتسم طقعتتل لتقتاتتل 0 ءامت م7011 م12

 معكم دمصغ عد مع سكه 00م6 عماتتتلر 0136 2ط ةص0عصغمعتطاتعس جعمت عص حاسس ءأ 10عمعست مطمعدس

 مءم]اهغم هسصغ. كلمممدلل2 ةللمعتس معو عدمغ مطقصأدفأتدع لمدم ذطصفعتسةنلممعف عتوصعساتقو 5

 ناتدك هعمفاتك همطغقلتم» ءددصتممهع. '1'طعمجعورم دعمه ءعمرضتسا جم( عه همععاقسغ 20 ةمهلمعتمنم

 هةعمد للم ددطلتم1 مععءامتعم لقص ةمغع» معصم ةتئومت 8 ءدصاعتت ءغ هءعدلاع هزعمت 5 ءداحتت 0

 رم000و ناتو دمعم5 عءاه 11185 معهطهغ - [ننلتغق5ك هنت 3عطت ع3 11312 10عمعمت مطمسمتم

 عم ءممكأاذغم ونت00 مدعمف نك ءمصطقعال 215 ءغ جعاتتطتا. دع عودم] متل ةعصتعتم 205 011001 088

 حاتوسأ5 هما" عملسسص م«هممودتغو ءوغ ةللطسا هممت هتوعمتظعوصق:

 (زنتك عدو ةعكنك 1116 ءقمدغ لعيصت(غعص5 ءغ هع طسستلتقمو و 24442113415 5

 111520625 و

 كمدز لمع ؛ءرصمددتطاتك 5(ةكن15 نانتسأت هدأ ةلللتءانكر انطأ6ع ءتعهأم715 5ءظا110 0ع0ز457 01

51 
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 فطنيف موبي ال ىضقي فخأابو انكاس فدل لصفي ةاضق. ىضاق»

 ىدصم وهف نيبصخل دحا ىلع لب خلوا لبعيا الا .نانسليإ] قضت

 ىقشمدلا كيحا .نب ةزمح. ىيدلا رع فيرشلل زاغلالا . باتك هيف ةفنصملا :بتكلا :نمو

 5 ىيفاشلا ىونسالا نسح نب ميحرلا دبع نيدلا لامج هيف فنئصو ه8 ةنس قوتما ىفاشلا

 هيف ةفنصملا بتكلا نمو بأ ةنس قونملا ىبسلا نبأ باهولا دبع نيدلا جاتو 7 ةئس قوتللا

 وهو [11 ةنس قوتملا] ىللمل ةنحشلا ىب ربلا ىبع ىضاقلل ةيفخل راغلالا ىف.ةيفرشالا رداخذلا

 المتشا ةدعلاو ءايقفلا ةريخ نأ ركذو هابشالا نم عبارلا نفلا ىف ميجنلا نبا بختتنا ىذلا

 ةيهقف زاغلا عيملل نكل كلذ نم ريتك ىلع
 10 ىف ةيزيه ىو م*» ةنس قوتملا ىرولل ىبحم نب كيحم نيدلا سمش زراغلا ا!|*م

 نيمثلا دقعلا هاهو راشنلا اهحرش رك ملا اهلك ضرالا ىرقم اي مكتلمس اهلوأ ةءارقلا

 خ11 ءرتواتق /76"ه«7: [عمماأدم أعد ذانصأ طق:

 لملم )001ناتز2و 0111 لاتك 0161( 6361005 : )0566 ]01636و 8376321111 5111111102

 10 2011واوغو ها (ةيطعص 100111

 ل سللءدغع الصعسقو نممع طمص 1سعاتسمغر ءغ 51 30 انصاتتتل 209 ءرنودجتمانانال ةهنالتصقغو طلع

 لاتقأاتق 0ةع] 32 قلك ت1

 1لياطرخمو 0ع طقع دجهأعتلو  همالتزت05111ا126 5/76“ ]دج - 01-60 11 هلاعع 1301: لن ءلا

 5 12م ءو]رع/م يكطقكتامو هسصم 874 (ةصع. 11. لاتل١ 1469) طممالأتاتقو تاتزانق همانق 11710 61- 181 اذن

 مكن طخ سرت ح لون 7- هل - 1:1: 67-450 -*ءآراد» ظعءر» ظل هدم77 [لوروءنم# كطقطلاتو تلق 98

 (زمع. 26. لسا. 1370) دطمرتكاتان5 - عع 10] - هل- 01 4آ50-ه]- معابر 1ةدو- ءاعوا ]8و  ةطقو

 771 مع. 5. ةكسع. 1369) طمممانأ 5. اكمص لعد دعت ندعاقغ !ذخطعع ل7 - آ2 ه7: ]م1 طرا معك"

 لا 6؟1- هآعااس 1 - [لطمرءارو عيتخ (ندلطت 480- ءا- تعود“ 8 عءرن- ءاوارء]رع 8ظل21652 |[ ةسصم 1

 (لمع. 15. !عاطد 1515 ) دممزنأانان10 ]| 31166012 عنتط طقطعأ. 180م ءزاتك 1511- 1-61:ءزأن) 6

 نكآددوأ (ركعبو») هرععتك لع7طل/7, ةصقعتاتتكو أ طتمصعأر [تطننهد 2272/0 هل -ركممدأ ا هن 61

 ردتلغو طسع ةمععامسأم همصاتصسععرو هرصصتم اةهنصعم 2عصتعسقأد ازطأ هللقنعو لدعتلتعد ءةؤعب

 10 1135. ى4ل] عطقمعر هدعمتوسمتم ا عقروو - ءل- 02111 ل110 01111:0 ط7 ت7 ل10/1417:70 ل عدم عت“ و

 همصصم 833 (ذصمع. 30. 8ءم(. 1429) لعظتسعات. (ةححصعم 0ع 1عءلمصع (نهرنهصت ص 20/6 طقم

 مدكمرت 0عوزصعصكر نت00 زمعمزغ زاد: 1منءعرائموم 105 1عءاما ع5 (هالاتك 111112801 ءاع.

 طووئعو همدسسعماهكتف دللسا ءوإ 2'ءوزرم/م» مستمع 3111011016 لآ - 10 17 -
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 مم ؤنس ىفوتملا ىوحنلا ىقاريسلا هللا دبع نب نسح كيعس قال لصولاو عطقلا تافلا ا!“

 نب نيحرلا دبع نيدلا لالج عيشلل ثيدلل ىف ةلاسر كيناسالا ةوالح ىف كيناغلا ا!"

 فسوي ياجشمل نا ميشلل تارضاحلا ىف ءاب فلا !|"» 111 ظنس قوتللا ةطلطسلا نكن نا

 عمس مالك مصفا نأ هلوا مخض كلكم وهو عيشلا نباب فورعملا ىسلدنالا ىولبلا دمحم نبا
 ميحرلا دبع هنبال مولعلا عنأدب دناوف عمج هذا هيف ركذ يلا هسفنب ىلاعت هللا دبح وجتاو

 لفطلا اذهل هعيج ام ىمسو ءالبنلا ةجرد ىلإ هرغص دعبل فحلي مل ذأ هتوم دعب هارقيل

 وعش هلوأ ىف همظن نمو ءاب فلا باتك ابرملا

 هنأ ابا هععشس ايرفلا باشك اذه

 قلي نأ ءادش ذا اجرنا لجن " نيجنر ىررم

 بلع نأ .ءاعد: ىف فح نمو ملعل اوعدأ

 ابرملا ريغصلا لفطلا ىنبا ميحرلا دبع تناو

 1مهورت موز, - 1136. ظ111654غ ء1- ءقغ' 76 ء1- 2و1, 2772 لتعز دصءانمصتك ءأ هدز 1015و

 دنوامرع لادن كذه10 110501: 16 4500117 كل 6عدسصتمحاتعم ر ةممم 368 (ذمع. 9, كنتو

 978) لعكمسونم.. - 1137. ظ1-ظط حصن لو طعالقمتو هدععطةعتست لع ن1 ءءلتسو 11

 ءالجغمراتتم مسممطع ع عمن. 1" 'ءعدععوغت5 2010هصملتف و جدمعغممع هطعتلعط لع7م7 - ه0 - 0

 61-450 -هأزتنهتت 8ور» ملط 8ءا» كموقر ةمصم 911 (ةمع. 4. لسص. 1505) ءقيصعإو.

 1138. ظا111 ظفر لك 8 (. ةمطماهوند 8طعتلططن 45171 ءززا] 77دك 1801 010

 ظوءاعم 47:01:58 و ؟احآعو 862- ءادارعلباب لتعت.  ؟هلطمسصعم تىدفونس 1غه ةصعامأعمو: هعحسم

 130020155زتن115 ءغ 72000 ءاععدصأ(لىوزتل0 ءدءم2عوواتقو نات3 0165و ءقأ ]د50 121 ؟ةءطرق

 زمدلتف ءهمةمسزعأو هن. لآطهمعغ تعمر هع 1عدعطتك ءلععدص ءغمسسم ]1ز(عئوضتست ةدلطتط»ءو ذم

 ءمرستسم لمس ظلتت دس 4850 - ءا-”ء]رك# مص ععمذتمدءر ان( ءم5 موقغ دمماناعرم ةانحتس 1عمععوغو ندم

 مره ماعإ ةعاونعاا كمت 361113111 20012 111011512 لص معط105هزئا111 ع5201012 385 6اغ5 ق5عءأر

 1مقعست مولكغودعو نت004 طستنع ذمكمعمان 0ئ]ز ععمنع» ءلسعوغم ءمالععتغر 226 820. - وسم مدتطت

 همعرأ5 ةنصغ طغت

 [لسصع ائطعسس 2/7 2ع مدس ممكداتتنو © عت 020غ

 آم بنكسس ظلت دمعت طوصقع ةمعأرو ةلتمو ءهأر ونمصلم 0هءعصلم مةدعتطتغو ممم عت

 8ع5511105 55.

 آهعم ه0 ةءلعمغنلمسسر ءغ 15 ناتك ؟0ءمغر لتعمسك ءعقغ هنأ 0 علتهكاتتو

 لكس صن طلخو 67-450 -ءا» , دمكقمف (ءطاتتق ءأ 0111 ععصغعا» ءلسعدأعو
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 ابر هللاج"كيكصر دق لقف تلقع !نأ

 انين لال لاو انيد مالسالا ىيدو

 يحلق اكيملن لقو ةلوسر لق ديحم

 ابرق هللا ىم ددينت هعيناو مقتسأ 5

 5 ابط كلهج ءادل هذخنا بانكلا !ذو

 ابط بح نمل بط ءرم عنص هناف

 ابص ىكصخشل لزي مل با ةاصو اذه

 هبولقم عم ةملك ةملك محرشو ةيجكلا فوركل ددع ىلع اتيب نيرشعو ذعسن هيف ركذ مث

 تاهباشتملا تاجودزملا تاملكلا نم اعبرا هرخا ىفو باوبا ةينامث رعشلا لوا يف كرواو هسوكعمو

 10 ىنيدلا نيزل ضدارفلا ىف .شلإلا فلا ا ةرييثك سناوف ةيف نكل بيرغ فيلات ومو فورم

 نأ مامالا ئيشلل نيش ةدأم نع كثيدح فلا [1. ده ةنس قوتملا ىطلملا دمح نب اججرس

 © تدصسلم ذمغءالت ععماتج ده تأ مماععتقر لنع: قةعوستعدعم ص 12عمو 0هدمتسم طعموو

 آم مءاتوأودع آاكادتست ؛ةصوصحتس :ءاتوتوصع رمعفرو ءغذص مهمطعأو ه 182لعم معومطعتو

 0023غ0و

 3ل1هطحصسصسعلعو لتعر !1ععدغم 12ع1و لتعو مئهمطعأاو 2 1360 2846

 [موسع مععماج ؟ته 1ه6علع ءغ ةعوسعتع ةللطسصسو ذاه مائهمتاتق 20 10ءنص 266ع0ع5.

 [نووعع طمع ائطعم (ةمودحتس 2علل لسه ءمصغنف دطمتطنس عمم ةطغتقفع اهرز

 لنعمل عدت ءةنغ 9و كلر نمل هدصقتأا ؟01ةعغو دعالع ءةهللعما ف.

 1106 و (ع3106411111(5 م115(8 و نلاتأ طلتط 0113112 06558316 م61503112 4113111 1621©

20 

 لرعزملع متوتم(ل ممدتعرب ؟؟ةروسك جلععا ةععمصلمست مانتل عانت 1[! غعئوصتس هلمطقطءعأل ةعوطتعت

 ءمدوسع 6« ؟عرتطو ءمرستس عماقكتتر م0515 دهتستنأ] 115لعصد ؟ءةنطلتق معع ممعاونطعوتسم ءغ مدلتمع

 لضمرساتتتل دمت(205. 8 هودتغ ءلمدص ذص مستسعأمأ5 م06عرتهأق 000 هقمتأف ّدص ءزاتذلانع 22

 نمغعتسم ع ؟ءئطلتق ءمرصممدز(هر ننقع هرت]]جطقف طقطعمغ بمتاتق ء]اتك0عرطولاتع 126251126 أ

 10 ازئعمتق هتطأ ةمحتععسم "ءةممصلعصفنطسو ءكمصفاحس(. (0هدحنطستتف طمع هراتكق 302022 ذأمعاتلةعع

 عزأو ههمالسعأ (دتت©عال ةمان153 20 01ةءعصلتست نانو. - 1139. 11+ ء1 - :ُة10طو همعالنق

 مم علوا. اآطكاطعع» 0ع لسدعع طقعنءلتكمتم و ةلتعامانع 7287:- هل - لة: اه ء»ازو 186ه: 1101 م1110

 /1161616, دسسم 788 (تصع. 2. 1"عطس 13860) رصمرععننم. - 1140. 411 طعلثغعطو سمتااو غد

 مممطعأأعو معع هعممتس كةطغعتاعطمو نهلتامم ةسعامرع ةطغتلعط طقس 2471:71:01: 67“ 110115107“
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 اذا ال, ةوحتلا ماكخلا» ىلإ مكر سلا "2111(1):عالا دس وعملا, قاغمشلا "قنحق عروب قويصتما نقلا

 كبح هللا دبع ىأ نيدلا لامج ةمالعلا ييشلل وحنلا ىف ةيفلالا !“ ةليل فلآ [[8/

 ةروهشم ةمدقم وهو 107 ةنس قوتملا ىوحنلا كلام نباب فورعملا ايل ىتاطلا هللا دبع ىبا

 ترهتشا امتاو ةصالخل اهامسو ةيبرعلا ندصاقم هيف عمج اهريغ ىف ةيبجاحلا برعلا رايد ىف

 وعش اهلوأ رجرلا ىف تيب فلا اهنال ةيفلالاب 5

 كلام ريخ هللا قر دمحأ كلام نبأ وه دمحم لاق

 هللا دبع ىأ نيدلا ردب هدلو يرش اهنم ةريتك اهحورشو ىعذلا هركذ حرش اهيلع هلو

 عضاوملا ضعب ىق هدلاو ًاطخ فما نبأ حرشب رهتنشا عقنم حرش وهو 4,4 ةنس قوتملا لمح

 مرح ىف ةقيلأت ىم غرف حلا هناجس هللا يح دعب اما اهلوا ةينارقلا تايالا ىم دعاوشلا دروأو

 قوتملا ىنانكلا ةعامج نبا ركب نأ نب ديح ىيدلا وع خيشلل ةيشاح ىرشلا اذه ىلعو 14 ةذنس 0

 ظعتن 101م0 كرم غر ةصسصم 489 (ةصع. 31. 1366. 1095) رممعانو. -ح 1141. لآ

 اعءاتس ءغر سصتللع عطه 0ع دعضوماه عتود زسلت كدعسمرص ةسعام»ع ل4"ةناو/ءلعمب ع 1142. لل

 1 ءا1عغر دستللع عع سصو مما. - 1143. .41417-81عغر هماتك ععوطتل 21111 4ك ق6 لت ءاطتتالتو

 جمعامرع هطعتلعط هءنمدتسم لعضف]- ءل- ل: قطاع ق4طلعلاآمعلب 7101, مستسعلا 8عءن 4ط0له71ه]ب

 101 له 016 6مةستسفتتعم و ؟ه]15كو 1 217: لتعم ءغ ةمصم 672 (ذمع. 18. لدا 1273)

 سمعتم. 1مملسعأم يأ ذم عمدستسم فعدم ذه قعوطتع هءاعطعستسمي دع 27- طابعا

 ذص نهءئعتك معمفطسك. الص ءد جةسعام» طعم ائمودقع جعقطتءةمع ءةمتعملعم هم]1ءعتغ ءوسومع

 زك مامثءا ةممعءالامتذغ. ادلعم هم ل/كيرم (سئللتمعتح) ةصعست لتعكتعو وممصتمقتم دهتللع 5

 معكاتك 20 دءطعسج دمعات 2عرعم همممعأ آمعمأغ ا(:

 اطداعتغ 110/0101: 0 و "1 جه 31: 114:117: حجم ع]] جاتك : آرهنتلم هدطتصاتلل 12انا3 1) ءاتتت

 0 مالتالال111 عع

 1موع ءمرصتسعمغةتستم 20 ءونص هتتموتغو وسعدت 722ا6ل+ ]ددلقهن. 1دحفافسغ ماسععق

 مرهعععمعو ءمرسسعساأجستيم ان ظاتت ءزدك 8607 - ءل- ل: لآن 4آ0ه7]ه]ب 1101هئ:110ر ةصصم 6

 (ةمع. 10. عطل 1287) لعظسعأتو هدزاتك هراتك معئمواتغست ؟ن]لعم هو 181:- ]7703011117

 ( مرصتصعمس هاتف ظلتت ةسعامستكز لتعلس آم همهمسااتع 10ه مدعم عورتك ةعوستغ ها للعام

 مممطممانه جلععغ ع ؟ءعيوتطسع (نهمدمت 0عمورساو. 1 معمتغ زاهن طروعسستووتك مههعست ((ةطلتقم

 ايقنذ 12عم عاورتووو ءانم. - 44 طتتصع كمرت13عهاةتللاتلللو  ءانزاتك 6012 م0510هعللل 201

 رسعمعم ل[هطقعععص ةمصت 676 (ذمع. 4. لمص. 1277 ) 20 ظمعتم مععلمدتغر عاموووه ةوئموءعستسا 0

 هطعتلعط لطهس- ء0- 0: 2101 مهوسعل طعن 42 8ءلب» 181 ل ءعسام 16( ةمسم 819 (ذهع

 ظلال

 ل
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 ةينسلا رردلاب اهامس 1. ةنس قوتملا ىراصنالا دبكم نب ايركز ىضاقلل ةيشاحو م11 ةنس

 نيدلا ىفقت ىضاقلل ةيشاحو هاد ةنس اهقلع خلا ناسللا ملع انحتف ىذلا دل سيل اهلوا

 ةقيلعتو مهنيب اميذ مكاحو حارشلا لاوقأ اهيف عمج 1. ةنس وتلا ىميمتلا رداقلا دبع نبا

 ءانذا ىلا اهيف لصو 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج جِيشلل

 و نب دكيحا نيدلا باهش ةمالعلا ييشلل ةيشاحو فنصملا نبا ىلع فئشملا اهاهسو ةفاضالا

 نيتسو عسن ةنس ىقونملا ىفاشلا ] ىرب وشلا [دمحا نب] ديحن خيشلا اهدرج ىدابعلا مساق

 مأ نباب فورعملا ىدارملا مساقلا نب نسح نيدلا سمش خيشلا حرش ةروهشملا حورشلا نمو

 دبع دكيحم نأ خيشلا حرشو ملا هل ركشلاو هللا نيل هلوا 721 ةنس ىفوتملا ىوكنلا مساق

 10 ىيدلا لالخ ةيشاح هيلعو 71 ةنس ىققوتملا ىوحكنلا ليقع نباب ريهشلا نمحرلا دبع نب هللا

 هقيلأل ىف ثكم يوزمم رصتتخ حرش هلو ليقع نبا حرش ىلع ليقصلا فيسلاب اهامم ىطويسلا

 1. 31د( 1416) لعكس عنك - (050طخ1 72ه هنن« ظءر» 010 هبت»ءأ قلد" ةصصم 910 (ةصعم

 14. لسص. 1504) رممزر6تانكر 011 535 صفع موتا 1277 - 120 ع» 20/- 8 ءرنأءا ءةكواتع ةصصم 5

 مع. 25. ل0. 1489) همص[لععأزك. 1 معماسمغ 12: طمسك 1كلعمو ونسأ همطتو هءاعضاتقسس !طماتقع

 ةممرمنزع عام. - (ه0طخ 1هع82- ء0- 01: طعن لطا- ءآ- قلق" 1 ءررف8#7. ةسصم 1005  (ذصعب

 15. ةسدع. 1596) دصمزتاتاتكو 01 هراصأتمصء5 1مغعمتنعنتسط ءم]1ةعتغ 0عوسع ءدماتتم ©

 لزز نلنعوجزنع - 8طعتلعط لع7/7- ءل- لأ: 4كط0- ءآ-"هلرتامت» 16: لآ ظء]" كويراعاغر ةستتم 1

 (زمع. 4. لسص. 1503 ) دممرتغتاتقو وانأ مص عاتتك ةمه1(2(0هصتطاتق همدصتسع 1014761 ءمدقأ مك

 5 ج01 هدمتغ رمعلتسم 0ع ةمصعدجتممع (107147/ء) معا ءمتغ ءةقواتع 11081101117-11 هله 1 81-

 ءةرممومت»ورك ذمهتموزغ ع 8 طعتاعط ءعسلتكنئدتسسم 51 عابمط - ءل- ل111 ملآت»عل 1367  (ك م
 45806, هدزدك عامووده هطعتلط 7101م مبست»ءا [ظعء»» ىللسعل] ذ)هياعب»# [؟ذطقظطتاك ةصتم 9

 مع. 19. 8عمن. 1658) رصمتعمنك] ص ؟ه]هصتسع كتءات5 مدئمطهسغلطسعك 0عصسلهدنغ ع ءغ لعصتواتع

 وزع متت سدتساتك 860" - ءل- ل: ل!1ه]رتن0 طور: للسعال لقدقو ةصصم 855 (ةصع. 3. آل عطقخ

 1451) ردمرعنجسو. ب (نورررجد عمم م5 هءاعطرلم»عو ةعتمو ءحدمغأ هطعتلعاط كر عزرتو- هل - 0111 8

 1876و - ن1عايوقتر» ]11008 دسم حا كتقر لاح]1ع0م 187 0» (يور» لتعءعات5ك ءغ دصصم 749 (ةصعم

 1. ةمدنم 1348) ممم 6تاتق.  آهعمتا لاه: ةرهتتك ءأ عجوتتمتانا ةعانو 6)1م ءنعي ح ةطغعتلعط ل

 10 71101/منو7»ءل 450 ه1]ه]ر عن: ق4طل- ءآ- "م]بسمت» (عدسسص هات عاتك , ؟؟ادن]عم لكل 4ء747 لتعاتق ا

 حصصم 769 (ذمع. 28. كسع. 1367) مممز(اناتقر 20 ءانزاتق ءمرستص عم هيتس ةطعتلعلط كو/0/7- ءل- 04

 مدرررا6 عاموودك ء0نلنغ كعك ىكوعزفا هلم كابمم]آ, 11: لعالا ذمههتماهك. 1 لعس ة2ائا ل عا

 كمرسمت عمفمتساتسم همت م ع201 هدام (ءدجنات 20مدتتغكم ةهتمؤلغو لذه 0110 ©012م065206 0110589 5
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 ةغامجا هل ظرق دقو يلا كنالاو كمعن ىلع مهللا كدمحا هلوا ةيضرملا ةجحهب هامسو نيتنس

 باهولا دبع خيشللو خيفولا امس ةقيقد نيتلتو كبد زنك امن ىف ةيفلالا رصتخ هلو ءابدالا ىم

 رباج نب دمحم نب دمحم عيشلا حرش اهنمو اضيا ةيفلالا رصتخ .[1, ةنس قوتملا] ىنارعشلا

 بارعاب هنانتعال ىدتبملل عفان كيفم موش وهو 7. ةنس ىقوتملا ىوحكنلا [ىراوهلا] ىمعالا

 قىيسملا .ئغيلأت ىق هتعبتت مهو هيف عقو هنكل ئطظويسلا. لاق اهترابع للحو اهكيكفتو تايبالا 5

 ىذوكملا ىلع نب نمحرلا دبع كيز نأ. ةمالعلا .تيشلا .حرشو ريضبلاو ىمعالا حوش ريوحكتب

 وفو :ةيرصملا رايجلا ٠ كا لصو ريغصلا ةهخرشو .اريغصو. اريبك م. ذنس دودح ىف قوتملا ىسافلا

 مساقلا نأ ىب رداقلا دبع خبشلل ةخيشاح هيلعو بارعالاو حرشلا هيف قوتسأ عفان فيطل حرش

 ىقن ةمالعلا حروشو [.. ةنس قوتملا ىكلاملا] ىدابعلا [ىدعسلا ىراصنالا دبح نب ديحا نبز

 مجينم هامل دصاقملا بذهم عيدب مرش وهو ه7 ةنس قونللا ىنمشلا نمكم ىب دما ىيدلا 0

 نممو خلا نايبلا بابسأ نم حنم ام ىلع ىلاعت هلل كمحلا هلوا كلام نبا ةبفلا ىلا كلاسملا

 ءمصكتس ع ء8غ.  'لخسالسست 1ععا 711- عز ءأ طا- 11ه::0/461 ءغ ذصمتغ راد: طهه00 '1'عو © 1)ءاتوو

 مرنم "لنج عهد ءهغ "1نزو طعموظعتتو ءعينع. لاطسانل مطتام1وعأت عدس هط طمع همت 1ة10ت5طانق

 هءاعطعدعستمع.  طلءزملع ءمتامددعم ن1100اع 4ك ///ةورمع ةعرعععمات5 ؟ءدتوتطاتم ءغ انت عتاماقف 4

 همددم"عءطعسعدتت ءغ 77 رك 4يعءغ ةممعتمغوتم مانط]1 ءهكتغ.  ظمتغءمدسعم ةنستاعس ل//ةيمع ذطعتلعاط

 450 - ء- :مءارأرابط كرم "هد [حمصم 973 لسع. 29. كدل. 1565) لعظم عاسم] ءلتلتغ (نهرصس عام 5

 اذه لك /ةر هد ممدحعو ممل عءعمدسغ ظطعتاعط ل1101 هتت:60 ظعتن 1101 متت ءل علت لطف" 1لا- أو

 ] 2ءمو]  ردتسس هاتعاتكو ةصصم 780 (ذصع. 30. ثمر. 1378) رممزلكاتا5. 0 ماتق 0ءاتسق

 ماعمسسمس عع نعمصأ] نغلعرو نسمصتمسما جعغم1: 11ةدتمصتنتتت ظصقأتاتاظا 17ءالكاتاتلا1 1118111 8عققأأو 5

 طمو ه ءعنورت5 هعزسمعتا عمات وانعم 016م0مصعد ءءعمات هدأ ةنمسعسو نغ همز 2ج0هعغر ]ئطعدت

 ءرممرتاتال طممص ءوؤ معو ر ةموعلاتع عمه ةآص همعجع 1ع“ كاممأب لأ - كده م6 1/آ- 26د

 معروءءمغاتو عوو - ةطعتاعط 0هءاتددتساتق لكان 27620 4كطل-ءآ - ”هآرتاهنا 136 ل1: 4

 لمد, كنعد جمطصاتتتل 800 (ذصع. 24. هعمل 1397) 120160115, 0111 11301613 © 01

 مرسم عماقت_ان111 همر ممد116. 1 آنع 320 مدعضفن5 قعوزت م05 معطعا72131غو عا هماتك ءقأ 12ءاتتلا

 ء«غ تقنلعو ذص نسم عمان ءمعلممأ مدعغعمع هع لهءوتممع 1 ءريتممسم صلت ماعمع معمم ءءان

 ءو6. 1© هدوده ج0 ذللسا ءلتلتغ ةطعتلعط قلل - ءآ - ءلق» 3 ءرن ىلط1:*2عاممتت [ 8 ءر» ىلقتسعل 1 عا

 1101 هت عل راندا": كم: 02] 456406 | ![هلئاعتنح ةمصم 880 (ةصع. 7. 81ه. 1473) 0عظتم ءااتس] ل

 ملت 0هءالموزساتك 10076 - ©0 - 071 ل ]آرت»ءاأ 136: 11ه]رمتر»نءا دك ]رعي عتالو ةصصم 872 (ةطقم 0

 2. كنوع. 1467) 701761115 ءانزاتكق همز106ه(81105 ءديعع]] عمك ءغ ةعصاعمساتلك ةماتق هرطقأاتك أ

 معجبو اتنتك 711 هز 6]- ءءء: 21ه 4 اركاوروءا ل1: 11077 ةمهعست ماك ءقأ ا ذغذ ةصعامأات

 آنهمف آلعم مم هند ج0مدتستءاتلتعو وناتتطسعك همك ج0 ء1ووسعساتمسا ءمرط معمم لهن 0082716 ءاع.
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 جدفلا نأ نب دمكمو ما ةنس قونملا ىو دكيكام نب كيكم نيدلا سمش خيشلا اهحرش

 ديحم نايح وبا نيدلا ريثا ةمالعلاو 1 ةنس ىقوتملا ىوحنلا ىلينتل [ىلعبلا لضفلا نأ نب]

 ىلع مالكلا ىف كلاسلا مهنم هامس هلمكي ملو 050 ةنس قوتملا ىوحنلا ىسلدنالا فسوي نبأ

 دصاقم ىف هضرغ نأ ركذ يلا ناسنالا هب حتنفأ ام بجوا نم هللا دبح هلوأ كلام نبأ ةيفلا

 ة ىب ديحم ةمامأ وباو لكشا ام ّلحو ماكحالا ىف عقاولا فالكل ىلع هيبنتو هقلطا ام نييبت ةثلث

 نيزو 01 ةنس ىقوتملا ىونسالا لكمحا نب ديبحم ييشلاو 71 ةنس ىقوتملا شاقنلا نبأ ىلع

 نمحرلا دبع ىب دكيكم نيدلا سمشو 71 ةنس ىقوتملا ىدرولا نبأ رغظم نب رمع ىيدلا

 نب ميعربا نيدلا ناعرب ىضاقلاو نسح حوش وه ليق 04 ةنس قوتملا ىدرمزلا غداصلا نبأ

 ىونسالا ىسحلا نب ميحرلا ديع ىنيدلا لامجو هى. نس قونلملا ىرصم ا ىركحكلا هللا ديع

 10 ىلع نب نوحبلا دبع كيبز وبأو [دلمكي ملو ةاحنلا تاقبط ىف ىطويسلا لاق] 7 خنس قوتملا

 نلمحتمو ١ مممإ ةنس قوتملا :ىلاملا ب [ىزيمدلا] 'ذللا قع نب مارهبو, مس نسر اييرخت قردللاا ةرلا

 ممرصنم هطغتلعط ىعرسع- هل - ل1: 1101, ملن»ءل 1 ءرن ]101 ميستنءا لعءتشعتةرو ةصصم 833 (ذصعم

 30. عءمغ. 1429) دممرانتو ب 7101 عض: عزان لطالما |[ ظعت» 452 /ه0]ل7 ظمنات]

 6 ءدستس أت ءاتذ [كدمطةلتغكعو ةهمصم 709 (ذمع. 11. كسص. 1309) 220161115 ب 1 م

 41711 - ه0 - 0:1 لطاا 11 ءزررات» 1101عمته1060 186: 75ه 41:01:58 ((مةيستسهأ أ ءاتقو ةلطتف 5

 (ذمع. 15. 811. 1344) دصمرنتاتكو 0101 0111111[ ةت11012 ةانانالو 07:/11111 5417-61: لآ ءآ- 1 مم

 ه1 4 /كزرءأ 111: 111477: ذمك كت ماد ءا ذاق ةسعا مت عطاءات: طهتت0ةكانك دلع 1لءاتقو ن1 52

 ل عزعمم ءوغ ءدضتنت عرئاتتلر ناتقق طمدصم ةنتكمأ ءوطنع ءاعبو ممط معج1عولغ هع هع نتماتععس

 و قمعرسم ص طمع هرعرتع همععءاممدع رتمهعأ.  ؟'ه]طتتك5دع ءصتسا هع ةععاتتدأتلتق 0ءاصتتعو 03 2

 17171: ععمعمهلتس لتدععتغعر ةملسسمو جئعسغم5 :ع0لعنع 20 مص 01ءاتمصعفر وعستطاتق :ءودلقع

 ]جطورمعسغعو ه4 عمات ءمنعر ودمع 0165 لنمده ةذصغ ةماع]] ءءانح ب للا 11ه 04

 726[1:: لل: 11:- ءارممعءايعآ# و ةسصم 763 (ذصع. 31. 06. 1361) دممزنن05 ب هطعتلاعاط 0

 26[1ر» 47760 1/7, ءوم# ةصصم ءملعست 1201:1115 بح 2 عقرن- 021-0: 011ه“ عن ل1101 6/ ©»

 11:- ءقمم"08. دصصم 749 (ذصعي 1. كان. 1348 ) دمهم: انا15 ل لذ عزررو - ءل- 0111 160

 16: 4ط0- ءآ -ه]رتنمتا 1ان1:- ءآ - ءانةعآر 26010011:00, هصصم 776 (نصع. 12. لاتطم 1374) 01>1:اتلتكو

 ىتتزاتك فدسس ءماماتك طوصقفع طماقهع ءووع 05م ب (ةلطت 8011: - لسلة: طا" هآرق ظعت»

 410071ع] 11م7 116, ةصمم 780 (ذصع. 30. كد. 1378) رممالأانتت5 لس لع ]- ءل- 0
 10 4كطا - 1 -ءآرار» 17 عرن- ءا]رمععتت 170م2, ةسصم 772 (ذصع. 20. كسك. 1370) ددمتناتاتق [ 0معدع

 ممصكخسس ظصتغمر نغ قدزرتان ذص لهل معأأ ءآ - ]آنآ دممسعأ] بس كلتا 2عقلأ لطا - ءآ -:"«| تالت

 1761 47: 1 , قدعح ةسصتتتط 800 (ذصع. 24. ةعماب 1397) 12016115 ل 86/7 1

 ىل0011ع) [ 12 ءسا»] 81هلئلكتاحر ةهصصم 805 (ذهصع. 1. كس. 1402 ) ددمانااتهت5 بس 110/1164
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 فسوي ىنيدلا لامج ىضاقلاو هم“ ةنس ىقوتملا ىوحكنلا ىارلاب ريهشلا ىسلدنالا كبكم نبا

 قوتنملا ىفومشالا ديكم نب ىلع نيدلا رونو م.1 ةنس قوتملا ىومتل [ديحم نب] نسلمل ىبا

 نيدلا ردبو ه.* ةنس ىقوتملا ىساينالا ىسوم نب ميعربا نيدلا ناهربو 1.. ةنس دودح ىف

 ناموظنمو روثنم حورش ةثلث هل فلا دودح ىف ىفوتملا ىزغلا ىضرلا نب ديحم نب دبحم

 هل“ ةنس قوتملا ىفنلمل ىنيعلا نباب ريهشلا ركب نأ نب نيحرلا دبع نيدلا نيز ةمالعلاو

 خيشلاو هلمكي ملو 0 ةنس ىوتملا ىونسالا نيسح نب ديحم نيدلا دابعو اًجزم ايحرش

 ناعربو كلاسلا داشرا هامسو 5 ةنس قوتملا ىزولمل ميق نبا ديحم نب ميحربا نيدلا ناعرب

 ميحربا نيدلا ناعربو هه. ةنس دودح ىف ىتوتملا ىلذل ىقابقلا ديكم نب ميعربا ىيدلا

 [دودح ىف] ىوتملا ىابسلل نباب ريهشلا ليعمما نب دبحا ىضاقلاو ةنس قوتملا ىرازفلا

 تلك ةددل) نالجو امظت اهحرش م5 ةنس قوتملا ,نيدلا ىبر نب .ىيدلا .سمشو هلو نس

 ربيهشلا ىلع ىب رمع ىيدلا جأرسو نتملا هيف جزم مآ. خنس قونملا ايراد بيبطخ نب دبحأ ىبأ

 اء 2110ه[ءمتجت»ءا 406152 6 مدسصتس حت عسك , ]50 2042 لتعطف ءغ حصصم 853 (ةمع. 24. 1عءطسع

 1449) ممم اتق ب (نه0طخ لعن م7- هل - 011: 7”ههبرك 3 ءزن- ءآ]طمعمتت [ 13 عد 1110/1 0172160 ] 17077672

 دمصم 809 (ةمع. 15. لمص. 1400) دطمماأنان5 ب راةع»-ءل- 011: لآغ 8 عنو ل1101 هتستن عل 0811/71,

 كقمعد ةسمتتسل 900 (ذمع. 2. 06غ. 1494) رممازنتا5 ب 8071 - ءل- 0: 18هل نم 8ع 1

 475/52, دصصم 803 (ذصع. 22. ةكسع. 1400 ) 20113115 ل 28607 - ه0 - 0: 11107717160 7 عزو

 الامارت عل ظعن-ءاءل]6 مستر, قكععد ةمصحست 1000 (ةمع. 9. 0ع 1591) طظماتاتكو وانت

 عع مرح عمامجعمود "عءاتودتغو مع0عون عدم ءغ لدم5 م08( 6غوو ب تع [0ءانعوتتاتق 761771-60-07

 450- ع -ه]رتنهت: ظعت» 452 ظعءط» [آدمعالتمر ؟ان]عو 151:-7- هقر:6 لتعطتك ء( دصصم 3 (

 17. آل عع. 1487) 20241115 و 0101 همت عدغقتأو غءعطاتتا 20هم15 ءدنأ ع 1110 - هل - 0:1: 71107 ه1

 ظظءر» 1106م7: طوس عمفو نسخ فرصتصعمغقتتم همه0هتص ةطقماتام عمصم 777 (هع. 2. لمص. 1373)

 0عمءعووزغ - هطغفتاط 85ه« - هل - ل: 1[ هلبق عت 1101 مستسعا 1ةدن- ميرا لهنا

 حسسم 765 (ذهمع. 10. 006. 1363) رصمعاساتكو وست ائطسسص 1:70 -ع]- 5717 ذمع كت موذع بس

 18071 1:- 0 - 0: 17 ه] ف1: 13 عزان 1101 متست»ءل (نمهلايعطتا#7 1ه7ءآ2ر  كتعح ةططتتلتل 0 0

 29. 112:6. 1446 ) دهمان ل 80717: - ه0 - 01: 1187 هآبتتن» لة, ةصصم .٠ . . 1001من

 (دلطتخ 4قتم عل ظعوري ةظعسمتا, ؟هلعو قا: - ءا]يموا ل2 لتعفمك ءا [قععد] حمصاتتلل 5 ( 1م

 13. كمر. 1412) مممرأاناتق بس مز عروو- ءل- 0 162 2عقن- ءهل- 00, ةمصو 845 سمع. 32. هن

 1441) 1001اتا15ر ءاتزاتك ءمتطصتت عمامعأاو ؟طوئاطستعع ةعدعوغمو عون دس لو7نث7- ه0 - ل: 1701ه

 ظءب للسعال ظعتب 31/1145 31)هنمر ةمصمم 810 (ذهع. 8. ددصم 1407) 11016111158 03

 فدسس عموم (ءرءاسل 20ستقءاتنا - زا" - هل - ل171 ده 8ع: ل18, ؟دلوو 181:-ء01-7عمب

 زن دب
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 ريغصلا ىلاسملتلا ىوزرم نب دمحأ نب كيحم هللا كبع وبأو م.* ةخنس ىقوتملا نقلملا نباب

 ىدسالا ديحم نب نيج ةصالخل لح ىف ةصاصخل ىذ ةغلب ةيقلالا مورشش نمو #5 ةنس قونللا

 ىلع نبا مساق نب كبح كلام نبا ةيفلا حوشل كلاملا برلا متقو م.١ ةنس قوتملا ىسدقلا

 حرشلاو حلا اًيبرع اًناسل دارا نم مجناملا هلل نمل هلوا اًمح ظسو حرش وهو ىيفاشلا  قزغلا

 ق هلوا ىسيفقالا دبحا نب ديحم نيدلا دامعل ليقع نباو فئصملا نبا مالكل ىواللا ليبنلا

 نباو برعلا راعشاب ابلاغ دهشتسي ليقع نبأ نرأ هيف ركذ يلا مولعلا تاتشا عماج هلل ليمثل

 ماشه ىبا مالك -ىم دكتاوف فاضاو :امهنيب عمجن نارقلا تايأبو كلذب سهشتسي :فدصملا

 ئوتملا ىفاشلا ىلمرلا نيسلمل نب محا نيدلا باهش عيشلل باتك ةيفلالا بارع قو ىرشخزلاو

 نيرمق دامس اضيا كلجم [10 ةنس قوتملا ] ىرعزالا هللا دبع نب كلاخ ييشللو م88 ةنس

 10 غرف ملا نيتداهشلاب برعا نم رحق عفر ىذلا هلل ديل هلوا بارعالا ةعانص ىف. بالطلا

 ىأ خيشلل ريغصو ريبك ناباتك ةيفلالا حورش كعاوش حرش ىو هدأ ةنس ناضمر ىف هنم

 لتعفتك عغ ةصصم 804 (ذصع. 11. ةثسعت. 1401) 12016115 - لقا لكطادلاعدل» 11010111160 1

 4171760 18 هد: 11 هرنسنتنع 177م عل»# دمتصما, ةصسصمم 842 (ذمع. 24. لسص٠ 1438) 01تان5. لت

 مرسنس صامت ل لثورمع ةدصخ 1آ82071تأءأ لدسق'] []مد دعا لا ]هلآ ه]- 10/15 ءأو ةتعأم"ع 60

 16و 1101, موترنعل 4ععل# (م0ع8, ةهمصم 808 (ةصع. 29. لنص. 1405) مممزنغا1و ل 1و1 61-6

 67 - 1119/1: 78 ءآارع»] ل افتر عأ 121: 1110,717و ةسعاما" ع 1101011110 13 عنا (نيعقت» 101: لآ: 6 [مهتتدتق

 تطدكتغعو. لع مرصسسعماهسنتك 12؟010ء15 ةهتططتغت5ق ءوغ ءغ ةآصعامتأ 2(1: آطردسك آ0ع0 ناتو تانأ

 مم1هزغو ءأ ائصعدحسس حجضوطتءمس نتطستلغ ءاعي - ممزعو 17- ذارم»أب 111- 77917 111- 108

 161م7: 11: - ©117090111:1ز 106 11: ل عطفا و ةتعاماع 11:0 - هلل - 011: 11101 ه1:60»1 1361 0

 م4 نم/وءد2, نست 1زمعلمتغ زاهد: آكمسك آكلعم نأ 0هءامتسقف 0م قنقصعامف ءمصز د صستلا ءاع. ال[طهصعأ

 تب

 جاتعامر, 188 427:47 لتعاأو مدهطقصأتق مهععلواتع ع هنصستتمستطاتو ةعوطسست و 1072- 0861111]

 ءد مسد ءدع زللز5 نحس ع ؟عروتطسق ءمرهماعتق هلت[ 55ءر هع 760 ناا120116 60م ان251556 ©أ

 ةهصصمم و1 مدعم تاتاعد ه لتعاتم 15 11: نردخأ كا 2سم داء 2001ل35ذدعي - ط)ء 1[عدتممتطاتق

 قمحاتطسك ذص ل /كثبلء# هطحتتك هدهتمدعحماأ ةطعتلعط د76( - هل - ل7: 4/160 12 ©11- 11

 ]مرا كطقكتاحو ةسصم 844 (صع. 2. كدص. 1440) دممدناستك عا هطعتلعط 727470 127 ا ل7

 10 لس]مر»# [ممصم 905 (ذمع. 8. ةكسع. 1499) دطمز[انانك [ر نلاتك ؟01تناتعط 15610741: 1011-61 لك

 مةرنامأ 8-7 زمكوتموتغ هع د ؟طتع امعزتغ: طرمسك العم نبأ ؟ج]هرعرت ءةمتاتس ناك 57 ةحعلص

 1ءدئخمصسم ةمها]أ تنص هد]]ومغو لممطنع ءههمص1عودتممتع 1مهرحصتتلتق لتوالصحتغ ءاع. (نمم1ععءلا هزراتق

 رصعمدع 8دسحلطحم ةمصأ 886 (ذمع. 2. لآدم(. 1482). - 40 يواتعمملد 0165 مهطقصاتقو

 زد همرستصعم(ةسضصتك 4 /كورمع هطقتمي 0مماتععدم ]اطيح ةعضموأغ دصقز هدنعس ءغ هتتصمم1علت هطعتاعط
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 حرش ىف ةيوحنلا سصاقملاب ريبكلا ىمس دمو ةنس قوتملا ىنيعلا ليحا نب دويحم ديحم

 نبا حرشو مجضوتلا حورش نم اهعمج ىربكلا دهاوشلاب رهتشا دقو ةيفلالا .مورش دعاوش

 ئكحعو نيعلاو ءاهلاو فاقلاو ءاظلاب اهيلا زمرو ليقع باو ماشه نباو مساق مآ نباو فئصملا

 نممو ده. ةنس لاوش ىف حرشلا نم غرفو نوعستو ةعبراو ناتدامو فلا اهب سهشتسملا .تايبالا

 اضياأ اهحرش هلو 8 ةنس قوتملا ىونسالا هللا ةبع نبأ ميعربا نيدلا رون خيشلا ةيفلالا رثن

 لامج ةمالعلاو اضيأ اهحرش هلو هم خنس قوتما ىكركلا ىسوم نب ميعربا .ىيدلا ناعربو

 دلجم ىف اعرثن 71 ةنس ىفوتملا ىوحنلا ماشع نباب فورعمل فسي نب هللا دبع نيدلا

 ةيفلالا ىلع ىتاوح ةّكع هلو ميضوتلاب رهتشا مت كلام نبا ةيفلا ىلا كلاسملا مضوا هاهو

 خيشلا حرش اهنم تاقيلعت مضونلا ىلعو تادلجم عبرا ىف ةصالخلا ىلع ةصاصخلا عقو اهنم

 هامس يوزمم ميظع حرش وهو م1. ةنس هنع غرف ىذلا ىوحنلا ىرقزالا هللا دبع نب دكلاخ

 ماش نبا ىأر هنأ ركذ خلا هديحوتل مهلملا هلل نيململ هلوا مضوتلا نومضمب عيرصتلا

 لقد 171101:01:1:0 110110 2 ءد» م7720 لقدقضو ةصصم 855 (ذصع. 3. 1 عطقطم 1451) 201115

 ا1دز هرم آصكءععتمأغتم ءوأ 7/1 - /116ءا5:0 لآ - را مآ مارا لاق هزمت د]ءم/]20 د]071] 117 - لك و ع#

 ءعدمرستسع ؟د] عدت آمماعمت ع 5-27 1,عم(/20 12/-]2ه8"ه.  (نم]1ءععتغ طئع حتتعغو» 01عام معمطةسنتق

 ع نمرعس صامت مه:ةمطسةمأك 4:/10720] ءعغ 1مغعا مان عاتتتتل 41812-61772058 0111217 , 1181: 01017١( 0178و

 ل5: 187:47 ءأ 161: ل عقا]ر ءمووحع فصفتعمهكأغ ]عنك 1 عمو ('الكو 14, 477. 11 اتانح م

 رعرتكانانل1 20 ولسه متاتلال 10034 هرئاتطا كانت 212 ءدئم1عغ طتتلاع لس ععصغمعادست طمط ةعأطأ 3 011361101,

 هع 447:2 همرمتسعم(دمتتمل جطقماعتغع رمعمعع هطعرسزجنل ةمصمأ 806 (ذصع. 21. لسلك. 1403). ظثلئت

 لك / رم 0 :ةغلممع معم5و  قكسءاتتمك عض موءعرتاتسغ, نع هطعغتلعط 21 - ه0 - ل: 1ه)ب 7

 اظل ةده1هأ]ه]ب لو: مضر ةسصم 721 (ةصع. 31. لوط, 1321) 2001411115, 0101 للقتل ءاتقتلت 001111 8

 وو ا - 801 ث- ه0 - 0: 18ه]رنر» ظعت» ل1250 1ل22”ء882 و ةصصم 853 (دصع. 24. 1" عاطتنم 1449)

 1210111115 و 0111 22716م" ©01211623:51 012 20 عدلات 011م 051116 ى هغ رز" 00 ءانقوزلل115 ل 117-60-3

 4021101: 82 7 وبرك (عدسستسفتعتكر ؟ات]مم 2ل2 12ه 478 لتعفتف عغ ةصصم 762 (ذهع

 11. ل57. 1360) مممناتفر نانأ مد”جمط ع ةمتس نصم ؟؟ه]نسصتصع ءمدصم»ءطعصسمدسم ةهقعتموتا 40707

 7-1: 21ه ل ارا ءأ 11: 11:77. 8هداعد ؟هلعم ك همدصعط 4:]101:0/] ذطت م05أز اتت قام

 1لعرد ماسعه هزعجو عاموذدعحس 20 4 7/ةنعسم مط مودتغو 16 ؟. ء. 1110 وهما دمك ءتركاتلتل ءوأ

 1800 ءآ- [ارمعوععأ هله ءآ- 8]رم]لمع/ عا ع دصهطتما" ؟01تنصتستطاتق ءمصفاقك. ك0 هردتق 7

 ماسمعو ةممعصل]ن6و ءزيوغؤقصغار نأ همررتط عما ةكلاتق 1222عهاتكو نسعت» 5طعتالط 727070 7ع

 4للما]ع] ىلس] عم (ءديصتسهأتءاتك ةصمصم 890 (ذمع. 18. كقص. 1483) ههصكععل(ا 1" ءرباغمتم ك

 ج0متمءعستغ ءغ ممسسعص نتطستغ 1 ءود"أ]ع 88 760/017: ل1 - 100/1. آم متغ هج ”ءدعطتق: آطرصتتف

 ]نعم ونتأ 840 تمتعتسم ىاتأ ءانلاسست 1مكمأةهكلتغ ءا6ع. ءعغ 22026غو 856 معا" كهتاتات انا 1071 11257 م
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 دبع نيدلا لالج ةيشاح مضوتلا ىلع ىتاولل نمو باجاف هباتك ىرشب هيلا راشاف همانم يف

 نب ديحن نيدلا رع ةيشاحو مشوتلا اهامس 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نيحرلا

 ماشح نبا هللا كبع نب كيحا ىيدلا لامج ةيشاحو م11 خنس قونملا ةعامج ىب ركب ىنأ

 ناهرب ةيشاحو مهد ةنس ىقوتملا ىنيعلا دبحا نب دويحم نيدلا ردب ةيشاحو مه ةنس قوتنا

 و نيدلا ىيكحم ةيشاحو م1 ةنس دودح ىف ىفوتبلا ىكركلا نمحرلا كبع نب ميهربا نيدلا

 ع

 كدارالاو روتسلا عفر اهامس م. ةنس قوتملا ىملا ىلاملا ىدعسلا مساقلا نأ نب رداقلا كبع

 ىافولا ركب أ حيشلا حرشو جلا لاللمل ىذ هلل !ًٌديح دعب اما اهلوا كلاسملا مضوا تأبخ نع

 خيشلا خيشاحو مل. خنس دودح ىف ىفوشملا ىرمتكبلا لكيكام نب تيحكم ىنيدلا فيس :خيشاحو

 نيدلا باهش ىضاقلل مجضونلا مظنو مامهلا نبا ةذمالث نم ءافصلا نأ نب ميعربا نب دبحم

 نيز خيشلل اضيأ وحنلا ىف طعم نبا ةيفلا | ك1* ةنس قوتملا ىيودل دبحا نب دمحم

 اهلوا ةيفلالا ةردلاب اهايس ك6 ةنس ىقوتملا ىوحنلا ىطعملا دبع نب ىيك نيدلا

 لتئدعو هط ل1مودع 20 ]طرحت ءىرمات تصلنتنت ءدعزأةكاتللل 65565 01136 5ع 0100م 2

 [نزووعي - 1]© هودده 50 مدعدمطعةمتس 1800/1: ةعطتمعءاتساأ ل677 - ءل- 11: لآل - هآ- "11

 1260 4572 136]ب» كميرا 2و ةصصم 911 (ذصع. 4. لاتصم 1505 ) 1201613115و و031 ه35 10 5/14/)

 1موهتت موزأ ب لدم - ؟0- 01: 11012 م170160 1 ءر» ىلطق عا“ 88ءر» ل ءرضفمو ةصصم 819 (ةصع.

 1. اة[آدر. 1416) رهمزنااناتت5 -- لون[ - ه0- 01: لآ: ءل طعن: لطقلادقاعل 181: 11 ةد]رات» و ةصسصم

 835 (ةمع. 9. 5ءما. 1431) طلمزنا15 ل 18607“ - هل - ]111 ]110111110 13 1: 71160 42708 ةلقتتو 5

 (نمع. 3. اعط 1451) رمماناناتق ب 207[ ارن- ءل- ل: 1" ه]رننن» 12 ءلن لآ - أ -ه]رتناهل» 2ك 67" عبو

 نرتعو ةسصتتت> 890 (ذصع. 18. لدص. 1485) م0115 - 110/8 - ه0 - 021: للا - هآ- هللة“ 17

 را 1*2ءعايدضر» كم' ل2 21م !طحجلئلكتنحوم هصصم 880 (دصع. 7. ل1دت. 1475) ج01:[ا115و 0011 5

 ةمكعترمسأا طمرك“ ءهل- 5011“ 166 ©آ]- هجات]: هنن 1:0 مططعلا قلثللمعلا ءآ -1:6ت(/17خو ءغه ا" تطتق

 زمعامتغ: طءدعرستموزك ممعتستء(عملتف. 1همسلعسسم كلعوم عامرتقه مدعوما ءاعم. - مهطعتاطط

 18267“ 717 هر/قر نسخ ءمرصتصس عماقتأاتل1 511 مقا ب كورك ل - لة: 110/10111160131 0

 18267( 6ررب عر هلركعو ةمطاتتلل 870 (ذصع. 24. لسع. 14653 ) رسممز(اناتقو ءا ةطعتلاعط 60

 126 1 هآرنور» 17 ءز» 1*52عءركئير لتكءماتط]سك طا: - ءاطر عرست» نتن عامدددك ءلئلعرحتس6 ت1

10 

 فد

 10 رمعاسعع 177 - 1: 4]0] ييدعدحتغ (نةلطخ ه7 علال - هل - لف: 110]ءمتست» عل 1 عر ]آرت» عل 11012018

 هممم 693 (ذمع. 2. 1ع. 1293) دصمع6متؤ. - 1144. 4111ع ءغ آطصع ءادس هغأ1ر ةلتطتلع هزنانق

 عممستس حان ءنسس و عص0م4 ةطعغتلعط 2ءقن- ءل- لة: 7” هلزوع 136: ىلط0- كك -د»0/6 ات ةتصلل هلت ءاتكو

 هسصم 6028 (ذمع. 9, الوات, 1230) مهمزان15, 1هكعهت موا 100-21" ءا 11/- ىلا/انءا. آطمعاوتا 18:
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 رونلا دبع نب طعم نب ىبيحك روفغلا هبر ىجار لوقي

 ىشيرشلا [ىركبلا ىسلدنالا] ديبحا نب دمكم حرش اهنم حورش اهلو ها. ةنس ىف اهمتاو

 اا ركذا خلا ةيبرعلا ةغللا لضف ىذلا هل دململ هلوا ةيفولا تاقيلعتلاب هامس 4.5 ةنس قوتملا

 عماخل ملاصم يف هالو ىق مظعملا هكلم .ناكو فشمدب هتماتأ ىف ةزوجرالا هذه مظن مظانلا

 فشمدب بدالا لعأ اسيئر امهرصع ىف اناكف ىدنكلا كيز نميلا نا نيدلا سانت ارصاعم ناكو 5

 ىقوتملا ىقشمدلا بوقعي نب كيحم نيدلا رحب حرشو نيدلجم ىف ريبك حرشلا اذهو

 ةرغلا هامس 1 نس قونملا ىلبرالا زابكل نبا نيسلمل نب محا نيدلا سمش ىرشو 1١ ةنس

 هامسو 15 ةنس قوتملا ىرزلمل ىضترملا نبا بلطملا دبع حرشو ةيغلالا ةردلا مرش ىف ةيفخملا

 نيدرام ةدليب نيرهش ىف هفّلا ىفنمل دويحم نب ديحم نيدلا لمكا ييشلا مرشو رردلا وص

 ىمعالا رباج نب كيحم نب دبحم ميشلا حرشو ةيفلالا ةردلاب ةنلملا ةفدصلاب هامسو ع ةنس 0

 الزئوزغو نات1 ةمعت>ل ممدهتغ ذه هدصأم0 50 مععأعدأذ 1ع5م5نءداعو 7ه]ره 186 1

 1 ءنت ط0 -6] -

 م40 طقصع ععدسس ها ءدسر عانقت 10- ءار7012 د0 ظمعسم ةسصم 595 (ذمع. 3. ل07. 1198)

 معسلمعتغو ماسععو متعأت همردسعساةهتمو ةعقمدعضتسغو 1غ ل]1101:هتتاق»ءأ 1611 م1160 [

 1867:] ذ/1ء”اود]غر ةصصم 685 (طصع. 27. 1"عطغ 1256) دطمغاتاتقو نانا 011116( ةقلانلل صفع موتا

 1241-121 2/1- 77 نيرو. آممتغ طتع 1غ: دسك آ82)عم نست ائصعدحس جتهطت عديم مدهععت1أا ءاعم

 ال1 مهدعغ ةمغععمد:عوو ممقاحتم طقصع 07وسععر لمص 10ةطتقفكعأ 52و35 ءققعاو «0هه010155عو

 :ءوعسواتع آددحسقموءأ 1//-1]7ء7ء 1/1- 710 ه1 اع عدس جءعماتتع (ةسوصأت قعطعلعدلتق ممهع1عولمدعت

 ظصدنغ ذللع ةعودملتق 107 - ه0 - 02:11 ل1: نوع: 26820 127:02, ةحصطموتع (ءاصممدذك كان د

 متمعتمعو سعف مطتا010ىم5 1لدرصوفءعصمو ءدفنغعضسمع 111غ ءمرصسعس(ةتتاتكق 11342115 8غ

 ءغ 0همطسق >01تستستطتو ءهمدسسم»عءطعسلتغدع ل مورو 8607“ - هل - 0: 1101م7 71

 آله عنا 1822ءوالعآكضو ةصصم 718 (أصع. 5. ال1هعط 1318) مممز[اخ115 ل ا عررتو- ء0- ل111 60

 اون - ءآ- |0563: 111:- ءاز] مااا 175212, ةصصم 637 (ذمع. 3. ةتع. 1239) مم[انا5و وانت

 مسسعمس(؛ةسضسسم ظنا - ((|ءم"»ءا 7101-11: ل د]رع»]ر 1771 - 100" ءا 11/] - أ آكثر عا ذصك هت مها بح

 17:01611:5-61-460 1طن - ءار»2]/10"0 ل ءسع» أ, ةمصم 735 (ذصع. 1. 8عمأب 1334) دممزأاتاتقو 03

 همدستصعسغةسسمم 10/7 ء7- 00ع» ةجمعا]وعتغ - هطعتلعط قلقسمآ - هل- 011: 01111160]110 0

 81ه]70 1[آدصعأتنه, نسأ هماتقو 11/7 - اكفه0ه ع1 711 - ]110]:نءأ انآ 10201 111 - ل اراورع#

 ؟معدعتست و سمطسم دمعهفتطسك ذم عطف 71ه" ةسصم 741 (ذمع. 27. لنص. 1340) ةطوم]و نع ع 0

 هاطعتاعا» 72101 مت»ت»ءل 1 عزان 2010]رمتضتنءا 17 ءزن ل0 ا» 1717- 4'رومر ةصصم 780 (ذهمع, 30. كتب
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 ىلينمل ىسدقلا دمحم نب دمحا نيدلا باهش حرشو تادلجام نامث ىف ا. ةنس ىونللا

 حرشو ةنس قونلملا ىومثتل ىوحنلا سايلا نب دمحم هللا ديع نأ حرشو 0 ةنس قوننلا

 هلل لمخل هلوا ةنس ىقوتملا ىلصوملا ساوقلاب فورعم لا ىوحنلا كيز نب ةعيج نب زيزعلا سبع

 دبع نيدلا نيز ظفاشل مامالا خيشلل ثيدخل لوصا ىف قارعلا ةيفلا !5 خلا مسنلا ىراب

 5 اهلوأ م.4 ةظنس ىفوتملا قارعلا نيسلخل نب ميحرلا

 ىرثالا نيسمل نب ميحرلا دبع ردتقملا هبر ىجار لوقي

 اهنع غرفو هيلع دازو ميشلا ظفلب هنع ربعو حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك هيف نفخ

 جدف ذامثبو دبا فس ناضمر ىف هنع غرفو اهحرش رقد ايزل ةرخآلا ىدامج ىف ةبيطب

 حرش ىلا لدعو لاطتسا مث ريبك حرش ىف عرش هنا هبف ركذ ثيدحلا ةيفلا حرشب ثيغملا

 10 يلا لمعلا نسح ةينلا ميحصت لبق ىذلا هلل ديحلا هلوقب !دبو لوالا كرتو طسوتم

 1378) ردم ن115, ونان1 0عغ6م ؟ه]سسصتسو «مهقعطت مهذ - ْه/0-0-76761 11: ل ]127:60 لق هنن 1 101711

 (00:: 8دمطهلتغور ةسصصم 728 (ةمع. 17. للو7. 1327) ممم: نان5 - لكاان 450ه/11هل 10/101714

 19 1/45 17 هب70702 © 1جدمتت ةاأءاتقو 83110 . . . 1001:انا15 ب 450-]- هدنأدن 161 ل014

 1361: 7,620 11101582 (حتصتمس ةغأءاتقو ؟ان]عم (022م5 لتعذته ءغ جطط0 ...٠ 1201:005و ال

 مرستسعم(معسف 1غه ةمعامتغ: آردتق 1066م ةصتستلات))!1 ه8عون0:1 عام. - 1145. 1112+

 ررب1- 1« ةءاع1و هدتللاتعستعح 06 ممهصسعتمتتق 0هءهيتمدع 2018ههقلتذرو ةدعام»ع ةطعتلعط 1[دقت

 5 [1ذلظاق 7,7: - ه0 - ل21: ل7-60-ءارات» 2 ءل: - ءا)رمدءفنن 1»مءطفر ةمصسو 806 (ذصع. 21. لهل. 1403)

 رسمرتخننم. 1هعتمأغ 1

 لرزولغر نأ كمعدت ممصتغ ص 0هدتتسم ةات0 مماعصسأنو 07-460 -ءآرأت) 1611-70

17-7 

 1دءاعوؤتسص ذص طمع هرعتع طفطستغ اتطعت 0747 1-67 ءلفا]ط , نسخ 18:- ء- :014] 311601 عالق

 طقطععو ءا طصصع ةزومتظ ءدنع ؟تاغو نتقسلم لأخثضغ 77 - ك]رعفطل.  الاهجو ءاندست 2001036 6

 همد1عغ 1[8ءلتمدع كوسفلا ةععدسملم ةسصخل 768 (ذصع. 7. هعمغ6 1366). 1ءزصلع طمع ءمدضح

 رمعص(دغتق عقار ءمرصسعساةتسسسوانعر لها']ع هآ - »هع]أا] ١2 داعب ل]رأزعأ مآ - لعاقاأل

 1مدعست ماسمسر همص[1ععتغ ممعمكع 1م ملطقم ةصصق 771 (ذصع. 5. كنوع. 1369!. 1310ه 1001و

 وع همرطتم عمامتسانستا ةطمأمتل ةصمعمتقوع ور ع22 ١م 0عنص0لع دذص 10د عئاتو 73482231 556 5عواتع

 10 مرمر[ سعسغ قست ممعلتوعمعم ةهعئتطعمع معدععم]تووو هع ميلمععص ةطزعءموع. 1معلمتغ هط طثق

 ؟معمطلؤ: طدتك 1260 نسأ ءهمدصقتلتل مانأ(ةغءزط 135011311 طوصاتنط همات5 3ععلمأا هاني 8
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 ةكم ليزن ىراخبلا هاشداي ريماب ريهشلا نيما دبحم فيرشلا ديسلل ىرشلا اذه صخلمو

 ناضمر ىف ةكمب منع غرف خلا دوجولا ثيدح دنسأ ىذلا هلل ديل هلوا ةنس اهب قونتللا

 ةيشاحو م1 ةنس قوتملا ىفنأل اغبولطق نبا مساق خيشلل ةيشاح حرشلا !ذه ىلعو 1:8 ةنس

 امب ةيفولأ تنكنلا هامسو هفصن ىلإ غلب هلم ةنس قوتملا ىاقبلا ريع نبا ميعربا نيدلا ناعرب

 هيلا ندنسا نم ىذلا هلل ديل اهلوا رجح نبا هخيش نم دافتسا ام هيف دروا ةيفلالا 2

 1". ةنس قوتما ىراصنالا دمح نب ابركز ةمالعلا ىضاقلا حرش ةروهشملا اهحورش نمو ملا

 هلوأ م11 ةنس بجر ىف هنع غرف قارعلا ةيفلا حرشب قابلا متفق هامس جوزمم رصتخم رش وهو

 اًديتسم هيف ىتبيغ ىف عرش ىواخسلا لاق علا هيلا عطقنأ نم لصو ىنذلا هلل نبا

 نمحرلا تبع نينلا لالج حرشو ىهتنا كلذ نم ءالضفلا بجعي ثيحب ىحرش نم

 قوتملا ىبلحلا نيحم نب ميهربا حيشلا حوشو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا وكب نا ىبا

 مل“ نس قوتملا ىيعلا ركب نأ نب نمحرلا دبع ديكم ىأ ىيدلا نيز حرشو 155 ةنس

 طسرسم ءورسس عمها ةعموضتاتس ءلتلتغ قعر ذاع" 101 متهت»ءل طظسنأت» 8011". دل عم

 لسوف طمملقع]م] لتعمم ءع للعععمع ذموحتاتمسسكو دس نته تعطع ةمصم . . . هطتتم 1معمتغ ه

 ععطتع: طقنك طعم 20 ندعم جم ععم»عرم معاعععم0لد ءوغ 0د0ل166 0ع ءدهتماعصأتم لتعتسم ءاعم

 ءغع ءماغمرسعم ل1عوووع مسعممع ظفسحلطقص ةمصت 972 (نصع. 9. كمع. 15064) فمكعلغ. ©155هةق

 20 طسمع ءهرصصعم(ةمعسم ةعصتموءننمغ هطغعتلعط ( عفت ل1 (011:/ط8ءع]بو آدم عتاب ةمصم 9

 (نمع. 15. ل131. 1474) دمنا ب ظهر 1:- عل - 021: 1 هأرقن» ل81: 017ه" 13 ءءاقرو ةسصسطم

 885 (ةمع. 13. ل16. 1480) ممممهندتفو ونه1 20 لتستلتمتم (ةصغتتم ]ئططأل مهعاعلل ماعم عتععانق

 ءوغر هرسقواتع ةصكءعت موا لا - ل01عا 17-21” يأعأا طقه لا هام آلآ - لك /ثورعا. ةلقعتأا طخعو

 وندهع ه هطعتلعط هدم 17 21هر» 0:0ل1ععئمغو ءغ دمعامتغ 2 ؟ءطتع : طردته آلعم ونحت ءاننصرو وانت

 ذص دمهم متؤنغست ءاع.  (نهرصسسعم(هج105 هرعجت5 ءءاعطعم»»عو ععتمعءدمغ (هلطأ 00 ءنلععتستنق

 201 هت" طعن ك1ه]متسن»ء0 مليندم7ة. ةصصم 928 (ذهع. 1. 18)ءعع. 15321) دصمزاناتقو وانك

 عدكم همعصأ همس معص01050 جلستكءمتغ 1لنمع ةمهعت ماسح 1 1:]: ءآل- [امعآخ 8 هارمسأب كل /اع#

 1786-21 و ةطعوالعتع دمعمعع 1[عّزعط ةمصت 806 (ذهمع. 14. اللمزت. 1490). ق3 ؟ءعمطتع ذمعسألت

 اردتتك آ2ءمو ونتأ 204 1دعقفنمسس ءمصزدصعاتدصتك عدس جلصتغغغر ودك هع ه0 عدت 2ءءلرأا ءاعب

 م ءم]رمم# 03غ: 0ممك ذللع دصع ةجطوعمأاع ةمععمتغ كعمعمف ع مرستسعمامعتم دمعم نهر مغ دكت

 سعسأا ؟2104ع 10 طصتعممععسفت» ءاعب - 1[معع ز1]1ع. - طمورسم ل71 7- ه0 - ل11: 4آ0-

 ل ءرت مآ2 8ءآن» همزة ر دممم 911 (ذصع. 4. لدص. 1503) دصمرتعستو ع هةطفتاعط 1

 ظوتو ك1ه]نمتستسعل 11ه1ءالغر ةمصم 9535 (ذهع. 11. 1” ءاطتعب 1548) دممزااننإو بع 27عقرنس ءل-

 كلاناع 2101 متت ء0 قال - ءآ -ه]يتسمت» 8 ءزن مآل 8ءاب» لقضقغر همهم 893 نسمع. 17. آلءع 1483)
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 حرش ومو ما ةنس ىفوتملا ىسدقلا ىنانكلا ةعامج نبأ ميعربا نب ليعمسا ادفلأ نأ حرشو

 دوعص دهامسو م11 خذس ىقوتملا ىقشمدلا ىرضيخلا ديح نب ديح نيدلا بطق حرشو نسح

 حرش وهو 1 ةنس ىقوتملا ىواضسلا نمحرلا دبع نب دمحم ىنيدلا سمش حوشو قاورملا

 م. نس ىئوتملا ىدرولا نبا رمعل ريبعتلا ىف ةةيدرولا ةيفلا | محورشلا نسحا هّلعل ىسح

 5 ىناعملا ىف ةيفلا !0 فورحلا ىلع بترم بابب اهمتخ ملا ىدبملا ديعملا هل كمحلا اهلوأ

 مم. ةنس دودح ىف ىفوتملا ىبلخحلا ىقابقلا دمحم نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلل نايبلاو

 قا نب نمحرلا ىبح نيحلا لال .لشاو .فيرصتلاو وصنلا ىف ةينلا 0 ا 0

 ةديرفلا اهامسو طعم نبأ ةيفلاو كلام نبا ةيفلا نيب اهيف عمج 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب

 نيحم نيدلا سمشل هقفلا لوصا ىف ةيفلا |  ةديعسلا علاطملا هامسو اهحرش رم

 10 هلو يلا دمحم هدبع لاق ديمحلا مسب هلوا [1] ةنس ىوتملا ىجفاشلا ىوامربلا نبأ

 متن" 6ا115 ل /41:71  206 1517017 1861: 15ه121: 151 ل ءرنام 1211112 (60058و ةصق0ه 1

 (زمم. 29. ملك0ص7. 1456) رصهزلاا 15و ءاتزاتق ءمدطتطص عهاةقتاتك 52106 !دتت0ه د - (نمأ18 - ه0-

 1110 1رمررنت» عل 1761: 11108 من»ترنءلأ 11201, 10ه ءدالعع# ر ةمصم 894 (ذمع. 5. الءع. 1488)

 رسمتك و نمت ءمرسسعم(ةعتاسس ةصفعضموتغ ه0 ت7 - نع" ع]إخ ب مارعتسو - هل- ل1: 10| ه0

 1876: ل50 - ك] - "مآرتسملا 8ع رم7م2, ةسصمم 902 (دصع. 9. عما. 1496 ) 120161115 و 05

 نورصتس ءمامتت امك طوصقفع ممامع ءوغ غن [10مم(مقدع هرسصتسسم مان[ ءطعستستتق. - 1146. 4111726-181 غ

 15-111 هع ل1 ععر سئل ئ دمتم 0ع ةورسمتماتس طعام: عام10هعر ةانعأا01ع 01207“ 1018 - ©1600,

 هصمم 750 (ذمع. 22. ل[دع(م 1349) طمرعكتم. [1معامأغ 18: آطرهتتق ]آ0ع0 5ءعواتقءأا011[3و 0624013

 يم عم. ]آه قمع ةسماو» هةماتك 20]ءءلغ هلمطقطءاننع لت5مودتضتسس. - 1147. ىك]11172ءعغ 11

 ءاددس ءةقصأ 186 ءآ-طءرؤصو دمتالتدستد 0ع 0هءئلتسه ةعماعمالقهتلاتل11 أ ©>م05110هلقو 2660©

 ةاطعزاعط 20و - هل - ل 17ه]ننر  ظعب» 11101 م17:60»1 (نمل0 21:58 10/88 كتعو ةطللاتللل

 850 (زمع. 29. ل[دمغ6. 1446) رصم“ تم. 1[لعست هراتق ههرصاضعمأ(ةغانك ءقام ع 1148. 41117 ©غ

 1 ءا]-مدطتوبع 6 ءه]- ععورمتل رع ء] - اعط ةغغر دصتالتهسق 064 ععوستسس لمعه 11ةذلت 11103

 ع وعتمكتسو.  (هدز دمحتغع ذص طمع همعضع ل6141- ءل- ل12 لآ0- ءآ- "هارتضمعت» ظعتن 458 8ع

 كودي, ونمت ةسصسم 911 (ذمع. 4. لدص. 1505 ) 0ءهعووزغو 4//ةنهس 11: 2141111 ها ل ا/ ا هند

 15 7101, ة11جلومع امدهتموتع 17/- 1 ء”106/. 1 ”هواعوج هممت عه(ةتلاتلال لالش 5عههمقأأر أ

 طصمع 7[7/- 11 ءاار] 17/1 - كلا ةممعااهحذغ ع 1149. 4111م عع 11 هدنل ء11-1ء*'طو هتلل وسقف

 10 0ع ميتسعتمتتو زدعفر ةهسعاماع هرعتسو - هل - لأ: ل210]ءمتست»ءاأ 1 ءرن- تلاع م6 ذطقطتله  ةمكو

 [831 نمو. 22. 006. 1427)] سمعسم. 1معمتغ ذاهن لوستمسع طعن !دسلهنت. 1لامذغ 10/164
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 هعمج ام مظن هنأ هيف ركذ يلا نيبملا هباتكب رودصلا حرش ىنذلا هلل ديلا هلوا اهحرش

 ةيفشل راغلالا ىف ةيفلالا ط٠. ةيهقفلا لوصالا ىف ةيفلالا ةذبنلا هامسو لدالدلاو فالكل نم اًيلاخ

 ؛1.ةنس ىقوتملا رعاشلا ىلبرالا ميعربا نب دمحم ركب ىال ةموظنم [مسا فلا ى] رغل فلا

 [ماد] ةنس ىوتملا ىلخلا ةنحش نب دبحم نيدلا بحكم ىضاقلل ضدارفلا ىف ةيفلالا !اهأ

 ,6 ةنس قوتملا ىدرولا نبأ رفظم نب رمع نيدلا نيز خيشلل ريبعتلا ىف ةيفلالا |!" 5

 لرغط تنخا نبا هاش ناغوط روباسين كلمل اهفْلا رعاشلا قزرالا ميكحلل ةيفلشو ةيفلا !!هإ“

 فلا اهعماج اهثاك ةأرماأ نع ةعونصم ةياكح قو اهب عفتناف هابلا فعضب ىلتبا امل قوجكلسلا

 اكيرحت هايلا كرك هذه لاثمأ ىلا رظنلا نأ هأبلا ملع ىف ركذ دقو ةفلتخ لاكشاب اهروصف لجر

 آد رددلا ىاريشلا ب نمحتلا..ىبع ىب_كمحا نكي قال ةاورلا باقلا ام ' اًيوق

 مما" ةنس قوتملا ىنالقسعلا ركحلا نباب فورعملا ىلع نب دكمحا ىيدلا بايش ظفناكللو 0

 ععرتكلاتم ءزاتك ءعاع. (نمرصتسعس(مدتاتك جط عملعست ءمصاآععنتم ةمعمتغ راه: طمع آلعمو ندأ ع2

 ةمعصمتغ [ائطرعو هدم معمورتءعنم ءام. لآلهمعغ ّذص عم جتتتعام»و هعو ونتوهع ءم]1عععرتغو هدصسصت

 مما ءروزو ءعغ ةععمس عما20600ع ععلكد و ؟طواطستعع ءدقتتقمدع هماتكلاتع 12006 هقكل

 ةمهعستموزودع 1/7 - را ماو -عأ آلآ - ل آ/ا/ءأ لآ ©آ- 0517 0-67: 1مورعا. -ح 1150. آخ41117-1 ع+

 [1 ءا- ه1 عطقم ءا-اعط ع212 ءغعر دهتلازدعتد 0ع حعمتعسهنطاسع هععدلاك. لآ1نل1ع دعمت ونقف

 [0ع مسدنالع ممدصتصتطات5] مدعاتتعع مرت مموزغوو ة316101ع قلآثا 8ع“ ل1101, متوتر ءلأ طعنت ل ا" 0

 17272 1هةاوور هسمصم 679 (ذصع. 3. 31ه1. 1280) ممر. - 1151. 81- 1117 ءعغع 11

 ء]1- 16٠ مؤقت ل طر دصتالتمسم 0ع نزدعع طقعمعلتامستمو ةستعفماع (نهلطت 7110188 - هلل - ل11: ل1 0

 ظوءر» ى]رء عار 81ه7ء82, دمصم |5315 (ذمع. 13. كم. 1412)] رصوننتم. - 1152. ظ1- 41117 عا 5

 تلا دعتح 0ع زماععمنءامالمصع كمت م1 ه1ا12,6 210101061 ع هطعتاعال 7ع - عل - 02711 01ه“ ع

 17101 هرؤ ه١ 18 - ءآ- ممم”. ةسصصم 749 (ةصع. 1. كمت. 1348) دممزتننه. -ح 1153. ق1117 ع+

 ىلع هطع]1117 هع. ظهقسمي ون00 4”هءع/# ممعلتعاتد عا ممقام عوأ اظنودطسعمع 1ع - انا

 طلخنم ظلئدع 70عاما 5ءاز نعألهع ءمرصمموتتغو هانت لت مماعمان5 ][قعطورضفمععأام ظغ معععنوم ذللم

 1ععنمصمع طصسم ممقرصحأتك لص 1ماععتتانرال 17عواتاتأ15 عقال 0( همانمعغ ةساعرتل طئتقامرتمتل و ان

 1عمستصسمس لعوعتطتع ةصودحتس معدص طقطعسغعسس تندم دستااع حتعتق. 1 عمروعععمامعت» ءعاتقتس ىانط

 019ءروزك عمو و ءا دصلعت هدط 1772 6/7 - 647 مممصعاتغتعرو 3205مععاتتتلل ]00512001 7عااتتل

 هتم101 معرب ؟ءطعمسعمنمدتسع ةعاز منع. - 1154. ةكآ] مط ءال- عمو ردع مغ هممستما (20110-

 صهضمعتست طمصم7ت 205 , حجتعاورتطسك قلقتع 8ع“ ل17:60 8ع للف - ءآ-مم]رسمعت» كرت اهتنقو

 ةصسم [407 (ذمع. 10. لمص. 1016)] ممرضاسم رو ءأ [طلمظاق 7ع - هل - ل: مارت ءلأ 161: مآ# 0

 ل4كت047/72, داعم 108 - ءا- امي“ لتعم ءغع هصصم 852 (ذصع. 7. الآه 1448 ) 12014110. ب
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 معي رست قوقفلا (طوطنلا ,ئداوعبلا""تيبحل نب. قمصما مت نا «لذابشلا كل

 ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج رمعو ركب ىأ باس ىكز نمل رجاحلا ماقلا
 نيددتبملا ضعب نم عميس هنأ اهيف ركذ يلا دللا كمح كعب اما هلوأ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 عاملا !>« نيبلسملل اًكصن بتكف داثأ ايف كلذ نع هاهنف هتداهش لبقت نيخيشلا باس نأ

 5 نييقتو ةياورلا طبض ىف عاملا ١! اضيا ىطويسلل ةغللا ىف نسب ىنسحك عابنالا ىف

 عافتتالا فرطب عاملا |'مأ  ه* ةنَس ىقوتملا ىصحكلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل عامسلا

 ىف ماملا ![86. 2 فورحلا ملع ىف رصتخم وهو ىيجنلا ىارخلا دمحا نب ىلع نسحلا ىأ عيشلل

 ىنفاشلا ديعلا فيقد نباب فورعملا ىلع نب دمحم ىيدلا ىقنت خميشلل ماكحالا تيداحأ

 هحرش مث كيناسالا نع ةدرجم ماكحالاب ةقلعتملا ثيداحالا نوتم هيف عمج 7.“ ةنس قوتملا

5 
 10'تاظابتتسالا "نم هيف“ امل هنم“”عظعا عاونلا ته ىاتفلويا عل"ادثآ القا مامالا ءانش 0307 ةثلأ

 1155. ق]ءّمط ءآ1- ءوط ذثالرو ممرصتسو لطتتتتتتل 120201152 , 31110« 41 ل 0/0 +0

 6_1: 18767417 80571007 (©ءدستس دعم , ةصطم 245 (ذصع. 8. ثمل 859) 2201610. ل

 11456. 11 ءمس عآ]-طقز و 1دمتك م0 ءءانتق عت 06ع90ه:ةصسلتتنو وانأ ءهدطسسسم] 30122 4851 8611

 هع 07م1 ةهطعماستخ لعءآث7- ءل- ل: 450- ءآ - "مآ هتان 1861: ملط 8ءقب* كذهيرتناة, ةصصم 1

 (نمع. 4. للص. 15035) ممم6نانفو 1ص طمع ضدعاقكطترو نان1 112 ةصعامأا: 2123عر21 5515 111+

 12010355 هزغ ]8 عده ءئعبو 2جممهعغو هع هج مسمع 07003:2 3015155عو (ةومنتطمصئانمت ءةلتسس1 5

 زآ1مرحدصت كطغعتلعطمرصصص ةععلمت ءسلسست ءىوعه. © نم0 وننأنلعر» ه1 1ةمغعملتعتغور 5ع0 1راتقأانقم

 8ععمموزا زئوتمسع 81هطقستصس علهمسمود 2ممدل تاق. ع 1157. [[سسفل 11 ء1-1غطغر ةملتعتسست 0ع

 مممموز06مع و. ان( ةص ؟0طسك م/معم» 6هدم7:. آفطعااده 1ع>تعم]هوتعتفو دسعام»ع ءملعسم

 موري: - 1158. 11 هف'ر ةملتعتسسم 0ع ةامطتلتعسلج 0ه016هصع ءا لع ةلقو 0136 نكات

 مسمع ما هعسسمغو مءوملم هلك سقم ععسلتع , ةسعاممع (ةلطخ 11407: ظعءت» 71:56 3 15698, ةسنحو

 قدح (ذمع. 11. الآدت. 1149) مدمراندم. - 1159. 1[1]سصغ' ط1 غهدنأآ ءا- 1 صا(118'و 0

 نحس هعد]م تاتاتغمعلك ءمرصممتنهصس لقمع. هدد معس لت سسص 0ع 00 ءاضاسو 11غعدنوتاتال 2027:5163و 211601

 ةزعئاعط 461:77 معم7: م#7 186: ىل]ت»ء0 18ه" لال ءزاطم. ع 1160. 11 فس 11 ةطقلتغط

 ء] - حط اع مسرو هنملتسسص 20 ده016معق هاهنا غهدئانتت» 1[عوتنق ةعمعملع501. هةطعتلعل 1007-0 - 7

 11101,م 760 186 لل ظاطقظتغم, ناعم 11: 1آ0ءعااع طا - كط0 ءمعممدستسقكاتق عأ 3810 2

 (زمع. 206. كسع. 1302 ) مهم ناتكر ؟ه11ةوعتغ ذص طمع هرعتع (ءدنتق (10(5201طاتتتر 01136

 يوعاوسغ (ءواليسصمستت5 جسعامناتتلل ط3(03. 10ءاص0لع ]ئطرتست ءويعععأتع ءماتت71621845 5و

 10 يرصتسصعمغ متم لنانع ةصكعتموزأ 17477. دلل 0ع طمع مدهغعتم !ئطسس ذلام مجهز معد

 رس ممودز ئةم ءودع لتعتسغ, تمص 01عام مصاصسعمغ ع (نمروصم معاتاع ءا دحاتأاح ةعتانت انانللقو

 ىذز
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 الا هتوم دعب جوي مل مث هلمكا هنأ ةيفلالا ةيشاح ىف ىعاقبلا ركذو هليكي مل هنكل كئاوفلاو

 نع سانلا ىتغال ىقب ول ردقلا ليلج بانك هنال همدنعا ةدسحلا ضعب نأ لاقيف ليلقلا

 ديحم نب نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سميش هحرش نممو ىهتنا حورشلا نم ريتك بلطت

 ]724 نب] رونلا نبيع نب ميركلا نبع“ نيدلا بطق هصخو [057] ةنس قوتملا ىقشمدلا

 نييحا نب ىبحم نيدلا سيشو مامالا باتك صيخلتب مامتعالا هايسو 70 ةنس قوتلا ىلخلا

 !لذه ىلعو ررخل هامسو اضيأ مصل 2 ةنس ىقوتملا ىلينحلا ىسدقملا ةمادق ناب ريهشلا

 اضيأ صخو ه.1 ةنس ىقوتملا ىومحلا نسح نب فسوي نيدلا لامج ىضاقلل نرش صخاملا

 لكلا لرحت بادإب ماملا 11 . .* ةنس قوتملا ىسراغلا .نابلب .نب ىلع ىيدلا  ءالع مامالا

 ىف بلطلا رارساو بهذلا حاولأ !17 ىنيسحلا ةزمح نب ىلع ديسلا نب دمحم مامالا خيشلل

 ميكحلا شبح نب ىيك نيدلا باهش ئيشلل ةيدامعلا ساولالا !! ىنسحلا هللا ءامسا

 صعوسع (ةسعم للمس 20 طمعتم معضلمدتأ. 86عم2 مسد ذص عامووتك 30 ل //كوهعطت 17205 أو

 تزل ءمررت121عم4 ج32 00512ععاك5عو ءلص0ع 7220 م05 1201:6612 ]115 12116112 121241113 2

 منعم ءزتغوتزل عقذعو 02 06 681153 مالك م10100ع122 ءووعو 12510155 جاتوتعسمت عاذوته ةاتط155>00عز

 ءووع عمتس ]نط مدهعمت ؟210ل5و ونتآ 51 ءمصفعظ5 ج65 عووعغو طمتصتصسعم هغم0تئ35 طتا11 غ0

 مرت 1 عم 310110121 50م61752ع0ع7ع م0مغ0155عرغ. - وعم 1116. - (نهرسدت عداقتأ انك هللا 0

 طقطعغ ىرعررب» - ه0 - 02 101611760 82 11 ىة»- هل - ل: طع: 1101 هته ءل 101:2 ءو]بع]بو

 حصلم |[ 842 (ةمع. 24. لسص. 1438 ) ] ددمانأاتتا123. 801028 ءزاتك هءعمدمدتتسم لنا عدتنم#

 0018 - ه0 - 021: 450 - ءآ- عر»أدر»  ظوت» م80 - هآ - ت0" | 86وز» ل]1101:] 1847ع88و ةصحو 5

 (ذصع. 1. هع 1334) 20161115و 0111 0عء1ععؤتصت طتتصع ةصقعفمسأاأ 171 - 11,1411: 783

 111:5 1111-111 , كا ك1 عيرنن - ءل - 02:1: 1101 مت»77 عا طعن لآن ءل 110ءم00ءد# 1آهصطةلتاوو

 ناعم ط1: (0»00 لتعأدك ءغةصصم 744 (نصع. 20. 0151. 1343) مممدناناتق١٠ ل طقصع ءمزغم12و

 1/1 - 11101077“ ةمكءصأ ماتم و 0111062 (3511512 ©0122 مهداتتغ (20طخ لعتتم7- هل - ل: 7” وبرك 8

 11 هدم7: طله ءم2و ةممم 809 (ةمع. 18. كادص. 1406) مم»اتطق. ونمدد 0عمتوسع اتطعت رم

 01016 474 - هل - 02: 718 ظءد» 8018071 ظله ةكغو ةصصم 731 (ةصع. 15. 0ع. 1330) 2011118. ل

 1161. 11مسمس ط1 2048ط هلعط1341] ء]-طقستس هنتر 360عقراتق 20 مءودأ]وك زم زمانوتأات

 طهلصعأ هطوعمىهصلقفو ةتتععم»ع ةطغتلعط آصف 1101:1110 13 ءنا- ءاد عر ل]# 8ع: 11 عم

 10[1ن:ء::. - 1162. قارعقط ءال-ل عج ءعطعط 6ع ددمعقؤع» ء]1- غع] عطر 1ةستسوع 3101636 أ

 هعممعغو 55011 0ع ممدصتصستطادك آ)عز هدصعاتق, - 1163. [:1- ال عذط 101- آد 5017 عغر ؛ةطانآقع

 1740 - هل - 0201 ةتتعام»ع ظذطغعتلعط ذ/عمط - هل - ل: 7”هلوع 8ع: 11هلمعأ 117 - 17 ءاباتم
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 باجاث نييهلالا أر ىلع داعملاو أديملا ىف غلاجم هريركأب رمأ كوأل نب ندلسرأ أرق ىيدلا دامع

 ماورالا رقتسم ىف حاولالا 112 حاولا ةعبرأو ةمدقم ىلع بترو ىناثملا عبسلاب هيف دكهشتساو
 ىلا ىب ديحم لوق نع هيف باجا ىكملا ىنيسحلا ءاقنع نباب فورعملا صلاكل كمحمل ةيمال

 وعش ومو ىزاولا ركب

 ناحرت نبيا ىلآ لاحرت لجاعي ىلبلا نذأ كقو ىردا ام كرمعل

 ىلابلا ىسنلو لحنملا لكيهلا نم هجورخ دعب حورلا لكم ندد

 رعش هلوقب ىدفصلا باجاف

 ىنابلاو مسلخل معان اهيف كلخت اريخ تنك اذا ىواملاا نجلا ىلا

 ىلاص اهل تنا نارينلاف هللا نم ةمحر فلذ ملو اريرش تنك نأو

 باجان رخآلا تيبلا باوج نياو ىاحرت نيا ىلا هلوق ىلا باوج الأ امه ام لاقو هبجتي ملف

 /7/- عمر م«هيموب ل, جمسم [587 (تمع. 29. كدصم 1191)] مدمتنطتم. (هدص معصلتسسس ماه ةصعأ أ عطق
 (ء]عردكتس هع ممرصعم (انانللر 0 1)عات5 ءاع.و ده نات 31016101 23112. وعلا 1740 - تل - 0

 6س« ل4”ع7مب» ظعبب 10ميم20 ذمكأ دمهس0هم5دعو دتغ طسصع (ةعاقطتلال م12ععمنع72 06 طقع ءأ
 ةائمرج رتغو ه0 ممعماعس طعام مط وول ءمرحتس هعمئتطءرنعأن.  [(ةهودع دمفسلفغم هدف ععالو ةعواعتم
 عريرسوغمع مرلرسمع ؟؟عركاتق 20 (عوالسهصتتالل 51008616 0 1س 120003610826122 أ 0113141101
 ةاطساوو 0زئةنتطستغ6 -ح 1164. 5ظ1-ةلدحذط 11 ساتمأءعءدمت» عاد عمك ةطر ةطسلقع 0ع ةةهلع
 ةمتسمتستسا [ ممدغ رممساعست ].  ظوةسم ذه قروتس لعدتمعمفو ذص وتم 110/4160 1/7 - 5
 1[1هوءةرنخ 11ءمغ, ؟دلعم 15 قلسعع ءهعدمستسةألتكر 20 طمع لتععنس 101,011: 015 1آث كنا 2

 1826]ب» ]خانم ممقالعمال ؟عةممهلتغن

 طمرن دتكحتس غمقتلو 0035 0انةئ3 م110600 دمع 0ع جعوعإ]ةنمنم دصعم 1اتسعتع 0ع 01:علل
 1علغو معوعأم تطأ 1غعدخ 2تعاتللل 0134و

 16غ نطأ هزغ لهردتعت ]دس ةمتسمع مموأ عدتكتتل قاتلانل1 ع اعاتمإلو هدلمعم ءهغ 00م2 مولع 10.

 ق1 طموو ؟ءمودمك هرعت >ءدممسلتغ لتلك:

 آو مديهلزقم لعر كمرتستل (اناتتلل قا. 81 طوصسق ءور ذطأ مععم ءاتم ررتدم ءاداأو عمهم
 مةعلتنتق 201مم1ئع عا 110

 عز حباعسس دممامو هي معوسع [مدعتك دمتكعت عملته لتكتسمي طنصص 1هعد]165هع5د 20 1عطعق»

 ق3عرسعم طقعع معومممقتم جتعامرت دستصتسع م]دعادتغ اهات عضأأر آط05 1ةزؤاتق 00
 ج0 ؟ءعطج مصختست همصاتمسعتع ىواتطأ زغعع دصعتتست 06ه.“  آنانأ هتتاعتل ءعوأ "عمممصؤز10 20 ؟ءدلكاتتم
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 "م اهتايبا عيمجو هيف لبق امو مدأ ىنب فانصأ نم فنص حور 0 لك ىف محاولاب

 ركب لأ ىب ىنيحرلا كديع نيدلا لد خيشلل خلاسر رصقلاب ىصيصخ ىف رصنلا خيولا ا

 باهش خيشلل خيعدالا ىف رفاولا ماعنالا نع رداصلا ماهلالا 1 11 حنس قونملا ىطويسلا

 حانغلا ماهلا “م. خنس اهفْلا ةخلاسر ىنو ىنالطسفلا ىلع ىب دكمحأ سابعلا ىنأ ىيدلا

 باب فورعما ءاقولا لأ ى هد لها ىنيدلا لامك خييشلل حابشأالا 3 كابتن حاورالا لاؤنا خيحب

 أب ماهوالا نم ضورلا ىف امل ماهلا |! نس ىقوناملا عقوملا

 ىهلالا ملع 0

 ثيح نم دوجولا هعوضومو تادوجوم ف ثيح نم تادوجوللا نع هيف ثحي ملع وهو

 ةدايسلاو ةيدبالا ةداعسلا ليصحتل ةقباطمللا تاروصتلاو ةقلل تاداقتعالا ليصح' هتياغو وع

 ىلع هلابتشال ىهلالاب هنع رّبعي دصاقلا داشرا بحاص لاقو ةداعسلا ىاتفم ىف !ذك ةيحمرسلا

 ةععمسلمسسم ؟ 16وممملتغ دعتضتس» ةمذع طلق (ةطسلتقو نسمع ةزصعس]دع 06 ةصتلتت# 01011015 ءال 00

 ععمعرتطسع جعمصغ ءغ نان 0ع ءد لتعدعمع عجطتطعس(“ وقصه (مانصص ءمصقاهأ ع (عععطاتق

 ههم0ععلرم ؟ءروزطوو. -ح 41165. 411:7 عغ عآا- مدعو ؟عدجتلله ؟1ءاممتدع. '1ةعاقكتق 0

 مرممرتعأمنع انغئععدع 1077“ هممععتا"ه ,  ةسعام»بع ظذاطغتلعط لعع/- لد لق: للط0- ءآ -"ه]بسمتا 12

 452 8وءورب» ظمأ ر هصصم 911 (دصع. 4. لاتص. 1505 ) دتمزا10. - 1166. ظ1- [!طقس

 1[ب1- 58012. زهكمزرعمألم ع طعمعظععماتج ةطسصلمفمساع م001عصقو وننقع 15 م17ع0(02طتطاتق

 ةمععاهتست“. "[1عدعاوضت5ر نسع» كطعتلعط ك7 عاطل - هل - ل: لآ ]مطاع لآ ءلأ 161 ل7

 (051ءلل72 حممم 680 (تمع. 22. ةكمدن. 1281) ءمصرمونتن - 1167. 11طغسس ءل-[ةغغؤطو ةصح

 هماروأغلم ةعطاغسرو نات ؟هاتمصعتم لعصتمسأ هصتق ةصتط ةلاتلال ؟قلاتل0006 ل2 6017 مماطاتق لنك عوز مطعم

 ةمعسأو ةانعام»ع ي5طغتلعط 1غ عت م/-عل- لة: 111ه1ءمتدت» عل ظظعتت لكط*!1موركار ؟دلعو 1811- 1101602272“

 لزم عع هصصم ... رممز610. - 1168. 11ط غر آمكمأرةللم 0ع ته ءهضمرتطاتقو وندأ اص ط0

 ]لمن 0عممءطعس لسمك. 110[ ع ةملظف ![!ععوس 28مم.

 41169. 1] ١ ءا]-ح]دط]ق0. 100ءا123 1111113 1

 [لدعع ءوغ عد 0هءاتسهري ّذص ندنو 06 طعطاتو ءدتواعساتطاتكق ن3ع216015 0112162115 ةاتظأ

 ءرتواعصاعد. 0( طر ءءلتس زاك ءىأ ةدكتكاعمأاتهو لان ةاعصاتق هوا ةدتئاعصساتدو ءأ آ8صلق م0515 قأ

 اص ةعوانت مز (0مع معاكات ةكأ هطانللا 1'عدرانالل عأ 10ءدضست 30 همرص مدعم لمس 11161 (ةغعتال 3 عاع7ل ل

 ع( لمستمةلمصعتل معز معاتمتلا مم9عمتعساتست. 11هعع ذص اتطعم 21ر11 ءآ- :ءم0لعأ 1ع عاتتطأاتا

 ثكسعامر» اتطرت 1:70 ه7 - يعقل لتعتغت 111ه لمعاعتمج لتئعلنتس» هع لتكتسار 0110018123
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 درجتل ةعيبطلا دعب ام ملعبو تادوجوملا تايلكل هلومشو همومعل كلا ملعلابو ةيبوبرلا ملع

 لثم ةماعلا رومالا ىف رظنلا لوالا ةسمخ ةيلصالا هوازجاو لاق اهقحاولو دكاوملا نع هعوضوم

 ىدابم ىف رظنلا ىناثلا ةرثكلاو ةدحولاو ثودشلو مدقلاو ناكمالاو بوجولاو ةيفاملاو دوجولا

 ةلالدلاو هبوجوو هلالا دوجو تابثا ىف رظنلا ثلاثلاو اهينارمو اهنامدقم نبيبتو اهلك مولعلا

 5 نِذْلَو ةكتالملاو سوفنلاو لوقعلا نم ةدرجملا رهاولل تابثا ىف رظنلا عبارلاو هتافصو هتدحو ىلع

 لاحو اهنقرافم دعب ةيرشبلا سوفنلا لاوحا ىف رظنلا سماشلو اهلاوحاو اهقداقحو نيطايشلاو

 رظنلاو ثحلاب هكاردا مار نم نيبلاطلا نيف قرطلا فلتخا هيلا ةجاأل تّدتشا املو داعملا

 بلاطملا ةلمجإب هنائول ملغتلل عفنا فيرطلا !ذهو اوطسرأ مهسيدرو نيثحابلا ءابكلمل ةرمز ءالوهو

 مهرثكاو ةضايرلاب سفنلا ةيفصت فيرط كلس نم مهنمو تاهيبنتو ةينيقي نيعارب اهيلع تماقو

 10 ثحبلاب هرما أدتبا نم مهنمو ناسلب فصوت نا ٌلجاتو نابعلا اهفشكي ةيقوذ روما ىلا لصي

 لتحتست اهتم همس ءطعمسلتغر ةسغ 0هءنتسمه نصتع ءذد]تفو لدمصتقسل 2ع5 ءلتقاعمأاعو ال6

 كينعسسس م1عءانغمع ءعغ فمصاسعغو جتا 00 ءامتسق عمزلاتتلو 011326 م0546 2241113112 5ان6 (1. ء. ططعاقح

 مطوفتعملو نسمدتمتس هطزععانسس ءلصق دمماعتمم ءغا عقر نتقع طع معينات صغر ءةدعاسلتلا. 2ةنوتغ

 لعزم لع: طورنعو ءزانك متسع مه]عو عدصغ عتصواتتعو 26012010 0ع معطاتق همدصسصاتستطاتقو انغ ©

 تئكاعصاتمهي ون1001(ةغ6عور معععقووزاهنع ةطوهاسغفو ممدقتطتلئاةهنعر جعاعرستاةهغعو (؟ءاتتم0111034و

 نمتغمععو دس] نغم لنسع - ددعلتغوأم 0ع معتسعتأ متألق 0011131111112 011111111125 0 6

 مرمعرسأت ةىدضتسم ءغ عضجلتطاسك 0هءامتمدضتست - طمعلئ(غة(16 0ع ءدتكاعماتم آلءأ ءزانكوانع 6

 و جطوم]سغم ءهمصظنممصله ءغ دتصتاقأاع ءزانكواتع جغئتطاتاتق ءهمدصمهطدصلنؤ - معان غةغلم 6

 نوصهلتعسس هالممع ذاتطواوس لهيئات ان 3 عسا هلت انطط ع ه]هفدع ةصغع]1عءااتتتتلو ةص]لل311118و 228610 11و

 ععمتزهرختسس ءغ ل0هعيسممانتم ءمرتتتسواتع ؟عه مها عع مم016ةممتطاس - مصعلتندننم 0ع ؟1 طاق

 ةملتسمت نست طسسقفممتلاتللل م7036 5ءممر مل مصعال 2 ءم1ممدتطسو ءغ مهنمصمع ءعلتغ5 ذص 21(ءانقست

 رزكوتل. 0 تمصتمتل 1عرئم 2ءءعووزاقم طتتزنق 0هءتسدع 20220011121 1118615 ءوأر 8

 ج0 ءدحت ةصله عدصلمتس همك (عمسبعضتسغ متعاط م0045. 1”تعضتمغأ ةصاعت' ءمهو ونتتت 01ةماتنحط06 ©

 ةمعوت]جصلم دس ةمتسم معععامععع هنعععص. 111 ع ةعطقام ةدصغ مطتلم5همطمتختس 0121ء(0عوزطاتتتو

 نينمرزتنتل جمع عممصاتف ةعنو(معغعاعو ءيغ. [1[آدعع رصعاطملمف ةمكانلغتاتمسل رسهتللطع ©0017 ءطخأو

 ننمدتمس داتستسمع نا1ةعقواتمصس ة؟دلتق1دعتكو ءأ ةيتماتس عماد ضصتقمتسلو ءأ دطصمات1ا8 15 ع3 216114111

 ىلذأ زمعمعددأز دسصغ تمتص 0عمسسضدغنلمصتق ةصئنطقع همها عهالمصتطاتق ةقءعالعأقو 011111016 8

 رسدز مر جكاتوزغ معو ؟ه]هماهسمفرو لنسمف همعدصتام زمامتاكد تك لعاودجتغر ءغ وسهع ةاتطآتست مدع
 10 عسصغو وناتحسس انغ ؟عنطتق 0عوعتطأ ممدقتس6م  قلئت لعمتوسع دعت كاتهتلل 2881:عق51 ذانصا 01 قزاتح
 (ةصلم ءهغ ةمععس]ذسالم ءغ د0 لعصات0ههصعتلل 1150116 ءأ مان1530100612 ةطلللل 26 100655 ملا
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 ىلا لاخل اذه لثم بسنيو نيتليضفلا نيب ععجت سفنلا ةيفصتو كيرجتلا ىلا ىهتناو رظنلاو

 ىصقالا كصقملا وه ملعلا !ذهو ريخكل وبا لضافلا لاقو ىهتنا ىدرورهسلاو نوطالفاو طارقس

 اميظع ازوف زاف ىقف هقئاقد ىلع عالطالا ىف ماقتساو هقداقح ىلع فقو نم كل ىلعالا بلطملاو

 اانلا نأ انينم ا رسخو اًديعب الالض ٌّلض دقف هيلق هب ىغط وأ همدق هيف 0 نمد

 ةعيرش نوكي نأ نع فخ بانج لج ؛هلمالد ىف لقعلا ضراعي معوناو هذخام ىف فلل لكاشي

 هلقع وفصي ناسنا دجوي ام ّلقو دحاو دعب اًدحاو الأ هسدق ريس ىلع علطي وأ دراو ّلكل

 اهذح نم اهذح برقيو ةيفصتلا فقيرط رظانت ةيتر رظنلا نم نأ ملعاو ماهوالا ردك نع

 ىدرورهسلا فلسلا ىف ةبترلا هذه ىلا لصو نممو ةيقوذلا ةيكلل هنوكميو ىوذلا فيرط وهو

 لضافلا نيرخاتملا ىفو ملعي نأ نم ىفخا رمرب ماقملا اذه نع رداص هل قارشالا ةيكح باتكو

 00 د نا كالي ىف فاوحلا قيدلا لالخ انالومو. موزلا ىف _ىرانغلا .نيدلا_ سمش انالوم لماكلا

 قايسو اصخلم ىهتنا ىزاريشلا ىيدلا بطق ةمالعلاو ىونوقلا ىيدلا ردص خيشلا ءالوم

 همز هصدعستسغ ةعتغع لسقهك سعاطم0ل65 معوطقطت]اعود و ونسمع ةصغعءعلمصم6 1آهزاهق ءدفاماعوع

 01ئ5ءةماتسدع ةسعغم»عد للعدسات امع”61 6و, ]م1106 أ 5070" ههمءر» 0. 110150116 31101

 انطرخ 1ث8460 ا - هون. - "الذع طعدمع دممعمتتنتك 481: 11]رع» درممهعأت 1آوعهع لوعاتمق ةدطتسستتو

 متع ءىؤ ءغ لتكوستكأالم م:2عودامساتمكلتلل2: م10 ماعد لك و نتأ 00عيسقهتو 51ه زانق 00 عا 05غ

 ع دمطغلتغهنعو ءزسه معواع معرعمت كار ذه هدصع همهمجععمغتق عوز ؟ءاذقعمععدس هقعمفتط. هز

 رعرم معد طلع ءلدس0لنعوغو جتغ ءمزانك ءهالفقستعق ءدءمطتاوغو ذه ءععوضعمم ةملمعتأتع» هرصصتمم

 كانط 012 عع لدعؤم1 دم [دمزغ دمممصت1عدادتس و نلانأ3 ؟ءائانتل م20هدتدتع 20 ؟هلكدس ةعءعلتغع ذم

 عمسضقطستو دتتعو ءغ طفلا هعاممفم ذم حعوسسصعمالك دانتك مهغمصست 5عدممد0عغ. 11[دز وامك مدستمتو

 لتدتمت متستف ءوا ة>ئعءاودر وتهتم انك ءاتتواتع 3ع0فعاعمال ممغتنلل م22عطءوغرو ةستغ ووء2ءا

 عدصعقنغمغك ءزدك ذللل دصممت ؟ءعوزؤدغتع متقأ هموم دنس ءا معمرومم غر دغ طمصم ٌةمكتعصت ةكاقتو

 تنزسك رمعمو 2 معطسلتق ءععمرضتسم ةدعطتلتو ىذغ مدضودنم. 14 نسموسع ؟ءآتدم (ة2235و دع

 همعمد1هنمصع معمكعتسءت ععدلسسو وست 5136 0عمسسدغعمصستمق ةتستلتق ءقغر ذلاتسوواتع (ءةردتصتتسا

 مممع طسرسك غعصتمسس 20ءع0ععع. 112عع ءدإ هذه له1ءعءلتمتم ةمتعغهماتكر ءةسومع ةممعا]ةعدسمأ

 عدمتزعمنمتس ةمتع تمل عدس. طمغع» دصمز هعععو ونمت طسصع عضملسستم 20عماأ ةانصغو ؟دتغ 80/767618 01"61و

 ءزسكوتع انطع» طك عسعأ هل - ةءارموع حط طمع داهلممع متنمع ةمتسكملتك ةهلتعأو مءعممماقغ متستك

 هععسأ]غغرو وتحت انغ ونان118]2 ةذصغ هموصمودءمصاانت. 1ماعع معععملم»ع5 طسمع عجهلتتل 358ءءانأت

 عدصغ 010112 ممدأاغع طعصع معيتنمو أ معه ععاو 00ءامتمد دصكاعتعأات5 ه7 عانق - ءل - لذ:

 ذم ظسسعاتد ءغ 010112 همداع» لءآم/ - هل - ل: 1)ءماوج ذم (عرعو 8ءمودستسم ظوتمءءعزذ ذآ هعدص

 هوغ هطعتاعط عل" - هل - ل1( عم ءغ طمس مدتمءعمو ىتع هءاتكذتتساتك (0ا]- ءل- لد
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 ثتحبلا نأ ملعا مث مالعلا ريرعلا هللا ءاش نأ ماسقالا فقيقح دنع ةيلمل 3. ليصفتلا | ماعت

 امأ لوالاف قوذلا :فيرط ىلع وأ رظنلا فيرط ىلع نوكي نا اما ولخي الا ملعلا اذه ىقأ رظنلاو

 نينيح لقكتفلاف' نييلكتملا ونت“ لع وا" ةيلل بنك هل لفكتفلاا نياشلا  ةقسالف نراك 7

 هقكح »خل ؟”لقكتملا# نييفارشالا !ةعلمالق !ناوناق لك اما قاتلا, عيرخامملالصانال كلك ك5

 5 نفلا !ذه عضاوم ملع دقو فوصتلا بتكف مهحالطصاو ةيفوصلا نوناق ىلع وأ هوكنو قارشالا

1 
 قوفو تاعوضوملا باكا نع تاذ امم ميلعتلاو هيبنتلا !ذه ىناف لفغت الف هبلاطمو

 07 2 ١ : ١ 1 0 1 هنآ يسر صعد

 أ

 باوبأ رش“»و :مدقم لع 0 منعم ةراشاب هبجرنت - ناخروأ نب دكيكحام نبأ

 مرن« ندوت. 1 لكمعع ددسسماتسس جآلهتح ةنصغ هد ٌاتقو ننهع 4872/2“ طقطعأز ء>م05110طعللت

 جماعم جععتم دق مععس ماعمتلتس ةمكعمستعم ةصاطك ةنط #27 4#6 و نطأو 1060 عآامدرتموو ءا

 نورريصتف نلعماع ؟ها1عمتعو مهرناع5د مطئامدممطتمع لئات ععمغم5 عدعمطاتسغعت. آطلءام0لع صمغقص لامس

 ءيغو 055وستكأ لممعسس ءغ همععس]دئلمصعتس لع طقع لمءعنتمم صمص ممو5ذع ممص دمكاتلاتا ةلكع هه
 ةمموم]ةلتممتم كلكم متم ةماضاسملل“ مت مممععتس ؟تمس اصعتض ءلتغمتو لك دءوتلمتس ةعوستكتت ةاتغ مطتح
 ]وده مطمرحتسا معتمده عغمعمرتحسر 10عمودع كك ةئهعامصلت ىدصغ !ئطعت مطئلامدهمطتعأرو هسغ :ءويسلقتس
 رمعام مطوة زعمرمتسوم ءغ انس ةءتمأو نعام مطر ةلعقر ننقع "لع دصعتاا 1 ماعالت 5 ء010 انصر

 معوعوسأت لعطوع. صك دعم هععتصلمتس تمتص (ءمعغو ده 0ت5ءكماتممس أ مرتع ءمرتس

 مهنمصملتسس هسم]عءنطعر 1لعمودع اتطرنو 22مسع# ء7-ةءارسمع هلئتكوسمع ةمعتسطءع 0عطعأو

 رع] رصوروقنعمرسسا عمك عمسضمتس دعوسلممب ءمدئاتسوتمع (ةستسم]هعتمس ري ودع ائطعت 0عماس هم هصتق

 هنللعمع 0ةعامسللت عنمأ. لمص 0ط1 10عم5 طاتزاتق 00ءانتاط3ع ]050116 011265010265 0115و

 مهاز

 معكم هزه معولتئوعصفر طقعع حلسمملالم ءصتست عا ذصفلغتغأم هريتتكذ2» ءقغ ةط ةثكر نست ع

 هطز ءناتك لمءستصمستس ك5عتمدءضتمسغعر ررعغ ةانمع هدصصعتل م3علتغسمس ةءاعمألل ءقأ ةنلعصق.““

 1170. ىخ] حطخ ل دهس عطر انطعرع دمعاممطو وز عاد. هقصع معموزعستسو 20عام طدك هطعتاعط

 1107م7: 8م لله: كك عءربمقر ؟هلعو 1ل1- [11ءف» (مطتلمذهمطتق) ل1عنم عغ ةسهه . ..

 ردمد"غنم , ءغ 5طعتلعاط لع” - هل - لقر» 1101 هيون: ل 121: 1" ه]رقنز» ل11“ ل6701: ةصقم

 697-10 (زمع. 20. المزن. 1229) ردمرعادم. - 1171. 117 ةقذر عار همت معضلتتتنت 12016ا01125 4
 11ه 1رمتنترت عل 186: 1 /ه]نرنتع0 كارا: ماتت كظدلتفسم 17 اك عزت 1101 هتوتتنءل  ظعتن آلات
 همرصممختت(“ 280هواعد ذآل1سل طسزسم لسكدس ؟ءمالغ ءعذس ص00 نعممصسعسم عا لعءعسم ءةصألق ل15 موقانتاو
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 قاهفصالا نيسح نب ىلع جرفلا ىال رحاوشلا ءامآ 18 2 ةكيكر ظاغلاو ةميقس تارابعب كلذو

 ةوبنلا تارامآ ملع 1[)*

 نيبو امهنيب قرغفلاو ةوبنلا ىلع هذه زلالد ةيفيكو ةيلعفلاو ةيلوقلا تارجملاو تاصاهرالا

 ىدرواملث ةوبنلا مالعا باتك نم عقنا ال هنكل ةريتك بنتك هيفو رهاظ هتياغو هعوضومو ركسلا

 هل ايل هنوك نكل ىهلالا ملعلا عورف نم هلعج كقو ةداعسلا حانغم ىف ام لصاح اذنه

 مالكلا ملع ماسقأ نم مسق ةقيقلل ىف وهو نيودتلاب دارفالاب هيف ةربع الو رظنو ثحب لح

 ىملامالا 1!

 '| ىلا 10 ءاع ..+ ؟ يانا ة "ا 3 5 000 -
 : ملاعلا ملكنيف سيطأرقلاو مداح هتدمالت خم نوحو ملاح لععي نأ وجو ءالمالا عب وح

 ىامالاو ءالمالا هنوهسيو اباتك ريصيف ةذمالتلا هيتكيو ملعلا ىم هيلع ىناعتو هناكجس هللا عتق

 تكاتك 5ع0 عوؤ ه2ج065هع ءمرئننمأ2 عغ ؟ءععطتو ءيتلتطاتو. - 1172. كس ءادوط هر وقتتلب

 هعركدع ممقمتمممتل و 211ءاغم»ع 411: أ/م»هز م72 هدا 110ه5ء7: 1؟/م1402. همم [356 (ذصع

 17. 1)عع. 966)] 22012600. ل

 1173. 11د دسفمعفغ ءا-همط 01835 عغ 100 ءسمتمسج ةتوصمتتنتل م10رمط ء36م

 وتحلتك دسصغ ةنومو يدم” لتصحتستم مجهمطعأمتل مائ2عءعلعمقج ءهع سدتعمعتاو ذه ؟نطتق

 1جءلكودع. ظحنتم نتد ذللد هتومح ممممطعتحس معمطعمغو لتكتسعم ةماع» ذآلع دصتعفعماو ها

 رسدعتمسسي هطزءءقدم طسزدخ 0هءاستممع ءزسكوسع ظمتم ص ةمدتعم ددصك ةغونع 0ع ءددصساا ائطدت

 ءريدئمغو معع ؛ةسصعس تلاسك تاتلتما» ءقأ همععع ل/مت» ءآ -هامدممءأ, حم 1لهنمعر» 01 هت معتخ

 [لوعع ددصصتسم ءقع ءمضتتسو ناتقع ذط 1/14 ء]ل- ع ل0عا ]1ءودصكتال و ءاتزاتك 306608 عدلات م

 مدملطسك هءولسمع معاتس ل15ةصفتضتسل ؟مععلمل أ اطاتك هسسصععقغعت جعامسسعال كنان هذغأ 0هءاضتسد

 جطوماسغوم لتكمسعفمسل1 ءغ ةمععس]حصلأ ]وعده ءدغ لفطتفو همعوتسع طمع مءورز قعملستت» عقب لع

 الله ذم همعمع تم وعد]دعأ همس ءووع ةعاسستار ناتممتقسل ع عرج 20 مهساعم معضتمعأ هد عاممطو ل عوعب

 1174. ظآا-ةذسفل1.

 470406 ماسحملتك يأ طمصصمع ط4.  ظتومتقءمغ دسم طمع. 12هءعئم» هعلعع 0ت5نكمدلتق

 كرءعسسسلهفتك جقمسعمامعم ءغ ءطفسو ةصكععتعاك. ]1لوعغم» لنعأغر ونسمل 1)ءةده عام مواتق ءأ

 ءريععاودد لع لوءاتممح ةلثوسح ءك مدنعأهعتغو ءغ لتككمصلت طمع ][ئغعتك دصمص لمص(. 1نطست دع طتو

 لتعغوكتم مه لتعدسختع 177/4 ءغ قمن. 1 طكممع ءممهدععصسلتمعسم زماعع درمهز ه نعد ذم 0هءامتمأد

 دانك هطوعكدستمغ لسمو تار (مه016مدمدسعت, ععدحسس 26غ ءأ اتت ذم وسما بصوتع 00 ءاسم ةضاننلا
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 باهذل تسردناف مهمولع ىف اهريغو ةيبرعلا لعاو نيثدحلو ءاهقفلا نم فلسلا ناك كلذكو

 فيلعتلا هلثم نومسي ةيعفاشلا ءاملعو ريصللا هللا +كاوأ, ءاملعلاو ملكلا

 ىفاشلا ىنزورملا ىناعمسلا كيح نب ميركلا ىبع دعس ىنأ مامالل ةنامسمكل ىلامالا اه

 5 لصفللا م عضاأوم ىلع وكنلا نم ىنتش ارق تايألا ضعد ربيسفت هيف دلكم 184 نس قونملا

 ظفاحلا ىلالقسعلا ىلع ىب دمحا رجح ىبا ىلامأ |“ فيقحتلا ةياغ ىف ةيفاكلا نم عضاومو

 نب هللا خبه نيصحلا نبا ىلامآ !!» بلح ةنيدمب الما ثيدح اهرتكا همم ةنس قوتنملا

 [*/1 ةخنس قونللا] ىوغللا ىسحلا نب دمحم بيرد ىبأ ىلامأ دحاولا دبع نب لوح

 ىلامأ !ام..  كيرولا فطق هاهمو ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج اهصخ ةيبرعلا ف كو
 مم سس

 10 خذسمخل ىف ىدعو ه7 ةنس قوتملا ىلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبا وه ىركشلا ىبأ

 رشع عباس ىف رشع عساتلا سلجملا ءالما نم غرف تادّلجم نامث بادالا نم نونف

 ءحرتاترسر ناتحك (2جعاوطممغز هطووأ]عنو ةسعص الله ءوغ طصلنع معممغاع» ءطت0ت مطلق 6 110

 ءمملتغمرتسس رئانتصفتل. شلل 1آ0ةدسص هدرسصتد جآتواتقهس0م علتطدمس(. 10001 111 هةءععءادمع هطلت 3

 هزننسملت لتعادنح 1071 ةجمعا ]دانسات

 1175. 11 - رس ذ11 1 - ]حط ةدسقف ءرعا1ت غو 0161305 (ا112ىع2ا3و 31166056 اصقتس ]اع

 لم” 450- ه7 - [يم»أدر» عزت ل1101 مدهبرببوا ره عءربنصع لع مءعغ ظطقطظتلكمو دمهم 562 (ةصع

 دو. 006. 1166) ممممندم. - 1176. ةخسفلأ [طصس 18 ةّزأذطر لتءوندر هتنعغماع 11ة]نلناد

 از لكسب" 01]رر»07: ظعت» 0م" (تحسسسهأاتعم و ؟ت]عم 1207 110786 لتعام هغ ةصصم 6

 5 مع. 26. خمر. 1248) دصمأغسم. آ/ه]سسصعمسو ّدط نات 20م م0111 ؟ءرتقاتق همدهصتعأا ءانم]1هةدصكاتتل ءأ

 دمدم(وغممعد ؟هرتمع ععوسس لت نقع 20 !هعم5 همعتف 11ه مدعقا ءغ ععوسستسماعدع كرو "ا

 ودحس ممهجتسع ةانطغفلت ه2 عدسات. - 7 قةلسفلات1 [طص ططد] و 01013435 تان010 157

 171:60 1 هدو لل: 111: ظهر“ قل عءم]1مننننغر هصصم 852 (ذمع. 7. ط[طهسس. 1448 ) رصمتتات0. (ن0مصالط علا

 رممجتسمتل ممهيناعسي "201 6مصعقر, نصمم هسعامت" [!هلعطأ لتعامحتن - 1178. ةسفل1 1[طص- عاط ةقدصب

 لتعاملاهر ةدسعام»ع 1-ع7]ر معا: 118م1 - هل]ملا 1 ءر» 11101 هتست» عل 10 ىلظ0- هآ- :مي]رةل. بس

 1179. ةرسغ11 [آطسص آ) هع عأ ل, لتعاهنمر ةنتعاما"ع ل110161711:60 17د: - ءقلرمعمتا طبعدتعم] وعم [ ةطتقو

 321 (ذصع. 1. لوص. 933) رممدتأناتم]. "1 تنعامصأ (10265(11365 عالقتتنالل 3168و 0101210116 م21:[عملظ م1(0-

 هموم لع]ا]- هل - ل81: لآل - آل - "«]رتممب» كميرباف دس اتطعلام ةتم عدامس (مقرك ءآ- ممد» عقل ةصقعاتماو

 10 هلل - 1180. ةخسفلأ آ[طص- ءادطحز ءعتر لتعامتمب هتتعام»؟أ كا 1ثءل ل1 طة ها-هلاعل لعلا

 ل: 162- ءلءارمز عمو مصمم 549 (ذصع. 2. لسص. 1147) رصمرتان0. 0عءأغم ؟ه]سسصتساف 06 نانا صانع

 ةمععزوطسم ]زئععمتستتس ءاععمص نلمسس. 101 ءاممممعتد ءممقعوؤاتق نص 0عز 1 ءعولست لذع لععلسم 5ةءمالتم
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 ىلع هرصق سلجيب متخو اسلجام نينامثو ظعبرا ىف هالمأ ناكلخ نبا لاق هات ةذنس بجر نم

 ةعتمملا بتكلا نم وهو هدنع نم دازو حارشلا هلاق ام اهيلع ملكت ىبننملا رعش نم تاببا

 كلايذلا نبا !نوكأ وبا هيلا وضح هنالما نم“ عرف املو بدالا نم ةمج نتناوف لع ليتشي

 هيلع كرف هدر ىلع تاداعسلا وبا فقوف عضاوم ىف هيلع هدرف هبجج ملف هيلع هعامم هنم سمتلاو

 ىلامأ [امأ ىهتنا ةدئافلا ريتك همجح رغص ىلع وهو راصتنالا هاهي باتك ىف هطلغ هوجو نيبو

 نايا انظ ١ كرجل ىلع بترو ثيدلل ى الما ديحا نبا ديح نيسلل وبا وه نوعمش نبأ

 قوتملا] ىقشمدلا [هللا ةبه نب ىسلخل نب] ىلع مساقلا وبا وه ثيدلمل ىف ركاسع نبأ

 اضيأ هيف ىضاقلا سراف نب فسوي نب مساقلا نب فسوي ركب نأ ىلامأ ||“ [ه] ةنس

 [مساقلا] نب نيمح رفعج دا ىلامأ ادم ىنابنالا راشب نب مساقلا نب دمح ركب نا ىلامآ ادع

 ثيدحثل ى ىدايزلا سمخ نب ديح نب ديح رهاط ىأ ىلامأ امل ثيدلمل ىف ىرتخبلا

 جطوماعتغ معصفأو 26ع7ء) دمصت 524 (ذهمع. 15. آل عع. 1129). 757077-375ءا» همتاتنغأ 236.

 ارزوئدنج لله 1ععقلمدتطسك هءعغموتساو وتحكم عةطقماستغ ءغ مصعاسعتغ 1[عءعنمصعر دم ندنه همههان19

 (مصكتست 211016760821 ؟ءموسك ءدماأءدتغر معاعرتعمو ءهقو وننهع 126م2 عاع5 لع زآلت5 لتدعععوصأ ها

 ممصصصلاو 0ع هدم 205مععععمو. تع ]ئطعم دع تغنلتمعتطسخ هاتسعتج هلاك ءوغ عع ممعمعأ ماتو

 لع لمءؤتمستك ءاععدصسقمعطسع ةضت تكلتق. (0 تعدو هنت ةمعغم» لتعغاقسالم ةطعمواتتودءغر لكقأ#

 1101 متهورنتءل لآ - ءام/مد1ع1م25 بحدص جلتتغ معغعصف ر نغ ةتطأ ةلاطسسص ععلممعأا هدم ز11

 معمدد 2716. تمم 167:- ءاللمد د1 بحدص ذه مااتعطاتع ]وعد ععاوغقكتغ سدس هلأ هطص عطلت

 تنس 462: /1:64041 1ءعتددءغر نسهع ءأ هطز ءءعاه ةعدصغ معمساتغ ءغ هطأ 1116 عوج ءتغر ذم وذم ودامت

 آئطرعم ء>ءعممودتغو .7آ214“ ةمكعءصت مام و واتأ ملم مههالم كم حيسطتغم متتتلاك همصامعاأ هلا

 تاناتئدتسو. طلدعع زل]1 عم. - 1181. ةلسملأ1 [طصم كطعس'نثم, 01 ءامغوم "201555 0

 كه آه !ةقولعسامود ( كعزل' ) لتوعدافر دسعام»ع كلتش ا]رمدعقت: 2101 منستتعل آلت لاسعار, داعم

 ل1: ذعر ل1ءم. - 1182. ةسفلت آطص قع ةلعت»ر 01 ءقغق 0ع 0ه016هصتطاتقو 6405©

 لاند اءاعقت» ملغ [ظع» - ءاقرععم» ظعتن ظةطمأ- هلال ] ط2 سععآرعافر ؟دلعو 11: لعاب" لتعأم

 [نغ حمصم 571 (صع. 22. لدا. 1171) مماته ]. - 1183. ةسفلتر 01 ءامغو عةملعتم رعت (830-

 ةصغقهو ةتعام»ع آآ - (ندلطت قلقتع 8ءقب» 7و“ 18 عرن- هلعايدت» 18 رن 7”دعيبرك 177 هر» 71يرس عم د

 1184. مس ّغل11, تن ءاهلهقور هسعام»ع لكآان 8 عءزب» 1107 ه71160 187 عرب- ه7 عام 8 عدن 187 ءءارد7 ارت

 4 قن»ن:. - 1183. 4كسفلتو 03 ءامنه 0ع مع ندلتقمممسمي ةنعام»ع كاان ل هذ" 110767160

 1ظ6ءن- [ «عمقةت» ] 807/راعتن. - 1186. كسفلتر لتعافنح 0ع ءدلعسسم معو ةننعاماع لآاغ

 1/12: 11ه أر هت ءل 13 دن 710]ءمتست»ءل 8ع 7107 ]ءميستستماب 2ر2. - 1187. ةسفلتم لت ءاقنمب
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 ىفسنلا ركب ىنأ ىلامآ ١  ىنومدغير ركب نأ ىلامأ !/م+  ىناولخل ركب نأ كامأ ااه

 كيع ىأ ىلامأ [!1 2كثيدحلل ىف صخالملا رهاط نأ ىلامأ !!1! . ىرخاريخل ركب قا. ىلامآ

 هللا كبع ىنأ ىلاما !!1* حتثيدلل ىف ةنس ىوتملا ءىضلا رفعج نب نوراه نب نيسح هللا

 نب دمحم نب ليعمسا, نامثح نأ ىلاما 1! , 7, ةنس .ىوتملا, ىناولخل مللا انيع 05 اللا

 5 ىبحا ءالعلا نأ ىلامآ 1!!! .ىنارخلا ةبورع ىنا ىلامآ ١!!! كثيدلمل ىف ظفالل ىناهفصالا لامحا

 ىشحو ىلع ىنأ ىلامأ !!1/ هلجكي ملو ةسارك ةدام وهو. 01 نسا قوتملا «ليرعلاب هللا يق نر

 نب دمح لضفلا نأ لامأ |! هقفلا ىف كو ىجفاشلا ىسخرسلا يرفلا ىأ ىلامآ

 ىلامأ ا". ىنابالكلا مساقلا نأ ىلامأ ا.. ثيدحلا ىف ىو ةنس قوتملا ىمالسلا ارصان

 نب ١ هللا ىيبع]] نمساقلا واق ىلامأ من تيدحلا .ىفا كو» نارشد ند مسماعلا) نأ

 10 ىلماحملل ىناهفصالا 0 تثتيدحلا ىف راؤملا خبابح ىبأ فحسأ نب كمحم

 از“ تما وتلا" فرحا ١ قاضنألا ”ريهربا" 9 .اكومكي" فلو ا ع

 نانعاورع قاد [26]ر» [101عايرجن ع 1188. كس ٌةلتر 1 ءاماهر ةاتعاما"ع كا 12/1“ 18 ع:/16017111/118.

 1189. ةسفل]ت رو ل1 ءادنمرو ةمعامنع للاي 8 ءبر» 'ءءور/ت. ع 1190. ةكسفلتر للعاقغقو 2101©
 راقد 8م]ر» 1, ءزج/ [ لعن ع 1191. ةكسفلترو لتءاماه لع "ع ند01أهصقتتأقو 211016 0
 1 رر» 11017. ع 1199. ةسفلتر لت عاملجح 0ع ءدلعتس "عر ةتتعاماع لكلآثاا 1117017
 1710867: 1876+ 17 منن: ا عر» ل ولكع» 121نعقخو جمصم . .. مرنم. - 1193. ةكسفلتر 1عاهغقو
 ومعاورن ع قكلتأ ك0077ع] 901ءنبجمتا اعرب لطله17]ع7 1101ماي»#, ةدسمم 494 (ذهمع. 6. ل07. 1100)

 رررمرخننو. - 14194. ةكسفأتر لتعادنمو لع عع تدل1 6مم هتأمرو ةنعامتع 11غ 451

 5و 1]ءرجمق] ترد ]1ه]مترستنءا عن قلطتسعل 1ء:رمطا. - 1195. كسفلتر لتعاولهو 3116101

 اقنع للم [8ل مسنين, - 1190. ةكسفلتر لتعاقنحو نتقعر 01183000213 110 116عأاه 5ال8غو

 ءعماسسس ركع م»مو ةسماعسغو ةتتعام»ع لاق 101 لآرتنعا عزت ل طلملام] للهم # , ةصتتو 9

 مع. 10. لآدس. 1037) ردمرتننم. - 1197. كرد ذلت1ر لتعاهأهر ةاتعامتع كاع لا 17115 // هن,

 1198. قرص ةآ]أ1 و لزعاونو لع معطسعك زسصلنءأكر هسعامدنع ل1: 1/ههز كه ع»مرادق ذطقطلاو. ب
 11499. 3س هل, لزعاومنو 0ع مع ندلئنمصمسمو ةلتعاماع 7]/451:1/60 111011 هنةة1ءل 1 1 577

 كمون همصم , . . رهمعاتم. - 1200. ةسسفلت, لتعامنمي هننعام» ع لاق 1عءاممنا» 166/1 (هتن8. بح

 1201. قرد ذلأ1, لزعاونح 1ع عع سهلئتنمصمستمو ةهننعاماتع 41: 71عممق» 183612 183 ءو]ر" م8.

 10 1902. ةرسس هلت, لزءؤولم لع مع 0ةلئاتمممسمر هتتعام»ع لاتا 1[ندن» 0 ءقاهملاوأب آف عن 1011ه:

 رعب 1: آ/مع ]111 17 ءاايلع 717 - [2ءجعجؤ». - 19203. ةسخلترو لتءادنح 1؟ر/ه140:21و 0ا18ع
 11 ء]رارربن7خ هلللز66 - 1904. 3خرسسفلت1و ل1عامنكح لات21016ع2. مآ1تقو ان 016ا10غ)و 39
 (ةهكوعسامو ءمصر]ءءاعماتحر هسعامدتتع آصسفتص لا, )7من, 7 هعبط عت 17 «]رنرا 1“
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 قر 0 ا (.4 ىناديع عيدب ىلامأ أ|ث.ه دلكم ةدامتلك نم رتكا لاقي ةقفلا 3 2و

 مساقلا وبا وه نف لك نم ةمالعلا هللا راج ىلامأ اي (ىوحنلا ىبج نب ديحا وم وحنلا

 قيح وبا وه تيدلل ىف ىرهولل ىلامآ ا. ه6 ةنس قوتملا ىرشخولا رمع نب دوم

 كلما 11. ١" ىرطنقلا ميعهربا نب نّسح ظفاتل ىلامآ 1.1 ةنس ىقوتملا ظفادل ىلع نب نسل

 نب ميركلا نبع كعس ىنأ ظفاكلا مامالل ةنامسمخ ىلامأ | عورفلا ىف دايز نب ىنسحلا 5

 نب ميهربأ فقحكحسأ ىبأ وع وحذلا 5 جاجنلا ىلامأ الرلإز هأإ]* نيس قونلا ىناعوببلا ليبخكام

 ىيجانرز 3 1“ ىرغصلاو ىطسولاو ىربكلا تلت فو |[ ديس قون ا ىوحكنلا ليبخام

 ىبعذلا لاق نيحا نب ىسح هللا دبع وبا مامالا وه ثيدحلا ىف ىارفعزلا ىلامآ !1

 *حراشلا كلامأ [18 ىكخرسلا ىلامأ اه هم1 ةنسو 1. ةنس نم هيلامآ نم ؟ٌدلِحم تيأر

 وحو 1 ةنس قوتملا ىنفاشلا ىفارلا دمح نب ميركلا دبع مساقلا نأ مامالل خكافلا تادرفم ىلع 0

 ط[آدصعالغمو ةهسصم 183 (نصع. 12. ظعطتن. 799) رسمت. - 1203. ةثدسف]أ1و 01؟3غ8و 3111401

 18607 11 ءررالم:2. - 1206. ةسفلتر لتعادنم ععدطستت قعر 1610م 4/1760 8ع: 7 هام

 6عءدستس أعمر ؟تل]عم 1747عمل لتعم. - 19207. ةكسف]أ1ر لزعغولغم ءد2 هتهتطاتق ه1 ع2

 ععمعرتطسك و جتعام»ع ؟ةخم 0هعءانمدتسسم لا”هل10] لآن 1عايدتت» لل ه]ت10# قعد )دن من» 2 مهتنم]ل-

 ءارعت»ة, همصسم 538 (ةصع. 16. لدل. 1143) رممعأتم. - 1208. ةسفلت, لت ءاماه لع عع م1 1

 حتوغم»ع 1[1ن6غ75 قلق: 1101 هتست»:ءل 1 مع0712 12 4782 لمع". ةطلطف , . . 12016110. ب

 1209. ثدص ن11 و 011غ ص جانعام»ع قطاع ظل 0501: عت: ]67 ه]بتررب (نمبب1 عبرت. - 1910. طدوؤلتب

 لزء نونه 0ع مدعقلطسد زدعتك همععاملت طسعر ةسعام»ع طنين: 80ه: 2ريال. - 1211. طظسفلت

 اعط حرصك عدص1 2 غو لتعامنم وننتس ععصأتو جمعام"ع طصفتس 1طلقطلم للاع ركنا قك0-6]- 07

 ]اورو 1101 هت»77260 دك ءزبت” وغرو ةسصم 502 (ةصع. 28. 0. 1166) رجمرعنتم. - 1212. ةكسفلتو

 ل1 ئءئمنه 0ع ععدسسمغلعم ةتمأت عامر دمهز هدتهر 2ظعلتو ءغدطت سم2, ةتنعام ع للا 1ل؟: ]مع 1811

 1 ءزا 1101م7: (ءددحستسة عم , ؟ت1عم 7ءزز(ي لتعم ءغ ةعصصم 312 (ذمع. 9. قمر. 924)

 حظا

 رسم م. - 1213. ةس]ل1 و لتعاوغهر 2:1ن1م7ع 767ءبارز ع. - 1214. ةطسفق]لتر 01 ءامغه 6

 مع د05 ةهددعمو ةتعام»ع [آسقست للا لللعااعأب 170561: 8ع: لآتنءل , ؟دلعم 6/2

 لاءم. اطاعنغ 10)عء,ع٠52 1101 ؟هآ]سسعس 01ءا3(هائاتت2 ءزاتك 0ع ةصصتق 607 مع. 25. لسصم 1210)

 عع 589 (ةسع. 7. ])عءع. 1193).. - 1215. ةكسف]1, 01ءنوئج و تهنعام١ع الا 772.

 1216. ظا- كسفل1 ظ1- ظطقمعأطعغر نعءعامنهو واتمع ؟0ءع5و هئسون]وك ظكسسدغوع مدتقستقع 0

 ءرعماتءدصسغ. "لمت عتسغو ءمطصقععذاتك رو ةتعامدع ]دقتسم 4111: 1ءايدقرا للا - ءآ- ]عمار 18 عدن ]10] هنن

 11ر6 ةطقظتغوو ةسمم 623 (ذمع. 2. لقص. 1226) دمتاتم. 1لزءاهغئهغر وتقع 0ءلتغو نهم
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 اهيلع ملكتو ةحئافلا ةروس ىلع هخايشا نع اهديناساب ثيداحا اهالما اًسلجم نوثلت
 ةنحلا ىسخرسلا ةمدالا سمش مامالا ىلامآ !م هقفلا ىف ىجفاشلا مامالا ىلامأ

 لك حك

 ىللمآ ا  عورفلا ىف ىودزيلا مالسالا ردص ىلامأ |.  كيبحلا دبع مامالا ىلامأ 1

 مع ةنس قوتملا [ىوحنلا] ىرصيلا دمحم نب لضف مساقلا قال برعلا راعشا نم ةوفصلا

 5 لوصفلا حرش ىف ةيقارعلا ىلامأ |“  هقفلا ىف وهو ىفنلل ىقلولولا ١ىنيدلاا رييطا ل

 هللا كيع ن .رب يمحم هللا ىبع ىنأ ظفانمل مامالل تايشعلا ىلامآ | ءافلا ىف ىنأب ةيقاليالا

 ىف ناخيضاق ىيدلا رخن مامالا ىلامأ | ([*.0] ةنس ىفوتمل ىروباسينلا مكاكلاب فورعملا

 ىلامأ |«  ىجكيرف ىلامأ اا | هآ» اخذنس ىفونملا ىدنجزوالا روصنم نب ىسح وه هقفلا

 رابخل ىبع ىضاق ىلاما / ىديناسرالا رخث ىضاق ىلامأ 170 ىودزيلا ردص ىضاق

 10 ىلأمأ #0 2 قتابلا ىبع نب دمحم ركب وبا وه ثيدتل ىف ىناتسراملا ىضاقلا كامأ 111“

 مل نس ىيوتملا ىوغللا مساقلا نب ليعمسا ىلع وبا خيشلا وه ةغللا ىف ىلاقلا

 نىولتأممعد لع كدسحتف 112124 جتعأم64[1113 ما2ع0عمامازلاتللل 5013 182662م05115, 0عوطدع للف

 ةعرسسممعتم اصوات. - 1217. خس فلتر لتعامنم لستلتعد طسفست 57/2. - 1218. ةسفلتو

 ل وأحد []رسددتسأ 8 م عرربع - ع[ - مقرب ءأ رك عر: عرامن طمس ءاذئنعي. ح 19219. 3مسفلتر لتعامنم ط!طصقست

 لق0-ء]- 7م(. - 1990. ةرس ]1و لت ءاهنه لع مدهاتطاتق لاتتم ؟مععاجلت طانقو ةاتعاوع الله4“ - هل-

 ومرور [ثءريلعورمن, - 19921. ةلسفألأ1 ءع]- وع 11 ءغر 01 ءاهنه لع ةعاععاو ع قمضتستطاتق ةلطوطاتقلو

 دانعامرنع كانا: 1عايعقت» 1هل]/ عدن ]101ءميستسعل 8مم": |[ (ءدحصتسسحهتتعم] , ةصصم 444 ةمع. 3. الآهتم

 5 1052) 1201:6030. حس 82 4 سفلتو لتعاونو زاتتتل1 نهرو ةتتعام 6 لظهعأرأ“ - هلأ - لذا 7 7 رأ

 [1حمعلزاو. - 1293. 1[1- لسفلأ 11- [ءدع]لع17 ءنر 01نا208 1120383. 0 1

 همعرتو 2/7 - لموانأ ا - 11 طاوءار 0ع نسم ]ناعند 104 ؟10لءعدصعب - 1224. ةكسفلت

 ء] -جحوط عزت ذغر لتعامنو ؟عممعضاتسمهي ةنعامنع ط[سحسس [1ةظات لااا 40011ه]: 10|: 01201160 17 تن
 450011ه]ن و ه]عم 111- 11(]عن» 10/- 17مل لتعم هت ةمصم [405 (ذمع. 2. كلدلع 1014)]

 نورمان نوم. - 19295. ةكسفلأو لنءععونج زسرتلتعدر ةهسوام»ع 1 مهأنآن» - هلأ - 27: 110501
 11و" آتديزعسلفر, ؟داعو (م0] 21 ركت» لتعام ءا حمصم 592 (مع. 6. 1ك2ءع. 1195) رصمزاات0. بح
 12206. كرد هلذر للوواهر ةهيتوامرع 1عءس(02. - 1227. ةسفلتم ل1ءاهنهو ةلتعاماتع 607-60-8
 رمصءيلمرمن. - 1928. ةكرسغ]أ1و لن ءامنهر هتعامرع (ح0طخ ملا" - هل - 027 ل4844. --
 10 1229. كرم ٌةآ]أ1, لزووامر ةنعامرع (ةهلطن 480-ء7-زءاالم». - 1230. ةسفلتر لتءاهله ع
 مع ندلئاتمدعتتشمهم ةسعامرع (جلطخ قللتع 8ءز» 7/ه]ءميستسعا 8ع لآلل - هأ - عقر "لانو
 7117متر لزوم. - 1931. ةسفلأ 81 - (0ملأ, لتعادنه ]1ة>لعم1هعتوهر وعهقهع ةطعتلط
 لقا 47: 1هرومت] 8عءرو-ءآ- نيدترو آنعرتعم]ه عتق ر ؟دلعم (476 لنءانت5 هع ةصصم 3506 (ذمع



 جا

10 

 ىبز
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 نب نبحم هللا دبع وبا وه ثيدثل ىف ىعاضقلا ىلامآ !*“* مس. نس دعب ةبطرقب هفلأ

 نيعلا ىف قابر ةيولعلا حوش ىف .٠ ةيضرملا .ىلاما 114“. 0+ .ةنس. .قوتملا .ىيفاشلا ةمالس

 نارقلا ىلع ىلامالا هلو ىطويسلا لالجلل ةقلطملا ىلامآ !"*» ثيدحلا ىف ىرذنملا ىلامأ ان

 ماظن ىلامأ !0*» ىخوميم ىلامآ !*«  ةنسلا رهظم ىلامآ ا” ةرخافلا ةردلا ىلع ىلامالاو

 ثيدحلا ىف شاقنلا ىلامآ |" فحسا نب ىلع نب نيسحلا ىلع وبا وه ثيدحلا ىف كلما

 قوثلا ظفاحلا قارعلا ميحرلا ىبع ىب كمحا ةعرر قا ىيدلا ىلو ىلامآ | ديعس وبا وه

 نب زيزعلا دبع نيدلا رع ييشلل ماكحالا لدا ىف مامأ ا كثيدحلا ىف وهو [0] ةنس

 كولم نم ةشبحلا ضراب نم رخآت ىف مامأ |" 2 [44.] ةنس ىفوتملا ىفاشلا مالسلا دبع

 حرمش ىف مامأ |“ د5 ةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع نب دكمحا نيدلا ىقت خييشلل مالسالا

 لال نامزالاو رافسالا راطخا نم نامالا ا نيفئاضلا نامآ از**# دهكذ فيس مايلالا

 17. 126ع. 9066) 2201115, 002635836 م56 ةصطاتلال 330 (آمع. 26. 8عمأ. 941) ©012م051016. ل

 12392. قرد غ11 151 - 12ه لط هنو 01 نونو 1ع مع "501 هصقنأ تشر 310 لك آ1 60 410011671١

 اورو ك5 ءام7»ء/ ذطقللتنمو ؟ن]عم 000/4 لتعغم عع حصصم 454 (ةصع. 15. كوص. 1062) 2201010. بس

 1233. آظ1 - لرسفل1 ظ1- 115:0 طأ ر ءعغور لتعاون عونع طقطتلفا .(نمرصتت عدا ةتلاتق 20 0ماتق

 47ءم4 76غ, 0ع نتم ]1غ عدد قلق ؟10عدعتت. - 1934. ةلسفلتر 01 ءملق 0ع 2ع 211053213

 هتعاممع ل1101:022":. - 1235. آظ1-ةسف]ل1 0104116-11 هغو ل1ءامغغ ععطء13]23و 311401

 ل ءام7- ء0- 017: كم7. 10 لعدم ءلتلتغ لتعاوند 30 (نمهءدصتسم ءا 0 ءاهنه 20 هرتتق /7- 101

 1-7117. - 1936. طدقأتر 01 ءاهاهو 3110106 ل1101 2:727-عا-د 111:61. - 1937. طسُلتو

 ل1ءادغد 11من. - 19238. ةكسقلت 1غ عةس- عاد 1]عو 01 ءاهنم 0ع عه 1+

 جدتتعام»ع للان 478 11056211 861 478 8ع: 15 معو ؟لعم لا'ةاداق» - هآ - 0077 01660. ب

 1239. كرم ذل1 11 - اخ ءءعءذمطر ل1 ءامنج 06 ع ضدلن6هصمتتمهو ت10: ع لآ( الهأ0و ؟ل عم

 را ءءععام] لنءغنم.. - 1240. ةكسف]1 , زءامنلخ 06 ع هه016هصمتت2 و ج00: 8[

 71 ءاق - 20 - 027: مارا 267” ه ل ]رتتنعا علت 4كطل- ءل- «ءآرا#» 1عغر ةصصم [826 (ةصع. 15. آل ءعم

 1422)] ممممننم.. - 1241. آحد 11 201116غ ع1 - حطل]ع ةدحو ةصاعذأ عج0ت2115 01ه 5

 ل0161همصنر» و ج266غ0ع هكطعتلاعط لعدن - ه0 - 07  لآل0 - هآ - هتاد 26: لقا - هآ - 0

 هطقكتكوور ةهسصم [660 (ذمع. 26. لم. 1261)] رممز غانم. - 1242. 1م هزات, 105 6

 ةكاورست ل عممسسو ونانأ ذم (ةظد ةطوووزمتدع معلما (ةصسممع ءعممتصمغو ةنتعغمضع 8طعتلط

 1ه0712- «0- 011: ]1060 8 عر» مآ: 71ه«نادنغو ةصمم 845 (ذهمع. 22. آ!لآوت. 1441) دممز30. بس

 1243. آ1دمذدص 11 ةطحعط ءا1-أ1 ]سد ةدصو همرصنت عه ةقلاتق 0معاأ5 177118, 171411 ةطقعتأ ماتتكو

 0ع نتوم زدتم جصاعد ممعمأنو 1جعنام ءوامب - 1244. ةلسُهص ءآ]-]اعطقت1أ ضو ن1

 ةضسعصغاسلل. - 19245. .81-ةسقفم ساس جهلططغم»م ءآ]- حو1م 5196 ه]1- حورن قلو 35

05 
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 صاوشلو خيعدالا ى اياب رشع ىنثأ ىلع وهو ىولعلا ىسوواطلا رفعج ىب ىسوم نب ىلع مساقلا

 لوصا ىف ةنامألا !*4  ةعيشلا بنتك نم وجو يلا حاورالا هب تراكتسا ىذلا هلل ديل هلوا

 ءاتما اب ت4 ةنس ىثوتملا جروملا ىدوعسملا نيسح نب ىلع نسل قا مامالل " ةنايدلا

 ه# نس ىفوتملا ىفاشلا ىنالطسقلا بيطخل دمح نب دمحا سابعلا ىنأل راصبالاو عامسالا

 5 ىلع نب دكمحا نيدلا ىقنت خِيشلل عاتم او ةدفخل نم معاص ىبنلل اميف عامسالا عاتنمأ |*»

 ةكم 3 هي اتت تادلجم كبس ف سيئب :باتك وشو م0 نس كونلا د ا

 م.. نس قوتملا ىديحوتلا ديحم ىب ىلع نايح نأ خيشلل ةسناوملاو عانمالا 1

 رج ىبا ىلع نب دمحا لصفلا ىا ظفاحلل عامسلا طرشب ةنيابتملا نيعبرالب عاتمالا ا»

 نب رفعج لضفلا ىنأ نيدلا لايك عامسلا ماكحأ ىف عانمالا ا!'هأ هد“ ةنس قوتملا ىنالقسعلا

 10 كيش امك هلثم فئتصي مل سيفن باتك وو 71 ةنس قوتملا ىبفاشلا ىوفدالا بلعت

 ع معتمساتو ]طعون عا ؛ءاتموزان111و 00 ل51: و117: ملا: 1761: 271506 1361 لوزلم»
 لممرووت 47م2.  (همنتمعغ طمع هرررتك ةطلتقعسسمو 0000 115 ةآهعاأا آبد15 1060 هنزاتؤ
 رمجومتءملتمع ةمتسمع هطقمعظسمغ ءاع.ر 0سم0ءععلس ءقجتتنم لع مئعءولمهتطستع ع( مععا]ت ةطاتق
 معلن من مصاتسا ماهستسل لما مانطدك. - 1246. ةكسفصم ءغ 11 0511 ء1- ل17 ةصعاور عة 3
 لع مءاتعزمدتك ملص ءعمأتتفو 2001© [1رد دنا 461: 7705011 477 17 ءب» ]1105 ءقن» ل16د*::07 11150110-
 عمممطمو ةسصم 346 (ذمع. 4. ةيدن 957) رصمرغن نم. - 1247. [رسصاأف' ء1- ةهرمقل ©
 ء]- وج ط عمر 0عاتعتدع ةستسسس ءأ هعج]هرحتتسص رو ةتعامتع 41: 1من اد لاتنعا طعون 10| متست:عل
 1تنروأ17 (هم1 ]رم ؟طمكتغمو ةهسصم 923 (ذصع. 24. لقص. 1517 ) رصمتتنه. - 1248. [سغفأ
 ء]-جدوسف), لعاتو مع ةيسسسم 0ع ةقلمتعمنع هغ دهم عا1؟ءانأع معهمطعأوعر ءانث آ0ءان5ق "0مل
 هزار هممامر»ع ةطقتاعط 1مع7ق- هل- لق مل]رتسءل ون ىللغ 71هعسابم [آتهامدت هع مطمو ةحصم 5
 نوع. 29. لآهن. 1442) رصمرنتم. ]ئطعو ممعالموسم دعرع ؟ه]مستمم ءممالتسعمور 0ع ناتتقم 5
 11 عمودع طقطسنغ ع 19249. 1-1[1آ1م6) 6 010-11 ةمز1ق ءغر لعاتعتادع عغ ءمهكذطسله 005 عقو
 جسوم ةطعتلعط لقت عيبا للغ عرب 71هآرمس»سعل 1مل, دمصم 350 (تصع. 31. الالهتام
 990) رصمرنتم. - 41250. 1ظ1- [سغف' طزة1]حمعطونتسم ءع1]- مصه(:ءطقتسءغو 0611026 ©
 ونسهدلعدمزصغح مهلنهصتطسك لتعانصعاتف هقماقع و ه«وصلز(0مصع و انك ة110130ط عزل 5
 ممسستغممغاو ةهسعام»ع [1ةظات ل١1 رل71160 176: 1: 11: 11هر“ لك ءعم1/718, ةلططف 9
 نمع. 7. ة[دمغ. 1448) 1001010. - .1-21آ1ممغذ' 11 هطلقس ءعآ-ةزسف'و 0لعاتءأمع 8
 10 هاهلنأزو دصتك) ؟ن3ر هنعاور"ع كعتاا] - ه0 - لفن لط7]171/00 لمرمم طع 71*11 11
 كطدقتام و ةصصم 749 (ذصع. 1. قرر, 1348) جيمزات. (0ماتك م1عال0ةاتلظر تاتو 821[15

 نكمل 85
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 ةنم دوصقتملا ىلع رصنقأو ىسدقم ا دماح وبأ خيشلا نَا دقو جشوتلا ْى نشا اننلا 7

 حلا هلامك ىف هزنت ىذلا هلل جململ هلوا عامسالا فينشت هامسو نيبابو ةمدقم ىلع هلصاك هبّترو

 نيحم ميكحلل حاورالا يازتما !"ه# قي ةيفاكلا رصتخم رش ىف ءايكذالا ناكتمأ م0

 نب ديحم رهاط نأ نيحلا ىجن كّلجم داهلل ضارتقا ىف داهسلا ضاضتما !* ىميبتلا

 مساقلا دبع كيبع ىآل ةرداسلا لاتمالا !!هد مآ خنس وتلا ىنزاريشلا ىدلباز ورهغلا بوقعي 5

 بعصم نب زيبزعلا ديع نب هللا دبع ةديبع وبا اهحرشو ا** ةنس ىوتملا ىوغللا مدلس ب

 ركذ جلا هلهاو دململ ىلو هلل ديل هلوا لاقملا لصف هامسو 2.“ ةنس ىئوتملا ىسلدنالا ىركبلا

 [ىسدقملا] ىورهلا مدأ نب ديحم رفظملا وبا اضيا سرشو هلمحا ام ركذو لكشا ام نيب هنأ

 ىدايزلا :نايفس نب ميهربا فحسا وبا اضيا لاتمالا يجن” ىممو 10 نس ةوخملا

 نب رمعم ةديببع وباأو ]لكلا كيش قوتملا ىوحكنتلا ىرابنالا مهساد نب لامكام رك وأو 10

 02-20-14: كم1 ذص اتطتخو 1مم ]نر ةئستالع همس ءمدص مموتكتست عوام هقمد»و هدم ةطعتلط لقرب

 ]ل1720 216ءم00ءد# هعمدمدتتس ءلتلتغو هع دسوق قطمعم معماتس ءهدمتغملطسس ءهمماصعمور هغ 4

 يعسمامل ةعوطغعأومأ ءيتغمرسعم ذم مئهع1هقمممعتتل ءغ لسم ءةمتتع ت5موددتغ. 1 مدعتمأاو نأ

 10د ءا- هدد»0* ءغ ةممتغ زاه: آ1هسك 10360 ونت ذم معج12ءاتممع ده 1م ععع ةقأ ءاهي ادب

 1252. آم غ؛تطقم ء240-1 جاعأر هر ةيماممدغم ذموعصت هقمرتتس. هده عداقمتاك 20 ءمتغمردعم

 عمدمسس نت ءعمع زهرة نمو لع ندح زمكعو. - 1953. آسسغاأتجذ] ءه]1- ة:1ةطرو 001

 ةمتسفتضتتس, ةسعامرع 11ءاان» 210 مضتنءا 1 عسر. - 19254. آدمغ1ألطقلط ءل-عوطٌ قو

 جال ءالم ةمكدتصصتمع.  !"ه]دصعم لع هطاتعدنممع ةدعرت طعالتر ةسعام»ع 71ه]0-0- ل: لد

 1ةانة» 21ه متتتنءا طع 7 هعنآا طة يسملا 08 هاف" ةمقر ةمسسم 817 (ذهمع. 23. الآدمم 1414)

 ممعمو. - 1255. ظ1- ةسغطغشل ظ8-1 تع ءغر معم» نطلق ؟ةعمصأتمو تاتعامع ك1 0

 لو - 61 - هثعدت» 8ءر»» ذءازب» آطنعوتعم1موم و ةصصم 224 (ذصع. 23. الو. 834١ مجهز.

 (نهرسسصعسغةغتك 1115 ءدأ قكلان 0 ءةلم قلطلعلاع] عزا ق4طل- ءآ- ساس 8ع 058*1710 7 عب

 47027152, نات1 ةصصم 487 (ةصع. 21. لكعص. 1094) هطتتغر ءمرصسس عمامساتسل ل14 كه ذم ءامأ عماعتال :

 آيدسع طعم اسلعتم دصعع عما ءدونع لتومو ءاعبو 1047 هك مءعام/ ذمععتموتغ. ![آهمعار هو

 هغعا1ععئد لت علته ءعماتعمتكدع ءغع مصتس عيصمرمفدعر نسقهع جنعاما» هيتععتتا“ 155 ءمرتت عطاك

 ءاتهسا ءوأ لاند ارهماتنم]] ء» 1101 متستسعاأ ظعتا للمت» 171 عمن [ ]و ةسدو 4

 (ةذمم. 20. اللمع(. 1023) رسمتك. نأ مرهعاعععو مم عمطتم ءم]1ءعوععسماو دعما للاب

 11م 1[ هآر» 1 ءنا كه 2 راق ٠ لآلام 8ع 7101 متستتاءعاأ 17 عنا ((عنس كساا»# 0

 ءدستس هن عاتكو ةمصم 328 (ذمع. 18. 066. 939) ردم اتاتك - لات 0620 171نهج0» 37 رب
 52 م
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 ىفوتملا ىناماشلا كيحا نب هللا دبعل رمعم باتك تايبا حرشو 11. ةنس ىقونتملا ىوغللا ىنتم

 ديع نب نسح لاله وىبأو م. خنس قونلا علاخلاب فورعألأ ليمكام ىب نيسح مهنمو بو ةخذس

 م#إ ةنس ىقوتملا نارعالا ىب دايز نب لمكامو ةنس ىفوتملا بلعتلاب فورعملا ىبك نب دوحأ

 5 ىلع ءاج ام خب عمج رم خس قونملا ىدادغبلا ببييدح عى ليكحام ند رفعج لايخكام وداو

 ميملا ىف نايتايسف لاثمالا عمجامو ىصقتسملا امأو لعفأ

 لاتمالا ملع 1

 داضلا ىف قأيسو اهبورض ىنعي

 نارقلا لاما ا|"+ ىناميلس نبا ديحم نب كيحم مامالا خيشلل ةيفوصلا لاثمأ ا

 10 ماماللو 81 ةنس ىوتملا ىروباسينلا ىملسلا نيسح نب دكيحم نمحرلا كيع ىنأ خيشلل

 خميشللو [15.] خنس ىوتملا ىفاشلا ىدرواملا [بيبح ليكم نبإ] ىلع ىسحلا أ

 71011, ميررنم آيعجتعم]10عمفر ةصصم 210 (ذصع. 24. قرد 825 ) 220560115 7250500عو 01105 طلع
 ]زطرنو دريم زمكعضتتكو ءهمدصتسعصاهكاتق هدأ 450ه1]ه]: 1 ءن» ىلآت»ءا 581077016 ةسصم 475 (طصع»
 1. لوص. 1082) ردم تانك بس 1106م: 8ءزن ل1101 هتستةءار ؟نأعو 121412 لتعاتك ء ةصتم 80
 (نمع. 31. الآمن 990) رصماننانق ب ماا 11:11 860 450ه1]1ع7 معو" [ططخلم]هعاتقإر
 ةدصصم 382 (زمع. 9. الآه. 992) 12016118 -- 8 ءةهسسحأ ل ءاتقو ةصصم [182 (دمع٠
 99. "عطر. 798)] مهمراسانق - ل1 [هااناع لات»ءل ظعتن 7 هلؤزهر "أوو 1/1 لتعانتك ءأ
 ةدصم . . . رمز( اناتو ب 11101ه1111:60 1761: 2ر8 ءن- ءام”ماةغو ةصسصم 231 (ذصع. 7. 5ءرام
 5 845) رممتاناتك ب للتي 7101م0 لوم" ظوءن 21ه1عسسسعا ظعتح 11ءنأط م1 040و
 هموم 245 (مع. 8. قرد. 859) دسمنانقو وانا ذم اتطتم عنو مممدعطتع 2 1هدصق ءملطمةنهألكخ
 هرم ذهممتمذعماته هم]1عونغ. 0مععد 210:1هعون هغ 11هزتس# ءا-هساانفأ ذملو ذه [ذعتو 11

0111111 611101:21011116111: 

 12506. 11د ءال- حسسغطقل. 100ءنملصق م01 ءطأ ولئن

 ز. ء. مرسم نمصتك ءمدضنسر 06 ننح ]ننعنج 10740 110عوقاتا. بس
 1257. خساطفا 151 هسكتر هعر مجم يطتم ةمكمسسو هانعامنع هطعغتلعط اآسمس 1
 1ن رع ]1ه]رميرورسعل 1ارو كم]عساس. ح 1958. ةسغعطقل اكا1- نو ع'حصر معتمد طلق ذص 2010
 هطحتم. 0هالعووصمغ هي ىطعتلط قلقنن قلطا- ءآ- "ه]تسمتت 110]رهنتتنءاأ عن لل قلا 1
 راتومطن »نى همصم 416 (ذمع. 4. ةلكدم6ن 1025) لعكصسعغدك - 1سحتم ل1 ||/هق47ا ملأ |[
 راما عل 1[1ءافط] 3لهمع»02 8طقظتنم, ةصصم [450 (ةسع. 28. 1ءطد 1058)] 0ءظتسعغنق --



437 

 هديكن هلل دمك هلوا ,مإ خةنس ىقوتملا ةيزولل ميق ىبا ركب ىا نب دكيحكم نيدلا سمش

 0001 لو ةويطت# هللا ىنعنب ىالأ اوعتتلا "توبي نع" ةردبصلا لاقمالا "101 ١ ٠١ يلا“ ”ةنيعتشاتو

 ةيطرشلا ةلثمالا |4. يلا هدمح فتح هلل دمحلا هلوا فورحلا ىلع بترم ومو ىناهفصالا

 هيكل د.إ كلام“ نوسسحي ةثس ىو يمحم نب دومحم نب ةلكاكل ةيعرشلا فداثولا ريرح ىف

 كلملا زعل موجنلاو باسحلا ىف ةلبقملا لودلل ةلثمالا )4 ملا اًمالك نارقلا لزنا ىذلا هلل 5

 نب ىلعل ةغللا بيرغ ةلثمأ |" 40 ةنس قوتملا ىنارحلا ىكسملا هللا دبع نب ديحم

 هركذ ".ب ةنس سدضنملا هباتك بتك] |". ةنس قوتملا لمنلا عاركب فورعملا [ىنانهلا] نسح

 ىىصقالا لما !م# اًئيدح نوعبرأ وحه» دايجلاب فّلعتي اميف دادمالا ا [ىطويسلا

 ىلع لمتشم وو 2. ةنس قوتملا ىفنكلا ىسوبدلا رمع نب هللا ىبع كيز ىنأ مامالا ىضاقلل

 رمالا 40 ىبماعلا فسوي نب دمحم كبالا ىلع نمالا |"0 اًباتك رشع دحا ىف مداصنو مكح 0

 ءع هطعتلعط كرعرسوع- ل - 0: 1101/عهت» ا 1 458 8 ءآب» ل1: (نهز/وإة 1 - ءآزهتاتنأ/ءأو ةططقطو 141

 (ذمع. 11. اللوم“. 1350) 0علتسعغتقو ءانزاتك ائطعمع ةسمعامتغ 163: ةطرهتتك آلعم ندعاتل 13008122115 أ

 سيدك ةسح-ئلتسسم ةصم]ورحدصممو ءني - 1259. 4-81سغاطمل 8-81 ملزعءعغدص طهزناتخ

 ء]-هطتا عر مرمععطلو ونسمع ع ؟ةيوتطسعس ءمضسصتماتس م001ةضدصغر 21060: لااا /0011هأ

 11 هتددنم 1867: 110ثءمز: 1و/م]م72.  طتطع» ه0 هملتصعتدم جلمطحطعءعغل 03ععدنتقو ونمت ةصعاوتغ 18:

 ليدسو 1ك2عم (جآتك وندلخ لتجماتك ءهوه عامي - 1260. 1ظ81- ظسغنطتا]ءع ك1 - هطقدأأإ عار

 1هرستتلمع 20 ءممح عم عمصس عد مدهمععم 085. (0ننتصسو انة عاصأو دعزع ءةىعرسرألت 0ع 0عوورتمالممع 6ع

 ومع مععتاتست 1ععدلتسسو وناتدع لغو ةمعمتاتسات آردسك آ0ءمو نست دم (نهرنهسم 00 ءئتسقتسل 2ع7ع]1قهتأغ 5

 ءاعمو جعامع 120761 1آ3ءبن 11ه]تسننا 8 عزن 1101 ميجت» عل ل 1961. ظ1 - آخ دطغطتل عا

 11:14 عرب ع1 ع1 - صمعط11عءغو ءةيعيسمألو ل2مهقألتك طنخاتتلق م20م05156 06 هعاطسسعالعم أ

 دقانم10عتهو جتعام»ع ]دعي - ع - ةنانازع 1101 هتناقننءل  ظ عت: 4 آ80هل1ه] 1165472 11ه هن8 و ةصتو

 395 (صع. 18. 006غ. 1004) رممرتن نم. - 1262. ظسغطت 1 ءغ عطهماأط ع1-1ه عط ءغر ءىعيضسم8

 رععطمستس ةصاتق1ةغمعدس و ةا1عغم7ع 476 126: 1هعمنا |[ 117115] و ؟دأعو 1201 ه]- هنن لتعأام

 عع عمصم 307 (صع. 3. لسص. 919) دمم12600. [آلء كديرت#/# مدمممعأ 5ءتتمدتغ ء«ملعتس ةسصم ]!طرتس

 همانست 1101:0107 ء/]. - 1263. ظ1- آدم0ل24 اسف :دغء2111ع ط11ز1ذط قلو هما

 (0120دعأسغو (220140همع5 0ع دكر ونسهع 20 طعاطاتمت ددعضتس ةمععاوصغ6م - 1264. آظ.1-ةخسص 0

 آظ1- 4 هوجو (ضصصتساتتق ءعاضعرساتقو جمعامرع (0حلطت طمس لقا 720 4001747 13617 01107"

 12ءةثئئ: [[آدمعالتور ةصصم 430 (ًاصع. 3. 066. 1038) مممعطتم. آنملععتس آانطدت ةمموطعط عع

 ءع دمممتاد همصقلقمعماعو. - 1265. ظ1-ةسع40 ج15 ء]-جطءع 0و غءمصتماتكق آه 5عءعاتأات2 00

 هوععمأ1 هدنتدس و ةاتعاماتع 11101/60111160 18 عزا 7ع“ مين. - 1966. 1خ1- ردع 1316-11 طلع عرد

 -ف ده نيج
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 ىلع نب ديحم نيدلا ىيحن ميشلل طورشلا نم هللا قيرط لعا مزلي اميف طوبرملا مكحملا

 ميوقلا لمالا ا“ خلا اناده ىذلا هلل ديحلا اهلوا ةلاسر وهو 16 ةنس قونالا قرع نبا

 ىلع“ بقرو 1..ع.ذظنس هفلا ,ىملا ىيشابلا حبحم' نب ىمكم نيدلا +لامجل ميرا 0

 بكاوكلا .ميوقت ملع ىف وقو هفيلأتل اضيرات ههس لعجو ةمتاخو نيتلاقمو ةمّكقم

 0 طخذل ءالما ملع ا"

 ال ةيبرعلا طوطخل شوقنل ةضراعلا لاوحالا نع ةيمللاو ةينالا بسحب هيف ثحي ملع وهو

 فوركلا طداسب لاح ةياعر دعب ةيبرعلا ظافلالا ىلع اهتلالد ثيح نم لب اهنسح ثيح ىم

 ظافلالا ىلع اهنلالد ثتيح نمو طل ملع عاونا نم ةلالاب فورأل شفقن ثيح نم ملعلا اذهو

 ءالماب فلعتذ ىتلا مولعلا نم هلعجو ريخل وبا هركذ ام لصاح !ذه ةيبرعلا ملع عورف نم

 مماصالل لمح لاو ءالمالا 11ي فريش انضيا 'ءيحاشلا"ءايخالا) لك2ل ىلع ءالمأ 8

 آن1 - 11 حمءطاشغو مهمسلمخمسم ضم عع ةصعات]ءدغنتت 0ع همصل160صتطاتق و ناتاطاتق 3955ءءاوع 18

 عموم زمطتعدع مععمعمدديتع ةدقفأهععنع 0عطغعمسغر ةسعامتع ةطغعتطلط ل1101 8- ت0- 012: 0

 16ر١ ل7: 151: ململقغو ةهصصم 638 (ذهصع. 23. لدتل. 1240) دطمتنتم. "1'طهعاوطتق ذغه 1صعأ مذ عطف

 ليدن5 آلعم نسأ مم5د لزم عدرتغ عاني - 1267. [81-ةسا ظ1-( ع ستدمو ةمعق ءهيعنا3. ًطاطعت

 لع ءحماتعدنممع ءمطعيسعسأ نست و نتعاتل ل عأز767- ه0 - 021: ل1101 071:60 122 1101 هتتطتس علا

 11 ء]رز» ]!1ءزبجم ةهصصم 1004 (ذصع. 27. فسوع. 1595 ) ءم2 م0501 ءا 18 1261001161026 11و

 لكممو آاتطعمو ء( هممعءعاسو5ت هدعتس 01 ععمدت. '[لسدعاقمغ 0مءسضتممسس ءدلعملت ةقاعنمصمتستعأو 50

 نعسا]سو هترستتل (ةرصراتق ةتعمت 0هغو نات0 310101 ءاتللظ 60011

 1268. 1آ1]د» ذسصا1فش ءا-اعط حغغ. 10هءمتسج 015مهوز(1هصتق 5023 ماتت كلب

 [لوعع ءوغ ءو لمءلتممهو لص نتج 220006 12001 ءغ ءدتتقوع طقطتلو# 06 هةقتطاتق 10د دتاتقو

 ناتتطسك ملعغاتسم ةعئما م متاتسم جيف أطل ءدتساتسس هطصمالتلف ءوأو 0ع3عالااتل“ 208 01080 ءقتانتل

 معدات ف (هغعرم و 5عا1 نسهنععسانكو ءاعيصسعمس(هدئتس ][1(ةئهسضسم 2ة(060مع طغعصع معو مععاقي 70068 3ةطلعقق

 معمر معوعماممن. 1طلمعع لمءمتسمهم نمماأعصاتك [ئاعتدع ةصئانتتمعسأ0م ماصعاتصأاتخو 80 5معنزع5 ةاتق

 ةوتطعملل معننمععر نتماعمسسك ؟عرم زآلوع ]لن عرمع ؟هءع5 :ءمدنهعععصافمساو 20 00ءمتمدق ]لص عاتقع

 جعوطتعمع ةمعم]لعو. 11هعع ءىغ ةسسصتمف ءمالاتتلو ع8 ل11 18]عم» جلاد. ل عممودتغ طع

 10 ءدتس لص 0هءئتصتمر ندمع ته ممدتلهصعسس 1[ عندضسس ةلسم]أ لات ةمعناهظأم

 1909. [ره1ذ جآ1ه مد هدطلعأا ءال- 1 طرق لتهغهنه لع ل1161( ةختطانق اص 0معنع م266علعصأع

 116 هالوزتم. ةسعامدعس طقطعغا ةهتصلعس 6مم. - 1270. آظ1-1حا1قش 56 ظ1-1ه؛ة:طآقو
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 ا ل الملا 1:1 راك دتس .افلوتللا "عمدا هتنحتم دارت لأكل # هابع ناعم او :طقاخللا

 نأ معوتي, ىقو امجح هيلامأ وح ىف وهو 1. ةنس قوتملا ىفاشلا سيردا نب نيحم ديهتجما

 نيسلمل نأ بيدالا ىضاقلل ىعدملا ةينمو ىجملالا ةينمأ |" نكلذك سيلو ىلامالا وه ءالمالا

 ةماكفلا ضرغ اهب ىمر ةيبيصخل ةماقلا كو هل“ نس ىقوتملا ىناوسالا ريبزلا نب ىلع نب دمحا

 ام حرش مث ةمج اًمولع اهيف ركذو هيلا طاسبنالا بجوتسا نم ىلع ةباعدلا ناسلب اهالماو 5

 زعل ةيسورفلا ملع ىف ةينما !"ل" نيوطانلل ةعزن راصف ةيملع لئاسمو ةيوغل ظافلا نم اهيف

 نك دكا رقلا ىف ةينمالاب اع, ماو ةنس قوتملا, ةعامج ىتأ: ركب كاء.نب كم. نيدلا

 هيفو ارا لهال هفلأ ةيسرافلاب هرثكأ رصتخم وهو ىفنلل ىراخضبلا ىدابأ نيوملا هللا ديبع نبأ

 يلا انيلع لضفلل افاد ان يلوا ناتسفوقلل نةياقولا وصتخم رشا نوع !ةريثك . لوقن

 ىسونسلا نيسحلا نب فسوي نب ديحم مامالا ئيشلل نناقعلا ىف نيعاربلا مآ 1" 0

 لزععدلم ء( معلم نغ 01 ءاعطد7"و ةسعام»ع آدمس 1طقطتت للا هع: 40- ء7- [ءم»أ» 7

 1101/م::60 كرب 18, ةسصم 562 (دصع. 28. 0ع(. 1166) رجمزنم. - 1971. 81- آسلقب

 لتوئمنحو جسعامع طقس لامك ءمصقات] ةعستتسم 1101011760 1ع: 101+ ؟طحتتغحو ةسمم 4

 قمع. 28. لصص. 819) رصممأ0. طنع ائطعم عع ةصلعس جيمطتغسم طقطعأ نسعتت ءزاتكق هو

 هع زمساععلسم انكاتتل 1ع 0مال5 17:71 ءغ ل7772 تساستت 10عيدواتع ءووع 19150 مامنه طوغتت. حس

 1272. 0 مصمزرتعغع ءا-ةلسفأ 56 مسمر: عغ عآد ه0 ه3و 0عقز0ءملمس معجومت0معأ5 ©

 ؟وكاتنال ءاءمماممسأ قو 2610م0 ع (نهلطت 7105621*40 4711760 1361: 418 161 - هلتبمالت» 4

 ططتلم1معمو ةسصم 563 (ذهمع. 17. 06غ. 1167) دظمه1610. 1116 ءوأ 20ه5عوواتك 1116 77652852 ءاتفو

 وتم لمعتتس 507عع ؟ه]تتغو ءغ ةعئصممء انكاتك 1ءوأتكو ءانندص دنع 1ءامجز غو نانتو انغ ععطلم 81010 د

 ةملسأ عععععو مجقتس طقطاتعستمسعغ. طص عم 00ءنلسقك فرص عد م26 ما1اتعتطتة8 و أ م0562 8

 01ج1ععنتسصس 5علماعمف مو ءغ نتدععالممعف ]11غءرئدستمم ذطأ هطكلقك همردتص عطا نغال5 وار ا(:

 ءووعغن 1عععملطسع. - 1273. ©0ممصآتزرعغ 11 11د ع20-1هعدهف17ءغو 0ةوزلعمتستت 06 تاع

 ءوسععسنت1 و 36101 لدمدن - 027-0 11010111160 17367 451 عا“ 11: ل سامر دمصم 819 (دظع»

 1. ل16. 1416) مممعندم. - 1274. 1:1- 0دص س1: عار 0عوزلعمتستس. (نهدد معسلات است 06 مهعاتطانق

 زوم ؟مععاملتتطسم و ونتم0 7101, متبوت»ءلأ طورت ورد 0 ءنلعمأامأ ]11:00 17071(" ]آدم علاه

 رممجتسمسم مده[عتم ّذص انكاتسا 1معمادسضتسد 8ولعطقمدع مععدتعع ءدصمموستغ, (نهمنمسعأ دصاتأاف ©

 مرصسعمس(دم 20 ءمتغمدسعس اتطخت 77 عمها د (0/126176 هلت 0عءعممهدملع ءعغ ةصعمأأ 18:

 0 6ن نأ معمعأاتم مد5هغ05 ع5 20 طعمع#ةعته ّدص ممك همصلعينعملو امي سس 19275. 0 ردد

 ءا-ط ءعةطتمو دمهتع» تهمس عما مااتتل. هدد معصلتستس 0014و هرصصعو ءودكعووزوصعع 820عأ ذص 0

 ستسسس العدس ءمهصنمعمفر نت00 8طعتلعط آسصقس 2101111160 17 هن 7”ويبرك 17 عزب © -)

 ااا
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 ةداهشلا ىتملكب متخو ديحوتلا دئاقع عيمج ىلع ونح ديفم رصتاخم وهو [010] ةنس قوتملا

 نبأ ريع نب دمحم اضيأ حرشو ملا دولل عساو هلل ضمحلا هلوا ارصتخت اًديغم اًحرش حرش رف

 ةينادحولا بوجوب درفنملا هلل دمحلا هلوا رصتخ لوقلاب موش وهو ةنس ىقوتملا ناسملتلا ميعربا

 [ا.8 ةنس قوتملا] ىراصنالا ىمينغلا ليكم نب دكيحا سابعلا وبا نيدلا باهش ديشلاو علا

 5 ىف نيرطانلا ةجهب هامسو [ةريغص ةسارك نيعست وحن ىف] لوقلاب اًميظع احرش اضيا حرش

 ا. ةنس ىاثلا عيبر ىف غرفو صلأ دوجولا بجاولا هلل سمحلا هلوا نيعاربلا مأ ىساحم

 باهش ظفاحلل ةرايزلا ىف ةرانالا )"م فاقلا ىف ىتأي ةيزرمه ةحكيصق مسا ىرقلا مآ 4

 امب ركفلا ةرانأ |". هم ةنس ىثوتملا ىنالقسعلا رجح ىبا ىلع نب دكيحا لضفلا ىأ ىيدلا

 ىئوتملا ىفاشلا ىعاقبلا رمع نب ميعربا ىيدلا ناعرب مامالا ّئيشلل ركذلا ةيفيك ىف قحلا وه

 10 ىأر امل فشمدب هفلأ هنأ هيف ركذ خلا هركذ نم ركذي ىنذلا دلل دمحلا هلوا رصتخم مدد ةنس

 ىو(, همصم [895 (ًصع. 25. المر. 1489) ] 20:نات5و 000طتاتق 5061 [هادنصت وقع 550

 زم ظصع 304105 و, همرصمموسمتإ عغ ممواعم دس ءمرصسعماقتتم تغلخ همدهمعضس0105ع ءءماتعدت

 [معنمتغ 1غ: ةهسق 12عم ةسم]ورضنتم طغعصعظعءامسس لت5نتطسغمرت ءعع. هم ذللطسل ءودصتس مام

 هت 111016111160 13611 017ه" 11/1 3187871217 171154112 و قطط . . . 1001"أاتلت5 و وانذ

 ءورسرت ءعماورلم  ءمدصمعص01050 جمعت ءمفاتتلل 143240123 1:ةئطوختسا ةععطعأومأ ءهمدط70ع72018غ أ

 زم ممتع: 1جمع 182)عم وست ةماسك معءعوودعم نمتاقأع متاع ءامع.و ءغ هطعتلط ه8 - هل -

 اة 1من انارع ل ]رت:ع0 1 عن 11101 متاتننءل 6 1ءعيرفت»# لدذت»# |[ ةسصم 1041 (ةمع. 20. كدلع 1631)

 و رموز( نان5 ]و وناتأ ءمدصسسعمافستسا 1هدرتصه عم10عدجم عزستلكل هعمل دمماع صفت [6 مهقولسأق

 نمو اع 1ع« 5 مهموتك ءمهكادستعستت ] ؟01لتا ءأ 82]]ءأ تآ - دنهاتنف”1: لآ 206/1581 016

 ه7«( ذمكعت مدتك. 1 كمعامأتغ ذه: آرهتع 1060 تهانزاتق ءدجتكاعمأله معا 5ع 52065531813 8+

 هئر هماتكواتع ههملععتغ 72652 دععتصلم ةصسصت 1039 (ةمع. 11. ةكسوع. 1629). - 1276. 0دصتم

 ء]-ءورُؤر رممغع» ندنطاسسل. .ةلوروعم 0251056 دم 177/2 طحصسخقكاتلت 051ه عماتقو 064 واتح ده

 ازؤونو (من7ي وعررمم نتغاب - 1277. 1-1[1آهمممعغ 11 ءل- ع1زجذم عار ؟لطسستممام لع 500

 ]0 نور"انزن كده ءامز"اتن2, ةتعام»ع 1مطنت ك1 ع]رابآ - هل - لذ: لآن /ه01:7 ل نعل عزت للقلق

 11هزم معءم]م 16, ةممم 852 (ذمع. 7. لآدم. 1448) مممعتم. - 1278. 1]مفععغ ء11-1لعتو
 زا[ سصتصسحغم دمعصتم. (نهدرممعصلتسس 04 ندكأق ءءاعطعمهعمستك همرصتستك لتكمل 72002عو 216607

 10 8طعتاعط آسصفسس 80و -عل- ل: 18ه]راس 8ءرن 0م» 8ءعاق ذطقطظتنمر ةمسهو 885 (ذهع»

 13. 3[. 1480) مممج6نتم. 1معامتغ اه: ةردسف 1260 ند ءزادك دمعرستسأغو قان1 ءاتتتت ؟ء]ءططقغ
 هر 6غ مهضةغعو دع 111ه4 12جيصقفعل ءمردمموستووعو كنس دصت] ناسلتصعسم مرقس 8طعتلعطو دم
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 3 غرشو مهل ايهن بتكف مهتاوصأ نوعنريو نوصقرب عماجل 5 خيش ىلع ماوعلا عامنتجأ

 ىطويشسلا ركب نأ نب سحلا دبع نيدلا لالخ  ةفالكلا خيتر ىف ةخفانأ |5001  دممأ خنس لاوش

 كرت ند ىلع نسخ (ىقأ نياكلا "لامخ ؟ءاكنلاءانبأ قع "ةاورلا) ءابنا ؟1- ““ 317١ ةئنس' قوتلا

 نيحا نب ىبحم نيدلا سمش ظفاحلل رصتختو ةاحنلا عير وهو 44 ةنس قونملا ىطفقلا

 ايلا ني ىمكلا ىفطصلا 2١ فح ىف ءافطصالا ءابنأ 11“ ' 6غ ةنس قوتملا ىفذلا

 هغلا علا لسا لضفاب انلضف ىذلا هلل كيحلا هلوأ رصتخم وهو 1. ةنس قوتملا ىمورلا مساق

 2 أ"لل“'  ةضورلا“ لاجرلا مجارت هشماه ىف بتكو 101 ةنس رفص ىف ناخ ناميلس ناطلسلل

 رجح نبأ ىلع نب ديحا لضفلا نأ نيدلا بايش ظفاحلل ئيراتلا ىف رمعلا ءانبا ىف رمغلا

 تداولل عمج هنأ هيف ركذ خلا ىنفي ىولخ ّلكو قابلا هلل ليكمل هلوا مم ةنس قوتملا ىنالقسعلا

 دئطعلمدلل مصل م عماعست ؟10ععغع ةملغعماعس ءغ ؟هعع5ج ]1 عمات. 8عضموتغ زعتمتعس هغ اةلته أللتف

 1منعملتءعرنععو همنكوسع ءمصآععألإ دصعمدع مطعرنرمل ةهصمأ 881 (ذمع. 26. كدب 1476).

 1279, []مم1عغ 11 :هاطعغ ءآ]-]اعط1]1ة2ععغو صتصعما2 ع لتوصتغمغع ركطقلت [هطتعو ةتتعامر»ع

 ل ء[47- ءل - ل: لاا - ءا- «هلرتسمتا طعن ملآل8 وطن" كمر, ةممم 911 (ذهصع. 4. لكدص. 1505)

 ربمرتنن و. - 1280. ةكلمطق ءا1- ه1 2غ 512 ةطعمُق عادم هططةغر م0036 "ه1 منن 0

 طلاتتك ععدسس ج6 عمضسسر ةتعام7ع ل عقر - ءلل- 021: لادن: ] معه ل78 8 عتب 7ع“ (ورك1, دصحم 6

 (ةمعب 26. ةمر. 12485) دممعأتم. 1لتئأامرته ءوأ عئمستس 2 ءمدختس و زنك ءمتامدسعم علتلتغ 1152

 هز عترنو- ءل- لة: 11ه]رمنست»ءا ظعلن للتنعا 1)عءآرعا#, ةمصم 7485 (ذمع. 13. ةمان. 1347)

 لعطمسءضتق. - 1281. [سمطق ء]-15 116 ةملتعستس ءآععممتع.  (هرسمعم لطم 0ع تع

 نتدع 20 ءهسكددسل د2 هتان م0همطععومع ءاععق معننمعسأ“ آللطسا 7101من ءل 18 ءرب- للم

 (نعق» 118, ةهمصم 970 (ذمع. 31. ةكسع. 1562) ميم(تنتكر كدلاقسم 507عرد منا 1[/ 72 دت دقو

 مدكمع هممت 9560 (تمع. 30, لدص. 1549) ءمرسمموتت 1معمتغع اذن طهتك 18)عم نست همك مممعسلت#

 1ءويجغمرتستس مجعوامصسقمدلسم اعبر ءغ ممتع عتست 20 ذمعاممع اتطعق 2م ل7ع+ حتامم ء]ون مرنم

 ج05 كت موز646 - 1282. آ[مطو عا-عطهردع 11 جطصقل ء]-هرصتر مك 40010 1500 أماناتتلل

 ظلتند هععدلت. مسك طتوغمععمسر ةسعام»ع طقطنم 87ءآاط - ءل- ل: قط 1/مل]7 ل]ن» عل 18د

 ل1: 157: 11هز» ملعءم//72, دصصم 852 (ذهمع. 7. لآدم. 1448) دسماتطدم. 1مكرمتا طتع اه: آمنه

 1[م ونت دطدصعأو لستنت هردطعو ضعوغتر تع ءلوص عوعاتلا ءاعر ءأ 2ن0طعأو 5ع "ع5 5ع35[5و)و 01

 هط ةصمم ههنملت 773 (تهع. 15. كمل 1371) (ءونق سعت همالعوتددع.  هيزمودلمو دمصمو معمول

 طلواغهر ها 07135 110 عا 11011110 مهم ع0م[0111111[2 11101665 1211885 أ 01126ع5و 5 801114 و

56 
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 قاقد ىبأ ىيدلا مراصو تارفلا نبا نيدلا رصان خيرت نم هلقن ام بلاغو ثيدحلا ةاوول

 ظفانل ئ'يرأت ىلع اليذ نوكي نأ ثداومل ثيح نم نسحب بانكلا اذهو لاق اضيا هدعاش ام

 اليذ نوكي نأ تايفولا ثيح نمو ةنسلا هذه ىلا هخيرات ليذ ىف ىهتنا هناق سنك ند

 ةرمع نب ميغربأ ىيدلا ناعربل هيلع ليذلاو مد. ةنس ىلا هيف ىهتناو عفار نبا تايفو ىلع

 رصعلا لأ رارسال رصعلا راهظأ هاهسو نيعبس ةنس رخآ ىلإ هيف غلب مدد ةنس قوتملا ىءاقبلا

 ةنس نم رصعلا ءانبا ىف رصعلا ءابناب ىمسملا رخآ ليذو ملا ديعيو ىدحبي هلئ ىلا لوا

 رصتخ ةنيدملا لضف نع ةنيبملا ءابنالا !ل* 2 نينامثو تس ىلا نيسمخو ىدحا

 فورعملا هللا دبع ىبأ هللا ةبه مساقلا قال ةبارقلاو ةباحصلا لداضف ىف ةباطتسملا ءاينالا اع

 10 ىب رمز رصن نذل ءايبثألا نع ءابنالا الامه 41 خنس قروتئلا ىطفقلا لكلا كيس ىباب

 ظفاحلل ةاورلا لدابق نع ءابنالا 101 ' 0ع غتس 'قؤتملا [ىفاشلا] ئسحرشلا[لع نن] نسل

 ىدلتقمصدتتم5و حجالععدمم. اللمحتسم مهجك ءةمرضتنمو 0026 ءاملتغو 0عوبسصاف هوا ع 1ه»أ)]

 زاليوقر»- ل- 02:1 18 - آر م11 , كك امقنس - هل- ل011 11: 11ءءءامع , كاع نط - ءل- لأخ ل1ظ1 ظ1هرو

 11ه ١ 1 علت -هل- لهن: 158 , كهلان - ءل- ل1 110111 ل وعملعد# , عل" - هل- 103

 مل, هن جللنلتغ عد سموسعرو وتقع امهم 8105. 11غ !]ئطععو ةمودتغو ءهمط21200عو ©

 طقطتغم معحدتس ععدامسضستس , ةممعملتتع طفطعمله ةهوؤغ 20 16177: 11ةظلشأ 12 طك عءا]را» حج ذم

 جممعملز نع ءعدتسص طتعغمعتمع ددقع جل طسصع انكولتع ةصصاتتلو 0110 10111015 ءقأو مع؟م]ا بع ع4

 و هأ همعوامه ره0اه5و 20 77هيميروا 16 المر. 8سم وعمعددنك لص تك عون 20 ةصصاتتل 850 (ةصعم

 59. 31ج. 1446). آئطسسس 1858 هيت همماتستتهكتأ ا 801:11 - هل - 011: 101812 13611 (011 07

 26ءعلقر همصم 855 (ذمع. 13. لآدم 1480) رممزأاتاتكو 0ان1 20 ةصعتلت طانلات5 ةططأ 5211138 6ةزطت

 مع عمتغ ع( طقصع ةجمعملتءعسس ذمكعتموتا 111م“ ءل-وو» 12 هع هلآ هاد مع. طمكمتغ

 طوعع زغم: 1ةدتع 1066 زممامتزعمسا] ها معومذ5ءلامصأل هان. -  ةلئد لعمتوسع ةمرعه2ل2>1عو. 4

 60-67و“ لأ هظدااي ءآ- مم» ذمكعتت ماهر (عططماتك ءهمالظ م]ععاتكت“ تلط ةطق0 وناتتط 01138651110 0

 حل هءامععدتماتس هعمل. - 1283. [81-ةصطق 016-11 ط ةرنزناسع أو 1ه01613 م15ةمأ 1

 (هردمعملتسس 0ع مردععاةسنه تعطتعق 21عام. - 1284. ظا-ةمطق 1105-11 غءةغقط ةاو
 زولتعتأو زسدعتملجح 0ع ممدعومصاه ءهممقووهغنمصتكق ه ءمعمهتمصتك و ةستعاما"ع لانا 10 مق هر
 10 [ةه1 -ه71]مآ 11: 45001]ه] (0ركت خ, لة 9 ءيرورنل- هما موعممرستسهام ءأ ةصطقم 697 (ذصع»
 19, 0ع. 19297) رممرننم. - 1285. 4-81مطخغ هم ءآ1-ةمطتور غر ةصلتعتق 06 م20همطعاتقو
 دنعغمدع لاا 771هع» 2هآرعت» 8ءن- ءا]قرمعمت» [ 89 ملل ] ذء»مطاو [ 81,مز120/ه ]و ةسصصم 4
 نمو. 15. كوس. 1062) رممرحنتم. - 1286. ظا-ةخصطخغ هس ءةطقتل ]2017-1 2غ)و 8
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 قلاو 2: نسا قاوتللا .ىطرعلا ”ىرمتلا وتلا نع يا هللا كيعر نب فسويا ةيدلا لابج
 ل 5 23 اة 0 حر اف 3 نب

 راق ءابنالا ام« 2311 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب قا. نب نمحرلا دبع ىيدلا لالج هيلع

 هم. ةنس قوتللا ىشيلقالا [ىسلدنالا ىسيع ىنب] دعم نب دكيحا سابعلا ىال ءامسالاو تافصلا

 ىئوتملا ىلقصلا رفط نب كيحم نب دبحم نيدلا سمش خيشلل ءانيالا  ءابكن ءابنأ ]8مم

 كابخاو بيجن كلو لك هيف ركذ ملا ىدتهملا لاوقاب دومحل هلل ديل هلوا رصتخم هام ةنس 5

 ىردلا ةسدرانو ااه ىطللا انياب: اجرس+ نيدلا ١ ىيولا ثدقلا :تابتأ ىف: رخشلا تابنا زادك

 طر تا كباأ نأ ىبقنحأللا :ةنيعابنيدلا“ لالخ ءايبقالا, ةاينغ ءايكذالا -ءابنا |.“ ٠ بم نس

 د تدق 6 1 كنق 111:1 ارجل ديفا فنص' ققهيبلا ١ نأ" الهيفركذ- ةلاسر 11) ننس قاوتملا

 708 ةنس ىوتملا جياضقلا مالس ىب كمكم هللا كيع

 لع ؟ديتتع مءامغممدسس لطسطسعو ةتعاممع 8قلأام لوس - هل - ل1: 7و 80د 45007117 17

 450 - ءااررحر» ال ءرران»# (00168 دصصم 463 (ذمع. 9. 0ع. 1070) رممزغ0. (همنصاتة 11غ( هو

 لءام7- هل - 027: ملآ0- ءل- ”ه]رتروعتت 16: لآل 8ءآب» كميبتساةر نحت ةصحم 1 مع. 4. لسص. 1503)

 هؤطزز4غ - 1287. ظا-ةخمطق 51 هطدعط ءا]-ةز1ة(غ 56 ءآ1- جه سفر 1آه0133 601211176

 ءمصلسعساله حجات طا غمرعاتتلل عع طمطتساتتل 0151م0 و. 211165 411:71(: 47760 9 رب

 1100 |[ 2و: 15« 4:0ه#75] 0ءلثأ/ةو ةصصم 550 (ذمع. 7. آهن. 1155) ممزرغمو.

 1288. ةمطق ممز حطؤ ءا-دطصقر ةملتعأتد ععمععمدمالتنل 1ماع» 81105, ةتعام»ع هطعتلعط

 هعرروو - هل - 017: ل10ه]رمتضتتءا عن ل101 070110 17 عزان 1 هرعت“ كة ع2]717, ةمصم 505 (ذهع. 5

 25. 85ءمغ. 1169) رممرغ10. (نمرص معملتسسو 00100 12 ةصعمتغ: آرهسع 1)عم ندأ ءدئءادتست نهصتطاق

 طعصع لتعععأل 131034001 ءاع.و عغ 6«ععط51 0212 0111111111223 220701111113 10 601100

 طتقغمرتمتس همصالسعم - 1289. [مطقغ ءا- وطه لعمرو ععستسما0و مدهتعات] ةعانت هددت لع

 ءمرصم؟هطحغمدع مئ2ع0عدالم مصنف و ةتعامع 27681:- هل - 017: اك ء»أزه 17 عن ]101/0717 لر 101

 31دلد ندعو لعتسلع ة1هععلتست ةموستاتسم ءغ دصصم 788 (ذمع. 2. 1"ءط 1368) 1201610.

 1290. [هطؤط ءا-ج0جاعاجو 11 طدعقغ ءا1 -ةمطتر هر ءيععامقم صنعا: ععمنستس و 0غ

 حصتستسسا 20 تغمس معهمطعأوصتس جغ(عملقمسأ. "1 عدعغ وف كظطعتاعطت لء77-عل- 0: 40-7 1١

 18 48 1 ءآي» كميرا دمصم 911 (ذمع. 4. كدص. 15053) دصمتلااتأر ذه نام 601121101

 8ءضءمع/ف# دموع 0ع طقع مع عفععمالسم هنتموتوووي - 1291. ]مطقطر ةعمقم لع رع

 مهلنقمدحستمو ةتعام»ع لادن كلاعلامأ 1101 متل ع: كءاذس 00018 همهم 454 (ذصع

 15. لوص. 1062) مممغان0.



 يديم

 هايملا طابنأ ملع 1

 لقنو رهاظ هتعفنمو اهراهطاو ضرالا ىف ةنماكلا هايملا يارختسا ةيفيك هنم فرعتي ملع وهو

 عضوم ضرالا هجو ىف فبي مل هضرا ءايحا ىف دللا ءاضر هللا دابع ملع ول ءاملعلا ضعب نع

 ىهتنا ملعلا اذه تامهم ةيطبنلا ةحالفلا باتك لالخ ىفو رصتخم باتك هيذ ىخركللو بارخ

 5 ةسدنهلا عورذ ىف هدروأ ةداعسلا حاتفم ىف ام

 هابتنالا |[ 91, خنس اديِهش قوتملا ىتربأل ميعربا حيشلل ةموظنم عمان ءايبنا 1

 يف ىتأي دواد نأ ننس مرش ىف ننسلا ءافتقأ ىف ننسلا ءاحنانا !”» هابلا ةجناعم .ق

 نبأ طيس هللا دبع نب فسوي رفظملا نال نيدلتجم راصمالا ةّمنأ مامال راصتنالا 14 2 نيسلا

 فورعملا نسل ىب دمحم نيدلا .سمشل راسمالا ارقل راصتنا ا! 29408 ةنس قوتملا ىرولل

 10 جات ظفاحلل راصمالا خمدأ مامأ بهذمل راصتنا !م »8 ةنس ىقوتملا ىوحنلا مسقملا ىباب

 1292. 1] 1س 1مطقغ ءآا-ص1عةط. ثسنعذ دودمس عع

 ]كوعع هوغ عد 00ءاتسمر ناله 2210 00عه0وهكاتا و 20035 لص عدنه ةطقعمصلل1غهكر ةذا”ةطعسلت

 هعذم دنمععمعاعسس ءلسععملت. آنانلتغمك ءزسف مدنعغر ءهغ حتع هآتوستك هءامك للتجتقدع 1عتطاتنن

 ركز وعلا 1641 هيضعمغر يتحصأنلت طلع ؟1]0هماهأك هع اعنف دانه ؟118عدص09 02م ع7لعأو 6

 ممسك وندتلعس ةصوداسو ص ك5دمعضلعأع ءّزدك ةصعدلعتك دصفمعتءا.““ 12ع8/نق ءمرصمءعملتتس 0

 ادع حرناع ءعلتلتغ عع ذص اتطعت 1-11 ءامأرعا ل1 - [) ءلعءافوبءأا ءمصاعتعأات عله515511803 ]05 8

 و هعويرضتتسأ, 1آهعع ذص اتطعو 21/147 ءا- عءم0ع7 1ععوصغتتر تطأ 1112 20 مدتتاعو ععمرس انتم

 همعوزولعو 21ع2 ن1

 1293. ةمطتوعذ ال حرس عطر آئطعم معممطعغوستتس.  هقوسح هطعتلطت 166727 ل6211

 ند ةصصم 917 (ذمع. 31. الامم“. 1511) رممموتسس ةنطتتغب - 1294. ظ1- [هغاتطقطو

 زمعزمصعسكتس و 0ع دصعلعاد ةسموععصلمع. - 1295. 1هغطقغ ء]-هممعص 11 1116

 ءل- عمم ءمر ذمومعدقأم دتمسسم 0ع هطوعمجهعمسع ئه016هصتتنس.  .(نهرصست ءصادتلالق 0م عاتق

 11 مم0ز5 كمسوب» ذمكعت ماتور لع وندم ]نغئ عنه كو رتلعصله هوك ع 19296. ظ1آ1-1هغ1ةةن
 ]1 زسغسس ةتسس ع( ءآ1- حدف هع, ةمم]1هعته طصقتست 1صفتسمالاتتل ان1:طااتتت مالت 31518م:1012. طل

 مواسستسو و اتمام ع /471:17:012:01] ©“ 7”ىهبرك ظءج» لطامقاعأب 511 1ادن- ءازمتاتتو ةصتم 4

 (ذمج. 30. لوص. 19506) رممدتسم. - 1997. [مغ1زومرع ]1 همدخت ءآ1-ةرسوؤ شرور
 ]ءىنمرس (هعدصت دم تعطتطمع مهسحتتتق و ةنتعامرع هرعتو- ءل- لان ]!10]رهتا111©ا] 161: - 1

 10 ©عدسسهأتعمر داعم 1مدر- هلرسمءععف» لتعغم عع حصصم 341 (ةصع. 29. 121. 952) 0عطسعام.
 1298. 1مازدّذع ]1 مج عطقط ةدصسفنس هتسسسس ءغ ع1 حس وفن ةمم10عنج 0135كماتسفع طنتقتمت
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 نم سانجالا ىف امل راصتنا 11 هما" ةنس ىقونملا لاوذل كسا نب فلاذل دبع نيدلا

 فيرطل راصتنا 1". ه.» ةنس ىثوتملا ىلازغلا كيحم نب كبحم دماح ىنأ مامالل رارسالا

 راصتنا 1 81 ةنس ىوتالا ىتفاشلا ىرمعلا ربع نب دمحم نيدلا سمش خيشلل رايخالا

 ىجفاشلا ىنميلا [ىارمعلا .ملاس نب] ريخل ىا ىب ىبحج ابركر نال رارشالا ةيردقلا ىلع تلا ىف

 نأ نب نمحرلا دبع ىيدلا لالج ةماقم راهقلا دحاولاب راصتنا !.,“ [ه.0] ةنس قونملا

 جحصلا بهذيل مججرتلاو راصتنالا |.“ هرصع لما نم لجر ةياور اهيف در ىطويسلا ركب

 ىلاعت هللا همحر ةفينح ىلإ بعذم هب ىنع ةنس ىقوتملا ىلصوملا [ديس نب] كيح نب رمعل

 قوتملا قارعلا ىلع نب ميركلا دبع نيدلا ملع ظفاحلل رينملا ىبا نم ىرشخإلل راصتتنالا ا[.

 نب روصتم رفظلا ىال تيدلل باسكال راصتتالا 1م. اًبيرق ىكآلا.فاضنالا ريغ وهو: 44 نس

 ةعامللو ةنسلا ىلع ثمل ىف لوالا باوبا ةثلث ىلع رصتخ وهو [:1] ةنس ىفوتم لا ىاعمسلا راّيَدَل دبع

 سمسم نعطتسمسس معلسقفمت انتر 2265 ع [آذظتنت 10ل - هل- ل: 7777-450: 701 ل0

 ل ءمتمملو ةصصم 583 (ذمع. 13. آهن“ 1187) رممدتانتو. - 1299, 1م 15 هدر 2م010عأو هععاعامزئ انو

 وددع ذم ععمعستطسع !دنعمسأ ةسعامرع آسصحسس لاق 117260 7101 متستسعلا 8ءرن ]1ه]رمنستسعل ]07

 ةهصصم 505 (ذصع. 10. لد]. 1111) ممدا10. - 1300. 1هغتنقس ]1 قمتم ء]- علعطع هدو

 هدممامعتو 1ع معمطمستسص , ةسعام»ع هطعتلعط كر عرربع- هل - 0+ 7107077160 17 عزز 01د نر» رفررور»ت

 تطمتكتغهر ةمصم 849 (ةصع. 9. قرع. 1445) دممانانو. - 1301. آ[هاتع هكر 3م010عأو "عل

 هعءامع هنءاعوامعر (60ن6ع لتعامعو ءمدصاتسعمسو ر ةنتعام"ع لآل 2هةم”أوم 7”هلبرع 17

 16*42" [ عر: كاان طا ] 7” ءصم# ظكطقمظتنمم ةهمصم [558 (ذمع. 10. 8ءع. 1162)] 5

 سمعو م. - 1302. 1[مغلمق» ط1'1+ةطخل عال- ءمعططقمر ةطصم]امعدنم ةسحتاتت دصتعأ معتق

 (آ12عز). (هدقعوودعو ذص وتم لء7/7- هل - 017: 480- ءآ-ه]رتنهتا 1831 ه8 17 ءلب» هكهيرتما# عام

 منعم "لست كنز سكلمسس كانت سموك اصمادوممهأ. - 1303. ظا1-[1همغتعؤ» 56 1-11" جسضزتطو

 هممامعتد ءع مدلسح جمدععاتق ممعتكال ؟عوعتق نتطاسنمر ةسعاماع 01ه“ 18 عزرا 7101من

 [ ظءب» هوءوزرف0] 2710527, دصصم . . . ططمتأت0. آ1ماعا]: ععصلت جساعتس ددصغأ ةقدععادتع للأب

 17617: هعر ءكتزا5 1)ءاتذ ردتكءمععونت. - 1304. 1-181هغ15 هدو همواوعتن 701107:// 5/7"

 فصاح 127: - ءارسمت, ةسعام»ع 1[1ةظنت 111: - هل - ل: قلل - هآ - [مسأر» 17 هن: لل 1 لقر

 هسمم 604 مع. 28. لس]. 1207) دصم»خطنم. 11نع ائطعم لتماس جدعملمك ءقأ ةط 12-77(“ مدسلم

 زماد مستصعتسمرتوسص0لم. - 1305. 1-11مغ(نوؤذع ]1 هق'طقغط ء]- طع لئ اطر ةمملموتم

 2016هصهس هسسم , 306106 لاا: [:01:01] 6“ 11ه 51“ 18د لط0- ءآزءاارارر» هك ءرببث ايرنغر  ةصصم 0

 | 489 (ذصع. 31. 1ع. 10953)] دممد6ن0. (هدرصمعصلتانت2 ذص غمتد هممتاح 01515110
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 ير ىتأي ,مامت (خاز:ةملط.. نجي. ررراصتنالا ,1.1, 1, ملعلا ”ةرجش قلل "1 تيدلل نصف تل

 ةيوتملا ئرعاظلا دوادإىب كمس يركب قا ,ماماللب ريزجتا! نو ىجمحم قع راصتنالا )"00

 [ىفنذلا] ىوحنلا ىيح نب دمحا .دالو نبال [دربملا ىلع] هيوبيسل راصتنا ا.م ل“ ةنس

 مم ةنس قوتملا ىوغللا سراف نب كمحا نيسلمل ال بلعتل راصتنا ا. *» ةنس ىقوتملا

 5 ىب هللا دبع مساقلا ىال نارقلا لكشم نم ةبينق نبا هيلا هيسن اميف ةرمكل راصتنا 1.

 ىرعشالا بيبطلا ىب ديحم ركب ىأ ىضاقلل راصتنا 1  هإ1 ةنس ىئوتملا ىربكعلا دمحم

 فحسا ىب نينحن راصتنا ا" سواك ريزعلا نال راصتنا ا [.* ةنس ىقوتملا ىالقابلا]

 غوتملا ئسلدنالا .قيرعلا كبع+ ب“ يما تلصلا نال. [هايأ] ناوضر خب ىلع ([ترا ىف ل 1

 ىنورصع نأ نب ديحم نب هللا ىبع ىضاقلل ىبفاشلا بهذمل راصتنا 180 ه1 ةنس

 10 تاداعسلا ىنال راصتنا او تادلجامم عبرا ىف ريبك وهو هدد ةنس ىئوتملا ىفاشلا ىلصوملا

 لع ءيعاوأتممع ج0 ذسصصقتال عأ همللل12 1186111 711011112 0066011112 ©2025 كانتلن ل 06 123عذأاةصاند

 معز (2ج0105مورت وع - لع ةءوزعماتمع ةعطونع. - 1306. ظ1- 1[همغاأف ةدعر هزم]10عأذ 001413 03و 0101

 راقد 1 عرس منوم مز هعتمتس [دعاسصسأ. القل ][!ئععدس ظلم حط طمس مدم. ع 1307. ظآ-آطصا15 هلو

 ةهمماموتود ءهمصانح 1101ه 66 لع ا». ةتعام»ع اسقطت 401 867" 11107617: 6

 1مل 1ع(", جحسضم 302 (ذصع. 27. لدل. 914) رسمدتانم. - 1308. آ]هغتققعو ممم

 منوم ءا]رأ |[ فسم ]10ه ءل], ةسعام»ع 11: 11” ءا1/0 آرت ءلا عنان 1101, هتراتن)ءلأ د ةطصتسقاتع0

 | [[ممعظنح ]و همصم 332 (نمع. 4. 8ءم(.م 943) ممدتغسم. - 1309. [مغاقؤع 11 '1'طقه'1 عطر

 همماموعتد 1/0 1ءااو دسعام»ع لا 1 /م56171: ملا»ءال عبو ارو طنعدتءمأ1معم , ةصصم 395 (ةصع

 18. 06. 1004) مرممجننم. - 1310. [همغزذذع 11 طحست تو همم10عأذ هت! 20عو مدتاعتلل

 همعتتم ل1و/1:7 111 - (نم هم .1١( ء. لئلظعد]ل(هكع5د (نهردصت) هممعاقسفو نحمس 12010 (01ء296 ك

 نقتاطستغو هسعامزع لطثا' 1[عاموقت# لطلالعمااس] 1 ءر» ا1هأرعتت» ءل ل16 ء»ةر ةسصع 516 (ذصع. 12. للقدم

 1122) رممرتننم. - 1311. 1[همغ15ةدعر ةمما1معتدر هتتعامع (30ط3 لاا ظ8وا» 1011160

 اورو - ؟اهأااط لعمارم»# | 8معلضاممغ و ةمصم 403 (ذمع. 23. كتل. 1012 ) طلمتكاتم |. لح

 13129. [هغزئ ذم, ةمماهعتحر ةهعام»ع 41 1مدغس لكم16م105. - 1313. 1 هغأ15 ذر 3م010عمم 162

 26و 11مم [ذص عمهعق(أمصتطاتع ددتك همصاعو معاند ممعتس ] 4/1 طعن 1]/1120م01:,  ةلتعأماع

 ل در*ةصم]1 014/10 1" ءتن لآ - ءآ- ساس مل 0ه58::1 و ةسصم 539 (ةسع. 4. لانا. 1144) 27201610. ب

 1314. 1]ما1ز5ٌمجر جهمم]1معتزد هدععءادع 8ذطقطتقنعدع هدكك ةسسمأ]ه عغ ع نسه4101 ؟0]نتصتست دانك

 10 كممفاحصكو ةسعامرع (دلطت 405001147 176 1101 هترا11:0 1361 ىط 0و« 11 هب51]: ةطقطتختقو

 هسمصم 585 (زمع. 19. ال"عط. 1189) 2201410. - 1315. 1ه(15ةل'ر 3م010ع13و 3116605

 وب
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 مراصت راصمالا نقع ةطساول راصتنا 10 ه8 ةنس ىفوتملا ىرجشلا نبا ىلع نب هللا ةبع

 ةادلحما رشح قا ريبك انوهوا 1/7 ةنسقوتملا 'ىرصملا , ىانتد ب“ نوكما نب! ميهربأ ١ نيولا

 ىف ةيمالسالا تاراصتنالا 0 2 ةيردنكسالاو رصم لضف ىف ةمضملا ةرد هامسو اًياتك هنم صّخ

 قوتملا ىلينتل ىقوطلا ىوقلا دبع نب نابيلس نيدلا مجن ئييشلل ةينارصنلا هبشلا عفد

 ىراصنلا ضعبل اباتك ىأر هنأ هيف ركذ ملا مالسالا ىلا اندشرا ىذلا هلل دبحلا هلوا :!. ةنس

 قال. |فالخا لئاسم  ق فاصتتا 1م ١ ىّلجم ىف وهو هثر ىف فئصف مالسالا نيد ىف هب نعط

 نيب فاصتنا 141 هم ةنس قوتملا ىروباسينلا [روصنم نبا] ىيك نب دبكم كيعس

 فسوي نب فيطللا دبع نيدلا ففومل تاماقملا ىلع امهمالك ىف باشخل نباو ىرب نبا

 ىوفدالا ركب نأ ىلع كر نميف فاصتنالا 1. بفاصنالا وه ليق 1 ةنس ىئوتملا ىدادغبلا

 حرش ىف فاصتنا 104 ب ةنس ىئفوتملا ىسيقلا بلاط ىنأ نبا ىكم دكيح ىال ةلامالا باتك ىف

 411:60 11504 - هلآعمأ ظعت» للغ آارن- ءاعارعزتع»ء و ةمصو 542 (ذمع. 2. 5كدص٠ 1147)

 سمعو. - 1316. []مغا5ةع 11 8 ةقز1(غءغ 160 ء1- ةسففمر 2م010عتق 1260136 18

 زد ممصتلكل نعطتسمس معسحتتمساتتلت و  ةانعام»ع كرو - ءل- ل17: 1ه] 7+ 8 عد» 11101 هتان

 رمرت 12 نوع 212:2, ةهمصم 790 (ذصع. 11. لكدص. 1309) رجمت0. آطئتطغع» مجهعمتتكق 0عععتم

 ملأ نستمر اتل05 م0105 1م ا!ذطعم هزم عسلمسعأ ءدعوعموتغ ةصقءضتمأوم 1/7- 190:1 717- 4

 لا 100/17 ل1165“ همم ق1 - 1: ءللعساوبر عال. -ح 1317. ظا -1آهماتنع ةعؤفغ ظ1- [ه1]ةسأو ءاو

 همما1موعتوع 1كل]دصتءدع 0ع لسطتغةنمصتطسع (نطعتئا0حسمستنل عمء]] عملتو , جسعام»ع هطعتلط

 لال ءزورن - 0 - 027: ك01ءزرج ليت: 2 عنان 450- ءآ- سنمز 1م مصطةلتادو ةصسصم 710 (ةسمع. 31. هن

 4310) دممعغتم. آ1معامتغ ائطعع زغ2: آهصف آ)عم نست 505 20 آكافسس للدعالتا ءاعمو 100

 مسممعغ زم عمو هع []خطصتسص جه (نطعمكتمسم جلتوحتم ءلتعست ؟10ئ5دعو ذص نسم طنع مءاتعتممعس

 لكاذخسصت دمه]1 6701م ةصمس عمة عت“ 1و مع طمغتق طمع ؟ه]طسصعسم 30 زلط 2ءامفمصلنتم

 همهمكعع موز - 1318. [مغ15 821 11 دم ءدةهق1 ءا-طططتل 25 50163060]01 نا158 06 55101 انك

 همصغه7 ءاتقتم و ةتعام»ع كلان م8هأ0 ل1101 ه70160 ظعر» 7 هلع |[ 161: 271ه" ] 215681 2و

 عممم 548 (ذمع. 29. للدهن 1153) مممزتغن0. - 1319. [ماغ1521. 0012400 زانكأد ةطاع”

 11 ظءر»# هع ل6 121هعد6//151 ص ءعمدتتتم ةءعماعمأتلج 0ع همصفعوذدتطاتك ( 71ءءايت» 1 ) و ةتتعاما

 1110:0017 2ع - ©0 - 027: 671-450- 7ء14ز6ك 16: 73دك 170ج7002 و ةهسصمم 6929 (ذصع. 29. 04. 1231)

 رسمرتغتم., ىلئأ طسمع [ئطسست عتصلعتت ءووع تندد 77 - 1:5: لاوسص(. - 1320. [خ1-آ1هماأأ1 5 هو

 01]س01ءدقم زدكأذ لع ءمو ونسدت لكان 8ء[ب» لل عم# مءادنقكتغ ذص آلتطن0و 0ع ؟هءداتاتس

 اهعاتس هتمدع (1/::17) , ةحتعام» ع لآ 1101, متوت»ءل 117:72 11: 452 1 ][ط (0هند2ر ةصصممه 7

 مع. 19. لدا. 1045) ممممعننم. - 1321. [هغ15 81 11 هطومعط 1-11 ءوطعط ذآ, 0
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 ىلاعملا ىف ىناعملا باضتقاو ىناعملا باضتنا !0 فاصنالا رصتتخ عم فاكلا ىف ىنأب فاشكلا

 ىف ءافتنا 6# © مح نس ىؤوتملا ىسدقلا دمحم .ىب دمحم .مامالا لاوحا ىفااماظتانا ! 1"

 بهذم ىنعي ءاملعلل ةثلثلا بهاذيلل ءافتنا | صلخملا ىب رهاط ىنال ةنيدملا رابخا

 5 ىبطرقلا ربلا دبع ىب هللا دبع نب فسوي ىيدلا لامج ظفاحلل .يفاشلاو ةفينح- قاو. كلام

 يئونملا ىريشقلا اح نب ملسم ظفامل مامالل عايسلا بهاي عافتنالا |”ا# ك7 نس قوتملا

 ىلع نب دكيحا لضفلا نأ ظفاكلل عاونالا ىلع ىنطقرادلا بيترتب عافتنالا 100 "1 ةنس

 كاقتنا ا"  داهتجالا ىف ةربتعملا تايآلل داقتنا !"8 هد ةنس ىفوتملا ىنالقسعلا رخ نبأ

 نضعب . نأ هيف ركذ [*0 ذنس قوتملا] : ىقهيبلا نيسح نب كمحا نكبر نال قتاتنللا لع

 10 ظفاحلل ”ضارتعالا ضاقتنا 1”. باجاف ةيبرعلا نم افورح ىيفاشلا ىلع ىقننا نيغلاخملا

 لانكأو. (نهرصتصعم(ةجتاتك هزعرتق 1225:7574 0ع ننم ]تاعجد 714 ؟10ءوطتتتو انط1 م1600

 نتموسع ]ذطرت 1-1: /ن مدس د هدنهطت مع - 1322. 1 مغ10طةط ءاددص عقصت 5ع 1ع ؛10طقط

 ءا]- رس هدصلو 0لععمدتسا5 هعصاعسالهتاتا ها هدتدأم هاتطتغنج همععاتععصات5. آلام 1هقءاعسلت

 لمعئتسو دعصاعماتهياتلل١ ع( ©>م0516هصتكو حجعمع كطعتلاعط 27 عق» - ه0 - ل: اذع»ازرمو 60

 101م0 1167ءام, ةهصصم 788 (ذصع. 2. 1عطع 1386) ممدغنم. - 1323. [ماتامؤذس 13

 هطخدعما 1-11 مصر لت ممدتلم جععاتتذنم 0ع سنعطسك ط!صفطست و ةتتعام١7ع ل110/1:0111160 202

 رل/0]ميروت»ءل (0056, هصصم 808 (ذصع. 29. لصص. 1405) مجمزاتم. - 1324. 1م 11و مطمماتلكأ0

 رتزئئمرتو 31علتسمعو هدتعامانع قكللثا 111“ 18 هرو- هلربم/]1ن6.. -ح 1395. 1[هغت1آذ, ةمملمعهتق

 اسس كععامستس 11هلئلتنءعدعو 11طدمعظاءدمع عا هطمطتاتءقعو 5 115 00ءاثؤ «605551م(8و

 دسعامعع طلافطنتب لع - هلآ - 077 7”ت:“ك 10+ للامام طعن لآطا -ء7- [هر»» (1158"00. ةطتو

 463 ((مع. 9, 066. 1070) ردمدتننم. -ح 1326. ظ1-11مغن15' ط1 ةطقط ءال-ةوزطقلو تاتلئاوق

 ء معالتطمسو ؟عمدعمسس معنمعماحر ةسعامنع ط؟صقتس 1ظ1ةظاق ل1011 16: 11ر07 12051628 ةسصو

 201 (مع. 10. 0ع6. 874) رسمرنن مه. - 1327. 11-آصعغ118' و, هنآتغقك ء« ءاباتق ةمععةلتطاتق

 معمجوءعماجر وستطسمك 12م”ممارن# متاتكتعر هنتعام"ع [1ذظاتم لدار هلأ:] لآن»ءاأ عت: مآ: 1

 110)» مع ءم1/06, هصصم 852 (ذمع. 7. الآمدن“ 1448) ممم. - 1328. [مغ1ءه4و ععءاتم

 ريوس همعممت عمن امكتعمتسسمس لع ععدلم 1ر11(. - 1329. آما16ه50 د15 ظ1-هطقهكتتو

 كلععاتم دينيس عمامرتسم همصاتنه ك7( غر, ةتتعاما"ع لآاا 17 ]ب» آت»ءلأ 1: 110ثءقمز: ظالم ع7

 | حمصم 458 (ذمع. 3. 186ع. 1065 ) دسصمتانم ]. اط[طهدعغ ذص طمع (2جعاقطت 2110101: 207 عك ةتلانتل

 هاتئودعتس 57/هر/# لع هممصصتتااتلو 10د لائمعاتمع ةنهطتءعمع هطرنصعممدع. ىل ذلطس . ةوتكاتت

 معمءعا]1عملصتص طمع معوموصفتتس ه0نلن6. - 41330. [مغ1غغءمن4ط ءآ]-1غ804>1طو 60

 آ

 1 حز
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 كيبصلا ىف صرفلا زاهتنا 1! ىراضبلا محصل هحرش ىف ىتأي روكذملا رمح ىبا لضفلا ىأ

 بانك وهو 14 خنس [ىف دييبزب] هفلأ ىرشانلا هللا دبع نب ةزمح ىيدلا ىقن جيشلل سنقلاو

 تاقبط نم ئقتنملا سعولا راجنا ا"*# ديبزب ةمدالا نم ةعامج هيلع بتك هيلآ فبسي مل

 اهييلعا ميرم, قب (ئسيع ىلع ىلاعتو هناكس هللا ملزنا باتك ليجنالا زمس» . . ىتأي دعس

 ىف ىراضبلا ىفو ةغل ةرشع عبس ىلع ىرقو ةينايرسلا ةغللاب لونا هثأ بهاوملا ىف ركذو مالسلا 5

 ىلع ليجتنالا لونا كينه نب بخو نعو ةيناريعلاب ناك هنأ لع قدي ام لثون نب ةقرو خصق

 ليقف ةأروتلا مكح يسن له هذا ىف فلتخاو ماع ىدامم اناعت فلا روبزلا دعب هنم تلخ

 هيلع لاق دنع, ةياكح ليجنالا ىف .ءاج امل ةعيرش بحاص نكي مل مالسلا هيلع ىئسيع نأ

 ام ليونتلا راونا! ف ىكل ليكنل لب .مالسلا . هيلع .ئسوم عرش ليدبتل نتج ام أ مالسلا 0

 هيلع ىسوم هب تأب مل امب ىنأ هال مالسلا هيلع ىسوم عرشل حسان هعيش نا ىلع لدي

 مه د01 نمنمصتع و, هتعام»ع طقطنت 461: 1/2077 151 هر“ مم00 ]دتلهغم. 106 زمكد

 همسسعم(مستستس ءزادك ه0 ىذءعأزث]# ظمر/بم: - 1331. ]هالطق# ءع]- 15ه 2ءعقر هةماقنو

 هءءوقأهصاتنرت 0ع ماكءدكت عغ ؟عصهغت. ااطعو هنأ كاستلاتق ممص ءدقنتك جد ةطعتلط 1 هع_2-ع0- ل

 11 هدم 8ءر» كللاعلاع] لع ]ف»# [ 2ءا/لأ] هسمم 916 (ذمع. 10. همت. 1510) همر مموز 5.

 ال1داغخ 1طصمسمصتست دس انئط6ع 7/ء)20 0ع هم ةعتموععسسأنب -ح 1332. آ]هزذم ءآ1- 52” لي

 مرهعوامألم معوستسومزلانت0. 5 ء]1عءاه ع 1هلمعنا ىذه'لأ و لع وندم همعاتتع ؟10ع ةمكعق.

 1333. ظاآا-]1 هز 11, ظعدصععءاتسل. 1لنع ءىغ ائطعمع ةآ]1عر نسعد 1)عك 1250340015 ء( 2تععاقاتك

 لعوب للم 81جعتدعو ودتطاتو طلعدق ممهماؤسو ةزغور "عرمعاوكت“ 1م اتطعو 71664728 ممتع وكاتت د

 السم هرعتمعع ءووع لعستمدمسسسرو ةعماعملععلس  هلتتكق (مسعم ]1ععأن ائصومتع. ثجساأ 7

 ذص طتماورته 06 77 م-معم طم 2/'منعءآ همهمتتللك ]1عوسصتم»ر ونسقع معمطقسغ 1:ةصععاتسمس

 طعطرعدتعع ءووع «عمعامهتت. "1" عواع 77 عا ظعت» 211024821 ظكدص عءاتسمس 20 كءعوسس همعاع

 لععتسم غءعئاتح طمس هلطقمصت 0عمصتئكاسسدت ءوأاو نغ ذص 725/514 1ءولفعو ؟عآر نغ ةلتثأ ؟هآطسصك

 ممعاع لععتسد هععمكد ةللطسك ممعمؤتكو دصتلاع لنععصغمف ةصصلق ممقأ "ءعاتعادممعت 8ةدلصت واننا

 آم 01 عرودم عم جطعسمأغ ةعمععصاتقم 0ع عدو مس آك؟ةصوععاتسم داهم !عوتد 0[هعدتعمع ةطعوعع

 رزئدصغ ءدتسص كعوسم !1عوتك 1[جغمرنعسم طمص ؟اتتكقدعو ءتص لص كوم ععاتم مهععدعم !ععدعتعو نطت

 ل1ءدغ: ظعم هممص ؟عمأ 20 !1عوعرص 31[هوزك حطماعملهتسو هعمل معمط ءئعملممل. لاق عم عال همع"ع 0

 4721من" ءا-1 عتب معهطقتأ م055ع ؟10عانت ور 1عععد» ءلانذ ةطعووممع 1ءوععدت 105[8حتءحتسو تكانت

 دامكتأج ءهمصاتسعدغو ن3 ذص طقع صمم 1م7عصاطسغان. س-  ظندم ععاتست هط طتق امعامتغ ؟عىطتق
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 ةعبرأ اهعمج ميسملا ةريس وع امنأ مهيدياب ىذلاو خلا نبالاو بالا مساب ليجنالا لواو مالسلا

 لأ ىلع درلا ىف بيدالا ةفحن بحاص لاق انحويو سوقرامو اقولو ىتم مهو هباحكتا نم

 انا . قييخلا نييراولل نم« اوسيلو“ اوصقتو .اودارو» ئسيعا يد "اورسفانيذلا“ تلوهر كيلتفلا

 هللأ معفر ىذلا ماعلا ىف الأ طق هأر الو ىسيع كردا امف .ىتمارانا نارقلا ىف مهيلع هللا

 5 دلويب هيف ربخأو ةيردنكسالا ةنيدم ىق هطخ ليجنالا ىتم بنتك عفر نأ كعبو هيلا ىلاعت

 2, الو ىسيع كردي ملف اقول امو دركذ ام ركذي مل هيغو هتريسو مالسلا' ةيلعاىسايع
 ىسيع كردي مل اضيا وهو ىليدارسالا سولداب برعم صلوب كي ىلع هدعب رصنت امثاو ةتبلا

 عفرلا دعب هيصنت ناكو طق مالسلا هيلع ىسيع ىأر امف سوقرام اماو اينانآ ني ىلع رصنت لب

 يف ةثالثلا هباحكا فلاخو ةمور ةنيديب ليجنالا هنع فخاو ىراوكل ورتيب كي ىلع رصنتو

 101ةيللع ! قسيعا نا” ىراضنلا .مَعْرَو* مالسلا هيلع يسنفا ةلاخل كيا اوليه [نلك ير ل ا

 كرت أر املف هل ترهظ ةزرجكم لوأ هذهو ارمخ ءاملا لوح هاراو انحوي سرع رضح مالسلا

 رمرستسع 121 هع 8111 ءعاع. (نطععأتمسأ جداتاعتت طلقأمةق3 13246112 5136 81[ءعووزدع ذم دمهطت انك

 طقطءمغ ونتدتم ا11ةغعئط عامر ال1[ةععاتقو طراتعدك ءغ لوطقصمعقو نات34101 ءزاتك 355ءءاقعر 6ه11عععاتسخ

 ةسعغم» اضطست 16/رعأ ء7ق- 2046 , نمت ء1تأ2410معالل م0مان]أ1 هطاتعت5 ءمصكصعأ: 111 ةادصغر 01و

 ونأ ءاتعزممعسم لكلعود ءغ ه00عملم هع لعيمتستتعم00 هممت معرماتساو 26006 ذط 2م05(هآتف ةللتف

 ماس عدس لك ةدصغو 0005 ]1)ءعدك ص (نهمعسم ]آدت0ه536. ل101114ع7+ عمتس >علاتع 2عل35]02 ظدتغ

 لعواتو هععتتع 020113111 عاتظ> 71036غو هتقأ جه20و ونتم آلعدذ دلطسصن 30 هع ةدفذت]ت. 0

 و ءاعوونغم 811جئطحعس5 مئهرسعتم دصفمات 1كدصععاتسسس ذص ندنطع ة4لعروحمسلعلد ءةعويقكلا ا ةنهلعف

 ءغع ملزغمسم كعك ذطل هممضسدغعر ءغ جلع ماتت نندع هلتطأ دمص !1عوعاتصغاتل. ع-ح 1 ر/605 03

 عرس مورخع لعوات طمص الدتغو 20116 ات 11011312 51016. 105غ ءّراتق 2ط01غعالت 0121111323 0

 وسان 1ةمدق]ت معو نست جهطتعع دلاطسو جسلتغو (نطرلقاتقماتك 05(120 ومن ا ءودتع طلع 1م5

 ءملعرم (عرمممدعو ن0 لععسفو ؟1:عتغو هع0ل هننلتم ةقصحعتمع د0 مءاتوتمصعتس (نطسماتقصقتلل 5©

 وهج عراب. - 71 ه"عك متتصولاتقتم لك عوسست ؟105غ,و ءغ مموغ 205ءعمكامصمعتس (نطسقأ ذه ءمعاسم

 لعرمسس ممتمتو( علم عت هممدغم]1 (نطعتعغنمسمس 8لعصست هسا عاءتتك ءعىغو د ننم ذم نننطع 8س

 ءمعمتلممع 1؟دصععاتت ةصطتغت5 ءعين. قة نتطسنع ددتتق 500هلتطسعك ذص ماسدتطانق 186500021 طانق

 10 وسحس دصمحتسع 01ر6. - لما ممسمم لعمتوسمع ظلتتف ممهاعر(عدع للعم ظتغ, ءغ (طتتقانمست

 مصاعملصصغو لكعوسسست هاتماتتك كلمطحسمستق ةصاعجلانل55عر عءاتا20116 10815[2[111 30126 18 الاهات

 (ععواعرم 1ععلودعر ءهغ طمع مسسصتتست 1دتقسعو نم00 ء0تلعتغو رمتستعمل انتل. ©1100 تهانسح ل

 1015وعغو طسصع اتتعمدنعر» >1]6نمل55عر كءواتسوانتع ذم مءاتعتامصع ها مع7عوعدتس201]ا15 6
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 هبتك دنكل ليجنالا بتك نمم عبارلا وهو هتحايسو هنيد ىف مالسلا هيلع ىسيع عبنو هناجوز

 اهولكبو اهوفرحو ةعبرا ليجنالا اولعج ىيذلا ةعبرالا ءالوهو سوسفا ةنيدم ىف ىنانويلا ملقلاب

 فالتخا الو هيف عفادت ال دحاو ليجنالا مالسلا هيلع ىسيع هب ءاج ىذلا امو اهيف اوبّذكو

 هراكنا ىلع ىراصنلاو مولعم وه ام مالسلا هيلع ىسيع هيبن ىلعو ىلاعت هللا ىلع اوبذك ءالوهو

 نع ىبنلا ايعشا باتك ىف نأ هليجنا نم لوالا لصفلا ىف سوقرام لاق ام هنمف مهبذك اما

 ال مالكلا !ذهو مالسلا هيلع ىسيع هجو ديري كهجو ماما ىكلم تشعب ىّلأ لوقي ىلاعت هللا

 لب لوالا لصفلا ىف ىتم ىكح ام .هنمو ىبنلا ايخلم بتك ىف وه امثأو ايعشا باتك ىف دجوي

 لوأ ىف نفدو ةعمللل موي نم ةسداسلا ةعاسلا ىف تام مالسلا هيلع ىسيع نأ ةتلثلا هباكتا

 ا كلا | كدب اى قيد نحالا بي دكبص ىف ىتوملا نب" نم ماقو تبتشلا ةليل نم ةعاس

 تدلل قآل ةلسبلا ةذه ىف ليجانالا اوبتك نيذلا ءالوه: بنك ىف نكش هلو نيتليلو !قعأو

 عووع. ]1ك ظدلغ ناتهرتغاتك ءدمرئانتت و لاذ هم ععاتل ةنععم»عو ءدفاناعرتاتسا“ ةلاودسعمط ع

 [نئعتع ذللس4 ذم هعطع طمطععم ةيتموتن 1ت زعتسع عسصغ كلل نسههم»و ننت 1دةمععاتام»

 نسدلضتم]عدع فصاعءعععممأ“ طسصسسامتتما دعم ن1]س0 هع ءممصتمعصتسغع دصعم0لهعاوونع ذه م

 عمصمدععماتمغع عغ تس تكور نتهع لعجسد جعصملتغ .آنمسح عصف ءدغ 1ظحدمععاتسمس ةذصع هلله ذص ءم

 ممم ءوتفه كغ لت ولامع. ]للاخ ؟ععمر ننمل ه0 82 عدس كعوسمودع ءزدك مدهمطعغوتس ةغلص عار

 رجعملهعأ2 م1010ءانأ] ىات2غو 01188411112 20411121 ىو ناهي الأ5 عدل غ2 ءعدع (طستعنممت

 معوعرغ. - 44 رممعسلمعتم ذلاه عم معقععملمسس هوغو ونسيمل الهمءدم معلصم ظ؟ةموعاتت ىدت

 هىمتغع لتءغ: آلم اتطعم طكدتمع معممطعأو آن ءنسس ةعتغ زنق 1هودعستعس ررللآتكأ ءعم حمععاسسم

 رسعتسل جمع 1جعلعسس ةدحبص (ةمغءالتعتغ 1هعتعسب لكععس). 4“ قع معرنم طمع ءكقققفست ده آتطسو

 [ودتقع ممم دمدنعمتغتعو هع4 مملسم ذم ائطدتم ل[دهلهلعطتمع معمرطعإوع. - 18[ءملهعأاتس 30من

 مععالماعغو وسما 81هعطحعس5 قمتكع معتصم دعت ممسك 0ععلسم (عناتم 1؟ةموعاتت كانت مهن

 لعواتتس للتحتكدع: (نهرماتق رسعاتتت (7ع5 للعك تأ امعو ممعاعد لص ؟عمالع (ءللذع مما 01

 رسمعدسل ؟ئءنودطتعس و وسعت 0 هدملمتس كوصحم لم ؟عصاتنع عال ؟عذدكتك عوام 110غ ءعوغ دس عمه عئانتال

 ل15 عرت(لسذززطت ت10: ن0 عءطلنت ءممكعصؤات ع3 ءزانذ ةق5ععاوع ءلتعتساو لععاتتتم طمدتنح ةعدوام 0

 لتعأ العمعمتك رممعسسسسر مدن ةواتع طمتف ممعاتك كدططقت ةعمسل مس ءع مدكسصم دصحسع لتعت

 عملألت5 ع دممرتأم 2عواتؤنلاهكاتللل ءووعو لغه نغ تذص ؟ءمانع (اعنوع نصانال تعدم 010135016 5

 سمصمءعتغو هستاطسسوننع لسطتستس ةانمعضوتغو نمتم جانعامدعو 18مم ععاتم صدم ذص طمع ]معمم رمعساتغ

 عزم. االعوسع ءمتس لعند لع هع ءلتحتغور معوسع 1)ءهدق ء>ععاود5 ذم ظووموءاتم ةنم
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 وح لب نفديو لتقي هناب هليجنا ىف هنع ىلاعن هللا ربخا الو هسفن نع ربخي مل مالسلا هيلع

 ىلع هلئأ ظةنعلف هيلا هللا هعفر لب هوبلص امو هولتق ام مهنا زيزعلا هباتك ىف ىلاعت دالا ربخا امك

 ةقامحو رفكو بذك اهلك مهدئاقعو اًقرف اوقرتفاو هدعب ىراصنلا فلتخا كلذلو نبيذاكلا

 بغري ال ىتلا دعاوقلا اضيار بيدالا ةفحن ىف روكذم وه ام مهتيكبت ىم مهليجانأ ىفو ةييظع

 5 داقتعاو ثيلتتلاب ناميالاو ريطفتلا وهو ريفغلا ميعمج عابجا اهيلعو ليلقلا الآ مهنم اهنع

 سيخ هو سيسقلل بونذلا عيمجب رارقالاو ةرطفلاب ناميالاو ميرم نطب ىف ىبالا مونقا ماكتلا

 ناسنالا ىفو اهنع ىلاعت هللا انمصع لهجو داسفو بذك اهلك اهيلع ةينارصنلا تينب دعاوق

 نأ انظف هرهاظ ىلع هموق مالكلا !ذه ذخا نبالاو بالا مساب ليجنالا لوا ناك امل لماكلا

 دارملا نا اوملعي ملو ةتلث ثلاث اولق فينيحت ىسيعو ميرمو حورلا نع ةرابع نبالاو مالاو بالا

 10 وهو باتكلا نيالابو فداقلمل ةيعامب اهنع ريعملا تاذلا هنك مالابو ىلاعت هللا مسا وه بالاب

 هدنعو ىلاعت هلوق ىف ةراشالا هيلاو هنكلا ةيمام نع ةجيننو عرف هنال فلطملا دوجولا

 معمصسمعمغو ةمواتست 1ماعن 1 ععامسط عغ ى5عماتلاندص ءووعرو 50 ءدتقذد ءزدك (ةلثق ءوار وقتملعتس

 ]رونو ذم انطعو دسم هةدطاتست ( (نهمعصم) ةهملتعدغ ررآل]11 عتدط هعواتع 1ه111ةءءالاتطا 20

 صنعت دللتدعععمسغو ه5ع0 1نءدن5 عن 20 دع ةمفان]تا.““ 1121640161 ةعانسع هتصغ ةللأ 1ص1012405ز

 ءغ طقصع هآط ءددتككدحتس (نطعتقنقمت ممكغ انتل 0157ءائقدتلل ةاتظأغ 310م1>16 هةعماعطاأتتل ع 38

 هعماوك هععتأتو ءةمصسواتع ةودتطم]د ممعصلهعاتكو ةنصمأعادغعر ةان]10113 ع2891 2012205113 5اتهأو

 ء(ذم 12؟همععاتتك عمد دصنا]غو 106ه "عمعهتاتسأانلخو 0نلطاق 5ع ةموأ ةسك1 معطل "عآاتاةطغر 100

 دس انطعم 107ر/ءأ ءا- م0145 0ءددمطكأ 7 هخاتتل هوا. طلءعاسلع دص ديئاتعتلتو 50عألو 3 مهواتعأ5 00111 ل

 ةمكسس 8ءزوءالقر 1ههعع ماسسست ءعمصاتس ءهمصكعمالنسمغر نغ ةص 0هعيسمهأتع 0ع نءعز دمتت 5014108 عو

 لع ننمتاوغعور 0ع ةمعمعس هلممع وسطعغةمفنتمع طلت ذص ؟ءعمضع [دعتقعو 0ع طهغان73 15

 مماستككم اممم ا ماهر - 0ع همصكعدوتوصع معععوغم7ان12 هدهصتاتلل همدقتل 520620046. 113عع ةانظأ

 زآ1د ونيتسودع ؟1نه0لهمدعس(وهو وناتتطاتد 5025 (طسقالمممو ذاتم عرق( ءوأر هدطصتف 226502 تكو

 مرسم مالمصع و ةعممسدصاأتح ماعمو. 4 صمطت5 1)ةنه زذاه ة7ءعرامهنإ - 1م اتطننو لعصتوتع

 11/1 - ]د7 117 - 167287 طحعع 1ععئسسك: هس 15مم ععاتسس 2 ؟عنطتق ةمعامأغ رول هددتمع مقالتك

 عع لتنمو“ “< طمع لتعنتس (طعتعؤنمسأ ةعطقاأات ه1 011311 3002م ءالاتضظأاو 0212812668و م2111 0

 ء قلتسسم دزعمتلك هدعع كمترتكسسر 1[هعتمسل عغ لعفاتساو ان غانق0 016ععطغ رو انهان5 06 (ةلطاتق و ““

 10 معوعلعمغعدر مهنعرت 1هلتعمعع همدصعم 1241 ءديععامأر مدهاععست ةاتطوامصاتقتتل ©55ءطا0ةعو عراق

 رووا: 001ئع ؟ةئتامغسس““ هتعمتظعداحسسو ءغ ظلتسمت ]تطنتتسو وات (ةرسعص ء>لكاطأف ةطوولنغه

 هز(. 1116 ءمتس موستنق ءا ععرسعم ةقغ ع و2(1001غ64 دسطقإوماتمع ءصهفتتلر 00100 ا "نطق
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 فقيلتاجلا نوكلم نبأ ايلا ريسفت اهنم ريسافت ةعبرالا ليجاناللو ىهتنا بانكلا مأ

 أ نيدلا ريجم ىضاقلل ليلخلو سحقلا خجيرأتب ليلجلا سنالا !م حاورالا سنا [!«م#

 ىلع لشفتملا هلل كيل هلوا كلجام 10 ةنس ىقوتملا ىلينلل ىميلعلا نيحرلا كيع نوتيلا

 ناكو تايفولاو ثداول نم ةذبن هيلا فاضاو سدقلا خيراوت ةصالخ هيف عمج ملا هقلخ

 حيشلل كيرملا ةيغبو كيرغلا سنا ا رهشا ةعبرأ لعب عرفو 1. ةنس خللا ىذ ىف هعورش

 سنأ اب ه5 ةنس قوتملا ىلبنأل ىزوإل نباب فورعملا ىلع نب نمحرلا دبع يرغلا ىا

 بتاكلا طاوطولاب ريهشلا دمح نب دمحم نيدلا ديشرل نافع نب نايتع مالك نم نافبللا

 لعف اذكو ةيسرافلاب اهحرشو هنع هللا ىضر همالك ىم ةيلك ةدأم هيف عمج هر* ةنس ىقونملا

 فيدسلا ةفحتن هذه ىمسو نيعبجا مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةعبرالا ىتاب مالك نم عملل ىف

 ىأ مامالل نيرفاسملا سنأ !"» دلجم ىف عيملل تيأر بلاط لك بولطمو باطخل لصفو ؛

 ىراصنالا هللا كبع هجاوخل سلاجاملا سمشو نيديرملا سنا ا ىسوطلا كيبع

 ز11جد ءمعدصتعو 1ه01630غ رر عدمعو هددت 202غ ]ط1 ءهووغ ك6 ومع ز]1ع, ع (0هدحس صافن 0

 وناندغ1 0 طاوس عع]19 ءدفاقسأر 0101113 1121111 12/7216 157 116717 (نهعطم]ت عنف ع01036.

 1334. الهو عءآ] - 2:ةطو همهقه:011111 5كمز1516011113. - 1335. ظ1- انهو 11 - ل عاألو

 عمنلعامه ةمدتعمت5 12عام تكدس طتوغممتد طتععمده] جس محتسص ءغ ةطعدطحستو ة5ءغ66م:ع (20طت

 1110]ؤ- ء0- 021: م ط1: طر عتر» ع: 450 - ءآ - «مآبوعت» 4/12 طقصطملتكحم ةمصم 927 (صع. 12. 1ع

 1520) جممر6310. الم]سسصعسو 00100 ةمعامتا 18: ًآطهتتك 1066م 1ههدعع ةءيععا] عملموألتو معقع

 نيعوطتستس هدتف ءام.  ةسعام» زص 0 م0168 ءد طئقاممتت5 81[1ةهده]اجرسممنتم ءم]116ةعئاو

 ممصصتسللجوسع 0ع مءعطسو ععونم ءع ؟تعمصتس ةمقتومتستل دمم»تطسع 2001036, 1 مععمتغ ]طعس

 رسعمدع 122د1طتررءغ همست 900 (ذصع. 2. 066. 1494) و ذ]1سيسواتتع م0564 0113411013 8

 مم1عولنم - 1336. انسصو ء1-1ءم14 6« 8نعطرع+غ ءآ-دص ه 2104و همقعامق ههاتاوعتن أ

 لعد1لعمتسمس ةعمستم و ةهعام»ع هطعغعتاعط 451: ]/مموز 7-40 - ممارس عرج ل 1[[دمطدلتغمب

 ؟مهلعو 16: - ءازرعتس# ةممعالوغم ءغدمصسم 597 (صسع. 12. 0ع6. 1200) مم مغن0. - 41337. الدف

 ء1-1حط4غةذصو هههعامه حللاتعات. ظلمته 0/1 هنتاخ 8ع: 4170,  نتمالاتتتل 1! 5740 - ءل- 1

 كللم[ءعت»»:ءا ظعت» /1ه]ءميجتب»ءعل ظعتطحر ؟دلعم 727 ءعمم# لتعمك ءعغدصصم 573 (مع. 30. للطب

 1177) 2م026ما15 و ذه طمع ائطعم ءعمفتصت ههمللععأعز ءدودع معجوت وع كفسستسعمساةغاتك عون 100عص

 متم0ل06 دم هعغئع2مراتتتت 0004 024600 لكطحل [ةصسم ةممماطءاط ءعمصدغم ءما]ت ععملتو معوق

 وو ءغ طقعع ةهاطواهعنءو 1هأرعأ ءآ-:هلأءر هنآ ءآ- عفاف, 2لهل]45 1410] 1478 ذموعت موت

 1101 هج هرسصته تسمم 701نستسع مرسم عطعموو. - 1338. [مق ءآ- ص هدة 11 ةطر هات

 معمءومتسةغممدسر ة0غ0:ع [آصقست 4كقاع 07620 لون. - 1339. آلكهو ء]-دسه 21018 84

 هاطعرسو عادم عز ة115و 5050كعاوك انعوصتتلا ءغ 501 ءمهفععداتنتس و ةعام»ع 7/ه]2© 7



454 

 دوجو عدبا ىذلا هلل نمل هلوا مالسلا هيلع فسوب ةصق ىف ىبسراف وهو ةنس قوتملا ىورهلا

 هللا دبع نأ خيشلل رضاحلا سيلجو رئاسملا سنأ !"*. خلا ميوفنت ىنسحا ىف ناسنالا

 سنا ا“  سناتسملا سنا ات نس قوتملا ىدادغبلا لمح نب ىلع نب كيحم

 هيف ركذ 1“. ةنس ئوتملا ىلصوملا ىنابيشلا ليعمسا نب افاعم دبح ىال ظعولا ىف  نيعطقنملا

 نيحوتلا صلاخ يف كيحولا سنا ا" ةياكح ةنامثلثو كيناسالا فوذخ ثيدح ةدامتلك

 نب لديحأ ىيدلا نييمأ ىضافلل سدقلا لباضف ىف سنالا 7*1 ىناي ندلسر ةلاسر حرش

 هنأ ركذو ىصقتسملا عماج دهيع نبأ ىلع هيف كيتعا ةئس ىوتملا ىفاشلا نسللا ىب للبخت

 هس لس ياش اع

  باسنالا ملع 1*د

 أطخل ىع زاوتحالا هنم ضوغلاو ةيدزدلو ةيلكلا“ ك3قطاوقو ”سانلا"باسنا دنم فرعتب لع 2

 مرور 11هي«عمنرو ةسصم . . . رممزتان0. (0مانك معضذجتعانتظ 06 طتقغمرمته لكودعمطتو ءادأ 10 ءانق
 ؟مجعوغر ونم0 امعامتغ زأهن ةردسق 18لعم نسأ ءيتكاءماتمتس طمستصتق 0111116 0011516111313 5
 نوووزإ هين ع 1340. ]سو ءا- سموم رع ل عاتق ءا٠ط ةلطتو 500دهلل5 معتعوتس ةصاتق
 ع( هومكتتو م»هعوعساتس , ةيفامدع ه8طغتطلطط قللت قلطامااعلت 7101م0 طعن ىلا ا
 ]لمار مسسعل 80هع7لملغو ةمصم . . . رممدتتتم. - 1341. ]سو ءا]- ص05 (ةص ]قو 8
 سمر ونت ةمملعامنعس ذصتعع د(ن0عام - 1342. [هق ء]-ررته ص62 4118و 501115 ع0انان111و م1
 هءعزم ةمازنملتمعتم ةطلسمغ. آئطعم مدههعمءلعاتكو (2عءنعضلقق (820108ع5و 01187111 5

 هستكوز هسصغر ءهغ (هنلعسم طتقامعتحه همصهنقمسعمفر ةتتعام"ع لأثاا 1101:01:11:60 1110 /ل « . ّلف
 1منوتا ه1 عةلارنن 71لهند178, همصسم 6030 (ذمع. 18. 0ع[. 1232) رممزانه. - 1343. ]سك
 عه] - سعطتلو ةملهلتق دماتنمستتو لع مممععمماأله دلغتك نسئاق ]ل٠5 (نورصس ةضاقتلاتق 4

 ىدعافضتس مدمن لع نسم ذصاعتي. - 1344. ظ1-آلصع 11 1ع طقختل 11-(0 لوو
 لع رعزئومنطسم 111 ةمكوار سمس , ةنعامرع (نهلطخ سكن - هل - 011: ملآتنعلا ظعتح 110/6114
 عرب -ءمدمتن كطقكتعمو مصصم . . . دصمزغات0. آس نكاتتط م2عأما6 مهنعلتك ةانت !ئطولاتتل
 17| - ل ايرررن* 177 - 716ع1 4م ؟هءمكزغعو ءا رصمسعاو 5ع ةءطملمفق ءّزدق ةصصم 6003 (ططعب

 8. ةكدع. 1206) 00111556. --

 1345. آ1] م ءا-عصوهط. 10هءنئتمه ععمءدأ]0 عأقتناتتلم

 ركدعم عع هي لمعضتسمي ونسح ععمعم]هعتهع طمرسصتصسم ءممممدعاتسكاتا“ ءزاتقواتتع ؟ءعتللع
 معمعرم1عو هع همعمند]1عو. طلمتف لسمك ءوغ ؟100رئانتل ءالتاقألم ذه ععمعد]معتتق طمرستسانات

 عت

10 

 ا

10 
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 ابوعش مكانلعجو ىف ميظعلا باتكلا راشأ ردقلا ليلج عفنلا ميظع ملع وهو صخاش بسن ىف

 هملعت ىلع مكماحرا اولصت مكباسنا اومّلعت ىف ميركلا لوسرلا ثحو همهفت ىلا اوفراعتل لدابقو

 رذعتف ماجالاب مهباسنا طلتخاو مالسالا لأ رثك نأ ىلا هبسن طبض ىف ىنتعا دق بعلاو

 عونلا اذه بلغ ىنح كلذ وح وأ هتقرح وأ هدلب ىلا بسنلا لوهجام لك بستناف ءابالاب هطبض

 عم هنع لفغ فيك لضافلا كلذ نم بجكلاو ةداعسلا حاتفم ىلع ىتادايز نم ملعلا اذعو

 ب

 طبضو بابلا اذه تف ىنذلاو ةريثك اًبتك هيف اوفتص دقو ليذلا ليوط روهشم ملع هذأ

 ارك ءكاق + ننسإ قيوتملا ىبلكلا بداسلا نب محم نب:ماشع ةباسنلا ,مامالا وه باسنالا :ملع

 ريبك باتك وهو ةنس قوتملا ىرذالبلا ىبكج نب دكبحا ىنسلمل ىال فارشالا باسنا ا”

 لبيع مامالل اهكولمو ريما باسنا !"**, .. متي ملو الحكام نيرشع. هيف بتك ةددافلا ريتك

 علسععملتد. 1لل1ه لهءعنتمح ةسغعتمس ر ءادزات5 تهعمموءعملهع هد لتنال (0هدتدستتك همدصتت ع20هغ طخف

 روان ممكات112105 1705 128 م0م11105 عغ نتطاتقو نأ «0عم050ء»عاتق 708 1مك1ععرط““ نقتل ةدتطله ءقأ ءأ

 مر: ءملموزووزتزت3.  ظعومطعأو نلتمولانتع ععمءهذات5 20 ءّزادك هنم0أ دس 1معلأوأ ءللهغم ىو 1015هلخغع

 ععمعد]م وتوك عواهقو كه انغ ناعرتسمو ؟ءوازنم5و طعصعلعتتك هطوؤوئلمس عدم. 4“ رق3عوطعو هعرطمعال

 همعرتذتت ممونعمزئا2ظ6 1ه ععمءعد]10عتت5 هتك 0ءعلطصت_عهلن5و تقنع لصتنت» مهمات]انو 15

 ه0 م1هدان5 1ع2عغ ءزاتكوانع 03 علصع5 هع ءاددص ععصاتطات5 ءداعتتك دمتكءعععمغر ذغه نغ 0ع220 دقات هنأ

 رتدع ممووعغرو نات دام ماتا وانت مهانعم طدعجمتساأز 113 0ع ههلتكك9 011265و 0001112 01150 18

 دعو طقصع ه0 مهغتمسم كانهم 581 ةاعتمو ننقل ء>ع26عطوسغو ]1 لتقف مععم]عيانسغو 118 انغ

 طوعع مدغم ععطصاتق ىاتاتتل 12016قم01 م22عوو1 هع -  معع لهءوضتسق 20 عوق معصم عأاو 12

 ردعد ةهسعامتاةغع 20 ل1117 ء7- :ءيلعأ جعععودءراتسأرو ءأ ددطع 11113201012 وأو ناتح 224100

 جمعغم» للتو ]نطق طعصع مم ععتكت5 عودت هددت( 617ع م011علتأو 11310201812 00 ا 23 عقأ 8

 ءغ ]دع مدنعصو. 113154 4ع ذآ]1ه5 همعجذ ءهمدح موكا عائلات 0و 6غ نلانأ مالأطلاتق طقطصع 40

 نتوعأوكتغ عع لم ءاتمسمسس ععصعداله عتدع 0علطستعتك ]سقس ءأ 6 عدعمل ه عنك 2125770 طق زن 110/1160

 1آظ0ه0- ءلن15 726782 1هتغو نأ ةسصم 204 (صع. 28. لسص. 819) هطتتغو ء( نستسواتع ]ئطئه5 0ع

 ءد نءاتودتغ 27- 111:27 و 101 - ل هن»1ع"ءأ , 117-111 زاد ر 101- 1 ءرأ 0 تأ 711- 7107/7. 180واعو

 ماسرتعو ءزدك ؟ءواتوتم عععاتأل كدصأو ناتم:ان13 12011114212 ]1 (عطهستم طاتطع 0017112101ةططل انو.

 1346. كم ةؤذط ءا1- عوط ذكر ععمعداه عتدع ععمافقلت ند ق[1هطط حتصتتت ةءلتكرو تان 001ه

 417:60 136 7 ]ره 1867007 و حصل . . . 10[1001. 0ماتق 102 عضاتل1! عغ نات]1ةهللات انتو

 هعمل ممص ةسكععتلاتتل و 0113110112113 2110407 ؟ةعتصسأت 70]هدستمسو ءمصفعسض موءرنوغم - 1347. ةطصقفط 0

 [1- اسود 76 دسما] هلعأطمرو ععمعد] و عتدع اتصور هت 0ةتانالل عا ءمالاتتاا 2681111 216101



4056 

 ساينقا وه» ىطاشرلا باسنا ام ط* غنس قوتملا ةريسلا بحاص ماشه نبا كلملا

 بيب> نب كيحم رفعج ىال ءارعشلا تاسنا 40 رسدخم عم هركذ فبس راونالا

 ميركلا دبع دعس وبا مامالا وه ىناعمسلا باسنا |. ام ةنس قوتملا ىوحنلا ىدادغبلا

 دمامث فلا اذه ىف ميظع بانك وهو هث# خنس قوتملا ظفاحلا ىفاشلا ىرورملا دمحم ىبأ

 5 ىسحلا وبا نيدلا رع هصخ مجحخلا ريبك ناك املو دوجولا ليلق هنكل تادلجم ىنامث ىف نوكي

 هناف ام ىلع كردتساو ءايشا هيف كاز 1, خنس وتلا ىرزلل ريثا نبا كيحم نب ىلع

 لصالا نم ىسحا وهو 1/0 ةنس ىلوالا ىدامج ىف غرفو تادلجم ثالث ىف وهو بابللا هامسو

 بل هاهسو ءايشأ هيلع دازو نيبستنملا ىع هدرجو ىطويسلا هصخ 2 ناكلخ ىبا لوق ىلع

 تكردتساو امهتاف امم اريثك تيصقتسا دقو لاق لا هابشالا نع هزنملا هلل دمحلا هلوا بابللا

 10 ةنس رفص يف هنع غرف مجالا ريغص كلكم ىف وهو توقايل نادلبلا مجكم نم هبلاغ اعيبج هنم

 آسمس قلل - ءا- هن ء7لء7ع 151 88متر ةصصم 213 (تصع. 22. ل[1هنأ. 828) دممدغاتم. 1لعدت 3116407“

 دا اطر ىدرتع2. - 1348. ةمسدوؤط ظا- ظههطقغنأور ععمعد]هعتدعو 161285 :0100 -7© 

 اسكت راقع ءغ لمست م1492 ءكانتلل ءمتامتال ع نورت عال 01213 و ةانعامع 180:11. - 1349. فه صفط

 ء1] - هطودعقر مععمءدلهعتلمع ممقادتنات2, 11060: لق## لورم»“ 11107 هق1:0 12: 1

 هع عدس هأتعم رو ةصصم 245 (طذصع. 8. قمر. 859) ممن. - 1350. ةصهوؤط

 آئ1- 5 هرص'ةصستر ععمعد]هعأدع [1طصمست هةطقظتنتعا طفلا للا كذه'لآ 4آ50-ء]- عمد: 6

 1101,01017:60 9 عررو' »6 1116 مءدبنر ةصصم 562 (ذمع. 28. 0ع. 1166) عكتسعات. آطشضطع» لع

 عا اددع رممغععتد ةسم]تةدزدصاتقو هعغم ؟01نسصتسد ءمصاتطصعسفو جئاقتتعال عمءانأنت 0115115.  (ندست

 (هصغومع ءعدوعغ همآتدو ممالمعد ءّزسك 1ص ءمتغمتسعو © تتطاتنق ه]هسستمتطاتق ءهمصفادساع هنأ 6

 امكعسضمامر هعمدمدنتسم ؟01لتذغ طع - هل - 021: لطاا !]رمدم#7 ىللغ عدن 110]رمتةتثءلأ 181: مها:

 لوم" و لت ةصسصم 630 (دمع. 18. 0عء6. 1232) لععءع5دودز(. طمةطوماعتغ ةللقتس و همصصتنالاق

 ه001مصعصأتك حسعامتس ءأ تك ددمما]عامسسو ننحع كعب م6 [سعععدسغارو كورسفلا مدعلنطو ةصطاآ 5

 مع. 30. اطمأن. 1215). لدلخنعع 1ز[:-لع1027/ء متن دتمعتندخغ طمع هراتك جةععأط عا]ن عاتق 712656312018. بح

 مزستأعر» ءعمتامرسعب همصآععأغ همن///6, نتتر هدطتكذ2 م0561 0ر11 عععصز100ع ععدمءد]0عاقنم

 دانمتل ه0 ععماعو ؟عئعععو معاعمءماتسسو همصهصانللم ه00:0تغر ذ1لهيسوتع ةصكعت موتا طنط8 ءل-10

 [معزمتغ ز(ه: 1هسفك 1آل)عم هدأ ةئرستآعو صمص طقطعمال كعب ع 8[همعغ نسمونعو ة20148 8

 ةانمم]ة91556 هج ىعءررب' م2 ءغ 1: - ل114 هرستددد ءا ععمءد]هعتقف جءع]ععافم دطقتل1118113 0

 10 ء ]عريتعم ععموضهمطتعم 7 هعن/1 همدحتصع ل110 هز ءترن ءآ- ايانلل47 ذمكت عملام 2عواتاا1علع 501155.

 ؟ن]نرصعم ءدغ مدعالأ ةيسطتغم و 111نلومع معصؤع هدكقع ةسصل 873 (ةذمع. 22. كسا. 1468)



10 

407 

 لوضولا| مّلَس نم ىناثلا .مسقلا ىف اعيمج بلا باتك تدروا دق. لوقا ةنامنامثو نيعبسو ثالث

 بطق ىضاقلا اضيأ صخو كمل هللو باسنالا نم اريثك مهيلع تكردتساو لوحفلا تاقبط ىلا

 دنع ام هيلأ .مضو ىناعمسلا باسنا م1 ةنس ىقوتمل ىفاشلا ىرضيلل ديح نب كبح نيدلا

 هللا ىبع قال شيرفق باسنا اه باستكالا هاهسو تادايزلا نم امعريغو ىطاشرلاو ريتا ىبأ

 نينلا بح طفاحلل نيتدحل باسنا ا!»» ىأب ةمادق نبال نييبتلا هيفو 11 ةنس قونلملا

 كيح لضفلا وبا اضيأ هيف فنصو 1 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا راجكنلا نبأ دويح نب ضيحم

 رمع نب ليحام ىسوم وبأ هذيملت هليذ 3 [5.] نمي قونلملا ىارسيقلا ىباب فورعلا رغاط نبأ

 ديكم ظفاحلل روكذملا ليذلا ىلع ليذلاو هلممأ ام هيف ركذ ءرج ىف هما ةنس ىفوتملا ىناهفصالا

 ىتأي نييبتلاو نايبلا هيفو 1 ةنس ىقوتملا [ىدادغبلا] ىقبنحلا ةطقن نبا ديحم ىبا

 وهو هأأ ةنس قونتملا بذيملا ىضاقلاب فورعلا ىلع ىب ىسحلا كيكم نال باسنالا !ور»

 جطوو]116. - طعم (ةدمغ ؟ طه 2076 ل210 /7/(ع) امال 0م115 ط88 مهلأت ةععدصلتع همعتتف

 معز كم7 ءررب ءآ - مم5117] 1ع 1هطهعنا ءل-ركم]آ دمععتتتر ءغر العم هثغ ]هلتكو ةعتتراق م53

 دسات]5 ععصعد]ه عتت5 ءهمرصم]عرأ,. - "1'ءععنلمس 0عماتومع ءمانمردعم ععصعجأهعتومانتت هع

 عمم م1 ءصعمغأ5 107:- 411471 107121 دلتمتدسواتع ةامعاقنلظ ءعأ 1712:0479 ةمكعستماوتسر ءلتلتغ

 لسلعج هطقظتاتعاتتك (001]- هل - 02: 1101متر: عا 1 ءنان ل1012متهتنعل 11201 عة ر نصت هسصمم 54

 مع. 5. 1ع. 1488) ءومتعوكن(. - 1351. كموؤط (ه عادذطر ععمعد]هعتدع (ن0ءتدطت ل ةقانتللو

 جاتعام»ع 41 45006717 2/0 ءف» 8 عدن 18ء71م» (0"ءعأقو دمصم 256 (ذصمع. 9. 1آ)عع. 869) 5
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 رسمدسغن0. ظمتغمردعم ءدضتسس ءه01لذ6 قلاآدع 1620 1101601717 1202 كت" 183 0م18 © 1 ةططتات جأأ ءكتكو

 وندأ ةسمم 1953 (ذمع. 4. 0عء6. 810) هاطتتع 1ظدهكلعتم ععمعد]هعتوك اههعاقتتأ 151 (000© ذد

 ]خطو 2ءقيرا».. - 1352. ةسعؤفط ءادس مط 0 ل1 غطتصر ععمعد]ه عتقع 530110 ه 1301:1111

 دسعام»ع 81فطنم ل1101:آآ - هل - لفن 710]رمتنت»ء0 ظعتن 1]1هلتستنا 12: - ءامعززام» 80عال40ر

 حصصمم 643 (ةمع. 29. 081دن. 1245) ردمرغ10. 1)ع 1150عجد هةعهتموأأ 48: 1/ه1]0/ 11010110

 10/187 و 1871:- ءاعمم مع” ءمعمموتسهغتك ءا ةصضم [507 (ةصع. 18. لسع. 1113 ] عقم ءألق»

 11تزانك 511 هماتق ءمصاتسات 2916 015كمانأاتك قلقتع ل1156 1101:0110 12 01ه" ]ومآ 7و

 حمصم 581 (أمع. 4. ةرد. 1183) 0ءططصعءأ تدور ذم 1هقعلءاتلوو ذط نات عقر 0113 001

 1سعععدسغرو ةنمم]عالأ6. 1 طلمع هردنت5 لعماتم همصداتسدةت16 [1ةظات ل110 هنو عا 13 ءنن 110101160

 لا: 2مم [802ج7002] آآدمطحلتاحر حمصم 629 (ةمع. 29. 0ءاط. 1231) 2201:6115. - 1م

 11ذلعرد ععمعدلمعتتك 1ع ةصقعف 21/1 - 2 ءيرا7: مع 701 - 1 ءابرام». - 1353. آظ1- كصعؤطو

 هزررعرج» ععمعد]هعزعوو ناته71112 01[23116ع5 ةتنصأ لا ل110 م0170 175011 1861: ملغ, ؟10

 ةلئا - (ن2]00 11- 7101م0::لسء5 لنعءاتك ءعغ دصمم 561 (ذسصع. 7. ملم. 1165) 22017415و و]انأ
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 ا
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 ديحم قالو ,.. ةنس قوتملا ىلاعملا نأ نب فسوي رادناميم نبالو !ًدلجم نيرشع وحن ىف ريبك

 مساق نب دمكم ىالو ] ها ةنس ىقوتملا ىسويلطبلا ديسلا ىباب فورعملا دمحم نب هللا دبع

 نيسمدملا ىلع نب كيحم ىيدلا لامج هيقفللو [”7. ةنس ىقوتما ىوكنلا ىطرقلا غبصا نبا

 !ذه ريغ ق ةروكذملا تاشتالا' 'ى”ةفلولا ابتكلا نمو 201 نس دفلا يذلا شخ تشد

 ق هباكتاو معلص ىبنلا بسن ىف ةرهول-لو باسنالا جاتو ممهلا ىوذ ةيغبو راونالا سابنقا لأ

 دصقلاو ىدتنملا ةلاجتو باسنالاب فيرعتلاو ليلكالاو باسنالا ةرجشو بسنلا ناويدو ةرشعلا

 ىنب بسن ىف سيفنلا فصنملاو ريتا نبا بابل ريغ بابللاو مجكلاو برعلا باسنا ىلا ممالأو

 ميعصربأ نب] ىلع حيشلل نوماملا نيمألا ةريس ىف نويعلا ,ناسنا |“ تقلا اد

 يف وهو[ ةنس ىقوتملا_ىفاشلا ,ىرهاقلا], ىللخلا [نيدلا رون ءبعلملا كا د

 10 رثالا نويع نأ هيف ركذ خلا ثيدحلا لعا هوجو رضن نمل ا!ًديح هلوا نييخض نيدلجم

 اهيف ىتا ىماشلا سمشلا ةريسو دانسالا يكذب لاطا ىكل هيف فلا ام ىسحا سائلا كيس ىبال

 ردد عمانتل ]نطانست ؟لعتمأأ هتينولكع» ؟01هسستسانتت 080501 موذأ ل 151: ل07::::11611 7” تدور“ عدي

 42:12 ءم76, جصصم 700 (ذصع. 16. ذءعمانم 1300) دصمت“غانا5 -  لآثا 11101 01111:0 77

 18ه 1101 مينت»:ءل 56::12010182 , ؟هل عم 151:- ءاتءارز قل لتعفتع ءعغ دصصم 521 (ذصع 17. لقص. 1127)

 رت هزخمانو ب | كلا 1101ه:1160 1561: (ندا»» 151 لقلعاعولا (نما,/62 (ةدستصقأت ناتو 0

 340 (طصع. 9. لدص. 951) دهمز[اتا05] -- عأ لونا - هل - 011: 11101 هتت)ءل 161: لل: 100

 (0ءد16و كلامك ءمصقات]نات5 عا (عرت موتك دانت ©ءصعد]لم دقو نمأ ةصصم 889 (ةصع. 30. لدم. 1484)

 5 ههتمدزك٠م طذلتت اتط»ت لع ععمعدلم عاتق هممهوسعمأت طعع ميسعس طمع 10مم همت ء2001:ة11 5 411م

 طقطعءصغ 16125 ه٠ 07010“ 106 اظظواعأربر وأ لدعنم# ءآ- [رازروعررب بس 1073 - ه1 - هنادايا» مع ءآ- ز مقا عت" #

 للا 7:6ث67 ©1:6-1ا8 06 هق |(ة81/]1 هل - هو]ارور»ءأ -ج 1)ل1: مان هل - رن ءوعاو  كاوز ءر»ءا هل- هتةو(مأاو .--

 1/- 11:11 ل" -817  117 2 1مرودارآر ٠# 17661 7 - جرار[ علت 7 217 - (نمد أ 706 لآ - ل 1 عدد

 ةاه ه1: 217 - كبها همم آلا - 4كزعرو - ةظلا- ظمانطر ونبدت آتطعع صمص تهمهلدصه0عطلات5ق عقأ

 نصح 108:5 121: 41741 س٠ -2/7  11:5 هرك 2017 - 7 نع ل +2 ءنءآ» 1 ءدا# 115 - 11

 ه7- لمعت. - 1354. 1[مهؤص ءآ1-هونصر مانمتلاد هعت]مرنتت. تمعن مطتف 21/111111 +1

 لسمطسم ه1مستستطاتو هىدفدتم همدرصم»عطعسمو ءعغ هج هطغعتلعط ل76 |[ ظعبب 1 ”ه]رف» طعنا ىلا

 اء لآ: 111- 1!1ه1معععآا 1لوم»- هل - لن] 1ظه7ءارغ | (( لن: ذطقظتنمم ةسصم 1044 (نلصع. 17. كادصم

 10 1634) مممعغتم] ءهههكءل ماهو 00836 1سءامتغ 12: 1رهسلعطتط ع ونانذ ؟ات]غتق 201105 0م

 مساعطسعسلتسع لمددغ ءاع. ال[ظهدعغ ةللعو همانذ 107: هع ل - ءلنمعتر 017: ءل- 2/1/7 ةصقعتأ مااتتلتو

 هراترستال هدوم 0ع طقع دمهكع712 ءمات م0334ا12 2110101 عل (ةطتعم 12 60121126120132035 ؟ةقانح
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 امهيلا ةميمضلا عم نيتريسلا نيتاهل صيخلتلا ىّأرف تاداعملاك ماهفالا ىوذ عامسأ ىف وع امب

 ىريصوبلل ةيزمهلا ةديصقلا تايبأ نم ايش ركذ هنأ ّرث ىركبلا دمحم بهاوملا نا حيشلا ةراشاب

 ىف ىناعملا .نيع ناسنا !ه» بيبلمل ركذب بيبللا ىرشيب ىمسملا هناويد نم بسلا ةيباتو

 دبع ميشلل للحم لئاوالاو رخاوالا ةفرعم ىف لماكلا ناسنالا | نيعلا ىف قدي ريسفتلا

 حالطصا ىلع بانك وهو [27 ةنس هدلوم ناكو] ةنس ىوتملا قوصلا ىليأل ميعربا نب ميركلا

 يلا ىلاعت هللا مسا هديحب ماق نمل قيفلوب ءلذاواباب نيتسو: كين لع ليثشم ةيقورملا

 ءاشنالا ملع 11ه:

 ىلع لمتشمو ميصفو غيلب هنأ" تيحلا قفا واوتنلا "عا! هيف "تككي# ةلعا وقو :نثنلا ءاشنا#ئا

 امم ةرهاظ هتياغو هضرغو هعوضومو ماقملاب ةقناللاو ةنسحتسملا تارابعلا ىف مهدنع ةربتعملا باذآلا

 خيل اميس مولعلا عيمج نم داديتسا هل لب لداسرلاو بطخل عبتت نم ةذوخأم هيدابمو ركذ

 رصمصتتك هتستك []همعيدم 1دلقوعز ][ئطصتس جساعتت دالقر»ء# هك مرربو- ءل- لخررخ 177 - كراس دمصلاو

 ممكمعععرو ونسمع ذم حنتسطسم !مغعال ععماسس معمعنالممعم ءودع ؟1لعمصغمعز هع وتسع هج هطعتاعط

 لد نعم ]عنا 2010ه متستس»عل 8 عءز# ءيعلنحعسو لص ةصتتصتتلال 1ه0هتتذوعو مممرك طمس

 لسع طاقععهمطتمقخمسل هعممضدغتس ءلععع ج00ئ(ةيصعمألكق جنعاق. 10 عئصلع ؟عرواتك ممهصاتموو

 ةلاعرأ ع (نمد1 له 11 عنوسسأورءا طوعا", ه لهتيرعأ كمازتت ءغ ع 10:ةماتج لاند كك ءبربرال - ءآتناموتو

 طظمووأت"6 © - عل 8 .لساؤ» ءل- رعاراط ذمكعتمام. - 1355. آمعهص هتص ءعآ] -دص ءمصتي

 مسهمتللع هعدلل ةعمععصنمتستتم. (هرصتس عداةجتنتس (نهعوصأت ذه ]عنج لق .؟ورضتل ع22017382008.

 1350. ظا-1[هدؤص ظظ1 - ]ع ةسن1و طمتصم معملعءانك. ؟'ه]سسعم 0ع ءمومتاممع هدتوت ماتت

 هع طمتسسو ةنعام»ع كطعتلعط 67-460 - عمو ع 1 ه]رةرر» ل17: كلو ةصطل . . 1000 .٠

 [عغ مهغم ةمصم 767 (ةصع. 18. 8ءمغ. 1365)]. آطاطعع ه4 غعئستسم]1ه عتمس كانك مزئاتنلل 2005 هات مانت

 6 ماسه ةععدئتماو ءقمتغم همرسم]عءائئصقو ونتأ ةصعاجأا غ2: آكبهسك كر ءانزاتك ]دتتلعتت زمكاتتس

 ءزدق همصعم , ةللقطو مد3ع01نوعغ ان.

 1357. 1[! ص ءا-اصدطق. 12هءنتمد هالك معلعونتك ءلعودصتتقم

 [لوعع ءىا عد لهعئتممهو ص ناتج 0ع هرونممسع كماسأك ناتهعمأ أتت نانهاعمات5 هذا ءكمونعمف

 ءغ ءاعوومقو ءغ ؟ءوملقف م2هععلماتع 2 معمددع هوتتممتك دعت ماممتطاتع هطوعركذت تمم ص لتءمممع

 ؟ءمسكأو عع 10عم ةانم جماع جععمست17200245 مرسم ءطعسلهغع. (0طر ءءعمدس ءّزدفر متو ع( مصقت]ات نص

 عمنصتستتنت ءعدصملم لتعك درمدععس(6 “ل طءلصعأمتد ءزدك معغئعم02 ددتصغ ع ةؤمللم هرتهنمصستم

 معطر طستعمستسس ءغ ءمتكعوامعضتسس مععمءاتمو نستمع ّددضم ءي هرصصعو لمعءاتممم ذم ةمدتاتسسم 0و

 م«دععتمسمع مطتلمدهمطتحتس ميدعغعدس ءغ 0هءاعتسمف 20 ]1عععرم معماتم ءماعفو 5لغمك طمتستصستس

58 > 
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 !له ةيفانتملا 'ربيغلا رومالا نم ككلذ زبغو ءالقعلا اًياصوو لكلا ريشو: .ةتعرشلا» مولعلاو|ة:بللعلا

 املع هلع ىجو الف هناودأو ءاسشنالا ىدابيم ملع ى هدروأ ام هيف جردنيو ريخل وبا هركذ ام

 تاذأ" نم ةنبنو بماعماو ”قساكلةفزعم ١ ئوس ركزي“ عل ءئاك . قياتللا رونو رمزا ن7

 ىشنملا ىلع باي 1 ننساكم و م هنأ تنيببح م رثنلل ن 1 ئمالك نفك و ءىشنم ا

 5 لامعتسا نع اررتحم ةبببرعلا ىف اًبعك عاق لأ 5 بداعملا ن روكابف امهنبب قوغي

 لعجب نأو راوكتلا نع زركاي ناو هتبوعص بجويو دارملا مهفب هل 7 امو ةييرغلا ظافلالا

 اًظافلا اهسفنال تيلط اهتيج ىلع بكرت !ذا ىناعمللا نأ سكعلا نود ىناعملل ةعبات ظافلالا

 سابلك وهف اهل ةعبات ىناعملاو ةفلكتم ظافلالا لعج اماو اعيمج ىنعم لاو ظفللا ىسحكف اهب فيلي

 ىم ءىث داريباب فغش مهل نم صضعب هلعفي امع بنتي نأ بجكايذ جيبق رظنم ىلع جلم

 10 ىنعملا ةدافال ىوسم ريغ هناك مالكلا نولعججيو تانسحلا ىلا ةيانعلا نوفرصيف ةيظفللا تانسحملا

 نأ ءاشنالا ىطاعتي نمل فيلي ام مظعأ نمو ىنعملا ةكاكرو تالالدلا ءافخب نولابي الف

 ممر ععءامرختسس ر ره عععمأو ةساعال 1 ععصاتسس كهصاعمسألهو عا 01186 8ان126 8 جاتقع طسزاتق ععطعأق

 نك (نع. - 3[1 عع 5118و 6 ا4قت* 117 ع» طقطعأم 1آذ6 نتمودع دمفعععص02 ةانصغر 6

 لع لمءعئتمه ممصعت مامددس كذاتلل ءزرسكوسع ةلستصتعماتك نملنغ. لمللع ةدتسص دهم 3063و

 ندرع طقعع لمءتصمسس هزم عات] ةععتد ءمصفاتكتهسأ. 1207: ره ه0"-عل-027 لأ علاو ءدتلتت عذذع 620 عصا 0

 عورتا (ةصكتجتر ننهع 1ص هرتهكلمصع م]دععمغو ءغ نسهع 015ماتءعصغر ءغ ةمععلاسأظهو

 هعطتطعأإب معقنم ىدصغ ع اتطعو 4045 ءق-ع]قر ءغ دسعلمالو ءمدصتنصو نهقع لتعتغو 20 طعم

 ممنئدتسسسس معلتك مدغم ممص [!ئعدنهي نتدتعماتق همس ]:ىدنه ءوغر طقطعغ ءغ ستقع ماهععدمغ

 5 ء( نتدع 0تئ5م]1 عدس(. 8ع مامدلك 1علكتل“ ءقأو 1صاعال ادق كمدع مورت(عو طعصع لتقاسم عاتع17عو انك

 تامغ بسمع لنك مات ءعومغ. كح مععععدع ءوار نغتم ءمومتقةممع اتمودمع ةعدطأءدع هماطتتسةكنف هاو

 نكات ؟ةمطمتسس امامك هع مستس ءغ تك ةطونمعمعر وسمع 1عءعمرت دمغعاات ععماتدست ىعصفاتف دلتطات العر

 هع ودمع 015عدس]مععسد معععووددنتم جكلععسع ممدقتصغع. 12ءءاتصعغ لعتملع مءمعنممعو ؟ءزنطةوانع

 ءالعمغو ونسمع همغقممتطسك معوموصلعدصغو صسللم متم00 ؟16ع 7258و 0ن12 10لع3عو 0

 زملم]عرت ةاتحتص ههاتكسم 1:ءالصعمأر ذمقدع ةتطأ 50065 ناتهعتلات2[ ©00811135ر 118 ان 7عاتطاتتقتل ©أ

 ممم هئسستأ معمطوغمصمع لتعمم ةنسغ6 آل ءعدمتس ؟6هتطاتق 1صعع معاناقو اه انغ 56208

 زل]جو دنطقعوسدصفتعو معرتتسلع ءىغر هع ه1 ؟ءعواعرت مان1ءطتعمتس ذ5اةكتتتع 106036 180

 10 قطقغنمءعملسم زعتكت» وأ جه رمعلممع ءهمرئاتسر لاذ مران معأمع ]1دطمندسغر ءلعوقمألقك ٠١ءرتط هزئاتنال

 جل عمعملتر كج نغ هدصعتت هرعيذتص ص ءلععدصأللق ممصقلتا عا هدهالمضع 32(1 انا( ال1, 01185

 ممد ج0 هلل عمعم لحسن ةعماعمامسس 1مكاتت هن اتلعر 10عووانع هطقعاتس جاع ؟عيضطمراتست ءا دتللا أعلا
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 بحاسلاو داري ام بتكي ىاصلا نأ قاصلاو بحاصلا ىف ليق امك كيري ام ال داري ام بتكي

 باتكلا نونعيو هبلا لسرملاو لسرملا لاح رثنلا باتك ىف ظحالي نا دب الو ديري ام بتكي

 ناد[ ئارطولا راكقالا) راكبا: اهنم.طخجنا ةريثك_ هيف ةفنصملا_ بتكلاو -ىهتنا .ماقملا .بساني امب

 [« نس قوتيلا ىبذكلا ىبكا نب ميخربأ نب دكيكام نيدلا

 00 0 0 كانوا روحت نب سسكما ىشحلا# ىبحمإ عايشلل لاسر. رئاودلا_ ءاشنإب 1. ة

 بتكلا باشنا !ه1 خلا هتروص ىلع ناسنالا قلخ ىذلا هلل كيحلا اهلوا ة. ةنس

 حيسقلا ٌلاوض نم كيرشلا دكاشنا 14.  هتابورم هيف ركذ ىطويسلل بتكلا باسنا ىف

 رودصلا حارشنا !"4 خلا انيلع نم ىذلا هل دبحلا هلوا ديحم نب ديحا نب ديحمل

 نيب عمجلا ىف فاصنالا !"#* ىضرلا فيرشلا رعش نم هيف عمج ءابدالا ضعبل رصتخم

 4.1 ةنس قوتملا ىرزجلا ريثالا نبا دمحم نب كرابم تاداعسلا نا مامالل فاشكلاو ىباعتلا 0

 ععمفاتق مهمه 6072عه4. 5[ هع هعاعرصلك 50 ءانتاطتر وناتث هع 24 ةؤملتسسم ععمعتتو ههتطعملت

 ءاعودمتلك ةمماتعدغو عمع6ع ةوتطعمع رو وسم معونتمتععو هممص نتم4 دموع مدلغو تغ الدق

 ممموءعمطتسس ءوؤ لع مدععم هع صفوتمنم ىر [116 ةوتطتغ وننم4 معودتعتكتعرو طنع وسم دلع “<

 (همللتغنم ونسموسع غدت 5تطعمغك نسق ءزدكر 30 ننعم دتطتغعو هعوعوددعتم ذه هسة مه

 معلعداتأ "عدرتءعلعسلو ءهوؤر ءهغ !ئاععقع 7000 همصلعمت عما ةهدهضتطعملد6 هرصغ ل 8

 هول"-عل-0:. -  طامضصمت ائطعأت 0ع طقع جماع فمرسممفتال ةانسأ نغ 47( 67 - 0/7, قلت 01

 ]1 ءاممنا [ل مقل - ءل- لذ: 21ه]رميستسعلا طعن 10 ه]راس 8ءم آهليم 1[مئآط2, ةمصم 728 (ةصع

 17. خلو. 1327) 220560.]

 1358. [مدطق ءا- ل عرب خلو هعومعوأم لمعان[ هان. "13 عاقنتع 2 ؟طعتاط ل1101:12-60-0771 5

 216 1نمتنتتنءل طعنا لل 11: - ءام”هطفرو همصم 638 (ذمع. 23. لد]. 1240) دمم"دوو ©0511 مأاتد

 ءع آله ةمعامتعسو: هتك آلعم ر وندأ طمصستمعتس 20 ةصقعتسعالل 112111 0763516 عاملا

 1359. آه ةطقط ءا-لعو عطور هدمت ةم11053 1هءورحتسم 0ع هتوتستطسو آئطعءمدسس. هوو ذم

 طمع ائطعالم ءوو ونتهع ءدع لتتم ةسعغممتطاتع لعملكةكتغو ءهمدصسعسهرقنم - 1360. آم ةط

 ءا-وطعمأ لور معمر عونودنم دوت هركنتس ءرع عدم طسم (ةفتلمسدسس و ةنعامرعو 0

 وت مانع 8ءو 71ه1ميستسعل. آمعمتغ ائتطعم ٌذاه: آدتشك 18ءمر وننك ممطتو طعصع ععلا كاعد

 1361. آ[مهطتنعوط ءآ1- هه 0ث عر لتئ]1ةغهغ06 معععمرتتس.  (©هرسمءعملتسس و ذص ننم ةلتوستك

 انئعمدعمس ءكعوممغمصس ةغملتمدسم ممقصفتم ممهصسااد 27/- يعوق 12-27 ءمب: هم]] عمت ع

 1362. ظا-آ1هدذكر زدكأذ لتز 01 غقلم 0ع همهزدصسعانمصع ماع" هوست ةضامجانتت (هعهصن 80

 1/1062 مصاععءعنتس ءغ اتطانسس 76د7د7 لنك هدمت عما قت اك دم ةعصاتق (002ةصأر ص نات0 [ م

 كانا[ 4041 31ه ء 8ء»» 21هارعسسعل 1اس- ءماق» لءعع»ز ةمصم 606 (ذصع. 6. كم1. 1209)
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 فاصوأ ىف ليلدلاب فاصنالا ا”ا# ىرشخ#رلاو ىلعتلا ريسفت نيب هيف عمج ريبك ريسفت وهو

 قاصنأ ا“ 1 خنس ىقوتملا ىلصوملا مهيردلا نب دمحم نب ىلع نيحلا ات خيشلل لينلا

 ؛1] ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج فاقوالا زييمت"

 ىفاشلا ىروباسينلا ىيك نب دمكم دعس ىنأ مامالل فالخل كاسم سل ا“

 , ىمحرلا دبع يرفلا ىلا خيشلل فالكل لئاسم ىف فاصنا 4*1 ه8. ةنس [1ًديِهش] قوتملا
 ىضاقلا ةقيلعت ريغ فالكل ىف ةقيلعت ريا مل هنأ ركذ ه٠, ةنس قوتملا ىبينلل ىزوللل ىلع نبا

 نيدلا لامك جيشلل نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالكل لئآسم ىف فاصنا !*» فّتصف ىلعي قا
 ىف فاصنالا] ا" هب نس قوتملا ىوحنلا ىرابنالا دمحم نب نمحرلا ىبع تاكربلا' أ

 مع“ ةنس قوتملا ىسلدنالا ىكلاملا قرعلا نبأ هللا دبع نب ديحم ركب ىال فالكل لداسم

 ,ن ظفاحلل فالتخالا نم ءملعلا نيب امبيف فاصنالا ا"  [ادّلجم .نيرشع ىف وهو

 مامر ناند و همس عمامسمو 10:1 كه ةمصسم/لمارع"ا مصر ةسحتنا. ح 13603. ظ1- [هقفلكو
 لزز نلتعدم لدكأح ةنعيسسصعماتق ةسطصتسعم لع مهكتم مهمته النانو هتعامنع هطعتاعط 107-60-1
 رف 86د 1]1710رمتروت» ا 18 عزو - هلم" ءق]راشت هللهنا5218 و  ةصصم 702 (ةصع. 10 الما. 1360)
 نوورؤينو. - 1364. [مدذ1 11 ئعسوأ125 ءاد- دس ءفكر 01 هلتعدتم لدكاأكه 0ع لت دالصءاتمصع
 1ععونمزاتتظو 000 لوي - ه0 - ل1: 450- هل - "م]رتزنه)ا 13 ©: ملط ظعء]ي» كهنراغر ةسصتم 1
 مع. 4. لدص. 1505) دممزناا10. - رئ1-1م هذ سنس رصعوذت1 ءهل-اعطتا1فلكو نطو
 زيكو لع يسهعدؤنمدتطسم 10ءمرحتتس ءمصاتما ءاقمتاتتلو 01 [1سصمتس للان ذده'أ 10
 5 رعب 7”هلبرم لالنىمطت»: كطمطلاه ر 1020 علط | رنمماودتل ] هممعاعسصاع جسصسمم 548 ( ةمع.
 29و. 31م6 1153). - 1366. آهودذخ 11 سعوفأت1 ءا-لطعطتالغ كو لنز نللنهغ05 لاتقأف 0ع
 نوهعونلممتطاتك 10 عمدت همه 105 ءللق 011 قىسعغم» كذاطعتلعلط 451 ]/هد هز لآ - آ - 74
 26[1جري 47: لوبروم ][1دماطدلتاهو وانت ةسسم 597 (ةصع. 12 006. 1200) 0ععءعووزأو 0181
 وع ميالحتم ةءطعلمتم لع ]وعم همدماعمت يوتك معهعععم» ذللفسسو نسحس (هلطت لااع العلق ءلتل عدو
 103559. 1 (هوانع 1مهع رلعزلت 3282م1ع85ان5 وأم. ع 007 آ[ددهذ1 11 سعءوذزذ1 ء!1-اعطخلقأو
 لتز نلز ودعم زلدمأو لع وات 2عقاممهتأطانق ]10ءمرتتتسو 06 نستطع ذماع» 1دقدنعموعو هن 019
 لزومسامكمس ةهقار ةسعامدع هطغتلعط لك من6( - ه0 - 01 ملط اة ء”ه]جايق  مآط0- ]1 -ه]رتناهتل لق 7
 7110هرورورج عل ملينزاب»: (ءةديصتصةلتعمو ةصصم 577 (ذسع. 17. اطلهث. 1181) 12010010. -
 [ 1308. ظ1-1هدذ1 11 رد عد مذآ] ءل-اعطخ1م 1و لنز نلل1دنلم لانقاذ لع نات3ع0(5هطتطانت5 100زانه
 ووو عمم.  ؟نوتسال >هطسصتسهر ةتتعام»ع لطاع طفلان 110]ر هت: ءل ل 1طخ1012111

 10 ]زري - ءاممطخ ق»ملم752 81هلئلكتنهو ةهصصم 543 (ذصع. 22. آهن. 1148 ) دصوالان0 |[
 13069. ][1-21م5 م2, لنز د01 نمللم لاتكأاذ 0ع 019ع2815 110113300 همام 0مل 5
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 رصتخ وهو 4 ةنس قوتملا ىبطرقلا ىرمنلا وبلا دبع نب هللا دبع نب فسوي ورمع ىنأ

 ءاملعلا فالتخا هيف ركذ يلا نيدتهملل ارون ملعلا لعج ىذلا نيملاعلا بر هلل دبل هلوأ

 ليضفت ىف فاصنالا ا.  ةخحنافلا نمو نارقلا نم يأ اهنوك ىفو ةولصلا ىف ةلمسبلا ةعارق يف

 فاصنالا !1 ىروكسرافلا ىلع نب نمحرلا دبع نيدلا نيز خيشلل فاوطلا ىلع ةرمعلا

 5 ةنس قوتملا انيس نبا هللا ىبع نب نيسحلا ىلع نأ سيبرلا جيشلل فاصتالاو

 قوتنملا ] ىلخل الملا نباب فورعملا دمحا نب ميعربا ناعربلل حوصن رثامب حورلا شاعنا ا

 اهفلأ ماشلا ركسع عم بلح ىلع اًيلاو اشاي ىوصن عياقو يف ةلاسر [ليلقب فلاو نيثلثلا دعب

 فقئالخلا ريخ ةرايزب فلاخلا ماعنأ اي“ حعجسلاو ءاشنالا ةقيرط اهيف كلسو [.. ةنس

 هنأ اهيف ركذ ةلاسر مي ةنس كلو ىذلا ىفاشلا مالسلا دبع نب دمح نب ديحا باهشلل

 رابخالا سفنأ ا ةيناحورلا سافنالا اي“ هيلع دازو ىكبسلل ماقسالا ءافش ىم اهصخ

 مرد معسلتسسس و دص نت0 11ذظغ5 401 477 7” هده 86: قل0هل1هل 861: لآ0 - © - العرس»

 زال روز (0م1:82. دصسصم 4603 (دصع. 9. 0ع[. 1070) 220111115, 01512585 15115011111 00140110

 ععماعمؤنتمم حقععع لع ؟هصصلف ظةوسمل/م] ةص م؟ععدص0م 1عععصلمو عغ تغتسل 1119 ملغ ؟عطقاتق

 مددت نكاتكو 32ه ءدع ةمذد 1041216 معتاد. 1هعامتغ (ةةعاهأل5 112: آطرهاتف 1066 رت 01

 لمرستسمو ونتأ هءعماتمس طعصع ل1 عععنم ][نسعم 1ععلغ عع -ح 1370. ظ1-1آهوذمل 11 غ310طتل

 ءا- نرد »عع ج12 ءع1-+ عج ذكور 01]تلنغعدغم لانكأذ 0ع ؟151(جالنمصع 532622 ل7064 م20عع551081

 هععو , عمماسسسم معهع1عععملم و ةمعام»ع ثةطعتاعط 7ك عقت - هل - 01: 4 آ0-آ - "ه]رتن0): 1 عدن ىلا:

 177 ءو]ر» .١ -ح 1371. ظ]1-آمدذك رع ظ1-1 615م, لتز تلنعدنم قادقأح ء( [ةه0840و

 حمعغم»ع كطعتاعط 1ع174» لكل: 477 170دعءقر» ع2 كلطلمعلاع] 1 آ1: كقسمو ةصصم 428 (ططعم

 25. 066غ. 1036) ممن. - 41372. [م'ةوط ءال-ءألط ط] طمغطقم لة 5 نطو 060

 دصتست مع طتقعغمرتمسس 251 ممعيممدتح لتعمقتسو 11عام 1707:1/1:- ءل- 027: 1طن” ه]ر 1171 6

 ل4 ]ررتعل لءاعا2 , ؟دلعو 187: - ءارجم7ع دممعا]دنم | ءغ مهسأم ممذغ جصصتتت7ت 1030 (ةهع.

 16. 5و. 1620) دسم_عغ10]. "1 عدعامضتكق 0ع انكر نسمع زماع ثمود ظمعدام 1آ1آهلعطأ مائه ع[ ع 8

 هع ععععءافتام "8رع12ع ةععل0لععنم(.  مةءرهلموتا ةمعام» جصصمم 1020 (ذمع. 6. لآدم. 1611) أ

 اتكاترو ءدؤ هردانلمسع ءاععدمغأ ءع مءطوتاطتستعو. - 1373. [م'هسص ءاآ-اعط ةل1عو طعم ءمععماتم

 صعداممتكو ونسسحتس ؟1كز(20ممع هةعمسأ1 وأ هنالك من1 ةماع طمضتمعو ءالعطءاتأا. '8[3'1لان5و

 ونعرس كنعان رأت - هل - 027:  مآلت»عل 8 عء» 1101ءمتستنءعل 18 ع): للا- ءآ- ؟ءالر» ذطقلطتاف و م0

 847 (ذمع. 1. الآدت. 1443) مهغتفر نأ 1ةمهع لنءلغر ءءء همرعمع ه4 ©آ- 0527/1,  ءاتزانك 31161401

 لهلم562 عءوغرو هاتط1138)11130  ءداخهحتاأ © 2001هةطصنع2از5 جاتالئام. - 1374. ظخ1- لدم[ غم

 آي1- 18 سطةص1 7 عغر همطع]دنلمصعو ةمزرتنته] هو. - 1375. ةكص+1هو ءآ- حاعطط ةدر



404 

 فرش ريمب ريهشلا ىولاللا ىزيربتلا ىنيسلل نيدلا فرش كيسلل كّلجم ىسراف خيرأتلا ىف

 فلكل لوا. ف 1٠١ باوبا ةينامثو ةمكقم ىلع.بترو هفيلاتل اًضيرات همما لعجو “1 ةنللاهذلا

 ىف 1 سابح ىبقل مريوصاعلا كؤلملا 6 +. ءافلخلا ىف 5, !زيسلا ىاسأا فلك

 ناخدارم ناطلس سولج ىلا هيف ىهتناو نامثع لأ ىف » رومين ريمالا ىف « لوغملا كولم

 5 ىلا لئاسولا عفنا |" !.ه». ةنس رادكسا ةيمحمب ءاضقلا نع ا!ًعاقتم قوثو 1.# نس

 قوتملا ”ىفنكلا :ئشوسرطلا“ ىلع نب ميعربا قيدلا» نافزب" ىضاقللا عاورفلا “3 لكاشلا 2

 لداسملا هيف عمج علا ءاملعلا بولق رون ىذلا هلل سمملا هلوا عفان رصتنخ وهو 008 ةنس

 لداسلا ةيافك هاهو ىفنلمل ىرفزلا ديح نب ديح هصخ مث هقفلا بتك بيترت ىلع اهبترو ةمهملا

 يلا ةيادهلا لثالد مضوأ ىذلا هلل سنململ هلوا تلقب ءايشا هيلع داز امبرو لداسولا عفنا نم

 10 ةلاسر وو 10 ةنس ىثونللا ىفنلا ىلكربب ريهشلا ىلع ريب ىب كم لضافلل نيكلاهلا ناقنأ ا

 معنلموزددتسسو طتعامرتحستسس. مسك طتع(مستعمسسس نصمم ؟01نسستسع ءمدط مد: عط عمواتس ءاأ ه 5 0

 ك1 عر« هل - لق: 1705 ع8::3 1 اردن طرماعتمة, داعم ]10 كار عبوك لتءغمو ةصصم 1026 (ذصع

 30. 12ءء. 1616) معيوزعم همصقوتماسسس. طلتع نماسس ةلطنس ءلاعوتغ 20 (عطاماتقوقتت 115

 عزعمت6ءدصلتتلو ع هماتكق ذص مهع1مغ0لمصعتتط 015ممداتتغ ءغ '0عأغم همته - 0ع هضعوقنمستو

 زمزم - 06 مءوتطاتق ءرووعتس - لع طتووضهمطتتك ( معممطع4ومستتس) - 0ع آكطقاتلو ل

 لع مءوتطاتع قططحعتلهعتصس ةعوسم]  طدق - لع مءونطسو 3810عم]1ممدتسن - 0ع طسصتعو 27702

 5و 0ع ععماع هنطصقفصتعم. ع آنووسع ه0 ةمصتتس 1032 (ةصع. 26. 004. 1622) و وننو 5117101: 111 0-

 لعب ميو لطخمماتتل هععات مهو م10 ععوواتك وار أ ه دماهمعانع 0015 ذم تنطع اآنولطتلقع ه8 166

 مرو ععام "عرطوءناتك ةصسصم 1050 (ذصع. 3. قمر. 1640) هطلت. - 1376. كمكآكد' ءا- ؟ ءدذتلر

 نقلتككتساس 20 ن1 ةمامرتال 20 ععم عمت ل ممعتم 013عواتمصانال>ل 06 مدعاتطاتق ناتتتك 5مععأهلتا انك.

 (نمرس معدلتستس نانتآلعرو ص نتتم (نهلطخ 801ر7: - ءل- ل: 1" ه]نر» ظعوتن ل2 1 هوتنودق [1دص التو

 دمصم 758 (ذمع. 25. 1260. 1350) رممز(انالك ر 010365010065 ع8965 ه011«عزغ ءدكواتع 5ءعءاتصلانتم

 لتوممدتقممعتس ]تطعم زمصلت ءمرعدسس هدعلتصفتتغ. 1معامتغ 18: طقس 1آ0عمو نتأ 0102 0

 لمعغمرضتس ةلطستتسمهت ذا ءاع. طوواعو 710 متست»نءل طعن 71ه]رمبست»عل 2م: [طهصعأللو 8

 ءزدك ةعممممقس ءلتلتغ ذم عمتغدسع اهمهعتماأه 121 زر ءأا ءهآ- 517 1181: هئارلم' 2065-91 81و 0

 هدعمع 2003 (ةيصعماتو 0ع رر 0/6 (لتعم) “ زموتعمتنك ةهسحتل. 1معمتغ طقعع زذغاه: آطبهتتك آلم

 10 ونتأ هدنضعهسعساه !انطعت 220047614 هكمعو ع0010316 ءام. ع 7 1آهمءذ07 ءا- طا اعاسصو

 ][نطععدغم معملتغمعدتسسر ةنيعامرنع ؟تسم دصعتتام 1101ءميست»ءا 1ع: 1” ىلع [1همءاتاقنو ه0

 28222778 لذءغم ءغدصصم 981 (ذمع. 3. الآمن. 1573) صمدت. '1مهعاقغاتق ذط م:2ع19ه0086ا1 أ
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 ىنذ ىف اهنع غرف دوقنلا فقوو ةرجالاب ءازجالا عضو زاوج مدع ىف تالاقم عبراو ةمدقم ىلع

 يف ىزابلا ضاصقنا ام يلا باتكلا هديع ىلع لونا ىذلا هلل نيللر لول او ةنيس يحلل

 حوتغلا نال نايعالا ءارعش ىف نامزلا يزومنا 1.1 أي موتكملا وسلا در ىف ىزارلا ضاضغنا

 قال ناوريق ءارعش ىف نامزلا جزومنا |. ةنس قوتملا ىقشمدلا فسوي نب مالسلا دبع

 ئئوتملا ءابطالا سيئر كبح ديسلل ىكرت بطلا يزومنا امه ىودهملا ىدزالا نسح ىلع ة

 نيذابارقالاو يالعلاو ضارمالاو لمعلاو ملعلا ىهسق ىلع المتشم اناي بجر ريزولل كفل 1.1 ظنس

 مولعلا يزومنا ا!“ !.© ةنس ناضمر ىف غرفو ةمتاخو ميلاعت ةتسو ةمدقم ىلع بترو

 قوتملا ىلبنلل نباب ريهشلا ىلتل ميهربا نب كىيبحم نيدلا سيشل موهفلاو رداصبلا ىوذل

 ىاودلا ىقيدصلا ىعسأ نب دىبحم نيدلا لالج ةمالعلل مولعلا يزومنأ ابل“ 5:1 خنس

 يلا هلاعف لك ىف دومحل هلل دململ هلوأ دويكم ناطلسلل هعمج رصتتخ وهو 1.0 ةنس قوتملا 0

5 

 ونندغمما» [خطعم5 01ععقأتد رو لذه ونان0 21101 همم ![1ءاادنص ةعدذع ةاهدتغو © 5ععلاوللمطدع 5ععءاتممتتلل

 مرمدمتعدتستسل ]نعت 1هععرع ءغ مععممأ1212 م22عوءماعتص ]1ععوجع. ةطقماعتع ةللطسص عمق

 1دجد ل طتزر عع دصصن 967 (ذمع. 3. 06غ. 15359)و ءع د ؟ءعطلتق ةصعمتغ: اطمن 16م وست ]ئطستس

 كاتمعع هعمل كانتا 0عيوتقزغ عاني - 1378. 1م ءاعأ1لط غلط عادط ُةعدر اططمعأات5 ةععأ ماا

 ع جدلغم 0عءادطعمأتم و 0ع 0عمععادقممع رست.  ظعادأادللم هرعتتك 1ل] - الز»» ظرأ - لل هلأ ةلناو

 لع ندم ئكعد ؟10عملسمسا. -ح 1379. [مدسا2ع] ءاآ1- ع ءعصقسو ءيعسصمأاممل» (ءاتمم1355و5 0ع

 ممقفلم مممءععضسسمو 211016مع 4ك 11: آ/ 011:17 لح - ءآ- :ء]امدر» عت 7 تهلك 12 ءوآلع# و ةلطللف ...

 سمعو. - 1380, [مدم 127 ع] ء1- 2 عدم غدر ءعععرت مآاتقت 421220115, 0ع م0865 (0311015:82 51 طانقو

 جانعام»ع لاا م1: ط8 هعم7 كلف 01ءآلعممن. ح 1381. [مس1ث2ع] ءع1- غقططو (جماتق 2201 عانق

 مسك مععاعاتتس و 000 ذعر 20 110 1مم ءا دسعلت عمرتنم معتصععرت5 و ةمصم 1049 نسع. 24. كمال

 1639) 0ءلدمعادك و آ1' ينو ظعرزعا ظميع]م ذغج همدط ممكاتتكب الغ مهدئ علال 1201 كصهع اطعم عان عقنلا

 ءغ مرجعاتعحتس رو 0ئطوؤور عمرضتست 22ع0عامص ءغ مطقتتل 260م0 عأو72 673ع(97:عغ عا 40410112 0 ماكو

 وندم مددعمدع طمس دلطقم ةصصخأ 1034 (ذصع. 4. 0ءعغ 1624) ةطومارتغعو ذص م23ع120002ع12و 5عال

 زمول تل مصعد عع ءممعأسعكأتمصعتت» 015ةمومعرععغب ع 1382. [مدم112ع] ءآ1- ه] نثر ءديعرت مامتم

 لمءئلمحسضتسم ل5 معك ماعهعلطسع عع زمغعالت ععمقنطاسك معمممدتغتلو ةتتعام»ع دار عتق - ءل- 1

 1101م ءأ  ظءرن 1" هلت 11ه7ءل2 , ؟هلعوم 11:- ءا/رمتتلم]# لتعغم ع ةصصم 971 (ذطعب

 21. كسع. 1563) مدمر ن0. - 1383. 1هر21127] ء1- ه] ندد و ءدءعرتمااتتت 061

 هس معسلتسسو نسما دتع ضتلتقعدتسسك لعام] - هل - ل: 11101 من0760 1 ءزن ىلق'ما 5م

 10ءمم6و ةسمم 907 (نسع. 17. كلدل. 1501) 0عامصسءتكر ذسلنفسم 217:20 ءما1عوتغ آطكمعتمتغ 0

 10: طدسك آكلعم نسأ ص هدصصتطاتكق دسدتك جعقمصتطتتق 1[ةم لعد رص عض عانس ءاعناس 1384. ]مدا 2 عز
059 



4066 

 ةزهح نب قمكم' نيدلا -سمش ىوملل + نونف ةنام- نم ؛ةلتسم :ةدام ىق مولعلا يزومنا ام

 نم ىتلا ةلاسرلا نأ هدافحا ضعب نم تعمس فداقشلا بحاص لاق م غنس قوتملا ىرانفلا

 رمعو نوف ىف اهنم لك ةعطق نيرشع ىرانفلل تيأرو لاق هاش دمحم هنبال ىف امثأ  نونقا ةنأم

 الضف اهنونذ نييعت ىلع اوردقي ملو هرصع ءالضفل اناكمأ زاغلالا فقيرطب نونفلا كلت ءامسا

 5 ديحم هنبا ةلاسرلا هذه مرشو موي ةلاجم كلذو هتبطخ ىف لاق هنأ ىلع ايلباسم لح نع

 مظنو اهلداسم تالكشم ٌلَخو تاراغلالا ىم ةركذ اميذ ةيسانملا نيبو ىنونغلا ىطاشا نيكو نا

 ىقأو اًبيجم تلق اهضعب ىفو !ًدكوم تلق اهضعب ىف لاق ىرخا ةعطق اهنم ةعطق ّلك بيقع

 اونك مهنال اهناملعل ارابتخا اهبتك نامارق ىلا رفاس امل هدلاو نأ ركذو ةبوجألا" نسحب

 اهامه# ةيلقعلا نونفلا نم لباسم ةّكع ىف ةلاسر هلو ئهتنا هل*+ ةنس غارق هلضف

 40 99 ند قرود هدأز ابيسب رمههشلا ىلع نب لي ىملوهلل ير ودعا جزومنأ أ هه راكفالا تاصيوع

 ء1- ه]نثدصو ءعضسمأسد» 0ءاملتصمتستل>ل 0ع ءءعصفست نندعممصتطاتق ع عم 015ةماتمستكو

 دسعام»ع 810115 ىذ/يعبوع- ءل - لهرو لله أرعتست»ءل علت 11 هنردعم ل عسب ةو حصصم 834 (ةطصع. 19. 3ءران

 1430) ددمنتم. ثسعام» ]ذطدت- //- ه/ءعممء: كسلتكتر ةصواتتاو 2 010031239 03

 لءرومر» ور مدعاقكتسسو ناتأ ءدمتغم ع عمغاتسص 015كماتستك لععدساع هندعاعأ د 7101من: ءل كامب

 طلتم ممقسد ودع ميس ممدلغسسس. آلءلصلع مععوتغ: [1موع ؟تعتماأت داعممطمم ( 7247 ءا) ؟1ل1 2 ل عءدار»

 ءلتكمر ونسمع ةزمعسألدع نممتس (مدعاذسغ لتكءأماتمحتس. ل هددتصسم طفضتس لتف ماتم ةضتتت عمت ع2 8-

 نلطسم امحماكتك 91105 دانهع 32عام ةطعتأغم5 ءدعمآ]0هعدغاتعتق. ةعمصسعمس طق 0ت5ماتسمم آ]1هه لعطصتعع

 مص موعغمعرضات »غو لتنال ءدتئاتللا (00(1265مع5 5017 عدنعصار نلتفت لان312 12 م12ع[داتمدع 015ءدأاع هزل

 لزعزاو هماتذ ءعووع نسلاتك 01ع1 م8هععمز(هغاتتل. "['دص 1/101 منوت» 60 كام ءزدك طلسم طسصع

 (دعامكتتلل همدص7تعماهغتكق عقار عغ ممدطتستطاتق 0ت5ءكماتممس» لعمتاك :ع]د0مطعولتع 1عالاتطل

 حعمت عرسمألعمع معهممدز(هضتس ءدماتعدنعر 01116ت](هغعع ة]]دسضتس ن0 2عوامتمصتنتل 50151. كل طمع

 هزم عت]دضتس ةععممططضحتس جلتقست كام مطقتس همصلنلتعو هع معدععلءداعسس 61 ةهمرعمطمبوننع عءأ

 جل ءدرص معوموملعتنع ؟ع]1ع لتععمع. 10 ءلتغ جسغعتس معوممصفد مده1ءاط ءنعانسق عع مقتلغ م81

 عاتاتتال لص (نهعمسممتقتال م01ععنااتكال112 (0013عقم6000ع5 طقف 20 105 0هعءغم5 ةللتطسح 2ععامصتق

 ءيمرمططصلمو ءمرص مووانأ55عم و تاتا 12621015 ءزاتك عم ععامعسع ه6ن0559عأ. (ماتق ةلنغعتلل

 جحطوماحتع ةصصم 824 (زصع. 6. لوص. 1421). - 1[دعاعماتك جانعاما“ 7/7 -ك/ءءامقع. ع 10 عرد

 1/عممرم اتاطءاط ننس لع ماستطاتق نسدعقةمصتطاتق ع لتكءماتستك مطتلمذهمطتعتو ءلتلتع ةصقعت مانت

 10 4م: هآ- هرم. - 1385. 1[مدم12ع] ء10-1ه صدتسر ء>ئعاتت ]مآان1ل3 00ا11581111011, 12 000

 اكمال 7101متر عل ]عزو ملغ ؟دلعو كةما] سمع لتعاتك عا حصصمم 997 (ذصع. 10. وال. 1588)
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 ملع نمحرلا هلوا بطلاو نايبلاو هقفلاو لوصالاو مالكلاو ثيدللو ريسفتلا نم لئاسم هيف دروا

 قوقملا ىزاريشلا ناجازريمب ريهشلا هللا بيبح ةمالعلل نونفلا يزومنا 1.4 حلا نارقلا

 ىلع ةلمتشم ةلاسر وهو خلا هلامج هنك ىف نيفراعلا لوقع ريك ىم العو لكج هلوا 996 خنس

 فاشكلا جزومنأ أ مح لاوعلا ىللقن 3 لابعلا ارا )محب ىنونفلا نم ةريسي ث.حابم

 ا لا | اعبجر كيرالا لالخ تبيلملا قاصد« قا ”بببللا رار اومن ا(. ىااطا رخال ءايزع عقيل اذ

 ركذ يلا ءىتن لك مهتكحب نقتا ىذلا هلل كمل هلوأ رصتخ 111 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب ىقأ

 هيلع اهب صتخا ىلا ىف لوالا نيباب ىلع هلعجو صئاصتل ىف ريبكلا هباتك ىم هصّخ هنأ هيف

 هن دكا ناظم! لغو: دنماةبع اهيا لصمخلاب يلا ١ ١ قاغلاو ”ءايبنالا تيكن لعو هةطلا

 ييفللا* تفورلا عتق هاهس لوالا 1.1 نس قوتملا ىوانملا ىدادلل ىلع ىب نيدلا جاك نا

 بيدالا لضافلا همظنو ريبك وهو بيجملا فورلا متف ميضوت هامس ىناثلاو ريغص وهو 0

0 0-5 

 2101:6115, 10065(01365 اد ء>26ةومع5د] نماد21عقو ه "ع 201053113 1عغةمط37 عت ءقو ماكاصسعأ مك

 معاتوتممتكو لمصمم ل ءعمالهر 0هءتسد ءدممدت(هصتك ءغدهعلتعتمد معمممصتغ [آهمنمتغ زغم: 18دك

 رمزكعمتعمرس طمستمعو لمعتتع (نمرمدماسس ءاعي ع 1386. [مسصنتقءز ءآ]-2ممنمر ءديعسما متم

 لمعئتمحستسم و, ةسعامرع دتعم لمعان معتسم 47-1165165 8/1 - ذه ]جو 111 انا

 لتعغم ءعغ حصصم 994 (زذصع. 3. آ)عء. 1585) 201610. '1'ةع(05[3 8 ل15لان 151 00هم عم

 [زئعدعتمم ءمماصعمسو ءغ لاه ةصعامتعمسو :  (ءاعطعععمع ءع ]!دسلتطسع ءقععدمم» , مدمع زانق

 ةمطعغمالو يتستم رسمعسأعد همتس ع لتسس هطقاس معالسمغا كعب - 1387. [مسانععز ءآا-تجملب

 ءععرس ما سس لمرصعو نعمانرسو 0ع دظعععملتك (”ه016مصتطاتقو ننقع 20 مائهمطعغدتت 3106010

 معاعرر] ممدوسص( ب -ح 1388. [مرسات عز ءآ-اعءعوطعطقلكو ةممعملتتع د0 ءهرصتسعماةتتاتللل

 ممحصتعمستس 72د« ور لع نسم دصكف >10ءعونت» ل. - 1389. 1مرضانتءعز ء؟] - 1ءطتطب

 ععرصس ما مسم ءمعلقغم مع6مموتغتسس 0ع تسدتطسو ةستعأ آكلع معممرتتكو ةنعام»و لءآ7- هل- لرد

 لل - ءآ - «هآسمت» ظعتن ىملطغ طظءط» ىميرماغر ةممصم 911 (ذمع. 4. لكسص. 1505 ) دهمز(10.

 (نورسمعمسلتسسس دكه دمعت متعمم : آهسك العمر نأ هةدمتعماه عدته رع هلل عق ةععانطقاع «0عمم5ءأأ

 عع كمسصسصحفتس ذلاسل ةسعام»ر تغ دموع مهضسفعو ء اتطعم ىدم صفته لع تع مقطمسم معممط عوف

 ممممتتك دعععن موزع ءعتم لنوم ءممتاك 0ئ5ممودتغع ع ممستتست 06 تكرر نسمع 1[هطمتستسعلا منمع

 هرسمتطسك معممطعتك - ةععتصلسط لع دك و نتحع علل مهع مممات]و كاتم م:هرزتدع كانه

 [طلسمو ج0 طقصع ءمتغمسعس تءمرستصعماةقتمو ق0 - هآ - 0101“ 17 هنا 107 - ءل- لزج 8 هنا ل1

 1100402 111006 و نعنأ ةهصسمم 1031 (ذصع. 6. ل05. 1622 ) دتمرأانا5 عقار ءوط ممقانتأو

 ستسم عد 101:]) 6هآ - "0101 ©] - 1708 ذمكءعتمامسم , ءغ دصهز ههعدم اناهأم 4]1007/ لماث]ب

 ]ل - "016107 ءآ - غ5 ذمكت عمتاتلل. 280 ةاتوع ءددندتلف هوغاج دترم رصفتتام عع ]ئةو
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 مساقلا ىبا هللا راج ةمالعلل وحنلا ىف جرزومنأ [ ىتابد ىبنلا نيحا حاجنلا وبا

 ةعفان ةمّدقم هلعجو لصفملا نم هيضتقا ه". ةنس قوتملا ىرشخترلا ريع نب دومحم

 ىنغلا كبع نب كمكم نيدلا لامجو بدرعلا نيزب ربيهشلا لضاتلا هحرشف ةيفاكلا ىدتبملل

 هلوقب مرش وهو يلا نايبلل اًحابصم ةيبرعلا لعج ىذلا هلل سيل هلوا ةنس ىقوتملا ىليبدرالا

 5 ىلو ىمزراوخل نيسلل نب مساقلا لضافالا ردصو ىتاكلا دامع نب كيحا نيدلا ءالعل هغلأ

 ىنتايسو ةيافكلا داهسو حرشلاك اباتك ىكملا نيدلا ًءايض فنصملا ذيملث لعجو همدم ةنس ىف

 7 ومنأ |(" 2 هأع خنس ىوثملا ىلاديملا دمح نب كيحا لضفلا قال وحكنلا ىف يزومنأ اك

 ءامشا. ىف. تيغلا .ءاونا“يا» اا: تما نسا ىوقلا ىاوربقلا .فقيشر» نق, ءىسلل_ كع قالا ةشللا 3

 ىف راثآلا راونا ا" ما, ةنس ىثوتملا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دج ثبللا

 1( هد. نس ىقونلا ىبيكانلا ىشيلقالا دعم نب ليحأ نيدلا باهش ظفاحلل راتخملا ىبنلا لضف

 ءاعوعوصاتمسسس ةاسلتمدو ل1! ءزابأب للتسعل 110:ءرنمر لع طه مهتدوطتتقمأ اصكتف 710ءدلاتت |.

 1390. 1 مدس 11 7ع] 11 عاآ-صحط 59و ءةدئعطضمآاتتل.  (لزناتق علئ31111130161011و 01100 17155

 لاح ها]ه] 4ك آد 1عايمشا ]1ه]تتلا ظور» 07ه 2هتسم/ ارد]ا عر ةسصصم 538 (ةصع. 16. كسل 1143)

 رسم اتان5 و هع همعنع 710/5517 تيععع موتا هأ ذاه 200:مهكتكر انغ 54 مداه عطوطلال 216256 04

 نءمصست 1[ممم0هعانم ءىوعغ تاتلتك. 1لطسأ1 ءمرصتسعم(دغت ىكاتظأ رع دمعرأاتق 7150 7621: - ءل- هن' 6

 ل1نننع - 0عزملع لورا - هل- 01: 11012 متن1»:ءل 1 عنا 4ط0-ءآ- جآلمت»# 406891186 ةصتته ٠ ...٠

 رسم (نانكر نانأ زغ8 امعامتغ: طردسذ 1آ1)عمر ونسأ [ئمودحس قةعدطتعدس !نعععصمتس 1ععلغ ء1موانعطأت 2ع

 عنب ا 8أمج همز3151015[21262 31 عات126411111 (ةطخاتللل 1ءائكتك همصاتسعغ ءغ ةض انقاتتال 476-

 ه0 - 01 4ك]ررنءل 18ه: ]11م0 1ع: تهمصدعتت مااتق ءوأ - أ اعل» - ©7017]10 7 05( 

 18 6هرو- 1],موءعقزو 12 رموممت" عجن رو صك ةصصم 555 (دصع. 12. لقص. 1160) ههكاتق ذأ 10/1 41/-60-1

 71/7/62 ندموسع ور جتعامرتك 0ت5ءمسأسكو ]ئطعسسس 20 ةمدامع همرصسعسادسخ 1/464 ذصقعتأ ماانتل

 هع زمكد همدسصسعسم"دصسلمسم ههصاعءلا - 1391. [1[مرساك26] 11 ءعآ1 طهطا 8 ءىعرص ]اتا

 ©مسك ععمسسم عانس و ةنقام»ع 41/1/0071 ملارتسعا طور 2101, مي»170 ل1620: ةسصصم 878

 (ةنمع. 19. 1ءط. 1124) رصمرننه. - 1392. آ[همدضم عي 11 ء]1-1ه عط عغر ءدئعرصمأانتتت. 0مانق

 1ييعم]هعتعرسسرو هنتعام»ع للان لل: 11هع07: 8ع 1غ ءدارأع (0270ما08و ةمصم 456 (طصع

 فاي

 25. 12؟ء. 1063) مدمرنته.. - 1393. كلسرحم ءا-عط ءزغط 11 ةدوسق ء1-1ءأذغطو 2

 ماسكتمع لع مميصتصتطسع اعمدتقر, ةسعام»ع 1100 - تل- لاو 710أر هت: ءل طعن 7 هع لكس

 10 حسصمم 817 (ذمع. 23. ال[آدعغ. 1414) سممعانم. - 1394. ةكلمسرتؤمع ءع]- ةهعطقشعو نسلق

 رتمصاتت م عما منت 06 ممدعدامماتم معهمطعأوع ءاععاتم ةنعام»ع [آآةظاق ذ/ع]اأ - هل - لق: ملآعل
 ]260 714000 0 ء]او]رغ 77ءلاطغر دمصع 550 تسع. 7. الآه. 1135) دطمزانه. - 1395. فلهم
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 دلال ىلتكر قنس قونللا هكفنصمب ربيهشلا كيكم نب ىلع حيشلل ىسراف قنادحالا راونا )4

 د تازعابلا راونالا راتب ١ . ئتأي رانملا موش ىف! راكفالا راونا - 151 ,ءااشاي :,دومحم ريزولل

 حلا حابصالا كلاف هلل نمثل هلوا ريبك كلكم وعو 4. ةنس ىقوتملا ىكلاملا قارقلا [ىجاهنصلا]

 حرش بيترت ىف ىراوبلا رونا 14  ةييقفلا دعارقلا نم ةدعاق نيعبراو ةنأمسبخ هبف عمج 5
 ىف ةيهبلا راونالا 501 فاقلا ىف ىتآي ةجرفنملا حرش ةجهبلا راونأ 6. ىنأي قراشملا

 رارساو ليزنتلا راونا 187 ىتأي اضيا ةيبحرلا ضئارفلا حرش ىفو ةيهتشالا ضئارفلا حوش

 ىواضيبلا رمع نب هللا يع ديعس ىأ ىيدلا رصان ةمالعلا مامالا ىضاقلل ريسفنتلا ىف ليوأتلا

 ىف ىكبسلا جانا ك3 211 منش ,لايقو نامت نينامتو سمخ ةنس ريربتي ىقوتملا ىفاشلا

 فداصو' زيوبت ىلآ لحر زاريشب ءاضقلا نع فرص امل ىواضيبلا نأ ىربكلا تاقبتلا

 عا1- حط ل ةعر !طسصتمد مهمتل1هددتس. مدع معموتعمس و ونم0 5طغعتاعط 472 8ع 110701علر

 داعم 210ه ة/عع لتعاتد ءغ هممم 875 (مع. 30. لدم. 1470) دطمعستنر آلآ ووتعو 71هلتستل

 مهموم ءهرمموودت. - 1390. كم سقم ء1-عالع ةعر ]سستم موتة هطانتل. © هزصنل لة

 همعرتم 21مم”, ذمكأعد ءمدصسعتمهعدصلل. - 1397. 8ظ1-فخمسفمع 8-51 غطت ةغر [مستسق

 هةماعملعمكل2و 06 معءععوموزهدتطاتق ءمجوصت ولك. - 1398, كمارو ءا-طورأذع 41 قم

 ء4-1ه مم عر !طسصتمج ظيلستمسسس 0ع ععمعتطسو 035 تستماتست.  ؟؟هاسصعم د23 عطاتتالو طل 0

 هطعتاعط م7 ع4 - ءل- ل1: قلاسعا 8ء» 1015 [5ة12] مريب !][هلئلطتام, ةمصسم 684 (نصعب

 9. ال[دنغ. 1285) رصمزكاتا5, وعتت صم ععمأت ل202 عتصأط كاقهفتأط لدصتف ؟سصل هس عمك 016«6عا.

 لمسعكمتغ ذه: لردتتك ])عم جتءورةجانتلل هكمومورت هع. د 1399. ةكمزقم» ء] - ط ءهعؤمت ون

 !دستمح مسطتسس ةد]ودعدمعمسس. .طتعمووتألم ىفىسسعماوتتت هرعرتك 21م 42ءر 0ع وندم ذمكعد

 710ءوقو ذم ةءءالمصع5د ء( متفق. - 1400. كمحعذم عاط ءطق هع آصصتسم مادلعطعتةملتصتقم

 هس عسأغةعسف ممعسدتتم 21من" ةزعار 0ع ندم ذه ]ذاععه 0من ةعوسمم نتا ع 1401. 51-

 4ك محرعفم ظا- ظةطتر ءعر طصصتسح ءماعملعملم. 0 هرصسعماةمتت ذاك دمدعتمان 20 همععد

 لا - 1:0: 301 - 1511 ءأنأزءأ أ 17 - 1 سانتلا» 101 - 182184761. 18 طئع جذع ذهكو.

 1402. ةشصرعذم ءا-غءعمج1]1 6ع جومعقع ء1-غةرعذ 1, ]طسستمو 7481و 0همتق ءهأ 52

 امغعمم»عمممصتك جللءعومرمتعوع. (نوهرصصعم(معتسك 30 (هءدمسمو جسعامرع ©ةلطخ ءعغ ةآسقس

 هءؤنمدتسم )م2 - ءل - لف: قطان كمل 450ه7]ه] 13 ءر» 0ه» 8 ءضل]ر ايمن ؟طحكتاهب 010

 1ءمفدأ همهم 685 (ذمع. 27. 1عءطع. 1286), ]1 دغ هلتت لتعتساب 692 (ذهمع. 12. 2ع 1292).

 10 -4- 02: 50588 ذص همعدع 21- 1هادعأا 111- ]هام ممسسدغ طقصع طئقامتتمسس. 17 20]اممف

 تندد 2 ممسمعمع ]م0115 م/2نسأ معرمماطتك عاب" ةساندم دمت عىهمدعغ ءغع طقمع نعطغعمم ذم عع عوواتق



40 

 دحا هب ملعي مل ثيحيب موقلا تايرخأ ىف سلجن ءالضفلا ضعبل سرد سلجم اهيلا هلوخد

 اهّلح موقلا نم بلطو اهباوج ىلع ردقي ال نيرضامخل نم اًذحا نأ معز ةتكن سردملا ركذف

 باول ىف ىواضيبلا عرشف اهتداعاف اوردقي مل ناف طقف لحاف اوردقي مل ناف اهنع باوللو

 لاقف سردملا تيهبف اهانعم وأ اهظفلب اهتداعا نيب هريخت تمهف كنا ملعا ىتح عهسا ال لاقف

 يف اهلباقو اهنع باجا رت اللخ اهايا هبيترت ىف الوأ نيبو اهلح مث اهداعاف اهظفلب اهدعا

 هسلجم نم هماقاف !ًرضاح ريزولا ناكو كلذ هيلع رّذعتف اهلح ىلا سردملا جدو اهلثمب لاثل

 همركاف زاريشب ءاضقلا بلط ىف ءاج هنو ىواضيبلا هنأ هربخاف تنأ نم ذلسسو ا نتا ل اك

 ديحم ييشلا نم عفشتساف هتمزالم ةذم لاط هنأ ليقو ىهننا هذرو هموي ىف هبلع علخو

 كارتشالا كيري لضاف ملاع لجرلا !ذه نأ لاق هتداع ىلع هانا ايلف ىناتحكلا نمحم نبأ

 رككلا سلجم يو رانلا يف ةداجس رادقم مكنم بلطي هنأ ىنعي ريعسلا ىف ريمالا عم

 مرام ذم ةءعطمامتم هءغمرمتك تتزسكلمسس طغعصع رضع ةصعا0تةدوغو دس تللستق 015ءمان]هدئاتس
 ونطوع]]زز5 هوصفعلتغعو مع نانث5 دبص ةصاسق09عراعتعأ.  ظرممعددمم نسممعقممعت ةاتطغلعس
 000 هماص3ق25 و 1016 انأ 0 مرهعوعمتأتاتتلل 20 عونط >65م000ع»ع 6551 10

 حولز 6من طاتك نغ ءدرص هم]9عععصغ ءهغ 20 ءدبس مءعوممه0عععمأ طقس لقكتغو 000051 طمع ممص
 ممووعسارو الغ طصم0لم ه019عععصأو ءأ ه1 6 طلع عأ مهرلع5 ءووعطغو اذ( ءوللتظ 1م
 "كنس [26207//م8 جل ءدحص ١عدممملعرتع همعمأغز هغ م501ءودمد» عنت 11ه( معالدسفن ل010 (ع

 حملزععر زمومتغرو ةصاعوسمتل ةءأامو اع معتم ذماع]]ءدتكدع. لوس 8ءقل/ءمنمغ ا همالمصعتس 0علتكو
 نسم ءعدتص زءمعال هممععغ ه0 ؟ةئادنسس ةصقل ةعمفسل. رمل ععقور» هطقفتمعاوعأطتف ءةدط 1ععأت
 جل معئطسم سكوت. (هم0 262ل/نميم# [علم  (نمسص لعتسلع نسج عقاتمم عدت 5019 عمق م01عقذمرن عال
 زم عي لتزقممدعمله ؟تكفسست ه11000 ءهمرصتستكأس52 مالتللاتل 18255[11105عأو 20 ءدحصح "5ةمم014و
 هع ةاوؤنرس ةترستلعس نمهعفنلمصعلال ءمضأ2 م10 م0205 و عدلت ان 5019 نعغو م0155: علت اة
 هون 11متع (مسعص 30 معصم ع>معلتعس لمس ؟لنعد طمص مان[ ععءالاتطأ. 17 ةوتتاتكو لانا م1265655 5234و
 76:07مضس لع ةمطقعالتم ةيسوعتع عع دل ]هتك سس 3عمعلععع لاتمدتا“ [1آمنعمعمعدمات ةللتن
 ©نتمحس ويفدعغف طتعت قمعالم» 2074م8, مءىممصلتغو ءغ طع ؟عصتو دطتتساتق لانلتعتف ص انتطع
 مزمن معمءنلعمضتك. دم ةهسلتغم ذآلع تنس هس لتعمتامنع يععمتغو ؟ءونطتعودسع طوصمات ع5
 لودحكتسل ذم رماتماتو ؟ةواننمن(. ح ؟[كدعع ز]1جي,  خاوضسممغ ةسغعس هلتتر عدس 1[ههعتمم ةذصع انام
 نممعأت نطق كده يوعو 10عموسع لعممءءوؤمدعسس ةطعتلعطت 7101من 60 13 ءنن 110/16 11110
 رعد سما هعدعمع. كطعتلعط ةهتكع تحس للمس ةلتوسمسلمر نغ ةداعطقن هلتععغ: طظلتع تع ءةععاقس
 ردهكزاو وانأ ل0عاسق ءيأ ءا طعمع رمعتغسكر 50لعامتعس ناندعتتع تنس ظسصتمم ص 1مضطع قل 011
 ؟هآ]سنغ دمغعتس طمعت 1تتدكتتل دانهغ1 5 ؟هطتك معقغر ذص ن0 ص ةعصعو كانط نتم !10ءادنتط ]001611
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 فّّصو تام نأ ىلا ييشلا مزالو ةيويندلا بصانملا كرتو همالك نم ىواضيبلا مامالا رثاقف

 نع ىنغ نأشلا ميظع بانك اذه هريسفتو هبق دنع نفد تام املو هخيش ةراشاب ريسفتلا

 ام ريبكلا ويسفتلا نمو نايبلاو ىناعملاو بارعالاب فقّلعتي ام فاشكلا ىم هيف صخو نسايبلا

 كشلا ىير الجن ةلوبقملا تافرصتلاو ةلوقعملا هوجولا نم دهركف دانز ىور ام هيلأ مضو تاراشالا 5

 رعت ىشنملا انالوم لاق امك ةريصبو ةاحسب ملعلا ىف دازو ةريرسلا ىع

 ىلتي ام عانق فشكب اوتأي مل بابلالا اولوا

 ا هل ءاضبب كي ىضاقلل نك ىنكلو

 ماقملاب فيلي امثيح مولعلا ىف هتراهم رهظاف مالكلا ناسرف ناديم يف لاج اركتنم هنوكلو

 رارسأ نع ىرخأ رانسالا كنتو ةراعتسالا يلمو ةراشالا ىساحن هوجو نع ظرات عانقلا فشك 0

 ةمغءا1عدتغو 20 م»معءوصلستم معمعدسصطء»ع ممووتك. آطسفتس 186207,4062 طلع ؟ةطلق ععمكتدكلانمع

 جالعععمد طمصم#عطسع مدسصلت هع ةطلتعدعتغعي عع يطغعتلعطم هقودع 20 ءزدك مدمس عت 0علتغتك تلكم

 (نهرصسعسا(ددتستم ل006 هعرتموزغ 8 00ءامزنع ىاتم ءزيعلاقهغاتقو أ ءتاتتلظ 120160115 ه55ءارو لاتأ8

 ةعمم]نعاتتم عزمه ءيغ طسصقفتع. 1116 ءورصصم ءعماقتستتك تاتكعتال (ةصاقتل ءع1عطعأغمغعت عقأ 206مااتقو

 تغ 0ءعووماتممع ءزاتك ةععءانز هم هرنع كه مع125ع0عع ممىيوزرصاتؤ. [آموعرعاتتإ ع1 هانت 30011 عاج

 همعنع 72ءد1:7/نير ونسحع ج4 0هءئتممتس 2ءرتمصسسم ةصد]ت ستصر هعصاعم 81511111 أ 5

 مععمصعسأغ و ع لآ - '1رئا» 7/7 - ]علا , ونيدع طقطعغ مطت]مدهوطتعد رعاه مطتت وأ نهو

 ىرسسءعسامتتم 1ر2( عمات نددع ءايدصه]1هعتدسر دسطان]ل(هنعو (ععامق ءأ هلوصت 22010065 5

 ةمعءعاوصس(غ. 1)ءزملع زمععمتمدمم ءعمموزنلممعود دعمنعصتمعوسع مرنم [ئطتلتمع ءمهكسمهتمك عا 7210

 فمرسس عملهم لقمر وسهع معممتست لمهلتعأسس» ءأ دمممعلتاهجععوغو 20010, ذغاه انغ 9

 لسط14ةقمصتك هج هععرتعأتم ةط]سعرععع هع هعلعم لقت اهل ةسطتغات نانق12 م6281 نا216[11 211561

 و1001 310115 هموؤءع 77/- 717ع]# طقع ؟ءدوتطاتو ءاتمطعةولا:

 الزرت هملجنموأتتسأ ؟ع]ه ءمماعتلاتك ءمائوطأعأ 3معدألع 2012 20111611124

 060072 نم (ج0 مدام 381هعزك) رمهصتتسا 20عمضتف ءوؤغ حاطمسر ناتقع همسصواتقتال معطتطتاب

 (دسص ءعسلتغممع ءووعغ ةمقاضتععتك دصم]ت عدته طذص طئقمممل10120 01101123 5

 ءريددل محتعو زعم دغ ةمععصتت جعاتصعم ص هءاعستك لعيسم صف ندتنعغو 0122 201:200نس3 1060 ه0

 مصعضتعطدغ6 010060 7ء12» لع دعلعطسو ءاعوعمصةمعتس 1م01عدالمصتك ءغ ]1عممرستتت 016 هطنق

 دمعمجطمرتعمع مءلسدتغوي ممله ةمعماسع»و 2 ممنمصانتس 1ما(ع]1ءععمدلتسسل دمر م( 42315 دقات
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 بعص مهل للذو مانالا ىلع لكشأ ام لحن اهنايبو ةقطانلا نامجرتو ايناسلو ةيلْل ديب تالوقعملا

 فعض وأ حوجرملا فعض فيعض وهف ليق ظفلب اعبار وا اًنلاث وأ اينات ريسفتلا هوجو نم هركذ

 هل محريبد تو مهظفح نع زاجكام هلوح مهفيفحو شرعلا زكنالملا لمحو هلوقك يلا ةيريسفتلا

 نمف هيف امب ةطاحأالا ىلا هملع عغلبي الو ةينايم روصن نع همهف رصقي هلعل نم ٍظ وهذ دوكأو

 كلام هنال ءايسلا رسن صنقي نا موريو ءاقنعلل ةلابلل بصني_ هنأ همالك ىلع هلتمب ضوتعا

 ةبطاق هل اوفرتعا دقو ةعامللو ةنسلا لحمأ بهذم ىلع ةينيقيلا نونفلاو ةينيدلا مولعلا مامز

 ةرعو ملعلا ىم انونف ىوتجك هريسفت ناكف فبسلا بصق هيلا اوملسو فقلطملا لصفلاب

 نع هّكضو الآ ىف ىف رزرب نم ٌلقو فدارطلا ةفلتخم كعاوقلا نم اعاوناو اكلاسملا

 مطتامهدممطتمع ةيدكودع ][ذمعدمع ءغ زماعرمءاماتممع ء>مم5166ههعواتع ةمتسمع "ةنمصقلتع "عط071و

 رام نغر نسمع طمستمتطسع 1مغعالععنم لت عتلتح مسعر ءعمات ءقععغعو ءغ نتقع 0عو30عرتتق عمانتل

 رم ]ونمت نعوطمساو انصمعمتم ءعمرضتست ةانطز1 نعنع(. .10ز5ودمتعت لمصعف ةدطاتلعو 1( ةمقاتادتاو نأ

 وصكغتح ةتسطتوتمت(ةهنع5 ءدمالمدوك دسم 17 عغرو 1 ععءامستطتسعونع جععاتتت عهامتلاتتظ 1135 3م علاتأأ

 © نمو حساعت 720005 ماعم ء(امالمصتقر تكاتف 1هدتصات1ه ىو ل1 ءن سعر “© هععدصسلم عا (عالاتم أ

 ونحينعم 15عم حكما ةهسغ همس مئ0طقطتاعو عدصغع ءغ ةلتتك معمر عانت مهتطاتكق مهعمود 0 عرقسانتلو

 حتغ مامصع ةنصغ مءزاوؤلعمسلت. (سملكأ همصصتتلال همامحصكعتتعو 1مغعن من عام60063 م51 م2هطستقك

 ممتمتسسع لاكأتق 1ماع7مععممقمصتك 120035 ةصصتتن 722085 ءقوعو انغ ع. ع. م2(01(هطصعتت» (طتصطت

 رع ةصععاوو عع ةسعوتكتسس ؟ه]هغتك عمضتس ءاضعاتسوانهونع ةتلتعسلنحصس دعاه حطمت عانت ةعمفاتتس

 يىمقصعتنع مدلغ ةما11كغملتصستك ع( تدعدعرو نتح (طقغقصتتست ممرخاعمغر ءغ نانقع ةانصغ ةلستلتفو عع

 عوأ هماصأل جمزتاتللل ور 010110111 1 ععطأات11 10118556 ةطعاتكألال5 عقأو 0118311 026 0

 زمام مم ءامغنمصسس ءزانك ذمغعا]! ىععع ممدكتمغعر ءغ وندمدتتم 5ءكعمنت 20 ةعمقستس صان عمت عمله

 ممص ةنلللعأغ. هدأ طتخ هاسدتاتطاتخواتع حعوتسم عصام ءلاتذ ه>م051105عاللل 1طتماتع0ةغو ةلططتلاق ءةأ

 جاتعنمأور نسأ جهكأ ل»مع6 ماهوده (عملتغو دجودتلمسس ءمعات ءةصاقتنع ةنملعصف. 1ل1ع ءعمتس
 طحمطءممم لمعت ممستس مءاتوتوصتك ءغ( لتمءماتمسحصس 0ع هطز ءءاتك 501 50 مهعماعست 3ةققعو]ديتاتس
 كووووع هع ؟زموركاتتل 0 ءامزئاتتل همصكعصكاتللل (ةمعار 104مولتع هدتطعق ءّزاتك 1ائل( ن1 2ط501 4
 جوعممدعسمغع كونغ مدالسمتم ممعدامالمع (هتطستمك. اا مرملععغم همرسرس عطاقتلالق ءلاتق هلق

 لمعساممع مصمالصسعأ لت عئلتو ةعععمواب هع معتصم ءدمت(ةلتطسس همععلعق مجعاط0لل5ؤ م ع(ةل 1 هطتق
 لزئورددع. مرسم عمتس ظغر نغر نات ذص هكعصاتم جاتونه ءيععالتغر طقعع زال نرد جه :عطاتق ءدالد

 ءحتل ممقتاأتك ممم ةطوؤنهطقغع دسوتع هعءانصةلانتل (ةمعمأ. ىو آلذعو انغ ذص م809عط10 ءقاو
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 نيبع ىمعاو ككف نيعب هيلا رظن نم الا همارم ىلإ لصي الف هلهج ام ودع ءرملاو هلغنشو ةاوس

 ةطسفسلا در ىلع ردتقيو للزلاو طلغلا نم ملسي ىتح الوم ةعاط ىف هسفن نيعتساو اوه

 هبيلق ةأارم تنففص نمم هنوكل ةناف روسلا رخاوا ىف اهدروا ىتلا ثيداحالا تكا انو لدللو

 بيغرتلا وحن احنو ليدعتلاو ميرجتلا بابسأ نع ضرعاو هيف صماست هبر تاحفنل ضّعتو

 اذه نأ مث رودصلا تاذب ميلع هللاو روزغب ّندو روزب هبحاص هاف امم اهناب اًملاع ليواتلاو

 سردلاب هيلع اوفكعف لوكفلاو لضافالا رويمج دنع لوبقلا نسحب هللا دنع ىم قزر باتكلا

 نم مهنمو ةمأت ةيشحن ىشح نم مهنمو هنم ةروس ىلع ةقيلعت فّلع نم مهنيف ةيشحتلاو

 ىيح لضافلا ملاعلا ةيشاح اهنم ةريثكف هيلع ةماتلا ةيشانمل اما هنم عضاوم ضعب ىلع بتك

 ةدداك ىثناولمل مظعا كو 10أ ةنس ىقوتملا ىوجوقلا ىفطصم نيدلا علصم خيشلا نب دمح نيدلا

 تادلجم ىنامث ىف ىدتبملل نايبلاو حاضيالا ليبس ىلع الوأ اهبتك ةرابع اهلهساو اًعفن اهرثكاو

 ج07عرمدوكتتا دكو وسمع معونألل““ ]لك جتتنعتط م08 متكأ دعمقست>ل 862074611 معممتغرو ننذ

 رمع0تغقغعمستع هعما1م ؟ل1مدم ةمعمتعتك هعءانطست انطأ1 لذصتق معه مزأ13ع 0عءوععوغ ءأ ةطتنلقلتال

 لكمرصتسأ دك (ةهوتحتل 5عئاوتس ةنطراعتغر نغ هط طفلا نعلم هعقمصتطاتق ءغ ءععوستطتاتع دمدمت 34101,

 ءهغ ؟همطتعأوك ء( 0131عءقلعمو "ع؟ءال ورع ممهدتك6 .0سمل جسغاعط مايصصتت5 (52016هصسنت ةط م

 ذم قمع ةدسسدغمستس جللدنعسسم جعلصعغي ذم تك يدتلعتم دغ 5ع, ناك مانكتك 1مععفتأ 0هقطق

 مهعلتكتك ءقار ءغأ ءاتزانك مععؤتف ج21دغلطسك آكلعأ مدنعع ممص ةمالت علنتس ةدتار هعواتع ذط

 ذسمعمطوغعمستك ءغ معمطدعممتم ةموستكأكتع, 10 ةسكعس ؟هآ]هتغو دنغ طحصتصعو 20 !1هععصلدع لوك

 مكنممغمم جلاز ءعمعمفتع  ههعمع نه014همعف حجل1ععمتعع دياز تنتغر طقسل ةعممعوصف رو طقف ف

 معااتكق ةصطاتصت عر22085 ءق5دعر نات ةتاتلل 31101:2ع3 20ه (ةصغانتل 2ع203عأ3 دصلع"ع ءهغ لهلنك

 ]1لعمع ؟ه]تعطاتطأ. ًطلعاتك 31412 85عع2عغمزلاتل 10165101012 0118100142 5ءلعطمعتطلال9 وال

 حتطت[لهردتمسك عمو طنع ائطع»ع ععوقجح عز ه معاتممع دتعمرتسم طعصع دمعت 402012 أ

 سل غئوتس مدنا مداع طعمتعمع ءدععمطتك عوار كه نع 20 ءعنصت ءتئممهعملتتتت ءغ عامووزو

 جن ععملسدم 5ع دععام ععععمغ. ةلئتت ةممعم036غع5 د0 طقصع ؟ءآ للمس كدعدعمتم ءزادذ «010عطدصسأو

 جلتل عدتص غمزتنص عاموعتع دمكععتدععتمغر هلتت 20 مممصسأاو5و ؛ةصغتص 1هءمو آدم ةعمتموءعتمأ

 ©61هدووك غمغحدس ءمرصس ءمامتتسسم ةسم]ءءئعمغعو دهسا فرض مموسعستمغاو انك ؟تع 00عاتق عع( طعمم

 سمعتك 210ه]: - هل- ل1 12101 متست»ء0 1 هرد- ءادآرعاللب 11هد1]:]ب - ءل- لف: ل1151 هه 017 عمو

 ةمصم 951 (نصع. 25. الآه(. 1544) 220غاتات5 , ءكاتزاتك عاموددع ءضتلتالمصع هرصصتاسس رن]عمتدوتتس2عو

 24 لتكءعملسس هنلتكوسمع عع لنزعقممع ؟هعالتسمع كسصع  طمئرصنس ونتلعس هده ذم هعام

 مكاسمتمستطسع مصععستموتغر ةعوصتطسك ءىمسيسعمتميتمس ءعييطتطتعسعمع معمورمتعسمت ءغ ماهمتتسا ز
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 ىديا اهب بعالتو ناتخسنلا ناتاه رشتناف هيلع ةدايزو هيف فرصت عونب ايناث اهفناتسا مث

 اهْنأ ىفخي الو ةيشاممل كلت بختدنم ءالضفلا ضعبلو امهنيب قرفي ال نأ دك ىتح حاسنلا

 نيدلا ملصم ملاعلا ةيشاحو هحالصو هدعز ةكربل كلذو ارابتعاو ةميق اعرثكاو ىناوحلا رعأ نم

 ةديفم كو متافلا ناخ دبحم ناطلسلا ملعم ديجيتلا نباب روهشملا ميعربا نب ىفطصم

 5 نب ايركز ىضاقلا لضافلا ةيشاحو تادّلحم ثالث ىف فاشكلا ىئتاوح نم اهصخ اضيأ ةعماج

 راونا ىفخ نايبب ليللمل متف هامس دلجم ىف ىو 11. ةنس قوتملا ىرصملا ىراصتالا نمحم

 ةعوضوملا ثيداحالا ىلع هيف هين خلا بانكلا هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل ديحلا هلوا ليزنتلا

 ىقوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع ىيدلا لالج ييشلا ةيشاحو روسلا رخاوا ىف ىتلا

 لضفلا ىنأ لضافلا ةيشاحو راكفالا دراوشو راكبالا كعاون هامس اضيا كلجام ىف ىو 11 ةنس

 10 ىف ةفيطل ةيشاح قو 1. ةنس دودح ىف ىقوتملا قورزاكلاب روهشملا بيطخل ىقيدصلا ىترقلا

 تانّيب تايأ لزنأ هلل دمحلا هلوا ىصحي ال ام فئاقحلاو فداقدلا نم اهيف دروا كلكم

 آس 22سم سس سس سي بس بس سس سس سس ساس سس نس سس -

 لعزملع ورم همسك لعمسم جوومعوون5د عوار طتع ءغ التع مرنم ائطتلتمع ءءويس عمم ءغ 2001 هس عساتم
 حنوعمو. 112م نمع عمعموأ معد 1هممه ءاقنقع ذم رصممتطاتق ]1 طءوعتمسدست 20عم ]ط1 01205
 هدم (مهعاقلتمعر نأ كلغ 015( صعالأ ممعكوعطغو بنانقع طاتزاتق ؟ع] ةللطانك ءووودغ الذع داتودتف
 موقمرعد طفضتتس عامدكدستسم نص 0لعاععام ء0تلتكر هعوتتع 13(غعار ه35 ع]0552101121 11
 هووعر ممعقمموزكدزسمف ءغ جلسصملستس دمهعمت 1ةعاعملقفر وتمص لم ونت 0لعرص ةسعغم#» هط ماعامتعم
 هتوررا 2350عنمعمسل ءهغ تسكن( عرل جه 120عم طعصعظعتتك كاتتتتللك و 02224115 لع م0110 111 05
 710:7:7 - ه0 - 03: 111:51 هركه 8ع: 16 »ه]تسر ؟ذتانحست ل101 هتات»ءل لكلطمت# اتوا 5
 مرهعمعماور, 15و 67-181 هز[ 0 0105٠ [1تزاتك نا0نانع ع]موودع ئتطاتك ؟ه1هستستطاتق 6022م1:6-
 5 طعمعفدع 20 055ءعملستم 101645 ءعغ 60م1059ع ةاتطغو ©3506 2110101 ع]105515 21 2

 166:75( لءعاعونغ - (ندلطت طعمع سصسعتسق 2دقع أوه طع: ل11ه]رمستءا ل1578 ل1832
 حممم 910 (زصع. 14. لكسص. 1504) دصمناتكو وعنأ ذه ؟ه]هسستسعو 1011: هآ-زعءاأ] 8 6
 مهر 4يرما» ءاداءسأ] ةموعتمام ءأا تاه ذم متعماع: ةحسم ]لعمر ودك ]تطدنانسس عانمعت" هءطالانت
 عت لعرمزسزأ ءاعمو ةمتسمو 1عععمرننسس 20 ه016ههع5 ذص طصتطاتق هدمه غهتناتللل 30)ععءاق5 أ

 معمعردتت م0ممطعأمع ةنئمتطاتغمم 20916 ب معاطعتاعاطط لو7م7- هل - 07 لآط0-] - ”ه]ررن 01: 1 1
 ل62 8ءرب» كمر, ةسمم 911 (ذصع. 4. للنصب 1505 ) دمت (انال5وص ءانزاتكق 5:01نسسعم 1101

 10 67 - هال[ اي» همم ك]ارممام 0 ت7 - هركغتمس ذموعتماددم هنأ ع دلع طعصع دمعرتغاتق 201011101111
 (0هو]رخ هك م01 ]لبن كل ماغ8 ( فمئتمددتنم») , ؟د]عم ق6 متع78("7 لتعاتك أ كتعو ةططاتتلل 0
 ومع. 23. لدا. 1533) مدمج تاتكر نعنأ ذص ع]مووز5 دستك ءاعومصغلطسو ءغ تصم ؟ه]سسستمع
 مرسم ءطعمموتو ةمصتسءعموطتلتخ دسطناتعع» ء( ةعتنعم دصمصسعأ“ طصعمتسما ةاهن [هستو 14
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 دلجام ىف ,.4 ةنس وتم لا ىقامركلا فسوي نب دبحم ىنيدلا سمش ةيشاحو خلا ةيكحم

 نييدلا لامج نب دمحم لضافلا ملاعلا ةيشاحو خلا ضوحلل انقنو ىذلا هلل ديحلا هلوا اضيأ

 ةيشاحو ملا مالعلا ملاعلا هللا ليح دعب ريقفلا لاق هلوا نيدتجم ىف ىقاورشلا ناضمر ىبأ

 لضافلا جيشلا ةيشاحو ةيشاح رشع نامت نم عمج ىرغضو  ىربك ىهو ةللا ةغيص لضافلا

 ملاعلا ةيشاحو ةعماج ةديفم ةيشاح ىو ة## ةنس قوتملا ىنامارقلا فحسا نيدلا لامج 5

 قداصلاب ريهشلا قذاحنا ىلضفالا نيسحلا نب دويحم خيشلا ةيشاحو ىنيديالا ىشورب روهشملا

 ىلا ةأورلا ةياده هاهس نارقلا رخآ ىلآ فارعالا ةروس نم كو 9. ةنس فودحخ 3 قروتملا ,قالبعلا

 اا كنشلا ةيسشاحو 00 ةنس هير نم غرف ىواضيبلا ريسفت نع وجتلل .ىوأدملا قوراغلا

 نب ىفطصم ملاعلا ةيشاحو 1.. ةنس دودح ىف ىفوتملا ىناوكخنلا ىبحم نب هللا ةيعت

 ىذلا هلل دبكلا ىريكلا لوأ ىرغصو ىربك ىو 141 ةنس خوتملا ىرورسلاب ريهشلا نابعش 0

 لابلاب رطخي ام لك بتكي ناك هنأ فداقشلا ليذ ىف فشاعلا ركذ خلا "قارقلا فاش ئالعق

 معددف ماهممو هع لتوا5 سعام5و "عرمعاقمسأ ءاعم. - ققعررووم- ه0- 0: 7110م0 ١1

 12677412, ةمصم 786 (تصع. 24. 1ءطص 1384) دممع تسفر نزف ؟0ه]سصعا راه 1آسعءامأغ: ]را

 [رعمر ودك سم5 20 ملككممس مدعه0151 01ةممواتت؛ كامي ع تع معتق ءغ طعمع عمو

 21601 هتنت»ء0 ظعتن ل ءرسفأ - ءأ - 027: ظعرب 8 مممل]ذت ك1 ماضقر ىزدك لسم ؟هلسمتمد اه

 ةمعمتسمغ: التعتغ مدسمعع: 1هدغ ][دسلعم 101 ةدتعم5د ءعغ هرصصتوعمسأم اما رع طعم

 سدعضتأمسم 525 ج/ء1ه/1ه] ر نحت 1 ع«ءءعمكأ ومعان سما ءعدسر دمه هدععدت ءغ دممتس 01: عل 0103و 6غ ءهدع

 هءغم0لعءلد» عامدودغمتطسو ءمموععووزرغ - ه8طعتلعط طعصع هدعقاتق لوسأ] - ه0 - لي 1162 5

 (نمم 714716, ةصطم 933 (ذصع. 8. 0ع(. 1526) 201"(انا15و هانز هك عا1مدددع 30 01 5ءعدملسمتم ناتآعو

 ءغ هممامووع دانصغ - دع 0لهءاتو 28046, ؟دلعم 1ت1معرر# لتئءونو - هطعتاعط 2210111001

 ال ءتء- ءاليموءن: لقزلاعءا# 17/02 عل4 122/716, ؟دلعوم 540172 لتعامو ءأ نعد دممحس 2920

 (ذصع. 31. ثنو. 1562) 22016 ا05ر ءاتزال5 ع10555ع موعاعتم (0همدمأ 2 كسعوغم 5عماتست2 ههدمتمع

 47ر/ك ةمكتئمتاح دكوسع 20 نآنسحسس ءمرصص]ءءممصفتعو ءأ 120مه6أ ءآ-هدمامأا 67-2

 7006-1 1871 هزدي 61: 1 عرذا» 217 - 8201402 ذمعىتمامع ةدصأم ]دمحم همم ءءمان مم عام

 ةسصسم 953 (ذمع. 4. لآدم. 1546) 24 ظمعسس مععلمحتغ - 8طعتلط علو زآنسعءاعلاعلا ب

 111 هدرا: عل ظهر مادا, كععد ةصصتتتتت 0 (ةمع. 2. 0ء6. 1494) رممزلأاتا15 ل ع 0و

 21 ىئ1 هه ظءت» مانع اان, ؟دآوم ظكوسن# لتعامك ءغ حمصم 969 (ةصع. 1 56م[. 1561) 22003115و 0

 وننأ مهزمععتم ءعغ رصتممعرت عاموددعتسم طئطعتم مضت موفانت(ب آهعنمتغ ذالع ذه: 1رهسند 8ءمور

 ونت سع امغععممءاعسم (نورهمأ 1ععلغ كع. - 201- 4عافع ذه اتطعمرو ودعدس ه0 ءممنمسحسلسد

 هدم ظبا - ق/ءعم3ع هرم ممومتغر ءمدصتس مم قعر ةلطسس هرسصمتمرم وسقع دمعم(عءرص معدد ء0هعاامنمصع
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 ىفوتملا ضوعو انمب ريهشلا ىلوملا ةيشاحو. كلذ دعب هيلا رظني الو ةعلاطملاو رظنلا ىدابا يف

 ىفوتملا ىلينحلا غداصلا نبأ ديحا ركب ىأ يِيشلا ةيشاحو !للحم نقلك وك ىلا ىقو 498 تل

 نناوف هيلا مضو هبيرغ هيف حرش ىضاقلا بيرغ حاضَيا ىف ىضاملا ماسحلا دامس 1ع نس

 مدقنو هربخ انيلا لضو ام اهنم ركذنف اًدج ةريثكف ةماتلا ريغلا ىتاولملو تاقيلعتلا اماو ةريثك

 5 هدد ةنس قوتملا وسخ المب ريهشلا زرمارف ىب دمحم فقل ىلوملا ةيشاح اهنمف رهشالاف رهشألا

 مامث ىلا اهليذو ءاهفسلا لوقيس ىلاعت هلوق ىلا اهكجرا لب هيلع تاقيلعتلا ىسحا نم ىو

 دعب ةرشع تس ةنس فشمدب قوتملا ىفنآا] ىدادغبلا كلملا دبع نب دمك ةرقبلا ةروس

 لضافلا ملاعلا ةيشاحو لا نيقتملا ىداح هلل دمحلا هلوا فلاو رشع ىنثا ةنس هفلا [فلالا

 ةقيلعتو ريسفتلا ريشقت اهامس نيوارعزلا ىلع ىو م. ةنس ىقوتملا ىامارقلا ةزمح نىيدلا رون

 0 امو ىملاعت هلوق ىلا اهيتك ضماوفلا ح رمتنل ىشحأ نانس مجكي ربيهشلا يدربلا فسوي ىيدلا نانس

 ه( 1ععلممع هرتطتتقوعمغو 0عدوتمقتد5عر دعواتع عد م0565 "عنموم0 5155و ح ط1ه]11ه و دل]نو 60

 مع ه2:07 لتعانت5 ءهغدصصم 994 ((مع. 3. آلعع. 1585) دطدم2ناتكر ءانزات5 عا1مدددع هلمءلأعن نلمس

 ؟ماسسصتصم ةصماعمأ - هطعتاعط قللنع 8ء8» قللدعلا 1اس - ءاعاقع) [طةمطدلتاحو ةسصصم 4

 مع. 17. كرد. 1314) رصمرهنصكرو عط1 عامدوده ةسقهك ةصكعتموألا ل1 - 110518 طا - 114016 لا

 0141 عقم أط 181- م01. 1ممكتكمتنم 80201م4:م91 ؟عطح ءيعياتعتتغ دصسلغ موسع تك ه0 ءءلغ

 لزئنعص لست نق] 1 ةدزرر و. -  ةممعس 01665 0006 عا ع1055دعو لا18ع 2508 1011113 0111116181110
 12726204:مةمصسسم ءفممصم]ععقمصاستعو جلضملسس دصاتلاقع ةيصغ. (هردسعتس هزتهطتسانق طلع ءققو
 5 ناتقلاتز 2001405 920 5 معمر عمتغو 1غ نغ ءهءاعطءم تسمم ءءاعطع1هرتطاتق م2هعتطأ ((ةطلاتق.

 رزدكسملك عاموووك هعتمدععسدمغ 3210115 ةدطفغلتكس سسك 1101من ل 13 ب ل" ء' انه عتنو 60
 321ه115 رك/مو»# لتععتك ءعغ هصصم 885 (زمع. 13. اللهععغ 1480) رسصمتغا5. (0همانتصعطغ طقع

 مر معد ممانممزرسمك ه0 مرسم عم معن ةمعص 03 ءععر ذنصم عم هرصصتطت5 هلتتك !هصوع م ةع1 عع عصلققو

 هع جل معمطو تكواتع مععاتصعمسأ م آل1زنعمغ ظهطتت ءرع طمرصتمتطتق.““ هه ءمصغسات 2716 150116 24
 قمعرر ؟نرندامع ةععدسلمع 1110161160 1 هدد لطل-ءآ - دعاء ظهعج70/02 |[ آدم عاتتوم آلددقكع
 ةهمصم 1016 (ذمع. 18. ةمدس. 1607 ردمرتاستك ] ةسصم 1012 (تصع. 1. لمص. 1003)ر ذاع ةمعءامت عهك:

 1يدسد 12)عم مزمو لزيت ععمال عامي  دتع 0مءننك عا طعمع دسعتتتت5 اة - ءل- لة: م1

 ( مهرج دمصم 871 (ذمع. 13. ذو. 1466) مهمدئاناتك و تاتزانك عا1مذوؤوع دععاتصلهن2 عا (ةاتةتلل
 كنرسوامتم (2ةعامصاو ءأ 1 ءعد]ف“ هآ - 1ولئل» ذمكوتمامع كانتا -- كد - ه0- 0: 7م
 رم«0م2, ؟تآعم قرتعرس كنس للعامكر نست ه0 ءفسيسعم(ةتتاتتت 0همعتتق ع” م70] مسموم
 عاموودو هعتموز(. (همومتعمع معيانمعمغ ه0 ؟ءعتطو نمودع ىر ظل( سمس مدهرع 11عمئال84, 114غ



 مآ

 ورسخ الم ىعو طسوالا ذاتسالاب ةزيح الم. نع اهيف ربع ام: ةيوسشاك ىهو نولعفي اؤداك

 نيدلا ماصع فقل لضافلا ةيشاحو يلا انبولق رون ىذلا دلل كيل!“ هلوا ريخالا نانسالاب

 ةقئاللا تافرضتلاب ةنوحشم ىو #1 ةنس ىقوتملا ىدارفسالا هاشبرع“ نبا ديحم نب ميعربا

 ًاينلا ةروس لوا ىمو [ماعنالا رخآ ىلا لب] فارعالا رخآ ىلا نآّرقلا لوا نم ةقئاقلا تاقيقحتلاو

 نارقلا كاشرأ دافراب مع. ىذلا هلل دبحلا هلوا ناخ ناميلس ناطلسلا ىلا اهادما نآرقلا رخآ ىأ 5

 0 نس ىوتملا ىدنثا ىدعسب ريهشلا ىسيع نب هللا دعس ةمالعلا ىلوملا ةيشاحو ملا

 ليحاريزا ةكلو اهعمجت لئاوالا ىلع تعقو ىتلا اماو نارقلا رخآ ىلا نوه ةروس لوا نم ىكو

 ىتاوح ىم اهصخ ةفيرش ثحابمو ةفيطل تاقيقحت اهيفو هقلع ام ىلا اهقحلاف شماوهلا نم

 مهعوجرو هيلع نيسردملا دامتعا عقوف- ةمّلسملا هتافرصت نم هدنع ام هيلا مضو فاشكلا

 ناكشالا نكفاتلا ”ديتاحلي#ىضصخ ال لكاسر 'اهيلع اوقلع دقو" هيلا" ةركاذملاو" تككبلا ' قتنع0

 للا كر "اضيأأ | ىعو " هك "رشا قؤتملا ١" [لياتلا ] "ماسح نب فسوي“نيدلا"نانس

 [مجعمععمغو “6 ءغ دسطتضم هتسنألع5د هدصغ عامودهت5و 81هل11دهع 7عمود#. 1[81هل1دنرم عسعم ذص تك

 ممهعمعمعمرععدم معلطسر ءغ ة1هالدسم 7800 معهعععمءم»عدت م05621ه»عدم ةممعالدغو ءغ ةصعتمتأ

 13: آبددف ]عمر وست 2:02:08 مم558 1!!بستموتلغ ءانب ع رتع طعمع دمعتتلاتك عغ هةتطاتلتق

 لدي: - ءل- 02: 15 هآرقتر» عت 1101عمتت»ء0 لآ لت"هادآامأ 1و عمق, ةهمصم 943 (ذطعم

 20. لات. 1536) 2201:6115, ©1005 ع10555دع 10هصعت5 لتكماتغةهصتطاتك معه ][ئطتلتصسع ةمعاتكاتا5 أ

 همعما قممتطسع هتطغلتطاتق عع ءعمعوتتم معاععئوع ةدصغ 1 معاماسمغ هط تصتأم (نهدمت عا مع اتسعصهأ

 20 ظمعتس تدواتع كد 3غ8ع كءمالتم 2ع | ؟عأ ممالنك م7886 هعارءاقع ]و هغ هط ةذمتأم ه6

 هعمات 2 ععوزرممع هءامكدع تقودتتع 20 ظطصعتس (نمدصت. ظدف ةدافمم ه07ءنربم» 12م» هطغدلتكو 5

 ءغ 1معاجزغ 132: ًطرهتق آل)ع0 ونانأو انغ (20ةصاتق 1022 ع55عأ ءمررتتال 1215و طعطصعت01ع 7ه1دنغ عام.

 الله1]1د يسدلت نةئدوتنسسو ذه'لمأ]ع]ب 1ع: 1س؟هر ؟ت]1عم هذ#0:0 طر عما لتعم ءأ حصصم 945 (ةهع.

 30. 1181. 1538) مممز60115, ءاتزالك عا105556ع مهماعرم (نهزنقصأ 3 ظكاتتهأ2 72066أ728 15006 4

 طصعتم ءزادك جعامطأ. 10© وودك ؟ءعمور ننوع م210ع5 ةانعهلمك ؟مععاقسأو 21“ ل

 ءّزدم ظلتسو ع« رمدععتمتطسو هال ءعتغو ءدقوتع ةممعصسلتعأرو ونسحتم كتله, 6)20نن.  (هدانصعما

 مومتغلممعك دنطغلعد 1ههععئممهوسمع عغ لتئودتمأ(هصعو ]!طععدلعو رو نسمه كد 0ع]ععنت ع عامدذف

 304 همرصس عصا هدانا 725757( عم هدمت و 1تكولاتع ءائعاتز515 م0طهطت1عوو ونتمع مزهععأم

 طقطستغو 2001036, ذه سغ م01عووم»عو ذم طمع آاتطرم ةمصوسحتس ذم ةدصلمتسعمغ0م 1مم 61 عطاتتللو

 عع ذص لتكمدغقم0م ءغ ءم]11هوسدعصلم ج0 دبس مععدصععععصغب 1[ (ة2ن5ع كاتمم]عطصعسا2 30 ءاتتتت 0

 امم ءعدطتاتو ءعلن0لععتصأ - ممععم م22عءءمام» طعصع رمعتتأاتك القرن: - هل - ل: 7و1 0

 110674-| ©0- 02]و ةصسصم 986 (ةصع. 10. 181:26. 1587) رمم6115. 1136 نت0006 عامووو6 هط
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 ناطلسلا ىلا اهادعأو اهقحناو رمقلاو رثدملاو كلملا ةروس ىلع فّلعو فهكلا رخآ ىلا ماعنالا لوا

 قوتملا هدأز ميركلا ديعب ربيهشلا باهولأ ديع نب لويكام ىلوملا خيشاحو ىناتلا ناخ ميلس

 ديحم ىلوملا ةقيلعتو :ةصاخ ماعنالا ةروس ىلع ىهو 10 ةنس قوتملا ىدنفا ناطسبب ريهشلا

 5 ملاعلا :خقبلعتو ماعنالا ار وس ىلع انضنأ ىو 1! زئفسأ قوتملا نسح جاح ند ىفطصم نبأ

 ثحابلاب ةنوكشم نيوارعمزلا رخآ ىلا ىو 11 ةنس ىثوتملا ىراللا دمحت نيدلا عاصم لضافلا

 ةقيلعتو بيبطلا ىلحلا ىيدلا سرغ بيدالا مِيشلا ةقيلعتو ىمورلا هللا رصن ةقيلعتو ةقيقدلا

 ىلا سي ةروس نم [فلالا دعب ةرشع عبرا ةنس قونملا] ىنيسحلا ىلاخلدل نيسح الملا فق

 ىيحن خيشلا ةقيلعتو ملا هتاذ ءايربك ىف ءافرعلا هلوث ىذلا هلل ىمحلا هلوا نارقلا رخآ

 م مساقلا نب دمحم نيدلا ىيحم ةقيلعتو 17 ذنس قوتملا ىبيلكسالا كيحم ىنيدلا

 هللا دبع نب دمحا ديسلا ةقيلعتو ىنيوارضزلا ىلع ىو 1.8 ةنس ىقوتملا نيوخالاب ريهشلا

 زمزم ك؟نرونمع هعدامع نكونع 20 ظصعتس 0ععلسسقع هعاه52ع تان ]د10 ءديععماقم ةاتطأب
 ةممعملتععسس ءانمس ءلتلتغع ه0 5هيضفلمست 32>52مءقاتلقللل 5ءماتتل قلل و 52م1 113عع5اتال 311

 ع وستنموسدمعدتسمتس نانمض دس, طقم ءودع ذللتك عامووتك د0 ءءامس نلغفسم 867011751
 ةوودملم هطغاتغ - 810115 7101 هت0»11 161: 450- ءآ- :مءآر]ا اا ر ؟ أعم لطل - ءآ- [ع"ةروعملعأب
 لزونند عع هصصم 975 (ذصع. 8. لكدآ. 1507 ) رصمتلتاتكو ءانزانك مع10555ع هط دستام (نهرمهصأ قناع
 ج0 5نمدتحتس 1 ءعولُسمس مع تصسعماو هعونع (ةسصعم 1ص ؟انلعتف م00: ععدصغ - 1011 7
 86د: ]11ه], مسن عار ؟ن]عم 8هقدانزن 1 عرن#0 لتفادك ءغ ةمصم 977 (تصع. 10. لاتصت 1509) دظم16 1115و

 بيزاتك ةممعملتع معءداتدمتكعم ى5هعدعمست ةعدجتمسس ةنةعامغ - ل[واله 21ه مستسعل طعنا
 86: 10ز 18هعمجر جدصصم 911 (ذصع. 4. لسص.ت 1505) دضمتتأاتان5ر, تانزاتك ةطمعضملتا> ءةصلعتم
 كساس ءمرصم]ءءلمع بح وتع لهءعمك هع طعصع سعضتمك 1108/21: - ءل- لفن ك10ه]رهتتةءل طله ةو

 وب

 حصصم 979 (نمع. 20. لكدت. 1571) رصمدناسانكو ءانزاتك ةممعصلترع نمونع 20 طصعتس هةادهضمغقع (ةلاتهع
 مهمنصعغ هع لتكودتكتةقممتطسك همطانلتطسع معاعراو هوا راهو" م11ه] 1ويوروضن - هطعتلعط
 ][ز(ةرورستست طتصقم تاتا 5( 3010وان5 ©/2م - ل - ل: 7«11ءاغ 81علتعدك ح دتع ةدطقلتكق 11ه

 رموعن 160111476 11هءءندف [حمصم 1014 (ذهمع. 9. 8[آهت١ 1605) دصمتاتاتك]و ءاتزاتق ةممعسلتاع
 ةروروغعو نلععوزسم دءرعام ه0 ظمعتس (هرتدصأ انكواتع معرض صعأو عا زام اصعامأا: ًادهسف 1)ءمو دص

 نيزك ديععادد مهعتعج ءهممغعسر]ةصلح دصعمساعع ةعئاتأةأهزئانتت 2610512 طوعرنعما عامي
 10 ةطعتاعط 71016 - هل - 0: 2101 مستنعا لعؤعاة غر ةسمم 922 (ةطصع. 5. 1" ءطتم 1516) دسمان غانانق
 11ه1إة- ءل- ل1: 101 هتت»ءل 8 ءرن- ءآ- عقم ؟دلعو ل8/107: لتعاتك ءا ةسصم 4 1
 19. كسع. 1498) 2014اتات5, ءاتزات5 ةممعصسلتاع هاسسضدغمتت» ة5ععاتضظ لن عا (ءائاتقتال 180186 بح
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 مارب نب ايركز ىلوملا ةقيلعتو ناخ مياس ناطلسلا ىلا اهادعغأ ماعنالا انر وس ىلع ىدنكشاتلا

 دبع نب دمكم ىلوملا ةقيلعتو فارعالا ةروس ىلع ىفو فلأو ىدحا ةنس قونملا ىورقنالا

 ىملاعت هملوق ىلا ىو فلاو نيرشع نس قوتملا ىلاووشلا ىيدلا ردص ىباب ربهشلا نيمأ دبحم

 امن ١دبو هلوقب امامت ىواضيوبلا ةرابع دروأ [نوبذكي اوناك انيد : لب تلق ] باتكلا كلذ ملأ

 خلا بذأت نم ردص حرش ىذلا دلل دململ هلوق ومو مجتلا ةيمال حرش ىف ىدفصلا هب أدب

 دكويكم لضافلا ةقيلعتو فلاو نيتلثو عسن ةنس ىقوننئلا ىسالعلا هللا ةيادح ىلوملا :قيلعتو

 ىراخبلا هاشداي ريماب ريهشلا نيمأ دمحم لصافلا ةقيلعتو ًابنلا ءزج ىلع ىعو ىشناريشلا

 قوتملا ىونسيلا ىسوم نب ديحن ةقيلعتو ماعنالا ةروس ىلا ىحهو ةنس قونللا ةكم ليون ىنيسلل

 ليبس ىلع لب زاججالا فيرط ىلع اهبتك ماعنالا ةروس رخآ ىلإ ىهتو فلاو نيعبراو تس ةانس

 معزا 4/160 86: 4500110 (072ةندغرم ةصصم 850 (ذمع. 29. لآدم(. 1446) 201ناتكو

 هدزانك ةممعملترع عع غمذتتل (نوردماتس ءهمد3م1عءقكغت» - متع طعصع معتتكتف 11016111160 2

 312 عت 7 - ه0 - 021: 1577:6202.  نج1 ةممعص لت ءعدح 30 ةدعدنممت هءدءامسب ؟كدلغقمصم 567717

 هدؤمانزغ - ا1هاله 2دطم أهم طعن 1 ءق"اد» لعق" ءامضر دمصم 1001 (ذصع. 28. 8ءرام 1592)

 12016ان115و ءانزا5 2ممعصلتت» ثدعجأق1 5ءرات77222 63عاهغ - 1310113 7710/0160 1

 ل0 -ءآ- جارم##ةو ةسصم 1036 (ذصع. 12. 8ءعوام 1626 ) زم076نا15, ءانزاتق ةممعصلتتدع ع هلمعلاع»

 وندتسوتدعتمسغه [ةهءععدألتك ءمدفافمف 20 مجعلتمتس دءعتصلمسم هات قغقنال كن معماتسعأ ح ع

 طعمع سعف ل101 هترون»ءل 11/1207: كر" ةمايرقو ان عم 181: كم١ - ءل- 017 لتعاتك ءغ قصص 0

 (مع. 6. لآدم. 1611) دصمالغاتاتكو ءاتزا5 ةممعض0تدع 24 ؟ءعطق دتكودع رر لة. آن. 31. 15م انطعم “

 [ىزنع ممسك 24 عطه ررظنم عمو نسمل دصعسفنأ دسصغ““] مععنسعأ. "1! عدي 1862073

 1مغءوراسسم ذمدتك ءزصه ؟ءئطتع جككعتع ءهع هط ءدقعصص مطعقفأ ةمعرتاو 5 نسه ا/ع0ل2 ذم

 مدسسعمسادحتم 20 موقسف رعت0( 04 ءا-هز عر آصف آل)عم حمتستتتت عمزاتتل 3معملعمأتو ناتتأ 5

 رسمرعو ءلمعأت دسسغ ءاع. - ا[1هاله 17:0 ء1م77م1 ل746, ةمصم 1039 (ذمع. 11. ذسع. 1629)

 ردم مانع - زرع طعمع معستكتك 1101:0110 كر" ع]ةر كدزانك ةممعطلتتع ةععانمس عد ا عع

 (نوردصأ تمعاهغ - متع طعمع معضم 7101 هتو1:60 11روأرت 180//,ار» 110 عدم ![ءععدع ذم ومتلتصالكو

 داعم ظرروأ» ظملضو]رم]ب لتعأت5 عع دصطم . . . 220161115 و ءاتزاتك ةهمعض لت 20 5ائا31123 56

 ممسدتمستم مععانصسعأ - 7101م0 1ع: 156 13051:ءدم2 , ةمصم 1046 (ةصع. 26. آآهت. 1636)

 ر201غانا15 ١ نلن1 2ممعصملت ععرط ت56 20 ظصعتال 810120064 هعدامع مععاتس ء2اعال 07016556 20110

 فمعاأووو ذطمم ممسك !10عمومتماطتعد هع حعمتعيمه6عج ءمهدعرت موز ءغ غ4 زمعامأا: آهتتك [0

 كالا كلا سس سسسسسس سي يبي
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 لضافلا ةقيلعتو ملا نيلمامل ىلع نيملاعلا هلضفب لصف ىذلا هلل جيل هلوا زاغلالاو ةيمعتلا

 ىذلا هلل ديلمل هلوا نيوارعزلا ىلع ىفو فيرشلا ىنزاريشلا ىيكي نب ىنالعلاب روهشملا

 حابصم اهامدو ةبامعستو نيعبرأو سيخ ةنس بجر ىف اهنع غرف ملا باتكلا هديع ىلع لزنا

 ةخنس وتلا ىراصنالا هللا حور نب دمحا ىلولا ةقيلعتو ليونتلا راونا فشك ىف ليدعتلا

 5 1// ةنس ىوتمل ىللل ىلينلل ميعربا نب ىيحم ةقيلعتو فارعالا رخآ ىلأ ىئهو فلاو عست

 هيف عيت ام زييمتب فاحنالا هاهس اوصتتخم ىماشلا فسوي نب دمحم مامالا خيشلا كنتكو

 دانملا فورلا دبع ييشلاو يلا باوصلل ىداهلا هلل دنيكل هلوا فاشكلا بحاص ىواضيبلا

 متف ءايشو يلا باتكلا لجأ مادخ نم ىنلعج نا كمحا هللا هلوا باتك ىف هثيداحا سرخ

 نبا دبحم نب ديحم نيدلا لامك هيلع قلع نممو ىواضيبلا ثيداحا ييرختب ىوامسلا

 10 بنتك م,1 ةنس قوتملا ىفنحلا اغبولطق نبا مساق ئيشلاو 1. ةنس ىف ىئوتملا ىسوقلا فيرش قا

 ماا ةنس قوتملا ىناجرلل نمحم ىب ىلع فيرشلا كيس ةمالعلاو نوعجري ال ميف لاحت ةل2 1|

 لمععغم5د 1صلمءان5 عرونلم دده مز:هعا1عرنعمال ءاعب ع حتر طعصع عسضأت5 1 طهاررو ك1 تق

 717- 51,عر«(ر/ , ؟سلعم ل742 لتعاتكو نستت ةممعصلتععطلو التتتواأقتال ةععاتص لقد عأ (ءلاتدسل 8ع[ علت

 هعازنج ذمعمتعماعس: طهسع 1)ءمر نست ععام دم ائطسنس 2ءمءاوجتغ ءاننر معمقع طعزعط ةسصت

 945 (ذهع. 30. 3آدت. 1538) ةطوهاحتغعو ءا 71:1: 1001417-61 لق هما“ لانهم ءأ- ةءلاتنفأ

 مهتمون - 31011 لادسءعل وت ]ظارثمالع)ب قليضدا”ةو ةمصم 1009 (ذمع. 3. لكسلع 1600)

 رمزا ناك و كانزانك ةممعصلتدع اندوتع 20 ظطصعتس مد هنمع ةعررالل022ع معراتسعإ - ء( لعصتوسع

 1101م0 عر آم هلق طلماعات [آهصطدلتكحر هصصم 971 نسمع. 21. ةسع. 15603) 1201:1118. ل

 ةطمزاعاط آصمسس 1101160 1 ءرن 7” يببر“ك كلرب»# مدس معسلتتطت همت ممدانتغ 0ع دْثه 1مءلكو انطن

 تاب

 1860101 جسعام تانغ 771 07:1,ع]عر"1 ةععتطنتك ءوغ. طصقعءضتماادس ءوأ 21-117 84 161125 04

 10ش ل1 1 ءقلارادصق هاارتا» لآ - لك ءدارد] ارك ءغع تمسعتمتغ زد: طهسك العم ه0 ءرتغهغعتحس لتسععسأأ

 همي  ةطعتاعا ك0 - ع] - "همك 1]]1هدنممف ا«هدلتك مسعف لص ءمصتس عداقتتام 186207010130 5

 ذص ةزصعساممعت تطعم كييدحتغعي ونسأ له ةصعامتا: طقصلم 12ءنتتو نت00 رضع ءاع 5ع2الأ5 ءعوزلاتتلا

 ءووع ؟هآ]ستغر ونسأل (هرئهصسس ممعوللعمأا ءاع.و أ اصكعرتمااتكق ءقأ طهل'أن مثويسفم# ١4 1ه]لأ]
 ه1 :001/] 15 - م2 ءنل]ر يمت.  هخل طمع ]تطستس ةممعس لذ نعد ءلتلعضسساأ 01-60-117101: /10/] ه1:

 اعرب ]101 هتوت»»ءل 1: مل: ك1 عسؤرك (مهسيونر ةصصم 903 (دصع. 30. ةسوع. 1497 ) 1201:1015
 10 هطهتاعاد ((ىةر» ةآد» (ه11ل عوام [ظدمعانموم ةدصصم 879 (صع. 18. ]ل[. 1474) دظ01[ا1115و 001

 ج0 معطو عز تكودع ىر 1لعم زموأ ممص هممكنءرئاعمأاتل “© ةعرتموأزأ ع ع( دلع من015

 ىو 51ه« ما: وب 31ه],ميمبسءعا ل01لاج#ر ةسصم 816 (ذهع. 3. ةثمع. 1413) دمار
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 ةقياعت دوعسلا لأ ريسفتو فاشكلا عم هيلع تاقيلعتلا نمو هطيس ىع القن ىواخحسلا هركذ

 .امت] ةنس ىوقلا ىسدقلا فياحالا ىأ ىباب رييشلا فسوي نب كمكم ىيدلا ىضر حيشلا

 قلع يلا باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا هلل ىململ هلوا مخض كلجم ىف ىئقو [فلاو نيرشعو

 ريسفغت رصتخو ىلا دعسا ىلوملا ىلا اهلسراو اهضيبف ماعنالا رخا ىلا ةيضخصلا دنع هسرد يف

 قوتيلا ؛ئرهاقلا ىفاشلا ةيلماكلا ماماب فورعملا نمحرلا ىبع نب ىيكم ىب يبيك ىواضيبلا

 0 رك اا 1 1 هاا كلل لجل اعلا نه ةيشاككلا مكرم ؟راوماجل عرس ايرغ اقوم

 ىقوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ئيشلل كلملاو ىبنلا يور قابكنلا

 ىكدللخل ىلع نب رمديا جيشلل فاكلا ملع نم رجل حاضيأ ىف رردلا راونأ !0 11 ةنس

 راونأ 12  ةيتاخو ةيصوو باوبأ ةرشع ىلع وهو يلا بيكرتلا نع سّلقللا هل دىمحلا هلوا

 خيشلل ةداهشلا ىتملك حرش ىف ةداعسلا راونا 20 2 ىنأب راوبالا عيبر روصتخم عيبرلا

 نمزدك [ذطسحسس ىكءزرممم# هسعغعمرتغدكع ذللتسك صعمماتكم مصرس عرر مز2.  كهانمع هممعصلتعأ ةتسنتآ

 نورستس ءماوسأمس ]2 ءدزردآر ا أ 1 عزعأر» ا 1: عم( 01 ةممعضتتا ذطعتلاط 12072 - هلل - لقا 1111

 لو 1 5]/ (نم0ا52 , ؟داعو 17 ل8:-67- /ءاقر/ك لتعامك ءا دصصم [1028 (تصع. 9. ططءع. 1618)]

 كمرض عمان5 و ل01 ؟:ه]ستصعم تهسدفونتط ةصلع ءمفغنلال 1غه 1صعامأأ: انهاتق 1)عمو وناتأ 56290 عام

 انطرخحس معوع]وحتغ عع.  (نمصلععتغ ةممعمسلتععسسر ءاننل ما01عودمستم مههصعتع اص مآ! ععتم غعصمام

 [1ءعموده]رستغممسمم ممم" جلت دععصاع ةنصععن عانت, 20 طصعتس كلمعهأمع هعادلامعو ءغ طقصع

 مدمعسم مت10ع ءةعوعدعمسس 20 81115 ملع'م0 ايا- لآطمكأأ صتوتع طظمتغمرسعم 0عصتوتع ءمصتصعم (ةقتن

 8620[1]ممةجصت  هماهكعتت مدتأ ل110 /0111160  ظظ عدا 111010110 186 للا - ءآ - «هآرتسمنا 7

 تادطتغموم طمتستسع 17707» 1/1- 7:27(12ن6/ هءاعطتةدمتك ءغ ةصصم 874 (ذصع. 11. لماع 1469)

 مممععمنع. - 1403. لقصر ةرع ع] - طدل] علعو ][نستصق (ع2عطا7 ةلئاتتلل. 6105556 20 هزل 62311110

 انطرت 211م7 و ةسعاماع 167:-ءا- ء7ءار لع ننم ةسكتت ؟10عصاستت. - 1404. قضت دا

 ءا- طق]1 عاعو ][دسصتمد (عمعطرةصتسص 0ع نمهعذألمصعو جس م20مطعتو ءغ ةسععات آ8لعدصسص ؟10ععع

 ممودودتصغو جدنعغم»ع هطغعتاعط لع7م] - هل - 02: 50 - ءآ - «ه]ترومت: 161: م58 ظءآب» كمي /8, ةصصو

 911 (تمع. 4. كسص. 1505) دممرعنبم. - 1405. كمت مع ع0406-1 : عر ][سسصتصق 5311م0

 20 ءدعمآ1ن همم عدد ]همت لان "لسدعاجختس ج1ءطوتمست عسكر ه هطعتلعال 1/20 ءروة» 0 لآ لعبا

 نمل مم51605 ءغ زم لعععتس ههمتكذو 220هتغهرتأتات22 ءغ ءآدتتكاتلهسح 011155. 1آمعاأغ 13: آرداتك

 1آ)عمو ونسأ هرصصتق ءمدتن م0و1610م15 مدئذع ةهصعاتاوغأع ءالمعتتو هوغ هام - 1406. كمآ ةت

 ءا- حمعطآ1' و, 1هدنعو "عتق. ظمجتغمرسع آاتطعخ 12654 67 - هلم 0ع وننم ةصكف 016عاام1.

 1407. كدرع رع ء]- وه ءم ل عار !اسصتمق [ءا1 عل( وألك. 0( هدج10 20311115 0133311113 2101 1011211133011
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 مس رت ىف .تاعطاسلا راونالا اح م1 نس قونللا ىجكايفاكلا نامملس ئب ديح ىيدلا ىيكام

 ىلع نيدلا رون خيشلل ةينميلا ةليسالا ةيوجا .ىق .ةينسلا راونالا . 1:1: .. ىنأي ,تانيبلا تايآلا

 هللا دبع ىأ خيشلا نم تدرو ةلبسا ةينامث ىعو [111 ةنس قوتملا] ىيفاشلا ىدوهمملا دمحم نبأ

 يلا هنالأ ىلع هللأ يبيح دعي اما هلوا باجاف 1+ ةنس ىنميلا ريكم نب دبحا نب ديكم

 5.بزاعم ةيجنت ىف  نيقشاعلا راونا 1811 + .فاعلا ىف |ىتأي ةليلكا ةمحترت نق ليوم اطال

 نيدلا, لامج .فيرثشللا مارقالا رارسا . نع كشكلا .ق ,مارحالا ىلع راونا 00

 ركذ ملأ داقدأ ام لعد ىذلا هلل ويلا هلوأ رصنخ# ىسيردالا زيزعلا ثديع ند كويدحكام رذعج أ

 بادآ ةفرعم ىف ةيسدقلا راونالا ما  ءك» ةنس ليلخ نب سنمحم لماكلا. كلمللا هقلا هنأ

 ةتالكإ ,ةةمدقم ىلع“ تو 1109 ذسإ قاوتلا | ارعتتلا ,نيحا نورت تامولا# 32 خيشلل ةيدوبعلا

 40 ىبكل موظنم ىكرت بولقلا راونا ا حل نيملاعلا بر هلل كيمحلا هلوا خمتاخو باوبا

 هيعامدنع هطغتاعط 210/18 - هل - ل7: ل1107 هتا777 20 1 عدن المعرب 1هركرزنو ةصصم 879 (ةصع.

 18. 8151. 1474) رصمرتت1نم. - 1408. ظا-فصحممس» ظ8-1جغخ1قأو طنسصتصف

 (هرمرسصصعما(وتمك هرعستته هعوسعساتق 111 - لكب(1 1- 8مم. - 1409. ]اك 1 - شذلصسال ةدع

 8-11 عمأز ءغر ]!سصتصع ءهيععاذو. 8 عدرممعأم , نسمسص كطعتلعط راه“ - ه0 - 0: لل

 11101, مرززترنءل دك ءرم]تكل كطمظتامم |[ ةسصصم 911 (نمع. 4. لانط. 1505) 12011115 |[, 20 65

 [يمعصعموععع 0لعلت6. كدصغ نسدعواتمصعو هءامو ج2 8ةطعتلعط قكالنع قط له71ع] 1107 01111:60 لق ف

 ل1760 ]12و 1710هز0» 7 ءيسعرتضو ةصصم 907 (دصع. 17. كسل. 1501) لعظتسعامو م170م0518عو 4

 وسدف فءرص]/رتم لع طلع مءوممصلع(. آ1صعتمتغ زئه: طردعستمدزك مرهعسست ((عصلتك. ًطرهسف آلعم مجم

 5 طءمعقمعزز5 هموم هام. - 1410. ل صحب ْمعأ 8هط عتلتر طسصتصق (هصممأ. "1 ضدصفأدنلم معنونعد اذطدت

 160711 ءاو لع نسم ؟10ع ]نغععدنص /(/(ني - 1411. ةكصحرعكفسع هل - عوطت ءاعتسرو !ط!سستسق

 حرصمسصاتاتز> هما( ههلتمتص. "1 عدصفادتم ةنضوعو آتط»ت: 21ءع)مب5# , لع نسم اناعتج

 نزلعوعنرب - 1412. 4قكمصلتقس ه089]1 ء] -حطعوسس  طتسسصتص2 2212620134 10010

 ةوعرمرتتنم 20 معاعوعصلم دععممسم مورد دتصتلمتص.  (هدسمعصاتسس ور 0000 هطغسك ل ع7مث7 - هلل -

 لقت لوم“ ل101 هتتات»: 0 1732: ملل - ءآ - معاد ل158. نأ 1مذع 223118أغو 12 0100

 11/- 111:1 ]111 - 1 منن 1101 مترنت7» ع0 ظعر» 1214717 ةصصم 623 (ةطصع. 2. لص. 1226) 601270 ةاتثأ

 1معمتغ زغه: لردك آ)؟م ننأ [ععانر نن00 "عوعد5هاامتت ءوذع ؟1]0نن( ءهعب. 1413. ظا1- قصت ةد

 00-11 081ر هعر طمسصتصم لتكتمد ج0 11[نكندصلو مجهعوعمامو ]لعموم مععنع ةععونعسمللت. ةطاطعت

 ةطعتاعطت لط0- مآ - مءارراآات ظوءد» مللت»ءل ك/ممامناقو ةهصمم 960 (دصع 18. ال عع. 1552) 0عظتسعأتو

 10 زد زم"5لسعنمصعتلو عم ءةقصتام ء( ءلمسفساحدص 015ممقتعتك. [1معلمتأ غ2: طبمتتك آلعم دانس 0انان0

 لمردتسو هايم. - 1414. ةسنعؤع عال -ءم]ت طر طهصتصو 010111223.  هقرست ةان15011112 0ع
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 رخآلا كي 8 غرفو بيلا لغاو ىيدشأولا ءافلذل ى. كمظن ىوسببلا عفطص همم جاحلا نبأ

 ديكلا هلوا ىرتخالا“ فورحكلا ىلع بترم ىكرت تاملكلا رازأو تاغللا راونا 5*1  همكح خنس
| 

 ةعيسلا ماكحصلا تادرغم نبي عملل ىف ةعمللا راونا 8 خلا ناسنالا فلخ ىذلا هلل

 ريك عدم ىق علا راونالا "0 حجيباصملا ةاكشم ىف قا ثيدحلا ىف ةوكشملا راونأ 1
 رز

 ةجرفنملا رارسأ طسب ىف ةجكلبنلا راونالا 181 ةدربلا ةديصق حورش نم فاقلا ىف ىنأي :يربلا

 زيزعلا دبع مامالا ييشلل ةلاسر ةحتافلا ىلاعم ىف ةحاولا راونالا 8. اضيا فاقلا ىف ىتأي

 نب ىيحا نسحلا ىنال راتخاملا ىنلا كلوم ىف راكفالاو رورسلا حاتفمو راونالا 18 ىريدلا

 قلخ ىنذلا هلث محلا هلوا كلكم ىف كيفم عماج باتك وهو ةنس قوتملا ىركبلا هللا ديع

 مما
 سا راونالا 17 ءاوجأ عبس اهلعجو لوألا عيبر رهش ايعبمج هرخأ ىلأ ةييبح حدر 0 ١ عمل

 هد* ةنس قوتملا ىنالقسعلا رخخ نبا ىلع نب دمحأ لضفلا نأ ىيدلا باهيش ظفاحلل راغخملا

 [عطدلتلقع 1ءوعتقستم ءهغ معممطعأومع ممد:عتكو و000 7” م/ه© 67-86]] ل151 هركع 18301 عمف

 لورسقلا دععدسلم ةسصت 898 ((مع. 23. 06غ 1492) ةطدواكتك - 1415. لمح ء16-1 عطقت

 ىأ ء ععط هم عا - ع عانس ٌةغر !دصتسد 0121عءعئمرتتس غغ 107عو ؟هعاتال. 1016460 قتأان101 11161

 ج0 ةصكاقع 47/7ء,«ةدصخ دلمطهطءعنعع هعلتم عنصر 0000 1غه اسصعامتغ: اردتم ][)عم وننأ طمرستصسعم

 ىعوكزغ ءام. - 1416. ةكمحمس ءعاد1عدس أ ءعغعر طصصصتمم ةمآ]عملممت5 0ع ءمصزدمعاممع اماعتل

 1هءلنممعع 7335 هعماعتال عععمفأ هداتتلل 001جم عدتاتلال ماتتسل همت هسضنتلص. - 1417. ةكلصمحمرس» ءآح

 د15 طلع هع ][سسصتمو اعدم عون دعي 0ع نه016هصتطستع. آ!'10ع داعم ل1: 1انأ هادو ععايطا]ر بس 14148. 1خ]-

 نمد مع ظا1- 010 طخ عغر ط[نصتسم هم1ع20 عمق.  ظدصعور كعاتك هراتطتقع ©1:ع3411181012.  آلمتنق

 مرسس عمام أ هرهاتتت (مد2 لمع 1001 , 0ع نيد ؟10ع !نغن عدس (من - 1419. آظ1- خصم

 آب 01-1 هصدط ح11] ءعر ![نستمسد ؟ن]ععصاتم 20 ءحرب] هسه مط عدت 5ععطعامالاتت م0ةن2 215 111111701764.

 آدع طمع ونسموسع 106 ]1غععدسصص ((ني - 1420. ظ1- ةمحعفمع 15-181 قل طتط ءعغو [دسصتسف

 ]سعلد 20 هدعماعسغنأمك معتسمع كدعمهغدع. 1 موعغومت5 هةطغعتلعطت ءغ آصمفست 450 - هآ - كعاع

 عه. ح 14901. 4-11 مج ع ال1114 غط ءه]1-ووه م35 56 ء]-جا1اع ةدعو !ط!دسستسق ©

 كمحتك عمسلتت ءه( فعتمقمسسسصس 0ع ههغملتطاتق معممطعأوع ءاععل.  ['ه]سسصعس ءمما1موانتت عا

 هقلعو ونت00 قلد 7]ءمعمت» ل ]1ت»ءل ظءرن كلآاملاعأ 8علبة ةصطق . . ا ةم01:الاتقو 1ظ 5ءراعللل

 ؟مكءاعدلتك هما1ءعتغو لع عم ممعصعع 2ع ء7- ممم 1ععمتتتسك. طمعامتغ 12: طرهاتك 12عمو ونت

 عمزسكتتم ةنملعأ دأ نعوززع هلع - 1422. 4-11 صتعؤم طق اططققمةل5 عاد دس هاعط عندو

 آ[نسصتصحو وستتطاتك ؟ذمعسغع5 معممطعأوع ءاععات مععناتدعع5 ذلاسكانمفنتعو ةعامدع 2

 ك1 ء]ارآط - هل - 0171 41: طلسل]7 دملآرت» 0 1861: ملل: 1151+ 11ه" ىلععس/ م ةغر ةمصم 8552 (طهع.
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 ىنوتملا ىوغبلا دوعسم ىب نيسح زا ىبيكام مامالل رانك تأ ىلا لكاس 5 راونالا 11

 ىولبلا عد معيب ام يف عمج لواردتم ربخعمد بانك وهو 711 ةذس قوما 0 ىليبدرالا ميربأ

 يلا ىصخق ديبحلا نيا دلل نيمكلا هلا تارتغملا ى ةروكؤذيلا فلا :مملا لباسلا

 0 كدعسأ
 د ليكام ىيدلا لالح ةخمالعلا ةقيلعت اهنم تاقيلعت ديلعو ربركلاو ىواكلاو :قياعتلاو

 ىوهتتالا لمدكام ئب ىلع ى دىحلا وذ يشل خقيلعتو ' اب ةكمضدبب قولا ىفاشلا ىلاودلا ىقيدصلا

 راونالا راونا هاملسَو هددأوز مما كئس قوتئلا ىميلا لليحا مم ند رمع ارسل خميشلا درقأو

 ىلقبلا رصنلا ىأ نب ناهبزور دمحم ىنأ خيشلل فوصتلا ىف رارسالا فشك ىف راونالا

 ةخلاسر ر أرسالا نم ةولخألا بحاص ىلع حدفي اهيف راونالا ا “1.1 خنس قونملا ىزارهشلا

 7. ا1جرنن. 1448) رصمرنتم. - 1423. 4-81 مدرك ذم 81 ةهطءرسفتا ءا-هعطأ ءا1-دصملعط غةو
 ادسصتصم لع ذملماع ءوععععتح معممطعأمع عمار هددعاممع طقس لك110/18- أ - ةال11116أ 67
 رمعرب 31مم: 8ءعقرمم#, همصم 516 تصع. 12. للهم 1122) مممدتننم. - 1424. ظا-كصتتفد
 از حروم] ءاد- عطءقعري طستمف 20 جعنممعو لسمك مست». اطعم هطعتلعطت هع طصسحست ةطقظنتاعءت
 لة رج اي[ - عل - لززو 73د 8 عدن 16 ه]قتت> 10706548 ةصصم 799 (ذمع. 5. (0ء6م 1396) 01نتو

 0ع لادرع كامطتكعم دمرمهعممع ععهت امانق أ 115515١ (ه11ععلغ جحسعغمر»ع نمدعمأأممعو ةط 0

 ل5 نل]زرسمك ءع عممعتكدتسمم ص اتطرتك مددهعمت هعوالسمأاتك طمص ءمرضاض علل هزظهلمق. طهعامأتغ اه
 ريمببف 12مم عامرتح ءمدقمتعتم و ]دن0لع لنعممو هددصتق ءلعصأل ءاعبو ءأ مهقتالهغو 56 مل

 موياعرم طمو ةعمفعيس ائتطعمو ذه ةسحتلتسسس ؟هءةفدعر ظنا - لعءانأ» مع طا مدع /17 و 0105
 ءهلتلتغعو ريمسل]رعأر ىمىرسسعمسامتتسس 20 هطمانأآ ر 11 ءمأر 11408 تأ 1 هل” © 1 24

 جموطعو مس ةممعمل1 نعم ءلتلععتصغرو ظدعممغ دلع هءانكدتستك لكعام] - ءل- لن 10من
 1276رب ل4و:م07 هم ع]خ 12ءماربم ظطمطتاحهم دصصم 907 (ذصع. 17. لدل. 1501) 11101431158 ل
 كر وززعاط راكرور» - هل - ل: ملل 1 ءر» 7101 ميوت» عل 0 ى]رتضتنغو ةصصم 900 (دصع. 2. (0نن 1494 )
 ممتنع. 1ل]ن0أ1 هوصصص عمامغتك هنأ لاو“ - هل - 0: ل2 86 ىلآت»ءل هد ذطقلتلاقو 0
 عم (زمع. 923. لوص. 1452) مممر6هانقور عا ج001(مسعصام طسزانك 51 ه5عممجهقسس ةانط نعلم
 راب ماير» ه]- ماب" ءهلتلتع ةاطعتلعط كة”( - ءل- لب فدع" ]12 ءنإ 1101 عتز)1760 ]7 ءتراعتا8و ةلطقو
 عو7 (زمع. 20. 1"ءعطع. 1482) مممرامنو. - 1425. 4-11صحكذع 11 اطودطلق ء1- عة عفو
 ]سسمتمح ه0 موه ءامملم ةينعممم.  "['ممعامننك (طغمدةرطتعتور ةسعاممءةهطعتلعط قلاع ل10/: 6111164

 1من ع]رابتط 1876: لكل - ممعر» 8معاتا# كم عغر ةهسصسم 606 (دمع. 6. كمل. 1209 ) مرجمزتنته.
 1426. 111- كل موكذع 11 دمهم م هكغئخط هله همطتط ءل-لعط حلرن عع سنس ع]- عقدة دعو
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 مامالا ميشلل نارقلا ريسفت ىف راونالا 088 ىتأي رامثلا حرشل راونالا 180 يلا لقعلا

 بطلا ىف راوتا 18320 76] ةنس قوتملا ىوحنلا مسقملا ىباب فورعملا نسح نب نبيكم

 اريغصو اريبك نيحرش حوش ث م11 ةنس قوتملا ةعامج نبا ركب نأ نب ديحم ىنيدلا زعل

 قوتملا ىفنأمل ىسوبدلا رمع نب هللا تيبع كيز ىأ مامالا ىضاقلل هدقفلا لوصأ ىف رونا !“.

 ةيبرعلا ىف راونأ 18 يلا نينموملا ةلونم ىلعا ىذلا هلل كمل هلوا رصنتخ وهو ©. ةنس ب

 00 كلا رونا 10377 000 نس قوتملا ىزابتالا دمحم نب محلا قيع تاكربلا قا" ماَماَلَل
 ب

 5 ليعمسأ نيدلا ردب مامالل راونأ #2 ىدنقرهسلا هللا كبع نب ركب ىنا دهازلا مامالل

 ميملا ىف ا كلملا ع ريمالل ةككانملاو زذئكتافملا بانك وخو عامجلا عاونأ (عرخ رب

 لع جحمعدصتقو ونتحع جهرمتعم 501ئغتلتصت5 7ءاعومصكات“,  ةتعغم»ع هطعتاعط 770778 - ه0 - رد

 1101م1: 1ع: 72 187 ل682 1/2. ةسصم 638 (ذصع. 23. لدلك. 1240) ممر00.

 '[[مجعؤوطتس 1غ8 ةمعامت عمد: طردنك ])عم معمم 015مل طسغم»أ ءاغي - 1427. 8خ1- خلصت عب

 ][سيستصو. (نمرستسعماةطلاتلق همعضم 1/747 ةمالعد مدمس عت هزتجحملنت. - 1428. .1- ذم:

 [1 عئعاوزع 81-(ه حمو !ططصتصح 20 (نهمدمتتس ءىياتعدس لمس , ةتععمبع ةطغتاط 1آمقس

 /1101يمترنت»ءل 1 ءرن 11 هعمت: ((عمسستسهاتعم , ؟تا1عو ط6: - ءابممءوت# لتعأام ءعغ حمصم 341 (ذصع

 29. 1151. 952) مممرننم. - 1429. ثكصرتفم 11 ء]-عل1ططو 1هسصتصق. 0مسعك نعلن ءدتت

 هطعتلعط 1ع ءل - 01: ل101 متم ءل 8 ءر» لكطق عءط» ل67 لءصضنمو ةهمصم 816 (ذمع. 3. كمن

 1413) 220110. ©012م0514012 ءغ م0562 مآذن عت ءمدصتم عطغمسأ هر 011)102 ءغ طلت هلأ, 125111011111.

 1430. قكصتحعؤمع 11 ه501 ء41-1ء'طرم ]دسصتمسه 0ع معلم كرتتك لاتتتكر ةهنعامرع (حلطت 1صمند

 رانا 27/20 0 ءةلهل]ه] عد 07م“ 12ءبيدن طقم ءعطادوم هصصم 430 (ذمع. 3. ©0ءغ. 1038)

 مجمانغكتم.  (نهدص معمسلتاتل» 148 ةسعامأعمسك : طهتق 1)؟مر ونت ه(ة0همعتم 150ءائاس ء]1عووكلا ءاعب ع

 1431. كمر ذم 11 ءا- هع عطأتعءغر !سسصتمد 20 اتصوعتقع ةنهطتعمع ععدستسما قتلو 301105ع

 ]سدس 411 |[ ء»مطا ىلطل- ءآ - ”ه]رتسعت» عع 1101, موت»عل قلة نة, ةهصصم 577 (ذمع. 17. الآكمت.

 1181) مممعنتوم.,. - 1432. ةكمجعفمعو طآصصتمق. آه طمع همعجع 111016111601 1361: م1760

 هو/ءروفخو ةهمصم 750 (ذمع. 22. ة[دمغ. 1349) دصم» تنفر 32م0 مطغط ءععرص وأو ءا طتقغملتقك ممل عم

 داتأ عع طسزات5 م72عنءمئم15 هما]1 عون, - 1433. قصت ةرعر ]نستمر 30601 113139 0

 رزان 1867: ظءر» 4لطلعأاع]آ ّىدهتدمت" عميلنا - 1434. كصختكب هةر ]تنطتس3و 3106140 0

 1860 - ءل- ل2: ]1ة»20م11. - 1435. طم مم ءا1-زخسُقت, هته ععمعتد ءهمصصتنانأت. ةطناطعع طلعو

 هط طرصت» 1طن - ءل- 77/8 مدس مووزات5 , مهمدر3ع ةهكءتتمءاتك ءقأ 110/161 مع 8108 ءانعأو
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 نونلا مضو ةزمهلا متقب اقيطولونا 50  ميملا ىف ىاإب ىلخأ راصتخا ىف ىلعالا راونا 1!“

 وجو ناعربلا اهانعم ةينائوي ظافلا اقيطقر ونا لاقيو اقيطترونا لاقيف !ءآر ماللا لدبت دقو ماللاو

 هضعب نينح لقن مث هب هاهسو سيلاطوطسرا لضافلا ميكلمل هيف فنص فطنملا باوبأ نم باب

 سويطسماث مرشو شرعلا ىلا فحسا لقن ىتم لقنو لكلا نينخ“ "نبا كحسا لاقنوأ قانرولا لا

20 

 رعشلا ىا اقيطونا 5”.  ىدنكلاو ىارافلا هحرشو اضيا ىتم هحرشو هيف مالك ىتم هبلع

 هيلع مالكلاو اضيأ ىدع نبأ ىيحك هلقنو شرعلا ىلأ ىلابرسلا نم رشب وبأ هلقن اضيأ وطسرأل

 دكيع نب فيطللا كيع خييشلل راوسالا راهنا 5 ىدنكلا هرصتخاو ىسيدورفالا ردنكسالل

 حج

 ف : 00 ١ / 5-2-6 . 0 00 16

3-3 

 ءعدمس انا ععج 2147 مرسسعتله1:جطاغتع. - 1436. ةمحعذم» ظا- ةكلدي طنسصتمت ]لهو ءماغمالع

 انطرت 2101077: , لع ندم ]اناععو 217+ ؟10ءدادتب -ح 1437. ةهمساسغأعدر ةمدلر نعد (ماقم17)و

 مرم نيم همرستسعو !ناعرند طركت# ذص 1غ دصتتكهأه و 411181124 ؟ع] ءاتهسس ل1181 26© لتعتساو

 ندمع ؟0هءعو عنمععدع 0لعيسممف هت مدعم (ظ: ]متر ةتعمتظعدسغن  ةعوسعمغتس !نطست 10علتعءستم

 دار لعوتع هم 0167/:477عع مطتلمدهمطمخ عض تئوتسستك هعئتمستغو هع همعجت 111ه هممددعم

 زمل1016. ب  طوواوعج مدتاعرتت ءزاتك 12102 دص ]اذصعتدتس هوتتقعدمتل ؛ةصوفاتأخغو 1806 17

 107[1:عازب ؟عنم (هاتطتب 1ع. "ل عدصف]هنمصعست طقصع ةردتمعدتت ل1111 4عننو 1ععلغأ ةتنوطأت قط.

 5 0مسق 1ماععرتتاا 17/677251 85 همرصتس عضهامغاتك ءوا.  (نمدحتس عدامغ ةلطسا ممدتو ىاتصغ 762:011061*ر

 نزانك !اطعع (ةرصعم طمص ءمءاتتأان1 , ءأ 72/نع (:ةستت هان ءاتق. لقللاع 7” هله ل1610 ءدنقو

 ندعم اذ1هعطمقعمك ذص !1[عععصلم ائتط»و لسععتم طقطتععوهغعر 0ع هم لت55ءةرئاتتغو ءأ 1ه"8 ءغ

 7706 1لطسسصس كمرض عصاحأل درتسأا. -ح 1438. قصمتاأأ ءور 28هةقعد 3رسق(ماع]ات5. لقت 1787

 ىندصككتاتع طسصع 0دعاوطتسل ع هورتمعم 1م ةسهطتعتس و 0000 ء 7” ه)ره 351 402 1ءعلغ

 زرزووعرننتا 0ع هم /4/ءدت070ء“ دكرد]/ت00152معالد و ءأ ]1ك#27:08 ءملغمدصعات  ءزاتق 030101. ل

 1439. كمطقتع ء1- هقدر مرر للع5 ةععدسمالا1121. 182 عاقلاتق معاوأءاتق 1ص 5عتع 5260869 1915و

 هنعام»ع كاطعتاعاط 0(48-ع1-7ء1و]“ طورت لع - ءآ - روتيتر2 810 م7207 لرب. - 1440. ق3ذصتع ء]-

 جغزططق هةملهلت5 مدعلتءعمرتنسم. (مدقك مدعلتعسسس ءعدعوتع عوضا ماتطل عا علت عتق مه

 همصاتسعصقرو 01100 1 ع]ن-ءل-ا[ةرو كاش سقو لتكءقمحدلمك ( 1: (1-ءل-01 ل11 دندن, ؟عوعممماع ؟؟هلاقطمو

 10 كم7عنز» من: 121071: ءهمدصممدنت6 - 1441. ةكصأو ءا]- غةتطتس 6 هزعق] ءآ]-وةنتدءأمو

 (ةسئلتممك دعمت متكنعصاتامتم ءأا ][دعععسم دطتعءدماتتت2و ةاتعام»ع ةطعتلعط قللت 2ث05» لسع
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 سينجلا ىف سيلجلا سينا #12 ه4 ةنس قوتملا ىماثل ىقمانلا ىسدلل نا نب صبحا رصن

 قمل سيناء ععسا 41 ةنس قتلا -ىوخضنلا ىللل ىذا مييشي ريهشلا نسح نب ىلع جيشلل

 ىلع هّيكرو هزاعشا ناويد :ةيف عمج ايل ةنس كلو قاطلا ناميلس نب نيس ىيدلا فوشل

 [نيدحلا] حالصل نيدلا ءاهب هجاوذل بقانم ىف نيكلاسلا ةدعو نيبلاطلا سينا !*##© باوبأ

 ءالع بقانم ىف " ىلولاو ةيالولا فيرصت ىف ١ ماسقا ةعبرا ىلع لعج ىراخضبلا كرايم ىبأ

 نم ةئس خرفو هتامارك ىف *  نيدحلا ءاهب بقانم ىف  مهتلسلسو راطعلا ىيدلا

 قاخالاب ىنسخل, ىالخأ ةمجرت ىف نيفراعلا سينا !*0 روثنم ىكرت نيدباعلا سينأ 1م

 ةلودلا ىق ءاملعلا نم كمحا نب هللا ركشل نيفراعلا سينا 860 ىمزع ىلوملل وهو هركذ فبس

 رقعج. ريمال ةيكرتلاب هتمجرتو اباب رشع ىنثا ىلع ىسراف نيفراعلا سينا |*» ةيحتافلا
 ع

 دقلملا ىمارلا محن ني:ىسحل ىسراذ ىاشعلا سيئا 1+1 انشاي ىلع ريز ولا سامنلاب ىسارغطلا

 180: 452 1]ر مودم: لل ت22 علب لاتضقر ةسصم 536 (ذصع. 6. طحتع. 1141) مجمزتننن. - 14492. لك

 ء1-]ء115 11 ءا1- غعّز هأذو ه5ه0هلتك فصكتعدع 0ع مهعمص01235115 , همعام»ع ةطعتلعط 472 رع

 1105011: 116118 1161652 ءدسستسفتتعم , ؟نأ عم كزمتسعت» لتعام عع دصصم 601 (ذصع. 29. كسنع

 1204) رممرننو. - 1443. ظآ1-ةكمأو 125-151 ةهصر 5003115 ءاعووصف. ه7 ء»وكد ع0 -

 171052: 186: ه801ءزجات 152, ةصصم 702 (دمع. 26. ةسسوع. 1302) همهععر ءمالععتغ ذص طمع

 ]نطرو همر مدع كدمختسا ممقرتفكتست ءدودع ذم ءدمتغد 0لتععدوزامن - 1444. كهمثو ءا- قلت طكص

 سنع 004عءعغ ءا1-هةلتلعأمر ه500لئ5 205مل هصاتاتتل عا 87731805 113401012 35 عان 01

 مومعورتعدد طكطمزدع 8( - ءل- ل: د ذهاثأ [- ء0- لة»] ظء 110م7 ء]ب #8011 عت انك

 ءعغعادس ناتهط101 م2665 01لقدنك - لع همملنقمسع مصر هصعلمست5 ءهننم طعم ( 7777مه64) ءأ

 مصر نصعأت تس عم ( 77 ءلءز - 0ع متعسقطاتخ 476- هل - 0:1 474 ءلسعودع 015كمد]هدحنسم ؟عتتع

 نودغعمونو - لع علعتغعطاتق 8676 - ء0- ل11 - 0ع دك دعاك جمد م لت صهدنك. كلت عام7

 هرانتذ جطودهاكتغ حصصمم 785 (ذمع. 6. ل1[ه:غ. 1383). - 1443. كصلتو ء]-هط101دو هه لذك

 جلمرعدسكسسل. "183 عاقطلق 11 غالك 0220ه م2053 همت مووز ند. - 1446. كمذو ء]- ح11 هو

 هةه0هلتك همتستغهلتسس. "1 ءدصفامهنتم هرععتك 4777 1171- 71ه1ىندم د00 (ةسسعماأتك ةانعأام ءأ لقت

 جه1غم2 6012116120313, جت:ءامردع ال1511 لقلعبر2## - 1447. ةكمُثو ءآا-ح»1[1م و, ل5

 هماضعدملتسس.  ةسععم» ك/مق"ه1]ه] 1ع: ملء دطتتق ؟10ااته21 0ءامالانلل 1انتع ع ءوررتأ (ةأ

 ك1 مت»ت»:ءلتك طع ماتعمدنمدتد. - 1448. ةكصأو ءآ]-جعز1 كسر 500د]35 ةماستكتقل ل انلل

 "ل مدعغوكتك معيوزءعتك 0000ععلتسل ءدمتكتس و نسعي ظكدصستع» لوزكم» 160 جاز"( زادهوات 8[! بتعخ لآ

 روعأم ةتتعأنع ؟ءجاللي - 1449. ةكصسأو ع]1-هوطعطقعرو ه5هلاتق 32083210111. 6

 معموأ ءانك و عاتعدد 11 عدمت: ظ ءرب آله]متاترن عل 1غ ل02 , طمصمتتلطعع الآن عر« عر ءل - ل17 مع 010111815

 “خ10 ممم اللف
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 ةناضعاو بوب فاصوأ ىف اهلك اياب رشع ةعست ىلع بترو رداهب سيوأ محتفلا قال هفّلا فرشلاب

 ئفوتملا راونالا مساق كيسلل موظنم ىسراف نيقشاعلا سهنأ |... هما“ ةنس لاوش ىف غرفو

 تارضاحل ىف ديحولا سيلجو كيرفلا سينا 15“ . . نيخسارلا ءاملعلا سينا 1دأ | + مل“ ةانس

 نيدلجم ىف دكيفم باتك وهو ةنس ىثوتملا ىجابيدلا ىنامثعلا دعس نب دمحا باهشلل

 ةيسراف ةديصق بلقلا سينا !52 ىرقملا ىراخابلا ركب ىا مامالا خيشلل اهلا :سينا,. 18

 ءشنالا ىف بولقلا سينا ا! انين نوثالتو عبراو ةدأم كو ىدادغبلا "للوضفل .ةينيش

 بولطملا ةياغو بولقلا سينأ |1201 1... نس ىوتملا ىرتفدلا ىلاعب فورعملا ندمحا نب ىفطصم

 ال ىذلا هلل نمأل هلوا ىليبدرالا ىردبلا مح نب دمحا نب ليعمسال راكذالاو تاوعدلا ىف

 ىنعي ةينامثلا ةروهشملا بتكلا ىف ام ىوونلل راكذالا نم هيف صخ خلا هءد نم بيضي

 سينا 200١| بك ةئس ىصقالا لجاسملا ف غوفو ىمرادلاو ىنسلا نبأو ةعبرالا ىنسلاو نيكحصلا

 ا: //«1' ]رو  آليمعاتع 18 ءآر/م 0“ ءمدص7مدتتك. ٌلطوم]لزغ همانتكق دمعصمفع 8هطعربرُول ةصصت 6

 (زمع. 15. 8ءعء. 1422) هع ذص بصلعوعتعتمساأ ءدجتنع 0ت5مدددتغو ناتقع هدرصصتق الساتغع5 011عوأن

 هزوموسع رصعسطءمرخنتص لعفءوتطسمغع - 1450. كملتو ء1- ةقطت ءاعتسو ةملهلت5 ةسقسألانل
 طوقسو معمتءنسس و نا100 كءيز/ 0# (0(يعنرر» تأ - همن و ةسصم 837 (ذصع. 18. ةسو. 1433)

 نيمرتناتقو همرصممدنل. - 14531. ةكصأو ءال-ه]درصف ءال- »جهز طعططتصو 5002115 1110210

 لوعغمرتس دماتلع زمكاضمءامرتنتس. - 14459. ةكصلع ء1-1ه2104 56ه لء115 ء1- عطأ 0و 15
 ةولتمسأ ها ءمصكتحم ذص ةما1نمنلتمع لعوععصفتف. مسك ةصاطم]1هعتعدتس 0هءمتسقع ماعصاتس أ
 لتمطسم ؟ه]مصيتمتطسع مورست ءطعموسس و ةسعامتنع م]عآراأب - ءل - 0111  لآت»ءا عن 8مل
 011 نرنارا# 12:0, همصم . . . رمماتاتم. - 1453. لكصتع ء]1-ءهدمعدر 500هلتق 1ععامتنانتل
 (©هدصتم ةسعام»ع هطعتلعط آسفتس لل 8ءان» هز ارا" (نهرنوصت آطينعوامتع. - 1454. ططقف
 ء«]-ءولطر وموسم همرعلتك. 0000م معردتعم هعماسسم اتوتساه انه غا01 ؟عرفاتاننم خط م
 لعوزم منسم , ةنعامدنع 100/18 8هعال لن. - 1455. ةكمتف ء1- ءم1ثطر ةوعلتك ءمدلتامسم
 لع هضدنمصمع مرمود ءاععدصاتم ةنيعامرع 1151ه طعن كلاتسعا 12 /اغء”ةو ؟دلعو لآغ للعام
 ء( ةصمم 1008 مع. 14. كدا. 1599) سسمراتم. - 1456. كصأو ءا-هم]نط طء ©6طةزلءا
 ءلدرد جغ] نطور ةوعزسك ءمدنلتسسس ءغعمستستس 0عقمأز0عامنسي لع مئععلطاتق ءا متلك ءهمتاه0هصتطانق.
 ةءعممستتس طتع لعاتغ 1ورسمتا عرب ىاررسعل ظعرب 8101, عستتنعل لعل: طر لءانأ16 ماده ههوئاهلتما ع3
 م 2لءعممعم# ءم]1عءءئمعر نسمع دس كللتق هععم ائطيتق ءهءاعطعتهتطسقر سماطاتف قثه/47: صمم
 ىوريعور ها ةعتماتم حتسست هءامدنسم 12م7: - ءاوعرال كن 10نسف دمك ءمتسمكاتك.  ةطقمادلا
 همانك زم 31[ءدوسأند [11ةئهده]رتستافسفح ةسصم 7603 (ذمع. 006. 13601)و ع( زمعامأا 18:
 [رجستو 1)عمو ننأ ءعمرتاتت» 7005 ممص 0ءعوأر وناتأ 30 ءاتصت م08 ان1 ءان. سم م1115

 عا

10 

 تكا
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 سردملا ىونردالا ريخاب ريهشلا نيسنل نب نمحرلا دبعل رصتخ ىكرت خيراتلا ىف نيرفاسملا

 ضورو برطما سينأ 206 هريغ مورلا كالب نم كلب ىف فص نم را ملو هيف فص نم لوأ

 عرز أ نبأ رمع نب كبحا نب ديحم نب ىلعل ساف ةنيدم ْجِيِرتَ» برغما رابخا ىف ساطرقلا

 نب ىلع ىيدلا لالج كولملا سينا 1510 4 ذنس لبق رفظملا ىب نامثتع كبعس ىال هفّلا 5

 ىقطصم نب نمحرلا كبعت كولملا سينأ ل4. كم. ةنس ىقوتملا ىنيدراملا راغصلا نب فسوي

 نيحرلا دبع نب رضخل نيعطقنملا سينا |4# 1“ ظنس قوتملا هثكب ىتفملا ىتوقابابب ريهشلا

 ةدحولا سينا | تادلجام تس ىف ريبك بانك وهو 0“ ةنس قوتملا ىدزالا ىقشمدلا

 هلوأ اباب نيرشع ىلع دّلجم قاتسلكلا ىنسمل دومحص نب دوبحن تارضاخل يف ةولخلا سيلجو

 ىازغلا نمح نب دمحن كماح ىنا مامالل ةدحولا ىف سينالا |خن“ لا هتامعن ىلع هل سملل 0

 ءادرص هد ع4 1 عاصر ءمرمعك معمعومتممسغستس.  (نورصمءعملتسست طتعغمرتعدست غدععتعع مرسم هوز انتل

 دط 450 - ©آ - "ه]رتنمت 18 هتن - ء1م5ع3: 107 عتنءام# معه[ عودمتع , ؟هلعو 111 - 11163” لتعام.

 (ها1ءوتغ طنع طتعغمرتدتس تكقعاممهمداتك عتعمصتسوتع طسزاتق ننطلق همععاوغممتسسر ]ذطصتسوانم

 ص ويسهم مملععتسم هععالمسع5 لتكتكسسس ةطقوأوتغ ةسصصم 1045 (ذمع. 7. لدص. 1633). 1ع

 مكسمو ءوؤو وست 0ع ذللف هعطع ةءتموتغر همعوسع ننعموسدس حجات 51016 وست ذم طقع ؟ء] ذالد

 معونوممع ظسسعاتدع 06 هد هةوتموعرتنن - 1458. ةكصأو ءآ-رجهغمأذ1ط 16 هس لطم عآع

 ؟دمغؤمو 500هلل5 ءععطتادرعدمعك ءعغ طمع ءطقعمع. طعس ط[هدتعتأقمأ 037013 6غ انئطزذ 1 ودوم

 طتسغمسخو ونمقست 472 1 زن ل1071611:60 1361: 411:60 عز: 01ه“ 161: 2458 72ه“ لآن ظك0100 5

 01/001:  ظءتن - 1120110776" ةصغنع ةصصستت 726 (ذصع 8. 1)ءع. 13925) ءمرصممواتأ 4

 1459. كصأو ءع] - رم ه1 نثلعو ههلهلت5ؤ معو هدسعام»ع لء77 - ه0 - 0: 47: 80ج 7م“

 186ءن- ءاعمع]ن» 20102006, ةمصم 658 (ذهع. 18. 1آ8) عع. 1259) رممعتم. - 1460. كصُتف

 عاد سم1 نلعو 5ه0هلتك ةودسر ةسعام»ع 450- ه7 -”هآرتضمت» 8: 11:تث1هرهر ؟ داعم 7

 لتعم. ظهتغ طتع للمكان (0هكدعر ءغ هطتتغ حصصم 983 (صع. 12. شرع. 15753). - 1461. كعثو

 ءاحرس هدم ءدغتتم , 500دلتق ةماتغةعتمصتسس. آ1تطع» ههعماتفو ع هعرع ؟0]نستمتطاتق ءمهقاقعقر

 ةدسعغمنع 12160/7 عن 450- ء-"«لبسمت» 10 مءعداعطم# قسلنر ةهمصمم 773 (ذهع 15. كدلم 1374)

 رامز. - 1462. ةكصأو ء3-1ط عع رع 3ء]115 ء]-اعطق]7؟ ءغر ءمرمعق هه]ز سلتصتف

 ءغ فمكلكو هعععووتق. مسك ةصسعطم]هعتعدس تمتسك ؟ه]هصتمتمو ذص ؟ةعتمأ هةمتغم لتكمموت استر

 دسعامخع 110/7010 عن 71ه: 11 هعمئ12 11011161716. آمقتمتأ اه: آمسك ]1)ءم ماتو 0

 طعم عم ءأت5 رده ان. - 140603. 181- كمتع 11 ء]19-1 عط 0 ءغر 5ه0هلتف نص همات(ملتصعو 204015©

 آس لطقاع 117:0 1101 مرست»ءل 1ع ]1ه] موسعا 6ةءمعا7غر همصم 505 (ذمع 10. كمل 1111)
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 ىلسوملا هللا دبع نب مح ركب ىا مامالا ييشلل ةبضتنملا ةسينالا | ه.د ةنس قوتلملا

 ىهنلا ىلوا تايفو ىف ىهنملاو كباوالا 0*1 ىنإب ةساملل حرش ىف فينالا 15 ىابيشلا
 ماع غخنس ىقوتملا ىقشمدلا ىنيسلل دمحا ىب ةزمح نيدلا وع فيرشلل

 لداوالا ملع ع“

 هتاياغو هعوضومو بسنلاو نطاومل بسحب ثداوللو عياقولا لدأوأ هنم فرعتي ملع وهو

 دقو تاعوضوملا بتك ىف روكذمب سيل هنكل تارضاخلو ئيراوتلا عورف نم ملعلا اذعو رهاظ

 ىسح لاله ىنال لماوالا باتك اهنم ةريتك بتك هيفو هيلا رخاوالا ثحابم نيرخأتملا ضعب فشل

 ىّييملا هصخلمو ةرصتخم ةلاسر وهو هيف فص نم لوا وهو 45 ةنس ىقوتملا ىركسعلا هللا دبع نبأ

 ىلبشلل لئاسولا ىساحتو رجح ىبال لثالدلا ةماقا اهنمو ىطويسلا ىيذلا للك دا

 لثاوالا باتكو اضيأ ةزوجرا لد اسولاو نيكدقود نبال لداملل راعزاو هدد ىلعل لباوالا ةرضاحمو

 ايراد بيطخل نب لالجل باتكو ”ىّكشأرلا مساقلا نأ نب نمكت لئاولا تاتكو ىلا

 ررمرتننو. 1464. 34-11 م15 ءغ 1316-11 مغولطت ط ءعاو همعلد ءاععاور دتعام»ع 8طعتلعط

 آ1مدصدس 457 ظعز» 101ه: ءلل 17: ل طلمقاعط 111 هنيودق]# كك عقلا. ع 1465. ظا-فذصتعو

 مسلعطعس. 0( هردصعم(ةتتنك همعتفك 8متسمدعر لع نسم ؟1لع ذمكو. - 1406. ظ1-ةحعةطت ل 15

 31-11 همطقر ممنلمهع اديس لتكمعيكدع وسحس ج01 غ6هع لع رصم»نطسم تسمع اهغعاات ععم(لسطتو

 جا1غمع 8767" رك ]تدب - عل - 03:: 11 هتبندحم 18د: مد: ]10د ءقرت# ]12 نيجعوعانعجقو ةصسصم 874 ( ةصعم

 11. لأ. 1469) 2201610. -

 1467. 11م ءآ1-ة 2 ةزآ1. 1آ0هءئمتسد هدتعتطاتل

 [كومعع هيأ ءد 0هءنتسهو ناتج هدتلعتسعق ه5 عماأ0زلاتتللا أ ؟عالاتتلل عععاقتلاتلل, 15(12صع طقطلام

 1هءمرحستس ههنداتنسسم ءغ طمضستساتتات, 20 ناتم5 >ء[عععصلفع ةاتطخأو 60ع005ءان0غا11. ]01(  ءءاانطت ءلاتق

 ء( قمتع لص دمرتعم دسم. ةصصتسعضج205 دلآه ءقغ مدمعنلطسق طتقغهمتقع ءه( ةماطق]هعتقع

 همععزجاتطاتقر معوسع ةصعم ذم ةععامنم ءدمعزت ء1ممهعلتعتق فيصتسعتسهدندنتس“  .ومدسللا "ءوعصالماعق

 لتوومستكأزنلمصعد لع ظمتطسعك 1للجسضنس معضم كك 20 هصدعسما“ للملا لع طقع 0لمءملمو ءدفاقست

 انطرترب دع 2145(1 ه]- همم, هتهعامتمك ءمدصمعم 01 هدانك لاا 11111: ظل هعمنن ظعت» كطلامللد

 476, همصم 395 (ذصع. 18. 046. 1004) دصمزخكاتأو و031 ميلطاتك 04 طقع ده(ع7219 5ةءمقأا»
 (طرءعومرصهتطتمسم ءزدكر 17 مومق7 ةمكتماهتس و لكعاأ] - ءل - ل111 كم1 علتلتا - ممدححعو ل ءعأ
 6ه7- 06117 , هسسعام»ع 151 11هز» ب 11]رايعت هآ-همءواقآو ةعامانع كانا ]: بس 11010166 أح

 «ماقأ, حس عءامدنع ك/21]) ءالعآر  كمافمس ءآسامسفقا, دسعاماع ]ان ط2 عم]ر[ فتن - 17-11 ءعنتار ممةدسق

 دعو 12د مرس مودتادسم ب 722/5 ءل-هنماقا, ةنتعاما"ع 1 هاو: اناق - لك انا ءا-مموقاو ةلتعأم1ع

 11ه 1من: 17 د: ل47” 1ءعق» 1!أيد] 208 - 1215 لءآ(/ - هل - لفرنخذ ظعتان- ءاطانسانا» ك0 07 زر ح

 أي مح
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 ىخالبلا ىمحا نب هللا بع مساقلا ىأ مامالا خيشلل نيدلا لوصا ىف ةّلدالا لشاوا 14

 نيج ركب ىأ داتسالا ءالما ةلدالا لمآوأ ىلع حرشلاو 11 ةنس ىقوتملا [ةلوتعملا ميش ىعكلا]

 جووشلاك ال ءالمالا ةقيرط ىلع لباسم !ذعو 41# ةنس ىقوتملا قاهفصالا كروف ىب ىسدل نبا

 نم .ءاسنلا عاجوا ا 511 ةذنس قونملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا ىبع ىيدحلا لالج 5

 ليل تقو ضرعي اميف ةيناثلاو نهل ضرعي اميف ىلوالا ناتلاقم وهو طارقبل رشع ىنثالا بتكلا

 ةروتالا ةيعدالاو ةر وهشملا داروألا ملع 8,

 تاقواو ايعراركت دحعو امهصاوخ نايبو امهتياور ميكصتو امهطبضو امهجحصتب ملع وهو

 ةيعدالا كلت ةفرعم هنم ضرغلاو ةيعرشلا مولعلا ىف ةنيبم هيدابمو امهطداشو امهتءارق

 ريكل وبا هركذ ةيويندلاو ةينيدلا كتاوفلا ىلا امهلابعتساب لانيل روكذملا هجولا ىلع داروالاو 0

 1468. 4ع مت1] ءل201116-1غو همتولمعو ةنتعمرمعمأما22 06 معتصسءمتتك ءاتعتمصتكو

 جيعغم»ع [ هطعتلعط ة1هةهعاتئئسدس ] 1طسصسقسص 41: عمو قكطلمق]ع] عر: لآسعا 7

 [ م6652 ]و عمصم 319 (ذمع. 24. لهص. 931) رممزغن0. (نهردتصعسأ(ةتتاتنتل 20 طمع هرهانك

 مسغاسعس+ ل1ءاهغ8 م72عءءمام15 461 18 عزت“ 11101 هتوتراءل 8ع: - ء1م507 1361 1 ء]ب

 لوي ه1 4712, هسمم 406 (ذصع. 21. كسص. 1013) رممزأانأ.  هانصغ ن10(0265هع5 هععمص لامست 105 لل

 ل1ءاهغمرعاترط رو صمص ؟عرم 20 ةسفاق“ ءمدستال ع0132101011 1لان] عدمتانزت. - 1469 قل ساطة ع

 ءآ]-2ه5 طغطر ظضسصتكدزرصاتك 1تصلاتتلل و ةاتعام1ع هذطعتاعط 17101ه7701260 13671 ل عامه. د

 1470. ظاآ1- كسر 11 اعط حطدمع 4سزر ةطقتك ةدستسفو 0ع طتقامنتق 4:01. '1'ةعاقطتقو 3101©

 لءا[ه7- ءل- ل: 4ل60- ءآ- «ه]رتسمت» ظعر» #45 عاب كمية ةهصصم 911 (دهع. 4. كدص٠ 1305 )

 رمز نم. - 1471. كسر ش8 ءع1-صتعدو 00102عو 1ةستصفتاتتلم .اآنمتع تدمع !ذطعوضمنن

١ 

 [81مموعرن دقو ونتت لكمدك ءهمد212عماه60مع5 همصغأصعغر 2212 06 تدور ودهع 1عيمتست5 20010عمع

 ةواعسمغو جاغعدسص 0ع دكر ناتقع ؛ةرصمواع عه7101 85 ذثك ةعءعالسصأب

 1472. 1اس ءا-حسعم0ل ءاددس عوططش »عع 7ع ء20:17-1ءغع عا ههانطشت ع عامي 180عنملتسد

 معرتعم مولعاتتل مخ ص1 عقلا 11511 1عععماجزلاتل02 عأ م8ععوغلم ماتت 20110 مع ءمرططل ع0 ل 2 نان

 [رلوعمع عوؤ عد لهءائتسحو ومهع ءةسصعم جن هصعسم ةللفعتس سا عوسس لوععمغو ]1ةعلمصتق

 هممقألغات هه عطل و 011(216(ةغاتنال 255ر0 0طعلطو 115اتأ ا مععات] 1 ةعئاننس 0عع]دض جه صعلال , 01

 ضعمععئعملجع دزصغر غءلطماتكو ن0 ]1عععملدع ةتسغو ههم01065معفر ءرد2 نيتطسق ءةةضاتنس ال1 6ةعلامق

 4ءمعملعدع. طمعتمتح طسزدك 0هءئتسدع عيصوصفئضدصكتع ذص 0هءمتستق ![ععدالتططعو ءزاتكوانع

 لصتكق ءوغ طحضتسم م2عءدالمصتنلل ءغ معتعممدتخاتتلط 0ةصتءعمتستتت ءهمعمتأم ءهور ناتهع 12000 0

 0عوءمئاد ءطوكدت“و غو تأ عةركاتتس انكات 1”ات عاتق طاتزانك ج1 غععئاتكوانع ؟ذغهع كمن مهلنعطاالا. 4110: 647:/:17و
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 ةفرصملا' بتكلا نمو هعورف نم هانلعج» تيدلل,.ملعا"بتك؛ نم:.ملعلا !!ذه؟داديتسا ناكر انقلوإ التو

 ىرزجلل نيصأل ىصخلو ىوونلل راكذالا باتك ةيف

 قوتملا .ىدنبشقتلا نشك نب ىليسا ىب جم قيدلا ,ءاهب ييشلل ةيباعبلا"دازؤالا ا!

 ضعب اهحرش مث اسرد اًسرد هنم اهاقلتف ايورلا ىف معلص ال! لوسر اهمّلع هنأ هنع لقت 1[ ةنس

 5 347 و هنالكشم ىف داشمش نب ةزمح وهو هيديرم نم لجر فنصو راوسالا عينم هاميو ةعابتا

 ىوتملا ىقاحلا كيحم نب دكيكحم نيدلا نيز خيشلل ةينيزلا داروالا 15. ؛فورحلا ىلع

 ىراصحعجوق ىلع نيدلا ءالع ىلوملا حرش اهنم حورش اهلو تارم ثالث رافغتسالا اهلوا ما" ةنس

 ىخلا هلل دمأل هلوا داروالا ريونذ هاهو ىقينزالا نيدلا بطق نب دمح لضافلا حهشلا حرشو

 خماسأ نب ديحن نيدلا ىيحت دعازلا ييشلا اهعمج ةعبسلا كاروالا 1236© خلا اذهل اناده

 10 لأ رابخا ىف قاروالا 1١0  ىنأادمهلا باهش نب ىلع ا خيشلل ةيكافلا دار والا |“

 هدهاشو أر ام هيف بتك م ةذنس ىفوتملا ىلوصلا ىيكح نب دمك مهراعشاو سابع

 حج وسم 1115 معمعكو داتصغ: هر ةموانتغو طسزانق 00ءنتسدع ةممدتعدغت5 ع ائطعتم ه016هصقتتتو

 جعوستس مدعو عدتص ذم مديئاتطسو ءّردك همععماتطسو5 مءعمموسترستق. (نمردجموتات 0ع طمع ععصعلع

 هسصغ اتطدخت 1515 ه7 - ه0ع] او» , هسعاماع 11 عموم , ها 17]-1]ةع: 11-171 هعألار هنت عاماظع لودي ح

 1473. [[1- ة نمن0 11- 8 ءطقتو ءغر معتتنممدع ه ةطعتلعط 8616 - ه0 - 0111 60

 1و 11ه]ر مست ءل 18 ءر» ]1ه]متجت» عل [1معمع]رط عنتر ةسصم 791 (نصع. 31. آل عع. 1388) 201560

 ءلتكفع. طتعسمسعتم للهع جنعامرأ معدن ةمرصماتل2 2 1عودنعم العز طمع 22000 ءدوع ةاتممع014848و

 رتغ عمو معرن 1عملممعم ةعععممست6. 1علملع تصتتك ءّردك 500دلتدسس ةللههف ءمسسعم(مننق عقغ ذم

 انطرو 71ءوام' م]- هما , هع 11عيرنجم ورب كارضمعام0ل ةلتسك زاك ةعوصستم 0ع ةلادضس !0عد

 مغعا1 ءىند 0116عاتطاتع ةءئممتغعو ]ائطصتسومع هلمطقطءالعع لتكرمكدتك“ - 1474. آظ1- خذ هعمل

 [[:1- 7 ءزدتو ءغعر معتعمممع ه 8طعتاعط 7عقن- ءل- لا: 7101 متستنءل ظعوتن 010م عل 110مل

 حصصم 838 (ذمع. 7. ثصع. 1434) مممرانم , ءلتنفع. 1معمأتسسغ ه 1هصاتأك ءودتقوأهصتق

 مععوو6مرستتسس (عرع مةمعاتامر ءمكوسع ءمرستسعمساهتت ةيصغ 810115 4/4 - ءل- ل17: مآلغ ازا" تأ

 ةطعتاعط طعصع رمععكسك 11107,مير:17760 طق ع١ (نم1آط - هل - لزج 1م: لف اص ائطتو 1" عزننما“ ءآ- هثا"مكو

 ننأ دمعأمتا ز(2: آمسفك 1)عمر نسأ هم5 ه0 طمع للععزتا ءانم. - آ1- كن خ0

 [ر[8-1 ءط'در معمتعممدع ةعماعس, نسمف هطعتاعط ةقععاف 210/1 8- ء«ل- 021: 10/101110 ل عنا

 ١ 0:ممم نا1عوعزنغغ - 1476. اظ1-خسعذل 1-11"دن' طلو هور معضتعممدع ؟1عام36ع5و ةا1ع101

 عطونلعط هءعررتل 4/6 وي ه7 ء]اآ 11 ريل. - 1477. آظ1- كستنةعو 10]ئهو نانهع

 تئامتمس ةططدعتلمسحتم ءغ عمم هةضسستممف ههصاصعمأ. ل10!1] متنا طع 7 هاش ك7

 ناتأ ةمصم 335 (أم٠. 2. ةكسوع. 946) 0عءعووتغو مهضهغ ذص طمع لئطعم دعو ععقاققر وعنتطانق ةمقع
 (عواله 10(ع1'[ان1(.

 يا

 1 مدح
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 ريداقملاو نازوالا ملع 16م

 ةلوطم بتك هل فنص كقلو كلذ ريغو لطرلاو ةيقوالاو مهردلا نم ٌبطلا ملع ىف ةلمعتسملا

 ايف بطلا ملع عورف نم هلعج دقو ةداعسلا حاتفم ىف ام ىهننا اهولوا نم اهفرعي ةرصنخ#و

 ناك ولف بطلا ىف ةلوطملا بتكلا باوبا نم باب وه معن ةلوطملا بتكلا هذه ىرعش تيل

 هنم كيزأ لب عرف فلا هل ناكل بطلا ملع ىلع اًعرفتم اًملع كلذ لاثما

 م5 ةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع نب دمحا نيدلا ىقت خييشلل ةيعرشلا لايكالاو نازوالا 8

 خيشلل ىاجرجلا طسوا 18 نس ىقوتملا ىوحنلا ديحم نب رصنل ىتثالثلا نازوأ ا

 لوصا (هادطسموالا 1١مل 789: ةنس .قوتملا انيس ىبا هللا نبع نب نيسح“ ىلع قا نموا

 طسوالا !عمل“ هأ» ةنس ىقوتملا ىعفاشلا ناعربلا نباب فورعملا ىلع نب ىبحا باهشلل هقفلا

 1478. 11م ءآ1- حهدعوص 586 ءآ]-دم ءءملت» 27053 2020 عالات111 ع 6111

 وتتطسع دصعلتعأ تغصغمتنو نتهاته ةدصغ لعدعطسمعو نمعقعر ائطعقع هع حلتقن رك هر مق عالان 0

 لع زك الئطعءمو 1ههوهتورعو ءععغ ط2عولملعوو نصموو ونتتطاتق هراتق ةدصغر طعصع 60800561121.

 [1دعع ذس 21/141: ءا- :ع40ع/ 1ءعدصتاتت , كتزاتك ةدعام» طقمع 00هءسضتممسسم مهممطسق دهعلت ءلسهع

 همععزدلتطاتك ةصصاتس ع2. [آ1نمصمس (ةسلعس طمو آاتطانوو ]همعتمرتعو ممووعردإ! 1طآوعع 0هءسلسق

 ممالمك هدمدغ ؛ةمخصتس ائطيعوضنس ءممتمدمعصتص 0ع سمعلتعتمد ءدعماععر هع وأ ءزدهسملت 0

 20 رسعلت ءكمحتس (ةصوقتل 0 ءالممهع همددع 0عتكونمع ةعءعلعععمغب ةدصع ذلاه 0هءمتممم رمتللع

 ءغ 20عم دسصماتسو ءمرصم]عءاع» عادت.

 :479. ظطا-فخسعذس م ء 81-ةلعرفل ظا-ه8 طعم” درت ععر ممهلععو ةغ ردعموسمعهع 16عقلتقو

 جسمعغم» ع ةطعتلعط 10072 - هل - لة: ىل]تنءل 8 عن 417: ]10ه ةمصو 5 مع. 22. اة1هن. 1441)

 رسمرعغن م. - 1480. ةسعفم ءادغاط ءامغعطتي دصعسكاترتع ١05 نتلئاععقعرب ةنعامرع 11007

 8 عزا ل101 متت»ءل (ءدسستصفاتعم رو ةصطم . . . رموز ن,. - 1481. ةكمعوخ 3-11 02] ةصّلو

 ل1نئ4 مممعدامصاتكوتسه لملاك, ةسعام»ع ؟طعتلعط 8عوجتك قطب 478 17هوعفب 8ع ل50ه7هأل 1

 قدم ةمصم 428 (ةمع. 25. 0ء6ن 1036) رممرؤم. - 1489. 4-81 سفوغ 11 هدأ علك

 ميمعقاهسالككلسو ذم معتسعتمتتم زدعتمو هسعام»ع 8768 - ءل- 0: قل ع0 8ع ل2 ةطمظتخامب

 ؟تاعو 1طن: - ءالم» ]رو لتعام ءغدمصم 518 (ذمع. 19. 1”عطع 1124) جدهم. 1483. ط1

 كسفمغ 11 ءاآ-همدطخأو مممعوؤمصاتعولسد ذص هةيصمامكتلرو ةسعامستطسع هطعتلعط 487770885 0

 كاتنعا طع 7 ملروم 6ءهسسهقتتعم , ؟نآ عم 17:ه7عط لعام ء( دصصم 1 (ةمع. 24. ل07. 903)
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 ىف طسوالا مع »| ظخنس ىفوتملا طسوالا شفخالاب فورعملا ةدعسم نب ديعس ىسحلا الو

 ىناشلا ىروباسينلا رذنملا نب ميعربا نب ديحم ركب ىا مامالل فالتخالاو عامجالاو ىنسلا

 8 طسوالا مه دوجولا زبزع اكلكم ورشع خيي وك 3ك بائتك وغو »ام نيس قودملا

 نم هصخو 4 ةنس ىقوتملا خروملا ىدوعسملا دمحم نب ىلع نسل ىنا مامالل خيرأتلا

 5 ىزورملا ىلاعمسلا دمحم نب روصنم رفظملا ىأ مامالل اطسوالا 1  نامزلا رابخا هباتك

 هيف نيبو ىرصانلا ىالخالا فيلأل نعي هبتك 4 ةنس قوتملا ىسوطلا نسحلا نبا لذكم

 [.اد] ةنس ىقوتملا ىفنكلا ىلحكلا ةنكشلا دكمكم ىب دمحم ىنيدلا كاملا (تالتلاب

 10 ةيفلا ىلا كلاسملا صضوأ 26. فاكلا ىف ىلاي عورفلا, ىف ننكلا مظن ىلع علا جضوأ 1

 رسم اندم , ؟هأ لقت 1 معمت» كمال عرب 11ءع'هلع , ؟هاعو 1ظل7- لطءاررممأ) ظا- كندا لتعاأم أ
 حمصم 221 مع. 26. 106ء. 835) رمز نم. - 1484. [1- كسع دغر مةعوامصال مذله 06 اتق
 مهما عل عتكر ؟1هرئاتتلل 0 نأمزات11 602562511 أ لزووعمع1زهصع. آااطع» ل2772 0لنن2 2238ع2115 أ

 ئمدعمام لت لتمر وستنملععتس ؟ةععع ؟ماسسصتصسسسر هط طسقس لقثع ول 1101ه: لمع
 107,117 17 مرو - هارب مر: ل ير» 77د" # كطقطتنحم هصصم 318 (ةصع. 3. 1عطط. 930) ططمغات0ر
 نورس مووزغنه. - 1485. .1- كمعدغ 11 ء]1 - همعتلعطر مممعوئممالككلسد لص طلقامسقب
 (©هرسمعملتسسم ذه وسم طصحتس لان اي معمت ملل طع: 21هةرمستسعل 7168 06 [1ذهامد10 عت ةجطتتقر
 دمصم 346 (ذمع. 4. خمر. 957 ) لعكصعأندكر ممالتمنه اتطتت هدأ 4107 ءآ- هعرسنا هةعمقتتتتلا
 هلزلزن 1486. 4-1[1نع دغر ]أطعم مهعدامماتكدزساتكو ةانعام»ع [طسقتت 47111012:61767
 11715“ 19 عرب 7101 منرور» عل 9 عررج' ايرد6 ]لل عر معدنقو ةوعامع 1آآدمءالاتءعدعر لعتملع دعم ةطقلتا عدم

 ج001ن45 ء( هسصصم [ 489 (ذمع. 31. 18ءء. 1095)] ردمرانم. - 1487. ةكسوفمل ءا-عوطعشتو
 مزسمغعد لعووتمامع كطعض /مصحس. .(نهرسمعدلتسسس مععكت عدت ر نه00 21معق“ - ءل- لة: 110/1 هتنانتنعلا
 رعرو- ءالر مومن 1غ, هسمم 672 (ذهع. 18. لس]. 1273 ) دصمدناتاتق, هرعانع 471/016 مق
 جطقم] نغم و ؟لتلتغو ميمرعك ةقدعع]منسسست ىتقع دسر ك0 ءعمعو ءمرضتس ؟15عصلل ءمصقتسعنلتصسعللل أ
 مممعمتو ةعمموزؤنضنف. -ح 1488. ةسلطقط ء4-1عآ111 5 ء]-زططةغطو عمان0
 هع لتمودستمتنم دممحتسع معه متعتم لع ؟عيصتمم معربا لتمأه (عراتم ص دسمة لظ 010 انل 6ع
 ةتعاورع 7/107, - عل - ل: 711010211110 18 عر» 111017 ميو: عل كر عآربتاع 11ه1عط2 1[آدصعاتاقو 0
 10 [815 نمع. 13. خر 1412)] رممعسم. - 1489. هس لطعط ءل- وسمر . 0 مآ صن
 ج0 مهعهمطعةمتم دمع تعمم هرعتذ رس 46 مدهاتطنك لاتكتف ةمععنملتطسعو لع نسم انغ عد
 174ر7 نلعدنسعس. ع 1490. كس لطقفط ءا-دصعو م11 لعو مقصتكعداتمكأسل 91830112 04 أ 7/1 1

 كلب
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 ميوقت بترم وهو كلامملاو نادلبلا ةفرعم ىلا كلاسملا مصضوا 1 دهركذ فبس كلام نبا

 مامالا يشلل ةيفنحلا عورف ىف مضوالا 1“ ةيادهلا مضوا 7*1 ءاتلا ىف ىقأي نادلبلا

 كئسانملا ةيداتل كلاسملا قفوا 22* ىفنكلا ىروباسينلا متفلا نأ نب ديبحم ركب ىنا

 ىف ةيفأولا ىفوأ © هد“ ةنس ىقوتملا ىفنحلا ىنمشلا دمحم نب دمحا نيدلا ىقت يِيشلل

 نمحم نيدلا زع خيشلت باشنلاب ىمرلا ىف بابسالا لوا 131 فاكلا ىف ىنأي ةيفاكلا 0

 جاجل ىأ ظفاشل مامالل نيتّدحل ماهوأ (00 ها1 ةنس ىفوتملا ةعامج نباب فورعملا وكب قا نبأ

 نباو ىوونلل ةعقاولا ماهوالا 0 14 ةنس ىقوتملا ىروباسينلا ىريشقلا باح نب ملسم

 هلعج 711 ةنس قوتملا ىفاشلا ليقع نبا نمحرلا دبع نب هللا دبع ئيشلل امعريغو ةعفرلا

 ىلع يايتحالا ىدل اهب هعافتنال ياحلاو كسانلا ةبحا 1 متي ملو تادلجم ىف [طوشضيح

 ةكم ليزن ىركبرايدلا دمحم نب نيسح ةمالعلا ىضاقلل ةعبرالا بعاذملا

 لل 71478156 0ع ونسذ ؟10ع دص م2عءءعلعصاتطنو. - 1491. ةسملطقط عآ - صعوةل]تلعو

 ردم م11 ةوالكدللل3 713111112 30 همعم1006132 4911310001121 أ 2>7عع20ائان-:. ]لطم هزراتتقك 0

 يع اتطعأت 1 ءعوماو» ءآ- 61:70, 0ع نسم ]اتغععد 12 ؟10عدضتعر هلمطقطءملعوب. - 1492. ةسلطقط

 ءا1-ط10 87 ءغر 1[ئطعع هلومتمودزسدمك 012ععلقممتؤ. - 1493. ظ1-ةسلطقطر ]ئطع»» مدهص]15-

 قئدزسساتك 06 دغدنداكق ناعتك دم ءطغعأأت ك؟مععلملتطمسعو ةمععغم»ع ثةطعتلعط طمس قلقا 2867

 11010117260 ظن: 452” 1/41:7, 2 ثملوهنر» 8دصعلطامم. - 1494. ةسكوع ءآ1-دجعوةا]ت ]عر

 مرسم هلتسوتتم 2 1درئتلل 20 ككن5 مع2عوجتم 10(2ه15 11عععوصدع ععاع مع72ععه008و 1605©

 هاعتاعط 7 هع7ب#- هل - 021: 4117760 80+ 1107 هتوت»عا د1 عرج عتب 1[1دمعالطاحو ةصصم 872 (ةط 6:

 2. ثسوع. 1467) ررمزؤنم. - 1495. ةكسآو ء]- 8116, م6؟121عءاتقوز703 0111

 (مرحسس ءصاجتتسك عيدستس 2102ع 12نر مر 0ع ندد اناعدد 7ك ؟10عوضتت. - 1496, 8

 ء1- حوطقطو جةمعموتسد ءطمضلدسضتس ذص دتاعملتو هدوعتغتمر ةنعام"ع 5طعتلعط طم عل - 0

 1101017260 8٠ 452 ظءات» و, ؟دلعم 3161: ل ءبسومم لتعم ءغ دصصم 819 (دهع. 1. اللهم. 1416 )

 رسمرجننمم. - 1497. ةسطقس ءآ-ددمط30013غطتطو ع>7017ع5 132010031101111 2401©

 ]سمس طقطنت 0])401:11] 210:77 عنا 11 ءززالر  (نمو1رعور»#* زمالة رو ةصصم 261 (ططع

 16. 066. 874) رممدننزتم. - 1498. 4-11 سطقتس 1-1521[ م ءلع1ع(رو ©2205. 18 1

 الو ممءم# و 161 1غهركم* ةلتتومع ةصعلءصحدتصسغو ةتعام»ع ةطعتلط 460ه71ه]ب 1 عد: 460 - هآ- 101

 ل7 407147 كطقطتغحو همهم 7609 (ةصع. 28. ةسع. 1367) 220760. 0ماتق «0م105ا12, مآ طاتك

 ؟ه]1تدصتصتطاتع مسمن ءطعممتسس رو معع غةددعم جطقمزسعست. ع 1499. 0ططءغع ءادمةمقزلع 8756©

 ءا]- طقّززرو جممدمدنت5 ه5معمت 6 ءدصأتق ءأ معععوتمةماأتكر 20 مدعطاأعلال 034001 5ع

 هرماطه 0م ءهعضتتس و ته0عو هز هرات5 ءوؤر جستحتلأ انت ةزطأ مععاقغعو جهدتعام»ع (نجلطأ ءنات0ن(ةذلتته 0

 1105221 18: 11101 متو: 0 122 ناسا عزمت الآ عععدع ذةهودتلتسم.
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 رافقالاو ىراوبلاب ءادنمالا ملع 1.

 اهنرعي ال ةيفخ لب ةرهاظ ةلالد هيلع ةلالد ريغ نم ةنكمالا لاوحا هب فرعتي ملع وتو

 ةصوصخ ةجار ةعقب لكل ذا بكاوكلا ةنماسمو بارتلا ةجارب لالدتسالاك هيف بردت نم الأ

 ىف اهب اودتيتل موجنلا مكل لعج ىذلا وهو ىلاعت لاق امك هب ىدتهي تم. بكوك لكلو

 ةرداس ىف كيلب وه ىم ضعب نوكي دق ليقو نيب ميظع ملعلا !ذه عفنو ركلاو ربلا تاملظ

 لبالا ىف زييمتلا نم عونلا اذه لص كقو هسكع نكمي امك نفلا اذه ىف ارام مولعلا

 قوتملا ىربعشل رمع نب ميغربا ىيدلا ناعرب 2 بشلل ءادتبالاو فقولا ىف ءادتفالا اه.أ

 دبع نب ميركلا كبع ىيدلا بطق ظفاحلل مامالا باتك صيخالتب مامنعالا] اه.“ نزسإ» تس

 حن صتافلا ىنحا اد.© ةياحهلا ىدحأ اه" [05 ةنس قوتملا ىلكلا رينم نب رونلا

 4500. 11د ءا-ذ طغخ106 ط1 1طءعؤعأز 56 ءال-حعا1مس الوءسمتسد 01عن(0215 5ا'

 لعوعرتاو ءه( 10عد 1معاتل اة

 [لكوعع عوأ و لمءاتسهو نلتح دهغانته 10 ءمزعاتسنت ©0ع208نلنات1 ةذهع انلألو ةزعمم 351165غ0و

 ندم موكخسك اه 0ععم]لغمر نغ غةساتسم هط دق معمهمتعتهغدعو عمك طستع عا ة0كانعآهنأل ةاتظأو
 نغ جيومسسعماتك هع ه0همع (ةندع ء( هرمموزنقمصع هللعضنس 0سعافر نسحص 00و لعدد هزم عاتلت

 ردع دعوتد هلمععرم مععس]ت دععرم هع ةئنصعت]مع ةغعللهع ةسست ليعصتغ طقطعظ(و اتت
 لزم عسر نغ 1آلءهدك 1ظدععاؤدف ةمدع لتعتغ ررآغ ذموع ءولو ونسخ مهون56 ؟0طأ5 ةقانهو انغ
 5 لزرتععمعستست مع هدم (عمعطتم هممالصعساك ءغدصمتتف.““ اننلتكمم طسزنق 0هءاسممع هه
 وع هع معيصتصعس ]دغع6. ىلزودتمو نغ لتعءاتسغو ونا 1ص هعاعزت5 حيضاتطاتو 202200اتظ1 211015 ءىأر
 زماعرن لس طقصع جعاعتس طغعصع ههدللعغر انغ عغ ءمصاتنقتاتل11 ©0عئادلأت م0165[. 1106 جانأعللال 5
 حرتاتنك لتونمعدعملل هعمصتعع ّذص هميضعاتف ه4 ءودتق. 1115 تهمرتتوأ ممودكاتسا 2و 01186 طص
 71/17, ء-ةءاملعء/ 1عودصفتت. 11 آهعع دمك ةييكعتس 20 0مءمتممك مطروةمودمتستعمع هةمععقلعق

 ]ع1 عا.
 1501. 1-151آط41048 11 ء]-ردع1 سىع ءل-1ط(106و لتمععالم ّدص هدطقلقاغم00 ا
 ةهمعامتعسلم , هسعغم»ع ةطعتلعط ظوص]رتن- ءل- لهن 8" ه]رق» 1عءنن 0م لعن ع”ةو ةساتو 2
 نمو. 4, 0ع[. 1331) مرسم. - 1502. [1-1:1طغتسفس طخ غهلططتق آكتذغةط 11 - [ د هاطتو
 ةدلتسس سمعمسس دم اتطعم ]سصفست هععوعمعملمر ةسعامنع 11ذلظنق (001-ءل-0ة11 هآ0-ءأ-|: ع”
 10 8ع 480 - ءآ-هد» 186 1/020 1401ع52و همصم 735 (ذمع. 1. هعمخأ. 1334) ددمتتات0. ] لح
 1503. ةكطلح ءاد-طن لغو ءغر ائطعع لتمعءالمدتعر ونحع مءعواتموذسع لمعت -ح 1504. كطصف
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 باو خس قون ىلخلا ىقشمدلا [دهف ند] ناملس ىب دومبحم ءانشلا ىنال جدادملا ىنسأ 8
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 دبع يرغلا نأ نيحلا نيزول روبقلا لاوحما اد. معلص ىبنلا حدم ىف هدداصق هيف عمج

 ىفاشلا ىنصحلا دبكم نب ركب ىأ ىيدلا ىفقنو ةنس ىفوذملا ىلبنكلا بجر نب نمحرلا

 مل" كنس ,ةونملا

 تاهبتشملا تايآلا ملع ا 5

 رخآ .ىيفو. امكقم. عضوم ىف ىنأت ناب ةفلتخ لصاوفو ىتش روص ىف ةدحاولا ةصقلا زارباك

 ىرخأ فركابو فركاب وأ افي وأ انكم !ٌدرغم أ اهنودب عضوم و ةدايؤب عضو 03 ارخوم

 هيف فتص نم لوأو ريسفتلا ملع عورف نم وهو فالتخالا نم كلذ ريغ ىلا انونم وأ امغلم وا

 وهو ليوأتلا ةرغو ليونتلا ةردو نارقلا هباشتم هيجوت ىف ناعربلاو ىواضسلا همظنو ىماسكلا

 ةطقو عيملل نم نسحا لكل اعلا سك اموت ناكملا  هباقكم نع ىناعملا فشكو هنمه نسحأ 0

 رارشالا فشك ىف راقزالا

 ءا1]-[ةغاط 51 هدمه ءادس ء ل ةتطر مه(ع1وعأأم ءمتت:0015ةأ 223 30 13002010525 5

 411:11 عندا 11ه]رت»1:0 1 6هزن دك عارضات |[ ظظءر» ظه10] 12,2 ءوآرعطف 11ه/1ءغرو نبدأ ةطصطم 725 (ططعب

 18. 126م. 1324) هطتتغو ةص طمع انطعا1و (ممث202ه5 ددقع ذم 1300عرد م؟هرطعأوع ه0ه11ةعلأم

 1505. ةطخدج غ1 ع]- عم طلعو (غءررنم »عم ؟عمات] لمان 21166051 طتتق 76272 - عل - 011: ل1: |/هن"هز

 4آ50- ء7-ه]برتعت» 8ع 1غءرزعط [آدصطملتاحر حصصم . . . ةه01:610و عأ 1 5]00- ؟ل- 011 لآ

 1867: 8 ءد» 1101 هي:7»ء0 112:6 ظذطقطظتعمو ةسمم 899 (ةمع. 13. لو. 1425) 1201610.

 1506. 11١ ءآ] - حعوغ ء] - رجهوطغدطآ1طق(# 100002123 0 5

 (نمرهصت جسصطت عاتمالاتلل و

 نغ ذللس4,و وسما 1لعرم هع ؟دجتتم ؟مصتق ءغ 015 وتم كقمتكاتألك م20ممصتغاتر 1غ غنغ

 جلتم 1م مءدعءوعلدغر جالتم ددطغعومدكتعر جلتم كح 2001ةيدعمالك ةقكععدمعو ةلتم ةتمع ةللتقم

 دزكع مامسعم ةزصعم]دعأ عغ وزمع 0ءعععسستم هلممع مع جيتنتءما]سس ر كلكع منسصصعتم ماتتفلاو 5137©

 طقع الغور هزكع دلتقرو دزكع هدم صفع مدعو ذلكتع مامص02010هعرو ع لاتقع 5184 ©5101

 لل عروزغمغعو.  ظءمنلصعع ذآ]1ه لهءسضتصحه 20 موراعو ةكعوعدت5 همدقصتعمع 5مععله]هوو ع( مطللا05و

 ونت لع عد ههتموزغأر ظدتغ /ك75462, هصّزاتك هراند العم ممم# رمعاتتمع عمعدكتا. كلت هرعضذ ىدتصأ

 1/7 - 8012 لآ 10117: 10121: :8]: 117 - نمر” مرو - 100 »ءأ هآ - ا عراتنأا م6 6 ]رمر»ءأ ءآ - ا هقصأأر

 هرات5ذ ما:2عءء0لعمغأ ممهعاعنءملمسم - 1ك هعأرإ 61 - 7 ءايرن# ه1: 1701ءدأ(اق]ر تأ -ز1ءا] م7 ع 0

 116/47 67 - 1ع701], هماتك هلال 0أاتتلظ م3(13263طن ةقتتلان111 ب 06( ه17 ءآ - هتعأأت“ لا هدأ ©آ - 7*081.

0603 
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 تانيبلا تايالا اه.. ميلمل ىف ىنأي لوصالا ىف عماول,ل عمج حرش ىف تانيبلا تايآلا اد.

 ةرشع ىلع ىتلا ةريغصلا ريغ كو 1.1 خنس قوتملا ىزاولا رمع نب كيحم ىيدلا ف مامالل

 تايآلا !ن1.٠ ع0 ةنس ىوتملا ىسيع نب ديململ ديع ملكتملا] قاشورسكل اهصخو باوبا

 تانيالا .”امازبب.0ا ربل مسوتل ىيبعتلاب تتايآ اها. ؛ .ن ةيحد نبا مع نمر يدمحم ممل كانا

 ةرجح نبا ىلع ىب دكمحا لضفلا نأ ىيحلا باهش ظفاحلل تاوجكملاو قراوخلل تارينلا

 انيتىحلا لقا انجش جارعم ىف ةرهابلا ةميظعلا تايآلا ها“ م٠: ؟ غنس»: قو تكلا, نالقسفلا

 ىفوتملا ةرهاقلا ليون ىبكلاصلا ىقشمدلا ىلع ىب افسوي ند دمكم جيشا ةرخالاو

 7 اياب رشع ةعيس ىلع بتر ملأ هقلخ ني عفر ىذلا هلل دمحلا هلوا [175] خنس

 قيافلا ليصفلا ها ايقحلاف الشات رفظ

 1507. [1ء-4خ ج6( 82-11 جز مهغر هتعمم دتهصأ1عقاق. (نهرصت7 ةهاقتلال5 0معالأك لكم1'

 ه1-زءمار»# لع متسع متتمر لع نسم [ئنععه لي» ؟10عدنسع ع 1508. ظ1- ةرذغ اك13-1ةرجاس أو

 هكعدج رمهمت ؟عداهر جهنعامرع طسصقتم م1“ - هل - 1: 1101 مقتنع 1 ءنن )نم لفتت ةصصم 6

 (زمع. 6. لسال. 1209) رصمتعسم. 1116 ]طعم ممص ءمصقتساعصلسك ءقغ تنصت همعتع |[ 2/7 - ك4 ]

 [7/-5مو]م»ءا ذص لعععتس ءهقمتتنعه 0لازكم. 1[ءاتورره ءزانك هءعمدسدتاتس ءلتلتأ 2101من

 لق0-ء)- ]مرن ظوءر» ل:م )[عاججطؤزةتعسدو ةصصق 653 تسع. 10. 1عطع 1255) رطم1غانانق]. ح

 1509. 4-11 عذعغ ظ8-1حج2:1مغغ, ةتومم سمصت[ةعواهر ةتفعام»ع آطصقفطت ل110116111:60 لق

 0مم ]151 12:1رع. ع 1510. كلجرذغع ءال-عغه'طأعو هتومم اماعر طز" عاما مطتق ةوطمأ 01012 03
 هوم فوعمتأ ف ممعس ذماعا1ت ىعمانم. ع 1511. ظا- ةرذنغ طال هررتن ع ةغو ةتوضفف هما عم طق

 ج0 جعممعو هءعيهملتصحتسمك ءعغ ممتعمعانلفه معهمطعتعدر هةنعامرع [طقظام هزعافأ - هلل-

 را طن* 1/6017 ملل]ررسعلأ عرج ىلآ: 31 1لهز» ملعءمامه6و ةمطم 852 (ذصع. 7. الامم. 1448)
 روورننو. - 1512. [81-ةخرذغ 4-81 ئتسعغع ظ1- 8 ةطتم ءغر دنوسم دقهعمه ءغ ةماعمل عداه

 لم حووعموزوصع لمستست طمضتمسس دط طع هع ح]غعرتف ىتغم طذص ءمعاسستر هتعام»ع هطعتلعط

 1107017: 0 ]1 دو 7 هوببرك ظهرا ىل]2 12نوغواعرطم كلن, (نهطتعمع ةصوسصتلتصم ءغ ةصصمو

 [942 (1م0. لصلب 1535)] رتهرتنتم. 1صسعلمتغ هات ه ؟"عرتطتق: آطقسف آ0عمو نتأ [لهطتتساتتلل

 ننوولمصت5 ةدهع ع]وروعتع ءه(عمن.و عغ ةهسعغم» ذللسل طذص ةعماعسلععلس ءهةطللفك 015م0

 طموعئعم ممالكلمجق مماقك فرص مهيضمأمك هذ جلز عملا عع اتطسسسس ذصلع عمقا ل1 - ل هنأ ]11/7 -

 1مونهر1مو1[.

 خا
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 برعلا مايا ملع دار“

 ةفلطيو برعلا لدابق نيب ةديدشلا لاوفالاو ةييظعلا عياقولا نع هيف ثحي ملع وهو

 اعرف لعجي نأ ىغبني روكذملا ملعلاو لال ةداراو لحل ركذ فيرط ىلع هذه داريف مايالا

 هيف فنصو كلذ ةباتمب سيل وه ام ركذ هذا عم ريخل وبا هكذي مل ناو خيراوتلا عورف نم

 0ك لسا علا د ركد ايفصو اريبك 1. النسا افوتملا# طبلا" ىتبلا "قب معلا ةدئوع ىبا ة

 داز 01 ةنس ىقوتملا ىناهفصالا نيسح نب ىلع يرفلا وباو اموب نيعبسو ةسمخ ريغصلا ىفو موب

 مو ةدامعيسو اغلا لعجو هيلع

 ا 30 د نيحللا كبع  نيدلا ,لالخل _ىرسالا ةصق حرش ..ىف ىربكلا ةيآلا 11#

 انادنالا رانيآ ادا ٠ ىئناي ةياغلا حرش ىف ةيألا ام 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 15* ةنس قوتملا ىزوجلا نبا طبسب فورعملا ىلغوارق نب فسوي رفظملا ىبال 0

 را 11 نس قوتملا -ئقارعلا ىلع نب. ميركلا .ندبع .ىنيدلا _ملع خيشللو

 15313. 11 د١ دم حمس ظ4-1كعدط. 120ءومتسج لتعم قفط ن1

 [لوعع ءوغ عه لمءنمتسدر وسمع لص مهعاتم ةموستتتغ عئقجتمرجد ءغ (ةوضتس ماعمج ذماعر

 نىتطسك قعوطسسو كو نع ؟هدع #77 (لتعد) مممدعتعر كآ11ه ةساعسم عتعمت 6 ءعصااتنو عع انقات ؟00زكر

 وناتدع [0ءنرس ءغ اصمم هثومتعدغ مم دعو ننقع آلم 100م هنتغ (ةردممدع معاق عون 182هءمتمج

 طقعع ءمدصسملع مدعغعس ؟مععلم]ل بس لتعهتماتمدعسس طتقغممت ءقعسس مصقفتغغعر !ضءعغ 481:77 هه»

 ءزاتك دممعمالتمصعرل ممم 120لهغرو ءأ هع 78عق دمانأ أهم ءعمزططتع)101عأو ناندع همس هادنصغ ءزدقلعسم

 ممصلعج35و ءدزاتك ءعوأ طفعع. - 1)ع طتك لتعطسخ للا 0863206 11ه: :وهت» 18 عن - ءاتجو1 ]1111© 5

 ظمعت“لو ندمت ةسسم 210 (همع, 24. هم. 825) هطتتغو ائطصسس مهزدععس ءغرصتمهدنعتط همدط م وقاتت

 آه ذللم سئللع لسععمغفمم لتعو ءمسصعتسميةغر ذه طمع ةعماتدعتماه نتتصونع. - لطدا/هم هز

 ل16 ظءرب ظ0دءةر» 1و/ه ]رافع ةهسمم 356 (ذصع. 17. آلعع. 966 ) صمععسسعو 50125 304103, ع

 ردتل1ع ةعمؤلم ععمغومم لتعم همرستسعد10136, ب

 1514. آظا- خر ءع 16-181هط عمر عتئومتتستا 123عضاتتل, .(هرصس عداد طتوغمرتمع ذانصعدتق

 صمعضبعستلو ةصسعامر»ع لعام - ء0- 011: 4ط0- ءآ- «ه]رتسمتن 1822 ىلا 8ءب» كىه0هنباغر ةسصم 1

 (ذصع. 4. لانس. 1505) رممرغنم. - 1515. 45-81 ءغر دتوماتتال. (0هرسرد ها ةكتاتق 0ع

 6/1406, 0ع نسم منلع زهق. - 1516. آ[غطقم ءادتم فتمذكر معو علته معهعأعععملقو

 هدم متطدق لدن رواة وهرإ ع١ 7 نعتبر“ ورب (ممهننعأباةر ؟دلعم 8151 1: - ءزمتسم لتعام ءا 0

 ةصصمم 654 (ةمع. 30. لوص. 1256) مم>غدنم , ءا 5طعتلعط 32772- ء0- 01 0 - ءآ- عوار 161: ل:

 1ل»ةعء8عقو ةهسصم 704 (ذهمع. 4. ةكسع. 1304) مممدعننم. - 1517. آ[غطقم اذ طهل]ل ءا-رسماعط معو

63 * 
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 ىتأي راثآلا ىناعم لاجر ىف راثيا ٠١  ميملا ىف ىتأي راتخملا نحل
 اسضيأ

 بانطالاو زاججالا ملع 1

 ف هلع هجو الف ةغالبلا ملع ثحابم نم هنأ ىفخي الو ريسفنلا ملع عورف نم هركذ

 اًملع عاونالا نم هناقتا ىف ىطويسلا هدروا ام ةيمسن موتلا هنا الآ ريسفتلا ملع عورف نم

 ناكو ىجرزشلل ىرزملل ديحا نب ميعربا فحسا ىال نآرقلا زاجتأ ىف ناعربلا زاججأ 1:

 مساقلا نا نيدلا مجنل نارقلا ىناعم ىف ناببلا راججأ ا طبل هيف رثكف اقيقد هطخ

 ةرشع نم رثكأ ىلع لمتشي وهو [قلمل نايبب بقلملا] ىروباسينلا نسلل نأ نب دومحم
 لاق دوجوم- ىدنع كلق] بدازغلا لمح ئمسلا هباتك [غجابيد] ا ا هركذ انك ه0 كلا

 ىرورطلا فيرعتلا راجيا اد* م“ ةهنس سسجاح كلب ىف ةليدتلا نيا 3
 ؛,» خنس ىفوتملا ىوحنلا كلام نبا هللا دبع نب دبكم نيدلا لامكل فيرصتلا

 مروع معدتك. (0هرسسصعمساهعضتمم ائطست 7108/1, لع نسم اننععه ل170 10١ءهئاتتم - 51, 1[غطقت
 1 ءززْؤ] سصعؤمسأ1 ء1-ةغطغقعو 0ع ؟1نلكو ونت 0ع ةومغءعماتتك ة01هصانتت 5021 مقالا. 10

 طمع وننمواتع همعرع 106 مكنه.

 1519. 11م ء1- ]زد 56 ء]-1ذغصقط. 10هءامثمذ 010110815 م265586 ع 185

 ءغ( مصانه ماعطصقع ها 1.

 ل6: 111,عن» ءعدحص زماع» 00ءامتموق ةد>نعوعقزك ءمرهمأعمع ة5مععأهألع5 ممقانتار هعع (ةللعال

 لسطتستم ءىار وانتم ه0 نسهعوأالمصع5د ء1كمودعسألهع معجاتس عمن. السالف وقتموتع 23000 ء>قأهغر
 نع ءحرص لهءمتمتم ءهدععوععمزق همعقمستعمع 5مععاه]لتطانق ةصصاتتس عال عاتغو طلكأ قانات111 6556 م1127: 51و

 هدو ةمعولعور وناندك هوي ذم 1ع هعمملتغر 0هءاهتمسقم همدصتسةل عب
 1520. آو ءآ1]-طهمءطغمر دعويسصعم(20 طورت 0ع هددنمسع (نهموصت 015 أل

 نص ةعتمتعو ةمعامدتق للان 1: لمع 1 ه]فت» 6: ل1160 ل ءسعت»: لك ]متت ءز# اعمستق ءققعأو

 مدنا ءععورععو ]تطعم هطععموعسنماب ع 1521. آل ءآ1- طءرقؤصر ء>ءممو106 ط26915 لع
 ةهعواعمقتم (هعدصستر ةتعامر»ع رالعزر» - هل - 01: 41: 1ءيمف» ل!1ه]بتناان0 ظن: لطم مدعن 1

 [طمممستقعو 8و -ءازرمعع فوممرستسمتم]. (ههاتمسعع ائطعم ةسماتسم عدس سصتللتم صفاتك هصانس
 (171062) و دحغ دسعام» ص معهعآأدغممع هيأ ائطعت لوم ء]- عارم« 16 ذمككتمأال همت. [ آد عيصماادس
 همن دمع ةعوعمعر تطأ ذص طمع طقفع ]1عودماس» : كلل ظمعسس هرنق معضلسحتغ ص انعطع 11070
 همدم 553 (صع. 2. 1"عط». 1158)]. - 1522. 1و2 ء]1-غه' »11, طعووتق لعلسلتال# هالانللل
 نيبدع ج0 ؟1عدتممعم ععمسصسهاتعمك معوعدؤةدستم دسصغر ةاتعام»ع لعمال - لف: 0
 176١ 450ه11ع]ع 151: 117ج, 6ءميستسج عمو ةصصم 672 (ذسع. 18. لكدل. 1273) 2201610. -

10 

10 
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 قوتملا ىطللا ديحم نب اجيرس نيدلا نيز خيشلل لالضلا نع رارتحالا ىف لاقلا راججا !هد*

 ىفارلا ىيحم نب ميركلا يع مامالا ديشلل راجحلا راطخا ىف راجبالا !همم ده ةنس

 ىا مامالل ثيدحلا ىف زاجبالا ا راجل ىلإ هرفس ىف هفنص 0 ةنس ىقوتملا ىنيوزقلا

 عماوج هيف عمج [18 ةنس قوتملا] ىنسلا نباب [فورعملا ىرونيدلا دمحم نب دكمحا] ركب

 0 1 ظنك" ضانرعلا انتا نت" كتشوي :نيحلا ,لامجلا بطلا اق راجالا ا" ٠ ةنم ملكلا و

 ىقوتملا طايخل طبسب ريهشلا ىلع نب هللا دبع كبح ىال عبسلا تالرقلا ىف زاججالا اه

 ,ز*# نس ىقوتملا ىربعلل رمع نب ميعربأ ىيدلا ناعرب خيشلل زاغلالا قيراحألا اماه م2 حنس

 [ىطرقلا] ىسيقلا بلاط نأ نبا ىكم ديحم قال هخوسنمو نارقلا خسان ىف زاججالا

 نمحأ نب هللا نبع نمحم ىأ] نايللا نبال ضنارفلا ىف زاججالا اه. ب نس قوتملا

 ا نيتايووعيلا ف حاضيالا رصتخام ىف زاجايالا !0 4# ةنس ىفوتملا ىناهفصالا 0

 1523. 1و2 ءآ] - سعءذلر طعورزك 0ز5وويامغلم 0ع ةتئفنمسع ؟1هعدتمو ةنتعامدتع ؟5طعتلعط

 26قز: - مل - 027: 8 ء»أزع ظعتن !10ه]ءمتجتسءل 116712, ةمصم 788 (تصع. 2. 1”ءاطت. 1386) دممرعغمو.

 1524. 12-81 11 ةلططغقم ظ1- 1811] ةعر طعععتم ممعسدأم معمتعت]همدس ذه 27/2 091011

 هطعئلاعط طقس 4650 -ء]- عمرو 8ع: 27101 هتات0# 11062 (هسماتاغر نت ةمصم 623 (ذصع

 2. لوم. 1226) 0ءءءووتغو طسصع ا!ئطعسص ذم 1ةةسعنع 18نزةمعموأ ةلموزام - 1525. 51-2

 11 عا]-طعلً؛ (غطو طععكعتك ةآمكاتكنتأتم 06 520105صتطانق. 1آطسصمست كم 2 عرر» |[ 47760 1 عدد

 ه1: 1)ةنعمء"ة, ؟دأوم ] 1871:-ءاوعتن# [ لتعفتق ءغ ةصصمم 364 (ذصع. 21. 8ءرام 974)

 رسم تتم ] ءع ذالتف ذه طمع هرععع ةمطمتتوسمتف طعععتمي هعمل فسعص عيقتتق ءم11ءعل حو

 1526. 182-51 11 ءا- تططرو طععوتم ذمهنصأم معان كممعر ةسعاماع لوراا]- هل - ل111 77/5147

 ظءن: 47160 ]م4142 ةمصم 753 (ذهع. 18. 1عطع. 1352 ) دمتم. - 1527. 81-12

 11 ءا1- ءةوعوقغ ء1-وءعط'ر طعوعتم ةصقاكتالم 0ع ةءماعطم (نهوصأ عءعصقأ هصتطانقو 30405

 لاع 71ه1مستنءا 4لط0ه]1ه] عن للغ, ؟دلوم 85:1 -ءاز/ءموونا لتعام ءغعومسم 541 (ذهع

 13. لدم. 1146) 0ءقدسونم. - 1528. .682]1-1 11 ء1- د1 عطغعو طءووتو زمداتغتام 0

 دعمتئمصهغطاتعر ةمعغم»ع ةطعتلعط 801 -عل-0: طة" ه]رازر» 187 دن 0م" ل مناط ع»أ, ةهسصم 732 (ةصن

 4. 066. 1331) مممنم. - 1529. ظ1-1] غ2 11 مهودزاعط 11- هموم ئ ع سمس نلعطتطتو

 طمععتك ةمدلكتغم 0ع [1وءز5 (همدصت ةطعوودصسقطسع ءغ جطعوعدتتم و هسعام»ع لاثن 11107 هتاتنءل

 21611: 15 452 161:5 (نمق#5 |[ (نم"::52] , همصم 437 (ذصسع. 19. لم]ع 1045) جممةغان0. ل

 1530. 12-1 11 ءا1- [خععوزلطر طءعوعتك ةمدانغنتأم 0ع زانمع طقعم؟0ت(معتور 40

 1ا::- ءاءاناات: | للا: 1101 هتست»ءل ىكطلمااعأب 1 عرف لآتسعل ]1ه/ه]فتاغر دسصم 446 (ذصع. 12. كجم 0

 1054) مممم[مم]. - 41531. 152-11 11 سحدملعط غنءدء» 10-11ط ةطر طدطورتف مقا
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 انوي ظفل وقو ىجوعغاسيا ؛!ه» ميقلا نبال .نايجالا لم» ميلا ىف ىنايرررخرطتخا

 باوبالا نم باب وهو ماعلا ضرعلاو ةصاخلو لصفلاو عونلاو سنإل ىا سمكل تايلكلا هانعم

 رعش هطبض ىف مهضعب لاقو فطنملل ةعستلا

 ماع ضرع ةصاخ عونو لصفو سنج

 5 مان كدندرك  ىجوغاسيا  ارعلمج

 سوير وفرف باتك رصتنختو ميكلل سوير وفرفك نيرخاتملاو نيملقتملا ىم ةعابج هيف :فئنصو

 ففوم ميشلا مهنمو 101 ةنس لوتقملا ىسخرسلا ناورم نب سمح نب دمحا سابعلا ىنال

 وح اننامز ىف لوادتملا روهشملاو ةنس ىقوتبلا ىدادغبلا فسوي ىب فيطالا دبع نيدلا

 ل. نش دودح 4 قوتملا ئوهبالا اومطا ىنب» لصفم» ىيحلا ريتا! .لئضافلا ىلا وشما رككلا

 10 مسأ قالطأ باب نم ازاجم ىجوغاسيا ىمس فطنملا نم هراضخاسا بيج ام ىلع ليتشم وهو

 ىتاوحو حورش هلو هتمدقم مساب باتكلا ةيمست وأ فرظلا ىلع فورظملاو لكلا ةداراو ءوِدل

 ظمتنغرمع همعدم عممسسمتتعأ 10147, 0ع نسم دامس 03عام.  ظمتفسعم اتطعت 710ه ء»

 ولعدم رمملم ذمدتمافس ضلع ذه !اناعنو 21ه, - 1532. ظ1-1]ةهو طععوتق زمهلغتغمو

 انعام" ع 751:- هعمل رن. - 1533. 15ةعطرش] 1و 15360عع. هع عراهععوو 0086 011016

 دمزك ءىدلتم هنعمتظءهدغو معمسد5و 5مععاعلر 016م عماتمس 5م6ءاظعدتسو م10 ملأ ءامغعتت مععاتأ أ 3 ءاص

 ءغ معمللعمع ءمرستستصع. طالت عأسمسغ طقعع تصانسس ع ه07ع22 هةمااتطاتق !موهلعدعو ءدوبع ممقاق

 لتقنمطم طمع معموزعم هم م:عطعسلتغ :

 6 عمتتمر 0126معصاأتلم 5؟مععالعقو 5مععلعقو م10 مز1 عاه5 عا 26010625 01011011

 5 [آدعع هرصصتم ت00 ممدطتمع 15( ع7178 010م1 عاطعط لات 81

 رللسلغأ معئععمسم عع( معععماتمسبنس 0ع طقع مجدغعسعتم دعت مد ءسمأر نغ هءمطرسمق ماطتل مهمه مطاتقو

 ىتزدك اتطسسس لقلات'اهاارارو أتنءعا 1 ءرن 10 عمل 193671: 111 ل-:مارد» العم! دقرو ةسجصو 6

 م0. 17. لوم. 899) زماعيلععطتقو طص ءرتامرتعم 760ءعوملذأ ب لعن دلع كاطعتاعاج 7210:مه7 6-0-7

 450 - © - 7ءانإ 13و 7 سدرك مول 02و ةهسسم . . . دم01315.  (ن0د2ظمعطلأانال 08[

 ىرمممعطسق مرعمع هعئعتك هعاعطبع هع ىتضس ءقغ ةللطسلو وننم0 عم سععتغم 2/4 - هل -

 110/01/01: 137: دهم" للملا , تسعد ةممتسسم 700 (ذمع. 16. هةعومن 1300) دمالانور

 10 ئتطستغت». (همنمعغ هدسمعق نان عقالممعق 10 عتعدفو ونسمف هرم مع اص مجمدتكت طفطعع 0عط ءةلطاتقم

 31ءممطمتعع دسباعس ذللك لهءئمتمد 1: ى/76 دجمعا]دطتعو انك مهكق مو 00و ءاأ 0585

 مريم همصغعمصا(مو ع1 زغنهر نغ (هؤن5 ]تطوع 4ع ةمصملسعالمسع هاته لعمميستسعغن. سم
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 دما هلوا لوقلاب رصتخم حوش وهو [01.] ةنس ىقوتملا ىاكلا نسح نيدلا ماسح حرش اهنم

 هديح نمل دمحلا اهلوا جدربلا ةيشاح مرشلا اذه ىلع ىئتاوحلا نمو خلا هدوجو بجاولا هلل

 ىلا هلل كيحلا اهلوا ليدارسأ نب حوصن نب ىيكل ةيشاح ةيشاحلا هذه ىلعو لا لوعملا لك

 ةيشاحو ىشلاتلا نيدلا ىيح ةيشاح ماسحلا حرش ىشاوح نمو يلا هاصع ام دعب مدا رفغ

 هجرق انالومل ةيشاحو يلا تافصلاو تاذلا انملع ىذلا هلل دمحلا اهلوا ةمات ىو ىناورشلا

 هلل نمحلا اهلوا نييقطنملا ضعبل ةيشاحو ىدرويبالا لضافلا ةيشاحو مه8 ةنس قونملا دمحا

 ديك ةايلل عوبني ماسخلا بارعا ىفو ىلع ناطلس ريمال هفّلا يلا باستكالا فيرط انريس ىذلا

 رايدنفسا نبا كيب رضخ هفلأ حلا ناسنالا فطنا ىذلا دلل دمحلا هلوا ىطاملا ىلع نبا

 نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا لضافلا حرش ىجوغاسيا مورش نمو هيلع أرق نيح

 كل اًدمح هلوأ فيطل ٍيوزمم اقيقد حرش وهو هما ةنس ىقوتملا ىرانفلا ةزمح

 اضيا ىشاوح حرشلا اذه ىلعو دكحاو موي ىف هرح هنأ هخآ ىف ركذ ملأ مهللا

 درس عماجأت دانصأ عا عامووزك ةماع م: عادلا 110عم40- هل - 21: ظطلهع01: 12478, ةسمع |[ 760 (ذصع

 3. 12عع. 1358)] 120هدئأات115و 11115 011011362331115 601126520105115 37: عاتتال عالأتتتال (ةصغاتال ةعنط عاجزا مت

 ج0 ءءنددص طقطععغ. آ1معلمتغ 12: طدسق آ)عمو ندأ ةيتكاعستم ةطقما]سغو [تغتت عام. قةل طسصع

 ءورستسعم(ةيسسنست عاموذوم ءلتلتغ ء”ل0م2, نسحع زغه 1صعا ملا 0[: آطبهتتق ءأر ناتعتت ]د05 ءالاتطأ

 هرهمعفر وننمتطسع 205 طقطعسأل ممعغعوإ هع. 1لمه عاموددق هلتتق ةسحتغ 7 هلو عد: ز8لمعنأ] 1ع

 لو(, ننحع ذغج 1صعامأتص(: ًآكبهتتق 1)عمو نسأذ كلحتسو 1ع2ما لغو م056002111 56 عل 200

 هطعلتعمغعرس مرةعطستغ ءاع. 10ءتدلع عامدوهع ه0 ءمرصصسعم (ةطتاتتت 01-60-110801 ه0للت) 051111111

 1110112 - ء0- 028 2,]10785 - كل 1ر7 ماتاقر هتزاتك عا1مدكدع (والتكل ©0110 عطا قتلت 212م1 عنات 5411و

 هغزغو ةمعمأدصأز اردد 106مرو نأ مم5 ءةوووماتمتس ءأا جانمتطناو 0هعدتغ ءاعي - موسم 18

 ممواع» (00هزوم ىك7ءلو ةسصم 854 (ذصع. 14. 1'عطال. 1450) رمممزدننتاتك ل وزع طعصع 15

 ل4قضومءرت02 - دلتوستك آمعتعمالانتلو نانأ زغه ةصعلمتغ: آرهصتق 1)ءمو نسأ ممطتوق دتمس طنعتت

 ؟ةعزعمل1 ؟جعئاعسم ١علل1016غ ءعئع.و ءغ( عاموعقم ةص كرست ملنرد طسصتتت 7/47: م78 هعلمكتا. ب

 عرمعمجتم 1ءعدتمسسس ظمفلتسسس ذم ءهمسصعسافتتم 1110و( - ه0 - لن هدعامغ اتطعع لوف

 61 - هاما , ؟هععد 1110:0710 عد: لل: 111ءاذ 111,101 86ج طا ]وعنا ةررا و ءكتطح طتع

 عءطمافق ددحك ه013عغرو «مدت ممدانتغر غد 1صكمتعمو: آ1رمسف 10عمو ونسأ طوصستصعتس !ذمعاتذ اهكاتانتلا

 مب اس (هرورس عسا دانت 20 1آ1كدعمععم ةعملموتأ ممدم 8غ طعصع دصعتتاان5 ءا ءنان 15115

 كر عرروو - هل - 0: 111017011160 161: 11 هتودنم ظل عرار نحت ةسصم 834 (ذصع. 19. عوام 1430 )

 هطتتغ. 0مسك ةسطغقلع ءهغ 1عمزلسمسو دست (ءدنتق هلستنغت5 عقال طمعمتغ ز(2: آ1مسق 'لةطأو ©

 12عتو ءئعم. 4سععمب»ب 1ص طصع هقعضوهغو 5ع زلط1س0 تمم لثع 06د ضمدتووو هل طسمع 01001
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 كل ادمح اهلوا رضخ نب كيحم نب كبحا لوقب ريهشلا لضافلا ةيشاح اهفطلاو اهقدا

 دياوفلا لح ىف ةينسلا سنارفلا اهنمو شماوهلا ىف دجوت تاقيلعت ةيشاممل هذه ىلعو خلا مهللا

 هتكاح ام عدبا نأ هلوا ةيورسحلا/ اًجوزمم هلعج ىبلحلا باهولا دبع نب ركب ىال ةيرانغلا

 ةامسملا نيدلا لامك نب نيحلا ناعرب ةيشاح ىرانفلا حرش ىلع ىتاوحلا نمو يلا مالقالا

 5 ام ىلا ةبسنلاب ةلهس ةيشاح ىهو ملا ناهذالا نير ىذلا هلل ىمحلا اهلوا ةيناعربلا ىنآوفلاب

 اندعسي نم اي كدمح هلوأ لوقلاب حرش وهو ىسيلتبلا نيدلا ريخ مرش حسورشلا نمو اهلبق

 هلوأ جوزمم حرش ومو ىديآلاب ريهشلا ديحم نب دمحا نيدلا باهش خيشلا حوشو خلا

 هريغ ىلا ةبسنلاب طوسيم حرش وهو خلا اراكبا اًبرع فئاقحلا روص ىدبا ىذلا هلل ديحلا

 ةنيدملاب قوتملا ىناجرجلا فيرشلا فيملت ىنزاريشلا ميهربا نب ىلع نيدلا روت فيرشلا حرشو
 10 ايركز خيشلاو 11 ةنس قوتملا ىرورسلا نابعش نب ىفطصم ىيدلا حعلصم حرشو م17 ةنس

 هتبحا متق ىذلا دلل كيحلا هلوا علطملا هاهس 1. ةنس ىفوتملا ىرعاقلا ىراصنالا دمحم نبا

 مزمن عر (ةعتاتتال عآ]مدود5 ء0لتلعستسغرو نسمستمل راتط(]115دلسددع ءغ لم ععم10ةرووتتقع لسانا طعطع

 ممم تل 47160 17 ©: 1110]:ه1117:0 طعن 121201", ؟هلعم (نممنآ لتعغدسم رو 3 ءامزنعاتت طقطءمغ

 [معزمأزتسغ 2(1: ًالمهستك '!ةط1 و © 1)عنو ءان6. 4مل طقف عاموددك ةممعمل1نع5 ءدذوؤنوصغ ذه

 رمد جامتطصع. 40 ءده مععنمعغ ءانحس انطع» 1-21" ء»نق0 3ل1 - 5 ءددارءأ لا ]هلآ هآ ل0

 117 - 1"ءنا"ا/ءأ و (هسعد» لآثاع 8ع“ ظعت» 4ك60-ءل- :مءآرآرلط ظله7ع52 ءلئلتغو ءاوتتع (عاااتتل

 جلز عع د0 هملسس انطعت 72708" ءمانء/. آ1معمتغ ذغذ: ل11 ةطت]تسوزتلد عمتااتنو 01126 231134

 ءكد]احرمأ ءاعمي - © ]1هووده ج0 همسسعس (ةتللتلل 1171 ممل 0016 80171 - ءل- 01: 6

 5 16و دنأ - هل - ل21: 1 ظ11- 1 عمال ظ1- 201 (4 ع1 ةمدولتماوق,  كادصغ [1ه01ع5 ةامصع طقطتنم

 مممعمع0عمالستسر عا ةسعلمتسمغ 2 ؟ءرطلق: طبهتو 10عمو ونا ةصععمتلل 008316 ءامم - 1[”هن0

 11/62" - ل - 03 58//18861 هملصتم عمات أ انآ, 27عان10ع2غ0 ةينعطعغإتمأ لص انه179 الانا 120163 غ0و

 مسطاتعمحتغع ىهزع ةمعامت ماعتت : آرهت0هسصانك '1'عو ندأ هم5 1ءاتءلزاقنع لمصهكتغ ءاعم. - 1لعد

 [عمءعمدصأ ةطعتلعط 5767م5 - هل - ل21: لادن علا 1 ءد» 11017120 ؟د1ع0م 4208 للعاتتف رو تانزاتك

 فدستس عماجسان5 (ةدئغدس 2005 ندسص طقطعع ءغ دنو ةصعامأتأا: آطرهتت5 آ060 و نا11 10111125 5ع الا

 رعزتدتئازل م1035 ءغ ءمفاوك هععمالذا ءاع.  طففقممع ءعنع2همراتت» طقطتنا . طلع ءمررحتنت م

 ]جنتو عووه - مموصعم ةطعتتأ 21, - هل - 0111 ملل: عنان 180111: 11 ةسسقو كك7ك ل 01 1

 10 ل5ذءةمداسع و, 181علتصدع جحصصم 862 (ذصع. 19. اللول. 1457 ) همدان - 111051:]:- 60 - 1

 11:51 هرم  ظ عبو ك1 م*اميج» كمر ةسصمم 969 (دصع. 11. 85عام 1561) دصمدغتات5 ل هطعتلعط

 26160 ]1 ءرن 10!1]رهتتا1»ء0أ لندن # (8"12غ. ةصصوم 910 (ةصع. 14. كاطع 1504) 20115

 ءكتزدك همرصس عمادتلات5 ه0: 11/0 1ءدتا ءغ ذغه آهعامأأ: ًآلبهتتك ]آ)عمو نست 01164005 ةانثق
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 نيدلا ءالع ناطلسلا ىلا هادعاو ىمجتكلا فيطللا دبع. لضافلا حوشو خلا فيفوتلاو .فطللاب

2-0 
 ىنيورقلا كرابم نب دمحم هاش ميكحو ىدمألا ديحكم نب ديحا سابعلا نأ حرشو دابقيك

 رمع نب رضخ نيدلا ريخو 5711 ةنس قونملا ىنيوزقلا لوالا نبع ىب دكيحا ىلوملاو ةنس ىونملا

 نمو هتاروصت ىلع ومو ىبلخل ىلبنمل نبا ميخربأ نب كمحام حرشو هلوا حرش وهو ىفوطعلا

 ميعربا نب كمحم ئيشلا هفْلا يلا ناهذالا ررد ضايف دلل دمحلا هلوا راكفالا علاطم هحورتش

 .1٠ ةنس دودح ىف قوتملا ىنومشالا دبكم نب ىلع نيدلا رونل ىجوغاسيا مظنو ىروصنملا

 خيشلا مظنو هحرش مث قروتملا ملس هاهمو ديحم ىديس نب نمحرلا دبع يِيشلا مظنو

 هلل دمحلا هلوا لوقا لاقب حرش اهنمو اهحرش ّث ةينأل وهو 10. ةنس ىفوتملا ىرتسيشلا ميعربا

 ىناعملا ىف حاضيالا ةيشاح ماشيا اه”# يلا تامولعملا ريظم ناسنالا فطنم لعج ىذلا

 حرش ىف رارسالا حاضيأ !ه ءاحلا ىف ىتأي لاصخلا باتك مهف ىلا لاصيا !0*» ىنأي

 ممعخمتس ععوفمع ءغ ةسحتلاا عدهم »لتممتستت ةمعستع هع, ع دتع طعمع درمعضتكتف 460 - م7- 16147

 لروت»# , ن1 ءهمدصتص عمامضنتلا كامالغقسم 476 - ه0 - ل11 7ء2ءم50 هطغداتغن - لو

 رخل 17:0 1361: ل11010711:0 لبن - 188 ءعفو كم 7101ه: ءل 86د 71ه8 »عز 2022020

 ةسصم . . . متم ننكق ب 10115 قلا»ء0 8ءنن 4ط0-ء]- همممآ (هسماتنع, ةمصم 966 (ذصع

 14. 066. 1588) ممم انانتق - 721627" - ءل- 01: 1120/7 17 عن 01ه“ ل1 هانز ن5 0111102( انك

 امتاتسس مم اههعاقغ - 110 متستسعل طع ا" هآيفس آان -ءا]رمتامات 11مل عانت نست نعت اهتم عف

 ممممعاقم ةءعءنغت5 ءون. - 1)ءةمتودع هىفمرسسعم(ةتمس 116112 ءا- رق ذمهعتمعتس كذطعتلط

 11ه [ءمتت»ءل طعن 1" ه]يف» 2لمسعب»# ءمسممكمتغو ءغ تذصعمتغ ٌدلهن 1مم 13م 110

 ةمغع!1ءءندسس ]اهعوتغمرت ]ئطوعدلا ءامي - 1 ندعموعم دعستعع يمعمعسماأا لاآن»- ءل- 0:

 ظظءون 21ه]ءمتست»ءال 0ءآيتستئلعر كععم ةمصصتس 900 (ذمع. 2. 0ع 1494) رممرعساتق - ه8طقتاعط

 400 - ءآ-هآتسمتن وزن ظءيرورفلع 71هآرعستسءا , ين ممهدمطعممتس ه8 ءاعزرج أ - مما عمءسسم

 ةصونهرتموأغ ءا مم5غغ3 مرستسعماقكاتق عوف - هغ 8طعتلعط 18 هلس ك]رعاعواع»ل ب ةمصم 0 0

 26. 8ءط. 1514) دم01411115, ءاتزالق 17عاؤاتك ّذط 210 ءئعاتطأ. (  هروح عل اة 011001164 52

 آه ءدرص ةعيتموزغ. -  قلتسم لعمتوسع ءمدصتمعس(ةيتاتق رو كتزاتق ةلتعاما» ؟هردصتناف ب ( 01

 عمم م)“ - ىء 404/7 (لتعم ءومز “ هنتر ةمعلمتغ ذئه: ةهسك 8عمر وننأ 1وودعامتس طمستمتف

 معرتسم همعهمموءءملحتستست ةساعع مععاعو 1علغ ءنعب - 1534. [1هطقغطر كمعاتتا8. ©1556

 ج0 هراتذ 10747: لع هءمغعمغلتكر 0ع وندم دامس ةعضمم تأ ع 1535. آ1ءمل زله ؟مطنس

 اطاغفط ظ1-1[طنمذلو جللسعغم ه4 ائطعصس 722:47 ذمنعالت ععملسسم.  [؟104 دمك ]ئ(ةعحس

 1/14. - 1536. آ14طغط ء]-عورمؤرر ء>مموأالو 5ءعلعامالاتتل.  (هروتط 1 هرم عزو
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 ساضيأ 568 ىنيرابلا نبال نيحبلا عفر ىف نيبعذملا ىوقا حاضرا اه« ىنأي جاهنملا

 رونو نايبلا حاضيا او ىرعشالا نسحلا نال نايغطلاو غيرلا لهأ ىلع درلا ىف ناعربلا

 هم. ةنس وتم لا مثيهلا نباب فورعملا ىبكي نب هللا ديبع دمحم ىال نيدلا لوصا ىف ناميالا

 فحاصم مسر ىف فلاوخلا حاضيا ا  ىتأي رونلا لكايه حرش ىف مكحلا اضيأ اه

 نم فيخسلا ىأرلا ىاضيأ #1 ىرقملا ىكنقرمسلا دمحم نب دمحم مامالل فلاوسلا

 ةنس ةبشع ثالث رمعلا نم هلو هفّلا ىدوبللا نبا نيدلا مجنل فيطللا ىبع فئفوملا مالك

 ليلخ نب دمحم نيدلا سمشل رشع ةعبرالا تاآرقلا ىف زونكلا حاتفمو زومرلا حاضيأ 1!“

 نب دكبحن امعملا ىف ضعاوقلا حاضيا ا  هيظن هلو [م581 ةنس ىوتملا] ىلثمل ىقابقلا نبا

 تملا لح ىف مهيملا صاضيا (5 الصأ رشع ةعست ىلع رصتخ ىسراف ىدنقرمسلا دمحا

 ًأدتبا ىذلا دلل دمحلا هلوا رصتخم ومو [,1] ةنس ىوتملا ىلسوملا مهيرد نب ىلع خيشلل

 711:10 و 0ع نبم ]نغعدد 71+ ؟1لعدعت. -ح 1537. [لطقط ةعاكو عاد ع ل2 طقط ءاصو

 لعرصممدكغضهكم ر نتفع هذغ سوتناتتل 5ءعماقتكاتلل م18ع9ه1عصم» لع معهعوعمام ءالععدس0ةدحتسم

 ماعم م؟عءوصلتتسس دطقمات انتل و 30000: 1طن - ءللع»ا 02. - 1538. 10طقط ءآل - طهعطقسي

 ءهعمموزالُ لعيسم مكن هاتممتك. (ههكمامأتم طقعتعقعمزناتسا عا "عار هعامأ هائاتتت و اع 451:-

 قمومب» لع/نممم - 1539. 1لطقط ءآ]-طءرعؤم مع للسمع ءال-ةدصقمر ةه>تموو705 وضمن عطا

 هع ][سسعم 5061 06 معتمعت متتك «ءاتوتمدتم , هتتعام»ع 4ك ]110|هت»7:0 05ء20لهلاعأ 8ءد» ةلكهأإل و

 مداعم 16: - ءقلرعفا ]معو لتعم عع دمصم 550 (دمع. 7. لآدم. 1155) دصمعتم. - 1540. 1لطقط

 ءا1-طماعسو ءدممدزأتم زهنللعألت. (نمرصسعس(31105 0معاتك طه (/147 هآ- مو 0ع ونتم 10

 زنارو.- 1541. 10طقغط ءآ-اعط قت ةل1أ1و هدعممقزاتم "ءععطأ أ 00112 06 ءانورته 006 ؟تءعاط مل 0

 (هءدمت همنا ؟ةنعععور هتتعام»ع آطصقتص 710] هع اعز 710 1ءميضت»ءل ذديسم» ءمننلف للآ-11 00

 ((هرهمن 1عمعمنعزر - 1542. 14طقط ءا-ءهق ءاآ-و ءاعطأ11, ةديمموتقم ههدقتلتا ذسدطععتللتو

 وسما 71ه1دمه1]ةءع- هل - 01: 4لط0- ءآ- 1ءانز لعلتخ. 1ظامصع اتطعالسس 2اءزرن-عل-لنا 11-2

 همرص مموتغ (معلععاس عسصمع مهغتف. - 1543. 1طقط ءآل-ءودص12 8ع 1111 عغةط 6ع]-]ع6م »2و

 ءعماتعدلم ةعمت عسفكتسس ع( ه]هكتك (طغعفدس_مرعاتس 0ع معءعصكلمصتطاتع (نهنهصت نتهأات070ععلطتو

 دجعامرأ هز عروم - هل - لذ: الله مبستنءل هنن 111011] عزا اهل نع[ ظلهلءاغ [ ةسسم 849 (ذطع

 9. قرر. 1445) صممعاتم]. 1لعسم مدعدمطتعممتم انطرت دصعفتة عدس ءلتلت. - 1544. 1طقط ءال-

 هدد هتلر ءدعمودزالم معوعمالدسنسم. (نهدصمعسلتسس» معموتعمت» 0ع 1همموممطتع ذم نصلعكتعتسأت

 ادم لمسعمام لتعتعكسس , ةتتعامانع 11107:6111:60 17 ءد» ل]تنءل كهيسمءهتن0ل2. - 1545. 10طط

5 

10 

5 

 10 ء] رده طط ءعرصر ةهدجممدزال0م معئاتتل هطقعاتعفضتست. (0هدص معصلتسسل لع عمملهكقمسع عئانسم ءةائمأةصقطم

 لوسحتسم هسعامر»ءع 8طعتلعط ل72 عب 120م ءق]رف» /1هن0ث2[ن, ةصصم |7603 (نصع. 31.006. 1361)]
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 ةفلأ ظخنس قوتملا ىركذنسلا مي "بأ ب رهاطل حالفلا ذا -

 بحاصلا مسا هيلع قلطي ىميف بعاذملا حاضيأ !56) هيومح نب كيح لضفلا ىقأ ىضاقلل

 اضيأ اد خلا ملقلا قلخ

 ةيكلاملا عورف ىف كلاسملا اضيأ 6*1 8 ةنس قوتملا ىتبسلا ىرهفلا رمع نب كبح

 ةماكدبس ىااايخ ناكواا قوتسملا رضن قا نب ىمحم ويح ريداقملا ماضيأ 8

 ككاكحللا (ةيطخحلا لع نب" كمحا , ركب نا طقاحلا - رمامألل سمتلملا ساضيا ه6. 5

 حاضيالا اد ىقأب عورفلا ىف زيجولا حرش وهو ريجولا» تاضيا ظها ٠ [4] ةنسا ىوتملا

 8 ةنس قوتملا ىقيفلتلا احلا نب ىمحمل حالصلاب سلدنالا ىف ركذ نميف

 هللا دبع نب رصن نب نمحرلا دبع خيشلل هابلا ىف ىلا ماكنلا رارسأ ىف حاضيالا !هه“

 نيط نم ىناسنالا فقلخ ىذلا هلل كيحلا هلوا رصنخم وحو ةذنس قوتملا ىنزاريشلا

 رعش هيف كدشناو يلا 0

 [معامأغ 13: آارهتع آلعدر نانأ 2 ضععصلم ءةلقتسم زمععمتغ ءغع - 1546. 1لطقط رعط ]16+ «]1-

 [(ءافطر ل0عصسممع معلم دتدع ددلسفع. "لعد عاقطد 2 112“ 8 هد 18 ه]»م هك عزام, دمحم...

 رسمرستم و طم ءمرسصملمست كسلختعتك قكآتن [/لع077 11010111260 180: 7 6011120516118.

 1547. 10 طقط عءاددس ءل ع ةطتطر ءعممدتنم مءومامستسس لع تمر نست مرهع عانت 37:8 لنءععصلت

 هسمأر ة1عام»ع ]10/1 مقتل لظعتن دهم" لة لبر»6 كءااقر ةصصم 721 (ذصع. 31. كحص. 1321) ردم عمو.

 1348. [14طغط ءل - سعد ةلتلع, 0عسممدنونلم دحتمضتص 0ع مهعنطمسو زدعك ة1ملئاعت امس

 همععادلتطصف. - 1549. 1 لطّغط عا دس ءعءذ لت ءدمموتالم رص عصقات»ةككاتطلتو تاه 1107:0117

 ظءدن 21ه هس عا طوني ىطغ لالمع» 214: هتب و .قتععج ةصصتسم 642 (ذصع. 9. كمن 1244 )

 متسو. - 1550. 14طغط ءع]-دصم]عغعدصعور ء>جموتالم رعت ,  واتقتلاتت> ءاوآهسق0 5

 0ءوزلععدكتعو ةهسعام»ع [هدحمتس !11ةطغق قلنا 8عب» ل12 ء0ل 8 عزا ىقغ 7147-81 (نهمهعامههغم)

 8/1- ظهو/10402, دصصم [463 (تمع. 9. 0ع. 1070)] ممعتم. - 1551. آلطط 11-11 هز,

 ءعمموزغلم. (نهرصتسعماحتتاتك همعتك 17 ءراس لع عامفدغتم لمعتك ةمععولتطنق. ؟10ع زماعو.

 1552. ظ1- 10طغط 411 دصحص 2 هلعأ»و 11 11- ةكلص لعل]س5 ط1:15ه]1عطر ءدمادص 0

 ءوصنتسرو واتأ 1ص كملهمألسكتو معمطتغونع ددح هعاعطروغ كادصغر ةلتعاماتع 1/0100 19 عزب

 201ه]ء مووت عل . 8 ءن- ءا/ركزز 1/4 لع ر ةهمصم 774 (ذصع. 3. كول. 1372 ) دممزانو.

 1553. ظا10-1طغط 41 عدمقم ءا- منلعؤطر ةيمموتام ةععععؤمرتنسا ءمصزاتعتتم  (©هدسمعملتسم

 لع ةسمونعمغنم ؟عمعنعم تتعفسلمر ةهمعامنع كطغعتلعط 480 - ه7 - ”هليرسعت» عري زاآمعب» 8ع

 4لطلعااع]ب ىو جمصم . . . درممالات0. 1آ1معاجتغ راه: 1هسق 182ءمر وست طمستمعسم ةدع اآهنم 0

 نرعوجزا عام - '[  يوسدم طمع ءمعتمأ ممعسأاا(
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 أانناف باتكلا نومصبب كيلع

 براجتلاب اندنع اقح هاندلجو

 ةوقو اًشطب فظافلالا ىف كديزي

 بعاوكلا تانداغلا دنع كيطكو

 ةركب ىأ مامالل ءادتبالاو فقولا ىف ىاضيالا !5 ةيكلامل ضدارفلا ىف ىاضيالا امم

 احن هذأ ثيح نم ىالغأ هينو ىربعلمل لاق [] ةنس قوتملا ىرابنالا نبا. مساقلا نب نمكم

 ىكم دبح ىنال ءازجا ةثلث ىف هخوسنمو نارقلا حسان ىف حاضيالا اهدا نييفوكلا رامضا وح

 نيدلا ىبح مامالل كسانملا ىف ساضيالا ا!« ب ةنس ىفوتملا ىرقملا ىسيقلا بلاط نأ نبأ

 ماوكالاو لاللل ىذ هلل نيلل هلوا رصتخم 1 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىوونلا فيش نب ىيحي

 10 ىروزرهشلا حالصلا ىبا باتك هيف صخو ةّلدالا فذح اهدصاقم عيمجب اًبعوتسم اهعمج يلا

 قيدلا رونا ةحيرشو 1 ةنشابجر 4 هقيلأت نم عرفو باوبا ةينامثا لعا كرو دلك 5

 "لكتاتزلل ءعوغر ةيتعاتتل ءلغا112 طاتزاتع !ائطعأ 1ةععمعز

 اهنعرر ءةعمعاءمألو 205113 7111111 6556 12160111115+

 ق3سنوععطتغ ءغ ةسماتةطتغ ؟هطمدضع ءغ حتسطاتق ءاتقتلت 72 01ات12 521811

 ريغ تطأ مدعا] حست ما1012دجتسل ءغ ه0 01ج طاتطتتم زج هستللك 0153631111 21101عم2 همهم عت ةطتغم

 5 1504. ظا-1لطغط 11 ء1-1ء»قتلطرو ء>ءمموأتاتو 0ع زودنع طحعظع1631210]0. ]آه ام

 هععمع ة1هلئات نوع. - 1555. ط10-1طغط 11 ءل-2جعآ+ مع ءا1-1ط[1048و هدممو106

 ]1وعمرصتتس همرمدصتعمرضتسسو انط1 دص 1عععملم ةدطقتعغعسلستس عع سعت متعصلمتم ءقغر جتعام»ع رسصقتم

 لقا 8ءعا» 2101 متست»ءل ظ ءرن- هلعرعت» 18- ءامماط "ضو ةمصم 328 (ذصع. 18. 06. 939) ]

 رسمت. لماؤمم#م زمعووع (ءعوامغت» طتتع آاتطدنو 1061 هطقعاتتتو ناتوكعصاتك 11ةاطولتتنم

 (نان1عموقألات11 52011605 ءقأو 001 عد ممط مه151 غعءاع دنوعمتعدصغ2 - 1556. ظ10-1طغط 11

 مةوزلعط ظ1- ه0 "حصص >6 ممعسصوع نلع طاطترو ء>ءعمموزكأم 10ءمضتنم (نهزنذصت 2ط20عدصألاتلالل أ

 جطعوعوغمرتال. '1'"عو ؟هقوتعسلت , ةسعام»ع قلاع 171هآءميست»ءل 1]1ء):# عبد ىلطق 1185 (06288و

 هدمت آطرعءوئمرتعو ةسصم 437 (ذصع. 19. لدلك. 10453) رممدأات0.. - 1557. .104-51طغط 1

 ء]-مءعصٌةودز]لعو ء>ئمموأالم جاكت 5261 6عهغلمصتق. .(نهدرم معمل دس طسمفتست هطهط1 1

 1110182 - ء0 - 02: 7”ه]برم 1 ود» كعك 7لءمءم#و ةسمم 676 (ذصع. 4. كاتصي 1277 ]) 2201601,

 ر زغئن آمكمتزعمو : آطددق 1)عم عامرتجح ع4 طوصم»ع معدعلزغ0م اع. - 15 طلع 59 0

 مععدامم ةللمرتسس متكندسس هم]11عوعتغو ذا (ةتطعطو ان 31'عاتتت عطأ2 020106 عغز ءغ مماته: ]خطت

 1ا,1:- «لنم1]14 كمآ عسى ممكوذك 001هيسعصسغلتك ةتتعاقرو 0علاتغو هماتكواتع ]8 0660 08م8

 لزوزوسسس جطقماعتغع دمعسوع [عزرعط ةصصت 667 (ذمع. 10. كذعرا. 1268). ران - هلل - ل11: ل

 1 رمح
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 ىجاجرلا فحسا نب نمحرلا دبع مساقلا ىال وحنلا ىف ساضيالا |هد» ىدوهمسلا ىلع

 نمحرلا دبع ىب كيحم نيدلا لالخ نايبلاو ىاعملا ىف حاضيالا أنو مدرك تس اق. ودنملا

 ملا نيملاعلا بر هلل ديل هلوا كلج 01 ةنس ىوتملا فشمد بيطخ فورعملا ىنيوزقلا

 لوقلا تطسبو حاتفملا صيخالت بيترت ىلع هتلعج اهعباوتو ةغالبلا ماع ىف باتك اذع لاق

 ىارسقالا يحكم نب يحكم نيدلا لامج ىرش اهنم ىئاوحو حورش هلو هل حرشلاك هذوكل هيف 5

 نأ فئاقشلا ىف ركذ حاضيالا ىاضيا دامو ملأ هلاون ىلع هلل دململ هلوا ,.. ةنس لبق قوتملا

 لاق هآر املف فيرطلا يف روكذملا حرشلا هيلا لصوف هيلع ًارقيل هيلا هجون فيرشلا ديسلا

 يف الا حرشلا ىلا جاني ال طوسبم بانك هنال كلذو رقبلا محل ىلع رغصالا بابذلاك حرش وع

 ىلع بابذلاك امهنيب اميف حرشلا ىقبف رمحالا دادملاب همامتب نتملا بنتك حراشلاو عضاوملا ضعب

 رمع نب ىلع نيبدلا ءالع لضافلا حرشو مهرد فلا موي لك هل لعجن نامرق ريمال فنص هنأ ىور مكللا 0

 ىكوبرب/02 ءمدصتسمعصأةتكلاتتل ءزاتك ءع010ل166 - 1558. ظ1- 10طغط 11 ء]- صد طق و هماتك

 ععدستس ات ءانتس و ع0 451: 1عمودشرا 480- ءآ- ”هلتسمت» ء» 15: 8مع 27677686 ةصطم 9

 (1مع. 20. لمص. 950) مه17610.. - 1559. ظ10-11طقغط 11 ءا-معؤص1 16 ءادط ءعرنذصو

 مم]سسعم 0ع معلمو ذ5عطاعم 27011 ءغ ©>مهوز[هصتق ذغ2 1آهعامأعصو : 1رهتذ ])عم هدتتسم

 رمت 250 هرتر» ءانم م. ةسعام» لء77- ه0 - 021 11010111:60  18361 40- ءآ -"ه]رت# 011 200297( و

 121014465 1)ةءو]بع كموعممرمت هه ال5 ءأ 3880 739 (ةمع. 20. لدل. 15338 ) 01105,

 ءوغ وزن: [ططنصع !ئطصنص 0ع ةءلعمنتم ءاموتعصاتمع اتكواتعو 010364 20 عقل مع"ضءطغو 6010 م05اتأ

 لز5مموز(1ونصعرر» هععاتنات5 همعأ5ؤ 1678/45 7 - 0ك ن]ر, ءعغ ءممتمدته دقو ان 00381 اللئاتق

 هورصسعمساةجتك ءووع6م اللسان ظ/ - 10747 ءهمرمتسصعمادكأ دادمغ ءا ع]مووزه 1زمقاتضات ئعاطاتظأغو اغ

 ل هنا - هل - 02: 110 ]عهتهتر» عل 1 عدن 1101ءميستسء0 4 ءدع"غر دمغع ةسصاتلل 800 (ذمع. 24. 85ءمام

 1397) 0163115 و ءاتزاتك ءهمدطتل عما مجلا5 غ3 1س مأ عطف: آطردتت5 آكلعم معو ءزدذ طعم عطعءعمانق

 هنو اآهكعوتمأاتك ءوأ 10/1 ظ1- 10/1. آه هرععع 91,ءءاقع ههه هلت, 59-111 ءرلتل ]ظلك عسأرك

 خ0 طسصع معم1ععوترم عووعر تغ [تطعتس ءمرعدسم موو 1ءعععععع. 1ل]منم ؟5ععمو ءنبص لص المعلم

 از

 فرس عسغ قاتل كتطأ هدمت هطافعتسم ءمصفمت ءععغ: ىرانمرستم ءماقتأاتك طلعو ءريعادتسةقدعو ةاستلتق

 ءوغ رماتقعدع رملتطستتل36 دانمعرع ءدعصع طمحعتم.“ للزعتغ طمعو ونتن00 ]ائطع» غمصن ةتضمإاتو عقأو انأ

 كيما ءدغلمسع ممص ءوععوغور متكأ ذص ممصمصات]]ل5 1015. 1مغع»م2عو جان(611 (عائأانال 01

 ]1 نانمرتع انطرنو ءزج3239ع28غ) 168 3 01010621431115 12661 0125 غعءائأات5ق مه45[1 ا 2 8

 داتمعت" هقعمع 2مم22ع2ع(. للدم دكتر» ءاتهتل و لك ء027-60-7767 كملصتال ءمامتنأانت طكتصتاو (نة1ةت232126 0

 ءم22م0810155عر وان1 1م51 هذه عمأت5 لذعطسع محتلاع 0لعودعطسقم ةما91 لانووءرتن. - ورم ةععط ءاإت مانت

 فمرسسعمسعمغأك كدصغ ؟1غ طعصع دمعجتغتق 470: - ه0 - 011: 78 1367 017ه“ 4وم600, 3220© 0
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 فورعملا فاول دمحم نب رديح لضافلا مرشو ىقينزالا بطقلا هركذ .. ةنس ىوتملا دوسالا

 ىلوملا مرشو خلا ءاملعلا لزانم ىلعا ىذلا هلل ديحلا هلوا م. ةنس قوتملا ىورهلا ردصلاب

 خيشلا ةيشاح ىتاوكلا نمو 1.1 ةنس ىئوتملا ىراسكنلا ميعبا نب دمبحم نيدلا ىيحم

 فلخ ىذلا هل دمحلا اهلوأ ما“ ةنس قوتملا ىرزمل نبا دمحم نب دمحم ىيدلا سمش

 5 ملا هقيفوت نسحب دحوتملا هلل ديكلا هلوا مهضعبل هئايبا حرشو خلا نايبلا هملعو ناسنالا

 حاضيالا 5.6 حاشيالا هاهم ىراسكنلا كيحا نب بحكم نيدلا سمش ةيشاح حاضيالا ىلعو

 دبع مساقلا ىأو [ه.] ةنس ىقوتملا ىيفاشلا ىربطلا مساقلا نب نسل ىلع نال عورفلا ىف

 تادلجام عيس ىف ريبك هباتكو "4 ةنس دعب ىقوتملا ىفاشلا ىرميصلا نيسح ىب دحاولا

 ىرقملا دادزي نباب فورعملا ىناومالا ىلع نب نسحلا ىلع ىال تأارقلا ىف حاضيالا اهلا

 10 ةياغ وتد هدعب ام هيلع ٌلديو لاعتفالا نم ءاتلاب حاضتالا وه ليق 80 ةنس قوتملا

 20 هه

 (زمع. 24. 8عما. 1397) 120716115, ءاتزانك ءهمدطتت ءداهتأ انت (01[- ل - ل1: ط1 اهداف ب

 وزع طعصع رمعستعتم 116206“ طق ءد» 010/1 ه111:0 11 اما 1ع" ءدمن , ؟داعو الهل» - ءل- 0112 لت اتق

 ه(غ حمصم 820 (ذصع. 18. 1عط#. 1417 ) رسمزلغاتاتكر ان ا5 601011168(ةقأاتف راه دمعامأاأ): ةيقف

 [رعمر نمسك ة(هنممعو ا1هصز2  ءضات01(مدضنتس ءاعروجتو ءاعي -  لآكهلله 714/18 - هل - لف

 1101م1: 1 دن 1" ه]رفر» 1! ىيمتةر ةصصمم 901 (ةذصع. 21. عما. 1495) زتمالأاتلتق. 6105ه

 ء«لزلتغ كهطعتلعط ك/زعروع- ءل- ل: ل110 هتوتتناءعأ ظعءت» 1101من: ع0 181 - ءازءعدنع”ةر ةصصم 3

 5 1زمع. 30. 8عمغ 1429) رممرتتانقر ن3 2 ؟عفطلق اسعامأسصغ: آرهنق آئعمر نانأ طمستمعتل هنعقتأا

 بيسواتع ءالووسعملميل 04ننت( ءام. -  ةلتوستك العتوتك ة20طعأإمأ ءالممدادتغو ءزاتعواتع

 رستم عمادتتسم كم ةمعامتاأ: آهسف آلعمور نسا مدا]ءطغملتمع .ةتتدتات) عسل طهزواقه هقغ ءةاعب ب

 1[رءمتودع عامدودهف ذص 21 - 107, 5ءنتموتغ كارعتو - هل - لفن 11101 هتاقثعأ 861: لاتنع4

 راك ممم6ةر ذللتكوسع نمداسص م7 - 1ء/م/ لعلتك - 1560. 10-151 طغطرو ءدعممونتم لع

 مهين طنسو لسعقف ةمععاتهلتطدقو ةسعامتطاتق للان لل: ظ1هعدت» ظءرن- ءهلعايعق»» 10868 ةطقطظتاهم

 حصصم | 350 (ذمع. 20. 1عطدس 961)] ممرات و ءعأ 401 !1ءمدقت» 40 -هآ - 041:0 2ع

 110 عمزز ره عرعر كذالهطتغعوي ممقغ دمصتتتص 386 (تصع. 25. لكدص. 996) رسمتتغان0. ()مان5و طاتزسق اع

 دس ماس عوغ ءا ةعماعرم ؟ه]هصتمو همدصمنءعطعملت6 - 15601. ظا14-1طغط 11 ءا- ءةوعوق

 هريمموز(نم 0ع مءءءومفاتمصتطسق (نهدردصتر هتعاما"ع لااا كلغ طلهعم» ظعتن ىلا لاععالتتت (هعومت

 10 آ,ععئم»عر >ن]عم 151 7 عدسل40 لذءعغنم ء( جحمصم 446 (ذمع. 12 مم. 1054) رمم1>غ10. لئن

 طسصع ]اتطرصحس ءتبصقلعتم ءووع لتعتصغا هننت لآ - 1/1801,  نتحع [0الاه8 1 ءانطأ 0618073 8 (ب

 جغوتنع طمع ةعوسعمن2 م0هطقصغو تنص 20م0لمدد ماذحمع ععرتماو ةدصغ. ةاعقسعم 0ع طقع م6
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 ةخنس قوقملا مثيلا ىلا ىب دبمحا نب هللا دبع ديحم ىيالو رظن هيف نكل حارشنالا

 قوتملا [ةنسلا ماوقب بقلم لا] ىناهفصالا دمحم نب ليعم»سا مساقلا قال ريسفتلا ىف ماضيالا 1

 ىمحرلا ىيع ليضفلا ىأ مامالل عورفلا ىف حاضيالا اهل» تادّلجم عبرا ىف ريبك وهو هإ"ه نس

 هلوسر ىلع ةولصلاو نيملاعلا بر هلل كبحلا هلوأ ه8“ ذنس قوتملا ىفنكلا ىامركلا دمحم نبأ

 حاضيإب ىرودقلل هحرشو ىخركلا رصتخم ىف فرست هنأ ركذ ل تلا نيعيجا هلأو ىبحم

 ىسرافلا ديحا نب ىنسح ىلع نأ ييشلل وحكنلا ىف ساضيالا 1١ راججالا ليبس ىلع لئالدلا

 ىلا اهنم اباب نيعستو ةتسو ةنأم ىلع لمتشم طسوتم باتك وهو + ةنس قوتملا ىوحنلا

 هأر املو-.ةلوللا ىضع ةيلع ارق .نيح مفلا فيرصت هرخآ ىلا ةقابلاو وح نيتسو ةنسو' ةنأم

 فنصو عايشلا "ىضمف نايبصلا نه ملصي 'امثاو ايش فرعا ام ىلع تدر ام .لاقو ةرصقتسا

 الو نحن هيهفن ال امب ءاجو خيشلا بصضغ دق لاق فقو املف هيلا اهلمحو ةليكتلا

 جلطسع لتدماتتغد1 مم(عدغ..  ةئطعس ءّزدصدلعرم نندلت مدت ممهتتغ 481: 7101متر: ءل 2407/ه]

 1761: 1170 171: 451:77 ]عت و نتك ةططم . . . 0عععووز6 -ح 15692. 10-11طقط 13

 ءع]-غع1و18 و ء>تممدز(0. ((هرصتص عماقتلالق (ن02هصأ 18 عطتتك 01134107 ؟0]انطت 1 8ان11190 0

 لد 1عامعةتت» ل ءترنمق] ظعتن 11هأءمتس»ءل 1 م] قر |[ طهصصمدتلكعع ( ماو ءا-عيسبدعأ ءمعمهدمتس كنق

 ء(] دممعم 535 (أمع. 17. ةكسع. 1140) رمم24انالق , 5ك موتا. - 1563. 10-51طغط 11 ءا- #هعاد'و

 ءعمموتالم مدخن لاتأثك كمععاولتسست. سقس 411: /001] 7-50 - «ه]تومتت 17011 100110

 زعم: ]لهم ءاطغومم طتسزاتك لئتطتت ةنتعامدر وندأ ةصصم 543 (ذهع. 22. اظ1هن. 1148) 0ءءءدوتأو

 ةمعارتغ زم: طمع العم مسملمعدتس مرصتسم ءا ععقنتم ةدمعع 1101متر ءلعدت ]1ءعمفستم ءزاتق

 ء( ددمعع طسرسخ ؟ةستاتقتس ههتكتعرعدتم ءاعر عا مهضتغ مدتتلو ممهغر هع 25قع ذه ءمتامز»ع

 ركع” لتكمسغةفدع.  (م2"0 ندنموتع ]ئطعنتس .ءمرصتس ءماقكاتك ءقغ زاهر 3[ 31 عاتالل 0

 ءيماتءعوقمممعسرو ندهتسكاتم طععععسسب 2ه00عع - 1504. ظ1-[0طقط 21 عل -ههطتوو هممت

 ةهسوغم»ع ةطغعتاعط قلادع 472 11هعمت» 1 ءر» ل]ت»ء0 ]ن2 (عديسصتسفأاعم, ةمصم 377 (ذصع

 3. للدق. 987) مممرغت0. (0مات5 عدحستس هعلعسسم ةمغعضد علتستت عع هعصاسل 5023عأضأه هان

 ةدمتكم همرس م]عءاعصقر نتورمتل ءهعصاغتست ةعالموتسام هعدع مرمامتتس ةدعامساب مءعاتؤوصت هعوان#

 ج4 ظصعسس 1[عدحتس 1هدتس فساتن. 772:2 ذآ1سل ءمصصممفستغو هدنص 240700- ل - لعم]ءأ ةءطمآمع

 دسدف 1معوسعمام عع. نت تندد ![اطسمت >10عمععو جلسملم» مهعحت ذلاسسم ؟عقلغعر هع: ىبالتطتا

 20 عءدو ةسونتغو ن2 دمتطت زوتم صمأه هكانصعغر 38 «ءواألو وهغأ زهاع ائطعب“ ماتعرتت5 مما

 ممرعمتغ. ““ مم ؟جهعام مطعتاعط لعومءعووسو ائتطعسسس 1عءميس7#ءعا ءمدهممدودتغو يسوع مهتمعأمأ

 40700 - هل - 0عمم7ع/ هطغاتغ. مت بسس ئللطمس ]1ععتودعع: يىركطعتلعط ر ةموتتعر ذزعقأتف 2مم
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 نب رهاقلا دبع ةمالعلا مهنم هيلع اوقلعو احورش هل اوفنصو ةاحنلا نم عمج ىنتعا دقو وه

00 

 هادا [ىلكما قتلك وح ىفا اظوسبما؛اخيشر الواو تك 0 عنس, قاوتملاب ناجل نا

 هلو يلا [دمعن ىلع] هتردق تزرع هللا دمحا هلوا دصتقملا هاهو دّلجم ىف هصخ رث ىنغملا

 لامج ميشللو خجلا هدالا انيلع ترهاظت ىذلا هلل ديحلا هلوا زاججالب ىهسملا لاضيالا رصتخم

 ةرصتخملا اذه مرش 48 ةنس قوتملا بجاحلا نباب فورعملا رمع نب نامثع ورمع نا نيدلا

 وبا مهنمو يلا هنآلا ليزج بجوتسي !ًديح دلل نيل هلوا ىدتبملل ىفتكملا هامس لوقلاب

 ىوحنلا ىديعلا ركب نب دمحا بلاط وباو 800 ةنس ىفوثملا ىاقدلا هللا ديبع نب ىلع مساقلا

 فورعملا كيحأ ىب ىسحو 30 ةنس ىئوتملا ىرشقلا ىلع ىب ديز مساقلا وباو 7.1 ةنس قوتئملا

 ىقوتملا ىناولكلا هللا ىبع نب ناميلس هللا كيع وباو 5 ةنس ىقوتملا ىرصملا ءانبلا ىباب

 10 هام ةنس [ةطانرغب] ىفوتملا ىوحكنلا شداب نب دمحا نب ىلع نسحلا وبا خحِيشلاو 08 ةنس

 حس سلا يبي سس سس مس سس سس

 جاتواتأ لو ن0 طعم 85 زماع]1: عتمسستمو صعع زو 1ةموع.“ - طاكمالن ©ءعسسمأتنأ ذص لا - 101/1

 نمركحتس ممودانععتمغر ءغ هستال همرصتصعمادتتتك طنط ةممعس01ءطسع ةمفاضتدءععسسعر انغ الثع

 هنسن0ئاتئدزدساتك 4ك ط0- ؟] - ناي]رت» 16: قلآطل- ءآ- «ه]توعت» ل0مرننقر ةسصم 471 (دصع. 14. لكاتأ. 1078)

 رم تاتكر ناتك مملسنتس ءهمرص معضل ةنصمامسم (هتوتسأف 1ععع ؟0]هستصسانسس و لا - 4

 زموعضت مطاتستو همم ممودت. طلعلملع "عمم مممدج ءزسك لص اتصلت ؟؟0]سسصسعم ههدععووتأار

 زموءعض مامتلر عا تاه ةصعلمتعمك : آطهسلم 1آ)ةنصر ءتلاتق مماعمأته [ طعصعلظعأو ءزدق] ةانمءتمغ
 هن. 104ج ءمتغمرسعم ن0 ة"ءطعأإرنمأ, لا - طزمس ةمكعتمادسسو ءعلتلتغو ونانقهع ذاك ةصعامأغ:
 [يدتتك 1)عمو تكسزانك طعمعظعزد ذص صمد هم]1]1هنع همصقمأعاتد ةادنصغ ءاع. طلقصع ءماغمرسعم ةطعتلط

 5 لوررواي] - ن0 - 11: لك آنا لتس 01]رتبجست» 1861: 072هت* , ؟ذلعو 181:- ©1/ين5 لتعاتك ءا ةطصقع 6

 (زمم. 20. كمر. 1248) ده0103115و 6011111018405 غو 113 ان[ 37عات116241111 1320011111 ان

 مرعوزغع» هلسصتمءعمعععز همسصعمامعمسسوانع 11-177: «1وزا 7ة1721:5102 ةجمعللهكذع. طمعامتغ اكن
 1يجتد 1826م (ةلتعو ودحلت ةسماتكلم طعم ءقعامدتتس ءزدف لتومه ءوأ ءهاعم. - ورعو ظا- 1014:
 هووصتص عصاجأت ةدصأ ق6: [عامعف» لل طظعر» 08ءقنلما]ع) 102ءءءعمئو ةسصم 415 (ةسع. 15. اللهم

 1024 ) دمدمداناتق ب لارا 11:5 ىل1ت»ءل ظعوري ظعا» 4ط0/6 اءديسسهالءانكو ةصصم 406 (طهع
 21. لس. 1015 ) ررمزتاناتك ب 401: 1ءادنت»» 220 ظءن ىلا: (مه!2ء”ةو ةمصم 467 (ذهع.
 907. لسع. 1074) درممرناسحتك ب 1145011 1 هنن للتنءل 218:8, ؟دلعو 12 - ءلط عنة لتعاتتق ءا

 حصصم 471 ؛تمع. 14. لد]. 1078) مجمد اتانو - لطآاثا ىلكط0071ه]: 501ءةساب» ظعوتن كلطلاعلاعل

 10 1707م2, هصصم 494 (زمع. 6. اله. 1100) دسمرئامن5 ب" هطعتاط 401:1 ه507: لآ:
 ل1060 عرب 8057 ديس هت نفر |[ 0ءممهتمع] ةسصم 528 (ةمع. 1. لول. 1133) 22016115
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 [تاكربلا وبا] نيدلا لامكو هاد ةنس ىوتملا ىزاريشلا ميرم نأ نباب فورعملا ىلع نب رصن ميشلاو

 كرابملا نب كيعس ليكم وباو ه.“ ةنس قوتملا ىوكنلا ىراينالا كديحم نب نمحرلا كيع

 نيبعبرأو ثالث وحن ىف طوسبم ريبك هحرشو 011 ةنس ىئوتملا ىوحنلا ناهدلا ىباب فورعملا

 للا .ىبع ءاقبلا وباو هدأ ةنس ةيسرمب قوتملا :ىراصنالا رفعج نب ديحم هللا ىبع وباو ادلِجم

 ىوكنلا ىجبرلا ىسيع نب ىلع ىسلمل وباو 14 ةنس ىقوتمل ىوحنلا ىربكعلا نيسح ىبا

 زوزعم نب فسويو 141 ةنس ىقوتملا ىشيرشلا نيوم لا دبع نب دمحا سابعلا وباو ىاضيالا هامسو

 كإب خنس قوتملا ىوكنلا ىرعزلا ديحا نب سمح هللا ديع وباو 10 ةنس قوتملا ىسيفقلا

 نئاوفب حاصفالا هامسو 11 ةنس قوتملا ىوارضتل ماشه نباب فورعملا ىيكح نب ديكو

 عيبرلا نأ نب دكمحا نب هللا دبعو 1: ةنس قوتملا ىقلاملا ىيحي نب ركب وباو حاضيالا

 قوتملا ىكلاملا ىتسبلا ميهربا نب ىمحم بيطلا وبا هيلع ًارقو كم ةنس قوتملا ىومالا

 حورشلا نسحأ هحرشو قارولا ىلع نسل وبا اضيأ حاوشنلا نمو اذه هحرش رصتخاو 115 خنس

 كطعزلعط 8ةمع» 2عس لل: ىذه (سغر ؟هلووم 10 لكط2 7160نم» لتعاتك ء( ةصصم 565 (ذمع

 25. عمان. 1169) دمرت انا ب 1267007- 60- ل1 |[ لدا[ ء”مقنأ ]]  لطل- ءآ- «هلتسمت» 2 ء»

 11101 مرروزرن عل لن 6 نر" (ةدصتط 31 تانكو ةطظ©20 577 (اصع. 17. 131. 1181) 1201115 ل لآل

 11101,0101:60 هك 10 13 كنان - ءلرر7 08(« عرب ع دتستس أعانك و ؟ت1ج0 187 - 670ء7]را# لتعنن5 ءغ ةمصم

 5609 (مع. 12. كسع. 1173) 2014101155 ©انل05 ءمارتتل ءتاقتلاتق ]هلق ءوغ ء( كدنءلاعمع نتهلةعاطأق

 ىو ؟هآ]سستصسم ءهمردرب1 ءءاننحع - قلآثا 0[4ه711ه]ي 2101 هيت ءا 1 عن: لوركم»» ىلدت# , الآمن تدع

 دمصم 586 (ذمع. 8. 1"عط»». 1190 ) مطمانناتق ب ل1: 16عام كقلالاعلاعأ ظن: 110عءم2 ل186":

 دست ه0[ دقو ةسصم 616 (ذمع. 19. للهجن. 1219 ) مهمزنأانا5 ب ل1: /7/م501: 47: 86ه 1م

 1مم ع2 (ةرتتل 21 تاتكو نانأ ءمرصت عطاقتتانا» انااتأو ظل - 10مم ةصفاوماكذنإا - مط

 41760 8 ءنا 4ط0- ءآ- دروب هرعت" ىث]غو ةسصم 619 (ذصع. 15. 1عطب 1222) دصمزنتلتو ب

 17دك 80د 710 عانس (ه58, ةسمصم 625 (ةصع. 12. ]ل عع. 1227) طمانأااتات5 ب لااا 17/

 111076711160 17 ءن» رم ارت»ء(أ] 27م]رب»# 0(«ةنمتم جاتعاتك و ةطط0م 617 (ذصع. 8. ل1هدن. 1220) 1201:1115 ب

 110ه ءأ  ءر» 7 طرع 1ع1ه7268]/0, دل عم 151 11 ةءزمت» لتعتنتك عا ةصصم 646 (ذصع

 26. قررت. 1248) رممرأاتانق و نان1 همس عصام اننا 20/- 1/5 أن 8 لل عا ما70 طا - 1 0/4, ةصق عال 081[. بح

 لق: 8ءز» ظءعب 7 هلع ال1ل/معققر دمسم 657 (ذمع. 29. آلءع. 1258) مطممةااتنات5 - 24077

 18671: 47760 1761 781*512 ملمس عمضو ةهصصمم 688 (ذصع. 25. لدص. 1289) 2201:1159 071

 نيم 461 1[هبررر:ط 1!1ه]روتوت»ءل عن 1 هليف» 10516 اآدلئلكتتحو همصم 695 (ذصع. 10. ل0.

 1295) صمتك 1ععيزغ. 1لعرم طسصع ءهمدصتس عساها 18 ءماامددعم 2علعوأتا. - ل ءاملع

 18ل1- 10147 مرسم عطا كاتصسأ 451: 1]/مع71 #8 11” هت" (عر هتلاتك هلت ع1811015 م12 15

05 
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 ىراصنالا ىرزللل دمحا نب ميهرباو فنصملا قيبلت تخالا ىباب فورعملا ىسرافلا .-ىسلل وباو

 ئئونملا ىزاصتالا بدحلاب فورعمللا ديحا نب دمج ركب وباو حاضيالا ضماوغ ىف حاصفالا هامسو

 ىلوبكلا ىلع وباو ادأ ةنس ىقوتملا ياحلا نباب فورعملا ىليبشالا كمكم نب دكمحاو هم. ةنس

 نباب فورعملا ىنس نب فسوي مهنمف هتاببا حاوش امأو حاضيالا حاومت نط لابتحستبق ىلألا

 5 دمحم ركب وباو ماضيالا دعاوش حرش ىف حابصملا هامسو هآ. ةنس دودح ىف ىفوتملا نوعسي

 حاضيالا هامسو ها, ةنس ىقوتملا ىطرقلا بيدالا ىسيقلا ىرقبعلا نوميم نب هللا بع ىبأ

 حاضيالا هامس هللا دبع نب ىسلمل ىلع وباو يلا ميدقلا ناطلسلا ميظعلا هلل دبل هلوا اضيا

 ىلع وبأو ه0. ةنس دعب ىقوتملا [ىرمتنشلا] ىرهفلا زيزعلا دبع نب كمحا سابعلا وباو اضيأ

 ىلعو هتاهبأ اوحرش مهلك [ةنس ىفوتملا ىوحنلا ميكح نب نيسلخل نب] نسح نب مدركلا دبع

 10 ىوحنلا [ىقلاملا هللا دبع نب دكيحم نب ناميلس] ةوارطلا نبال تاضارتعا حاضيالا

 4. ةنس قوتملا ىلاتكلا دمحم نب ىلع غباصلا نبال هيلع درلأو [ه» ةنس "قوتملا]

 مممطقأترت - 45770501: 1258 , ةسعام»تك لتعءماتآانسك رو ؟نلعم 181 - ءمزلربا ل1عتق ل

 لا" هأنة7 12671: مت ءل ل ءبعب»# 475478.  نسأ ءمدصلال عماقتنأا122 لأ - آرذأ» لا ل6 120]

 71/- 10/1 آهكعدتت مدا( - لالا 8ء» 1101م7: عا 1261: مآرت»ء0أ ل572, ؟ذاجو 7

 ل1 ئنن5 عغدصصم 580 (ذمع. 14. ثم“. 1184) طتمانأات115 - 41:60 1 عا 1101 عا: ل 7و

 ناعم 187:- 6/177 لتعفدت5 ءغ دصصم 651 (ةصع. 3. لآهسأ. 1253) دجمتناناتق ع لقا لآ: و

 حصل . . . 1201105. ل  عوعئع» طمقو ناتك //7- 10/47/ ءملتطللت ع[1[(3 511816و 11515 لاك

 ءهعما1نندعستمأ 7 د7( 86: مكم'ةرو ؟ت]عم 157 7 هد لتعأااتك عغ كنعد ةصصاتتلل 540 (ةصعم تا

 24. لص. 1145 ) ظ063015و وات1 همدصنت عماد انت 112581 لل هاره»آب ة]عما]ت0 ]111 - 10/47

 1موعتموزإ - لقا 8ءآن» 7101متر ءل طعنت لكااعلاعلا 1 عنان ]1 ءقررستت» ل طءمب»: (نمهنن 4

 ططت1ه]هعدف رو هسصم 5607 (ةمع. 4. 5ءمأ.م 1171) 1001611055 611115 ©311115[011111161 006113 12

 ز1مكازعمتغت5 ءدا هك( زج ةصعامتا: هسه آلعم دصهعممو مدصتصم جعاعرنتو ءاع. - لآن مل

 11 مد0م7: 186: 4لطلملالعأ ر نسأ همتصستس ءماقتلانتتط مدا عت 2/1 - 1ل/]ب ةصكعتت ردذنغن ح

 477:60 1761 4كط0- ءل- هدا 1'ةر»# [ كعب ءردع»# ] , ممهغ حصصاتتط 550 (ةمع. 7. لآدم. 1155)

 ردمرخمانو - هع [عماوتع قلاع مآ: ىلا - ءا- [عع»ةدر» طعن 1ظ7هدمه7 [ 8 ءنن- ]رمد عانت ظعبن لل

 10 6( مديصتص ح6 عاتك رو ةضطم . . . 1002113 |. 111 هرصصعم ؟عرقاتك ءة>عماتءدععسمأ. طاسععم طا - 10113

 آ1هعم5و 187: - لا هر« مممه | 9071ءقرضأتت طعن ]101 متدتتعل عر لطلملامآب ]ل ه«1مع]بف ] 2 ةطصطتتتهأأ ناتكو

 [دصصم 528 (ذمع. 1. للمال. 1133) 1201115 ]و 71ا1391غو عاتلظ اقع 41/1 - ءاناقعأ أ:

 186 110مل ]27702 , ةسمم 680 (ذمع. 22. لمت. 1281) ده0زاغات15, 1ع081عان1.
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 ةاهكتلاو حاضيالا مظنو ه.. ةنس دودح ىف ىوتملا ىنامركلا ةزمح نب دومك ساضيالا رصتخو

 حالطصالا نيناوقل حاضيالا !00 1 ةنس ىئوتملا ىصممخلل ىلع نب دكمحا سابعلا ىال اعم

 راثاتلا ةئنتق ىف لوتقملا] ىزولل نبا نمحرلا دبع ٍيرفلا نأ نب فسوي دمحم ىأ خيشلل

 الإ لع اذالا)كلذحلا طلوا !اكاونا,ءةسمخ ىلع بترو 48 ةنسا مرح ىلا طفلا" [401 ننس دادغبب قف

 ةلدالا ماسقا " ىفو ةرطانملا كعاوق " ىو لدجلا ىلا ةجاحلا ! قى ركذو يلا ينم

 ىكلجم مالكلا ىف اضيالا ٠١41 تاكجرتلا ٠ ىفو باوجلاو ضارتعالا © ىو اهماكحاو

 ِضلا هناسحاب دابعلا مع ىذلا هلل دمحلا هلوا لوصف ىلع بتر نيرخاتملا ضعبل

 بيبطلا قيبشالا ىدابالا دمكم نب كلملا دبع نب رهز ءالعلا ىال] بطلا ىف حاضيالا اه

 حاضيالا 05 ىسلدنالا ييشلل رحسلا ملع ىف حاضيالا اهم [م00 ةنس قوتملا

 رسل بوبا حجر وبا م نناد وبحب حري ىلبال» يف سننلا#-8

 حهفلا ىبال ماضيالا ادا ىربطلا دمحا نب نمحرلا بع مامالل حاضيالا او

 1رءدمتوسع ءمتامدسعس ةهععطعأرمأ ء0لتلتغ 71ه]ت»10 عزا 171 هتاتنم 1267114716, 01 كلتعو ةطتلانتلا

 500 مع. 2. 8ءرغ. 1106) عقم عنك عوار ة1!ه0ودع ةئيسس] تنس هزعنع 1 ءاتنقاءأ لا:

 477760 18 عرب ل72 عر ةسمصم 644 (دصع. 19. ل151. 1246) 22011101155 1241166 28183514. ل

 1565. 10-1821طغط 11 ءدحعومتم ء]-11(15ةطر ة«>مموزام ءوعت]ةكاتطتو عان1طاتق 8

 جلو م ننوه هد هطعتاعط قكقتي 7107 هن17:0 7” دوك 6: ط1: /م»هز للا - ءآ - "هأرتتملا

 1ا1:- ءآزتمسعن , | ست دنطع 8معج1ل/0 ىيممومهغم ةصمم 656 (نصع 8. لقص. 1258) مععوطقكتت» ]ر

 ]زطرحتست طسمع ممعمدع 8[هطمعع عرس ةصمأ 627 (زمع. 20. لور. 1229) همزطمموا311غو عا ةط 011126116 5

 قمتغو 0ز5زوزإ - لع معوعووز امام 1]012عءقلعدع ب لع ]1عوعنطسو لتكمسافسلا1 - ع ةمعواعطاتف

 ءع مععد]لتك حععمتسعمغمزنانرم - 0ع معلوم ممتطسك ء( معوروصوزو - 06 ههانقأ5ؤ 105

 دسععمستمغت5د هلتعنت مقطسعملدعي - 1566. 104-1[1طقغط 11 ءعآ1-اععاذسص. 1آ'ه]سسصسعس 4ع

 مدعم مطوست مه هعرتمامرخع معععمممرتك جعامقم علتغسل ععذص 5ععممصعك لتعكس, 0000 زهعامأا

 [دنم 182عمر وسأ طعم ءقععمتو عنخ هرصصعم ةععاتمو مرسم عطعسلتغع كغ. ع 1567. ظا-1لطقط
 1 ءا- ىططو ءيمموزتم. ©مدعك رمعاتعتس [  ةسعام» ع للاهل( 2مأ» ظعتن لنا ءأ -6/عأت
 182ج 1101 مجت»ءل 402 7:15 81ءلنعم , ةجمصم 525 (ذهمع. 4. آعع. 1130) رممزاان0 |. ح

 1568. 14-181طغط 41 11م ءآ1-وزطعو هءعمموزام سمعتقعو جم مغ6:ع ةطعتللط 404/188.

 1569. 10-51 طغط 11 ع1 معو عطر ءىمموزانم ععمعه]هعتمستس , ةاتعام»ع لآاع ظءان» آه لنه 0

 2826 48 867“ ظءر» 4747 7”ءعيسعبب# لستئءمصجتلا(م. - 1570. ظ1- 10 طقطر ء>طهقلللر
 دسعغمد:ء آ[سصمتم 7-4650 -«ه]رببجأبتن 8ع لقتسعل للعرب ح 1571. آظ14-1طقطر ء>ممقلتغمر
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 ناننثا» لضفملا .ىرش: قى + ماصيالا 1207 1! ميرخ *.جوب يفعل ءاصبالا ه1! ك1 قرف

 اوشن اى ١ طاضيالا #10 ىتأي ىربكعلا ءاقبلا نال رخآلاو بجاحلا ىبال ايمدخأ

 ماضيالا .١104 ..فاكلا“: ىف ىتأي' رنكلا وش“ ىاا -حاضيالا, 108 مر عيطلا نقب تاي كاساسالا

 تاي: عورفلا ا ف +ديرجتعلا حوش ._ يف ١ حاصيالا . ان« -. ئدايا»: ئرعوجلل معضل ساق
 5 ىف حاضيالا >>  ضلأ ىوقلا هلل ىمحلا هلوا رباجل فاكلا ىف ساضيالا ادم ءانلا يف

 دلكم ا لاو كولملا رايخاب ءافنكلا# طاقيأ هدم ميملا ىف 0 حابدصملا راصتخا

 يلا روهدلا ةرببغد 5 ىذلا ملكلا قدياكلا ةملوأ قاراقلا للو_كارم نب كلمن

 ع

 ةلودلا|١ ىلا . ءافلضلا ١ مقا" ةريشلا| هيف( ركنوب ابابا با وراتب عسا هدصخل هنا ركذ

 ىنيدلا اعل رصم رابخا ىف لسوتملا ظاعتاو لفغتملا ظانقتيأ 163 :ةيسكرجلا

 10 الا كدا ةوحتللا ىريبرلا جوتملا ىباب فورعملا باهولا دبع ند للاي كاس

 جمعام»ع 46: /عزرل ظمم. - 1579. 10-11 طقطو ءعمموزاأهو ةتعاما"ع لوركم»“ 1

 26. - 1573. آظ10-1طةغطو ءدعمموزالم. اطلس ءهمسضعضظاهنأ1 همعدتق 17 - /110-

 معوق طلتصع غصلاتمت 1عالاتمأغو 0101:0111 م1101 4217: - «17/ي785 , ممواعت ما للا: 176ءا ل1: »#

 جمععغمرخعيص طقطعع.  آ10ل6ع ةمظو ةعاعمأادسس 710ه مددنل - 1574. 10-1 طقغطرو همم

 (نودسسعصسا داك همعاتتك /11ءءمب»م# ذه !نغععد ل17 همرستتع703201. - 1575. 1:[1- 10طٌةطو

 ءيمموز(10. (نهرسرصعصاضتلات5 0همعرتت5ؤ ركض و 06 وننم ذه ]ذ(عذ 22(ن ةعررتو عءزتللم

 1576. 10-11 طغطر ءحعمموأأنم. ©1هدودع ه0 اههتعمس لويامتةةث. ظهرا ةصكعتت مأاتلال و 10

 زمام مرصتسعم هد جطتغتر. - 1577. 10-11 طةطر ءدعجمدأات0. (نهردصتعداقتلال5ق 0م ءاتاق 17114

 و لع مدعاتطنك ناتعك 5مععتم]ت طسقرو دم [نا عد 12 همرسصسعتممهزت0016 - 1578. ظظ10-1طغط 4ذ

 ءا- اعملو همموأأتم جالعطو صتوعو ةسعام»ع ل682.  طمعاجتل )2: آطكنهلتق [3عم مماعضأ] ءاع. ع

 1579. 10-121 طغط 11 زلعطعغنوؤؤذمع ءع] - مأ1ونطغطو ءعمموزا0ل6. ظمتغمسسع همعاتق ل1150 و

 نمل ذص ]زئ عند 2147 مست عت هرئمطتغن. - 1580. آ1ءمغعج ءا]-طهصحهلكلذف طأ ةلعططةد

 عارم 1 نلع 86 ءاد-اعط ه1 هكؤيم طتقامعتح مءعواتس ءأ لكطقلت !هيضنسلو نات 010001 ءاع11ة او

 هنعامنع ل]رترنعلا طعن 7101/ست»ءل 1من. ؟هلطسسعمرو وننم0 دله دصعتمتا: آطبقهنق العمو

 نسنعرل (عصممرك ممص دصاتاقصسا ءاع. ةسعامرت هع طتع ممممدد لتعز( طلقامدنتمع 157 1م

 يمعرمولمدعو هع ملسستنس نم10عد متغعس م0 مطعأامع صفضتدغر ءغ لعتملع ه0 اكطقلت هه انقومع

 ج0 03 مهعغلمتس ((1مءمكولورعاتتم معروت(ب. - 1581. [ءمغي ءا-دصه؛ءعطق]لآ111 >6 1( 2

 ءع] -رمه6ع7جهوو5:11, دطمرضاونم مععاتوعمالم ء( هلصمملالم ءّزدقر وننأ ةذطت همعصتغمم ل

 10 مرسمدتمنع مدل(. 1طمامرتح 3ةعوزجماتر ه 1 - ءل- لف: 210 01:1160 ظ عا كاعاا - ؟أ - معا

 2من" , دآعوم 1[ - هآ - ص016 مممعءز لتعام ء( هصصم 730 (ذسع. 25. 0ع[. 1329) 120114110و
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 ظاقيا هد“  نكلذ ملظعم هدعب رثد كقو 0م ةذنس ىلأ اهططخو رصم لاوحا هيف نيب

 فورعملا كيكم نب ىلع نيدلا ا خيشلل بيدصانملا نم جنرطشلا ةعناميك ” كثتيضفلا

 ىيكم لضافلل رصتخ نيمئانلا ظاقيا اهم“ با» ظنس ىقوتملا ىلصوملا مهيردلا ىباب

 لكلا وج مدعو ىف نةلاسرب  الوار بيتكا هل: ظنس قوتملا . :ىفنحلا .لكربلا + ىلع“ ربي نبا

 هيلع كرو زاوجلاب دوعسلا وبا ىلوملا ىتفاو دوقنلا فقو زاوجب مدعو ةءاوقلل ةرجالا

 طاقيا لوهم#* 4 ةنس لاوش طساوا ىف همتاو هذر نع ابارج روكذملا اذه فتسف

 ىقفنحلا ىخونتلا معنملا كيع نب هللا رصن ىنيدلا فرشل ماشلا ةليضف ىف نانسولا

 ةظعوملا ىف نانسولا ظاقيأ الم تادلجم ثالث ىف ريبك بانك وهو 10* ةنس ىوتملا

 ىلع لمتشم وهو ه1 ةنس قوتملا ىزوجلا نبأ ىلع نب نمحرلا دبع جرفلا

 عامتسالا زاوجل عامسلا عاقيا امم تابنلاو ناويحلا ةنسلا نم الصف نيرشعو دحا

 مدع مأ2. 1115 داوغمسم 46عزمأأ ءزاتكن 6 (273عأاتا0121 1150116 20 ةصصاتتلل 725 (ذمع. 18. آل 6.

 1324) هكورمع ءيممصتغو هعرتمرت (ةسعم اعل مماع 22801 ]ئط1 مدعق معرتتكف - 1582. 2

 ء] - جه و1 طر ءديطمسضمأتم ءءاو 515 (عملعمغلك 06 (طعيصفتنتكو []نكاتقور ودمع آد هلم

 هطوئعمتسمغع, ةنعامرسع 8طعغتاعاط 207 - هل - 02: مآ: 8 ءرن 2101 مسيسعا ل1ه15278, د15 1011-

 61002137 لتعم ءاغ دمصم 762 (ذمع. 11. المو: 1360) دممدتانم. - 1583. [ءفغس ءا-هفتدسأتهو

 ءريعلئمنم 0محستعمفستم.  (هرسمعسلنسص ؟ة1 هماتسع ممعدتلخ 7110| مست عءا 1861 170 لا

 ظو»ون7: [1دمعالامعور ةسمم 981 (ذصع. 3. آهن. 1573) مممزن1. 11م مدل 0

 معضل موعرتهغو ٌذط 010 وه(ةغنأغو 12676ع0عطتر وناتقتتل (نهرئهسأ 1عءامع5 ةعءامأقضساو 6556 علل

 111 ككوسسر ةعودع هع ]ععدلفكر وناتهع مععتستمت متسع دنم ةعتطوسعع. 81هأ15 ل4
 مصممو 0016م دسم عدم للحس !اءلافسصص ءعقوع معمطمعتغو ةلطسسصوتع :ءادا3ك)6.  (لانه 1ع 115
 8ة«ىت76 طسصع مدعاجكتسم 20 ذللتسم ةعصغعمغمس مءاعال عملقمسس عع دءلهنىتعصض لهتط م12 م05انتأو

 هع درصعلتم معصمع 8ظطعرعرمل ةمصت 972 (ذمع. 9. ةكسع. 1564) ه4 ظصعتم مع29ع216. بح
 1584. آ1همغد ء]1- ءومقفمو ءديعاوأتم ةمصدصم] عصا.  ةطعم دصفعمات5 لتنال 5:01 انتطلقا لب
 ص وسم مجعوامصانمد هردتمع 0عووتطتغت» و ةسعامر»ع قرع" و - هل - لقب 1ةهمجملام] لش عت#

 450 - ءآ - هجم: ةر» 11772 1طلدصعألند و هصصم 673 (ذصع. 7. لسلك. 1274) 2014000. --
 1585. 1ءفغ2 ء]1-1؟ءودقسر ءىعلامنلم دمرصمصمم]عصغل. آرتطع» مههعمعالعاتقو طه 112812 أ
 متعتسغ(أ هععلنمسع5 لتعتكسعو ّدص ونتم جمتسقلتله ءغ ماهصافع 19 نانان2(ا01,5 2116101 مز عءزاعل

 451: 1/هن0ز 50 - ؟آ -"هآرتسمت» 1861 ملل: ]1طن - ءآ-زمسقو ةسصم 597 (ذهع. 12. 0ءام 1200 ) 0

 رامز. - 1586. 1عم' ءآ]-وزرمُغ رو 030أ1هن15 0ع 11ءعصخغفه 2211513112 210101642ل1و 616
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 ا ع 2
 5 لعجو 1.” خنس هفلأ ىرداقلا كيحم نب دكمكم رداقلا كديع تلا

 هللا دبع نب دمحم نب ديحم ركب ىنال أرقلا ةعبسلا بعاذم ىلا ءاميالا !ه»»
 ميشلل هاممنا "تاررويسلا ءايتبإلا 11و هد نس قوتئملا [ عيلقلاب فورعملا ] اببشالا

 ةيفرلل اهقافوأ فيفوتو اهفيراصتو اهعفانمو ءامسالا رارسأ فئاطل مهف ىلا راشا ملا راونالا

 لواو ”-ةيوهلا ةلاسزلا ”اهايس  ةليككتت ”ةليذ"“م كا دك" ةنس"“ "ليرركم' قا ذو

 مالثشلا هيلع ىبتلاب ماتلا ناميالا 37 سلا وه الا هلآ ل ىذلا هلأ وه ةليككتلا

 ةفيلخ ةوبثلا [لب تكلا هللا دما هلؤأ نس ىقوتملا يبيحانلا ىلأارل لمس نب كش ناك

 ىلع نيحلا ىقت تيشلل لعو نافثغو 'رمعو ركب نأ قى ناميالا 000 حلا ءاللا د

 خييشلل سابعلا بقانمب سانيالا 1٠01 70 خنس قوتملا ىفاشلا ىيسلا قاكلا 55 نل

 ةورجنال 460-ءآ- هللق» 01ه]رعتسنعل ظعتا 01ه[ءميستسعل ((0272, ةصصمم 1034 (ذهع. 4. (0 0غ

 1624) مممرعنو. ع 'لةمياسه ]نط 20 غعيصماتك ءمرصمموز قمصتك هتومت 8 ءدصلمست ءاتوعطقكت.
 1587. ي1-آ1سو 115 معلعؤطتط ءال-ةعط' ع1]- عمم عور 1ه016ق00 12400011121 5عمأ علا

 ('هرحومز 1عععئورتاتتت , جتعام“ع قكآان  ظعام ل101 هتتةنتت:ءل  ظ عدا 101011110 ظعت» ل0127

 1515176, | داعم (نم717 للعام ءا] ةسصم 553 (نتصع. 2. عطس 1158) مهمتهم. - 1588. ظا-[ سم

 115 زآ]رسس ءع]-عدرسُقو امللعدغلم هعلعمتهع همزطت ض1 522امزا12. نهد معصم لن دس كةطعتلعطت

 11101 مرروتر»ت عل 8 6د» 11101 ه7: ع0 1 رن 7” معنااط  (نلا 1من ععنو ذاك ةص ماعدف: "لئكطأ ]هتتكر ه
 ]ندعم ]نرستصاس» هع. 1116 هدطغغ]ت(هغع5 د75( ع1 هزئا1112 201111511111 و 0111111 1181143065 عا نقانق
 رورتموو نسجل مهعمضتس ]11غعملتملم ءع مسسصسعنضملتمسم ءمصكنطتممعتل ء>دمودعانع 5(, أ
 1[زطء]]ندو رصعموع 81هطحض عد ةسصل 880 (ذصع. 7. ل[آهت. 1475) حطقم]»16. 2 هدغعو ةللسس
 يدرس مممعس0م ءمرسرتأ هصعصتم , 1122/7161 11: ماهرعا ةمكعت مامر قفصاتصتقكلع. هدم ةصعصفتسل اق
 زممامزغ: 1116 هيو قللفط. لمم حلطسع ءىا 8لعد5 ميمعتعم ذللسسس ءاع. ع 1589. ظا-[طسقم
 11- 1 ةرصرتر 2045 معن ععاو ص م0مطعاحت , هنأ آلعدق معمماكتتك ةلغو 21110: 4
 را: عرب ]101,ممت» عل 11ه" ادن لك ءلاطقر ةصسصم . . . رمما10. آسعامتغ !ئطعط ذه: طرقانك

 [رعم و وننأ ميهمطعاتمتم ماستنتس 727/07/مع (هتطستغ و وعتنعتتل طمستس# 00ءانأ6 ءاع.
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 باهش ظفاحللو 1* ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىعاسلا ىبا بجحنا ىب ىلع

 م ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجح نبا ىلع ىب دكمحا لضفلا ىبا ىنيدلا

 ىلع نب نيسح مساقلا ىبال تارضاحملا ىف  [صاوخلا بداو ] سانيالا

 ةدنافلا ريثك همجاح رغص عم وم. [817] ةنس ىفوتملا ريزولا ىبرغملا

 0 1- مالكلا ريما تايودنتم ىم*“موثطنم ىسراف ىردنكسا ءهنيآ !51*

 اهيا اه خلا تدسارت ىعاشداي ناهج ايادخ هلوأ 0 ةنس ىفوتملا ىولعدلا

 دك (اكروتملا ىتازرلكلا ليعبس نيتلا لامج هيَشلل ةلاسر ناوخآلا

 هم ةنس قوتملا ىلازغلا ليكم نب لديكم دماح ىبأ ماامالل ةخلاسر 0 هلو

 ركنو !ذكو اذك دلولا اهيا اي بطاخو هل اًكصن هناقدصا ضعبل ايبتك
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